BAŞKAN WILSON ERMENİSTAN’I AMERİKAN
MANDASINA ALM AYA HEVESLİDİR
t ¡m RANSA Büyükelçisi M.
r Jusserand, 26 mayıs taB rihli mektubunda (26) ge
lişen olaylara dair geniş bilgiler
verir;
“ — Başkanın bu mesajı Sena
toya öğleden sonra geç vakit gel
di. Tam bir sessizlik içinde din
lendi. Edindiğim ilk kanaat şu 
dur; Senato bu teklifi reddede
cektir. Senatörler daha önce al
dıkları kar arm (14 mayısta) bir
"platonik dilek” ten ileri gideme
yeceğini söylüyorlar. Batum’a
gönderilmek istenen savaş gemi
si de oradaki Amerikan heyeti ile
irtibatı sağlamak içindir. Bazı
Üyeler, Ermenistan mandasının
kabulünün Cemiyeti Akvam teş
kilâtına peşin boyun eğmek ola
cağına işaret ederek, buna da ta 
raftar olmadıklarını belirtiyorlar.
General Harbord'un Ermenis
tan'la ilgili raporunu hatırlatan
lar da, bu teklifin kabulü ile çok
ağır masraflarla karşüaşılacağmı
söylüyorlar.”
— Ayrıca şu noktalar üze
rinde de duruluyor:
1. — Şimdi Ermenistan dev
letine bira kıl an arazi, yeraltı,
yerüstü zenginliğine sahip değil
dir. Ayrıca savunulması çok güç
bir bölgedir. Verimli topraklar
Avrupalı devletlerce paylaşıl
mıştır.
2. — General Harbord, E r
menistan mandası kabul edildiği
takdirde bu bölgelerde mühim
bir Amerikan askeri birliğinin
uzun süre bulundurulması mec
buriyetinin de doğacağım söyle
miştir. Halbuki şu sırada Bir
leşik Amerika’da asker mevcu
dunun azaltılması lehinde kuv
vetli bir cereyan vardır.
3. — A y n ca seçim devresine
girilmiştir. Birleşik Am erika'
nın, Ermenistan devletinin ku
ruluşu için büyük paralar sarfetmesine imkân yoktur. Savaştan
dönen A m erikan askerlerinin
hakları olan primler daha ödene
memiştir. Devlet iki milyar d o
lan bulan bu parayı aramakta
dır.”
Fransız Büyükelçisi, bu mek
tubunu hazırladığı günün sabahı
yayınlanmış New York Times
gazetesinde çıkan bir makaleden
de özetle bahseder. Ermenistan
davasının o günlerde şiddetli savunuculanndan biri bu gazete.
Şunlan yazıyordu:
“ Başkan W ilson's, Ermenis
tan devletinin sınırlarının tesbiti
için tam yetki verildi. Yalnız bu
yetki dört Türk vilâyetini ilgi
lendiriyor. Ermenistan devleti
tarafından istenen toprakların
hemen yansı bu illerin dışında
bırakılmıştır. Buna da sebeb,
Avrupa devletlerinin bu toprak
lan kendi nüfuz bölgelerinde da
hil etmeyi peşin kararlaştırmış
olmalarıdır. Garip bir tesadüf
eseri olarak da, tüm yeraltı yer
üstü zenginlikler, verimli top
raklar bu devletlerin kendilerine
ayırdıkları topraklarda kalmış
tır. Birleşik Amerika’ ya verimsiz
dağ bayır bırakılmıştır.”
Üç gün sonra Fransa Büyük
elçisi bir telgraf çeker Paris’e;
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• VVilson’un m anda hevesi suya düşer, am a hâlâ Erm enistan devletinin sınırlarını
saptam ak görevini sürdürür. Fransa Dışişleri B akanlığı’na gönderdiği yazıda
şöyle der: “Bana verilen görev yalnız Trabzon, Erzurum , Van ve B itlis illerinde
Erm enistan devletinin sınırlarını tesbit etm ekti. Bu bölgenin ne kadar çoğunu
Erm enistan’a verm ek m üm kün ise verdim ”
“ Senatonun dışişleri komitesi
Ermenistan mandasının kabulü
ne dair başkanın teklifini dörde
karşı onbir oyla reddetti. Bu va
ziyette teklifin Senato’da da red
dedileceği muhakkaktır.”
Senato'nun 1 haziran 1920
günü yaptığı toplantıdan da elçi
şöyle bahseder: (27)
— Beklendiği gibi Senato da
Ermenistan mandasını büyük

çoğunlukla reddetti. 23 senatör
lehde oy kullanırken 52 senatör
aleyhte bulundu. Hatta başka
nın partisinden demokrat sena
törlerden 13’ü de teklifi reddetti
ler.
Mazeret kısaca şuydu:
“ — E rm enistan
d evletin e
(yani Birleşik Amerika’ya) bıra
kılan arazi verimsizdir. Geliri
yoktur. Böyle bir devletin mas

raflarını Birleşik Amerika yükle
nemez.”
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Kafkasya'da her
yönlü tecavüzle
rini devam ettiren “ Ermeni D ev
leti” nin kuvvetleri ile Mustafa
Kemal kuvvetleri arasında şid
detli savaşlar oluyor. Bazı dev
letler yapılan hataları tamir ede
bilme kaygusu içinde, ön ce Kaf
kasya’da kan dökülmesi durdurulabilse. Bugünün Birleşmiş
Milletler’ini andıran o günlerin
Cemiyeti A kvam ’ında Fransız
delegesi Viviani bir teklif yapı
yor:
“ — Ü ye devletlerden bir veya
birkaçı görevlendirilsin, Kemaüstlerle Enmeniler arasında ateş
kes antlaşmasının sağlanması
yoluna gidilsin.”
İlk itiraz İngiltere temsilcile
rinden geliyor. Balfour’ un neden
karşı koyduğunu, Fransız diplo
matlarından Cambon, Fransa
Dışişleri Bakanlığı’nda Peretti’ ye Cenevre’den yolladığı 24
kasım tarihli özel mektupta an
latıyor: (28)
“ — Ingilizler, Mustafa K e
mal’in böyle bir aracılıktan fay
dalanarak Sevr Antlaşmasının
tadilini İstemesinden korkuyor
lar. A yn ca böyle bir aracılıktan
faydalanarak bazı devletlerin
kendi nüfuz bölgelerine sokul
malarından endişe duyuyorlar.”
İngiltere biliyor ki Birleşik
Amerika sokulmayacak artık. O
sebeple aracılık yapılmasına ni
hayet razı oluyor ve bu aracılığı
tek başına Birleşik Amerika'nın
yapması şartı ile.
Kendisine başvurulan Birleşik
Amerika Başkanı W oodrow Wilson’un verdiği cevap şöyle:
“ Amerikan askerini gönder
meye yetkim yoktur. Ermenilere
yardımı öngören bir projenin
tatbiki için de Birleşik Amerika

ordusunu kullanam am . H er
hangi bir maddi yardımın yapıl
ması işine gelince, kongrenin iz
nini almak zorundayım. Kongre
ise toplantı halinde değildir.
Toplandığında bu meselede nasıl
bir karara varacağını da kestiremeni. Eğer diğer devletlerin si
yasî ve manevî yardımı garanti
ediliyorsa aracılık ederim.” (29)
Kısa zaman önce Ermenileri
ateşe atmak için her türlü tahrik
ve teşviki yapan adamdı bu?
Yukarıdaki telgrafı çekerken
hâlâ Ermenistan devletinin sı
nırlarını ayarlamakla meşguldü!
Yalnız Fransa değil İngiltere
dahi, artık Mustafa Kemal üe
görüşmeden bu savaşın sona erdirilemeyeceğini, Sevr Antlaşması'nm yürürlükte' tutulama
yacağını yavaş yavaş anlarken
Washington’dan Birleşik Am e
rika Dışişleri Bakanlığı’mn 6
aralık 1920 tarihli bir yazısı
Fransız Dışişleri Bakanlığı'na
gelmişti. (30) Başkan W üson’un,
üzerine aldığı görevi tamamla
dığı ve Ermenistan devletinin sı
nırlarını tesbit ettiği yazüıydı.
Şöyle başlıyordu:
“ Bana verilen görev yalnız
Trabzon, Erzurum, Van ve Bitlis
illerinde Ermenistan devletinin
sınırlarını tesbit etmekti. Bu
bölgenin ne kadar çoğunu Erme
nistan’a vermek mümkün ise
verdim. Bunu bir borç bildim .”
Vermiş... Sınırı Tirebolu’nun
batısından başlatmış, Trabzon
onlarda, güneye inmiş, Erzincan
Erzurum onlarda, güneydoğuya
yönelmiş, Van Gölü’nü, Bitlis’i,
Musul’u Ermenilere bırakmış...
Fransa Dışişleri Bakanlığı bu
yazıya bir not düşmüş:
“ Türkleri ve gerçekleri gözönünde tutmayan bir büyük E r
menistan kuruluyor. Müttefikle
rin mesuliyetleri de sınırsız bir
şekilde genişletiliyor.”
Vazgeçmişlerdi...
Ve bütün bu çirkin oyunlar
sergilenirken hemen hergün
(Türkler Ermenileri mahvede
cek, mahvediyor, yok ediyor)
edebiyatını dillerinden düşürme
yenler de aynı kişilerdi...
06) A ym seride,
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(27) A ym seride,
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09) A ym seride,
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(30) A ynı seride,
Sayfa: 62-88.
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