sınırına yakın bölgelerin askerden arındırılma işi,
bölge halkı arasında güvensizlik uyandıracağından
yapılmadı; güvenlik konusu, mahalli jandarmaya
havale edildi. Başkan Wilson’un kararı, bir yandan
Ermenistan Devletinin sınırlarını ve ekonomisini garanti altına alırken, diğer yandan da bu yeni devleti
Amerikan himayesine sokmaya yönelikti. Öyle ki,
hakem kararında Amerika’nın önce kendini, sonra
da dindaşı olan Ermenileri koruduğu neticesine varılmıştır.

Fatma Acun*

Giriş

Özet
Birinci Dünya Savaşı’nın ardından Osmanlı
İmparatorluğu ve Rus Çarlığı’nın dağılması üzerine, bu imparatorlukların topraklarında bir dizi yeni
ulus-devletler kuruldu. Bunlardan biri olan Doğu
Ermenistan, Ermenistan Demokratik Cumhuriyeti
adıyla, 28 Mayıs 1918’de bağımsızlığını ilan etti. Savaştan muzaffer çıkan ve Osmanlı İmparatorluğu’nu
parçalama girişimlerinde bulunan İtilaf Devletleri,
Batı Ermenistan’ın bu yeni Cumhuriyet’e katılmasını istediler ve Amerika Birleşik Devletleri Başkanı
Woodrow Wilson’u, Türkiye ile Ermenistan arasındaki sınırı belirlemek üzere hakem olarak tayin ettiler (26 Nisan 1920). Wilson’dan görevi dâhilinde 3
şey isteniyordu: 1-Erzurum, Trabzon, Van ve Bitlis
Vilayetleri’nin tamamı veya bir kısmını Ermenistan’a verme. 2-Tayin edilen sınırlara yakın olan Türk
topraklarını askerden arındırma. 3-Ermenistan’ın
denize ulaşımını sağlamak için bir formül geliştirme.
Bunlardan ilkine ilişkin olarak Wilson, kendisine tevdi edilen bu hakemlik görevine istinaden,
bölgenin demografik, etnik, coğrafi ve tarihi şartlarını göz önünde bulundurarak, 1920 yılı 22 Kasımında, iki ülke arasındaki sınırı belirledi. Bu kapsamda Trabzon şehri ve limanını Ermenilere verdi. Bu
suretle Ermenistan’ın denize ulaşımı sağlandı. Türk

Birinci Dünya Savaşı (1914-1918)’nın
hemen ardından Osmanlı İmparatorluğu ve
Rus Çarlığı’nın dağılması üzerine, bu imparatorlukların topraklarında bir dizi yeni ulusdevletler kuruldu. Bunlardan biri olan ve daha
önce Rus Çarlığı’na dahil olan Doğu Ermenistan, 28 Mayıs 1918’de yeni bir cumhuriyet
olarak (Ermenistan Demokratik Cumhuriyeti) bağımsızlığını ilan etti. Savaştan muzaffer
çıkan ve Osmanlı İmparatorluğu’nu parçalama girişimlerinde bulunan İtilaf Devletleri,
Batı Ermenistan’ın bu yeni Cumhuriyet’e katılmasını istediler ve Amerika Birleşik Devletleri Başkanı Woodrow Wilson’u, Türkiye ile
Ermenistan arasındaki sınırı belirlemek üzere
hakem olarak tayin ettiler. Wilson, kendisine
tevdi edilen bu hakemlik görevine istinaden,
bölgenin demografik, etnik, coğrafi ve tarihi
şartlarını göz önünde bulundurarak, 1920 yılı
22 Kasımında iki ülke arasındaki sınırı belirledi. Sınırın gösterildiği harita, Birleşik Devletler Ordusu gözetiminde, Birleşik Devletler
Jeolojik Araştırma Topografya Bölümü (The
U.S. Army, The Topographic Branch of the
U.S. Geological Survey) tarafından hazırlandı (Bkz. Harita 1). Çizilen sınırlar Sevr Antlaşması’nın (10 Ağustos 1920) metnine de
dâhil edilmişti. Ancak, bilindiği üzere, Wilson’un hakem kararını kabul eden ve bağımsız bir Ermenistanı tanıyan Sevr Antlaşması,
Yunanistan dışında hiçbir devlet tarafından
(*) Prof. Dr. Hacettepe Üniversitesi Atatürk İlkeleri ve İnkılâp Tarihi
Enstitüsü.
(**) “Amerika Birleşik Devletleri Başkanı Woodrow Wilson’un TürkiyeErmenistan Sınırı Hakkında Hakem Kararı” Üzerine Bir Değerlendirme
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Amerika’nın Ermenistan
Projesi:

onaylanmamış, dolayısıyla da yürürlüğe girmemişti. Antlaşmayı geçersiz kılmak üzere,
Mustafa Kemal’in önderliğinde milletçe verilen mücadele neticesinde, Wilson’un Ermeni
Cumhuriyeti’ne verdiği topraklar geri alındı.
Rus Çarlığı’nı yıkan Bolşevikler de Ermenistanı istila ederek, Ermeni Cumhuriyeti’nin
kalan kısmını yeni kurulan Sovyetler Birliği’ne dâhil ettiler.
Birleşik Devletler Başkanı Wilson tarafından 1920 yılında çizilen Türkiye-Ermenistan sınırını, Ermenistan Cumhuriyeti bugün
de meşru saymakta ve uluslararası planda
hukuken de (de jure) geçerli olduğunu iddia
etmektedir.
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Buna dayanak olarak da, “Uluslararası
hukuka göre, hakem kararlarının iptal edilemeyeceği veya herhangi bir belge, karar veya
anlaşma tarafından geçersiz kılınamayacağı”
prensibi gösterilmektedir. Dolayısıyla, günümüzde Ermenistan Cumhuriyeti ve Türkiye
arasındaki sınırın, eski Sovyetler Birliği ile
Türkiye arasındaki sınır olduğu ve bunun da
geçersiz olduğu iddia edilmektedir.
Bu tür bir değerlendirme, özellikle Ara
Papian tarafından sıkça dile getirilmektedir.1
Diplomat, hukukçu ve politika analisti olan
Papian, Başkan Wilson’un hakem kararına
mesned teşkil eden rapor’u İngilizce olarak
yayınlamıştır.2 Rapor’un kısa bir tanıtımı ve
değerlendirmesini de yapmıştır.3 Üzerinden
doksan dört yıl gibi uzun bir zaman geçmesine ve uluslararası geçerliliği zaten olamamasına rağmen Papian bu rapor’u yeniden
gündeme getirerek hikmet aramaktadır:
Rapor’un Rusça nüshasının basıma hazır
olduğunu, Türkçe nüshasının üzerinde çalışıldığını ve Almanca nüshasının ise tercüme
için hazır olduğunu ifade etmektedir. Belli
başlı dillere tercüme edip yayınlayarak, rapor’un uluslararası bilinirliğini artırmaya ve
gündeme oturmaya çalıştığını gösteren bu
çabalarını, Papian günlük konuşmalarında da
dile getirmektedir. Dahası, bu önemli belgeyi Uluslararası Mahkeme’ye götürmeyi teklif

etmektedir.4 Biz çalışmamızda, bu tür iddialara ve rapor’a dair yapılan spekülasyonlara
yer vermeyeceğiz veya tartışmayacağız. Türkçe literatürde henüz, bahsedilen rapor’un bir
değerlendirmesi mevcut değildir. Bu çalışma
ile, bu boşluk doldurulmaya çalışılacak, Başkan Wilson’un hakem kararına esas teşkil
eden rapor’un tamamı gözden geçirilmek suretiyle değerlendirilecektir. Konuya girmeden
önce, hakem kararının ne olduğu üzerinde
kısaca durmakta fayda görülmektedir. Hakem kararı, hakemlik mahkemesi tarafından,
hakemlik süreci neticesinde alınan karar demektir. Hakem kararı, hukuk mahkemesinde
alınan karara benzemektedir. Hakemlik kararına, belli miktarda paranın ödenmesi, bir
belge veya senedin iptal edilmesi, hakemlik
süreci ile belirlenecek herhangi bir mesele
üzerine yapılacak bildirim için başvurulmaktadır. Uluslararası hukukta ise, uluslararası
anlaşmazlıkları çözmek üzere uygulanan bir
prosedürdür.5 Türkiye ile Ermenistan sınırını
tayin etmek üzere oluşturulan komite ve bu
komitenin hazırladığı rapor’a dayanarak Başkan Wilson’un verdiği hakem kararı değerlendirildiğinde, “hakemlik kararı” nın geçerli
olmadığı görülür. Çünkü 28 Mayıs 1918’de
Erivan’da ilan edilen Ermenistan Demokratik Cumhuriyeti iki buçuk yıl süren bağımsızlık döneminin ardından, 2 Aralık 1920’de
yıkılarak, Sovyet Sosyalist Cumhuriyetler
Birliği’ne katılmıştır. Yani, Amerikan Başkanı Wilson hakem olarak, Türkiye-Ermenistan
sınırı hakkındaki hakem kararını verip (22
Kasım 1920), kararın resmi olarak Barış Konferansı Genel Sekreteri’ne gönderilmesinden
(1) Ara Papian, 2000-2006 yılları arasında Ermenistan’ın Kanada büyükelçiliğini yağmıştır. Halen, ‘‘Modus Vivendi’’ Center for Social
Science’ın Başkanıdır.
(2) Ara Papian, Arbitral Award of USA President Woodrow Wilson,
Full Rreport of the Committee upon the Arbitration of the Boundary
Between Turkey and Armenia, Washington, Nowember 22nd, 1922,
Armenia, Yerevan, 2011.
(3) Bkz. Ara Parian, “Arbitral Award on Turkish Armenian Boundary
by Woodraw Wilson (Historical Background, Legal Aspects and
International Dimensions)” Iran and the Caucasus, Vol. 11 No:2,
2007, s. 255-294. Bu makale, yukarıda dipnot 1’de bahsedilen kitabın, i-ix sayfaları arasında yer alan girişi ile aynıdır.
(4) Papian’ın rapor hakkındaki görüşleri ve iddiaları için takip eden İnternet adresine bakılabilir: http://nyut.am/
archives/183969?lang=en; http://asbarez.com/72430/open-letterto-ahmet-davutoglu/
(5) Bahsedilen bilgiler takip eden internet adersinden alınmıştır:
http://definitions.uslegal.com/a/arbitral-award/

Türkiye-Ermenistan sınırı ise, 2-3 Aralık 1920 gecesinde Ermenilerle imzalanan
Gümrü Antlaşmasıyla belirlenmiştir. Gümrü Antlaşması’nın imzalanmasından bir gün
önce, Ermenistan Cumhuriyeti’nin yıkılması
ve Sovyet Ermenistan Cumhuriyeti kurulması dolayısıyla, Gümrü Antlaşması’nın onaylanması askıya alınmış, antlaşmanın yürürlüğe
girmesi de mümkün olmamıştır. Türkiye ile
Ermenistan arasındaki sınır, daha sonra, Sovyetler Birliği ile yapılan Moskova Antlaşması
(16 Mart 1921) ve Kars Antlaşması (13 Ekim
1921) ile çizilmiştir. Günümüzde bu antlaşmalar geçerlidir, dolayısıyla, bu antlaşmalarla
çizilen sınırlar da geçerlidir. Tarihe karışmış
bir devletin (Ermenistan Demokratik Cumhuriyeti), taraf olduğu, onaylanmamış bir hakem kararının günümüzde geçerli olması için
sarf edilen çabalar, ölüyü diriltmeye, zihinleri
karıştırmaya yönelik beyhude çabalardır.

Raporun Hazırlanma Süreci ve
Tanıtımı
Birinci Dünya Savaşı’nın ardından
barış görüşmeleri başlamış ve ilk olarak Paris Barış Konferansı düzenlenmişti (18 Ocak
1919). Savaştan mağlup çıkan devletlerin
durumunu görüşmek ve yapılacak barış antlaşmalarının şartlarını belirlemek üzere, 32
devletin katılımıyla Paris’de Barış Konferansı
toplandı. Konferansta en etkin devletler İngiltere ve Fransa idi. Konferansta ilk olarak,
Amerika’nın girişimleriyle, Milletler Cemiyeti kurulması konusu görüşüldü. Konferans,
Milletler Cemiyeti (Cemiyet-i Akvam) kurulması kararının alınmasıyla 20 Ocak 1920’de
sona erdi. Konferans esnasında, yapılacak
antlaşmaların şartları belirlenirken, Birleşik
Devletler Başkanı Wilson’un 14 ilkesi fazla

dikkate alınmadı. Bu da, Amerika’nın, Avrupa’nın işlerine dahil olmaktan uzak durmasına yol açtı.
26 Nisan 1920’de San Remo’da toplanan Yüksek Konsey, Amerika’dan iki noktada
destek istedi. 1- Ermenistan üzerinde manda
idaresi kurması, 2- Devlet Başkanı’nın, Türkiye ile Ermenistan arasındaki sınırı belirlemek üzere hakem tayin edilerek karar vermesi. 17 Mayıs’da, Başkan’ın hakem olması
kabul edildi ve Temmuz ayının ortasında,
Amerikan Devlet Bakanlığı uzmanlardan
oluşan, Türkiye Ermenistan Sınırını Tayin için
Hakemlik Komitesi (Committe upon the Arbitration of the Boundary between Turkey and
Armenia) kuruldu. Sınır Komitesi’nin başkanı
Tarih Profesörü, Amerikan Barış Müzakere
Komisyonu, Batı Asya Bölümü Başkanı William Westermann, yakın çalışanları ise Harbor
Misyonu Coğrafyacısı ve Birleşik Devletler
Ordusu Kurmay Binbaşı Lawrence Martin
ve Devlet Bakanlığı Yakındoğu İşleri Bölümü görevlisi Mr. Harrison G. Dwight idi.
Sınır Komitesi, 10 Ağustos 1920’de çalışmaya başladı. Tanımlanmış görevi etnik, dini,
ekonomik, coğrafi ve askeri faktörleri dikkate alarak, Ermenistan’ın güney ve batı sınırlarını çizmekti. Bunun için Amerikan Barış
Delegasyonu (American Peace Delegation) ve
Harbord Mission’un bütün belgeleri, Devlet,
Savunma ve İç İşleri Bakanlıklarının dosyaları ve Birleşik Devletler Jeolojik Araştırma’nın
Harita Servisi, komite’nin kullanımına hazır
ve hizmetindeydi. Ayrıca, komite üyeleri,
devlet hizmetinde olan uzmanların tavsiyelerine başvurabilir ve General Harbord ile doğrudan görüşebilirlerdi. Bunların yanı sıra, sınıra yakın köylerin etnik-dini durumu, yollar,
köyleri kasabalar ve coğrafi özellikleri hakkında bilgi sahibi olan misyonerler ve saha
hakkında bilgisi olanlara başvurabileceklerdi.
Rapor tamamlanarak, 28 Eylül 1920’de
Devlet Bakanlığı’na sunuldu. Rapor’un esas
kısmı 89 sayfadan oluşmakta, yedi kısımdan
oluşan ekleri ise 152 sayfayı bulmaktadır.
Toplamda 241 sayfayı bulan rapor, hakemlik
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(24 Kasım 1920) sekiz gün sonra, 2 Aralık
1920’de, Demokratik Ermenistan Cumhuriyeti tarihe karışmıştır. Bu durumda, kararın
muhatabı olan taraf artık mevcut olmadığından karar kendiliğinden geçersiz hale gelmiştir.
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için öngörülen alanı tanımlıyor, komitenin
emrinde olan belgeler ve kaynaklar hakkında bilgi vererek, çalışmalarını dayandırdıkları
prensipleri açıklıyordu. Ermenistan’ın kesintisiz olarak denize ulaşabilmesi için Trabzon’un sınırlara dâhil edilmesi gerektiğine
işaret ederek, Ermenistan’ın ekonomik durumunu ve Yakındoğu’daki mevcut durumu
tahlil ediyor ve sınırın demilitarize olmasının
(askerden arındırılmasının) istenen bir durum olduğunu ifade ediyordu. Sınırlar çizilirken dikkate alınan faktörler coğrafya, ekonomi ve etnografya idi. Tarihî ve etik faktörler
göz ardı edilmişti. Sınırlar öyle çizilmişti ki,
Rus Ermenistanı dahil edildiğinde nüfusun
yarısı Ermenilerden oluşacaktı ve önümüzdeki birkaç yıl içinde Ermeni nüfusu bütün bölgelerde çoğunluğu teşkil edecekti. Hakemlik
neticesinde Ermenistan’a bırakılan topraklar
103,599 km2 idi. Savaş öncesi istatistiklere
dayanarak Sınır Komitesi, yeni Ermeni Devletine dâhil olacak nüfusu 3.570.000 olarak
hesaplamıştı: Bunun % 49’unu Müslümanlar,
başlıca Türkler, Kürtler, Tatar Azeriler ve diğerleri; % 40’ını Ermeniler, % 5’ini Lazlar, %
5’ünü Rumlar ve % 1’ini diğer gruplar oluşturuyordu. Görüldüğü üzere, maksatlı olarak,
Ermenileri çoğunlukta kılmak üzere çizilen
sınırlar dahilindeki topraklarda Ermeniler
çoğunluğu teşkil etmiyorlardı. Ermeni sığınmacıların geri döneceği ve böylece bağımsız
Ermenistan’ın nüfusunun artacağı hesaplanmıştı. Öyle ki, tahminlere göre, hemen bir yıl
sonra, Ermeni nüfusu 3 milyona ulaşacak ve
nüfusun % 50’sini teşkil edecekti. Bu durumun, ilerleyen yıllarda artarak devam etmesi
ümit ediliyordu.6

Saray’a sunulduğunda tarih 12 Kasım 1920
idi. Rapor’un kendisine sunulmasından on
gün sonra Başkan Wilson Nihai Rapor (Final
Report)’u imzaladı: Nihaî Rapor’un başlığı
şöyledir: Amerika Birleşik Devletleri Başkanı’nın Türkiye ile Ermenistan Arasındaki Sınıra, Ermenistan’ın Denize Ulaşması ve Ermenistan Sınırına Yakın Olan Türk Topraklarının Askerden Arındırılmasına Dair Kararı.
(Decision of the President of the United States
of America Respecting the Frontier between
Turkey and Armenia, Access for Armenia to the
Sea and the Demilitarization of Turkish Terriroty adjacent to the Armenian Frontier). Rapor
on bölüm ve eklerden (on ek) oluşmaktadır:
Aşağıda sırasıyla bölümler ve ekler, konuları
ve kısa açıklamalarla beraber verilmiştir.7

Sınır Komitesi Başkanı Profesör Westermann’ın raporunu 28 Eylül 1920’de Devlet Bakanlığı’na sunmasına rağmen, Başkan
Wilson’un hakem kararını müttefiklere iletmesi 2 ay sonra gerçekleşti. Bu süre zarfında
rapor Birleşik Devletler’in Savaş Bakanlığı’nda değerlendirildi ve Sevr Antlaşması’nın
imzalanması ve antlaşma’nın orijinal bir
kopyasının gelmesi beklendi. Rapor Beyaz

6. Bölüm: Sınıra Yakın Türk Bölgelerinin
Askerden Arındırılması İçin Gereken
Yaptırımlar (Sınır Bölgesinin Askerden
Arındırılması İsteği), s. 24-36.

1. Başkan Wilson’un Hakemlik Kararı
Ricası (Hakemlik Öncesi Sürecin Değerlendirilmesi), s. 1-3.
2. Bölüm: Başkan Wilson’a Hakemlik
Yapması İçin Sunulan Bölgenin Kesin
Sınırları (Hakemlik İçin Belirlenen
Bölgenin Tasviri), s. 4-6.
3. Bölüm: Raporu Hazırlaması İçin Komitenin Ulaşabileceği Bilgi Kaynakları
(Komiteye Sunulan ve Komitenin Kullandığı Kaynaklar), s. 7-9.
4. Bölüm: Sınır Kararına Esas Olarak
Kullanılan Faktörler (Sınır Çalışmalarına Esas Teşkil Eden İlkeler), s. 10-15.
5. Bölüm: Trabzon Sancağı’nın Dahil
Edilerek, Denize Kesintisiz Ulaşımı
Sağlamanın Gerekliliği (Trabzon’un,
Yeni Ermeni Devletine Dahil Edilmesi
İhtiyacı), s. 16-23.

7. Bölüm: Başkan Wilson’un Hakemlik
Kararı ve Başkan Wilson’un Yüksek
(6) Papian, Arbitral Award, s. IV.
(7) Hakem Kararının muhtevasıyla ilgili bilgiler Papian’dan alınmıştır.
Bkz. Papian, Arbitral Avard, s. V-VI.

Konsey’e Mektubu (Başkan Wilson’un
Hakemlik Kararı ve İlgili Mektubu), s.
37-65.

EK IV. Harput Sorunu. Harput’u Sınır
Kararına Dâhil Etme İhtimaliyle İlgili Tartışma

8. Bölüm: Yeni Ermeni Devletinin Alanı,
Nüfusu ve Ekonomik Yapısı (Yeni Ermeni Devletinin Yapısı), s. 66-73.

EK V. Trabzon Sancağı Üzerinden Denize Kesintisiz Ulaşma İhtiyacı.

10.Bölüm: Ermeni Cumhuriyeti’nin Mali
Durumu (Ermenistan’ın Ekonomik
Bakımdan Geleceği), s. 84-86.
HARİTALAR: Amerika Birleşik Devletleri Başkanı, Başkan Woodrow Wilson
tarafından Belirlenen Türkiye-Ermenistan
Sınırı, 22 Kasım 1920. Ölçek:1:1,000,000.
1:200,000 (19 sayfa).

1. Trabzon Vilayeti’ndeki
Ekonomik Durumu.

Limanların

2. Savaştan Önce, Türk Ermenistan’ındaki Demiryolu Projesi (Harşit Vadisi).
3. M. Venizelos’un Onlar Konseyi (Council of Ten)’ne Sunduğu Beyanat (4 Şubat 1919).
4. M. Venizelos’un Yunan Parlamentosu
(Greek Parliament)’e Sunduğu Beyanat (13 Mart 1920).

Ekler

5. Pontus Rumlarının Dilekçesi, 10 Haziran 1920.

EK I. Hakem Kararı Ricasıyla ilgili
Belgeler.

6. Pontus Rumları (Trabzon Vilayeti’nin
Nüfus Tahminleri)

1. Müttefiklerin Ermenistan’ı Tanıması,
19 Ocak 1920.
2. Londra Teknik Komisyonu’nun Raporu, 24 Şubat 1920.
3. Washington’daki Fransız Büyükelçisinin Notu, 12 Mart 1920.
4. Mr. Colby’nin Bu Nota Cevabı, 24
Mart 1920.
5. Amerika’nın Ermenistan’ı Tanıması,
23 Nisan 1920.
6.-10. San Remo’dan Telgraflar, 24-27 Nisan
1920.
11. Başkan’ın Hakemlik Davetini Kabulü,
17 Mart 1920.
EK II. (Mevcut değil)
EK III. Dört Vilayetin Sınırlarını Belirlemede ve Ermenistan’ın Sınırlarını Çizme
de Kullanılan Haritalar
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7. Ermenistan’ın Denize Ulaşımı Konusunda Genel Tartışma.
8. Ermeni Azınlıkları Anlaşması’nın Metni.
9. Ermeni Delegasyonu’ndan
Wilson’a Dilekçe.

Başkan

EK VI. (Mevcut değil)
BEK VII: Türkiye (Otonom Kürdistan
Bölgesi) ile Ermenistan Arasındaki Sınırının
Birleştiği Noktada, Türkiye ile İran Arasındaki Eski Sınırın Statüsü.
EK VIII. (Mevcut değil).
EK IX. Ermenistan’ın Askeri Durumu,
Ağustos 1920 İçin Tahminler.
EK X. Dört Vilayetin Yeni Ermenistan
Devleti’ne Bağlanan Kısmının Mali Durumu.
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9. Bölüm: Yakındoğu’nun Hâlihazırdaki
Siyasi Durumu (Yakındoğu’daki Siyasi
İşlerin Mevcut Durumu), s. 74-83.

Haritalar
1. Müttefikler Arası Komisyon Tarafından Şubat 1920’de Teklif Edilen, Ermenistan Sınırları.
2. Ermenistan’ın Talepleri: Ermeni Delegasyonunun Barış Konferansı’ndaki
Orijinal Talepleri. İki Ermeni Delegasyonunun, Azaltılmış Talepleri, Ocak
1920’den beri. Başkan Wilson’un Kararı ile Oluşturulan Sınırlar.
3. Pontus Rumlarının Talepleri: Barış
Konferansı’ndaki Orijinal Talepleri;
Azaltılmış Talepleri, 1920; Başkan Wilson’un Kararına Bağlı Olarak Çizilen,
Trakya ve İzmir Bölgelerindeki Rum
Toprakları.
4. Ermenilerin Denize Ulaşma Yolları,
Trabzon Erzurum Kervan Yolu; Trabzon Erzurum Demiryolu Projesi; Ermenistan İçin Gerekli Olan Batı Sınırı.

YENİ TÜRKİYE 60/2014

6

5. Yeni Türk İmparatorluğu ile Ermenistan’ın İlişkisi. Başkan Wilson’un Kararı
ve Sevr Antlaşması Neticesinde Çizildiği Haliyle Yeni Türkiye’nin Sınırları;
Büyük Britanya, Fransa ve İtalya Arasında Üçlü Antlaşmayla, 10 Ağustos
1920’de Belirlenen Özel İlgi Alanları;
Mevcut Demiryolları.
Başkan Wilson, rapor’un başına bir
mektup ekleyerek Yüksek Konsey’e iletmiştir. Mektubun girişinde şunları söylemiştir:
“Tarafıma yapılan hakemlik ricasının yüklediği sorumluluğun tamamıyla farkında olarak,
bu zor göreve, Ermeniler olduğu kadar, hangi
dilden, dinden ve ırktan olursa olsun bu karmaşık bölgedeki yerli halkların çıkarlarına en
iyi şekilde hizmet etmek endişesiyle, şevkle
yaklaştım. Civar bölgelerde yaşayan nüfusa
karşı Türk, Kürt, Rum, Ermeni ne olursa olsun, mümkün olan en katı adaleti uygulamaya çalıştım”. Sözlerinden anlaşılacağı üzere,
Başkan Wilson, bölgede yaşayan farklı milletler arasında taraf olmadan, herkesi düşünerek ve adaletli olmaya azami çaba sarf ederek
kararını verdiğini ifade etmektedir.

Rapor’un Değerlendirilmesi
Raporun, Tam Rapor (Full Report) adlı
kısmı aşağıda ana hatlarıyla değerlendirilecektir. Rapor’un aslı Amerika Birleşik Devletleri Arşivlerinde muhafaza edilmektedir.8 Bu
çalışmada, Ara Papian tarafından yayınlanan
tıpkıbasımı kullanılmıştır. Raporun, yukarıda
belirtilen on kısmına ayrı ayrı değinmek ve
özetlemek yerine, mahiyetini ortaya koymak
ve önerilerini daha iyi anlamak üzere, gerekli
görülen kısımlarından alıntılar ve özetler yapılarak değerlendirilecektir.
Amerika Başkan’ı Wilson’a hakemlik
kararı ricasında bulunulmasının ardından,
karar alınması gereken bölge ve kendisinden
istenenler, detaylı biçimde raporda tanımlanmıştır. Buna göre, San Remo’da toplanan
Yüksek Konsey, Sevr Antlaşması’nı kabul
ederek, Ermenistan’ın Kuzey ve Doğu sınırlarının bu anlaşmada belirtilen sınırlara
göre belirlenmesini onaylamıştır. Başkan Wilson’dan rica edilen ise sadece, Güney ve Batı
sınırlarının tayinidir. Müttefikler, Paris Konferansı esnasında, Ermeni Devletine sadece
Lazistan kıyısında denize kesintisiz ulaşım
imkânı verme niyetinde olduklarını belirtmişlerdir. Bu niyet daha sonra değiştirilerek,
Trabzon Vilayeti’nin bir kısmı veya tamamını
vermeye, bu konuda ise Başkan Wilson’u hakem olarak yetkili kılmaya dönüştürülmüştür.
Netice itibarıyla Başkan Wilson’dan beklenenler şunlardır;
1. Erzurum, Trabzon, Van ve Bitlis Vilayetleri’nin tamamı veya bir kısmını Ermenistan’a verme.
2. Tayin edilen sınırlara yakın olan Türk
topraklarını askerden arındırma.
3. Ermenistan’ın denize ulaşımını sağlamak için bir formül geliştirme.9
(8) US Archives, General Records of the Department of State (Decimal File 1910-1920), RG 59, RG 59, 7601,6715/65. National
Archives Microfilm Publications Microfilm Publication T1193.
Records of the Department of the State Relating to Political Relations Between Armenia and Other States, 1910-1920, Roll 2, 76,
=J.6715/60_760J.90C/7. The National Archives, National Archives and Records Service General Services Administration Washin
Gton: 1975.
(9) Papian, Arbitral Award, s. 10-11.

Sınır tayin edilirken, Sevr Antlaşması
ve bu anlaşmada Türklerin tutumu ve koyduğu sınırlamalar esas alınmıştır.10 Sevr Antlaşması Osmanlı Delegasyonu tarafından imzalandığı için teknik olarak yürürlükte olduğu
kabul edilmiştir. Ancak, bu anlaşmanın Meclis tarafından onaylanmadığını, dolayısıyla
geçerli olmadığını hemen ifade edelim. Öyle
ki, Türk tarafınca onaylanmamış bir anlaşma
üzerinden Türk tarafının kabulleri belirlenmiş ve karar almada kullanılmıştır. Bu başlı
başına geçersiz bir durumdur. Diğer yandan,
Başkan Wilson, zikredilen dört vilayet (Erzurum, Trabzon, Van ve Bitlis) haricinde yetkili
kılınmamasına rağmen, Paris’deki Ermeni
Delegasyonu Başkan’a bir mektup göndererek, Harput şehri ve civarının da çizilecek
sınırlara dahil edilmesini istemiş, gerekçe olarak da, tarihi Ermenistan’ın Harput’un batısına uzandığını ve buranın coğrafi bakımdan,
orta Ermenistan platosunun doğal bir devamı konumunda olduğunu, maden yatakları
bulunması dolayısıyla ekonomik bakımdan
Ermenistan için önemli olduğunu göstermişlerdir.11 Ermeni sorunuyla ilgilenen Amerikan
organizasyonları da, bu talebi destekleyen
mektuplar ve dilekçeler göndermiştir. Bahsedilen dört vilayet, Erzurum, Trabzon, Van
ve Bitlis, ekonomik olarak bir havza oluşturmaktadır. Demiryolları yapım aşamasındadır,
tamamlandığında, ekonominin hareketlenmesi için gerekli ulaşım imkânlarını sağlaya-

caktır. Bu dört vilayetin etnik durumuyla ilgili hâlihazırdaki bilgilerin net olmadığı ifade
edilmekte, gerekçe olarak da, savaş öncesi
duruma dair geçerli istatistikî bilgilerin olmadığı, Ermenilerin zorunlu göçleri ve katliamları ve Müslüman Türkler ve Kürtlerin verdiği kayıplar gösterilmektedir. Müslümanların
verdiği kayıplar, salgın hastalıklar ve Rus istilası sebep gösterilerek, abartılmış görünmektedir. Öyle ki, abartıldığı ölçüde Müslümanların nüfusu azalacak ve Ermenilerin lehine
bir durum oluşacaktır. Paris Konferansı’nda
nüfus hesaplamalarında, Asya Türkiyesi Nüfusu Raporları (Report upon the Population
of Asiatic Turkey) kullanılmıştır. Buna göre,
Hakkâri ve Siirt Vilayetlerindeki Ermeni nüfusu sırasıyla % 4,15 ve % 25,7 oranındadır.12
Bu düşük oranlar dolayısıyla Ermeni liderleri,
bu iki vilayetin hariç tutulmasının kaçınılmaz
olduğunu kabul etmişlerdir. Trabzon Vilayeti’nde Müslüman ve Rumların çoğunlukta
olduğu kabul edilmekte ve Ermenistan’ın bu
vilayetin herhangi bir kısmında etnik iddialarının olmadığı ifade edilmektedir.
Deniz kıyısında yerleri olması ihtiyacı,
Ermenilerin bu vilayette hak iddia etmeleri
için yeterli gerekçe olarak gösterilmektedir.13
Ermenistan’ın kesintisiz olarak denize ulaşması için Londra’daki konferansta üç alternatif düşünülmüştür. Rapor’da bunlar dile getirilmekte ve tartışılmaktadır. Ermenistan’ın
hayatta kalabilmesi için denize ulaşmasının
vazgeçilemez bir durum olduğu, bunun da en
uygun yolunun Trabzon Vilayeti’nin kıyı bölgesinin bir kısmının tamamıyla Ermenistan’a
verilmesi olduğu ifade edilmektedir. Eğer
Trabzon Vilayeti tamamıyla Türklerde kalırsa, 1876’dan beri süregelen Türk-Ermeni
ilişkileri göz önüne alındığında, Türklerin Ermenilerin transit geçişine ve deniz kıyısındaki
limanı serbestçe kullanmalarına izin vermelerinin mümkün olmadığının Sınır Komitesi tarafından bilindiği rapor’da zikredilmektedir.
(10)
(11)
(12)
(13)

Sınırlar konusu rapor’un 4. bölümünde yer almıştır. Bkz. s. 13-18.
Papian, Arbitral Award, s. 13-14.
Papian, Arbitral Award, s. 18.
Deniz kıyısına kesintisiz ulaşımın sağlanması konusu rapor’un 5.
bölümünde yer almıştır. Bkz. s. 19-26.
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Görüldüğü üzere, Başkan Wilson’dan
alması istenen kararlar, yukarıda ifade edildiği gibi bölgedeki diğer milletlerle değil,
sadece Ermenilerle ilgilidir ve Ermenilerin
çıkarlarını korumak üzere önerilen formülasyonlardır. Bu derece hassaiyet arz eden
konular hakkındaki nihaî kararın Amerikan
Başkanı’na bırakılması ve onun vereceği kararın müttefik devletler tarafından olduğu
gibi kabul edileceği garantisinin verilmesi,
bölgede Amerikan kontrolünü ve mandasını
sağlamaya, Amerika’yı garantör devlet olarak
bölgede tutmaya yönelik tutum olarak değerlendirilebilir.
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Diğer yandan Sınır Komitesi üyeleri, etnik
durum düşünüldüğünde, Trabzon Vilayeti’nin herhangi bir kısmının Ermenistan’a verilmesinin meşru olmayacağının farkındadır
ve bunu raporlarında belirtmişlerdir. Çünkü
savaş öncesinde vilayetlerdeki Ermeni nüfusu toplam nüfusun sadece % 3’üne denk
gelmektedir; Kalanın % 18’i Rum ve % 79’u
Müslüman Türk ve Lazlardan (Lazlar toplam
nüfusun yaklaşık % 20’si oranındadır) oluşmaktadır. Bu rakamlar doğru kabul edildiğinde etnik bakımdan meşrulaştırıcı hiçbir
dayanak bulunmamaktadır. Fakat zorlama
ile dayanak bulunur: o da Ermenistan için
deniz kıyısında bir pazar ihtiyacıdır.14 Öyle
görünüyor ki, karar alınması için, rapor’un
esas aldığı kriterlerden (coğrafya, ekonomi
ve etnografya) sadece birinin yerine gelmesi
yeterli görülmüştür. Tarihi ve etik kriterler bir
yana, bir kriterin diğeri ile uyum içerisinde
olması veya desteklenmesi gerektiği düşünülmemiştir. Bu, tabiat şartlarının yanı sıra, aklın
da sınırlarını zorlayarak sınırların çizildiğini
gösteren bir durumdur.
Başkan Wilson’dan istenen ve üçüncü
talep olan, sınırlara yakın Türk topraklarının
askerden arındırılması konusu rapor’un 6.
kısmında ele alınmıştır.15 Bu konuda, raporu
oluşturma sürecinde de tavsiye edildiği üzere,
çeşitli devlet görevlilerinden görüşler alınmıştır. Bunlar, General J. G Harbord ve Major
C. H. Mason’dur. Görüşüne müracaat edilen diğer kişi olan Major Lawrence Martin,
raporun hazırlayanları arasındadır. Bahsedilen kişilerden General Harbor (1866-1947)
Wilson tarafından, Amerika’nın Ermenistan
mandası konusunu incelemesi için 1919 yılında görevlendirilmiştir. Doğu Anadolu ve
Kafkaslarda yaptığı incelemeleri rapor olarak
sunan General Harbor, şimdiye kadar söylenenlerin aksine görüş bildirerek, iddia edildiği gibi Doğu Anadolu’da bir Ermeni katliamı olmadığını, Anadolu’nun kaynaklarının
Amerika’nın ihtiyacını karşılayacak kadar bol
miktarda olmadığını ve Anadolu’da Mustafa
Kemal liderliğinde mücadele verenlerin bu

konuda kesin kararlı olduğunu söylemiştir.
Ermenistan sınırına yakın Türk topraklarının
askerden arındırılması konusunda ise General Harbor’un görüşleri şöyledir: Bölgede
yaşayan Ermeniler yüzyıllar boyunca bölgede yaşayan Müslümanların avı olmuşlardır.
Bölgenin Müslüman halkı, bölgede bir Ermenistan kurulmasına karşıdır ve düşmanca
tavırları vardır. Bu sebeple, kurulacak olan
Ermeni Devletinin korunması gereklidir. Askerden arındırılması gereken bölgenin iyi belirlenmesi gerekmektedir: Atlı veya yaya bir
kişinin bir günde gidip geleceği mesafeden az
olursa, bölgeye günübirlik akınlar yapılabilir.
Bir akın yapıldığında 25 mil (40,2 km) öteye bir günde gidilip gelinemez. Bu sebeple,
askerden arındırılmış bölgenin genişliği en az
50 mil (80,4) olmalıdır. Diğer yandan, sınır
boyunca paralel devam eden belirli genişlikte
askersiz bölge oluşturmak yerine Diyarbakır
ve Mamuretü’l-Aziz gibi vilayetlerin askersiz
bölge ilan edilmesi daha pratiktir ve bölgenin genişliği üzerine yapılacak tartışmaları
sona erdirir. Major Mason askersiz bölgenin
oluşturulmasından yanadır ve gerekçelerini
sıralar. Major Martin ise, bu tür bir bölgenin
oluşturulmamasının, bölge halkı ile Ermeniler arasında iyi duygular geliştireceği fikrindedir. Görüldüğü üzere, tavsiye sahiplerinden
ikisi askersiz bölgenin oluşturulması, biri de
oluşturulmaması yönünde görüş bildirmiştir.
Netice üç görüşün toplamıdır: Başkan Wilson’a, Sevr Antlaşması’nın ilgili maddeleri
gereğince Türk tarafının denetlenmesi tavsiye edilmekte, fakat tatminkâr netice alınması
için Ermeni tarafının da denetlenmesi gerektiği vurgulanmaktadır. Başkan Wilson’un
rapor’da geçen kararı ise şöyledir: Rapor’da
detaylı biçimde belirtilen Ermenistan sınırlarının bitişiğindeki Türk topraklarının askerden arındırılması, uygulamada çok detaylı
düzenlemeleri ve iyi düşünülmüş planlamayı
gerektirmekte, bu sebeple gereksiz ve uygulanması zor olmaktadır. Sevr Antlaşması’nın
177. maddesine göre, Türkiye’deki bütün
(14) Papian, Arbitral Award, s. 21- 22.
(15) Papian, Arbitral Award, s. 27- 39.

müstahkem mevkiler silahsızlandırılacaktır.
159, 196-200. Maddeler ise, sınır boylarında
gelişebilecek düzensizliklerle başa çıkmak
için gerekli yetkiyi vermektedir. Bu sebeple,
İtilaf Devletleri’nin Ermenistan Devleti sınırına yakın vilayetlerde kendi askerlerinden
oluşan jandarma kuvvetlerini görevlendirmeleri yeterli olacaktır. Bu kuvvetler, Ermenistan sınırına yapılacak saldırıları engelleyecek,
askeri depolar, yollar ve demiryolları inşa
edilmesini ve propaganda yapılmasını önleyecektir.16
Harita 1- Başkan Wilson tarafından belirlendiği haliyle
Türkiye Ermenistan sınırı. Major Lawrence Martin liderliğinde, Birleşik Devletler Jeolojik Araştırma Topografya Bölümü (The U.S. Army, The Topographic Branch of the Geological Survey) tarafından hazırlanmıştır.

Başkan Wilson, sınırların detaylarını
vermeden önce, söz konusu 4 vilayetin nüfusunun etnik-dini dağılımına ilişkin mevcut durumun, dünyanın diğer bölgelerinde
olduğu gibi, rehber unsur (guiding element)
olamayacağını söylemektedir. Çünkü nüfus birbirine karışmış haldedir; Rum ve Ermenilerin sürgün ve katliamı ve tifo, tifüs
gibi salgın hastalıklar ve sığınmacı hareketler neticesinde Müslüman nüfusun verdiği
kayıplar dolayısıyla nüfusun durumu iyice
karmaşık hale gelmiştir. Başkan Wilson nüfusun mevcut karmaşık durumuna, kendisinin tarafsız olacağını ilan etmesine ve her
milletin çıkarını beraberce gözeteceğini ifade
etmesine rağmen, raporun devamında, Sevr
Antlaşması’nın 89. maddesinin, Ermenilerin
çıkarlarının korunmasını bir görev hatta bir
sorumluluk (a duty and an obligation) haline
getirdiğini; bu sebeple söz konusu 4 vilayetten mümkün olduğu kadar büyük toprak
parçalarının Ermeni Devleti’ne verilmesi gerektiğini; yeni devletin doğal sınırlara sahip
olmak ve ekonomik ve coğrafi bütünlüğünü
sağlamak gibi temel ihtiyaçlarının karşılanması gerektiğini söylemektedir. Yeni Ermeni
Devleti kurulduğunda, sınırları dâhilindeki
nüfusun ancak yarısının Ermenilerden, diğer
(16) Papian, Arbitral Award, s. 48-49, 67.
(17) Papian, Arbitral Award, s. 42.
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Başkan Wilson’a verilen görevin diğer
bir kısmı Erzurum, Trabzon, Van ve Bitlis Vilayetlerinde, Türkiye ile Ermenistan arasındaki sınırın çizilmesiydi. Sınır çizim işi, görevin
diğer kısmı olan, Ermenistan’ın denize ulaşımını sağlamayı da kapsıyordu. Nihayette,
hepsi de bir sınır çizme işiydi. Zaten rapor’da
her iki konu da beraber değerlendirilmişti. O
sebeple, biz de burada beraber değerlendireceğiz. Sınır belirleme işlemi çok teferruatlı ve
iyi düşünülmesi gereken bir iş olduğundan,
öyle yaklaşışmış ve rapor’da görüldüğü kadarıyla, herhangi bir yanlış anlamaya fırsat vermemek için çok detaylı biçimde belirtilmiştir.
Öyle ki, rapor’un 51.-67. sayfaları arası tamamen sınırların detaylı tasvirine ayrılmıştır. Biz
burada detaya inmeden, çizilen sınırları ana
hatlarıyla belirtecek ve gerekçeleriyle sunacağız. Başkan Wilson, sorumluluğunun büyük
ve önemli olduğunun farkında olarak ve Ermenilerle, beraber bölgedeki diğer mahalli
halkların da yararına olacak şekilde konuya
eğildiğini söylemektedir.17 Kendisinin tamamıyla tarafsız davrandığını gösteren, en azından tarafsız kalmak için azami gayreti gösterdiğini ifade eden bu durum, kendisine görevi
tevdi edenleri rahatlatmış mıdır bilemiyoruz.
Çünkü onların bekledikleri, Ermeni çıkarlarının azami düzeyde korunmasıydı. Wilson
ise en azından konuya tarafsız biçimde yaklaşıyordu. Ancak, çizeceği sınırlar ifade ettiği
gibi, herkesin yararına mı olacaktı? Bunu birazdan göreceğiz.
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yarısının ise Müslümanlardan müteşekkil olacağına dikkati çekmektedir. Dolayısıyla, din
ve dil esas alındığında, yeni Ermeni Devletinin vatandaşları, Ermeniler olduğu kadar,
Türk, Kürt, Rum, Kızılbaş, Laz ve diğerlerinden mürekkep olacaktı. Üstelik Ermeni,
Türk, Kürt, Rum vs. nin, Başkan Wilson’a
hakemlik yapması için gösterilen topraklarda,
birbirine zıt düşen talepleri vardı ve bunları
uzlaştırmak her zaman mümkün değildi. Bu
sebeple asıl kriter, yeni Ermeni Devleti’nin
sağlıklı bir ekonomik hayata sahip olmasıydı. Kararlar bu doğrultuda alınacaktı, öyle de
oldu. Dolayısıyla, coğrafi sınırların izin verdiği ölçüde, sınır boylarında, Türkler ve Kürtlerce meskûn dağlar ve vadiler Türkiye’ye bırakıldı. Mahalli aşiretler hakkında bilgi sahibi
olunduğu ölçüde, aşiretlerin bütünlüğünün
sağlanmasına özen gösterildi. Hotur kasabasının güneybatısından başlayan İran sınırı,
Van Gölü’nün güneyine uzanan ve Bitlis ve
Muş’un güneybatısına düşen, tabii bariyer
görevi gören yükseltilerle çevriliydi. Bu sınır
hattı, Hakkâri Sancağı’nın tamamını, Van Vilayeti’nin yaklaşık yarısını ve Siirt Sancağı’nın
hemen tamamını Türkiye’ye bırakıyordu.
Coğrafyanın bu sınırı desteklemesinin yanı
sıra, bölgenin etnografik yapısı da destekliyordu ki, Hakkâri ve Siirt baskın olarak Kürt
nüfusa sahipti. Büyük Zap Suyu’nun yukarı
vadisini Ermenistan’a dahil etmek Ermenilerin yararına görünmedi, çünkü nüfusunun
çoğunluğu Kürt ve Nestoriyan Hıristiyanıydı.
Ayrıca, Zap Suyu, Türk Kürdistanı ve Mezopotamya’nın Dicle nehri sulama sisteminde
çok önemliydi. Mümkün olduğunda bu iki
devletin sınırları dahilinde bırakılmalıydı. Bu
sebeple, Ermenistan’ın Büyük Zap Suyu’nun
yukarı vadiline yönelik talepleri kabul edilmedi.
Muş ve Bitlis’den kuzeye doğru Erzincan yakınlarına uzanan batı sınırı, Bitlis ve
Erzurum’un içinden geçiyordu. Bu tabii hat,
Ermenistan’a mükemmel bir güvenlik sağlarken, Türkiye’ye de, ağırlıklı bir Kürt bölgesini

bırakıyordu. Diğer yandan, Harput şehri ve
civarı Türkiye’ye kalıyordu. Dersim’in kuzey hattından başlayan sınırın yönü ve nasıl
olacağı, öncelikle Ermenistan’ı denize (Karadeniz kıyısına) bağlamakla ilgiliydi. Pontus
Rumları Londra Konferansı’na bir dilekçe
sunmuşlar ve Karadeniz kıyısının, Rize’den
Sinop’un batısına kadar olan kısmının bütün
olarak muhafaza edilmesini istemişlerdi. Sevr
Antlaşması’nın 89. maddesi de Başkan Wilson’a bu bölgeyi bağımsız veya otonom kılma
yetkisi vermiyordu. Bu durumda Başkan Wilson’a üç seçenek kalıyordu: Trabzon Vilayeti
tamamıyla Türkiye’de veya tamamıyla Ermenistan’da kalır veya ikisi arasında paylaştırılırdı. Wilson üçüncü seçeneği tercih etti. Savaş
öncesi nüfus tahminlerine göre Trabzon Vilayeti’nin nüfusu ağırlıklı olarak Müslümancı
ve Ermeni nüfusu, Rumlardan çok daha azdı.
Ermenilerin aleyhine olan etnografik durumu
düşündüğünde veya etnografiyi kriter olarak
aldığında, Başkan Wilson’un Trabzon’u paylaştırmaması gerekiyordu. Fakat o, başka bir
endişeyi esas aldı, o da yeni kurulacak Ermenistan’ın ekonomik bakımdan güçlü olması
ve hayatına devam etmesiydi. Bu sebeple,
Ermenistan’ın Karadeniz’e açılması ve deniz
kıyısında bir yerinin olması gerekiyordu. Şartların zorlandığı ve başta söylenenin aksine,
tüm bölge halkının değil, sadece Ermenilerin
çıkarlarının düşünüldüğü bu çözüm yolu ile
başkan Wilson Trabzon şehrini ve Limanını
Ermenistan’a bıraktı. Neticede sınır, Erzincan şehrinin batısındaki dağ sırasını takip
ederek Pontus sıradağlarına oradan da Karadeniz’e ulaşıyordu. Trabzon Sancağı’ndaki
Giresun ve Ordu illerinin limanları ve hinterlandı Türklere bırakılıyordu. Sebebi ise, bu
illerin nüfusunun ağırlıklı olarak MüslümanTürk olması ve iç bölgedeki Türk Vilayeti Sivas’ın denize açıldığı kıyı şehirleri olmasıydı.
Dolayısıyla, Başkan Wilson doğru bir karar
vermiş ve adaletli bir dağıtım yapmıştı; Erzurum ve Trabzon Vilayetlerinin bir kısmı Türk
olarak kalmıştı.18
(18) Papian, Arbitral Award, s. 45-48.

Sonuç
Amerikan Başkanı Wilson hakem kararını, kendisine tevdi edilen vazife ve şartları
muvacehesinde almıştır. Her ne kadar Başkan
Wilson, tarafsızlığını korumak için şevkle çalıştığını ve bölgenin yerli halklarına eşit mesafede ve onların çıkarlarını koruyacak biçimde
yaklaştığını ifade etse de, yeni Ermeni Devleti’ni yaşatma endişesiyle, Ermeni çıkarlarını
korumaktan ve sınırları Ermenilerin lehine
çizmekten geri durmamıştır. Bu tavrı doğrultusunda, Ermeni nüfusunun çok az olduğunu
zikretmesine rağmen, sırf ekonomik sebepler
dolayısıyla, Trabzon şehri ve limanını Ermenilerde bırakmıştır. Diğer yandan, çizilen sı-

nırın korunması için tavsiye edilen askerden
arındırılmış bölge oluşturulması fikrini, bölge
halkı arasında güvensizlik oluşulacağı nedeniyle reddetmiş ve bitişik vilayetlerdeki jandarmanın aynı işi görmesini teklif etmiştir. Bu
daha makul görünmektedir. Fakat başka bir
açıdan düşünüldüğünde, bölge halkının fazla tahrik edilmesi bu suretle önlemiş, mahalli
halktan fazla tepki gelmemesi için gereken
önlem alınmıştır. Böylece, yeni kurulan Ermeni Devleti’nin daha istikrarlı bir ortamda
gelişmesine zemin hazırlanmıştı. Dolayısıyla,
yine Ermenilerin çıkarları düşünülmüş ve bu
doğrultuda kararlar alınmıştır.
Başkan Wilson’un kararlarını yukarıda
ifade ettiğimiz biçimde almasındaki ileriye
dönük faktör, bölgede Amerikan çıkarlarını
korumaya yöneliktir. Öyle ki, Ermenistan’ı
arka bahçesi gibi düşünen Amerika, sınırları yeni ve uygun biçimde çizilmiş Ermenistan üzerinden iç bölgedeki hammaddelerin
toplanmasını ve denize ulaştırılmasını sağlayacak, buradan da Amerika’ya taşıyacaktır.
Ancak, bölge özelinde ve Anadolu genelinde Amerika’nın düşündüğü bu plan pek verimli olmamıştır. Çünkü Anadolu toprakları
Amerikalıların sandığı kadar verimli değildir
ve hammadde de o kadar da bol değildir.
Netice itibarıyla, hakem kararı ve bu kararı
tevdi eden Paris Konferansı Yüksek Konseyi
ve imzaladığı anlaşmalar, çöken Osmanlı İmparatorluğu’nu paylaşma, mirasından azami
payı alam çabalarıdır. Bu çabalarda, her ülke
ve millet önce kendini, sonra da dindaşını
korumuştur. Amerika başkanı Wilson’un hakemlik kararı da, bu tutum dâhilinde değerlendirilebilir.
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Ermenistan küçük fakat iyi eğitilmiş
askeri güce sahipti. Başkan Wilson’un hakem
kararı uygulamaya konulduğunda, Rus Ermenistan’ından hareket ederek bu dört vilayete
(Erzurum, Trabzon, Van ve Bitlis) ilerleyebilirdi. Yakın zamanlarda, silah ve mermi desteği
almıştı. Azerbaycan’daki hükümet darbesine
rağmen, siyasi durum Ermenilerin lehineydi.
Türkiye’nin doğu vilayetlerindeki zayıf milliyetçi direniş hareketlerine karşı bir işgal harekâtına girişmek için kendilerine güveniyorlardı. Bir tek noktadan rahatsız oluyorlardı,
o da Bolşevik liderlerin Türk milliyetçilerini
direniş hareketlerinde desteklemeleriydi. Bu
durumda, büyük devletlerin zorunlu nezareti
ve himayesinin yokluğunda, Ermeni bağımsızlığının sürdürülmesi tehlikeye giriyordu.
Bu tür bir himaye olmazsa, bölgede uzak
geçmişten beri var olan tarihi güçler varlıklarını sürdüreceklerdi. Uluslararası dengeler
değişir ve Ermenistan büyük güçlerden birinin, Rusya’nın himayesine girerse, varlığını ve
bağımsızlığını sürdürebilirdi. Ancak, Başkan
Wilson’un bu “well wish” i gerçekleşmemiştir.
Amerikan Başkanı Wilson’un hakem kararını
resmi olarak Barış Konferansı Genel Sekreteri’ne gönderdiği 24 Kasım 1920 tarihinden
sadece sekiz gün sonra, 2 Aralık 1920’de,
Demokratik Ermenistan Cumhuriyeti Rusya
tarafından istila edilerek tarihe karışmıştır.

