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Antep ve Maraş’a getirilen Ermeni gönüllüler
Fransızların başına dert oluyor
TÜRKLERDEN İNTİKAM ALMAK İÇİN ORDUYA
GİREN ERMENİ ASKERLERDEN FRANSIZ KO
MUTANLAR BİLE İLLALLAH DİYORLARDI. ERME
Nİ ASKERLERİ GERİ ÇEKMEK İSTİYORLARDI.
AMA “ ERMENİ KORUYUCUSU” DURUMUNDA
OLAN İNGİLTERE VE AMERİKA’NIN TEPKİSİN
DEN ÇEKİNİYORLARDI

AMİRAL DE BON:
,
(KATLİAM YALAN Dİ R>J

Ermeni
katliamım
RA N SA Dışişleri Bakanlığından (Jean Gout) imzası ile 16 ka
sım 1919’da Beyrut’ta siyasî komiser Georges Picot'ya gönde
rilen bir telgraf var: (2).
“ Ermeni lejyon askerlerinin Ayıntap ve Maraş’ a, bu şehirleri işgal
etmek üzere gönderildikleri doğru mudur? Acele cevap veriniz.”
Ertesi günü Picot’nun cevabı şöyle:
“ Fransız kuvveti bulunmadığından Ermeni lejyonu gönderilmiştir.
Esas Fransız askeri gelince değiştirilecektir.”
Değiştirememişlerdi...
Bölgedeki bütün Fransız kumandanlarının ikazına rağmen. Bu
arada General Hamelin o kadar -----------------------açık anlatmıştı ki olacakları...
ırklardan, cemaatlerden bahse
“ Ermeni askeri y?W<z intika
diliyor. “ Ermeniler” bölümünde
mını düşünüyor. Soygun, ırza
özellikle belirtilen şu noktalar
geçme, katil yayılıyor. Yayıldık
var: (2-a).
ça da Kemalistlere katılmalar
Ermeniler Anadolu’da nü
çoğalıyor....”
fusun hemen onda birini teşkil
★ ★ ★
ediyorlar, özellikle
ticaretle
1919 yılının haziran ayı...
meşgul oluyorlar...”
İstanbul’ da
Fransız
işgal
Dinleri bakımından; K a
kuvvetlerinin
başkumandanı
tolik Ermeniler en mutedil olan
General Franchet
d’Esperey.
larıdır. Protestan Ermeniler ti
Birinci Cihan Savaşı’nda Fran
caretlerinden başka şey düşün
sa’da adı sık sık duyulmuş bir
mezler. Gregoryen Ermenilere
kumandan. Sivil hayata dönü
gelince, bunlar öylesine ‘ çevre
şünde
Fransız Akademisi’ne
lerine tahakküm etme hırsı’ içi
seçmişler...
ne
düşmüşlerdir ki,
yalnız
İzmir’in
işgalinden hemen
Türkler arasında değil fakat
sonra Anadolu’daki durumu an
Osmanlı ülkesindeki diğer ırklar
layabilmek için kurmayma bağlı
ve hatta kendileriyle aynı dili ko
istihbarat subaylarından Albay
nuşan kardeşleri arasında dahi
M ougin’i Haydarpaşa'dan tren
nefretle karşılanmaktadırlar...”
le yola çıkarmış, Kilikya’ya ka
Ermeni lejyon askerleri,
dar indirmiş... Ve getirdiği rapo
davranışları ile Fransa’nın şere
ru, “ Constantinople 24 haziran
fini lekelemişlerdir. Bunlarda bir
1919” tarihi ile Paris'e Savunma
askerde rastlanabilecek tüm kö
Bakanlığı’na yollamış.
tü huylar mevcuttur. Fakat bir
Bu raporda, Kemalistlerin is
askerin iyi taraflarından hiçbiri
yan
bölgelerinde
muhtelif
ne Ermeni askerinde rastlaya
mazsınız.”
Fransız Albayı M ougin’in ra
porunun sonunda şu cümle var:
“ — Ermenistan’ın manda ida
resini üzerine alacak devlet haki
katen acınacak duruma düşecek
tir.”
General Franchet d’Esperey,
bu raporu benimsemiş, altına
imzasını koymuş, yollamış Pa
ris’e, Ermeni örgütlerinin propa
gandalarına kendilerini kaptır
mış politikacıların gözlerini aça
rım ümidi ile .
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GENERAL
HAMELİN

“Ermeni askerleri Fransız
bayrağının himayesi al
tında bulunmaktan fay
dalanarak yerli halkı soy
makla, ırzlarına geçmekle
vakit geçirmektedir”

A LB A Y '
M OUGİN
“Ermeni lejyon askerleri,
davranışları ile Fransa’
nın şerefini lekelemişlerdir. Bunlarda bir askerde
rastlanabilecek tüm kötü
huylar mevcuttur”

AM İRAL
CA SSA RD

“Ermeni askerler 2 Türk
evini ateşe verip 1 Türk’ü
öldürüp birkaçını da ya
raladılar. üzerlerine Ce
zayirli askerleri yolladık.
Ermeniler karşı koyarak
Cezayirlilerle çatıştılar. 9
Ermeni, 3 Cezayir askeri
öldü. Ermenilerin üzerine
bahriye askerleri gönde
rildi. 150’si dağa kaçtı.
Olayda hiçbir tahrik yok
tur. Ermeniler Türklerden
intikam almak için saldır
mışlardır”

★ ★ ★

Dinlememişlerdi...
1920 yılı şubatının dokuzu...
Genişleyip kuvvetlenen Kema
list
milis
kuvvetlerinin
taarruzları karşısmda
Fransız
Kumandam Maraş’ta tutunama
mış, oralara getirip ellerine her
türlü silah verdiği paralı Ermeni
askerleri ile kışın ortasında, feci
soğuk içinde ricat yoluna dökül
müşlerdi. “ Türk dönünce sîzleri
keser” diye Maraş’ta nüfusu
dört bini aşmayan Ermenilerin
bir kısmım da yanlarına alarak...
Çoğu yollarda kırılmış, donarak
ölmüş ve böylece İslahiye’ye
varmışlardı...
Lloyd George: “ Maraş’ta Kemalistler 16.000 Ermeniyi katlet
tiler” kampanyasına başlayabile
cekti .
ön ce Ermeni liderlerin lisanı
değişivermişti:
“ — Fransa
Erm enileri
Türklere terketti... kaçtı... Maraş’ta 16.000 Ermeni vardı,
Hepsini kestiler."
Fransa’da LE TEM PS gazete
si her tarafa adam yolluyor, so
ruşturuyor: “ Maraş’taki Ermeni
sayısı dört bini aşmaz” diyordu.
Demek ki Fransa, kendisine
bırakılan bu topraklara hâkim
olacak güçte değildi, Ingiltere
kendisine yardım etmeliydi.
Fransa Başbakanı Millerand
acele Türkiye'deki kumandanla
rına telgraflar çekmiş, bu konu
da tahkikat istem işti.
Fransız Doğu Filosu kuman
danı Amiral De Bon araştırma
larını her çevrede sürdürüyor,
subaylarını Ermeni kiliselerinde
papazlarla kon uşm aya dahi
yolluyor, Adana’daki Ermeni li
derlerden izahat istiyordu ...
Bulamamıştı bu (16.000 Ermeni

müdahaleyi
vesile
yaratmak
için
İngilizler
uyduruyor

Lloyd George’un “Kemallstler 16 bin
Ermeni'yi katletti" iddiasının yalan
olduğunu açıklayan Fransız Amirali
De Bon.

lejyon askerlerinin gönderilmesi
nin en hafifi ile bir ihtiyatsızlık
olduğunu söyleyebilirim.
İskenderun saldırısından me
sul 300 Ermeni lejyon askeri
Fransız mahkemeleri önüne çı
karılacaklardır.”
* * *

FRANSIZ KUVVETLERİ MARAŞ’TA TUTUNAMA
YINCA PARALI ERMENİ ASKERLERİ İLE BERA
BER RİCAT YOLUNA DÖKÜLDÜLER. MARAŞ’TA
YAŞAYAN 4 BİN ERMENİ’DEN BİR KISMINI DA
“ TÜRKLER SİZİ KESECEK” DİYE KORKUTARAK
YANLARINA ALIRLAR. ŞİDDETLİ SOĞUKTA ÇO
ĞU YOLLARDA KIRILIR, DONARAK ÖLÜR. LLOYD
GEORGE BUNU FIRSAT BİLEREK “ KEMALİSTLER
16.000 ERMENİ’Yİ KATLETTİLER” KAMPANYASI
NI BAŞLATIR”
katliamı)'na dair en ufak bir
ipucunu. Kimse bir şey bilmiyor
du. Konuşanlar ise hiçbir delil
gösteremiyordu. 7 mart tarihi
ile Başbakan Millerand’a netice
yi şöyle bildiriyordu: (3)
“ Yaptığım uzun araştırmala
rım neticesinde bir Ermeni kat
liamı olduğuna dair hiçbir delil
bulunam am ıştır. M a ra ş'ta
Ermenilerin kaybına dair yayılan
haberler yalandır. Girişilen sa
vaşta Ermeniler ellerinde silah
la yanımızda yer almışlardır ve
uğradıkları kayıplar da normal
bir savaşın neticesidir. Ciddî bir
araştırmaya göre bu Ermeni
kaybı da bini aşmamıştır.”
Amiral De Bon, başbakanına
açıkça diyor ki:
“ ingilizler, müdahaleye vesile
yaratmak maksadiyle 16.000
Ermeninin katli iddiasını ortaya
attılar.”
Ve ikaz ediyor:
“ Bu yolda gidildiği takdirde,
özellikle İstanbul işgal edilirse
durum daha da kötüye gidecek
ve Mustafa Kemal Anadolu’da
ayrı hükümet kuracaktır.”
Yenik Osmanlı devletinin mü
tarekeyi imzalayıp silahlan bı
rakmasından, yurdun dört bir
köşesinin işgal altına sokulma
sından,
Fransızların
"paralı
Ermeni askeri” ni Çukurova’ya
yerleştirmelerinden birkaç ay
sonra...
Millî Ermeni heyeti başkam,
Osmanlı paşalarından Bogos
Nubar, Fransa başkanına uzun
bir şikâyetname yolluyor. Diyor
ki: (4)
Fransız ordusunun Erme
ni askerlerine aşağılık muamelesi
yapılıyor. Aynı ordudaki Ceza
yirli Müslüman askere günde 4
buçuk frank verilirken gönüllü
Ermeni lejyon askerine yalnız 2
buçuk frank ödeniyor. Daha kö
tüsü Fransız subay ve astsu
bayları Ermenilere hakaret edi
yorlar. Hatta bunlardan biri
Ermeni lejyonerlerine seslene
rek:
‘— Türkler sîzleri öldürmekte ne

kadar haklıymışlar.’
demeye kadar işi götürmüştür.”
Fransız başbakanı da bu şikâ
yetleri Kilikya’da yetkili kuman
dan General Hamelin’e ulaştır
mış, doğru olup olmadığım sor
muştu.
Fransız generali Paris’e yolla
dığı cevabî telgrafta, bu paralı
Ermeni askerlerinin hırsızlık
yaptıklarından, Türk evlerini
bastıklarından, ırza geçme olay
ları bulunduğundan bahsederek
diyor ki: (5).
“ Ermeni askerlerinin, Fransız
bayrağının himayesi altında bu
lunmaktan faydalanarak, yerli
halkı soymakla vakitlerini geçir
meleri karşısında ve bir öfke
anında: ( — Türklerin hakkı
varmış Ermenileri katletmekle)
denmiş olması
muhtemeldir.
Yalnız bu sözün nerede ve ne gibi
bir münasebetle sarfedildiğini
tcsbit etmeme imkân yoktur,”
★ ★ ★
“ Sîzlere Kilikya’da bir devlet
kuracağız” diyerek dünyanın
dört bir yanından Fransız ordu
suna “ gönüllü Ermeni askeri”
celbetmiş olan Fransızlar, ara
sında neden böyle bir hava esi
yordu?
Çünlci bu paralı askeri Orta
Doğu’ya taşıdıklarından beri
Fransız idaresinin başı dertten
kurt ulamıyordu.
1919 yılının 17 şubatı: İsken
derun’da Türk mahallelerinin al
tını üstüne getirmişlerdi, öld ü r
müşler, yakmışlar...
Fransız
Amirali Cassard olayı Paris’e
Bahriye Bakanlığına şöyle bil
dirmişti: (6).
“ Akşama doğru Ermeni as
kerleri silahlı olarak Müslüman
mahallesine girerler. İki Türk
evini ateşe verirler. Bir Türk öl
dürülür ve birkaç kişi de yarala
nır. Fransız kumandan ığı bun
ların üzerine ı Cezayir h asker
yollar. Ermeniler karşı koyunca
Cezayir askeri ateş açar. 9 Erme
ni askeri öldürülür, 7’si yarala
nır. Ermeni ateşi ile 3 Cezayirli
asker de yara alır. Bunun üzerine
Lavoisier savaş gemisinden bah-

riye askeri karaya
indirilip
isyancılar üzerine gönderilir.
İskenderun kışlasında toplanan
Ermeniler şehri ateşe verecekle
rini bildirirler. Torpidoların top
ve makineli tüfeklerinin ateş teh
didi karşısında kışla kuşatılır ve
Ermeni askeri silahtan tecrid
edilir. Yalnız, fırsattan faydala
nan 150 Ermeni silahlan ve üniformalan ile dağa kaçmışlardır.”
isyancı Ermeniler savaş gemi
lerine bindirilir ve Port Said’e
sevkedilir. Suçlular askeri mah
keme önüne çıkarılır.
Fransız amiraline bakılacak
olursa bütün bu olaya sebep,
Ermeni lejyon askerlerine ku
manda edecek yeterli şekilde
“ hakiki Fransız su ba y ve
astsubayı” bulunmamasıdır.
Olay basma nasıl aksedecek?
Paris’te bulunan Millî Ermeni
Heyeti Başkanı Bogos Nubar
Fransız Başbakanına bir mek
tup yollar ve İskenderun olayım
anlatır: (7).
“ İskenderun'daki olaylar tamamiyle Türklerin tahriki ile
doğmuştur. Fransa devleti Kilikya'ya yerleştikten sonra da
mahalli Türk idaresini yerli ye
rinde bıraktığından bu olmuştur.
Türklerin bu idaresi sona erince
ve Türkler de Kilikya'dan uzak
laştırılınca bölge tam bir sükûna
kavuşacaktır.
İskenderun'da
Ermeniler,
Türk haremlerine kapatılan
öksüzlerimizi,kızlarımızı iararken
şüphesiz olay patlak vermiştir.
Ermenilerin bunda hiçbir suçu
yoktur.”
Başbakan, Bogos Nubar’ın bu
iddialarım Amiral Cassard’a
telgrafla bildirir. Fransız Amirali
1 mart 1919’da iddiaları cevap
landırır: (8).
“ Hiçbir şekilde tahrik edilme
miş Ermeni askerleri,.kendilerini
daha kuvvetli hissettiklerinden
Türklerden intikam almayı dü
şünmüşler ve saldırmışlardır.
Olaya tek sebep budur.
Mütarekeden sonra İskende
run'a ve Kilikya’ya bu Ermeni

Fransa’nın başı dertte... Ermenilerinki daha da dertte. Lloyd
George ise memnun...
Kahire’de bulunan Fransız
diplomatlarından, Orta Doğu
Yüksek Komiseri Georges Picot,
Paris’e yolladığı 26 şubat tarihli
telgrafında diyor ki: (9).
“ Ermeni gönüllü ve paralı as
kerlerinin çoğunluğunun yalnız
ca Türklere karşı misilleme hare
ketlerine girişm ek em eliyle
Fransız ordusuna kaydoldukları
anlaşılmıştır...
Kadrolarındaki
Fransız subayları, onları bu
emellerinden vazgeçirmeye çalış
tığı zaman sinirlenmektedirler.
Her taraftan Kilikya'ya gelip
yerleşmekte olan Ermeni g öç
menleri de, Türklerin ellerindeki
mallan rahatlıkla kapabilmek
için, Ermeni paralı askerlerini
bunlara karşı tahrik ediyorlar.”
Fransız
kumandanlığının
elinde başka kuvvet olsa hemen
Ermeni lejyonunu çekecek. Fa
kat ihtiyatı yok... A yn ca Erme
nilerin ve “ Ermeni koruyucusu”
durumunda bulunan Ingiltere ile
Birleşik Amerika’nın da tepkile
rinden korkuyor.
Lloyd George, işlerin istediği
bir düzeye yaklaştığı kanısında,
Orta D oğ u b ölg esin d e tüm
müttefik kuvvetlerin başkuman
danı ise Ingiliz Generali.Allenby.
Fransız kumandanları bir bakı

ma onun emrinde. Onlara bir
yazı göndermiş, Fransa'nın, pa
ralı Ermeni askerlerini Orta D o
ğu ’ya getirerek mesuliyeti altın
daki topraklarda asayişsizlik ya
ratıldığını, buna göz yummasına
imkân olamayacağım bildirmiş.
Ermeni taburlarının Kilikya’dan
çıkarılarak yerlerine Fransız or
dusunun “ başka ırktan” birlikle
rinin getirilmesini istemiş!
Fransa Y üksek K om iseri
Georges Picot bu yazıyı alınca
çileden çıkmış! 5 mart tarihli bir
yazısında görüşlerini
Paris’e
Dışişleri Bakanlığı’na şöyle be
lirtiyor: (10)
"General Allenby’nin hedefi
bölgede Fransa’nın itibarını ç ö 
kertmektir. Ermeni taburlarını
K ilik y a ’ dan geri çekm ekle
prestijimizi çökertiriz. Ermeni
ler, vaadlerle kendilerini yurtla
rına getiren Fransa’ yı katiyen
affetmezler. Her ne pahasına
olursa olsun Ermeni taburları
Kilikya'da tutulmalıdır,”
★ ★ ★

Georges Picot’nun, 1919 yılı
martında, Fransız askeri çevre
lerinin bütün ikazlarına rağmen
Ermeni paralı askerlerini Çu
kurova’da tutmak isteyişinin bir
özel sebebi var mıydı?
Bu sorunun cevabı, 1920 yılı
nın aralık’ında Fransız Parlamentosu’ndaki tartışmalar sıra
sında ortaya çıkacaktır.
Parlamento üyesi ve Türklere
karşıher hareketin içinde bulunan
Victor Berard, Dışişleri Bakan
lığı yetkililerini suçlayan birta
kım iddialarda bulunur. Açıkla
dığı hususların kendisine Bogos
Nubar tarafından bizzat anlatıl

dığını söyler, iddia şudur: (11),
“ G eorges P icot 1916 yılı
ekiminde Londra’da bulunduğu
sırada Ermeni delegasyon baş
kanı Bogos Nubar’la gizli bir
anlaşma yapmıştır. Zaferi mü
teakip Kilikya'da
muhtar bir
Ermeni devletinin Fransız hima
yesi altında kurulacağına dair
Bogos Nubar’ a kat’i teminat
vermiş, vaadlerde bulunmuş.
Yalnız Picot’nun bazı şartları
varmış! Bunlardan biri de şu:
Bogos Nubar, gönüllülerden ku
rulu bir Ermeni kuvveti kuracak
ve bu ’Ermeni ordusu’ Fransız
kumandası altında, Fransız üni
forması giyerek Kilikya’dan
Türklerin kovulmasına çalışa
cak, bu uğurda dövüşecek, B o
gos Nubar bu şartı derhal kabul
etmiş, tüm
dünyada Ermeni
örgütlerini harekete geçirmiş ve
b öy lece
Fran sız
A lb a y ı
Romieu’nün de yardımları ile
(Ermeni lejyoner taburlarını*
temelleri atılmış.”
Senatör Victor Berard ekle
miş:
Albay Romieu de böyle bir
vaadin Fransa adına yapıldığını
teyid etmiştir.”
Parlamento Dışişleri Komis
yonu Başkanı De Selves ise
birkaç satın aşmayan konuşma
sında iddiayı cevaplandırmış:
Georges Picot böyle bir
vaadde bulunmaya yetkili değil
di. Ayrıca Picot, böyle bir
vaadde !
bulunduğundan da
Dışişleri Bakanlığı’m haberdar
etmemiştir. Bu iddialann aslı
esası yoktur.”
Ve mesele kapanmış...
Kapatılmış... Çünkü o sırada
Georges Picot Sivas’ta Mustafa
K em al Paşa’nın önündedir.
Fransa’nın Kilikya’da içine düş
tüğü kapandan en az zararla na
sıl
kurtulabileceğini araştırmaktadır.
K oca
Fransa devletinin
menfaatleri Bogos Nubar’a yapı
lan vaadler uğruna feda edilecek
değil ya...
(2) - Aytıı seri; Syrie - Liban •
Olicie, cilt 135 (S; 177).
(2-a) - Aynı seri; TURQUIE. (Yu
nanistan'la ilişkiler bölümü). Cilt-210
(3) - Aynı seri; TURQUIE, cilt
143. S; 26-27).
(4) • Sérié; Levant 1919 ■ 1929 /
TURQU IE, cilt. 69. (Légion
d.Orient) bölümünde.
(5) - Aynı seride; aynı cild. (S; 77)
(6) • Aynı seride; aynı cild (S; 39).
(7) - Aynı seride; aynı cild. (S; 59).
(8) - Aynı seride; aynı cild. (S; 60).
(9 - Aynı seride; aynı cild. (S; 62),
(10) - Aynı seride, aynı cild. (S; 63).
(11) - Aynı seride; ARMENIE, cild
13, (S; 128).
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