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Bunları Türkler
öldürmedi
ma g

R M EN lLER İN 62 yıldan
beri bizi “vahşetle” suç
layan her girişimlerinde
kullandıkları bir fotoğraf varoır.
Bu, 28 şubatta Halep’te ölen 50
Ermeni’nin toplu halde cesedini
gösteren fotoğraftır.
Bu fotoğraf, Paris’te yayınla
nan L ’tllustration dergisinin 5
nisan 1919 tarihli sayısında ilk
kez çıkmış ve sonra da türlü
vesilelerle Türkler aleyhinde kul
lanılmıştır.
L ’Illu stratio n dergisi bu
fotoğrafı Jules Chancel imzasıyla
şöyle değerlendirmiştir:
"Türkiye Cihan Savaşı’ndan
yenik çıkmış fakat İttihat - Te
rakki hemen dirilmenin yollarını
bulmuştur. Halep’te de “Nadi elArab” adı altında gizli bir cemi
yet kurulmuştur.
“Türklerin
ezelî ve ebedî kurbanı” olan Ermeniler Türklerin bu maske al
tında Halep’te kendilerine sal
dıracaklarını sezmiş ve anlaş
mışlardır. Sonra olan olmuş,
katliamın ilk saatlerinde Ermeniler 50 ölü ve 150 yaralı vermiş
lerdir.”
L ’Illustration’da çıkan
bu
fotoğraf ve bu yazı bugüne kadar
yüzlerce kez aynı şekilde tekrar
lanmıştır.
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28 şubat 1919 olaylanyle ilgili
olarak Halep’teki Fransız yetki
lileri de Fransa Dışişleri Bakanlığı’na bilgi vermişlerdir. Bu bügi Fransız Dışişleri Bakanlığı ar
şivlerinde Syrie - Liban - Cilicie
(Suriye - Lübnan - Kilikya) bölü
münün 135’inci cildinde 31’inci
sayfasında, “Dışişleri Bakanı
için not” şeklinde şöyledir:
“ Halep’te 4 mart günü çok
şiddetli Ermeni aleyhtan karı
şıklıklar oldu. Bu karışıklıklar
sırasında 50’den fazla ölü toplan
dı. Hastanelere kadınlan yaralı
sayısı da 150’dir. Daha başka ka
yıplar da vardır.
Elde ettiğimiz bilgilere göre bu
karışıklıklar Ermeni Lejyon a s
kerlerinin İskenderun’da Müslü
man mahallesinde giriştikleri ha
reketlere karşı misilleme olarak
çıkartılmıştır. Fransız Yüksek
Komiserliği’nin bilgisine göre,
iki olay arasındaki bağlantı ne
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•Fransız Dışişleri Bakanlığı’nın arşivlerine göre,
Ermenilerin, İskenderun’da Müslüman mahallesine
saldırması üzerine, Suriye’de bulunan İngiliz Gene
rali Allenby’nin kızdığı ve başında Nuri Sait’in
bulunduğu Arap askerleri bu olayı yaratmıştı
• OsmanlIlar, 1919’da mütareke imzaladıkları için de
kuvvetlerini Toroslar’ır. kuzeyine çekmişler, o
tarihte hiçbir Türk birliği Halep’te kalmamıştır
olursa olsun Halep’teki bu olayın
sorumluluğu tümüyle Arap yet
kililerine aittir. Arap yöneticiler
misillemeyi bizzat hazırlamışlar,
Arap askerleri de karışıldıklara
katılmışlardır."
İşte Halep’teki Fransız yetki
lilerin Fransız Dışişleri Bakanlığı’na verdiği resmî bilgi budur.

AYRINTILI BİLGİ
O tarihlerde Halep ve Suriye
General Allenby’nin komutasın
daki İngiliz kuvvetlerinin yöne
timindeydi ve bahsedilen Arap

birliği de General Allenby tara
fından kurulmuştu. Bu birliğin
başında da Nuri Sait bulunuyor
du. Nuri Sait daha sonraki yıl
larda Irak’da başbakan olacak ve
1958’de Irak ihtilâlinde öldürüle
cektir.
Halep’teki Türklerin durumu
na gelince: Türkler 1919’da
mütareke imzaladıkları için bü
tün kuvvetleri Anodulu’ya ve
Toroslar’m kuzeyine çekilmişti.
işte 62 yıllık yalanın gerçek
öyküsü.

Ağca'nın suikast girişimini
soruşturan Roma
Başsavcısına ateş açıldı
DIŞ H A B E R L E R SER V İSÎ
Geçtiğimiz mart ayında Papa
II. John Paul’e yapılan suikast
girişimini soruşturan Roma B aş
savcısı tnfelisi’ye dün evinden
çıktığı sırada ateş
açılmıştır.
Yoldan geçmekte olan bir araba
dan 4 el ateş eden saldırganlar
savcımn 2 koruma polisinin
derhal ateş etmesine rağmen olay
yerinden hızla uzaklaşmışlardır.
Savcının olaydan yara almadan

kurtulduğu bildirilmiştir.
Başbakan Giovanni Spadolini
saldırıdan sonra
başsavcıyı
derhal arayarak “ geçmiş olsun”
dileğinde bulunmuş ve “ Hükü
metinin terörizmle mücadelesine
kararlı bir şekilde devam ede
ceğini” söylemiştir.
Bu arada Roma Başsavcısı
İnfelisi’ye yapılan saldırıyı hiç
bir örgütün üstlenmediği bildi
rilmiştir.

Kişisel Arşivlerde İstanbul Belleği
Taha Toros Arşivi
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