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İnsanlar anadillerini öğrenmek açısından doğdukları coğrafyaya göre 
şanslı veya şansız olabiliyorlar. Maalesef ben ve benim gibi tüm Hataylı 
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dayak yedim. 
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İnsanlar dillerini öğrenmek ve konuşmak açısından doğdukları coğrafyaya, 

ülkeye göre şanslı vede şansız olabiliyorlar. 

 

Maalesef ben ve benim gibi tüm Hataylı Araplar şansızlar. Zira Arap doğmalarına 

rağmen anadillerini öğrenmelerine izin verilmedi. Evlerinde ve kırsal kesimlerde 

aralarında konuştukları dil ne Türkçe ne de Arapça.Tamamen o yöreye mahsus 

melez bir dildir. 

 

Hatay, Türkiye ye ilhak edilinceye kadar (1939) Araplar kendi dillerini resmi 

okullarda olmasa bile özel kurslarda, hocalarla öğrenebiliyorlardı.Kırklı yıllarla 

birlikte Arapça tüm resmi alanlarda olduğu gibi özel kurslarda da yasaklandı. 

Devlet okullarında Arap çocuklarına baskı ve şiddet uygulanarak dillerini 

konuşmaları engellendi. 

 

1961'den 1966'ya kadar okuduğum ilkokul boyunca Türkçeyi iyi konuşamadığım 

ve Arapça konuştuğum için sürekli dayak yedim. Arapça da "tetirk" olarak bilinen 

asimilasyon politikası tüm hükümetler döneminde uygulanırken askeri darbeler 

döneminde daha şiddetli ve acımasızca uygulandı. 

 
Okullarda resmi dairelerde yasak olan Arapça,düğünlerde bayramlarda ve	  



	   hertürlü eğlence yerinde müzik olarak da yasaklandı.12 Eylül döneminde 

evlerde Arapça tv kanalı izleyenler ihbar ediliyor ve sorguya çekiliyordu. 

Köylerde kuran ve dil kursu açan Arap şeyhleri karakollara çekilerek, sakalları 

kesiliyor ve hakarete uğruyorlardı. 

 

2011'in başlarında Hatay'ın Samandağ İlçesinde Arapça öğretiyor diye ihbar 

edilen şeyhler hakkında savcılıkça dava açılırken, bu olay binlerce Arabın 

tepkisine neden oldu ve tüm demokratik kurumlarca kınandı. 

 

Görüleceği üzere Türkiye'de bir azınlığın dili olan Arapça'nın anadil olarak 

öğrenilmesi veya konuşulması devlet tarafından seksen yıldır yasaklandı ve 

baskı altına alınıyor.  

 

Devletin bu asimilasyoncu politikası, Araplara özgü olmayıp başta Kürtçe dili 

olmak üzere Türkçe haricindeki tüm anadillere karşı uygulandı.Türkiye'de 

anadillere karşı uygulanan bu yasakları şiddetle kınarken 21 Şubat Anadil Günü 

dolayısıyla, inatla Arapça yazıp konuşmak için tüm Arap asıllı azınlık 

mensuplarına   çağrıda bulunuyorum. 

 

Anadilde eğitim için mücadele veren tüm halkların yanında olduğumu yeniden 

belirtiyorum. 


