Fransız komutanlar. Ermeni askerlerinin davranışları konusunda
sürekli olarak Paris'i uyarırlar
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AR İS’te Ermeni lobisi,
Kilikya’daki davranışla
rından ş ik â y e tçi olan
Fransız kumandanlarını “ Erme
ni düşmanı” diye şikâyete başla
mış. Bunlardan biri de Orta
Doğu’daki Fransız Silahlı K uv
vetler Kumandam General Hamelin. Fransa Başbakanı ve
Dışişleri Bakanı MiUerand 1919
yılı ilk günlerinde bir yazı gön 
dermiş, bu şikâyetleri fazla be
nimsememiş ama Ermeni tabur
larının cihan savaşının son dev
resinde F ilistin 'd e ta şıd ık ları
Fransız üniformasının prestijini
nasıl yücelttiklerini de hatırlat
mış generale...
General Hamelin'e bu hatır
latma oldukça dokunmuş. Otur
muş, 15 şubat tarihi ile aşağıdaki
uzun şifre telgrafı Savunma Bakanı'na yollamış (21(12):
“ Ermeni askerleri sayesinde
Filistin’de Fransız itibarının yü 
celttiği konuşandaki görüşleri
şüphe He karşılarım. Ve, buna
karşılık, katiyetle İfade edebili
rim İd, Ermeni askerinin Su
riye’ de bu lu n m ası F ran sız
menfaatlerine zarar getirmiştir. •
Yalnız Müslümünlar önünde de
ğil Hıristiyan cemaatleri nazarın
da da itibarımızı sarsmışlardır.
Birkaç defa İngiliz kuman
danlığı bana başvurarak bu
Ekmeni askerlerinin Beyrut’ta
F ln s a 'n m prestijine ne kadar
zarar verdiklerini, şehrin en sa
kin halkına karşı bile caniyane
sabotajlar düzenlediklerini, sal
dırılara giriştiklerini bildirmiş
tir.
Ermeni taburlarının Suri
ye’den uzaklaştırılmasını benden
isteyen 21’in d kolordumuzun
kumandam general Buffin'in ıs
rarları üzerine de bunlan B ey
rut’tan almış ve Cünye ile
Gazir'e yollamıştım. İmkân olur
olmaz gemilere bindirerek bura
lardan tamamiyle uzaklaştıraca
ğım.
Ermeni askerlerinin İsken
derun’a indirilmelerinden hemen
sonra bir yandan oradaki askeri
valimizden, diğer yandan soyu
lan yerli halktan aidi arkası ke
silmeyen şikâyetler gelmiştir.
Ermeni gönüllü askerlerinin
Külkya’ya yayılmaları ile olaylar
daha da çoğalmıştır. Evlere bas
kılılar, soygunlar, halka karşı
rilahlı saldırılar, cinayetler, ca
milere tecavüzler, tamamıyla
keyfi tevkifler, silahlan ile bir
liklerinden kaçıp halkı dehşete
verici harekete girişmeler, kadın
ların ırzlarına geçmeler vesaire...
Halep ile Kilis'teki İngiliz
kumandanlığı bu Ermeni asker
lerinin kendi bölgelerinde de te
cavüzlere giriştiklerini bana bil
direrek şikâyetlerde bulundu.
Bu olaylar k arş ısındadır ki
İngiliz kumandanlığı, Kilikya’da
asayişi sağlama görevinin Erme
ni lejyonuna bırakılmasının im
kânsız olduğunu görerek, Kilikya kuzey sınırındaki Ermeni top
raklarını kendi kontrol bölgesine
dahfl etti.”
Ermeni aleyhtarı olmakla suç
lanan general Hamelin’in telgrafı
şu cümle ile son buluyor:
“Ben Ermeni gönüllü askerle
rini, emellerinin çevrelediği top 
raklara doğru yöneltmeye, onları
oralara
kadar g ön derm eye
muvaffak olmuştum. Fakat ken
di davranışları onları bu toprak
lardan çıkarıp attı.”
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18 gün sonra...
General Hamelln, o günlerde
en süratli haberleşmeyi sağlayan
bir radyo-telgrafta şu bir tek sa
tın okur:
“ Birleşik Amerika, kurulacak
Ermeni devletinin manda idare
sini üzerine almaya isteklidir.”
Fransız generalinin bu haber
karşısında tepkisi çok
ilginç.

"Türklerin Erm eni katliam ından bir
başka tablo" diye dünya kam uoyuna
sunulm ası çok m uhtem el bir başka
fotoğraf! 1919 m artında Halep olayla
rında çekilm iş "K atliam " fotoğrafını
ne kadar andırıyor! Fakat b ir yanlışlığa

şim diden m ani oluruz üm idi ile biz bu
fotoğrafın hakiki hikayesini hem en
verelim : Resim ; (Şam bom balar a ltın 
da - 1924-1926 Suriye İsyanı sırasında
bir Fransız kızının hatıraları) adlı ve
A L İC E PO U LLR A U tarafından yazıl-

m ış, o yıllarda Fransa'da Yvetotda,
Bretteville kardeşlerin m atbaasında
basılm ış kitaptadır. O yıllarda S uriye’
de Türk yoktur ve bu kom şu ülke
Fransa m anda idaresi altınd a bulun
m aktadır.

•G e n e ra l Hamelin: «Ermeni gönüllü
askerlerinin Kilikya'ya yayılmaları ile
olaylar daha da çoğalmıştır. Evlere baskınlar,
soygunlar, halka karşı silahlı saldırılar,
cinayetler, camilere tecavüzler,
tamamiyle keyfi tevkifler,
kadınların ırzına geçmeler vs.»

Şikâyetçi komutanlar,
«Ermeni düşmanı» ilân ediliyor
Sevinir... Beyrut’tan 5 mart ta 
rihi ile Savunma Bakanı’na aşağıdaki şifre telgrafı gönderir
(13):
“ Bir radyo- telgrafında A m e
rika'nın, Ermeni devletinin man
dateri olmayı arzu ettiğini oku
dum.
Siyasî görüş belirtmeye yet

kili değilim. Yalnız bir Fransız olarak, tecrübelerime ve Kilikya'dan dönen Ermeni taraftan
subaylann da görüşlerine daya
narak aşağıdaki noktalan açıkla
maktan kendimi alamıyorum:
- Fransa, Ermeni devletinle
idaresini üzerine alırsa çok ağır
malî fedakârlıklara sürüklene
cektir.
E rm eniler,
F ran sa 'da
bugün benimsenmiş
birtakım
boş hayallerin aksine, eline kuv
vet geçince barbarlaşan, yalnız
kazanç ve kâr düşünceleri ile
misilleme yapan, kendi araların
da da birbirlerini yiyen bir mil
lettir. Bu Ermeni milletine Fran
sa yardım etmeye başlarsa A na
dolu halkı nazarında prestijlerini
kaybedecektir.
-Ermeniler Fransa'nın sınırsız
zenginliğine bel bağlamaktadır
lar. Fakat buna rağmen bize
minnettar değildirler ve hiçbir
zaman da minnettar olm aya
caklardır.
- Ayrıca bunlar müttefikleri
miz ile aramızda siyasî güçlükler
doğmasına da sebep olacaklar
dır.

- Ermenilere yapılacak maddî
yardım ların, bize terkedilm iş
nüfuz bölgelerinde sarfedilmesini
Fransa devletinin menfaatlerine
daha uygun görüyorum ."

(12) - Sérié; Levant 1918-1929.
TURQUIE, cilt; 69 (Légion D'Orient)

bölümü. (S. 85).
(13) — Aynı seri, aynı cild, aynı
bölüm. (S. 73).
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