Mustafa APA YDIN

Atatiirk'iin, hastaligmn en giddetli donemlerinde bile iizerinde b@uk bir titizlikle
durup meggul oldugU konulardan biri, Iskenderun Sancagllnm ana vatana kahlmasl
davasldu. 1936'da Atatiirk'iin giindemine giren ve ancak 1939 y b d a Hatay'm Tiirkiye
topraklanna kaulmasi ile pziimlenen bu sorun, Tiirk kamuoyunm da 1936'dan soma
hassasiyet gosterdigi yegibe konudur.
Ashnda Misak-1 Milli slmlan dahilinde olan, o zamanki d y l a ~skenderunSana@,Franslzlarla giiney simrlanm belirleyen 20 Ekim 1921 Ankara Anlqmasl ile
Kurtulw Savqi'mn shgdc ortarmnda, fazla
Tiirkiye topraklan dIgmda birakdm~gt~.
s-negi
kalmayan Ankara, Hatay'm Fransa mandasm girmesine rm olmak durumunda kalnu*. Bununla birlikte Tiirkiye, ~skenderunSanm@ iizerindeki haklanndan
g e r ~ k t ehi~birzaman vazgeqnemigir. Hatay kurtulw miicadelesinin onderlerinden
biri ve BaBmsu Hatay Devleti'nin C u m h u r b m olan Tayfur Sdkmen, hamalannda
Mustafa Kemal'in Hatay davaslna nasll sahip qkt@u, Hatay'in kurtulw mucadelesi
yapanlara nasll destek verdigini anlam.' Mustafa Kemal'in daha 15 Mart 1923'te Adanala yaph$ ziyaret esnasinda sarf ettigi iinlii "Kzrkasrrlzk Turk yurdu, & p a n elinde
esir kalamaz. sOzii de, Tiirkiye'nin Hatay ile ilgdi gtirk$bii ozetler niteliktedir.
Hatay, Tiirkiye giindemine tekrar 1936'dan itibaren girmi*. Avrupa'da Almanya
ve 1talya'lm buy& bir askeri gii~leyayllmaci politika izlemesi iizerine Orta Dogu'daki
askeri varll@m gozden ge~irenFransa, Suriyele bagumzhguu vermig; ~skenderun
Sancawm da bu yeni devletin stmrlan i m d e kabul etmigtir. Bu oldu bittiyi kabul etmeyen "Tilrkiye,II. Diinya S w a p Oncesinde uluslar arasz konjonkturii ustaca degerlendirerek bu milli meseleyi tekrar giindeme getirmigtir."3
&ride de Hatay sorununu milli bir dava olarak kamuoyuna ma1 etmek amaclyla
mitingler diizenlenmi9; baslndan Hatay'in Tiirk oldugu tezini siirekli olarak iglemesi
talep ed~lmigtir.~
Bu arada Sancak'm ismi Atatiirk tarafindan "Hatay" olarak degigirilmi~tir.~
Hatay sorununun edebiyahnuzdaki akislerine gelince; bu konuyu iki farkll donemde degerlendirmek lhrndlr. 1936- 1939 ylllan arasinda Hatay konusunda kamuoyu
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*TdrkDili, 8.:583,Texnrnuz 2000,s.68-82.
Tayfur Sakmen,Hatay 'lnKurtulu~uiqin Harcanan Cabalat, Cumhuriyet Yaylnlan, h a b u l 1999,s.5 1 vd
' d g e . , s. 103.
Yard
Dr. Yusuf Sannay, ''Atatiu*'iln Hatay Politikasl-I (1936-1938)",AtaNrk Arajtznna Merkezi
Dergisi, Mart 1996,C . 12,S.34,9.3
Agy, a 20-21.
Tayfur SOkmen,a.g.e., s. 139.
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oluSturmak, Hatay konusundaki hassasiyeti vurgulamak amaayla y d m s wk sayda
edebi iiriinle kaqlla$lyoruz. 1 9 3 9 t h giiniimiize kadar g-n
siirqe ise, daha ~ o k
Hatay dogumlu giir ve yazarlann eserlerinde Hatay'in Tiirk topraklama katdg macerasi ele dm*.
Asllnda Hatay, edebiyatmuzda ilk olarak 1921 Ankara Anlwmasi sonrasinda ele
dirmstu. Fransiz man-n
dogurdugu hassasiyet, Mehmet &if e bir lut'a yazdmcak6;Ahrnet Tiirkmen de 1922'de "Antakya I* Nevha vii Feryat" ad11 @iriyle7Antakya'mn isgal edilmesi kaqismndaki duygulanm @yle dile getirecektir:
Firak~ndaney Antakya kara bahtlm sana aglar / HuslSf
sana aglar

u tdliinden dide-i enciim

Bununla birlikte ~skenderunSancaD'nm dununundaki belirsuhk, o ylllarda farkll
heyecanlar, &&iklikler yawyan Tiirk kamuoyunu ve edebiyam fazlaca me$@ etmemistir.
1936'dan 1939'a kadar gegn siirede ise Hatay sorunuyla ilgili yapnan polit&
ili@lerin yogunlugu ve devletin ~srarhtutumu dolayslyla edebiyat diinyasi da soruna
duyarslz kalmarm*. Bu ddnemde Hatay, buyuk dlgide manzum iiriinlere konu olmqtur. Bunu da dogal kaqllamak l h & r . Hamasi konulara dir m i i n daha uygun
olmasl; edebiyat sahaslnda israrh olmayan baa $ah~slatrnHatay konusundaki hassasiyetlerini diger edebi tiirlere gdre bir manzumede daha kolayca ifade edebileceklerini
dikjihmeleri, anlatma esasina b a a edebi tiirlerde me& olarak Hatay'in yeterince
tarurmyor olmasimn dogurdub sorunlar ve w e t manzum s(iziin alalda kabcih@mn ve etkisinin daha fazla olmasi dolayslyla bu ddnemde Hatay sorunu, edebiyatlmzda neredeyse tamarmyla siirle ifadesini bulmugm.
Tiirkiye'nin Hatay davasinm desteklemek amaclyla bu ddnemde biitiiniiyle bu soruna aynlnu$ ~iirlereyer veren iki siir kitabl yaymlanrm@r. Bunlardan ilki 1937'de
yaymlanan A. Polat Ates'in Bir Ulus Dogarken Antakya ~ u y g u l a r z ~ikincisi
,
de
1938'de yaylmlanan Ismail C)zlerlin Atattlrk'iln Hatay ~aferi'di?. Aynca 1936'dan
sonra basilan ~ i i kitaplmnda,
r
sWli yaylnlarda ve dzellikle ha1.k evi dergderinde konuyla ilgili epeyce ~ i i yay~mlanrm@r.
r
Biyik cpgunlugUnun Atatiirk'iin 1936th Hatay'm Tiirk oldugu tezini ortaya atqmdan sonraya ait bulunma~i'~,
bu ~iirlerindevletin
Hatay konusundaki kamuoyu olqturma plqnmlmna katluda bulunmak amaclyla yauld@m diiqiindiiriiyor. Elbette Hatay topraklanrun bir ba$ka iilkeye ait olma ihtimalinin doWdu@ hassasiyetin de @rleri harekete gwrdigini s6ylemek m-diir.
Aynca yurdun p k gqitli biilgelerinde yaymlanan halk evi dergilerinde, diger edebiyat
Mehmet Tekin, Hatay Siirler, Yaz~lar
Antolojisi, Antakya 1993, s. 21.
~ . ~ . s.
e .117.
,
A. Polat Ateg, Bir Ulus Dogarken. Antakya Duygulan, KayhBssm Evi, Ankara 1937.
fsmail Chler,Atahlrk l n Hatay Zaferi, iftimat Basm Evi, h i r 1938.
lo Asllnda Tflrkiye, Ankara Anlagmaslhdan beri Hatay'm TIlrk tqxa@ ol&@ fikrini korumqtur. Konunun
tekrar glindeme gelmesi, EylOl 1936'da Franslzlann Suriye'ye bagunslzllk verrneleri ve Hatav~Suriye toprap
olarak kabul etmeleri azerine gerpklepi$r. AtaUirk de, 1 Kasm 1936'da Meclis'in qh.q konupmmda Hatay'm TM( topragt oldugunu w ~ + ifade ederek, munun Turk kamuoyunda hrtq~lmas~m
@arm@.
Bk.
YusufSannay, agy., s.10-11.
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dergderinde Hatay sorununa dair wlere rastlanmasl, davanm biitiin memleketin davasi W e getirildigine giizel bir 6mektir.l
Antakya ve ipresinin Tiirk kamuoyunda kutqrlmaya bqlanmasmdan p k hsa
bir zaman sonra bu konuda girlerle kaq11a.yyoruz. h ~iirlerdenbirini Behpt Kemal
Qglar kaleme alrmw. Ekim 1936'da yaylmlanan "Bamda k
i Giil Kamyor" ad11
m
d
e Behpt Kemal, fskenderun ve Antakya'mn Tiirk oldu@nu ve bu topraklann
isgalinden duydu@ iiziintiiyii dile getirmi*:
Kalemi atrp ele bayrak alsam mr nedir:
"Ideal" der durunrm yerimde kap senedir,
Danungyo hrzryla kogsam ye, kurtarsam ya:
Fiyumeler bekliyor: iskendenin. Antakya...
Dllnyada dik herkese, her geye bagarrmrz!
Bir skin dnonllzde egik kardaglarrmrz!
Yurdun ingasmdan bag aldrkpa sizinleyiz...
Su Ostllnden Gizgyle nasrl ayrrlrr deniz?12

Behpt Kemal'in siirinin yaylmlanhg.1 Ytlcerin aym saylsinda Osman Nebi'nin
@ride aym konuyu ele almahdu. $m, Antakya ve iskendew halkrnln isgal altmda

olmaktan, vatandan ayn d-ekten
duyduklan
ikiintiiyii ve bu toprakhn aslinda
Tiirkiye'nh bir parpsi oldu@ tezini vurgulamaktadu:
Bahsedeyim biraz, bagnm ddu kan
Size Antakya'dan, lskendenm'dan...
Onlarr kap yrldrr g(ller gdren yok
Derdini, yasrnr bir gOn soran yok. ..
C)tmez dmus bahpelerde kugarr,
Tllrkiyeye ddu baton dllgeri. l 3

Sorunun T W y e gibdemine girmesi ve edebiyatm da bu soruna tepki vermesine
paralel olarak o diinemde Hatay s m l a n i@de yasayan bazl @rlerin de pktikleri
a d a d a n ve Tiirkiye ile birlqme arzusundan s ~ zettiklerini giirmekteyiz. b e g i n
Vedi Miinir Karabay'm "Siirgiinde Yurt Hasreti" ad11 siirinde Antakya'nm isgali kaqislndaki iiziintiisiinii $yle dile getirmi*:
Antakya, ey bahtsrz yurdum Antakya
Seni nizg8tfardan sordum Antakya
Karalar giymissin duydum Antakya

"

Bu arada B a h Menifon gibi ilplere de w
a
nhalk evi dergilerinde Hatay wrununa dair ~iirlere

m d d ~ t pMde
.
Ankara Halk Evi d a p i &id'&
Hatay sonmuyla ilgili hiqbir siirin yer almamaslxll da ilgi
pkici bir tespit olarak belittelim.
l2 Behpt Kemal Caglar, "Ba@nda k
iGtll Kaayorn, YUcel, &rinci Tegrin 1936, C.4, S.20, s.47. Behpt Kemal'in Hatayla ilgili 'T[Lrlr Hatay", "K& ASP~IIC
TM( YurQ","AtaMrk S6yliiyor" ve "Hatay'a Davet" i s i i
dbrt Siiri daha b u l m . (Bk Mehmet Tekia, Hatay Antolojisi, s.45-48) Aynca pk, Ankurah ASlk
bmer'in CumhuriyetDestan~adh eserinde de Hatay sanunu~adegimqtu.
13
Osman Nebi, "Agl~yorVatan", Yiicel Birinci Tegrin 1936, C. 4, S. 20, s. 49.

71

Mustafa Apaydzn
Uzgiinlln yllregim kanryor ana
lgimde hasretin yanryor anal4

Ali h
i Fani B i l w n i n "Asile Yakang" a& $iirinde de Hatay'm i~inden
Tiirkiyele duyulan (izlem giirle$Mmi$ir:
Dllnyanrn d6rt bucagr
Denizi, @Ill, daor,
H&l& ufuklarrnda
Arryor a1 bayragr .l 5

Hatay sorununu igleyen giirlerde, Hatay'da yasayan Tiirklerin w e n acldan,
Franslz ve Araplardan g(irdiik1eri basladan siiz edildigine tank olummkbdn. Bu hum iizerinde durulmasl, bir anlamda Tiirkiye'nin ilerideki muhtemel bir miidahalesine
kamuoyunu havrlamak aqslndan gereklidir. Aynca g e r m e n de, Hatay sorununun
ortaya &qim izleyen d6nemde Franslzlann ve Araplann Tiirk ahali iizerinde yo@n
sindirme politikalan uygulad&lanm, timegin ders kitaplanndaki Tiirk buyuklerinin
resimlerini yutmaya kadar vardmlan bir taw i m d e o l d u k l m biliyoruz.'6
Yusuf Mardin, "Antakyadan Mektup" adh m d e Antakya'nm ve Antakyahn
ana vatandan uzak d%m% olmaktan duydugU
@yle dile getirmi*:

~~

Antakya bir gdrsen kan aglamakta,
il&cr ne ise bul gdnder artik.
Yirmi yrl ya~adrksenden uzakta
Yetmez mi? Hasrete bir son ver artrk.17

Ismail Ozler, Hatayli bir Tiirkiin agLlndan kaleme al&& giirinde Tiirklerin wktikleri iskencelerden bahsetmi*:
Omzumda duydugum esaret denen yoktor,
Gdrdllgllm hakaretler, i~kencelerbUyllktOr.
Yirmi yrldrr aglarrm, ben yanrk, bagrrm yanrk,
Yeti9 karde~imkurtar, zulamden brktrm artrk!18

Ziya Ilban, Hatay'da olanlan, emperyabnin hgilagelmig s(imiirgele$tinne taktikleri olarak yorumlarm~.Ona gore Fransa, kolayca siimiirebilecegini d i w e r e k
Suriyele baj$nsi&&m ve yuzylllard~~
Tiirk olan Hatay'i vermi*:
Sdnecektir Hatay'da gene b i r k a ~bin ocak
Medeniyet zuliimle degigtirdi yerini
Fransrz emperyalizmi gdsterdi diglerini
G6Uerin arabrna, cebelin dUn0sCIne
/stikl&l rozet gibi takrlrr da gdksone

Mehmet Tekin, Hatay Antolojisi, s. 140 (Bu gik ve aodolojide yaymhm diger giirlerin bibliyografik
ktbyeleri vedmemq&. Bu giirin de 26.1 1.1936 tarihinde yanldtg~dile getirilmigtir.)
l5 A.g.e., s.40.
16
Ayla Kutlu, "Hatay Devletinden Hatay fline", Tarih ve Toplum,Tenrmuz 1987, C.8, S. 43, S. 21 vd
l7 Yusuf Mardin, "AntakyadanMektup", YJcel, h c i Mnun 1937, C.4, S. 23, s.171.
18
b a i l bier, "Hataydaki K-imin
Mektubu ve OM Cevabun",AtaNrk'Iln Hatay Zafiri, s. 8.
l4
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Sonra his srkrlmadan bu da hakkrndrr diye
Krrk asrrhk Tiirk yurdu veriir mi hediye."

A. Rua BoNurmaz da, 1938'de yaylmlanan Cumhuriyet Destanz adh eserinde
Hatay hallam o ylllarda Fransa'dan memnun olma&@u, Tiirkiye'den yardlm bekledlglfll, SCjyle dile getirmiStir:
Fransa'dan Antakya, lskenderun
Halkr deoil idi hognut ve memnun
Gdzleri giryandr kalbleri mahzun
Tiirkden beklenirdi, imdadu emanZO

Fransa'1un Hatay'da 14 Kasim 1936th yapilan se@nlere Tiirklerin katdrnamasim
bahane ederek Tiirklere uygula&@ baslurun ~iddetinimrmasi iizerine, Atatiirk'iin
Tiirk ordusunun Fransa'yla bir savaqi g6ze al&&m g6stermek amaciyla Ululu~la'ya
kadar gitmesi, basinda Fransa'ya kaqi yayln yapilmasi21,Mrleri de etkilemi~tir.Konuyla ilgdi bazi ~iirlerdeFransa'ya kaqi tehdiW bir iislfip kullmlmasi olmahdu.
Ornegin A. Polat ate^, "Antakya I@ Fransa'ya" adh ~iirinde,Fransa'ya seslenerek,
Tiirkiye'nin Hatay konusunda ne kadar kararli oldugunu @yle dile getirmi$ir:
Tekrar duymug olsun gunu Fransa,
Sdziimiiz tutulur diinyalar yansa;
Tarih dile gelip ge~migiansa:
Anlamrgtrr acun illkiimiiz nedir.
Tiirk kde olur mu dersin acaba
Yapmr~trrsrrtrna kefeni aha."

Ismail Ozler, "Darbe" ~iirindeFransa'yI daha apk bir ifadeyle tehdit etmekte ve
Tiirkiye'nin savqtan kaqinmayaca& mesajm vermektedir:
Davamrza yanagrp dmazsan alSlkadar
Turk ordusu bu sefer yliriyecek astiine,
Anlagmak, anlagmamak, dniinde iki yo1 var
Aksi hSllde isin berbad biitiin biitiine..
Biz, vasrl dacagrz mutlak hedefrmize
Mecbur etsen de yarrn bagdayacak bir harbe,
Giiveniriz her zaman bagtaki Sefimize
lndirecegiz sana en amansrz bir darbeZ3

ismail Ozler, "Hatay Tiirkiin 01acak"'~ adh giirinde de Fransa'yI Hatay politikasidegi$irmesi konusunda uyarmaktadu. Yalruz ismail ()zlerlin Fransa'yI hedef alan
~iirleri,Fransa'run 1938'de Hatay'da yapilan sqimlerde Tiirklere uyguladl@ W l a r

111

Ziya llhan, "Hiir Hatay", Caglpyan, Subat 1937, C . 2, S. 14, s. 9.
A R m Ekqdwmq CumhuriyetDestanl,?,?, 1938, s.14.
Yusuf Sannay, " A t a W l i n Hatay...",s. 16-17.
22
A Polat &,"Ardakya f ~ i n
Fransa'ya", Antakya hygulan ..., 9.7.
23 fgnail Wer, "Darbe", Atahirk fln Hatay Zderi, s. 11.
24
A.g.e., s.13.
l9

20
21

Mustafa Apaydzn
73
dolayslyla kaleme alumus o l m a l ~ & . ~ ~
Hatay sorunu dolayslyla yazilan ~iirlerinbuyi& bir lusrmnda Hatay'in Tiirk oldu@I fikfinin OzeWe wgulandlB giiriilmektedir. B y a y zamanda devletin r e s d
tezidir. Servet-i Fiinun'da bqla&@ ~ i i rseriivenini Cumhuriyet'ten soma da devam
ettiren wlerden olan Faik h
i Ozansoy, "Buyuk Bq'a" ad11 ~iirindeHatay'in Tiirk
oldu@mu, st-izlerle ifade etmi*:
Giizel Iskenderun, Antakya, KerkOk TOrMOr,
iki ahi id koca tarih ile cografya buna
$arlatanlrk, ezeli hOkmO ~OrOtmezasla...
AtatOrkOm, gelicek vakti, kllheylanrnr s ~ r . ~ ~

Ishak Refet I~itmanda, bu topraklann binlerce yddu Tiirk oldu@mu "Antakyalilaraww n d e wgulayarak, i~galcilereragmen Hatay'daki iic yiiz bin i n m n Tiirkliiklerinin tartylamayaca@u dile getirmigir:
Binlerce yrldan beri TOrk olan o topraklar,
TOrklOgOn gbz bebegi, TOrWiigOn bz yurdudur.
UGb u ~ u kkalbi kara engel olmug ne gkar?.
U ~ y i i zbin kalb orada "TOrkOm!" diye v~rur.~'

Hatay'in yuzyll1ard.u Tiirk yurdu oldu@nu aqklayan e l e r , aslinda Hatay topraklanmn Tiirkiyele katrlmasi gerektigi d&@ncesini savmmakta&. Bazi ~iirlerde
ima yoluyla ortaya konulan bu g6*, baa ~iirlerdeise @
t
p ifade edilmi~tir.Devletin
de as11 hedefi bu idi; ancak devlet, politik davranmak ve biitiin i s t e r n Hatay'in baBmsiz bir devlet hiline gelmesi oldu@nu stiylemek durumundaydl.
I-Iaklu Tuncay, "Hatay" adh $iirinde Hatay'm Tiirk o l w Q~inda,o topraklan kimseye vermeyecek olan milletin kararhhDm da dile getirmi*:
Hrrslr, krskan~bir gszOn ilk hedefi degit
Hatay bir Ata yurdu, tarih andacr bize.
Ey dostlar, ey d0gmanlar onu vermeyiz size
0,Nlerde bulunrnu~tesbih sedeff degd!..."

Ismail Ozler, "Milli Dava" siirinde p k daha at& olarak Hatay'in Tiirk topraklanna katrlmasm "mukadder" oldu@nu ileri siirmiigBr:
Tiirk tarihine yeni bir sayfa a~acaktrr
DO$manlarrn g(igsiine ategler sagacaktrr.
Hatayrn hartamrza kalbolmasr mukadder
Yarrn bir saadettir bugiin duyulan keder."
25

3 M a p 1938 tarihinde bqlayan ve iki dereceli yapdacak olaa wpmlerde Fransa'nm Araplan s i l ~ a n ~ d ~
Hatayh ohnayan Ermeni ve Araplan Hatay'a sokarak nTlfUs dengesini TGrkler aleylune bozmaya plall@@,
TWere baslu yaparak q i m e katdmalantllengelledigi bilimnekkdir. E k Yusuf Sannay, "Atamrk'tin Hatay
Politikasi-II, 1938-1939",AtattZrkAraghrmaMerkeziDergisi, Tenrmuz 1996, C . 12, S. 35, s. 407-409.
M
Faik & Ozamoy, "WlylU( Bag'a", Marinara, ~~1937, S. 6, s.170.
27
fshacRefet lytman, "Antakyaldara",Marmara, Khuuewel 1936, S. 5, s.134.
Hakkt Tuncay, "Hatay", inan, Subat 1938, S.8,s. 14.
29 h a i l &la; 'Mill?Dava", Atarrlrk'Sln Hatay Zaferi, 9.7.

Hatay ' ~ nTiirk Topraklar~naKat~lmasrn~n
Edebiyatlmrzdaki Yans~malar~
A. Polat Ate$ de, "Antakya Duygulan" adh giirinde Tiirk toplumunun Hatay'la
birlegme ammmda oldu@nu belirtmektedir:
74

Binlerce kalp birlegmek emeliyle atryor,
Binlerce el uzanmr~,ne zaman tutu~acak?
Binlerce Turk gtrgsilnil bir his krmrldatryor,
BllyDk Turk davasrna apk binlerce k~cak.~'

Dolayh olarak Antakya'run ve Iskenderun'un Anadolula katdmasm istedigini
apklayan Wlerden biri de Ali Ertan'dr:
Bagrrnda ategten yangr mr dolu,
Giinesle, yrldrrrmla apn o yolu,
Sizleri bekliyor bu Anadolu,
Gilzel Iskenderun, sirin Antakya! ... 3'

Beh* Kemal (hglar'in "Bagtmda iki Giil Kamyor" adh girinde g-n bir dizeden yola &arak Hatay'in Tiirk topra& oldu@nu ve yurdun w l a n &$mda kalamayacagtm Yusuf Mardin de ileri siirmii@r:
"Su Ustiinden ezgiyie n a d ayrrlrr deniz?
Nasrl kalrr Antakya yurdumuzun drgrna...
Onunla bir kat daha genlenecek illkemiz,
Bizimle o bahara kavugacak krgm da...32

Yeni Milus'ta S .Z. G(Iktiirk imzasiyla yaylmlanan "Bizim Antakya" giirinde,
Hatay'in mutlaka Tiirkiyele k&h~&I, bunun i@ gerekirse ordunun da devreye girecegi inanci belirtilmim:
Susuyor demeyin! Burasr yer yer
Kan aglryor evet... Krlrgar krnda;
Belki olacaktrr ordu seferber Antakya!. ..
Antakya bizim yakrnda!. .."

Bau giirlerde ise, o dtlnemde Tiirkiye'nin, d v y a kaqi yiiriitiilen politika geregi,
Hatay'i ilhak etmeyecegi, ancak Hatay'm ba$msiz bir devlet olmasm istedigi, ~eklinde
ilzetlenebilecek tezinin dile getirildigini gtlriiyom. h e m Ahmet Ertem, Derme'de
yaylmlanan konuyla il@ giirinde Hatay'da Tiirklerin ba$mslzliga kavqmalanmn
gerektigini Sbyle savmmaktadu:
Ey Hatayir korkma artrk sayen iken a1 sancak
Ulusunun yrldrzrdrr iistilnde parlayacak
Kirk asrrlrk Illkenizde hakkrnrzdrr istiWBl
TOrk elinde erginlige Tilrkler sahiptir a n ~ a k . ~ ~

Devletin Hatay'i kurtarmak konusundaki kararlhgtm gtlstemek amaayla bau
"A

Polat Ate+, "Antakya Duygulan", Antakya Duygulan ..., s.4.

" Ali Ertan, "Antakya'ya &lem", Aln OkunDilinden, GQneg Basun Evi, Samsun 1938,s. 47.
''Yusuf Mardin, "AntakyaB*,YWel, hcinci Te@ 1936,(2.4, S.21,s. 11 1.
33

S.Z.(3-6"Bizim Antakya", Yeni Milas, Birinci Khun 1936,S.3,s.9.
Ahmet Erkm, "Hatay kklaine", Derme, B i c i Tegrin 1937,S.5, s.13.
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~iirlerde,Tiirk hallumn, gerekirse Hatay i@ savwi gaze al&@vurgulannu@r. omegin bu konuda en p k $iir yazan @ olan Ismail Ozler, "Seni Kurtaraca@m! Soziirn
namusumdur..." a& Girinde Hatay'i kwbrmak i@ 6liimii g(3ze al&@ dile getirirken, bir anlamda, her Tiirk vatandayrun Hatay sorunu kaqislnda nasll davranmasi
gerektim gosterir:
Yuruyerek ileri gbgsOmil gerecegim
Seni kurtarmak ign atege girecegim.
Surasr muhakkak ki murada erecegim
Mukadderse yolunda canrmr verecegim...35

wr, "son K~~~~~

~

ad11 ~iirinde
~
de Tiirkiye'nin
~
bu
3 konudaki
6 karar-

l h @ anlatrm$u.
Erciyes'te Dikecogu imzasiyla yaylmlanan "Hatay" viirinde de, Tiirk milletinin
Hatay'i kurtarmak i@ savqi gaze al&D ifade edilmiNr:
Ben Turk evladryrm bilsin ki dllgman
Her Turk benim gibi kllkrek bir aslan
Bizi akrtamaz yerde akan kan
Sen 01 guzel Hatay hig elem gekme
Vururuz saldrran dlSgmana tekme37

Milletler Cemiyeti'nin Antakya ve ~skenderun'dadurumu saptamak iqin bir halk
oylamasl yapilmasina karar verdigi Ocak 1937'den sonra, Hatay'm kurtuldugUnu dii@en bau yirler, bu kurtulug~kutlayan ~iirlerkaleme alrmslardu. b e g i n Bafi-a
Halk Evi dergisi Altzn YapraKm Subat 1937 tarihli saysinda q h n iki ~ i i rWyle
,
bir
igerige sahiptir. Bu arlerden birini kaleme alan Sait Giirplnar, Tiirk milletinin davaya
sahip qdunasi sonucunda Hatay'm kurtulugmu kutkmakwh:
Arkadag g6zUn aydrn yeni bir bayramrn var.
Hatay kurtuldu artrk devrin var devranrn var.%

Bu erken kurtulwj giirlerine bir 6mek de Dlranaz'dan verilebilir. Derginin Mart
1937 tarihli sayslnda ibrahim Oztiirk imzasiyla yaym&inan "Hatayli Karde~lerimize"
adh ~iirdeHatay'm kurhbasmdan duyulan sevinq dile getirilmi~tir:
Mqde Hataflr kardeg
Bayragr ayh kardeg.
Tuttugun iilkll yolu;
Yrld~zh,ayl, k a r d e ~ . ~ ~

I. H W Engin de, "Son Zafer" adh qiirinde Hatay'in ba@msnli@run Tiirkiye'nin
fsnailmer,"Seni K!MzQmNarnusdur...",AtaNrkSUnHatay Zofri, s. 14.
~ . ~ . s.6.
e.,
Dikecioglu, "Hatay",Erciyes, Mart 1938, S. 1, s. 17.
38
Sait Gatpm, "Hatay Bayrarm",Alhn Yaprak, Subat 1937, 5.22, s.13. Alhn YapraKta yaymlanan diger ~ i i r
~ d u rS.Aytekia"Gntakya
:
h+n",AlhnYaprak, Subat 1937, S.22, s.8.
" hmbn mi.ahim "Hatayl~Kardqlerimize", D~ranaz,Mart 1937, S. 14, s. 11.
35

36
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Avrupa'da yapt@ diplomatik giri~imlersonucunda kazaml&&u anlatrm@r. Ancak o
da resmi ba@mslzllktan once kaleme sadan Wlerdendir:
Cenevre.de ayiarca, palkalandr bu dava,
Uludar konseyinde, aprldr biiyiik save,
Anlaglld! nihayet, bizim dogru dziimiiz
Tiimden kabul edildi, biitiin haW1 sdziimiiz,
Kazandrk sizler ign, dzgenlik davasmr,
A ~ t r kdiinyaya kaqr, yeni sulh havasrnl."

Hatay'm dunununu saptamak amaayla Antakya'ya gelen Milletler Meclisi heyeti
oniinde altmq bin ki~ininkahl&$ b u m bir miting diizenlenir. Bu miting, Hatayll
gtirlerin i i w
~ n e konu o l m ~ . ~ '
Hatay'm ayrz bir varllk olarak tamnmasi, Tiirkiye'nin diplomatik yollardan yiiriittiib miicadele ile ancak 29 Mayls 1937 tarihinde Milletler Cemiyeti'nde onaylanm ~bu; olay, Tiirk toplumunda ve Hatay'da biiyuk bir sevince yo1 aGmStu. Bu statiiniin
Atatiirk'iin buyuk gayretleriyle kazamld@, bugiin herkes mafmdan kabul edilen bir
ger~ktir.Atatiirk'iin Hatay sorununun hhlli konusunda gosterdi@ ola@niistii pba,
siirlere de yanslm*. h e g i n I. H W Engin, Dbl Cobam miisteamu Man&$ " ~ n l i i
Bir Zafer" ~iirindeHatay'm bajjumzhga Atatiirk sayesinde kavqtugUnu savunmaktadlr:
Yeni tarih bagad/, yazmaya destanrnr,
AtatOrk imzalad~,kurtulug fermanmr!
Kutlu dsun, ey kardeg Hataylrlar giiniiniiz!
Sarsrn biitiin diinyayr, bu istiW&l iiniiniizp

Atatiirk'iin Hatay'm ba@ms~zhgmkazanmas111daki roliinii livghyle kaqllayan
giirlerden biri de CelAl Mete'dir:
Bagladl bir gtiniilii bir gdnijle derinden
Hatay bayram yapryor bu biiyDk eserinden
Yaptr koca ulusta o yrkilmaz eserler
Acunun tunp heykeli ona Ata Tilrk d e ~ l e r . ~ ~

Hatay'm ba$msnh$, Atatiirk'iin roliinii vurgulaysm &$in& da ele almrmstx.
Omegin Zihni Ar&q, Gdrir$ler'in Haziran 1937 tarihli saysinda yaymlanan ~iirinde
Milletler Cemiyeti'nin karanndan sonra M a n ba$mslzli$ kutlamaktah:
Bu giin esaret tildii, seni hiimyet sardl
Bu sevingi giinlerin artrk tiikenmez ardr
Kurtulug hamurunu giinki yigitlik kardr
Bir pi?yegil gdzdeki sonsuz umman ignde"
40
41

f. HSki Fhg$ "SonZafer", Tagan, 1.3.1937, S. 10, s.6.

Bu piirler: Aglk Kul Mehmet Cetin, "12 Kanunsani Mitingi"; Ali flmi Fani "Azametli ve D e w Niimayi*
Hatay TLLrkleri M[ISahlt Heyet hhde"; Edip bldagh, "Hatay NiimayipiWdir.Bk.Mehmet Tekin, Hatay
Antolojisi, s. 133-137.
42 D6l Cobam, "Onlit Bir Zafer", Tajan, 1.8.1938, S. 27.
43 Celiil Mete, "TUrk Yurdundan Hatay'a", Atama, s. 4.
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A. Polat Ateg de, 1937'de kabul edilen tizel statiiniin Hatay'in ba$msizli&m kazanmasi anlarmna geldigini ifade etmigir. Hatay'm devlet m e gelme agmwi ancak
2 Eyliil 1938'de Hatay Meclisi'nin aglmasiyla tamamlanaakhr:
Hatay ergin oldu, Tilrkiye yaptr bans,
Her bucakta bayram var, bayram yerine yarrs.
Artrk dzgeniz diye krvansrn Hataylrlar
Bayraidan kan renkb, yrldrzh ve e y l ~ l a r . ~ ~

Fransa ile yapllan 3 Temmuz 1938 tarihli anlagmayla Tiirkiye, Hatay'a asker $1karma hakklnl elde etmig; 5 Temmuz'da da Tiirk ordusu, Hatay topraklanna girmig;
Tiirk ordusu Hatay hallu tarahclan coSkuyla kaqilanrm$~r.~~
Bu olay Behpt Kemal'in
Ankamh Chner'in Cumhuriyet Destam'mda Nyle anlatdm@r:
Bogazda, Hatay'da asker var bugon
Herkes hatrrrnr sayryor Tiirkiin
Ey dostlar sevinin dugmanlar Orkiln
Tiirktiir sulhun bu gqede m e d a r ~ ~ ~

Ismail &er de, ordunun Hatay'a girdigi giiniin Hatay'm kurtulwj giinii oldu&nu
dile getirmi$ir:
Beg Temmuz bin dokuz yuz otuz sekiz senesi
Silindi dz vatanrn o elemli sahnesi.
Ey! Hatayli kardesim bu gilndiir kurtulugun
Bagrrmr kanatrrdr senin mahzun durugm."

Hatay'a Tiirk askerlerinin girigi, b e giirlerde de ele ahnrmflr. Mehmet
Tekin'in Hatay Antolojisi a& qaligmasmda 5 Temmuz 1938 tarihinden sonra yau1d1Dm t a b ettigirmz dokuz giir yer almaktadlr."
2 Eyliil 1938'de toplanan ilk Hatay Meclisi, ~skenderunSanca$'mn adlm Hatay
Devleti olarak d e g i w r ve yeni bir bayrak kabul eder. Ismail Ozler, Hatay Devleti'nin
kurulmaslru bir giirinde @yle kutlamakhdu:
Doldurunca yrld~zrgisldii ~ehresiayrn
Kurtulug h a m idi artrk cennet Hatay'rn
Kalktr zulum esaret, igkence denen pOrCz
Ne dipgk darbesi var ne bir hakka tecavuz..."

Hatay Devleti'nin bayra$ Tiirk bayragna p k benzemekteydi; yalnlz ylldlun iQ

45
46

Z iArQq, "Hatay!...Hatay!...", G6rjq&r, Haziran 1937, S. 3, s. 3
A Polat Abq, "Hatay Erginlilt Bayrarm",Antakya D u y g u h ..., s. 14.
Yusuf Sannay, ''AMiLk'Lln Hatay...II"
s.,410-41 1; aynca bk Ayla Kutly "Hatay Devletinden...", s. 25-26.

" Behpt Kemal w
a
r
,Ankarak A$& dmer 'in CumhuriyetDestanl,

"fsmail&er, "Kurtulq Gani)", AtaMrkYn Hatay Za$eri, s. 24.
'' Mehmet Tekq Hatay Antobjisi, s.54-64. W1 giirler p l a r d r

7 (Ankara) 1938, s.10.

K i d Sanatq, "TMc Ordurm Hatay'a Girerken", "Ata Askeri"; 7 "Hataylllara Say&"' Selahattin Kutly "Hatay'a M e n " , "Tllrk Askeri"; Saadet
Yahya, "Serefli M e ? ' ; Arif Hikmet S&d, "5 Temmuz"; &k Hack "TMc Askeri Hatay'da"; Vedi Bilgin,

'O

"Ordu".
fanail &la, AtaMrk'Jn Hatay Zafiri, s.23.
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beyazla dolu degildi, yldlz, beyaz bir *giyle belirtilmigi. Yukar~dakiilk dize bayra@nbu 6zelliWe igret etmektedir.
Hatay Devleti'nin kurulmasl ile birlikte, Hatay'm Tiirk topraklam katdmas~i ~ i n
bqlablan siirq, yeni bir m y a gelmi*.
Hatay, 23 Haziran 1939'da Tiirkiye'ye
baglanacakt~r.~'
Atatiirk'iin ararmzdan aydmas~fldan6nceki en biyuk hayali biiylece
gerwe-ktir.
Hatay'm Tiirk topraklanna katdmasi, giirde de yanlusim bulm-.
Ancak bu
olay, Hatay'm durumunun beksizligin~korudugu ylllardaki kadar edebiyabn ilgisini
qekmig deudir. Mehmet Tekin'in hamla&& antolojide 1939th yaalmg oldu@ tahmin edilebilecek d6rt giir bulunmakladx. Bunlardan biri Nafi Miski'nin "Betarz-1 Kadim" a& siiridir:
Temmewii$ eykyor yrldrz hilMn Bsiimanrnda
Zemini Bsumanr titreten ordun da yanrnda
Yilceldi krymetin eflake dek yilkseldi gBninda
Sevin, go/, vakti geldi gimdi hBkip&k o l d ~ m . ~ ~

H.Turhan Dawoglu, "Kurtulan Hatay" m d e de "kuk asullk Tiirk" yurdunun
ana vatana katdqmlan duyulan coSkuyu Nyle dile gethi@:
Ne mutlu bidere ki; bugiinlen de gdrdilk
Ay yrldrzla TiirWiigii bagrmrza t a brdilk
~
Krrk asrrlrk Tcirk illke... bayramrn kutlu dsun
Topragrna tayne sevgi, gieref, gan dsun."

Mahmut Kuru'nun "UC Safha" (s.75) ve N.G.'nin "Hatay'dan Atala" (s.67) adli
giirleri ile Bahbyok adh bir ha& pirhin "Hatay ~ e s t a r u adli
" ~ ~giri de Hatay'm ana
vatana kafilmasmn c o ~ anlatmqtn.
u
1936-1939 ddnerninde Hatay sorununa demen manzumelerde, gtiriildiigu iizere,
Hatay sorununun hemen her safhasl naxrm diliyle okuyucuya aktmlrm@r. Ankara'nm
bu konuda kamuoyu olm$uma
pek wk $air tarafindan benimsenmigtir. Yanlan manzumeler vasitasiyla okuyucu kitlenin Hatay'in Tiirk toprag oldurn tezini
benimsemesi saglanmaya @gilrm@r.
Bu d6nemde anlatma esasm bagli edebi tiirlerde Hatay sorununa deginen bildiginize gdre sadece bir roman bulunmaktadx. 150'likler listesinde oldu@ i ~ i nsiirgiinde
bulundugu yllarda gezip tamma fusafi buldu@ Iskenderun Sanca&'mn kurtulw miicadelesini ele alan tek roman yazan Refik Halit Karayt&r. 1939'da basilan; ancak
1938'de yaul&&mn tahmin ettigmiz ceteS5,yazann daha Once elegirdigi Anadolu
hareketinden bir baluma 6ziir diledigi romamdtr. Romanda konumuz apsindan ilgi
--

katlulan bulunan tjillvil Sbkmensiier, Tayfiu Sdkmen, Abdurrahman
Melek ve Hamdi Selpk'un Hatay ~nunuylailgih W a n i* Bk An hum, Tanhe Tanrklk Edenkr, Gagdag Yaymlan, fstanbul1997, s.87-107;159-182; 183-196; 199-222.
" Mehmet Tekm, Hatay Antobjisi, s.66.
53
A.g.e., a74.
54
Baht~yok,"Hatay Destatll", Yeni TiirkMecmuaa, Agustos 1939, C . 7, S. 80, s. 318.
wl p h p a d a eserin gu badurn kullandk:Refik Halit Karay, Cete, 3. bask, fnluli3p Kitap Evi, Istanbul, ?
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pkici bir W y e anlatdmqm. Roman, 1921 y&nda Antakya ve civannda Fransiz i9galcilerine direnig, bir p t e hareketi prqxesinde ele alrm$m. Ya@dclan topraklan
i~galcilerebirakmak istemeyen hallun k a r a r mgulan&@
~ ~
cete'de K m n Bey
adli bir w e lideriyle bir Fransu subaym kansl olan Nina adh Rus as& bir kacfirun
aqk W y e s i ana p w e y .i-10
Cete'de Sancak topraklanndaki yer adlanmn b@ak bir lusmmn Tiirkp oldua 6zellikle belirtilerek bu yerlerin 6teden beri
Tiirklere ait oldu@ tezi s a v u n ~ l mRoman,
~ . ~ ~Kmn Beyle Nina'mn evlenmeleri;
Hatay'a Tiirk askerlerinin girmesi ve Hatay'm bagmwzh$na kavuymsiyla sona ermi*.
cete, bu Wyle, bir a$ W e s i pqevesinde Hatay'm Tiirk oldu@ g61QUnii
savunan bir anlaygm iiriiniidiir.
1939'dan sonra Hatay'm Tiirkiye Cumhuriyeti topkatdmasi geqekle@igi
i@ Hatay edebiyah, elbette, nicelik bakmmdan 1936-1939 siirecindeki yogunlu@
tqmaz. Bununla birlikte pgunlukla Hatay k6kenli $airlerin ve yazarlann giiniimiize
yalun ylllara kadar Hatay'm iggal flanna, kurtulq miicadelesine ve kurtulq giiniine
de$nen edebi iiriinler verdikleri g6riilmektedir. Kurtulq miicadelesinin devam ettigi
+da
yavlanlarda anlatma esasm baglr eserlere bir 6rnek haricinde rastlanmamaktaycfi; 1939'dan sonra ise belirleyebildim g6re i i romanda
~
ve bir W y e kitabinda sorunun ele ahmas1 dikkati pkmektedir.
Bu d6nemde giir cephesindeki iiriinleri Mehmet Tekin'in Hatay ~ntolojisi'~
adli
ipligmasmdan izleyebiliyoruz. Antolojide yer alan ve 1939'dan sonra yaul&@m tahmin etti&lmiz giirlerde, daha wk kurtulq co$um ve Hatay'i kurtulqa g6tiiren siirq,
destansi dzellikler 6n p l h qkadarak dile getirilmi*.
Mahmut Kury "0Sabah" adh giirinde 23 Ternmuz 1939'un co&sunu ve Hatayh
icin ne anlama geldigmi @yle anlam*:
Miiff bir m a 4 s6yleniyordu,
Bir bayrak yiikseliyordu gdklere.
Ve yamall bir bayrak iniyordu.
Bir daha gkmamak iizere,
Sene bin dokuz yiiz otuz dokuz.
Yirmi OplydU temmuzun
Tarihi kurtulu~umuzun.(s.53)

Mabmut KUIU, "UGSafha" (s.75) adh giirinde Hatay'm iggalinden kurtulquna
kadar yagam i$ m y ; "Yirmi UG Temmuz Kurtuluq Giiniimiiz" (s.96) adh siirinde de kurtulq giiniiniin co-u
dile getirmifir.
E e r Ataman ise, "23 Temmuz 1939" a& ~iirinde(s.69-73) Hatay Meclisi'nin
6 Eyliil 1938'de tophgmdan bqlayarak kurtulqa kadar ya$anan olaylan destansi bir
iisliipla $iirle$irmi@ir.
56

Bu saptama i$h bk. Serif Aktag, Refik Halit Karay, K U W ve Turizm Bakanl~bYaytnlan, Ankara 1986, s.
83-84.

''Bundan somaki g i u h l a n ve &an

Mehmet Tekin'in Hatay Antolojisi adh kitabmdan olacag~iqin sadece

sayfa numaralan veriimekle yetinilecektir.

80
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A. Samet K m 1968'de yazd&@ belirtilen "Kurtulan Hatay" (s.98) ad11 siirinde
Kurtulq Sava,y'ndan ve Ankara Anlqmasl'ndan ba$layarak Hatay halluntn Atatiirk'iin
onderligmde verdigi kurtulq miicadelesini anlam*.
Sabahattin Y a k n ise, "Musallah Haluk'un @
~ adh "siirinde (s. 175-176)
Fransiz iegalcilere 1m a n irrgiitleyerek gosteri daenleyen bir qcugUn W y e sini dile getinnig; bu ve bunun gibi direnisler sayesinde Hatay'in ve Hatayhmn (izgiirce
~ap&gtntvurgulm*.
Anlatma esasina dayanan edebf eserlerde Hatay'in ana vatana ka-1
mecine
deginenler yukanda da aylendigi gibi 1936-1939 dirnemine gtire daha fazladx Ancak
siiz konusu eserlerin hi~birindeana sorun Hatay'm kurtultq miicadelesi dewdir. Bu
eserlerde bir yan sorun olarak Hatay'm kurtulq miicadelesi anlatdnuqhr.
Tiirk halkmn isgale ve iggalcilere karg verdigi b@uk miicadeleyi, ba&msizl@m
kazmmas~mnAtatiirk'ii odak alarak belgesel roman tiiriine sokabilecem ciltlerce
siiren Kutsal &an ve Kutsal Barzg adli eserlerinde anlatan Hasan 1zzettin Dinamo,
Kutsal Bmg'ta Hatay sorununa ayn bir M h k aymtuSd8.Eserde Vakit gazetesi b q yazan Asun Us'un a&yla Atatiirk'iin 21 Ocak 1937'den Mlayarak Hatay sorun una
dair yazd@ yazllara yer verilmig ve sorunun bqlangandan qdziimlenmesine kadar
ya$a.nan olaylar anlahh@r. Romarun yapisi geregi bu lusimda da kurmaca figiirler
yerine, ba$i A t a W olmak iizere Asun Us, T a m Sokmen, 1smet inonii gibi gercek
kisiler yer alrm$tu.
Antakya dogumlu sanat~dardanolan Burhan Giinel, 1981'de Mehmet Ali Yal~in
Roman odiilii'nii kazanan Acznzn ~skerleri'' adh romamnda ilk gen~ligmiisgal yllannda yapyan Naime adli bir kadmn 1970'li ylllara kadar uzanan a a h hayam anlatm@r. Romanda Naime'nin hatualan ile Hatay'm iggahne, isgal ylllanna, is birlik~ilere ve kurtulq donemine de@mlmi$ir. Naime, iggali hem ruhuyla, hem de tecaviize
uwyarak bedeniyle y m s , babasuu ve kardesini isgale karg direnige yitinnis bir
W & r . Bu yiizden genC kup@n isgal yllanna ve W l e n acdara ilgisiz U s i m bir
tiirlii anlayamaz. Yazar, Naime'nin kiflifjmde Hatay miicadelesinin kahmmadanm
ve
Wyelerini dew; isgalin ve Frans~zi~galcilerinuyguladtklan insanhk &$I basktlarvl insan ruhundaki onulmaz tahribahm anlatmghr. Nairne'nin daha
sonraki hayah tamaxmyla Hatay'm isgalinde u&&@ tahribahn etkisinde ~killenir.
Mehmet Eroglu'nun 1983'te basllan Geq Kalmzy C ) 1 1 l ~adh romam da Hatay'in
kurtulq miicadelesini ana sorun olarak ele almaz. Eser, genC ve saplanhli bir a d m n
kaybolan a r k a m aramak iizere Hatay'a geli$ini ve burada y~~
anlatmakta&r. Bununla birlikte romanda bir iki yerde Hatay'm isgal ylllan ve kurtulq miicadelesiyle ilgili bilgiler verilmi$ir. Romanda ana kahmmamn kaqlslna &an figiirlerden
Kutsal Ban$, ilk olarak 1972-1976 yllan araslnda toplam sekiz cilt olarak y a y m h q t u . Biz & 1988
y h d a Tekin Y a p Evi tamfmdan yaylmlanan beg ciltlik baslusuu kullandk Roman& Hatay sorunu,
d&dbcCL ciltte yer almaldadu (5.413-438).
' 9 Wuhan GheL A a n ~ n
Askerhi, MAY Yaymlan, fstanbul1981.
Mehmet
%Kalml~0112Can
, Yaylnlan, hanbul1983.
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biri olan y q h 0nba.y Ihsan, Hatay'm isgal ylllmda Franslzlara k a q ~Cete mucadelesi
yiiriitmiQ eski bir askerdir. Yine romandaki figiirlerden K6r Abdiil'iin Suriye yanllsi
@qmalan dolaylayla Tiirk Fteciler tamfindan bir goziiniin q k a r h a k cezalandml&@IU cigreniriz. Romanda Recai Bey isimli bir b*
kisinin babaslm ise, Tayfur
Siikmen'in Hatay Ergin& Cemiyeti'nin Unde gelen adamlmdan biri oldu@ birka~
kez tekrarlanu. Romamn Hata sorunuyla ilgili tezi, ilhaktan sonra isgale direnenlerin
d e u , tarafsu kalanlann ya da aqkw Suriye y d a faaliyet idnde olanlann kazan&@,
Hatay'da ekonomik hayatt bunlann ybnlendirdigi gklinde bzetlenebilir.
~skenderunlubir yazar olan Ayla Kutlu, Sen de Gitme ~riyandafilis~'
adll M y e
kitabmda yer alan iki W y e d e Hatay'm kurtulq miicadelesine de$nrm$b. Kitaba
a h n veren W y e d e W y e zamam olarak Hatay'm isgal ylllanndan bqlayan genis
bir zaman dilimi se@lmi@. ZekA y q t butiin 6mriince yedi yqmda bir ~ocugmlukadar olan Triyandafilis'in ac&h W y e s i ile birlikte isgal flannda Franslz qkarlanna
bir baba ve ailenin kurtulqla birlikte yurt &$ma b q l a n anlatdu. K a q ~kar-1
i a d e ailesini yitiren Triyandafilis, bir baluma ailenin gunahm Mer.
Ayla Kutlu, Sciz konusu W y e kitabinda yer alan "Gitmeyi Bilmek" adli M y e d e
ise, isgal ylllannda Suriye hesabm @I@$ i@ kurtulqla birlikte kapn Nesim adli
kahmanm on yd sonra iskenderun'a dtinii$iinii ve burada y ~ ~ a anlatrmDr.
n n ~
Nesim, biiyuk bir korkuyla geldigi yurtta bir gazeteci &gtnda kendini kimsenin fark
etmediw g@mMa g6riir. Ayla Kutlu, bu durumu "Zaferin yaplslnda hosgorii vardu
her zaman" Scizleriyle aqklar. Yazar, M y e d e Hatay'm kurtulup i ~ i ng e r ~ k t e nallkahmmadmn d e g de iki yanl~@$an, kaypak insanlann g w n zaman i~inde
daha itibarll W e geldiklerini de Nesim'in bir gozlemi olarak okuyucuya aktanr.
Sonus
Hatay'm Tiirk topraklanna kafilmasl icin yiiriitiilen miicadele, edebiyattmun ilgisini pkmigir. Ozellikle Hatay topraklannu~Suriye'ye blralulma ihtimali ortaya ~ l h ca devlet politikasm paralel olarak donemin siireli yaylnlamda Hatay'm Tiirk olduh
tezini igeyen birpk $iir yaylmlanrms; hatta bu sorunu isleyen wlerden olu$mq iki de
siir kitabi ortaya qkrmgw. isgali ywyan topraklarda da bu dbnemde Hatay'm Tiirklu@nu dile getiren bir edebiyatm olqtu@nu da s6ylemeliyiz. 1939'a, yani kurtulup kadar roman tiiriinde Refik Halit Karay'm Getelsinin tek 6rnek olqu ilginc$ir.
Bu donemde yaulan Hatay konulu siirlerde, Hatay'm Tiirk olduh tezi lsrarla
vurgulanrm$ur. Bu tez, devletin de resmi tezidir. Devletin o ylllarda politik nedenlerle
a q k p ifade edemedigi Hatay, Tiirkiye'nin bir parcps~olmalldu, olacaktu gode,
bu d6nemde pek wk manzumede dile getirilmitjtir. Bbylece edebiyatm milletin hissiyahna terciiman olduh Sciylenebilir. Bununla birlikte Hatay edebiyattna katluda bulunan girlerin devletin y6nlendirmesiyle harekete g w e r i n i Sciylemek de d o m degildir. Bu konuda yazllan siirlerin Hatay sorunundaki siyasi gelismelere paralel olarak
ban gdwleri dile getirdigini de belirtmeliyiz. Frans~zlar,Hatay'da Tiirklere kaq1 baslu uygulamaya ve Suriye'yl Hatay'a yer1e-e
pllsmalanna bqlaylnca dergilerde de
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Fransa'ya kaqi ymlrm$ giirler yer &ruS; Hatay'a Tiirk askerinin ~ l l u ~hem
i , Tiirkiye'
de hem de Hatay' da viirlerle kutlanmqtu.
1939'da yaymianan Cete, Hatay'm ivgaline direnen bir am$ i n m n kahramanl~klmruW y e eder. Refik Halit Karay, Uplu $iir tiiriinde olduj$ gibi, Hatay'm Tiirk
topolduj$ diisiincesini savunur.
1939'dan sonra, daha domsu Kutsal Barrg'l bir kenara biralursak, 1980'den sonra
yavlan Hatay sorununu ele alan roman ve hikiiyelerde ise art& kahramanlrk hikiiyesinden ziyade, i$gal yllmrun bireyler iizerinde yarattt@ tahribat; Fransizlarla, Suriyelilerle i$ birligi yapan ki~ilerve bunlann kurtulu$tan sonraki hayatlm W y e edilmigtir. Bu eserlerde Hatay'i Tiirk topraklmna katan h a h n degil de genelde isgale seyirci
kalan veya ivgalcilerle iq birligi yapan kesimlerin 1970% ylllarda ekonomik erki ellerinde bulundurduklm bir ele~tiriolarak vurgulanm$r.

