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Fransa Ermenilere Borç Ödüyor
Fransa, 1919-1921 yıllarında örgütlediği, kışkırttığı, savaşa soktuğu Ermenilere 92
yıl sonra borç ödüyor. Emperyalistler, kendi yaptıkları insanlık dışı hareketleri
örtmek için masum milletleri suçlarlar.
Dr. Alev COŞKUN Siyaset Bilimi Öğretim Üyesi
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ransNz Ulusal Meclisi’nde
“Ermeni Soykırımını İnkâr
Yasası” geçen ay kabul
edilmişti. Sadece 46
milletvekilinin katNlNmNyla gerçekleşen
bu toplantN aslNnda tam bir komediydi.
CumhurbaşkanN Sarkozy, beş yüz bin
Ermeni kökenli seçmenin oylarNnN
alabilmek için böylesi bir yolu
benimsiyordu.
AynN taktik 23 Ocak Pazartesi günü de
uygulandN. YaklaşNk 60 senatörün
katNldNğN oturumda “inkâr yasası” 86’ya
karşN 127 oyla kabul edildi. “Vekâlet”
yoluyla oylar kullanNldN, sadece 21
senatör inkâr karşNtN oy kullanabilseydi
bu tasarN reddedilecekti.
Fransa “ifade özgürlüğünü ve
tartışmayı yasaklama” kararN alarak,
aslNnda kendi tarihine, kuruluş
felsefesine, inandNğN değerlere karşN
çNkNyordu...
FransNz AnayasasN’na aykNrN olduğunu
ileri süren Anayasa Komisyonu raporuna
rağmen tasarNnNn yasalaşmasNnN sadece
Sarkozy’nin seçim hesaplarNna bağlamak
kanNmca yanNltNcNdNr. Fransa tarihiyle
yüzleşiyor. Ermenilere yaptNklarNndan
utanNyor, onlardan özür dileyerek
ağNzlarNna bir parmak bal çalNyor. Çünkü
tarihinin derinliklerinde, Fransa
kendisini Ermenilere karşN borçlu
hissediyor.

Ermeni borcu
Nedir bu Ermeni borcu? KNsaca
özetleyelim: Türk Ulusal Kurtuluş
SavaşN’nda, aslNnda üç ana cephe vardN.
Doğu Cephesi Karabekir’in
komutasNnda başarNya ulaştN. BatN
Cephesi İnönü’nün komutasNnda,
emperyalist güçleri arkasNna almNş
Yunan askeri güçlerine karşN yapNlan ve
3.5 yNl süren savaşlarla 9 Eylül 1922’de
başarNya ulaştN.
Milli Mücadele’nin güney cephesinde
FransNzlara karşN savaşNlmNştNr. Bu
cephede çarpNşmalar Ocak 1920’de
başladN, 15 ay sürdü ve Mart 1921’de
son buldu. Bu savaşlar Adana, Maraş,
Antap ve Urfa’da gerçekleşti.
I. Dünya SavaşN’nN sonlandNran
Mondros Ateşkes AntlaşmasN 30 Ekim
1918’de imzalanNnca, savaşNn galipleri,
OsmanlN Devleti’nin topraklarNnN işgale
başladNlar.
İngilizler petrol bölgelerini, İtalyanlar
Ege Bölgesi’nde KuşadasN’nNn güneyini,
Orijinal Boyut : 20 * 28 cm

FransNzlar da 1918 yNlNnNn aralNk ayNnNn
başlarNnda Adana’dan başlayarak Adana,
Maraş, Antep, Urfa yöresini işgal
etmeye başladNlar.
Hatta Ulusal Kurtuluş SavaşN’nda
işgallere karşN “ilk kurşun”, ilk “silahlı
eylem” Hatay iline bağlN Dörtyol
ilçesinin Karakese köyünde FransNzlara
karşN yapNlmNştNr (19 AralNk 1918).
Fransa, Mersin’den başlayarak
sNrasNyla önüne gelen illeri Urfa’ya kadar
işgale başladN. Bu işgalleri sürekli
kNlmak için de bu bölgede yaşayan
Ermenileri kullandN. Bu bölgede yerel
Ermenileri silahlandNrarak onlardan
askeri birlikler oluşturdu.
Özdeş politika, yine Fransa tarafNndan
Suriye’de de uygulanNyor, orada da
Araplara karşN gene yerel Ermeniler
kullanNlNyordu.
Bir emperyalist devlet olarak Fransa,
bölgede etkin ve kNşkNrtNcN bir tutum
üstlenmişti.
Ulusal Kurtuluş SavaşN başlarken
Fransa, Anadolu’nun güneyine üç
tümenlik işgal gücü çNkardN. Bu işgal
gücü bir FransNz, iki Senegal, dokuz
Cezayir alayNndan oluşuyordu. İşte bu
çokuluslu FransNz emperyalist işgal
gücünün yanNnda, yukarda sözünü
ettiğimiz yerel Ermeni birlikleri de
oluşturulmuştu.
Mustafa Kemal, bu emperyalist
FransNz güçlerine karşN Sivas Kongresi
sNrasNnda, kendisine bağlN subaylarN
bölgeye göndererek, yerel KuvayN
Milliye güçlerini örgütledi. Mustafa
Kemal, 25 Ocak 1920 tarihinde o
bölgede bulunan milli güçlere verdiği
talimatla, FransNzlara karşN “Kuvayı
Milliye-gerilla savaşı” sistemi içinde
mücadele edilmesini öngördü.
Temelde bölge halkN KuvayN Milliyeci
subaylar tarafNndan örgütleniyordu.
FransNzlara karşN amansNz mücadele
veriliyordu.
Maraş’ta, Antep’te, Urfa’da
FransNzlara ve onlarN destekleyen Ermeni
güçlerine karşN çetin savaşlar yapNldN.
Sonunda FransNzlar ilk önce Urfa’da
bozguna uğradNlar. En uzun ve çetin
savaş Antep’te geçmiş, 14 ay sürmüştür
(1 Nisan 1920 - 8 Şubat 1921).
Bu bir direnme savaşNydN. Bu nedenle
8 Şubat 1921 günü TBMM, Antep’e
“gazi” unvanNnN verdi. Daha sonra
Maraş’a “kahraman”, Urfa’ya “şanlı”
unvanlarN verilmiştir.
Bu şanlar boşuna verilmemiştir.

Oralarda KuvayN Milliyeciler, ateşle
barut arasNnda, insanlNkla ihaneti bir
arada yaşadNlar. Gerek FransNz, gerekse
yerel Ermeni birliklerine karşN efsane
direnme savaşlarN verdiler.
Adana bölgesinde özellikle PozantN,
Osmaniye, Zeytun, Şar, Urumlu, Haçin
kasabalarNnda geçen savaşlar, aslNnda
FransNzlarNn kNşkNrttNğN ve yerel birlikler
oluşturduğu Ermenilere karşN yapNlan
savaşlardN.

Ermeni zulmü
Bu işgal ve savaşlar sNrasNnda Ermeni
silahlN güçlerinin bölgede yaptNğN zulüm,
silahsNz ve donanNmsNz halkN canNndan
bezdirecek kertedeydi. Ermeni
zulmünden kaçan Türkler dağlara ve
Kayseri’ye göç etmek zorunda
kalmNşlardNr. Haçin, Zeytun ve
Urumlu’daki FransNz destekli Ermeni
silahlN güçlerinin zulmünün anlatNlmasN
olanaksNzdNr.
Sonunda KuvayN Milliyeciler başarNyN
elde etmeye başladNlar. Bu emperyalist
hareketin sonu gelmez bir “macera”
olduğunu anlayan FransNz hükümeti, 20
Ekim 1921 tarihinde Ankara ile BarNş
AntlaşmasN imzaladN.
Bu gerilla savaşNnda, kuşkusuz tüm
taraflar kayNplara uğradN. Fransa’nNn
emperyalist emellerine kapNlan bölgenin
yerel Ermeni halkN da büyük kayba
uğradN. Ankara-Fransa BarNş
AntlaşmasN’ndan sonra, bölge halkNna
zulüm yapan Ermeniler de FransNzlar
gibi bölgeden kaçmaya başladNlar. 30
bine yakNn Ermeni, Beyrut, Lübnan ve
Fransa’ya göç etti. İşte, FransNz
Parlamentosu’ndan geçen son tasarN,
FransNzlarNn, kNşkNrttNklarN ve
kandNrdNklarN Ermenilere karşN 21.
yüzyNlda ödemek istedikleri manevi bir
borçtur.
Zaten Mehmet Perinçek’in Rus
devlet arşivlerinde yaptNğN çalNşmalar
sonunda ortaya çNkardNğN Ohannes
Kaçaznuni, Lalayan ve Karinyan’Nn
kitap ve yayNnlarN, Ermenileri önce
ÇarlNk RusyasN’nNn, sonra da İngiltere ve
Fransa’nNn kNşkNrttNğNnN belgelerle ortaya
koymuştur (Kaynak YayNnlarN).
Fransa, 1919-1921 yNllarNnda
örgütlediği, kNşkNrttNğN, savaşa soktuğu
Ermenilere 92 yNl sonra borç ödüyor.
FransNz Parlamentosu’nda, bir
parlamento karikatürü olarak tarihe
geçecek olan, vekâlet oylarNyla kabul
edilen soykNrNmN inkâr yasasNnNn altNnda
yatan tarihsel gerçeklerden birisi de
budur. Emperyalistler, kendi yaptNklarN
insanlNk dNşN hareketleri örtmek için
masum milletleri suçlarlar. Ama
bilmeleri gerekir ki, yasayla tarih
yazmak, milletlerin parlamentolarNna
onur getirmez.

