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gün sonra...
Washington'daki
Fransız B ü yü k elçiliği'nden Paris’e telgraflar gelmiş.
Birleşik Amerika’daki Ermeni
örgütleri Kilikya’daki gönüllü
Ermeni gücüne eli silah tutan
beş bin Ermeni askeri daha
yollayabilecekmiş... Fransa ataşemitleri
bu örgüt liderlerine
ne
cevap vermesi gerektiğini
Paris’ten soruyor.
Paris’de, Orta Doğu Fransız
Kuvvetleri Kumandanı General
Hamel in’ e yeniden başvuruyor,
elde ihtiyat bulunmadığı gerek
çesiyle bu taze Ermeni gücünden
faydalanma imkanı olup olmadı
ğım soruyor.
Fransız kum andanı B e y 
rut’tan 29 mart tarihli aşağıdaki
şifre telgrafı Savunma Bakam’na
gönderiyor:
“ Kabul edilmelidir ki, 1915 ile
1916'da Dışişleri Bakanlığı'nca
teşkili İsrarla istenmiş olan bu
lejyon birliği kendisinden bekle
neni verememiştir. Kuruluşu için
sarfedilen paralar boşa gitmiştir.
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18 kasım 1918’de Beyrut’ta,
ocak 1919’ da Dörtyol’ da ı ve şu
batta İskenderun'da cereyan
eden olaylar artık kati şekilde or
taya koymuştur ki, bu Ermeni
gücü yalnız intikamı düşünmek
te ve davranışı Fransız ordusu
nun disiplinli düzenine tamamiyle aykın düşmektedir. Ermeni
lejyonunu yönetmek için çok ka
labalık ve güçlü bir Fransız su
bay kadrosuna ihtiyaç duyul
maktadır.
“ Ayrıca bu Ermeni askerle
ri, ‘Mili! Birliğinin Birliği’ nin
muhtelif komitelerinin ajanları
tarafından de geçirilmiştir. KiIikya'ya getirilip yerleşmiş olan
Ermeni sivil halkı da bu askerleri
devamlı intikam alma yollarına
teşvik etmektedir.” (14)
General Hamelin, hemen her
telgrafında işaret ettiği mahsur
lara rağmen Paris’in ille de yeni,
“ Ermeni paralı askeri” ni Kilikya’ya gönderme İsrarı karşısında
telgrafına şu son bölümü de ek
ler:
“ Yeni gönüllü paralı Ermeni
alınacaksa bunların Fransa'dan
ve özellikle Amerika'dan alınma
ması şarttır. Bunlardan yalnız
politikacı çıkmakta ve getirilme
leri ile buralardan geri gönderil
meleri için girişilen masraflar on
lardan beklenen hizmetin karşılı
ğını çok fazlasıyla aşmaktadır.

İR yıl ve iki ay sonra...
Suriye ile Kilikya’daki
kumandanların,
gene
rallerin ikazlarına Paris’teki p o
litikacılar kulaklarım tıkamakta
İsrar etmişler. Fransa’daki Er
meni örgütlerinin, Kilikya'da
"Ermeni Devleti”
kurulunca
elele verilerek yapılacak müşte
rek yatırımların hikâyeleri tatlı
gelmiş...
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Günler aylar geçmiş...
Ermeni lejyon askeri Türk
köylerini,
evlerini,
üzerinde
Fransız üniforması ve elinde
Fransız bayrağı ile silahı, bas
maya, yakmaya, ırza geçmeye
devam etmiş.
Ve Fransız generallerinin de
diği de olmuş...

ERMEN1LERÎN 5 BİN YENİ ASKER
GÖNDERME İSTEĞİNE GENERAL
HAMELİN KARŞI ÇIKIYOR
Erm eni askerleri bu aradaTürk köylerini
evlerini üzerlerinde Fransız üniforması,
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ellerinde Fransız bayrağı ve silahı
basm aya, yakmaya, yıkmaya, ırza
aeçm eye devam ediyor

ÖMER SAMİ COŞAR

İşi iyice azıtan
irmeni Birliği
nihayet 1920'de
dağıtılıyor
•ERMENl BİRLİĞİNİN DAĞITILMASINDA FRANSIZLARLA, MUSTAFA KEMAL
ARASINDA SÜRDÜRÜLEN GİZLİ GÖRÜŞMELERİN DE ETKİSİ BÜYÜKTÜR.
GENERAL GOUREUD, TÜRKİYE İLE MÜTAREKE İMZALAMAK İSTEMEKTE
DİR. ÇUKUROVA’YA YERLEŞELİM DERKEN SURİYE ELDEN GİDECEKTİR.
MUSTAFA KEMAL PAŞA’NIN ŞARTLARINI KABUL ETMEKTEN BAŞKA ÇARE
YOKTUR. ERMENİ LEJYONUNUN KORUYUCUSU ALBAY BREMOND’UN
ÇUKUROVA’DAN ÇIKARILMASIDIR. ERMENİ ASKERLERİYLE BİRLİKTE
BREMOND DA GİDER.

Bu Ermeni tecavüzlerinin sü
rüp gitmesi karşısında önceleri
Fransız idaresine taraftar görü
nen kişiler de Mustafa Kemal’in
yanma koşmuş, silaha sarıl
mış...
1 mayıs 1920:
Suriye Yüksek Komiseri G e
neral Gouraud Paris’e şu şifre
telgrafı yollamıştı: (15)
“ Ermeni lejyonunun kuman
danı ile bu birliği kontrolleri al
tında bulunduran generaller, Er
meni askerlerinin çok kötü dav
ranışlar içinde olduklarını ve si
lah ile malzemeyi de yanlarına
alarak kıtalarından firar ettikle
rini bildiriyorlar.
Bu durum karşısında, bize
yalnız dert getiren bu kuvvetin
derhal dağıtılması için gerekli
emri verdim ."
Savunma Bakanı bu telgrafı
alır, fakat hemen bir karara va
ramaz. Yirmi gün ne yapar bilin
mez. Fakat, 20 mayıs tarihi ile
başbakanına nihayet şu yazıyı
yollar:
“ Doğu Ordumuzun Başku
mandanı bir mayıs tarihli yazı
sında, kötü davranışları sebebiy
le Ermeni lejyonu askeri birliği
ni dağıtmak lüzumunu duy
duğunu bana bildirdi.
"Orta D oğu’ya yerleşmemiz
den itibaren Ermeni lejyonerlerir

bu şekil davranışları ile çok deta
lar karşılaşılmıştır,
özellikle
Kilikya’ da Ermeni askerlerinin
mevcudiyeti kumandanlığımızın
işlerini çok güçleştirmiştir. Ve
denilebilir ki, son zamanlarda
karşılaştığımız güçlükler, ç o 
ğunluğunu
Türklerin
teşkil
ettiği topraklarda görevlendiri-

len, fakat Türklerden intikam al
maktan başka şey düşünmeyen
bu Ermeni askerinin kullanılma
sından ileri gelmiştir.” (16).
EN ERA L Gouraud Cihan
Savaşı’mn şöhretli bir
kumandanıdır. Çanakka
le’de dövüşmüş, orada bir kolu
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nu bırakmış. Ayrıca Fransız ge
nerali, karşısında bulunan Mus
tafa Kemal’ in de değerini Paris’tekilerden çok daha iyi gör
mektedir.
Savunma Bakanı bu defa E r
meni örgütlerinden gelen seslere
kulağını tıkamış, Gouraud’yu
dinlemiş, başbakanına bu yolda
yazı yazmış.

G iz li
g ö r ü ş m e le r
Bu şekilde davranılmasına bir
başka sebeb de var! O günlerde
Fransızlarla Mustafa Kemal Pa
şa arasmda Ankara’da gizli g ö 
rüşmeler devam ediyor. General
Gouraud,. Türkiye ile mütareke
imzalanmasını sağlamak için, g i
rişimlerde bulunuyor. Görül
müştür ki, Kilikya’da Ermeni
devleti kurup onun gölgesinde
Çukurova’ya da yerieşelim der
ken bu defa Suriye elden gide
cek!..
Kilikya cephelerinde Mustafa
Kemal Paşa askerine “ ateşkes”
emrini verirse Fransız kuman
danlığı, kendilerini Suriye’den
çıkarmanın yollarını arayan In
giliz maşası (Irak Kralı Faysal)la
rahatlıkla uğraşabilecek.
Bunun için de Mustafa Kemal
Paşa’nın şartlarım kabul etmek
ten başka çare yok. Şartlardan
biri de, Fransız albayı Bremond’ un Çukurova’dan çıkarıl
ması, kumandanlığından azli!
Genaral Gouraud buna da "P e 
ki” der. Albay Bremond, Ermeni
lejyonunun koruyucusu! Paralı
Ermeni askerlerinin her türlü c i
nayetlerine göz yummuş, Çukur
ova’da bulunan Türklerin Toroslann kuzey tarafına atılmalarım
Paris’e tavsiye etmiş kişi...
23 mayıs 1920’de Mustafa
Kemal Paşa ile Fransız subayları
arasmda mütareke imzalanırken
bu albay da, Ermeni paralı aske
ri ile birlikte Çukurova'dan gi
der.
(14) —Aynı şeride; SYRIE , LIBAN,
CILICIE, Cild; 112 (S; 13)
(15) — Aynı şeride: TURQUIE. (Lé
gion d ’Orient) bölümünde. Cilt 69.
(S; 181))
(16) — Aynı seri, aynı dit, aynı bö
lüm. (S; 179)
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