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ÖNSÖZ VE TEŞEKKÜR

Bu kitap, Marmara Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü’nde 
tamamladığım doktora çalışmaları kapsamında yazmış oldu-
ğum “‘Vatan’ın Son Parçası: 1950 Öncesi Hatay’daki Millileş-
tirme Politikaları” başlıklı doktora tezimin gözden geçirilip ba-
zı kısaltmalar ve yeni eklemeler yapılmak suretiyle hazırlan-
mış şeklidir.

Üniversitedeki lisans eğitimim sırasında Hatay-İstanbul ara-
sında yaptığım otobüs yolculuklarında zaman zaman otobüs-
teki Arap turistlerle sohbet eder ve bu sohbetlerde nereli oldu-
ğum konusu sık sık sorun olurdu. “Hataylı olduğumu” söyle-
diğim bu Arap turistlerin çoğu Hatay adını bilmediklerinden, 
Antakya veya İskenderun adlarını da kullanmak zorunda kalır-
dım. Hatay adının bu turistler tarafından bilinmemesi garibime 
gitse de bu konunun üzerinde fazla durmazdım. Hatay konusu-
na lisans ve yüksek lisans eğitimim sırasında Türkiye’deki orta-
lama bir öğrenciden fazla kafa yorduğumu söyleyemem. Mar-
mara Üniversitesi’ndeki doktora programına başvurduğum za-
man Hatay konusu bir kez daha karşıma çıktı. Yazılı sınavdan 
sonra yapılan mülakat kısmında jüride bulunan Prof. Dr. Gü-
nay Göksu Özdoğan bana Hatay ile ilgili sorular yöneltti. Da-
ha sonra, kendisinin vermiş olduğu “Türkiye’de Milliyetçilik ve 
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Etnik Sorunlar” dersi sırasında tezin konusu iyice şekillendi.
Üç yıldan fazla devam eden çalışmanın ürünü olan bu tez-

de şüphesiz en büyük teşekkürü, tez danışmanım olan Prof. 
Dr. Günay Göksu Özdoğan’a borçluyum. Tezle ilgili kendisine 
sunduğum her metni büyük bir sabır ve özenle inceleyen, yo-
rumlar yapan, eksiklikleri gidermemi sağlayan, tezin tamamını 
defalarca okuyan, içindekiler kısmından dipnotlara kadar dü-
zeltmeler yapan Prof. Dr. Günay Göksu Özdoğan’ın yönlendir-
me, yardım ve katkıları olmasaydı tezin şu anki haline gelme-
si mümkün olamazdı. Doktora eğitimimi tamamladıktan son-
ra da desteğini esirgemeyen Prof. Dr. Günay Göksu Özdoğan 
ile çalışma fırsatına sahip olmak, akademik hayattaki en büyük 
şansım olmuştur. Harcadığı emek ve yaptığı katkılardan dolayı 
kendisine sonsuz teşekkürlerimi sunarım.

Marmara Üniversitesi’ndeki doktora eğitimim sırasında ba-
na büyük katkıları olan, hem Tez İzleme Komitesi hem de Tez 
Komitesi’nde bulunan ve şu ana kadar bana olan desteğini de-
vam ettiren Prof. Dr. Ahmet Demirel’e yaptığı katkılar ve de-
vam eden desteği için çok teşekkür ederim. Aynı şekilde, Tez 
İzleme Komitesi ve Tez Komitesi’nde yer alan, tez konusun-
da defalarca yapılan toplantılarda çalışmaya çok büyük katkı-
larda bulunan Prof. Dr. Füsun Üstel’e, yazdığım metinler üze-
rinde harcadığı zaman ve yaptığı katkılardan dolayı müteşekki-
rim. Tez Komitesi’nde yer almayı kabul ederek değerli yorum-
larda bulunan Yrd. Doç. Dr. Behlül Özkan ve Yrd. Doç. Dr. Se-
da Altuğ’a da teşekkürü bir borç bilirim.

Uzun ve yorucu çalışma boyunca dostlarımın verdikleri des-
teği burada belirtmem gerekiyor. Tez çalışması kapsamında 
Hatay’da yaptığım görüşmelerin tamamına yakınında yanımda 
olan, görüşmelerin kayıt altına alınmasında büyük emek harca-
yan, Antakya’daki kütüphanede günler süren yerel gazetelerin 
taranması ve fotoğraflanması sırasında beni yalnız bırakmayan, 
ayrıca doktora çalışmalarım kapsamında İstanbul’a yaptığım 
sayısız ziyaret sırasında evini bana açan ve desteğini hiç esirge-
meyen Fikret Reyhan’a ne kadar teşekkür etsem azdır. Aynı şe-
kilde, üniversiteye başladığım 1993’ten beri tanıdığım, her ihti-
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yacım olduğunda yanımda hissettiğim ve doktora eğitimim sı-
rasında evini benimle paylaşan Özgür Üşenmez’e teşekkürü bir 
borç bilirim. Bu süreçte desteklerini esirgemeyen Cahit Kaç-
maz, Ali Mansuroğlu, Doç. Dr. Zeki Sarıgil, İsmail Soylu ve Bir-
gül Yılmaz’a katkılarından dolayı teşekkür ederim.

Hatay’da yaptığım görüşmeler sırasında anlattıkları ile çalış-
maya çok büyük katkılar yapan, samimiyetleri ve sıcaklıkları 
ile çalışmayı teşvik eden ve bazıları artık aramızda olmayan in-
sanlara da tek tek teşekkür ederim.

Son olarak, uzun ve zorlu süreç boyunca koşulsuz biçim-
de bana destek olan aileme; kısa bir süre önce aramızdan ayrı-
lan ve vicdan sahibi olmanın her şeyden daha önemli olduğu-
nu öğreten babama, tanıdığım en fedakâr insan olan anneme, 
ağabeylerim Yüksel ve Mehmet’e, ablalarım Nursel ve Zuhal’e, 
hayatımıza renk katan yeğenlerime, tez için harcadığım sürede 
kendisini yalnız bırakmama katlanan ve tezi defalarca okuya-
rak düzeltmeler yapan eşim Menel’e, son olarak da hayatımın 
en büyük anlamı kızım Zeynep Eylül’e teşekkürden çok daha 
fazlasını borçluyum. Onların desteği olmasaydı bu çalışmayı 
tamamlayacak gücü bulamazdım.
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GİRİŞ

Hatay Devleti’nin 23 Temmuz 1939’da Türkiye’ye katılmasıy-
la birlikte Cumhuriyet Tarihi’ndeki en önemli sınır değişikli-
ği gerçekleşmiş oldu. Uzun yıllar boyunca yaşanan yerel, ulu-
sal ve uluslararası olayların sonucunda gerçekleşen bu sınır de-
ğişikliği siyasal, sosyal ve kültürel alanlarda günümüze kadar 
etkileri görülebilen sonuçlar doğurmuştur. Sınırların yeniden 
çizilerek Hatay’ın, Türkiye’nin 63. vilayeti haline gelmesi süre-
cinde bölgeden başka ülkelere büyük göçler yaşanmış ve böl-
genin demografik yapısında büyük değişiklikler meydana gel-
miştir. Ancak yaşanan göçlere rağmen Hatay’da çok etnili, çok 
kültürlü ve çok mezhepli yapı önemli ölçüde varlığını devam 
ettirdi. Böyle bir yapıyla “anavatana” katılan Hatay’ın tamamıy-
la “uluslaştırılması” planlanan yeni bir döneme girilmiş oldu.

Hatay’ın Türkiye’ye katılması, yirmi yılı aşan Fransız yöneti-
minden sonra gerçekleşti. Birinci Dünya Savaşı sona erdiğinde, 
Osmanlı Devleti’nin diğer bölgelerinde olduğu gibi, Antakya’da 
da tam bir belirsizlik hâkimdi. Savaşı sona erdiren anlaşmalar 
çerçevesinde, Antakya Fransız kontrolüne girdi ve bölgede İs-
kenderun Sancağı1 adında özerk bir idare kuruldu. 1938 yılı-

1 Çalışmanın bundan sonraki kısımlarında Sancak kelimesi de İskenderun San-
cağı’nın yerine geçecek biçimde kullanılmıştır.
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na kadar özerk yapısı devam eden Sancak’ta Fransa’nın belirle-
miş olduğu siyasal, kültürel ve ekonomik politikalar uygulan-
dı. Bölgede mümkün olduğu kadar uzun süre kalmayı amaçla-
yan Fransız yöneticiler, Sancak’ta uyguladıkları politikalarla, 
toplumsal hayatın her alanına nüfuz eden ve toplumu dönüş-
türmeyi hedefleyen bir yönetim anlayışı sergilediler.

Türkiye’de cumhuriyet rejiminin kurulmasının ardından ya-
pılan reformlarda, Osmanlı Devleti’nin son dönemlerinde giri-
şilen faaliyetlerin etkisini görmek mümkündür. Osmanlı Dev-
leti’nin gerileme dönemine girmesiyle birlikte, bu gerilemeyi 
durdurabilmek amacıyla çareler aranmaya başlanmış ve ordu-
dan başlayarak çeşitli reformlar gerçekleştirilmiştir.2 Orduda 
başlayan reformlar sadece bu alanda sınırlı kalmayıp zamanla 
sosyal, kültürel ve siyasal alanlarda da önemli etkiler yaratmaya 
başlamıştır. Bu süreçte, 19. yüzyılın ikinci yarısından itibaren, 
ulusçuluk, Osmanlı aydınları arasında geniş taraftar kitlesi bul-
maya başladı.3 Önemli ölçüde, Osmanlı içerisinde yaşayan gay-
rimüslim tebaa arasında ortaya çıkan ulusçuluk akımlarına bir 
tepki olarak gelişimini sürdüren Türkçülük akımı, temeli itiba-
riyle Osmanlı’nın yıkılmasını durdurma veya yavaşlatma hede-
fini benimsemiştir.4 Osmanlı aydınları arasında ilk olarak kül-
türel alanda ortaya çıkan ulusçuluk akımları, bir dönüm nok-
tası olarak kabul edilen Yusuf Akçura’nın 1904’teki “Üç Tarz-ı 
Siyaset” başlıklı makalesi ile siyasal bir akıma dönüşmüş oldu.5 
Kültürel alanla sınırlı kalmayıp, siyasal alanda da milliyetçili-

2 Osmanlı Devleti’nin gerilemesi ve reform çalışmaları konusunda bkz. Bernard 
Lewis, The Emergence of Modern Turkey, 3. baskı Oxford University Press, 
New York, 2002; Erik J. Zürcher, Turkey: A Modern History, 3. basım, I. B. Ta-
uris, Londra, 2007.

3 Lewis, a.g.e., s. 2-3.
4 Umut Özkırımlı ve Sypros A. Sofos, Tormented By History: Nationalism in Gre-

ece and Turkey, Hurst & Company, Londra, 2008, s. 2. 
5 Suavi Aydın, Modernleşme ve Milliyetçilik, Gündoğan Yayınları, Ankara, 1993, 
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ğin etkin olmaya başlamasıyla birlikte, Türk kimliğinin kurgu-
suna dair çalışmalar hız kazanmış ve bu çalışmalar, Osmanlı’da 
başlayan reform hareketlerini çok daha üst bir noktaya taşıyan 
cumhuriyet rejimiyle birlikte devam ettirilmiştir.

Cumhuriyet ile başlayan süreçte yukarıdan-aşağıya uluslaş-
tırma anlayışı çerçevesinde resmi politikalar ortaya konulmuş-
tur. Yeni kurulan devlet sınırları içerisinde kalan toplulukla-
rın, devleti kuran kişilerin algıları etrafında şekillenen kurgula-
ra göre, bir “ulus” oluşturacak şekilde yeniden “inşası” günde-
me gelmiştir. Ülke sınırları içerisinde yaşayan bireylerin, ulus 
denilen bütünün parçası olan birer “makbul vatandaş”6 haline 
getirilmesinin amaçlandığı bu süreçte sosyal, kültürel ve eko-
nomik reformlarla toplumsal yaşamın yeniden tanımlandığı bir 
döneme girilmiştir. Toplumsal hayata yönelik reformlar birbi-
ri ardına gerçekleştirilirken, bu reformlara paralel olarak özel-
likle 1930’larda yeni bir tarih, ırk ve dil tezleri geliştirilmiştir.

Türkiye’de yeni rejimin idamesini sağlayacak reformlar bir 
bir hayata geçirilirken, Hatay ulusal sınırlar içerisine ancak 
1939’da dahil edilebilmiştir. Birinci Dünya Savaşı sonrasında-
ki süreçte, Misak-ı Milli sınırları içerisinde yer aldığı konusun-
da yaygın bir kanaat olmasına rağmen, Suriye genelinde olduğu 
gibi Antakya’nın da dahil olduğu bölgede, Fransız Manda reji-
mi kurulmuş ve bu rejimin sonlarına doğru, bir yıldan az bir 
süre varlığını devam ettiren bir “Hatay Devleti” deneyimi ya-
şanmıştır. Türkiye’de ulus-devlet inşası politikalarının en hızlı 
biçimde hayata geçirildiği bir dönemde Hatay, Türkiye’nin ulu-
sal sınırları dışında kalmıştı. Ancak, ulusal sınırlar dışında kal-
dığı halde bölgede yaşayıp “Türk” olarak kabul edilen insanla-
ra karşı Türkiye kayıtsız kalmamış, uzun yıllar boyunca bunla-
ra yönelik “Türklük bilincini” ayakta tutma politikaları izlen-
miştir. İşte bu çalışmanın amacı da, sonradan “ulusal” sınırla-
rın içerisine dahil edilen Hatay’daki 1938 öncesi “Türklük mil-
li bilincini” koruma ve 1938, özellikle de 1939 sonrasındaki 
uluslaştırma politikalarının analiz edilmesi suretiyle, bu politi-

6 Füsun Üstel, “Makbul Vatandaş”ın Peşinde: II. Meşrutiyet’ten Bugüne Vatandaş-
lık Eğitimi, 4. basım, İletişim Yayınları, İstanbul, 2006. 
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kalarda rol oynayan hususların ortaya çıkarılması ve bunların 
hayata geçirilmesi sırasında bölgede yer alan farklı dini ve et-
nik gruplar üzerindeki etkilerinin çözümlenmesidir. Farklı bir 
biçimde ortaya koymak gerekirse, Türkiye’nin bugünkü sınır-
ları içerisine sonradan dahil edilmiş olan Hatay’da, 1950’ye ka-
dar uygulanan uluslaştırma politikalarının özelliklerinin ana-
liz edilmesi, bu politikalarda meydana gelen değişimlerin yerel, 
ulusal ve uluslararası sebeplerinin ortaya konulması ve izlenen 
politikaların bölgedeki farklı etnik gruplar üzerindeki yansı-
malarının tespit edilmesi, çalışmanın temel konusunu oluştur-
maktadır.

Şüphesiz bu çalışma Hatay ile ilgili yapılan ilk çalışma değil-
dir. Ancak gerek Türkiye’nin bölgede izlediği “uluslaştırma” 
politikaları üzerinde yoğunlaşması, gerek kapsayacağı dönem, 
gerekse de uluslaştırma politikalarının bölgedeki farklı etnik ve 
dini gruplar üzerinde yarattığı etkilerinin analiz edilmesi nede-
niyle kendinden önceki çalışmalardan ayrılmaktadır. Konu dı-
şında, bu çalışma, ulusçuluk alanında yapılan çoğu çalışmadan 
yöntem itibariyle de ayrılmaktadır. Ulusçulukla ilgili yapılan 
çalışmalarda, genellikle daha zor olan “aşağıdan değerlendir-
me” yapmak yerine “yukarıdan aşağıya” analiz yöntemleri be-
nimsenmektedir. Diğer bir deyişle, ulusçuluğun nihai hedefini 
oluşturan sıradan insanlar üzerindeki etkiler çerçevesinde de-
ğerlendirme yapmak yerine, ulusçuluğu ortaya çıkaran ve ha-
rekete geçiren hükümetler veya ulusçu liderler üzerine odakla-
nılması yoluna gidilmektedir.7 İşte bu çalışma, bir yandan sü-
recin yukarıdan aşağıya doğru nasıl geliştirildiğini inceleye-
cek, ancak bununla yetinmeyerek farklı gruplardaki insanla-
rın ulusçuluk sürecinden nasıl etkilendiklerini de analiz ede-
cektir. Böylelikle, önce İskenderun Sancağı’nda ve daha sonra-
sında Hatay’da gerçekleşen “uluslaştırma”nın doğru anlaşılma-
sına katkı sağlayacaktır.

Bu çalışmanın önceki çalışmalardan farkını net bir biçimde 

7 Eric J. Hobsbawm, 1780’den Günümüze Milletler ve Milliyetçilik: “Program, 
Mit, Gerçeklik”, 3. basım, çev. Osman Akınhay, Ayrıntı Yayınları, İstanbul, 
2006, s. 25.
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ortaya koyabilmek için önceki çalışmalara kısaca değinmek-
te yarar vardır. Şu ana kadar yapılan çalışmalar içerisinde, Ha-
tay’da Fransız Mandası döneminde yaşanan siyasal gelişme-
ler ve Hatay’ın Türkiye’ye dahil edilmesi sürecinde uluslararası 
ilişkilerin sürece etkileri, üzerinde en çok durulan konular ol-
muştur.8 Bunun dışında, Hatay’ın Türkiye’ye katılım sürecini 
ve sonrasını konu alan sözlü tarih ve alan çalışmaları yapılmış,9 
yerel dinamikleri de analizin önemli bir unsuru olarak ele alıp 
bunları uluslararası gelişmelerle birlikte ortaya koyan10 ve Ha-
tay’ın Türkiye’ye katılması sonrasındaki süreçte farklı politi-
kalar neticesinde aidiyet duygularının dönüşerek merkezileş-
me yönünde nasıl değiştiğini konu alan çalışmalar da gerçek-
leştirilmiştir.11

8 Bu perspektifle hazırlanan çalışmalara örnekler için bkz. Sarah D. Shields, Fez-
zes in the River: Identity Politics and European Diplomacy in the Middle East on the 
Eve of World War II, Oxford University Press, Oxford, 2011; Adnan Sofuoğlu 
ve Adil Dağıstan, İşgalden Katılıma Hatay, Phoenix Yayınevi, Ankara, 2008; Ha-
mit Pehlivanlı, Yusuf Sarınay, Hüsamettin Yıldırım, Türk Dış Politikasında Ha-
tay (1918-1938), ASAM Yayınları, Ankara, 2001; Yusuf Duran, İskenderun San-
cağı’nda Fransız Mandası, Alter Yayıncılık, Ankara, 2010; Yücel Güçlü, The Qu-
estion of the Sanjak of Alexandretta: A Study in Turkish-French-Syrian Relations, 
Türk Tarih Kurumu Yayınları, Ankara, 2001; Serhan Ada, Türk-Fransız İlişkile-
rinde Hatay Sorunu, İstanbul Bilgi Üniversitesi Yayınları, İstanbul, 2005; Süley-
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yınlanmamış Yüksek Lisans Tezi, Hacettepe Üniversitesi, Ankara, 1989; Ner-
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mış Yüksek Lisans Tezi, İstanbul Üniversitesi, İstanbul, 2007.
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