
T
ez konusu olarak Hatay sorununu, Ankara Üniversitesi Siyasal

Bilgiler Fakültesi Siyasi Tarih Kürsüsü’nde asistan oldu¤um s›ra-

da, 1980 y›l›nda Prof. Dr. Mehmet Gönlübol önerdi.

Fransa Büyükelçili¤i Kültür ‹flleri Müflaviri Jacques Lafon’un k›-

sa sürede sa¤lad›¤› bursla Frans›z arflivlerinde çal›flma imkân›n› buldum.

Hatay sorununun çözümünde birinci derecede rol oynayan Bü-

yükelçi René Massigli, evinde yapt›¤›m›z görüflme sonras›nda yazd›¤›

bir mektupla, kapal› bulunan “Massigli Belgeleri”nden yararlanmam›

sa¤lad›.

1982 yaz aylar›nda Hatay’a yapt›¤›m gezide meslektafl›m ve

Ortado¤u konular› uzman› Prof. Elizabeth Picard bana efllik etti. Eski

senatörlerden Say›n Yahya Kanbolat da, dönemi yaflam›fl Hatayl›larla

tan›fl›p konuflmama önayak oldu.

1982-83 y›l›nda, araflt›rmac›lara kapal› olan D›fliflleri Bakanl›¤›

arflivine girmem için hocam Prof. Dr. Sina Akflin yard›mc› oldu. An-

cak, bu giriflimimiz baflar›l› olamad›.

Kürsü baflkan›m ve hocam rahmetli Prof. Dr. Oral Sander de te-

zin bu ilk aflamas›nda hep yan›mdayd›.

Önsöz



Hepsine, tek tek teflekkür borçluyum.

1984 y›l›nda Siyasal Bilgiler Fakültesi’ndeki görevimden ayr›l-

d›m. Hatay konulu tezim de yar›m kald›.

A.Ü. Sosyal Bilimler Enstitüsü Müdürü Prof. Dr. Can Hamam-

c› yeniden doktora ö¤rencisi olma ve Hatay konusunda tez yazma sü-

recinde yap›c› önerileriyle beni yönlendirdi.

Tez dan›flman›m, hocam Prof. Dr. Ömer Kürkçüo¤lu, ‹stanbul-

Ankara aras›nda bir tez yönetmenin tüm zorluklar›n› gö¤üsledi. Sab›r

ve inançla, en zor anlarda bile birikimiyle bir tez dan›flman›n›n yapa-

ca¤›ndan çok daha fazlas›n› yaparak bana olan inanc›n› kaybetmedi.

Esirgemedi¤i deste¤i için ona teflekkür borçluyum.

Tez ‹zleme Komitesi üyeleri Prof. Dr. Ersin Onulduran ve Prof.

Dr. Atilla Eralp de bu aflamada destek ve anlay›fllar›n› esirgemediler.

Kaynak konusunda her bafl›m s›k›flt›¤›nda, hocam Prof. Dr. Me-

te Tunçay ve arkadafl›m Prof. Dr. Cemil Koçak yard›m›ma kofltular.

F. Rengin Ada, tezin en zor günlerini benimle paylaflt›.

P›nar Yurtan tezin ilk aflamas›nda yaz›m görevini üstlendi. ‹s-

tanbul Bilgi Üniversitesi Sahne ve Gösteri Sanatlar› Yönetimi Bölü-

mü’nden Araflt›rma Görevlisi arkadafl›m Burcu Çavufl’un cefakâr kat-

k›s› olmasayd›, tezin yaz›m ve düzeltme aflamas› son derece zahmetli

olurdu. Son anda sevgili ‹dil Laslo da yaz›m için yard›m elini uzatt›.

Tezin ortaya ç›kmas›n› mümkün k›lan herkese teflekkür ederim.

Bilinen bir tarihi olay›, arfliv belgelerine dayanarak “yeniden olufl-

turman›n” zorlu¤unu yaz›m aflamas›nda bir kez daha gördüm. Bu tezle,

Hatay’la ilgili çal›flmalara bir yenisi daha eklenmifl olmaktad›r. Elbette,

bu tez Hatay sorunuyla ilgili çal›flmalar›n sonuncusu da olmayacakt›r.

Türk D›fliflleri arflivi aç›ld›ktan sonra –konunun en az›ndan baz› bölüm-

lerinin– yeniden yaz›lmas›n› gerektirecek belgelere ulafl›laca¤›n› umuyo-

rum. Ayr›ca, Türk d›fl politikas›n›n bugününe ›fl›k tutacak karfl›laflt›rma-

l› bir Musul ve Hatay sorunlar› incelemesi de tarihçileri beklemektedir.

Serhan Ada
‹stanbul, 2005
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