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Özet  

 
Ankara Anlaşmasıyla İskenderun Sancağı’nda manda yönetimini kuran Fransa, onbeş yıl sonra 1936’da 

Suriye’deki bağımsızlık isteklerini de göz önünde bulundurarak bölgeyi Suriye’ye bağlamak istemiştir. Durumu fark 

eden Türkiye mevcut şartların yeni bir hukuki zemin meydana getirdiği tezinden hareketle Fransa’nın planına 

müdahale etmiştir. Bölgedeki Türkler ile irtibata geçerek Sancağın bir oldu bittiye getirilerek Suriye’ye verilmesini 

engelleme yoluna gitmiştir. Netice itibariyle de toplum Suriye yanlısı ve Türk taraftarı olmak üzere ikiye 

bölünmüştür. Sonuçta da çatışma çıkması kaçınılmaz olmuştur. Türkiye meseleyi Cemiyet-i Akvam’a götürerek 

uluslar arası hukuk içersinde çözmeyi istemiştir. Kısmen elde ettiği başarılı netice sonrası Fransa ile ikili görüşme 

siyasetini benimsemiş ve 2 Eylül 1938’de Hatay Devleti’ni kurdurmaya muvaffak olmuştur. 

 

Anahtar kelimeler: Antakya meselesi, Halkevi, Halk Partisi, Hatay Egemenlik Cemiyeti, Vatani 

Partisi, Usbeciler, Fransız mandası 

 

                Abstract 

                
With the agreements of Ankara, France had a mandate to the Sanjak of Iskenderun. Fifteen years later in 

1936, given the desire for independence from Syria, France tried to link the region to Syria. Turkey who perceived 

the situation, considering that the condition existing preparing a new legal basis, has immediately intervened to 

prevent the plan from happening. Turkey came into contact with the local population to prevent the Sanjak to be 

tied to Syria. Therefore, the society was divided into pro-Syrian and pro-Turkish. Thus, the conflict became 

inevitable. Turkey wanted to solve the case within international law by appealing to Cemiyet-Akvam. After 

obtaining partial results, bilateral meetings with France were taken seriously and the September 2, 1938 Turkey 

has managed to ensure Republic of Hatay to be created. 

 

Keywords:Question of Antioche, Vatani Party, People’s Party, Society of Hatay Sovereignty, French 

mandate 
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Giriş 

 

1936 yılı Fransız mandası altında bulunan Hatay için bir dönüm noktası olarak kabul 

edilmektedir. 1921’de TBMM hükümeti ve Fransa arasında imzalanan Ankara İtilafnamesi ve 

daha sonra da Lozan Anlaşmasıyla teyit edilen İskenderun Sancağı’nın durumu, Fransa’nın 15 

yıllığına bölgede tesis ettiği manda idaresinin 1936’da sona erdirilmesinin gündeme 

gelmesiyle birlikte değişmeye başlamıştır. 

 

Suriye’ye tam bağımsızlık vermeyi öngören Fransa-Suriye dostluk ve işbirliği 

anlaşmasını imzalama teşebbüsleri mevcut de facto durumu sarsmış ve bu girişime tepki olarak 

Türkiye özellikle 1934 yılında Antep valisinin Antakya’yı ziyaretinden sonra bölgeye olan 

ilgisini göstermeye başlamış ve bu yönde siyasi bir takım çalışmaları da uygulamaya 

koymuştur. Fransa’ya gelince 15 yıllık bir süreç içinde başta Suriye olmak üzere mandanın 

tesis edildiği yerlerden beklenilen ekonomik çıkarların elde edilememesinin hayal kırıklığı 

içersinde olduğunu görmekteyiz. Bu çerçevede hukuki olarak yönetimi devretmekte olduğu 

bölgede Fransız çıkarlarını garanti altına alacak anlaşmalar yaparak manda sürecini 

noktalamak istemiştir. Dolayısıyla Fransa’nın Hatay meselesine yaklaşımındaki temel 

paradigması, milliyetçi Araplar ile iyi geçinerek 1921’den beri idare anlamında itilaflı olan 

bölgeyi kendilerine bağlayarak Suriye ve Lübnan’da varlığını devam ettirecek hukuki ve siyasi 

zemini hazırlamak olmuştur. Bu durum tabiatıyla Antakya’ya da tıpkı Suriye gibi bağımsızlık 

verilmesini isteyen Türkiye ile buna karşı çıkan Fransa arasında diplomatik alanda gerginliğe 

sebep olmuştur. 

 

Ortaya çıkan politik çatışma durumu halk nezdinde de karşılık bulmuş ve toplum 

Türkiye yanlısı ve karşıtı olarak ikiye ayrılmıştır. Türkler otuzlu yılların başında Halkevi daha 

sonra Halk partisi olarak örgütlenirken, Nusayrilerin ağırlıklı olarak örgütlendiği milliyetçi 

Araplar Vatani partisi etrafında toplanmışlar ve İskenderun meselesinde pozisyonlarını 

almışlardır. Çalışmamızda manda yönetiminin uluslararası hukukta belirtilen manda 

şartnamesi uyarınca Antakya’da sona ermesi öngörülen mevcut yönetimin tarihi olarak kabul 

edilen 1936 yılından itibaren başlayan ve 2 Eylül 1938’de Hatay devletinin ilanı ile sonuçlanan 

süreç içersinde Antakya’da meydana gelen siyasi ortamı inceleyeceğiz. Cumhurbaşkanlığı 

arşivinde bulduğumuz belgeler ışığında belirttiğimiz dönem zarfında meydana gelen olayları 

ve Türkiye’nin meseleye yaklaşımını ele alacağız. Yaptığımız araştırmalarda belirttiğimiz 

dönemde meydana gelen gelişmelerin Hatay’ın Türkiye’ye iltihakında ve bugünkü siyasi ve 

sosyal yapının şekillenmesinde önemli rolü olduğunu müşahede ettik. 

 

Otuzlu yıllarda Dünya’da özellikle Avrupa’da ortaya çıkan konjonktürün iki ülkeyi 

etkilediğini, bu itibarla da Antakya meselesinde uygulanacak stratejilerin de mevcut politik 

ortama göre şekillendiğini söylemek mümkündür. İngiltere 1930’de Irak ile dostluk anlaşması 

yapmış ve bu anlaşmayı Irak’ın Cemiyet-i Akvam’a alınmasını sağlayarak taçlandırmıştı. Buna 

benzer bir anlaşma da Mısır ile yapılmıştı. 1933’de Hitler iktidara gelmiş, 1935’de İtalya 

Habeşistan’a saldırmış, 1936’da ise İspanya’da iç savaş başlamıştı.
1
 Bu dönemde Fransa’da 

Leon Blum başkanlığında solcular uzunca bir aradan sonra iktidara gelmişlerdi. Bu 

münasebetle toplumda daha özgürlükçü bir politika beklentisi oluşmuştu. Ancak yine de 

Fransız politikacıların eski kolonyal alışkanlıklarını sürdürme niyetinde oldukları, uygulamaya 

koydukları böl-yönet stratejisinden anlaşılmaktaydı. Mamafih 1923’de Halep, Şam ve Lazkiye 

                                                 
1Adil Dağıstan, Adnan Sofuoğlu, İşgalden Katılıma Hatay-Atatürk’ün Dış Politika Zaferi, Ankara, Phoenix 

yayınevi, 2008, s. 43. 
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devletlerini kurarak etnik yapıya göre bir idari taksimat yapmışlardı. Bu yapının Front 

Populaire partisinin Fransa’da iktidara gelmesiyle değişik bir tarzda yeniden uygulamaya 

konulduğunu görmekteyiz. 10 Ocak 1936’da Suriye’yi İskenderun Sancağı’nın da dahil olduğu 

8 ayrı idari birime ayırma girişimi
2
 bunun en açık göstergesidir. Ancak manda şartnamesine 

esasında aykırı olan bu düzenleme, milliyetçi cephenin şiddetli tepkisiyle karşılaşmış ve bunun 

sonucunda doğrudan bağımsızlık talepleri ve sesleri Suriye’de yükselmeye başlamıştır. 

 

Bu arada İtalya’nın Doğu Akdeniz’de gittikçe etkin olma çabası ve Almanlar ile olan 

yakınlaşması en başta Fransa’yı tedirgin etmişti. Bölge halkının yanı sıra, Akdeniz ülkeleri 

Türkiye ve İtalya, en önemlisi de komşusu Almanya ile çatışma durumuna gelme durumunun 

doğuracağı sonuç Fransa’nın varlığını tehdit eder boyutlara ulaşabilirdi. Dolayısıyla 1936’dan 

itibaren hem milliyetçi Arapları hem de gittikçe güçlenen Türkiye’yi memnun etmeyi temel 

strateji olarak benimsemiştir. Ancak Türkiye’nin meseleyi Cemiyet-i Akvam’a götürmesiyle 

Fransa bu politikasını uygulayamamış ve Türkiye’yi mi milliyetçi Arapları mı tercih etme 

noktasına gelmiştir. Bu ikilemin Fransa’yı zor durumda bıraktığı bir gerçektir. 

 

Suriye heyeti manda yönetiminin mihmandarlığında 25 Mart’ta Paris’e ulaşmış ve 

bağımsızlık görüşmelerine başlamıştır. Arap girişimine karşı Türklerin de bu tarihle eş zamanlı 

olarak Türkiye ile geri dönülemez bir iş birliğine girdiklerini söylemek mümkündür. Zira 

Antep Valisi Akif Eyidoğan’ın 1934’de Antakya’yı ziyaretinden sonra bölgeye yönelik 

niyetini ortaya koyduğu en önemli emare 21 Mart 1936’da Hatay’dan İçişleri Bakanlığı’na 

gönderilen bir raporda görülmüştür. Rapora göre Türkler Türkiye’ye katılma konusunda 

kararlıdırlar.
3
 Hemen akabinde 24 Mart’ta Yenigün gazetesi Sancak’ta beş yere Türk 

bayrağının asıldığını haber etmesi adeta karşılıklı niyetlerin teyit edildiği tarz-ı siyaset olarak 

telakki edilmiştir. Ancak tüm bu niyetlerin ortaya konulması için Eylül ayına kadar 

beklenilmiştir. Netice itibariyle Mart 1936 tarihini Antakya’nın Türkiye’ye iltihakı sürecinin 

halk nezdinde başladığı dönem olarak kabul etmek mümkündür. 

 

Eylül ayı Suriye mandasının mukadderatını belirleyecek diplomatik girişimlere sahne 

olmuştur. 9 Eylül 1936’da Suriye’de Fransız mandasını sona erdirecek önemli bir aşama olan 

Suriye-Fransa dostluk ve ittifak anlaşmasının imzalanması başlangıçta Türkiye’de olumlu 

karşılanmıştır. Basında bu konuda memnuniyeti ifade eden yazılar çıkmıştır. Ancak Suriye 

heyeti başkanı Haşim El Atasi’nin dönüşte İstanbul’da verdiği beyanatta “ Antakya ve 

İskenderun özel yönetiminin aynı selahiyetleriyle Suriye’ye geçeceğini” söylemesi ve 

Türklerden ekalliyet olarak bahsetmesi tüm basında ve kamuoyunda tepkiyle karşılanmıştır.
4
 

Artık Suriye’ye duyulan teveccüh gitmiş ve ortaya çıkan sosyo psikolojik ortam İskenderun 

Sancağı konusunda Türkiye’ye harekete geçme imkanı doğurmuştur. Bunun yanında anlaşma 

içersinde Dürzi ve Aleviler ile ilgili olarak otonom bir bölgenin oluşmasına ve Fransa’nın 

bölgede askeri üs bulundurmasına ilişkin maddeler Türkiye’ye İskenderun konusunda aynı 

hakları talep etme fırsatı vermiştir.  

 

                                                 
2 Aynı yer.. 
3 Hamit Pehlivanlı, Yusuf Sarınay, Hüsamettin Yıldırım, Türk Dış Politikasında Hatay 1918-1939, Ankara, ASAM 

yayınları, 2001, s. 55. 
4Fadime Tosik, Tevfik Rüştü Aras’ın Siyasi Kişiliği, Malatya, İnönü Üniversitesi Tarih Anabilim Dalı basılmamış 

yüksek lisans tezi, 2002, ss. 334-335. Eserde Suriye heyetinin beyanatına karşı Türk basınında çıkan ifadeler 

bulunmaktadır.  
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Fransa bölgenin sosyo kültürel ve dini yapısını iyi bilmekteydi. Böl yönet tarzı politika 

böl-yerleş olarak tezahür etmiştir. Muhtemel bir Suriye başkaldırısında ya da Fransız 

çıkarlarını tehdit edecek bir girişimde, Dürzi ve Alevi kartı merkezi idareye karşı kullanılacak 

ve toprak bütünlüğü tehdit edilerek merkezi yönetim dize getirilecekti. Sancağın bir oldu 

bittiye getirilme ihtimalini gören Türkiye hemen harekete geçerek henüz bağımsız olmayan 

Suriye ve Fransa ile görüşmelere başlamıştır. 

 

Eylül ayı kritik gelişmelere sahne olmuş, Sancak’ta toplumsal ve siyasi 

hareketlenmeler başlamıştır. Türkiye kurduğu istihbarat ağıyla bu gelişmeleri yakından takip 

etmiştir. Milli Emniyet Hizmetleri kısa adıyla MAH teşkilatına bağlı elemanlar 1936’dan 

itibaren bölgenin siyasi, ekonomik, politik durumunu içeren raporlar sunmaya başlamışlardır.
5
 

Dahiliye Vekaleti Vekili Saffet Arıkan’ın bölgeden gelen bilgilere dayanarak 

Cumhurbaşkanlığı’na sunduğu rapor Türkiye’nin Sancağı nasıl gördüğü ve stratejisinin ne 

olacağı hakkında ilk bilgileri içermesi bakımından ayrı bir öneme haizdir. Raporda Sancak 

halkının milli mücadelede Fransızlarla çarpışırken Ankara İtilafnamesi’nin imzalanmasıyla 

silahlarını bırakarak bu anlaşmanın ilerde kurtuluşlarını sağlayacak bir adım olacağı inancıyla 

mandaya boyun eğdiklerinden bahsedilmekte ve mevcut durum özetlenmektedir. Devamında 

manda yönetiminin bu anlaşmanın maddelerinden Türklere geniş haklar verilmesini garanti 

eden 7. maddeye uymadığını ve buna karşın gerek yöneticiler ve gerekse yerel unsurlarla halka 

tazyikte bulunduğunu ve buna halkın geniş bir sabırla tahammül ettiğini belirtir. İlginç olarak 

bölgedeki Türklerin arazinin yüzde seksenine sahip olduğunu, bu baskılar neticesinde halkın 

yavaş yavaş topraklarını satmaya başladığını ifade etmektedir. Buna ilave olarak da Saffet 

Bey, Suriyelilerin Fransızlarla anlaşamaması durumunda asayişin bozulacağını ve bu durumda 

Arapçıların Sancak’ta da taraftar toplayarak Antakya’yı Suriye’ye bağlamaya çalışacaklarını, 

esasen buna Fransızların rıza göstermeyeceklerini, bu durumun farkına varan Türklerin 

Anavatan’a bağlanmadan başka çareleri olmadığını bildiklerini ifade etmiştir.
6
 Rapor bundan 

sonra olacakları haber veren bir telhis mahiyetindedir. Ancak Türklere ait olan arazi oranı 

doğru bilgi olmayıp abartılı bir veridir. Üstelik bu konuda istatistiki bir çalışma yapılmasına o 

devirde imkan bulunmamaktaydı. Sonuç olarak raporda Cumhurbaşkanı’na afaki olarak bu 

rakamın verildiği görülmektedir. 

 

Ortaya çıkan de jure duruma binaen Sancak sorununu gündemine alan Türkiye’nin o 

sırada en önemli meselesi Boğazlar konusuydu. Sert müzakereler sonucunda 20 Temmuz 

1936’da Montreux sözleşmesini yaparak görüşmelerden zaferle çıkmasından dolayı özellikle 

dış politikada bundan sonra daha ileri adımlar atılması noktasında Türkiye’nin daha da 

cesaretlendiği bir gerçektir. Yaklaşık iki ay sonra Sancak meselesini de uluslararası bir 

zeminde çözmek için 26 Eylül 1936’da Cemiyet-i Akvam’ın 93. oturumunda gündeme 

alınmasını sağlamıştır. 10 Aralık’ta yapılan toplantıya Hariciye Umum Katibi Numan 

Menemencioğlu, Cemiyet-i Akvam Türk daimi delegesi Necmettin Sadak, müşavir sıfatıyla da 

Tayfur Sökmen ve Adliye Vekaleti Hukuk İşleri Umumi Müdürü Şinasi Devrin katılmışlardır. 

Dışişleri Bakanı Tevfik Rüştü Aras “uluslararası hukuka atıfta bulunarak Fransa’nın burada 

kalamayacağını ama bununla birlikte İskenderun limanından yararlanabileceğini, Lozan 

                                                 
5Hamit Pehlivanlı,“İkinci Dünya Savaşı Öncesi Milli Emniyet Hizmetleri Teşkilatι İstihbarat Raporlarında Hatay“, 

6. Askeri tarih semineri bildirileri, cilt:2, Istanbul, 1997, basιm evi, Genelkurmay basιmevi, 1999, s. 155. ayrıca 

MAH’ın tarihi ve görevleri için bakınız: İlter Erdal, Milli İstihbarat Teşkilatı Tarihçesi- Milli Emniyet Hizmetleri 

Riyaseti MEH-MAH, 1927-1965, Ankara, MİT basımevi, 2002. 
6Cumhurbaşkanlığı Arşivi, A 4-18-e, D 74-1, F 8. 19 Eylül 1936 tarihli Dahiliye Vekaleti Vekili Saffet Arıkanın 

Riyaseti Cumhur Umumi Katipliğine sunduğu rapor. 
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Antlaşması’ndan ve 1926 ve 1930 yıllarında teyit edilen Türk halkının haklarının 

korunmasının Türkiye için öneminden bahsederek, bu meseleyi dostlukla ikili görüşmelerle 

çözme taraftarı olduklarını”
7
 ifade ederek uzlaşmacı bir tablo çizmiştir. Bu tarihten itibaren 

Türkiye diplomatik bir atak başlatmıştır.  

 

Bir taraftan da bölgenin nabzı tutularak Fransızların yerelde yaptıkları sosyal ve politik 

faaliyetler değerlendirilmiş ve buna mukabil atılması gereken adımlar görüşülmüştür. Saffet 

Arıkan Fransa’ya nota verilmeden önce Cumhurbaşkanlığı’na şu raporu göndermiştir:
8
 

 

İskenderun Sancağının siyasal mukadderatı taayyün edinceye kadar buralarının 

Türkiye’ye verileceği veya daha geniş imtiyazlarla müstakil Suriye hükümetine terk edildiği 

takdirde oynanacak rolün neden ibaret olacağını kestiren Fransız diplomasisi bütün Suriye’de 

olduğu gibi İskenderun bölgesinde de Mason locaları kurmaya başladığının haber alındığı; 

 

İki ajan tarafından tekit olunan bu habere göre İskenderun Locası başkanlığına 

Belediye Reisi Antuvan Filip ve üyelerine de Maliye Reisi Hasan Cebbar, Maliye müfettişi 

Fuat, Adalı Nafi, Corc Corci, Soğukoluk Belediye Reisi Ayvazyan, Avukat Hayik Balyan, 

Avukat Yusuf Edip, Avukat Edvar Zerik, Hükümet baytarı Hamdi Alul, eski komiserlerden 

Viktor Boğos gibi frankofillerin getirilmekte olduğu, İskenderun Locasının adının Miryandos 

olacağı; 

 

Kırıkhan’da da Mösyö Durieux’nün sadık dostlarından Jean adında bir müteahhit 

marifetiyle ayrı bir şubesi açılmaya çalışılmakta olduğu buna da Sandık emini Hamdi 

Bağdadi, Hükümet hekimi Leon Papazyan, Stefan Ferahyan, tüccardan Karabacakyan ve 

Pozant Kalusyan’ın girecekleri; 

 

Antakya’daki Antioche Mason Locası Frankofil Mehmed’in başkanlığı altında Fransa 

Maşrıkı azasına bağlı ve Defne adında üçüncü bir loca şeklini alacağı, eski mutasarrıf Hacı 

Etem’in de buraya getirileceği, bunlar arasında Kırıkhan Kaymakam’ı Süreyya’nın da adının 

geçtiği; 

 

İskenderun ve Antakya localarının üyeleri arasında birçok Vatani ve Türkofil 

masonlar da bulunmakta ise de yeni yapılmakta olan bu teşkilatta bunları ıskarta etmelerinin 

pek dikkati çekmekte olduğu; 

 

Fransızların İskenderun bölgesinden çekilmeleri ihtimaline karşı buralarda 

kendilerine sadık siyasal bağları ve elemanları temin etmeyi ihmal etmediklerinin anlaşıldığı 

güvenilir bir kaynaktan haber alınmıştır. Saygılarımla arzederim.  

 

Belgeden de anlaşıldığı gibi manda yönetimi bölgenin eğitimli, meslek sahibi ve gelir 

düzeyi yüksek kişilerin bir araya gelmesine müsaade etmiştir. İletişim dilinin Fransızca olduğu 

ve Ermenilerin de etkin grup olarak öne çıktığı görülmektedir. Ancak böyle bir oluşumun 

Fransa tarafından mı Masonlara rica edildiği veyahut Masonların, gerilen bu ortamda ortaya 

çıkarak üyelerinin haklarını korumak için mi kurumsallaşmaya gittiği ayrı bir araştırma 

                                                 
7Adnan Aita, Le conflit d‟ Alexandrette et la Société des Nations, Damas : Librairie Universelle, 1949, ss. 11-12. 
8 Cumhurbaşkanlığı Arşivi, A 4-18-e, D 74-1, F 8-2, 8-3. 30 Eylül 1936 tarihli Dahiliye Vekaleti Vekili Saffet 

Arıkanın Riyaseti Cumhur Umumi Katipliğine sunduğu rapor. 
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konusudur. Ancak sonuç olarak Türkiye’nin nota vermesinden on gün önce Masonların 

harekete geçmeleri manidardır.  

 

Sadece Masonlar örgütlenme faaliyetine girişmemiş, Kemalist rejime muhalif Araplar 

ve Türkler de Suriye lehine olacak sonuçların çıkması için toplantılar tertip etmişlerdir. Saffet 

Arıkan raporunda, Suphi Berekat, Kuseyrizade Hacı Mustafa, Reşit Ağa, kaçaklardan Adanalı 

Mahmud Celal, Kırıkhan Sulh hakimi Mardinli Sadık, Radi Azmi, Memduh Selim, ve bir 

kısım hocanın 5 Eylül’de Antakya’ya yakın Kurye Köyü’nde ve ertesi günü Camus Köyü’nde 

iki toplantı yaptıklarını bildirmektedir. Ayrıca bu kişilerin Fransa’nın aciz kalması durumunda 

bölgenin Suriye’ye bağlanması için adamları arasında bir mazbatanın hazırlatılarak 

imzalatılması suretiyle bir birliğin oluşturulmasını gündeme getirdiklerini ifade etmekte ve 

buna Fransızların da onay verdiklerini belirtmektedir. 
9
 Sıraladığımız grubun aksi istikamette 

olarak bir kısım Alevi ve Ermeni’nin de Türkiye Cumhuriyeti’nin Suriye’ye tercih edilmesi 

yönünde karar almak için toplantılar yaptığı da belgelerde mevcuttur.
10

 

 

Görüldüğü gibi Eylül ayında Sancak sosyal ve siyasal hayatında meydan gelen siyasi 

çalkantılar Türkiye’yi harekete geçirmiştir. Bu noktada 10 Ekim 1936’da Paris Büyükelçisi 

Suad Davaz ilk notayı Fransa’ya iletmiştir. Notanın üslup olarak daha çok meseleyi ikili 

görüşmelerle çözme niyetini ortaya koyan bir davet mahiyetinde olduğunu söylemek 

mümkündür. Bunun yanında notada Fransa’nın reddetmesi halinde çoğunluğu Türk olan 

İskenderun halkıyla birlikte Türkiye’nin meselenin halli için gerekeni yapacağı da hasseten 

belirtilmiştir.
11

 Fransa ise cevabında 1921 öncesi duruma dönülemeyeceğini, mandater devlet 

olarak Suriye’nin bağımsızlığını ve toprak bütünlüğünü korumakla mükellef olduğunu öne 

çıkarmıştır.
12

 Fransa’nın da bu açıklamaya rağmen Türkiye’ye kapılarını kapatmadığını 

görmekteyiz. Zira Dışişleri Bakanı Yvon Delbos Fransa’nın Türk hükümetiyle 1921 Ankara 

Anlaşması çerçevesinde Manda Şartnamesinin 22. maddesi uyarınca Sancağın geleceğini 

görüşebileceğini belirtmiştir.
13

 

 

Türkiye beklediği cevabı alamasa da Fransa’nın Sancak konusundaki yaklaşımından 

ilerisi için ümitlenmiştir. Bu meyanda yerel güçleri örgütleme çalışmalarına ağırlık vermeye 

başlamıştır. Arap milliyetçilerinin tutumlarının Türklerin örgütlenme sürecini 

hızlandırdıklarını söylemek mümkündür. Sınıra yakın yerde meydana gelen yağmalama ve 

tecavüz eylemleri hem Türk taraftarı halkın Sancak ile ilgili Türk tezine katılmasına hem de bu 

olayları Türkiye’nin Cemiyet-i Akvam’a götürerek Fransa’yı sıkıştırmasına yaramıştır.
14

 

 

Mart 1936’da başlayan Antakya Türklerinin iltihaka yönelik faaliyetleri 10 Ekim 

tarihli Türk notasından yirmi gün sonra kurumsallaşmaya başlamıştır. Antakya Müdafai Hukuk 

Cemiyeti’nin devamı addedilecek bir grup Antakya-İskenderun ve Havalisi İdare Heyeti adıyla 

İsmet İnönü ve Atatürk’e “Hataylıları Anavatana ilhaktan başka herhangi bir şekli idare ne 

tatmin eder ne de milli varlığımızı korur” ifadeleriyle kesin bir biçimde niyetlerini ortaya 

                                                 
9 Cumhurbaşkanlığı Arşivi, A 4-18-e, D 74-1, F 12-2,. 2 Kasım 1936 tarihli Dahiliye Vekili Şükrü Kaya’nın 

Riyaseti Cumhur Umumi Katipliğine sunduğu rapor. 
10 Cumhurbaşkanlığı Arşivi, A 4-18-e, D 74-1, F 8-4,. 30 Eylül 1936 tarihli Dahiliye Vekaleti Vekili Saffet 

Arıkan’ın Riyaseti Cumhur Umumi Katipliğine sunduğu rapor. 
11 Adnan Aïta, La question d‟ Alexandrette, ss. 11-12.. 
12 Adnan Aïta, a.g.e, ss. 13-14. 
13 Archives Diplomatiques de Nantes, seri Ambassade Ankara, karton : 138, doc. N° : 214 documents de la SDN. 
14 Cumhuriyet Arşivi, belge n° :030/10/01/02/61/720. 
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koymuşlardır.
15

 Antakya Türklerinin bu girişimi, yapılacak tüm mücadelede Ankara’nın tek 

başına belirleyici olacağını göstermiştir. İlk iş olarak Antakya-İskenderun ve Havalisi İdare 

Heyetinin adı Hatay Egemenlik Cemiyeti olarak değiştirilmiş ve merkezi Adana’ya bağlı 

Dörtyol olarak belirlenmiştir. Cemiyetin fahri başkanı Tayfur Sökmen, başkanı İçişleri Bakanı 

Şükrü Kaya olmuş, genelsekreterliğine de Emniyet Genel Müdürü Şükrü Sökmensüer 

getirilmiştir.
16

 Görüldüğü gibi sivil bir dernek olmasına rağmen bizzat bir bakan seviyesinde 

idare edilen diplomatik misyon şefliği gibi bir durum ortaya çıkmıştır. 

 

Antakyalı Türkler sosyal ve kültürel faaliyetlerini 1937 açtıkları Halkevlerinde 

yürütmüşlerdir. Başlangıçta amaç halkın okuma yazma seviyesini yükseltmek ve Atatürk 

devrimlerini halka benimsetmek
17

 iken daha sonra politik amaca hizmet eden kuruluşlar haline 

gelmişler ve Türkiye’ye katılımın geniş kitlelerce kabul görmesine yönelik faaliyetlerde 

bulunmaya başlamışlardır. 

 

Ankara’nın tam desteğini alan Türkler ilk iş olarak Suriye’deki seçimleri boykot etme 

kararı almışlar ve uygulamışlardır. Gelişmelerin hızına Türkiye’nin ayak uydurduğunu 

görmekteyiz. Bizzat Atatürk seçimlere iki hafta kala “Antakya İskenderun konusunda bana 

nutuk söylettiniz. Fakat ortada bir şey yok” diyerek bir an evvel yaklaşan Suriye seçimlerinde 

pozisyon alınmasını istemiştir. Bunun üzerine Hatay Egemenlik Cemiyeti üyeleri 

başkaldırılarını dünyaya göstermek amacıyla seçimi boykot için karşı propagandaya 

başlamışlardır.
18

 Başta Tayfur Bey olmak üzere, Abdurahman Melek, Samih Azmi, Vedi 

Münir, Selim Çelenk, Rasih Besna, Kadri Mürsel ve Abdulgani Türkmen Beyler aleyhte 

çalışmaları yürüten kişiler olarak öne çıkmışlardır. Bununla birlikte yerel Kürt aşiret 

reislerinden Koço’nun da Türkiye taraftarı olarak çalışmak istediğini Abdurrahman Melek Bey 

hatıratında nakletmektedir.
19

 Bu durum Türkiye’nin meselede Arap milliyetçilerine karşı 

Kürtleri kendine yakın gördüğünü göstermesi bakımından anlamlıdır. Üstelik Kürtler Kuzey 

Suriye’de, Halep civarında önemli bir nüfus gücüne sahiptiler. Türk yanlısı olmalarının 

sağlanarak Suriyeli milliyetçilerin ve Fransız mandasının baskı altına alınması Türkiye’nin 

mevcut stratejisi olarak görünmektedir. 

 

Manda yönetimi 14 Kasım’da seçimlerin yapılma kararını Ekim ayı ortalarında 

tebligatla her tarafa duyurmasına rağmen Sancak’a 3 Kasım’da seçim tebligatı gitmiştir. Seçim 

sürecinde tam olmasa da Fransa Vatani ve Milli Blok adlarıyla öne çıkan gruplara destek 

vermiştir. Bu anlamda jandarma ve zabıta devamlı surette Vatani üyelerinin de sokaklarda 

dolaşmasına müsaade ederek seçime katılımın yüksek olmasını sağlamaya çalışmıştır. Bu 

amaçla bir seçim heyeti kurulmuştur. Heyetin zorla köylüleri seçime katılmaya zorladıkları ve 

kimilerini darb ederek bunu gerçekleştirmeye çalıştıkları raporlarda kayıtlıdır. Heyet 

                                                 
15 Hamit Pehlivanlı, Yusuf Sarınay, Hüsamettin Yıldırım, a.g.e., s. 56. Bu belgede Hatay kelimesinin olması ilginç 

bir durumdur. Zira eldeki bilgilere göre o tarihlerde bu isim henüz verilmemişti. Tayfur Sökmen Hatay’ın Kurtuluşu 

İçin Harcanan Çabalar adlı eserinin 95. sayfasında bu ismin 1 Kasım 1936 günü TBMM’nin açılış konuşmasını 

yaptığı ertesi günü verildiğini yazmaktadır. Belgeyi görme şansımızın olmaması bilgiyi teyit etme noktasında bizi 

çaresiz bırakmaktadır. Bu durumda belge doğruysa Hatay ismi daha önce kullanılmaya başlanmıştır demek gerekir. 

Bir başka ihtimal ise isim belgelere Hatay olarak geçmiş ama Atatürk bunu kendisini ziyarete gelen Tayfur 

Sökmen’e 2 Kasım’da söyleyerek akabinde Hatay Egemenlik Cemiyeti olarak gelen heyetin adını değiştirmiş 

olabileceğidir. 
16 Tayfur Sökmen, Hatay’ın Kurtuluşu İçin Harcanan Çabalar, Ankara, TTK yayınları, 1978, s. 96. 
17 Volkan Payaslı « Halkevlerinin Hatay'daki Faaliyetleri ve Hatay'ın Türkiye'ye Katılım Süreci Üzerindeki Rolü 

Üzerine Bir Değerlendirme (1937-1939) », History Studies, v.3/1, 2011, s. 219. 
18 Abdurrahman Melek, Hatay Nasıl Kurtuldu?, Ankara, TTK yayınları, 1991, s. 31. 
19 Melek, a.g.e., s. 31. 
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Reyhaniye’deki Çerkez köylerine de giderek seçim çalışması yapmış ancak Çerkezler, Türk 

köylerinin katılmadığı bir intihaba iştirak etmeyeceklerini söyleyerek Türkiye tarafında yer 

almışlardır. Çerkezlerin yanı sıra Ortodokslar ve bir kısım Aleviler de seçime 

katılmamışlardır.
20

 Manda yönetiminin uygulamalarına karşı çıkan Yenigün gazetesi 

kapatılmış, Vedi Münir, Samih Azmi, Kadri Mürsel Beyler tebit edilmişlerdir.
21

  Buna karşı 

tepki olarak Antakya, İskenderun, Kırıkhan ve Reyhaniye belediyelerindeki Türk azalar istifa 

ederek tepkilerini ortaya koymuşlar ve Suriye Meclisi’ne mebus göndermeme kararı 

almışlardır. Ortaya çıkan bu ittifaka manda yönetimi bazı önemli görevlere Kürt asıllı kişileri 

getirerek karşılık vermeye çalışmıştır. Kürtçü kaza sulh hakimi Sadık Mardini, izne ayrılan 

Kırıkhan kaymakamının yerine getirilmiştir. Ayrıca Türk olan jandarma komutanı Cemil’in 

yerine de Afrin Jandarma komutanı olan ve herkesçe Türk düşmanı olarak tanınan Teğmen Ali 

getirilmiştir. 
22

 Yapılan bu atamalardaki maksadın halka gözdağı vermek olduğu açıktır. Tüm 

bu değişikliklerin her zaman olumlu neticeler verdiğini söylemek mümkün değildir. Zira Kör 

Reşit Ağa ve Azaz mebusu Kürt Mennan Niyazi’nin oğlu mebus olamadıkları takdirde Türkiye 

için çalışacaklarını söyleyerek manda yönetimini ve Vatani Partisi yetkililerini tehdit etmişler
23

 

ve böylece Kürtler üzerinde yürütülen Fransız politikasının da akamete uğramasına neden 

olmuşlardır. 

 

Sonuçta başta Türkler olmak üzere Suriye’yi istemeyen Kürt, Sünni Arap, Çerkez ve 

bir kısım Nusayrilerden oluşan grup da Türkiye tarafından himaye edilmişlerdir. Toplum tam 

anlamıyla bölünmeye doğru sürüklenmiştir. Bu durumda seçim boyunca çatışmalar meydana 

gelmiştir. 14 Kasım’da yapılan ilk gösteride 2 Türk öldürülmüş, 50 kişi de yaralanmıştır.
24

 

Olaylarda ağır silahların kullanılması tepkilere neden olmuş, ortaya koyulan net tavır Türkler 

arasında birliği kuvvetlendirmiştir. Tepkiler dinmemiş, aksine 2 Aralık günü Türkler başka bir 

protesto yürüyüşü düzenlemişlerdir. Kortej Mehmet Adalı ve Mustafa Kuseyri’nin evlerinin 

önünden geçerken yine silah atılmış, bunun sonucunda 2 kişi ölmüş ve 16 kişi de 

yaralanmıştır. Olaylar sonucunda Fransız makamları takibat yaparak 35 Türk’ü hapse atarak 

ortamı daha da germişlerdir.
25

  

 

Olayları yerinde incelemek amacıyla Beyrut Başkonsolosu Feridun Cemal Erkin Bey 

Antakya’ya gönderilmiştir. Feridun Bey Türk temsilcilerle görüştükten sonra mevcut durum 

hakkında bir rapor hazırlayıp Dışişleri Bakanlığına göndermiştir. Bu rapor Türkiye’nin Hatay 

stratejisinde bir dönüm noktası olarak kabul edilmektedir. Zira raporu okuyan Atatürk “ Biz 

şimdiye kadar Sancak’ta genişletilmiş özerkliğe doğru gidiyorduk. Bundan sonra Feridun’un 

dediği gibi özerkliğe değil düpedüz ilhaka gideceğiz”
26

 diyerek Türkiye’nin tutumunu ortaya 

koymuş ve bu tarihten sonra birleşmeyi sağlayacak adımların atılması yönünde çalışmalara 

başlanmıştır. 

 

                                                 
20 Cumhurbaşkanlığı Arşivi, A 4-18-e, D 74-1, F 12-8, 9. 19 Kasım 1936 tarihli Dahiliye Vekili Şükrü Kaya’nın 

Riyaseti Cumhur Umumi Katipliğine sunduğu rapor. 
21 Cumhurbaşkanlığı Arşivi, A 4-18-e, D 74-1, F 12-8,. 19 Kasım 1936 tarihli Dahiliye Vekili Şükrü Kaya’nın 

Riyaseti Cumhur Umumi Katipliğine sunduğu rapor. 
22 Cumhurbaşkanlığı Arşivi, A 4-18-e, D 74-1, F 12-10,. 19 Kasım 1936 tarihli Dahiliye Vekili Şükrü Kaya’nın 

Riyaseti Cumhur Umumi Katipliğine sunduğu rapor. 
23 Aynı belge. 
24 Hamit Pehlivanlı, Yusuf Sarınay, Hüsamettin Yıldırım, a.g.e., s. 56. 
25 Hamit Pehlivanlı, Yusuf Sarınay, Hüsamettin Yıldırım, a.g.e., s. 64. 
26 Feridun Cemal Erkin, Dιş İşlerinde 34 Yιl Anιlar, Yorumlar, t.1, Türk Tarih Kurumu, 1980, s. 91. 
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Türkiye, girişimlerini uluslararası arenaya da taşımıştır. Bunun üzerine durumu tetkik 

amacıyla Cemiyet-i Akvam, Sandler tarafından hazırlanan raporu da dikkate alarak Sancak’a 

bir gözlemci heyeti göndermiştir. Heyetin geliş dönemi Türk kamuoyunun Hatay meselesine 

duyduğu ilgisinin ve heyecanının arttığı zaman diliminde olmuştur. Bu arada 5 Ocak’ta 

Adana’da yapılan kurtuluş törenleri mevcut heyecanı iyice arttırmıştır. Adana Valisi ve aynı 

zamanda Halk Partisi başkanı Tevfik Hadi Bey aynı gün Dolmabahçe’ye telgraf çekerek halkın 

isteklerini Atatürk’e iletmiştir.
27

 Atatürk bunun üzerine I. Ordu komutanı Fahrettin Altay’ı 

çağırtarak “Paşa biliyorsun ben Cumhurbaşkanlığı’nı bırakıp Hatay’a çete reisi olacağım” 

diyerek meseleyi milli mücadelede uyguladığı şekliyle 9. ordu müfettişliğini bırakıp direniş 

kuvvetlerinin reisliğini üstlendiği durumla aynı gördüğünü göstermiştir.
28

 Aynı gün Cemiyet-i 

Akvam ve yapacakları çalışmalar hakkında İstanbul’da bulunan Atatürk ile Ankara’da 

Genelkurmay’da toplantı halinde olan Mareşal Fevzi Çakmak, Başvekil İsmet İnönü ve Milli 

Müdafaa Vekili arasında geçen telefon konuşması önemli bir belge niteliğinde olup Türk 

politikasını yansıtması bakımından da ayrı bir değere haizdir.
29

 

 

Karşılıklı selamlaşmadan sonra 

 

Atatürk: bugünkü mülakat neticesinden zannederesem memnun olmamışlardır. 

İnönü: Tahmin buyurdukları gibi netice tamamen menfidir. 

Atatürk: Zaman kazanmak ve bize zaman kaybettirmek istediklerini görüyorum. 

İnönü: Cemiyet-i Akvam kararına kadar bizi oyalamak, Cemiyet-i Akvam’dan 

kendilerine müsait bir karar almak niyetindedirler. 

Atatürk: Bu kararın aleyhimizde çıkmasına mani olmak lazımdır. Bunun için gün 

kaybetmeden fiili tedbirlerin tatbikine geçilmeli ve bunu Cemiyet-i Akvam görmelidir, 

mütalaasındayım. 

İnönü: Fiili tedbirlerin zamanı hiçbir vakit geçmez. Halen vaziyetin bir emri vakiye 

müsait olmasını tahmin buyuruyor musunuz? 

Atatürk: Emri vaki yapmak zamanı gelmemiştir. Ancak Cemiyet-i Akvam karar 

verirken bu ihtimali kati olarak göz önüne alabilmesi için hudut üzerinde hazırlık 

başlamalıdır. Zaten bu hazırlık için oldukça zamana ihtiyacımız vardır. 

İnönü: Yarın akşam İstanbul’a hareket edeyim. Öbür gün orada olayım. Emirlerinizi 

alayım. 

Atatürk: Bence bu dediğim mütalaa üzerinde hükümet ve Erkan-ı Harbiye ile bir defa 

görüşülsün. Mülakatımızın Ponso’nun vaat ettiği cevabın alınmasına talik edilmesi daha 

muvafık olmaz mı? İhtimal ki benim oraya gelmem daha pratik olur. 

 

İnönü: Ponso’nun bir iki gün sonra enteresan bir şey söyliyeceğini farz edemiyorum. 

Bir iki gün sonra da vaziyet bugünkü gibi olacaktır. Şu halde fiili tedbirler meselesini 

bugünden mütalaa edebiliriz. Evvelce bu hususta hazırlanmış planlar vardır. Bunun bir kısmı 

tedariki aylara mütevakkıf olan umumi malzeme ihtiyacıdır. Bir kısmı asker mevcudunu 

arttırmak, ve dislokasyon gibi dahilde ve hariçte derhal göze çarpacak bir gösteriştir. 

Fransa’nın bilhassa İngiltere’den gördüğü müzaheret üzerine bu manzara karşısında sede 

(ceder- Fransızca bir kelime olup terk etme anlamına gelmektedir) edeceğini tasavvur etmek 

                                                 
27 Hamdi Selçuk, Bütün Yönleriyle Hatay’ın O Günleri, İstanbul, Sucuoğlu matbaası, 1972, s. 85. 
28 Atatürk’ün sözleri için bakınız: Hamdi Selçuk, a.g.e., s. 86-88. 
29 Cumhurbaşkanlığı Arşivi, A 4-18-e, D 74-1, F 12,12-1. 5 Ocak 1937’de Atatürk, Mareşal, Başvekil ve Milli 

Müdafaa Vekili’nin toplantı esnasında yaptıkları telefon konuşmasının metnidir. Konuşma 18:30’da başlamış 

19:10’da bitmiştir. 
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güçtür. Binaenaleyh, fiili tedbirleri takip ve intaç etmeğe sürüklenebiliriz, veyahut diplomatik 

sahada.. 

 

Cenevre’de son menfi neticeleri aldıktan sonra meseleyi açık bırakmak daha münasip 

olacağına karar verirsek, askeri tedbirlerimizi o zaman hazfetmek bizi daha müşkil vaziyete 

koyar. Böyle bir halden endişe ediyorum. İlk günde derpiş ettiğimiz vechile, diplomatik sahada 

nihayetine kadar uğraşıp meseleyi açık bırakmak ihtimali fiili tedbirlerde acele 

etmemekliğimizi icap ettirir zannındayım. Sizin şimdi teşrifiniz mutlaka bir şey yapmak için 

olmalıdır; yoksa avdetinizin teahhür etmesi münasip olur. 

 

Atatürk: Daha fazla açık görüşmeyelim. Yarın tekrar konuştuktan sonra mülakat yerini 

tayin ederiz. 

İnönü: Baş üstüne. 

Atatürk: Selam. 

İnönü: Tazim ve hörmetlerimiz. 

 

Konuşmayı incelediğimizde Atatürk’ün daha sert bir politika taraftarı olduğunu 

görmekteyiz. Bu hususta Başvekil İnönü ile de bir görüş ayrılığının olduğu aşikardır. Nitekim 

konuşmasında da belirttiği gibi 31 Aralık’ta Sancağ’a varan heyet daha ortamı tanımadan, bir 

hafta sonra 6 Ocak 1937’de Atatürk ünlü Ulukışla seyahatine başlamıştır.
30

 Sancak’ta meydana 

gelen ve Türklerin ölümüyle sonuçlanan olaylara bir tepki olarak da yorumlanabilecek bu 

seyahatin amacı sınır birliklerinin teftişi olarak açıklanmıştır. Ancak bunun yanında 

Türkiye’nin başta Cemiyet-i Akvam olmak üzere meselenin tüm taraflarına bir gözdağı 

vermek istediği de ortadadır. Ancak ilk anda ne Fransa ne de Suriyelilerin resmi herhangi bir 

açıklamada bulunmamaları ilginçtir. Hiçbir tarafın bu girişime karşı koymayarak bunu yok 

saymalarının Türk manevrasının halk nezdinde yapacağı etkiyi aza indirme amacına yönelik 

olduğunu düşünmek mümkündür. Ancak basında çıkan yazılar Fransa’yı tedirgin etmiş olmalı 

ki Başbakan Leon Blum, Atatürk’e 18 Ocak 1937’de mektup göndererek meselenin iyi niyetli 

çözümünden ve Türkiye ile olan dostluğun devamından bahsederek, bu meseledeki tarzı 

siyasetlerini belli etmeye başlamıştır. Mektubun hemen akabinde Cenevre’de görüşmeler 

başlamış ve 27 Ocak’ta Sancak’ın statüsünü belirleyecek bir metin hazırlanması için komisyon 

toplanması kararlaştırılmıştır. Bu komisyon Sancak’ın ayrı bir varlık-entite distincte olarak 

kabul edilmesinden sonra la loi fondamentale denilen bir nevi anayasasını hazırlayacaktı. 

 

Tüm bu gelişmeler başta Antakya olmak üzere tüm Türkler tarafından büyük sevinçle 

karşılanmıştır. Atatürk telgraflar çekerek başta İnönü olmak üzere diplomatları ve halkı 

kutlamıştır. Tayfur Sökmen de Antakya halkı adına Atatürk’e teşekkür telgrafları çekerek 

mukabele etmiştir. Suriye ise buna tepki göstermiştir. Şekip Arslan ve manda yönetimi 

altındaki Suriye’nin Başbakanı Cemil Mardam Bey, protesto mesajı yayınlayarak Fransa’yı 

toprak bütünlüğüne karşı saygılı davranmamakla ve Türkiye’yi de hukuk tanımamazlıkla 

suçlamışlardır. Aynı zamanda başta Halep olmak üzere Sancak’ta da Arapçılar tepki gösterileri 

düzenlemişlerdir.
31

 

 

Sancak temel yasasının hazırlık çalışmaları devam ederken Türkiye sınırda askeri 

hazırlık yapmaya başlamıştır. Bu hareketlilik doğal olarak Sancak’a yönelik olarak 

                                                 
30 Serhan Ada, Türk Fransız İlişkilerinde Hatay Sorunu 1918-1939, İstanbul, İstanbul Bilgi Üniversitesi yayınları, 

2005, s. 125. 
31 Serhan Ada, a.g.e., s. 130. 
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algılanmıştır. Ama 1936 senesi özellikle Tunceli ve civarında Kürt ayaklanmaların olduğu bir 

yıl olmuş ve bununla eş zamanlı olarak da Kuzey Suriye’den Türk topraklarına yönelik 

yağmalama ve adam kaçırma olayları meydana gelmiştir.
32

 Türkiye’nin yaptığı tüm askeri 

girişimler Sancak’ta aksü amal bulmuştur. İskenderun’da durum öyle bir psikolojiye 

bürünmüştür ki her politik manevra ve hareket zıt gruplar arasında karşı bir hamle veya 

doğrudan kendilerine yönelik bir tehdit olarak algılanmaya başlamıştır. Tüm gerginliklere 

rağmen komisyon çalışmasını tamamlayarak tasarıyı Cemiyet-i Akvam’a sunmuş ve yapılan 

oturumda 29 Mayıs 1937’de Sancak anayasası 29 Kasım’da yürürlüğe girmek üzere kabul 

edilmiştir. Dışişleri Bakanı Rüştü Aras Atatürk’e  

 

“Hatay’ın mukadderatını tayin eden karar bugün Konseyden çıktı. Bu 

karar eğer başarılmış bir iş sayılabilirse bu muvaffakiyetin amili başta Kemalist 

Türkiya’nın kuvvet ve kudreti olmak üzere her zaman en iyiyi ve en doğruyu gören 

irade ve ilhamlarıdır. Emrinizde çalışan bir nefer olarak vazifem başında bütün 

kuvvet ve cesareti daima büyük şefimin teveccüh ve itimadından alıyorum. Bu 

değer biçilmez teveccüh ve itimada kendim ve heyet arkadaşlarım namına en 

derin minnetlerimi arzeder sonsuz tazimlerimle ellerinizden öperim”
33

 ifadeleriyle 

gönderdiği telgrafla neticeyi bildirmiştir. Atatürk de bu telgrafa “Hatay’ın varlığı 

Cenevre’de tasdik olunurken göndermiş olduğunuz telgrafı aldım. Türk ideal ve 

iradesinin milletler arasında başka bir ufuk açarak tecelli ettirdiği bu başarı 

münasebetile kıymetli çalışmanızın yüksek değerini bir kere daha takdir ettim. Sizi 

ve gayretli murahhas arkadaşları tebrik ederim”
34

 şeklinde Cenevre’ye telgraf 

göndererek karşılık vermiştir. 

 

Atatürk’ün Hatay meselesinde insiyatif ele aldığı bir gerçektir. Bakan Aras’ın 

ifadelerinden de anlaşıldığı üzere Atatürk’e karşı farklı bir bağlılığı söz konusudur. Hükümetin 

içinde Atatürk’ün temsilcisi gibi olduğunu düşündürebilecek bir tarzı siyasetin uygulamada 

göründüğü kaynaklarda geçmektedir. Dolayısıyla hükümetin bu meseledeki politikasını da 

esastan bizzat Atatürk kendisi belirlemiştir. Sancak anayasasının hazırlanması kararından 

sonra Başvekil İsmet İnönü’ye yaptığı genel değerlendirmeleri içeren yazısında Atatürk, 

Türkiye’nin Cemiyet-i Akvam’ın kararına karşı tutumu ve bundan sonraki süreçte uygulamaya 

koyacağı politikaları hakkında ipuçları vermiştir. Yazıdaki ifadeler şöyledir:
35

 

 

“Cumhuriyet hükümetinin, yüksek milli dava ve menfaatleri unutturulamaz 

bir dikkatle daima göz önünde tuttuğunu ve onları cihan sulhunu bozmadan ve Türk 

milletine zaruri olmadıkça külfet yükletmeyen tarzda nasıl istihsal edebileceğini 

göstermiş olan yeni muvaffakiyetinizi tebrik ederim. 

 

En yüksek itimadımıza liyakatinin milli hedeflerimizi Cumhuriyet 

Hükümetinin isabetli karar ve talimatlarını iyi anlayan bir ferasetle tatbik, takip ve 

intaç edegelmekte mümtaziyetini gösteren Hariciye Vekilimiz Dr. Aras’ı ve onunla 

                                                 
32 Yaşar Demir, Le rattachement du sandjak d’Alexandrette à la Turquie, ambition turque et l’influence des 

dynamiques locales: la politique de la France dans le Levant (1918-1939), Saarbrücken, édition universitaire 

européenne, 2011, s. 132. 
33 Cumhurbaşkanlığı Arşivi, A 4-18-e, D 74-1, F 34, 34-1. 29 Mayıs 1937. 
34 Cumhurbaşkanlığı Arşivi, A 4-18-e, D 74-1, F 34-2. 27 İkincikanun 1937. belgelerde geçen ifadeler aynen 

aktarılmıştır. 
35 Cumhurbaşkanlığı Arşivi, A 4-18-e, D 74-1, F 34-15, 34-16. belgenin tarihi tam belli olmamakla birlikte 27 

Haziran 1937 olacağı tahmin edilmektedir. Zira 27 rakamı ve 1937 yılı okunabilmektedir. 
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beraber çalışan değerli arkadaşlarımızı bu yeni başarılarından dolayı suret-i 

mahsusada takdir ve tebrik etmek isterim. 

 

Ancak bütün bu takdir ve tebriklerime rağmen yegane itiraf etmeme 

müsaade buyrulmasını rica ederim ki bugün için intaç olunduğunu gördüğümüz 

mesele, Türkiye efkar-ı umumiyesini, onun derin milli heyecanını ve bilhassa 

Hataylı Türk kardaşlarımızı tam manasile tatmin etmiş sayılamaz. Bu natamam 

neticeyi Türkiye Cumhuriyeti kabul etmiş ise bunun sebepleri derhal Türk ve cihan 

efkarı umumiyesinde izah bulmalıdır. 

 

İzah şudur: Türkiye Cumhuriyetinin her şeyden evvel öteden beri ilan ettiği 

gibi “yurtta sulh cihanda sulh” prensibine ne kadar sadık olduğunu göstermekteki 

hayırhahlığı ve ısrarıdır. Yine Türkiye Cumhuriyeti’nin cihanda sulhun istikrarına 

çalışan büyük dostlarının insani faaliyetlerini her ne suretle olursa olsun felce 

uğratmakta amil olmak istemediğidir. Mühim olan bir nokta da, Türklerin yine 

cihan sulh ve refahı için ve bir de unutulmaz kıymetli bir tarih hatırası yeni Türk-

Fransız dostluğunun kuvvetlenmesi içindir ki çok mütevazi olduğunu bilmekle 

beraber Hatay hakkında Cemiyet-i Akvam’ın vermiş olduğu kararı eyi karşılamış 

bulunuyor. Bütün bunlar bir başlangıç olabilir, yepyeni ve çok ciddi dostluklar için.  

 

Atatürk dünya barışının bozulacağını tahmin etmiş olmalı ki konuşmalarında barışa 

vurgu yapmaktadır. Ayrıca diplomasiye ve hukuka, meselelerin çözümünde öncelik 

verilmesini temel paradigma olarak belirlemiştir. Zira devrin aydınları ve politikacıları 

uluslararası arenada Osmanlı Devleti’nin izlerinden ve çizgisinden arınmış, saygın bir devlet 

olarak kabul edilmeyi arzu etmekteydiler. Netice itibariyle İskenderun meselesi dışta ve içte 

var oluşun gösterileceği önemli bir fırsat olarak telakki edilmiştir. Mamafih Sancak 

meselesinde Türkiye’nin beklentisinin bağımsızlık olduğu ifadelerden anlaşılmakta ve bunun 

da uluslararası hukuka uygun olarak gerçekleşmesinin istendiği görünmektedir. Nitekim 

anayasanın hazırlanmasının kabulünden sonra artık Türkiye bunu bağımsız bir devletin temel 

yasası olarak kabul edileceği sürece götüren ilk adım olarak görmüştür. Bu yönde Dışişleri 

Bakanlığı’nda Sancak meselesiyle ilgili bir komite kurulmuştur. Komite ilk toplantısını 28 

Temmuz 1937’de yapmış ve İskenderun meselesinde genel hatları itibariyle uygulanacak olan 

şu stratejiyi benimsemiştir:
36

 

1- İntihabın kazanılmasında en müessir amilin iktisadi durumun ıslahı 

yolundaki faaliyet olacağı mütalaa edildi. Takriben iki ay evvel İş Bankası 

hesabına tetkikat yapmak üzere gönderilen banka müfettişinin Hatay’da müsait 

intibalar ve lehte cereyanlar uyandırdığı memnuniyetle görüldü. Ancak bu tetkik 

neticesinde bankanın orada şube açmasının senede 50 bin liralık zarara sebebiyet 

vereceği anlaşıldığından bankanın orada şube açması işi gecikmektedir. Bundan 

maksat bankacılık işinden ziyade Hatay’da görülecek işler için esaslı yardımcı bir 

müessese kurmak olduğuna göre banka şubesinin süratle ve en kısa zamanda 

açılması faideli olacaktır. Bu banka şubesine tevcih edilecek vazifeler şunlardır: 

A- Hatay Türklerinin en büyük ızdırabı, Hatay’daki eski Ziraat 

Bankası’nı istihlaf eden Suriye Bankası ile Tunus-Fransız Bankası’na olan 

borçlarıdır. 

                                                 
36 Cumhurbaşkanlığı Arşivi, A 4-18-e, D 74-1, F 19-32, 36. Dahiliye Vekilince imzalanan toplantı sonu karar 

tutanağı. 28 Temmuz 1937. Bakınız. Yaşar Demir, Le rattachement du sandjak d’Alexandrette a la Turquie, 

ambition turque et l’influence des dynamiques locales: la politique de la France dans le Levant (1918-1939), s. 328. 
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Emlak sahibi halk, tarlalarını bu bankalara karşılık göstererek borçlanmış 

ve borçlarını muhtelif sebepler dolayısıyla hala ödeyememişlerdir. Bu durum 

Türkler aleyhinde daimi bir tazyik vasıtası olmuştur. İşte bu tazyik vasıtasını 

ortadan kaldırmak ve hiç olmazsa Türk ve Türk muhibbi olan halka ilk iş olarak 

geniş bir nefes aldırmak için bu borç işini süratle ve iyi bir şekilde halletmek 

mecburiyeti vardır. Hataylı Türklerin Suriye Bankası’na 1 milyon, Tunus-Fransız 

Bankası’na da 500 bin lira ki cem’an 1,5 milyon lira borçları vardır. İş ve Ziraat 

Bankaları’nın veya hükümetçe tensip edilecek müesseselerin iştirakiyle Hatay’da 

açılacak İş Bankası’na bu borcu devren almak için 1,5 milyonluk bir sermaye 

temini icabetmektedir. Ayrıca müstahsilleri kuvvetlendirmek üzere bilhassa Türk 

ve Türkle beraber hareket eden Etili zürrai ikrazat yapmak için 500 bin ve ticari 

kredi ve muamelat için de 500 bin ki cem’an 1 milyon liralık bir sermayeye de 

ihtiyaç vardır. Şu halde Hatay’da açılacak İş Bankası şubesine top yekun 2,5 

milyon liralık bir sermaye temini suretiyle bu şubenin en kısa bir zamanda 

faaliyete geçirilmesi gerek intihabın kazanılması ve gerekse atiyen yapılacak işler 

için en kuvvetli temelin atılması noktasında en mühim bir amil olarak mütalaa 

olunmaktadır. Bundan başka İskenderun mıntıkasında hükümetimizce yapılacak 

liman işleriyle bu liman dolayısıyla tatbik edilecek gümrük meselelerini tetkik 

etmek be şu suretle Türkiye’nin alakasını göstererek halkın maneviyatını takviye 

etmek ve Türklere meyyal diğer halk tabakaları üzerinde de müsait tesirler 

yapmak üzere Nafia ve Gümrük İnhisarlar Vekaletlerince mütehassıs heyetlerin 

Hatay’a gönderilmesi ve bu heyetlere kültür ve sıhhat işlerini tetkik etmek için 

mütehassıslar iltihak ettirilmesi münasip olur. 

 

2-Hatay’da içtimai faaliyetin de gerek intihabın kazanılması ve gerekse 

Türkler ve Türk taraftarlarının kuvvetlendirilmesi noktasından müessir ve faideli 

olacağı düşünülmüştür. Bu maksatla teferruatlı ve tahmini kadro ve masrafları 

ilişik cedvellerde gösterilen hastane ve dispanserlerin de müstacelen açılıp 

faaliyete geçirilmesi zaruri görülmektedir. Antakya’da 30 yataklı bir hastane, 

Bilan’da 20 yataklı bir hastane, Reyhaniye, Ordu, Kırıkhan, Süveydiye’de birer 

dispanser bu husustaki ihtiyaçları karşılayacak ilk tesisler olacaktır. Bu maksat 

için senevi hesap edilen tahmini masraf 60 bin liradır. 

 

Hastane ve dispanserlerin Türkiye’de mevcut Hataylı doktor ve 

eczacıların buradaki durumları muhafaza edilmek suretiyle oraya gönderilmesi 

veya oradaki doktor ve eczacılardan istifade edilmesi şekillerinden birinin intihabı 

veya her iki şekilden istifade edilmesi mütalaa olunabilir. Halen Hatay’da ihtiyaç 

gösterilen 12 kilo Kinin sıtma mevsimi dolayısıyla hemen gönderilmesi için Sıhhat 

Bakanlığı’ndan rica edilmiştir. 

 

3-Hatay’da intihap işlerinin iyi bir şekilde cereyanı ve Türk reylerinin 

arttırılması için Türkiye’de mevcut Hataylıların hiç olmazsa intihap sıralarında 

Hatay’da bulunmalarında zaruret vardır. Esasen Hataylı Türklerin münevver 

mühim bir kısmı halen Türkiye’de yaşamaktadır. Bunların intihap işinde olduğu 

gibi intihabı müteakip kurulacak Hatay hükümetinde de vazife almaları gayenin 

istihsali için zaruridir. Türkiye’deki Hataylıların mühim bir ekseriyeti Türk 

vatandaşı olarak yaşamaktadır. Bunların adedi onbin kadar tahmin edilmektedir. 
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Bunun için her şeyden evvel Hatay hakkındaki Cenevre mukarreratında kabul 

edilen esaslara uygun olarak Hatay vatandaşlığını iktisap hakkını haiz olan 

Hataylıların Türk vatandaşlığı ile alakalarının kesildiğini ilan etmek ihtiyacı 

vardır. Arıca memurluk hakkını kazanmış olanlara da alakadar Vekaletlerce 

intihap devresi nihayetine kadar maaş hakkı tanınmak şartıyla izin verilerek 

kolaylık gösterilmek ve gitmelerini temin etmek muvafık görülmüştür. 

 

Bu suretle Hatay’a gidecekler arasında filhakika yardıma muhtaç olanlar 

olursa bu yardımın da esirgenmemesi isabetli bir iş olacaktır. Türkler hesabına 

kazanılacak her reyin büyük kıymeti olacağına nazaran hükümetçe yukarda 

arzedilen şekilde bir tebliğ neşredilmesi muvafık mütalaa olunmaktadır. 

 

4-Türkiye’den Hatay’a gidecek memurlar ve münevverlere intihabın sureti 

idaresi ve yapılacak işler hakkında malumat vermek üzere konferanslar tertibi de 

muvafık görülmüştür. 

 

5- Hatay intihabında Alevilerin mühim rolleri olduğu zati devletlerince 

malumdur. Halen Alevilerin kazanılması için faaliyet gösterilmektedir. Bu 

faaliyetin takviyesine ihtiyaç görülmüştür. Hatay halk mümessillerine Alevilerden 

bir kısmını Adana’da amelelik yapmak üzere pasaportsuz geçmelerine 

tarafımızdan müsaade edilmesi için müracaatlar vaki olduğu ve bunlara müsaade 

edildiği takdirde Türkiye’den iyi intibalarla döneceklerinden Alevilerin üzerinde 

iyi tesir yapacağı anlaşılmıştır. Bu vaziyet mütalaa olundu ve Alevilerin amelelik 

için Adana mıntıkasına gelmelerinde bir mahzur olmadığı ve bilakis yapılacak 

telkinlerle faideler temin edileceği neticesine varıldı. Ancak Türkiye’ye 

pasaportsuz geldikleri takdirde avdetlerinde takibata maruz kalmaları ihtimali de 

nazarı dikkate alınarak Adana vilayetine bunların pasaportsuz gelmeleri halinde 

kendileri için düşünüldüğü gibi bir müşkülat ve mahzur yoksa kabul edilmeleri ve 

hudutta polis tarafından kendilerine birer vesika verilmesi ve ayrıca işleri biter 

bitmez Hatay’a dönmeleri ve intihapta behemahal hazır bulunmaları için tedbir 

alınması yolunda talimat verildi. Bu hususta Maliyece bir müşkülata maruz 

bırakılmamaları için keyfiyetten Maliye Vekaleti’nin de haberdar edilmesi yüksek 

tensiplerine arz olunur. 

 

6-Hatay’da bu sene bir lise açılması da düşünülen tedbirler arasında idi. 

Ancak bu hususta mahallinde yapılan tetkikler neticesinde binasızlık yüzünden 

lisenin derhal açılmasına imkan olmadığı anlaşıldı. Bu lise işinin Maarif 

Vekaletince gelecek sene için esaslı bir mevzu olarak tetkiki zaruridir. Böyle bir 

lise açılıncaya kadar Hataylı Türk gençlerinin tahsillerinin temini de mühim 

ihtiyaçlardan biridir. Bu maksatla geçen sene olduğu gibi bu sene de bir kısım 

Hataylı talebenin Anavatan’da meccanen tahsillerine devamlarının temini muvafık 

görülmüştür. Bu sene için 30’u Hatay, 5’i Bayır-Bucak ve 5’i Kürtdağı’ndaki 

Türkmen aşiretlerinden olmak üzere 40 talebenin memleketimizde meccanen ve 

leyli olarak tahsillerinin temini için gereken tedbirin alınması muvafık mütalaa 

olunmuştur. 

 

7-Hatay intihabatında Alevi ve Arap mıntıkalarında Türkler lehinde 

hareket tertibi ve reyler kazanılması için zaruri bir takım masrafların yapılması 
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tabii görülmüştür. Bunun için tafsilatı bağlı listede görüleceği gibi 54 bin liraya 

ihtiyaç görülmektedir. Yine aynı listede yazılı propaganda neşriyatı, nüfus yazımı 

gibi işler için de 9.410 liraya ihtiyaç gösterilmektedir. 

 

8-Hatay’da Suriyeliler Araplık lehine faaliyete geçmiş, bu hususta 

masraflı işlere de girişmişlerdir. Tarafımızdan alınması muvafık görülen ve 

yukarda izah edilen tedbirlerin de müstacelen ittihazı Hatay intihabının 

kazanılması için zaruridir. Bilhassa İş Bankası’nın süratle açılması, hastane ve 

dispanserlerin tesisi ve bu hususta ihtiyaç görülen ve cedvelleri rapt edilen 

masrafların temini ve intihap zamanına kadar halk mümessillerinin masraflarının 

karşılanması ve Bayır-Bucak nahiyesiyle Kürtdağı’ndan Hatay’a iltica ve hicret 

edecek Türklere de yardım temin etmek üzere ayrıca 60 bin liralık bir tahsisata da 

ihtiyaç görülmektedir. Bu hususta hükümetçe gereken kararların alınmasını 

yüksek tensiplerine arzeylerim. 

       Dahiliye Vekili 

 

 

Belgeden de anlaşıldığı gibi Türkiye halkın iradesinin mutlaka kazanılmasını, bunun 

için de özellikle ekonomik yardımlar dahil her türlü imkanın kullanılmasını esas almıştır. 

Böyle bir politika hem çatışma çıkmasını engelleyecek hem de uluslararası arenada gittikçe 

sıkışan Fransa’ya karşı halkın desteğini alarak esaslı ve etkin bir biçimde diplomatik baskı 

yapılmasına yarayacaktı. Buna ilaveten de ilerde olması muhtemel bir iltihakta, yerel halkın 

yeni yönetime çabuk uyum sağlamasına vesile olduğu gibi, ortaya çıkan sosyo politik ortam 

güvenlik sorunlarının doğmasına neden olabilecek sosyal zemini ortadan kaldırmış olacaktı. 

 

Diğer yandan Atatürk, Avrupalı diplomatlarla 29 Mayıs sürecini görüşmüş ve onlara 

net mesajlar vererek Türkiye’yi destekleyecek kamuoyu oluşturmak istemiştir. Zira anayasa 29 

Kasım’da yürürlüğe girecek ve parlamento seçimleri yapılacaktı. Sürecin arifesinde 4 Kasım 

1937’de Belçika sefiri ile yaptığı görüşme bunun en önemli göstergesidir.
37

 

 

Atatürk sefire meselenin hallinden memnun musunuz diye sorarak konuşmasına 

başlar. Sefir memnuniyetini ifade eder. Sefir’e Atatürk şu ifadeleri kullanır: “varılan neticeyi 

kabul etmemiz sırf sulh ve sükunu bozmamak içindir. Buna emin olunuz. Netice itibariyle 

Fransızlar çok karlıdır. Bunun tahakkukuna Delbos veya Blum değildir. Viyeno’yu mevzubahis 

bile etmem. Çalışanlar diğer dost devletlerin mümessilleri olmuşlardır. Ankara’da M. Ponsot 

ile görüşürken siz de masada hazır idiniz. Ben ona dedim ki Paris’e gidiniz Blum ile Delbos ile 

görüşünüz. Hakiki vaziyeti, meselenin ciddiyetini onlara anlatınız. Bence M. Ponsot bunu 

yapmamıştır. Şimdi nerede olduğunu bilmiyorum. Fakat benim için gayri mevcuttur. 

 

Ben M. Ponso’ya açıkca söylemiştim. Ben söz verdim. Verdiğim sözü tutarım. Yoksa 

çekilirim. Fakat anlamadılar. Ben sözümü mükemmelen yerine getirebilirdim. Vasıtalarım 

vardır. Benim istinat ettiğim esas, Türk milletinin kuvveti, Türk ordusunun kuvvetidir. Fakat bu 

işte Türk ordusuna lüzum yoktu. Suriye’de zaten bir ordu mevcuttur. Araplar, Dürzüler vs.. 

kafidir. Binaenaleyh netice Fransızların çok lehinedir. Bütün bu söylediklerimi hükümetinize 

söylemeye mezunsunuz”. 

 

                                                 
37 Cumhurbaşkanlığı Arşivi, A 4-6, D 54, F 9, 4 Kasım 1937 tarihli konuşma. 
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Bunun üzerine sefir, “Ben zat-ı devletinize o kadar merbutum ki daima burada kalmak 

isterim. Göstermiş olduğunuz emniyet ve iltifata bilhassa teşekkür ederim. Ben Atatürk için 

hayatımı fedaya hazırım” şeklinde bir karşılık vermiştir. Bu sefer Atatürk, “ ben hayatımı feda 

etmem, fakat doğru ve yüksek gaye için bütün mâniaları yıkarım ve kırarım. Büyük milletlerin 

kuvvet ve kudretleri sulh ve insaniyet yolunda korkusuzca sarf edilmelidir” cevabını verir. 

Konuşmadan da anlaşıldığı kadarıyla Atatürk Suriye’deki iç dinamikleri ve silahlı güçleri 

Fransa’ya karşı kullanma tehdidinde bulunmuştur. 

 

Türkiye’nin Sancak yasasının kabulünden sonra geçen yaklaşık altı aylık zaman 

dilimini verimli kullandığını görmekteyiz. Altı ay bir zaman aralığı belirlenmesinin sebebinin 

seçime anayasal kurumların ve idari organların hazırlanabilmesini sağlanmaktı. Bu noktada 

manda şartnamesinin 22. maddesine göre 15 yılda mandanın hüküm sürdüğü yerlerde halkın 

kendi kendini yönetmesi için tüm idari, hukuki ve ekonomik alt yapıyı hazırlamakla yükümlü 

devlet Fransa bu görevini yerine getirememiş buna karşın altı ay zarfında bir devlete lazım 

gelen tüm mekanizmalar oturtulabilmiştir. Böylece bir bakıma Cemiyet-i Akvam Fransa’yı 

görevini yapmayan ülke konumuna düşürmüştür. Sonuçta yasanın kabulüne milliyetçi 

Arapların yanında bir kısım Ermeniler de kepenk kapatarak tepki göstermişler, Türkler ise 

büyük sevinç gösterileri düzenlemişlerdir. Bu esnada yine çatışmalar çıkmış ve yaralananlar 

olmuştur.
38

 Türkiye olayların bu noktaya gelmesinde Fransa’yı sorumlu görmüş ve buna 

karşılık vermeyi amaçlayan politikalar planlamıştır. Dahiliye Vekili Şükrü Kaya bölgeden 

gelen istihbaratlara dayanarak Cumhurbaşkanlığı’na atılacak adımları da öneren bir rapor 

sunmuştur.
39

 Rapora göre Sancak Fransız manda yönetimi delegesi (Fransız mandasının 

sorumlusu delege sıfatını taşımaktaydı) Roger Garreau Türkler aleyhindedir. Cemiyet-i Akvam 

heyeti de tarafsız davranmamakta, delegenin güdümü altında çalışmalarını yürütmektedir. Öyle 

ki heyet, yönetimin talimatlarını halka telkin eden bir konuma düşmüştür.  

 

Bu arada Cemiyet-i Akvam’da cemaatlere göre bir seçim sistemi kabul edilmiştir. 

Oluşturulan sosyo psikolojik ortam çerçevesinde bir Alevinin Türk listesine oy vermesinin 

önüne geçilmek istenmiştir. Her cemaat üyesinin kendi toplumuna oy vermesi sonucunda kesin 

bir bölünmüşlük meydana getirilmek istenmiştir. Böylece Türkler irredentist diye tanımlanan 

Türkiye yanlısı grup olarak, diğer tüm etnik unsurların da karşı blok olarak seçime katılmaları 

planlanmıştır. Bunun sonucunda Fransız varlığı, seçimi kazanacak olan Türkiye karşıtı blok 

sayesinde devam edecekti. Fransa’nın Ermeni unsurları ön plana çıkardıkları raporda 

kayıtlıdır. Bu minval üzere Jandarma komutanı Mihran adında bir Ermeni olmuştur.
40

 Bir 

kısım önemli görevlere Ermeni doktorlar ve memurlar tayin edilerek Türklerin Anavatan’a 

katılma noktasındaki hevesinin kırılması amaçlanmıştır. 

 

Rapora göre manda yönetimi nüfus yapısı üzerinde de değişiklik yaparak Türklerin 

kaybetmesini sağlamaya çalışmaktadır. Cenevre sözleşmesine aykırı olarak başka bölgelerden 

Ermeniler getirilerek sayının otuzbine çıkarılması planlanmıştır. O dönem itibariyle Ermeni 

sayısı yaklaşık 25 bin olarak kayıtlıdır. Buna ilaveten Alevilerin de sayılarının arttırılması 

suretiyle Türklerin seçimi kazanma ihtimalinin en aza indirilmesi için yoğun çaba 

                                                 
38 Lucien Bitterlin, Alexandrette « le Munich de l’Orient » ou Quand la France capitulait, Paris : Jean Picollec, 

1999, s. 236-243. 
39 Cumhurbaşkanlığı Arşivi, A 4-18-e, D 74-1, F 23-49. 24 Kasım 1937 tarihli Şükrü Kayanın raporu. 
40Cumhurbaşkanlığı Arşivi, A 4-18-e, D 74-1, F 23-38. Dahiyle Vekili siyasi Müsteşarının Riyaseti 

Cumhurbaşkanlığı Umum Katipliğine gönderdiği rapor. 18 Kasım 1937. 
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sarfedilmiştir.
41

 Meydana getirilmek istenen durumun farkında olan Şükrü Kaya tüm bu 

uygulamalara tedbir olarak şu önerileri yapmıştır:
42

 

 

1-Fransa hükümeti nezdinde ciddi teşebbüs alarak Hatay işlerinde kati bitaraflığın 

temini ve Hatay’da Fransız memurlarının ve hususiyle Cemiyet-i Akvam delegelerinin bitaraf 

olmadıkları hadisatla teyit edilerek tafsilatıyla Türk gazetelerinde neşriyata girişilmesi. 

2- Fransızları bu maksada sevk için Kürtdağı ve El Cezire mıntıkalarında bize taraftar 

olan halkın harekete geçirilmesine hükümetçe muvafakat edilmesi. 

3- Konsolos, Fransızların ve Cemiyet-i Akvam delegelerinin tarafgirane muamelesini 

tespit ederek delege nezdinde teşebbüslerde bulunarak ve bize tafsilan malumat vererek 

hükümet tarafından kendisine verilecek direktifler dairesinde çalışması. 

4- Hatay intihabatında gereken masrafların karşılanabilmesi için evvelce Yüksek 

Başvekaletçe tespit edilen ve halen bir kanun halinde Yüksek Başvekalete takdim kılınan 

200.000 liralık tahsisatın en seri bir surette verilmesi işlerinin zaruri olduğunu saygılarımla 

arzeylerim. 

 

Yeni yasaya göre bir an önce parlamento seçimlerinin yapılarak yeni yönetimin tesisi 

gerekmekteydi. Manda yönetimi, toplum temsilcileriyle görüşerek parlamento seçimleri için 

çalışmalar yapılmasını istemiştir. Beyrut’ta bulunan Yüksek Komiserliğin emirleri 

doğrultusunda Sancak Delege yardımcısı Dümenek, Halk Partisi’ne ve Usbetül Amelül 

Kavmin teşkilatına mektup göndererek 1909 tarihli Osmanlı cemiyetler kanunu esas alınarak 

Sancak anlaşmasına uygun olmak suretiyle cemiyetlerin programlarının ve nizamnamelerinin 

bir nüshasını mahalli hükümete vermeye mecbur olduklarını bildirmiştir. Buna ilaveten 

Cenevre’de imzalanan anlaşmayı tanımayan derneklerin kapatılacağını da belirterek özellikle 

Türklere gözdağı vermek istemiştir.
43

 Esasen bu anlaşmaya en fazla karşı çıkan milliyetçi Arap 

Alevileriydi. Ama Türklerin ilerde bu anlaşmayı tanımayıp bağımsızlık isteyeceklerini bilen 

manda yönetiminin şimdiden bunun önünü kesmeyi amaçladığı gayet açıktır. 

 

Ancak her konuda olduğu gibi seçimin usulü, sistemi gibi hususlarda da anlaşmazlık 

çıktı. Sosyal gruplar parti adıyla anılsalar da modern anlamda bir partileşme profiline sahip 

değillerdi. Daha çok etnik ve ideolojiyle yoğrulmuş ve cemaat olarak öne çıkan bir sosyal yapı 

söz konusuydu. Kısacası partiden kastedilen mensup olunan cemaatin ideolojisiydi. Türkler ise 

Halk Partisi’nin yaklaşık 13 yıllık tecrübesini Sancak’ta kullanarak örgütlenmeyi 

başarmışlardı. Bunda Ankara’ya olan bağlılık sebebiyle kitlelerin oradan gelen talimatlara 

eksiksiz uymalarının büyük rolü olmuştur. 

Nusayri kökenlilerin oluşturduğu milliyetçi Araplar ağırlıklı olarak Usbetül Amelül 

Kavmin, Nadir El Arabi, Hoybun ve Vatani Partisi adlı cemiyetlerde toplanmışlardı. Daha 

sonra Vatani Partisi tüm Türkiye karşıtlarının toplandığı bir parti haline gelmiştir. Seçim 

yaklaştıkça Sancak’ta gerilim artmış ve çatışmalar başlamıştır. Aleviler, Türklere ait iki 

tabakhaneye saldırarak ilk gün iki Türkü ve bir Ermeni’yi yaralamışlardır. Fransız askerlerinin 

saldırganları engellememesi üzerine Ağustos ayında Türkler kepenk kapatmışlardır. Sancak 

komutanı Colonel Collet, eyleme son verilmesi çağrısında bulunmuş netice alamayınca Halk 

Partisi binasında ve üye Şükrü Balcı’nın evinde aramalar yaptırmıştır. Aramalarda tahribatlar 

meydana gelmesine halk tepki göstermiş, Albay’a ve Suriye askerlerine güvenlerinin 

                                                 
41 Cumhurbaşkanlığı Arşivi, A 4-18-e, D 74-1, F 23-50. 24 Kasım 1937 tarihli Şükrü Kaya’nın raporu. 
42 Cumhurbaşkanlığı Arşivi, A 4-18-e, D 74-1, F 23-50, 51. 24 Kasım 1937 tarihli Şükrü Kaya’nın raporu. 
43 Cumhurbaşkanlığı Arşivi, A 4-18-e, D 74-1, F 20-37. 9 Ağustos 1937 tarihli MAH raporudur. 
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kalmadığını söyleyerek mukabelede bulunmuşlardır.
44

 Halkevinin basılmasında ve sonrası 

çıkan olaylarda 32 Türk yaralanmıştır. Bunun üzerine protesto gösterileri yapılmış ve çarşı 

tekrar kapatılmıştır. Bu noktada Tayfur Sökmen’in Dahiliye Vekaleti’ne gönderdiği raporda bu 

gösterilere devam edilip edilmeyeceğini sorması, eylemlerin Türkiye tarafından organize 

edildiğini göstermektedir. Tayfur Bey kepenk kapatmalardan dolayı muhtaç durumda olanlara 

yardım yapılacağını da raporunda eklemiştir.
45

 Nitekim Türkiye’nin maddi olarak Hatay davası 

için çalışanları desteklemek için ödenek ayırdığı belgelerde mevcuttur. 

 

Türkiye’nin Aleviler ile ilişkilerinde ihtiyatlı olduğunu görmekteyiz. Ağustos ayında 

Türkler ile Aleviler arasında çıkan hadiselerde Fransızlar, Şeyh Maruf Cilli’nin oğlu 

Abdullah’ı sorumlu tutmuşlardır. Esasen manda yönetimi Abdullah’ı elde etmek istemiş ve 

çıkarlarına hizmet ettirmeyi hedeflemişlerdir. Bunda başarılı olamayınca kendisini tevkif 

etmek suretiyle yola getirmeyi planlamışlardır. Tayfur Sökmen’in raporuna göre kendisi 5 gün 

boyunca muhtelif yerlerde saklandıktan sonra Dörtyol’a gelmiş ve orada gerekli şekilde 

ağırlanmıştır.
46

 Böylece muhtemel bir Türk-Alevi çatışmasını isteyerek Türkiye’nin Alevileri 

kazanma stratejisini suya düşürmek isteyenlerin önüne geçilmiştir. 

 

Türkler arasında tam anlamıyla birliğin sağlandığını söylemek güçtür. Zira devrimlere 

karşı Sancak’ta İslami hassasiyetle yaklaşan Türk, Kürt ve Araplardan oluşan Sünni bir blok 

oluşmuştur. Buna karşın Türkiye yanlısı Türkler devrimin sembolü şapka taşıyarak Anavatan’a 

bağlılıklarını göstermekteydiler. Devrim karşıtı grup ise bunu tepkiyle karşılamaktaydı. Bu 

yüzden ikilik meydana gelmiş, toplum fesliler ve şapkalılar olmak üzere ikiye bölünmüştür. 

Bir kısım Türkiye karşıtları fes takanların korunacağı, şapkalıların hapsedileceği propagandası 

yaparak halkı yıldırmaya çalıştıkları Seyhan Valisi’nin Dahiliye Vekaleti’ne gönderdiği 

raporda yazılıdır.
47

 Kuseyr bölgesinde Sadık Hacı İsa oğlu Mustafa maiyetinde elli kadar 

silahlı adamıyla Türkmen mezrasını basarak halktan zorla şapkalarını çıkartmalarını istemiş ve 

bazılarını da darbetmişlerdir.
48

 Bunun yanında şapka takan Araplar da bulunmaktaydı ve onlar 

da kendi aralarında sorunlar yaşamaktaydı. Com ve Kefriabit köylerinde şapkaya düşman grup 

şapka takan Araplara saldırmış ve 12 kişi çatışmada yaralanmıştır.
49

 Mevcut durumun 

seçimlerin kazanılmasını riske atmakta olduğu aşikardı. Bu nedenle Halkevi mensupları dini 

çatışmadan şiddetle kaçınmışlardı. Üstelik eski bir asker olan bölgede Şeyh Horoz ismiyle nam 

salmış Halil İbrahim Efendi Halkevi’nin direktifleri doğrultusunda karşı propaganda yaparak 

halkın Türkiye’ye bağlanması hususunda çalışmalar yapmıştır.
50

 Eldeki bilgilere göre halk 

şeyhin doğrudan Atatürk’e bağlı olduğuna inanmaktadır. Nitekim 1938 de Sancak’ı terk edip 

kendisine Manisa’da yer verilmesi ve maaş bağlanması resmi olarak bir irtibatın olduğunun bir 

göstergesidir. Bir başka çarpıcı örneği ise Antakya’nın Fransız işgalinden itibaren milli 

mücadeleye katılmış olan Nuri Aydın Konuralp eserinde şöyle nakletmektedir: “Benim silahlı 

                                                 
44 Cumhurbaşkanlığı Arşivi, A 4-18-e, D 74-1, F 20-38. 14 Ağustos 1937 tarihli Seyhan Valisi Tevfik Hadi 

Baysal’ın Dahiliye Vekaletine gönderdiği rapor. 
45 Cumhurbaşkanlığı Arşivi, A 4-18-e, D 74-1, F 20-48, 14 Ağustos 1937 tarihli, Antalya saylavı Tayfur Sökmen’in 

Şükrü Kaya’ya raporu. 
46 Cumhurbaşkanlığı Arşivi, A 4-18-e, D 74-1, F 20-49, 14 Ağustos 1937 tarihli, Antalya saylavı Tayfur Sökmen’in 

Şükrü Kaya’ya raporu. 
47 Cumhurbaşkanlığı Arşivi, A 4-18-e, D 74-1, F 20-25, 13 Ağustos 1937 tarihli, Seyhan Valisi’nin Şükrü Kaya’ya 

raporu. 
48 Aynı rapor. 
49 Cumhurbaşkanlığı Arşivi, A 4-18-e, D 74-1, F 19-2, 18 Haziran 1937 tarihli, Dahiliye Vekaleti Vekilinin Riyaset-

i Cumhur Katib-i Umumiliğine raporu. 
50 Mustafa Öztürk, 1938 Suriye Olayları ve İbrahim Efendi‟ nin Faaliyetleri, Ankara TTK, 1995, ss.17-21. 
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mücadele teşkilatını yaptığım Yukarı Kuseyr ve Yayladağı dolaylarında bir ekiple çıkarak 

oralarda propaganda yapmaklığım başkanlıkça emrediğildiğinden bu semtin bütün köylerini 

dolaşarak köy camilerinin minberlerine çıkıp şu şekilde konuşmalara başladık. Yanımda 

hukukçulardan Abdullah Fevzi Atahan ile güzel Kuran okuyan Hafız Selahattin bulunuyordu. 

Konuşmalar şu şekilde devam ediyordu: Türkiye ile Fransız hükümeti arasında Hatay davasını 

adil bir şekilde halletmeğe karar vermişlerdir. Avrupa’nın çeşitli tarafsız devletleri tarafından 

gönderilecek olan müşahit heyet önünde herkes ya “Ben Türkiye’yi istiyorum” diyecek ve 

yahut ben “Suriye Hükümetini istiyorum” diyecek. Bu reylerden hangisi çokluk kazanırsa, yani 

Türkiye’yi isteyen çokluk kazanırsa burası Türkiye’nin olacak. Ben Arabım diyen çokluk 

kazanırsa burası Suriye’nin olacak”
51

 

 

Sancak meselesinde özellikle dini hassasiyeti daha fazla olan insanların bulunduğu 

Halep’in her zaman gündemde olduğunu görmekteyiz. Nitekim 1918’lerde Fransızlara karşı 

yapılan mücadelede Halep halkı etkin rol oynamış, İskenderun’da faaliyet alanı bulamayan 

Türkler Halep’ten organize olmuşlardır. Daha sonra idare merkezi Dörtyol’a kaysa da Halep 

özellikle Türklerin basın merkezi olarak önemli bir yer teşkil etmiştir. Buna ilaveten Halep, 

Antakya’nın hinterlandı kabul edilmiş ve tarih boyunca Halep-Antakya birlikte anılmıştır. 

 

1937 yılı bölge gazetelerinde Türkiye’nin Halep’i de alacağı haber konusu olmuştur. 

Habere göre Hama şehrinin kuzeyinde bulunan Suran Köyü’nün kuzeyinden itibaren Ürdün’ün 

güneyine kadar olan arazinin Türkiye’nin etkisine gireceği yer almıştır. Bu habere atfen 

Dahiliye Vekaleti Vekili Saffet Arıkan’ın da “ zaten Türkiye’nin misak-ı millisi Basit 

burnunda Ördek gagası (bec de Canard) denilen yere çekilen hattı müstakimin şimalindeki 

araziden bahseder. Hududu Suran’dan itibareden halk buna dini kadar inanmıştır” 
52

diyerek 

Türkiye’nin bölgeye olan ilgisini ortaya koyması dikkate değer bir durumdur. Aynı raporda 

yapılan genel değerlendirmeye göre, Halk Vatani Partisi üyelerinden hoşnut değildir. Hatta 

Türkiye’nin Suriye’ye yardım etmesini istemektedirler. İttihad-ı Arap fikrini savunanlara 

inanmayanlar da az değildir.
53

 Bu durumda Türkiye, İskenderun meselesinde Halep’i de 

birlikte düşünmüşse de bölgede İskenderun Sancağı’ndaki gibi bir diplomasi ve örgütlenme 

faaliyeti yürütmemiştir. Bu durumda Halep ile ilgili yapılan politik manevraları Arapları 

tedirgin ederek Hatay’daki durumu kabule zorlamaya matuf girişimler olarak düşünmek 

mümkündür. 

 

Seçim döneminde Vatani Partililer Türklere karşı Ermeniler ile ittifak arayışına 

girmişlerdir. Kırıkhan’da bulunan Ermeni önderlerinden Edvard Leonyan ve Haçator Ağa, 

Suriye’de 150 bin Ermeni’nin olduğunu, dolayısıyla Arapları gücendirecek herhangi bir 

fiiliyatta bulunup da Ermenilerin varlıklarını tehlikeye atamayacaklarını ifade ederek bir nevi 

Araplardan yana tavır koymuşlardır. Bunun yanında Türkler ile de iyi geçinmek istediklerini 

belirtmeden geçememişlerdir. Ermenilerin tedirgin oldukları anlaşılmaktadır. Mamafih 

Türkiye’nin 29 Mayıs’tan itibaren artan ilgisinin Sancağı iltihaka götüreceğini fark etmiş gibi 

görünmektedirler. Nitekim Musadağ Ermenileri Halep Vatani partililerinin yaptığı işbirliği 

teklifini reddetmişlerdir. Buna karşın Halep’te yapılan gösteriye Hınçaklar ve Komünistler 

                                                 
51 Nuri Aydın Konuralp, Hatay’ın Kurtuluş ve Kurtuluşu Mücadelesi Tarihi, İskenderun, Hatay Gazetesi Postası 

Basımevi, , 1973, s.153. 
52 Cumhurbaşkanlığı Arşivi, A 4-18-e, D 74-1, F 19-6, 13 Temmuz 1937 tarihli, Dahiliye Vekaleti Vekili Saffet 

Arıkanın Riyaset-i Cumhur Katib-i Umumiliğine raporu. 
53 Cumhurbaşkanlığı Arşivi, A 4-18-e, D 74-1, F 19-7, 13 Temmuz 1937 tarihli, Dahiliye Vekaleti Vekili Saffet 

Arıkanın Riyaset-i Cumhur Katib-i Umumiliğine rapor. 



Hatay’da Siyasi Çekişmeler ve Türkiye’nin Politikası (1936-1938)                                                         66 

  

 
History Studies 

Prof. Dr. Enver Konukçu Armağanı / 2012 

iştirak etmişler, Taşnaklar’ın tepki göstermesi üzerine aralarında çatışma çıkmış ve polisin 

müdahalesiyle grup dağılmıştır.
54

  

 

Antakya Ermeni cemaati reisi İsa Kazancıyan Ermenilerin tavrını ve pozisyonunu şu 

şekilde ortaya koymuştur:
55

 “Biz Taşnaklar her ne olursa olsun Fransızların emirlerinin dışına 

çıkmayız. Burada nasıl bir rejim teessüs ederse etsin takip edeceğimiz siyaset budur. Aynı 

zamanda Türkler ve diğer anasırlarla da iyi geçinmek isteriz. Bunun aksine yani Fransızların 

dileği hilafına bizden hareket beklemek safdillik olur. 

 

Hınçaklar fesatçı bir unsurdurlar. Daima komünizme meyyaldirler. Taşnaklar 

aleyhine her türlü haseti yaparlar. Matosyan’ın Usbetül amelül kavmi ile teşriki mesai edeceği 

haberini alınca kendisini tehdit ettik. Ermenilik namına her hangi bir parti ile teşriki mesai 

edemeyeceğini kati surette ihtar ettik” Görüldüğü gibi Ermeniler de bir bütünlük içersinde 

olmamışlardır. Bu durum tabiatıyla Türkiye’nin işine yaramıştır. Seçim sürecinde Türkler 

sadece bir kısım Vatani Partililerle uğraşmıştır. 

 

Bu arada uluslararası camia Sancak ile ilgili çalışmalarını aralıksız sürdürmüştür. T. 

Reid (İngiltere), J. Lagronge (Belçika), H. Ch. G. J. Van der Mendere (Hollanda), H. Reimers 

(İsviçre)’den oluşan seçim komisyonu 20 Ekim 1937’de Antakya’ya gelmiş ve 19 Kasım’a 

kadar çalışmıştır. 10 Aralık’ta gözlemleri sonucunda heyet seçim sistemi ve tarihini içeren bir 

rapor sunmuştur. Raporda iki turlu ve cemaatlere göre hazırlanan seçim listeleri oluşturulması 

ve ilk turun 28 Mart 1938’de ikinci turun da 12 Nisan’da yapılması ön görülmekteydi. Türkiye 

bu sisteme itiraz etmiştir. Bunun sonucunda da seçimler zamanında yapılamamıştır. Zira 

Türkiye belirlediği stratejisine göre Alevileri Eti Türkü olarak kabul etmiş ve bunun 

sonucunda da Alevilerin Türk listelerinden yazılması için çaba sarfetmiştir. Seçim 

komisyonunda kabul edilen ilk sisteme göre herkes mensup olduğu cemaat dışında bir listeden 

seçime iştirak edememekteydi. Türkiye’nin çabaları sonuç vermiş ve Cemiyet-i Akvam, seçim 

tarihini 15 Temmuz olarak ilan etmiş bunun için 3 Mayıs’ta listelerin hazırlanması ve oy 

vereceklerin kaydedilmesi işlemlerini başlatmıştır.
56

 Hazırlanan liste formları, ad soyadı, baba 

adı, doğum tarihi ve yeri, 31 Mart 1938’den sonra daimi ikametgah adresi, ait olunan cemaat 

veya etni kısımlarından müteşekkildi. Seçmen yaşı yirmi, seçilme ise yirmibeş olarak 

belirlenmiştir. Kadınlar oy kullanamamışlardır. Türkiye 1935’de kadına seçme ve seçilme 

hakkı vermişken Fransa’nın henüz o tarihlerde kadınlara böyle bir hakkı tanımaması yüzünden 

Sancak’ta da kadınlar, mandater devlet Fransa’daki uygulamaya maruz kalmışlardır. 

 

Türklerin taraftar toplama çalışmalarına karşın Suriye yanlıları da aralarındaki 

bölünmüşlüğü gidermeye yönelik adımlar atarak karşılık vermekteydiler. Bu meyanda Usbetül 

Amelil Kavmin grubu ile Vatani Partisi, Cephe-i Müttehide-i Vataniye adıyla birleşmişlerdir.
57

 

Ancak halk arasında tüm Arapçılar Vataniler olarak anılmışlardır. Bu durum resmi belgelere 

de geçmiştir. Zira Türkiye karşıtlarının ağırlıklı olarak toplandıkları grup Vatani Partisi idi. 

                                                 
54 Cumhurbaşkanlığı Arşivi, A 4-18-e, D 74-1, F 19-2, 18 Haziran 1937 tarihli, Dahiliye Vekaleti Vekilinin Riyaset-

i Cumhur Katib-i Umumiliğine raporu. 
55 Cumhurbaşkanlığı Arşivi, A 4-18-e, D 74-1, F 19-4,5, 18 Haziran 1937 tarihli, Dahiliye Vekaleti Vekilinin 

Riyaset-i Cumhur Katib-i Umumiliğine raporu. 
56 Jean Elie Barbaro, La question du Sandjak d’Alexandrette, Alep : Imprimerie Rotos, 1941, s.80. 
57 Cumhurbaşkanlığı Arşivi, A 4-18-e, D 74-1, F 28-32. 9 Mayıs1938 tarihli Tayfur Bey’in Antalya Saylavı sıfatıyla 

Dahiliye Vekili Şükrü Kaya’ya sunduğu rapor 
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Türk tarafının itirazı seçim hazırlıklarında sıkıntılar meydana getirmiştir. Binaenaleyh, 

sonuçları itibariyle bu sistemin hiçbir cemaate tek başına yönetme imkanını tanımayacağı 

ortadaydı. Fransa böylece bölünmüşlükten faydalanarak arabuluculuk sıfatıyla Sancak’taki 

varlığını devam ettirme imkanı bulacaktı. Bunun için özellikle Türklerin iştirakinin 

engellenmesi yönünde bir takım arayışların içinde olduğu görülmektedir. Tayfur Bey’in 

raporuna göre Fransız askeri sorumlusu olan Mesalihi Hassa Zabiti Kakon ile yaptığı görüşme 

sonrası Vatani Partisi üyesi Mustafa Sadık Hacı İsa topladığı 80 kadar silahlı adamıyla Orta 

Kuseyr Türkmen mezrası adlı yeri 2 Nisan’da basarak Türkiye yanlısı Reşit Bozoğlan’ı ve aile 

efradını yaralamış, buna ilaveten de evini de yağmalamıştır.
58

 

 

Nitekim özellikle istihbarat elemanları vasıtasıyla manda yönetiminin Usbetül Kavmi 

mensuplarına da arka çıkmak suretiyle Türk köylerinde seçime katılmamaları noktasında baskı 

kurduğu, Usbecilerin sokaklarda nümayiş yaparak halkı yıldırmaya çalıştıkları Tayfur Bey 

tarafından Dahiliye Vekili Şükrü Kaya’ya gönderdiği raporda kayıtlıdır.
59

 Roger Garreau 

Türklerin sindirilmesinde etkin olan yönetici olarak öne çıkmıştır. Öyle ki Celal Karasapan, 

Dışişleri’ne gönderdiği raporunda Türklerin seçime tam anlamıyla katılmasının sağlanması ve 

Aleviler başta olmak üzere diğer cemaatlerden de Türk listelerine yazılımın gerçekleşebilmesi 

için Delege Roger Gareau’nun Sancak’tan uzaklaştırılması gerektiğini bildirmektedir.
60

 

 

Meydana gelen hoşnutsuzluk yeniden çatışmaların doğmasına neden olmuştur. Halkevi 

basılmış ve Türk büyüklerinin fotoğrafları yırtılmıştır. Bunun sonucunda tansiyon tekrar 

yükselmiştir. Her gerginlikte Türk ordusunun Sancak’a girmesinin gündeme getirildiğini 

görmekteyiz. Başbakan Celal Bayar’ın 31 Mayıs günü sınır birliklerine teyakkuzda olmaları 

emrini vermesi
61

 etkili olmuştur. Kararlı tavrın neticesi olarak 15 ve 20 Aralık 1937’de Fransa 

ve Türk Genelkurmayları arasında bir görüşme yapılmış akabinde 8-9 Şubat’ta konferans 

düzenlenmiş ve Türk askeri varlığıyla ilgili bir de proje yapılmıştır. Birkaç aylık bir 

sessizlikten sonra, 13-25 Haziran döneminde iki Genelkurmay arasında 20 kadar görüşmenin 

yapılması meselede askeri bir girişimin artık gerçekleşeceği noktaya gelindiğini herkese 

göstermiştir.
62

 Son olarak Cevad Açıkalın ve Colonel Collet 28 Haziran’da imzaladıkları 

deklarasyonla Türk ordusunun Fransız askeri varlığıyla birlikte Sancak’ta güvenliği 

sağlayacaklarını ilan etmişlerdir.
63

 Ancak Türk askerinin Antakya’ya girmesi 3 Temmuz’da 

Ankara’da imzalanan Türk-Fransız dostluk muahedesi sonucu mümkün olabilmiştir. 

Anlaşmaya Büyükelçi Henri Ponsot ve Dışişleri Bakanı Tevfik Rüştü Aras imza koymuşlardır. 

Haziran’da Genelkurmaylar arasında yapılan görüşmelerde belirlenen hususlar esas alınmak 

suretiyle şekillenen anlaşmaya göre her iki taraf da 2500’er kişiden oluşan bir kuvvetle 

Sancak’ta bulunacaklardı. Buna ilaveten iki ülke Sancağ’ın varlığını garanti altına almakta, 

karşılıklı saldırmazlık ve üçüncü bir ülkenin saldırısında tarafsız olma ilkesini benimsemekte 

ve Akdeniz’de güvenliği sağlamayı taahhüt etmekteydiler.
64

 

                                                 
58 Cumhurbaşkanlığı Arşivi, A 4-18-e, D 74-1, F 27-7, 8. 5 Nisan1938 tarihli Tayfur Bey’in Antalya Saylavı 

sıfatıyla Dahiliye Vekili Şükrü Kaya’ya sunduğu rapor. 
59 Cumhurbaşkanlığı Arşivi, A 4-18-e, D 74-1, F 30-72. 26 Mayıs 1938 tarihli Tayfur Bey’in Antalya Saylavı 

sıfatıyla Dahiliye Vekili Şükrü Kaya’ya sunduğu rapor. 
60 Cumhurbaşkanlığı Arşivi, A 4-18-e, D 74-1, F 30-76. Türkiye’nin Antakya Başkonsolosu Celal Karasapan’ın 28 

Mayıs 1938’de Hariciye Vekaleti’ne gönderdiği telgraf. 
61 Hamit Pehlivanlı, Yusuf Sarınay, Hüsamettin Yıldırım, a.g.e., s. 97. 
62 Maurice Albord, L’armée française et les Etats du Levant, 1936-1946, Paris, CNRS, 2000, s. 49. 
63 Cunhuriyet Arşivi, doc. n° : 030/10/224/511/10, Cevad Açıkalın’ın notu. 
64 Mehmet Tekin, Mehmetçik Hatay’da, Basında 5 Temmuz 1938, Antakya, Kültür Eğitim Tesisleri, 1988, ss. 13-

15. Eserde kronolojik sıraya göre hazırlanmış ve Hatay basınında çıkmış yazılar mevcuttur. 
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Türk ordusu 5 Temmuz 1938’de saat 5’de biri Payas’tan diğeri Hassa’dan olmak üzere 

iki koldan Sancak’a girmiştir. Payas’tan giren kol Hayıplı karakoluna varmış ve Fransız 

Jandarmalarınca karşılanmıştır. Daha sonra güzergah boyunda bulunan Karayılan köylüleri 

bayraklarla askerleri karşılamış ve kurbanlar kesmişlerdir. Ayrıca İskenderun konsolosu Fethi 

Denli Bey, Antakya Halk Partisi başkanı ve üyeleri, İskenderun Sancağı Valisi Abdurrahman 

Melek Bey de karşılamada hazır bulunmuşlardır. Daha sonra ordu İskenderun’a 5 km 

mesafede bulunan bir hastaneye yerleşmiş ve orada da tüm toplum, etnik grup temsilcilerinin 

ve Colonel Collet’nin de bulunduğu erkan tarafından karşılanmıştır. Birlik bir geçit töreni 

yaparak halkı selamlamıştır. Hassa’dan giren kol ise Aktepe nahiyesinden geçerek Konkurlu 

köyünde konaklamış ve ardından Kırıkhan’a ulaşmıştır.
65

 İntikale devam eden Türk askeri 7 

Temmuz saat 9:30’da Antakya’ya ulaşmıştır. Karşılamada Arap, Ermeni, Ortodoks ve Alevi 

temsilcilerin yanında sivil toplum örgütleri, öğrenciler ve Halep’den gelen bir heyet de hazır 

bulunmuştur.
66

 Kuseyr bölgesi Türkleri büyük ölçüde katılırken, Süveydiye Alevileri Maruf 

Cilli’nin iki oğlu ve 15 kadar kişiden oluşan bir heyet tarafından temsil edilmişlerdir. Musadağ 

Ermenileri ise törene iştirak etmedikleri gibi temsilci de göndermemişlerdir. Bunlara rağmen 

halkın coşkulu olduğu, askerin de geçit töreni yaparak mevcut heyecanı arttırdığı belgelerde 

kayıtlıdır. Nitekim Türk askeri varlığı çevrede geniş ilgi uyandırmıştır. Trablusşam’dan ve 

Lazkiye’den ve Halep’ten gelen heyetler yolda geri çevrilmiştir. Artan bu heyecandan 

telaşlanan Ermenileri ise Colonel Collet Türk askerinin iki aylığına geldiğini söyleyerek teskin 

etmeye çalışmıştır.
67

 Ermenilerin yanında bir kısım Suriye basını da tepki göstermiştir. Elnezir 

gazetesi “Türk askeri Hatay’a girdi, camilerin minarelerini yıktı ve dinsizliği ilan etti” 

şeklinde haber yapmıştır. Türkiye yanlısı Arapların buna itibar etmedikleri, üstelik Atatürk’ten 

yardım talep ettikleri raporlarda yer alan bilgiler arasındadır.
68

 

 

Sonuçta yapılan görüşmeler ve Türk askerinin gelişi sonuç vermiş ve meydana gelen 

güven ortamı sayesinde Türk olmayanların da Türk listelerinde yazılmalarına imkan 

tanınmıştır. Seçimin iki turlu yapılması planlanmıştır. İlk turda seçmenler milletvekillerini 

seçecek olan seçmenlerin belirlenmesi için oy kullanacaklar, ikinci turda ise yüz seçmende bir 

oranında belirlenen ikinci seçmenler, cemaat listesine oy vererek hangi cemaatin kaç 

milletvekili çıkaracağını belirleyecekti. Ancak Fransa ile Türkiye’nin sonuç ne olursa olsun 40 

sandalyeden 22’sinin kesin olarak Türk ve diğer cemaatlerin adaylarının da Türk muhibbi 

olması noktasında anlaşmaları, yapılan seçimi diğerlerinden farklı kılmaktadır. Yapılan 

tartışmalar daha önce belirlenen seçim tarihinin sarkmasına neden olmuştur. Anlaşma sonucu 

22 Temmuz 1938’de listelerin hazırlanmasına başlanılmış ve
69

 ilk seçim 1 Ağustos’ta 

yapılmıştır. Netice itibariyle seçmen sayılarına baktığımızda temsil oranlarında en fazla payın 

Türklere ayrıldığını görmekteyiz. Manda kayıtlarına göre bölge nüfusu
70

 ve seçmen 

listelerindeki veriler şöyle oluşmuştur:
71

 

                                                 
65 Cumhurbaşkanlığı Arşivi, A 4-18-e, D 74-1, F 33-3,4. Seyhan Valisi Tevfik Hadi Baysal’ın Dahiliye Vekaleti’ne 

5 Temmuz 1938 tarihli telgrafı. 
66 Cumhurbaşkanlığı Arşivi, A 4-18-e, D 74-1, F 33-9. Antalya Saylavı Tayfur Sökmen’in Dahiliye Vekaleti’ne 7 

Temmuz 1938 tarihli telgrafı. 
67 Cumhurbaşkanlığı Arşivi, A 4-18-e, D 74-1, F 33-10. Antalya Saylavı Tayfur Sökmen’in Dahiliye Vekaleti’ne 7 

Temmuz 1938 tarihli telgrafı. 
68 Aynı rapor. 
69 Adnan Aïta, a.g.e., ss. 57-58. 
70 Irfan Jabry, Le conflit du sandjak d‟ Alexandrette, Grenoble, faculté de droit, mémoire pour le certificate 

d‟ Etudes politiques et administratives, 1938, s. 3. 
71 Sarınay, Pehlivanlı, Yıldırım, a.g.e, s.108. 
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Toplum Nüfus Seçmen sayısı 

Türk 85.245 35.847 

Arap Alevi 62.095 11.319 

Sünni Arap 22.461 1.845 

Ermeni 24.911 5.504 

Ortodoks 10.051 2.098 

Kürt 4.851 ----- 

Çerkez 954 ----- 

Musevi 474 ----- 

İsmaili 98 ----- 

 

İlk turun akabinde ikinci grup seçmen sayıları da yukarıda sunduğumuz sayıların 

yüzde biri oranında aşağıdaki gibi kaydedilmiştir: 

Türk :358  

Alevi : 113  

Ermeni : 55  

Sünni Arap : 18  

Ortodoks :20  

 

20 Ağustos’ta ikinci seçmen listeleri hazırlanmış ve 24’ünde de milletvekilleri 

belirlenmiştir. Türk askerinin Antakya’ya girmesi amacıyla yürütülen müzakerelerde Fransa 

ile Türkiye ikili görüşmelerle Sancak Meclisi’nin sandalye dağılımını etnik dağılıma göre 

belirlemişlerdi. Buna göre 22 Türk, 9 Alevi, 5 Ermeni, 2 Arap Sünni, 2 Ortodoks olmak üzere 

Meclis teşekkül etmiştir.
72

 Nüfus gücü milletvekili çıkarmalarına yetmesine rağmen ilginç bir 

şekilde Kürtlere temsiliyet hakkı ne Cemiyet-i Akvam’da ne de Kürt ileri gelenlerince dile 

getirilmemiştir. Bir başka husus da mevcut nüfusun yarısını erkek olarak ele aldığımızda 

seçmen listelere yazılım oranının Aleviler üçte bir oranında, Sünni Araplarda ise altıda bir 

oranındadır. Diğer cemaatlerde de bu oran Alevilerin yazılım oranına yakındır. Bu durumda 

ortaya çıkan sonuç Türk listelerine Alevilerin fazlaca yazılmadığı buna mukabil Sünni 

Arapların ağırlıklı olarak Türk listesine yazıldıklarıdır. Zira temsil hakkı olmayan Kürtler ve 

diğer etnik unsurların top yekun Türk listelerine kaydedilmesi durumunda bile Sünni Araplar 

olmadan ortaya çıkan Türk seçmen sayısına ulaşılamayacağı bir gerçektir. 

 

Hatay meselesinde önemli bir merhaleyi başaran Türkiye, tek başına doğrudan Hatay 

hükümetinin üyelerinin belirlenmesi çalışmalarına başlamıştır. Fransa başlangıçta Tayfur 

Sökmen’in Cumhurbaşkanı olma ihtimalini görünce buna itiraz etmiş, ancak Türkiye ısrarını 

sürdürünce geri adım atmak zorunda kalmıştır. Sonuçta Meclis’te seçim yapılmadan Hatay 

Devleti’nin tüm üst kadroları belirlenmiştir.
73

 Yeni devletin yöneticilerinin ortak özelliğinin 

Hatay davasında 1918’den beri hizmet eden kişiler olmasıdır. Buna ilaveten köken itibariyle 

çoğunun Türkmen olduğunu belirtmek gerekir.  

 

Sonuçta tüm çalışmalar tamamlanmış ve 2 Eylül 1938’de güvenliği Fransa ve Türkiye 

tarafından garanti altına alınan ikinci bir Türk devleti Hatay adıyla kurulmuştur. En yaşlı üye 

sıfatıyla Mehmet Adalı oturumu yönetmiş, üyeler Türkçe yemin ederek göreve başlamışlardır. 

Meclis, başkanlığa Abdulgani Türkmen’i seçmiştir. Daha sonra Meclis başkanının yönettiği 

birleşimde Tayfur Sökmen devlet başkanı olmuş ve akabinde hükümeti kurma görevini devlet 

                                                 
72 Sarınay, Pehlivanlı, Yıldırım, a.g.e, s.108 
73 Melek, Hatay Nasıl Kurtuldu ?, Ankara, TTK basım evi, 1991, s. 65 
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başkanı sıfatıyla Başbakanlığa getirdiği Abdurrahman Melek’e vermiştir. Dışişleri, İçişleri ve 

Savunma Bakanlıkları’nı da yürüten başbakan, Kültür ve Eğitim Bakanlığı’na Ahmet Faik 

Türkmen’i, Adalet Bakanlığı’na Cemil Yurtman’ı, Maliye Bakanlığı’na Cemal Baki’yi ve 

Nafia ve Ziraat Bakanlığı’na da Kemal Alper’i getirmiştir.
74

 6 Eylül’de güvenoyu alan 

hükümet göreve başlamış aynı gün devletin başkenti Antakya olarak kabul edilmiştir. Ertesi 

günü Meclis, Sancağın ismini Hatay Devleti olarak değiştirmiş, Türk bayrağından beyaz 

çizgiyle çizilmiş içi kırmızı yıldız şekliyle ayrılan Hatay bayrağı göndere çekilmiştir.
75

 

 

Bundan sonraki süreç yeni kurulan bu devletin olgunlaşması için atılacak adımların 

görüşülmesi olarak devam etmiştir. İlk etapta Türkiye 50 bin lira göndererek mali sorunların 

çözümüne katkı sağlamıştır.
76

 Bununla birlikte Fransız delegesi varlığını sürdürmüştür. Yeni 

devlet ile özellikle Colonel Collet’nin temsil ettiği Fransız varlığı arasında sorunlar baş 

göstermiş ve Hatay Devleti yeni çalkantılarla yüzyüze gelmek zorunda kalmıştır. 

 

Sonuç 

 

Türkiye Fransa’nın Suriye’ye bağımsızlık verirken Sancağı iyi niyet göstergesi olarak 

kullanma niyetinde olduğunu anlamış ve derhal harekete geçerek bunun kabul edilemez 

olduğunu belirtmiştir. Bu minvalde bir de nota vererek meselenin adil bir şekilde çözümünü 

yani İskenderun Sancağı’nın da Suriye gibi mütalaa edilmesini istemiştir. 

 

Fransa ise değişen Dünya ve Avrupa’daki dengeler arasında manda yönetiminden 

kalan varlığını bağımsızlık vereceği bir Suriye ile devam ettirme niyetinde olmuştur. Nitekim 

bu amaca yönelik olarak 1936’da Suriye ile ittifak ve dostluk anlaşması için müzakereler 

yürütmüştür. Meydana gelen bu yakınlaşmadan Türkiye başlangıçta Suriye’nin bağımsızlığını 

destekleme anlamında memnunluk duymuş, ancak Suriyelilerin Sancağın kendilerine ait 

olduğunu ifade etmelerinden sonra, verdiği desteği keserek cephesini ikiye çıkarmıştır. Sancak 

halkı bilindiği gibi nüfus bakımından çeşitli etnik gruplardan oluşmaktaydı. Türklerden sonra 

en etkin grup Arap Alevileri idiler ve ideoloji olarak milliyetçiliği savunmakta ve Suriye ile 

birleşmeyi istemekteydiler. Bu durum Antakya’da toplumsal bölünmeyi de beraberinde 

getirmiş ve sonuçta iki toplum arasında şiddetli olmasa da kanlı çatışmalar meydana gelmiştir. 

Esasen bu olaylar basında yer aldığı şekliyle meydana gelmemiştir. Eldeki verilere göre 

hayatını kaybeden insan sayısı her iki taraftan da on kişiyi bulmamaktadır. Ancak kendi 

politikasına uygulama alanı bulabilmek için her çıkan çatışmada Türkiye olaylara sert tepki 

göstermiş ve meselenin halli için Cemiyet-i Akvam’a başvurmuştur. Bu girişim Fransa’nın tek 

başına Araplar ile anlaşarak Sancağın durumunu bir oldu bittiye getirmesini engellemiş ve 

Sancak meselesinde uluslararası kamuoyunun da haberdar olmasını sağlamıştır. Gelişen 

konjonktürde Doğu Akdeniz’de Türkiye’nin dostluğunu isteyen devletlerin kuracakları denge 

için Hatay sorununda Türk tezini desteklemek zorunda oldukları bir durum ortaya çıkmıştır. 

 

Türkiye politikasını iki önemli temel üzerine oturtmuştur. Birincisi her ne kadar da 

politikayı Türkler yürütse de Antakya halkını bir bütün olarak görmüş ve mezhepsel bir 

ayırımı ifade eden beyanatlardan kaçınmış, aksine yapılan resmi beyanatlarda Nusayrileri Eti 

Türkü olarak kabul etmiştir. Böyle bir tanımlamanın tarihsel gerçekliği ve bilimsel değeri ayrı 

                                                 
74 İsmail Soysal, «Hatay Sorunu ve Türk Fransιz İlişkileri »,Belleten, cilt 49, 1985, s. 97. 
75 Mehmet Tekin, Hatay Tarihi- Osmanlı Dönemi, Ankara, Atatürk Yüksek Kurumu Merkezi yayınları, 2000, s. 

225. 
76 Melek, a.g.e., s.65. 
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bir araştırma ve tartışma konusu olmakla birlikte, netice itibariyle Alevilere gösterilen bu 

yaklaşım sonuç vermiş ve birçok Alevi seçim zamanında Türk listelerine yazılarak Türklerin 

temsil gücünün artmasına katkıda bulunmuştur. Bunun yanında Türk milliyetçiliğinin de 

fazlaca öne çıkartılmadığını, aksine Sünnilik çerçevesinde bir işbirliğinin olduğunu 

görmekteyiz. Yirmiikibin Sünni Arap nüfus olmasına karşın listeye 1845 kişinin kaydedilmiş 

olması, yine Sünni olan Çerkez ve Kürtlerin Türk listelerinde yazılması bu ittifakın en sarih bir 

göstergedir. İkinci olarak da Türkiye, meseleyi prensip olarak diplomatik zeminde ve 

uluslararası hukuk çerçevesinde çözmeyi benimsemiştir. Bu meyanda Fransa ile müzakereleri 

yürütmüş ve ilk etapta silahlı mücadeleyi gündeme getirmemiştir. Ancak ne zamanki 

görüşmeler esnasında Fransa’nın adım atmaya zorlanması gerekmiştir, Atatürk bizzat inisiyatif 

ele alarak askeri çözümleri de masaya koymuştur. Ünlü Ulukışla ziyareti sonuç vermiş ve 

Fransa seçimlerin yapılmasını, ilerleyen zamanlarda da Hatay Devleti’nin kurulmasını kabul 

etmek zorunda kalmıştır. 

 

Seçim heyetinin beklenen uzlaşmayı sağlayamaması sonucunda Sancak’tan ayrılması 

Türkiye’nin beklediği fırsatın doğmasını sağlamıştır. Bölgede iki yıldan beri hem Suriyelilerle 

hem de Türklerle uğraşmak zorunda kalan Fransa, yükselen tansiyonu düşürememiş ve gittikçe 

de istenmeyen yönetim durumuna düşmüştür. Bu noktada Türkiye Fransa’ya son bir şans 

vererek Haziran 1938’de meselenin ikili görüşmelerle çözümü noktasında adım atmıştır. 

Esasen bu girişim Fransa’ya yaramıştır. Zira onurlu bir şekilde bölgeyi bırakma şansı 

doğmuştur. Sonuçta ikili görüşmeler Genelkurmaylar ve Dışişleri yetkilileri arasında başlamış 

ve Türkiye’nin önerdiği seçim sistemi, sandalye sayısı ve en önemlisi de Türk askerinin 

Hatay’a girmesi kabul edilmiştir. Seçim listelerinin hazırlanmaya başlamasından birkaç gün 

sonra 5 Temmuz’da askeri birlik iki koldan Hatay’a girmiş ve belirlenen merkezlere 

konuşlanmıştır. Bu durumda Arapçılar başta olmak üzere bir kısım Ermeniler telaşlanmış ve 

Türklere karşı uzunca bir zamandan beri yürütülen saldırılar ve baskılar durmuştur. Seçimler 

sükunet içersinde yapılmıştır. Ancak seçim olarak tarif edilen olgu kaynaklarda belirtildiği gibi 

olmamıştır. Alınan oy oranına göre hangi cemaatin ne kadar sandalyeye sahip olacağının 

belirlenmesi şeklinde değil, listelere yazılan seçmen sayısı esas alınarak halkın iradesi 

belirlenmiştir. Sonuçta 35.847 Türk seçmene karşı 20.766 Hataylı Türk olmayan listelere 

yazılmıştır. Oransal olarak incelediğimizde 1415 seçmenin bir milletvekili çıkardığını 

görmekteyiz. Bu durumda Türklerin 25, Alevilerin de 8 sandalye kazanmaları gerekirdi. 

Sonuçta Türkiye 22 sandalyeyi yeterli görmüştür. Bu sayede mevcut gergin ortamda Alevilere 

ve Sünni Araplara birer kontenjan vererek onların gönlünü almak ve böylece yeni kurulacak 

devletin iç güvenliğinin tesisinin planladığını düşünmek mümkündür. Çünkü milletvekilliği 

önemli bir sosyal statüydü ve bölge halkının liderlerinin böyle bir makamı reddetmeleri yok 

denecek kadar az bir ihtimal dahilindeydi. Özellikle Türkiye diğer gruplardan Türk 

muhibbilerin milletvekili seçilmesini de temin ederek iki taraflı bir kazanç elde etmiştir. Hem 

halkı kazanmış hem de Hatay hakkında ilerisi için elde etmeyi planladığı sonuca zemin 

hazırlamıştır.  

 

Sonuç olarak tarihte Türkiye Cumhuriyeti Devleti’nin çağdaşı olan Hatay Devleti 2 

Eylül 1938’de kurulmuştur. Tüm üyeler Türkçe yemin etmiş ve Tayfur Sökmen oy birliğiyle 

devlet başkanı seçilmiş ve Atatürk ile eş zamanlı olarak başka bir Türk Devleti’nin 

cumhurbaşkanı olmuştur. 
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