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Həsənbala Sadıqov. Azərbaycan Xalq  Cümhuriyyətinin paytaxtı  və mübariz 

qərargahı  Gəncə.  (Azərbaycan Xalq Cümhuriyyətinin 100 illiyinə həsr olunur). 

Gəncə, 2018. 521 səh. 
 

İlk paytaxtı və mübariz qərargahı Gəncə olan Azərbaycan Xalq Cümhuriyyəti 

milli istiqlalımızın və dövlətçiliyimizin bərpası olmaqla, tariximizin ən şanlı və 

qürurverici səhifələrindən biridir. Azərbaycan Xalq Cümhuriyyəti tarix 

qarşısında dövlətçilik ənənələrinin yüksək olduğunu sübut etməklə, Şərqdə ilk 

parlament quruluşlu demokratik respublika yaradılmasına nail oldu.  

Azərbaycan Xalq Cümhuriyyəti Gəncədə fəaliyyət göstərdiyi müddətdə dövlət 

idarəçilik sisteminin qurulması və möhkəmləndirilməsinə xidmət edən 210-dan 

artıq hüquqi akt qəbul etmişdir. Kitabda arxiv sənədləri əsasında təsdiq olunur 

ki, AXC-nin dövlət kimi formalaşması prosesi Gəncə şəhərində baş vermiş, 

Qafqaz İslam Ordusu məhz burada yaranıb möhkəmlənmiş və Azərbaycanın 

əzəli paytaxtı Bakını bolşevik-daşnak  dövləti olan  Bakı  XKS-dən azad etmişdir.  

1920-ci il 28 aprel işğalı ilə beynəlxalq hüquq normalarını kobudcasına 

pozan XI Qızıl Ordu qoşunları Azərbaycan Xalq Cümhuriyyətini devirsə də, 

xalqın milli istiqlal ruhunu boğa bilmədi. Məhz bu istiqlal ruhunun oyanışı XX 

əsrin əvvəllərində itirdiyimiz dövlət müstəqilliyimizin əsrin sonlarında yenidən 

bərqərar olmasına səbəb oldu. 
 

               İJBN  5 – 8066 – 1638 – 4 

                       1401000000 

                    655 (07) – 2004 
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 “1918-ci il mayın 28-də xalqımızın qabaqcıl ziyalıları, Azərbaycanın 

gələcəyi haqqında düşünənlər Azərbaycan Xalq Cümhuriyyətinin 

yaranması haqqında Tiflisdə qərar qəbul etmiş və bu qərarı “İstiqlal 

bəyannaməsi” adı altında elan etmişlər. Sonra, yəni iyunun ortalarından 

Azərbaycan Xalq Cümhuriyyətinin Gəncə dövrü başlanmışdır”. 

 

Ümummilli lider  

Heydər Əliyev 
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“Yeni qurulan Azərbaycan Xalq Cümhuriyyəti öz üzərinə götürdüyü 

çətin tarixi vəzifəni imkanlarının ən son həddində çalışaraq şərəflə yerinə 

yetirdi. Azərbaycanın ilk Parlamenti və Hökuməti, dövlət aparatı təşkil 

edildi, ölkənin sərhədləri müəyyənləşdirildi, bayrağı, himni və gerbi 

yaradıldı, ana dili dövlət dili elan edildi, dövlət quruculuğu sahəsində 

ciddi tədbirlər həyata keçirildi”. 

 

Azərbaycan Respublikasının Prezidenti 

İlham Əliyev  
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AZƏRBAYCAN RESPUBLİKASININ HİMNİ 

 

             Musiqisi: Üzeyir Hacıbəylinin, 

        Sözləri: Əhməd Cavadındır 

 

Azərbaycan! Azərbaycan!  

Ey qəhrəman övladın şanlı Vətəni!  

Səndən ötrü can verməyə cümlə hazırız! 

Səndən ötrü qan tökməyə cümlə qadiriz!  

Üç rəngli bayrağınla məsud yaşa! 

Minlərlə can qurban oldu!  

Sinən hərbə meydan oldu!  

Hüququndan keçən əsgər,  

Hərə bir qəhrəman oldu!  

Sən olasan gülüstan,  

Sənə hər an can qurban!  

Sənə min bir məhəbbət  

Sinəmdə tutmuş məkan! 

Namusunu hifz etməyə,  

Bayrağını yüksəltməyə  

Cümlə gənclər müştaqdır.  

Şanlı Vətən! Şanlı Vətən!  

Azərbaycan! Azərbaycan! 
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Azərbaycan Xalq Cümhuriyyətinin 100 illik yubileyi haqqında  

Azərbaycan Respublikası Prezidentinin  
 

Sərəncamı 
 

2018-ci il may ayının 28-də müsəlman Şərqində ilk parlamentli 

respublikanın - Azərbaycan Xalq Cümhuriyyətinin yaranmasının 100 illiyi 

tamam olur. 

Qədim və zəngin dövlətçilik ənənələrinə malik Azərbaycan xalqı 

keçmişinin müəyyən dövrlərində tarixin hökmü ilə böyük imperiyalar 

tərkibinə qatılmaq məcburiyyətində qalmışdır. Azərbaycan Xalq 

Cümhuriyyəti məhz dünyanın siyasi nizamının yenidən qurulduğu bir 

vaxtda, XIX əsrin axırları və XX əsrin əvvəllərində Azərbaycanın yaşadığı 

parlaq mədəni yüksəliş mərhələsinin məntiqi yekunu kimi meydana 

çıxmışdır. 

XIX əsrin birinci yarısından etibarən maarifçilik ideyalarının yayılması 

ilə Azərbaycanda baş vermiş köklü ictimai-siyasi və mədəni dəyişikliklər 

yeni tipli teatrın, məktəbin və mətbuatın yaranmasını təmin etməklə milli 

özünüdərkin gerçəkləşməsi üçün zəmin hazırladı. Abbasqulu ağa Bakıxanov 

və Mirzə Fətəli Axundzadə ilə başlayan bu yolu yeni tarixi mərhələdə Həsən 

bəy Zərdabi, Cəlil Məmmədquluzadə, Mirzə Ələkbər Sabir, Əli bəy 

Hüseynzadə və digər görkəmli şəxsiyyətlər davam etdirərək milli 

məfkurənin təşəkkülü və inkişafına mühüm təsir göstərirdilər. Həmin 

dövrdə güclü sahibkarlar təbəqəsinin formalaşdığı neft şəhəri Bakı, eyni 

zamanda, milli ruhlu ziyalılar nəslinin yetişdiyi ictimai-siyasi fikir 

mərkəzinə çevrilmişdi. Rusiyanın Dövlət dumalarına və Müəssislər 

məclisinə seçilmiş azərbaycanlılar müstəmləkədən azad, demokratik dövlət 

sistemi yaratmağa hazır idilər. 

Bununla yanaşı, Rusiyada çarizmin süqutundan sonra bolşeviklərin 

hakimiyyəti ələ keçirməsi ilə keçmiş imperiya ərazisində mürəkkəb 

geosiyasi vəziyyət yaranmışdı. Dünyanın aparıcı dövlətlərinin Bakı neftinə 

marağının siyasi çarpışmaları daha da gərginləşdirdiyi belə bir şəraitdə 

Azərbaycanın tərəqqipərvər siyasi elitası müstəqil milli dövlətçiliyin 

yaradılması naminə birləşdi. 

1918-ci il may ayının 28-də Azərbaycanın müstəqilliyini bəyan edən 

İstiqlal bəyannaməsi qəbul edildi. Yeni qurulan Azərbaycan Xalq 

Cümhuriyyəti öz üzərinə götürdüyü çətin tarixi vəzifəni imkanlarının ən son 
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həddində çalışaraq şərəflə yerinə yetirdi. Azərbaycanın ilk Parlamenti və 

Hökuməti, dövlət aparatı təşkil edildi, ölkənin sərhədləri müəyyənləşdirildi, 

bayrağı, himni və gerbi yaradıldı, ana dili dövlət dili elan edildi, dövlət 

quruculuğu sahəsində ciddi tədbirlər həyata keçirildi. Ölkənin ərazi 

bütövlüyü və milli təhlükəsizliyi təmin edildi, qısa müddətdə yüksək döyüş 

qabiliyyətli hərbi hissələr yaradıldı, milli tələblərə və demokratik prinsiplərə 

uyğun dövlət orqanları quruldu, maarifin və mədəniyyətin inkişafına xüsusi 

diqqət yetirildi, Azərbaycanın ilk universiteti təsis olundu, təhsil 

milliləşdirildi, xalqın sonrakı illərdə mədəni yüksəlişi üçün zəmin 

hazırlayan, ictimai fikir tarixi baxımından müstəsna əhəmiyyətli işlər 

görüldü. 

Mövcudluğunun ilk günlərindən xalq hakimiyyəti və insanların 

bərabərliyi prinsiplərinə əsaslanan Azərbaycan Xalq Cümhuriyyəti bütün 

ölkə vətəndaşlarına eyni hüquqlar verərək irqi, milli, dini, sinfi 

bərabərsizliyi ortadan qaldırdı. Cümhuriyyət parlamentinin il yarımlıq 

fəaliyyəti boyunca qəbul etdiyi qanunlar milli dövlətin müstəqilliyinin 

möhkəmləndirilməsinə, siyasi və iqtisadi inkişafa, mədəniyyət və maarif 

sahələrində sürətli irəliləyişə imkan verdi. Azərbaycan Xalq Cümhuriyyəti 

daim sülhsevər siyasət apararaq bütün dövlətlərlə qarşılıqlı əməkdaşlıq 

əlaqələri yaratmağa və bir-birinin hüquqlarına hörmət prinsipləri əsasında 

münasibətlər qurmağa cəhd göstərirdi. Dünya birliyi tərəfindən tanınmış 

Xalq Cümhuriyyətinin fəaliyyəti sayəsində Azərbaycanın beynəlxalq 

hüququn subyekti olması 1920-ci ilin aprel ayındakı bolşevik işğalından 

sonra Azərbaycanın bir dövlət kimi dünyanın siyasi xəritəsindən 

silinməsinin qarşısını aldı. 

Azərbaycan Xalq Cümhuriyyəti təcavüzə məruz qaldığı üçün qarşıya 

qoyduğu məqsədlərə tam müvəffəq ola bilmədən süquta uğrasa da, onun 

şüurlarda bərqərar etdiyi müstəqillik ideyası unudulmadı. Azərbaycan xalqı 

ötən dövr ərzində milli dövlətçilik atributlarının bir çoxunu qoruyub saxlaya 

bildi. Ümummilli lider Heydər Əliyevin respublikada uğurla gerçəkləşdir-

diyi siyasət xalqımızın tarixi-mədəni yaddaşını özünə qaytararaq milli 

mənlik şüurunu inkişaf etdirdi, azərbaycançılıq məfkurəsi işığında 

müstəqillik arzularının güclənməsi və yaxın gələcəkdə yenidən həqiqətə 

çevrilməsinə zəmin yaratdı. 

1991-ci ildə müstəqilliyinin bərpasına nail olarkən müasir Azərbaycan 

Respublikası özünün qədim dövlətçilik ənənələrinə sadiq qaldığını göstərdi, 

Xalq Cümhuriyyətinin siyasi və mənəvi varisi olmaqla onun üçrəngli 

bayrağını, gerbini, himnini qəbul etdi. Xalqımız Cümhuriyyətin istiqlalını 

dünyaya yaydığı 28 May gününü həmin vaxtdan Respublika Günü olaraq 

təntənə ilə qeyd edir. 

Azərbaycan Respublikası Konstitusiyasının 109-cu maddəsinin 32-ci 

bəndini rəhbər tutaraq, milli dövlətçilik salnaməsini müstəsna dərəcədə 
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zənginləşdirmiş Azərbaycan Xalq Cümhuriyyətinin 100 illiyinin layiqincə 

keçirilməsini təmin etmək məqsədi ilə qərara alıram: 

 

1. Azərbaycan Xalq Cümhuriyyətinin yaradılmasının 100 illik yubileyi 

respublikada dövlət səviyyəsində geniş qeyd edilsin. 

2. Azərbaycan Respublikasının Nazirlər Kabineti Azərbaycan Xalq 

Cümhuriyyətinin 100 illik yubileyinə həsr olunmuş tədbirlər planını 

hazırlayıb həyata keçirsin. 

3. Azərbaycan Respublikasının Milli Məclisinə Azərbaycan Xalq 

Cümhuriyyəti Parlamentinin yaranmasının 100 illik yubileyi münasibətilə 

xüsusi iclasın keçirilməsi tövsiyə edilsin. 

 

 

Azərbaycan Respublikasının Prezidenti  

İlham Əliyev 

Bakı şəhəri, 16 may 2017-ci il. 
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2018-ci ilin Azərbaycan Respublikasında  “Azərbaycan  

Xalq Cümhuriyyəti ili” elan edilməsi haqqında  

Azərbaycan  Respublikası Prezidentinin  
 

Sərəncamı 
 

1918-ci il mayın 28-də Azərbaycan xalqının həyatında misilsiz hadisə 

baş vermiş, Müsəlman Şərqində ilk parlamentli respublika olan Azərbaycan 

Xalq Cümhuriyyəti qurulmuşdur. Cəmi iki ilə yaxın yaşamış Azərbaycan 

Xalq Cümhuriyyəti zəngin dövlət quruculuğu təcrübəsi ilə milli dövlətçilik 

tarixində silinməz izlər qoymuş, xalqın qəlbində azadlıq və istiqlal 

duyğularını gücləndirməklə respublikanın gələcək müstəqilliyi üçün etibarlı 

zəmin hazırlamışdır.  

2018-ci ildə Azərbaycan Xalq Cümhuriyyətinin yaranmasının 100-cü 

ildönümü tamam olur. Bu əlamətdar hadisənin dövlət səviyyəsində layiqincə 

qeyd edilməsi məqsədilə Azərbaycan Respublikası Prezidentinin 

“Azərbaycan Xalq Cümhuriyyətinin 100 illik yubileyi haqqında” 2017-ci il 

16 may tarixli 2867 nömrəli Sərəncamına əsasən, Azərbaycan 

Respublikasının Nazirlər Kabinetinə müvafiq tədbirlər planının hazırlanıb 

həyata keçirilməsi tapşırılmışdır. Bu tədbirlərlə yanaşı, Azərbaycan Xalq 

Cümhuriyyətinin yaranmasının 100-cü ildönümü ilə əlaqədar ölkədə və ölkə 

xaricində silsilə tədbirlərin həyata keçirilməsi nəzərdə tutulmuşdur. 

Azərbaycan Respublikası Konstitusiyasının 109-cu maddəsinin 32-ci 

bəndini rəhbər tutaraq qərara alıram: 

2018-ci il Azərbaycan Respublikasında “Azərbaycan Xalq Cümhuriyyəti 

ili” elan edilsin. 

 

Azərbaycan Respublikasının Prezidenti 

İlham Əliyev 

Bakı şəhəri, 10 yanvar 2018-ci il. 

 

 

 

 

 

 

 



 
 
 

14 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 
 

15 
 

 
 

Azərbaycan Respublikası 

Gəncə Şəhər İcra Hakimiyyəti Başçısının 

 

Sərəncamı 

 

   №    8                                                                      “13”  fevral  2018-ci il 

    

 “Azərbaycan Xalq Cümhuriyyətinin 100 illik yubileyi haqqında” 

Azərbaycan Respublikası Prezidentinin 2017-ci il 16 may tarixli 2867 

nömrəli Sərəncamının və “2018-ci ilin Azərbaycan Respublikasında 

“Azərbaycan Xalq Cümhuriyyəti ili” elan edilməsi haqqında” Azərbaycan 

Respublikası Prezidentinin 2018-ci il 10 yanvar tarixli Sərəncamının icrasını 

təmin etmək məqsədilə, Azərbaycan Respublikası Nazirlər Kabinetinin 

2018-ci il 16 yanvar tarixli, 24s №-li Sərəncamı ilə təsdiq edilmiş 

“Azərbaycan Xalq Cümhuriyyətinin 100 illik yubileyinin keçirilməsinə dair 

Tədbirlər Planı”na müvafiq olaraq qərara alıram:  
 

1. Gəncə şəhərində Azərbaycan Xalq Cümhuriyyətinin 100 illik yubiley 

tədbirlərinin keçirilməsi üçün aşağıdakı tərkibdə komissiya yaradılsın: 
 

Komissiyanın sədri: 
 

Elmar Vəliyev Gəncə Şəhər İcra Hakimiyyətinin başçısı 

Komissiya sədrinin müavinləri: 

 

Elnur Rzayev  Gəncə Şəhər İcra Hakimiyyəti başçısının birinci 

müavini 
 

Naqif Həmzəyev 

 

YAP Gəncə Şəhər Təşkilatının sədri, Azərbaycan 

Respublikası Milli Məclisinin deputatı 
 

Fuad  Əliyev Azərbaycan Milli Elmlər Akademiyasının Gəncə 

Bölməsinin sədri,  akademik 

Komissiyanın üzvləri:  
 

Nizami Hacıyev  Gəncə Şəhər Nizami Rayon İcra Hakimiyyətinin 

başçısı 
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Eldəniz Xudiyev  

 

Gəncə Şəhər Kəpəz Rayon İcra Hakimiyyətinin 

başçısı 
 

Pərvin Kərimzadə Gəncə Dövlət Universitetinin Elm və innova-

siyalar üzrə prorektoru, dosent, Azərbaycan 

Respublikası Milli Məclisinin deputatı 
 

Mikayıl Zeynalov 

 

Gəncə Şəhər İcra Hakimiyyəti başçısının 

müavini  
 

Rafiq Şəfiyev  Gəncə Şəhər İcra Hakimiyyəti başçısının 

müavini 
 

Sevda Qurbanəliyeva 

 

Gəncə Şəhər İcra Hakimiyyəti başçısının 

müavini 
 

Kamil Quliyev Gəncə Şəhər İcra Hakimiyyəti başçısı Aparatının 

Ərazi idarəetmə və yerli özünüidarəetmə 

orqanları ilə iş şöbəsinin müdiri 
 

Xəqani Əbdüləzimov Gəncə Şəhər İcra Hakimiyyəti başçısı Aparatının 

Hüquq şöbəsinin müdiri 
 

Flora Zeynalova Gəncə Şəhər İcra Hakimiyyəti başçısı Aparatının 

Sənədlərlə və vətəndaşların müraciətləri ilə iş 

şöbəsinin müdiri 
 

Əli Rüstəmli Gəncə  Şəhər  İcra  Hakimiyyəti  başçısı 

Aparatının  Memarlıq və tikinti şöbəsinin müdiri 
  

Həsən Məmmədov Gəncə Şəhər İcra Hakimiyyəti başçısı Aparatının 

İctimai-siyasi və humanitar məsələlər şöbəsi 

müdirinin müavini, dini qurumlarla işin 

təşkilatçısı  
 

Faiq Şabanov  Gəncə Şəhər Baş Polis İdarəsinin rəisi 
 

Fazil Həsənəliyev Gəncə Şəhər Prokuroru 
 

Əli Əliyev Dövlət Təhlükəsizlik Xidməti Gəncə Şəhər 

İdarəsinin rəisi 
 

Yaşar Abdullayev   Kəpəz Bələdiyyəsinin sədri 
 

Qoşqar Məmmədov  Nizami (Gəncə ş.)  Bələdiyyəsinin sədri 
 

İbrahim Cəfərov Azərbaycan Dövlət  Aqrar Universitetinin  

rektoru, AMEA-nın müxbir üzvü, professor  
 

Yusif  Yusibov Gəncə  Dövlət Universitetinin  rektoru, professor 
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Akif Süleymanov  Azərbaycan Texnologiya Universitetinin  

rektoru, professor 
 

Zakir  Hüseynov Gəncə şəhər Təhsil İdarəsinin müdiri 
 

Əlikram Məmmədov  Gəncə şəhər Səhiyyə İdarəsinin rəisi, professor 
 

Sənan Hacıyev Gəncə Regional Mədəniyyət və Turizm 

İdarəsinin rəisi  
 

Müşfiq Cəfərov Gəncə şəhər Gənclər və İdman Baş İdarəsinin 

rəisi 
 

Fəxrəddin Zeynalov Gəncə Dövlət Regional Kollecin direktoru 
 

Mehman Rzayev Gəncə Tibb Kollecinin direktoru 
 

Ruziyə Rəhimova Gəncə Musiqi Kollecinin direktor əvəzi 
 

Xəlil Yusifli  AMEA-nın Gəncə Bölməsinin Nizami Gəncəvi 

Mərkəzinin direktoru, Gəncə Dövlət Universite-

tinin professoru 
 

Mübariz Yusifov   Gəncə Dövlət Universitetinin filologiya  

fakültəsinin dekanı, professor 
 

Həsənbala Sadıqov AMEA-nın Gəncə Bölməsinin “Azərbaycan 

tarixi” şöbəsinin müdiri, Gəncə Dövlət 

Universitetinin professoru 
 

Ema Aslanova Gəncə Dövlət Universitetinin  “Azərbaycan 

tarixi” kafedrasının müdiri, tarix üzrə fəlsəfə 

doktoru, dosent 
 

Vüsalə Veysəlova  Gəncə Dövlət Universitetinin  “Ümumi tarix” 

kafedrasının müdiri, tarix elmləri namizədi, 

dosent 
 

Cavid  Bağırzadə 

 

Gəncə Dövlət Universitetinin  “Azərbaycan 

tarixi” kafedrasının dosenti, tarix üzrə fəlsəfə 

doktoru 
 

Azad Bayramov 

 

Azərbaycan Dövlət Aqrar Universitetinin 

“İctimai elmlər və multikulturalizm” kafedrası-

nın müdiri, dosent 
 

Hüseyn Budaqov  YAP Gəncə şəhər Təşkilatının şöbə müdiri, 

Azərbaycan Texnologiya Universitetinin “İcti-

mai elmlər və multikulturalizm” kafedrasının 

dosenti  
 

Elnur Həsənov AMEA Gəncə Bölməsinin elmi işçisi 
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Mətanət Əliyeva AMEA Gəncə Bölməsi  Diyarşünaslıq İnstitutu-

nun elmi katibi 
 

Samir Cəfərov Gəncə Dövlət Filarmoniyasının direktoru, Xalq 

artisti 
 

Əli Qasımov  Gəncə Dövlət Dram Teatrının direktoru 
 

Fərmayıl Paşayev Gəncə Dövlət Kukla Teatrının direktor əvəzi 
 

İradə Gözəlova Gəncə Dövlət Dram Teatrının baş rejissoru 
 

Əli Məmmədov Gəncə şəhər Mənzil – Kommunal Təsərrüfatı  

İstehsalat Birliyinin rəisi 
 

Solmaz  Məmmədova Azərbaycan Respublikası Milli Arxiv İdarəsi 

Gəncə filialının direktoru 
 

Murad Səttərov  Gəncə Şəhər İcra Hakimiyyəti başçısı yanında 

Gəncə Avtomobil Nəqliyyatı ilə Sərnişindaşıma 

İdarəsinin rəisi 
 

Qalib Bağırov  Azərbaycan Rəssamlar İttifaqı Gəncə Bölməsi-

nin sədri 
 

Xəzangül Hüseynova  Azərbaycan Yazıçılar Birliyi Gəncə Bölməsinin 

sədri  
 

Məmməd Cəfərov  Azərbaycan Bəstəkarlar İttifaqı Gəncə 

Bölməsinin katibi 
 

Rəfiqə Sadıqova  “Gəncənin səsi” qəzetinin baş  redaktoru 
 

İrina Kalaşnikova  “Novosti Qyandji” qəzetinin redaktoru 
 

Fuad Cabbarov ARB “Kəpəz”  telekanalının baş direktoru 
 

2. Gəncə şəhərində Azərbaycan Xalq Cümhuriyyətinin 100 illik yubileyinin 

keçirilməsi ilə əlaqədar “Tədbirlər Planı” təsdiq edilsin (əlavə olunur). 

3.  Azərbaycan Xalq Cümhuriyyətinin 100 illik yubileyinin keçirilməsi ilə 

bağlı müvafiq tərtibat işlərinin görülməsini, Azərbaycan Xalq 

Cümhuriyyəti liderlərinin Gəncə şəhərində yaşamış olduqları ünvanlara 

həkk olunmuş xatirə lövhələrinin təmir edilməsini və həmin ərazilərdə 

abadlıq işlərinin aparılmasını təmin etmək Mənzil-Kommunal Təsərrüfatı 

İstehsalat Birliyinə  tapşırılsın. 

4. Sərəncam imzalandığı gündən qüvvədədir. 

5. Sərəncamın icrasına nəzarəti öz üzərimə götürürəm.  

                      

Gəncə Şəhər İcra Hakimiyyətinin başçısı  

Elmar Vəliyev  

Gəncə şəhəri, 13 fevral 2018-ci il. 
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№ 14/2 

 

Bakı şəhəri                                                            20 dekabr 2017-ci il 
 

Azərbaycan Respublikası Nazirlər Kabineti yanında “İçərişəhər” 

Dövlət Tarix-Memarlıq Qoruğu İdarəsi və AMEA-nın təşkilatçılığı 

ilə Azərbaycan Xalq Cümhuriyyətinin 100 illiyinə həsr olunmuş 

“Azərbaycan Cümhuriyyəti - 100” adlı elmi əsərlərin müsabiqəsinin 

keçirilməsi haqqında 
 

Azərbaycan Respublikası Prezidentinin “Azərbaycan Xalq  Cümhuriy-

yətinin 100  illik  yubileyi haqqında” 16 may 2017-ci il tarixli Sərəncamı ilə  

əlaqədar olaraq, Azərbaycan  Respublikası Nazirlər Kabineti  yanında 

“İçərişəhər” Dövlət Tarix-Memarlıq Qoruğu İdarəsi tərəfindən “İllik 

Tədbirlər Planı” hazırlanmış, plana əsasən 35 yaşa qədər gənc tədqiqatçılar 

arasında “Azərbaycan Cümhuriyyəti - 100” adlı  müsabiqənin  təşkil 

edilməsi nəzərdə tutulmuşdur. Müsabiqənin lazımi səviyyədə keçirilməsini 

təmin etmək üçün Qoruq İdarəsi tərəfindən 14 dekabr 2017-ci il tarixli 

məktubla AMEA-ya müraciət edilmişdir.  Müsabiqənin  gənc alimlərin elmi 

araşdırmalara olan marağının artırılması, onların stimullaşdırılması 

baxımından əhəmiyyətini nəzərə alaraq, həmçinin AMEA-nın gənc  

alimlərinin müsabiqədə yaxından iştirakını təmin etmək məqsədilə 

Azərbaycan Milli  Elmlər  Akademiyasının Rəyasət Heyəti 
 

QƏRARA ALIR: 
 

1.  Azərbaycan  Respublikası  Nazirlər  Kabineti  yanında  “İçərişəhər”  

Dövlət Tarix-Memarlıq Qoruğu İdarəsi və AMEA-nın  birgə  

təşkilatçılığı  ilə “Azərbaycan  Cümhuriyyəti  - 100” adlı müsabiqənin 

keçirilməsi ilə bağlı elan verilsin (elan əlavə olunur). 

2.  AMEA-nın  elmi  müəssisə  və  təşkilat  rəhbərlərinə  tapşırılsın  ki,  

yaşı 35-dək olan gənc alimlərin müsabiqədə iştirakının təmin 

edilməsindən irəli gələn məsələləri həll etsinlər. 

3.  Qərarın  icrasına  nəzarət  AMEA-nın  vitse-prezidenti,  akademik  İsa  

Həbibbəyliyə  həvalə edilsin. 
 

 AMEA-nın prezidenti    akademik  Akif Əlizadə 
 

 AMEA-nın akademik-katibi                akademik  Rasim Əliquliyev 
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Azərbaycan Milli Elmlər Akademiyası 

Rəyasət Heyətinin 20 dekabr 2017-ci il tarixli 

14/2 nömrəli qərarı ilə təsdiq edilmiş  

 

                                                                                                 əlavə 

 

“İçərişəhər” Dövlət Tarix-Memarlıq Qoruğu İdarəsi  və   

Azərbaycan Milli Elmlər Akademiyası Azərbaycan Xalq 

Cümhuriyyətinin 100 illik yubiley  tədbirləri çərçivəsində   

“Azərbaycan Cümhuriyyəti – 100” adlı müsabiqə  elan  edir 

 

2018-ci  il  may  ayının  28-də  müsəlman  Şərqində  ilk  parlamentli  

respublikanın - Azərbaycan  Xalq Cümhuriyyətinin yaranmasının 100  illiyi  

tamam  olur.  Bununla  bağlı Azərbaycan Respublikasının Prezidenti  

“Azərbaycan Xalq Cümhuriyyətinin 100 illik yubileyi  haqqında” 16 may  

2017-ci il tarixli Sərəncam imzalamışdır. Müsabiqəni təşkil etməkdə 

məqsəd sərəncamdan irəli gələn bir çox layihələri icra etməklə yanaşı, 

gənclərə Cümhuriyyət tarixini və fəaliyyətini  mükəmməl mənimsətmək,  

onların arasında  maariflənmə işini gücləndirmək, elmi potensialı olan  

gəncləri  bu  mövzuda  yeni  araşdırmalara  cəlb  etməkdir.  

Müsabiqədə 35 yaşa qədər gənc tədqiqatçılar iştirak edə bilər. 
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MÜƏLLİFDƏN 
 

Qədim və mürəkkəb, keşməkeşli tarixə malik Gəncəmiz əsrlər, 

minilliklər boyu öz azadlığı və dövlətçiliyi uğrunda mübarizə aparıb. 

Dahi Şeyx Nizaminin, Məhsəti Gəncəvinin, sənətkar Bəndərin, Comərd 

Qəssabın, qəhrəman Cavad xanın tarix boyunca ruhunu yaşadan 4000 

yaşlı Gəncə şəhəri tarixən Cənubi Qafqazda azadlıq, milli müstəqillik 

yolunda işıq saçan məşəl, yol göstərən parlaq mayak olmuşdur.   Bu 

tarixi bir həqiqətdir ki, XIX əsrin sonu - XX əsrin əvvəllərində 

Azərbaycan tarixi-mədəni, sosial-siyasi, ictimai hərəkatın fəallığına görə  

iki əsas mərkəzə - Bakı və Gəncə şəhərlərinə malik idi. Lakin burada bir 

sıra xüsusi halı qeyd etmək və siyasi təhlil üçün nəzərə almaq çox 

vacibdir. Neft sənayesinin inkişafı qısa müddətdə Bakının Rusiya 

imperiyasında sənaye mərkəzinə çevrilməsinə və bununla əlaqədar 

olaraq, neft  ilə daha çox kosmopolit, politexnik mərkəz kimi formalaşan 

Bakıda siyasi proseslər əsasən Ümumrusiya məcrasında, Avropanın təsiri 

altında, xüsusən onun sosial-demokrat hərəkatı ilə bağlı surətdə inkişaf 

edirdi. Bakıya regionun hər yerindən çox sayda insanlar axışıb 

gəldiyindən Bakı çoxmilli şəhər olaraq formalaşırdı. Buna görə də artıq 

tədqiqatçılar bir məsələdə həmfikirdirlər ki, sinfi maraqların milli 

maraqları üstələdiyi Bakı şəhərində Azərbaycanın milli qüvvələrinin səsi 

bəzən eşidilməz, daha dəqiq ifadə etsək, zəif olaraq qalırdı. Lakin 

Bakıdan fərqli olaraq, milli ənənələrin daha üstün olduğu 4000 yaşlı 

Gəncə şəhəri isə etnik cəhətdən daha yekcins idi, eyni zamanda burada 

kifayət qədər milli ziyalı təbəqəsi vardı. 

Məqsədimiz uzun illər sovet rejimi şəraitində, xüsusən ciddi  senzura 

şəraitində yaza bilmədiklərimizi demək, bundan sonra yazılacaq 

tariximizə aid kitabların metodoloji istiqamətini müəyyən etməkdir. 

Türkiyədə sənədlərlə tanış olduqca, bir həqiqəti dərk etdik ki, uzun illər 

ortaq taleyi yaşamış Anadolu və Azərbaycan türklərinin milli 

qardaşlıqları ilə yanaşı, ortaq tarixləri də vardır. Bunları bir-birindən 

ayırıb öyrənmək mümkün deyildir. 

Ümummilli lider Heydər Əliyev tariximizə münasibəti şərh edərək 

yazırdı: “Nadir bir irsin varisləriyik. Hər bir Azərbaycan vətəndaşı bu 

irsə layiq olmağa çalışaraq böyük bir tarixi keçmişi, zəngin mədəniyyəti, 

yüksək mənəviyyatı olan ölkəmizin həm dünəninə, həm də gələcəyinə 

dərin bir məsuliyyət hissi ilə yanaşmalıdır… 

 Azərbaycan xalqının bizim eranın iki min ili ərzində keçib gəldiyi yol 

yenilməz, zəngin, mərdanə bir qəhrəmanlıq tarixidir. Belə bir ibrətamiz 

qəhrəmanlıq tarixinin açıqlanmasında Azərbaycanın istiqlal mübarizəsi, 
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xüsusi ilə milli hərəkat tarixinin tədqiq edilməsi və hərtərəfli öyrənilməsi 

müstəsna əhəmiyyətə malikdir”. 

Hər bir xalqın tarixində, bu isbat edilməsinə ehtiyac olmayan 

həqiqətdir ki, Şanlı günlərin və Qanlı günlərin olduğuna tariximiz 

şəhadət edir. Bu günlərin hər ikisi əbədi deyildir. Əsas olan odur ki, 

ayıq olmalı, şanlı günlərin sayını artırmalı, qanlı günlərin bir daha 

təkrar olunmasına imkan verməməyin yollarını axtarmalı və onu 

həyata keçirməliyik. Millət olaraq unutmamalıyıq ki, bizə tərxis olmaq 

olmaz. Ona görə ki, erməni kimi bir qonşumuzu bizə ürcah etmişlər. 

Onlar bizə qarşı onilliklərin deyil, yüzilliklərin planını tutur və yerinə 

yetirməyə çalışırlar. Çalışırlar və çox şeyə də nail olurlar. Biz də onlara 

qarşı uğurlu mübarizə aparmaq üçün onların silahı ilə silahlanmalı və 

unutmamalıyıq. Bizim üçün tariximizdə baş vermiş hadisələri unutmaq 

cinayətdir. Ona görə ki, unutduqca, erməniyə qazanmaq şansı veririk. 

1828-ci ildə torpaqlarımıza köçürülən ermənilərin bu gün Ermənistan 

respublikası adında bir işğalçı dövləti var.1   

Azərbaycan Xalq Cümhuriyyəti ürəklərdə elə bir məşəl alovlandırdı 

ki, təqribən 70 il ərzində hökmranlıq etmiş totalitar kommunist rejiminin 

amansız cəza-repressiya maşını da bu məşəli söndürə bilmədi. 

Azərbaycan Xalq Cümhuriyyəti az yaşasa da, xalqımızda azadlıq, 

müstəqillik fikirlərini daha da gücləndirmiş oldu. 

Mənəvi sahədə həlli vacib olan çox mühüm vəzifələrdən biri milli 

özünüdərk şüurunun formalaşdırılması, milli-mənəvi dəyərlərin 

bərpasıdır. Bu işdə xalqımızın çoxəsrlik tarixinin heç bir konyukturdan 

asılı olmadan, yerli-yataqlı tədqiqi, tarixi həqiqətlərin məhz həqiqət 

prizmasından qiymətləndirilməsi misilsiz əhəmiyyətə malikdir. Heydər 

Əliyev bununla bağlı yazır: “Tarixi olduğu kimi qəbul etmək, dərk etmək 

və olduğu kimi qiymətləndirmək lazımdır; tarixi təhrif də etmək olmaz, 

tariximizdəki qara ləkələri, qara səhifələri unutmaq da olmaz. Çünki 

tarixin vicdanla tədqiqi və tarixi həqiqətin olduğu kimi yazıya alınması, 

obyektivcəsinə qiymətləndirilməsi “Haradan gəlib hara gedirik” – sualına 

cavab tapmaq, geniş anlamda isə özünü tanımaq və tanıda bilmək üçün 

gərəkdir. Tarix ideoloji qəliblər, siyasi yararlılıq prizmasından deyil, 

həqiqət nöqteyi-nəzərindən dəyərləndirildikdə yararlı olur”. 

1875-ci il  “Əkinçi” qəzetinin çapı ilə start götürən Milli Azadlıq           

Hərəkatı 1918-ci ilin 28 mayına, yəni Azərbaycan Xalq Cümhuriyyətinin 

elan olunduğu günə qədər davam etdi. Sonda da İstiqlal Bəyannaməsi 

                                                           
 

1 Kazım Karabekirin Kaleminden. Doğunun Kurtuluşu. Ərzurum, 1990, s. 371. 
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kimi şanlı bir tarixlə nəticələndi. Bu, təbii ki, öz-özünə meydana 

gəlmədi. Məhəmməd Əmin Rəsulzadənin “Biz yoxdan bir bayraq var 

etdik” kəlamının altında o dövrün ziyalıları dayanırdı. Hansı ki, onlar çox 

böyük çətinliklərə baxmayaraq, xaricdə təhsil alıb və Avropanın 

demokratik, intellektual dəyərlərini Şərq ölkəsi olan Azərbaycana da 

gətirmişlər. 

  XX əsrin əvvəllərində Azərbaycanın demokratik fikirli ziyalılarının 

nəşr olunan əsərlərində Azərbaycan xalqının ictimai-siyasi və sosial 

problemlərindən geniş söhbət açılırdı. Publisist Əbdülxaliq Axundov 

yazılarının birində Rusiya Dövlət Dumasının şovinist deputatı 

Prutskeviçin “Rusiyada ruslardan başqa heç kəs ola bilməz“2 sözlərini 

misal çəkərək onun müstəmləkə xalqlarına düşmən münasibətini 

pisləyirdi. 

1918-ci ildə Zaqafqaziya Seymi dağıldı. Seymin xarabası üzərində üç 

müstəqil, demokratik respublika yarandı. Torpağı olmayan erməni 

Zaqafqaziya Seyminin dağılması ilə özünə dövlət yaratmaq istəyirdi. 

Hələlik Tiflisdə yeni yaranan erməni dövləti Gürcüstan Respublikasının 

paytaxtını tərk edib, öz “torpağına” - paytaxtına getməli idi. Lakin nə 

dövlət quracaq torpağı, nə də hökuməti yerləşəcək paytaxtı yox idi.  

Bircə ermənilərin mükəmməl “tarixləri” var idi. Görkəmli tarixçi 

Piatrovski nə qədər də dəqiq demişdir ki, “ermənilər tarixlərinin 

qədimliyinə görə tarixlərinə yox, tarixçilərinə minnətdar olmalıdır”. 

Sözü atəşlə müqayisə edənlər çox olub. Nizami babamız sözü atılan 

oxla müqayisə edib. Deməmisən - o, demisən - sən ona görə cavab verir, 

bir sözlə, onun köləsinə çevrilirsən. Piatrovskinin də əcnəbi erməniyə 

atdığı bu söz gülləsi, onların tarixinin mahiyyətini açan qanadlı ifadədir. 

Babamız Mirzə Cəlil “Ölülər” komediyasında qəbiristanlıq səhnəsində 

“dirilmək imkanı” olanlara İskəndərin dili ilə, “dirilib qəbiristanlıqda 

qalmayacaqsınız”, xitabını edir. Ermənilər də respublika elan edib 

Tiflisdə qalası deyildilər. Onlar getməli idilər. Ancaq hara? 

1918-ci ildə ermənilərin Qafqazda, xüsusilə Azərbaycanda yerli 

əhaliyə qarşı törətdiklərinin ətraflı təhlilindən aydın olur ki, onlar çoxdan 

“hara?” sualına cavab axtarırmışlar. 1918-ci ilin yazından ermənilər 

“hara üçün çalışır”, Qafqazın ayrı-ayrı yerlərində müsəlmanların 

yaşadıqları torpaqlarda etnik təmizləmə həyata keçirirdilər. Görünür,  

bizlər başa düşməmişik, bütün günahlarını erməniliklərinə bağışlamışıq. 

                                                           
 

2  Azərbaycan Xalq Cümhuriyyəti Ensiklopediyası. “Axundov Mirzə Əbdülxaliq Hacı 

Abdulla oğlu” məqaləsi, I cild, s.109. 
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Bizdən fərqli olaraq, ermənilər bütün dövrlərdə hələ qarşıda olan 1918-ci 

ilə hazırlaşırmışlar. 

Bu, əslində tarixin sonrakı gedişi ilə təsdiq olundu. Təsdiqi təsdiq 

etməyə isə ehtiyac yoxdur. Sonralar biz, 1905-ci ildə ermənilərin 

azərbaycanlılara qarşı soyqırımı etməsini unutdurmağa çalışır, qapımızın 

nəinki sür-sümüyünü, hətta özümüzə qıymadığımızı da onlardan 

əsirgəmirdik. Axı onlar torpaqsız, yurdsuz, yuvasız idi. Bəzən onları 

özümüzə kirvə də edirdik. Hətta müsəlmanlığı qəbul etmələrini də 

alqışlayırdıq. 

Bir çox hallarda ermənilərin tarixi cinayətləri yadımıza düşəndə də 

beynəlmiləlçiliyimiz baş qaldırır və uşaqlarımıza “İlan yerisin, balası da 

dalınca” nəsihətini verirdik, “İlanın ağına da, qarasına da lənət” deyənləri 

gözümçıxdıya salırdıq. 1914-1918-ci illərdə anasının arxasınca sürünən 

bu “ilan balaları” - ermənilər böyümüş, əməllərinə görə analarından da 

beş addım qabağa getmişdilər. 

1914-1918-ci illərdə ermənilər Qafqazda vətənsiz, gəlmə olduqları 

halda azərbaycanlıları günahkar bilirdilər. Azərbaycanlıların günahı isə 

onların müsəlman, ən əsası da türk olmaları idi. Ermənilər “ən yaxşı türk 

ölü türkdür” təbliğatı aparır, özlərinin tarixi yadigarları olmadığından, 

müsəlman abidələrinə sahib çıxmağa çalışırdılar. Onların avtoqrafları 

qarət, talan, dağıtmaq, azərbaycanlılara qarşı soyqırımı idi. 1918-ci ilin 

mart ayından etibarən “əksinqilabçı ünsürlərə qarşı mübarizə” şüarı 

altında Bakı Kommunası tərəfindən ümumən Bakı quberniyasını 

azərbaycanlılardan təmizləmək məqsədi güdən mənfur plan həyata 

keçirilməyə başlandı.3 

Çox vaxt göz yaşlarımızı ürəyimizə axıtmışıq. Qoy düşmənlərimiz 

görməsinlər demişik. Kədərimizi, dərdimizi kimsəyə elan etməmişik. 

Dilimizə bir söz gəlib – “Miqrasiya”, Bəzən miqrasiya edənlər bu sözün 

mənasını bilmirdilər. Əslində heç bilməyə ehtiyacları da yox idi. Çünki 

bu sözü bilmək belə onları müxtəlif istiqamətlərə qaçıb, can 

qurtarmaqdan saxlaya bilməzdi. Bəlkə də azərbaycanlıların miqrasiyası o 

vaxtdan daha da artmışdır. 

Haralara getmədi Vətən övladları? Pənah apardı qonşulara - İrana, 

Türkiyəyə, Rusiyaya, Orta Asiyaya, Avropaya. Qürbət taleli insanlar 

qürbətdə Vətəni düşündülər. İlk vaxtlar onların əksəriyyəti Azərbaycanla 

                                                           
 

3 H.Əliyev. Azərbaycanlıların soyqırımı haqqında. “Xalq” qəzeti, 27 mart 1998-ci il. 
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sərhəd yerlərdə yaşadılar. “Vətəndən gələnlərdən xəbər tutmaq asan 

olsun, dedilər”. Tez-tez xəbər tuturdular da. 

1918-ci ilin mart qırğınları arxada qalmışdı. Aprel ayı yola salınmış, 

may ayının hansı hadisələrlə zəngin olacağı məlum deyildi. Azərbaycanlı 

mühacirlər hər yerdə Vətəndən gələn xoş xəbərlərin həsrəti ilə 

yaşayırdılar. Gəncədən onlara ümidverici xəbərlər gəlirdi, Bakı 

Kommunası mərkəz Gəncə olmaqla Azərbaycanın qərbini tuta 

bilməmişdi. Azərbaycan Demokratik Respublikası Gəncəni müvəqqəti 

paytaxt elan etmişdi. Daxildə də, xaricdə də ümid Gəncəyə qalmışdı. Ona 

görə də xaricdə və daxildə hamını Azərbaycanda olanlar yox, daha çox 

Gəncədən gözlənilənlər maraqlandırırdı. Azərbaycandan gələnləri 

qarşılayıb, “Gəncədə nə var, nə yox?” soruşanlar bir deyil, on deyil, 

minlərlə idi. Bəlkə bu sayı on minlərlə artırmaq da olar. Xaricdə, 

Azərbaycanın sərhədlərinə yaxın olub, vəziyyətin düzəlməsini 

gözləyənlər bir-birinə rast gələndə dedikləri “Gəncədə nə var, nə yox?” 

sorğusu dünyanın hər yerinə yayılmışdı. Astarada da, Batumda da, 

Tiflisdə də, Dərbənddə də, Aşqabadda da “Gəncədə nə var, nə yox?” 

soruşurdular gələnlərdən və bir-birindən. 

1918-ci ilin mayı çox ümid verirdi. Mayın 28-i Azərbaycan istiqlalını 

doğurdu. Ümummilli liderimiz Heydər Əliyev Şərqdə ilk müsəlman 

demokratik respublikasının elan edilməsi ilə əlaqədar  yazırdı: “Bu tarixi 

gün Azərbaycan xalqının həyatına böyük və əlamətdar hadisə kimi daxil 

olmuşdur. Şərqdə ilk demokratik dövlət quruluşunu yaratmış Azərbaycan 

Xalq Cümhuriyyəti istiqlaliyyətimizi elan edərək, xalqımızın müstəqillik 

əzmini nümayiş etdirmişdir”.4 

   Tarixdə o vaxta qədər bizim taleyimizdə bu qədər önəmli rol 

oynamış gün yox idi. Bu hadisəni yalnız Azərbaycan Respublikasının 

Prezidenti Heydər Əliyevin 1993-cü ildə hakimiyyətə yenidən qayıdışı 

ilə müqayisə etmək olar. Çünki 1993-cü ildə başı üzərində Domokl 

qılıncı asılan Azərbaycan istiqlalını, dövlətçiliyini məhz Heydər Əliyev 

zəruri məhvolmadan xilas etdi. 1918-ci ilin mayında dövlətçiliyimizin, 

istiqlalımızın məhvolma vəziyyətində olması tarixi reallıq idi. Tiflisdəki 

Azərbaycan istiqlalının xəbəri dünya ölkələrinə bəyan edildi. Şübhəsiz, 

ən çox sevinən vətən həsrətlilərimiz oldu. İndi daha çox “Gəncədə nə 

var, nə yox?” soruşmağa başladılar. 

Uzun illər müxtəlif arxivlərdə, kitabxanalarda işləmişəm. Azərbaycan 

tarixi ilə əlaqədar Türkiyədə olan sənədlərin böyük əksəriyyəti sovet 

                                                           
 

4 “Azərbaycan” qəzeti, 27 may 1998-ci il. 
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ideologiyası qadağalarına görə tədqiqatçılarımız tərəfindən istifadə 

edilməmişdir. Bunların Azərbaycan alimlərinə və oxucusuna çatdırılması 

elmi-tədqiqat imkanları baxımından çox vacibdir.  

Ümummilli lider Heydər Əliyev  Azərbaycan Xalq Cümhuriyyətinin 

yaranmasına müstəsna əhəmiyyət verərək qeyd edirdi ki, müsəlman 

Şərqində ilk demokratik cümhuriyyətin məhz Azərbaycan torpağında 

yaranması xalqımızın o dövrdə və o illər ərəfəsində – XIX əsrin sonunda 

və XX əsrin əvvəllərində milli müstəqillik, azadlıq duyğularıyla 

yaşaması ilə bağlıdır. O illərdə xalqımızın qabaqcıl şəxsiyyətləri, 

mütəfəkkir adamları, ziyalıları xalqımızda milli azadlıq, milli müstəqillik 

duyğularını gücləndirmiş, milli dirçəliş, milli oyanış əhval-ruhiyyəsi 

yaymış və bunların hamısı məntiqi olaraq Azərbaycan Xalq 

Cümhuriyyətinin yaranmasına gətirib çıxarmışdır. 

Azərbaycan tarixinin Sovet hakimiyyəti illərində yasaqlara, hətta 

qadağalara məruz qalmış mövzularından biri Azərbaycan Xalq 

Cümhuriyyətinin tarixidir. Azərbaycan  Xalq Cümhuriyyəti bu millətin 

taleyində böyük bir tarixi hadisə idi. Lakin tarixi gerçəkliyi də nəzərə 

almaq lazımdır ki, Azərbaycan müstəqilliyini qeyri-adi bir siyasi şəraitdə 

əldə etmiş oldu. Azərbaycan Xalq Cümhuriyyəti yaradıldıqdan sonra 

Azərbaycanın tarixi paytaxtı Bakıda olan Bakı Xalq Komissarları Soveti 

Tiflisdə elan olunan milli hökuməti tanımadı, hətta ona qarşı müharibə 

elan etdi. 

Azərbaycan Xalq Cümhuriyyətinin sovet rejiminə görə bir çox 

“günahları” var idi. Azərbaycan Xalq Cümhuriyyətinin qurucuları faktiki 

olaraq istiqlal mübarizəsinə qalxmaqla bolşevik Rusiyasına qarşı 

çevrilmişdilər. Bakı Xalq Komissarları Sovetinin Azərbaycanın hər 

yerində hakimiyyətini qura bilməməsinin  günahkarı bolşevik-daşnaklar 

tərəfindən Azərbaycan Xalq Cümhuriyyəti hesab edilirdi.  

Azərbaycan Xalq Cümhuriyyəti tarixində Gəncə mühüm rol 

oynamışdır. Gəncə Azərbaycan Xalq Cümhuriyyətinin paytaxtı və 

döyüşən qərargahı idi. Bakı Xalq Komissarları Sovetinin hakimiyyətinin 

yerlərə yayılmasına mane olan Gəncə idi. Gəncənin müqaviməti və 

mübarizəsi olmasaydı, Bakı Xalq Komissarları Sovetinin bolşevik-

erməni qüvvələri Azərbaycanı tamamilə işğal edə bilərdilər. Buna görə 

də Sovet hakimiyyəti illərində yazılan kitablarda Gəncəmiz sovet 

rejiminin barışmaz düşməni, Azərbaycan istiqlalının paytaxtı və 

Azərbaycan istiqlalı uğrunda mübarizədə hərbi qərargah hesab edilərək 

tənqidlərə məruz qalırdı. Sovet hakimiyyəti illərində Gəncə adının yasaq 

elan edilməsi də bununla əlaqədar idi. Bu münasibət Sovet hakimiyyəti 

mövcud olduğu bütün zamanlarda davam etmişdir. 
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Biz tariximizi dünyaya demək olar ki, hələ də az tanıda bilmişik. 

Bunların ən zəruri olanlarından biri Gəncə tarixi və onun sıx bağlı olduğu 

erməni məsələsidir. Babalarımız “qaçaq-quldur” qanunları ilə deyil, 

“kişilik qanunları” ilə yaşamağı, tarix yaratmağı, yaşam və dövlət 

idarəçiliyini müharibələrdə belə vərdişə çevirmişdilər. Düşmənlə savaş 

meydanında mərdi-mərdanə vuruşduqdan sonra “sözlərini” qılıncla 

dediklərindən başqa sözə yer olmadığı fikrində idilər. Lakin dünyada 

insanların bir çoxu, xüsusən ermənilər cəbhədə həmişə qazana 

bilmədiklərini təbliğatlarla əldə etmişlər və həmin işi bu gün də davam 

etdirirlər.  Özü də bu diplomatiyadan əl çəkmək fikrində deyillər.  

Xaricilər bizim məmləkətin tarixinin zənginliklərini bilmədikləri 

halda, onun təbii zənginliklərinin yüzlərlə atlasını tərtib etmişlər. Bu, 

onlara Azərbaycanla bağlı siyasətlərini müəyyən etməyə imkan 

vermişdir. 

Azərbaycan Respublikası son dəfə müstəqillik qazandıqdan sonra 

Türkiyə ilə münasibətlərimizə yenidən nəzər salınmışdır. Tariximizin bu 

dövrünə aid yazılmış əsərlər qiymətli olmaqla yanaşı, eyni zamanda 

ölkəmizdə tədqiqatçılar və oxucular üçün faydalı məlumatlarla zəngindir. 

Lakin Azərbaycanda tədqiqatçıların istifadə etdiyi yeni mənbələrdən 

alınan faktlar dağınıq olduğundan, onlardan istifadə edilməsində xeyli 

çətinliklər yaranır. Bu səbəbdən də Azərbaycan Demokratik 

Respublikasının Osmanlı imperatorluğu ilə münasibətləri tarixini, o 

cümlədən Gəncə tarixinin 1918-1920-ci illər dövrünü əsaslı şəkildə, 

fərqli ideologiyalara bağlı olmadan, tam olaraq tədqiq etmək mümkün 

olmamışdır. 

Son 100 ildə ölkəmizdə Azərbaycan tarixinə, o cümlədən Azərbaycan 

Demokratik Respublikasının paytaxtı olmuş Gəncənin tarixinə aid 

qiymətli əsərlər yazılmışdır. Həmin əsərlər nə qədər də sovet 

ideologiyası qəliblərinə uyğun yazılmış olsa belə, onlarda maraqlı faktlar 

vardır. Hər hansı əsəri “sovet indeksi ilə yazılmışdır” deyib tarixin 

unutqanlıq dünyasına göndərmək olmaz.  Sovet mənbələrindən istifadə 

edildiyi zaman müqayisə üçün digər mənbə olmadığından, əldə olan 

sənədlərə tənqidi yanaşma imkanımız olmamışdır. İndi dünyanın 

arxivləri açıldığından onlardan birbaşa, ya da kompüter vasitəsi ilə 

istifadə etmək imkanı yaranmışdır. Yaxud da bizə tərəfdar olan az sayda 

müəlliflər tərəfindən nəşr edilmiş əsərlərdən istifadə etmək imkanımız 

vardır.  

Xaricilərin yazdığı kitablar nə qədər qiymətli olsa da, bu yazılarda 

müəlliflərin ürək yanğısı çətin görünür. Bununla belə, əcnəbi müəlliflərin 

əsərləri bizim üçün dünya miqyasında çox böyük dəstək olmuş və bu  

dəstək bu gün də davam edir. Tariximiz haqqında ən doğru əsəri 
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Azərbaycan tarixçilərinin yazacağı fikrindəyik. Başqa bir ölkədə 

“redaktə” olunan kitabla millətə xidmət etmək ehtimalının yüksək 

olacağına inanmaq sadəlövhlük olardı. 

Rusiya, Türkiyə, İran mənbələrindən imkan daxilində müqayisəli 

şəkildə istifadə etmədən Azərbaycanın, o cümlədən Gəncə tarixinin 

yazılması mümkün deyildir. 

Azərbaycan tarixi haqqında bir səhifə, bir məqalə, bir kitabla  

gerçəkləri yazmış xarici müəlliflər az iş görməmişlər. Azərbaycanda olan 

müəlliflərin də kitabları bizim üçün çox qiymətlidir. Ona görə də bu 

kitabla Azərbaycan tarixi haqqında yazmış möhtərəm insanlara (hansı 

ölkədə yaşamasından asılı olmayaraq) minnətdarlıq borcumu ifadə etmək 

istərdim. Onlar həmin əsərləri ilə Azərbaycan həqiqətlərini dünyaya 

yaymış, çox mühüm bir cığır açmışlar. Bu cığırın genişləndirilməsi, yola 

çevrilməsi Azərbaycan tarixçilərinin vəzifəsidir. Bu kitabla onların açmış 

olduğu yolu bir qədər də genişləndirmək və uzatmaqla həmin məqsədə 

xidmət mümkün olarsa, demək, sərf olunan ömür hədər getməmişdir. 

 Fikirlərim çox mükəmməlliyə iddiaçılıq mənasında qəbul 

edilməməlidir. Bu, Azərbaycan istiqlal tarixini yazan müəlliflərin 

yaratmağa çalışdıqları tədqiqat zəncirinin bir halqası olmaq arzusudur. 

Ümidvarıq ki, bundan sonra gələnlər də boşluqları doldurmaqla 

tariximizə yeni-yeni zəncir halqaları əlavə etmiş olacaqlar. 

Tökülən qanımız qədər mürəkkəb işlətmədən bu qanların dünya 

tərəfindən qəbul edilməsi mümkün olmayacaqdır. Millətin tanınmasının 

və dünyada qəbul olunmasının yolu yalnız savaş meydanından keçmir. 

Ondan az əhəmiyyətli olmayan bir yol da alimlərimizin qələminin 

ucundan və yazı masasının üzərindən  keçir. 

“Tarix tamaşa ediləcək tablo deyildir, fəqət həll edilməsi vacib olan 

bir məsələdir”.  Bu da tarixçilərin mübarizəsinin müqəddəs missiyasıdır. 

Tarix həm də düsturlardan ibarətdir. Düsturları həll etmək üçün isə vacib 

sənədlərə ehtiyac vardır. 

1918-1920-ci illərdə Azərbaycan Xalq Cümhuriyyətinin şərəfli 

fəaliyyətinə həsr olunmuş əsərlərdə də təəssüf olsun ki, tariximizə lazımi 

obyektiv qiymət verilməmiş, dövrün çoxlu arxiv materiallarının harayına 

baxmayaraq, mənbələrə biganəlik göstərilmişdir. Ədalət xatirinə qeyd 

etməliyik ki, Azərbaycan tarixşünaslığında Azərbaycan Xalq 

Cümhuriyyəti tarixi ən çox tədqiq edilən sahələrdəndir. Tədqiqat 

prosesində bir çox əsərlərlə tanış olmuş və o nəticəyə gəlmişik ki, tədqiq 

edilməli hələ çox məsələlər vardır. Odur ki, onların geniş arxiv 

materiallarını cəlb etmədən 23 aylıq cümhuriyyət tarixinin zaman və 

insanlar qarşısında qoyduğu ”Nə üçün?” sualına cavab vermək mümkün 



 
 
 

29 
 

deyildir. Bu “Nə üçün?” sualına cavab vermək üçün kitabda aşağıdakı 

vəzifələr yerinə yetirilmişdir: 

-Azərbaycan Xalq Cümhuriyyəti tarixində opponentlərinin 

əsaslandırılmamış və tez-tez təkrarlanan nəticələrindən biri ondan 

ibarətdir ki, guya cümhuriyyət dövlətçiliyin təşkili nöqteyi-nəzərindən 

təcrübəsiz olmuş və vaxtında dövlətçiliyin mühüm aktlarını hazırlaya 

bilməyibmiş. Təhlil prosesində bunun cümhuriyyətin dövlətçilik 

fəaliyyətini təsdiq edən arxivlərin sənədləri ilə tanış olmamaqdan irəli 

gəldiyi ortaya çıxmışdır: 

-Azərbaycan Xalq Cümhuriyyəti Gəncədə 93 təlatümlü gün 

keçirmişdir. Azərbaycan Respublikası Tarix Arxivinin fondlarında 

mühafizə olunan sənədlərlə tanışlıqdan bəlli olur ki, 93 gündə 

Azərbaycan Xalq Cümhuriyyəti 210 hüquqi-dövlətçilik aktını hazırlamış 

və qəbul etmişdir. Qeyd olunan sənədlərdə Cümhuriyyətin qanunverici 

bazasını tam və yüksək səviyyədə yarada bilməsi göstərilmişdir; 

-Bakıda ictimai hərəkat xadimləri arasında sosial-demokratiya 

qüvvətli olduğu halda, Gəncədə olanların milli-demokratik hərəkatın 

tərəfdarı olduğu da tədqiqat prosesində sənədlər tərəfindən təsdiq 

edilmişdir; 

-Yaddan çıxarılmamalıdır, Azərbaycan Xalq Cümhuriyyəti Gəncədə 

olduqda onun qanunverici orqanı - Parlamenti yox idi. Bir neçə qanunun 

Milli Şura tərəfindən, qalanları isə Azərbaycan Xalq Cümhuriyyəti 

Hökumətinin Nazirlər Şurası və müvafiq nazirliklər tərəfindən qəbul 

edildiyi müəyyən edilmişdir; 

-Azərbaycan Xalq Cümhuriyyətinin Gəncədə və Bakıda qəbul etdiyi 

hüquqi aktlar mükəmməl qanunvericilik nümunəsi olub, cəmiyyətin 

bütün sahələrini əhatə edirdi, burada Avropada tətbiq edilməyən bir xalq 

cümhuriyyəti qurulmasının həqiqiliyi, mənbələrdə də açıq şəkildə 

göstərilmişdir; 

-Gəncə Azərbaycanın Qərb bölgəsinin yalnız inzibati mərkəzi 

deyildir, həm də azərbaycançılığın, sosial hərəkatın mərkəzi idi. 

Cümhuriyyət dövrü Gəncəsinə baxış bucağı yanlışdır. Ona görə ki, 

Gəncəyə müasir bucaq altında baxılır və hər vəchlə onu Rusiya 

imperiyasının əyalət şəhərlərindən biri hesab edirlər. Halbuki, Rusiya 

imperiyasında bir sıra şəhərlər istisna edilərsə, Gəncə paytaxt olmağa 

layiq şəhər idi. Tarixin bütün dövrlərində olduğu kimi, Gəncədə iqtisadi, 

mənəvi və təhsil sahəsində çox uğurlar əldə edilmişdir ki, bu da 

gəncəlilərin Rusiya imperiyasının siyasi həyatında fəal iştirak etməsinə 

imkan yaradırdı. Gəncəlilər təhsillərini Şərqin, Avropanın və Rusiyanın 

ali məktəblərində alaraq regionun siyasi həyatında aparıcı mövqedə 

iştirak edirdilər ki, bu fakta da aydınlıq gətirilmişdir;  
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-Azərbaycan Xalq Cümhuriyyəti tarixinin arxivşünaslıq bazasının 

müəyyən edilməsi də mühüm əhəmiyyət kəsb edir. Azərbaycan 

Respublikası Dövlət Tarix Arxivinin AXC ilə əlaqədar fondlarının da 

siyahısı  kitaba əlavədə verilmişdir ki, bundan sonrakı tədqiqatçıların 

istifadəsini asanlaşdırsın; 

-Tarixi tədqiqatlar cansız deyildir. Ona görə də Azərbaycan Xalq 

Cümhuriyyətinə Osmanlı hərbi birliklərinin əvəzsiz köməyini öyrənərkən 

vacib və tarixi ədalətin tələb etdiyi məsələ - Anadolu-Qafqaz türklərinin 

qarşılıqlı qardaşlıq konsepsiyası Azərbaycan tarixşünaslığında ilk dəfə 

tədqiq edilmişdir;  

-Çox halda Osmanlı dövlətinin Qafqaz İslam Ordusu vasitəsi ilə 

Azərbaycan Xalq Cümhuriyyətinə göstərilən köməyi tədqiq olunarkən 

Qafqaz türklərini sanki fəaliyyətsiz təsvir etmək kimi yanlış bir meyl 

vardır. Balkan və Çanakkala savaşlarında şəhid olan on minlərlə 

Azərbaycan türklərinə haqsızlıq olduğunun fərqində olmalıyıq. Tədqiqata 

bu pəncərədən də baxılmışdır; 

-Birinci dünya müharibəsi illərində tarixdən məlum olduğu kimi, 

Anadolunun müəyyən bölgələri ruslar tərəfindən işğal edilmişdir. Rus 

işğalında olan bölgələrdə erməni quldur dəstələri özbaşınalıqlar edir, 

türklərə qarşı həqiqi soyqırımı həyata keçirdikləri bir dövrdə Bakı 

Müsəlman Xeyriyyə Cəmiyyətinin geniş profilli fəaliyyəti geniş və yeni 

faktlar əsasında tədqiq edilmişdir; 

-1917-ci il Oktyabr inqilabı dünyanın tarixi inkişafının yönünü 

zorakılıqla dəyişdi. O vaxtdan başlayaraq bolşevik inqilabı Peterburqdan 

ucqarlara - Qafqaza süründü və uğur da qazandı. Azərbaycan xalqının 

qanlı düşməni Stepan Şaumyanın başçılığı ilə Bakıda Xalq Komissarları 

Sovetinin bolşevik hakimiyyəti quruldu. V.İ.Leninin planına görə Bakı 

Xalq Komissarları Soveti Qafqazda bolşevik inqilabının qələbəsini hansı 

yolla olursa olsun, təmin etməlidir tələbi təhlil edilmişdir; 

-Azərbaycanlılara qarşı soyqırımının həyata keçirilməsində Leninin 

planının Şaumyanın iştirakı ilə həyata keçirilən faciələrin məqsədinin 

Qafqazı azərbaycansızlaşdırmaqdan ibarət olduğu müəyyən edilmişdir. 

-Zaqafqaziya Komissarlığının fəaliyyətinə tarixi münasibətin dünəni 

və bu günü təhlil edilmişdir; 

-Dünyada “ordusuz xalq müdafiəsiz xalqdır” tendemi mövcuddur ki, 

zamanın qara siyahısına düşən hökmdarlar işğal prosesində müqavimət 

göstərən və ona görə də mənfi münasibət bəslədikləri xalqları onun 

vasitəsi ilə cəzalandırırlar. Rusiya işğal prosesində Azərbaycanın, xüsusi 

ilə Gəncənin ciddi müqavimətinə rast gəldiyindən və xristian 

təəssübkeşliyindən hərəkət edərək xalqın silahsızlaşdırılmasını həyata 

keçirmənin mükəmməl metodikasını hazırlamışdı. Azərbaycanlılar hərbi 
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səfərbərlikdən kənarda saxlanılır, hərbi məktəblərdə istisnalar nəzərə 

alınmazsa, oxumağa icazə verilmirdi. Onların heç bir hərbi texnika ilə 

tanış olmasına nə üçün icazə verilmədiyi təhlil edilmişdir; 

-Transqafqaz Seyminin daxili-xarici siyasəti geniş təhlil edilmiş və  

məqsədli olaraq Şaumyanın rəhbərliyi ilə Bakı Xalq Komissarları 

Sovetinin göstərişi ilə ermənilərin azərbaycanlılara qarşı soyqırımının 

qarşısının alınması ilə əlaqədar heç bir tədbir görə bilmədiyi təsbit 

edilmişdir; 

-1917-ci ilin oktyabrından başlayaraq bolşevik inqilabı Qafqazda 

tamamilə qələbəni təmin etməyə çalışırdı. Azərbaycanda o dövrdə  

Leninin bolşevizminin sosial bazası yox idi. Bununla əlaqədar olaraq 

Bakı Xalq Komissarları Sovetinin Bakıda zor ilə, cəbhədən qayıdan 

ermənilərin köməyi ilə üstünlüyə nail olduqları müəyyən edilmişdir; 

-Qafqazda bolşevizmin qələbəsinə imkan verməyən Gəncə sindromu 

uzun illər açılmamış, çox hallarda da ya bilməyərək, ya da məqsədli 

olaraq üstündən keçilmişdir. 1917-ci ilin oktyabrından bolşevizmin 

Qafqazda yayılmasına Gəncə başda olmaqla Azərbaycanın qərb 

bölgəsinin mane olması müəyyən edilmişdir; 

-V.İ.Lenin və İ.Stalinin Azərbaycana, konkret olaraq Gəncəyə 

münasibəti başımıza gələn fəlakətlərin səbəbi olsa da, uzun illərdən bəri 

tədqiq edilməmiş və tarixi tədqiqatına qərar verilməmişdir. Gəncənin 

1917-1918-ci ilin mayında Bakı Xalq Komissarları Sovetinə Leninin 

Qafqazı bolşevikləşdirmək tapşırığını yerinə yetirməyə imkan vermədiyi 

tədqiq edilmişdir; 

-Azərbaycan Xalq Cümhuriyyətinin ilk paytaxt olaraq Gəncəyə 

gəlməsi Leninin nümayəndəsi Şaumyanın rəhbərlik etdiyi Bakı Xalq 

Komissarları Sovetinin vəzifəsini müəyyən etdi. Onlar Xalq 

Cümhuriyyətini beşikdəcə-Gəncədəcə boğmaq planını reallaşdırmaq 

üçün hücuma keçdilər və Kürdəmirə qədər gələ bildilər. Hadisələr 

Leninin planından fərqli şəkildə cərəyan edirdi. Gəncə sindromu nəinki 

möhkəmlənə bildi, hətta Bakı Xalq Komissarları Sovetinin hərbi 

qüvvələrini Bakıya qovduğu da təhlil edilmişdir; 

-Gəncə sindromu V.İ.Leninin planlaşdırdığı 1917-1918-ci illərdə 

Qafqazda bolşevik inqilabının “təntənəsini” aradan qaldırmışdı. Gəncədə 

beşikdə boğmaq istədikləri istiqlal ordusu bolşeviklərin erməni 

qüvvələrini Bakıya doğru qovurdu. Kitabda Bakı Xalq Komissarları 

Sovetinin süqutu məsələsi - Qafqazda bolşevik inqilabının aradan 

qaldırılması səbəbləri təhlil edilmişdir; 

-Gətirilən faktlardan aydın görünür ki, Gəncə sindromu Lenin və 

Stalinin Qafqazda bolşevik inqilabı haqqında planlarının reallaşması 

imkanlarını aradan qaldırmış, Lenin və Stalinin Gəncəyə sonrakı 
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dövrlərdə münasibətlərinin səbəbləri (sovet hakimiyyəti dövründə 

Gəncənin adını dəyişib Kirovabad etdilər) də ilk dəfə yeni şəkildə ifadə 

edilmişdir; 

-Gəncənin 1917-ci ilin oktyabrından 1920-ci ilin 28 aprelinə qədər 

Lenin və Stalinin planları ilə müəyyən edilən Qafqazda bolşevik 

inqilabının-hakimiyyətinin qərarlaşmasına mane olduğu da tədqiq 

edilmişdir; 

-XX əsr tariximiz siyasi mədəniyyətin formalaşması uğrunda 

mübarizə tarixidir. Dövrün görkəmli siyasi xadimləri cümhuriyyəti 

qurdular, lakin sənədlərdən sovet hakimiyyətini bizə hazır şəkildə təqdim 

etdikləri də görünür. 
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I FƏSİL 

AZƏRBAYCAN  VƏ OSMANLI TÜRKLƏRİ 

ARASINDAKI QARDAŞLIQ KÖMƏYİNİN 

TARİXİ KÖKLƏRİ 

 

1.1. Azərbaycan və Osmanlı türklərinin qarşılıqlı  yardım konsepsiyası 
 

Osmanlı dövləti ilə Qafqazda yaşayan türklər və müsəlmanlar arasında 

yaxınlıq köklərinin çox qədimlərə dayanan tarixi, mədəni, dini və soy 

bağları vardır. Anadolunun və Qafqazın coğrafi quruluşu da iki qardaş xalq 

arasında dostluq münasibətlərinin qurulmasına şərait yaradırdı. 

1918-1920-ci illərdə Azərbaycan Demokratik Cümhuriyyəti ilə Osmanlı 

imperatorluğu arasındakı münasibətləri öyrənərkən tariximizin qan yaddaşı 

hər addımda hiss edilir. Osmanlı türkünü Azərbaycan türkündən ayıran 

sərhədlər heç vaxt onların qəlbindən keçməmişdir. Bu sərhədlər heç vaxt 

onları həqiqi mənada ayırmamışdır. Müxtəlif dövrlərdə Azərbaycan və 

Osmanlı türklərinin hökmdarları hakimiyyət hərisliyi üzündən bir-birlərinə 

qılınc qaldıraraq, bu mənəvi birliyə, qan yaddaşı birliyinə sahib olan xalqı 

üz-üzə gətirdikləri zaman belə, onlar arasındakı qardaşlıq bağlarını 

qoparmaq mümkün olmamışdır. Bu kimi müharibələrin nəticəsindən asılı 

olmayaraq xalqlar “öz qılıncımı öz başıma endirdim” zərbi-məsələni 

yaratmışlar. 

Azərbaycan və Osmanlı türkləri tarixən bu məntiqə arxalanaraq yaşamış, 

münasibətlərini davam etdirmişlər. “Paylaşılan sevinc iki sevincdir, 

bölüşülən faciə yarım faciədir” məntiqi ilə hərəkət etmişlər. Tarix 

Azərbaycan türklərini XIX əsrin 20-ci illərinin sonunda Rusiya və İran 

dövlətlərinin bölüşdürmə siyasəti sahəsinə çevirdi. Osmanlı türkləri bu 

hadisəni əngəlləmək üçün canlarını fəda etsələr də, tarixin qanlı hökmünün 

qarşısını ala bilmədilər. Lakin bu tarixi proseslərdə Azərbaycan türkləri ilə 

Anadolu türkləri arasında qan yaddaşına əsaslanan tarixi bağlar daha da 

inkişaf etdi və onlar müxtəlif vaxtlarda imkan daxilində bir-birinin 

köməyinə çata bildilər. Əli bəy Hüseynzadə Qafqaz və Anadolu türklərinin 

qarşılıqlı köməyinin nəticələrini çox yaxşı şərh etmişdir: “Əgər bu gün 

Anadolu Azərbaycanın azadlığı naminə qan tökürsə, sabah Azərbaycan 

Anadolunu yoxsulluqdan xilas edə bilər. Azərbaycanı xilas etməklə 

Anadolu həm də özünü xilas etmiş olur”.5 

Azərbaycan Rusiya və İran arasında bölüşdürüldükdən sonra hər iki 

dövlətin - Azərbaycan türkləri ilə Osmanlı türkləri arasındakı qan yaddaşı 

bağlarını qoparmağa, unutdurmağa çalışmışdılar. Onların bu fəaliyyəti 

təsirsiz qalmamışdır. Lakin tarixi həqiqət bundan ibarətdir ki, ekiz qardaşlar 

                                                           
 

5 Akif Aşırlı. Cümhuriyyət dövrü mətbuatında Qafqaz İslam Ordusu. Bakı, 2007, s.3 
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kimi Azərbaycan türkləri ilə Anadolu türkləri bir-birinin faciəsini 

görməsələr belə, hiss edə bilmişdilər. Əllərində olan imkanlarla biri-birinin 

köməyinə gəlmişdilər. 

XX əsrin əvvəllərindən başlayaraq Azərbaycan türkləri ilə Osmanlı 

türkləri arasında qarşılıqlı kömək qarşısıalınmaz bir hərəkata çevrilmişdi. 

Rus idarəsində olmalarına baxmayaraq, Azərbaycan türkləri və Rusiyadakı 

müsəlmanlar rus işğalında olan  Osmanlı türklərinə kömək göstərilməsini 

qanun daxilində həll edə bilmişdilər. “Qızıl xaç” kimi “Qızıl Aypara” 

xidmətini də Rusiya müsəlmanları öz təşəbbüsləri ilə təşkil etmişdilər.  

1918-ci ildə Osmanlı dövlətinin Azərbaycan Demokratik Respublikasına 

köməyi məsələsi konsepsual olaraq düzgün qoyulmamış məsələlərdən 

biridir. Bu məsələnin birtərəfliliyi ondan ibarətdir ki, hər yerdə yalnız 

Osmanlı dövlətinin köməyi göstərilir, Azərbaycan (azərbaycanlılar) tərəfi 

isə passiv bir obyekt olaraq qeyd olunur. Lakin bu məsələnin konsepsual 

həll edilməsi lazımdır. 1918-ci ilə qədər Osmanlı dövləti bir imperatorluq, 

Azərbaycan isə Rusiya və İran arasında parçalanmış vəziyyətdəydi. Bununla 

əlaqədar olaraq, 1918-ci ilin mayına qədər azərbaycanlılar Rusiya və İran 

vətəndaşı idilər. Bununla belə də, Birinci dünya müharibəsi illərində 

azərbaycanlılar hər imkanda Osmanlı dövlətinə qardaşlıq münasibətlərini 

göstərmişdilər. Çox əlamətdar olan budur ki, artıq türk tarixçiləri də 

məsələni birtərəfli tədqiq etməyərək, onu konsepsual olaraq, ikitərəfli tədqiq 

etməyə başlamışlar. 

Türkiyədə son illərdə aparılan tədqiqat işlərində6 Rusiyada və İranda olan 

azərbaycanlıların Osmanlı dövlətinə “Qardaş köməyi” tədqiq edilmiş və 

oxuculara fundamental əsər təqdim olunmuşdur.7 Bu kitabda Birinci dünya 

müharibəsi illərində rus işğalına məruz qalmış Türkiyə torpaqlarındakı 

                                                           
 

6  Betül Aslan. Birinci Dünya Savaşı esnasında “Azerbaycan Türkleri”nin Anadolu 

Türklerine “Kardaş Kömeği (Yardımı) ve Bakü Müslüman Cemiyet-i Hayriyesi. Atatürk 

Kültür Merkezi Yayınları, Ankara, 2000; Fahrettin Kırzıoğlu. Kars. CHP Halkevleri Bürosu 

Yayınlarından, İstanbul, 1943; Osmanlı Devleti İle Azerbaycan Türk Hanlıkları Arasındaki 

Münasebetlere Dair Arşiv Belgeleri (1575-1918). AOA; Yayın № 9, Ankara, 1993; Tadeuş 

Svyatoxovski. Müslüman Cemaetten Ulusal Kimliğe Rus Azerbaycanı(1905-1929). 

Ankara, 1988; İmparatorluk Haricindeki Türklerin Osmanlılara Yardımları, Türk Yurdu, 

III; ERDOĞAN F. Türk Ellerinde Hatıralarım. İstanbul, 1954; Baykara Hüseyin. 

Azerbaycan İstiklal Mücadelesi Tarihi. İstanbul, 1975; Naki Keykurun (Nağı Şeyxzamanlı). 

Azerbaycan İstiklal Mücadelesinin Hatıraları. İstanbul 1964; Faik Tonguç. Birinci Cihan 

Harbinde Bir yedek subayın Hatıraları. Ankara, 1960; H.Sultanov. “Bakü Müslüman 

Cemiyet-i Hayriyesi Harpzedelere Yardım Şübesinin Faaliyeti” Kardaş kömeği. Bakü, 

1917; S. Esin, Elviye-i Selase (Kars, Ardahan, Batum)’de Milli Teşkilatlanma. Erzurum 

1997. 
7  Betül Aslan. Birinci Dünya Savaşı esnasında “Azerbaycan Türklerinin Anadolu 

Türklerine Kardaş Kömeği (Yardımı) Ve Bakü Müslüman Cemiyet-i Hayriyesi. Atatürk 

Kültür Merkezi Yayınları. Ankara, 2000. 
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vəziyyətə Azərbaycan türklərinin münasibətləri aydınlaşdırılır. Rus işğalı 

altında yaşayan türklərə, müsəlmanlara Bakı Müsəlman Xeyriyyə Cəmiyyəti 

(Bakü Müslüman Cemiyet-i Hayriyesi) çox böyük köməklik göstərmişdir. 

Bu cəmiyyətin göstərmiş olduğu köməkliyin coğrafiyası çox geniş 

olmuşdur. Azərbaycan və Türkiyə ictimaiyyətinin azərbaycanlıların 

xeyriyyə cəmiyyətlərinin fəaliyyəti haqqında məlumatı son vaxtlara qədər 

çox az olmuşdur. Hələ də istisnalar nəzərə alınmazsa, az olmaqda davam 

edir. Onlar Anadolu türklərinə Azərbaycan türklərinin köməyindən son 

tədqiqat işlərinə qədər xəbərsizdirlər. “70 il boyunca Azərbaycanda bu 

mövzuda heç bir elmi tədqiqat aparılmadığından, Bakı Müsəlman Xeyriyyə 

Cəmiyyətinin adı unutdurulmağa çalışılmışdı”.8 

İstər çar Rusiyası, istərsə də Sovet dövləti Azərbaycan türkləri ilə 

Osmanlı türkləri arasında olan tarixi bağları kəsməyə, eyni qardaş xalqları 

bir-birinə fərqli şəkildə təqdim etməyə çalışırdı. Rusiya Azərbaycanı İranla 

bölüşdürdükdən və orada öz hakimiyyətini qurduqdan sonra “Azərbaycan 

türklərinin milli mənsubiyyəti ilə əlaqədar olaraq bir sıra oyunlar oynadı. 

Azərbaycan türklərini əksər halda, məqsədli şəkildə rəsmi sənədlərdə tatar 

adlandıraraq, nə Türkiyə ilə, nə də İran ilə heç bir əlaqəsi olmayan üçüncü 

bir millət yaratmağa çalışdılar”.9 

Tarixçilərin ifadə etdikləri kimi, Qafqaz canişinliyi yaradılandan sonra 

bölgəyə aid çıxarılan illik məcmuələrdə Azərbaycan türklərini tatar adı ilə 

göstərməyə başlamışdılar. Ruslar sonra Azərbaycan türklərinin milliyyəti 

üzərində oyunlarını davam etdirmiş və onları bir zamanlar azəri, daha sonra 

isə azərbaycanlı olaraq adlandırmağa başladılar. Əslində bunların məqsədi 

Azərbaycan türklərinin milli mənsubiyyəti ilə əlaqədar qarışıqlıq yaratmaq 

idi.10 

 

1.2. Azərbaycan türklərinin əsgəri xidmətə alınmaması 
 

Rusiya Qafqazı istila etdikdən sonra məqsədli olaraq, dövlət proqramı ilə 

müsəlmanları, azərbaycanlıları passivləşdirmə sistemi yaratmışdı. Bu, hər 

şeydən əvvəl, Qafqazda rus istilasına qarşı yerli xalqın müqaviməti ilə 

əlaqədar idi. Çarizmin gördüyü tədbirləri iki şəkildə qiymətləndirmək 

mümkündür. Çarizm bununla əsarət altında olan, amansız müstəmləkə 

istismarına məruz qalmış xalqın mübarizə ruhunu qırmağa çalışırdı. Bu 

tədbirləri müsəlmanların çar idarəsinə qarşı mübarizəsində onların tərk-silah 

edilməsi kimi qiymətləndirmək mümkündür. Rusiya hökuməti yerli 

                                                           
 

8 Betül Aslan. Göstərilən əsər, ön söz, s.1. 
9 Zeyneloğlu Cihangir. Muhtasar Azerbaycan Tarihi. İstanbul, 1924. S. 190; Кавказкий 

календарь. Тифлис,   1852; Betül Aslan. Göstərilən əsəri,  s. 16. 
10 Betül Aslan. Göstərilən əsəri, s. 16. 
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müsəlmanlardan onlara qulluq edə biləcək insanları tapmış, ya da tərbiyə 

edə bilmişdi. Bunlardan başqa, Rusiya işğal edilən bölgələrdə xalqların 

mübarizliyini qırmaq üçün onların rəhbərlərini ya öldürtdürmüş, ya da 

əlaqəsini kəsmək üçün Sibirə sürgün etmişdi. Hətta bəzi müəlliflərə görə,11 

rus hökuməti işğal etmiş olduğu bölgənin xalqına ilk vaxtlar az vergi 

müəyyən etmişdi. Məqsədin daxili amillərdən çox xarici amillərlə əlaqədar 

olması inkaredilməz həqiqətdir. Bu tədbirlərlə Rusiya Avropanın 

müstəmləkəçi ölkələrinin ictimaiyyətinə rus müstəmləkəçiliyinin xalqlara 

“rahat həyat” verdiyini göstərmək istəyirdi. 

Bunu çox düzgün olaraq çarizmin xalqın müqavimətini qırmaq, onun 

mübarizliyini aradan qaldırmaq üçün passivləşdirmə siyasəti həyata 

keçirdiyini göstərən müəlliflər də vardır.12  

Rusiya hökumətinin Qafqaz müsəlmanlarına münasibətinə təsir edən ən 

mühüm xarici amil bölgənin Osmanlı dövləti ilə həmsərhəd olması idi. 

Bunlardan başqa, bölgə xalqı rus istilasına qarşı olduqlarından onların 

orduya alınması münasib sayılmamışdır. Bu şübhəsiz ki, rus istilası 

dövründə əlində silah istilaçılara qarşı mübarizə aparmış xalqın, xüsusən 

yeni nəslin mübarizə imkanlarını məhdudlaşdırmış, onları hərbi sahədə 

kütləşdirmişdi. Xalqın köhnə silahlardan istifadə vərdişləri aradan 

qaldırılmış, yeni silahlardan isə istifadə olunmasını nəinki bilmirdilər, çox 

halda bu haqda heç məlumatları belə yox idi. Əksərən silahlarla ən adi 

davranma qaydalarını bilmədiklərindən ona yaxınlaşmaq belə istəmirdilər. 

Aşağıdakı sətirlərin müəllifi çarizmin bu siyasəti ilə əlaqədar olaraq qeyd 

edirdi ki, hərbi xidmətdən uzun müddət uzaqlaşdırılmış xalq “müharibə və 

əsgərlik xüsusiyyətlərini bəlkə də itirmişdi.”13  

Osmanlı dövlətində isə ermənilərə münasibət tamam başqa şəkildə idi. 

Erməni əhalinin düşmənçilik etdiyi məlum olduğu halda, onların açıq 

şəkildə üstündə silah olmasına, təlim görməsinə və türk düşmanı olaraq 

hazırlanmasına göz yumulmuşdu.14 Bu da qəbul edilməlidir ki, çar hökuməti 

həyata keçirdiyi siyasətlə “türklər arasındakı birlik duyğu və düşüncəsini 

aradan qaldırmağa çalışmışdır.” 15  Lakin “Molla Nəsrəddin” jurnalı və 

“Tərcüman” qəzeti hər türkə bir-birinin qardaşı olduğunu təlqin etməyə 

çalışmışdı.16 

                                                           
 

11 Mugan. “Çarlığın Türkleri Uyuşturma İşi (Babamın Anlattıklarından)”. Doğuş, sayı 9 

(50), (Şubat 1940), s. 31-32; Betül Aslan. Göstərilən əsəri, s. 187. 
12 Yenə orada. 
13 Şevket Süreyya Aydemir. Suyu Arayan Adam. İstanbul, 1987, s. 136. 
14  Mugan. “Çarlığın Türkleri Uyuşturma İşi (Babamın Anlattıklarından)”. Doğuş, sayı 

9(50), (Şubat 1940), s. 31-32. 
15 Mugan. Göstərilən əsəri s. 32. 
16 Fahrettin Kırzıoğlu. Kars, CHP Halkevleri Bürosu Yayınlarından. İstanbul, 1943, s. 28. 
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Rusiya imperiyasında müsəlmanları hərbi xidmətə almır, bunun 

müqabilində onlardan hərbi vergi alırdılar. Lakin Birinci dünya 

müharibəsinin başlanğıcında ruslar alman cəbhəsində məğlub olub 

sıxışdırılınca, Qafqazlı türklərin hərbi xidmətə alınacağı elan edilmişdi. 

Uzun illər hərbi xidmətdən uzaqlaşdırılmış xalqın birdən-birə Birinci dünya 

müharibəsinin başlanması ilə əlaqədar olaraq hərbi xidmətə alınmaları planlı 

olaraq onların cəbhədə qırğına göndərilməsindən başqa bir tədbir deyildi. 

Azərbaycanlıların hərbi xidmətə alınmaları mərhələli olmalı idi. Hərbi 

xidmətə alındığında onların əvvəlcə silahlardan istifadə etmək qaydaları 

öyrədilməli, yalnız bu sahədə vərdişlər əldə etdikdən sonra cəbhəyə 

göndərmək olardı. Çarizm sıxışdırıldığı üçün bu xüsusiyyətləri nəzərə 

almadan onları hərbi xidmətə çağırıb, cəbhələrə göndərməyi fikirləşirdi. 

Lakin Azərbaycan türklərinin liderləri buna etiraz etdilər. Onlar etirazlarını 

belə əsaslandırırdılar ki, bundan əvvəl azərbaycanlı millət vəkilləri Dövlət 

Dumasında azərbaycanlıların əsgərliyə aparılmalarını istədiklərini 

bildirmişdilər. O zaman rus hökuməti bunu qəbul etməmişdi. Sonra da 

Qafqaz qubernatoru vasitəsi ilə bildirilmişdi ki, indi  azərbaycanlıların əsgər 

aparılması düzgün deyil.  

Müzakirələrdən sonra Azərbaycan türklərindən məcburi deyil, yalnız 

könüllü olanların əsgərliyə aparılması razılaşdırıldı. Bu qərar bir həftə sonra 

elan edildi. Yalnız Azərbaycandan deyil, Qafqazın başqa vilayətlərindən də 

könüllülər toplandı. Azərbaycanlılardan təşkil olunan bir polk ilə Qafqazın 

başqa vilayətlərindən təşkil olunmuş 5 rota birləşdirilərək bir fıkra (diviziya) 

quruldu. Nizami qüvvələrdən təşkil edilmədiyi üçün diviziyaya, xarici 

mənasını verən “Diki Diviziya” adı verildi”.17 

Bu dövrdə Azərbaycan, tatar, başqırt və Krım türklərindən 200 min nəfər 

əsgərliyə göndərilmişdir. 1914-1917-ci illər arasında 200 nəfər azərbaycanlı 

türk zabiti rus ordusunda xidmət etmişdir. Səmədağa Mehmandarov, Əliağa 

Şıxlinski, Hüseyn xan Naxçıvanski kimi generallar rus qoşununda xidmət 

edirdilər.18 

 

1.3. Müsəlmanlar arasında oyanma hərəkatı 
 

Rus işğalı altında olan bölgələrdə xalqın mübarizliyinin artırılmasında 

Bakı, Tiflis və Krımdan gətirilən qəzet və jurnalların böyük təsiri olmuşdur. 

Onları oxuyan xalq çox mətləblərdən xəbərdar olurdu. Artıq xalq rusların 

passivləşdirmə siyasətini, hər cür təhqirləri və haqsızlığı müəyyən edə 

                                                           
 

17 N.Keykurun. Göstərilən əsəri, s. 25-26: 
18 Tadeuş Svyatoxovski. Müslüman Cemaetten Ulusal Kimliğe Rus Azerbaycanı (1905-

1929). Ankara, 1988, s.110. Ş. Nəzərli. Azərbaycan generalları. Bakı, 1991. 
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bilirdi. Bu zaman Rusiyada müsəlman mətbuatının ən çox əhəmiyyət 

verdiyi məsələ ermənilərin gündən-günə silahlanmaları idi. Belə ki, 

təşkilatlanmaqda olan ermənilərə uduzmamaq üçün mətbuatda birlik hissi 

aşılanmağa çalışılır və gözüaçıqlıq göstərmək tələb edilirdi. Bunlardan 

başqa, gizli cəmiyyətlər qurmaq üçün təşəbbüslər göstərilirdi. Bu dövrdə 

Azərbaycana gedə bilən qarslı türklər burada azərbaycanlı millətçilərlə 

görüşərək onlarla əlaqə yarada bilmişdilər.19 

Azərbaycanlıların ermənilərə qarşı təşkilatlanmalarında “Difai” təşkilatı 

mühüm rol oynamışdır. “Difai” təşkilatı fəaliyyətini yalnız Azərbaycan 

sərhədləri daxilində məhdudlaşdırmamışdı. Azərbaycanlı millətçilərin 

köməyi ilə onun 1906-cı ildə Qarsda şöbəsi açılmışdı. Qarsın ziyalı və 

qabaqcıllarından, bölgədə qala bilənlərdən təşkil olunan “Difai” şöbəsinin 

əsas məqsədi erməni komitəçilərinə qarşı mübarizə aparmaq idi.20 Bundan 

başqa, “Difai”nin Qars şöbəsinin vəzifəsi xalqı bu mübarizəyə hazırlayıb 

ermənilərin verə biləcəkləri zərərlərdən qorunmaq üçün hökumət yanında 

türklərin hüququnu müdafiə etmək idi.21 

“Difai”nin Qarsda şöbəsinin təşkil olunmasında İbrahim Cahangiroğlu, 

Həsən bəy qardaşları, Səttar bəy, Hacı Ağa, Orenburqdan olan vəkil 

Tevhiddin Mamiloğlu, Fəxrəddin bəy kimi millətsevən insanların böyük 

xidməti olmuşdur. 22  “Difai” təşkilatının Qars şöbəsi fəaliyyətini yalnız 

vilayətlə məhdudlaşdırmırdı. Onlar Ərzurumun Pasinlər qəzasında təşkil 

olunan və türk könüllülərindən ibarət “Canbezar” təşkilatı ilə də əlaqə 

yaratmış və birlikdə  çalışırdılar.23  

Azərbaycan türkləri ilə Anadolunun işğal bölgəsində yaşayan xalqları 

arasında əlaqələrin inkişaf etməsindən rus idarəçiləri xəbərdar idilər. Buna 

görə də hökumətə Rusiyanın müsəlmanları ilə, xüsusən Azərbaycan türkləri 

ilə münasibətlərin nəzarətdə saxlanmasını təklif edirdilər. Məhz bunun 

nəticəsi idi ki, müəyyən vaxtlarda Azərbaycandan qəzet və kitabların Qarsa 

gətirilməsi qadağan edilmişdi. Azərbaycandan rus işğalında olan bölgələrə 

qardaşlıq köməyi üçün gətirilən məhsullara nəzarət ciddiləşdirilmişdi.24  

Bu təbii olaraq Rusiya müsəlmanları içərisində narazılıqların 

qüvvətlənməsinə səbəb olmuşdu. Narazılıqların artması, müsəlman, türk 

ziyalılarının çar hökumətinin səlahiyyətlilərinə müraciətinin nəticəsində 

qadağaları qaldırmağa məcbur oldular. Bunlar Anadoluda yaşayan və rus 

                                                           
 

19 Kırzıoğlu Fahrettin. Kars, s. 28-29. 
20 Kırzıoğlu Fahrettin. Kars, s. 28-29. 
21Yenə orada. 
22 Yenə orada. 
23Kırzıoğlu Fahrettin. “Karslı Kahramanlar”. Kars Eli, s. 22, (mayıs 1966), s. 13. Betül 

Aslan. Göstərilən əsəri, s. 188. 
24 Kırzıoğlu Fahrettin. Kars tarihi. I, s. 553. 
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işğalı ilə əlaqədar olaraq Qafqaza köç etmiş türklərin arasındakı mənəvi 

körpülərin qurulması anlamına gəlirdi. “Yenidən Azərbaycan, Krım və 

başqa bölgələrdən kitab və qəzetlər Qarsa göndərilməyə başlamışdı. Burada 

olanlar ana vətəndən xəbər almağa başlamışdılar”.25 

1909-cu ildə mərkəzi Bakıda olan  Maarif Yayma Cəmiyyəti (Neşr-i 

Maarif Cemiyeti) də Qarsda fəaliyyətə başlamışdı. Azərbaycanlıların 

köməyi və Qars vilayəti səlahiyyətlilərinin icazəsi ilə Qarsda Maarif Yayma 

Cəmiyyətinin bir şöbəsi də açılmışdı. 26  Maarif Yayma Cəmiyyətinin 

“məqsədi məktəblər açmaq, kitabxanalar yaratmaq və müxtəlif ictimai 

tədbirlər təşkil etmək idi”.27 Maarif Yayma Cəmiyyətinin Qars şöbəsi türk 

məhəllə və kəndlərində ermənilər və ruslarla müqayisədə oxuma-yazmanın 

1%-i belə keçmədiyinə görə cədid məktəbləri və köhnə mədrəsələri açmaq 

üçün fəaliyyət göstərirdi.28 

 

1.4. “Difai” təşkilatının qurulması 
 

 1905-ci ildə ermənilərin azərbaycanlılara qarşı qırğına başlaması 29 

ikincilərin müdafiəsiz olduqlarını hər addımda hiss etdirirdi. Müvafiq 

orqanlar ermənilərin qırğın tədbirinin qarşısını almadıqda, xalq 

özünümüdafiə mərkəzləri yaratmaq məcburiyyətində qalmışdı. Bu 

təşəbbüslərin nəticəsində 1905-ci ilin baharında “Difai” adlı bir gizli təşkilat 

yaradıldı. Mirzəbala Məmmədzadə və Hüseyn Baykara “Difai”nin Bakıda 

Əhməd Ağaoğlu tərəfindən qurulduğunu bildirmələrinin əksinə olaraq, 30 

                                                           
 

25 Yenə orada. 
26 Yenə orada, s. 29. 
27 Resulzade. Azerbaycan Cumhuriyeti. s. 139. 
28 Kırzıoğlu Fahrettin. Kars, s. 29. 
29 1905-ci ildə ermənilərin azərbaycanlılara qarşı qırğını haqqında geniş məlumat almaq 

üçün baxın: Justin McCarrthy. Ölüm ve sürgün. İstanbul, 1995 ; Prof. Dr. Justin McCarthy. 

“Brakın Tarihçiler Karar Versin”, Ermeni Araştırmaları, Sayı: 2 (Haziran-Temmuz-Ağustos 

2001), s. 118; URAS Esat, Tarihte Ermeniler ve Ermeni Meselesi. İstanbul, 1978. s. 532; 

Vartanyan. Taşnaksutyun Tarihi, s. 358; Arşiv Belgelerine Göre Kafkaslarda ve Anadolu'da 

Ermeni Mezâlimi.(T.C Başbakanlık Devlet Arşivleri Genel Müdürlüğü Yayını). IV Ankara; 

Erişim, http://əəə.devletarsivleri.gov.tr/yayın/cumhuriyet/Azerbaycan ermenisorunu, 

önsöz.htm. Atahan Paşayev. “Azerbaycan Arşiv Belegelerinde Ermeni Sorunu”, 

10.04.2004; Firuz Kazemzadeh, The Struggle for Transcaucasia, New York, 1951, s.19; 

Memmedzade Mirza Bala. Ermeniler ve İran. İstanbul, 1927, s. 20; Rus Generali 

Mayevski. Van, Erzurum Başkonsolosu. Ermenilerin Yaptıkları Katliamlar; Tarixin Daha 

Bir Qanlı Sehifesi: Gence, Noyabr 1905”,  Azerbaycan Gazeti, Bakı, 2004-04. 04; 
Memmed Seid Ordubadi. Kanlı Yıllar (3 No’lu Yayınevi). Bakı, 1991,  s. 8-9. 
30 Baykara Hüseyin. Azerbaycan İstiklal Mücadelesi Tarihi. İstanbul, 1975, s. 132; Mirza 

Bala. Milli Azerbaycan Harekati. s. 57; Betül Aslan. I Dünya Savaşı Esnasında Azerbaycan 

Türklerinin Anadolu Türklerine “Kardaş Kömeği (Yardımı) Ve Bakü Müslüman Cemiyet-İ 

Hayriyesi. Atatürk Kültür Merkezi Yayınları. Ankara, 2000. 

http://www.devlet/
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Naki Keykurun (Nağı Şeyxzamanlı) xatirələrində “Difai” təşkilatının 

yaranmasını Əhməd Ağaoğlunun Gəncəyə  gəlməsi ilə əlaqələndirir. Nağı 

Şeyxzamanlıya görə, Əhməd Ağaoğlunun şəhərin qabaqcıl millətsevərləri 

ilə keçirdiyi yığıncaqlar əsasında “Difai” təşkilatı meydana çıxmışdır.31 

“Difai” təşkilatının qurucuları arasında Əhməd Ağaoğlu ilə birlikdə 

Ələkbər Rəfibəyli, Nəsib bəy Yusifbəyli, doktor Həsən Ağaoğlu, 

Xasməmmədli Əli Əkbər və Xasməmmədli Əli Əsgər kimi şəxsiyyətlər var 

idi. 32  “Difai”nin Gəncədə yaradılması və fəaliyyətə başlaması ilə Gəncə 

Azərbaycan milli hərəkatının mərkəzi halına gəldi və bu davam etdi.33 

“Difai” təşkilatının fəaliyyəti çox geniş idi. Təşkilat mövcud vəziyyətə 

uyğun olaraq ermənilərin hücumlarına qarşı mübarizə aparmaq 

məcburiyyətində idi. Digər tərəfdən erməniləri dəstəkləyən “rus 

idarəçilərinə qarşı təşkil etdiyi süi-qəsdlərlə onların gözlərini qorxutmağa 

çalışırdılar.34 “Difai” təşkilatı ilk olaraq Gəncənin qubernatorunun müşaviri 

Kireşçiskini, sonra da Tiflisdə ermənilərin dostu olaraq bilinən və erməni 

əsgərlərə mülki paltar geydirərək, türkləri öldürtdürən general Kalasçarovu 

öldürtdürdü. 35  Özlərini müdafiə etmək üçün gizli “Difai” təşkilatını 

yaratmaları, Azərbaycan türkləri arasında həmrəyliyi inkişaf etdirdi.  

Azərbaycanlılar ermənilərin cürbəcür fitnələri ilə üz-üzə qalmışdılar. 

Ermənilər imkan olduqda fürsəti əldən vermirdilər. Çox halda böhtanlar 

yayır, Gəncə vağzalından gəlib keçən rus əsgərləri ilə azərbaycanlıları qarşı-

qarşıya gətirirdilər. Buna misal olaraq aşağıdakıları göstərmək olar: “Gəncə 

qatar vağzalının yaxınlığında bir məhəllədə bir zamanlar ruslar yaşayırdılar. 

Sonra öz xoşları ilə həmin yerlərdən köçüb getdilər. Ermənilər bu 

vəziyyətdən istifadə etməyi əldən qaçırmadılar. “Buradakı rusları 

müsəlmanlar öldürdülər və qaçırdılar” deyə cəbhədən qayıdan rus 

əsgərlərini qızışdırırdılar”.36 Bu da Gəncə vağzalından keçən rus əsgərləri 

ilə yerli xalq arasında münasibətlərin pozulmasına, bəzən də toqquşmaların 

meydana çıxmasına səbəb olurdu. Ermənilər bununla güya rusların tərəfini 

saxlayırdılar ki, bu da onlara silah əldə etməyə imkan verirdi.  

“Ermənilər Gəncə vağzalında dayanan rus əsgərlərini, xüsusilə də 

kazakları vağzalın anbarındakı alman şərabları ilə sərxoş edir, sonra da 

onların müsəlmanlara hücum etmələrinə nail olurdular”. 37  Bu hadisə 

                                                           
 

31 Naki Keykurun (Şeyx Zamanlı). Azerbaycan İstiklal Mücadelesinin Hatıraları. İstanbul, 

1964, s. 14. 
32 Yenə orada, s.14. 
33 Tadeuş Svyatoxovski. Göstərilən əsəri, s.72. 
34 Naki Keykurun (Şeyx Zamanlı). Göstərilən əsəri, s. 14. 
35 Yenə orada, s. 14.-17. 
36 Hüsamettin Tuğaç. Bir neslin dramı. Ankara, 1966, s. 147. 
37 Yenə orada. 
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dəfələrlə vağzalda onlara tamaşa edən xalq ilə Qafqaz cəbhəsindən geri 

qayıdan əsgərlər arasında ciddi hadisələrin baş verməsinə səbəb olmuşdu. 

“Difai” təşkilatının fəaliyyəti çoxsahəli idi. Xüsusilə də Ömər Naci 

“İttihat və Tərəqqi”nin müfəttişi kimi Təbrizdə olarkən, istər İran 

Azərbaycanında, istərsə də Şərqi Qafqazda ruslara qarşı üsyanlar başladı. 

Bu üsyanların mərkəzi “Difai” təşkilatının güclü olduğu Gəncə idi.38 

Azərbaycanı işğal etdikdən sonra Rusiyanın ən mürtəce siyasətindən biri 

də müsəlmanları ordudan uzaqda saxlaması idi. Rusiyada müsəlmanlar 

orduda xidmətə alınmır, hərbi vergi verməklə borclarını yerinə yetirmiş 

olurdular. Lakin Rusiyanın müsəlmanlarla əlaqədar hərbi xidmət siyasətinə 

bir təsadüf kimi baxılmamalıdır. Bu faktiki olaraq Rusiyada olan 

müsəlmanların özünümüdafiə instinktinin aradan qaldırılması və onların 

hərbidə olan yeni texnologiyadan xəbərsiz saxlanması idi. 

XX əsrin əvvəllərindən başlayaraq ermənilərin Azərbaycan türklərinə 

qarşı qırğın həyata keçirmələri onları daima təqib edən bəlaların ən mühümü 

idi. Bu hadisələrdən Rusiya səlahiyyətlilərinin də xəbəri var idi. Azərbaycan 

türklərinə qarşı ermənilər tərəfindən 1905-ci ildən başlayaraq qırğınların 

həyata keçirilməsinə baxmayaraq, hökumət bu məsələdə əsaslı tədbir görə 

bilmirdi. Hökumətin onları ermənilərdən müdafiə edə bilməməsi təbii olaraq 

müsəlmanlarda özlərini müdafiə hissinin meydana çıxmasına səbəb oldu. 

Rusiya tərəfindən işğaldan sonra Azərbaycan türkləri ilk dəfə olaraq özlərini 

müdafiə etmək məqsədi ilə silahlı bir təşkilat qurmaq üçün fəaliyyətə 

başladılar”.39  

 

1.5. Azərbaycanda Türkiyənin müharibəyə girməsinə münasibət 
 

Birinci dünya müharibəsindən əvvəl Azərbaycanda Osmanlı dövlətinin 

müharibəyə girməsini istəmirdilər. Azərbaycan ziyalıları Osmanlı dövləti ilə 

olan münasibəti inkişaf etdirmək fikrində idilər. Azərbaycanda Osmanlı 

dövlətinin müharibəyə girəcəyi haqqında xəbərlər belə etirazla qarşılanırdı. 

Osmanlı dövlətinin müharibəyə girə biləcəyi haqqında xəbər ilk dəfə olaraq 

Mustafa Sübhi tərəfindən 9 avqust 1914-cü ildə “Bəsirət” qəzeti vasitəsilə 

bildirilmişdi. “Bəsirət” qəzetindəki məqaləsində Mustafa Sübhi Türkiyədə 

müharibə küləklərinin əsdiyini bildirmişdi. Onun Türkiyənin Rusiyaya qarşı 

müharibəyə girə biləcəyi haqqında ehtimallar verməsi Azərbaycanda 

etirazla qarşılanmışdı. 

 

 

                                                           
 

38 Kurat. Türkiye ve Rusya. S. 500; Naki Keykurun (Şeyx Zamanı). Göstərilən əsəri, s. 24.-

27. 
39 Betül Aslan. Göstərilən əsəri, s. 33. 
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1.6. Bakı Müsəlman Xeyriyyə Cəmiyyəti (Bakı Müslüman Cemiyet-i 

Hayriyesi) 
 

Bir neçə dəfə xarici mənbələrdə Bakı Müsəlman Xeyriyyə Cəmiyyəti 

haqqında oxumuşdum. Lakin əlimizdə olan mənbələrdə onun haqqında elə 

bir əsaslı məlumat yox idi. Fikirləşirdim ki, bu necə bir cəmiyyət olub? 

Geniş fəaliyyət göstərdiyi halda Sovet dövrünün tarix ədəbiyyatlarında onun 

haqqında heç bir yerdə məlumat yoxdur. Son 70 ildə, XX əsrin əvvəllərində 

Qafqazın, o cümlədən Azərbaycan tarixinin müxtəlif problemlərini tədqiq 

etmiş müəlliflərin əsərlərinin heç birində onun haqqında məlumat yoxdur. 

Sonradan məlum oldu ki, bu cəmiyyətin varlığı müsəlmanların, türklərin 

genetik birliyinin təsdiqi kimi simvollaşmışdır. Ona görə də sovet 

ideologiyası tərəfindən qadağan edilmiş mövzulardan imiş. 

“Bakı mətbuati-milliyyəyə mərkəz olduğu kibi o zaman cəmiyyəti-

xeyriyyə surətilə təşəkkül edə bilən milli müəssisələrə dəxi mərkəz olmuş 

idi. Bakı müsəlman cəmiyyəti xeyriyyəsinin hərbi-ümumi əsnasında 

Türkiyə cəbhəsindən köçürmə edilən Əlviyəyi-sülsə müsəlmanlarına təşkil 

eylədiyi yardım bütün Rusiya müsəlmanlığını təhyic eylədi. Məzkur 

cəmiyyətin türk üsərai-hərbinə göstərdiyi müavinət dəxi ayrıca şayani-qeyd 

və tezkardır”.40 

Bu cəmiyyətin binası olan İsmailiyyə Bakı tacirlərindən Musa Nağıyev 

tərəfindən tikdirilmişdi. Bina 1918-ci ildə bolşeviklərlə ermənilər tərəfindən 

yandırılmışdı. Bəlkə də bu bina  islam dünyasında əzəmətinə görə belə bir 

məqsədlə inşa edilmiş binaların birincisidir”. 41 

Rusiyada müsəlmanlara qarşı münasibət müxtəlif amillərin təsiri altında 

dəyişirdi. Rusiyada müsəlmanlar, türklər əleyhinə yeni qanunlar qəbul 

edilirdi. Çar hökumətinin təzyiqi azərbaycanlı ziyalıları xaricə getməyə 

məcbur edirdi. XIX əsrin axırlarından başlayaraq Azərbaycan ziyalıları 

imkan əldə etdikcə Osmanlı dövlətinə köç etməyə başlamışdılar.  Bunlar 

arasında Əhməd Ağaoğlu, Əli bəy Hüseynzadə, Məhəmməd Hadi, 

Yusifbəyov, Məmməd Əmin Rəsulzadə42 kimi şəxsiyyətlər var idi. Həmin 

proses sonrakı dövrlərdə də davam etmişdir.  

Köç edənlərdən  biri də Əli bəy Hüseynzadədir. Əli bəy Hüseynzadə 

1889-cu ildə Rusiyanı tərk edib Türkiyəyə gəlir. O, burada təhsilini davam 

                                                           
 

40 M.Ə.Rəsulzadə. Azərbaycan Cümhuriyyəti. Bakı, 1990, s. 19. 
41 M.Ə.Rəsulzadə. Göstərilən əsəri. 
42 M.Ə.Rəsulzadə əvvəlcə İrana sürgün edilmişdi. Bir müddət İranda qalan M.Ə.Rəsulzadə, 

rus səfirliyinin İran hökumətinə təzyiqinin nəticəsində İranı tərk etmək məcburiyyətində 

qalmışdır. Betül Aslan. Göstərilən əsəri, s. 44. 
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etdirir. “İttihad və Tərəqqi”nin ilk qurucuları arasında yer alır.43 Əli bəy 

Hüseynzadə 1903-cü ildə Azərbaycana qayıtmaq məcburiyyətində qalır.44 

Azərbaycana döndükdən sonra  Bakıda çıxan “Həyat” və “Füyuzat” 

qəzetlərində türkçülük fikirlərini yayır və xüsusilə də Osmanlı türk 

mədəniyyətinin tanınması və sevilməsi üçün çox çalışmışdır.45 

Azərbaycan ziyalılarının fəaliyyəti nəticəsində Osmanlı dövləti ilə 

Rusiya müsəlmanları, xüsusən Azərbaycan türkləri arasında münasibətlər 

inkişaf etmişdir. Bu da imkan və ehtiyac olduqda onların bir-birinə kömək 

etmələrini bir həyati ehtiyaca çevirmişdi. “Rusiyadan köçən türklərin təsiri 

ilə əvvəllər Osmanlı dövlətində aydın bir şəkil almamış olan türkçülük 

cərəyanı, indi müxtəlif dərnəklər və klublar halında təşkilatlanırdı. 

Mətbuatın və hökumətin dəstəyindən güc alaraq, siyasi bir mahiyyət 

qazanırdı”.46 

Rusiyada yaşayan müsəlmanlar arasında qarşılıqlı köməklik fikri 

yaranırdı. Osmanlı dövlətinə kömək göstərmək fikri ilkin olaraq Moskvada 

oxuyan türk tələbələrinin təşəbbüsü idi. Türk tələbələri müharibə 

cəbhələrində xristianlara yardım edilməsini, onlarla eyni vəziyyətdə, bəlkə 

də daha ağır vəziyyətdə olan türklərə kömək göstərilməməsini qəbahət 

hesab edirdilər. Onlar tələb edirdilər ki, din və milliyyət fərqinə baxmadan 

hər kəsə kömək göstərilməsi lazımdır.47 

Rusiya hökuməti türklərin tələblərini yerinə yetirməyə məcbur olmuşdu. 

Beləliklə, “Qızıl Xaç”a kömək göstərildiyi kimi, “Qızıl Aypara”ya da 

kömək göstərilməsinə izin verildi. Rusiyada müsəlman və türklər Balkan 

müharibəsində çətin vəziyyətdə olan qardaşlarına kömək edə bilmək üçün 

çalışırdılar. Toplanan maddi yardımlarla yanaşı, bir çox könüllü türk  

orduda vuruşmaq üçün Türkiyəyə gedirdi. Gənc qız və qadınlar “Qızıl 

Aypara”ya müraciət edərək cəbhədə tibb bacısı işləmək istədiklərini 

bildirirdilər.48 

Azərbaycanda toplanan maddi yardımdan başqa, gənc müəllimlər və 

tələbələr dərslərini və məktəblərini ataraq, Balkanlarda müharibə edən türk 

ordusuna daxil olmaq üçün könüllü olaraq gedirdilər. 49  Bakı 

milyonerlərindən Əlibəy Əsədulla bir qrupla Balkan müharibəsində iştirak 

                                                           
 

43 Tarık Zafer Tunaya. Türkiye’de Siyasi Partiler. İstanbul, 1952, s. 108; Hilmi Ziya Ülken. 

Türkiyede Çağdaş Düşünce Tarihi. İstanbul, 1966, s. 425-426; Betül Aslan. Göstərilən əsəri 

Ankara, 2000. 
44 Yusuf Akçura. “Hüseynzade Ali Bey”. Türk Yurdu, cilt VIII, s. 2556. 
45 Yusuf Akçura. Türkçülük Ve Türkçülüğün Tarihi Gelişimi. İstanbul, 1978, s. 186-187. 
46 T.Svyatoxovski. Göstərilən əsəri,  s. 104-105; Betül Aslan. Göstərilən əsəri, s. 44-45. 
47 Betül Aslan. Göstərilən əsəri, s.47. 
48 İmparatorluk Haricindeki Türklerin Osmanlılara Yardımları. Türk Yurdu, III, s. 159. 
49 Mirze-Bala Memmedzade. Milli Azerbaycan Harekatı. S. 63-64. 
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etmiş və zabitlik rütbəsi almışdı. Din xadimlərindən Yusif Əhməd Talıbzadə 

və yoldaşları da Balkan müharibəsinə könüllü getmişdilər. 50 Balkan 

müharibəsi dövründə Azərbaycandan Türkiyəyə könüllülər axın etmiş, hətta 

İstanbulda bu könüllülərdən “Qafqaz könüllü ordusu” qurulmuşdu.51 

 Birinci dünya müharibəsi başlayarkən Hacı Zeynalabdin Tağıyev ailəsi 

ilə birlikdə Almaniyada istirahət edirdi. Müharibənin başlanması ilə 

əlaqədar olaraq Almaniya ölkədə olan bütün Rusiya vətəndaşlarını nəzarət 

altına aldı. 52  Hacı Zeynalabdin və ailəsi də bundan nəsibini aldı. Onun 

alman banklarında olan pulu da donduruldu. Bu çətin vəziyyətdə 

Zeynalabdin Tağıyev Rusiyada yaşayan bir türk olaraq Türkiyənin 

Almaniyadakı səfirliyinə müraciət edərək kömək istədi. Türkiyənin 

Almaniyadakı səfirinin təşəbbüsləri və imperator II Vilhelm ilə görüşməsi 

nəticəsində Hacı Zeynalabdin Tağıyevin pulunu alaraq ailəsi ilə Bakıya 

dönməsinə icazə verilmişdi.53 

 

1.7. Bakı Müsəlman Xeyriyyə Cəmiyyəti türk əsirlərinin rəsmi 

himayəçisi kimi 
 

Qafqaz cəbhəsində ruslar tərəfindən əsir alınmış türklər müxtəlif 

amillərin təsiri altında çox çətin vəziyyətdə idilər. Onların ən böyük 

problemlərindən biri yenə də ermənilərlə əlaqədar idi. Türk əsirlərini 

Batum-Tiflis-Bakı dəmiryolu ilə Rusiyaya apararkən ermənilərin nəzarət 

etdikləri vaqonlar da var idi. Ermənilər heç bir əsas olmadan türk əsirlərinə 

hücum edir, onlara qarşı amansız davranırdılar. Hətta xəstə türk əsirlərinin 

müraciətlərinə də əhəmiyyət vermirdilər ki, bu da onların yolda ölməsi ilə 

nəticələnirdi. Bunun nəticəsi idi ki, Batumdan Bakıya, oradan da Rusiyaya 

aparılan və tez-tez ölən əsgərləri yollardakı stansiyalarda düşürüb dəfn 

edirdilər. 

Bunları gizli saxlamaq faktiki olaraq mümkün deyildi. Türk əsirləri bir 

çox hallarda imkan taparaq yerli xalqla görüşür, yollardakı ağır vəziyyəti 

danışırdılar. Əsirlikdən qaçan türk əsgərləri də bu vəziyyət haqqında 

məlumat verirdilər. Bu da türk əsirlərinə qarşı tətbiq edilən cəzalar haqqında 

məlumatın yayılmasına səbəb olurdu. Erməni və rus zabitlərinin bu 

                                                           
 

50 “Ədəbiyyat və incəsənət” qəzeti. Bakı, 2 noyabr 1993-cü il; Betül Aslan. Göstərilən əsəri, 

s.51. 
51 Betül Aslan. Göstərilən əsəri, s.52. 
52  "Hacı Zeynalabdin Tağıyev”. MAS Matbaacılık, İstanbul, 2010, səh.165-166. Redaktor: 

Araz Abbasov. 
53  M. Süleymanov. Eşitdiklərim, Oxuduqlarım, Gördüklərim.  S. 166-167. "Hacı 

Zeynalabdin Tağıyev". İstanbul, 2010, s.165-166. MAS Matbaacılık. Redaktor: Araz 

Abbasov. 
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hərəkətləri bir qədər sonra Rusiyadakı müsəlmanlara və azərbaycanlılara 

məlum oldu. 

Onlar bu məsələnin həll edilməsi ilə əlaqədar olaraq müxtəlif idarələrə 

müraciət etməyə başladılar. Müsəlmanların Rusiyanın səlahiyyətliləri ilə 

görüşlərindən sonra ən böyük nəticə ondan ibarət oldu ki, Bakı Müsəlman 

Xeyriyyə Cəmiyyəti Rusiyanın dövlət səlahiyyətlilərindən türk əsirlərinin 

rəsmi himayəçisi olmaq razılığını aldılar. Məsələnin bu şəkildə həll edilməsi 

türk əsirlərinin taleyində çox mühüm rol oynamışdı. Onların müalicə 

olmalarına imkan yaratmaqla yanaşı, qaçırılmalarına da kömək etmişdi. 

Türk əsirlərinin qaçırılması məsələsi çox mühüm əhəmiyyətə malik idi. 

Bu, hər hansı türk əsgərinin canını qurtararaq vətənə qayıtması mənasında 

başa düşülməməlidir. Rus əsarətindən müxtəlif yollarla xilas olan türk 

əsirləri əksər halda vətənə qayıtmır, orada qalaraq azərbaycanlılar arasında 

hərbi birliklərin yaradılmasında şəxsən  iştirak edirdilər. 

Bakı Müsəlman Xeyriyyə Cəmiyyəti Rusiya hökumətindən türk əsirlərini 

himayə etmək icazəsini aldı. Bu həqiqətən də böyük bir iş olub, cəmiyyət 

üzvlərinin çəkinmədən apardıqları mübarizənin nəticəsi idi. Ona görə ki, 

Osmanlı dövləti ilə Rusiya bir-biri ilə müharibə edirdi. Türk əsirləri də 

müharibə cəbhəsində əsir alınmışdılar. Lakin burada bir xüsusi cəhət qeyd 

edilməlidir ki, türk əsirlərinin hamısını ruslar cəbhədə əsir almamışdılar. 

İşğal bölgəsində ermənilər müxtəlif bəhanələrlə mülki əhalini belə 

günahlandıraraq əsir kimi Rusiyaya göndərirdilər. Ona görə də əsirlər 

içərisində mülki insanlar da az deyildi. 

 Buna baxmayaraq Bakı Müsəlman Xeyriyyə Cəmiyyəti Rusiya 

hökumətinin səlahiyyətlilərinə isbat edə bilmişdi ki, dövlətlərin apardıqları 

müharibələrdən xalqı cavabdeh hesab etmək olmaz. Bütün variantlarda xalq 

günahsızdır. Bir də müharibədə yalnız xristianların deyil, müsəlmanların da 

köməyə ehtiyacı vardır. Hansı hissin təsiri ilə olursa-olsun, Rusiya 

səlahiyyətlilərinin Bakı Müsəlman Xeyriyyə Cəmiyyətinin təkliflərini qəbul 

etməsi müsbət bir addım olaraq qəbul edilməlidir. 

Bakı Müsəlman Xeyriyyə Cəmiyyəti rəsmi himayə haqqına sahib 

olduqdan sonra ilk iş olaraq Nargin adasında olan türk əsirlərinin 

vəziyyətini müəyyən etdi. Bura türk əsirlərinin Nargin adasındakı yaşayış 

yeri, vəziyyətləri, ərzaq və paltar təminatı ilə əlaqədar məsələlər daxil idi. 

Bu da bir həqiqət idi ki, Rusiya ordudakı əsgərlərini təmin edə bilmədiyi 

halda, onlardan türk əsirlərini təmin edəcəklərini gözləmək mümkünsüz idi.  

Bakı Müsəlman Xeyriyyə Cəmiyyətinin nizamnaməsində onun fəaliyyət 

prinsipi müəyyən edilmişdi. Onlara görə, xeyriyyə işi fərdlərin deyil, 

millətin, toplumun işi olduqda həll edilməyəcək iş olmaz. Azərbaycan 

xeyriyyəçilik tarixində Bakı Müsəlman Xeyriyyə Cəmiyyətinin ən mühüm 

işi ondan ibarət olmuşdu ki, onlar xeyriyyə işini fərdlərin işi olmaqdan 

çıxarıb, bu işə xalqın bütün təbəqələrini  qoşa bilmişdilər. 
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Bakı Müsəlman Xeyriyyə Cəmiyyətinin çağırışında əsas mövzu Nargində 

olan əsirlərə hər kəsin imkanları daxilində kömək göstərmələri idi. O vaxt 

Bakıda çıxan qəzetlərdə xalqın Bakı Müsəlman Xeyriyyə Cəmiyyətinin 

çağırışına münasibətinə aid sütunlar verilirdi. Ən imkansızlar 54  belə 

xeyriyyə cəmiyyətinin şöbələrinə gəlir, imkanları daxilində kömək etmək 

istədiklərini bildirirdilər. 

Bakı Müsəlman Xeyriyyə Cəmiyyəti paltar və ərzaq sarıdan çətin 

vəziyyətdə olan əsirlər üçün xalqdan kömək toplamağa başladılar. Bu 

məqsədlə müxtəlif məclislər, yığıncaqlar, teatr günləri tərtib edilmişdi.55 

Bakı Müsəlman Xeyriyyə Cəmiyyəti türk əsirlərinin rəsmi himayəçiliyini 

aldıqdan sonra  həftədə bir gün (bazar günü) adadakı türk əsirlərinin Bakıda 

gəzdirilmələri üçün də icazə ala bilmişdi. Beləliklə, türk əsirlərinin həftədə 

bir gün də olsa dincəlmək imkanları vardı. Fəxrəddin Erdoğan da həmin 

günlərdə Bakıda olmuşdur. O, hadisəni xatirələrində qələmə almışdır.56  

F.Erdoğanın xatirələrində göstərilir ki, Ərzurumdan Ərzincana qədər olan 

yerlərdən əsir alınan zabit və əsgərləri Sibirə deyil, Bakının qarşısında 

Xəzər dənizində olan Nargin adasındakı əsirlər düşərgəsinə toplayırdılar.57 

Müəllif qeyd edir ki, hər bazar günü bu əsir düşərgəsində olan zabitlər 

nəzarətçilərlə şəhəri gəzməyə çıxırdılar. Biz də onları görmək üçün limana 

getdik. Müəllif daha sonra qeyd edir ki, Bakının zənginlərinin 

nümayəndələri adadan gələn türk əsirlərinə lazım olanları alırdılar. Pullar 

cəmiyyət tərəfindən ödənirdi. Əsirləri evlərinə aparır, günorta yeməklərini 

yedirdikdən sonra sahilə gətirib təslim aldıqları adamlara qaytarırdılar. Türk 

ordusu Bakıya gələnə qədər bu adət hər bazar günü davam etmişdi.58 

Bakıya gətirilən yaralı türk əsirləri Bakı Müsəlman Xeyriyyə 

Cəmiyyətinin xəstəxanalarında müalicə edilirdilər. Cəmiyyət yaralı və xəstə 

türk əsirlərinə qulluğu öhdəsinə götürmüşdü. Hər gün Bakıya gətirilən türk 

əsirlərinin xəstə və yaralı olanları Narginə göndərilməyib 59  xəstəxanada 

müalicə olunur, onlara qulluq göstərilirdi.60 

 

1.8. Bakı Müsəlman Xeyriyyə Cəmiyyətinin türk əsirlərinin dəfn işləri 
 

Bakı Müsəlman Xeyriyyə Cəmiyyətinin adında Bakı kəlməsi olmasına 

baxmayaraq onun fəaliyyət coğrafiyası çox geniş idi. Cəmiyyətin tarixi və 

                                                           
 

54 O zaman hətta bir dilənçinin Türkiyə səfirliyinə gələrək kömək etmək istədiyi haqqında 

qəzetlərdə xəbərlər verilirdi. 
55“Açıq söz” qəzeti. 18 dekabr 1916. № 631; Betül Aslan. Göstərilən əsəri, s. 152. 
56 Erdoğan F. Türk Ellerinde Hatıralarım. S. 129. 
57Yenə orada, s. 129.  
58 Yenə orada, s. 129. 
59 Azərb. CUM.YTA, f.46, siy.7, iş.179, v.11. 
60 “Azərbaycan” qəzeti. 15 iyul 1919. 
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fəaliyyət sahəsi ilə yaxından tanış olduqda insan cavab verilməsi mümkün 

olmayan suallar qarşısında qalır. Bakı Müsəlman Xeyriyyə Cəmiyyəti bu 

qədər işlərin öhdəsindən necə gəlirmiş? O zaman bir dövlətin görməsi 

mümkün olmayan işlər hansı maliyyə vəsaiti hesabına həyata keçirilirdi. 

Onun bu qədər üzvü haradan gəlirdi? Rusiyada və Anadoluda elə bir yer yox 

idi ki, orada Bakı Müsəlman Xeyriyyə Cəmiyyətinin nümayəndələri 

fəaliyyət göstərməsinlər. Çox halda onların fəaliyyəti Rusiyanın siyasətinə 

qarşı çevrilirdi. Lakin buna baxmayaraq, bu cəmiyyət fəaliyyətini davam 

etdirir, üzvlərini də müdafiə edə bilirdi. 

Bakı Müsəlman Xeyriyyə Cəmiyyətinin nümayəndələri və ya onun 

tərəfdarları Batum-Tiflis-Bakı xətti ilə gəlib Rusiyaya gedən qatarları da 

izləyirdilər. Yolda ölənləri müsəlman qaydası ilə qəbiristanlıqda dəfn 

edirdilər. Fəxrəddin Erdoğan xatirələrində qeyd edir ki, ruslar bu insani 

hərəkətə mane olmurlar və səmimiyyət göstərirdilər.61 Başqa müəlliflər də 

Bakı Müsəlman Xeyriyyə Cəmiyyəti nümayəndələrinin əsirlərin əhval 

ruhiyyəsini qaldırmağa çalışdıqları haqqında məlumat vermişlər. 62  Hətta 

əsirləri ziyarət edənlər onların əhval-ruhiyyəsini qaldırmaq üçün “Sizi,  

qardaşlarımızı, inşallah silahlı olaraq şəhərimizdə görəcəyik” deyirdilər.  

Türk əsirlərinin keçdiyi hər yerdə xalq onlara imkan daxilində 

münasibətlərini göstərirdi. Gəncədə ölmüş hərbi əsirləri dəfn etmək üçün 

quberniya məclisindən icazə alınmışdı. Bu işlə Həsən Şahmuradov məşğul 

idi. Gəncə Müsəlman Xeyriyyə Cəmiyyətinin rəhbəri Ə.Rəfibəyli tərəfindən 

hər dəfn edilən türk əsiri üçün 10 manat ayrılmışdı.63 

Bakı Müsəlman Xeyriyyə Cəmiyyətinin üzvləri və ya onun tərəfdarları 

hər yerdə ölən türk əsirlərinin dəfn işlərini yerinə yetirirdilər. Bakı 

mətbuatında cəmiyyətin bu sahədəki fəaliyyəti müxtəlif vaxtlarda qəzetlərdə 

işıqlandırılırdı. “Açıq söz” qəzetindəki bir xəbərdə göstərilir ki, keçən ilin 

noyabr və dekabr aylarında 290 türk əsiri dəfn edilmişdi.64 

Bakı Müsəlman Xeyriyyə Cəmiyyətinin fəaliyyətində çox qəribə cəhətlər 

də vardır. Ermənilər hər yerdə imkanları olduqda Osmanlı türklərini və 

azərbaycanlıları qırırdı. Belə bir dövrdə cəmiyyətin xəstəxanasında erməni 

xəstələrin də yatdığı və müalicə olunduqları haqqında məlumatlar vardır. Bir 

anlığa türk müsəlmanı ermənilərin xəstəxanasında təsəvvür edin. Əslində 

heç təsəvvür etmək mümkün də deyil. Onu orada müalicə deyil, məhv 

edərdilər. Təəccüblü olan budur ki, Bakı Müsəlman Xeyriyyə Cəmiyyətinin 

həkimləri erməni xəstələrə heç bir ayrı-seçkilik göstərmədən köməklik 

                                                           
 

61 Erdoğan F. Türk Ellerinde Hatıralarım, s. 67-70. 
62 Faik Tonguç. Birinci Cihan Harbinde Bir Yedek Subayın Hatıraları, Ankara, 1960, s. 111 
63 Azərb. Cum. YTA. f. 421, siy.1, iş. 10, v. 2. 
64 “Açıq söz”, 25 oktyabr 1915, № 19; 
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edirdilər. Hətta ermənilərin də türk həkimlərindən və xəstəxanadan razı 

olduqlarını Rusiya “Qızıl Xaç” cəmiyyətinin rəhbəri şahzadə Oldenburq da 

araşdırmalarında görmüşdü.65  

Halbuki həmin dövr türk-erməni münasibətlərinin kəskinləşmiş oduğu 

dövr idi. Bu münasibətlər hər yerdə pozulmuşdu. Ermənilər imkanı əldən 

vermir, fürsət tapan kimi türkləri ya qətl edir, ya da ağır işgəncələrə məruz 

qoyurdular. Bu məlumatlar Rusiya dövlətinin müxtəlif səlahiyyətlilərinə 

bildirilmişdi. O zaman Rusiyanın “Qızıl Xaç” cəmiyyətinə də bu haqda -

Qafqaz cəbhəsindən gətirilən türk əsirlərinə ermənilərin əziyyət verdikləri, 

hətta onları imkan tapan kimi öldürdükləri haqda məlumat verilmişdir.  

Bunlara görə də Rusiyanın “Qızıl Xaç” cəmiyyətinin rəhbəri şahzadə 

Oldenburq məlumatlardakı faktları yoxlamaq üçün əsirlərin gətirildiyi 

vaqonlarda araşdırmalar aparmışdı. Onun araşdırmalarının nəticəsində 

məlum olmuşdu ki, erməni nəzarətçiləri tərəfindən türk əsirlərinə 

vaqonlarda əziyyət verilir. Oldenburq şəxsən ermənilərlə əlaqədar edilən 

şikayətlərin və verilən məlumatların doğru olduğunu görmüşdür. Buna 

baxmayaraq azərbaycanlı həkimlər onları fərq qoymadan müalicə edirdilər. 

Bu da bizim bir genetik xüsusiyyətimizdir. Erməni mənfur xislətindən əl 

çəkə bilmədiyi halda biz, insan olaraq humanist hisslərimizdən imtina edə 

bilmirik. 

 

1.9. Rusiyada türk hərbi əsirləri məsələsi 
 

Birinci dünya müharibəsi zamanı Qafqaz cəbhəsində hərbi əməliyyatlar 

29 sentyabr 1914-cü ildə başlamış, 15 dekabr 1917-ci ildə sona çatmışdır. 

Bu savaş müddətində minlərlə türk əsgəri ruslar tərəfindən əsir alınmışdı. 

Məlum olduğu kimi, müharibənin başlanğıcındakı Sarıqamış əməliyyatı türk 

ordusu üçün çox faciəli olmuşdur. Çox sayda türk əsgəri Sarıqamışda şəhid 

olmuşdur. Bununla yanaşı IX kolordu komandiri, general İhsan Paşa ilə 

birlikdə 100, başqa diviziyalardan 100 olmaqla 200 nəfər zabit, bir sözlə, 15 

minə qədər türk əsgəri əsir düşmüşdülər.66  

Rusiyadakı türk əsirlərinin müəyyən edilməsində bəzi çətinliklər var idi. 

Rusiya mənbələrində türk əsiri olaraq yazılanların çoxu cəbhədə əsir 

alınanlar deyildi. Rusiyada hərbi əsirlər olduğu kimi, dünya müharibəsi ilə 

əlaqədar olaraq əsir edilən mülki türk vətəndaşları da var idi. Birinci dünya 

müharibəsindən əvvəl Osmanlıdan xeyli insan Rusiyaya iş dalınca gedirdi. 

Bunların içərisində Qara dəniz sahilində olan əhali, xüsusilə də ora yaxın 

olan Trabzon və Rizənin ətrafındakı yerlərin əhalisi çoxluq təşkil edirdi. O 

zaman Osmanlı dövlətinin minlərlə vətəndaşı Rusiyanın Novorosiysk, 

                                                           
 

65 Emircan-Gerger. Büyük Ermenistan hayali, s. 64 
66 Kurat. Göstərilən əsəri, s. 440. 
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Odessa və başqa şəhərlərində işləyirdilər. Onlar ticarətlə məşğul olur, 

şirniyatçılıqda və başqa yerlərdə çalışırdılar. Çörək sobaları adətən türklərin 

inhisarında idi. Çoxları limanlarda ağır işlərdə çalışırdı. Bundan başqa, bir 

sıra türk fəhlələri Rusiyanın müxtəlif şəhərlərində işləyirdilər. Başda Batum 

və Odessa olmaqla Türkiyədən qaçan və “İttihad və Tərəqqi” rejiminə qarşı 

duran bir qrup siyasi mühacirlər də Rusiyada idilər.67 

 Birinci dünya müharibəsi başladığında Rusiya hökuməti müxtəlif 

mülahizələrlə ana vətənə dönmək imkanı olmayanlara  və ya dönmək 

istəməyənlərə, orada işləyən mülki əhaliyə də əsir statusu tətbiq etməyə 

başladı. Onların böyük bir qismini Moskvanın cənubunda yerləşən Kaluqa 

şəhərindəki əsir düşərgəsinə topladılar.68 

“Almanların Rusiyanın içərilərinə doğru irəliləməsinin başlanması ilə 

əlaqədar olaraq mülki türk əsirlərinin çoxu Orenburq yaxınlığındakı Uralsk 

şəhərindəki düşərgələrə göndərildilər. Onların sayı 700 nəfərdən  artıq 

olmalı idi. Əsirlərdən fəhlə dəstələri təşkil edərək onları müxtəlif yerlərdə 

işlədirdilər69. Rus tarixçilərinə görə, əsir türkləri və digər əsir statuslu türk 

vətəndaşlarını Omsk, Tomsk, İrkutsk, Uralsk, Samara, Kazan, Nijni 

Novqorod, Xarkov, Bakı və başqa şəhərlərdə təşkil edilmiş xüsusi 

düşərgələrdə saxlayırdılar.70 

Bununla yanaşı Rusiyadakı türk əsirlərinin sayının artmasının müxtəlif 

mənbələri vardır. Ərdəhan, Kars və Batum vilayətlərindəki müsəlman 

əhalinin, ruslar tərəfindən şübhəli hesab edilənləri də Rusiyanın daxilinə, 

Uralsk və Sibirə göndərilmişdi. Bu mülki əsirlərin sayı 1000 nəfərdən artıq 

olmalı idi71. Türklərin rus əsir düşərgələrinə göndərilməsində ermənilərin də 

rolu az olmamışdır. O dövrə aid mənbələrdən göründüyü kimi, ermənilərin 

satqınlığı və iftiraları ilə əlaqədar olaraq yerli mülki türklər ruslar tərəfindən 

tutularaq əsirlərə qatılmışdı. Mülki türk əsirləri içərisində olduqca qoca, çox 

kiçik yaşlı uşaq və qadınların da olduğu mənbələrdə qeyd edilir.72 

Türk tarixçisi Kurata görə, “60 min nəfərə qədər türk əsirinin rusların 

əlinə keçdiyi təxmin edilir”. 73  “Qırmızı Aypara”nın məlumatına görə, 

Rusiyadakı türk əsirlərinin 20-30 mini Şimali Qafqazda, 30 mini isə 

                                                           
 

67 Kurat Akdes Nimet. Türkiye ve Rusya, s. 441. 
68 Yenə orada. 
69 Yenə orada. 
70 Шамсаттинов А.М. “Великий октябр и Турция” Тифлис, 1982, с.10; Yavuz Aslan. 

Türkiye Komunist Fırkasının Kuruluşu ve Mustafa Suphi, s. 52: 
71  Kurat Akdes Nimet. Göstərilən əsəri, s. 441. 
72 “Açıq söz”, 4 Dekabr 1917, 620; “Açıq söz”, 7 dekabr 1917, 623; ATASE, A. 4/3671, K. 

2918, D. 495/325, F. 8-40; Betül Aslan, I Dünya Savaşı Esnasında “Azerbaycan 

Türkleri”nin Anadolu Türklerine “Kardaş Kömeği (Yardımı) Ve Bakü Müslüman Cemiyet-

i Hayriyesi, Atatürk Kültür Merkezi Yayınları, Ankara, 2000. 
73 Kurat Akdes Nimet. Göstərilən əsəri, s. 440. 
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Rusiyanın başqa yerlərində olmaqla 60.000 türk əsiri olduğu bildirilmişdi.74 

Rus tarixçisinə görə, Rusiyada 65 mindən artıq türk əsiri var idi.75 

 
 

1.10. Türk əsirləri Nargin adasında 
 

 Azərbaycan türkləri o dövrdəki mətbuatda qeyd edildiyi kimi, “özlərinin 

bir parçası olan” 76  türk əsirlərinin Nargin həyatı ilə yaxından 

maraqlanırdılar. Əsir qardaşlarına görə kədərlənən Azərbaycan türkləri, 

onların Nargin adasındakı əsir düşərgəsində çox ağır şərtlər içərisində 

yaşadıqlarını bildiklərindən əllərindən gəldiyi qədər maddi və mənəvi 

kömək etməyə çalışırdılar.77 

Bu zaman Bakı Müsəlman Xeyriyyə Cəmiyyəti (Bakı Müslüman 

Cemiyet-i Hayriyesi) istər Bakıda, istərsə də Nargin adasında olan türk 

əsirlərinin ehtiyaclarını ödəmək və onlara kömək etmək üçün geniş fəaliyyət 

göstərirdi. Mənbələrə görə, Bakı Müsəlman Xeyriyyə Cəmiyyəti əsirlərlə 

daha yaxından maraqlanmaq və daha sərbəst bir şəkildə kömək etmək 

məqsədi ilə Bakıdakı türk əsirlərinin rəsmi himayəçiliyini almışdı. Bakı 

Müsəlman Xeyriyyə Cəmiyyətinin nümayəndələri türk əsirlərinin olduqları 

yerlərə rahatlıqla girib çıxma və nəzarət edə bilmə haqqına sahib 

olmuşdular.78 

 

1.11. Azərbaycanlıların türk müharibə əsirlərinə köməyi 
 

Uzun illər türk əsirlərinə edilən kömək haqqındakı materiallardan istifadə 

etmək imkanı olmamışdır. Heç təsadüfi deyil ki, əlində böyük miqdarda 

mənbələr olan görkəmli türk tarixçisi Kurat bu məsələ ilə əlaqədar 

yazmışdır: “Sibirdəki türk əsirlərinə orada yaşayan Kazandan olan 

müsəlmanlar imkan daxilində kömək etdiklərinə baxmayaraq, vəziyyətləri 

çox çətin olmuşdur”.79  

“Türk əsirlərindən bir hissəsinin Bakı şəhəri yaxınlığında Nargin 

adasındakı düşərgəyə 80 , bir hissəsinin də Rusiyanın daxili şəhərlərinə 

göndərildiyi bilinirdi. Zabitlərin isə Rusiyadakı əsir düşərgələrinə 

göndərildikləri məlumdur. İhsan Paşa da Sibirdəki İrkutsk şəhərinə 

göndərilmişdir”.81 

                                                           
 

74 ATASE, A. 1/16, D. 16/20, KI. 1486, F. 1-42. Betül Aslan, Göstərilən əsəri, s. 149. 
75  Шамсаттинов А.М. “Великий октябр и Турция” Тифлис, 1982, с.10; 
76 Faik Tonguç. Birinci Cihan Harbinde Bir Yedek Subayın Hatıraları, Ankara, 1960, s.112 
77 “İkdam”, 3 Mart 1915, №60; Betül Aslan. Göstərilən əsəri, s. 151 
78 “İkdam”, 3 Mart 1915, №60; Betül Aslan. Göstərilən əsəri, s. 152. 
79 Kurat Akdes Nimet. Göstərilən əsəri, s. 441. 
80Azər. Cum. YTA., F.498, siy.1, iş. 1038, v. 79-80; Betül Aslan, Göstərilən əsəri s. 150. 
81 Kurat Akdes Nimet. Türkiye ve Rusya, s. 441. 
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Rusiyadakı türk əsirlərinin vəziyyəti çox ağır idi. Müharibə əsirləri ilə 

əlaqədar beynəlxalq müqavilələr belə rus səlahiyyətliləri tərəfindən yerinə 

yetirilmirdi. Beynəlxalq müqavilələrdə əsirlərə rütbələrinə müvafiq olaraq 

aylıq pul verilməsi nəzərdə tutulurdu. Lakin rus səlahiyyətliləri “əsir 

zabitlərə rütbələrinə görə verilməsi lazım olan aylıqları, eləcə də sıravi 

əsgərlərə də rus əsgərlərinə verilən aylığın yarısı qədərinin verilməsi şərtinə 

heç bir düşərgədə riayət etmirdilər. 82 

Türk əsirlərinin Qafqaz cəbhəsindən Rusiyaya göndərilməsi də 

yaşanması mümkün olmayan çətinliklərlə davam edirdi. Şahidlərin 

məlumatından göründüyü kimi, yaralı əsirlər ilə sağlam əsirləri bir vaqonda 

aparırdılar. Əlli nəfər əsirin mindirildiyi bu əsir vaqonlarında nəzarət əsasən 

Qafqaz ermənilərinə həvalə edilmişdi. 83  Əsir vaqonları təyin olunan 

stansiyaya çatdığında hər vaqonda 10-15 türk əsgəri ölmüş olurdu.84 

Rusiyada türk əsirlərinə qarşı belə münasibət bəsləndiyi halda 

müsəlmanlar, xüsusən Azərbaycan türkləri onlara imkanlarına görə kömək 

etməyə çalışırdılar. Türk tarixçiləri Rusiyada türk əsirlərinə kömək 

göstərmələri ilə əlaqədar olaraq Azərbaycan türklərini və Kazan 

müsəlmanlarını xüsusi ilə qeyd etmişlər. Bu məqsədlə əsirlərin olduqları 

şəhərlərdə kömək komitələri təşkil edilmiş və ya qəzetlər vasitəsi ilə kömək 

kampaniyası açılmışdı.85 

Bakı, Qafqaz cəbhəsindən gətirilən türk əsirlərinin bölüşdürülmə 

məntəqələrindən biri idi. Hər gün Bakıya 1000 nəfərdən artıq türk əsiri 

gətirilirdi. 1 yanvar 1915-ci il tarixində Bakıya 1283 türk əsiri gətirilmişdi. 

Bunlardan 46-sı xəstə olduğu üçün Bakıda saxlanmış, o biriləri Sibirə 

göndərilmişdi.86  Türk əsirlərinin düşərgəsi olan Nargin Xəzər dənizində bir 

ada olub, sahildən 10 km uzaqda yerləşirdi. Qafqaz cəbhəsindən Bakıya 

gətirilən əsirlərin Rusiyaya göndərilənləri ayrıldıqdan sonra yerdə qalanları 

Nargin adasına göndərilirdilər. 

                                                           
 

82 Yenə orada. s. 442. 
83  Türk əsirlərinə vaqonlarda nəzarət edən ermənilərin onlara qarşı amansızlığı rəsmi 

sənədlərdə də öz əksini tapmışdır. Çar II Nikolayın dayısı və rus “Qızıl Xaç” cəmiyyətinin 

rəhbəri şahzadə Oldenburqa edilən şikayətlərdə bununla əlaqədar məlumat verilmişdir. 

“Yol boyunca türk əsirlərin ermənilərin  vermiş olduqları əzab-əziyyətə məruz qaldıqları 

göstərilmişdir. Bununla əlaqədar olaraq şahzadə Oldenburq Qafqaz canişini Vorontsov 

Daşkova teleqram göndərmiş və qeyd etmişdir ki, türk əsirlərinə nəzarət edən erməni 

nəzarətçilərin onlara etdikləri zülmdən görünür xəbəriniz yoxdur. Teleqramda Qafqaz 

canişinindən tələb etmişdir ki, türk əsirləri üzərində ermənilərin nəzarət etmələrinə imkan 

verilməsin. Emircan-Gerger, Büyük Ermenistan hayali, s.64 
84 Emircan-Genger. Büyük Ermenistan Hayali, s. 62. 
85 Kurat. Türkiye ve Rusya, s. 444. 
86 Azərb. Cum. YTA, f.46, siy.7, iş. 179, v. 11. Betül Aslan. Göstərilən əsəri, s. 151. 
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Azərbaycan türkləri Bakıya gətirilən türk əsgərlərini görmək üçün Bakı 

dəmiryol vağzalına toplanır, onlarla danışmağa, onlara kömək etməyə 

çalışırdılar. 87  Lakin çox halda əsirlərə nəzarət edən rus əsgərləri xalqı 

vaqonlara yaxın buraxmırdılar. 88  Xatirələrində Bakını təsvir edən Faik 

Tonguç Osmanlı türkləri ilə Azərbaycan türkləri arasındakı münasibətə işarə 

edərək bildirir: “dəmiryolu boyunca toplanmış minlərlə insan, təmiz 

gözlərini bizə dikmişlər, əsir qardaşlarını seyr edirdilər. Üzləri, rəngləri 

özlərinə bənzəyən, vaqon pəncərəsindən görünən bu başların  özlərinin bir 

parçası olduğunu başa düşdüklərinə şübhə yox idi”.89  

 

1.12. Azərbaycanlılar tərəfindən Nargindən türk əsirlərinin qaçırılması 
 

Azərbaycan türkləri əsir türklərə müxtəlif formada kömək göstərməyə 

çalışırdılar. İmkan tapdıqlarında onları Nargin adasından qaçıraraq 

Türkiyəyə yola salırdılar. 1915-ci il iyul, avqust aylarında “Türk bayramı 

günü” 8 nəfər türk əsiri Nargin adasından şəhərə buraxılmışdı. Onlar bir 

daha Nargin adasına dönmədilər. Təxminlərə görə, bu əsirlər Bakı 

Müsəlman Xeyriyyə Cəmiyyətinin nümayəndələri tərəfindən İrana 

qaçırılmışdılar ki, oradan Türkiyəyə dönmək imkanları var idi. Qafqazlı türk 

gəncləri tərəfindən qurulan “Qafqaz Müsəlman Tələbələri Komitəsi” 90 türk 

əsirlərinin qaçırılmasında iştirak etmişdilər. Bu komitənin nümayəndələri 

türk əsirlərinin qaçırılmasında Bakı Müsəlman Xeyriyyə Cəmiyyəti ilə 

birlikdə hərəkət edirdilər. 

9-cu kolordu komandiri Ali İhsan Paşa və başqa 27 türk zabiti 

Azərbaycan türkü tərəfindən rus əsirliyindən xilas edilmişdir. Onları xilas 

edən şəxslərdən biri hadisələrin təfsilatını Naki Keykuruna (Nağı 

Şeyxzamanlı) danışmışdı. Ali İhsan Paşanı əsirlikdən qurtaran gənc Çində 

onunla birlikdə şəkil çəkdirmişdi.91 

Azərbaycan türklərinin Osmanlı dövlətindən ilk yardım tələbi. Rusiya 

Transqafqaz üzərində nəzarətini itirdiyi zaman orada yaşayan millətlər öz 

müdafiələrini təşkil etmək məcburiyyəti ilə üz-üzə qalmış oldular. 

Mübaliğəsiz qəbul edilməlidir ki, Transqafqazda belə bir vəziyyətin 

yaranması ilə əlaqədar olaraq ən faciəli vəziyyət Azərbaycan türklərinin idi. 

Bunun müxtəlif səbəbləri vardı. Onlardan birincisi bundan ibarət idi ki, 

əvvəldən qeyd etdiyimiz kimi, Rusiya Azərbaycanı işğal etdiyi vaxtdan 

                                                           
 

87.İkdam, 3 Mart 1915, 60; Betül Aslan. Göstərilən əsəri s. 151 
88 Faik Tonguç. Birinci Cihan Harbinde Bir Yedek Subayın Hatıraları, Ankara, 1960, s.112 
89 Yenə orada. 
90 Hayri Gökçay. Bir Türk’ün Hatırat ve İntikamı. İstanbul, 1958, s.217. 
91 Keykurun. Göstərilən əsəri s. 40-41.Türk tarixçisi Akdes Nimet Kurat isə İhsan Paşanın 

Sibirdə əsir düşərgəsindən kazanlı türklərin köməyi ilə qaçırıldığını bildirir (Kurat, Türkiye 

ve Rusiya, s. 444-445)  
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azərbaycanlıları hərbi xidmətə çağırmırdılar. Azərbaycanlılar hərbi 

mükəlləfiyyət yerinə hərbi vergi ödəməyə məcbur edilmişdilər.  

Bu da faktiki olaraq azərbaycanlıların tarixən mövcud olmuş hərbi 

özünümüdafiə instinktinin və təşkilatının aradan qalxmasına qüvvətli təsir 

göstərmişdi. Bu nə kimi arqumentlər göstərilsə də, Rusiya hökumətinin 

azərbaycanlılara və müsəlmanlara etibar etməmələri ilə əlaqədar idi. Hər 

halda azərbaycanlılara Rusiyanın inanmamasında Osmanlı dövlətində 

yaşayan xalqlarla eyni soydan və eyni dindən olmasının da təsiri var idi. 

Heç bir vaxt Rusiya dövləti azərbaycanlıların silahlanmasına imkan 

verməmişdir. Hətta çarizm devrildikdə və hakimiyyət müvəqqəti hökumətə 

keçdikdə belə azərbaycanlıların milli ordu hissələrinin təşkil olunmasını 

müxtəlif vasitələrlə ləngidirdilər. Bu da ermənilərə və Anadolunu tərk edən, 

boşaldan rus əsgərlərinə əlavə imkanlar verdiyi halda, azərbaycanlıları tərk-

silah vəziyyətinə salmışdı. Ermənilərin ciddi hazırlaşdıqları və imkan 

olduqda azərbaycanlıları məhəlli olaraq öldürdükləri vaxtda 

Transqafqazdakı hökumət də onları müdafiə edə bilmirdi və ya ola bilərdi 

ki, müdafiə etmək istəmirdi. 

Azərbaycanlılar Transqafqazda heç bir təhlükəsizliklərinin olmadığını 

bilirdilər. Milli ordu hissələrinin yaradılması isə hakimiyyətin əngəlləri ilə 

əlaqədar olaraq uğurla nəticələnməmişdi. Belə bir çətin vəziyyətdə 

hökumətin dəstəyindən və çar Rusiyası ordusundakı əsgəri imkanlarından 

istifadə edərək ermənilər və gürcülər milli ordu hissələrini qısa bir müddətdə 

yarada bilmişdilər. Azərbaycanlıları hərbi xidmətə almayan çar Rusiyasının 

uzaqgörən xadimləri uzun illər əvvəl bu vəziyyəti görürdülər. Ona görə də, 

azərbaycanlıları hərbi xidmətə almırdılar. Çünki Azərbaycanlılar hərbi 

xidmətə alınmış olsaydılar, milli ordu hissələrinin təşkil edilməsində heç bir 

problem olmazdı. Bu da azərbaycanlılara qarşı nə qədər böyük təhlükənin 

olduğunu aydın şəkildə göstərirdi. Azərbaycanlılar ermənilərin və rusların 

planlı qırğın tədbirləri ilə üz-üzə qalmışdılar. 

Tarixən yaranmış və sınaqlardan çıxmış qardaşlıq bağlarına görə 

azərbaycanlılar kömək üçün müraciət ediləcək dövlətin yalnız Osmanlı 

dövləti olacağını bilirdilər. Buna görə də, 1917-ci ildə ilk dəfə olaraq 

Osmanlı dövlətindən hərbi yardım istəmək üçün Azərbaycandan iki nəfərlik 

nümayəndə heyəti göndərildi. Kömək istəmək üçün göndərilən birinci heyət 

1917-ci ilin oktyabr ayında Mosula getmişdi. Heyət üzvləri Osmanlı 

ordusunda səlahiyyətlilərlə görüşərək Transqafqazdakı vəziyyəti bildirir, 

Anadoluda olduğu kimi, Qafqazda da ermənilərin qırğın tədbirləri ilə qarşı-

qarşıya qaldıqları haqqında məlumat verir və onlardan kömək istəyirdilər.  

O zaman Osmanlı dövlətinin Mosulda olan 6-cı Ordu komandanlığı 

Azərbaycandan gələn nümayəndə heyətinin məlumatını yerində yoxlamaq, 

Transqafqazda həqiqi vəziyyəti öyrənmək  üçün üç nəfər zabiti də gələn 

nüməyəndələrlə birlikdə bölgəyə göndərir. Qafqaza göndərilən zabitlərdən 

Müzəffər Əfəndi Mosula döndüyündə oradakı vəziyyət haqqında məlumat 
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təqdim edir və bildirir ki, yeni vəziyyət təşkilatlanmaq üçün çox uyğundur. 

İkincisi, Gəncədə qurulmuş olan “Azərbaycan Milli Komitəsi” Nağı bəy 

Şeyxşamanlını92 “Qafqaz nümayəndəsi” olaraq İstanbula göndərmişdi. 

 

1.13. Birinci dünya müharibəsində Anadolunun rus işğalında olan 

bölgəsinin müsəlman-türk əhalisinə Azərbaycan türklərinin 

qardaşlıq köməyi 
 

Birinci dünya müharibəsinin əvvəllərindən başlayaraq ermənilər və ruslar 

Anadolunun işğal altında olan vilayətlərində amansız şərait yaradır, imkan 

olduqca müsəlmanlara qarşı qırğınlar törətməkdən belə çəkinmirdilər. 

Müsəlmanların şikayət edəcək heç bir yerləri yox idi.93  

Qarslılar yalnız Azərbaycan Xeyriyyə Cəmiyyəti ilə əlaqə yarada 

bilmişdilər. Qarsdan alınan məktubla 94  əlaqədar olaraq Xeyriyyə 

Cəmiyyətinin nümayəndələri qarsa gəlmişdilər. “Türk orduları bölgədən 

çıxdıqdan sonra erməni və rusların etdikləri vəhşiliklər Bakı Xeyriyyə 

Cəmiyyətinə bildirilir. Yusif bəy Cəfərov Moskvaya gedərək çara bu 

vəziyyəti şikayət edir. Onun şikayəti bu şəkildə olmuşdur: ,,İki dövlət 

müharibə edir. Təbəənin nə günahı var. Rum və ermənilər qadın və uşaqları 

məhv edirlər, sahibsiz qadınlara, ac və çılpaq olanlara cəmiyyətimiz kömək 

edəcəkdir. İcazə verməyinizi xahiş edirik”95. Çar bu şikayətləri eşitdikdən 

sonra aşağıdakı məzmunda göstəriş verir: “Bu vəhşiliklərin qarşısının 

alınması və Bakı cəmiyyətinin türklərə kömək göstərməsi sərbəstdir”.96 

Bakı Xeyriyyə Cəmiyyətinin Qarsda və bölgədə olan nümayəndələri 

kimsəsiz və yetim qalmış uşaqları himayə etməyə başladılar. Onlar üçün 

sığınacaqlar quruldu. Bu sığınacaqların xərclərini Bakı Müsəlman Xeyriyyə 

Cəmiyyətinin Tiflisdə təşkil etdiyi baş nümayəndəliyi ödəyirdi. Bu 

sığınacaqlarda kimsəsiz uşaqların saxlanması ilə yanaşı, onların təhsil və 

təlimləri ilə də maraqlanırdılar. Xeyriyyə Cəmiyyəti Qarsdan sonra bölgənin 

müxtəlif yerlərində də şöbələrini açmışdı. 1 aprel-20 sentyabr 1915-ci il 

tarixləri arasında Xeyriyyə Cəmiyyəti tərəfindən Qars və ətrafından 10 yaşa 

qədər 11.500 uşaq toplanmışdı. Bunlar Qars bölgəsində açılan sığınacaqlara 

yerləşdirilmişdi. Bununla yanaşı bölgədə himayə altına alınan uşaqların bir 

                                                           
 

92 Naki Keykuran. Azerbaycan İstiklal Mücadelesinde Hatıralar (1905-1920). İlke Kitabevi 

Yayınları, Ankara, 1998. 
93  H.Sultanov. “Bakü Müslüman Cemiyet-i Hayriyesi harpzedelere Yardım Şübesinin 

Faaliyeti” Kardaş kömeği. Bakü, 1917, s. 44-45; Betül Aslan. Göstərilən əsəri, s.191. 
94 Erdoğan Fahrettin. Türk Ellerinde Hatıraları , s. 87. 
95 Yenə orada. 
96 Erdoğan Fahrettin. Türk Ellerinde Hatıralarım, s. 87. 
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hissəsi də Tiflis, Gəncə, Bakı Xeyriyyə cəmiyyətinin Qafqazda açdığı başqa 

sığınacaqlarda saxlanmış və onlara nəzarət edilmişdir.97 

 

1.14. Bakı Xeyriyyə Cəmiyyəti tərəfindən Anadolunun işğal bölgəsində 

xalqın hüquqlarının qorunması 
 

Ruslar Anadolunun işğal edilən bölgələrində türklərin hüquqlarını 

addımbaşı tapdalayırdılar. İşğal bölgəsində türklərin pozulan hüquqları ilə 

əlaqədar müraciət edəcəkləri kimsə yox idi. Rus səlahiyyətliləri dünyaya 

göstərmək üçün bölgənin problemlərini müəyyən etmək, müharibədən zərər 

görən, qaçqın düşən və çətin vəziyyətdə olan bölgə xalqına kömək etmək 

məqsədi ilə Qars vilayət komitəsi də təşkil etmişdilər. 30 avqust 1915-ci ildə 

çıxarılan qanunla müharibədən zərər görmüş qaçqın düşənlərlə əlaqədar 

yerli idarələrdən bu insanlara kömək etmək cavabdehliyi tələb edilirdi.98 

Lakin işğal bölgəsində olan hökumət səlahiyyətliləri qeyd olunan qərarın 

tələblərinin yerinə yetirilməsi ilə heç maraqlanmamışdılar. İşğal bölgəsi rus 

dövlətinin təşkil etdiyi yardım komitələrində bölgədə yaşayan millətlərdən 

nümayəndələrin də daxil edilməsi 99  tələbi də yerinə yetirilməmişdi. 

“Ermənilərə 116.000 rubl kömək etdikləri halda bölgədə əhalinin 

əksəriyyətini təşkil edən türklər üçün 3000 rubl ayırmışdılar ki, onun da 

türklərə verilib verilməməsi məlum deyildi”.100  

 O zaman ermənilər və rumlar Anadolunun rus işğalı altında olan 

bölgələrində qırğınla kifayətlənmirdilər. Onlar bölgədə çoxluq təşkil edən 

türk əhalisinə qarşı silsilə tədbirlər görürdülər. Hətta fəaliyyətləri o qədər 

əhatəli idi ki, türklərə yardım edilməsinin qarşısını da almağa çalışırdılar. 

Ermənilərin və rumların yardım komitələrində olan nümayəndələri və rus 

səlahiyyətliləri ilə əlaqə quranlarının çalışdıqları məsələlərdən biri də 

türklərin işğal bölgəsindən gəlməsindən asılı olmayaraq qaçqın statusunda 

sayılmalarına mane olmaq idi. Onlar türklərin bölgələr arasındakı 

yerdəyişmələrinə əsaslanaraq iddialarının təmin edilməsini istəyirdilər. 

Yerlərdə ermənilərin və rumların fəaliyyətinin qarşısını ala bilən insanlar da 

azlıq təşkil edirdi. Buna görə də, bu məsələdə ermənilər çox fəallıq edə 

bilirdilər. 

Həmin vəziyyət haqqında məlumatlar Bakı Müsəlman Xeyriyyə 

Cəmiyyətinə çatdırıldıqda yubanmadan bu işlə məşgul olmağa başladılar. 

Cəmiyyətin hüquqşünasları rus səlahiyyətliləri ilə görüşür, işğal bölgəsində 

olan türklərin statusunu müzakirə edirdilər. Bakı Xeyriyyə Cəmiyyətinin 

                                                           
 

97 Azərb Cum. YTA, f.335, sıy. 1, iş 2, v. 5. 
98 “Açık Söz”, 29 noyabr 1915, №48; Betül Aslan. Göstərilən əsəri, s.195. 
99 Yenə orada. 
100 H.Sultanov. Göstərilən əsəri. S. 44-45; Betül Aslan. Göstərilən əsəri, s.195. 
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fəaliyyəti nəticəsində ermənilərin və rumların yerli türklərə qaçqın statusu 

verməməsi, bununla da onlara dövlət yardımı göstərilməməsi haqqında 

təklifinin qarşısı alınmışdı. Bakı Xeyriyyə Cəmiyyətinin nümayəndələri 

yerli əhalini savadlandırmaq və onlara hüquqlarını müdafiə etmək imkanı 

verməyə çalışırdılar. 

Bakı Müsəlman Xeyriyyə Cəmiyyəti nümayəndələrinin işğal bölgəsində 

fəaliyyəti çox geniş idi. Ermənilərin və rumların yerli türk əhalisinə qarşı 

hüquq sahəsində təzyiq göstərmələri ilə əlaqədar olaraq cəmiyyət 

fəaliyyətini iki istiqamətdə təşkil etmişdi. Onlardan birincisi, Bakıdan gələn 

cəmiyyətin üzvləri müvafiq yerlərdə onların hüquqlarını müdafiə edirdilər. 

Cəmiyyət üzvlərinin peşəkar olması, rus dilini bilməsi rus səlahiyyətlilərini 

məcburi olaraq onların müvafiq qanunlarla əlaqədar tələblərinin ödənilməsi 

ilə nəticələnirdi. Lakin cəmiyyət üzvlərinin Anadolunun rus işğalı altında 

olan bölgəsinin hər yerində təmsil olunmaq imkanları da məhdud idi. Odur 

ki, cəmiyyət yalnız işğal bölgəsində olan müsəlmanların və türklərin hüquq 

işlərinin müdafiə edilməsi ilə kifayətlənmirdi. İşğal bölgəsində əhalinin 

hüquqi fikirlərinin inkişaf etdirilməsi qayğısına qalır, ən zəruri hüquqi 

qanunları və onlardan istifadə edərək hüquqlarını tələb etmələrini 

öyrədirdilər. Bakı Müsəlman Xeyriyyə Cəmiyyətinin nümayəndələri rus 

işğalı altında olan bölgənin “əhalisinin məhkəmə işləri ilə maraqlanır, rus 

məhkəmələrində cəmiyyətin vəkilləri yerli xalqa vəkillik xidməti 

göstərirdilər”.101 

 

1.15. Rus işğalı bölgəsində ermənilərə qarşı mübarizə üçün 

təşkilatlanmalara Bakı Xeyriyyə Cəmiyyətinin köməyi 
 

Rus işğalı altında olan Anadolu vilayətlərində yerli xalqın çətin 

vəziyyətdə olması onunla əlaqədar idi ki, əhalinin fəal hissəsi orduya 

çağırılmışdır. Bölgədəki insanlar qoca, uşaq və qadınlardan ibarət 

olduqlarından ermənilərin amansız fəaliyyəti üçün əlverişli şərait 

yaranmışdı. Bölgədə yaşanan vəziyyətin əsas səbəblərindən biri də yerli 

əhalinin ermənilərə və rumlara qarşı təşkilatlanmasının və yaşayış 

məntəqələri arasında əlaqənin olmaması ilə əlaqədar idi. Əlaqənin o dövrkü 

vəziyyəti elə idi ki, ermənilər qonşu kəndlərə hücum etdiklərində belə ondan 

xəbərləri olmurdu. Bölgədə xalqın təhlükəsizliyinə cavabdeh olan rus 

məmurları isə vəzifələri haqqında düşünmək belə istəmirdilər. Faktiki olaraq 

bölgə ermənilərin qırğın fəaliyyətləri üçün nəzarətsiz bir vəziyyətə gəlmişdi. 

Bunun necə nəticələnəcəyini görən Bakı Müsəlman Xeyriyyə 

Cəmiyyətinin nümayəndələri işğal bölgəsindəki əhalinin ermənilərə və 

rumlara qarşı təşkilatlanmasının zəruri olduğu fikrində idilər. Buna görə də 

                                                           
 

101 H.Sultanov. Göstərilən əsəri, s. 44-45; Betül Aslan. Göstərilən əsəri, s. 199. 
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Bakı Müsəlman Xeyriyyə Cəmiyyəti bu sahədə mühüm işlər görmüşdü. 

Onlar rus əsirliyindən geri dönənlərlə birlikdə Qarsda “Gizli İslam 

komitəsi” qurmuşdular. Komitənin rəhbəri Əli xan Kantemirov, müavini də 

cəmiyyətin nümayəndəsi Əli Rza Karaşarov idi.102  İşğal bölgəsində qısa 

müddətdə Bakı Müsəlman Xeyriyyə Cəmiyyətinin köməyi ilə şöbələr 

yaradılmışdı. Bu şöbələr bölgə xalqının rus silah-sursatları hesabına 

silahlanmasında böyük rol oynamışdı. 

Bakı Müsəlman Xeyriyyə Cəmiyyəti köməyini Ərdəhan, Kağızman, 

Oltu, Batum bölgəsi, Ərzurum, Həsənqala, Hınıs, İspi, Van, Erciş, Muş, 

Diyadin, Bəyazid, Trabzon, Ərzincanda da davam etdirmişdi. 

Bakı Müsəlman Xeyriyyə Cəmiyyətinin İrəvan bölgəsinə köməyi. 

Birinci dünya müharibəsinin başlanması ilə Şərqi Anadoludan ilk qaçqınlar 

dəstəsi İrəvan vilayətinə103, xüsusilə də Sürməliyə gəlməyə başladılar. 1915-

ci ilin əvvəllərində bu qaçqınlar əsasən Qars, Sarıqamış, Kağızman, 

Ərdəhan, Oltu və başqa yerlərdən olub onların sayı 5000-dən artıq idi.104 

Bakı Müsəlman Xeyriyyə Cəmiyyəti İrəvan bölgəsinə sığınan türk 

qaçqınlarının ehtiyaclarını  ödəmək üçün ciddi tədbirlər görmüşdü. İrəvan 

Müsəlman Xeyriyyə Cəmiyyəti ilə yanaşı 105 , bölgəyə Cəmo bəy 

Hacınskinin rəhbərliyi ilə bir kömək dəstəsi də göndərilmişdi.106 

Birinci dünya müharibəsi illərində Bakı Müsəlman Xeyriyyə Cəmiyyəti 

Anadolunun rus işğalı altında olan bölgələrində çoxsahəli fəaliyyət 

göstərmiş, çox böyük qardaşlıq köməyi nümunəsi nümayiş etdirmişdir. Bakı 

Müsəlman Xeyriyyə Cəmiyyətinin fəaliyyəti Anadoluda və Qafqazda olan 

müsəlmanların, türklərin bir-birinə yaxınlaşmasına qüvvətli təsir 

göstərmişdir. Bu, Rusiyanın və İranın siyasətinə baxmayaraq, Türkiyə ilə 

Azərbaycanın tarixi, milli, dini, mədəni əlaqələrini nəinki zəiflətmədi, 

əksinə, tarixin çətin sınaqlarından keçərək möhkəmləndiyini sübut etdi.  

Azərbaycan xalqı Türkiyənin müharibəyə daxil olması ilə hüquqi olaraq 

Rusiyaya bağlı olmasına baxmayaraq, müharibə müddətində faktiki olaraq, 

fəaliyyəti ilə Osmanlı dövlətinin yanında yer almışdı. İmkanı daxilində onun 

müharibədən aldığı yaralarını sarımağa çalışmışdır. Azərbaycanda milli 

dirçəliş hərəkatının başlanması və inkişafı bu türk birliyində aydın şəkildə 

öz əksini tapmışdır. İlk zamanlar Azərbaycan türkləri mədəni sahədə rus 

                                                           
 

102  Kırzıoğlu Fahrettin. Kars, s. 33; Dayı, S. Esin, Elviye-i Selase (Kars, Ardahan, 

Batum)’de Milli Teşkilatlanma. Erzurum, 1997, s.31. 
103 İrəvan, Aleksandropol, Eçmiadzin Yenibəyezid, Sürməli, Şərur, Dərələyəz və Nahçıvan 

bölgələri heç bir tarixi gerçəkləri nəzərə almadan çarizm tərəfindən İrəvan vilayətində 

birləşdirilmişdi. Кавказский календарь. Тифлис, 1908, с. 16-17. 
104 “Açıq söz”, 26 noyabr 1915, № 45. 
105 H.Sultanov. Göstərilən əsəri, s. 46-47; Betül Aslan. Göstərilən əsəri, s. 261. 
106 Azərb.Cum. YTA, f.335, siy.1, iş 1, v.15, 50, 102; Betül Aslan. Göstərilən əsəri, s.261. 
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istilasına məruz qalmış yerlərdə türk qardaşlarına kömək göstərmişdilər. 

Lakin Birinci dünya müharibəsi illərində bu köməyin  coğrafiyası 

genişlənmiş, yalnız maddi sahələri deyil, siyasi sahədə də ciddi bir 

əməkdaşlıq meydana gəlmişdir. Hətta çox miqdarda azərbaycanlılar 

Türkiyəyə gedərək  Balkan müharibələrində iştirak etmişdilər. 

“Birinci dünya müharibəsinin əvvəllərində Osmanlı dövlətinin kiçik 

qələbələri Azərbaycan türklərinin milli müstəqillik yolunda böyük imkanlar 

qazanacaqları ümidinin meydana gəlməsinə səbəb olmuşdur”.107 

“Ancaq türk ordusunun Sarıqamışda böyük bir məğlubiyyətə məruz 

qalması, istiqlal arzularını əngəlləmiş və onların bu sahədəki ümidlərinin 

azalmasına səbəb olmuşdur”.108 

Rus işğalı özü ilə bərabər Anadolu türkləri üçün görünməmiş faciələr, 

qırğınlar gətirdi. Anadolunun rus işğalında olan yerləri rusların, ermənilərin 

və rum quldur dəstələrinin hücumuna, təcavüzünə və qırğınına məruz 

qaldılar. O dövrdə də Dünya qondarma erməni qırğınlarından başqa 

müsəlmanların, türklərin qırğınlarını görməzliyə vururdu. Lakin çar 

Rusiyasının ciddi senzurasına baxmayaraq, Şərqi Anadolu gerçəkləri tam 

çılpaqlığı ilə mətbuat vasitəsilə Azərbaycan ictimaiyyətinə və dünyaya  

çatdırılırdı. “Azərbaycan türkləri bir tərəfdən bu qırğın və haqsızlıqların 

dayandırılması üçün hökumət daxilində fəaliyyətə başladılar. Digər tərəfdən 

“Qardaş köməyi” şüarı ilə tarixdə misli-bərabəri görünməmiş bir yardım 

fəaliyyətinə başlamışdılar”.109 

“1915-ci ilin əvvəllərindən müharibənin sonuna qədər Bakı Müsəlman 

Xeyriyyə Cəmiyyətinin kömək  heyətləri, bütün işğal edilən və türk 

əhalisinin çətin vəziyyətdə olduğu yerlərə getmişdi. Xalqa yemək, geyim 

köməklikləri etdikləri kimi, onların haqqını və hüquqlarını da qorumağa 

çalışmışdılar”.110 

“1917-ci il Fevral inqilabından sonra ortaya çıxan vəziyyətdə erməni 

hücumlarına qarşı türk xalqını təşkilatlandırmağa cəhd göstərmişdir”.111 

“Rus ordusunun Ərzincan müqaviləsi ilə işğal etdiyi bölgələrdən 

çəkilməsi sırasında, bölgə xalqı ilə birlikdə ermənilərə qarşı aparılan 

mübarizədə bir neçə cəmiyyət nümayəndəsi də ermənilər tərəfindən şəhid 

edilmişdir”.112 

 

                                                           
 

107 Betül Aslan. Göstərilən əsəri , s.312. 
108 Yenə orada, s. 312. 
109Yenə orada, s. 313. 
110Betül Aslan. Göstərilən əsəri, s. 313.  
111Yenə orada. 
112 Yenə orada. 
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II FƏSİL 

1917-Cİ İLİN SONU - 1918-Cİ İLİN ƏVVƏLLƏRİNDƏ 

AZƏRBAYCAN VƏ OSMANLI DÖVLƏTLƏRİNİN 

ORTAQ PROBLEMLƏRİ 
 

2.1. 1917-ci ilin payızında Transqafqazda vəziyyət 

 

2. 1. 1. 1917-ci il Oktyabr inqilabı 
 

Rusiyada meydana çıxan Oktyabr inqilabı Birinci dünya müharibəsində 

tərəflər arasında meydana gəlmiş vəziyyətə əsaslı təsir göstərdi. Bolşeviklər 

əvvəldən elan etdiklərinə uyğun olaraq hakimiyyətə gələr-gəlməz çar 

Rusiyasının müttəfiq dövlətlərlə imzaladığı gizli müqavilələri dünyaya 

bildirdilər. 113  Bolşeviklərin açıqladığı gizli müqavilələrin bir hissəsi 

Osmanlı dövləti ilə əlaqədar idi. Bu gizli müqavilələrin Osmanlı dövlətinə 

aid hissəsində Osmanlı dövlətinin müttəfiqlər tərəfindən bölüşdürülməsin-

dən danışılırdı. Gizli müqavilənin açıqlanması müharibədə bir cəbhədə 

olmalarına baxmayaraq dövlətləri çətin vəziyyətə salmış oldu. 

Bu, dünya müharibəsində iştirak edən dövlətlərin gizli planlarını 

meydana çıxaran müqavilələr idi. Dövlətlər zəruri olaraq bolşeviklərin çap 

etdikləri gizli müqavilələrə münasibətini bildirmək məcburiyyətində idilər. 

Gözlənilməyən hadisələrdə ən çox adı çəkilən, daha çox gizli müqavilələrə 

sahib olan dövlətlərdən biri də İngiltərə idi. İngiltərənin Baş naziri Lloyd 

Corc gizli müqavilələrin ölkəsindəki və dünyadakı təsirini azaltmaq üçün 

həmin gizli müqavilələrdəki məsələlərə münasibətini bildirməyə məcbur 

olmuşdu.  

Onun gizli müqavilələrə görə ilk açıqlamasında Osmanlı dövləti ilə bağlı 

məsələlər öz əksini tapmışdır. L.Corc göstərirdi ki, İngiltərənin Osmanlı 

dövlətini İstanbul və Anadolu torpaqlarından məhrum etmək kimi bir 

niyyəti olmamışdır. Amerika Birləşmiş Ştatlarının prezidenti Vilsonun 

prinsiplərinin 12-ci maddəsi Osmanlı torpaqlarının türk olan ünsürlərinin 

parçalanmasına aid idi. Bolşeviklərin gizli müqavilələrinin dünyaya 

açıqlamalarının təsirini ingilis müəllifi çox düzgün dəyərləndirmişdir. 

“Ancaq Rusiyanın bu açıqlamalarından sonra İngiltərə və Amerikanın 

yaratmağa çalışdıqları inam, etibar şəraitini qəbul etmək həqiqətləri 

görməmək idi”.114  

                                                           
 

113 Сборник секретных документов. Петроград 1917. Адамов Е. Константинополы и 

проливы, по секретным документам. Министерство Иностранных дел. Под.редакции 

Е.А.Адамова, 1925-1926; (Cihan Harbi Esnasında Avrupa Hükümetleriyle Türkiye: 

Anadolunun Taksimi) Türkceye Tercüme Eden Hüseyin Rahmi. İstanbul, 1927. 
114 Stanford Shaə Ve E. Kural Shaə.(Çevireni Mehmet Harmaner) Osmanlı İmparatorluğu 

Ve Modern Türkiye, C.2, İstanbul, 1983, s. 388. 
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2.2. Birinci dünya müharibəsi dövründə Osmanlı dövlətinin Qafqazda 

Rusiyaya qarşı tədbirləri və müsəlmanlar 
 

1914-1918-ci illər Osmanlı tarixindən bəhs edildikdə onun Qafqazda 

müsəlmanlardan  Rusiyaya qarşı istifadə etmək təşəbbüslərini qəbahət kimi 

verməyə çalışılır. Rusiyanın Anadolu və Balkanlardakı milli xristian 

azlıqlarla gizli sövdələşməsi təqdir edildiyi halda, müsəlmanlarla Osmanlı 

dövləti arasında arzu olunan ittifaqlar o bölgə xalqlarına qarşı az qala 

təhlükə olaraq qiymətləndirilir. 

Müxtəlif bölgələrdə tərəfdarlar axtarmaq müharibəyə girən dövlətlərin 

təbii haqlarıdır. Müharibə edən dövlətlər düşməni yalnız cəbhədə deyil, arxa 

cəbhədə də məğlub etmək üçün yollar axtarmalı idi. Osmanlı dövləti və 

Rusiya Birinci dünya müharibəsinə girdikdən sonra bu sahədə 

fəaliyyətlərini artırmışdılar. Birinci dünya müharibəsinin ilk illərindən 

başlayaraq Osmanlı dövləti Transqafqaz müsəlmanları ilə Təşkilat-ı 

Mahsusa 115  vasitəsi ilə əlaqə yaratmağa çalışırdı. Transqafqaz 

müsəlmanlarının müstəqil dövlət qurma layihəsi və Osmanlı dövləti ilə 

əlaqələr qurmaq təşəbbüsündə “Difai” təşkilatı üzvlərinin böyük rolu oldu. 

Fətəli xan Xoyskinin qardaşı oğlu Aslan xan Xoyski nümayəndə olaraq 

Osmanlı-rus sərhəddini gizlicə keçərək 1915-ci ilin fevralında Ənvər 

Paşanın Ərzurum qərargahına gəlmişdi. Bu ziyarətin məqsədi Bakı, Gəncə, 

İrəvan quberniyaları ilə Terek və Dağıstanı əhatə edən cümhuriyyətin 

qurulması ilə əlaqədar olaraq Osmanlı dövlətinin dəstəyini almaq idi.116  

Azərbaycanda dövlətçilik tarixinə böyük əhəmiyyət verən ümummilli 

lider Heydər Əliyev Azərbaycan xalqının dünya dövlətçilik tarixindəki 

roluna xüsusi əhəmiyyət vermiş və XIX əsrdə dövlətçiliyimizin aradan 

qaldırıldığını qeyd etmişdir: “Azərbaycan xalqının çoxəsrlik dövlətçilik 

tarixi vardır. Lakin XIX əsrin əvvəlində xalqımız dövlətçiliyindən məhrum 

olmuşdu”.117 

Bu, Qafqazda müxtəlif millətləri əhatə edəcək və türklərin çoxluq təşkil 

etdiyi İsveçrə modelli müstəqil bir dövlət olmalı idi. Azərbaycandan gələn 

nümayəndələrin görüşü Ənvər Paşa tərəfindən müsbət qarşılanmışdı. Həmin 

təklif Azərbaycanın müstəqillik tarixi ilə əlaqədar çox mühüm mətləbləri 

açmağa imkan verir. Bu onu göstərdi ki, Azərbaycan xadimləri Qafqazın 

                                                           
 

115 O bölgələrdə fəaliyyət göstərən orqanlardır. 
116 Tadeuş Svyatoxovski. Müslüman Cemaetten Ulusal Kimliğe Rus Azerbaycanı (1905-

1929). Ankara, 1988, s. 115 
117 “Azərbaycan” qəzeti, 27 may 1998-ci il. 



 
 
 

61 
 

Osmanlı dövləti ilə birləşməsindən çox, müstəqil dövlət olması haqqında 

düşünürdülər.118 

Ancaq Türkiyənin son müharibədə Rusiya qarşısında uğursuzluqları bu 

layihənin həyata keçirilməsini ləngidirdi.   Aslan xan Xoyskinin missiyası 

Qafqazdakı həqiqi vəziyyəti nə qədər əks etdirdiyinin müəyyən edilməsi idi. 

Müəlliflər bu məsələyə fərqli şəkildə yanaşırlar. Bir sıra müəlliflərə görə, 

“Aslan xanın bu işə göndərilməsinin vaxtı, doğru zamanı seçilməmişdi”.119 

Həqiqətən də Aslan xan Xoyskinin missiyası Osmanlı dövləti üçün çox ağır 

bir dövrə təsadüf etmişdi. Bu onunla əlaqədar idi ki, Aslan xan Xoyskinin 

Ənvər Paşa ilə görüşməsi Sarıqamış fəlakətinin olduğu günlərə təsadüf 

etmişdi. Ənvər Paşa Sarıqamışın təsirini üzərindən atmamış Aslan xan 

Xoyskinin təklifini almışdı. Aslan xan Xoyskinin dediklərinin nə qədər 

həqiqi olduğunu da müəyyən etmək çətin idi. Lakin Aslan xan Xoyskinin 

təklifi Ənvər Paşada mövcud vəziyyət ilə əlaqədar ümud yaratdığından 

Qafqazda, rus cəbhəsinin arxasında onlara bir zərbə vurmaq imkanı olduğu 

üçün təkliflərə tərəfdar olduğunu bildirmişdi.  

Aslan xan Xoyskinin Ənvər Paşanı maraqlandıracaq başqa təklifləri də 

var idi. Aslan xan Xoyski Osmanlı dövləti azərbaycanlıların  respublika 

qurmaq təşəbbüsünü dəstəkləməsi ilə  İran Azərbaycanından da kömək 

alacağını bildirmişdi. Aslan xan Xoyski təklifini çox cazibəli şəkildə təqdim 

edə bilmişdi. Ona görə İran Azərbaycanından Osmanlı dövlətinə kömək 

verilməsi ilə Dağıstanda və Transqafqazda rus hakimiyyətinə qarşı üsyanlar 

başlanacaqdı. Aslan bəyin təkliflərində şişirtmə, ya da idealizm, bəlkə də 

aldadılmanın olduğu da şübhəsizdir. Ənvər Paşa ilə görüşdə “Aslan xan yüz 

minlərlə adamın döyüşməyə hazır olduğundan bəhs etmişdir. Bu da 

görüşdüyü səlahiyyətlilərin onun ciddiyyət və məsuliyyətindən və ya hər 

ikisindən şübhələnmələrinə səbəb olmuşdur”. 120  Aslan xan Xoyskinin 

inqilabçı layihəsinin həyata keçirilməsi üçün subyektiv şərtlərdən başqa 

obyektiv imkanlar   olmamışdır. 

Azərbaycan milli hərəkatının canlanması Rusiyadan mühacirət edərək 

Osmanlı dövlətində yaşayan ziyalılarımızın fəaliyyəti ilə əlaqədar idi. 

“Rusiyada məhkum olan müsəlman türk-tatarların hüququnu müdafiə 

komitəsi”ndə fəal olan Ağayev və Hüseynzadə sülh müqavilələri 

bağlanarsa, Rusiya müsəlmanlarının haqlarını qorumaq üzrə böyük 

dövlətlərə edilən müraciətlər də təşkil olunardı.121 

                                                           
 

118 Tadeuş Svyatoxovski. Gösterilən əsəri, s. 115; Ö. F. Ünal. Osmanlı Azerbaycan İlişkileri 

(1918 - 1920) Journal of Qafqaz University, 2000, Number 6. 
119 Tadeuş Svyatoxovski, Göstərilən əsəri, s. 115. 
120 Yenə orada. 
121 Tadeuş Svyatoxovski. Gösterilən əsəri, s. 115; Ö. F. Ünal. Osmanlı Azerbaycan İlişkileri 

(1918 - 1920) Journal of Qafqaz University, 2000, Number 6.  
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 Ənvər Paşa Birinci dünya müharibəsi başladıqdan sonra Rusiyada 

yaşayan müsəlmanlardan çox kömək gözləyirdi. “Türkiyədən kənarda olan 

200 milyondan artıq müsəlmandan, xüsusilə də Rusiyadakı türk-islam 

qruplarından geniş faydalanmağın mümkün olacağı ümidində idi. Buna görə 

də “cihad” elan edilmiş və Qafqazda olmaq üzrə “türkçülük” əsaslarına 

dayanan böyük siyasəti həyata keçirmək istəmişdir.122 

Ənvər Paşa və onun tərəfdarları bu fikirdə idilər ki, Rusiyaya qarşı 

müharibə başlayarkən Qafqazda yaşayan müsəlmanların onlara mühüm 

köməyi olacaqdı. Onlara görə, Osmanlı ordusunun Qafqaza girişi ilə 

dağıstanlıların və azərbaycanlıların üsyanı başlamalı idi.123 Hətta bununla 

əlaqədar onlarda bir əminlik duyğusu da var idi. Bir sıra müəlliflər “İttihad 

və Tərəqqi” rəhbərlərinin bu münasibətini fərqli amillərlə əlaqələndirirlər. 

Mənbələrə görə, “İttihad və Tərəqqi” partiyası müharibəyə girmək ehtimalı 

ilə əlaqədar olaraq Qafqazda bir sıra tədbirlər görüldüyünü və bir baza 

yaratmağa çalışıldığı bildirilir. Hətta bununla əlaqədar Azərbaycan türkləri 

ilə bərabər gürcülər, ermənilər və dağıstanlılar arasında fəaliyyət 

göstərilmişdir”.124 

Osmanlı hökumətinin səlahiyyətliləri azərbaycanlılarla İstanbuldakı 

köçkünlər vasitəsi ilə əlaqə saxlayırdılar. Qafqazdakı hadisələrlə əlaqədar 

olaraq əvvəldən tədbirlər hazırlayırdılar. Xəlil Paşanın əmrinə verilən üç 

diviziyalıq  hərbi qüvvə ilə yanaşı Azərbaycanla əlaqədar tapşırıqlar 

verilmişdi. Xəlil Paşanın125 vəzifəsi Şimali İrana girərək, Xəzər dənizinin 

sahillərini ruslardan təmizləmək, qərbdəki Osmanlı sərhəddinə yaxın rus 

hərbi qüvvələrinə mane olmaq üçün cənubdan Bakıya hücum etmək idi.126 

Ənvər Paşa bununla da Qafqazdakı türk-müsəlman qruplarının ruslara qarşı 

fəaliyyətə başlaması imkanına sahib olacağını düşünürdü.127 

Xəlil Paşanın komandasındakı hərbi birliklər 1915-ci ilin yanvarında 

Təbrizi zəbt edərək, Rusiyaya daxil olan Azərbaycan sərhəddinə 

yaxınlaşdılar. O zaman Osmanlı dövlətinin Qafqaz siyasətinin rəhbəri Ömər 

                                                           
 

122 Kurat. Göstərilən əsəri, s. 254; Şevket Süreyya Aydemir, Enver Paşa. İstanbul, 1978, c. 

III, s. 16. 
123 Tadeuş Svyatoxovski. Göstərilən əsəri s.111; Halil Paşa (KUT) İttihat Ve Tarakki’den 

Cumhuriyete: Bitmeyen Savaş, Haz. T. Sorgun, İstanbul 1972, s. 135-136; Kazım 

Karabekir, Birinci Cihan Harbine Nasıl Girdik, İstanbul, 1994, s.132; A. İhsan Sabis, Harp 

Hatıralarım, II, Ankara 1951, S. 90; Allen  ve Muratoff, Göstərilən əsəri, s. 281.  
124 Tadeuş Svyatoxovski. Göstərilən əsəri, s. 111-112; Halil Paşa (KUT) Göstərilən əsəri, s. 

136. 
125  Xəlil Paşa Ənvər Paşanın əmisi idi, Kut-al Amarada ingilislərə qarşı vuruşmada 

qazandığı qələbədən sonra Osmanlı müharibə qəhrəmanı elan edilmişdi. 
126 Tadeuş Svyatoxovski. Göstərilən əsəri, s. 111-112; Halil Paşa (KUT) Göstərilən əsəri, s. 

136. 
127 Kurat. Göstərilən əsəri, s. 284. 
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Naci idi. Ömər Naci Azərbaycan və Şərqi Qafqazda “İttihat və Tərəqqi” 

komitəsinin müfəttişi təyin edilmişdi. Bu təyinat, Osmanlıların iki 

Azərbaycanı birləşdirmə arzusu idi və bunun Osmanlı dövlətinin 

himayəsində həyata keçəcəyini düşünürdülər.128  Osmanlı qüvvələri Təbrizi 

əllərində uzun müddət saxlaya bilmədilər. Osmanlı qoşunlarının Sarıqamış 

məğlubiyyətindən sonra rus ordusu Təbrizi Osmanlılardan geri almışdı. 

Buna baxmayaraq, Osmanlı qüvvələri bölgəyə hücumlarını davam 

etdirirdilər. Lakin bu hücumlar ruslar tərəfindən geri oturdulmışdu. Nəticədə 

Ənvər Paşa bu yürüşlərdən gözlədiyini və umduğunu, ,,türkçülüyün” 

faydasını əldə edə bilmədi.129 

  

2.3. Transqafqaz Komissarlığı  
  

1917-ci ildə Fevral burjua demokratik inqilabının qələbəsi, Qafqazda 

yeni bir əhval-ruhiyyənin, siyasi hərəkatın meydana çıxmasına səbəb 

olmuşdu. Rusiyanın hər tərəfində olduğu kimi, Qafqazda da bu fürsətdən 

istifadə edərək haqqında çətinliklə danışdıqları, çox halda danışa 

bilmədikləri müstəqillik hərəkatına başlayır, milli təşkilatlar meydana 

çıxırdı. 

1917-ci il Fevral inqilabından sonra Qafqaz rus ordularının komandiri 

Qranduk Nikolay vəzifəsindən alındı. Onun yerinə general Yudeniç təyin 

olundu. Yudeniç dağılmaqda olan, əsgərlərin fərarilik etdikləri orduda 

intizamı möhkəmləndirməklə əlaqədar tədbirlər görməyə çalışdı. Lakin 

gerçək olan budur ki, general Yudeniçin fəaliyyəti Rusiyanın Qafqaz 

ordusunda başlanmış dağılmanın qarşısını ala bilmədi.  

Orduda intizamı təmin edə bilməyən general Yudeniç 1917-ci ilin 

iyununda istefa etdi. Onun yerinə general Prjevalski təyin edildi. Lakin 

Qafqaz cəbhəsində komandirlərin dəyişdirilməsi rus ordusunda nizam-

intizamın təmin edilməsində elə bir əsaslı rol oynaya bilmədi. Ordudakı 

intizamsızlığın və fərariliyin qarşısını heç cür almaq olmurdu. Qafqaz rus 

ordusundakı intizamsızlığın ən mühüm nəticəsi ondan ibarət olmuşdur ki, 

nizami ordudakı əsgərlərin sayı sürətlə azalırdı. Rusiyanın Qafqaz 

cəbhəsində 250.000-dən artıq əsgər olduğu halda, 1917-ci ilin sonlarına 

doğru  onların 200.000-i qaçmış, nizami orduda 40.000 əsgər qalmışdır.130 

                                                           
 

128 Tadeuş Svyatoxovski. Göstərilən əsəri, s. 113-114. 
129 Sünbül Tahir. Azerbaycan Dosyası, I. Ankara, 1990, s. 52. 
130 Yüceer Nasır. Birinci Dünya Savaşında Osmanlı Ordusunun Azerbaycan Ve Dağıstan 

Harekatı (Azerbaycanın Ve Dağıstanın Bağımsızlığını Kazanması 1918). Genelkurmay 

Askeri Tarih Ve Stratejik Etüt Başkanlığı Yayınları, Genelkurmay Basım Evi. Ankara, 

1995, s. 17. 
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Fevral inqilabı faktiki olaraq Rusiyanın mərkəzi ilə ucqarları arasında 

idarəetmə baxımından əlaqələri aradan qaldırmış, nəticədə ucqarlar idarəsiz 

qalmışdı. Bu səbəbdən də 1917-ci il martın 2-dən sonra Müvəqqəti hökumət 

Transqafqazdakı vəziyyətlə əlaqədar tədbirlər görmək məcburiyyətində 

qalmışdı. Rusiya Dövlət Dumasının Transqafqazdan olan millət vəkillərinin 

təşəbbüsü ilə mart ayının 9-da Transqafqazı idarə etmək üçün Dövlət 

Dumasının yerli üzvlərindən ibarət olan Xüsusi komitə yaradıldı. Xüsusi 

komitənin sədrliyinə kadet B.A. Xarlamov, komitənin tərkibinə menşevik 

A.İ.Çxenkeli, sosial federalist K. Abaşidze, bitərəf M.Y.Cəfərov və kadet 

M.M.Papacanov daxil idilər. 

Transqafqaz komitəsi qanunvericilik hüququna sahib olmayıb, mülkü 

işləri idarə etmək səlahiyyətində   idi. Bir məsələ də qeyd edilməlidir ki, 

idarənin bölgədə elə bir sosial bazası da yox idi. Ona görə də o zaman 

Transqafqazda başlamış çox sayda hərəkatın qarşısında çox zəif görünməklə 

yanaşı, bölgəni nəzarət altına almaq imkanına da sahib deyildi. 

1917-ci il Oktyabr inqilabından sonra da Transqafqazın idarəsi ilə 

əlaqədar narahatlıqlar var idi. Müvəqqəti hökumətin Xüsusi komitəsindən 

fərqli olaraq bölgədəki siyasi təşkilatlar  idarə işlərinin təşkili ilə əlaqədar 

narahat olduqlarından noyabr ayının 11-də Tiflisdə yığıncaq keçirdilər. 

Yığıncağın gündəliyində Müstəqil yerli hökumət yaradılması məsələsi 

dururdu. Qərara alındı ki, Müəssislər Məclisi tərəfindən hakimiyyət 

məsələsi həll edilənə qədər regionu idarə etmək üçün Transqafqaz 

komissarlığı yaradılsın. 

1917-ci il noyabrın 14-də yeni yaranmış Transqafqaz komissarlığı 

hökumətinin tərkibi elan edildi. Transqafqaz komissarlığının ən mühüm 

xüsusiyyətlərindən biri, onun tərkibi müəyyən edilərkən bölgədəki etnik 

nisbətin az da olsa nəzərə alınması idi. Lakin buna baxmayaraq regionda 

olan millətlər bir idarədə birləşə bilmişdilər. Bu komissarlığın ən mühüm 

xüsusiyyəti ondan ibarət idi ki, Müvəqqəti xüsusi kömitədən fərqli olaraq 

onda müstəqillik görüntüsü vardı. Bu da irəliyə doğru bir addım hesab 

olunurdu. 

Transqafqaz komissarlığının tərkibində milli fraksiyalar yaranmağa 

başladı. Komissarlığın qəbul edəcəyi qərarlar əvvəlcə  milli fraksiyaların 

iclaslarında müzakirə edilir, sonra isə ona uyğun qərarlar çıxarılırdı. 

Komissarlıq yarandıqdan iki həftə sonra Müəssislər Məclisinə seçkilər 

keçirildi. Seçkidə gürcü menşevikləri 11 yer, Müsavatçılar 10 yer, daşnaklar 

9 yer, müsəlman sosialist bloku 2 yer, bolşeviklər, eserlər və ittihadçılar hər 

biri bir yer aldılar (cəmi 35 yer). Seçkilərin gedişindən aydın oldu ki, 

Azərbaycan türklərinin böyük əksəriyyəti Müsavatın  o zaman uğrunda 

mübarizə apardığı ərazi muxtariyyəti ideyasını müdafiə edir. 

Transqafqaz komissarlığının milli fraksiyalarının üzvləri arasında ciddi 

fikir ayrılığı mövcud idi. Sonralar bu fikir ayrılıqları daha da dərinləşmişdi. 

Müsəlman fraksiyası üzvləri Transqafqaz komissarlığının xarici dövlətlərlə 
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birbaşa əlaqəyə girə bilməsi üçün müstəqilliyini elan edən bir Bəyannamə 

qəbul etməsini zəruri hesab edirdilər. Gürcü fraksiyası açıqlamadıqları halda 

yalnız bir sıra daxili məsələlərin həll edilməsi ilə kifayətlənməyi lazım 

bilirdi. Erməni milli fraksiyasının isə istər milli müstəqilliyin elan edilməsi, 

istərsə də sülh məsələsində yekdil fikri yox idi. 

Fraksiyaların xarici siyasət məsələlərinə baxışları bir sıra səbəblərlə 

əlaqədar idi. Müsəlman fraksiyası Türkiyə ilə müharibənin davam 

etdirilməsinin əleyhinə idi. Gürcülər Türkiyə ilə müqavilə imzalanmasını 

təhlükəli hesab etmirdilər. Erməni fraksiyasının isə Türkiyə ilə 

münasibətlərə baxışı çox fərqli idi. Burada Birinci dünya müharibəsinin 

başlanmasından sonra ermənilərin Anadoludakı fəaliyyətləri unudulmamalı-

dır. Ermənilər Anadoluda milli qırğın törətdiklərindən və buna görə də 

cəzalandırılmaq təhlükəsindən çox ehtiyat edirdilər. Komissarlığın Türkiyə 

ilə münasibətləri tənzimləmək üçün onunla danışıqlara başlamaq fikri 

müstəqillik baxımından çox əhəmiyyətli idi.   

 

2.4. Rusiya xalqlarının hüquq bəyannaməsi 
 

1917-ci il noyabrın 2-də (15) Sovet hökuməti “Rusiya xalqlarının hüquq 

bəyannaməsi”ni elan etdi. Bu sənəddə yeni yaranmış dövlətin milli 

siyasətinin əsasları müəyyən edilirdi. Bəyannamənin əsasları: Rusiya 

imperiyasının tərkibinə daxil olan bütün xalqların bərabərliyi və 

müstəqilliyi, onların hətta ayrılıb müstəqil dövlət qurmaq hüququ olduğu,  

hər cür ictimai, milli və dini imtiyazların və məhdudiyyətlərin ləğv edildiyi, 

xırda millətlərin və etnik qrupların azad inkişafının təmin olunduğu elan 

edilirdi.131 

V.İ.Leninin Qafqazdakı sərdarları, 132  Bakıda bolşevik qüvvələri idi. 

1917-ci il noyabrın ortalarında Bakıda İctimai Təhlükəsizlik Komitəsi, 

Müvəqqəti hökumətdən miras qalmış Bakı İctimai Təşkilatlar Şurası ləğv 

edildi. Bütün dövlət idarələrinə bolşevik komissarları göndərildi. Neft 

mədənləri, zavodlar, banklar, poçt-teleqraf, dəniz nəqliyyatı, dəmiryolu 

üzərində Qızıl Qvardiya nəzarəti qoyuldu. Bunlar Bakıda sovet 

hakimiyyətinin elan edilməsi mənasını daşıyırdı. 

1917-ci il noyabrın 20-də (dekabrın 3-də) Rusiya Xalq Komissarlar 

Sovetinin “Rusiyanın və Şərqin bütün zəhmətkeş müsəlmanlarına” 

müraciəti verildi. Sovet hökuməti Volqaboyu, Orta Asiya, Sibir, Şimali 

Qafqaz və Transqafqaz müsəlmanlarına müraciət edirdi: “Bu gündən 

etibarən sizin dininiz və adətləriniz, sizin milli və mədəni müəssisələriniz 

                                                           
 

131 Декреты Советской власти. Т. I, 1957, с. 40. 
132 O zaman “Kaspi” qəzeti Bakıda Sovet hakimiyyətinin elan edilməsini tələb edənləri belə 

adlandırırdı. “Kaspi” qəzeti, №175, 2 noyabr 1917-ci il. 
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azad və toxunulmaz elan edilir. Öz milli həyatınızı azad və istədiyiniz kimi 

qurun. Sizin buna haqqınız vardır. Bilin ki, inqilab və onun orqanları olan 

fəhlə, əsgər və kəndli deputatları sovetləri sizin hüquqlarınızı Rusiyadakı 

bütün xalqların hüquqları kimi bütün gücü ilə qoruyacaqdır.”133 

Rusiya Xalq Komissarları Sovetinin “Rusiyanın və Şərqin bütün 

zəhmətkeş müsəlmanlarına”  müraciəti bir neçə milyon nüsxədə Rusiya və 

Şərqin müsəlmanlarının dilində çap olunmuş və geniş yayılmışdı.134 Həmin 

müraciətnamə 1917-ci il dekabrın 5-də “Hümmət” qəzetində dərc 

edilmişdi. 135  “Rusiyanın və Şərqin bütün zəhmətkeş müsəlmanlarına” 

müraciəti Dardanel boğazına və İran körfəzinə qədər uzanan bir sahəyə 

sürətlə yayılmışdı.136 

Çox halda bolşeviklərin ucqarlardakı siyasətini aydınlaşdırdıqda onun 

milli və sinfi xarakteri  qarışdırılır. Əslində Lenin və onun Qafqazda olan 

sərdarları hərəkatın milli zəminə dayanmasını qəbul etmək istəmirdilər. 

Onlar imkan olduqda hadisələrin, hərəkatların sinfi əsasda təşkil edilməsinə 

tərəfdar idilər. V.İ.Lenin bununla əlaqədar olaraq fikrini aşağıdakı şəkildə 

ifadə etmişdi: “Həqiqətən ciddi və dərin olan hər bir siyasi məsələdə 

millətlər üzrə deyil, siniflər üzrə qruplaşma əmələ gəlir”.137  

Hər bir siyasi “məsələdə” ziyan görən Azərbaycan türkləri olmuşdur. 

Birinci dünya müharibəsinin sonlarına doğru Qafqazda milli zəmində ordu 

birlikləri meydana çıxdıqda Bakı Xalq Komissarları Soveti “Müsavat” 

partiyasının Milli ordu birlikləri qurmaq təşəbbüslərinə  mane olmağa 

çalışır, bildirirdi ki, Bakı kimi çoxmillətli şəhərdə hərbi birliklər milli 

əlamətinə görə deyil, sinfi əlamətinə görə qurulmalıdır. Burada məqsəd 

əslində erməni birlikləri qarşısında azərbaycanlıların tərk-silah vəziyyətini 

davam etdirmək idi. Bu şüarın başqa bir mənası da onunla əlaqədar idi ki, 

Transqafqazda başlanmış olan milli hərəkatın qarşısı alınsın, milli mənafe 

sinfi mənafeyə tabe edilsin. Bunlar Bakı Xalq Komissarları Sovetinin 

Qafqazda hakimiyyətini və nəzarətini artırmasına imkan vermiş olardı.  

Bununla əlaqədar olaraq Transqafqaz Komissarlığı Transqafqazda milli 

hərəkatın, Bakı Xalq Komissarları Soveti isə sovet hakimiyyəti uğrunda 

mübarizənin əsas cəbhəsi halında idi. Bununla əlaqədar olaraq  1918-ci ildə 

bu iki cəbhə arasında mübarizə davam edəcəkdi. Tarixi mənbələrdə 

Transqafqaz komissarlığının Bakı Sovetini milli mənafeyə xəyanətdə, Bakı 

                                                           
 

133 Документы внешной политики СССР, M., 1957, т. 1, документ 17, с. 35. 
134 Н.Хейфетс, Ленин великий друг народов Востока,  M., 1960, с. 113. 
135 “Hümmət” qəzeti, №22, 5 dekabr 1917-ci il. 
136  М.П.Павлович. Вопросы колониальной и национальной политики и III    

Интернационал. M., 1920, с. 13. 
137 V.İ.Lenin. Əsərləri, 20-ci cild, s. 22. 
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Sovetinin isə Zaqafqaziya komissarlığını sinfi mənafeyə xəyanət etməkdə 

günahlandırdıqları göstərilir. 

Bakı Soveti Transqafqaz komissarlığını eyni zamanda Şimali Qafqaz 

ağqvardiyaçıları ilə ittifaqda olduğuna görə günahlandırırdı. Əsas məsələ: 

Transqafqazda həqiqi hakimiyyət kimdə idi? Bakı Sovetindəmi, yoxsa 

Transqafqaz  komissarlığındamı?! 

Bakı Soveti Bakıda işləyən erməni fəhlələrinin yığıncağında 

Transqafqazda başlanmış milli hərəkata qarşı qərarlar qəbul edilməsinə nail 

ola bildi. Bakı Sovetinə məlum idi ki, Bakının xaricində Transqafqaz 

miqyasında onun heç yerdə ictimai dayağı yoxdur. Bunun əksini 

əsaslandırmaq üçün neft mədənləri fəhlələrinin yığıncağında “millətçilərin 

birlikdə təşkil etmiş olduqları, xüsusilə Transqafqaz hökuməti adlanan 

hökumətin əleyhinəyik,138 kimi qərarlar alırdılar. Bununla da isbat etməyə 

çalışırdılar ki, xalq Transqafqaz komissarlığının milli siyasətinə qarşıdır. 

Bakı Xalq Komissarları Soveti milli zəmin əsasında təşkil olunan 

idarəçiliyə qarşı idi. Bakı Xalq Komissarları Soveti sanki Transqafqaz 

komissarlığını gələcəkdə milli hakimiyyətin meydana çıxmasının əsası 

hesab edirdi. Bununla əlaqədar mövcud olduğu müddətdə Transqafqaz 

komissarlığını həmişə təhlükə sayırdı. Şaumyan “Qafqazda yeni 

hakimiyyətin təşkili” adlı məqaləsində yazırdı:  “Biz bakılılar yeni Qafqaz 

hökumətindən heç bir yaxşı şey gözləmirik. Xüsusi Zaqafqaziya 

komissarlığı (XZK) kimi bu hökumət də Transqafqazı üç milli satraplığa 

(vilayətə-H. S) parçalayır: Menşeviklər Gürcüstanı götürürlər, ermənilər 

“Daşnaksütun” partiyasının, müsəlmanlar isə müsəlman millətçilərinin 

cərəncamına verilirlər”.139 

“Biz bakılılar” ifadəsinin Şaumyanın ağzından eşidilməsi çox maraqlıdır. 

O nə zamandan bakılı olmuşdur? O,  Bakıda 10 minlərlə azərbaycanlının 

qanını tökdüyünə görə özündə bakılı olmaq səlahiyyəti görürdümü? Ardıcıl 

olaraq antiazərbaycan siyasətini davam etdirdiyi üçünmü özünü bakılı hesab 

edirdi? Əslində isə Bakının ermənilər tərəfindən bolşevik maskası altında 

işğal edilmiş olması faktını gizlətmək üçün özünü bakılı hesab etmək 

ehtiyacını hiss etmişdi. Şaumyan Bakılı olduğu halda, Bakıda ermənilərin 

qırğınının qarşısının alınması ilə əlaqədar nə kimi tədbirlər görmüşdü? 

Sualların sayını artırmaq da olardı. Lakin sualların çoxu Bakı Xalq 

Komissarları Sovetinin antiazərbaycan siyasətini aşkara çıxarmaq nöqteyi 

nəzərindən çox əhəmiyyətlidir. 1917-ci il dekabrın 16-da RSFSR Xalq 

Komissarları Sovetinin iclasında S.G.Şaumyan Qafqaz İşləri Üzrə 

                                                           
 

138 “Бакинский рабочий” qəzeti, №106, 14 dekabr 1917-ci il. 
139 S.G.Şaumyan. Seçilmiş əsərləri, 2-ci cild, s. 118. 
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müvəqqəti fövqəladə komissar təyin edildi və Bakı Sovetinə 500 min manat 

pul buraxıldı.140 

Milli dövlətlərin meydana gəlməsi ilə onların sinfi hakimiyyətini 

təhlükəyə düşə bilərdi.  Onların Transqafqazda heç bir ictimai dayaqları 

olmadığını da yaxşı məlum idi. Şaumyan yalnız Sovetləri Transqafqazda 

cababdeh olan hakimiyyət kimi qəbul edirdi.141 

Qafqazda Bakı Sovetinin hakimiyyəti ilə burjua-millətçi hesab etdikləri 

qüvvələri təmsil edən güclər arasında mübarizə davam edirdi. 1917-ci iln 

sonlarında və 1918-ci ilin əvvəllərində hadisələrə Azərbaycan mövqeyindən 

yanaşdıqda məlum olan bu idi ki, Bakı istisna edilərsə, Bakı Sovetinin 

yerlərdə dayağı olmadığından yerlərdə hakimiyyətini təmin edə bilmirdi. 

Milli burjuaziyanın yerlərdə ictimai dayağı möhkəm olsa da, Transqafqaz 

komissarlığı Tiflisdə fəaliyyət göstərirdi. Komissarlığın  Qafqaza tam sahib 

olmaq imkanı yox idi. Sinfi qüvvələr nisbətində dəyişikliklərin millətçi 

partiyaların tərəfində olduğu Bakı Sovetinin liderlərinə məlum idi.  

Milli partiyaların yerlərdə böyük ictimai dayağa sahib olduğunu bilən 

Bakı Soveti liderləri hər fürsətdə onları millətçi burjuaziyanın təmsilçisi 

olaraq qiymətləndirirdi. Milli hərəkatı parçalamaq üçün milli mənafeyə 

qarşı sinfi mənafeyi qoymağa çalışırdı. Lenin başda olmaqla Sovetlərdə 

bilirdilər ki, ən böyük təhlükə Rusiya imperiyasının hər yerində başlanmış 

milli hərəkatdır. 1917-ci il dekabrın 26-da “Pravda” qəzetində dərc olunmuş 

“Müəssislər Məclisi haqqında tezislər” adlı məqaləsində Lenin yazırdı: 

“Ukraynada (habelə qismən Finlandiya və Belorusiyada, həmçinin 

Qafqazda) olan son hadisələr eynilə Ukrayna radasının, Finlandiya seyminin 

və s. burjua millətçiliyi ilə bu milli respublikalardan hər birində olan sovet 

hakimiyyətini, proletar-kəndli inqilabı arasındakı mübarizə gedişində sinfi 

qüvvələrin yeni qruplaşmasını göstərir”.142 

 

 

2.5. Sovet hökuməti ilk vaxtlar xalqlara muxtariyyət verilməsinə 

tərəfdar olduğunu göstərirdi 
 

Xristian təəssübkeşliyi və milli muxtariyyət. Tarixi ədəbiyyatda Rusiya 

Xalq Komissarları Sovetinin milli siyasəti haqqında yazıldığında çox halda 

“Rusiya xalqlarının hüquq bəyannaməsi”nə və “Şərqin müsəlman xalqlarına 

müraciəti”nə istinad edərək onun demokratikliyi nəticəsini çıxarılır. 

Həqiqətən Lenin başda olmaqla Rusiya XKS “Böyük Rusu” “vintciklərə və 

boltcuqlara” parçalamaq istəyirdimi?  Bolşeviklər ilk vaxtlar milli məsələdə 

                                                           
 

140 Журнал “Красный архив”. №4-5 (89-90), 1938-ci il, s.11. 
141 S.G.Şaumyan. Seçilmiş əsərləri, 2-ci cild, s. 119. 
142 V.İ.Lenin. Əsərləri, 26-cı cild, s. 386. 
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nə qədər demokratik, millətlərin öz müqəddəratını təyin etmələrinə tərəfdar 

kimi görünsə də sonralar bu mövqelərini davam etdirmədiklərini siyasətləri 

ilə sübut etdilər. Millətlərin öz müqəddəratını təyin etmək hüququndan 

istifadə etməsi üçün tələblər sisteminin yerinə yetirilməsi zəruri hesab 

edilirdi.  

Sovet hakimiyyətinin ilk illərində bir sıra xristian bölgələrinə (Polşa, 

Finlandiya) muxtariyyət verilməsinə baxmayaraq, müsəlmanlar haqqında 

bunu düşünmürdülər. Sovet hökumətinin xristian təəssübkeşliyi sonralar 

Transqafqazda yeni üç müstəqil respublika meydana gələndə də davam 

edəcəkdir. Rusiya Xalq Komissarları Soveti Almaniya ilə olan 

razılaşmalarında Gürcüstanın və Ermənistanın müstəqilliyini tanımaq 

istədikdə, bunların Azərbaycana aid olacağını düşünmək mümkün deyildi.  

Müsəlman millətlərinin müqəddəratını təyin etməsinin spesifikliyini 

İ.V.Stalinin 1918-ci il 18 mart tarixli məktubundan aydın görmək olar: 

“Müsəlmanlar muxtariyyət tələb edirlərsə, mərkəzdə və yerlərdə Sovet 

hakimiyyətini sözsüz olaraq tanımağı şərt qoymaqla onlara muxtariyyət 

vermək lazımdır”.143 

İ.V.Stalinin bu məktubunda müsəlman xalqların milli müqəddəratının 

müəyyən edilməsi ilə əlaqədar fikirlərinin adını çəkməsə də, sanki 

Azərbaycanın nümunəsində aydınlaşdırmaq istəmişdir, müsəlmanların milli 

müqəddəratını təyin etmələri zəruri deyil, yalnız onların müəyyən şərtləri 

qəbul etmələrindən asılı idi. Maraqlı olan və Stalinin fikirlərində örtülü 

olaraq Azərbaycanın nəzərdə tutulduğunu ondan görmək olar ki, 1918-ci ilin 

mart-may aylarında Azərbaycan torpaqları mərkəz və yerlər olaraq iki 

hissəyə ayrılmışdı. Mərkəzdə Bakı Xalq Komissarları Soveti olub Rusiya 

XKS-nin vilayəti hüququnda idi. Stalinin azərbaycanlıların milli 

muxtariyyəti üçün tələb etdiyi şərt ondan ibarət idi ki, yerlərdə də 

hakimiyyət mərkəzə, Bakı Xalq Komissarları Sovetinə tabe edildiyi təqdirdə 

onlar muxtəriyyət qazana bilərdilər. 

Sovet hakimiyyətinin bu konsepsiyaya uyğun məsləhətlərinə əsaslanan 

Bakı Xalq Komissarları Soveti bütün Zaqafqaziyada yaşayan müsəlman 

fəhlələri və kəndliləri arasında təbliğat işi aparmağa çalışırdı. Transqafqaz 

Federasiyasını, onda fəaliyyət göstərən Milli Şuraları ictimai dayaqdan, 

xalqın dəstəyindən məhrum etməyə çalışırdı. Bakı Komissarları Soveti bu 

ideyanı həyata keçirmək üçün müsəlman fəhlə və kəndlilərinin qurultayının 

çağırılmasını vacib hesab edirdi.  

Transqafqaz müsəlmanlarının (əslində xalqı parçalamanın metodikasına 

bax: müsəlman fəhlə və kəndlilərinin qurultayı-H. S.) deyil, müsəlmanların 
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fəhlə və kəndlilərinin qurultayının çağırılması Bakı Xalq Komissarları 

Sovetinə nə üçün lazım idi? Transqafqaz həqiqətən də iki hissəyə ayrılmışdı. 

Bunlardan biri, Transqafqaz Seyminin nəzarəti altında olan yerlər idisə, 

ikincisi, Bakı mərkəz olmaqla bolşeviklərin - Bakı Xalq Komissarları 

Sovetinin nəzarəti altında idi. Bakı Xalq Komissarları Sovetinin milli deyil, 

sinfi siyasətdən bir vasitə kimi istifadə etdiyini göstərdik. İndi də yalnız 

milli parçalanma deyil, bir dinin, müsəlmanların içərisində parçalanma 

yaratmağa çalışırdı.  

Buna görə də müsəlmanların içərisindən fəhlə və kəndlilərin qurultayı 

çağırılır və onlar qurultayda qərara almalı idi ki, Transqafqazın müsəlman 

fəhlə və kəndliləri indiki Transqafqaz hökumətini tanımırlar.144 Burada əsas 

məqsəd özünü Rusiya  sovet hökumətinin məhəlli hakimiyyəti mahiyyətində 

qəbul edən Bakı Komissarları Soveti Zaqafqaziya hökumətinə qarşı 

mübarizə aparmaq üçün hüquqi sənəd əldə etmək idi. Bu qərardan bir neçə 

cəhətdən istifadə etmək istəyirdilər.  

Bu qurultayın qərarını almaqla Bakı Xalq Komisarları Soveti 

Transqafqaz Seymində fəaliyyət göstərən Müsəlman Milli Şurasını xalqın 

dəstəyindən məhrum etməyi düşünürdü. Qərar alındıqdan sonra isə yerlərdə 

sovetlərin hakimiyyəti ələ alması uğrunda mübarizə apara bilərdi. Yalnız 

belə bir qərarın əldə edilməsi imkanı olduğu zaman Transqafqaz 

hökumətinə qarşı  da mübarizə aparmaq mümkün idi.  

 

2.6. Rusiya Xalq Komissarları Sovetinin “Türkiyə Ermənistanı” 

haqqında qərarı  
 

2.6.1 “Türkiyə Ermənistanı” haqqında 
  

Çarizm əvvəldən müəyyən etdiyimiz kimi, Osmanlı dövlətinə qarşı daim 

erməni kartından istifadə edirdi. Ölkənin daxilində müxtəlif dövrlərdə 

ermənilərə münasibətin dəyişməsinə baxmayaraq, xarici siyasətdə erməni 

amili daima gündəlikdə olmuşdur. Rusiya Avropa və Amerika 

ictimaiyyətinin təqdirini qazanmaq üçün “əzabkeş erməniləri” fərqli şəkildə 

dəstəkləməkdə davam edirdi. Lakin bu bir gerçəklikdir ki, məqsədinə nail 

olduqdan sonra faktiki olaraq müəyyən müddətə dondurulmasına 

baxmayaraq, lazım gəldikdə erməni məsələsindən istifadə edilməsindən 

imtina da etmirdi. 

Rusiya bolşeviklərinin fəaliyyətində erməni məsələsi tez-tez meydana 

çıxırdı. Bolşeviklər milli məsələdə  Qərbi və ya Türkiyə Ermənistanı 

məsələsinə toxunurdular. Hətta Rusiya Milli İşlər Komissarlığı yanında 

Erməni işləri komissarlığı da fəaliyyət göstərirdi. Ona Suren Martirosyan 
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başçılıq edirdi. Bolşeviklər erməni dövlətçiliyi dedikdə, Rusiyaya daxil olan 

əraziləri deyil, Türkiyənin Şərq vilayətlərini əhatə edən “Türkiyə 

Ermənistanı”nı nəzərdə tuturdular. 

Lenin Rusiya Xalq Millətlər komissarlığında olan erməni 

təmsilçilərindən “ermənilər ruslardan ayrılmaq istəyirlərmi?” soruşduqda, 

V.Teryan “Rusiyalı ermənilər ayrılmaq istəmirlər, türkiyəli ermənilər 

müstəqil yaşamaq istəyirlər”145 demişdi. Lenin isə bunun cavabında “Necə, 

iki yerə ayrılmaqmı?” deyə soruşmuşdur. 146  Lenin bundan sonra iki 

Ermənistanın birləşdirilməsi məsələsini irəli sürmüşsə də, lakin sonradan 

qəbul edilən dekret “Türkiyə Ermənistanı” haqqında olmuşdur. 

Tarixi qaynaqlarda bir məsələyə fərqli münasibət vardır.  Bu, Leninin 

erməni məsələsinə münasibətidir. Belə çıxır ki, Lenin Türkiyə 

Ermənistanının deyil, bütöv Ermənistanın müstəqilliyini istəyirmiş. Bu 

məsələnin isbat edilməsi çox çətindir. Sadəcə həmin amildən istifadə edərək 

Türkiyənin Şərq bölgələrinin Ermənistana birləşdirməsi adı ilə zəbt 

edilməsindən başqa bir şey deyildi. 

Erməni məsələsi Rusiya Xalq Komissarları Soveti tərəfindən bir neçə 

dəfə müzakirə edilmişdi. Nəhayət, 29 dekabr 1917-ci ildə Rusiya Xalq 

Komissarları Soveti Leninin rəhbərliyi altında erməni məsələsini müzakirə 

edir və “Türkiyə Ermənistanı“ haqqında dekret qəbul olunur. Uzun illər 

sovet mətbuatında bu dekret Türkiyə Ermənistanında ermənilərin 

müstəqilliyə qədər öz müqəddəratını təyin edə bilmə aktı kimi 

qiymətləndirilmişdir.  

Əslində bu dekretin verilməsi ilə həyata keçirilməsi arasında çox əsaslı 

fərqlər vardır. Həmin dekretin verilməsi onun həyata keçirilməsinin 

mümkün olması mənasında başa düşülməməlidir. Dekret verilərkən Şərqi 

Anadolu torpaqları Rusiyanın işğalı altında olsa da bu dekretin reallaşması 

çox çətin idi. Artıq o bölgələrin Rusiyanın işğalı altında olması simvolik 

xarakter daşıyırdı. Oktyabr inqilabı ərəfəsində rus əsgərləri içərisində 

müharibə əhval-ruhiyyəsi qalmamışdı. Oktyabr inqilabından sonra çarizm 

dövründəki iddialar aradan qalxırdı. Sovet hökumətinin “ilhaqsız və 

təzminatsız barış” şüarı artıq rus əsgərlərinin mövqeyini zəiflətmiş və 

onların işğal etmiş olduqları yerləri tərk etməsinin günün məsələsi olduğunu 

aydın şəkildə göstərirdi. 

Rusiya Xalq Komissarları Sovetinin 29 dekabr 1917-ci ildə “Türkiyə 

Ermənistanı haqqında dekreti”147 onun çar Rusiyasının Osmanlı dövlətinə 
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qarşı olan siyasətinin fərqli şəkildə, lakin eyni istiqamətdə davam etdiyini 

göstərirdi. Bu dekretin həyata keçirilməsi əslində o zaman Rusiyanın işğalı 

altında olan ərazilərin ermənilərin öz müqəddəratını təyinetmə şüarı altında 

Rusiyaya birləşdirilməsi idi. Axı, əvvəldən də qeyd etdiyimz kimi, “Rusiyalı 

ermənilər” Rusiyadan ayrılmaq istəmədiklərindən, Türkiyənin Şərq 

vilayətindəki ermənilərin  azlıqda olaraq yaşadıqları ərazilərin “Rusiyalı 

ermənilərlə” Rusiyanın daxilində birləşdirilməsi lazım gəlirdi. 

Bu isə “ilhaqsız sülh”  şüarı altında gizli işğaldan başqa bir şey deyildi. 

Erməni məsələsinin Rusiyanın sərhədləri daxilində deyil, Osmanlı 

dövlətində həll edilməsi planlaşdırılırdı. Bu, haqqında xüsusi qərar verilərək 

faktiki olaraq müqavilə bağlamış olduğu dövlətin daxili işlərinə qarışmaq 

idi. Halbuki, Leninin ifadəsincə “millətlər həbsxanası” olan Rusiyada milli 

məsələnin demokratik həlli üçün çox nümunələr göstərmək imkanları 

olduğu halda, demokratik milli siyasətlərini o zamankı beynəlxalq hüquqa 

qarşı olaraq Osmanlı dövlətində sınaqdan keçirməyə çalışırdılar. 

O zaman Rusiya XKS-də “Türkiyə Ermənistanı çərçivəsində ermənilərin 

öz müqəddəratını təyinetmə haqqına qarşı çıxanlar var idi.148 Ona görə ki, 

Qafqaz xalqları içərisində millətlərin öz müqəddəratını təyin etməsini deyil, 

ərazi muxtariyyətini tələb edənlər vardı. F.Maxaradze göstərirdi ki, 

millətlərin öz müqəddəratını təyin etmələrinin “bizə görə Transqafqaz 

şəraitində həyata keçirilməsi mümkün deyildi”.149  

Çox maraqlıdır ki, erməni liderləri içərisində “Türkiyə Ermənistanı” 

haqqında dekretin reallaşması imkanına inanmayanlar az deyildi. 1918-ci il 

fevralın 23-də Türkiyə ilə sülh müqaviləsi danışıqlarına başlamaq üçün 

Trabzona gedəcək nümayəndə heyətinin birgə iclası oldu. İclasda erməni 

nümayəndələri millətlərin öz müqəddəratını təyin etməsi hüququna istinad 

edərək “Türkiyə Ermənistanı” üçün muxtariyyətin tələb edilməsi haqqında 

danışıb, Osmanlı dövlətinin Kars, Batum, Ərdahana olan iddiasının rədd 

edilməsinin hüquqi əsaslarının olmamasını söyləmişdilər.150 

Bu zaman Transqafqaz Seymi də “Türkiyə Ermənistanı” dekretinə 

münasibətini bildirmişdi. 1918-ci il fevral ayının 23-də Transqafqaz 

Seyminin komissarlıqla birlikdə iclasında qəbul olunan qərarın 4-cü 

maddəsi və “Türkiyə Ermənistanı” haqqında Rusiya XKS-nin dekretinə 

münasibətinə görə “Transqafqaz nümayəndələri Şərqi Anadolunun öz 

müqəddəratını təyin etməsinə və Türkiyə dövləti daxilində “Türkiyə 

Ermənistanı”na muxtariyyət verilməsinə çalışacaqlarını” bildirmişdilər.151 

                                                           
 

148 Qaz. Кавказский рабочий. №158, 26 сентября  1917 г. 
149 Махарадзе Ф. Соч. В 4-х томах. Том 4, Тифлис, 1924, s. 253. 
150 C.Həsənov. Göstərilən əsəri, s. 49.  
151 Документы и материалы по истории национального вопроса в России и СССР. 

М.,1930, с. 30. 
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Çox maraqlıdır ki, bu dekretin həyata keçirilməsini o qədər də real 

imkanları olmayan, Rusiya XKS-nin Qafqaz üzrə fövqəladə komissarı təyin 

edilən, əslən erməni Şaumyana həvalə etmişdilər. Əslində “Türkiyə 

Ermənistanı” dekretinin ortaya çıxmasında əməyi olduğu üçün, dekretin 4-

cü maddəsinin yerinə yetirilməsi də ona tapşırılırdı. 

Rusiya XKS-nin dekretində rus ordusu tərəfindən işğal edilmiş Türkiyə 

Ermənistanında erməni xalqının tam istiqlaliyyətini elan etməklə öz 

müqəddəratını müəyyənetmə haqqını müdafiə etdiyini bütün erməni xalqına 

bildirirdi. Dekretdə rus ordusu Türkiyənin işğal edilmiş ərazilərindən 

çıxdıqdan sonra “Türkiyə Ermənistanı” əhalisinin və onların əmlakının 

təhlükəsizliyini təmin etmək üçün 1-ci maddədə erməni xalq milis dəstələri 

yaradılması lazım olduğu göstərilirdi. “Rusiya Ermənistanı haqqında” 

dekret Şaumyanın cibində idi. Şaumyan bu dekretlə ermənilərin uzun 

illərdən bəri gözlədiklərinə, milli müqəddəratın həll edilməsinə nail olmalı 

idi.152 

Bundan sonra dekretin 2-ci maddəsində müharibə dövründə həmin 

bölgəni tərk etmiş ermənilərin maneəsiz olaraq oraya qaytarılması ifadə 

edilirdi. Dekretdən sonra Rusiya Xalq Komissarları Soveti Şaumyana 

müraciət edir, “müharibə dövründə zor ilə sürgün edilmiş və müxtəlif 

ölkələrə səpələnmiş ermənilərin maneəsiz olaraq  öz doğma yerlərinə-qərb 

vilayətlərinə qayıtmalarına kömək göstərməsinin lazım olduğunu 

bildirirdi”.153 Rusiya Xalq Komissarları Sovetinin erməni siyasəti 1918-ci 

ilin yanvarında 3-cü Ümumrusiya sovetlər qurultayında da bəyənilmişdi. 

Daha sonra Rusiya Xalq Komissarları Sovetinə də bu dekretin həyata 

keçə bilməsinin imkansız olduğu məlum oldu. Beləliklə də “Türkiyə 

Ermənistanı” haqqında dekretin yerinə yetirilməməsinin səbəblərini axtarır 

və bu qənaətə gəlirdilər ki, türk və alman rəhbərləri gənc sovet hökumətinin 

siyasətinə qarşı olmuşdular (?). “Türkiyə Ermənistanı”nda bu səbəbdən də 

erməni xalqına Rusiya Xalq Komissarlar Sovetinin vermiş olduğu öz 

müqəddəratını təyinetmə haqqını həyata keçirməyə imkan vermədilər”.154 

Sonrakı maddələrdə demokratik yolla seçilən erməni Xalq Deputatları 

Şurasının müvəqqəti idarəçiliyinin yaradılması kimi məsələlər öz əksini 

tapmışdır. Bu dekretin verilməsinin və onun həyata keçirilməsinin 

Şaumyana həvalə edilməsi yalnız Şərqi Anadoluda deyil, Qafqazda da milli 

münasibətlər sahəsində ciddi intriqaların yaşanmasına səbəb olmuşdu. Hətta 

millətlərarası qırğınların meydana gəlməsinə bu dekretin mühüm təsiri 

olmuşdu.  

                                                           
 

152 M.Ə.Rəsulzadə. Azərbaycan Cümhuriyyəti. Bakı, 1990, s. 32. 
153 Газет “Правда” , №227, 31 декабря 1917 г. 
154  “Документы внешней политики СССР”, т. 1, М., 1957, с. 712. 
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Rusiya XKS-nin “Türkiyə Ermənistanı” haqqında dekreti ermənilərə 

müstəqil dövlət yaratmaq hüququ verən ilk rəsmi dövlət sənədi idi. Burada 

məqsəd, əvvəldən aydınlaşdırdığımız kimi, dekretdə qeyd olunan tədbirlərlə 

Şərqi Anadoluda bütün dövrlərdə azlıqda olduqları halda bir erməni çoxluğu 

yaratmaq və rus himayəsinin faktiki olaraq Osmanlı dövlətinin torpaqlarına 

uzana bilməsi idi. Bununla da gələcəkdə “Rusiyalı ermənilərlə” birlikdə 

onların sovet Rusiyasına birləşdirilməsi nəzərdə tutulurdu. 

Həmin vaxtda “Daşnaqsütun” partiyasının üzvləri də Osmanlı heyətinə 

müraciət edərək “Türkiyə ermənilərinin Osmanlı ərazisi içərisində öz 

müqəddəratını təyin etmələri haqqında qərar vermələri, iradə və qərarlarına 

sahib olmaları” şəklində bir təklif verdilər. Osmanlı heyəti buna aşağıdakı 

şəkildə cavab vermişdi: “Bu məsələ hökumətin daxili işi olduğundan və 

kimsənin müdaxilə etməyə haqqı çatmadığından, bir daha belə bir təklif 

edilərsə, danışıqlar kəsiləcəkdir”.155  

Lakin o zamankı beynəlxalq şərait, o cümlədən də Qafqazda olan 

vəziyyət Rusiya Xalq Komissarları Sovetinə “Türkiyə Ermənistanı” 

haqqında qərarının yerinə yetirilməsinə imkan vermədi. İki aydan sonra L. 

Karaxan Brest-Litovskdan vurduğu teleqramla Kars, Batum, Ərdahanın 

Türkiyəyə keçdiyini və Sovet Rusiyası tərəfindən tanındığını bildirmişdir. 

Brest-Litovskda məsələnin bu şəkildə həll edilməsi  və Rusiyanın o şərtləri 

tanıması “Türkiyə Ermənistanı “ haqqında olan dekretin qüvvədən düşməsi 

mənasında qəbul edilməsi demək idi. 

Brest-Litovsk müqaviləsində Sovet Rusiyası nəinki Kars, Ərdahan və 

Batumun Türkiyəyə keçdiyini təsdiq edirdi, eyni zamanda həmin sənədə 

əlavə olaraq Rusiya ilə Türkiyə arasında imzalanmış müqaviləyə əsasən o, 

öz üzərinə öhdəlik götürürdü ki, müharibə zamanı rus qoşunlarının tutduğu 

türk ərazilərində və Rusiya hüdudlarında erməni könüllü dəstələrini 

tamamilə tərksilah edib buraxsın. Əlavə müqavilənin 11 maddəsi Rusiya 

vətəndaşı olan müsəlmanlara öz əmlaklarını da aparmaq şərti ilə Türkiyəyə 

azad surətdə mühacirət etmək hüququ verirdi. 

 

2.7. Qafqazda əhalinin sayı haqqında 
  

Oktyabr inqilabı ərəfəsində Lenin Qafqazda və Osmanlı dövlətində 

millətlərin statistikası haqqında materiallar toplamışdı.  Leninin topladığı 

materialların bir cəhəti qeyd edilməlidir ki, həmin iş Şaumyana etibar 

edilmişdi. Şaumyan da o vaxt sərəncamında olan məlumatları Leninə 

göndərmişdi.  Belə olduqda “Şaumyanın Leninə göndərdiyi məlumatlar 

mövcud vəziyyəti nə dərəcədə real göstərə bilirdi” sualına cavab vermək 

lazım gəlir. 

                                                           
 

155 Esat Uras. Göstərilən əsəri, s. 644. 
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Lenin Şaumyanın ona vermiş olduğu materiallara əsaslanaraq bir sıra 

regionlarda və ölkələrdə millətlərin statistikasını müəyyənləşdirmiş və təbii 

olaraq Oktyabr inqilabı qalib gəldikdən sonra bu faktlardan istifadə 

etmişdir. Şaumyanın Leninə təqdim etdiyi məlumatları başqaları ilə 

müqayisə etdikdə, onun obyektiv olmadığı aydın olar. Lenin hələ 1913-cü 

ildə Şaumyana yazırdı: “Hökmən, Qafqazda milli məsələ haqqında mənə 

çox material göndərin. Qafqazda xalqların statistikasını və Qafqaz 

millətlərinin İrana, Türkiyəyə və Rusiyaya münasibəti haqqında materialları 

göndərin.”156 

Lenin material topladıqdan sonra “Dünyanın siyasi cəhətdən müstəqil və 

asılı xalqlarının cədvəlini” hazırlamışdı. Cədvəldə 11 müstəmləkəçi dövlət 

haqqında məlumat verilir və göstərilirdi ki, bu ölkələrdə 381 milyon əhali 

yaşadığı halda, müstəmləkələrində 557 milyon əhali yaşayır.157 Lenin bu 

cədvələ əsasən üç dövlət haqqında çox qəribə nəticələr çıxarmışdı. Bu 

dövlətlər Avstriya, Rusiya və Türkiyədir. Leninə görə, Rusiyanın əhalisi 

176.400 milyon nəfər olub 57%-ni istismar olunan millətlər, Avstriyanın 

əhalisi 51.390 milyon nəfər olub onun da əhalisinin 57%-i istismar olunan 

millətlərdir. Türkiyənin əhalisi 21.600 milyon olub onun da əhalisinin 57%-

istismar olunanlardır. 

Leninə görə, hakim millət əhalinin 43%-ni təşkil edirdi. Hakim millətlər 

Rusiyada velikoruslar, Avstriyada almanlar və macarlar, Türkiyədə 

türklərdir.158 Sonra Lenin bu materiallar üzərində “xəstə adam” ifadəsindən 

istifadə edərək Türkiyə üzərində xüsusi tədqiqatını davam etdirmişdi. Lenin 

Türkiyə barəsində millətlərin sayı haqqında statistikaya əsaslanaraq Rusiya 

Komissarları Sovetinin “Türkiyə Ermənistanının muxtariyyəti haqqında” 29 

dekabr 1917-ci il tarixli dekretini vermiş və onun icra edilməsini də 

Şaumyana, Rusiya XKS-nin Qafqaz üzrə fövqəladə komissarına həvalə 

etmişdir.  

Lenin ermənilərin Türkiyədəki vəziyyətinə onların azlığı mövqeyindən 

baxmamışdır. Əslində Rusiya Xalq Komissarları Sovetinin dekreti azlığa 

deyil, güya çoxluq təşkil edən bir xalqa aid imiş. Bu səbəbdən də Türkiyədə 

ermənilərin statistikasına aid başqa rəqəmlərə baxdıqda, Rusiya Xalq 

Komissarlar Soveti dekretinin yanlış statistikadan meydana çıxdığını aydın 

görmək olar. Burada yalnız Osmanlı mənbələrindən deyil, Qərb 

mənbələrindən də istifadə etmiş olsaq, ermənilərin say nisbətini müəyyən 

edə bilərik. 

                                                           
 

156 В.И.Ленин. Полн. соб. соч. Т. 48, с. 208.  
157 “Ленинский сборник”, XXX т. с. 282. 
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Həm Osmanlı, həm də Qərb mənbələri ilə bu mövzuya yaxınlaşan 

tədqiqatçı J.Sav 1890-cı ildə Osmanlı dövlətində 12.585.950 müsəlman, 

1.139.053 nəfər erməni, 1897-ci ildə 14.111.945 müsəlmana qarşı 

1.162.853 erməni, 1906-cı ildə 15.518.48 müsəlmana qarşı 1.140.563 

erməni və 1914-cü ildə 15.044.846 müsəlmana qarşı 1.229.007 erməni 

əhalisi olduğunu göstərir. 159  1914-cü ilin rəsmi statistikasına görə də 

Osmanlı dövlətinin 16.134.748 nəfər əhalisi olduğu halda, onun 1.234.671 

nəfəri erməni idi.160 

Qafqaz Rusiyanın Polşadan sonra əhalisinin ən sıx olduğu yer idi. 

Qafqazın inzibati bölgüsü aşağıdakı şəkildə olmuşdur: Bakı, Tiflis, İrəvan, 

Kutaisi, Yelizavetpol (Gəncə), Stavrapol, Qara dəniz quberniyaları və Kars, 

Dağıstan, Kuban və Ter vilayətləri Qafqaz canişinliyinə tabe olan ərazi 

1886-cı ildə 464.564 kvadrat kilometr olub, 7.205.306 nəfər yaşayırdı ki, 

hər kvadrat kilometrə 17 nəfər düşürdü. 1897-ci ldə 9.289.364 nəfər olub 

sıxlığı hər kvadrat kilometrə 22 nəfər idi. 1910-cu ildə uyğun olaraq 

11.800.000 və 28 nəfər olmuşdu. O zaman Rusiyada orta hesabla hər 

kvadrat kilometrə 6 nəfər düşürdü. 

1897-ci il Rusiyada əhalinin ümumi siyahıyaalınmasına görə, Qafqazda 

əhalinin tərkibi aşağıdakı şəkildə olmuşdur: ruslar-3.154.898 nəfər, 

azərbaycanlılar (tatarlarla birlikdə)-1.509.785 nəfər, gürcülər-1.352.534 

nəfər, ermənilər 1.118.094 nəfər olmuşdu. 161  İstifadə etdiyimiz statistika 

materialları bizə Qafqazın etnik xəritəsini təsvir etməyə imkan verir. Bakı 

əhalisinin 6.44%-nin erməni olduğu göstərilir. 

Rusiyada da ermənilərin sayının artıq göstərilməsi meyli var idi.  

RSDFP-nin ikinci qurultayında ermənilərin sayı məsələsi gündəliyə gəlmiş, 

Osmanlı dövlətində onların sayının hansı mənbədən götürüldüyü 

götərilməsə də, 3 milyon olduğu qeyd edilmişdir. 162  Çarizm hər yerdə 

olduğu kimi Qafqazda da mürtəce milli siyasət yeridirdi.  

Ermənilər Osmanlı dövlətində olduğu kimi Rusiyada da  əsasən  şəhərdə, 

şəhər tipli qəsəbələrdə yaşamağa üstünlük verir, ticarət və sənətkarlıq 

sahəsində çalışırdılar. Aşağıdakı faktlar bu fikrimizi təsdiq edə bilər. XIX 

əsrin sonlarında Qafqazda yaşayan millətlər məşğuliyyətinə görə aşağıdakı 

şəkildə qruplaşmışdılar. Tacirlər (azərbaycanlı, erməni, rus, gürcülər 

arasında) azərbaycanlılardan 1.386 nəfər, ermənilərdən 6.001 nəfər, 

                                                           
 

159Stanford J. Shaw. The Ottoman Gensus and population, 1831-1914.  İnt. J.Middle East 

Stud. Septembre 1978, nu. 3,5, s. 13 vdl; Azmi Süslü. Ermeniler ve 1915 tehcir olayı. 

Ankara, 1990, s. 20.  
160 Azmi Süslü. Ermeniler ve 1915 tehcir olayı. Ankara, 1990, s. 20.  
161 Первая всеобщая перепись Российской империи в 1897 г. 
162 Второй сьезд РСДРП, протоколы, том 1, М., 1957, с. 406. 
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ruslardan 5.119 nəfər, gürcülərdən 2.283 nəfər olduğu müəyyən edilmişdir 

ki, bu, onların yaşayış tərzini müəyyən edir.163 

Bakı fəhlələrinin milli tərkibi haqqında da faktların verilməsinə ehtiyac 

vardır. 1907-ci ildə Bakıda 49.948 nəfər fəhlə var idi ki, onların 57,7%-i 

ruslar, 31%-i ermənilər, 9,5%-i azərbaycanlılar idi.164 Bu hadisə çarizmin 

milli siyasəti nəticəsində rusların və ermənilərin Bakıda sənaye sahələrinə 

cəlb edilərək onlardan ictimai dayaq yaratmaq tədbirindən başqa bir şey 

deyildir. Eyni zamanda o dövrdə Azərbaycan kəndinin təbəqələşməsinin 

başa çatmaması ilə də əlaqədar idi. Kəndlərdə təbəqələşmə qüvvətləndikcə, 

kəndlilərin torpaqsızlaşması və onların şəhərlərə getməsi gerçəkləşəcəkdi. 

Oktyabr inqilabından sonra Rusiyanın və ona qonşu olan yerlərin 

əhalisinin milli tərkibinin öyrənilməsi haqqında materiallar toplamaq üçün 

Komissiyalar təşkil edilmişdi. Rusiya XKS yanında Xalq Milli İşlər 

Komissarlığı 1923-cü ilə qədər fəaliyyət göstərmişdi. Xalq Milli İşlər 

komissarlığına yaranandan ləğv edilənə qədər İ.Stalin rəhbərlik etmişdi. 

Yaxın Şərq müsəlmanlarının milli işlər komissarlığı şöbəsinə N.Nərimanov, 

ermənilərin milli işlər komissarlığına Martirosyan rəhbərlik edirdilər. 

 Xalq Milli İşlər Komissarlığı Moskva və Peterburq universitetləri ilə 

birlikdə ölkənin əhalisinin milli tərkibini tədqiq edirdi. Komissiyanın 

tərkibinə  prof. Adons N.Q., prof. Anuçkin D.N., akademik Bartold V.V.,  

akademik Vernadski V.İ., Zolotarev D.A., akademik Karski E.F., akademik 

Marr N.Y., akademik Oldenburq S.F. (komissiyanın sədri), prof. Orbeli İ. 

akademik  Perets B.N., akademik Şaxmatov A.A., professor  Şteynberq L.Y. 

daxil idilər. 

Komissiyada Qafqaz şöbəsi də vardı. Qafqaz şöbəsinin 9 bölümündən 

aşağıdakı bölümləri Zaqafqaziyanı əhatə edirdi. 3. Şimali-Xəzər (ləzgi- 

türk); 4. Cənubi-Xəzər (talış-tatar); 5. Materik göl (Azərbaycan-kürd); 7. 

Materik çay və göl (Dəclə-Araz-Çorox və Van-Sevan –Toparavan (erməni-

kürd -türk) 9. Qafqazda rus köçkünləri (köçürülənlər). 

Qafqaz komissiyasının tərkibində N.Q.Adonsun olması ermənilər 

haqqında əsaslı tədqiqat aparılmasına səbəb olmuşdur. Burada komissiyanın 

materiallarında türkləri fərqli adlarla paylamaq meyli vardır ki, bu da 

göstərilən coğrafiyada türklərin say üstünlüyünün açıq şəkildə müəyyən 

edilməsinə mane olmuşdur. Burada N.Q.Adons rus, türk xəritələrinə və 

mənbələrinə əsaslanaraq “Qərbi Ermənistan” deyilən ərazinin də etnik 

xəritəsinin müəyyən edilməsinə çalışmışdır. 

                                                           
 

163 “Народности Кавказа”, с. 103. 
164  Мамед Казиев. Из истории революционной борьбы бакинского пролетариата. 

Бакы, 1957, с. 17. 
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Oktyabr inqilabının əsas şüarlarından biri “Rədd olsun müharibə” olduğu 

kimi, ilk dekretlərindən biri də “Sülh haqqında” dekret olmuşdur. Doğrudan 

da dünya müharibəsi dövründə sülh haqqında dekret vermək uzun illər 

müharibənin yükünü çiyinlərində daşıyan xalqa nəfəs almaq imkanı 

verdiyindən hər yerdə rəğbətlə qarşılandı. Bu velikorus şüarları ilə müharibə 

cəbhələrində vuruşan rus əsgərlərinin qısa müddət içərisində ruhdan 

düşməsinə səbəb oldu. Əsgərlər imkan tapdıqda cəbhəni tərk edirdilər. Bu 

səbəbdən də Okyabr inqilabından əvvəl rus ordusu bir dağılma dövrünü 

yaşayırdı. Buna görə də, Oktyabr inqilabından sonra bolşeviklər  müharibə 

edən ölkələrə ilhaqsız və təzminatsız sülh təklif etməyə başladılar. 

Müharibənin davam etdirilməsi yeni meydana gələn dövlətin imkanı 

xaricində idi. Bolşeviklər hakimiyyətə gəldikdən sonra həyata keçirmiş 

olduqları tədbirlər də cəbhələrdəki əsgərlərə çox böyük təsir göstərdi. Bu 

tədbirlər içərisində çox mühüm əhəmiyyətə və təsir gücünə sahib olanı Sülh  

haqqında dekret idi. Həmin dekretdə Rusiyada bolşeviklərin hakimiyyətə 

gəlmələrindən sonra dərhal müharibəyə son veriləcəyi, hər millətə öz 

müqəddəratını həll etmək hüququ  veriləcəyi bildirilirdi. 

 

2.8. Ərzincan müqaviləsi  
 

Oktyabr inqilabından sonra ölkələrin vəziyyəti Rusiya-Türkiyə 

yaxınlaşmasını zəruri edirdi. Oktyabr inqilabının qələbəsi də ermənilərin 

dövlət qurmaq arzularını həyata keçirmədi. Heç təsadüfi deyil ki, 5 dekabr 

1917-ci il tarixində Rusiya bolşevik hökuməti: “Ermənistanın ayrılması 

üçün Türkiyənin bölünməsi müqaviləsinin qeyri-qanuni olduğunu, ancaq 

müharibənin qurtarmasından sonra ermənilərə siyasi gələcəklərini müstəqil 

olaraq seçmə hüququnun veriləcəyini bildirirdi”.165   

Brest-Litovsk müqaviləsı ilə əlaqədar ilk görüşlərin başlanması dünya 

müharibəsi cəbhələrində yeni bir dövrün başlanması mənasına gəlirdi. 

Əslində Brest - Litovsk danışıqları Rusiyanın müttəfiqlərindən ayrılması və 

müharibədən çıxmasını gerçəkləşdirmək üçün hüquqi sənədlərin 

hazırlanması idi. Bununla da artıq Rusiya ilə Türkiyə arasında müharibə 

faktiki olaraq bitmişdi. Lakin Rusiya ilə Türkiyə arasında Qafqaza aid olan 

münasibətləri müəyyən etmək üçün ayrı bir müqavilənin imzalanmasına 

ehtiyac vardı. Heç təsadüfi deyil ki, 1917-ci il noyabr ayının sonlarında 

Ənvər Paşanın razılığı ilə Qafqaz cəbhəsinin III Ordusunun komandiri 

Vehib Paşa Rusiyanın Qafqaz cəbhəsinin komandiri general Prejevalskiyə 

barışıq imzalanması üçün müraciət etdi. Qafqaz cəbhəsinin komandiri 

Osmanlı dövlətindən gələn təklif haqqında Transqafqaz komissarlığına 

                                                           
 

165 Stanford J. Shaw-Ezel Kural Shaw, Osmanlı İmparatorluğu Ve Modern Türkiye. 

İstanbul, 1983, c. 2, s. 384. 
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məlumat verdi. Transqafqaz komissarlığı Qafqazın səlahiyyəti idarəsi olaraq 

Rusiya ilə Osmanlı dövləti arasında olacaq barışıq məsələsini müzakirə etdi.  

Transqafqaz komissarlığı tərəddüd vəziyyətində idi. Onlar üçün maraqlı 

olan Rusiya ilə Osmanlı dövləti arasında ola biləcək barışıq görüşmələrinin 

Antanta dövlətləri tərəfindən necə qarşılanacağı idi. Transqafqaz 

komissarlığı çalışırdı ki, Rusiya ilə Osmanlı dövləti arasında barışıq əldə 

edilməsi Antanta dövlətlərini qıcıqlandırmasın. Osmanlı ordularının 

Qafqazda imkanlarının artması təbii olaraq Antanta dövlətlərinin 

müqaviməti ilə qarşılana bilərdi. Ona görə də Transqafqaz komissarlığının 

səlahiyyətliləri Osmanlı dövlətinin əsgəri birliklərinin  Qafqazda heç bir 

yerdəyişmə aparmayacağı təqdirdə barışıq imzalanmasına razı olduqlarını 

bildirdilər. 

1917-ci il noyabr ayının 21-də general Prejevalski Transqafqaz 

komissarlığının qərarı haqqında türk komandanlığına məlumat verdi. Bir 

neçə gün sonra o zaman rus işğalı altında olan Ərzincan şəhərində 

müzakirələr başlandı. Rusiyanın Qafqaz ordusundan general mayor Vışinski 

(rəhbər), polkovnik A.Smirnov, dosent B.Tevzaya, Qafqaz ordusu 

qərargahının tərcüməçisi Vedrinski və daşnak Camalyandan ibarət 

nümayəndə heyəti Ərzincana gəldilər. 

Vehib Paşa baş komandir Ənvər Paşadan aldığı sərəncama görə, 9 yanvar 

1918-ci ildə gürcü əsilli rus generalı Odişelidzeyə məktub yazaraq 

aşağıdakıları açıqlamışdır: Rus heyətinin üzvlərindən general Vışinski 

,,Qafqaz ordusunun müstəqil Transqafqaz hökuməti adına tərxis edilməsi ilə 

əlaqədar müzakirələrdə iştirak etdiyini söyləmişdir. Ənvər Paşaya 

göndərdiyim məlumatda bu cəhəti də bildirmişdim”. 166  Transqafqaz 

hökuməti hər dəfə Rusiyanın bir parçası olduğunu təsdiq edirdi. 10 yanvar 

1918-ci ildə Transqafqaz hökuməti qərara alırdı: “Rusiya demokratiyası 

üçün uyğun olan bir sülhə cavab olmaqla birlikdə, Rusiya respublikasının 

bir parçası olduğumuzu nəzərə alaraq bu günlərdə toplanan qurucu 

Məclisdən icazə aldıqdan sonra sülh görüşmələrinə başlaya bilərik.”167 

 Türk heyətinə III. Ordu rəhbərlərindən Ömər Lütfü bəy (rəhbər), III 

Ordu əməliyyat şöbəsinin müdiri kapitan Hüsrət bəy, III Ordunun 

tərcüməçisi Yaqub bəy daxil idilər. Qafqaza aid məsələləri həll etmək üçün 

hələ də rus işğalı altında olan Ərzincan şəhərində rus və türk nümayəndə 

heyəti arasında görüşlər başlandı. 

                                                           
 

166  “Документы и материалы” məcmuəsindən alınmışdır. Yusuf Hikmet Bayur .Türk 

inkilabı tarihi, cilt: III. 1914-1918 Genel savaş Kısım: IV Savaşın sonu. Ankara, 1991, 

s.169 
167 Yusuf Hikmet Bayur .Türk inkilabı tarihi, cilt: III. 1914-1918 Genel savaş Kısım: IV 

Savaşın sonu. Ankara, 1991, s.170 
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Rusiyanın Qafqaz ordusundakı bu dağılma ilə əlaqədar olaraq Sovet 

hökuməti Osmanlı dövləti ilə müqavilə bağlanmasını qəbul etdi.  

Nümayəndə heyəti Ərzincanda uzun müzakirələr aparmadı. 18 dekabr 1917-

ci ildə 14 maddəlik bir müqavilə imzalandı. Bu müqavilə ilə 29 oktyabr 

1914-cü ildə başlanmış rus-türk müharibəsinə son verilmiş oldu. Ərzincan 

müqaviləsinin bir spesifik cəhətinin qeyd edilməsinə ehtiyac vardır. Tarixi 

mənbələrdə bu çox halda sovet dövləti ilə Türkiyə arasında imzalanan bir 

müqavilə kimi tanınmasına baxmayaraq, əslində həmin müqavilə sovet 

hökuməti ilə deyil, o zaman Qafqazda faktiki olaraq hakimiyyətə sahib olan 

Transqafqaz komissarlığı ilə imzalanmışdır.  

Lakin bu siyasət sovet hökumətinin “sülh dekretinə” uyğun gəldiyindən 

ona qarşı çıxan olmamışdı. Müqavilə bağlandıqdan sonra sovet hökuməti 

rus əsgərlərinin cəbhəni buraxıb geri dönmələrini əslində istəmirdi. Buna 

baxmayaraq, uzun müddət cəbhədə olan əsgərlər müqavilədən sonra hansı 

yolla olur-olsun cəbhəni buraxıb getdilər. Bu da son nəticədə Qafqazda çox 

ağır vəziyyət yaratdı. Müqavilədə aşağıdakı maddələr vardı: 

1. Müqavilənin başladığı tarix 18 dekabr 1917-ci il; 

2. Qarşılıqlı olaraq bütün düşməncəsinə hərəkətlərin dayandırılması; 

3. Cəbhə xəritəsi üzərində demarkasiya xətti təsbit edilsin; 

4. Hər hansı əsgəri-strateji  yerdəyişmələrinin edilməməsi; 

5. Mövcud əsgəri birliklərin olduqları yerlərdə qalmaları; 

6. Hücum hazırlıqları edilməməsi, lakin tüfəng və top atəşlərinin 

müəyyən məsafədə edilməsi; 

7. Kəşfiyyatın olmaması; 

8. Demarkasiya xətti arasındakı tərəfsiz sahədə hər iki tərəfin əsgəri və 

mülki əhalisinin qadağan edilməsi; 

9. Qarşıdurmaların hər iki tərəfin nümayəndələrinin müzakirəsi ilə həll 

edilməsi; 

10.   Tərəfsiz ərazidə olan cinayətlərin lazım olan şəkildə tədqiq 

edilməsi; 

11.  Bu müqavilənin türklər tərəfindən qüsursuz olaraq yerinə 

yetiriləcəyinə türk komandanlığı tərəfindən söz verilməsi, kürdlər 

tərəfindən düşməncəsinə hərəkət meydana çıxdıqda rus qüvvələri 

tərəfindən qeyd olunan sərhədlər içərisində kürdlərə qarşı tədbir 

alınması; 

12. Hər iki tərəfin bu müqaviləni tamamlamağa və dəyişiklik etməyə 

hüququnun olması; 

13. Müharibə edən dövlətlər arasında Qara dənizdə müqavilə 

imzalanacaqdır. Buna aid məlumatlar hər iki tərəfin donanma 

rəhbərlərinə veriləcəkdir. Hərb gəmiləri sahillərə 10 verst (10,5 

km)-dən daha yaxın bir məsafəyə yaxınlaşmayacaqlar; 
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14.  Bu müqavilənin türk və rus dillərində yazılmış olması, hər iki dildə 

yazılan və nümayəndə heyəti üzvlərinin imzası olan nüsxələrdən biri 

əsas qəbul ediləcəkdir.168 

Osmanlı dövlətinin III Ordu komandanı Vehib Paşa Ənvər Paşadan aldığı 

əmrlə əlaqədar olaraq, 12 fevral 1918-ci il tarixindən Şərqi Anadolunun rus 

işğalında olan yerləri təmizləmə əməliyyatına hazır idi. Bunun nəticəsində 

müqavilə imzalanan günün sabahı “türk əsgərləri Ərzincan müqaviləsi ilə 

müəyyən edilən demarkasya xəttini aşaraq Ərzincan istiqamətində hərəkət 

etməyə başladılar”.169 

Ərzincan müqaviləsi ümumi sülh müqaviləsi imzalanana qədər qüvvədə 

qalmalı idi. Barışıq müqaviləsinə əlavə olaraq Ərzincanda elə həmin gün 

demarkasiya xətti haqqında akt imzalandı. Bu müqavilənin başqa bir cəhəti 

də Türkiyənin Transqafqaz komissarlığını tanıması idi. Bundan başqa, 

“ermənilərin güvəndiyi rus əsgərlərinin Qafqazdan çəkilmələrində, digər 

tərəfdən isə Azərbaycan torpaqlarının ermənilərin təcavüzündən 

qorunmasında mühüm rol oynadı”.170 1917-ci ilin sonunda və 1918-ci ilin 

əvvəllərində ermənilərin İrəvan vilayətinin müsəlman kəndlərində 

başladıqları hücumlar Osmanlı dövlətinin Qafqaza yürüşünün meydana 

çıxmasına təsir göstərən amillərdən idi. 

Bu müqaviləyə bir mənalı yaxınlaşmaq olmaz. Həqiqi olan budur ki, 

“Ərzincan müqaviləsi ilə Osmanlı dövləti heç bir qazanc əldə etməmişdi”171 

və demək, o qədər də uğurlu sayıla bilməz. O zaman Rusiya ilə Osmanlı 

dövlətinin müqavilə imzalaması müqavilənin məzmunundan asılı olmayaraq 

bir uğur hesab edilməli idi. Onu da əlavə etmək lazımdır ki, bu müqavilənin 

imzalanması rəsmi olaraq dağılan rus ordusunun Osmanlı torpaqlarından 

çəkilməsini beynəlxalq xarakterli müqavilə ilə müəyyən etmişdir.  

Həmin müqavilədən sonra rus ordusu intizamsız şəkildə deyil, əksinə, hər 

an Osmanlı birliklərinin hücumuna məruz qalacağı düşüncəsində olmayaraq 

rahatca geri çəkilmə şansı əldə etmiş oldular. Bir sıra müəlliflər “bu 

vəziyyətdə türk birlikləri daha aktıv hərəkət etməli idilər”172 tezisini irəli 

sürürdülər. Əslində bu, Osmanlı dövlətinin Qafqaz cəbhəsində müharibəni 

yeni şəraitdə davam etdirməsi mənasında qəbul edilməlidir. Çünki Osmanlı 

dövlətinin müxtəlif cəbhələrdəki vəziyyəti buna imkan vermirdi. Çoxları 

                                                           
 

168 Akdes Nimet Kurat. Türkiye Ve Rusya. XVIII Yüzyılın Sonundan Kurtuluş Savaşına 

Kadar Türk-Rus İlişkileri(1789-1919) Ankara 1970, S. 333-334. 
169 General Kazım Karabekir, Erzincan Ve Erzurumun Kurtuluşu, İstanbul 1939, S. 275. 
170Musayev İ. Azərbaycanın Naxçıvan və Zəngəzur bölgələrində siyasi vəziyyət və xarici 

dövlətlərin siyasəti(1917-1921-ci illər), Bakı universitetinin nəşriyyatı, 1998, s. 74. 
171  Yüceer Nasır. Göstərilən əsəri, s.17 
172 Yüceer Nasır. Göstərilən əsəri, s. 17 
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Osmanlı birliklərinin Qafqaz cəbhəsindəki fəaliyyətsizliyini oradan Fələstin 

və İraq cəbhələrinə 5 diviziya keçirilməsi ilə əlaqələndirirdilər.  

1917-ci ilin ağır keçən qışı 2-ci və 3-cü Orduları zəif salmışdı. Bununla 

əlaqədar olaraq Qafqaz cəbhəsində olan ordu komandirləri ehtiyatla 

davranmağa məcbur olmuşdular. Bu məsələni başqa cəhətdən də 

qiymətləndirənlər vardır. Bir sıra müəlliflərə görə, Osmanlının Qafqaz 

istiqamətində olan ordularının gözləmə mövqeyində durmalarına səbəb türk  

cəbhəsinin komandanlığında rus ordusunda yaşanan dağılmanın miqdarı və 

qaçan əsgərlərin sayı haqqında kəşfiyyat məlumatlarının olmaması imiş”.173 

Lakin müəlliflərin tezislərinin bir sıra cəhətləri də var ki, onların qəbul 

edilməsi lazım gəlir. Bu, açıq və ya gizli şəkildə rusların Qafqaz 

cəbhəsindən çəkildikdə mövqelərini heç bir narahatlıq duymadan erməni 

könüllü birliklərinə verə bilmələri idi. Doğrudan da bu, Qafqaz regionunda I 

Dünya müharibəsinin sonuna doğru meydana çıxan hadisələrdə mühüm rol 

oynamışdır. Osmanlı ordusu Rusiyanın Qafqaz ordusundakı dağılmanı 

lazımınca dəyərləndirmiş olsaydı, o zaman ermənilərin vəziyyəti tamamilə 

başqa şəkildə ola bilərdi.  

Türk komandanlığı rus ordusundakı dağılmadan istifadə edərək daha fəal 

hərəkətə başlamış olsaydı, 1-ci və 4-cü rus diviziyalarının tamam 

dağılmasına nail ola bilərdi. İrəlidə qeyd etdiyimiz kimi, Qafqaz cəbhəsində 

kəskin döyüşlərin getməməsindən istifadə edən ruslar geri çəkilərkən 

yerlərinə erməni könüllü birliklərini qoya bilmişdilər. Ruslar və ermənilər 

razılaşaraq Qafqazdan çəkildiklərində çox fərqli metodlardan istifadə 

edirdilər. Ruslar belə bir rəy yaradırdılar ki, onlar Qafqazdan çəkildikdən 

sonra meydana çıxa biləcək qırğınların qarşısını almaq üçün milis 

dəstələrinin təşkil olunmasına ehtiyac vardır. Beləliklə, I Dünya müharibəsi 

cəbhələrində, o cümlədən Qafqaz cəbhəsində olan erməni əsgəri birliklərini 

öz yerlərinə dəvət edirdilər.  

Nə qədər qəribə olsa da, yerlərdə ermənilərdən guya qayda-qanunu bərpa 

etmək üçün erməni milis dəstələri təşkil edilirdi. Başqa mühüm məsələ də 

cəbhədən geri qayıdan rus əsgərlərinin silahlarını ermənilərə verməsi 

məsələsi idi. Əslində bu məsələ uzun illər tarixi ədəbiyyatda çox yanlış 

aydınlaşdırılmışdır. Ermənilərin Qafqazda, xüsusən Bakıda fəallaşmalarının 

əsas səbəbi onların silahlanması və cəbhədə olan erməni əsgərlərinin Bakıya 

gətirilməsi idi. Çox mühüm məsələlərdən biri də 1918-ci ildə ermənilərin 

Qafqazda, xüsusən Azərbaycanda törətmiş olduqları qırğınlar üçün əlverişli 

şəraitin yaranması idi. 1918-ci ildə ermənilərin Qafqazda, xüsusən 

Azərbaycanda qırğın yarada bilmələrinə səbəb onların böyük hərbi qüvvə ilə 

yanaşı olaraq qeyri-nizami dəstələrə sahib olmaları idi. 

                                                           
 

173 Yüceer Nasır. Göstərilən əsəri, . 17 
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Hadisələrin bu şəkildə cərəyan etməsi ermənilərin uzun illərdən bəri 

həyata keçirməyə çalışdıqları müstəqillik xəyallarını aradan qaldırmış 

mahiyyətində idi. 1917-ci ilin dekabr ayında Rusiya ilə Osmanlı dövləti 

arasında imzalanan Ərzincan müqaviləsi də ermənilərin böyük dövlətlərə 

münasibətində çox mühüm dəyişikliyin meydana çıxmasına səbəb oldu. 

Ermənilər Osmanlı-Rusiya müqaviləsinin özləri üçün ağır nəticələr 

verəcəyini düşünərək əslində Rusiyadan gözlədiklərini ala bilməyəcəklərini 

qəbul etmiş oldular. Müttəfiq dövlətlərə daha da yaxınlaşaraq fəaliyyətə 

başlamağı qərarı aldılar. Erməni tarixçisi Hovanisyan 174  ermənilərin 

azərbaycanlılarla və gürcülərlə Transqafqaz Seymində birləşməsini 175 

özlərini Türkiyədən qorumaq ilə əlaqədar olduğunu irəli sürürdü. 

Ərzincan müqaviləsinin Transqafqaz Seyminin beynəlxalq aləmdə 

tanınması nöqteyi-nəzərincə də qiymətləndirilməsinə ehtiyac vardır. 

Müqavilənin imzalanması prosesi ilə tanışlıqdan məlum olduğu kimi, bu 

barışıq Rusiya ilə Osmanlı dövləti arasındakı kimi görünsə də, əslində 

müqavilə Rusiya Xalq Komissarları Soveti ilə deyil, Transqafqaz 

komissarlığı ilə imzalanmışdır. Bu müqavilənin imzalanması ilə dolayısı 

olaraq Osmanlı dövlətinin səlahiyyətliləri Transqafqaz komissarlığını 

hökumət olaraq tanımış olurdular. 

 

2.9.  1918-ci ilin əvvəllərində Azərbaycan quberniyalarında vəziyyət 
 

Azərbaycanda yerli hakimiyyət çox halda cəbhədən qayıdan rus 

əsgərlərinin şəhərə girməsinə imkan vermək istəmirdilər. Onlar şəhərə 

girərkən ermənilər vəziyyətdən istifadə edərək yerli müsəlmanlarla rus 

əsgərləri arasında vuruşmanın çıxmasına nail olmağa çalışırdılar. Gəncədə 

rus əsgərləri şəhərə girərsə, vuruşmanın qarşısını almaq üçün tədbirlər 

görülmüş, şəhərdə qayda-qanuna nəzarət edən 2 dəstə yaradılmışdı. Birinci 

dəstə şəhərlə dəmiryolu vağzalı arasında qayda-qanunu qorumalı idi. Həmin 

dəstənin vəzifəsi cəbhədən qayıdan rus əsgərlərinin şəhərə girməsinin 

qarşısını almaq idi. Bu məqsədlə dəmiryol vağzalından şəhərə gələn rus 

əsgərlərinin silahı rəsmi sənəd müqabilində alınır və ondan sonra şəhərə 

girmələrinə icazə verilirdi. Geri döndüklərində isə silahları təkrar onlara 

qaytarılırdı.176 

Qafqaz cəbhəsindən geri dönən əsgərlərin keçdiyi dəmiryolu 

vağzallarında ermənilər rus əsgərləri ilə görüşür, onlara azərbaycanlılarla 

rus əsgərlərinin münasibətini pozan yalan xəbərlər çatdırırdılar. Bu da çox 

                                                           
 

174Ermeniler: Sürgün ve Göç. Ankara, 2004, s. 109. 
175Ahmet Ender Gökdemir, Cenub-i  garbi Kafkas Hükümeti, Atatürk Araştırma Merkezi 

Yay., Ankara, 1998 
176Hüsamettin Tugaç. Göstərilən əsəri,  s. 148.  
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halda cəbhədən geri qayıdan əsgərlərlə yerli xalq arasında toqquşmanın 

meydana çıxmasına səbəb olurdu. “Müxtəlif xarekterli şaiyələrə inanan rus 

əsgərləri yerli türkləri qətl edirdilər.  Bu hal o dərəcədə geniş yayılmışdı ki, 

Petroqradda olan Tatar Hərbi Şurası soydaşlarının himayəsi üçün Qafqaza 

bir xüsusi heyət göndərmək məcburiyyətində qalmışdı”.177 

Qafqazda, o cümlədən Azərbaycanda Türkiyə haqqında həqiqətən də 

aşağıdakı kimi düşünürdülər. “Türkiyə onlar üçün hər şeydir. Onlara görə 

orada hər şey qüdrətli, hərəkətli və işləkdir. Türkiyə   məğlubedilməzdir. 

Məğlub olsa belə, sonunda silkinir, qalxırdı. Düşmənlərini yerə sərərdi. 

Onlara görə hər türk bir qəhrəmandır.”178 

Birinci dünya müharibəsinin sonlarına doğru Azərbaycanda möhkəm 

siyasi hakimiyyətin  olmaması, ermənilərin Bakı Xalq Komissarları Soveti 

ilə ittifaqa girməsi ilə nəticələndi. Bu birliyin həyata keçirdiyi qırğınlar  

dövründə Azərbaycan müdafiəsiz vəziyyətdə qalmışdı. Əslində ermənilər 

bolşevik adı altında, Xalq Komissarları Soveti formasında Bakıda 

hakimiyyəti ələ almışdılar. O zamankı siyasi hadisələri nəzərə almadan 

azərbaycanlıların fəaliyyətinin istiqamətini müəyyən etmək mümkün 

deyildi. Azərbaycan türklərinin vəziyyəti ilə əlaqədar birinci olaraq 

ermənilərin qırğınından qurtarmaq lazım gəlirdi. Azərbaycanlıların Milli 

Ordu yaratmaq təşəbbüslərinin hər dəfə maneələr üzündən həyata 

keçirilməsinə imkan olmurdu. Daxildə müsəlmanları müdafiə edə biləcək 

qüvvə olmadığından təbii olaraq xaricdə onlara kömək edə biləcək qüvvə 

axtarmaq lazım idi. 

Osmanlı dövləti üçün Brest-Litovsk müqaviləsindən sonra Qafqazda 

əlverişli şərait yaranmışdı. Bu səbəblə də azərbaycanlılar kömək üçün 

Osmanlı dövlətinə müraciət etdilər. Burada bir məsələnin xüsusi ilə 

aydınlaşdırılmasına ehtiyac vardır. Çox halda mənbələrdə Osmanlı 

ordusunun Azərbaycana dəvət edilməsini yalnız Azərbaycan Demokratik 

Respublikasının təşəbbüsü olaraq qiymətləndirməyə çalışılır. Həmin 

məsələdə müsbət cəhəti görmək istəmir və bəzən də tənqidçilərə görə mənfi 

olan tərəflərindən   o zamankı siyasi hakimiyyəti cavabdeh sayırlar.  

Əslində 1918-ci ilin yaz və yayında Osmanlı ordusunun Azərbaycana 

dəvət edilməsini Azərbaycan Demokratik Respublikasından əvvəl xalq 

istəyirdi. Xalq artıq kömək üçün Osmanlı dövlətindən başqasına müraciət 

etmənin imkansız olduğunu bilirdi. Buna görə də qeyd olunan tarixdə 

kimlərin hansı siyasi proqramı olmasından asılı olmayaraq uzun illərdən 

bəri tərk-silah edilmiş və silahlı özünümüdafiə instinktlərini müəyyən 

                                                           
 

177 M.Ə.Rəsulzadə. Azərbaycan Cümhuriyyəti, Bakı, 1990, s.30. 
178Şevket Süreyya Aydemir. Suyu Arayan Adam. İstanbul, 1987, s. 132.  
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miqdarda itirmiş azərbaycanlıların erməni qırğınından qurtarmasının 

yeganə yolu bu idi.  

Azərbaycan Demokratik Respublikası ilə Osmanlı dövləti arasında 

Batumda imzalanan hərbi kömək haqqında müqavilə bu köməyi beynəlxalq 

münasibətlər sisteminin tələblərinə uyğun və hüquqi tələblər səviyyəsində 

həll etmişdi. Əslində məsələ bu şəkildə təqdim olunmalıdır. Azərbaycanlılar 

Osmanlı ordusunun dəvət edilməsini hər yerdə dilə gətirirdilər. ADR xalqın 

arzusunu həyata keçirərək Osmanlı dövləti ilə müqavilə imzaladı və onun 

həyata keçməsi üçün hüquqi əsaslar yaratmış oldu. Osmanlı ordusu 

Azərbaycan xalqının dəvətini müqavilə ilə rəsmiləşdirən ADR-ın dəvəti ilə 

müstəqilliyimizi və ardıcıl təxribata məruz qalan ərazilərimizin bütövlüyünü 

qorumaq üçün gəlmişdi.  

Osmanlı dövləti böyük imperatorluq idi. Onun hakimiyyətdə olanlarının 

ordunun içərisində də Osmanlı ordusunun Qafqaz hərəkatını bir üstünlük 

hesab etmələri tam təbii idi. Onların Azərbaycana və başqa bölgələrə aid 

gizli planları olmuş olsaydı belə bolşevik-erməni qruplaşmasının qırğını və 

yox olma gerçəkliyi ilə qarşı-qarşıya qalmış xalqa bu köməyin qiymətini 

azalda bilməz. “Türk ordusu Azərbaycana imzalanmış bir sıra müqavilələr 

çərçivəsində və Azərbaycan xalqının dəvəti ilə gəlmiş, Azərbaycanın 

bağımsızlığının və ərazi bütünlüyünün qorunmasına yardımcı olmuşdur”.179 

 

2.10. Hüsaməddin Tuğaçın 3-cü Ordu komandanı Vehib Paşaya 

raportu 180 
 

1. Rus ordusu dağılmışdır, Rusiyaya gedən əsgəri vaqonlar 

Azərbaycanda Gəncə yaxınlığında dayandırılır, əsgərlərin silahları 

könüllü, bir çox halda isə zor ilə alınır. 

2.  Tiflisdəki ingilis-fransız misyonu cəbhəni tərk edən rusların yerinə 

bir erməni, bir də gürcü polku təşkil edilməsi ilə Cənubi Qafqazda 

ruslardan və rumlardan, hər birindən bir rota qurmaq istəyirlər. 

Azərbaycan da silahlanmaq və təşkilatlanmaq üçün Tiflisdəki Seym 

hökumətinə mürəciət etsə də, nə bu hökumət, nə də ingilis-fransız 

misyonu inanmadıqları üçün azərbaycanlılara mane olurlar. Şimali 

Qafqazda olduğu kimi, azərbaycanlılar da silahlanma işini öz 

hesablarına Milli təşkilatla rus əsgər vaqonlarını soyaraq əldə etməyə 

çalışırlar. 

                                                           
 

179 Rəsulzadə M.Ə. Azərbaycan Cümhuriyyəti, s. 
180 Raportun asli Harb Tarihi Dairesi Arşivinde 3-cü Ordunun Harekat dosyasında, Ordu 

Harb çeridesindedir. Hüsamettin Tuğaç. Bir neslin dramı. Ankara, 1966, s.169. 
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3. Azərbaycanda Bakıdan başlayıb davam edəcək erməni-bolşevik 

hücumu təhlükəsi var. Bolşevik təbliğatına uyğun olaraq yerli türklər 

arasında vuruşma salmağa çalışırlar. 

4. Bir qırğın təhlükəsi ilə əlaqədar olaraq azərbaycanlıları təmsil etmək 

üçün Gəncə Milli komitəsi türk ordusunu dəvət etmək məqsədi ilə 

nümayəndəsini göndərmişdir.181 

5. Rus ordusunun tərk etdiyi vilayətlərdə bir müsəlmanı belə salamat 

qoymamaq məqsədi ilə erməni daşnak partiyası qırğın planı 

hazırlamış 182  və bu bölgələrdə daşnak mauzerçiləri fəaliyyətə 

başlamışlar. 

6. Ordumuzun vaxt itirmədən hərəkətə başlaması lazımdır. Bu işdə nə 

qədər gec qalarsaq ermənilərin başlamaq istədikləri qırğın o qədər 

əhatəli olacaqdır. Ruslardan qalan, hərbdə istifadə oluna biləcək 

silahların tamam ləğv edilməsi ehtimalı həqiqətə yaxındır. 

7. Bakı və Gəncədə tanıdığım mühüm adamlar haqqında fikirlərimi və 

bizə faydalı ola bilmələrinin dərəcəsi haqqında düşüncələrimi də əlavə 

etdim.183 
 

2.11. Milli ordu hissələrinin yaranma zərurəti və təşkilinin vəziyyəti 
 

Transqafqaz komissarlığı milli ordular təşkil edilməsi haqqında əmr 

vermişdi. Bu əmrdə gürcü və erməni orduları ilə yanaşı müsəlman 

ordusunun da təşkil edilməsi nəzərdə tutulurdu. Lakin müsəlmanların uzun 

illər əsgəri xidmətdən azad olduqları üçün milli ordunun təşkili haqqında 

əmrin yerinə yetirilməsi çox çətin idi. Müsəlman ordusunun təşkili 

münaqişə və mübahisə halında olduğu halda gürcü və ermənilərin orduları 

yaradılmışdı.184 

1917-ci il Fevral inqilabından sonra Rusiyada olan xalqlar milli ordu 

hissələri qurmağa başladılar. Ermənilər və gürcülər üçün öz milli birliklərini 

qurmaları çətin deyildi. Bu onunla əlaqədar idi ki, rus ordusunda bütün 

mərtəbələrdə o millətlərin nümayəndələri var idi. Qeyd olunan millətlərin 

müstəqil dövlətləri meydana çıxdıqda onların rus ordusundan ayrılaraq milli 

orduya keçmələrində heç bir çətinlik olmadı. Əksinə, çar hökuməti onlara 

milli ordu hissələrini yaratmaq üçün hər bir şərait yaratmışdı. Onların 

silahlanma vəziyyəti də yaxşı idi. Ona görə də qısa müddət içərisində milli 

ordu hissələrinin təşkilini tamamlaya bildilər. 

                                                           
 

181 Gəncə Milli komitəsinin nümayəndəsi Nağı Şeyxzamanlı (Naki Keykuran) idi. 
182 Batumdan rus gəmisində Trabzona gəlirkən yolda rast gəldiyi erməni nümayəndəsini 

nəzərdə tutur. 
183 Hüsamettin Tuğaç. Bir neslin dramı. Ankara, 1966, s.169-170. 
184 M.Ə.Rəsulzadə. Azərbaycan Cümhuriyyəti, Bakı, 1990, s. 31. 



 
 
 

87 
 

Bir cəhət də xüsusi ilə qeyd edilməlidir ki, erməni və gürcülərin yeni 

təşkil olunan milli ordu hissələrinə cəlb olunanlarının rus ordusunda 

təcrübələri var idi. Xüsusən ermənilər bu sahədə daha irəlidə idilər. Onların 

milli birlikləri yalnız rus ordusunda əsgərlikdə olanlar deyildi. I Dünya 

müharibəsi cəbhələrində vuruşan ermənilər də Azərbaycana gətirilib, milli 

ordu adı altında yerləşdirilmişdi.  

 

2.12. Erməni birliklərinin artmasının gizli mənbələri 
 

Bunlardan başqa erməni milli ordusunun sayının artırılmasında digər 

gizli mənbələr də var idi. Ermənilər Birinci dünya müharibəsi başladıqda 

Anadoluda könüllü adı altında birliklər təşkil etmişdilər. Əslində ilk vaxtlar 

könüllü adlı erməni birliklərinin vəzifəsi fərqli idi. Onlar Osmanlı 

ordusunun arxasında ruslarla olan razılaşma əsasında fəaliyyət göstərirdilər. 

Rusiya Osmanlı dövlətinə qarşı yalnız Qafqaz cəbhəsində müharibə 

aparmışdı. Osmanlı dövlətinin vətəndaşlarını da xristianlıq təəssübkeşliyi ilə 

ona qarşı mübarizəyə qaldırmışdı. Lakin Birinci dünya müharibəsinin 

gedişində ermənilərin Rusiya ilə Osmanlı dövlətinə qarşı olan razılaşmaları 

meydana çıxdı. Ruslarla olan sövdələşmələri ortaya çıxdıqdan sonra, bir də 

rus ordusu Anadoludan çəkildiyində orada qala bilmədilər və onlar da gəlib 

Azərbaycana yerləşdilər. 

 

2.13. Azərbaycanda ordu təşkili haqqında  
 

Çarizmin hərbi sahədəki siyasətinin xristian təəssübkeşliyinə bağlı 

olduğunu aydınlaşdırdıq. Bunun nəticəsi ondan ibarət oldu ki, istisnalar 

nəzərə alınmazsa, milli ordu hissələrinin təşkil edilməsi zərurəti meydana 

çıxdığında azərbaycanlılar hazır hərbçi kadrlara sahib deyildilər. Buna görə 

də Azərbaycanda milli ordu hissələrinin təşkil edilməsi çox əziyyətli 

olmuşdur. Bir zamanlar rus müəllifləri məsələni bu şəkildə qoymağa 

çalışırdılar ki, guya azərbaycanlılar hərbi xidmətə getməkdən imtina 

edirdilər. Əslində məsələnin bu şəkildə olmadığını o dövrdəki hadisələrin 

şahidləri aydın şəkildə ifadə edirlər. 

Burada iki məsələni bir-birindən fərqləndirmək lazımdır. Bunlardan 

birincisi, azərbaycanlıların hərbi kadrlarının qonşularla müqayisədə  az 

olması ilə əlaqədardır. Buna şübhə yoxdur ki, bir əsrə qədər olan müddətdə 

dövrün silahlarından uzaqda qalmış xalqın vəziyyətinin başqa cür olacağını 

düşünmək imkansızdır. Tərksilah edilmiş xalqı çox halda cəbhədən qayıdan 

rus əsgərlərinin silahlarının alınmasında təqsirləndirirlər. O silahlara 

ermənilər və gürcülər qədər azərbaycanlıların da haqqı var idi. Buna görə də 

ermənilərin qırğın təhlükəsi qarşısında azərbaycanlıların da özlərini 

qorumaq üçün silahlanmaları zəruri idi. “Çarlığın dağılışı, rus ordusunun 

geri çəkilişi və bir də Gürcüstandan gələn qatarın Azərbaycan torpaqlarında 

talan edilməsi nəticəsində xalqın əlinə az-çox silah keçmişdir. Amma bu 
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silahların hamı tərəfindən istifadə edilməsi mümkün deyildi”.185 Yəni xalq 

uzun illər idi ki, silahdan və hərbi xidmətdən uzaq qalmışdı. 

İkinci məsələ isə azərbaycanlıların yeni təşkil olunan milli birliklərə daxil 

olmaları məsələsidir. Bu məsələni də çox halda siyasi təbliğat vasitəsinə 

çevirmişlər. Güya azərbaycanlılar yeni birliklərin təşkil olunmasında iştirak 

etmək istəməyiblər. Bunların əsassız olduğunu müasirlərin məlumatından 

aydın görmək olar. Azərbaycan milli birliklərinə daxil olan azərbaycanlıla-

rın hərbi qabiliyyətlərinin peşəkarlıqdan aşağı olmasını qəbul etmək olar. 

Lakin vətən uğrunda mübarizədə ehtiyac olduğunda onlar 7-dən 97-yə qədər 

bir nəfər kimi cəbhəyə getməyə hazır olmuşdular.  

Görün hadisələrin müasiri azərbaycanlıların milli birliklərə və ya könüllü 

müdafiə dəstələrinə daxil olmalarını necə təsvir edir. “Amma Əsgəran186 

xəbərinin gəlməsi ilə əlaqədar olaraq şəhər və kəndlərdə xalq böyük 

məscidin qarşısına toplandılar. Xalq ilk dəfə bir müharibəyə dəvət olunurdu. 

Könüllü əsgərlərin qeyd edilməsi komitəsi yaradıldı. Cəbhəyə gedən 

könüllülərə yollarda baxılması və yemək ehtiyaclarını təmin edən bir şöbə 

də yaradıldı.”187  

Şəkidən könüllülərin başında Sürəyya  Aydemir gedirdi. “Könüllülər 

Əsgəran qalasının divarlarına çatdıqları zaman, yollar açılmışdı. Biz ilk 

vuruşmaya Xankəndi ətrafında girdik”.188  Müəllifin qeydlərinin bir cəhəti 

çox əhəmiyyətlidir. Şahidlərin ifadələrinə görə, azərbaycanlılar gənc və 

təcrübəsiz olsalar da, ermənilərə qarşı müharibədə heç vaxt geri çəkilmir və 

bunun nəticəsidir ki, onlardan heç kəs arxadan düşmən gülləsinə tuş 

olmamışdır. Yalnız irəli hərəkət edir, geri çəkilmək nə olduğunu bilmirdilər. 

“Gənc və təcrübəsiz olmalarına baxmayaraq, Azərbaycan əsgəri birlikləri 

hər tərəfdə irəli atılırdılar”.189 

Şuşa qalasının alınmasını təsvir edən Sürəyya Aydemir yazır: “Artıq 

sünnülük, şiəlik yox idi. Bütün bu əsgərlər, könüllülər, mülki əhali, hər biri-

birinin qardaşı, eyni vətənin övladları idilər”.190 

Milli ordu hissələrinin yaradılması üçün bölgəyə göndərilmiş olan ingilis 

generalı Şor (Shore) ilə fransız albayı Şardinyinin verdikləri məlumata 

əsasən general Niessel bir əsər hazırlamışdı. General Niessel əsərində bu 

haqda yazır: “Qafqazda az da olsa, imkanı olan hər xalq xüsusi hərbi 

birliklər təşkil etmək fikrindədir. Bu, onlara hücum etmək imkanında 

                                                           
 

185 Şevket Süreyya Aydemir. Suyu Arayan Adam İstanbul 1987, s. 158. 
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olmayan türklərdən çox, öz qonşularından müdafiə olunmaq məqsədi 

daşıyır”. 

“Ermənilər biri tamamilə türkiyəli erməni vətəndaşlarından olmaq üzrə 

üç diviziya qurmuşdular. 1918-ci ilin baharında ikisini də təşkil etməyi 

planlaşdırırlar. Ancaq bunların gerçək olanı azdır. Bir çox erməni əsgərləri 

kəndlərinə qaçırlar. Məqsədləri oranı tatarlardan (Qafqaz türkləri) müdafiə 

etməkdir.” 191  Kim kimdən müdafiə olunur? Ermənilər Anadoluda da, 

Azərbaycanda da qırğınları “özünümüdafiə” şüarı altında aparmışdılar. Bu 

da ermənilərin təbliğatda irəlidə olmaları idi. Həm qırmışlar, həm də 

yalandan “qırıldıqlarına” dünyanı inandıra bilmişlər. 

“Tatarlar (Qafqaz türkləri) 1918-ci ilin yanvar ayında general 

Prejevalskidən iki diviziyalıq bir müsəlman kolordusu qurmaq üçün icazə 

almışdılar. Ancaq həqiqət budur ki, bu hənuz özək olmaqdan irəli gedə 

bilməmişdir. Tatarlar o biri millətlərlə tam bərabərlik şəraitində 

Transqafqazda federal əsasa dayanaraq dövlət qurulmasını istəyirlər. Onlar 

ruslara heç bir üstünlük tanımadıqları kimi, onları bölgədən belə çıxarmaq 

haqqında da danışırlar.  

Onların hərbi komitəsinin rəhbəri olan bir leytenant albay Şardinyiyə 

bunları söyləmişdir: “Əgər müttəfiqlər (ingilis və fransızlar) erməni və 

gürcülərə yaxşı münasibət göstərib tatarlara qarşı etibarsızlıq göstərməkdə 

davam edərlərsə, biz öz imkanlarımızla silahlanıb və başqa yerdən dəstək 

alarıq”.192 “Başqa bir qrup tatarlar da Qafqazda və Şimali İranda yaşayan 

bütün tatarları birləşdirən müstəqil bir dövlət yaratmaq istəyirlər. Bunlar bir 

çox yerlərdə ağır nəticəli hadisələr çıxarmış, dəmiryolu stansiyalarını 

yandırmış və Bakı neft borularını işləməz vəziyyətə salmışdılar”.193  

“Bir-birinə düşmən olan bu xalqların hamısını bir yerdə yaşadacaq 

Qafqaz federasyonu qurmağa çalışmaq bir xəyal idi”. 194  Bu müəllifin 

iddialarının çoxunu qəbul etmək mümkün deyildir. Müəllifə görə, “türklər 

kürdlərlə vuruşan ermənilərdən müsəlmanları qorumaq üçün barışıq xəttinin 

o tərəfinə hərbi dəstələr göndərmişlər”. 195  Əslində müəllifin yoxlamalar 

keçirdiyi tarixdə barışıq xəttinin o tərəfinə türklər deyil, ermənilər könüllü 

adlandırdıqları, əslində nizami hərbi qüvvədən fərqlənməyən dəstələrini 

göndərmişdilər. O zaman artıq Qafqazın çox yerində az da olsa, ermənilərin 

müsəlmanlara qarşı hücumu müşahidə olunurdu. General Niesselin bu 

fikirləri ilə də razılaşmaq mümkün deyil ki, “cəbhəni tutan erməni birlikləri 
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arxalarındakı müsəlman xalqın mübarizəyə başlaması ilə əlaqədar olaraq 

təhlükə altında idilər”. 196  Tarixi mənbələrdən göründüyü kimi, cəbhəni 

ruslardan “təhvil almış” ermənilər müsəlmanlara qarşı çox böyük təhlükə 

ünsürü idi. “Qafqazın mərkəzi şəhərlərində fəhlə və əsgər sovetləri yavaş-

yavaş hakimiyyəti ələ alırdılar. Qısa olaraq dəyərləndirmək lazım olsa, 

Qafqaz tam bir anarxiya içərisində idi”.197 

Əvvəldə Ərzincan müqaviləsi ilə əlaqədar qeyd etdik ki, Qafqaz 

cəbhəsindəki rus ordusunun dağılması prosesi gedirdi. Bu müqavilə isə 

rəsmi olaraq rus ordusu üçün geri çəkilmənin başlanması oldu. Geri çəkilən 

ordu rəsmi olaraq qeydiyyatda olan Qafqaz ordusunun eyni deyildir. 

Müqavilənin imzalanmasına qədər əsgərlərin böyük qismi özbaşına ordunu 

tərk edərək geri qayıtmışdılar. Qafqazda türk cəbhəsindən geri qayıdan rus 

əsgərlərinin talançılığı baş alıb gedirdi. Müqavilə imzalanandan sonra 

cəbhənin əsgərlərinin əksəriyyətinin Qafqaza qayıtmalarının garşısının 

alınması imkansız hadisələrin meydana çıxmasına səbəb olacaqdı. Onları 

intizama dəvət etmək, qarşısını almaq mümkün deyildi.  

Bu proqnozlarla əlaqədar olaraq Rusiyanın Qafqaz cəbhəsi qərargahının 

komissarı D.Donskoy cəbhədən geri dönən əsgərlərin fəaliyyətinin 

nəzarətdə saxlanılması üçün tədbirlər görülməsini zəruri hesab edirdi. Ona 

görə Türkiyə cəbhəsindən geri dönən əsgərlərdən milli zəmində təşkil 

olunan ordular yaradılmalı idi.  Milli əsasda orduların təşkil olunması təklifi 

irəli sürülərkən azərbaycanlı, gürcü, erməni, rus, ukraynalılardan ibarət milli 

korpuslar yaratmaqla geri dönən əsgərləri nəzarət altına almağın mümkün 

olacağını düşünürdülər. 

Cəbhədən geri dönən rus ordusunun dağıdılması və onun əsasında milli 

zəmində orduların yaradılması yalnız Qafqaz cəbhəsi komandanlığının 

deyil, Transqafqaz Seyminin də maraqları ilə əlaqədar idi. Lakin onların hər 

birinin maraqları fərqli idi. Qafqaz cəbhəsi komandanlığına məlum idi ki, 

artıq əsgərlər içərisində heç bir nüfuzu qalmamışdır. Bolşevik təbliğatçıları 

Qafqaz cəbhəsində əsgərləri zabitlərə qarşı qaldırır və əsgərlərdə belə fikir 

yaradırdılar ki, inqilabın dərinləşməsi üçün məmləkətdə onlara böyük 

ehtiyac vardır. Həqiqi mənada Qafqaz ordusunda bolşevikləşmə prosesi 

sürətlə həyata keçməkdə idi. Belə bir vəziyyətdə ordunu idarə etmək 

imkansız idi. Ordu dağılırdı. “Milyonlarca ordu cəbhəni tərk ilə kimsəyə 

sormadan qeyri-müntəzəm bir surətdə ricət edirdi”.198 
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Transqafqaz komissarlığının  cəbhədən geri dönən əsgərlərə münasibəti 

müxtəlif amillərin təsiri altında dəyişməkdə idi. Birincisi ondan ibarət idi ki, 

cəbhədən qayıdan əsgərlər Transqafqaz Seyminin qərarlarına tabe olacaq 

vəziyyətdə deyildilər. Digər tərəfdən Transqafqaz Seymi dağılan və 

bolşeviklərin təsiri altında olan rus ordusunun Qafqazda qalmasını 

hakimiyyəti üçün təhlükə hesab edirdi. O zaman Qafqazda bolşeviklərin 

fəallaşması da nəzərə alınmalı idi. Bolşeviklər uzun illərdən bəri cəbhədə 

təbliğat aparır, cəbhədən qayıdan əsgərləri istənilən vaxt Transqafqaz 

Seyminə qarşı qaldıra bilərdilər. Bu vəziyyəti nəzərə alan Transqafqaz 

hökuməti 1917-ci il dekabr ayının 19-da Qafqazda olan rus ordusunun tərxis 

olunması haqqında əmr verdi. Transqafqaz komissarlığının əmrinə əsasən 

Qafqazdan olan hərbi hissələr yalnız milli korpuslar halında saxlanılırdı. 

Transqafqaz hökumətinin ordu quruculuğunu general Kazım Karabəkir Paşa 

rus podpolkovnikı Klevovdan aldığı məlumata görə, aşağıdakı şəkildə 

aydınlaşdırırdı. Transqafqaz hökuməti 1917-ci ilin sonlarında bir qərarla 

yeni ordu quracağını elan edir. Yeni qanuna görə Transqafqaz 

komissarlığının yeni ordusunun milis formasında olacağı təhmin edilirdi. 

Rus, gürcü, müsəlman, erməni kolorduları və çərkəz, osetin və assurlardan 

kiçik birliklər qurulacağı bildirilirdi.199 

Anadolunun və Qafqazın müsəlman məzarlığına çevrilməsi Əhməd 

Nəsimi ilə Trotski arasında Brest-Litovsk müzakirələrindəki dartışması  

mübahisəsi birincinin 19 yanvar tarixli teleqramından görünür: “Bunlardan 

başqa, ermənilərin müsəlman qırğını da, əgər Şərqi Anadolu bir müsəlman 

qəbiristanlığı olmaq istəmirsə, diqqətlə hərəkət etməsi lazımdır”.200 

Andranikin ruslarla olan əlaqəsini ondan görmək olar ki, o çox halda rus 

generalı libasından istifadə edirdi. “2 mart 1918-ci ildə məhşur komitəçi və 

dəstə başçısı Andranik rus generalı geyimində Ərzuruma yerləşir. Orada 

qalmış olan rus zabitləri türk məhəlləsindən çıxarılaraq erməni məhəlləsinə 

yerləşdirilmək istəndiyində onlarla mübahisə edir. O zaman orada iki ingilis 

zabiti də olmuşdur”. 201  Rus zabitləri erməni məhəlləsinə getməyi 

ermənilərin ovcunun içində olmaq hesab edirdilər. Həm də onlar türk 

məhəlləsindən çəkilincə, həmin yerlər ermənilər tərəfindən top zərbəsi ilə 

dağıdılır və yandırılırdı ki, rus zabitləri buna cavabdeh olmaqdan ehtiyat 

edirdilər. Rus zabitləri ilə razılaşa bilmədiklərindən erməni liderləri 
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ingilislərdən 60 topçu zabit istəyirlər. İngilislərdən istənilənlərin 

göndəriləcəyi barəsində cavab alırlar.202 

Milli korpusların təcili yaradılması cəbhədən qayıdan rus əsgərlərinin 

yerli əhaliyə qarşı törətdiyi terror və soyğunçuluqla əlaqədar idi. 

Transqafqaz komissarlığında ordunun milli zəmində yaradılması 

komissarlığa daxil olan millətlərdən Hərbi Şuranın yaradılması ilə 

nəticələndi. Hərbi Şuralar Transqafqaz hökumətinin strukturları içərisində 

yeganə orqan idi ki, cəbhədən qayıdarkən özbaşınalıq edən rus ordusunun 

soyğunçuluğunun qarşısını almağa cəhd göstərirdi.  

3-cü rus ordusunun silahlarının alınıb Gəncədə milli birliklərə 

verilməsi. Bu ilk vaxtda razılaşdırılmışdı. Razılaşmaya görə 3-cü Ordu 

Gəncəyə yerləşəcək və silahlarını Gəncə Milli komitəsinə təhvil verərək 

Rusiyaya gedəcəkdir. O zaman bu təklifin qəbul edilməsi mübahisənin 

meydana çıxmasına səbəb oldu. Mübahisə onunla əlaqədar idi ki, 3-cü Ordu 

hissələri Gəncəyə gəlmiş olardılarsa, yerli xalq ilə onlar arasında vuruşma 

çıxa bilərdi ki, bir çoxları bu təhlükəni əvvəlcədən görürdü. Çünki 3-cü 

Ordu artıq nizam-intizamı pozulmuş bir birlik idi. Ona görə də aparılan 

danışıqlar nəticəsində razılaşdırılmışdır ki, 3-cü Ordu birlikləri silahlarını 

Gəncədə deyil, Tiflisdə təhvil versin. O silahlar sonra Gəncəyə 

gətirilməlidir.203 

Birinci dünya müharibəsinin sonlarına doğru imzalanmış Ərzincan 

müqaviləsi bir sıra cəhətdən  Transqafqazda yeni bir dövrün başlanması da 

hesab edilə bilər. Müqavilə atəşkəsi müəyyən etməsi ilə yanaşı, faktiki 

olaraq Rusiyanın Qafqazdan Türkiyəyə qarşı fəal hərbi əməliyyat 

aparmasının sona çatmış olduğunu göstərirdi. Bu müqavilənin nəticəsi 

olaraq Qafqaz cəbhəsindən rus orduları geri çəkilməyə başladılar. Rus 

qoşunlarının geri çəkilməsi çox fərqli şəkildə həyata keçirilirdi. 

Bolşeviklər ilk vaxtdan müharibəyə qarşı olub, ilhaqsız və təzminatsız 

sülh təbliğatı aparırdılar. Onların ən mühüm şüarlarından biri də torpağın 

həqiqi sahiblərinə,  kəndlilərə verilməsi idi. Bolşeviklərin təbliğatı hər yerdə 

həyata keçirilirdi. Bolşevik təbliğatı Birinci dünya müharibəsində müxtəlif 

cəbhələrdə vuruşan rus əsgərləri üzərində çox böyük təsirə malik idi. 

Əsgərlər bu şüarlardan təsirlənərək vaxt itirmədən dəstələrlə cəbhədən 

ayrılaraq kəndlərinə dönməyə çalışırdılar. Bu vəziyyət müxtəlif bölgələrdəki 

rus əsgərləri içərisində cəbhədən qaçmanın miqdarını günbə-gün artırırdı. 

Rus qoşunlarının geri çəkilməsinin spesifikliyi ondan ibarət idi ki, bu, bir 

nizami olaraq geri çəkilmə deyildi. Səbəbi bolşeviklərin orduda apardıqları 

təbliğat işlərinin nəticə verməsində idi. Birliklər Rusiyada bolşevikləri 
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dəstəkləmək üçün ölkəyə can atırdılar. Bu səbəbdən də rus qoşunlarının istər 

Osmanlı dövlətinə daxil olan torpaqlardan, istərsə də Qafqazdan geri 

çəkilmələri geri çəkilməkdən çox, cəbhədən qaçma görüntüsü verirdi. 

Əsgərlər çox halda komandirlərinin tələblərini belə yerinə yetirmirdilər. Bu 

vəziyyətdən istifadə edən ermənilər isə uzun illərdən bəri davam etdirdikləri 

silahlanmanı daha da artırırdılar.  

Hələ Birinci dünya müharibəsi ərəfəsində ermənilərin silahlanma və ordu 

təşkil etmələrinin vəziyyətinə işarə edən Yelizavetpol qubernatoru 

A.Kaçalov mərkəzə məktubunda “Daşnaksütyun” partiyasının qurduğu 

erməni ordu hissələri haqqında məlumat verirdi. “Daşnaksütyun”un Cənubi 

Qafqaz tərəflərdə əsasən Türkiyədən qaçan ermənilərdən və yerli 

başkəsənlərdən meydana çıxan, əllərindən adam öldürmək və zor tətbiq 

etməkdən başqa bir iş gəlməyən, partiya büdcəsindən yüksək maaş alan 

(aşağı rütbəli əsgərlər ildə 300 rubl) əsgərlərdən 100.000 nəfərlik ordusu 

var idi”.204 

15 oktyabr 1913-cü il tarixində  “Daşnaksütyun”un Cenevrə 

konfransında qəbul olunan qərarında205 çox maraqlı fikirlər var idi. Qərarla 

ermənilər Qafqazda müsəlmanlara qarşı qırğınlar üçün əlverişli zəmin 

hazırlamağa çalışırdılar. Cenevrə konfransının qərarına görə ermənilər 

“Panislamçı emissarlar” adı altında Qafqaza adamlarını göndərməli idilər. 

Bu emissarlar müsəlmanlar arasında Rusiyaya qarşı müqavimət formalaşdır-

malı və yerli müsəlman əhalini üsyana təhrik etməli idilər. Bununla əlaqədar 

olaraq Rusiya hökuməti müsəlmanlara qarşı təzyiq göstərəcək və nəticədə 

müsəlmanlar zəifləmiş olacaqlar. Onlara görə bu metod tətbiq edilərsə, 

ermənilər müsəlmanların güclü müqaviməti ilə qarşılaşmayacaqlar. Digər 

tərəfdən ermənilərə qarşı Qafqaz müsəlmanları ilə Anadolu türklərinin 

birlikdə fəaliyyət göstərmək təhlükəsi də aradan qalxmış olacaqdır. 

Rusiyanın Qafqaz ordusunun bu vəziyyəti onu bölgə xalqları, xüsusən 

müsəlmanlar üçün çox böyük təhlükə mənbəyinə çevirmişdi. V.Stankeviç 

“Rusiya xalqlarının taleyi” əsərində bu məsələyə düzgün yanaşaraq göstərir 

ki, dünya müharibəsinin sonlarına doğru “qəzəblənmiş və dağılmış rus 

ordusu cəbhədən qayıdan zaman əsasən müsəlman əhalini soyur və 

yandırırdılar (müsəlmanların məlumatına görə bu hadisələr zamanı 200 

müsəlman kəndi dağıdılmışdı)”.206 
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(1918-1920).  Ankara, 2001, s. XV. 
205 ADTA. Fond 524, siyahı 1, iş 58, v. 2. Azerbaycan Belgelerinde Ermeni Sorunu (1918-

1920).  Ankara, 2001, s.XVII. 
206  Həsənov Cəmil. Azərbaycan beynəlxalq münasibətlər sistemində (1918-1920). Bakı, 

1993, s. 39. 
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Xalq qaçaqaça mətuz qalmışdı. Yaşlılar o zamanla əlaqədar “qaçaqaç” 

terminindən istifadə edir. Bu terminin ifadə etdiyi faciəni yalnız onu 

yaşayanlar anlaya bilər. Onu olduğu kimi təsvir etmək isə çox çətindir. Rus 

qoşunlarının keçdikləri bölgələrdə daşı-daş üstündə ev qalmadığından xalq 

evlərini yenidən tikmək məcburiyyətində olduğu üçün “qaçaqaç”ın izlərini 

də aradan “qaldırmışlar”. Lakin rus qoşunlarının dağıtmış olduqları 

kəndlərdə torpaq qazılarkən yanğına aid “faktlar” hər yerdə aşkar edilir. 

Transqafqaz komissarlığının rus orduları geri çəkildikdən sonra regionun 

müdafiəsini və təhlükəsizliyini təşkil etmək üçün orduya ciddi ehtiyacı var 

idi. Buna görə də rus orduları dağıldıqdan sonra komissarlığa daxil olan 

ordunun təşkil edilməsi qaydaları rəhbərlikdə ciddi müzakirələrin meydana 

çıxmasına səbəb olmuşdu. Komissarlıq üçün ilk dövrlərdə ordu, xarici 

düşmənə qarşı mübarizədən əvvəl cəbhədən geri dönən rus əsgərlərinin yerli 

xalqı, əsasən müsəlman kəndlərini talan etmələrinin qarşısını almaq üçün 

lazım idi. 1917-ci ilin sonu - 1918-ci ilin əvvəllərində bir sıra mübahisəli 

hadisələr də meydana gəlmişdi.  

“Rusiyanın Qərb cəbhəsindən silahları ilə geri dönüb Gəncəyə və 

Qarabağa gələn erməni əsgərlərindən mükəmməl bir tabur qurulmuşdu. 

Gəncədə bir də rus polkı var idi ki, fəqət heç bir işə qarışmazdı. Bir qədər 

sonra Gəncə Milli komitəsinin fəaliyyəti nəticəsində bu polkun silahları 

onların razılığı ilə alındı və əsgərlər ölkələrinə getdilər.” 207  “Hər gün 

vaqonlar dolusu rus əsgərləri Gəncə vağzalından keçib Bakıya və Rusiyaya 

gedirdi”.208 

 

2.14. Şamxor hadisələri. Kazak vaqonları silahlarını vermək 

istəmirdilər 
 

Rusiya Xalq Komissarları Soveti və Bakı Soveti Qafqaz cəbhəsindən 

dönən rus əsgərlərinin silahının müsəlmanların əlinə keçməsindən razı 

deyildilər. Tiflisdən Bakıya gedən rus əsgərləri çox halda könüllü olaraq 

silahlarını Gəncə Milli komitəsinin səlahiyyətlilərinə verirdilər. Bəzən 

vuruşma da olurdu. Lakin sonradan azərbaycanlıların silahlanmalarının 

qarşısını almaq üçün Bakı Xalq Komissarları Sovetinin təklifi ilə Rusiya 

“cəbhədən qayıdan rus əsgərlərinin vaqonlarının yolunu dəyişdirdi. Artıq 

geri qayıdan rus əsgərləri Tiflisdən Gəncə və Bakıya doğru deyil, Batuma, 

oradan da gəmi ilə Rusiyaya getməyə başladılar”.209 

Artıq 1918-ci ilin əvvəllərində Azərbaycanda milli mənafeyi müdafiə 

edən siyasi partiyaların rəhbərləri Transqafqazda gedən proseslərin 

                                                           
 

207 Hüsamettin Tuğaç. Bir neslin dramı. Ankara, 1966, s.142. 
208 Yenə orada, s. 146 
209 Hüsamettin Tuğaç. Göstərilən əsəri, s. 153. 
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mahiyyətini bilirdilər.  Rusiya Xalq Komissarları Soveti olduğu kimi, Bakı 

Komissarları Soveti və ermənilər hər vasitə ilə azərbaycanlıların 

silahlanmasının qarşısını almağa çalışırdılar. Bununla yanaşı onlar mövcud 

vəziyyətdə türk ordusunun Qafqaza, o cümlədən Azərbaycana gəlmək 

imkanının da yüksək olduğunu bilirdilər. Artıq mövcud vəziyyətlə əlaqədar 

olaraq bu məsələ xalq arasında hər yerdə danışılırdı.  

Heç təsadüfi deyil ki, istefada olan kurmay podpolkovnik Hüsaməddin 

Tuqaç xatirələrində əsirlikdən qaçıb geri dönərkən Gəncədə Milli Komitənin 

sədri Nəsib bəy Yusifbəyli ilə olan söhbətində çox maraqlı məsələlərdən 

bəhs edildiyini qeyd edir. Nəsib bəy Yusifbəyli bildirirmiş ki, “dağılan çar 

ordusunun yerinə gürcülər və ermənilər yeni ordu yaradırlar”.210  

Nəsib bəy Yusifbəyli daha sonra qeyd etmişdir ki, bu  milli ordunu 

quranlar nə qədər fərqli şüarlar altında gizlənməyə çalışsalar da “onların 

həqiqi məqsədi türk ordusunun Qafqaza girməsinə mane olmaqdır”.211 Bu 

vəziyyətlə əlaqədar bildirirdi ki, Tiflisdə xarici dövlətlərin nümayəndələri, 

xüsusən ingilis və fransız hərbi təmsilçiləri ermənilərə və gürcülərə ordu 

hissələri yaratmaqda köməklik etmək fikrindədirlər. Rusiya, İngiltərə, 

Fransa ilə əlaqədar Nəsib bəy Yusifbəyli qeyd etmişdir ki, onların erməni və 

gürcülərə köməyini bundan görmək olar ki, “erməni və gürcü orduları rus 

ordusunun bütün silahına və avadanlıqlarına sahib olduqları halda bizə heç 

bir şey vermirlər”.212  

Bu, Azərbaycan Milli Komitəsini çətin vəziyyətdə qoymuşdu. Bununla 

əlaqədar Nəsib bəy Yusifbəyli bildirirdi ki, biz də məmləkətimizin 

müdafiəsini təşkil etməliyik. Bunun üçün ruslardan silah almağa bizim də 

haqqımız vardır. Daha sonra bildirirdi ki, biz “rus əsgər vaqonlarından zorla 

silah almağa məcbur edilirik. Bu da çox halda qan tökülməsi ilə 

nəticələnirdi ki, buna siz də şahidsiniz.”213  

Daha sonra əlavə etmişdir: “Bizə ordu lazımdır. Ermənilərlə bolşeviklər 

arasında məhv olmamaq üçün biz ordu yaratmağa məcburuq. Erməni 

“Daşnaksütyun” partiyasının məqsədi Azərbaycanın Gəncə, Qarabağ, 

Ordubad, Naxçıvan bölgələrini almaq və Ermənistanı böyütməkdir. Buna 

nail olmaq üçün bu yerlərdəki müsəlmanları məhv etməyi düşünürlər”. 

Bu məsələ tarixi ədəbiyyatda 1918-ci ilin yanvarında Şamxor hadisələri 

adlanmaqla, çox halda əsassız olaraq Şaumyana istinad edilərək, “Müsavat” 

partiyasının əksinqilabı fəaliyyəti kimi dəyərləndirilir. Məsələyə nə üçün bu 

qədər əhəmiyyət verilmişdi? Şaumyan Anadoludan, Birinci dünya 

                                                           
 

210Hüsamettin Tuğaç. Göstərilən əsəri, s.154.  
211 Yenə orada, s.154. 
212Yenə orada, s.154 
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müharibəsi cəbhələrindən qayıdan rus qoşunlarının Bakıya gəlməsini 

istəyirdi. Onların Bakıya gəlmələri Şaumyan tərəfdarlarının silahla təmin 

olunmalarında çox böyük rol oynayardı. 

Cəbhədən qayıdan rus qoşunlarının Bakıya çata bilmələri bolşeviklərin 

imkanlarının artması mənasında dəyərləndirilir. Onlar Bakıya çatmış 

olardılarsa, silahlarını bolşeviklərə verər, erməni əsilli birliklər tamamilə və 

rusların da bir hissəsi Şaumyanla birlikdə Bakıda qala bilərdilər. Bu da təbii 

olaraq Bakı bolşeviklərinin Trqansqafqaz komissarlığına qarşı mübarizəsinə 

köməklik göstərə bilərdi. Buna görə də, komissarlıq cəbhədən qayıdan, 

müsəlmanlara qarşı talanlar törədən, Bakıya getməsi nəzərdə tutulan rus 

əsgərlərinin tərk-silah edilməsi haqqında düzgün qərar çıxarmışdı. 

Dəmiryolu ilə geri qayıdan rus əsgərləri tərk-silah edilərdisə, silahları 

komissarlığın sərəncamında qalacaqdı. Komissarlığın həmin silahlara çox 

böyük ehtiyacı var idi. Bu səbəbdən də komissarlığın qüvvələri ilə cəbhədən 

qayıdan rus əsgərləri arasında toqquşma olmuşdu. Rus əsgərlərini tərk-silah 

edən qüvvələrin içərisində gürcülər, ermənilər olduqları kimi, 

azərbaycanlılar da var idi. Bunu azərbaycanlıların deyil, Transqafqaz 

komissarlığının tədbiri kimi görmək lazımdır. Bu da təbii idi. Lakin Bakı 

Komissarlar Soveti və onu müdafiə etməyə çalışan müəlliflər isə Şamxor 

hadisələrini azərbaycanlıların tədbiri olaraq təqdim etməyə çalışırlar. Hətta 

Tadeuş Svyatoxovski belə “Çoxu bolşeviklərin təsiri altında olan, 

müharibədən yorulmuş rus əsgərləri azərbaycanlıların silah mənbəyi oldu” 

yazır.214 

Çünki cəbhədən qayıdan rus əsgərlərinin talançılığından əsasən 

azərbaycanlıların yaşadıqları yerlər müsibətlər görmüşdü. Bu zaman 

silahlanmada ermənilər və gürcülərin azərbaycanlılara nisbətən imkanları  

geniş idi. Hətta komissarlıq da alınan silahların paylanmasında ədalətsizlik 

edirdi. Ermənilərə və gürcülərə silahların çox hissəsini verdikləri halda 

müsəlmanlara silah verməmişdilər. Əslində türk cəbhəsindən geri dönən 

əsgərlərin silahı milli birliklər üçün Milli Şuralara təhvil verilməli idi. Türk 

cəbhəsindən geri dönən əsgərlərdəki silahlar yerli əhalinin sayına uyğun 

olaraq bölüşdürülməli idi. Əvvəldən bildirdiyimiz kimi, komissarlıqda hər 

məsələ əhalinin sayına görə müəyyən edilməliydi. Lakin həmin məsələdə də 

haqsızlıqlar mövcud idi. 

                                                           
 

214  Tadeuş Svyatoxovski. Müslüman cemaatten ulusal kimliğe rus Azerbaycanı (1905-

1920). Ankara, 1988, s. 155. 
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1918-ci ilin əvvəllərində Transqafqazda 7.687.770 nəfər əhalinin 

3.306.000 nəfərinin türklər (azərbaycanlılar 215 ), 1.786.000 nəfərinin 

ermənilər və 1.641.000 nəfərinin gürcü olduğu göstərilir.216 

Ermənilər də Şamxor hadisələrindən istifadə edərək  silah əldə etmək 

istəyirdilər. Rus dilində olan mənbələrdən məlum olur ki, Şamxorda 

cəbhədən qayıdan rus hərbi qüvvələrinə qarşı hazırlanan tərk-silah 

tədbirindən ermənilərin əvvəlcədən xəbəri var imiş. Rus ordusunun tərk-

silah edilməsinə rəhbərlik edənlərdən biri gürcü korpusunun komandiri 

polkovnik Axmetelov hadisələrdən sonra ifadəsində göstərirdi: “Prinsip 

etibarı ilə çoxları, o cümlədən də Papacanov da tərk-silahın zəruriliyini 

təkid edirdi”.217 

“Bu dəfə Tiflisdən olan səlahiyyətlilərin razılığı ilə azərbaycanlılar 

silahların bolşeviklərin əlinə keçməsinin qarşısını almaq məqsədi ilə bir rus 

əsgəri birlik qatarını Tiflis-Bakı dəmiryolu xəttindəki Şamxor stansiyasında 

dayandırdılar”.218 

Ona görə də, Şamxorda rus hərbi hissələrinin tərk-silah edilməsində 

Yelizavetpoldan olan ermənilər xüsusi fəallıq göstərmişdilər. Rus 

mənbəyində göstərilir ki, Yelizavetpol ermənilərinə Tiflisdən məlumat 

verilmişdi ki, rus əsgərlərini tərk-silah edəcək zirehli qatarın rəisinə kömək 

etmək üçün 200 nəfər silahlı erməni versinlər”.219  

Bu hadisələrdən Bakı bolşevikləri müsəlmanlara qarşı  təbliğat  vasitəsi 

kimi istifadə etməyi planlaşdırmışdılar. Hadisədə azərbaycanlıların rolunun 

şişirdilməsi onunla əlaqədar idi ki, guya rus əsgərlərinin tərk-silah 

edilmələri azərbaycanlıların silahlanmalarına imkan vermişdi. Bakı 

bolşevikləri bu amillə əlaqədar təbliğat kampaniyasından istifadə edərək 

mərkəzdə və ətraf yerlərdə müsəlman əhalini, azərbaycanlıları tərk-silah 

etməyə çalışırdılar.  

Azərbaycanlıların tərk-silah edilmələri ilə əlaqədar təşəbbüsləri Şaumyan 

başda olmaqla bolşeviklərə bir sıra planlarını həyata keçirməyə imkan 

verərdi. Bu təbliğatdan istifadə edərək Bakı bolşevikləri azərbaycanlıları 

tərk-silah etməklə onların müqavimətini aradan qaldırmış olardılar. Tərk-

silahın başqa bir ən təbii nəticələrindən biri də, silahlı əhalinin könüllü 

                                                           
 

215  Bu rəqəmlər Leninin istifadə etdiyi mənbələrə də uyğun gəlir. Lenin 1913-cü ildə 

K.Fortunatovun “Rusiyanın milli vilayətləri” statistik külliyyatından istifadə edərək 

Rusiyadakı azərbaycanlıların (tatar kimi yazmışdı) sayının 3.738 milyon (2,91%) olduğunu 

göstərmişdi. Gürcüləri 1.352 milyon (1,05%),  erməniləri1.173 milyon (1,0) göstərmişdi. K. 

Fortunatov. Национальные области России. SPb. 1900, s. 4 
216 Ə.Topçubaşov. Azərbaycan təşəkkülü. S. 116. 
217 С.Е.Сеф. Борьба за Октябрь в Закавказье. Б., 1932, с. 71, 75. 
218Yenə orada, s. 86-90.  
219 Yenə orada, s. 71, 75. 
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olaraq silahları təhvil verməyəcəkləri idi. Yəni, Bakı bolşeviklərinin tərk-

silah haqqında qərarının asanlıqla həyata keçirilməsi mümkün olmayacaqdı. 

Silahlı azərbaycanlılar silahların yığılmasının onların təhlükəsizliyi üçün 

necə ağır nəticələrə səbəb olacağını bilməmiş deyildilər. Buna görə də onlar 

tərk-silah tədbirlərinə müqavimət göstərməyə məcbur ediləcəkdilər ki, bu da 

onların həmin fəaliyyətini “əks-inqilab” kimi damğalamağa imkan verər və 

onlara qarşı bolşeviklərin cəza tədbirləri tətbiq etməsini “qanuniləşdirərdi”. 

Müsəlmanların tərk-silah edilməsi bəhanəsi altında onlara qarşı hərəkətə 

keçərək əsl qırğına məruz qoymaq planı da vardı. Nəticədə bundan istifadə 

edərək, planlarının bir hissəsini həyata keçirə bilərdilər. Bununla da 

bolşeviklərə qarşı olan, “Müsavat”çıları dəstəkləyən müsəlmanları zor ilə 

şəhərdən çıxara bilərdilər ki, bu da onlara çox lazım idi. 

Belə bir vəziyyətdə Transqafqazda ordunun milli zəmində təşkil edilməsi 

qərara alınmışdı. Qafqaz ordusuna gürcü, azərbaycanlı, erməni, rus, 

ukraynalı milli korpusları daxil olmalı idi. Rusiyanın Birinci dünya 

müharibəsində fəaliyyət göstərmiş Qafqaz cəbhəsi Oktyabr inqilabından 

sonra faktiki olaraq dağılmış vəziyyətdə idi. Bundan başqa, Qafqaz cəbhəsi 

orduları içərisində bolşeviklərin təsiri də qüvvətli idi. Bu amili nəzərə alan 

komissarlıq 1917-ci il dekabr ayının 19-da Qafqazda olan rus ordusunun 

tərxis olunması haqqında  əmr verdi. 

Ərzincan müqaviləsinin imzalanmasından sonra cəbhədən çəkilib gedən 

rus hissələrinin yerini erməni hissələri tutmağa başladı. Bundan başqa, guya 

Qafqazda daxili vuruşmaların qarşısını almaq bəhanəsi ilə erməni milis 

təşkilatı da yaradılmışdı. Rus məmurları tərəfindən yerli orqanlara ermənilər 

təyin edilirdilər. Şəhər və qəsəbələrdə idarə ruslar tərəfindən tamamilə 

ermənilərə təhvil verilmişdi. 

Həmin qərara əsasən, Qafqazda olan hərbi hissələr yalnız milli korpuslar 

halında saxlanılırdı. Ermənilər bu əmrdən daha tez faydalana bildilər və 

Qafqaz cəbhəsi komandanlığının 26 dekabr tarixli əmrinə əsasən tərkibində 

3 piyada, atlı briqadası və ərazi polkları olan erməni ordu korpusu yaradıldı. 

Bu, onunla əlaqədar idi ki, rus qoşularının tərkibinə daxil olan birliklər 

erməni korpusuna daxil edilirdi. Onlar əksər halda regionda daxili 

münaqişələrdə iştirak edirdilər. 17 min nəfərlik erməni hissələri 

azərbaycanlılara qarşı terror əməliyyatına başlamışdılar. 

Ermənilər ordu hissələrinin təşkil edilməsinə daha əvvəl başlamışdılar. 

Onların milli ordu hissələri təşkil etmək imkanları böyük idi. Bu, onunla 

əlaqədar idi ki, erməni könüllüləri adı ilə dünya müharibəsi cəbhələrində 

vuruşanlar milli ordu adı ilə çox qısa bir müddətdə təşkil edilə bilərdi. 1917-

ci il sentyabr ayında Tiflisdə erməni milli məclisi toplanmışdı. Məclisin 

iclaslarında milli ordu hissələrinin yaranması və idarəsi ilə əlaqədar 

məsələlər müzakirə edilmişdi.  

Tiflisdə “Daşnaksütyun” partiyasının fəallarından ibarət Milli konqres 

təşkil edilmişdi. Milli konqresin ilk işi bir erməni ordusu yaradaraq onu 
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general Nazarbekyan komandanlığına vermək oldu. Erməni milli konqresi 

Kerenskiyə müraciət edərək, alman və Avstriya-Macarıstan cəbhəsində olan 

bütün erməni əsgərlərinin Qafqaza dönmələrinə icazə verməsini xahiş 

edirdilər. Onların fikrinə görə, bunlardan bir erməni ordusu yaradılacaq və 

ordu Qafqaz cəbhəsini mühafizə edəcəkdir. 220  Əslində bu, hökumətin 

icazəsini  almaq üçün lazım idi. Ermənilər cəbhədəki vəziyyəti əvvəlcədən 

bildikləri üçün ordunu təşkil etməklə, Qafqazda azərbaycanlılara divan 

tutmaq üçün təşkilatlanırdılar. 

 

2.15. Milli Ordu hissələri yaradılması haqqında təşəbbüslər 
 

Milli ordu hissələrinin təşkil edilməsində azərbaycanlılar fərqli 

vəziyyətdə idilər. Azərbaycan liderləri hələ Müvəqqəti hökumətə müraciət 

edərək milli ordunun yaranmasına icazə istəmişdilər. Rus ordusunda az 

sayda olsa da, azərbaycanlılar var idi. Azərbaycanın qabaqcıl siyasi 

xadimləri, xeyriyyəçiləri rus ordusunda vuruşan azərbaycanlıları yaddan 

çıxarmır, tez-tez onların problemləri ilə məşğul olurdular. Əslində Birinci 

dünya müharibəsi illərində Azərbaycan xeyriyyəçiləri üç istiqamətdə 

fəaliyyət göstərirdilər. 1.Rus işğalına məruz qalmış bölgələrdə müharibədə 

zərər görmüş müsəlmanlara kömək; 2.Müharibədə əsir düşmüş türk 

əsgərlərinə kömək göstərmək; 3.Rus ordusunda olan azərbaycanlıların 

problemlərini rus səlahiyyətliləri ilə müzakirə edərək onlara kömək etmək.  

Rus ordusunda xidmətə cəlb edilmiş azərbaycanlıların problemlərini 

müzakirə etmək üçün Rusiyadakı müsəlman cəmiyyətləri 1914-cü ilin 

dekabrında Petroqradda bır yığıncaq təşkil etmişdilər. Rusiyanın hər 

yerindən nümayəndələrin iştirak etdiyi “Rusiya müsəlman cəmiyyətləri 

birliyində” rus ordusunda xidmət edən müsəlman əsgərlərin problemləri 

müzakirə edilmiş, yaralanan əsgərlərə kömək və dərdlərinə çarə tapmaq 

üçün səhiyyə dəstələri və səyyar xəstəxanalar qurmaq haqqında qərar qəbul 

edilmişdi. Bu səhiyyə dəstələrinin nişanı olaraq üstündə “lailahə-illallah” 

sözü və üzərində aypara şəkli olan bayraq qəbul edilmişdi. Səhiyyə dəstələri 

içərisində hər cür ehtiyacların təmin edilməsi və orada bir mollanın olması 

da qərara alınmışdı. Bunlardan başqa, müharibəyə gedən azərbaycanlıların 

ailəsinə maddi kömək göstərilməsi, ölənlərin uşaqlarına sahib çıxılması, 

onların təhsil alması kimi məsələlərin müzakirə edildiyi bildirilir. Osmanlı 

dövlətinin dünya müharibəsinə girməsi ilə əlaqədar Rusiyadakı qəzetlərdə 

çıxmağa başlayan, müsəlmanların dini hisslərini təhqir edən xəbərlərin 

verilməsinin dayandırılması haqqında hökumətlə danışıqlar aparılması da 

qərara alınmışdı.221 

                                                           
 

220 Ahmet Hulki Saral. Ermeni meselesi. Tarihsiz, s. 217. 
221 Betül Aslan. Göstərilən əsəri, s, 73. 
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1915-ci ilin yazında “Qaçqınlar məsələsi” Azərbaycandan olan Duma 

üzvü Məmməd Yusif Cəfərov tərəfindən müzakirəyə təqdim edilir. 

M.Y.Cəfərov Rusiya hökumətindən müharibə dövründə qaçqın olan 

müsəlman qaçqınlara da dövlət köməyini təklif edirdi. Rusiya Dövlət 

Dumasında müzakirələrin sonunda 30 avqust 1915-ci ildə “Qaçqınların 

ehtiyaclarının qarşılanması haqqında” qanun qəbul edilmişdir.222 

 1917-ci ildə azərbaycanlı liderlər çar idarəsinin müsəlmanları hərbi 

xidmətə almadıqlarını hər imkan tapdıqda tənqid edirdilər. 1917-ci il Fevral 

inqilabından sonra Rusiyadakı müsəlmanların liderləri hərbi təlimlər 

haqqında tez-tez hökumətə müraciət etməyə başladılar. Rusiyadakı 

müsəlmanlar onların hərbi xidmətə alınmamalarını həqiqətən də xristian 

qonşuları ilə müqayisə edildiyində bir zəiflik hesab edirdilər. 

“Kerenski 223  hökuməti müsəlmanların milli hərbi birliklər qurmaq 

haqqında olan müraciətinə cavab verməyə tələsmirdi. Buna görə də, 

müraciətə cavab verilməsi 1917-ci ilin oktyabr ayına qədər yubadıldı. Lakin 

1917-ci ilin oktyabrında Müvəqqəti hökumətin devrilməsindən sonra 

Qafqazda müsəlman liderlər  hərbi birliklər qurmağa başladılar. Bunlar da, 

gürcü və erməni milli birlikləri kimi milli Şuranın nəzarəti altında 

təşkilatlanırdılar. Erməni milli hissələri təşkil edildikdən sonra, onların 

azərbaycanlılara qarşı terrora başlamaları Müsəlman Milli fraksiyasını fakt 

qarşısında qoymuş, milli ordu hissələrinin yaradılmasını zəruri etmişdir. 

Müsəlman Milli birliklərinin əsasını Petroqraddan gətirilən Müsəlman 

“Vəhşi diviziyası”nın tatar süvari birliyi təşkil edirdi. Komandanlıq general 

Əliağa Şıxlinskiyə verilmişdi. Zabitlər isə dağılmaqda olan rus ordusundakı 

müsəlmanlar idi. 1917-ci ilin sonlarından başlayaraq Bakı hərb məktəbində 

yerli - milli zabitlər hazırlanmağa başlandı”.224 

Azərbaycanın milli ordu hissələrinin yaranmasına Bakıda böyük təsirə 

sahib olan bolşeviklər mane olur, milli ordu hissələrinin yerinə sinfi ordu 

                                                           
 

222 Betül Aslan. Göstərilən əsəri, s, 106. 
223  “Rusiyada Fevral inqilabından sonra ziyalılar Müvəqqəti hökuməti dəstəkləmişdilər. 

Lakin Kerenskinin getdikcə sola meyl etməsi ilə əlaqədar olaraq Qafqaz müsəlmanları ona 

qarşı cəbhə almağa başladılar. Nəticədə mühafizəkar bir rejim qurmaq məqsədi ilə təşkil 

edilən Kornilov qiyamında Qafqazlı əsgəri birliklərə əsaslanmışdı. General Kornilovun 4 

avqust 1917-ci ildə Petroqrad üzərinə hərəkət etdiyi zaman Qafqazda müsəlmanlardan 

təşkil edilmiş “Vəhşi diviziya” böyük rol oynamışdı. Petroqraddan göndərilən məsləhətçilər 

onları hökumətə qarşı mübarizədən vaz keçirdiklərində Kornilov qiyamı yatırılmışdır. 

Bundan sonra “Vəhşi diviziyanın əsgərləri məmləkətlərinə qayıtdılar.” A.N.Kurat. Türkiye 

ve Rusya... s.481. 
224T.Svyatoxovski. Göstərilən əsəri, s. 155  
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hissələri225 qurulmasına çalışırdılar ki, bu da ordu quruculuğunda çox mənfi 

rol oynamışdı. Əslində ordunun sinfi əlamətlərə görə qurulması 

azərbaycanlıların milli ordu hissələri qurmasına qarşı çevrilib, erməni 

təbliğatının həyata keçirilməsindən başqa bir şey deyildi. Beynəlmiləl ordu 

hissələrinin yaradılması sonradan da məlum olduğu kimi, Azərbaycanda 

milli müstəqilliyimizə qarşı mübarizənin davam etdirilməsi, erməni 

terrorunun həyata keçirilməsindən ötrü rahat şərait yaradılması üçün lazım 

idi. 

Heç təsadüfi deyil ki, cəbhədən gedən rus ordusunu əvəz edən erməni 

ordusu yerli türk əhalisinə qarşı bir sıra cəza tədbirləri görürdü. Vehib Paşa 

general Odişelidzeyə və Prejevalskiyə müraciət edərək müsəlman əhalisinə 

qarşı törədilən cinayətləri, hətta bəzi adamların diri-diri yandırılması barədə 

vəhşilikləri xatırlatdı.226 1918-ci ilin yanvar ayında 1500 nəfər müsəlman 

əhalisinin öldürülməsi türk komandanlığında ciddi narazılıq yaratmışdı. 

O zaman sülh məsələsinə həsr olunmuş iclasda Odişelidze ermənilərin 

törətmiş olduqları vəhşilikləri etiraf etmişdi. İclasda iştirak edən 

M.Y.Cəfərov general Lebedinskidən müsəlmanların vəhşicəsinə 

öldürülməsinin və evlərinin yandırılmasının günahkarları haqqında nə tədbir 

gördüyünü soruşduqda o, bu hadisələrin erməni əsgərləri tərəfindən 

törədildiyini bildirmişdi. Lakin Transqafqaz komandanlığı ermənilərin 

qırğınlarının qarşısını almaq üçün elə bir əsaslı tədbir görə bilmirdi. Bu, 

əslində onunla əlaqədar idi ki, komissarlığın sərəncamında olan əsgəri 

birliklər ermənilərdən ibarət olduğu üçün onlara qarşı elə bir əsaslı tədbir 

görülməsi də imkansız idi. 

Bu zaman ermənilərə “dur” deyəcək elə bir qüvvə yox idi. Bu, Türk ordu 

komandanlığının diqqətindən yayınmamaşdı. Yalnız türklər Qafqazda və 

onun çevrəsində müsəlmanların ermənilər tərəfindən qətl edilməsinə seyrçi 

qalmadı və Vehib Paşa ordusuna hücum əmri verdi. Əslində bu türk 

ordularının Qafqaza hərəkət etməsini zəruri edən səbəblərdən idi. Vəziyyət 

belə olduqda Transqafqaz komissarlığı bu məsələlərə - ermənilərin 

törətdikləri vəhşilikləri və ona cavab olaraq türklərin əməliyyata başlamasını 

müzakirə etmək üçün fevral ayının 23-də açılacaq Transqafqaz Seymində 

baxılması və müzakirə edilməsini qərara aldı. Bu barədə türk 

komandanlığına da məlumat verildi. 

Bolşevik Rusiyasında artıq menşevik Gürcüstandan ümidlərini 

kəsmişdilər. İndi Qafqazda yeganə ümidləri daşnaklara idi. Bu səbəblə də 

                                                           
 

225Tadeuş Svyatoxovski də bu məsələyə toxunmuşdur. “Bakı Soveti isə hərbi birliklərin 

etnik deyil, siniflərə əsaslanaraq təşkil edilməsini və etibarlı fəhlələr arasından 

seçilmələrinin lazım olduğunu bildirirdilər.” Tadeuş Svyatoxovski. Göstərilən əsəri, s. 645. 
226 Ş.S.Aydemir. Enver Paşa. İstanbul, 1978, s. 333. 
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daşnaklar Transqafqaz Seymində olan soydaşlarının barışçı mövqelərini 

qəbul etmədiklərini açıq surətdə bildirir və onların barışçı siyasətlərinə açıq 

şəkildə etiraz edirdilər. Həmin səbəbdən də daşnak partiyası Çenkelini və 

onun gürcü tərəfdarlarını xəyanətdə günahlandırdı. Bunun nəticəsi olaraq 

daşnaklar irəlidə - 26 aprel 1918-ci il tarixdə Transqafqaz Seyminin 

tərkibindən çıxmağı qərara alacaqlar. 

Osmanlı dövləti ilə barış müqaviləsinə gürcüləri azərbaycanlıların zor ilə 

apardıqlarını əsassız olaraq iddia edən daşnaklar, intiqam fikri ilə Uluxanlı, 

Yeni Bəyazid, Naxçıvanda müsəlman əhalini qətl etmək planı hazırlayır-

dılar. 

Brest-Litovsk müqaviləsindən sonra erməni birlikləri ruslarla birlikdə 

1877-1878-ci illər savaşından əvvəlki rus-Osmanlı sərhəddinin gerisinə 

çəkildikdən sonra Qafqazda, o cümlədən Azərbaycanda olan müsəlmanlar 

erməni qırğını ilə üz-üzə qalmış oldular. Ermənilər Anadolunu tərk edər- 

etməz Sarıqamışda işləyən 1800 türk əsirini öldürməklə qırğına faktiki 

olaraq başlamış oldular. 

Axalkələk bölgəsində ermənilərin müsəlmanlara qarşı həyata keçirdikləri 

qırğın haqqında rus məmurlarından I Aksire dairəsi müfəttişi Haraşenko öz 

əl yazısı (xətti) ilə verdiyi raportda hadisələri aşağıdakı şəkildə açıqlamışdı: 

“1917-ci ilin noyabr ayından etibarən 1918-ci ilin aprel ayına qədər 

ermənilər Axalkələk sancağında yerli və sədaqətli müsəlman xalqa (qayda- 

qanuna tabe olan) qarşı etdikləri vəhşilikləri açıqlayacağam. Yerli 

gürcülərin mənə anlatdıqlarına və özümün şahid olduqlarıma görə, gözlərim 

yaşla dolu olaraq hadisələri yazmağa başlayıram: 

“8 nəfər Akbabalı müsəlmanı vəhşicəsinə öldürdülər. Cəsədlərini 

yandırdılar. 1918-ci ilin yanvar ayından ermənilər müsəlman kəndlərinə 

hücum etməyə başladılar. Kəndlərdə əvvəl müsəlmanları aldadıb silahlarını 

yığdılar, sonra da kəndləri yandırıb xarabaya çevirdilər. Əhalinin bir qismini 

öldürüb, bir qismini də əsir etdilər. Bir qədər sonra müsəlmanlar aclıqdan və 

xəstəlikdən öldülər, heç kim onların köməyinə çata bilmədi”.227 

Ruslar Qafqazdan çəkilirkən ermənilərdən polis birlikləri hazırladıqları 

haqqında yazmışdıq. Hüsaməddin Tuqaç əsirlikdən qaçıb Bakıya gəldikdə 

dəmiryol stansiyasındakı vəziyyəti xatirələrində yazmışdı. Onun 

məlumatına görə, yerlərdə təhlükəsizliyi qorumalı olan erməni milisləri çox 

özbaşınalıqlar edirdilər. “Qatar vağzalına gəldiyim zaman orada da silahlı 

erməni əsgərlərinin polis vəzifəsini yerinə yetirdiklərini gördum”.228 

                                                           
 

227  “Axalkelekdeki Türklere Ermenilerin yaptıkları Vehşet ve Kırqınlar.” Ermeniler 

hakkında Makaleler-Derlemeler. Cilt II, s. 279-281; M. Fahrettin Kırzıoğlu. Kars ili ve 

çevresinde Ermeni mezalimi.  S. 50-51. 
228 Hüsamettin Tuğaç. Bir neslin dramı. Ankara, 1966, s. 140. 
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Erməni liderləri başlanması zəruri olan Birinci dünya müharibəsindən ən 

yaxşı şəkildə istifadə etməyi planlaşdırırdılar. 1914-cü ilin iyun ayında 

Osmanlı dövlətindən və xaricdən 30-a qədər nümayəndənin iştirakı ilə 

“Daşnaksütun” partiyası Ərzurumda çağırdığı 8-ci konfransında bu 

baxımdan mühüm qərarlar qəbul etmişdi. Ərzurum konfransının qərarı ilə 

“Daşnaksütun” fəaliyyət proqramını müəyyən etmişdi. Qərara görə, 

müharibə başlanana qədər sakitlik mühafizə edilərək silahlanılacaq; 

müharibə elan ediləndən sonra türk ordusundakı ermənilər silahları ilə 

birlikdə rus ordusunun tərəfinə keçəcəklər; Türk ordusu irəlilədikdə sakitlik 

qorunacaq, geri çəkilib və ya irəliləməyəcək bir hala gəlsə, ordu arxasında 

olan dəstələr, əllərində olan proqrama uyğun olaraq dərhal fəaliyyətə 

başlayacaqlar.  

Meydana gəlməsi zəruri olan müharibədə Rusiya ilə birlikdə müharibəyə 

girmək üçün könüllü erməni birlikləri yaradılması haqqında qərar qəbul 

edilmişdir. Başqa erməni partiyaları və qrupları da “Daşnaksütyun”un bu 

qərarını müdafiə edərək könüllü birliklər qurulması qərarını müdafiə etdilər.  

Komitələr ermənilərin könüllü birliklərə cəlb edilmələri üçün dünyanın 

müxtəlif yerlərində geniş təbliğat kampaniyasına başladılar. Dünyanın 

müxtəlif yerlərində fəaliyyət göstərən şöbələri vasitəsi ilə ermənilərə 

göndərdikləri teleqram 229  və məktublarla230  bütün erməniləri arzu olunan 

Ermənistan üçün rus ordusuna könüllü yazılmaya dəvət edirdilər. 

“Daşnasütyun”un Bakıda nəşr edilən “Arev” adlı qəzetində231 Qafqaza, o 

cümlədən Azərbaycana yerləşdirilmiş erməniləri rus ordusuna könüllü 

olaraq yazılmağa təhrik edirdilər. Qafqaz ermənilərinə bəyan edilirdi ki, 

ətrafımızda baş verən hadisələr Rusiya üçün deyil, bizim üçün 

əhəmiyyətlidir. Ermənistanın üfüqündə dünya müharibəsinin gurultuları 

eşidilir. Ermənilik bu gün üçün hazır olmalıdır. “Hınçaq” komitəsinin 

Buxarest şöbəsi “Domiçe” qəzeti 232  vasitəsi ilə Balkanlarda yaşayan 

erməniləri rus və Antanta dövlətlərinin ordularına könüllü olaraq yazılmağa 

təşviq edirdi. 

Qafqaz erməni Xeyir cəmiyyətinin rəhbəri Arutyunov ermənilərə 

müraciətində233 bildirirdi ki, erməni millətinin Rusiyaya qarşı dəyişməyən 

sədaqətini göstərməsinin vaxtı çatmışdır. Bütün ermənilər dünyanın 

                                                           
 

229 Enver Yaşarbaş. Ermeni terörünün tarihçesi. Petek yayınları, İstanbul, 1954, s.129 
230  “Ermənilər dünyanın harasında olurlarsa olsunlar, Rusiya ilə müharibədə iştirak 

etməlidirlər. Ermənistan fikri ilə hərəkət edib, düşmənlə aslanlar kimi çarpışmalıdırlar.” 

BOA, HR. SRS. Dos: 2879. Göm: 27/1. 
231 Abdullah Yaman. Ermeni meselesi ve Türkiye. İstanbul, 1973, s.185. 
232 Yenə orada, s. 207. 
233. BOA, HR. SRS. Dos:2879. Göm:27/1.  
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müxtəlif yerlərində yaşayan qardaşlarını qurtarmaq üçün fədakarlıqdan 

çəkinməməlidirlər. 

Rusiya da ermənilərin bu təşəbbüslərindən istifadə edir və onları daha da 

təşviq edirdi. Dünya müharibəsindən əvvəl Rusiya çarının ermənilərə 

müraciəti 234  nəşr edilmiş və ermənilər arasında yayılmışdı. Çarın 

müraciətinə cavab olaraq erməni könüllü birliklərinin təşkil edilməsində fəal 

iştirak edən yepiskop Mesrop “bütün ermənilər bu tarixi günlərdə Rusiyanın 

yanında olacaqlar” təminatını verirdi”.235 

Erməni komitələri könüllü birliklərin mərkəzi olaraq Tiflis şəhərini 

müəyyən etmişdilər. Könüllü erməni birliklərinin mərkəzinin Tiflis şəhəri 

olması bir sıra səbəblərlə əlaqədar idi. Ermənilər Tiflis şəhəri əhalisinin 

müəyyən hissəsini təşkil edirdilər. Orada erməni partiyalarının fəaliyyəti 

üçün rahat şərait var idi. Rusiya Tiflisdə könüllü erməni birliklərinə hər cür 

köməklik göstərə bilərdi.  

Osmanlı dövləti Baş komandanlığının 3-cü Ordu komandanlığına 25-26 

sentyabr 1914-cü il tarixli məlumatında göstərilirdi ki, “Daşnaksütyun” və 

“Hınçaq” komitələri Rusiya ilə anlaşmış236 və Qafqazda olan ermənilərdən 

çoxlu könüllülərin müharibədə Rusiya tərəfində vuruşacaqlarını qəbul 

etdiklərinin məlum olduğunu bildirirdi.237 

Bundan başqa Peterburqdan bir sıra rus zabitlərinin də ermənilərdən 

könüllü birliklər təşkil etmək üçün Tiflisə gəldikləri  haqqında da məlumat 

vardı. Eyni zamanda rus zabitləri Tiflisdə yığıncaqlar təşkil edərək 

erməniləri Osmanlı dövlətinə qarşı qaldırırdılar. Bir mənbədə göstərilir ki, 

rus zabitlərinin təşkil etdikləri bu kimi yığıncaqlardan sonra “bütün Qafqaz 

və İran erməniləri könüllü əsgərlik üçün axın-axın mərkəzlərdə yazılmağa 

başlayırdılar”.238  

 

2.16.  Erməni birliklərinin təşkili və maliyyələşdirilməsi 
  

“Çar ordusu dağıldı, fəqət onun yerini hər yerdə, rus ordusunun 

silahlarına sahib olan, bəzi tör-töküntü rusları da yanına toplayan erməni 

birlikləri aldı”.239 

Erməni könüllü birliklərinin təşkil edilməsi və maliyyələşdirilməsilə 

Erməni milli bürosu ilə Erməni milli yurdu təşkilatları məşğul idilər240 . 

Erməni milli bürosuna Eçmiədzin katalikosu ilə yepiskop Mesrop rəhbərlik 

                                                           
 

234 Abdullah Yaman. Ermeni meselesi ve Türkiye. İstanbul, 1973, s.186. 
235 “Şark harbi”. Tanin qazetesi, 18 ocak 1914.  
236 Justin McCarthy. Ölüm və Sürgün (çev. B. Umar). İstanbul, 1998, s. 26. 
237 Sakarya İ. A.K.E., s.177. 
238 H.Oktay. Van İhtilal örgütünün Van’daki faaliyetleri ve isyanı. S. 444. 
239 Şevket Süreyya Aydemir. Suyu Arayan Adam. İstanbul, 1987, s. 117.  
240 Enver Yaşarbaş. A.K.E., s. 102; A.Yaman. A.K.E., s.191. 
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edirdilər. Bunlardan başqa Poqos Nubar Paşanın Amerikada təşkil etdiyi 

Milli müdafiə komissiyası 241  da erməni könüllü birliklərinin təşkil 

edilməsini və maliyyələşdirilməsini təmin edən təşkilatlardan idi. 

Həyata keçirilən təbliğat nəticəsində Amerika, Avropa, Misir, Balkanlar, 

Buxarest və Argentinadan minlərlə erməni könüllü birliklərə yazılmaq üçün 

Tiflisdə toplaşmağa başladılar.242  İlk vaxtlarda könüllülər dəstəsinə daxil 

olanların böyük əksəriyyəti Amerikadan gələn ermənilər idi. Bu, orada geniş 

təbliğat işinin aparılmasının və maliyyə cəhətdən təmin olunmalarının 

nəticəsində mümkün olmuşdur. Könüllü birliklərə daxil olmaq üçün Tiflisə 

gələn gənclərin çoxu əvvəldən Anadoluda və ya Qafqazda yaşamış 

ermənilər idi. Ermənilərin dünyanın müxtəlif yerlərindən Qafqaza 

gətirilməsi üçün əsas baza Balkanlar idi. Bolqarıstan və Rumıniya bu 

cəhətdən mühüm rol oynayırdı. Dünyanın müxtəlif yerlərindən gələrək bu 

ölkələrdə toplanmış gənclər Tiflisə göndərilmək üçün hazırlanırdılar. 

Könüllülərin Tiflisə göndərilməsini erməni komitələri ilə birlikdə rus 

konsulluqları həyata keçirirdi. Rusiya erməni könüllülərinin bütün xərclərini 

ödəməklə yanaşı, onları kiçik gəmilərlə Odessa və Ruscuk limanlarına,243 

oradan da Tiflisə göndərirdi.  

O zaman Osmanlı dövlətində bu məsələ ilə əlaqədar olaraq Xarici İşlər 

Nazirliyindən yazılırdı: “Ermənilərin Bolqarıstan və Rumıniyadan rus 

gəmiləri ilə Qafqaza getdikləri, könüllülərin xərcinin rus konsulları 

tərəfindən ödəndiyi məlum olmuşdur”.244  

Qafqazda təşkil olunan erməni könüllü birliklərinin dünyanın müxtəlif 

yerlərindən gətirilən ermənilərdən təşkil olunduğunu çox mənbələrdən 

öyrənmək olur. Birinci dünya müharibəsi başlanmazdan əvvəl digər 

ölkələrdə olduğu kimi Anadoluda olan ermənilər də silahlı və silahsız olaraq 

İran və Rusiya sərhədlərindən keçərək rus hərbi hissələrinə qoşulurdular. 

Qafqazda, o cümlədən Azərbaycana daxil olan yerlərdə təşkil edilən 

könüllü erməni birlikləri əsasən yerlilərdən deyil, xaricdə yaşayan 

ermənilərdən təşkil olunurdu. Keçmişdə və hazırda bir çox erməni 

müəllifləri isbat etməyə çalışırlar ki, rus ordusuna daxil olan ermənilər 

Qafqaz, o cümlədən Azərbaycandan olan ermənilərdir. Bunu müxtəlif 

mənbələrdən gətirilən sitatlar təkzib edir. 1914-cü il yanvar ayının 1-də 

Buxarest səfirliyindən Osmanlı sədrazamı Sait Halim Paşaya yazırdılar ki, 

Osmanlı ordusundan qaçan ermənilər Bolqarıstana və Rumıniyaya gedirlər, 

                                                           
 

241 E.Yaşarbaş. A. R. E., s.131. 
242  Nurcan Yavuz. Doğu Anadolu’daki ermeni mezaliminin Brest-Litovsk barış 

görüşmelerinde protestosu. Ankara Üniversitesi Türk Inkılab Tarihi Dergisi, sayı, 15, s. 

382. 
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oradan isə rusların kirayə etdiyi gəmilərlə Odessaya hərəkət etdikləri 

haqqında məlumat var.245 1914-cü il yanvar ayının 7-də Sofiya səfirliyindən 

bildirilirdi ki, Ruscukdakı Osmanlı təbəələrindən son iki həftə içərisində 

600-ə qədər erməni rus konsulluğu tərəfindən Rusiyaya göndərilmişdir.246  

Kalas (Boğdan) nümayəndəliyindən Daxili İşlər nazirliyinə 1914-cü il 

yanvarın 10-da məlumat verilirdi ki, 4030 Osmanlı təbəəsi olan ermənilər 

rus konsulluqları tərəfindən Qafqaza aparılmışlar. 247  Sofiya səfirliyindən 

Daxili və Xarici İşlər Nazirliyinə göndərilən məlumatda Osmanlı təbəəsi 

olan ermənilərin ruslar tərəfindən müharibədə iştirak etmələri üçün rus 

konsulluqlarının öz ölkələrinə apardıqları bildirilir.248  

Silistredən Daxili İşlər Nazirliyinə və Baş komandanlığa Anadolu 

əhalisindən olan ermənilərin könüllü olaraq Boğdan və Roni vasitəsilə rus 

ordusuna qoşulduqları, aparılan tədqiqat nəticəsində onların sayının 300-ə 

qədər olduğu müəyyən edilmişdir. Daha sonra bildirilirdi ki, təbliğata 

aldanan 50 nəfərin də rus ordusuna qoşulmaq üçün yaşadıqları yerlərdən 

ayrıldıqları məlum olmuşdur249. 

1915-ci il yanvar ayının 5-də Kalas şəhər nümayəndəliyindən verilən 

məlumatda göstərilirdi ki, bu günlərdə 70 nəfər erməni rus ordusuna 

qoşulmaq üçün buradan getmişdir. Daha sonra bildirilirdi ki, onların 

yanında İstanbuldan qaçmış 15 nəfər erməni əsgərin olduğu da müəyyən 

edilmişdir.250  

Yuxarıda istifadə etdiyimiz rəsmi sənədlərdən aydın görünür ki, 

dünyanın müxtəlif yerlərindən ermənilər yalnız Birinci dünya 

müharibəsindən əvvəl deyil, müharibə dövründə də Bolqarıstan, Rumıniya 

və başqa yerlərdən keçərək Qafqazda, o cümlədən Azərbaycanda olan 

könüllü erməni birliklərinə qoşulmaq üçün gəlirdilər.  

Könüllü erməni birliklərinə daxil olanların bir qismi təbliğata uyaraq 

gələnlər idisə, digər hissəsi isə Osmanlı ordusundan fərarilik edənlər idi. 

Anadoluda üsyanlar çıxarmış olanlar da bu yolla Qafqaza keçir, Anadoluda 

etdikləri cinayətlərdən sonra rus qoşunlarına daxil olurdular. Bunların 

əksəriyyəti Van, Muş, Bitlis, Ərzurum, Trabzon kimi müharibə olan 

yerlərdən qaçan ermənilər idi. Ərzurum bölgəsində olan ermənilərin 
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təxminən dörddə biri İran və Rusiya sərhədini keçərək rus ordusuna 

birləşmişdilər.251  

Burada gətirilən faktlardan aydın görünür ki, Qafqazda, o cümlədən 

Azərbaycanda fəaliyyət göstərən erməni birliklərinin tərkibi xarici 

ölkələrdən gətirilən ermənilərdən təşkil edilmişdir. Bu məsələ ilə əlaqədar 

İ.Sakaryanın 252  gətirmiş olduğu faktlar xüsusi əhəmiyyətə malikdir. 

Müəllifin istifadə etdiyi mənbədən aydın olur ki, 26 sentyabr 1914-cü ildə 

Rusiyadakı erməni komitəçilərindən Samson və muşlu Sehpatın 600 erməni 

könüllüsü ilə Xoy qəsəbəsinə gələrək oradan Salmas qəsəbəsinə getdikləri 

öyrənilmişdir. Aparılan tədqiqatlar nəticəsində bu ermənilərin çoxunun Van, 

Muş, Bitlis, Kars və Gümrü erməniləri olduqları təsdiq edilmişdir.  

Bununla yanaşı Salmasdakı erməni könüllülərinin Andranikin gəlməsini 

gözlədikləri də məlum olmuşdur. Xarici müəlliflər də dünyanın müxtəlif 

yerlərində və Anadoluda olan ermənilərin rus ordusuna qoşulmaq üçün 

Qafqaza getdiklərini ölkələrinə bildirirdilər. Bir fransız zabiti 253 

Anadoludakı ermənilərin sərhədləri aşaraq rus ordusuna qoşulduqlarını 

aşağıdakı şəkildə aydınlaşdırmışdır. Rusların təşkilatlandırdığı birliklərə 

qoşulmaq üçün ermənilər sərhədləri aşırlar. Fərarilər tez-tez türk dəstələrinə 

hücum edirlər. Ermənilər əsgərlik xidmətini rədd edirdilər. Türk 

birliklərində olan ermənilərin sədaqətləri də şübhəli görünür. 

Dünyanın müxtəlif yerlərindən Qafqaza gələn ermənilər birliklərin 

düşərgəsi vəziyyətində olan Tiflis və Eçmiədzinə toplanırdılar.  Burada 

Eçmiədzin katalikosu və milli erməni bürosunun başqa səlahiyyətliləri ilə 

qarşılanan ermənilər Tiflis və Eçmiədzində müxtəlif yerlərdə qurulan 

düşərgələrə yerləşdirilirdilər.  

Könüllü erməni birliklərinin təşkil edilməsində rus zabitləri fəal iştirak 

edirdilər. Xüsusilə də rus hərb məktəblərində oxumuş erməni əsilli 

zabitlər 254  bu birliklərin qurulmasında mühüm rol oynayırdılar. Osmanlı 

dövlətinin Peterburq səfirliyindən Daxili İşlər Nazirliyinə bu mövzu ilə 

əlaqədar olaraq bildirilirdi ki, Peterburqdan bir sıra zabitlər erməni birlikləri 

yaratmaq üçün Qafqaza göndərilmişlər 255 . Bundan başqa, erməni əsilli 

zabitlər yeni yaradılan birliklərin təlimi ilə də yaxından məşğul idilər. 

                                                           
 

251Sakarya İhsan. Belgelerle ermeni sorunu. Genel kurmay bsm., Ankara, 1984, s. 171; Faiz 

Demiroğlu. Van’da ermeni mezalimi. Türk Kültürünü Araştırma enstitüsü Yayınları, 

Ankara, 1987, s. 57; Hüsamettin Yıldırım. Ermeni iddiaları ve gerçekleri. Ankara, 2000, 

s.89. 
252 Sakarya İhsan. Belgelerle ermeni sorunu. Genel kurmay bsm., Ankara, 1984, s.177; 
253 Taner Timur. Türkler ve ermeniler. www. tarihim. tripod.com., güncel, 22.06.2004. 
254 Toksoy N. Türk-ermeni ilişkileri (1914-1918). S.59. 
255 DH.SFR (Dahiliye Nezareti Siyasi Kısım Evrakı). Dos. 45, vesika:166. 
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Erməni birliklərinin silahlanması və digər təminatı Rusiya ilə yanaşı 

erməni maliyyə təşkilatları tərəfindən həyata keçirilirdi. Dərzilər, dəriçilər 

və başqa məsləkdən olan ermənilər Rusiya  tərəfindən birliklərin 

düşərgələrinə gətirilir, onlar da əsgərlərin ehtiyacı olan paltarları tikirdilər. 

Bir çox zəngin erməni tacirləri müxtəlif yollarla əldə etdikləri silah və əsgəri 

ləvazimatı rus gəmiləri vasitəsi ilə Balkanlardan Qafqazda olan könüllülərə 

göndərirdilər.  

Qafqazda yaradılan erməni birliklərinin başına komandir olaraq Tro, 

Heço, Keri kimi məhşur erməni dəstə başçıları gətirilirdilər. Erməni 

birliklərinin başına bu adamların gətirilmələri  onunla əlaqədar idi ki, onlar 

müharibənin getdiyi yerləri yaxşı tanıyırdılar. Eyni zamanda onlar erməni 

üsyanları üçün Xoy, Dilman və Salmas kimi yerlərdə təşkilatlanıb, tez-tez 

Türkiyəyə keçdiklərindən döyüş bölgəsinə bələd idilər. Buna görə də ruslar 

bu komandirlərin rəhbərlik etdikləri erməni birliklərindən bələdçi birliklər 

kimi istifadə etmək fikrində idilər.  

Qafqazda erməni birliklərinin təşkil edilməsi onların ümumi 

komandanlığına Andranikin və Karakin Basdırmacıyanın gətirilməsi ilə 

tamamlandı. Andranik Birinci dünya müharibəsindən əvvəl Van və Sasunda 

təşkil etdiyi üsyanlarla ermənilər içərisində çox məhşurlaşmışdı. Dəstəsi ilə 

birlikdə İranın Xoy, Salmas və Dilman bölgələrinə yerləşib, müxtəlif 

vaxtlarda Osmanlı torpaqlarına keçib üsyanlar təşkil etmişdir. Qafqazda 

könüllü erməni birlikləri yaradıldığında Andranik Varnada idi. 

“Daşnaksütyun” komitəsi Andranikin erməni birliklərinə komandirliyi 

məsələsini müzakirə etmiş və onunla əlaqədar qərar qəbul olunmuşdur. Bu 

qərardan sonra Andranik bir rus gəmisi ilə əvvəlcə Odessaya, oradan da 

Yalta yolu ilə Tiflisə gələrək erməni birliklərinin komandanlığını qəbul 

etmişdir.256 

Karakin Basdırmacıyan (Armen Garo) Osmanlı məclisində Ərzurumdan 

millət vəkili idi. Osmanlı dövlətinin müharibəyə girməsi ilə əlaqədar olaraq 

ermənilərin Osmanlı dövləti əleyhinə hərəkət etməyəcəklərinə söz vermişdi. 

Lakin sonradan müharibə başlandıqda və müxtəlif yerlərdə erməni üsyanları 

meydana gəldikdə sözünün üstündə durmadı və “Daşnaksütyun” 

partiyasının rəhbərləri ilə görüşməyə başladı. Bu görüşlərin sonunda  

“Daşnaksütyun” partiyasının rəhbərləri ilə razılaşdı, Tiflisə gələrək könüllü 

birliklərə qoşuldu.257 Daxili İşlər Nazirliyindən Ərzurum vilayətinə yazılan 

şifrəli məlumatda 258  Karakin Basdırmacıyanın rusların köməyi ilə 
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Ərzurumdan getdiyi, Rusiyaya keçərək erməni könüllüləri ilə birləşdiyinin 

dəqiq olduğu bildirilirdi. 

Andranik və Basdırmacıyan Qafqazda erməni könüllülərinə rəhbərliyə 

başladıqdan sonra birliklərin təşkilində yeni mərhələ başlanmışdır. 

Könüllülər arasından əsgəri xidmətə daha çox yarayanlar seçilir və onlardan 

birliklər yaradılırdı. Bu birliklər 6 batalyondan ibarət idi. İlk başlandığında 

erməni birliklərinin sayı 3082 nəfər olduğu halda, əlavə qüvvələrin gəlməsi 

ilə 1915-ci ilin sonlarına doğru onların sayı 5000 olmuşdur.259  

I könüllü birliyin komandanlığına Andranik gətirildi. Andranikin 1200 

nəfərlik birliklə 1914-cü ilin noyabr ayında Osmanlı-İran sərhəddinə gələrək 

Xoy və Dilman tərəflərdə müharibəyə daxil olduğu bildirilir. II erməni  

birliyinin komandirliyinə Tro gətirildi. Tronun komandası altında 500 nəfər 

var idi. Bu birlik 24 noyabr 1914-cü ildə İqdır tərəflərə yerləşdi. Tro 

öldükdən sonra onun yerinə Basdırmacıyan keçmişdi. III erməni birliyinin 

komandanlığına Hamazasp gətirildi. 500 nəfərdən ibarət olan bu birlik 1 

noyabr 1914-cü ildə Sarıqamışa doğru hərəkət etdi. IV erməni birliyinin 

komandanlığına Keri gətirildi. 500 nəfərdən ibarət olan bu birlik 6 noyabr 

1914-cü ildə Ərzuruma doğru yönəldi. Van könüllü birliyinin komandiri 

Vartan idi. Vartan birliyi ilə Vana yönəldi. Sonra “Hınçaq” komitəsinin 

təşəbbüsü ilə Avşaryan və Arutunyanın rəhbərliyində VI birlik də 

yaradılmışdı. Bu birlik 1500 nəfərdən ibarət olub Sarıqamış müharibələrində 

iştirak etmişdir. 260  Həmin birliklərdəkilərin sayı Osmanlı dövlətinin 

sərhədlərinə yaxınlaşdıqca, Osmanlı ordusundan qaçanların və İrandan 

gələnlərin hesabına artırdı.261 

Birinci dünya müharibəsi başlayarkən erməni komitələrinin qərarına 

uyğun olaraq, minlərlə üsyançı erməni hər cür riski gözə alaraq, Osmanlı 

ordusunu tərk edib ruslarla birlikdə türklərə qarşı müharibəyə qoşulmaq 

yolunu seçmişdilər. 262  Ermənilər əvvəllər diqqəti cəlb etməmək üçün 

Osmanlı ordusundan silahsız, daha sonra silahlı və nizamlı halda 

qaçırdılar.263  

Düşmən tərəfinə keçən ermənilər sadəcə Osmanlı ordusundan qaçmaqla 

kifayətlənmirdilər. Ermənilər rus ordusuna qoşulmaq üçün sərhədi keçərək 

onların yanına gedirdilər. Müharibə başlandıqda Sivas vilayətində erməni 

gəncləri dəstə təşkil etmək məqsədi ilə silahlanmış, bir hissəsi Rusiyaya 

                                                           
 

259 Çelebiyan Antranik. Antranik Paşa. Peri yayınları. İstanbul, 2003, s. 171. 
260  Fahrettin Kızıloğlu. Ermenilerin rus istilasına alet olması ve mezalimi. Ermeniler 

hakkında makaleler, denemeler. Atatürk Üniversitesi Yayınları.  Ankara, 1978, s. 63. 
261 Y.T.Kurat. Göstərilən əsəri. s. 233. 
262  “Kara Schemsi. Les Tures et la Question dArmenie” Bayram Kodaman. Türkler, 

ermeniler ve Avrupa. Ankara, 1994, s. 1-2. 
263 Ermeni komitelerinin Amal ve Hareket-i İhtilaliyesi . Ankara, 1983, s. 260. 
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keçmiş (Qafqaza), digər hissəsi isə Türkiyədə qalaraq Rusiyanın təlimatı 

üzrə üsyana hazırlaşırdılar.  

Ermənilərin könüllü birliklərinin yanlış olaraq Rusiya ermənilərindən 

təşkil olunduqları iddia edilir. 264  Bu, erməniləri günahsız göstərmək 

təşəbbüsündən başqa bir şey deyildir. Ermənilərin yaratdıqları könüllü 

birlikləri əsasən Anadolu ermənilərindən təşkil olunurdu. Anadoludan 

məqsədli olaraq Qafqaza köçürülmüş ermənilər də könüllü birliklərə zor ilə 

daxil edilirdilər. Böyük dövlətlərin köməyi ilə dünyanın müxtəlif 

yerlərindən ermənilər komitəçilərin rəhbərliyi altında Qafqaza köçürülür və 

onların böyük əksəriyyəti erməni birliklərinə qoşulurdular. 

Ermənilər müxtəlif cəbhələrdə müxtəlif dövlətlər tərəfindən dünya 

müharibəsinə qoşulmuşdular. Müharibədə öldürmək qədər ölmək də 

təbiidir. Birinci dünya müharibəsində ölənlər əsasən Türkiyədə köçürmə 

sırasında ölənlərin siyahısına daxil edilirdi. Türklərin və azərbaycanlıların 

vermiş olduqları itkiləri diqqətdən kənarda tutmağa çalışırdılar. Halbuki hər 

yerdə istər Anadoluda, istərsə də Qafqazda onlar da itkiyə məruz 

qalmışdılar. Justin Makkartiyə görə, 1914-1921-ci illər arasında Şərqi 

Anadoluda müsəlmanların itkisi 1.190.000 ölü və 900.000 köçkün, 

Qafqazda isə 410 min ölü və 270 min köçkün olduğu ifadə edilir.265  

1914-cü ildə Trabzon, Ərzurum, Bitlis və Van vilayətlərində əhalinin 

statistikasına görə, 2,5 milyon insan yaşadığı halda 1918-ci ildə onların sayı 

700.000 nəfər idi.266 

Antanta dövlətləri Birinci dünya müharibəsinin başlanması ərəfəsində 

erməni amilindən istifadə etməyə çalışırdılar. Dünyaya səpələnmiş 

ermənilər harada olmalarına baxmayaraq könüllülər adı ilə müharibəyə cəlb 

edilir, müəyyən hissəsi də müxtəlif yerlərdən Qafqaza göndərilirdilər. 

Antanta dövlətlərinin “Bolqarıstanda, Rumıniyada olan konsulları və başqa 

məmurları Osmanlı vətəndaşı olan gənc erməni dəstələrini Varna, Sulina, 

Kostəncə və digər yollarla Qafqaza göndərirdilər. Rusiya hökuməti bu gənc 

Osmanlı vətəndaşı olan erməniləri ordusuna qəbul edir, silah və bombalarla 

təmin edirdi. Məlumat və proqramlar verdikdən sonra onları imperatorluğa 

qarşı göndərirdilər”.267 

18 dekabr 1917-ci ildə bolşeviklər Osmanlı dövləti ilə Ərzincan 

müqaviləsini imzaladılar. 3 mart 1918-ci ildə bu danışıqlar Brest-Litovsk 

müqaviləsi ilə tamamlandı. Osmanlı dövləti 1878-ci ildə Rusiyaya vermiş 

olduğu torpaqları geri aldı. Anadoluda rus ordusunun dağılmasından istifadə 

                                                           
 

264 Taner Akçam. İnsan hakları ve Ermeni sorunu - İttihat Terakkiden kurtuluş savaşına. 

Ankara, 1999. 
265 Justin McCharthy. Ölüm ve Sürgün. S. 374. 
266 ”Şark vilayetlerimiz”.  İkdam, 6 Ağustos 1918, s. 1 
267 Genelkurmay Atase. Arşivi, nu. ½, kls. 839, dos. 1361, fih.4-2. 
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edən ermənilər, rus zabitlərinin söylədiyi kimi, xüsusi ilə Ərzurum və 

Ərzincanda, sonralar digər yerlərdə müsəlman xalqlarına qarşı qırğın həyata 

keçirməyə başladılar. 

Qafqaza, o cümlədən erməni birliklərinə daxil edilmək üçün 

Azərbaycana gətirilən ermənilər dünya müharibəsinin sonlarında 

öldürülmüş elan edilmişdilər. Soyqırımı iddialarında ermənilər başqa yerlərə 

özlərinin köçürmüş olduqları erməniləri də qətl edilmişlər deyə təqdim 

etmişdilər268. Bununla əlaqədar olaraq Maleville “Fəqət bilinən budur ki, 

sağ qalmış olsalar belə, müharibədə itkin düşənlər” arasında sayılmış 

vəziyyətində idilər”. 269  “Soyqırıma uğradılar” qrupuna daxil edilənlər 

müxtəlif yerlərə - Avropaya, Rusiyaya, Qafqaza və başqa yerlərə 

yerləşdirildilər və ardından da “itkin olduqlarını” dünyaya elan etdilər. 

 

2.17.  Transqafqaz  Seymi 
 

Transqafqaz komissarlığında olan partiyalar da Bakı bolşeviklərinin 

siyasətinin nə ilə nəticələnəcəyini bilirdilər. Məhz buna görə də Bakı 

bolşeviklərinin təkliflərinin həyata keçməsinə imkan verməmək üçün 1918-

ci il fevralın 10-da Transqafqaz Seymini çağırdılar. Bu, faktiki olaraq Bakı 

bolşeviklərinin Transqafqazın başqa bölgələrini nəzarəti altına almaq 

siyasətini həyata keçirməyə imkan vermirdi. Transqafqaz Seyminin 

çağırılması yerli xalqları təmsil edən məclisin  toplanması mənasında qəbul 

edilirdi. Lakin Bakı bolşevikləri Transqafqazda milli partiyalar tərəfindən 

təşkil edilən Transqafqaz Seyminin çağırılmasını xalqın inqilabi mənafeyinə 

xəyanət olaraq qiymətləndirirdilər. Transqafqaz komissarlığı Bakı 

bolşeviklərinin münasibətini bilsələr də, onları Seymə dəvət etdilər. 

Transqafqaz Seyminin təşkil olunma qaydaları belə idi. Transqafqaz 

komissarlığı bir məclis təşkil etmək və cavabdehliyi ona həvalə etmək 

istəyirdi. Buna görə ayrıca seçki keçirmək istəmədilər. Rusiya Müəssislər 

Məclisinə namizədlər siyahısı Seym üçün namizədlik siyahısı olaraq qəbul 

edilir. Bundan sonra Konstitusiya məclisi seçkilərində hər partiyanın 

Transqafqazda aldığı səslərin sayı Seym üçün alınmış səslərin sayı olaraq 

qəbul edilir. Seymdə 44 Azərbaycan türkü, 29 gürcü, 24 erməni və 3 rus var 

idi. 

Bakı bolşevikləri bilirdilər ki, Bakıda əhalinin Azərbaycanın taleyi ilə 

əlaqədar qərarlar qəbul etməyə imkanları və hüquqi haqları yox idi. Lakin 

buna baxmayaraq Bakı bolşevikləri tez-tez təbliğat məqsədi ilə Bakıda 

yığıncaqlar keçirir, hətta belə məclislərdə alınan qərarları Rusiya Xalq 

Komissarları Sovetinə göndərirdilər. Belə yığıncaqlardan biri 1918-ci il 
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yanvarın 5-də Bakıda İsmailiyyə binasında toplandı.270  Bu toplantıda nə 

qədər doğru olduğu sənədlərdən görünməsə də, şəhər və yerlərdən olan 

xalqın da iradəsini ifadə edən “qərar” qəbul edildi. Burada nə qədər 

azərbaycanlının iştirak etdiyini bu gün də müəyyən etmək mümkün deyil. 

Məlum olduğu kimi, Bakı bolşevikləri milli toplantılara deyil, sinfi 

toplantılara üstünlük verirdi. Ona görə ki, milli qüvvələrə deyil, dünyanın 

müxtəlif yerlərindən dəvət etdikləri ermənilərə və yerli olmayanlara 

arxalanırdılar. Odur ki, lazım olan qərarı almaq üçün təşkil edilən 

toplantılarda azərbaycanlıların iştirakına o qədər də əhəmiyyət vermirdilər. 

Lakin alınan qərarları azərbaycanlılar adından hazırlayırdılar. 

 Bakı bolşevikləri Transqafqazda Milli Şuraların fəaliyyətinə qarşı 

mübarizədə beynəlmiləlçilik şüarını irəli sürürdülər. Lakin hadisələrin gedişi 

aydın surətdə isbat edirdi ki, Bakı bolşeviklərinin beynəlmiləlçilik siyasəti 

faktiki olaraq azərbaycanlılara qarşı çevrilmişdir.  

 

2.18.  Rusiyanın Bakı Sovetinə köməyi 
 

1918-ci il yanvarın ortalarında Millətlər İşi üzrə Xalq Komissarlığının 

blankında “təcili surətdə hərbi və pulla Bakıya yardım göstərilsin” 271 

yazılmışdı. Həmin ilin başlanğıcında Bakıya mərkəzdən ərzaq və hərbi 

sursat yükləri yola salınmışdı. Bakı Sovetinin ehtiyacları üçün Sovet 

hökumətinin ayırdığı 30,8 milyon rublu  Orta Asiya İşləri üzrə fövqəladə 

komissar P.A.Kobozev fevralın 9-da Xəzər dənizi vasitəsilə Bakıya 

gətirmişdi.272  

P.A.Kobozev Bakı bolşeviklərinə yardım gətirməklə yanaşı, onların 

həyata keçirmələri olduqları taktikanın da müəyyən edilməsi ilə əlaqədar 

mərkəzdən mesajlar da gətirmişdi. Moskva Zaqafqaziyada başlanmış olan 

milli hərəkatın artdığından narahat olaraq onu fərqli şəkildə təqdim etməyə 

çalışırdı. Mərkəzə görə, Zaqafqaziyada başlanmış hərəkata milli deyil, sinfi 

bucaq altında baxılması lazım idi. Bu səbəbdən də Zaqafqaziyada başlanmış 

milli hərəkatın hər vəchlə burjuaziyanın mənafeyinə uyğun olduğunu önə 

sürür, milli hərəkatı burjuaziya istismarının reallaşması üçün bir vasitə kimi 

təqdim etməyə çalışırdı. 

Bakı Soveti rəhbərlərinin taktikasının müəyyən edilməsi ilə əlaqədar 

“burjua və xırda burjua partiyalarına qarşı qətiyyətlə hərəkət etmək” 273 

lazım olduğunu da bildirirdilər. Bununla yanaşı mərkəzdən gələn ən mühüm 

tələblərdən biri də Qafqaz Qızıl Ordusunun yaranması idi. Kobozev Bakıda 
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olarkən Qafqaz Qızıl Ordusunun yaradılması imkanlarını da müzakirə etmiş 

və sonra Moskvaya məlumat vermişdi ki, “Qafqaz Qızıl Ordusunun təşkili 

müntəzəm olaraq hər ay 60 milyon rubl pulun göndərilməsindən asılıdır”.274 

Vətəni müdafiə şüarı. Şaumyanın rəhbərliyi ilə Bakı Xalq Komissarları 

Sovetinin “Vətəni müdafiə”  şüarı istiqlalımız baxımından çox təhlükəli idi. 

Onların “Vətəni müdafiə” şüarının arxasında Bakının azərbaycansızlaşdırıl-

ması planı dururdu. Nə qədər müdafiəçi olduqlarını tez-tez bəyan etsələr də, 

əslində onların “müdafiəçilik” mövqeyi azərbaycanlılara qarşı kütləvi qırğın 

siyasətinin həyata keçirilməsi, mart hadisələri ilə ortaya çıxmış olacaqdı. 

Yalnız o zaman Bakı Xalq Komissarları Sovetinin “Vətəni müdafiə” 

şüarının mahiyyəti geniş xalq kütləsinə məlum olacaqdır.  

“Gözləmə sanki doğru çıxdı. “Ergenekon” divarı yarıldı. Rusiya 

imperatorluğu parçalandı. Türk hökumətlərinin, eləcə də Azərbaycanın 

mövcud siyasətinin düşüncədən fəaliyyətə varmaq sırası gəldi. Fəqət rusluq 

buna imkan vermir, qırıb-tökür, yaxır-yıxır, “Marat” deyə yaxıb kül edən bir 

yanğın çıxarırdı. Azərbaycanlılara bir tör-töküntü, bir “xarabazar” 

hazırlayırdı. 275  Bunun təsdiqini ondan görmək olardı ki, Bakı Xalq 

Komissarları Sovetinin türk düşməni rəhbəri “Bakinski Raboçi” qəzetinə  

müsahibəsində muxtariyyət tərəfdarlarına qarşı qəti nifrətini gizlətmir, hələ 

1918-ci ilin martında qeyd edirdi ki, Azərbaycan muxtariyyatını istəyən 

müsavatçılar nəticədə bir xarabazar alacaqlar”.276 

Qafqaz Qızıl Ordusunun yaradılması Bakı Xalq Komissarları Sovetinin 

əsas tədbiri idi. Bu onunla əlaqədar idi ki, Bakı Komissarları Sovetinin xalq 

arasında ictimai dayağı yox idi. Bunun əksinə olaraq Bakı Xalq 

Komissarları Sovetinin siyasətinin mahiyyətinin əhaliyə məlum olması 

nəticəsində milli partiyaların mövqeyi qüvvətləndi. Milli partiyaların Bakıda 

hakimiyyəti qəsb etmiş Bakı Sovetini aradan qaldırmaq imkanı vardı. 

Transqafqaz hökuməti bu vəziyyətdən istifadə etmək fikrində idi. Heç 

təsadüfi deyil ki, 1918-ci ilin əvvəllərindən başlayaraq Milli partiyalar Bakı 

Soveti üzərinə hücuma keçməyə hazırlaşırdı. “Müsavat” partiyası və 

Müsəlman Milli Şurası Bakı Sovetinin hər vasitə ilə mane olmasına 

baxmayaraq öz silahlı qüvvələrini yaratmağa çalışırdı. Erməni Milli 

Şurasının Milli birlikləri artıq Bakıya yerləşdirilmişdi. “İxtiyarında xeyli 

hərbi qüvvə, 3-4 min nəfərlik birliklər var idi”.277 

                                                           
 

274 SSRİ OİMDA. F.130, s. 2, iş 25-80, v.2; Z.İbrahimov. Göstərilən əsəri, s. 221.  
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Bakı Xalq Komissarları Soveti Azərbaycanda, xüsusən Bakıda milli 

əlamətinə görə ordu hissələrinin təşkil edilməsinə qarşı çıxırdı.278 Əslində 

Bakı Sovetinin müsəlmanlardan ordu hissəsi təşkil etmək imkanı yox idi. 

Belə bir imkana sahib olmayan Bakı Soveti Milli ordu hissələrinin yerinə 

sinfi əlamətinə görə ordu hissələri yaradılmasına çalışırdı. Sinfi əlamətinə 

görə ordu hissələrinin təşkil edilməsi Bakı Soveti üçün çox fərqli planlarını 

həyata keçirməyə imkan verirdi. Sinfi şüarı altında heç bir milli ayrılığı 

nəzərə almadan ordu təşkil etdiyini bildirirdi. 

İkincisi, məlum olduğu kimi, XX əsrin əvvəllərində neft sənayesinin 

inkişafı ilə əlaqədar olaraq Bakının əhalisi sürətlə artırdı. “Ən böyük qüvvət 

təbii sərvətdir. İçərisində yanacağı ilə mədən, əsrin ən böyük Rüstəmi 

yenilməz və yılmaz “Herkül”üdür. Kimin ki, nefti çox idi, qalibiyyət onun 

idi”.279 Bu, Bakı Sovetinə başqa ölkələrdən özünü dəstəkləmək üçün fəhlə 

adı altında müxtəlif qüvvələri Bakıya gətirib yerləşdirməyə və onları 

silahlandırıb, Qızıl Orduya daxil etməyə imkan verirdi. Bakı Soveti bu 

məsələni əsasən sinfi adı altında olsa da, gizli olaraq erməni birliklərinin 

Qızıl Ordu sıralarına daxil edilməsi ilə həll edə bilirdi. Bunun nəticəsi idi ki, 

Bakı Sovetinin yaratmış olduğu ordu hissələri gizli planları aşkar olmaqdan 

qorumaq  üçün Beynəlmiləl Sovet polku, Bakı Partiya Komitəsi yanında 

döyüş drujinası, topçu batareyası, süvari polku adı altında gizlədilirdi. 

“1918-ci ilin martında Bakı Sovetinin silahlı qüvvələri artıq 6 min 

döyüşçüdən ibarət idi”.280 

1918-ci il martın 15-də Bakı Fəhlə, Əsgər və Matros Deputatları 

Sovetinin iclasında Şaumyan “Qafqazda siyasi vəziyyət haqqında” 

məruzəsində deyirdi ki, sultan Türkiyəsinə meyl edən “Müsavat”çıların 

əksinə olaraq zəhmətkeş Azərbaycan xalqı “başqa bir mövqedə durur”. 

Burada müsavatçılar və zəhmətkeş Azərbaycan xalqını bir-birinə qarşı 

qoymağa çalışırdılar. Guya kəndlilər deyirdilər ki, “rus əsgərləri çəkilib 

gedəndən sonra türklər gəlmiş olsa, onda bəy və xanlar möhkəmlənib yenə 

də bizim üzərimizdə hökmranlıq edəcəklər”. 281  Burada Şaumyanın bir 

ifadəsi xüsusi əhəmiyyət kəsb edir: “Rus əsgərləri getdikdən sonra?” Guya 

bolşeviklərin arxalandığı qüvvə yalnız rus əsgərləri imiş. Bolşeviklərin 

arxalandığı qüvvənin erməni birlikləri olduğunu gizlətməyə imkan yox idi. 

Şaumyan isə bolşeviklərin ordusunun sinfi olmasını tələb etdiyində onun 

erməni olacağını bilirdi.  

                                                           
 

278 18 dekabr 1917-ci il tarixində Transqafqaz hökuməti yeni ordunun milli prinsip əsasında 
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Doğrudan da Bakı bolşevikləri sinfi və milli mənafeləri qarşı-qarşıya 

gətirərək planlarını yerli xalqın adından rəsmiləşdirə bilirdilər. Bununla 

əlaqədar olaraq Bakıdakı yığıncaqlarda Şaumyan və tərəfdarları olanları 

deyil, arzuladıqları haqqında qərar alır və hər yerdə onu çoxluğun–

azərbaycanlıların qərarı kimi təqdim edirdilər. Bu kimi qərarların kölgəsində 

gizlənərək fəaliyyət göstərirdilər. Geniş xalq kütləsi ilə milli burjuaziya 

arasındakı birliyi pozmaq üçün türkləri burjuaziyanın tərəfdarı olaraq 

təqdim edərək milli parçalanmaya nail olmağa çalışırdılar. Bununla da 

özlərinin antiazərbaycan siyasətini gizlətməyə çalışırdılar.  

Qərbi Azərbaycan torpaqlarının verilməsi üçün zəmin Birinci dünya 

müharibəsi illərində yaradılmışdı. Şərqi Anadolunu ələ keçirmək üçün 

hücuma keçən Rusiya ordusunun tərkibində 150 min erməni əsgəri var 

idi282. 1917-ci ilin noyabrında Rusiyada hakimiyyət çevrilişindən sonra rus 

qoşunları silah-sursatı erməni komandirlərinə təhvil verərək, geri çəkilir. 

Bundan sonra 1918-ci ilin mart soyqırımı ilə kulminasiya nöqtəsinə çatan 

talanlar başlayır. 

Andranikin, Hamazaspın, Dronun, Njdehin komandanlığı altında geri 

çəkilən erməni ordusu əvvəlcə Ərzurum və Qars vilayətlərində, sonra isə 

İrəvan quberniyasında və Zəngəzurda müsəlmanlara qarşı əsl soyqırımı 

həyata keçirir. 2831918-ci ilin mart ayınadək erməni silahlı dəstələri təkcə 

İrəvan quberniyasının İrəvan qəzasında 32, Eçimədzin qəzasında 84, Novo-

Bəyazid qəzasında 7 və Sürməli qəzasında 75 kəndi – üst-üstə 198 kəndi 

darmadağın etmiş, həmin qəzalarda təqribən 135 min nəfər soydaşımızı 

soyqırıma məruz qoymuşdu. Yəni İrəvan qəzasında yaşayan müsəlman əhali 

faktik olaraq taleyin öhdəsinə buraxılmışdı. Onlara yiyə duran, müdafiə 

edən yox idi. Ümid ancaq Osmanlıya ola bilərdi.284 

Hətta dəhşətli mart qırğınını belə milli qüvvələrin adına yazmağa 

çalışacaqlar. Müəyyən müddət üçün buna nail də olmuş olacaqlar. 

“Müsavat”çılar 1918-ci il martın 30-da Bakıda antisovet qiyam qaldırdılar. 

Bunun nəticəsində “Müsavat”çıların təqsiri üzündən şəhərdə vətəndaş 

müharibəsi qızışdı. Üç gün davam edən şiddətli vuruşmalarda sovet qoşun 

hissələrinin, fəhlə drujinalarının qəhrəmancasına vuruşması sayəsində 

“Müsavat” əksinqilabının silahlı qüvvələri, “Vəhşi diviziya” dəstələri 

darmadağın edildi”, 285 yazılırdı tarix kitablarında. Bu da bolşeviklərin 

siyasətinin nəticəsi. Qatillərimizə lənət oxunması lazım olduğu halda, 

rəhmət oxutdururdular. 

                                                           
 

282 Azərbaycan Milli Şurasının protokolları. 
283 Azərbaycan Milli Şurasının protokolları. 
284 Azərbaycan Milli Şurasının protokolları. 
285 Z.İbrahimov. Göstərilən əsəri, s.230. 

http://az.azvision.az/tags/Az%C9%99rbaycan
http://az.azvision.az/tags/erm%C9%99ni
http://az.azvision.az/tags/erm%C9%99ni
http://az.azvision.az/tags/erm%C9%99ni
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116 
 

2.19. Xalqı kim  təmsil edir: Seym, yoxsa Sovet?! 
 

1918-ci il aprelin axırlarında Azərbaycanda Bakı Xalq Komissarları 

Soveti və Transqafqaz Seymi üz-üzə dayanmışdı. Xalq Kormissarları Soveti 

Bakıda möhkəmlənmək və hakimiyyətini yerlərə yaymaq uğrunda mübarizə 

aparırdı. Son vaxtlara qədər BXK Sovetinin xalqa zidd siyasətini: Bakı Xalq 

Komissarları Sovetinin tarixinin öyrənilməsindəki təhrif və ideoloji 

saxtalaşdırılmaların yaşadığımız cəmiyyətdən gəldiyini açıqlayan Ulu Öndər 

Heydər Əliyev “26 Bakı komissarlarının tarixini - hamısını olduğu kimi 

qəbul edirdik”286demişdi. 

1918-ci ilin aprelində Transqafqaz Seymində Bakı Xalq Komissarları 

Sovetinə münasibət məsələsi müzakirə edilməyə başladı. Qeyd olunan 

dövrdə Transqafqaz Seymində olan müsəlman fraksiyası bolşeviklərin 

Bakıdan çıxarılmasını tələb etdi. Əslində, 1918-ci ilin aprelində Bakı Xalq 

Komissarları Sovetinin hakimiyyəti müasir mənada, bolşevik işğalından 

başqa bir şey deyildi. Qeyd olunan dövrdə Transqafqazda, o cümlədən 

Azərbaycanda hakimiyyət həm də Transqafqaz Seyminə məxsus idi. 

 
 

2.20.  Lenin Baki XKS-nin beşiyi başında 
 

S.Şaumyanın nümayəndəsi V.Beytsov mənbələrdə bakılıların 

nümayəndəsi hesab edilir.287  V.Beytsov 1918-ci ilin aprelində Moskvaya 

göndərilir və Lenin tərəfindən qəbul edilir. Lenin Bakı Xalq Komissarları 

Sovetinə yardım vəd edir. Lenın Rusiya Xalq Hərbi Komissarlığına verdiyi 

tapşırıqda yazmışdır: “Beytsov yoldaş Bakıdan çox mühüm iş üçün 

gəlmişdir. Bakı bizim üçün hər şeydir və onu müdafiə edib saxlamaq 

lazımdır.288 

1918-ci ilin aprelində “bakılı” Beytsov uzun illər Azərbaycan istiqlalının 

qənimi olan Leninin yanına “mühüm iş” üçün getmişdir? Bu gün sualın bir 

cavabı var: “Azərbaycan istiqlalını beşikdəcə boğmaq kimi mühüm” bir 

məsələni müzakirə etmək üçün Lenin Azərbaycanda Xalq Komissarları 

Sovetinin möhkəmləndirilməsi üçün əlindən gələni edirdi. 

Xalqların azadlığının, o cümlədən azərbaycanlıların da qənimi olan 

Leninin tapşırığı ilə 5 min tüfəng, 2 milyon patron, 35 pulemyot və döyüşçü 

dəstələri, o cümlədən 4-cü Moskva inqilabi-səyyar dəstəsi tezliklə Bakıya 

yola salınmışdır.289 

                                                           
 

286 H.Əliyev. Ölkəmizdə elmin inkişafına qayğı dövlət siyasətinin mühüm istiqamətidir. 

“Azərbaycan” qəzeti, 1 fevral 1997-ci il. 
287 Azərbaycan kommunistlərinin V.İ.Lenin haqqında xatirələri. S.55-56. 
288 Yenə orada. 
289 V.I.Lenin və Azərbaycanda sosialist inqilabının qələbəsi. Bakı, 1976,  s.233. 
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2. 21.  Seym - sönən ümid çırağı 
 

Müsəlman firaksiyasının tələbi ilə Transqafqaz Seymi Bakı Xalq 

Komissarları Sovetinə qarşı zəif bir hərbi hissə göndərdi. İlk vaxtdan 

müsəlman fraksiyasının üzvlərinə aydın idi ki, bu kiçik qüvvə ilə 

bolşeviklərin Bakıdan çıxarılması mümkün deyildir. Məhz buna görə də 

müsəlman fraksiyasında Bakının azad edilməsi ilə əlaqədar Türkiyəyə 

müraciət etmək haqqında təkliflər meydana gəlirdi. Lakin erməni fraksiyası 

Bakının azad edilməsi ilə əlaqədar Türkiyəyə müraciət edilməsinin qarşısını 

almağa çalışırdı. 

1918-ci il may ayının əvvəllərində müsəlman fraksiyası Türkiyəyə 

müraciət edilməsini ciddi müzakirə edirdi. İstiqlalımızın qızğın tərəfdarı 

olanlar aydın başa düşürdülər ki, Osmanlı dövlətindən yardım istəmək 

zamanı gəlmişdir. 1918-ci il mayın ortalarında Transqafqaz Seymində 

bolşeviklərin Bakıdan çıxarılması ilə əlaqədar xarici qüvvəyə müraciət 

etmək məsələsində gürcü və müsəlman fraksiyası arasında fikir ayrılığı var 

idi. Gürcü fraksiyası xarici qüvvə kimi Almaniyaya müraciət etməyə 

üstünlük verirdi. Almaniya isə Gürcüstanı qəyyumluğa  götürmək üçün 

onun Transqafqaz federasiyasının tərkibindən çıxıb özünün müstəqilliyini 

elan etməsinə tərəfdar idi. 

1918-ci il may ayının son günlərində Transqafqaz Seymində 

qarşıdurmalar qüvvətlənirdi. Artıq nəinki daxili, hətta xarici müşahidəçilər 

də aydın görürdülər ki, Transqafqaz Seymi parçalanmaq ərəfəsindədir. 

 

2.22. Bakı Xalq Komissarları Sovetinin mürtəce milli daxili siyasəti 
 

1918-ci il aprelin 25-də yaranan bolşevik-erməni Xalq Komissarları 

Soveti S. Şaumyan başda olmaqla rusdilli kommuna ordusu Gəncə üzərinə 

hücuma hazırlaşırdı. Hər yerdə ciddi narahatlıq var idi. Mart qırğınlarında 

xaricə gedənlər, istiqlal baharında hər tərəfdən Azərbaycan ünvanlı Gəncəyə 

tərəf qayıdırdı. Gəncə Azərbaycanın istiqlal mərkəzi, Bakını bolşevik 

kommunasından azad etmək uğrunda döyüşən qərargah idi. 

 

2. 23. Bakı neft mədənlərinin yandırılması məsələsi 
 

Bütün tərəflərin Bakı nefti haqqında müdhiş planları var idi. Onların 

planını bir cümlə ilə ifadə etmək lazım gəlsə, aşağıdakı kimi olardı. “Mənə 

qismət deyilsə, heç kimin olmasın”. Almanlarla türklər arasında olan 

danışıqlarda da şübhəsiz neft məsələsi var idi. ADR rəhbərləri də neft 

amilindən istifadə etməyə çalışırdılar. Onların almanlarla və Osmanlı 

imperatorluğu ilə olan danışıqlarında “neft məsələsi yox idi” hökmünü 

vermək imkansızdır.  

Əslində XX əsrin əvvəllərində Bakı və neft bir-birindən ayrılmaz 

qafiyələr idi.  Onlardan biri haqqında danışıldıqda, o biri də qeyd-şərtsiz 
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meydana çıxırdı. Bu səbəbdən də Bakı ilə maraqlanan hər bir dövlətin xarici 

siyasətində Bakı nefti əsas yer tuturdu. Türk qoşunlarının Qafqaza, o 

cümlədən Bakıya yürüşü haqqında almanlarla razılaşmanın olduğu da 

məlumdur.  

Almaniya Bakı neftindən faydalanmağın ən sərfəli yolunun bu olduğunu 

qəbul edirdi. Türk rəhbərlərini və ADR rəhbərliyinə belə bir narahatlığını da 

bildirirdi ki, Bakı Soveti bölgədə hakimiyyətinin saxlanmasına imkan 

olmadığını dəqiqləşdirmiş olarsa, neft mədənlərinə qarşı təxribat planlarını 

həyata keçirə bilərdi. Onlar bilirdilər ki, neftin ADR-in əlinə keçməsi onun 

imkanlarını artırdığı kimi, Almaniya və Osmanlı dövlətinin də ondan 

faydalanmaq imkanlarını artırmış olacaqdır. Almanlar dünya müharibəsi 

illərində bu kimi vəziyyətlərlə qarşılaşmışdılar. Almanlar Novorossiyskə 

yaxınlaşarkən Qara dənizçilər öz gəmilərini batırmışdılar. 

İndi onları narahat edən bolşeviklərin təkidi ilə Bakıda neft mədənlərinin 

yandırılması və ya partladılması idi. Almanların bu məsələyə çox əhəmiyyət 

vermələrindən görünürdü ki, onlarda bu planlar haqqında məlumat var imiş. 

Heç təsadüfi deyil ki, 1918-ci ilin iyununda alman səlahiyyətliləri 

M.Ə.Rəsulzadəni tez-tez xəbərdar edirdilər. Ona bildirirdilər ki, türklərin 

qoşunları ilə ADR birliklərinin Bakı üzərinə hərəkətə başlamaları Bakı 

Sovetinə neft mədənlərini yandırma və ya partlatma planlarını həyata 

keçirmək üçün imkan yaratmış olardı. 

1918-ci il iyunun sonunda “Müsavat” partiyasının rəhbəri 

M.Ə.Rəsulzadə İstanbuldan ADR hökumətinin baş nazirinə belə bir xəbər 

verirdi ki, “almanlar türk qoşunlarının Qafqazın içərilərinə irəliləməsinə 

etiraz edirlər, xüsusilə Bakı üzərinə hücumu dayandırmağı tələb edirlər, 

qorxurlar ki, bolşeviklər geri çəkilərkən...neft ehtiyatlarını məhv etsinlər”.290 

Leninin və onun silahdaşlarının əsərlərində olan faktlar da almanların 

məlumatının, onun əsasında M.Ə.Rəsulzadənin göndərdiyi xəbərin 

doğruluğunu təsdiq edir. 1918-ci ildə Lenin Qafqazda baş verən hadisələri 

diqqətlə izləyir, zəngin Bakı neft mədənlərinin ADR və ona kömək edən 

Almaniya və Osmanlı dövlətinin əlinə keçməsinə imkan verilməməsini tələb 

edirdi. Lenin  S.Şaumyana göstəriş vermişdi ki, əgər Bakı əldən verilərsə, iri 

neft müəssisələri məhv edilsin. 1918-ci il iyunun 23-də S.Şaumyan Leninə 

yazırdı: “Hərgah Bakını qoruyub saxlamaq mümkün olmasa,  onda biz sizin 

resepti həyata keçirərik”.291 

ADR-in Bakıya, Azərbaycanın  tarixi paytaxtına gəlməsinə Komissarlar 

Sovetinin imkan verməməsinin səbəbi bölgənin istiqlalını qorumaq imiş. 

                                                           
 

290  MLİ Azərbaycan Filialının Partiya Arxivi. “1918-ci ildə İstanbul heyəti sədrinin 

məlumatları” fondu, iş 7, b.1, v.51; Z.İ. s.254-255. 
291 S.G.Şaumyan. Göstərilən əsərləri, 2-ci cild, s. 327. Z. İ. s. 255. 
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ADR-in Bakıya sahib olmasının qarşısının alınması mümkün olmadıqda 

Lenin Bakı neft mədənləri haqqında resept hazırlamışdı. Sahibinin əlinə 

keçməməsi üçün neft ehtiyatları, mədənləri ya yandırılmalı, ya da 

partladılmalı idi. 

Bolşevik-erməni qruplaşmalarının Bakı neft mədənlərini yandırması 

məsələsi Ənvər Paşanı da çox narahat edirdi. Göyçay əməliyyatı günlərində 

o, 28 iyun 1918-ci ildə Şərq Orduları Qrupu komandanlığına yazırdı: “Bakı 

üzərinə irəliləmənin Bakıdakı neft qaynaqlarının bolşeviklər tərəfindən 

tahrip edilməsi təhlükəsi yaradacaqdır. Ümumi hərbi qüvvələrin 

göndərilməsi və idarəsi baxımından bəhanə olaraq bundan qaçmaq 

lazımdır”. 292  Bununla əlaqədar olaraq Ənvər Paşa bildirirdi: “V Qafqaz 

Diviziyasının mənim icazəm olmadan, qətiyyən Bakı istiqamətində hücum 

etməməsini əmr edirəm” 293 şəklində kəskin ifadəli bir xəbərdarlıq da 

vermişdi. 

 

2. 24. Brest-Litovsk müqaviləsi, 3 mart  1918-ci il 
 

Rusiya hökuməti sülh danışıqlarına başlamaq üçün 22 noyabr 1917-ci 

ildə rus ordularının baş komandanı general Duxoninə almanların yanına 

nümayəndə göndərilməsini əmr etdi. O rədd etdikdə vəzifəsindən azad 

edilərək yerinə Krilenko baş komandan təyin edildi və onun əmri ilə rus 

nümayəndələri alman baş komandanlığına müraciət etdilər. Rusların 

danışıqlara başlamaq istəyi almanların Şərq cəbhəsinin komandanlığı 

tərəfindən qəbul edildi. Bundan sonra Almaniya, Avstriya-Macarıstan, 

Türkiyə, Bolqarıstan  və Rusiya nümayəndələri Brest-Litovsk şəhərində 

görüşərək 15 dekabr 1917-ci il tarixində müvəqqəti bir müqavilə imzaladılar 

və bununla da sülh danışıqları başlanmış oldu.294 

Sovet Rusiyası yalnız Almaniyaya deyil, çar Rusiyasının köhnə 

müttəfiqlərinə də müharibədən çıxmağı və sülh danışıqlarına başlamağı 

təklif etdi. Onlardan elə bir əhəmiyyətli cavab alınmadı. Sovet hökuməti 

müttəfiqlərin bu münasibətlərindən sonra 22 noyabr 1917-ci il tarixindən 

başlayaraq çar Rusiyasının xarici dövlətlərlə 7 noyabr 1917-ci ilə qədər 

imzalamış olduğu gizli müqavilələrin sənədlərini nəşr etməyə başladı. 

                                                           
 

292 ATASE Arşivi; No. 1/1, Kls. 136, D. 628, F. 16, 26, 26-1; No. 1/217, Kls. 1124, D. 421, 

F. 1-12, F. 1-13, F. 1-14; Birinci Dünya Harbinde Türk  Harbi Kafkas Cephesi 3’ncü Ordu 

Harekatı Cilt II, Ankara, 1993, s. 563: 
293 ATASE Arşivi; No. 1/1, Kls. 136, D. 628, F. 16, 26, 26-1; No. 1/217, Kls. 1124, D. 421, 

F. 1-12, F. 1-13, F. 1-14; Birinci Dünya Harbinde Türk  Harbi Kafkas Cephesi 3’ncü Ordu 

Harekatı Cilt II, Ankara, 1993, s. 563: 
294 Мирные переговоры в Брест – Литовске. Москва, 1920, Соколников Г. Брестский 

мир. Москва, 1920. 
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Brest–Litovsk müqaviləsi 1918-ci il mart  ayının 3-də imzalandı. Türkiyə 

üçün 1877-1878-ci il sərhədləri əsas götürüldü. Brest-Litovsk 

müqaviləsində “Türkiyə Ermənistanı”nda bir erməni dövləti qurmaq 

məsələsi yox idi. 

Türklərin təkidi ilə Brest-Litovsk müqaviləsinin mətninə Rusiyada 

yaşayan müsəlmanlarla əlaqədar bir sıra maddələr daxil edilmişdi. “Rusiya 

müsəlmanlarından Türkiyəyə gələcəkləri təqdirdə sovet hökuməti onlara heç 

bir əngəl törətməməli idi”. 295  Bununla da, sovet hökuməti Türkiyənin 

Rusiyadakı müsəlmanlarla maraqlanmasını qəbul və təsdiq etmək 

məcburiyyətində qalmışdı. 

Sovet hökuməti 13 (26) noyabr 1917-ci ildə alman ordularının Şərq 

cəbhəsi komandanlığına müraciət edərək, dərhal sülh müqaviləsi 

imzalanmasını istəmişdi. Bu müraciət qəbul edildikdən sonra 19 (2 dekabr) 

noyabr 1917-ci ildə başlayan müzakirələr nəticəsində 21 noyabr (4 dekabr) 

1917-ci il tarixində cəbhənin Şərq qismini əhatə edən bir müqavilə 

imzalanmışdı. Müzakirələri sonra da davam etdirərək sonda 2 (15) dekabr 

1917-ci il tarixində Brest-Litovskda bir tərəfdə Almaniya, Avstriya, 

Bolqarıstan və Türkiyə, digər tərəfdə Rusiya olmaqla müqavilə imzalandı.  

Rusiyanın Brest-Litovsk müqaviləsini imzalamaqdan başqa çarəsi 

qalmamışdı.296 Bu səbəbdən də Rusiya nümayəndələri nə qədər müqavimət 

göstərsələr də, sonunda imzalamaq məcburiyyətində qaldılar. 3 mart 1918-ci 

ildə Brest-Litovsk müqaviləsi imzalandı. 

11 maddədən ibarət olan bu müqaviləni Türkiyənin adından İbrahim 

Hakkı Paşa və Berlindəki  əsgəri attaşe Zəki Paşa, Rusiya tərəfindən 

A.İoffe, L.Kamenev və Bitsenko imzaladılar. Bu müqavilə Rusiya ilə 

Türkiyə arasında imzalanan ilk rəsmi sənəd idi. 

Brest –Litovsk müqaviləsinin Osmanlı dövləti ilə əlaqədar maddələri 

bunlar idi: 

1. Rus ordusu ən uzaq 6-8 həftə ərzində Şərqi Anadolunu boşaldacaq; 

2. Türk ordusu nəzarəti əlinə alana qədər rus ordusu oralarda 

təhlükəsizliyi saxlayıb, qisas alma və qarət hadisələrinin qarşısını 

alacaq; 

3. Erməni quldur dəstələri silahsızlandırılaraq dağıdılacaq; 

4. Ərdahan, Qars və Batum ruslar tərəfindən dərhal boşaldılacaq. Rusiya 

bu bölgələdə meydana çıxan hadisələrə qarışmayacaqdır. Bu bölgənin 
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gələcəyini qonşu dövlətlərlə və xüsusən Türkiyə ilə razılaşaraq yerli 

xalq müəyyən edəcəkdir; 

5. İndiyə qədər Rusiya ilə imzalanmış bütün müqavilə hökmləri (xüsusi 

ilə iqtisadi məhiyyətdə olan müqavilələr) qüvvədən salınmış 

olacaqdır. 

Brest-Litovsk müqaviləsi Rusiya-Osmanlı cəbhəsində çox mühüm 

hadisələrin davam etdiyi bir dövrə təsadüf etdiyindən mühüm əhəmiyyət 

kəsb edirdi. Rus işğalı altında olan və adı Brest-Litovskdakı müqavilədə 

göstərilən yerlərdə ermənilərin günahı üzündən təhlükəsizlik yox idi. Bu 

məsələnin müqaviləyə salınması ermənilərin Anadoludakı fəaliyyətini 

rəsmiləşdirmiş, onu dövlətlərarası müqavilə ilə təsdiq etmişdir. Həqiqətən 

də rus ordusunun işğalı altında olan bölgələrdə türklərin, müsəlmanların 

təhlükəsizliyi təmin olunmur, erməni quldur dəstələri o bölgələrdə tüğyan 

edirdilər. Artıq rus ordusunda əsgərlərin qaçması kütləvi xarakter aldığından 

bölgə faktiki olaraq erməni dəstələrinin “nəzarətinə” verilmiş vəziyyətdə idi. 

Bununla əlaqədar olaraq müqavilənin mətnində ruslar tərəfindən tələb edilən 

o bölgələr türklərə verilənə qədər təhlükəsizliyin təmin edilməsi şərt olaraq 

qoyulmuşdur. 

Brest-Litovsk müqaviləsinin imzalandığı tarixdə, əvvəldə qeyd etdiyimiz 

kimi, türk ordusu Şərqi Anadolunun mühüm hissəsini rusların 

hakimiyyətindən və erməni talanlarından  qurtarmışdır. Müqavilədə mühüm 

məsələlərdən biri də “qisas almanın” qarşısının alınmasıdır. Müqavilənin 

mətninə belə bir maddənin daxil edilməsinə baxmayaraq, kimin kimdən 

qisas almalı olduğu da örtülü şəkildə verilmişdir. Əslində burada da 

beynəlxalq sənəddə bölgənin rusların işğalı altında olduğu dövrdə rusların 

dəstəyini alan ermənilərin, xüsusən ermənilərin könüllü birliklərinin 

qırğınlarına işarə edilir.  

O zaman Şərqi Anadoludakı ermənilərin türklərə, müsəlmanlara qarşı 

törətdikləri qırğınların xronologiyası müəyyən edilmiş olsa, ermənilərin 

həmin tarixlərdə nə qədər “fəal olduqları” görünər. Bununla əlaqədar olaraq 

Brest-Litovsk müqaviləsində “qisas alma” xəbərdarlığı müqavilənin 

mətninə daxil edilmişdir. Bu bir həqiqətdir ki, rusların bölgəni tərk etməsi 

ermənilərin planlarını alt-üst edirdi. Erməni liderləri rusların geri 

çəkilməsinə baxmayaraq, ermənilərin mübarizəni davam etdirmələrini tələb 

edirdilər.  

Bununla əlaqədar olaraq ruslar bölgədən çəkildikləri halda onların bir 

neçə il idi ki, dəstəklədikləri və silahlandırdıqları ermənilər mövqelərindən 

asanlıqla əl çəkmək istəmirdilər. Onların bir çox yerlərdə türk ordusuna 

qarşı durmaq istədikləri də olmuşdur. Lakin ermənilərin könüllü dəstələrinin 

və rus ordusundakı erməni birliklərinin türk ordusu qarşısında davam 

gətirmək imkanı yox idi. Bununla əlaqədar olaraq türk ordusu erməni silahlı 

dəstələri ilə mübarizə edirdi. Ermənilərin silahlı dəstələrinin nizami türk 
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ordusu qarşısında davam gətirməsinin mümkün olmaması ilə əlaqədar 

olaraq erməni işğalında olan yerlər sürətlə azad edilirdi. 

Bölgədə soyğunlar da çox geniş yayılmışdı. Bu səbəbdən də müqavilənin 

mətnində ona xüsusi yer ayrılmışdır. Həmin müqavilə ilə faktiki olaraq 

ermənilərin Anadoludakı soyğunları da rəsmiləşdirilmiş olurdu. 

Müqavilədə xüsusi ilə qeyd edilən məsələlərdən biri də, erməni quldur 

dəstələrinin silahsızlaşdırılması və dağıdılması məsələsi idi. Lakin bu da bir 

həqiqətdir ki, rus ordusunun komandirləri və digər səlahiyyətliləri erməni 

quldur dəstələrinin silahsızlandırılması və dağıdılması haqqında heç bir real 

addım atmadılar. Bu müqavilənin əksinə olaraq bölgəni tərk edən rus 

orduları erməniləri silahsızlaşdırmaq əvəzinə silahlarını onlara verirdilər.297 

Erməni silahlı dəstələrinin dağıdılması məsələsi də əslində müqavilənin ölü 

doğulan maddələrindən biri idi. Bu onunla əlaqədar idi ki, “rus tərəfi 

müqaviləyə daxil edilməsinə baxmayaraq erməni könüllü hərbi birliklərinin 

dağıdılmasında maraqlı deyildilər”. Mənbələrdə hətta rus ordu 

səlahiyyətliləri ilə ermənilər arasında olan razılığa əsasən imkan olardısa, 

rusların Qafqaz sərhədlərinin qorunmasını ermənilərə tapşırmaq istəkləri də 

vardır. 

 

2.25. RSDF(b)P Bakı təşkilatının və Bakı Sovetinin Brest-Litovsk 

müqaviləsinə münasibəti 
 

RSDF(b)P Bakı təşkilatında da Brest-Litovskdakı sülh danışıqları 

müzakirə edilirdi. Bakı partiya təşkilatının rəhbər işçilərinin əksəriyyəti də 

sülh bağlamaq haqqında Leninin xəttini müdafiə edirdi. Bakı Soveti 16 

fevral 1918-ci il tarixli iclasında müqavilənin bağlanmasına tərəfdar 

olduqlarını bildirdi. Çaparidze Brest sülhü ilə əlaqədar deyirdi: “Bu bir 

faktdır ki, biz vuruşmaq istəmirik və Almaniya imperialistlərinə göstəririk 

ki, biz müharibə haqqında deyil, sülh haqqında danışırıq. Biz müharibə 

istəmirik, çünki qan tökülməsinin tərəfdarı deyilik”. 298   Bakı sovetinin 

yığıncağı Sovet hökumətinin siyasəti ilə razılaşdığını və ona hərtərəfli 

kömək etməyə hazır olduğunu bildirdi.299 

Daşnaklar Brest-Litovsk müqaviləsinin müzakirələrində ona qarşı 

olmuşdular. 

                                                           
 

297 1918-ci ilin yanvarında Şərqi Anadoluda artıq rus əsgəri qalmamış kimi idi. Əsgərlərin 

hamısı özbaşına və tüfənglərini sataraq evlərinə dönmüşdülər. Bu silahların əksəriyyətini 

ermənilər satın almışdılar. Yalnız az miqdarda rus zabitləri vəzifəsinə və yaşamasına görə 

yerindən tərpənməmişdi.” Yusuf Hikmet Bayur. Türk inkilabı tarihi, cilt: III. 1914-1918 

Genel savaş Kısım: IV Savaşın sonu. Ankara, 1991, s.181. 
298 P.A.Çaparidze. Göstərilən məcmuə, s.219-220 
299 “Известие Бакинского Совета” qəzeti, №40, 6 mart 1918-ci il. 
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Lakin Bakı Soveti Rusiya Xalq Komissarları Sovetinin Almaniya ilə 

imzaladığı Brest-Litovsk müqaviləsini çətin vəziyyətin məcburi nəticəsi 

olaraq deyil, Sovet hökumətinin sülh siyasəti ilə əlaqələndirməyə 

çalışırdılar. 

 

2.26. Transqafqaz Seymi, Brest müqaviləsi və Türkiyə ilə münasibətləri 
 

Ərzincan müqaviləsi imzalandıqdan sonra Ənvər Paşanın tələbi üzrə 

Osmanlı dövlətinin III Ordusunun komandiri Vehib Paşa Ərzincan 

istiqamətində hərəkətə başladı. Bu vəziyyət Transqafqaz Seymini ciddi 

şəkildə narahat etdi. Çxeidze yaranmış vəziyyəti müzakirə etmək üçün 

Seymi (məclisi) toplantıya çağırdı. Məclis 16 fevral 1918-ci ildə toplandı. 

Üç gün davam edən məclis 19 fevral (3 mart) 1918-ci ildə Tükiyə ilə 

müzakirələrə başlamaq haqqında qərar qəbul etdi.300 

Lakin vəziyyət çox sürətlə dəyişirdi. Transqafqaz komissarlığı Seyminin 

(məclisinin) qəbul etdiyi qərardan bir gün keçmiş, yəni, 4 mart 1918-ci ildə 

Brest-Litovskdan sovet nümayəndə heyətinin üzvü Qaraxandan gələn 

teleqram vəziyyəti dəyişdirdi. Teleqramda Brest-Litovsk müqaviləsinə 

əsasən Qars, Ərdəhan və Batumun Türkiyəyə verildiyi bildirilirdi. Bu 

teleqramdan sonra Türkiyə ilə müzakirələrə getməli olan heyətin səfəri 

təxirə salındı. 

Rusiyanın Brest-Litovsk müqaviləsini imzalamasına baxmayaraq 

Transqafqaz komissarlığının müqaviləyə münasibəti fərqli olmuşdur. 

Qaraxandan alınan teleqramdan Transqafqaz komissarlığı hökuməti çox 

böyük kədər duymuşdur. Bununla əlaqədar olaraq, Brest-Litovsk 

müqaviləsinə qarşı münasibətini bildirməkdə də heç gecikməmişdir. 

Transqafqaz Seymi dünyanın müxtəlif olkələrinə Brest-Litovsk müqaviləsi 

ilə əlaqədar olaraq müraciət etmişdir.  

Transqafqaz komissarlığı müqavilənin imzalanması və üç vilayətin 

Türkiyəyə verilməsinə qarşı olduğunu əvvəlcə Peterburqa, sonra isə ardıcıl 

olaraq London, Paris, Berlin və İstanbula teleqram göndərərək Brest-

Litovsk müqaviləsini tanımadığını və bu müqaviləyə etiraz etdiyini 

bildirdi. 301  Transqafqaz komissarlığı Avropa dövlətlərinə göndərdiyi 

məktubunda bəyan edirdi: “Transqafqaz hökuməti Transqafqaz və onun 

sərhədləri barədə ondan xəbərsiz və iştirakı olmadan imzalanmış hər hansı 

müqaviləni özü üçün qüvvədən düşmüş hesab edir”.302  

                                                           
 

300 Документи и материалы внешней политики Закавказия и Грузии, Тифлис, 1919, 

vəsiqə 46, 983/84. 
301 Dr. Akdes Nimet Kurat. Türkiye ve Rusya. S.466. 
302 Документи и материалы...с.85. 
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Transqafqaz komissarlığının vəziyyəti çox ziddiyyətli idi. Transqafqaz 

komissarlığı bölgədə bu və ya başqa dərəcədə siyasi hakimiyyətə sahib olsa 

da, hüquqi cəhətdən Rusiyadan ayrılmamışdı. Transqafqaz komissarlığı və 

Seymi Rusiyaya münasibətdə öz müstəqilliklərini hələlik elan etməmişdir. 

Bir zaman Transqafqaz komissarlığı Brest-Litovsk konfransına dəvət 

edildiyində dəvəti qəbul etməmiş və  təşkilatçılara göndərdiyi teleqramda 

bildirmişdir ki, Brest sülhündə iştirak etmək istəmir. Halbuki bu vəziyyət o 

zaman əldən qaçırılmamalı idi.  

Bəlli olmayan səbəblər üzündən, belə ehtimal edilir ki, orduda olan rus 

zabitlərinin Transqafqaz hökumətinin tanınmasına mane olmaq arzusu ilə 

əlaqədar olaraq Vehib Paşanın dəvət məktubu bir ay gecikmə ilə 14 fevral 

1918-ci ildə Tiflisə çata bilmişdi303 .  Bu yalnız rus zabitinin arzusu ilə 

əlaqədar deyildir. Məlum olduğu kimi, Transqafqaz hökumətində gürcülər 

və ermənilər çoxluq təşkil edirdilər.304 Onlar fikirləşirdilər ki, qəti olaraq 

Rusiyadan ayrılmış olsalar, asanlıqla Türkiyənin hakimiyyəti altına 

düşəcəklər. Bu qorxularla Transqafqaz hökuməti rəsmi olaraq tanınmaq və 

Brest-Litovskdakı  müzakirələrdə iştirak etmək şansını əldən vermişdir. 

Brest-Litovsk danışıqlarına Ukrayna nümayəndə 305  göndərdiyi halda 

Transqafqaz hökuməti Osmanlı dövlətini dəvət etməsinə baxmayaraq 

nümayəndəsini göndərməmiş və özünün Rusiyanın tərkib hissəsi olduğunu 

bildirmişdir. Belə vəziyyətdə onun Rusiyanın qəbul etdiyi Brest-Litovsk 

                                                           
 

303Yusuf Hikmet Bayur. Türk inkilabı tarihi. Cilt: III. 1914-1918 Genel savaş. Kısım: IV 

Savaşın sonu. Ankara, 1991, s.170.  
304  Bu Transqafqazda olan əhalinin sayı ilə tərs mütənasib idi. Osmanlı hökumətinə 

Transqafqaz hökuməti adından Gegeçkorinin imzası ilə bir məktub gəldiyində Əhməd 

Ağaoğlu onu çox qəribə qiymətləndirmişdir.:,,Qafqazdan bir təklif gəlib, o təklifin altında 

Gegeçkori adı vardır. Bəndəniz hesab edir ki, Qafqazda ortaya çıxacaq hökumətin başında 

Gegeçkori ola bilməz. Bu məktuba imza etməli adam ya Məhəmməd, ya Ömər, ya da Əli 

olmalıdır. Ona görə ki, orada yaşayan 10 milyon əhalinin 7 milyonu müsəlmandır. Zənn 

edirəm ki, qurulacaq hökumət Osmanlı nümayəndəsini Tiflisə deyil, Bakı, yaxud Gəncəyə 

dəvət edə bilər. Ona görə ki, Tiflis heç vaxt orada meydana gələcək dövlətin mərkəzi ola 

bilməz. Bütün Qafqazı təmsil edəcək dövlətin paytaxtı ya Bakı, ya da Gəncə ola bilər. 

Yusuf Hikmet Bayur. Türk inkilabı tarihi, cilt: III. 1914-1918 Genel savaş Kısım: IV 

Savaşın sonu. Ankara, 1991, s.172. 
305 Ənvər Paşanın 9 yanvar 1918-ci il tarixli teleqramında göstərilirdi ki, Brest-Litovsk 

müzakirəsində Ukrayna hökumətinin müstəqilliyi Rusiya Respublikası tərəfindən təsdiq 

edilmiş və tanınmışdır. Ukrayna nümayəndələrinin sülh danışıqlarında iştirak etmələri 

qəbul edildi. Transqafqaz hökuməti də iştirak etmək istərsə, biz köməklik göstərməyə 

hazırıq. Yalnız özləri ukraynalıların etdikləri kimi nümayəndələrini gecikmədən Brest-

Litovskiyə göndərməlidirlər. Orada onların qəbuluna və təmsil etdikləri hökumətin rəsmi 

olaraq tanınmasına köməklik göstərəcəyik. Hər halda uğur qazanılması mütləqdir.” Yusuf 

Hikmet Bayur. Türk inkilabı tarihi, cilt: III. 1914-1918 Genel savaş Kısım: IV Savaşın 

sonu. Ankara, 1991, s.169 
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müqaviləsinə müxalifətliyinə hüquqi qiymət vermək mümkün deyildi. Ona 

görə də Rusiyanın imzaladığı müqavilənin tələblərini yerinə yetirmək onun 

borcu idi.  

Sovet Rusiyası və Almaniya arasında Brest müqaviləsinə əlavə saziş 

imzalandı ki, əldə olan razılaşmaya görə, tərəflərin Bakıya və Bakı neftinə 

olan qarşılıqlı iddiaları təmin olunmuşdur. Bununla bağlı sazişin 19-cu 

maddəsində deyilirdi: “Almaniya Qafqazda Gürcüstanın hüdudlarından 

kənarda hərbi əməliyyatlarda hər hansı üçüncü dövlətə heç bir yardım 

göstərməyəcəkdir”.306 

Transqafqaz komissarlığının qarşı olduğu əsas məsələ üç vilayətin, 

xüsusən Batumun Türkiyəyə verilməsi idi. Onlar imkanları daxilində hər 

vəchlə bu yerlərin Türkiyəyə verilməsinin qarşısını almağa çalışırdılar. 

Batumun da etnik tərkibi ermənilərin iddiasına əsas vermirdi. Batumun 

əhalisinin 70%-i türk,12,5%-i erməni, 7%-i gürcü idi.307  

25 fevral (10 mart) 1918-ci il tarixində Vehib Paşadan Qars, Ərdəhan və 

Batumun boşaldılması, erməni və gürcü birliklərinin oradan çıxarılması ilə 

əlaqədar radio-teleqrafla bir məktub alındı. Bununla da Türkiyə ilə 

Transqafqaz Seymi arasında münasibətlər çox ciddiləşmişdi.308 Transqafqaz 

komissarlığı türk tərəfinin tələbləri ilə əlaqədar elə bir əsaslı iş görmədilər. 

Osmanlı dövləti Transqafqaz Seyminin münasibətini bildiyindən məsələnin 

yalnız hərbi yolla deyil, siyasi platformada həll etmənin yolunu axtarmaq 

istədi. Osmanlı dövləti bu fikirlərini Trabzon konfransında müzakirə 

edəcəkdi. 

Ərzincan müqaviləsindən sonra 12 fevral 1918-ci ildə türk əsgəri 

birlikləri rus işğalında olan yerləri azad etməyə başlamışdı. Rus əsgərləri 

çəkildiyindən türk əsgəri birliklərinə qarşı duracaq elə bir qüvvə yox idi. 

Bununla əlaqədar olaraq, türk qüvvələri heç bir müqavimət görmədən bir 

zamanlar rus işğalı altında olan yerləri azad edirdi. 13 fevral 1918-ci ildə 

Ərzincan xilas edildi. Rusların çəkilməsindən istifadə edən ermənilər 

imkanları olmasa da, müqavimət göstərməyə çalışırdılar. Lakin ermənilər 

nizami türk birliklərinin hərəkətinə qarşı dura bilmirdilər. Bunlara 

baxmayaraq, ermənilərin təşkil etdikləri, tarixi ədəbiyyatda yanlış olaraq 

könüllü birliklər adlandırılan qüvvələr ordunun qarşısından qaçdıqları halda 

müsəlman əhaliyə zülm edirdilər. Yandırılan və dağıdılan kəndlərin sayı 

onların keçdikləri yerlərdə günbəgün artırdı. Ermənilər minlərlə qadın, uşaq 

                                                           
 

306 Mustafa Çolak. Hərbiyyə naziri Ənvər Paşa və Türkçü Politikaları (1916-1918). Fakültə 

kitab evi, 2006, s.12. 
307 Azərbaycan Respublikası MDA, f.28, siy.1, iş 42, v. 34. 
308 Документи и материалы внешней политики Закавказия и Грузии. Тифлис, 1919, 

vəsiqə 49, s. 86  
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və kişini günahsız olduqları halda öldürmüşdülər. Onların günahı 

müsəlmanlıqları, türklükləri idi. 

Rusların yerini doldurmağa çalışan erməni birlikləri Ərzurum 309 

çevrəsində nizami türk birliklərinə qüvvətli müqavimət göstərməyi 

planlaşdımışdılar. Ermənilər türklərin irəliləməsini dayandırmaq 

təşəbbüsündə olsalar da, buna nail ola bilmədilər və böyük miqdarda itki 

verərək geri çəkilməyə məcbur oldular. 12 mart 1918-ci il tarixində 

Ərzurum da azad edildi. Türk birliklərinin irəliləyişi dayanmadan, ciddi bir 

müqavimət görmədən 14 mart 1918-ci ildə 1914-cü ildəki türk-rus sərhədinə 

çatdı.310 

 

2.27.  Üç türk vilayətində referendum, 1918-ci ilin yayı 
 

Brest-Litovsk müqaviləsinin 4-cü maddəsinin meydana çıxması da çox 

mətləblərdən xəbər verir. Birincisi ondan ibarətdir ki, müqavilənin 

maddələrini hazırlayanların erməni mərkəzlərinin təsiri altında olduqları 

aydın görünür.  Bunu ondan görmək olar ki, 4-cü maddə müqavilənin 

mətninə təsadüfi olaraq daxil edilməmişdir. Müqavilə mətnini 

hazırlayanlarda əsassız olsa da, belə bir fikir var idi ki, Rusiya tərəfindən 

Osmanlı dövlətinə qaytarılan vilayətlərdə ermənilərin çoxluq olmaq 

imkanları var imiş. Ona görə də müqavilənin mətnində bölgənin taleyini 

“yerli xalq müəyyən edəcəkdir” ifadəsi verilmişdir.   

Bölgənin taleyini yerli xalq da müəyyən etdi. Qars, Ərdəhan və Batumda 

yaşayan xalqın mütləq olaraq çoxu müsəlmanlar, türklər idi. Əvvəldə şərh 

etdiyimiz kimi, Brest-Litovsk müqaviləsi üç vilayətin Türkiyəyə 

birləşdirilməsində xalq referendumunu şərt olaraq qoymuşdur. Müqavilənin 

tələblərini yerinə yetirmək üçün vilayətlərdə 19 yaşı tamam olan hər kəsin 

iştirakı ilə 14 iyul 1918-ci ildə xalq referendumu keçirildi. Səsvermənin 

sonunda müəyyən edilmişdir ki, 138.582 nəfər müsəlmandan və 23.326 

nəfər qeyri-müsəlmandan səsvermə haqqı olanlar 87.048 nəfər olmuşdur. 

Bunlardan 85.129 nəfəri Türkiyəyə birləşmə sualına “bəli”, 411 nəfər 

“xeyr” səs vermişdir. 1693 nəfər isə bitərəf qalmışdır. Bu şəkildə keçirilən 

xalq referendumundan Türkiyəyə birləşdirilmə qərarı alınmışdır.311  

                                                           
 

309 “Rus əsgərlərinin boşaltdıqları Ərzurumda, qısa bir müddətdə “Erməni əsgəri komitəsi” 

adında komitə yaradıldı və bölgənin idarəsini əlinə aldı.” Yusuf Hikmet Bayur .Türk 

inkilabı tarihi, cilt: III. 1914-1918 Genel savaş Kısım: IV Savaşın sonu. Ankara, 1991, 

s.181. 
310 Dr. Akdes Nimet Kurat. Türkiye ve Rusya. S.467.  
311 Ender Gökdemir. Cenubi Garbi Kafkas hükümeti. Ankara,1989, s. 136-137; St. Shaə. 

Adı keçən əsər, s.389.Nasir Yüceer. Adı keçən əsər, s. 16; Kirzioğlu, “Cenub-i Garbi 

Kafkas Hükümeti (Qars Milli Şura Hükümeti). S.953. 
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Lakin Rusiya bolşevikləri, xüsusən erməni millətindən olanlar üç 

vilayətdə keçirilən referendumu qəbul etmək istəmirdilər. Onlar əsassız 

olaraq üç vilayətdə ermənilərin çoxluq təşkil etdikləri haqqında köhnə 

nağıllarını təkrar edirdilər. Guya türk hakimiyyəti ermənilərin köhnə 

yerlərinə qayıtmaq haqqını tanımamışdır. “Öz ordularını “Türkiyə 

Ermənistanı” ərazisinə daxil etdilər və Rusiya Xalq Komissarları Sovetinin 

dekreti ilə erməni əhalisinə öz müqəddəratını təyin etmə hüququnu təmin 

etməyə imkan vermədilər”.312  

Lakin burada bir cəhətin də qeyd edilməsi lazımdır. Məlum olduğu kimi, 

Sovet hakimiyyətinin ən mühüm prinsiplərindən biri də millətlərin öz 

müqəddəratını təyin etməsi hüququ idi. O zaman erməni mətbuatı həmin 

vilayətlərdə çoxluq təşkil etdikləri haqqında kampaniya aparırdılar. Deməli, 

erməni təbliğatı müqaviləni hazırlayanları az da olsa belə inandıra bilmişdi. 

Buna görə də üç vilayətin ərazisində ümumxalq sorğusu - referendum 

keçirilməsi nəzərdə tutulurdu. “Bu vilayətləri gecikmədən türk jandarma 

qüvvələrinin tutması qərarlaşdırıldığından, Hakkı Paşa belə bir referenduma 

etiraz etmədi. Üç vilayətin Türkiyəyə birləşdirilməsinə imkan verən bu 

maddənin qəbulu ilə əlqədar olaraq Hakkı Paşa çox məmnun qalmış, 

“bununla da sovet və türk nümayəndələrinin eyni məqsəd üzərində 

birləşdiklərini” ifadə etmişdir. Çünki “hər ikisi də əsas düşmənləri çar 

Rusiyasını məğlub etməklə bunu isbat etdilər” demişdi.313 

Qars, Ərdəhan və Batumun ruslar tərəfindən  azad edilməsi Brest-Litovsk 

müqaviləsində razılaşdırılmışdır. Lakin müqavilədə bu məsələnin 

qoyuluşunun spesifik xüsusiyyəti ondan ibarət idi ki, həmin üç vilayətin 

Rusiyaya nə vaxt və hansı şəkildə verilməsini aydınlaşdıran bir maddə yox 

idi. Lakin bu maddə olmasa da, müqavilədə qeyd edilən vilayətlərin 

Türkiyəyə birləşdirilməsinə heç bir maneə olmamalı idi.  

Bu üç vilayətin Türkiyəyə birləşdirilməsi məsələsi bir çox hallarda 

düzgün şərh edilmir. Birinci, o müəyyən edilməlidir ki, üç vilayət Osmanlı 

dövlətindən necə bir şəraitdə ayrılmışdır. Bu üç vilayət bir zaman Osmanlı-

Rus müharibəsinin nəticəsində müharibə təzminatı olaraq Rusiyaya 

verilmişdi. Sovetlər hakimiyyətə gəldikdən sonra qəbul etdikləri sülh 

haqqında dekretlə hər cür təzminatdan imtina etdilər. Bununla əlaqədar 

olaraq, sovet hökuməti “Sülh haqqında dekret”inə sadiq qalırdısa, bu 

məsələ, üç türk vilayətinin ana vətənə birləşdirilməsi mexaniki olaraq həll 

edilməli idi. Həmin səbəbdən də Rusiya bu üç vilayətin Türkiyəyə 

birləşdirilməsinə etiraz etməməli idi. Müzakirələrin sonunda Rusiya etiraz 

etmədi də. 

                                                           
 

312 Документы внешней политики СССР. Т.1, M., 1957, с. 712. 
313 Г.Сокольников. Бретский мир. Moskva, 1920, с.21. 
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Rusiya Brest-Litovsk müqaviləsində erməni birliklərinin silahsızlandırıl-

masını qəbul etdiyi halda faktiki olaraq onların silahlandırılmasını davam 

etdirirdi. Sovet hökumətinin Brest-Litovskda olan nümayəndələri 

ermənilərlə əlaqədar siyasətlərini belə əsaslandırmağa çalışırdılar ki, 

ermənilər onlara qarşı olan hücumlardan özlərini müdafiə etmək istədikləri 

üçün onlara lazım olan silahlar verilməlidir. Ermənilərə silah verildiyində 

onlara hücum edənlər bir şeyə nail ola bilməyəcəklərini anlayacaqlar və belə 

vəziyyətdə hər iki tərəf bir-biri ilə dinc şəraitdə yaşamağa məcbur olacaqdır. 

Rus nümayəndə heyəti Rusiya Xalq Komissarları Sovetinin “Türkiyə 

Ermənistanı” haqqında dekretini də bu mövqedən zəruri müdafiə tədbiri 

olaraq təqdim etməyə çalışırdı. Lakin Osmanlı dövlətinin nümayəndəsi 

“Türkiyə Ermənistanı” haqqında dekretin bölgədə çıxara biləcəyi faciələri 

sayması tərəflər arasında münasibətlərə bir gərginlik gətirmişdi. 314 

Türkiyənin nümayəndəsi Nəsimi bəy hökumətinin ermənilərlə əlaqədar 

mühüm tədbirlər hazırladığını bildirmişdi.315 

 

2.28.  Türk ordusu Anadoluda üç vilayətdə erməni özbaışınalıqlarına 

son qoyur 
 

3-cü ordu 5 fevral 1918-ci ildə Bitlisdən Tireboluya qədər uzanan xəttin 

şərqində ermənilərə qarşı altı istiqamətdə hücuma keçdi. Türk torpaqları 

sürətlə rusların dəstəyini itirmiş ermənilərdən qurtarılmağa başlandı. 7 

fevral 1918-ci ildə Kəlkit, 13 fevral 1918-ci ildə Ərzincan,316 19 fevralda 

Bayburt, 22 fevral 1918-ci ildə Tercan ermənilərdən qurtarıldı. 

Sahil boyunca irəliləyən Osmanlı birlikləri 24 şubat 1918-ci ildə 

Trabzonu, 12 martda Malazgirti, Hınısı və Ərzurumu ruslardan geri aldı. 16 

mart 1918-ci ildə Köprüköy və Tortum, 15 martda isə Oltu qurtarıldı. 8 

aprel 1918-ci ildə Osmanlı birlikləri Şərqi Anadoluda hərəkata başladılar və 

ruslara arxalanaraq ermənilərin çoxlu faciələr və qırğınlar törətdikləri, 

xarabaya çevirdikləri Van azad edildi.317 Beləliklə, Şərqi Anadolu və Qara 

dəniz bölgəsinin hamısı düşməndən xilas edilmiş oldu. Artıq rusların və 

onlarla birlikdə ermənilərin Anadoluda qalmaq  imkanları olmadığından 

                                                           
 

314 Dr.Akdes Nimet Kurat. Türkiye Ve Rusya.  XVIII Yüzyıl Sonundan Kurtuluş Savaşına 

Kadar Türk-Rus İlişkileri (1789-1919). Ankara,  1970, s. 371-372. 
315Yenə orada.  
316 Yavuz. Birinci Dünya Harbinde Erzincan’da rus İşgali ve Ermeni Mezalimi. C.37. 
317 Fahir Armaoğlu.  20.Yüzyıl Siyasi Tarihi (1914-1918). Ankara, 1984, s. 128, 131, 132; 

Yusuf Hikmet Bayur. Türk İnkilap Tarihi. C.3, Ankara, 1957, s.58, 59; Fahri Belen. Birinci 

Dünya Harbinde Türk Harbi (1917 Yılı Hareketleri), C.4, Ankara, 1966, s. 201-205. Türk 

Silahlı  Küvvetleri Tarihi. Osmanlı Devri Birinci Dünya Harbi İdari Faaliyetler  Ve 

Lojistik; C.10, Ankara, 1985, s.492. 



 
 
 

129 
 

Qafqaza doğru geri çəkilirdilər. Onların Qafqaza doğru geri çəkilmələri də 

bölgə üçün çox böyük faciələrin yaşandığı bir dövrdür. 

 

 

2.29.  İslam ordusu məsələsi, 1918-ci ilin yayı 
 

İslam ordusunun  Qafqaz hərəkatı ilə əlaqədar müəllif yazırdı: ,,Bizim 

nəslimizin vəzifəsinə, həm də əsl vəzifəsinə indi başladığımıza inanırdım. 

Bu vəzifə, tarixi varlığı sona çatmış bir imperatorluğun yerinə, əsasları bir-

birinə birləşmiş olan bir millətin tarix birliyinə, dil və dilək birliyinə 

dayanan milli bir varlığın, yəni Turan’ın qurulması olacaqdır. 

“Ənvər Paşanın Panturançı siyasətinin əsas dayağı isə onun “İslam 

ordusu” adını verdiyi Osmanlı-azəri-dağıstanlılardan ibarət yaradılan hərbi 

qüvvə idi”. 318  Qafqaz İslam ordusunun daxilindəki qüvvələr: General 

Şıxlinskinin Müsəlman Milli birlikləri 319 , “Vəhşi diviziya”dan bəzi 

ünsürlər320 və başsız qruplarının Osmanlı 5-ci piyada birliyinin çərçivəsində 

təşkilatlanmasından ibarət idi. On altı min ilə on səkkiz min nəfərlik olub bu 

qüvvələrin üçdə biri hərbi təlim görməmiş milislərdən ibarət idi”.321 

Svyatoxovski Qafqaz İslam  ordusunun yaradılmasını Osmanlı dövlətinin 

Brest sülh müqaviləsinin şərtlərinə qarşı tədbir olaraq dəyərləndirirdi. Ona 

görə, Osmanlı dövləti Almaniyanı və Rusiyanı qızışdırmamaq üçün Qafqaza 

hərəkət edən orduların belə adlanmasına nail olmuşdur.  “Osmanlılar Brest-

Litovsk müqaviləsinin şərtlərini tapdalayaraq, sovet Rusiyası, xüsusilə də 

Almaniya ilə münasibətlərinin pozulmasını istəmədiklərindən bu hərbi 

birlikləri görüntüdə tamamilə Osmanlının idarəsinə daxil etmirdi”.322 

Brest-Litovsk konfransında Qafqazla, o cümlədən Azərbaycanla əlaqədar 

məsələ də müzakirəyə çıxarılmışdı. Uzun illər bu məsələ rus və Azərbaycan 

tarixşünaslığında məqsədli olaraq gizli saxlanılmışdır. İlk nəzərdə bu, 

Türkiyənin təhlükəsizlik tədbiri kimi ortaya çıxmışdır. Türkiyə yalnız üç 

vilayətin birləşdirilməsi ilə kifayətlənmək istəmirdi. Gələcəkdə Rusiyanın 

Türkiyəyə qarşı yarada biləcəyi təhlükəni azaltmaq üçün tədbirlər görməyə 

təşəbbüs göstərmişdi. Bu təklifin Ənvər Paşa tərəfindən gəldiyi irəli 

sürülürdü.  

“Ənvər Paşa Qafqazdan Osmanlı torpaqlarına istiqamətlənə biləcək yeni 

bir rus təhlükəsinə və istilasına qarşı Qafqaz müsəlmanlarını əhatə edə 

                                                           
 

318 Tadeuş Svyatoxovski.  Göstərilən əsəri, s.178 
319 Müsəlman (Qafqazda azərbaycanlı birlikləri) milli birlikləri İslamı təmsil etdiyi halda 

erməni milli birlikləri kimi təmsil edirdi?  
320 Tadeuş Svyatoxovski. Göstərilən əsəri, s. 178 
321 Yenə orada, s.178-179. 
322 Tadeuş Svyatoxovski. Müslüman Cemaetten Ulusal Kimliğe Rus Azerbaycanı (1905-

1929). Ankara. 1988 
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biləcək böyük bir tampon dövlət meydana gətirməyi və Osmanlı dövlətini 

Rusiyanın şərindən ancaq belə bir tədbirlə qurtara biləcəyini düşünmüşdür. 

Bu layihənin ilk mərhələsi, Bakını bolşeviklərin əlindən qurtararaq 

Azərbaycanı müstəqilliyinə qovuşdurmaq idi”. 323  Həmin təklifə görə, 

Türkiyəyə bitişik olan Qafqaz torpaqlarında İslam dövləti yaradılmalı idi.324 

Bu dövlət Rusiya ilə Türkiyə arasında bir tampon dövləti rolunu 

oynayacaqdı325.  Həmin dövlətə Azərbaycanın və Dağıstanın da daxil olması 

düşünülürdü. Ruslar bu təklifə qətiyyətlə etiraz etdilər. Almanlar da öz 

mənfəətlərinə görə belə bir İslam dövlətinin yaradılmasını məsləhət 

görmədilər. Türk təklifi tərəflərdən dəstək ala bilmədi. 

Sonradan İslam dövlətinin yaradılması haqqında Türkiyə nümayəndəsi-

nin  Brest - Litovskda təklifinin qəbul edilməməsi Osmanlı Milli Məclisində 

(Məclisi Mebusan) də müzakirə edilmişdir. Bu məsələyə münasibətini 

bildirən Ənvər Paşa təklifin qəbul edilməməsini böyük bir itki olaraq 

dəyərləndirmişdi. Osmanlı Milli Məclisində danışan Ənvər Paşa Sovet 

Rusiyasında millətlərin öz müqəddəratını təyin etmə prinsipi ilə əlaqədar 

fikirlərini də bildirmişdir. Qeyd etmişdir ki, millətlərin öz müqəddəratını 

təyinetmə prinsipi gələcəkdə Azərbaycana və Dağıstana müstəqil dövlət 

olmaq imkanı verəcəkdir. O, Azərbaycan və Dağıstan dövlətlərinin 

qurulmasına Osmanlı dövlətinin hər cür köməklik göstərəcəyini, beləliklə, 

başqa bir yol ilə Rusiyada yaşayan müsəlmanların dövlətçiliyinə nail 

olunacağını da bildirmişdi.326 

1918-ci ilin yayında Osmanlı türk hərbi qüvvələrinin istər Bakıya, istərsə 

də Dağıstana qədər gedə bilmələri həqiqətən böyük müvəffəqiyyət idi. Bu 

hərəkatın ilk nəticəsi ondan ibarət olmuşdur ki, Azərbaycanda və 

Dağıstanda iki müstəqil dövlət qurulmuş oldu. Burada bir məsələnin qeyd 

edilməsi zəruridir. Uzun illərdən bəri türk əsgəri birliklərinin Qafqaz 

istiqamətində hərəkəti mexaniki olaraq turançılıq adlandırılır və Ənvər 

Paşanın hesabına yazılır. Lakin burada turançılıqdan əvvəl daha mühüm 

məsələlər var idi. Birinci, qeyd edilməlidir ki, Birinci dünya müharibəsinin 

sonlarına doğru Ənvər Paşanın turançılıq ideyasının həyata keçirilməsi 

ideyasına  inanması imkansızdır. 

Dünya müharibəsi cəbhələrində vəziyyəti hərtərəfli bilən Ənvər Paşa 

kimi dövlət adamı nə qədər idealist olsa da turançılıq fikirlərinin 

gerçəkləşmək imkanının olmadığını bilməmiş deyildi. Lakin bundan daha 

əhəmiyyətli olanı Osmanlı dövlətinin dövlət mənafeyinə uyğun olaraq uzun 

                                                           
 

323  Yüceer Nasır. Göstərilən əsəri, s. 43.  
324 Dr. Akdes Nimet Kurat. Göstərilən əsəri, s. 383. 
325  Yüceer Nasır. Göstərilən əsəri, s. 43.  
326  Ender Gökdemir. Cenubi Garbi Kafkas Hükümeti. Ankara, 1989, s.136-137; St. Shaw. 

Göstərilən əsəri, s.389. Nasir Yüceer. Göstərilən əsəri, s. 16. 
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illərdən bəri türk dövlət adamlarının çalışdıqları Osmanlı dövlətinin 

sərhədləri Rusiyanın sərhədləri ilə birləşməsi, yəni aralarında başqa bir 

dövlət olması fikri idi. Türkiyənin təhlükəsizliyində bu çox mühüm amil idi. 

Türkiyə uzun illər Rusiya ilə savaşlar aparmış və onun nəticələrini 

unutmamışdır.  

Azərbaycanda və Dağıstanda qurulmuş respublikaların xarekteri də uzun 

illər mübahisə mövzusu olmuşdur. “Türkiyənin irəlidə təhlükəsizliyi 

baxımından zəruri gördüyü böyük bir İslam dövlətinin təməlləri atılırdı. Bir 

müddət sonra Azərbaycan ilə Dağıstanın, Türkiyənin təşviqi ilə bir 

federasiya halında birləşmələri mümkün olacaqdı. Buna bəlkə də İran 

Azərbaycanı da qatılacaq və bu sürətlə əhalisi 10 milyonu aşan, necə 

adlanmasından asılı olmayaraq böyük bir Türk-İslam dövləti meydana 

gəlmiş olacaqdı. Bununla da Ənvər Paşa və Tələt Paşanın “Turançılıq” 

siyasətləri müsbət nəticə vermiş olacaqdı. Bu yolda layihələrin həqiqətən 

münasib şərtlər olduğunda həyata keçməsinin də mümkünlüyü isbat edilmiş 

olacaqdı”.327 Bunlar Ənvər Paşanın idealizmindən bəhrələnsə də, tarixçinin 

birincinin idealizmini kölgədə qoyan idealizmidir. Tezis gerçəklərə deyil, 

xəyali qələbələrə əsasən hesablanmışdır. 

Müəllifin tezisinin həyata keçə bilməsi üçün bir sıra idealistcəsinə arzu 

olunan amillərin olması vacib idi. Birincisi ondan ibarət idi ki, Türkiyə 

(Almaniya bloku) Antanta dövlətlərinə qarşı müharibədə qalib gəlməli idi. 

Hər şey müharibənin nəticəsinə bağlı idi. Əslində 1918-ci ilin əvvəllərindən 

kimsə Türkiyənin daxil olduğu blokun qalib gələcəyinə inanmırdı. Türkiyə 

(və Almaniya) bu müharibədə məğlub oldular. 30 oktyabr 1918-ci ildə 

Mudros müqaviləsi ilə Türkiyə Azərbaycan və Dağıstandan tamamilə əlini 

çəkməyə məcbur ediləcəkdir. 

 

2.30. Rusiya müsəlmanlarına Osmanlı dövlətinin himayəsi məsələsi, 

1918-ci il mart 
 

1918-ci ilin aprelində Batuma gələn Ənvər Paşa Şimali Qafqaz və 

Azərbaycan nümayəndə heyəti ilə görüşdü. Əslində bu heyətlər 

Transqafqazda millətlərarası münasibətlərin əsas problemi haqqında ona 

məlumat verirdilər. Çox halda müzakirələrin ana mövzusu erməni və 

bolşevik ittifaqının təşkil etdikləri müsəlman qırğınları idi. Qeyd olunan 

yerlərdə bolşevik-erməni birlikləri vəziyyətin sahibi idilər. Onlar 

müsəlmanlarla amansız rəftar edirdilər. Bu böhranlı vəziyyətdə 

azərbaycanlıların müdafiə olunmaq imkanının zəif olması ilə yanaşı 

müraciət edə biləcəkləri, ermənilərin qırğınını dayandıra biləcək qüvvə yox 

idi. Şimali Qafqaz və Azərbaycan nümayəndələrinin tələbləri əslində Ənvər 
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Paşanın da planlarına uyğun idi. Bu məsələlərlə bağlı daha geniş, əhatəli 

müzakirələr etmək və maddi imkanlar tapmaq üçün Tələt Paşa və hökumətin 

başqa üzvləri ilə də görüşmələr lazım idi.328 

Transqafqaz hökuməti nə qədər bölgəyə nəzarət etməyə çalışsa da faktiki 

olaraq ermənilərin qırğınlarının qarşısını ala bilmirdi. Azərbaycanlılar 

Rusiyadan kömək istəyə bilməzdilər. Ermənilərin ittifaqda olduqları 

bolşeviklər, əslində özlərini Rusiyanın Qafqazda nümayəndəsi kimi 

aparırdılar. Azərbaycanlıların müraciət edə biləcəkləri yalnız Osmanlı 

dövləti ola bilərdi. Artıq Osmanlı türkləri ilə Qafqaz türkləri arasında 

qarşılıqlı yardım zəruri, məhv olmaqdan qurtuluş yolu idi. Bir sözlə, tam 

mənada Osmanlı ordusunun Qafqaz, o cümlədən Azərbaycan yürüşünü 

qurtuluş yürüşü adlandırmaq daha düzgün və türk ordusunun missiyasını 

daha dəqiq müəyyən etmiş olardı.  

Orada Osmanlı dövləti tərəfindən yalnız Azərbaycanla deyil, Rusiyada 

olan bütün müsəlmanlarla əlaqədar təkliflər də var idi. Osmanlı 

nümayəndələri tərəfindən “yalnız Qafqazda deyil, Rusiyadakı bütün 

müsəlman-türklərin bir növ türk dövlətinin himayəsi altına verilməsi 

məsələsi təklif edilmişdi.329  Bununla əlaqədar olaraq Rusiyadakı türklərə 

geniş siyasi və mədəni haqların verilməsi tələb edilir, bunların həyata 

keçirilməsinin Türkiyə tərəfindən nəzarətdə saxlanılması təklif olunurdu. 

Dövlətlərarası bir sülh müqaviləsinin müzakirəsi sırasında Rusiyadakı 

müsəlmanların və türklərin haqlarının tanınması məsələsi, beləliklə, ilk dəfə 

olaraq müzakirə mövzusu olmuşdur.  

Bununla əlaqədar, türk tələbləri almanlar tərəfindən heç qəbul edilməmiş 

və dəstəklənməmişdir. Bundan istifadə edən rus tərəfi türklərin təklifini rədd 

etmişdi. Lakin qarşı tərəfin müqavimətinə baxmayaraq, Brest-Litovsk 

müqaviləsinin mətninə Rusiyadakı müsəlman türklər haqqında bir sıra 

maddələr daxil edilmişdir. Rusiya müsəlmanlarından Türkiyəyə köçmək 

istəyənlərə Sovet hökuməti tərəfindən heç bir əngəl törədilməyəcəkdi.330 Bu 

maddə ilə faktiki olaraq Sovet hökuməti Türkiyənin Rusiyadakı 

müsəlmanlarla maraqlanmasını qəbul və təsdiq etmək məcburiyyətində 

qalırdı.331  

Həmin səbəbdən də müqaviləni imzalayan dövlətlərin nümayəndələri 

imza etdiklərinə baxmayaraq, müqaviləyə fərqli şəkildə yanaşırdılar. Sovet 

                                                           
 

328  Yüceer Nasır. Göstərilən əsəri, s.37. 
329  Avropa dövlətlərinin, o cümlədən Rusiyanın Osmanlı dövlətində yaşayan xristianlar 

üzərindəki himayə haqqı kimi . 
330  Brest-Litovsk sülh müqaviləsinin mətnində XI maddənin əlavəsi. Dr. Akdes Nimet 

Kurat. Göstərilən əsəri, s. 384. 
331 Dr. Akdes Nimet Kurat. Göstərilən əsəri, s. 384.  
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nümayəndələri Brest-Litovsk müqaviləsini “bir diktə”332 olaraq qiymətlən-

dirirdilər. Etiraz etsələr də, sonunda imza etdilər. Sovet Rusiyasının Brest-

Litovsk müzakirəsində katibi Qaraxan oradan Transqafqaz komissarlığına 

göndərdiyi teleqrafda göstərirdi ki, Rusiya bu üç vilayəti Türkiyəyə verməyə 

məcbur olduğunu və bunun çox kədərləndirici itki olduğunu təəssüflə 

bildirirdi. Sovet Rusiyasının Xarici İşlər naziri Çiçerin333 də bu üç vilayətin 

Türkiyəyə verilməsini kədərlə qarşılamış və bunu məcburiyyət olaraq 

alınmuş qərar kimi qiymətləndirmişdi. 

Türkiyə tərəfi Brest-Litovsk müqaviləsinə yüksək qiymət verir, onu 

“1711-ci il Prut və 1856-cı il Paris müqaviləsindən sonra ilk dəfə Rusiyaya 

qarşı “bir qələbə vəsiqəsi” hesab edirdi. 334  Brest-Litovsk müqaviləsinin 

maddələri də Osmanlı dövləti tərəfindən çox sürətlə yerinə yetirildi. Türk 

əsgərləri çox keçmədən Qarsı, Ərdəhanı və Batumu ana vətənə birləşdirdi. 

Keçirilən referendum ilə vilayətlərdə ermənilərin mütləq azlıqda 

olduqları təsbit edildi və üç vilayət rəsmi olaraq Türkiyəyə birləşdirildi. 

Brest-Litovsk müqaviləsini Sovet hökuməti təsdiq etdi. Artıq Azərbaycanda 

və Qafqazda Osmanlı dövlətinin nüfuzu artmışdı. Heç təsadüfi deyil ki, 

xarici müəlliflər də bu vəziyyətə xüsusi diqqət vermişlər. Tadeuş 

Svetoxovskiyə görə, “Bu arada Şimali Qafqazdan və Gürcüstanın 

müsəlmanlar yaşayan bölgələrindən gələn nümayəndələr Osmanlı dövlətinə 

birləşmək üçün müraciət edirdilər. Bu arzunun geniş yayıldığını gözləməyən 

Almaniyanın Transqafqazdakı nümayəndəsi Von Lossov belə deyirdi: “Türk 

təbliğatının böyük təsir göstərdiyi Batum və Qarsın işğal edilməsindən sonra 

təhsilsiz müsəlman kütlələr arasında Türkiyənin şan və şöhrəti gedərək 

artırdı”.335 

Osmanlı dövlətinin Gürcüstan, Ermənistan və Azərbaycanla imzaladığı 

müqavilələrdə əsas olaraq 1877-ci ildə Osmanlı dövləti ilə Rusiya arasında 

olan sərhəd götürülmüşdü. Bu müqavilələrə yalnız sərhədlərin müəyyən 

edilməsi bucağından deyil, daha geniş bucaq altında baxmaq lazımdır. Bu 

onunla əlaqədardır ki, Osmanlı dövlətinin Transqafqazda meydana gəlmiş 

bu üç respublika ilə imzaladığı müqavilələr onun həqiqi sərhədindən daha 

uzaqlara irəliləyə bilməsinə imkan verirdi. Bu müqavilələrlə Osmanlı 

dövləti Gümrü-Culfa dəmiryoluna da əslində sahiblənmiş olurdu. Burada ən 

mühüm cəhətlərdən biri ondan ibarət oldu ki, qeyd olunan dəmiryolunun 

Osmanlı dövlətinin nəzarətində olması faktiki olaraq onun Təbriz və Şimali 

İranla əlaqəsinin həyata keçirilməsi üçün əlverişli şərait yaratmışdır. Birinci 

                                                           
 

332 Yenə orada, s. 384. 
333 Yenə orada, s. 381; Tadeuş Svyatoxovski. Göstərilən əsəri, s.165. 
334 Dr. Akdes Nimet Kurat. Göstərilən əsəri, s. 384.s.  384. 
335 Tadeuş Svyatoxovski. Göstərilən əsəri,  s.170. 
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dünya müharibəsi dövründə Osmanlı dövlətinin belə bir imkana sahib 

olması, onun o bölgələrə hərbi qüvvələrini daşımaqda bir rahatlıq 

yaratmışdı. 

Bu müqavilələrdə digər mühüm cəhətlərdən biri də ondan ibarət idi ki, 

həmin dəmiryolları Osmanlı dövlətinin Culfa və Naxçıvanla də əlaqələrini 

rahatlaşdırırdı. Bu, yalnız bölgənin deyil, Azərbaycanın da vəziyyətinə 

əsaslı təsir imkanı yaratmışdır. Faktiki olaraq, Osmanlı dövlətini 

Azərbaycanın qonşusu vəziyyətinə gətirmişdi. Bu da gələcəkdə ciddi 

ehtiyac olduğunda Osmanlı dövlətinin hərbi qüvvələrinin Azərbaycana 

kömək göstərməsinə imkan verəcəkdi. Müqavilələrin Osmanlı dövlətinə 

vermiş olduğu başqa imkanlar da var idi. Osmanlı dövlətinin Transqafqazın 

yeni yaranan üç respublikası ilə imzaladığı müqavilələr ona qonşularının 

hərbi imkanlarını müəyyən etməsinə də imkan vermişdir. Müqavilələrə görə 

Osmanlı dövləti Gürcüstanın və Ermənistanın ordusunun sayının da 

müəyyən edilməsinə təsir edə bilirdi. Həmin ölkələrin ordularının sayı 

Osmanlı dövləti ilə birlikdə müəyyən edilməli idi. Dəmiryollarının 

Osmanlılar tərəfindən istifadə edilə bilinməsi, bu dövlətlərin torpaqlarına 

girilib oradan keçilməsinə, Osmanlı dövləti ilə müharibə edən ölkələrin 

vətəndaşlarının həmin ölkələrdən çıxarılmasına imkan verirdi.  

 

2. 31. Qafqazda və Azərbaycanda 1918-ci ilin mart qırğınları 
 

1917-ci il dekabr ayının sonlarında Tiflisdən müxtəlif xəbərlər gəlirdi. 

Bunlardan biri ermənilərin Azərbaycanda qırğına hazırlaşmaları ilə əlaqədar 

idi. Xəbərlərdə bildirilirdi: “Daşnaklar nüfuzlu dəstə rəhbərləri ilə birlikdə 

rusların tərk etdikləri türk vilayətlərində qırğın təşkil etməyi planlaşdırırlar. 

Heç bir müsəlmanı salamat buraxmayacaqlar. Bununla da “Böyük 

Ermənistan” üçün əlverişli zəmin hazırlamış olacaqlar”.336 

Artıq Qafqazın hər yerində bu kimi söhbətlər eşidilirdi. Əslində 

ermənilərin Anadoluda və Qafqazda müsəlmanlara, türklərə qarşı qırğına 

hazırlaşmaları bir sıra səbəblərlə əlaqədar idi. Bunlar içərisində mühüm 

olanı rusların cəbhəni boşaltması idi ki, onları faktiki olaraq erməni ordusu 

əvəz edirdi. Bu da onlara əlverişli imkan yaradırdı. Bununla yanaşı, o zaman 

Qafqaz cəbhəsində türklərin hərbi qüvvəsinin olmaması da əsas səbəblərdən 

idi. Ərzincan danışıqlarında iştirak etmiş Camalyan təsdiq edirdi ki, “bütün 

demarkasiya xətti boyunca onlar bir nəfər də türk əsgərinə rast gəlməmişlər, 

hamı aclıq və soyuqdan qaçmışdır”.337  

                                                           
 

336 Hüsamettin Tuğaç. Göstərilən əsəri, s.156. 
337 Лео. Из прошлого Еривань, 1921; C.Həsənov.  Azərbaycan beynəlxalq münasibətlər 
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1917-ci ilin sonlarına doğru Azərbaycan türklərinin yaşadığı hər yerdə 

Anadoluda olduğu kimi ermənilərin fəaliyyəti çox faciələrin meydana 

gəlməsindən xəbər verirdi. Hətta bir sıra yerlərdə ermənilərin Qafqazda, o 

cümlədən Azərbaycanda türklərə, müsəlmanlara qarşı bolşeviklərin dəstəyi 

ilə qırğınlar hazırladıqları haqqında məlumat var idi. Transqafqaz 

komissarlığı mövcud imkanları və hadisələrə münasibəti ilə erməni 

qırğınlarının qarşısını ala biləcək kimi görünmürdü. 

Mövcud idarə şəraitində özbaşınalıq baş alıb gedirdi. O zaman Qafqazda 

olan rus əsirliyindən qurtulub vətənə dönən Hüsaməddin Tuqaç ermənilərin 

mövcud şəraitdən istifadə edərək müsəlmanlara qarşı qırğınlar törədəcəkləri 

haqqındakı söhbətlər ilə əlaqədar  yazırdı: “Tüklər ürpədən bu xəbərlər məni 

çox narahat edirdi. Bir an öncə 3-cü Ordu qərargahına yetişməyə 

çalışırdım”.338 

Hüsamettin Tuqaç və onunla birlikdə vətənə dönənlər 1918-ci il yanvarın 

sonlarında Batumu rus gəmisində tərk etdilər. Onlar gəmidə zabit geyimində 

bir erməninin rus dilində başqa birisi ilə (sonradan gürcü olduğunu qeyd 

edir) danışığına təsadüfən  şahid olmuşdular. Nağı bəy339 onların danışığını 

Hüsaməddin Tuqaça tərcümə etmişdir. Erməninin rusca danışığı aşağıdakı 

məzmunda olmuşdu: “Erməni “Daşnaksütyun” partiyası, rusların 

boşaltdıqları türk vilayətlərində qırğın planı hazırlayırmışlar. Plana görə, 

gələcəkdə Ermənistan qurulması nəzərdə tutulan bu yerlərdə heç bir 

müsəlman salamat qalmamalıdır. Buna aid bir təlimat hazırlamışlar. Bu 

zabit erməni birliklərinin komandirinə hazırlanmış təlimatı aparırmış. 

Erməni zabit danışdığı gürcüyə bildirirmiş ki, gürcülərin də öz bölgələrində 

müsəlmanlara qarşı eyni qırğını həyata keçirməkdən başqa çarələri 

yoxdur”.340 

Hüsaməddin Tuğaç Trabzonda rum mitropoliti ilə görüşdüyündə də 

ermənilərin qırğın hazırlığında olduqları haqqında xəbərlərin doğru olduğu 

təsdiqlənmişdi. Rum mitropoliti Hüsaməddin Tuqaçla 341  görüşdə 

                                                           
 

338 Hüsamettin Tuğaç. Göstərilən əsəri, s.159-160. 
339  Hüsaməddin Tuğaçın əsərində Naki bəy adı ilə məlumat verdiyi yol yoldaşı, əslən 

Gəncədən olan Nağı Şeyxzamanlı idi. O, Gəncə Milli Şurasının xüsusi tapşırığı ilə 

Türkiyəyə Hüsaməddin Tuqaçla birlikdə getmişdi. O, Osmanlı dövlətinin səlahiyyətliləri ilə 

görüşərək Qafqazda, o cümlədən Azərbaycandakı vəziyyət haqqında məlumat verməli, türk 

qüvvələrinə Azərbaycanda ciddi ehtiyac olduğunu bildirməli idi. Sonradan bu hadisələr 

onun yazmış olduğu əsərdən görünəcəkdir. Naki Keykuran (Nağı Şeyxzamanlı), 

Azerbaycan İstiklal Mücadelesinde Hatıralar (1905-1920). İlke Kitabevi Yayınları, Ankara, 

1998. 
340Hüsamettin Tuğaç. Göstərilən əsəri, s.159-160.  
341Hüsaməddin Tuğaç. Rusiyada türk vəsiqəsi ilə sərbəst hərəkət edə bilməzdi. Bunu nəzərə 

alan Gəncə Milli Şurası onun Qafqazda hərəkətini və rus sərhədləridən keçərək Türkiyəyə 

dönməsi üçün  sənədlər hazırlamışdı. Bu sənədlər olmasaydı onun rus sərhəddini keçməsi 
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“Daşnaksütyun” partiyasının qabaqcıllarından Tiqranyan adında birinin 400 

atlı ilə Trabzona gəldiyini, rum gəncləri ilə razılaşdığını, Trabzon da daxil 

olmaqla rusların tərk etdikləri türk bölgələrində heç bir müsəlmanı salamat 

qoymayacaqlarını və hamısını öldürəcəklərini bildirmişdi. Tiqranyana görə 

gələcəkdə Böyük Ermənistanı həyata keçirmək üçün bundan başqa yol yox 

imiş. Bunların da (rumların) öz bölgələrində müsəlmanları qırmalarının 

lazım olduğunu təklif edirdilər. Mitropolit bildirmiş ki, Tiqranyanın bu 

təklifinə tərəfdar olmamışdır. Bundan sonra Tiqranyan Kelkit və Ərzincan 

tərəflərinə getmişdir”. 342  “Bunun müqabilində ancaq türk ordusunun 

buralara gəlib işləri əlinə alacağı vədləri xalqda az-çox bir inam oyandıra 

bilirdi”.343     

Erməni əsgərləri Bakıda xalqın gözləri qabağında müsəlman 

təşkilatlarına qarşı hücum edirdilər. Bu, əslində bir fəsad qığılcımı idi.344 Bu 

da mart qırğınının meydana çıxmasını hazırlamalı idi. 

“Erməni komitəçilərinin bağıra-bağıra Anadoluda həyata keçirdikləri 

cinayətlər və qarətlər kimi hadisələr eyni şəkildə, bir qədər də daha artıq 

Qafqazda (Rusiyada) da baş verirdi”. 345  “Can və mal təhlükəsizliyinə 

gəlincə, Osmanlı dövlətinin səlahiyyətinin çatdığı hər yerdə, can və mal 

təhlükəsizlyi Yelizavetpol (Gəncə) bölgəsindəkindən daha təhlükəsiz 

vəziyyətdə idi”.346 

Ermənilər istər Osmanlı dövlətinə daxil olan yerlərdə, istərsə də 

Qafqazda, azərbaycanlılarla münasibətlərində eyni ssenari ilə hərəkət 

edirdilər. Onların fəaliyyət ssenarilərinin ən mühüm xüsusiyyəti ondan 

ibarət olmuşdur ki, həm qətl etmişlər, həm də müxtəlif mətbuat orqanlarında 

özlərinin qətlə məruz qalmaları haqqında kampaniya aparmışlar. Heç 

təsadüfi deyil ki, Qafqazda Rusiyanın məmurları da ermənilərin bu spesifik 

xüsusiyyətlərini o zaman başa düşmüş və mərkəzə məlumat vermişdilər. 

Bundan başqa, bu mövzu ilə əlaqədar Kutaisi valisi Çuqaşvilinin 

teleqramında da ermənilərin təbliğatı haqqında yazılmışdı. “Türklər kəsir, 

öldürür” deyə şayiələr çıxır, mən sizə bəyan edirəm ki, bu doğru deyildir. 

Türk hökuməti və türk əsgəri sakit duranlara heç bir şey etməyir və onlara 

                                                                                                                                                    
 

və Batumdan rus gəmisi ilə Trabzona gəlməsi mümkün deyildi. Gəncə Milli Şurasının 

hazırladığı sənədə görə, o, Azərbaycandan Transqafqaz Seyminin nümayəndəsi olaraq 

gəlmişdi. Əlində olan sənədlərə görə o, Transqafqaz Seymindən rumlarla türklər arasında 

vasitəçi olmaq və onlar arasında olan qırğına son qoymaq məqsədi ilə göndərilmişdi. 

Hüsamettin Tuğaç. Göstərilən əsəri, s.163. 
342 Hüsameddin Tuğaç. Göstərilən əsəri, s.163. 
343 Hüsamettin Tuğaç. Göstərilən əsəri, s. 146. 
344 M.Ə.Rəsulzadə. Azərbaycan Cümhuriyyəti. Bakı, 1990, s. 32-33. 
345 Ahmed Rüstem Bey. Cihan Harbi Ve Türk-Ermeni Meselesi. Bern, 1918, s. 68 
346 Yenə orada, s. 24. 
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toxunmaz. Mal və mülklərini də mühafizə edərək onlara yardım edər. 

Əhalinin yaşayış yerlərinə gəlmələrini, sahibsiz qalmış evlərdəki əşyalarına 

sahib olmalarını, sahibsiz qalmış evlərin zay olmaqda olduğunu türk 

hökuməti bizə bildirir”.347 

Bu teleqram gerçəkdən də ermənilərin bölgədə özləri etdikləri halda 

türklərin üzərinə atdıqları qırğınların əsl simasının açılmasına xidmət edir. 

Çuqaşvilinin vilayət idarəsinə və ya başqa yuxarılara göndərmiş olduğu 

teleqramlar Genelkurmay III. Ordu Mezalim Dosyası, 30 nömrəli 

arxivdədir. 1918-ci ilin aprelin sonunda göndərilmiş bu teleqram üçün 

yuxarıda müraciət etdiyimiz sənədlərə baxa bilərsiniz. 

Birinci dünya müharibəsinin başlanması ərəfəsində Qafqazda əhalinin 

sayına görə ermənilər bir neçə qəzanı (beş qəza) nəzərə almasaq, hər yerdə 

azlıq vəziyyətində idilər. Eçmiədzin, Gümrü, Yenibayazid istisna edilərsə, 

hər yerdə Azərbaycan türkləri çoxluq təşkil edirdilər. XX əsrin əvvəllərində 

Ermənistanın paytaxtı İrəvanda əhalinin 90%-indən artığı türklər olduğu 

halda, Dünya müharibəsinin sonuna doğru nisbət (4,3%) ermənilərin 

xeyrinə zor ilə dəyişdirilmişdi.348 

S.Şaumyan  1918-ci ilin əvvəllərində “Qafqazda millətçilik və cəbhənin 

boşaldılması” məqaləsində ermənilərin hazırladıqları qırğın proqramlarını 

ört-basdır edir, çox qəribədir ki, “millətçiliyi lənətləyirdi”. 349  Mart 

qırğınının ideoloqlarından olan Şaumyan 1918-ci il aprel ayının 13-də 

Leninə yazırdı: “Bakıda mart döyüşləri (əslində qırğın oxunmalıdır) 

nəticəsində düşmən (düşmən azərbaycanlılar hesab edilirdi, ermənilərin və 

bölşeviklərin birlikdə həyata keçirdikləri qırğınlar planlaşdırılmış tədbir 

olaraq bildirilirdi. Deməli, bolşeviklər və ermənilər mart və sonrakı 

qırğınları planlı olaraq həyata keçirirdilər-kursiv müəllifindir) tam məğlub 

edilmişdi.350.  

Azərbaycanı müstəqillik arzusundan daşındırmaq, onun sərvətlərini əldən 

buraxmamaq məqsədi ilə kütləvi qırğın aksiyalarını həyata keçirmək niyyəti 

ilə hazırlıqlar aparılırdı. Azərbaycanın aydınları, ziyalıları, siyasi xadimləri, 

publisistləri təhlükənin yaxınlaşdığını görür, milli mətbuat orqanlarında bu 

barədə xəbərdarlıq edirdilər. 1918-ci ilin mart ayının əvvəlində vətənin 

bütövlüyü, müstəqilliyi, xalq hakimiyyəti yaratmaq çağırışları müxtəlif 

partiyaların mətbu orqanlarının əsas mövzularına çevrilmişdi. Manşetlərdən, 

                                                           
 

347 İslam ahalinin düçar oldukları..., a. g. eserler. s. 64; Dokuments. .., s. 63-64. Azmi Süslü. 

Ruslara göre ermenilerin türklere yaptıkları mezalim. Ankara, 1987. 
348 Abdulhalük Çay. Ermenilerin Baküde yaptığı 31 mart 1918 katliamı. Tarih boyunca 

Türklerin Ermeni toplumu ile ilişkileri (8-12 ekim 1984). Atatürk Üniversitesi rektörlügü 

yayınları: 628. Erzurum, 1984, s. 243. 
349 S.K.Şaumyan. Əsərləri, 2-ci cilt, s. 127-130. 
350 Yenə orada, s. 208. 
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məqalələrin başlıqlarından hər şey aydın görünürdü: “Birlik tələb olunur”, 

“Birləşəlim”, “İttifaq edəlim”, “İttihad gərək”. Görkəmli Azərbaycan 

jurnalisti, dramaturqu Mirzə Bala Məhəmmədzadə mart soyqırımı 

ərəfəsində yazırdı: “Ey gənc türklər! Bu gün Kəbeyi-müqəddəsiniz olan 

vətənimizi azad ediniz... Vətənin yolunda can verməyən, milli muxtariyyəti 

yolunda can verməyən, milli muxtariyyəti yolunda varından keçməyən bir 

millət yaşamaq istəmir deməkdir".351 

Məqalənin dərcindən çox keçməmiş, 1918-ci ilin 31 mart tarixində 

bolşeviklərin və Erməni Milli Şurasının hərbi birləşmələri azərbaycanlılara 

qarşı xüsusi amansızlıqla qətliamlar həyata keçirdi, 30 min insanın həyatına 

son qoydu. Qatillər minlərlə insanı, abidələri məhv etməklə yanaşı, 

“Novruz”, “Turan”, “Açıq söz”, “Kaspi” mətbəələrini yandırmış, Orucov 

qardaşlarının mətbəəsini dağıtmışdılar. Bu vəhşiliklərdən dünyanın xəbər 

tutmaması üçün qəzet və jurnalları, dərgiləri, çap avadanlıqlarını əsasən 

sıradan çıxarmaq yolu tutanların fəaliyyəti nəticəsində “Açıq söz”, 

“Bəsirət”, “El həyatı”, “İstiqlal”, “İttihad” qəzetləri fəaliyyətlərini 

dayandırmalı oldu. Bolşevik-erməni ideoloqları gözəl anlayırdılar ki, hər bir 

xalqın azadlığına, müstəqilliyinə gedən yol mətbuatın ideoloji dəhlizindən 

keçir və bu dəhlizi sıradan çıxarmaqla istədiklərinə nail ola bilərlər. Bəzi 

istisnalarla Azərbaycan demokratik mətbuatı 1918-ci ilin martından 

sentyabr ayınadək özünün iflic dövrünü yaşadı.352 

Azərbaycan türklərinin qətlə yetirildiyi 31 mart tarixindən sonra tək milli 

yöndə olan mətbu orqanlar bağlanılmadı, o cümlədən bu soyqırımı 

barəsində sırf faktoloji yazılar dərc etmiş bir neçə sol yönümlü qəzet də 

qapadıldı.  

Bu məlumatı verdikdən sonra Rusiyadan yardım istəyirdi. 1918-ci ilin 

martında Bakı Soveti Rusiyadan yardım almışdı. Təbii ki, bu qüvvələrdən 

azərbaycanlılara qarşı istifadə edilmişdi. 1918-ci ilin martında Rusiya 

hökuməti Bakıya bir silahlı ordu hissəsi, iki təyyarə, üç zirehli avtomobil, 

beş min tüfəng göndərilməsi haqqında Moskva dairəsi hərbi komendantına 

sərəncam vermişdi. Bunlar aprel ayının əvvəllərində Bakıya çatdırılmışdı.353 

Rusiyanın bu yardımları Jordaniyanın dili ilə ifadə etsək, “Qafqazı anarxiya 

burulğanına salmışdı”.354  

Əslində Transqafqazda, o cümlədən Azərbaycanda bolşeviklərin elə bir 

əsaslı sosial bazası yox idi. Bu vəziyyət Transqafqaz dairəsində Müəssislər 

Məclisinə seçkilərdə aydın şəkildə görünürdü. Transqafqaz dairəsində 

                                                           
 

351 “Açıq söz” qəzeti, 15 mart 1918-ci il, № 702 “Azərbaycan çağrıyor”  məqaləsi, s. 6. 
352 “Açıq söz” qəzeti, 15 mart 1918-ci il, № 702 “Azərbaycan çağrıyor” məqaləsi, s. 6. 
353 Azərbaycan SSR OİMDA “Bakı şəhər komendantı fondu”, ş 1, qovluq 1, v. 423. 
354 Н.Жордания. За два года. Tiflis, 1919, s. 51-52. 
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Müəssislər Məclisinə seçkilərdə 12 partiya öz namizədlərini irəli sürmüşdü. 

Transqafqaz dairəsində Müəssislər Məclisinə seçkilərdə səsverməyə 

2.445.000 seçici qatılmışdı. Onlardan 622.000 nəfər gürcü menşeviklərinə, 

616.000 nəfər “Müsavat”çılara, 560.000 nəfər daşnaklara, 170.000 nəfər 

eserlərə, 160.000 nəfər müsəlman sosialist blokuna (hümmətçilər və 

başqaları), 93.000 nəfər bolşeviklərə səs vermişdi. 355  1917-ci ilin 

noyabrında Zaqafqaziyada belə bir vəziyyət olmuşdur. Bu səbəbdən də hər 

hansı vasitə ilə olursa-olsun, bolşeviklər hakimiyyəti əldə saxlamağa 

çalışırdılar. 

“Azərbaycanlılar çox böyük miqdarda silah əldə edərkən, bu Bakı 

bolşeviklərinə mənfi təsir göstərmiş və hiddətlə qarşılamışdılar”.356  Artıq 

böyük miqdarda silahı olan azərbaycanlılar kənd yerlərində də nəzarəti 

əllərində tutmağa çalışırdılar. Bununla əlaqədar olaraq, kənd yerlərində 

fəaliyyət ən mühüm müsəlman güc mərkəzi olan Gəncə Milli Şurası 

tərəfindən təşkil edilirdi. Muğan çöllərində yerli azərbaycanlıların rus 

köçkünlərinə qarşı münasibətini Bakı Soveti fərqli şəkildə istifadə etməyə 

çalışırdı. 

Bunun nəticəsində ruslar (çarizmin köçürmə siyasəti nəticəsində 

Muğanda yerləşdirilmiş ruslar) Bakı Sovetinin köməyini istəməyə məcbur 

oldular”.357  Əslində burada məsələnin qoyuluşunda yanlışlıq vardır. Bunun 

əsas səbəbi çar Rusiyasının Azərbaycandakı kəndlərdə torpaqla təmin 

olunmanın həqiqi vəziyyətinə əhəmiyyət vermədən siyasi məqsədlə həyata 

keçirdiyi köçürmə siyasəti ilə əlaqədar idi. XX əsrin əvvəllərinə aid rəsmi 

mənbələrdə açıq  şəkildə göstərilirdi ki, Azərbaycan quberniyaları Rusiya 

imperatorluğunda əhalinin torpaqla təmin olunmasının az olduğu bölgə idi. 

Lakin çarizm İran və Türkiyə sərhədləri yaxınlığında özünə dayaq yaratmaq 

və Mərkəzi Rusiya bölgələrindən üsyançıları çıxarmaq, orada sinfi 

mübarizəni kütləşdirmək məqsədi ilə rusları sərhəd bölgələrinə 

yerləşdirmişdir. Rus köçkünləri ilə yerlilər arasında müxtəlif vaxtlarda 

torpaqlara sahib olmaq zəminində qarşıdurmalar meydana çıxmışdır. 

Bakı Soveti yerlilərlə rus köçkünləri arasındakı münasibətlərin tarixini 

bilirdi. İstənilən vaxt orada azərbaycanlılar ilə köçkünlər arasındakı 

qarşıdurmanın “qarşısını almaq” üçün bu amildən istifadə edərək o yerlərə 

hücuma keçmək imkanı var idi. Buna görə də həmin yerlərdəki 

azərbaycanlıları nəzarəti altında saxlamaq üçün Bakı Soveti o zaman da bu 

amildən istifadə etmişdir. 

                                                           
 

355 Архив внешней политики СССР, ср. Чичерина, д. 54861. 1918 г. 
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Bakı Soveti çox halda Azərbaycanda meydana çıxan hadisələri 

azərbaycanlıların silah əldə etmələri ilə əlaqələndirməyə çalışırdı. Lakin bir 

məsələni qəbul etmək istəmirdilər ki, azərbaycanlıların hansı vasitə ilə 

olursa-olsun, silah əldə etmək təşəbbüsləri çarizm və bolşevik-erməni 

ittifaqı tərəfindən tərk-silah edilmiş bir xalqın yaşamaq üçün zəruri 

mübarizəsi idi. Buna görə də azərbaycanlıların Rusiyaya və ya Bakı 

Sovetinə tabe olan hərbi hissələrin silahlarını almasını da onların 

mübarizəsinin bir forması olaraq qəbul etmək lazımdır. Azərbaycanlılar 

yalnız bu yolla onlara qarşı dayanmış qüvvələr arasında məqsədli olaraq 

pozulmuş tarazlığı təmin edə bilərdilər. Buna nail olmasaydılar məhvə 

məhkum olduqlarının fərqində idilər. “Martın əvvəllərində “Vəhşi 

diviziya”nın əsgərləri bolşeviklərə tərəfdar olan Lənkəran qarnizonunun 

əsgərlərinin silahlarını ələ keçirmişdilər”.358  Və ya “martın əvvəllərində isə 

Şamaxıda azərbaycanlı könüllü birliklər bolşeviklərin silah-sursatını da zəbt 

etmişdilər”.359 

Bu da Azərbaycanın könüllü milis birliklərinə yerlərdə hakimiyyəti ələ 

almağa imkan verirdi. Bu fəaliyyətlər ən çox Gəncə Milli Şurası tərəfindən 

tərtib edilirdi. 

Bakı Sovetinin azərbaycanlılara qarşı sərt tədbirlərə əl atması mövcud 

vəziyyətin spesifikliyi ilə əlaqədar idi. Bu zaman Rusiya bolşevikləri ilə 

Bakı Soveti arasında münasibətlər çox çətin dövrünü yaşamaqda idi. Bu 

onunla əlaqədar idi ki, “eyni zamanda İmam Nəcməddin Qotsinskinin 

başçılığı altında dağıstanlılar bolşevikləri Petrovskidən çıxarmışdılar. 

Bununla da Bakının Rusiya ilə quruda olan əlaqəsini kəsmişdilər. Bakı 

Soveti yalnız Xəzər dənizi vasitəsi ilə Rusiya ilə əlaqələrini davam etdirə 

bilərdi. Bu zaman Rusiyanın Azərbaycan neftinə çox böyük ehtiyacı var idi. 

Bu zaman müsəlmanlar və ermənilər arasında İrəvan, Ərdəhan, Gəncə və 

Qarabağda hadisələr meydana çıxmışdır”.360  

Bakı bolşeviklərinin erməni-müsəlman vuruşmalarının meydana 

çıxmasına əvvəldən hazır olduqları da aydın görünür. Hadisələrin meydana 

çıxması ilə əlaqədar olaraq, “bolşeviklər siyasətlərini dəyişdilər və 

ermənilərlə ittifaq içərisinə girdilər. Bolşeviklər artıq hümmətçilərə belə 

inanmırdılar. Onların fəaliyyətini yalnız qəzetçiliklə məhdudlaşdırmış-

dılar.361  Rus kadeti A.Bailov o zaman Bakıdakı vəziyyəti, xüsusən erməni-

rus münasibətlərini aşağıdakı şəkildə ifadə etmişdi: 
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Burada bir neçə məsələyə yanlış bucaq altında baxıldığından  ermənilərin 

rus çarizmi, o cümlədən Bakı Soveti ilə münasibətlərinin mənbələri düzgün 

göstərilməmişdir. İlk olaraq qəbul edilməlidir ki, o zaman tərkisilah edilərək 

yox olmaq vəziyyətində ermənilər deyil azərbaycanlılar olmuşlar. Ermənilər 

digər tərəfdən Bakı Sovetinin dəstəyi ilə müdafiə vəziyyətində deyil, 

hücum, azərbaycanlılara qarşı qırğın tədbirləri həyata keçirməkdə idilər. 

Onların Rusiya ilə, o cümlədən Bakı Soveti ilə olan ittifaqları özlərini yox 

olmaqdan qurtarmaq üçün deyildi, Qafqazın başqa bölgələrində olduğu 

kimi, Azərbaycan quberniyalarını da azərbaycanlılardan, müsəlmanlardan 

təmizləmə tədbirini həyata keçirməyə çalışırdılar. 

“Azərbaycan adı onun (Şaumyan) ağzında ironiyalı bir məna 

qazanmışdı.” “Şaumyan” erməni millətçiliyindən başqa bütün millətçiliyə 

qarşı olub, Bakının Azərbaycanın paytaxtı olmasını xəyal hesab edirdi.”362 

Erməni tarixçisi Hovanisyanın Bakının azad edilməsinə münasibəti çox 

qəribədir. Onun fikrinə görə, “Osmanlı ordusu Bakını Azərbaycan 

cümhuriyyətinin paytaxtı etdi”.363  Əslində bir tarixi həqiqət inkar edilməyə 

çalışılmışdır ki, Bakı Osmanlı dövləti tərəfindən deyil, tarixən Azərbaycanın 

paytaxtı olmuşdur. Bakının ermənilərdən azad edilməsində və 

təmizlənməsində türk ordusunun mühüm rol oynadığı qəbul edilməlidir. 

S.Şaumyan Qafqazın bolşevik təşkilatının I qurultayında milli məsələ ilə 

əlaqədar qərarında hakimiyyəti ələ aldıqdan sonra Transqafqazın 3 milli 

ərazi dövlət muxtariyyətinə parçalanmasını hazırlamışdı. Ona görə 

Transqafqaz aşağıdakı şəkildə üç yerə parçalanmalı idi: 

1. Qərb - bura Kutaisi və Batum quberniyaları ilə birlikdə Tiflis 

quberniyasının bir hissəsi daxil edilməli idi. 

2. Şərq - İrəvan quberniyasının tamamı, Tiflis və Yelizavetpol 

quberniyalarının bir hissəsi və Qars vilayəti daxil olmalı idi. 

3. Bakı - Yelizavetpol quberniysının bir hissəsi və Dağıstan vilayəti daxil 

olmalı idi.364  

Şaumyanın Transqafqazın milli dövlət quruculuğu haqqında layihəsi 

bölgənin milli-etnik tarixini, bölgədə əhalinin yerləşməsini və quruluşunu 

nəzərə almırdı. Heç təsadüfi deyil ki, qurultay S.Şaumyanın hazırladığı 

qərardan imtina etdi. Qurultayın milli dövlət quruculuğu haqqında qərarında 

bölgədə əhalinin milli tərkibi əsas olaraq götürülmüşdü. O zaman dünyada 

yeni dövlətlərin meydana çıxmasında əhalinin milli tərkibi prinsipi əsas 

götürülürdü. Avropa dövlətləri və Amerika Ermənistan dövləti qurmaq üçün 
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Anadoluya və Qafqaza komissiyalar göndərmişdilər. Lakin səlahiyyətli 

komissiyalar heç yerdə erməniləri çoxluq olaraq aşkar edə bilməmişdi.  

Bakı Xalq Komissarları Soveti Azərbaycanda, o cümlədən Bakıda olan 

vəziyyətdən istifadə etməyə çalışırdı. Onlar daxili qarşıdurmaların meydana 

çıxmasını öz hakimiyyətlərinin davam etməsinin təminatı olaraq görürdülər. 

Lenin Qafqazda olan vəziyyətlə əlaqədar olaraq, S.Şaumyana xatırladırdı ki, 

anarxiya və mövcud münasibətlərdən istifadə edilməsi bizə bölgədə uzun 

müddət qalmağımıza imkan verəcəkdir. Lenin münasibətlərin yumşaldılma-

sına tərəfdar idi. Lakin bir məsələ də ona məlum idi ki, S.Şaumyan mövcud 

münasibətlər sistemində daha sərt tədbirlərə əl ata bilərdi. Buna görə də 

Lenin S.Şaumyana aşağıdakı nəsihətləri verirdi: “İndiyə qədər 

imperialistlər arasında olan münasibətlərdən, mücadilələrdən və 

savaşlardan özümüzü qoruduq. Bu qarşıdurmalardan faydalanmağı bilmək 

lazımdır. Artiq diplomatiyanı öyrənməyimizə ehtiyac vardır”. 365  Lakin 

hadisələrin gedişi Şaumyanın spesifik diplomatiyası olduğunu aydın şəkildə 

göstərmişdi. 

“1918-ci il qışın sonlarından etibarən, bakılı müsəlmanlar erməni hərbi 

birliklərinin mövcudluğu ilə əlaqədar olaraq daha çox narahat olmağa 

başladılar. Kənd yerlərindəkindən fərqli olaraq şəhərdə olan azərbaycanlı 

əsgəri birlikləri yaxşı silahlanmış daşnakçılarla müqayisə edildiyində zəif 

idi. İşin qəribəliyi ondan ibarət idi ki, cəbhəyə hərəkət etmələri lazım olduğu 

halda erməni birlikləri dəmiryolu xətlərinin müsəlman qrupları tərəfindən 

kəsildiyi üçün şəhərdə qalmışdılar. Daşnak birliklərinin göndərilməsi üçün 

Müsəlman və Erməni Şuraları arasında olan danışıqlar, “Müsavat”çıların 

dəmir yolu hərəkətini nəzarət altında saxlamaq imkanına sahib 

olmadıqlarından nəticəsiz qalırdı”.366  

Bu fikirlərin müəllifinin faydalandığı mənbələr erməni və ya onların 

tərəfdarı olan mənbələr olduğundan çox fərqli nəticələrə gəlmişdilər. 

Əslində martın əvvəllərində Erməni milli birliklərinin Bakıda olan 

hissələrinin şəhəri tərk etmək fikirləri yox idi. Onların Bakıda qırğın 

əməliyyatını hayata keçirmələri Bakı Sovetinin mövqeyini 

möhkəmləndirməli, yerlərdə ermənilərin ənənəvi olaraq çalışdıqları 

gözdağı verməklə, “dəhşət və qorxulu vəziyyət yaratmış olardılar. Doğrudan 

da, hadisələrin gedişindən aydın oldu ki, ermənilərin Bakı Soveti ilə olan 

ittifaq razılaşmaları da yalnız Bakı ilə kifayətlənmirdi. Bakı qırğınları bu 

ittifaqın başlanması mənasında qəbul edilməli və ölkənin müxtəlif yerlərinə 
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yerləşdirilmiş erməni milli birliklərinə hərəkətə başlamaları üçün göndərilən 

bir mesaj idi. Bakıda bolşevik idarəsi tamamilə müsəlman əhaliyə qarşı idi. 

Bakı əhalisi hadisələrin başlanması təhlükəsi və ermənilərin 

silahlanmasının qüvvətli olması ilə əlaqədar olaraq şəhəri tərk etməyə 

başlamışdılar. Bolşeviklərin ermənilərlə olan ittifaqı erməniləri daha 

amansız, hücumçu etdiyini xalq aydın şəkildə görürdü. Əhalinin Bakını tərk 

etmələri o qədər böyük miqyas almışdı ki, müxtəlif müəlliflər bunun 

“şəhərin əhalisinin milli tarazlığını dəyişə biləcək ölçüdə olduğunu”367 qeyd 

etmişdilər. Ermənilərin bolşeviklərlə ittifaqda olmasını ondan görmək olar 

ki, təhlükə qarşısında, məcburi olaraq müsəlmanların şəhəri tərk etmələrini 

görən bolşeviklər bu hadisələrin dayandırılması üçün heç bir tədbir 

görmədilər.368  

Bakı Soveti şəhərdə yalnız hüquqi (de-yure) deyil, faktiki hakimiyyəti 

əldə etməyə, sosial dayaqlarını möhkəmləndirməyə çalışırdı. Bunu təmin 

etmək üçün heç bir tədbirdən çəkinmək fikrində deyildi. Tarixi həqiqət 

bundan ibarətdir ki, Bakıda olan müsəlmanlar Bakı Sovetinin şəhərdə və 

şəhər xaricindəki hücumçu hərəkətlərinin fərqində idi. Bu vəziyyət 

azərbaycanlıların gərginliyini çox artırmışdı. 

Bakıda olan vəziyyətin gərginləşdirilməsi ilə əlaqədar vəziyyətə tam 

hakim olmaq məqsədi ilə Bakı Soveti bir sıra tədbirlər hazırlamışdı. Bakı 

Sovetinin ən mühüm tədbirlərindən biri Azərbaycan milli birliklərinin ya 

ləğv edilməsi, ya da silahlarının alınması ilə bağlı idi. Bakı Soveti bu 

məqsədlə 1918-ci il martın 24-də Bakı limanında “Evelino” gəmisinə 

minməkdə olan “Vəhşi diviziya” müsəlmən birliklərinin silahlarının 

alınmasını əmr etdi.369  

Azərbaycanlı liderlərdən təşkil olunan bir heyət bu hadisələrlə əlaqədar 

olaraq Çaparidze ilə görüşmək istədi. Lakin Bakı Sovetinin rəhbərləri 

hadisələrin bu mərhələdə kəsilməsini istəmirdilər. Ona görə də Bakı 

Sovetinə tabe olan əsgərlərin atəş açması ilə əlaqədar olaraq, azərbaycanlı 

nümayəndələrin Çaparidze ilə razılaşdırılmış olan görüşləri baş tutmadı. Hər 

halda Çaparidze də atəşin kim  və hansı tərəfdən açıldığnı bilməmiş deyildi. 

Bu hadisədən sonra Çaparidze Leninin məsləhətlərinə uyğun hərəkət edərək 

N.Nərimanova zəng edir və “Təkliflərinizi qəbul etdik. Lakin müsəlmanlar 

bir siyasi müharibə meydana gətirirlərsə, nə edə birərik?” deyərək 

diplomatik dildə danışırdı. 
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Burada əsas vəzifə olan hadisələri N.Nərimanova məlumat vermək 

deyildi, əsas məqsəd görüşün azərbaycanlıların “günahı” üzündən 

pozulduğunu bildirmək idi. Bundan başqa, Bakı limanında bu hadisələrin 

meydana çıxması Bakı Sovetinə gizli planlarını həyata keçirmək üçün lazım 

idi. Heç təsadüfi deyil ki, bu hadisələri Şaumyan irəlidə “Atlı hissələrimizə 

olan ilk silahlı hücumu fürsət bilərək bütün cəbhədə hücuma keçdik.”370 

deyə açıqlamış olacaqdır.  

Bu hadisələrdən sonra Bakı Sovetinin əsgəri birlilkləri ilə azərbaycanlı 

milli birliklərin çatışmasından qaçmaq mümkün deyildi. Azərbaycanlı milli 

birliklərin sayı 10.000, Bakı Sovetinin silahlı əsgərlərinin sayının 6000371 

nəfər olduğu haqqında məlumat var idi. Burada mühüm olanı erməni milli 

birliklərinin hadisələrə münasibəti idi. O zaman Bakıda daşnakların 

sərəncamında 4000 nəfərdən artıq silahlı dəstənin olduğu məlum idi. 

Bunların hadisələrdə iştirakı və ya tərəfsizliyi çox mühüm idi. Hadisələrin 

meydana çıxdığı vaxtda daşnak erməni rəhbərləri tərəfsiz olacaqlarını 

bildirirdilər. Ermənilərin bu münasibəti azəraycanlıların fəaliyyətini çox 

məhdudlaşdırdı, planlarını müəyyən etdiklərində ermənilərin tərəfsizliyini 

nəzərə aldılar. 

Lakin hadisələrin davamında ermənilərin Bakı Sovetinin qüvvələri ilə 

birləşəcəyi məlum olacaqdır ki, bu iki mənada dəyərləndirilməlidir. Bir 

tərəfdən azərbaycanlılara qarşı ermənilərin Bakı Soveti ilə gizli razılaşmış 

olduqları meydana çıxmış, 372  digər tərəfdən, ermənilərin Bakı Sovetinin 

silahlı qüvvələri ilə birləşməsi nəticəsində qüvvələr nisbəti dəyişmişdi. Bakı 

Soveti ilə ermənilərin birləşmiş qüvvələri qarşısında  davam gətirə bilməyən 

azərbaycanlı birliklərin rəhbərləri bir gündən sonra atəşkəs tələb etmişdilər. 

Azərbaycanlı əsgəri birliklərin vəziyyətini bildiyindən Bakı Soveti 

tələblərini çox sərtləşdirmişdi. Bakı Soveti azərbaycanlı hərbi birliklərin 

rəhbərlərinə vermiş olduqları ultimatumda Bakı Sovetinin nüfuzunu qeyd-

şərtsiz qəbul etmələrini və əmrlərinin hamısının yerinə yetirilməsini, erməni 

əsgəri birlikləri ilə birlikdə “Vəhşi diviziya” birliklərinin və başqa 

müsəlman birliklərinin geri çəkilməsi, Bakı-Tiflis və Bakı-Petrovsk 

dəmiryolu xətlərinin yenidən açılması tələb edilirdi.373 

Bakı Sovetinin tələblərinin qəbul edilməsi vəziyyəti dəyişdirmədi. 

Bundan istifadə edən daşnaklar hücuma keçdilər. Bakının müsəlmanlar 
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yaşayan yerlərində qarət, yandırma və öldürmə hərəkətlərinə başladılar. 

N.Nərimanov proqnozlarının doğru olduğunun şahidi idi. O, bildirirdi ki, bu 

sadəcə daşnakların fəaliyyətinin nəticəsi deyildir. Bu hadisələrin meydana 

çıxması Bakı Soveti rəhbərləri ilə daşnakların ittifaqının nəticəsi idi. 

“Bolşevik olan bir müsəlmana da aman verilmədi. Daşnaklar bolşevik 

olmazdan qabaq müsəlmansınız ki, bu bizim üçün yetərlidir. Onlara dostca 

münasibət bəsləyənləri öldürdülər, evləri qarət etdilər. Bolşevik adı altında 

müsəlmanlara qarşı hər cür cinayəti işlədilər. Yalnız kişilər deyil, hamilə 

qadınlar belə onlardan canlarını qurtara bilmədilər”.374 

Bakı Xalq Komissarları Sovetinin bu tədbiri azərbaycanlılar arasında 

ciddi etirazın meydana gəlməsinə səbəb oldu. Azərbaycanlılar “Vəhşi 

diviziya” müsəlmən birliklərinin silahlarının alınmasını gələcəkdə onlara 

qarşı çevrilmiş olacağını bilirdilər. Bununla əlaqədar olaraq 1918-ci il 

martın 24-də gecə müsəlmanlar həmin hadisələrlə əlaqədar olaraq 

barrikadalar hazırlamağa başladılar. Sabahı gün Bakının bütün 

məscidlərində etiraz yığıncaqları təşkil edərək ona qarşı mübarizəyə 

başladılar.  

Çox halda bu hadisələrdə Şaumyanın fəaliyyətinə fərqli şəkildə baxılır. 

Əsas fikir bundan ibarət idi ki, azərbaycanlılar Bakı Sovetinin tədbirlərinə 

qarşı çıxaraq müsəlman birliklərini müdafiə edərlərsə, Şaumyan o zaman 

N.Nərimanovun vasitəçiliyindən istifadə etmək fikrində idi. Ona görə 

hadisələr onların arzu etmədikləri istiqamətdə davam edərsə, millətlər 

arasında bir qırğın ortaya çıxmağa başlarsa, “siyasi savaşdan” qaçmaq üçün 

barışçı bir çarə axtarmağı təklif edirdi. Bu planlarını həyata keçirmək üçün 

Şaumyan-Çaparidze-Korqanov375 taktikası və görüşmələri də fərqli şəkildə 

aydınlaşdırılmasına imkan vardır. Nərimanovun bu taktikanın müəllifləri ilə 

birlikdə olması lazım gələndə onun vasitəçiliyindən istifadə etmək üçün idi.  

Bakıda mart hadisələri ilə əlaqədar cavabdehlikdən canlarını qurtarmaq 

üçün taktikanın müəllifləri fərqli şüarlar altında İnqilabi Müdafiə Komitəsi 

yaratmışdılar. Fəaliyyətlərinə daha çox reallıq, əhalinin bütün təbəqələrini 

əhatə edir görüntüsü vermək üçün Bakı Soveti bu komitəyə bolşeviklərdən 
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başqa sol eserlər və daşnakları da dəvət etmişdi.376 Xalq arasında “daldan 

atılan daş topuğa dəyər” məsəli sanki bu kimi hadisələr ilə əlaqədar 

yaradılmışdır. Qırğınlar baş verdikdən sonra yaradılan komitənin məqsədi 

azərbaycanlıların son müqavimətini də qırmaq idi.  

Bakı Sovetinin ermənilərlə ittifaqının nəticəsi kimi ortaya çıxan bu 

taktikada N.Nərimanova da xüsusi yer ayrılmışdır. Onun inamından istifadə 

edən Bakı Soveti rəhbərləri ona “Hümmət” partiyasının şöbəsini təşkil 

edərək müsəlmanları Sovet hakimiyyəti uğrunda mübarizəyə cəlb etməsini 

istəyirdilər. 377  “Sovet hakimiyyəti uğrunda mübarizə dedikdə” tərk-silah 

vəziyyətində olan azərbaycanlıları müdafiə edə biləcək yeganə qüvvəni, o 

zamankı termiologiya ilə “əks-inqilabi banda” olan “Vəhşi diviziya” 

birliklərini aradan qaldırmaq idi. Erməni milli birliklərinin müsəlman hərbi 

birliklərini ləğv etmək uğrundakı mübarizəsini sənədlərdən də aydın görmək 

olur.  

Xarici müəlliflər Bakıda 1918-ci il mart hadisələri ilə əlaqədar faktları 

çox halda Şaumyanın əsərlərindən alırlar. Şaumyanın əsərlərinin 1918-ci il 

Bakı qırğınını hansı bucaq altında işıqlandırdığı da məlumdur. Lakin 

hadisələrin üzərindən uzun müddət keçdikdən sonra müəlliflər hadisələr 

haqqında müqayisə etmək üçün mənbə tapa bilmədiklərindən Şaumyanın 

fikirlərindən həqiqətin sənədləşdirilməsi kimi istifadə edirlər. Bakı 

qırğınının meydana çıxmasına Şaumyanın yanaşması çox qəribədir. O, hər 

vasitə ilə 1918-ci il mart qırğınlarını ört-basdır etməklə, azərbaycanlıların 

qırğınına sinfi mübarizə görüntüsü verməyə çalışmışdır. 

1918-ci ilin martında hadisələrin başlanmasını Şaumyan Leninə 

“Transqafqazda Sovet hakimiyyəti uğrunda mübarizə fəal silahlı 

mərhələsinə daxil oldu”378 şəklində məlumat verirdi. “Üç gün - 30, 31 mart 

və 1 apreldə-Bakıda amansız döyüşlər getmişdir”. 379  Bakıda 30.000-dən 

artıq azərbaycanlının öldürülməsi ilə nəticələnən mart qırğını nə qədər də 

asanlıqla sinfi, sosialist inqilabı uğrunda mübarizə pərdəsi ilə örtülür. 

Qırğına qanuni xarakter verilməyə çalışılır. Əsas məqsədin daşnakların planı 

ilə əlaqədar olduğu gizlədilir. Lakin martda Bakıda olan tərəfləri 

aydınlaşdırdıqda erməni birliklərini ikinci planda göstərməyə çalışırdı. 

Şaumyana görə mart döyüşlərində (qırğınları deyilməlidir),, bir tərəfdə Bakı 

Sovetinin təşkil etdiyi Sovet Qızıl qvardiyası, Qızıl ordu, hərbi donanma və 

erməni milli birlikləri, digər tərəfdə rus zabitlərinin də iştirak etdiyi “Vəhşi 
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diviziya”sı və “Müsavat” partiyası tərəfindən rəhbərlik edilən silahlı 

müsəlman dəstələri380 vardı.  

Bu qırğınlarla əlaqədar olaraq, Bakıdakı müsəlman əhalinin yarısı şəhəri 

tərk etmək məcburiyyətində qalmışdılar. Bolşevik mətbuatı, xüsusən 

“Pravda” və “İzvestiya” başda olmaqla, həmin hadisələr haqqında bir kəlmə 

belə yazmadı. Bundan fərqli olaraq qırğına məruz qalan azərbaycanlılar 

olduqları halda ermənilərə qarşı qırğın törədildiyi barədə əsassız olaraq 

sütunlar verilməyə başladı.381 Ermənilərin törətdikləri qırğının coğrafiyası 

dəyişərək Anadoludan Azərbaycana keçsə də, təbliğat üsulları, ssenariləri 

dəyişməmişdir. Müsəlmanları qırğına məruz qoyduqları halda dünya 

mətbuatında “erməniləri qırırlar” hay-küyü salınırdı. 

Ermənilərin hərbi hissələri milli birliklər olduğu halda, azərbaycanlıların 

hərbi hissələri silahlı müsəlman dəstəsi adlandırıldı. Azərbaycanlıların 

özlərini müdafiə etdikləri dəstələr əks-inqilabı tərəf sayılırdı. Bu ideoloji ruh 

Azərbaycan tarixçiləri üçün də uzun müddət tədqiqatların məcburi çərçivəsi 

olmuşdur. Mart qırğınları “türk-alman imperialistlərinin fitvası ilə 

“müsavat”çılar 1918-ci il martın 30-da Bakıda antisovet qiyam 

qaldırdılar” 382  bucağı altında qiymətləndirilmişdir. “Bunun nəticəsində 

“müsavat”çıların təqsiri üzündən şəhərdə vətəndaş müharibəsi qızışdı. Üç 

gün davam etmiş şiddətli vuruşmalarda sovet qoşun hissələrinin, fəhlə 

drujinalarının qəhrəmancasına vuruşması sayəsində “Müsavat” əks-inqilabı-

nın silahlı qüvvələri, “Vəhşi diviziya” dəstələri darmadağın edildi”.383 

Erməni qırğınları 18 mart 1918-ci ildə Şamaxıda başlamışdır. 

Mənbələrdən malakanların da ermənilərlə birlikdə olduğu görünür. 

Ermənilər Şamaxının gözəl evlərini yandırır, qiymətli şeyləri qarət edirdilər. 

Şamaxıda erməni qırğını nəticəsində müsəlmanlara dəyən zərər 2 milyard 

rus rublu olmuşdu. Soruşdurma komissiyasının istintaqı caniləri aşkara 

çıxarmış və onların siyahısını Azərbaycan hökuməti Fövqəladə İstintaq 

Komissiyasına vermişdi. 384  Müsəlman ordusu Şamaxıya gəlib erməniləri 

qovmuşdu. Lakin onlar bölgəni tərk etdiklərində ermənilər yenidən hücum 

edərək qarətlərini davam etdirmişdilər. 

Ermənilər Qubada Hamazasp və onun köməkçisi Nikolayın rəhbərliyi 

altında “kişi, qadın və uşaq olmaq üzrə 2000 adam öldürmüşdülər. 

Hamazasp qrupu tərəfindən rəsmi məlumatlara görə, 2 milyon rus rublu 

                                                           
 

380 Yenə orada. 
381 Akdes Nimet Kurat. Türkiye ve Rusya.  S. 479 
382 Z.İbrahimov. V.İ.Lenin və Azərbaycanda sosialist inqilabının qələbəsi. Bakı, 1970,  

      s. 230 
383Yenə orada.  
384 Azerbaycan Belgelerinde..., s.5-6. 
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miqdarında zərər dəymiş, 25 milyon qiymətində mal və ərzaq qəsb edilmiş, 

100 milyon rubl qiymətində 105 ev yandırılmışdı.385 

Ermənilər azərbaycanlılara qarşı qırğınlarını çox halda müxtəlif 

formalarda həyata keçirirdilər. Bu məsələnin aydınlaşdırılmasında 

Azərbaycan hökumətinin xarici işlər naziri M.Hacınskinin 15 iyul 1918-ci 

il tarixində hökumətə təqdim etdiyi raport çox əhəmiyyətlidir. Raportda 

ermənilərin “bolşeviklər müsəlman xalqa qarşı” adı altında yaşlı, qadın və 

uşaq fərqi qoymadan qırğın etdikləri bildirilirdi.386 

Azərbaycan hökumətinin Fövqəladə İstintaq Komissiyası 

nümayəndələrinin ermənilərin Bakıdakı qırğınları ilə əlaqədar aldıqları 

ifadələr bir sıra məsələlərə aydınlıq gətirir. İfadələrdə ermənilərin əvvəldən 

azərbaycanlıların qırğınına hazırlandıqlarını, bir sıra hallarda rus  

əsgərlərinin də onlarla birlikdə olduğu göstərilirdi. Alınan ifadələrdə 

Bakıda 1918-ci ilin martında olan qırğının erməni təşkilatçıları haqqında da 

geniş məlumat verilmişdi. Bakıda müsəlmanların qırğınını təşkil edənlərin 

və onu yerinə yetirənlərin N. Ter-Akopov, F. Antonov, J. Melikov, M. Ter-

Sarkisov, S. Melikov və başqaları olduğu sənədlərin çoxunda təsdiq edilir.  

Anadoluda olduğu kimi Azərbaycanda da, konkret halda Bakıda 

ermənilər tərəfindən kütləvi qırğınlar təşkil edilmişdir. Qırğınların izini 

gizlətmək, onları vaxt itirməmək üçün quyulara doldurub üstünü 

torpaqlamışlar. Bunlar şahidlərin ifadələrinin çoxunda görünür. Bir çox 

yerlərdə qətl edilənlərin basdırılması mümkün olmadığında onların 

yandırıldığı da ifadələrdə vardır. Mart qırğınlarında və ondan sonrakı 

hadisələrdə insan orqanlarının kəsilməsi də onların bir metodu olaraq 

göstərilmişdir. Yaralı insanların süngü ilə öldürülməsi də adi hal idi. 

Onlar müsəlmanların müqəddəs yerlərinə də əhəmiyyət verməmiş, 

məscidlərdə belə insanları qətlə yetirmişlər. Şahidlərin ifadələrinə görə 

Təzəpir məscidinin salonunda 500 nəfərin cəsədinin olduğu bildirilirdi. O 

zaman bir sıra insanlar tərəflər arasında barışın təşkil edilməsi ilə əlaqədar 

təkliflər etsələr də ermənilər buna mane olurdular. Ermənilər qırğınlarını 

fərqli şəkildə təqdim etməyə çalışırdılar. Onlar Bakıda “antibolşevik 

hərəkətlərin ortaya çıxmasının qarşısını almaq” adı altında maskalanmağa 

çalışırdılar. Bütün ifadələri ümumiləşdirərək Fövqəladə İstintaq 

Komissiyası 1918-ci ilin martında 30.000 insanın qətl edildiyi qənaətinə 

gəlmişdir.387 

                                                           
 

385 Yenə orada s.6-8. 
386 Yenə orada s. 9. 
387 BCA. 930 01. 1-20-1/16, 2-25-1/9, 2-26-1/7, 3-48-1. ASPİNDA. 277-2-13, 277-2-25, 
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29 aprel 1918-ci ildə Gümrüdən 500 araba ilə Ahalkələk bölgəsinə 

köçürülməkdə olan 3000 nəfərə qədər qadın, qoca, uşaq və kişi yolda 

öldürülmüşdülər.388 

1 may 1918-ci il tarixində 100 nəfərə qədər erməni süvarisi Şiştəpə, 

Dörkənə və kənarlarından 60 nəfər uşaq, qadın və kişini öldürdülər389.1 may 

1918-ci il tarixində Ahalkələk ətrafındakı Acaraca, Danqal, Mulanıs, 

Murcahid, Padıqna, Havur və Kumrus kəndləri yandırılmış, camaatı da 

tamamilə öldürülmüşdür. Arpaçay üzərindəki Qatıqlı və İrəvanın şimal-

şərqindəki Şamran və ətrafındakı kəndlərin camaatı ermənilər tərəfindən 

öldürülmüş, kəndlər tamam yandırılmışdır. 

Yalnız may ayının 21-də türk ordusu Kurzah kəndini tutduğu zaman 

bütün ermənilər qaçmağa başladılar və əsirlərin saxlandığı binanı 

yandırdılar. Müsəlmanlar bu xarabalığın altında qaldılar. Cəsədlərin bir 

qismini də çuxurlara tullayaraq üzərinə torpaq atdılar və daha sonra neft 

töküb yandırdılar. Budur,  XX əsrdə “mədəni” “yazıq”, “cəfakeş” 

ermənilərin etdikləri vəhşət. 

Ermənistanda cümhuriyyət elan olunandan sonra dünyanın müxtəlif 

yerlərindən erməniləri respublikanın ərazisinə yerləşdirirdilər. Bunu 1918-ci 

ildə yaradılan erməni komissiyasının türk komandanlığına məlumatından 

aydın görmək olar. Orada yazılırdı: “Bunu da bilməlisiniz ki, erməni 

cümhuriyyətinə keçən390  İrəvan vilayətində (sancağına) indi xalqın sayı üç 

dəfə artmışdır”.391 

“Ərzaq məhsullarının olmaması, idxalatın yoxluğu və İrəvan sancağının 

ən məhsuldar topraqlarının Osmanlı hökumətinə keçməsi səbəbi ilə erməni 

millətini qorxunc təhlükə hədələyir”.392 

“Erməni komissiyası, Osmanlı hökumətinin dostluğuna inanaraq və 

Osmanlı ordusu baş komandanlığının “Erməni hökumətini Türkiyə yaratdı 

və təbii olaraq qoruyacaqdır.” kimi böyük vədini xatırlayaraq, Türkiyənin 

erməni millətinin ölümünü (yox olmasını) istədiyini düşünmürdü.”393  Bu 

məktublarda müsəlman xalqa qarşı həyata keçirilən qırğınlar açıq şəkildə 

qəbul edilir. Lakin bir cəhət də qeyd edilməlidir ki, müəlliflər qırğınlardan 

danışarkən əsassız olaraq  günahların “ədalətlə” paylanmasına çalışmışdılar. 

Bu münasibət sonrakı dövrdə də davam etdiriləcəkdir. Edənlərin, 

etməyənlərin süni olaraq dəfələrlə bərabərləşdiriləcəyinin şahidi olacağıq. 

                                                           
 

388 Yenə orada  s. 19. 
389 Yenə orada s. 19. 
390  Burada Erməni komissiyası Azərbaycan Demokratik Cümhuriyyətinin İrəvanı 

ermənilərə verməsinə işarə edilir. Bu məsələ haqqında ayrıca danışılacaqdır. 
391 Osmanlı ve Sovyet belgeleriyle Ermeni mezalimi. Ankara, 1982, s.89. 
392Osmanlı ve Sovyet belgeleriyle Ermeni mezalimi. Ankara, 1982, s.89. 
393 Yenə orada, s. 89-90. 
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Qırğınların başqa bir cəhəti də xüsusi ilə qeyd edilməlidir. Bu, ondan 

ibarətdir ki, haqqında danışdığımız qırğınlar və başqaları bir təsadüfün 

nəticəsi olmayıb nizami qüvvələr tərəfindən istiqamətləndirildiyi və həyata 

keçirildiyi də məlumdur. 

Müsəlmanların yaşadıqları Gümrü, Ahalkələk bölgələrində ermənilər bir-

birinin ardınca qırğına başladılar. 1000 əsgər, iki avtomat tüfəng və iki 

topdan ibarət olan bir Erməni Birliyi İrəvan bölgəsində müsəlman kəndlərini 

dağıtmış, qadın, uşaq və kişiləri öldürmüşdülər. 1 may 1918-ci il tarixində 

100 nəfərə qədər erməni atlısı Şiştəpə, Dörkənə və ətrafında 60 uşaq, qadın 

və kişini öldürdülər.394 

1 may 1918-ci ildə Ahalkələk ətrafında Acaraça, Danqal, Mulanıs, 

Mircahid, Padıqna, Havur və Kumrus kəndləri yandırılmış, xalqı da tamam 

öldürülmüşdü. İrəvanın şimal-şərqindəki kəndlərin əhalisi də ermənilər 

tərəfindən öldürülmüş, kəndlər yandırılıb, dağıdılmışdı.  

Bundan başqa, Bakıdan 36-cı Qafqaz ordusu komandanlığına göndərilən 

məktubda “İrəvan vilayətindəki müsəlmanların yox edilməkdə olduqları, 

30-dan artıq müsəlman kəndinin yandırıldığı və camaatının öldürüldüyü və 

İrəvandan gələn yaralı və xəstələrin sayının gündən-günə artdığı bildirilirdi. 

Bunlara sığınmağa yer göstərmək və zəruri ehtiyaclarının ödənməsinə 

çalışılır.395 

Qafqazda ermənilərin barbarlığını və amansızlığını ifadə etməyə söz 

tapmaq mümkün deyildir. Hətta rus məmurları belə ermənilərin qırğınını 

ört-basdır etmələrinə baxmayaraq, vəhşiliklər qarşısında etiraflarını gizlədə 

bilməmişdilər. 

Ermənilərin bu qırğın planlarını müntəzəm həyata keçirməkdə 

məqsədləri o bölgələrdə çoxluq təşkil edən azərbaycanlıları azlıq durumuna 

salmaq, imkanları olardısa, onları tamamilə yox etmək idi. Xüsusilə də, 

erməni quldur dəstəsinin rəhbərlərindən Andranik dəstəsi ilə Naxçıvan 

bölgəsində heç fasilə vermədən qırğınlarını davam etdirmişdi. Ermənilərin 

baş komandanı Nazarbekov (Nazarbekyan) bu qırğınlara görə özünün cavab 

verməli olacağını bilməmiş deyildi. 

Bu zaman erməni ordusunun komandanı general Nazarbekyan Erməni 

komissiya rəhbərliyi vasitəsi ilə Türk Ordu komandanlığına göndərmiş 

olduğu məktubda Andranikin qırğınının dəhşətlərini və genişliyini aydın 

şəkildə göstərir. Generalın məktubuna olan əlavəsində ermənilər ilə 

müsəlmanlar arasındakı nifrətin səbəblərinin də açılmasına çalışılmışdı. 

Bunlar məktub və ona əlavə olmaqla 2 sənəddir. Onların verilməsi 

hadisələrin mahiyyətini və erməni generalının hadisələrə münasibətinin 
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müəyyən edilməsinə imkan verər. Bunlardan birincisi “Gümrüdə müstəqil 

erməni komissiyasının rəhbərliyinə” ünvanlanmaqda olub 27 iyun 1918-ci il 

tarixinə aiddir. Orada oxuyuruq: “Aldığım məlumata görə, əmrlərimə qarşı 

gəldiyi üçün komandanlığım altında olan ordudan bütün əsgərləri ilə 

birlikdə uzaqlaşdırılmış Andranikin Naxçıvan bölgəsində bir çox qırğınlar 

və faciələr etdiyini türk komandanlığına bildirməyinizi xahiş edirəm. 

Osmanlı komandanlığı da təbii bilir ki, Qəmərlinin cənubunda Culfa 

dəmiryolu bölgəsi uzun bir zaman müsəlman dəstələrinin əlində idi. 396 Mən 

bunları dağıtmaq istədim, müvəffəq olmadım. İtaətkar xalqa zülm edən 

erməni və müsəlman dəstələrini dağıtmaq üçün mən və İrəvan hökuməti 

bütün çarələrə baş vururuq. Bunu Türk Ordu komandanı Kazım Qarabəkir 

Paşaya da xəbər verdim. Sərhəd bölgəsində eyni tədbirlərin onların da 

almalarını mən də istəyirəm. 

Koblasara və İmanşalı kəndləri yanında bəlkə də yanlışlıq üzündən 25 

iyun 1918-ci il tarixində yerli erməni, türk və tatar silahlıları arasında 

çarpışmalar olduğunu türk komandanlığına xəbər verməyinizi xahiş edirəm. 

Bunun kimi hadisələrin olmaması üçün nə vaxt, hansı yolla və nə qədər 

qüvvə ilə və hansı məqsədlə keçəcəyinizi vaxtında mənə bildirilməsinin 

komissiyada həll edilməsini xahiş edirəm. Haqqında danışılan hadisələrin 

bir daha olmayacağını hökmən bilə bilərlər. 

Ordu komandanı Nazarbekov (Nazarbekyan”)397 

2-ci sənəd isə 1 iyul 1918-ci il tarixində “əlavə” olaraq “Osmanlı 

komissiyasının rəhbərliyinə” ünvanlanmışdır. Orada İrəvan sancağında bir 

çox millətin yaşaması ilə əlaqədar olaraq erməni və Osmanlı komissiyaları 

çarələr axtarırdı. Məlumata görə, əldə edilən sülh sağlam və davamlı olmalı, 

bu hadisələrin səbəbi tarixdə axtarılmalıdır. 

Şamaxıda qırğın və qarət edən, sonra da yaxalanan ermənilərin günahkar 

olduqları haqqında Fövqəladə İstintaq Komissiyasının 13. 06. 1919-cu il 

tarixli qərarında oxuyuruq: “Çuxuryurdun erməni kəndliləri din düşmənliyi 

səbəbi ilə müsəlmanların kökünü kəsib mallarını qəsb etmək məqsədi ilə öz 

aralarında razılaşıb bir neçə yüz nəfərlik silahlı qrup yaradaraq 18 mart 

1918-ci il tarixində Şamaxı kəndlərində müsəlmanları qətl etməyə 

başlamışlar. Onların günahkar bilinərək cəzalandırılmaları haqqında qərar 

qəbul edilmişdir.”398 Lakin bir məsələni də unutmaq olmaz ki, bunlar yalnız 

                                                           
 

396 Bu da erməni generalın hadisələrdə tərəflərin bərabərləşdirilməsi fikrindən başqa bir şey 

deyildir. O zaman azərbaycanlıların özünümüdafiə dəstələri ilə erməni çetelərini (quldur 

dəstələri) eyniləşdirmək fikri aydın şəkildə görünür. Əslində bu fikirlər özünü 

sığortalamaqdır. 
397 Osmanlı ve Sovyet belgeleriyle Ermeni mezalimi. Ankara, 1982, s. 86-87. 
398Fövqəladə İstintaq komissiyasının qərarında günahkar erməni kəndlilərinin sayı 28 nəfər 

olaraq göstərilir. Azerbaycan Belgelerinde..., s. 67-68. 
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yaxalanan yerlilərdir. Başqa yerlərdən gələnlər isə cinayəti törətdikdən 

sonra bölgəni tərk etdiklərindən yaxalanmamışdılar. Bölgələrdə qarət və qətl 

əsasən yerlilər tərəfindən deyil, gəlmələr tərəfindən həyata keçirilmişdir.  

Müsəlman əhaliyə qarşı ermənilər tərəfindən həyata keçirilən zülm və 

qarətlərin istintaq edilməsi ilə əlaqədar Azərbaycan Cümhuriyyəti Hökuməti 

Fövqəladə İstintaq Komissiyası yaradılması haqqında 15.07.1918-ci il 

tarixində qərar qəbul etmişdi. 399  31.08.1918-ci il tarixində Azərbaycan 

hökuməti Fövqəladə İstintaq Komissiyasının sədrinin və üzvlərinin 

müəyyən  edilməsi, təyini və maaşlarının müəyyən edilməsi haqqında qərar 

vermişdir.400  

1918-ci ilin birinci yarısında Azərbaycanda ermənilərin törətdikləri 

qırğınlar əslində bolşevik maskası ilə həyata keçirilmişdir. Azərbaycan 

Demokratik Hökuməti üçün bu cinayətlərin tədqiq edilməsi bir sıra 

səbəblərlə əlaqədar olaraq zəruri idi. Bu səbəblərdən mühüm olanı ondan 

ibarət idi ki, ermənilərin Qafqazda və Azərbaycanda 30 mindən artıq 

müsəlmanı, azərbaycanlını qırdıqları halda Anadoluda olduğu kimi burada 

da təbliğata arxalanaraq “ermənilərin qırılması” haqqında saxta kampaniya 

aparmağa başlamaları idi.  

Ermənilər türklərə qarşı mübarizədə qandan (qırğına məruz qoyduqları 

xalqların qanı daxil deyil) çox mürəkkəb axıtmışlar. Onlar bütün dövrlərdə 

tərxis bilmədən təbliğat aparmışlar. Təbliğatı milli məslək halına 

gətirmişlər. Zamanın böyük dövlətlərinə müraciətlər göndərmiş, şəraitə 

uyğun olaraq dərnəklər, birliklər, komitələr yaratmış, qəzet və jurnallar nəşr 

etmişlər. Erməni təbliğatı məhdud olaraq bir coğrafiya ilə əlaqədar 

olmamışdır. Dünyanın hər yerində ermənilər təbliğat işini təşkil etmişlər. 

Türklərin də, azərbaycanlıların da tarixən ən zəif olduqları sahələrdən 

biri təbliğat işinin təşkili idi. Tarixin bütün dövrlərində bu xalqlar 

danışmaqdansa iş görməyə əhəmiyyət vermişdilər. Onlar bir müharibəyə 

getdikdə belə “qaçaq-quldur metodu” ilə deyil, kişilik qanunları ilə 

döyüşməyi qəbul etmişlər. Türklərin də, azərbaycanlıların da onlara 

edilənləri dünyaya yaymaq kimi genetik vərdişləri olmamışdır.  

Bundan istifadə edən bəlalı qonşularımız regionda olduqları gündən 

yalnız mübarizə meydanında deyil, təbliğatla da bizlərə qarşı mübarizələrini 

davam etdirmişlər. Əksər halda haqsız olduqları vəziyyətdə müxtəlif əsərlər 

yazdıraraq hadisələrin mahiyyətini təhrif olunmuş halda dünyaya 

çatdırmışlar. “Əziyyət çəkmiş”, “incidilmiş”, “qətl edlmiş” insanlar imici 

yaratmağa çalışmışlar. Çox halda buna nail də ola biliblər. Biz həqiqətən də 

                                                           
 

399 BCA. 930 01. 2-27-1. ASPİNDA. 277-2-27. Azerbaycan Belgelerinde..., s.9. 
400 Yenə orada, s.68. 



 
 
 

153 
 

edilənləri milli adət-ənənələrimizə görə dünyaya bildirməyi ayıb hesab 

etmişik. Edilənlərin cavabını vaxtı gəldikdə vermək üçün arxivləşdirmişik.  

Yalnız məcbur olduqda utana-utana (guya zəifliyimizin etiraf 

edilməsidir) bizə qarşı olan saysız-hesabsız böhtanlara cavab vermək üçün 

yazılanları təkzib etməyi düşünmüşük. Bu münasibət isə qarşı tərəfə çox 

böyük üstünlük vermiş, ataların “yalan ayaq tutar, yeriməz” demələrinə 

baxmayaraq, qonşularımız yalana ayaq açdırmış və  əksər halda onun 

dünyanın hər yerində doğru libasında tanınmasına nail olmuşlar. 1918-ci 

ilin 6 ayında ermənilər qırğınlar törətdiklərinə baxmayaraq, Avropada 

ermənilərin təsiri altında olan informasiya vasitələrini müxtəlif vasitələrlə 

səfərbər edərək törətdikləri vəhşilikləri azərbaycanlıların ayağına yazmağa 

çalışırdılar.  

Amerikada türklər əleyhinə təbliğata Birinci dünya müharibəsindən sonra 

başlanılmışdır. Bunun ən birinci səbəbi ABŞ və Türkiyənin Birinci dünya 

müharibəsində fərqli bloklarda iştirak etmələri olmuşdur.  Bu da bir çox 

əsərlərlə antitürk əhval-ruhiyyəsini gücləndirmişdi. Bunun səbəblərini daha 

geniş olaraq E.Aleksandr Povell aşağıdakı şəkildə göstərmişdir: “Türklər 

əleyhinə kök salmış düşmənçiliyi bu səbəblərlə əlaqələndirə bilərik. 

Keçmişdə xristian azlığa, xüsusilə ermənilərə zülm siyasəti başda gəlir. 

İkinci olaraq dini günahlandırmalardır. Ondan sonra siyasi təbliğat gəlir ki, 

bunların birinin harada tamamlanıb, digərinin harada başlandığını söyləmək 

çox çətindir. Üçüncüsü, məğlub və parçalanmış olduğunu qəbul etdiyimiz 

bir ölkənin yenidən ortaya çıxmasından duyduğumuz üzüntüdür. Sonda 

türklərin israrla özlərini müdafiə etməkdən imtina etmələridir”. 401 

Türklərin və azərbaycanlıların “israrla özlərini müdafiə etməkdən imtina 

etmələri” təsadüfə bağlı olmayıb dərin, tarixə dayanan kökləri vardır. 

Yuxarıdakı sətirlərin müəllifi 1922-ci ildə ulduz köşkündə sultan 

Vahidəddin ilə görüşmüş və irəlidəki tezislə əlaqədar olaraq sual verdikdə 

aşagıdakı cavabı almışdı. “Sizin qəzetləriniz və jurnallarınız məqalə 

göndərsək belə bir türkün yazısını nəşr etməzlər. Əgər nəşr edilmiş olsa, 

xalqınız bunu oxumaz. Əgər oxuyarlarsa, inanmazlar. Əgər Amerikaya 

türklərin görüşlərini sizin dilinizdə anladacaq bir nəfər göndərsək də, o, 

bitərəf dinləyici kütləsi tapa bilərmi?”402 

Burada sultan bir neçə çox mühüm məsələyə toxunmuşdur. Bunun birinci 

səbəbi ondan ibarətdir ki, biz uzun illər heç bir ölkəyə şikayətçilər 

göndərməmişik. Xarici ölkələrdə olanlar bizimlə tanış olmasalar da, erməni 

təbliğatı üzündən bizim əziyyət çəkənlər deyil, əziyyət verənlər qrupunda 

olduğumuzu fikirləşmişlər. Bir də ermənilər bizim bu spesifik 
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xüsusiyyətlərimizdən istifadə edirlər. Faktiki dünya ictimaiyyəti qarşısında 

etdikləri qırğınlara baxmayaraq fərqli şəkildə özlərini təqdim edə bilirlər. 

Ermənilər hər dəfə müsəlman dünyasında təzyiq altında qaldıqlarını 

söyləyərək xristianların qulaqlarını doldurmuşlar. İndi bizim ən mühüm 

missiyamız xalqın uzun illər eşitdiklərinin yanlış olduğunu onlara anlatmaq 

və həqiqi vəziyyəti qəbul etdirməkdir. 

Erməniləri dəstəkləyən ölkələr dünyanın inkişaf etmiş ölkələri olmaqla 

yanaşı dini inanclarına görə xristiandırlar. Bununla, onların bir-birini başa 

düşmələri üçün bir xristian təəssübkeşliyinə də sahibdirlər. Lakin bu qəti 

olaraq o demək deyildir ki, artıq dünyada ictimai rəyi itirmişik, heç bir 

tədbir görməyə ehtiyac yoxdur. Bir məsələni unutmamaq lazım gəlir ki, 

ermənilərə vaxtilə inanıb, inamında yanılmış olduqlarını dərk edənlər də 

çoxdur. Bunlardan istifadə etmək lazımdır. Çox maraqlıdır ki, bu gün 

ölkələrdə ermənilərə qarşı yazan müəlliflər vardır. Onları dəstəkləməli, haqq 

işimizə obyektiv yanaşdıqları üçün minnətdarlıq borcumuzu yerinə 

yetirməliyik. 

Povellin kitabında çox əhəmiyyətli bir fikir vardır. “Vəhşilik hadisələri 

böyük ölçüdə mübaliğə edilmişdir. Son dövrlərə aid vəhşilik hadisələrinin 

bir hissəsi heç mövcud olmamışdır. Amerika yardım təşkilatının məhəlli 

(İstanbul) mətbuat təmsilçilərindən biri, dostlarına açıqca Amerikaya sadəcə 

türklər əleyhinə xəbərlər göndərildiyini, çünki bu kimi xəbərlərin pul 

qazandırdığını söyləmişdir”.403 

Burada son “vəhşət” hadisələri - 1915-ci il ermənilərin yerdəyişdirilməsi 

ilə əlaqədar çox mühüm fikirlər söylənmişdi.  

1. Türkiyədən Amerikaya göndərilən xəbərlərdə həddən atıq şişirtmə 

olduğu; 

2. Bəlli təşkilat və şəxslərin təsiri ilə yalnız türklər əleyhinə olan xəbərlər 

göndərildiyi; 

3. Türklər əleyhinə olan xəbərlərin çox pul gətirən olması məsələsidir.  

Deməli, əvvəldən qeyd etdiyimiz kimi, marağında olan insanlar Osmanlı 

dövlətindəki müxtəlif ölkələrin mətbuat təmsilçilərini inhisara almışlar. 

Olan hadisələr haqqında deyil, onlara lazım olan “hadisələr” haqqında xəbər 

göndərmələrinə nail ola bilmişlər. Bu səbəbdən də əsli, əsası olmayan 

qondarma hadisələr dünyanın mətbuat kanallarında verilirdi. Bu, dünən də, 

bu gün də, sabah da lazım olan sənədlərdir. Onları – “faktları” maraqları 

olduğu üçün uzun illər mətbuatın gündəliyində saxlaya bilirlər. 

Bir məsələnin də aydınlaşdırılmasına ehtiyac vardır. Türklərə, 

azərbaycanlılara qarşı ermənilərin və onların tərəfdarlarının həyata keçirmiş 

olduqları qətl və ona bənzər hadisələrin dünya mətbuatında nəşr edilməsi 

                                                           
 

403 Alexander Povell. Göstərilən əsəri, s. 30 



 
 
 

155 
 

metodu eynidir. “Hadisələr” Türkiyə və Azərbaycanda olduqdan sonra 

orada olan təmsilçilər kimsənin xəbəri olmadan dünya mətbuatına bəlli 

məqsədlərə xidmət edəcək xəbərlər göndərirlər, “Hadisələrin” olduğu yerdə 

kimsənin xəbəri olmadığı halda müxtəlif yollarla nəşr olunan  xəbərlər 

ölkəyə gətirilir. O zaman bu kimi xəbərlərə qarşı bir təkzib mexanizması 

yox idi. Olmayan, qondarma hadisə dünyanın ictimai fikrinə olmuş kimi 

yerləşdirilirdi. Xəbərlər isə mətbuatla arxivləşdirilirdi. Bilirdilər ki, 

qondarma hadisələrin üzərindən bir müddət keçdikdən sonra onların təkzib 

edilməsi imkansız olacaqdı. Doğrudan da bu kimi “hadisələr” və onların 

qondarma olması haqqında məlumat istənilən qədərdir. Lakin 

opponentlərimiz bu gün də qondarma “hadisələrə” aid faktla dünyaya car 

çəkirlər. 

Tanınmış hərbi müxbir Mr. Melton Prior Türkiyədə olan “hadisələri” 

işıqlandırmaq üçün gəldikdə burada heç bir hadisənin olmadığını görür və 

gördükləri haqqında məlumat verir. Lakin o zaman da Osmanlı dövlətinə 

göndərilən müxbirlərin hamısının obyektiv olduqlarını söyləmək çox 

çətindir. Prior heç bir qətl olmadığı halda “İtalyan qəzetlərində Türkiyədə 

bir kilsə içərisində qadın və uşaqların qətl edilməsini göstərən qorxunc 

rəsmlər”404 gördüyünü yazırdı.405 

Başqa bir təbliğat məhsulu olan ibrətamiz fakt da göstərmək olar. Bu fakt 

1895-1896-cı illər erməni hadisələri (üsyanları) ilə əlaqədardır. O zaman 

yüksək rütbəli hərbçilərə qarşı təbliğat kampaniyaları aparılırdı. Burada əsas 

məqsəd onları qorxutmaq və vəzifələrini yerinə yetirməyə imkan verməmək 

idi. 1895-ci ilin oktyabrında Müşir Şakir Paşaya Anadoluda erməni 

islahatlarının yerinə yetirilməsinin gedişini yoxlamaq məqsədi ilə 

müfəttişlik səlahiyyəti verilir.406 Bunula əlaqədar olaraq, Müşir Şakir Paşa 

                                                           
 

404 O zaman rəsmlər də ən mühüm təbliğat və saxtakarlıq mənbəyi idi. İnsanlar məqalənin, 
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müxtəlif yerlərdə olduğu kimi Ərzuruma da gəlir. Onun Ərzurumda olması 

çox böyük qondarma, “saxta” hadisələrin mövzusuna çevrilmişdi. Butün 

dünyada belə bir xəbər yayılmışdı ki, Müşir Şakir Paşa Ərzuruma gəlmiş, 

üsyançı erməniləri sıraya düzdürmüş, əlinə saatını alaraq ondan əmr 

gözləyənlərə “saat yarım, ya da iki saat sonra bu ermənilərin başı uçacaq” 

deyirmiş.407 

Bu hadisələrin olub-olmamasını öyrənmək istəyən Sidney Vitman və 

başqa müxbirlər Türkiyəyə gəlirlər. Gördüyü və eşidə biləcəyi ehtimal 

edilən səlahiyyət sahibi olanlardan soruşmağa başlayırlar. İlk dəfə 

İngiltərənin Osmanlı dövlətində olan elçisi Mr.Qraveni, Ərzurumun valisi 

Mehmed Şerif Rauf Paşanı, Fransız elçisi M.Rogueferrieri və Rusiyanın 

böyük elçisi M.V.Maximovu ziyarət edirlər. Bu görüşdüklərindən Müşir 

Şakir Paşa haqqında yazılanlara münasibətini soruşurlar. M.Rogueferrier 

bunun gülünc və zövq üçün uydurulmuş hekayələr olduğunu söyləmiş və 

Şakir Paşa haqqında bir neçə təqdiredici sözlər də demişdir. 

Rusiyanın böyük elçisi M.Maximov bildirmişdir ki, belə hekayələrin 

təkzib edilməsi mənim vəzifəm deyildir. Sizə söyləyə biləcəyim Şakir 

Paşanın mərd və gözəl qəlbli insan olduğudur. Onu illərdir ki, tanıyıram, 

dostumdur. 

İngilis səfiri Mr.Qraven, o sıralarda burada olmamışam, bu mövzuda 

Şakir Paşa ilə də danışmamışam. Fəqət vali bunun doğru olmadığını söylədi, 

bu mənim üçün yetərlidir, Rauf Paşanın dediklərinə tərəddüdsüz inanıram 

demişdi. 408  Təəssüflər olsun ki, bu kimi gerçək məlumatlar Avropa və 

Amerika mətbuatında nəşr edilməmişdi. Ola bilər ki, nəşr edilməsinə imkan 

verilməmişdi. 

Bir çox hallarda Avropa və Amerika mətbuatı gerçəkləri verməkdən 

imtina etdikləri halda saxta xəbərlər üçün səhifələrini çəkinmədən açırdılar. 

İngilislər 1918-ci ilin sentyabrında oradakı vəziyyətə uyğun olaraq Bakını 

tərk etmək məcburiyyətində qalmışdılar. Avropa qəzetlərində ingilislərin 

Bakını tərk etmələrinə çox geniş yer ayrılmışdı. Bu hadisə haqqında xəbər 

verilərkən ermənilərin o zaman da onlarla olan münasibətlərindəki 

xəyanətlərə geniş yer verilmişdi. 

Həmin xəbərlərlə əlaqədar olaraq çox təlaşlanmış və bu xəbərin təsirini 

azaltmaq üçün onun təkzibinə çalışmışdılar. Bu məqsədlə hazırlanmış olan 

bir memorandumdan alınmış aşağıdakı parçalarla tanış olmaq maraqlı 

olacaq. “Ermənilərin nüfuzdan salınması türk əleyhdarlığı davasını 

zəiflətmək deməkdir. “Türkün başı fəlakətlərdən qurtarmasada, əsl insan 

olaraq qalmışdır” fikrini öldürmək çox çətin olmuşdur. Bu vəziyyət bu 
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düşüncəni (türklərin əsl bir insan olması fikrini) canlandıracaq və 

ermənilərin olduğu qədər sionistlərin və ərəblərin mövqelərinə çox zərər 

gətirəcəkdir”. 

“Türklərin ermənilərə etdikləri, türk məsələsinin radikal şəkildə həllini 

ölkədə və xaricdə ictimaiyyətə qəbul etdirmək üçün Majesteleri hökumətinin 

ən böyük sərmayəsidir”.409 Bu sətirlərin müəllifi A.J.Toynbe memorandumu 

yazdığı 26 senyabr 1919-cu ildə ingilis təbliğat təşkilatında çalışırdı. 

Bu zaman ingilislər çox böyük təbliğat aparatı qurmuşdular. Onların 

təbliğatı gizli, o zamana qədər çoxlarının istifadə etmədikləri bir formada 

həyata keçirilirdi. Təbliğatın əsas istiqaməti ona qarşı vuruşan dövlətlərə -

Almaniya və Osmanlı dövlətinə qarşı çevrilmişdi. Onların təbliğatında 

Dünya müharibəsinin səbəbləri açıqlanırdı. Almaniyanın və müttəfiqlərinin 

günahları və vəhşətləri göstərilirdi. Almaniyanın su altında apardığı 

döyüşlərdəki uğurları ingilisləri çox narahat edirdi. Buna görə də sualtı 

döyüşlərin qeyri-insani olduğunu dünyaya yayırdılar. İstifadə olunan 

vasitələrə gəldikdə onlar kitablar, broşürlər, məcmuələr, diaqramlar, 

xəritələr, poçt markaları, rəsmlər, şəkillər və sərgilər idi. 

İngilislər almanlardan fərqli olaraq bu nəşrləri yollarda, nəqliyyat 

vasitələrində yaymayır, ictimaiyyət içərisində söz sahibi ola biləcək 

insanları seçərək 410  onlarla sövdələşmə həyata keçirirdilər. Hazırladıqları 

saxta xəbərləri müəyyən, razılaşmış olduqları adamların əli ilə yaymağa, 

xüsusən tərəfsiz ölkələrdə təbliğat aparılmasına əhəmiyyət verirdilər. 

Bundan başqa, tərəfsiz ölkələrdə nəşriyyatları ələ alırdılar. Bitərəf kimi, olan 

hadisələrdə heç maraqları yoxmuş kimi oralarda istədiklərini nəşr etdirib 

yaymağı bir üsula çevirmişdilər. Təbliğat aparatı (sənədlərdə Vellinqton 

House Masterman bürosu adlanırdı)411 ictimai fikrə əsaslı təsir göstərərək 

Amerikanın İngiltərə ilə bir blokda müharibəyə daxil olması üçün xalqı 

səfərbər etməyə təminat yaratmaq təşəbbüsündə idi. 

“Həqiqət” başlıqlı mətuatda saxta sənədlərin çap edilməsindən əvvəl 

onların hazırlanmasının metoduna fikir vermək lazım gəlir. Masterman 

bürosundan İngiltərənin səlahiyyətli adamlarının tələbi həqiqətlər deyil, 

                                                           
 

409 Kamuran Ğürün.Ermeni dosyası, s. 47 
410  İngilislər bu işi o qədər məharətlə gizlədirdilər ki, çox halda onlarla əməkdaşlıq edənlər 

uzun illər bunu anlaya bilmirdilər. Mastermanın bürosunun çoxsahəli fəaliyyətinin bir 

sahəsi də 15 gündən bir nəşr edilən “Həqiqət” (ada bax, məqsədə fikir ver. Məqsəd vasitəni 

yaradırmış.) adında rəsmli qəzet idi ki, ərəbcə, türkcə, farsca və hindcə nəşr edilirdi. 

Argentinada köhnə türk elçisi qəzeti orada yaşayan müsəlmanlar arasında yayırdı. 

Vellinqton houze 6 rəsmli qəzet nəşr etdirirdi. Qəzetin 8 bölümü var idi. 
411 Luey Masterman.C.F.G. Masterman. Londra, 1968, s. 272. 
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lazım olan yalanları412 həqiqət deyə təqdim etmək tələb edilirdi. Bu büro ilə 

işləyənlərin hamısı onların qəti tələblərini bildiklərindən ya onlarla işlərini 

davam etdirməli, ya da yüksək gəlirli vəzifələrindən imtina etməli idilər. 

İkincilərin az olduğu saxta sənədlərin çoxluğundan təxmin edilir. 

Bu məsələ ilə əlaqədar G. Mastermanın - ərinin tərcümeyi-halını yazmış 

L.Mastermanın413 fikirlərini göstərmək məqsədəuyğundur. O, istəməsə də 

yazdığı kitabda ərinə qarşı istifadə ediləcək faktlar və fikirlər də vardır. 

Onun kitabında belə bir cümləyə rast gəlmək olar. “Onun (əri 

G.Mastermanın) etiraz etdiyi hal, onun bürosunun gördükləri iş ilə əlaqədar 

hər cür düzgünlüyün və məntiqin unudulmasının tələb edilməsi idi”. 414 

Hətta L.Masterman qəzetlərdə nəşr edilən saxta, yalan xəbərlərlə ərinin heç 

bir əlaqəsinin olmadığını da müdafiə etməyə çalışmışdır. 

İngilislər üçün ermənilər və başqa xalqların mənafeləri əslində məqsəd 

deyil, öz dövlət mənafelərinə xidmət edilməsində bir vasitə idi. İngilislərin 

erməni qovluğunun necə hazırlandığını və istifadə edilməsini anlamaq üçün 

tarixi ədəbiyyatda Mavi kitab adlanan mənbəyin hazırlanmasının metodu ilə 

tanış olmaq vacibdir. Onların saxtakarlığının ən mühüm məhsullarından biri 

Toynbee415 tərəfindən yazıldığı anlaşılan “Ermənilərə edilən müsibətlər. Bir 

millətin qətli” adında broşürdür.  

                                                           
 

412 Bu haqqda 1910-1918-ci illərdə Avam Kamarasının Liberal partiyadan üzvü olan, sonra 

İşçi partiyasına keçərək müharibə əleyhinə mübarizə aparmış Artur Ponsobun “Müharibə 

dövründə yalanlar” kitabında çox xarakterik fikirlər verilmişdir. Müəllif kitabını 1928-ci 

ildə nəşr etdirmişdir. Müdafiə Nazirliyi hərbi hissələrə bir təlimat göndərərək, zabitlərə, 

düşmənlə əlaqədar müharibə səhnələri haqqında məlumat verməyi tapşırmışdır. Təlimatda 

müharibə səhnələrinin mütləq doğruluğuna ehtiyac olmadığı xatırlanır, normal bir ehtimal 

əsasında müharibə səhnələri yaratmağın kifayət olduğu bildirilir. Müəllif ölkənin 

siyasətinin Osmanlı dövlətinə qarşı çevrilmiş olmasını açıqlamasa da bildirirdi ki, 

cəbhələrdən qətl hadisələri haqqında “məlumatlar” göndərilməsinə xüsusi əhəmiyyət 

verilirdi. Müəllif, qətl yalanları ən çox qəbul edilənlər idi -deyirdi. Xüsusilə də bu ölkədə 

(İngiltərədə-kursiv Artur Ponsobundur) və Amerikada onlarsız müharibə edə bilməzlər. 

Düşmənin pislənməsi bir vətəndaşlıq vəzifəsi hesab edilirdi.” Arthur Ponsby. Falsehood in 

War-Time. Nyu York. 1971, s. 20-22 
413 G. Mastermanın arvadı sonra ərinin tərcümeyi-halını yazmışdı. 
414 Luey Masterman.C.F.G. Masterman. Londra, 1968, s. 275. 
415  Bir məsələ çox maraqlıdır. O, kitab üzərində işlədikdə müxtəlif ölkələrə, ayrı-ayrı 

məlumatlı adamlara, hətta erməni komitələrinə də müraciət etmiş və onlardan Osmanlı 

dövlətinin əleyhinə məlumatlar, sənədlər istəmişdir. Bu məlumatın, sənədlərin mənşəyi 

haqqında heç bir bilgi verilmədən, heç bir cavabdehlik daşımadan Toynbeyə 

göndərilmişdir. Bir qədər əvvəl yazdığımız məsələlər də nə qədər qəribə olsa da Toynbenin 

kitabında həqəqətlər kimi verilir. Çox halda mənşəyi bəlli olmayan sənədləri razılaşma 

əsasında mötəbər-guya tərəfsiz insanlara imza etdirir və bununla da bir sıra məsələləri 

sığortalamış olurdular. Bununla əlaqədar olaraq, bir məsələ də qeyd edilməlidir ki, 

Toynbenin kitabını nəşr edənlərdə də orada istifadə edilən və mühüm günahlandırmaları 

dəstəkləyən sənədlərin orijinal olmadığını bilməmiş deyildirlər. Buna görə də, büro Xarici 
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Bu broşür 1975-ci ildə Amerikada bir erməni nəşriyyatı tərəfindən 

yenidən nəşr edilmişdir. Müəllifin ölümündən sonra broşürə ermənilərin 

istədikləri “əlavələri“ etdiklərinə heç bir şübhə yoxdur. Müəllif yaşamış 

olsaydı “əlavələr” edildikdən sonra öz kitabını “əlavələrlə” birlikdə qəbul 

edib-etməyəcəyini müəyyən etmək çətindir. Kitabın da ana mövzusu 

beynəlxalq ictimaiyyəti istər Anadoluda, istərsə də Azərbaycanda olan 

hadisələr ilə əlaqədar olaraq Türkiyəyə qarşı qaldırmaq, İngiltərəyə dəstək 

toplamaq və onunla əlaqəli tənqidləri ləğv etməkdir. 

Müharibə dövründə ingilisləri məlumatın mənbəyi deyil, onun 

İngiltərənin düşmənlərinə qarşı istifadə edilmək imkanı maraqlandırırdı. 

Ona görə də kiçik xəbər mənasında inanılması mümkün olmayan ən məhəlli 

mətbuat nümunələrinə də beynəlxaq xarakter verməyə hazır idilər. Buna 

misal kimi, 1915-ci ildə Tiflisdə nəşr edilmiş bir qəzetdəki xəbəri göstərmək 

olar. Bu qəzetin adı, çıxdığı nəşriyyat, aldığı xəbərlərin qaynağı məlum 

olmasa da, ingilislər onların ölçülərinə uyğun gəldiyi, “palçıq at izi qalsın” 

siyasətinə xidmət etdiyi üçün fərqli versiyalarla qısa müddətdə onu dünyaya 

yaymışdılar. 10 sentyabr 1915-ci ildə Batumda ingilis səfiri Stevens tabe 

olduğu nazirliyə göndərdiyi teleqramda Tiflisdəki erməni qəzetlərindən (?) 

məlumat aldığını bildirərək osmanlıların Sasunu yerlə-yeksan etdiklərini, 

çox adam öldürdüklərini, hər gün İrəvan bölgəsinə 10-15.000 qaçqın 

gəldiyini, indiyə qədər 160.000 qaçqının olduğu məlumatını verirdi. 

Lord Qromer 2 noyabr 1915-ci il tarixli bir qeydində türklərin bu 

etdiklərinin (?) mətbuatda geniş işıqlandırılmasını tələb edir. Daha sonra 

əlavə edir ki, belə olarsa, Hindistandakı mədəni müsəlmanların, islam 

davası ilə türklərə birləşdirilmələrinin qarşısı əsaslı şəkildə alınmış olar. 

Çox maraqlıdır ki, həmin mətbuat qeydlərinin altında bu mövzuda mətbuat 

xəbərlərindən başqa heç bir məlumata sahib olmadığını da bildirmişdir. 

Necə ola bilərdi ki, Tiflisdəki erməni qəzeti əlaqənin ibtidai vaxtında belə 

,,böyük hadisələr” haqqında məlumat ala bildiyi halda, bütün Şərqi əlində 

tutmaqda olan İngiltərənin elçisi həmin “faktları” dəqiqləşdirə bilməmişdi. 

                                                                                                                                                    
 

İşlər Nazirliyindən Montgomeri ilə belə razılaşırdılar ki, müxtəlif yerlərdən göndərilmiş 

məlumatlar bir qovluqda toplanılsın, onlara “Nontgomeri göndərmişdir” şifəsi vurulsun. 

Bunula da ona Xarici İşlər Nazirliyi tərəfindən göndərilmiş rəsmi sənəd olacağı görüntüsü 

verilirdi. Beləliklə, nəşriyyat məsuliyyətdən yaxasını qurtarmış olur, kitab isə rəsmi 

xarakterdə olurdu. Bu hal yalnız Toynbe ile deyil, Mavi kitabın nəşr edilməsində də həmin 

metoddan istifadə edilmişdir. Mavi kitabın sənədləri ikinci, üçüncü şəxslərdən alınmış, 

doğruluğu yoxlanılmamış sənədlər kimi bir yerdə toplanmış və rəsmi sənədlər məcmuəsi 

kimi nəşr edilmişdir. 
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Bu isbat edilməmiş416 ”xəbər” Amerika qəzetlərində də çap edilmişdi. 8 

oktyabr 1915-ci il tarixində ermənilərin “qətl edilməsi” xəbəri ilə əlaqədar 

olaraq Amerikada hökumətə sorğu verilmişdi. Hökumət adından Lord 

Qromer 800.000 adamın öldürüldüyünü eşitdiklərini (?) təkrarlamışdı. 

Yalanın ayaq tutub yeriməsinə bundan inandırıcı nümunə göstərmək 

mümkün deyildir. 

Bu kütləvi qırğın hekayələrinin ortaya atılması ingilis imperializminin 

xarici siyasətinin həyata keçirilməsindən, eləcə də fərqli coğrafiyalarda 

gördükləri tədbirləri dünya ictimaiyyətindən gizlətmək, pərdə arxasında 

saxlamaq təşəbbüsündən başqa bir şey deyildi. Qırğın hekayələri çox uğurla 

işlənmiş ssenarilər idi ki, doğru olmasa da, Türkiyənin beynəlxalq aləmdə 

nüfuzuna əsaslı zərbə vururdu. Bu təsirləndirici təbliğat ingilis 

kampaniyasının nə qədər qüvvətli olduğunu açıq şəkildə göstərir. 

İngilislərin və başqa tərəfdarlarının yardımı ilə olmayan hadisələri 

ermənilər fərqli coğrafiyada yaşayan xalqlara çatdırırdılar. Türkiyəyə qarşı 

qabaqlama siyasəti həyata keçirilir və bu bütün zamanlarda da davam 

edirdi. Əslində Birinci dünya müharibəsi dövründə ortaya “çıxarılan” 

erməni vəhşətləri də ermənilərdən daha çox İngiltərə və müttəfiqlərinə lazım 

idi. Müharibələrdə hər dəfə tərəflər digər tərəfi dəhşətlə əlaqədar dünya 

ictimaiyyəti qarşısında nüfuzdan salmağa çalışırdı. Lakin vəhşət 

hekayələrinin ortaya atılmasının, ona yol verən dövlət haqqında fərqli 

ittihamlar irəli sürülməsinin məqsədi müharibə cəbhələrində baş verən 

dəhşətlərə kölgə salmaq, xalqın diqqətini kiminsə adına “çıxılan” qırğın 

hadisələri üzərində cəmləmək məqsədi daşıyırdı. 

Lakin ermənilərlə bağlı olan qırğın hekayələri fərqli xüsusiyyətlərə 

malikdir. Beləliklə, ingilislər Birinci dünya müharibəsi illərində erməni kartı 

ilə oynamışlar. Bu da diplomatik planlarının həyata keçirilməsində, 

müharibədə yeni müttəfiqlər tapılmasında mühüm amil olmuşdu. 

Müharibədən sonra da türklərin qırğınları haqqında yazılar heç ara vermədi. 

Bu müharibədən sonra xalqlara onları müharibəyə görə günahlandırmaq 

imkanı verməmək üçün lazım idi. Digər tərəfdən uzun illərdən sonra 

dağıtdıqları Osmanlı dövlətinin yerində mübariz Türkiyə Respublikasının 

davam etməsini də qəbul etmək istəmirdilər. 

Ermənilərə gəlincə, dünyanın  aparıcı dövlətlərinin köməyi ilə meydana 

çıxan qırğın faktorundan, dövrün xarakterinə uyğun olaraq  fərqli şəkildə 

istifadə edilirdi. Bu təbliğat amili çox mübahisələr mənbəyi olmuşdur. Bir 

                                                           
 

416 Təkzib edilməməsini də qeyd etmək lazım gəlir. İstər türklər, istərsə də azərbaycanlılar 

bu kimi yalanların, saxta sənədlərin həqiqi adının qoyulmasına yalnız onları 

təsirləndirdikdə əhəmiyyət verirlər. Əslində türklərin müharibə dövründə ingilislərin 

təbliğat mərkəzləri qədər aktiv olacaqlarını gözləmək də imkansızdır  Bu, əks tərəf üçün bir 

imkan idi ki, ondan maksimum istifadə edirdilər. 
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sıra dövlətlərin dəstəyi ilə gündəlikdə davam edəcək kimi görünürdü. “Şərqi 

xristianlar kimi kilsələri də, xristianlığın qaydalarını və ənənələrini bir tərəfə 

qoyaraq, milli təbliğatı başlıca işləri halına gətirmişlər”.417  

 

2.32. Fövqəladə İstintaq  Komissiyası 
 

Buna görə də Azərbaycan Xarici İşlər Nazirliyi ermənilərin bu 

kampaniyasına qarşı mübarizə aparmaq üçün hökumət qarşısında məsələ 

qaldırdı. Orada ermənilərin xaricdəki kampaniyaları haqqında məlumat 

verilir və əlavə edilirdi ki, erməni milli dəstələri dinc müsəlman əhaliyə 

qarşı misli görünməmiş vəhşiliklər etmişdir. Ermənilər Avropada və 

dünyanın başqa yerlərində ictimai rəyi dəyişdirmək və istiqamətləndirmək 

üçün saxta, şişirdilmiş materiallar göndərirdilər. Ona görə də, Azərbaycan 

Xarici İşlər Nazirliyi Fövqəladə İstintaq Komissiyası yaradıb ermənilərin 

törətmiş olduqları qırğınlar haqqında material toplanmasının vacib olduğunu 

bildirirdi. Onlara görə Fövqəladə İstintaq Komissiyası aşağıdakıları həyata 

keçirməlidir:  

1. Bütün zorakılıq hadisələri dəqiq qeydə alınsın; 

2. Zorakılığın hansı şəraitdə törədildiyi müəyyən edilsin; 

3. Günahkarların və dəyən ziyanın miqdarı müəyyən edilsin. 

Məruzədə göstərilirdi ki, yaradılacaq təşkilat Fövqəladə İstintaq 

Komissiyası xarakterində olmalıdır. Onun materialları başlıca Avropa 

dillərində (rus, fransız, alman və türk) elan edilməli və geniş yayılmalıdır. 

1918-ci il avqust ayının 31-də hökumət qərarı ilə Fövqəladə İstintaq 

Komissiyası təsis edildi. Komissiya qısa müddətdə Bakı quberniyasında 

ermənilər tərəfindən törədilən cinayətlər haqqında materiallar topladı.418 Bu 

materiallar Paris konfransında iştirak edən Azərbaycan nümayəndə 

heyətinin üzvləri tərəfindən istifadə  və çap ediləcəkdir. 

Son illərdə Türkiyə Baş Arxivlər İdarəsi və Azərbaycan Dövlət Arxivlər 

İdarəsinin çox böyük əməyi sayəsində Azərbaycan Demokratik 

Cümhuriyyətinin təşkil etdiyi Fövqəladə İstintaq Komissiyasının topladığı 

materiallar məcmuə şəklində nəşr edilmişdir. Bu əsərin dünyanın müxtəlif 

dillərinə tərcümə edilərək yayılması ermənilərin azərbaycanlılara qarşı 

törətdikləri qırğınların, soyqırımın dünyaya çatdırılması deməkdir.  

                                                           
 

417 Mayevski. Ermenilerin yaptıkları katliamlar. s. 14. 
418  Azərbaycan Demokratik Cümhuriyyəti hökumətinin təşkil etdiyi Fövqəladə İstintaq 

Komissiyasının materialları haqqında baxın:  Azerbaycan Belgelerinde Ermeni Sorunu 

(1918-1920). Cumhuriyet Arşivi Daire Başkanlığı Yayın №:28, Ankara,2001; Arşiv 

Belgelerine Göre Kafkaslarda Ve Anadoluda Ermeni Mezalimi, I (1906-1918). 

Ankara,1995 
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Erməni ordusunun Vedibasarda həyata keçirdiyi qırğınlar da onların 

bölgəni müsəlmanlardan təmizləmə siyasətinin tərkib hissəsi idi. Naxçıvan 

Müsəlman Şurası sədrinin  Azərbaycan xarici işlər nazirinə teleqramında419 

bununla əlaqədar məsələlər aydınlaşdırılır. Şura sədrinin teleqramında 

etibarlı mənbələrə əsaslanaraq bildirilir ki, ermənilər Vedibasarda müsəlman 

qırğınını hələ də davam etdirirlər. Qatarların hərəkət etdiyi bölgə tərəfsiz 

olduğuna baxmayaraq, ermənilər qatarı yolda saxlatdırır, müsəlmanları 

qatardan salaraq əsir kimi götürürlər. Daha sonra əsassız olaraq Ermənistan 

hökumətinin nümayəndələri tərəfindən heç bir günahı olmadığı halda 

müsəlmanların liderlərinin həbs edildiyi də bildirilirdi. Şura sədri bildirirdi 

ki, iki xalqın sakit qonşu olaraq yaşamaları üçün müsəlmanların həbs olunan 

liderləri azad edilməlidir. 

Bu qırğınları davam etdirən Ermənistan hökumətinin Azərbaycan 

sərhədinə qoşun topladığı da mənbələrdən aydın görünür. Maraqlıdır ki, 

Ermənistan hökumətinin bu tədbirləri ingilis komandanlığının 

nümayəndələrinin gözləri qarşısında cərəyan edirdi. Bununla əlaqədar 

olaraq, Azərbaycan xarici işlər naziri Cəfərov Qafqazdakı Britaniya ordu 

komandanlığına 420  müraciət edərək erməni tərəfin fəaliyyəti haqqında 

məlumat verirdi. Azərbaycan Xarici İşlər Nazirliyinin Qafqazdakı Britaniya 

ordularının komandanına olan məktubunda bildirilirdi ki, erməni hökuməti 

qırğınını davam etdirməklə yanaşı, Zəngəzura 700 əsgər və çoxlu sursatla 

birlikdə hərbi hissələrini gətirir. Burada başqa bir məsələ də bölgədəki 

əməliyyatlara Ermənistan hökumətinin yalnız hərbi hissələri deyil, mülki 

əhalini də cəlb etməsidir. Qafqazdakı Britaniya ordu komandanlığına 

Azərbaycan hökumətinin qonşularla mübahisəli məsələnin sülh şərtləri 

içərisində həll edilməsinə tərəfdar olduğu bildirilirdi. 

Ermənilər Azərbaycan Respublikasına qarşı mübarizəni müxtəlif şəkildə 

davam etdirirdilər. Müxtəlif bölgələrdəki ermənilər Azərbaycandan 

ayrılmaları haqqında təbliğat aparırdılar. 15.10.1918-ci ildə Gəncə valisi 

F.Vəkilov Daxili İşlər Nazirliyinə göndərdiyi məlumatda “Azərbaycan 

ərazisi olan Yeni Bəyaziddə əyalətin Azərbaycandan ayrılması haqqında 

təbliğat aparıldığı barədə məlumat verilirdi. 421  Ermənilər Azərbaycanın 

müxtəlif ərazilərinə iddia edirdilər. 

Ermənilərin Bakı, Şamaxı və Göyçaydakı qırğınları Fövqəladə İstintaq 

Komissiyasının Ədliyyə Nazirliyinə 22 oktyabr 1918-ci il tarixli raportunda 

öz əksini tapmışdır. Erməni qırğın törədənlərinin cinayətlərini gizlətmək 

                                                           
 

419 BCA.930 01. 4-64-7; ADA 970-1-54. Azerbaycan Belgelerinde... ,s. 9.  
420  BCA 930 01.2-28-14; ASPİNDA. 277-2-40. 09. 07. 1919-cu il. Azerbaycan 

Belgelerinde..., s. 69. 
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üçün hərbi forma geyərək xalqa hücum etdikləri müəyyən edilmişdir. 

Mənbələrdə bolşeviklərin ermənilərlə birllikdə olduqları aydın görünür.422 

Ənvər Paşa Şərq Orduları Qrupunun komandanına 5-6 oktyabr 1918-ci il 

tarixli əmrində cəbhədəki mövcud vəziyyəti təhlil edir və göstərirdi ki, ola 

bilər, yaxın vaxtlarda Osmanlı ordu birlikləri Qafqazdan çəkilmək 

məcburiyyətində qalsınlar. Ona məlum idi ki, ermənilər belə bir vəziyyətdə 

qırğın fəaliyyətini daha da qüvvətləndirəcəklər. Bununla əlaqədar olaraq, 

Ənvər Paşa Azərbaycanda və Şimali Qafqazda hərbi hissələrin təşkil 

edilməsinin tamamlanmasına çox böyük əhəmiyyət verirdi. Ənvər Paşanın 

başqa şübhələrinin də olduğu məlumdur. O, Osmanlı dövlətində hakimiyyət 

dəyişmələrinin ola biləcəyini də nəzərə alırdı. Osmanlı dövlətində 

hakimiyyət dəyişikliyinin baş verməsi Qafqazda vəziyyətin fərqli şəkildə 

dəyişməsinə təsir göstərəcəkdi. Osmanlı dövlətində hakimiyyət 

dəyişikliyindən sonra yeni hökumətin Qafqaz siyasətinin konturları bəlli 

deyildi. Yeni hökumətin Qafqazı tamam boşaltması da ehtimal edilirdi. 

Ənvər Paşa bu ehtimala əsasən müxtəlif əmrlər verilməsini lazım bilirdi. 

O, Şərq Orduları Qrupunun komandiri Xəlil Paşaya göndərdiyi başqa bir 

əmrdə ermənilərin qırğın fəaliyyətləri ilə əlaqədar olaraq Qafqazın türk 

əsgəri birliklərindən tam təmizlənməsinin təhlükəli olacağını bildirir və 

tədbirlər görülməsini zəruri hesab edirdi. O, hətta ermənilərin qırğınının 

qarşısını almaq məqsədi ilə Nuru Paşanın orada qalmasını belə mümkün 

hesab edirdi. Bunun üçün Nuru Paşaya bildirirdi ki, indidən onunla orada 

qala biləcək zabitləri və əsgərləri müəyyən etsin. 423  Ənvər Paşa bu 

tədbirlərlə müstəqilliyini yeni qazanmış Azərbaycana qarşı ermənilərin 

qırğın tədbirlərinin qarşısını almağa çalışırdı. 

 

2.33 . Bakı  Xalq Komissarlığı Sovetinin Andraniklə əlaqəsi 
 

Sovet dövründə tarixçilərin ən çox pərdələməyə çalışdıqları ən mühüm 

məsələlərdən biri də Bakı Soveti ilə erməni milli birliklərinin rəhbəri olan 

Andranikin münasibətidir. Bu haqda bir erməni müəllifi yazmışdır: 

“Şaumyan və Çaparidzenin milli demokratik qüvvələrə Lenin yanaşması o 

zaman meydana çıxmış və onlar Andraniki və onun dəstəsini Bakı 

Kommunasının müdafiəsinə cəlb etmişlər”. 424  Hətta Andranik Bakıya 

teleqram göndərərək mərkəzi sovet hakimiyyətinin əmri ilə hərəkət etməyə 

                                                           
 

422 Azerbaycan Belgelerinde..., s. 11-13. 
422 Belgeler dosyası, belge №:32  
423 Kafkas Cephesi. C. II, s. 601-622; Ənvər Paşanın bu tələbləri ilə əlaqədar olaraq Nuru 

Paşa və silahdaşları kömək göstərmək məqsədi ilə 1920-ci ilin yazına qədər Azərbaycanda 

qalacaqlar. 
424A.Н.Мнацакарян. Ленин и решение национального вопроса в СССР. Ереванъ, 1970, 
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hazır olduğunu bildirmişdi. “A.Çaparidze Bakı Sovetinin iclasında 

Andranikin teleqramını oxumuş, onu xalq qəhrəmanı kimi alqışlamışlar.”425  

Bu da ideologiyanın ölçüyəgəlməz “uğurları”. On minlərlə 

Azərbaycanlının qətlinə fərman vermiş Andranik və onun dəstəsi sovet 

hakimiyyəti uğrunda, “əks-inqilabi qüvvələrə” qarşı mübarizə aparmaq və 

Bakını qorumaq istəyir. Lakin son 70 ildə Andranikin Bakını kimdən 

qoruduğunu soruşmaq istəyən olmamışdır. Cavab verə bilən də 

olmayacaqdır.  

O zaman Şaumyan Andranikin teleqramını Moskvaya, Leninə 

göndərmiş, onun sovet hakimiyyətinin bayrağı altına keçməyə hazır olduğu 

haqqında məlumat vermişdi. Eyni zamanda Şaumyan Andranikə teleqram 

ilə müraciət etmiş, onunla əlaqə yaratmışdı. Şaumyan Andranikə olan 

müraciətində erməni milli birliklərini birləşdirməsini sovet hakimiyyəti 

uğrunda mübarizə şüarı ilə gizlətməyə çalışırdı. Əslində Şaumyanın 

Andraniklə olan əlaqəsi erməni milli birliklərini Andranikin komandanlığı 

altında birləşdirmək, azərbaycanlılara qarşı qırğın hərəkətinə razılıq 

verməsindən başqa bir şey deyildi. 

 Şaumyan və Çaparidzenin Andraniklə əlaqədar bu taktikaları partiya və 

hökumətin mərkəzi orqanları tərəfindən bəyənilmişdi. Heç təsadüfi deyil ki, 

bu məsələ ilə əlaqədar olaraq “İzvestiya” 426qəzetində məqalə yazılmış və 

Bakı Kommunasının Andraniklə əlaqədar siyasəti, erməni milli qüvvələrinin 

Bakı Kommunasını müdafə etməsi alqışlanmışdı. 

Ermənilərin quldur dəstələrinin komandirlərindən Stepan Lalayev çox 

amansızlıq nümayiş etdirmişdi. Fövqəladə İstintaq Komissiyası hadisələrlə 

əlaqədar rus keşişi İohan Fyodroviç Boqomolovun 427  ifadəsini almışdır. 

İfadədə göstərilirdi ki, S.Lalayev məsciddə çoxlu qadın və uşağı 

öldürdükdən sonra onları yandırmışdı. 

Bakı Xalq Komissarları Sovetinin dəstəyindən “faydalanan ermənilər 

azərbaycanlılara imkanları daxilində zülm edə bilirdilər. Müsəlmanları bu 

faciəli vəziyyətdən ancaq Türkiyənin qurtara biləcəyinə bütün müsəlman 

əhali inanır və türklərin Bakıya gəlmələrini dörd gözlə gözləyirdilər.428 

 

2.34. Trabzon konfransı  
 

Brest-Litovsk müqaviləsinə görə, Qars, Ərdəhan və Batum 

vilayətlərindən rusların hərbi hissələri çəkilərək o yerləri türklərə təhvil 

verməli idilər. Rus ordusu dağıldığı üçün bu vilayətlər rus ordularından 

                                                           
 

425 Газета  “Известия” от 26 июля 1918 г. 
426Газета  “Бакинский рабочий” от 20 июля 1918 г.  
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həqiqətən boşalmışdı. Lakin rusların “mirasına” sahib olmaq hüququnu 

özlərində görən ermənilər Qars və Ərdəhanı, gürcülər isə Batumu işğal 

altında saxlayırdılar.429 

Transqafqaz komissarlığı Brest-Litovsk müqaviləsinə qarşı olsa da, türk 

birliklərinin sürətlə 1914-cü il rus-türk sərhədinə doğru irəlilədiyini görür, 

onun qarşısını almaq imkanı olmadığını da bilirdi. Əvvəldən qeyd etdiyimiz 

kimi, yubanmalarına baxmayaraq Transqafqaz Seymi Türkiyə ilə danışıqlara 

başlamaq haqqında qərar almışdı. 10 mart 1918-ci ildə Seym tərəfindən 

Çxenkelinin rəhbərliyi altında göndərilən böyük bir heyət (11 nəfər 

nümayəndə olmaqla 43 nəfərdən ibarət heyət) 430  Batumdan “Kral Karl” 

gəmisi ilə Trabzona gəldilər və birinci gün gəldikləri gəmidə gecələməyə 

qərar verdilər.  

Hüseyn Rauf bəyin (orbay) rəhbərliyi altında türk nümayəndə heyəti 12 

mart 1918-ci il tarixində Trabzona gəldi. 14 mart 1918-ci il tarixində 

Trabzon konfransı rəsmi olaraq açıldı. İlk rəsmi iclasda qısa olaraq 

konfransın açılışı iştirakçılara bildirildi və qarşılıqlı olaraq etimadnamələr431 

təqdim edildi. 

Transqafqaz heyətinin rəhbəri Çxenkeli konfransda danışıqları aparmaq 

üçün ona Seym tərəfindən səlahiyyət verildiyinə aid etimadnaməsini təqdim 

etdi. Etimadnamə aşağıdakı məzmunda idi: 

“7 nömrəli Etimadnamə. Bu etimadnamə Akakiy İvanoviç Çxenkelinin 

Transqafqaz Seyminin Türkiyə ilə barışıq görüşmələrində iştirak edən 

nümayəndə heyətinin rəhbəri vəkalətini təsdiq edir”. 

Tiflis, 21 fevral 1918-ci il İmzalar: Seym Məclisinin rəhbəri N.Çxeidze 

Katib: Hökumət katibi  J.Sumaşer. 

Trabzon konfransında əsas məsələlərdən biri də Transqafqaz 

komissarlığının  idarəçilik forması, siyasi və inzibati strukturu haqqında 

Hüseyn Rauf bəyin sorğusu idi. Sorğu aşağıdakı məzmundadır:432 

“Osmanlı nümayəndə heyəti, meydana gələn Transqafqaz cümhuriyyəti 

ilə olan münasibətləri təmin etmək arzusunda olduğunu elan edir. Haqqında 

danışılan cümhuriyyətin idarəçiliyi, idarə şəkli, siyasi və inzibati strukturu 

haqqında Qafqaz nümayəndələrinin bəyanat vermələrini xahiş edirik. Bir 

dövlətin mövcud olması üçün lazım olan şəraitə sahib olduqları soruşulur.” 

H.Rauf. 

Transqafqaz nümayəndələri türkləri inandırmağa çalışırdılar ki, onların 

təşkil etdikləri hökumət “demək olar ki, müstəqil dövlətdir. 433  Osmanlı 
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heyəti bildirir ki, Transqafqaz hökuməti müstəqil olmuş olsaydı, Ukrayna 

kimi Brest-Litovsk müzakirəsinə nümayəndə heyətini göndərər və orada 

barış imzalardı. Trabzon konfransında rəsmi müzakirələr başladığında 

Çxenkeli hökuməti adından bildirdi:  

“Transqafqaz cümhuriyyəti Brest-Litovsk müqaviləsini tanımır və 1914-

cü il rus-türk sərhədinin müzakirələr üçün əsas olmasını bəyan edir. Qafqaz 

nümayəndələrinin fikrinə görə, “Brest-Litovsk müqaviləsinin Qafqazlara aid 

qismi dövlət hüququ nöqteyi-nəzərincə keçərsiz idi”.434 

Transqafqaz nümayəndə heyəti konfransa mövcud şəraitə və imkanlarına 

uyğun olmayan tələblərlə gəlmişdilər. Transqafqaz hökumətinin nümayəndə 

heyətinə Seymin Trabzon danışıqları üçün aşağıdakı təklifləri verilmişdir:  

1. Transqafqaz Seymi heyəti mövcud şəraitə uyğun olaraq onu sülh 

müqaviləsi bağlamaq üçün səlahiyyətli hesab edir; 

2. Sülh müzakirələrinə başlayacaq Transqafqaz Seymi heyəti Türkiyə ilə 

qəti surətdə sülh bağlamaq fikrindədir; 

3. 1914-cü ildə müharibədən əvvəl Rusiya ilə Türkiyə arasında olan 

sərhəd barışıq müqaviləsi üçün əsas təşkil edəcəkdir; 

4. Şərqi Anadoluda yaşayan millətlərə öz müqəddəratını təyin etmək 

haqqı verilməli, Türkiyə daxilində olmaq şərti ilə “Türkiyə 

Ermənistanı”na  muxtariyyət əldə etməyə imkan vermək.435 

Hüseyn Rauf bəy Transqafqaz nümayəndə heyətinin bəyanatına cavab 

olaraq bildirdi ki, Brest-Litovsk müqaviləsi bağlandığı zaman Qafqaz 

hökuməti meydana gəlmədiyindən və istiqlalını elan etmədiyindən bununla 

əlaqədar iddiaları tamamilə əsassızdır və Çxenkelinin iddiasını rədd etdi. 

Sonunda Çxenkeli Hüseyn Rauf bəylə gizlində görüşərək bəzi cəhətləri 

aydınlaşdırmaq və Osmanlı heyətinin münasibətini yumşaltmaq istəmişdir. 

Gürcülər Batumun436 özlərinə qalmasını arzu edirdilər. Bir də rus işğalından  

                                                                                                                                                    
 

433 C.Həsənov. Azərbaycan beynəlxalq münasibətlər sistemində (1918-1920). Bakı, 1993  s. 

52. 
434 Документы и материалы внешней политики Закавказья и  Грузии. Тифлис, 1919, 

док.56, с. 116; Nimet Akdes Kurat. Türkiye ve Rusya. S. 470. 
435 Документы и материалы внешней политики Закавказья и  Грузии. Тифлис, 1919, 

док.56, с. 116; 
436 Ahmet Nəsimi İstanbula 20 dekabr 1917-ci ildə göndərdiyi teleqramda Qars, Ərdəhan və 

Batum məsələsini almanlara açdığını bildirirdi. Daha sonra qeyd edir ki, bu qəti olmasa da 

almanlar gürcüləri ələ almaq üçün onların diqqətinə çatdıra bilərlər. Bir heyət rəhbəri olaraq 

Petroqrada gedən Qalip Kemali (Söylemzoğlu) ayın 19-da İstanbula olan teleqramında 

“Batumu istəməyimiz gürcüləri əsəbləşdirmişdir” deyə yazırdı. Stokholm elçisi Cevat da 2 

fevral 1918-ci ildə Gürcüstandakı gürcü məclisində Ərdəhan və Batum müsəlmanları ilə 

gürcülər arasında mübahisə çıxdığını məlumat verirdi. Gürcülər bütün bu yerləri tarixi 

haqları olaraq istədiklərini bildirirlər. Yusuf Hikmet Bayur.Türk inkilabı tarihi. Cilt: III. 

1914-1918 Genel savaş Kısım: IV Savaşın sonu. Ankara, 1991, s.180. 



 
 
 

167 
 

azad edilmiş üç türk vilayətində ermənilər üçün muxtariyyətə bənzər bəzi 

haqların verilməsini istəmişlər. Çxenkeliyə görə, onun bu istəkləri həyata 

keçirilərsə, ermənilərin tamamilə ingilislərin tərəfinə keçməsi əngəllənmiş 

olardı. 

Lakin ilk vaxtdan tərəflərin bir-birinə qarşı iddiaları baş alıb gedirdi. 

Osmanlı nümayəndə heyəti konfransda Transqafqazın idarəçilik forması, 

onun sərhədləri, dövlət dili və dini, həmçinin Transqafqaz hökumətinin 

Osmanlı dövləti ilə olan münasibətlərinin müəyyən edilməsini zəruri hesab 

edirdi. Transqafqaz nümayəndə heyəti Osmanlı dövləti nümayəndə 

heyətinin maraqlandığı məsələlərlə əlaqədar bəyanat verdi. Bəyanatda 

oxuyuruq: “Transqafqaz dövlətinin idarəçilik forması Seym tərəfindən 

hazırlanır. Belə düşünmək mümkündür ki, Demokratik Federativ 

Respublika qurulacaqdır. Transqafqazın ərazisinə Bakı, Yelizavetpol, 

İrəvan, Tiflis, Kutaisi quberniyaları, Batum və Qars vilayətləri, Suxumi və 

Zaqatala dairələri daxildir. Dağıstan vilayəti və Qara dəniz sahili 

quberniyalar məsələsi onların Seymə nümayəndə göndərilməsinə qədər açıq 

qalır. Rəsmi dil hələləik rus dilidir. Lakin elan etməyə əsas vardır ki, 

hazırlanan konstitusiyada gürcü, erməni və türk dilləri dövlət dili kimi 

tanınacaqdır. Transqafqazda vicdan azadlığı haqqında qanun fəaliyyətdədir. 

Heç şübhəsiz ki, konstitusiya kilsəni dövlətdən ayıracaq və provaslav 

kilsəsinin hökmranlığının qalıqlarını məhv edəcəkdir.437  

Trabzonda qarşılıqlı razılıq əsasında danışıqlar müvəqqəti olaraq 

dayandırıldı, nümayəndə heyətinin üzvlərindən bəziləri dövlətlərindən əlavə 

göstəriş almaq üçün geri döndülər. Transqafqaz nümayəndə heyətindən 

Tiflisə gələnlər haqqında fərqli məlumatlar vardır. A.N.Kurata görə, 

Trabzondan ayrılıb Tiflisə gələnlər “Kaçaznuni, Məmməd Əmin Rəsulzadə 

və Mir Yaqub Mehdiyev olmuşdular”.438 Başqa bir mənbədə isə “Heydərov, 

Laskişvili və Kaçaznuni Tiflisə göndərilmişdilər”. 439  Məmməd Əmin 

Rəsulzadənin isə orada olmadığı görünür. 

Transqafqaz hökumətinin Rusiyaya münasibətdə müstəqilliyini elan 

etməməsi də Türkiyə tərəfin görüşmələrə marağını azaldırdı. Bu  onunla 

əlaqədar idi ki, əslində Transqafqaz hökuməti ilə Osmanlı  dövlətinin 

nümayəndələri arasında birincinin müstəqilliyinin olmadığı şəraitdə qanuni 

əsası olmurdu. A.Çxenkeli bu məsələ haqqında bildirirdi: “Türkiyə obyektiv 

olaraq Transqafqazın müstəqilliyinin elan edilməsində maraqlıdır. 

                                                           
 

437 Аркомед С.Т. Материалы по истории отпадения Закавказья от России. Тифлис, 

с.37; C.Həsənov. Göstərilən əsəri, s. 52;  
438 A.N.Kurat. Göstərilən əsəri, s. 471. 
439 C.Həsənov. Göstərilən əsəri, s.54. 
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Transqafqazın müstəqilliyi Türkiyənin şimaldan təhlükəsizliyini təmin 

edər”.440 

Transqafqaz nümayəndə heyəti arasında müxtəlif səbəblərlə əlaqədar 

olaraq birlik yox idi. Transqafqaz nümayəndə heyəti üç millətdən təşkil 

olunduğundan onların təklifi birliyə daxil olan millətlərdən birini təmin 

etdiyi halda, o birilərini təmin etmirdi. Bu səbəbdən də Transqafqazın441 

nümayəndələri üçün aydın idi ki, belə şəraitdə uğur qazanmaq mümkün 

deyildir. Transqafqaz heyəti konfransın irəliləyən günlərində də ilk 

bəyanatlarından - Brest-Litovsk müqaviləsini tanımadığını, 1914-cü il 

sərhədlərinin danışıqlar üçün əsas alınmasını və “Türkiyə Ermənistanı” 

haqqında iddialarından əl çəkməmişdilər. Bununla əlaqədar olaraq, 

nümayəndələrin bir qismi konfransın davam etməsinin heç bir əhəmiyyəti 

olmadığını bilirdi. 

Trabzona gələn erməni nümayəndələrindən Xatisov Hüseyn Rauf bəyə 

gizlicə adamlar göndərərək görüşmək arzusunda olduğunu bildirmişdi. 

Xatisovun göndərdiyi məlıumata görə, Qafqazda Osmanlı dövlətindən 

qaçan 400.000 erməni vardır. Bunlar öz müqəddəratını təyin etməkdə israr 

edirlər. Xatisov bu ermənilərin köhnə yurdlarına dönmələri və Osmanlı 

idarəsində “yaşamaq haqqı” əldə etmələri ilə məsələnin həll ediləcəyi 

fikrində idi.  

Erməni və gürcü nümayəndələri arasında da fikir birliyi yox idi. 

Onlardan hər biri öz mənəfelərinə uyğun məsələlərin üzərində ciddi 

müqavimət göstərdikləri halda, imkan tapdıqda digər tərəflərin maraqlarını 

hətta qurban verə biləcəklərini bildirirdilər. Türk nümayəndə heyətinin 

rəhbəri Hüseyn Rauf bəyə göndərdikləri mesajlardan da bu aydın şəkildə 

görünürdü. Belə ki, nümayəndə heyətinin rəhbəri Çxenkeli Batumun 

gürcülərdə qaldığı təqdirdə erməni tələblərinin yumşaldılmasının mümkün 

olması fikrini Hüseyn Rauf bəylə görüşmələrində bildirirdi.  

Xatisov da ermənilər köhnə yurdlarına qayıtdıqda və onlara Osmanlının 

sərhədləri daxilində muxtariyyət verildiyində Brest-Litovsk müqaviləsin-

dəki “Elviye-i selase”nin - Qars, Ərdəhan və Batumun Türkiyəyə 

birləşdirilməsi haqqında qərarına qarşı çıxmayacaqlarını və bununla 

əlaqədar gürcülərə təzyiq edəcəklərini bildirirdi. Lakin bu məsələ haqqında 

da fərqli fikirlər vardır. Cəmil Ünal bir məqaləsində ermənilər “Türkiyə ilə 

gizli danışıqlar aparmağa cəhd göstərirdilər. Bu məqsədlə Xatisov başda 

olmaqla ermənilər türk nümayəndə heyətinin başçısı Rauf Orbayla 
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görüşmək istədi” 442 Hüseyn Rauf bəy mövcud vəziyyətdə Xatisov ilə 

görüşməyi münasib bilmədiyindən gizli görüş baş tutmadı.443  

Azərbaycan Milli Şurası və Trabzon konfransında olan Azərbaycan 

fraksiyasının üzvləri erməni və gürcülərdən fərqli olaraq istisnalar nəzərə 

alınmazsa, Brest-Litovsk müqaviləsinin tanınmasına tərəfdar idilər. 

Azərbaycan Milli Şurası Trabzon konfransından əvvəl Brest-Litovsk 

müqaviləsinə münasibət məsələsi müzakirə edilərkən öz mövqelərini əksər 

hallarda Azərbaycanın müstəqilliyi nöqteyi-nəzərindən ifadə edirdilər. 

Azərbaycan fraksiyası Seymdə olan müzakirələrdə kəskin olaraq bildirirdi 

ki, Osmanlı dövləti əleyhinə ola biləcək hərbi əməliyyatlarda iştirak 

etməyəcəkdir. Lakin fikrini davam etdirərək Transqafqazın hər hansı 

formada Osmanlı dövlətinin tərkibinə daxil edilməsinə qarşı olduğunu da 

hər zaman ifadə edirdi. 

Hələ 26 fevral 1918-ci ildə Azərbaycan fraksiyası Osmanlı dövləti ilə 

bağlanması planlaşdırılan sülh məsələsi ilə əlaqədar müzakirələr keçirirdi. 

Azərbaycan Milli Şurasının ən çox əhəmiyyət verdiyi məsələ rusların geri 

çəkilməsindən sonra erməni birliklərinin Bakıda yerləşməsi idi. Onlar imkan 

tapdıqda bunun təsadüfi olmadığını qeyd edirdilər. İngilislərin İranın 

şimalında, almanların Qafqazda fəallaşmaları Azərbaycan üçün təhlükə idi. 

Azərbaycan fraksiyasının təhlilinə əsasən, bu dövlətlərin Qafqaz, o 

cümlədən Azərbaycan siyasətinin mərkəzində Azərbaycan neftinin ələ 

keçirilməsi dururdu. Azərbaycan fraksiyası bu təhlükəli vəziyyəti və irəlidə 

Azərbaycanın təhlükəsizliyinin təminatı üçün Türkiyə ilə sülh müqaviləsinin 

tezliklə bağlanmasını istəyirdilər.  

28 fevral 1918-ci ildə Trabzon konfransına gedəcək nümayəndə 

heyətinin iclasında da Azərbaycan fraksiyasının üzvləri “Türkiyə 

Ermənistanı”na muxtariyyət məsələsinə münasibətlərini bildirdilər. 

Müsəlman sosialist bloku adından çıxış edən İ.Heydərov bunu Türkiyənin 

daxili işlərinə müdaxilə olaraq qiymətləndirirdi. O, fikrini daha sonra inkişaf 

etdirərək bildirirdi ki, Transqafqaz xalqlarının öz müqəddəratını təyin etmə 

hüquqları Transqafqaz hüdudlarında olmalıdır. Osmanlı dövlətini Ərzincan 

müqaviləsinin şərtlərini pozmaqda gühahlandıranlar da var idi. 

M.Ə.Rəsulzadə onların bu fikrinə qarşı qeyd edirdi ki, türklərin də bizi 

sazişi pozmaqda günahlandırmağa əsası vardır.444 

                                                           
 

442 Cəmil Ünal. Türk ordusunun Qafqaz hərəkatı və Bakının xilas edilməsi. “Oğuz eli” 

qəzeti, 4-10 fevral 1992. 
443 Mirpolk Rauf Beyden Hariciye Nezaretine. № 7 (25 Mart 1918), DİA Karton. №124. 

Bax. A. N. Kurat. Türkiye Ve Rusya. S.471-472. 
444 C.Həsənov. Azərbaycan beynəlxalq münasibətlər sistemində (1918-1920), Bakı, 1993, s. 
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22 mart 1918-ci ildə Transqafqaz Seymində davam edən Trabzon 

konfransında Osmanlı dövləti ilə münasibətlər müzakirə olunduqda, 

Azərbaycan fraksiyası qarşılıqlı güzəştlər əsasında sülh bağlamağı təklif 

edirdi. Brest-Litovsk müqaviləsinin üç vilayət haqqında qərarına 

Azərbaycan fraksiyası əsasən razı idi. Yalnız Batum məsələsi ilə əlaqədar 

olaraq Fətəli xan Xoyski bildirirdi ki, Batum “Transqafqazın dənizə yeganə 

çıxış yoludur, onsuz Transqafqaz keçinə bilməz”.445 

Fətəli xan Xoyski aydınlaşdırırdı: Transqafqaz hökuməti Rusiyadan 

ayrılmaq haqqında qərar qəbul etməyincə, “Türkiyə hökuməti Transqafqaz 

hökumətinə bir neçə dəfə müraciət edərək onun müstəqilliyini arzuladı. 

Buna müəyyən bir cavab verilmədi. Ona görə indi Türkiyə bizi Rusiya 

Respublikasının bir hissəsi hesab edirsə, bizə Rusiyanın bir hissəsinə 

baxdığı kimi baxırsa və Rusiya ilə bağladığı sülh müqaviləsinin şərtlərinə 

əməl etməyi bizə təklif edirsə, bu hərəkətdə məntiq görməmək mümkün 

deyildir”.446 

Rusiya Xalq Komissarları Sovetinin Brest-Litovs sülh müqaviləsini 

imzalaması Leninin hüquqi cəhətdən “Türkiyə Ermənistanı” haqqında 

qərarından imtina etməsi demək idi. Müqavilədə göstərilirdi ki, Rusiya 

Şərqi Anadolunu tezliklə əsgəri birliklərindən təmizləməli və onun 

Türkiyəyə qaytarılması üçün hər şeyi edəcəkdir. Yəni Rusiya yeni azad 

edilmiş və Osmanlı dövlətinə birləşdirilən ərazilərdə dövlət-hüquqi 

münasibətlərin yaradılmasına müdaxilə etməyəcəkdir. 

Əslində Brest-Litovsk müqaviləsi Osmanlı dövlətinin Rusiya tərəfindən 

işğal edilmiş ərazilərində ermənilərin muxtariyyəti haqqında əsassız 

iddialarını və gözlədiklərini aradan qaldırdı. Sovet Rusiyası “Türkiyə 

Ermənistanı” haqqında qərarın gerçək bir qərar olmadığını təsdiq edərək, 

sonradan da əlavə öhdəliklər ilə bildirirdi ki, müharibə zamanı rus qoşunları 

tərəfindən tutulmuş türk ərazilərində və Rusiya hüdudlarında erməni 

könüllü dəstələrini tamamilə tərk-silah edib buraxsın. 

Lakin Brest-Litovsk sülh müqaviləsinin müddəalarının yerinə 

yetirilməsində qərarlı olan Osmanlı səlahiyyətliləri hər cür əks təklifləri 

rədd  etmişdilər. Osmanlı dövləti, o cümlədən onun Trabzonda olan 

nümayəndələri Brest-Litovsk müqaviləsinin Osmanlı dövlətinə verdiyi 

hüquqlardan əl çəkmək fikrində deyildi. Bununla əlaqədar olaraq, Brest-

Litovsk müqaviləsinin qəbul edilməsindən keçən müddətdə üç vilayətin 

Türkiyəyə birləşdirilməsi məsələsi Osmanlı səlahiyyətliləri tərəfindən 

Transqafqaz səlahiyyətlilərinə bildirilirdi. Xüsusilə də Batumdan vaz 
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keçilməyəcəyini hər imkanda bəyan edirdilər. Bütün bunlara baxmayaraq, 

Brest-Litovsk müqaviləsi qərarlarının yerinə yetirilməsinin siyasi yolla həll 

etmək imkanı yox idi.  

Belə olduqda Hüseyn Rauf bəy 6 aprel 1918-ci il tarixində Transqafqaz 

hökumətinin Trabzon danışıqlarına göndərdiyi heyətə ultimatum 

mahiyyətində bir yazı təqdim etdi. Yazıda Transqafqaz nümayəndə 

heyətindən 48 saat müddətində Brest-Litovsk müqaviləsini tanıyıb- 

tanımamaq barəsində cavab vermələrini tələb etdi. Bu ultimatum xarakterli 

yazıda birinci əhəmiyyət verilən məsələ Brest-Litovsk müqaviləsi 

qərarlarının tanınması tələbi idi.447 İkinci məsələ Transqafqaz hökumətinin 

hüquqi cəhətdən Osmanlı dövləti ilə müzakirələrdə iştirak etməsinin 

beynəlxalq hüquqa uyğun olması ilə əlaqədar idi. Bunun üçün Transqafqaz 

hökuməti müstəqil dövlət olmalı, Rusiyadan ayrıldığını rəsmi olaraq elan 

etməlidir.448  

Ultimatuma görə, Transqafqaz hökuməti bu şərtləri yerinə yetirdikdən 

sonra Türkiyə ilə müzakirələrə başlaya biləcəkdir. 7 aprel 1918-ci ildə 

Çxenkeli alınmış ultimatum haqqında Tiflisə məlumat verdi. Çxenkeli 

ölkədə anarxiyanın hökm sürdüyünü və cəbhənin dağılmasına əsaslanaraq 

Batum istisna olmaqla Brest-Litovsk müqaviləsini tanınmaqda və Seymi 

təcili olaraq müstəqilliyi  elan etməyə çağırırdı. Bu ultimatumdan sonra 

Transqafqaz hökuməti Seyminin toplanması və müvafiq qərarın alınması 

lazım idi. Bu səbəbdən də nümayəndələrin Tiflisə getmələri vacib oldu. 

 Trabzon sülh müzakirələri çıxmaza girmişdi. Tiflisdə Transqafqaz 

Seymində münaqişələr davam etdiyində III Ordunun komandiri Vehib Paşa 

mərkəzdən aldığı əmrə müvafiq olaraq, əsgəri yürüşə yenidən başladı. 3 

aprel 1918-ci ildə Ərdəhan türk qoşunları tərəfindən azad edildi. Bu zəfərin 

nəticəsində türk tərəfi qənimət olaraq 34 top, 20.000 ədəd top mərmisi ilə 

bir milyona yaxın rus piyada tüfəng gülləsi ələ keçirdilər.449   5 apreldə 

Sarıqamış ermənilərdən geri alındı. 450  Erməni qüvvələri Yeni Selim 

mövqelərində türk əsgəri birliklərinin irəliləməsinə mane olmaq istəsələr də, 

bacarmadılar. 19 aprel 1918-ci il tarixində çox böyük məğlubiyyətə 

uğradılar və mövqelərini buraxaraq geri çəkilməyə məcbur oldular. 451  

 

                                                           
 

447 Документы и материалы внешней политики Закавказья и  Грузии, Тифлис,1919, 
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2.35.  Osmanlı dövlətinin  Batum siyasəti 
 

Hərbi nazir və Baş komandan vəkili Ənvər Paşa Trabzon konfransı 

başlamazdan əvvəl Brest-Litovsk müqaviləsi ilə əlaqədar tədbirlərin həyata 

keçirilməsi üçün planlar hazırlamışdı. Onun 3-cü Ordu komandiri Vehib 

Paşaya verdiyi əmrdə aşağıdakı məsələlər şərh edilirdi. Ənvər Paşanın 

əmrində tələb edilirdi ki, Brest-Litovsk müqaviləsinin qərarı ilə Rusiyadan 

Türkiyəyə keçməli olan Qars, Ərdəhan və Batum yubanmadan zəbt edilsin. 

Bu məqsədlə Trabzona gedən türk heyətinin üzvləri Ənvər Paşanın əmri ilə 

tanış edilmişdi. Onlar Ənvər Paşanın əmrinin mahiyyətini və tələblərini 

konfransda müzakirələr üçün əsas olaraq qəbul etmişdilər. Ənvər Paşanın 

əmrinə görə, Trabzon konfransında Transqafqaz hökumətinin nümayəndə 

heyəti ilə aparılacaq müzakirələrdə Brest-Litovsk müqaviləsində adı keçən 

üç vilayət haqqında azacıq güzəştə gedilməməli idi. 

Ənvər Paşa Batumun strateji vəziyyətinə xüsusi qiymət verirdi. Batumu 

Qafqaz, Orta Asiya və İranla əlaqədar olaraq Osmanlı dövlətinin  yeganə 

limanı hesab edirdi. O, Batumun əhəmiyyətini müxtəlif nöqteyi-nəzərdən 

qiymətləndirirdi. Ənvər Paşaya görə, Batum limanının Osmanlı dövlətində 

olması ona Qafqazda yaşayan xalqlara münasibətlərini qurmağa imkan 

verəcəkdir. Batumun başqa bir əhəmiyyəti də onun hərbi strateji imkanları 

ilə əlaqədar idi. Batumun Osmanlı dövlətində olması lazım gələndə bu 

liman vasitəsi ilə ordunun dislokasiyasında mühüm rol oynayacaqdı. Bu 

şərtlərdən göründüyü kimi, Batumun Osmanlı dövlətinə birləşdirilməsi 

mühüm məsələ idi. Bu, gürcülərlə münasibətlərin pozulması hesabına olsa 

da, həyata keçirilməli idi. Ənvər Paşanın planlarına görə, gürcülər Osmanlı 

dövləti ilə yaxşı münasibətlərini davam etdirdiklərindən onların Batum 

limanından iqtisadi cəhətdən istifadə etmə imkanlarının asanlaşdırılması 

mümkün idi.  

Ənvər Paşanın Batum bölgəsinin, onunla yanaşı gürcülərin Osmanlı 

dövləti ilə münasibətlərinin proqnozlaşdırması maraqlıdır. Ona görə, hələlik 

ingilislərin və fransızların dəstəyini görən gürcülərin münasibəti fərqlidir. 

Gələcəkdə Rusiya işlərini qaydaya saldıqdan sonra gürcülər onun 

sıxışdırmasına məruz qalacaqlar. O zaman Osmanlı dövlətinin dostluğuna 

möhtac olacaqlar.452  

Onun planında ilk olaraq Elviye-i Selase (Üç vilayət) və daha sonra 

Qafqaz müsəlmanlarını qurtararaq, Orta Asiyaya çatmaq haqqında dinamik 

fikir və ümidləri var idi.453 III Ordunun komandiri Vehib Paşanın hadisələrə 
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yanaşması Ənvər Paşadan fərqli olaraq çox təmkinli idi. Vehib Paşanın 

narahatlıqları aşağıdakı məsələlərin üzərində cəmlənmişdi. Ona görə, bu 

dəfə 1877-ci il sərhədlərinin xaricində başlanan hərəkat erməni və gürcüləri 

müsəlman əhaliyə qarşı birləşdirə bilər. Bu birləşmə nəticəsində meydana 

çıxacaq əsgəri güc454  müsəlman əhalinin məhvinə səbəb ola bilər. “Bundan 

başqa, Qafqaz ölkələri işğal edilsə belə, buralarda qayda-qanun və 

təhlükəsizliyi saxlayacaq qüvvə mövcud deyildi”.455  Qafqazda “meydana 

gələ biləcək anarxiya Osmanlı dövlətinin bölgədəki siyasi ağırlığını ortadan 

qaldıraraq onu çətin vəziyyətə sala bilər”.456  

Vehib Paşanın Osmanlı ordusunun Qafqaza yürüşü ilə əlqədar başqa 

narahatlığı da var idi. “İllərlə əsgərlik xidmətindən uzaq tutulan və zülm 

altında əzilən bölgədəki müsəlman əhalidən, həyata keçiriləcək yürüş üçün 

əsaslı dəstəyin olması çətin idi”.457  “Belə  bir  yürüşdə orduya verilə biləcək  

mənəvi dəstək isə imkan daxilində deyildi”.458 

Burada az da olsa Vehib Paşanın Qafqaza daxil olan bölgələrin 

gələcəkdəki vəziyyətinə aid proqnozlarına toxunmaq maraqlı olar. Vehib 

Paşa Osmanlı dövlətinin Qafqaz bölgəsində “genişlənmə və yayılma 

siyasətini qəbul etməməklə yanaşı, Rusiyanın tez və ya gec yenidən 

Qafqazda hakimiyyət quracağına inanırdı”.459 

Vehib Paşa Ənvər Paşaya təqdim etdiyi qiymətləndirməsində “Qafqazda 

başlanılan geniş miqyaslı hərbi əməliyyatın Osmanlı dövlətinin sonunu 

gətirə biləcəyini bildirmişdi.” 460  Bu gətirilən faktlardan görünür ki, “ola 

biləcək bir Qafqaz yürüşünü bölgəyə yaxın olan III Ordu komandiri şərtlərlə 

qəbul etmişdi”.461 

                                                           
 

454  Ermeni və gürcü milli birliklərinin birləşdirilməsi imkanı nəzərdə tutulur. ATASE 

Arşivi; BDH. Koll. K. 2927, d. 628, f. 16(1-2). 
455 ATASE Arşivi; BDH. Koll. K. 2927, d. 628, f. 16(1-2);  Yüceer Nasır. Göstərilən əsəri, 

s. 21. 
456 ATASE Arşivi; BDH. Koll. K. 2927, d. 628, f. 16(1-2);  Yüceer Nasır. Göstərilən əsəri, 

s. 21. 
457 ATASE Arşivi; BDH. Koll. K. 2927, d. 628, f. 16(1-2);  Yüceer Nasır. Göstərilən əsəri, 

s. 21. 
458 ATASE Arşivi; BDH. Koll. K. 2927, d. 628, f. 16(1-2); Yüceer Nasır. Göstərilən əsəri, 

s. 21. 
459 ATASE Arşivi; BDH. Koll. K. 2927, d. 628, f. 16(1-2); Yüceer Nasır. Göstərilən əsəri, 

s. 21. 
460 ATASE Arşivi; BDH. Koll. K. 2927, d. 628, f. 16(1-2); Yüceer Nasır. Göstərilən əsəri, 

s. 21. 
461 ATASE Arşivi; BDH. Koll. K. 2927, d. 628, f. 16(1-2); Yüceer Nasır. Göstərilən əsəri, 

s. 21. 
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Ənvər Paşanın əmri ilə sahil yolu ilə 37-ci Qafqaz diviziyası Batum 

üzərinə hücuma keçdi.462 37-ci Qafqaz diviziyasınin Batum istiqamətində 

hücumlarının şiddətlənməsi ilə əlaqədar olaraq Transqafqaz hökumətinin 

Trabzonda olan nümayəndə heyətinin rəhbəri Çxenkeli 3-cü Ordu komandiri 

Vehib Paşaya müraciət etdi. Çxenkeli hücumun dayandırılmasını istəyir və 

bildirirdi ki, bir-iki günə qədər Qars və Batumun təslim edilməsi haqqında 

hökumətindən xəbər alacaqdır. Bununla əlaqədar olaraq, Vehib Paşa 

Çxenkeliyə 11 aprel 1918-ci ilə qədər məsələnin açıqlanması üçün vaxt 

verdi. 463  Çxenkelinin III Ordunun komandiri Vehib Paşaya müraciətinin 

onun vaxt qazanma siyasəti olduğu məlum idi. Transqafqaz hökumətinin 

nümayəndə heyəti verilən vaxtda konkret bir fikir söyləyə bilmədi. Belə 

olduğunda “37-ci və 10-cu Qafqaz diviziyaları yenidən Borçkadan Batum 

istehkamlarına doğru hücuma keçdi. Gürcülər Batumu müdafiə etmək üçün 

səfərbərlik elan etdilər. 5000-i nizami olmaqla 12.000 nəfərlik ordu toplaya 

bildilər. Bunlara qarşı iki türk diviziyasınin əsgərlərinin sayı 7000 nəfər idi. 

37-ci Qafqaz diviziyasına daxil olan 11 Qafqaz polku 10 aprel 1918-ci ildə 

Batumun 5 km şərqindəki Orta Batumu tutdu və Batumun su və elektrikini 

kəsdi.464 14 aprel 1918-ci il tarixində türk əsgəri birlikləri Batum şəhərini 

azad etdi. M.Ə.Rəsulzadə bununla əlaqədar olaraq yazırdı: “Batum süqut 

etdi.465 

Çarlıq Rusiyasının idarəsinə keçdikdən sonra Batum mərkəz olmaqla 

yeni ərazi idarə vahidi - Batum oblastı (vilayəti) təşkil edilmişdi. Onun 

tərkibi Batum dairəsi və Artvin dairəsi olmaqla iki yerə ayrılmış vəziyyətdə 

idi.466 Çar Rusiyası bölgəni özünə bağlamaq üçün orada fərqli siyasət həyata 

keçirirdi. Yerli xalqı ruslaşdırmaq, türk və müsəlmanları bölgədə azlıq 

vəziyyətinə salmaq 467  və yerli əhalinin fəallarını razı salaraq onları öz 

tərəfinə çəkmək üçün rütbələr və vəzifələr verirdi.468 

Bura ruslar tərəfindən çox möhkəmləndirilmiş qala idi. Lazım olduqda 

Rusiyanın Qara dəniz donanması da köməyə gələ bilirdi. Lakin Batumda 

                                                           
 

462 ATASE Arşivi; BDH. Koll. K. 2947, D. 629, F. 5-21; Yüceer Nasır. Göstərilən əsəri, s. 

21. 
463 ATASE Arşivi; BDH. Koll. K. 2947, D. 629, F. 5-21; Yüceer Nasır. Göstərilən əsəri, s. 

21. 
464 ATASE Arşivi; BDH. Koll. K. 2947, D. 629, F. 5-21;  Yüceer Nasır. Göstərilən əsəri, s. 

21. 
465 M.Ə.Rəsulzadə. Azərbaycan Cümhuriyyəti. Bakı, 1990, s. 38. 
466 Кавказский календарь. Тифлис, 1908, с.15. 
467 Batum Acara. Artvin, Borçka, Ardanuç, Savşat və başqa yerlərin insanları köçmüşlər. 

Sayları bilinməyən bu mühacirlər Samsun, Çorum, Tokat, Yozqat, Adapazarı, İzmit və 

xüsusi ilə Bursa kimi şəhərlərə yerləşmişdilər. Adil Özder. Artvin ve Çevresi 1828-1921 

Savaşları. Ankara, 1971, s. 78-79. 
468 Adil Özder. Artvin ve Çevresi 1828-1921 Savaşları. Ankara, 1971, s. 74-77. 
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türk qüvvələri elə bir müqavimətə rast gəlmədi. Böyük miqdarda hərbi 

avadanlıqlar, xüsusən dolu neft rezervuarları qənimət olaraq türklərin əlinə 

keçdi. Bununla Brest-Litovsk müqaviləsinin qərarı ilə Osmanlı dövlətinə 

verilmiş yerlər aprel ayının sonlarında faktiki olaraq Osmanlı ordusu 

tərəfindən zəbt edilmiş oldu. 

Artıq bu mübahisələrdən sonra Transqafqaz hökuməti və onun 

Trabzonda olan nümayəndələri Brest-Litovsk müqaviləsinin tanınması faktı 

qarşısında qalmışdılar. Onların başqa alternativləri yox idi. Zaman 

Transqafqaz hökumətinin əleyhinə işləyirdi. Hər gün türk əsgəri birlikləri 

yeni-yeni yerləri zəbt edirdi. Əvvəllər tərəddüd edən Çxenkeli türklərin 

vermiş olduqları ultimatumun vaxtının sona çatmaqda olduğunun fərqində 

idi. Bununla əlaqədar olaraq, A.Çxenkeli Transqafqaz hökumətindən cavab 

gözləmədən Trabzon danışıqlarındakı türk nümayəndə heyətinə 

aşağıdakıları bildirdi:  

“Transqafqaz sülh nümayəndəliyi Osmanlı təmsilçilərin 6 aprel 1918-ci il 

tarixində  vermiş olduqları ultimatumla əlaqədar olaraq bildirir ki, o, Brest-

Litovsk müqaviləsini tanıyır və sonrakı danışıqları onun əsasında davam 

etdirməyə hazırdır”.469 

 

2.36. Qarsın alınması 
 

Trabzonda Transqafqaz hökumətinin nümayəndə heyəti ilə Osmanlı 

nümayəndələri arasında nəticəsiz görüşmələr və müzakirələr davam edirdi. 

Demək, nəticəsiz görüşlərə vaxt sərf edilirdi. Ermənilər bu vəziyyəti fərqli 

şəkildə qiymətləndirirdilər. Erməni dəstələri 1918-ci il martın ilk 

həftəsindən başlayaraq aprel ayının sonuna qədər olan 55 gündə Sarıqamış 

və Kağızman qəzalarıyla Qarsda Şuragöl və Zaruşat bölgələrində olan 

kəndlərə top və tüfənglərlə hücuma keçmiş, 20.000 artıq türkü, tükləri 

ürpərdən usullarla və beşikdəki körpələrə qədər qıraraq şəhid etmişdilər.470 

Ermənilərin Kağızmanda dəhşətli qırğınlar etdikləri ilə əlaqədar xəbərlər 

albay Kazım bəyə çatdığında oranın qurtarılması haqqında 36-cı diviziyaya 

əmr verdi. 8 aprel 1918-ci ildə 36-cı diviziyanın əsgərləri Kağızmanı 

tutdular. 300 nəfərə qədər türkü şəhid etmiş olan ermənilər 56 nəfər itki 

verərək geri çəkildilər. 

Vehib Paşa aprel 1918-ci ildə Qarsı tutduğunda deyirdi: “Mən belə hesab 

edirəm Bakını tutmaq və müsəlmanları xilas etmək üçün türk ordusunun 

göndərilməsi zəruridir”.471  

                                                           
 

469 Документы и материалы внешней политики Закавказья и Грузии.  Тифлис, 1919, 

док.72, с. 160. 
470 A. Ender Gökdemir. Cenb-i Garbi Kavkaz hükümeti. Ankara, 1989, s. 18. 
471 “Возрождение” qəzeti, 16 may 1918-ci il. 
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8 aprel 1918-ci ildə Osmanlı ordusunun hərəkət xəritəsində Qarsın 

alınması idi. 1-ci və 2-ci kolordular Qrup komandiri Yaqub Şevki Paşanıın 

albay Kazım bəyə verdiyi əmrlə Qars hərəkatı başlandı. 36-cı və 9-cu 

diviziyalar ermənilərin qüvvətli müdafiə səddi qurmağa çalışdıqları Selim 

kəndi istiqamətində irəliləməyə başladılar. Ermənilər artıq Anadoludan 

intizamsız olaraq geri çəkilən rus ordusunun silahlarını, cəbbəxanasını və 

ərzağını əldə etdiklərindən bu yerləri asanlıqla təslim etməyi 

düşünmürdülər.472  

22 aprel 1918-ci ildə 1-ci kolorduya Qarsı mühasirəyə almaq və qarşıdakı 

ərazini ələ keçirmə əmri verildi. Lakin bir cəhət də qeyd edilməlidir ki, 

Qarsı müdafiə ədən ermənilərə artıq ingilislər də kömək edirdilər. 

Müəlliflərin aşkar etdikləri arxiv sənədlərindən aydın görünür ki, Qarsı əldə 

saxlamağa çalışan ermənilərə ingilislər də Tiflisdən könüllü, muzdlu əsgər 

və zabitlər göndərməklə kömək göstərməyə çalışırdılar.473 M.Ə.Rəsulzadə 

1918-ci ildəki vəziyyətə işarə edərək yazırdı: “Qars mühasirəyə 

alınmışdı”.474 

Lakin türk hərbi hissələrinin ardıcıl hücumları ermənilər üçün heç bir 

şans verməmişdir. Erməni ordu komandiri gen. Nazarbekov atəşkəs təklif 

etdi. Lakin albay Kazım bəy atəşkəsin mümkün olmadığını bildirdi. İkinci 

dəfə də ermənilər atəşkəs təklifi göndərdilər. Türk komandanlığı bilirdi ki, 

ermənilər bu atəşkəs təklifi ilə Qars qalasında olan hərbi sursatını oradan 

Gümrüyə daşımaq istəyirlər. 26 aprel 1918-ci ildə albay Kazım bəy Qarsa 

girdi. 

K.Karabəkir Paşa Qarsın alınması haqqında sonra yazmışdır: “Ordu ciddi 

bir müqavimətlə qarşılaşmadı. Ancaq hər tərəf qarla örtülü olduğundan 

yollardan kənar yerlərdə hərəkət etmək imkansız idi. Buna görə də, təşkil 

olunan qəfil hücumlarla Ərzincan, Ərzurum, Sarıqamış və Qars tərəflərində 

düşməndən xeyli miqdarda ərzaq ələ keçirildi. Ordularımız bu ərzaqlarla 

təmin olunaraq qəhrəman kimi irəlilədilər”.475 
 

2.37.  3-cü Ordu, Vehib Paşa 
 

Rus qüvvələrinin 1917-ci ilin sonu - 1918-ci ilin əvvəllələrində geri 

çəkilməsi 3-cü Ordu komandiri Vehib Paşaya görə Anadoluda və Qafqazda 

ermənilərin zülm və qırğınlarının meydana çıxması üçün əlverişli şərait 

yaratdı. O zaman müxtəlif kanallardan gələn məlumatlara əsasən, 3-cü Ordu 

komandanlığı qəti şəkildə bilirdi ki, ermənilər Anadoluda və Qafqazda 

                                                           
 

472 Fahrettin Kırzıoğlu. Kazım Karabekir. Ankara, 1991, s.102, 105. 
473ATASE Arşivi; BDII. Koll., K. 3955, II-93, f. 1-6.  Yüceer Nasır. Göstərilən əsəri, s. 23. 
474 M.Ə.Rəsulzadə. Azərbaycan Cümhuriyyəti. Bakı, 1990, s. 38. 
475  Kazım Karabekir. Erzincan Ve Erzurum’un  Kurtuluşu Sarıkamış, Kars Ve Ötesi. 

Erzurum, 1990, s.81.   Yüceer Nasır. Göstərilən əsəri, s. 25. 
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müsəlmanlara qarşı kütləvi qırğınlar keçirmək məqsədi ilə hazırlıqlar 

görmüşdülər. Artıq Vehib Paşa ermənilərin gürcülərlə və Trabzonda 

rumlarla olan müzakirələrindən xəbərdar idi. Bununla əlaqədar olaraq, 3-cü 

Ordu komandiri Vehib Paşa ermənilərə müsəlmanların qırğını ilə əlaqədar 

planlarının qarşısını almaq üçün 5 fevral 1918-ci ildən etibarən hərəkətə 

keçdi. Yaxın olaraq hərəkatın mərkəzi Anadoluda erməni dəstələrinin 

fəaliyyətinə imkan verməmək idi. 

3-cü Ordunun komandiri Vehib Paşa bu hərəkatla əlaqədar olaraq, 

Qafqaz cəbhəsi rus qoşunlarının komandiri general Prejevalskiyə 4 fevral 

1918-ci ildə məktub göndərmişdir. Vehib Paşa Rusiya ilə müqavilə 

imzalandıqdan sonra türk ordusunun hərəkatının mahiyyətini ona bildirir və 

qeyd edirdi ki, bu, ermənilərin Anadoluda və Qafqazda müsəlmanlara qarşı 

olan qırğınlarının qarşısını almaq məqsədi ilə həyata keçirilir. Məktubda  

daha sonra Prejevalskiyə aydınlaşdırılırdı ki, bu, türk ordu komandanlığının 

müqavilənin şərtlərini pozaraq “rus ordusuna qarşı başlanmış düşməncə bir 

hərəkat mahiyyətində qəbul edilməməlidir”.476 Bir çoxlarına görə 3-cü ordu 

komandiri Vehib Paşanın belə bir açıqlama verməsinə heç ehtiyac yox idi. 

Ona görə ki, general Prejevalskinin əmrində nizami ordu yox idi.477 

 

2.38. Bakı XKS-nin 1918-ci il 1 may tarixli bəyannaməsindən 
 

1918-ci il aprelin 22-də Transqafqaz Seymi Rusiyadan ayrıldığını və 

Müstəqil Federativ Respublika elan edildiyini bildirdi. Həmin qərarın 

alınması təsadüfi deyildi. Bu, onunla əlaqədar idi ki, Rusiyanın köməyinə 

arxalanan Bakı XKS Transqafqaz hökumətinə qarşı mübarizəsini davam 

etdirirdi. Bakı XKS istənilən vaxt xarici qüvvəyə kömək üçün müraciət edə 

bilirdi. Lakin Transqafqaz hökumətinin statusu fərqli idi. O, rəsmi olaraq 

Rusiyadan ayrılmadığından onsuz olaraq, müstqil xarici ölkələrə müraciət 

edə bilmirdi. Sovet hökuməti Transqafqaza aid məsələlərə Rusiyanın daxili 

məsələsi kimi baxırdı.  

Bununla əlaqədar olaraq, Rusiya hökuməti Transqafqaz ilə əlaqədar 

məsələlərin müzakirə edildiyi konfranslara Sovet Respublikasının 

nümayəndələrinin dəvət edilməsini tələb edirdi. Bunun ən bariz nümunəsini 

Batum konfransından da görmək olardı. Rusiya Sovet hökuməti 

Transqafqaz hökumətinin başçılarından, Almaniya və Osmanlı 

dövlətlərindən danışıqlarına nümayəndələrini dəvət etməyi tələb edirdi.  

Transqafqaz hökuməti xarici ölkələrə müraciət edə bilməsi üçün, 

Rusiyadan ayrılmalı idi. 1918-ci il aprelin 22-də qəbul edilən qərar ilə 

Transqafqaz hökuməti yeni status almışdır ki, artıq onun xarici dövlətlərə 
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müraciət etmək imkanı olurdu. Bu, əslində Bakı XKS-nin müdaxiləsi 

qarşısında Transqafqaz hökumətinin aldığı məcburi tədbir idi. Yalnız 

bundan sonra Transqafqaz hökuməti Almaniya, İngiltərə və Osmanlı dövləti 

ilə danışıqlara gedərək kömək ala bilərdi. Bu, Transqafqaz hökumətinin 

xarici dövlətlərə müraciətlərini qanuniləşdirirdi. Bununla əlaqədar olaraq 

Transqafqaz hökuməti, Almaniya və Osmanlı dövləti 22 aprel tarixli 

qərardan sonra Rusiyanın nümayəndəsinin dəvət edilməsinin beynəlxalq 

hüquq qaydalarının tələbi olmadığı kimi dəyərləndirir və Rusiyanın 

nümayəndəsini dəvət etmirdilər. 

Bu məsələ ilə əlaqədar olaraq, 1918-ci il mayın 14-də Ümumrusiya 

Mərkəzi İcraiyyə Komitəsinin və Moskva Sovetinin birləşmiş iclasında 

Lenin Transqafqaz hökumətinin xarici siyasətini təhlil etmiş və onunla 

əlaqədar demişdi: “Külli miqdarda radioteleqram yazılmış, lakin heç bir 

cavab alınmamışdır. Bundan alman imperializmi istifadə edir. Almaniya və 

yardımçı dövlət olmaq etibarı ilə Türkiyə bu səbəbdən heç bir   şeyə  məhəl 

qoymayaraq, heç bir şeyə əhəmiyyət verməyərək daim irəliləyib deyə 

bilirdilər: Biz haranı bacarsaq tutarıq, biz Brest sülhünü pozmuruq, çünki 

Transqafqaz ordusu bu sülhü qəbul etmir, çünki Qafqaz müstəqildir. 

Gegeçkori hökuməti kimə qarşı müstəqildir? Sovet respublikasına qarşı 

müstəqildir, Lakin alman imperializmindən bir balaca asılıdır ki, bu da 

təbiidir”.478 

Burada əvvəldən gəldiyimiz nəticələr təsdiq edilir. Rusiya hər vasitə ilə 

Qafqaz hökumətinin ondan asılı olmasını tələb edirdi. Bunu Leninin belə bir 

əsassız fikrindən görmək olar ki, Transqafqaz hökuməti göndərdikləri 

teleqramlara görə onların təmsilçilərini beynəlxalq danışıqlara dəvət etməli 

idilər. Transqafqaz hökuməti Rusiya hökumətinin tələblərinin beynəlxalq 

hüquqa zidd olduğunu bildiyindən buna əhəmiyyət verməmişdi.  

Digər bir məsələ də ADR-in Almaniya və Osmanlı dövlətlərinə 

münasibəti ilə əlaqədardır. Rusiyanın ADR-ə münasibəti məlum idi. Rusiya 

ilə ADR arasında normal münasibətlər ola biləcəyini düşünmək imkansız 

idi. Bu da ADR-i təbii olaraq yeni müttəfiqlər axtarmağa məcbur edirdi. O 

zaman Transqafqaz hökumətinin, sonra da yeni yaranmış müstəqil 

respublikaların Almaniya və Osmanlı dövlətlərindən başqa müraciət 

edəcəkləri dövlət yox idi.  

Burada digər bir məsələ də Brest-Litovsk sülh şərtlərinin pozulması ilə 

əlaqədar Leninin iradlarıdır. Bu, bir gerçəklikdir ki, 22 aprel qərarı qəbul 

olunana qədər formal hüquq nöqteyi-nəzərindən Qafqaz hökuməti o sülhün 

şərtlərinə bağlı hesab edilirdi. Lakin müstəqil respublikalar Brest sülh 

müqaviləsinin şərtlərini yerinə yetirməyə borclu deyildilər. 

                                                           
 

478 V. İ. Lenin. Əsərləri, 27-ci cild, s. 381-382. 
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Şaumyan 1918-ci il mayın 24-də RSFSR Xalq Komissarları Sovetinə 

yazırdı: “Batumda türklərin və almanların əsas tələbi Bakıya qoşun 

yeritməkdir”. 479  Hər yerdə qəbul edildikləri halda yalnız Bakı Soveti 

Transqafqaz Seymini tanımırdı. 480  Şaumyan başda olmaqla Bakı 

Komissarları Soveti bildirirdi ki, “Rusiya fəhlə-kəndli hökumətinin - Ali 

Xalq Komissarları Sovetinin bütün dekretlerini və sərəncamlarını yerli 

şəraitə uyğun olaraq həyata keçirəcəkdir”. 481  Rusiya Xalq Komissarları 

Sovetinin sərəncamlarına əsasən fəaliyyət göstərən Bakı Soveti 

hakimiyyətinə şərik qəbul etmək istəmədiyindən Şəhər Dumasını buraxdı, 

Transqafqaz hökumətinin Bakı quberniyası idarəsini və komissarlığı ləğv 

etdi. Bakı Xalq Komissarları Sovetinin bu qərarlarının hüquqi əsası yox idi. 

Onun bu qərarları almaq imkanı yox idi. Lakin bunlara baxmayaraq Bakı 

Xalq Komissarları Sovetinin məqsədi heç də xalqın mənafeyini nəzərə 

almaq olmayıb Rusiyanın Transqafqazda, xüsusən Bakıda mənafeyini 

müdafiə etmək idi. Bakı Xalq Komissarları Sovetinin 1 may tarixli 

bəyanatında bu məsələ aydın göstərilmişdi “Rusiyanın müqəddəratı Bakıdan 

göndərilən neftin miqdarından asılı idi”.482 

 

2.39.  Batum konfransı  
 

11 may 1918-ci il tarixində Transqafqaz komissarlığı özünü müstəqil 

dövlət elan etdi. Hökumət başçısı və xarici işlər vəkili Çxenkelinin 

rəhbərliyi ilə bir heyət sülh müqaviləsi imzalamaq üçün Batuma gəldi. 

Müzakirələrin davamı Osmanlı dövlətinin əlində olan Batumda oldu. Batum 

konfransında Osmanlı heyətinə Ədliyyə naziri Xəli bəy (Menteşe) rəhbərlik 

etmişdir. 11 may 1918-ci ildə Batum konfransı başladı. O qədər də çox 

iclasları olmadı. 

Osmanlı dövlətinin 1918-ci ildə Qafqazda meydana çıxmaqda olan siyasi 

gerçəkliyə münasibəti və onlarla yaxınlaşmaq tədbirləri beynəlxalq aləmdə 

bəzi güclərin narahatlığına səbəb olurdu. Rusiya hadisələrin inkişafını çox 

narahatlıqla izləyirdi. Rusiya Xalq Komissarları Soveti Batumda başlayan 

konfransa Dağıstan nümayəndələrinin qatılmasına Moskvadakı  Osmanlı 

dövlətinin elçiliyinə ciddi etiraz etdi.  Çiçerin 16 may 1918-ci il tarixində 

Moskvadakı alman elçisi Kont fon Mirbaxa Batum konfransında iştirak 

etmək istədikləri haqqında nota vermişdi. Rusiyanın təklifi qəbul edilmədiyi 

                                                           
 

479 S.G. Şaumyan. Göstərilən əsərləri,  2-ci cild, s.247. 
480 M. Ə. Rəsulzadə. Azərbaycan Cümhuriyyəti. Bakı, 1990, s. 30. 
481 “Известия Бакинского Совета” qəzeti, № 81, 1 may 1918-ci il. 
482 “Вестник Бакинского Совета Народных Комиссаров”. №1-2, 2 июлъ 1918, с. 7. 
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təqdirdə “Batum müqaviləsini tanımayacağını” da notasında bildirmişdi.483  

Çiçerin  bununla  əlaqədar 30 may 1918-ci ildə nota vermişdi.  

Rusiya Batum konfransına qarşı olmaqla yanaşı, bir sıra tədbirlər almaqla 

Batum konfransının fəaliyyətini məhdudlaşdırmaq, imkan olmazsa, ona təsir 

göstərməyə çalışmışdı. Batum konfransına etiraz edən Rusiya Xalq 

Komissarları Soveti Almaniya tərəfindən Gürcüstanı müstəqil dövlət olaraq 

tanımağa məcbur edilmişdi. Bununla yanaşı, Almaniyanın təklifi ilə Batum 

konfransına Rusiya bir müşahidəçi göndərmək təşəbbüsündə olduğunu 

bildirdi. Türkiyənin əleyhinə olması ilə əlqədar olaraq bu təşəbbüsü də baş 

tutmadı.484 

Azərbaycan Xalq Cümhuriyyəti mövcud olan dövrdə beynəlxalq aləmdə 

baş verən bir sıra siyasi hadisələr Azərbaycana öz təsirini göstərmiş oldu. 

Belə ki, 1918-ci il iyunun 4-də Azərbaycan Xalq Cümhuriyyəti ilə Osmanlı 

dövləti arasında Batumda müqavilə imzalandı. Müqavilənin şərtlərinə görə, 

Azərbaycan Xalq Cümhuriyyəti ölkə daxilində ona edilən təcavüzü aradan 

qaldırmaq üçün Osmanlı dövlətindən kömək ala bilərdi. Azərbaycan Xalq 

Cümhuriyyətinin bu müraciətinə müsbət cavab verən Osmanlı hökuməti 

Nuru Paşanın rəhbərliyi ilə təşkil olunmuş Qafqaz İslam Ordusunu 

Azərbaycana göndərmiş oldu.  

 

2.40.  Ahıska və Ahalkələk bölgələri 
 

Batum konfransı ərəfəsində Qafqazda müxtəlif dəyişikliklər meydana 

gəlmişdi. Buna uyğun olaraq türk nümayəndə heyəti yeni tələblər irəli 

sürmüşdü. Türk nümayəndə heyətinin yeni tələblər irəli sürməsi bir tərəfdən 

də Gürcüstanın həddən artıq güclənməsinə mane olmaq demək idi.  13 aprel 

1918-ci ildə Ahıska və Ahalkələk türkləri Rusiya Xalq Komissarları 

Sovetinin “Rusiya xalqlarının öz müqəddəratını təyin etməsi haqqında” 

dekretindəki prensipindən istifadə edərək müstəqil olaraq Osmanlı dövlətinə 

birləşmək haqqında qərar qəbul etdilər. Rusiya XKS-nin bu qərarı 

Transqafqaz hökuməti tərəfindən ləğv edilmədiyindən və hələ ilk vaxtlar 

Transqafqaz hökuməti Rusiyanın bir hissəsi olduğundan qərar o ərazilərdə 

də qüvvədə idi.  

                                                           
 

483 Rusiya XKS-nin Xarici İşlər Komissarı Çiçerin Moskvadakı alman elçisi Kont fon 

Mirbaxa 13 may 1918-ci il tarixli, 1379 nömrəli nota verir.15 may 1918-ci il tarixli 

notasında Çiçerin “Sovet hökumətinin Batum konfransına bir müşahidəçi göndərməyə hazır 

olduğunu bildirməklə bərabər, Transqafqaz hökumətini və Batum konfransında alınan 

qərarları və bağlanacaq müqaviləni  tanımayacaqlarını” açıq ifadə etmişdi. Документы 

внешней политики СССР. Москва, 1957, т.1, д. 169. A.N.Kurat. Türkiye ve Rusya. 

1789-1919. Ankara, 1975, s. 476 
484 Документы внешней политики СССР. Москва, 1957, т.1, д. 211, 335-358. 
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12 aprel 1918-ci il tarixində Ahıska və Ahalkələk türkləri Osmanlı 

dövləti Baş qərargahına bir ərizə verdilər. Ərizənin məzmunu aşağıdakı 

şəkildə idi: “Üç yüz il Osmanlı dövlətində yaşadıq. 1828-ci ildən rusların 

əlinə düşdük. Yeni rus hökuməti485 hər bir xalqın özünü idarə etmək və 

istədiyi dövlətə birləşmək haqqını tanıyır. Biz müsəlman və türkük. 

Transqafqaz hökuməti müsəlmanlara inanmır və onlara zülm edir. Xristian 

əsgərlər və xalq son günlərdə Ahalkələkdə 13, Ahıskada 10 kəndin 

camaatını qismən qətl etmiş, qismən də yerlərini tərk etməyə məcbur 

etmişlər. Ərzaq və heyvanlarını əllərindən almışlar. 8 kəndi yandırmışlar. 

Osmanlı dövlətinə birləşmək istəyirik.486 

Ahıska və Ahalkələk bölgələri 1829-cu il Ədirnə müqaviləsi ilə Rusiyaya 

keçmişdir. Lakin əhalisi heç bir vaxt rus idarəsini qəbul etməmişdir. 

Bölgədə bolşeviklərin qısa müddətdə olsa da gördükləri təzyiq və zorakılıq 

tədbirləri bölgə əhalisinin Osmanlı dövlətinin himayəsinə daxil olmaq 

istəklərini qüvvətləndirmişdi.487 

 

2.41.  Türklər ingilislərə qarşı 
 

Qarsdan çəkilən erməni birlikləri digərləri ilə birləşərək bir neçə yerdə 

mövqe tutmuşdular. Onlar əsasən Gümrü, Ahalkələk, Sərdarabad və İrəvan 

məntəqələrində toplanmışdılar. Faktiki olaraq, Osmanlı birlikləri ilə erməni 

orduları arasında o qədər də məsafə yox idi. Osmanlı ordusunun istənilən 

vaxt ermənilərə qarşı hücuma keçmək imkanı vardı. Türk orduları 

Arpaçayın şərqinə keçməyə başladıqda ermənilərlə qarşılaşacaqdılar. 

Türk komandanlığı ilk vaxtlar Batum konfransındakı müzakirələrin 

gedişinin gözlənilməsini lazım bilmişdi. Batum konfransında Transqafqaz 

hökumətinin nümayəndələri Osmanlı dövlətinin tələblərinin qəbul 

edilməsinə etiraz etmiş olardılarsa, erəmənilərə təzyiq göstərmək nəzərdə 

tutulmuşdu. Osmanlı ordularının ermənilərə qarşı hərəkətini zəruri edən 

amillərdən biri də Qars məğlubiyyətindən sonra onlara yeni ordu 

qurulmasına imkan verməmək idi.  

Başqa bir amil də İranda erməni-ingilis əlaqələri və işbirliyi ilə əlaqədar 

idi. Mənbələrə görə, türk səlahiyyətlilərinə ermənilərin ingilislərlə bu 

işbirliyinin ağır nəticələr verə biləcəyi aydın idi. Bunun qarşısını almaq 

                                                           
 

485 Rusiya Xalq Komissarları  Soveti nəzərdə tutulur. 
486  Yusuf Hikmet Bayur. C. III, kısım:IV, Ankara, 1991, s.190. Документы внешней 

политики СССР. Москва, 1957,  т.1, д. 211, 335-358. 
487 4 iyun 1918-ci il tarixində Batum konfransının qərarı ilə Ahıska və Ahalkələkin bir 

qismi Gürcüstanda  qalınca 5 iyunda xalqla gürcülər arasında çarpışmalar olur. 29 iyun 

1918-ci il tarixində Osmanlı dövlətinə birləşmək haqqında müraciət edilir. Yusuf Hikmet 

Bayur. C. III, kısım:IV, Ankara, 1991, s.190. 
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üçün türklər Gümrü-Culfa dəmiryolunu ələ keçirməyi, Təbriz ətrafına hərbi 

qüvvə toplamağı da planlaşdırmışdılar.488 

 

2.42.  Arpaçayın şərqində əməliyyat 
 

İngilislər Transqafqaza bağlı bölgələrdə yaranmış ağır vəziyyətdən 

istifadə etməyə çalışırdılar. Bununla əlaqədar olaraq, ingilislər İrandan Bakı 

istiqamətində hərəkət etməyə hazırlaşırdılar. Buna görə də 14 may 1918-ci il 

tarixində Batumdakı Osmanlı heyəti İrana ingilislərə qarşı ordu göndərmək 

üçün Transqafqaz hökumətindən Gümrü-Culfa yolundan keçməyə icazə 

verməsini istədi. Transqafqaz hökumətinə bildirilirdi ki, onların ərazisində 

olduqları zaman orduya qarşı silah işlədilməzsə, yerli əhaliyə 

toxunulmayacaqdır. Ermənilərin təsiri ilə Transqafqaz hökuməti bu istəyə 

razılıq vermədi. Lakin Transqafqaz Seymində olan Azərbaycan 

nümayəndələri də fəaliyyətsiz deyildilər. Ermənilərə qarşı olaraq onlar da öz 

növbələrində Bakı Xalq Komissarları Sovetinin qoşunlarının Gəncə 

istiqamətində hərəkət etməsinin qarşısını almaq üçün türk qoşunlarının 

Transqafqaz ərazisinə keçməsinə razılıq verilməsini tələb edirdilər. 

Belə olduqda Yaqub Şevki Paşanın komandası altında türk ordusu 

hücuma başladı. Türk ordularının qarşısında piyada və süvari olaraq 6000 

nəfərlik erməni qüvvələri var idi. Türk ordularının hücumunu dayandıra 

bilməyən erməni qüvvələri geri çəkildilər. 1-ci Qafqaz kolordusu Gümrü-

Culfa, 5-ci Qafqaz diviziyası isə Gümrü-Tiflis yolunu nəzarət altına ala 

bildi.489  Mayın 15-də (16-ı yazılan mənbələr də vardır.) 2-ci Ovcu taburu 

Gümrüyə daxil olaraq şəhərin nəzarətini və idarəsini ələ aldı. 490  Gümrü 

məntəqəsindən 7000-ə 491  yaxın erməni-rus qüvvələri şərqə, Qarakilsə 

tərəflərə çəkilməyi başlardılar.492 

Türk ordusunun müvəffəqiyyətli hücumu erməni birliklərinin komandanı 

general Nazarbekovu türk tərəfin tələblərini qəbul etməyə məcbur etdi. O, 

türk ordularının Gümrü-Culfa dəmiryolu boyunca Təbriz və Bakı 

istiqamətində hərəkət etmək haqqında tələblərini qəbul etməli oldu. Bunlarla 

yanaşı, türk ordusunun bir hissəsi şosse yolu ilə Tiflis istiqamətində hərəkət 

etməyə başladı. 

                                                           
 

488ATASE Arşivi; BDH. Koll. K.3955,II-104, f. 1,12;  Yüceer Nasır. Göstərilən əsəri,  s.26 
489 Yüceer Nasır. Göstərilən əsəri, s. 27 
490  Саркuсян Е.К. Экспансионистская политика Османской империи в Закавказье 

накануне и в годы Первой Мировойние, Ереван, 1962, с. 398; Алиев Г.З. Турция в 

период правления молодых турок  (1908-1918). Москва, 1972, с.320. 
491 Ermənilərin sərəncamında olan qüvvələrin sayında olan artım yeni köməyin gəlməsi, 

yerli ermənilərdən səfərbər edilməsi ilə əlaqədar ola bilərdi. 
492 Birinci Dünya harbinde Türk Harbi Kafkas Cebhesi 3-cü Ordu harekatı. C.II, Ankara, 

1993, s.509-511. 
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28 may 1918-ci ildə Qarakilsə yaxınlığında erməni ordusu qəti olaraq 

məğlub edildi. Türklərin bu yürüşünün vacibliyi onunla əlaqədar idi ki, 

ermənilər əllərində və ya nəzarətlərində olan yerlərdə müsəlmanları 

qırmaqda, onları yerlərindən zorla çıxarmaqda davam edirdilər. Bu şəkildə 

davam edərdilərsə, ermənilər Qafqazı, o cümlədən azərbaycanlıların 

yaşadıqları bölgələri müsəlman qəbiristanlığına çevirə bilərdilər. Bunun 

qarşısı alınmalı idi, alındı da. 

Ənvər Paşa Osmanlı ordusunun Azərbaycana yürüşünün hazırlandığı 

günlərdə imkan olduqca şərqə doğru daha çox irəliləməyi uyğun görürdü. 

Ona görə ki, bununla uğurlar qazanmış türk ordusuna gələcəkdə köməklik 

göstərilməsi asan olacaqdı. Ənvər Paşaya görə, İrəvan, Gəncə, Tiflis və 

Qarsa gedən strateji yolların mərkəzində olan Qarakilsənin zəbt edilməsi 

işləri asanlaşdırardı.  

 

2.43. Azərbaycana türk ordusunun köməyinin marşrutları 
 

Əslində hərbi strateji baxımdan Qarakilsə əməliyyatını türk ordusunun 

Gəncə istiqamətində hərəkətinin başlanması mənasında da qəbul etmək 

mümkündür. Bu əməliyyatın tamamlanması ilə Türk Ordu komandanlığı 

əvvəldən müəyyən etdiyi istiqamətlərdə faktiki olaraq Azərbaycana köməyə 

gəlməyə başlayacaqdı. Bununla əlaqədar olaraq, Qarakilsə əməliyyatı 

başlamazdan əvvəl Osmanlı dövlətinin 3-cü ordusunun qərargahında Qafqaz 

əməliyyatının planı hazırlanmışdı. Bu planda müxtəlif amillər nəzərə 

alınmışdır. Almaniya ilə münasibətlə əlaqədar olaraq türk ordusunun  

Batum - Tiflis - Gəncə - Bakı istiqamətində hərəkətinə güvənilmirdi.  

Burada Almaniyanın və onlara arxalanan gürcülərin müqavimətinə rast 

gəlmək ehtimalı çox güclü idi. Osmanlı dövlətinin səlahiyyətliləri 

Almaniyanın Qafqaz yürüşünə münasibətini, hətta lazım gəldikdə ona 

müqavimət göstərmək tədbirlərindən məlumatı olsa da, müttəfiqi Almaniya 

ilə Qafqaz zəminində vuruşmağı istəmirdi. Gürcüstanla imzaladığı 

“Dostluq” müqaviləsinin ruhuna ziyan dəyməsinə tərəfdar deyildi. Lakin 

hərbi həqiqət bundan ibarət idi ki, nə Almaniyanın, nə də Gürcüstanın 

Osmanlı ordularının qarşısını kəsmək imkanları yox idi. Kəsə bilmədilər də. 

Lakin türk ordusunun Bakının azad edilməsi uğrunda mübarizəsinin onların 

günahı üzündən gecikdiyini mənbələr qəbul edirlər. Bu isə nə qədər 

azərbaycanlıların bolşeviklər və erməni qruplaşmaları tərəfindən qətl 

edilməsinə imkan yaratmışdı.  

Ona görə də Osmanlı ordusunun Qafqaz yürüşü başlandıqda əməliyyatın 

uğurlu olması üçün əlavə variantların da hazırlanması lazım idi. Hadisələrin 

gedişatı göstərdi ki, Batum-Bakı dəmiryolu türk ordularının Qafqaz və 

Dağıstana qədər planlaşdırılan yürüşünün yeganə marşrutu olmuş olsaydı, 

bu hərəkat nə qədər də çətin olacaqdı. 
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Bununla əlaqədar olaraq, 3-cü ordu komandanlığı başqa marşrutlar da 

planlaşdırmışdı. Türk qoşunları Qarakilsə əməliyyatını sona çatdırdıqdan 

sonra Azərbaycana kömək üçün iki istiqamətdə hərəkətini davam etdirməli 

idi. Birinci istiqamət əsas istiqamət olub Qars-Aleksandropol-Qarakilsə-

Dilican-Qazax-Ağstafa vasitəsi ilə Gəncə-Bakı xəttinə çatmalı idi. İkinci 

istiqamət isə Qarakilsə-Təbriz-Qarabağ istiqamətində hərəkət edib birinci ilə 

Gəncədə birləşməli idi. Bu istiqamətin hər ikisində türk ordusuna qarşı 

duracaq qüvvələr ola bilərdi. 

Mürsəl Paşanın başçılıq etdiyi “Avropa standartlı” 5-ci diviziya 1918-ci 

il iyunun əvvəllərində Gəncəyə gəldi. Ənvər Paşa Azərbaycan hərəkatına 

Nuru Paşanı komandir təyin etmişdi ki, o da dəstəsi ilə Gəncəyə yerləşdi. 

 

2.44.  Osmanlı qüvvələrinin Qarakilsə əməliyyatı 
 

Buna görə də erməni birliklərinə Qarakilsədə möhkəmlənmək, yenidən 

təşkil olunmaq üçün vaxt vermək olmazdı. Bununla əlaqədar olaraq 3-cü 

Ordu komandanlığı tərəfindən qrup komandiri Yaqub Şevki Paşaya 

Qarakilsə üzərinə  hücum etməsi əmr edilmişdi.493 Bu əmrlə 20 may 1918-ci 

ildən etibarən 1-ci və 2-ci  Qafqaz kolorduları Qarakilsə, Sərdarabad, Tiflis 

və İrəvan istiqamətində hücuma keçdilər. Cənubda Sərdarabad istiqamətində 

hərəkət edən albay Kazım bəyin kolordusu, önündəki erməni qüvvələrini 

məğlub edərək 21 may 1918-ci ildə Sərdarabadı tutdu. 

Almanlar yalnız Gürcüstanda deyil, Ermənistanda da türk ordularının 

hərəkətinə mane olmağa çalışırdılar. Qarakilsədə də almanların olduğu 

məlum olmuşdu. Orada bir alman birliyinə rast gəlinmiş və yaxalanaraq 

Ərzuruma göndərilmişdi.494 

Qarakilsə istiqamətində hücum əməliyyatını 2-ci kolordu 

komandanlığından Yaqub Şevki Paşa 115 km geridən, Qarsdan idarə edirdi. 

11-ci Qafqaz diviziyası 27 may 1918-ci ilə qədər davam edən vuruşmalarda 

Qarakilsəni ələ keçirə bilməmişdi. Bu vəzifə albay Kazım bəyə verildi. 

Ermənilər 27-28 may 1918-ci il tarixlərində 10-cu Qafqaz polkuna qarşı bir 

neçə dəfə hücum etsələr də, onlara cavab olaraq hücumla dağıdıldılar.495 

Ermənilərə qarşı cəbhədəki bütün qüvvələrin albay Kazım bəyin 

sərəncamına verilməsi Qarakilsənin qısa bir müddətdə zəbt edilməsinə 

                                                           
 

493 ATASE Arşivi;BDH, Koll. K. 2919, D. 499, F.3-10; N.  Yüceer Nasır. Göstərilən əsəri, 

s. 27. 
494 E.Kay Rüştü. “Büyük Harpte Bakü yollarında”. Askeri Mecmua Tarih kısmı, sayı 34(1/6 

/1934), s. 4, 5. 
495  Kazım Karabekir. Erzincan Ve Erzurum’un  Kurtuluşu: Sarıkamış, Kars Ve Ötesi. 

Erzurum, 1990, s. 384. Birinci Dünya harbinde Türk Harbi Kafkas Cebhesi 3-cü Ordu 

harekatı.C.II, Ankara, 1993, N. Yüceer, A.K.E., s.28. 
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imkan vermişdir, mütəxəssislərə görə ,,yürüşün başladığı 15 may tarixindən 

hücuma keçən birliklərin bir komandirin sərəncamına verilməməsi bir xəta 

idi. Yaqub Vehib Paşanın Qarsdan bu əməliyyatları idarə edə bilməsi 

imkansız idi. O, Qarakilsə hücumunu komandanı olduğu 2-ci kolordunun 

həyata keçirməsini, heç olmasa buranın zəbt edilmə şərəfinin özünə aid 

olmasını arzu edirdi. Bu yolda uğur qazana bilmədiyi üçün cəbhədəki 

qüvvələri albay Kazım bəyin sərəncamına verməyə məcbur oldu”.496  

Qarakilsə bölgəsindəki vuruşmaların uzun müddət davam etməsini 

müxtəlif səbəblərlə əlaqələndirirlər. “Buradakı vuruşmaların uzun müddət 

davam etməsinin səbəbi bölgənin dağlıq və əhalinin əksəriyyətinin 497 

ermənilərdən ibarət olması idi. Ermənilər yaşadıqları bu torpaqları daha 

cəsarət və əzmlə müdafiə edirdilər. Erməni milisləri də daxil olmaqla 

təxminən 20.000 nəfər olan erməni qüvvələrinin komandanı general 

Nazarbekov idi. Buradakı erməni qüvvələrinin bir qisminə də məqsədi 

türkləri, müsəlmanları öldürmək və savaşmaq olan Andranik komandanlıq 

edirdi.498 

Qarakilsədə orduların bir komandada olmayıb 2-ci kolorduya bağlı 11-ci 

diviziyaya alınmağa çalışılması yalnız bu əməliyyatın uzun müddət davam 

etməsi ilə nəticələnməmişdir. Bundan başqa, Qarakilsə altında erməni 

qüvvələrini məhv olmaqdan da xilas etmişdir. Qarakilsə altındakı son 

savaşdan əvvəl erməni qüvvələrinin bir qismi oradan çəkilməyə imkan 

tapmış və Dilican bölgəsinə499 yerləşmişdilər. 

 

2.45. Bakı Xalq Komissarları Sovetinin və Osmanlı ordusunun 1918-ci 

ilin mayında  erməni bölgəsinə hücumu 
 

Bakı XKS türk ordusunun hərəkətini diqqətlə izləyirdi. Bakıda bolşevik 

və erməni birlikləri Gümrü-Qarakilsə bölgəsindəki erməni ordusuna kömək 

etmək, hakimiyyəti altında olan ərazini genişləndirmək və gələcəkdə 

türklərin daha da irəliləməsinə mane olmaq məqsədi ilə Azərbaycanın 

qərbinə doğru hərəkətə başladılar. Bakı bolşeviklərinin və erməni 

birliklərinin bu hərəkəti elə bir müqavimətlə qarşılaşmadı. Onlar may 1918-

ci ildə Qaraməryəm-Kürdəmir xəttinə çatırlar. Bakıdan oraya qədər olan 

                                                           
 

496  Yüceer Nasır. Göstərilən əsəri, s. 28. 
497 1918-ci ildə Qafqazın, xüsusən Azərbaycanın heç bir yerində ermənilər əksəriyyət təşkil 

etmirdilər. Bir neçə yaşayış məntəqəsində çoxluq təşkil etmələrinin bölgəyə şamil edilməsi 

mümkün deyildir. Ermənilər başqa bölgədən, xüsusən Anadoludan olan qüvvələrini də o 

bölgəyə toplamaq imkanı tapmışdılar. Qars əməliyyatından canlarını qurtararaq silahlı 

olaraq Arpaçayın şərq sahilinə keçənlər heç də az sayda deyildilər.Təsadüfü deyil ki, orada 

Andranik əsas rol oynayırdı.  Yüceer Nasır. Göstərilən əsəri, s. 28. 
498 Yüceer Nasır. Göstərilən əsəri, s. 28. 
499Yenə orada, s. 28-29. 
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ərazidə türk-müsəlman kəndlərini yandırır, dağıdır, qaça bilməyənləri də 

öldürürdülər. Bu vəziyyət Osmanlı ordusunun Bakıya qədər getməsinə təsir 

göstərən əsas amillərdən biri idi. 

 

2.46. Batum konfransında tərəflərin tələbləri 
 

Xəlil Mentəşə konfransın açılmasındakı çıxışında bildirdi ki, Trabzon 

konfransında Transqafqaz hökuməti Brest-Litovsk müqaviləsinin qərarlarını 

qəbul etməsinə baxmayaraq, ondan sonra sözündən dönmüşdür. Yenidən 

müharibəyə başlamışdır ki, bu, hüquqi cəhətdən onun Trabzon konfransının 

qərarlarından irəli gələn vəzifələri yerinə yetirməməsi demək idi. Buna görə 

də yeni müqavilə imzalamağımıza ehtiyac yaranmışdır. 

Osmanlı nümayəndə heyətinin Batum konfransında  tələbləri Ahıska və 

Ahalkələk bölgələrinin Osmanlı dövlətinə birləşdirilməsi ilə əlaqədar idi. Bu 

tələbləri gürcü nümayəndələri qəbul etmək istəmirdilər. 

Batum konfransında olan Transqafqaz nümayəndə heyətini yumşaq və 

sözəbaxan etmək üçün onlara təzyiq edilməsi lazım idi. Başqa səbəblərə 

bunları da əlavə edərək 3-cü ordu komandiri Vehib Paşa 1-ci və 2-ci 

kolordulara 15 may 1918-ci il tarixdə 500  Arpaçayın şərqinə keçmək 

haqqında əmr verdi. Bu əmrdə Gümrü üzərinə türk ordularının hücumu 

nəzərdə tutulurdu. 

Transqafqaz nümayəndə heyətinin başçısı Çxenkeli türk ordusunun 

Gümrü-Qarakilsə istiqamətində hərəkəti ilə əlaqədar olaraq Xəlil Mentəşəyə 

etiraz etdi. Bununla yanaşı o, Fon Lossova da müraciət etmişdi. Fon Lossov 

da vəziyyəti Osmanlı dövlətinin müttəfiqlərinə - Almaniya, Avstriya və 

Bolqarıstana çatdıracağını bildirdi.  

18 mayda Lossov öz hökumətindən aldığı tapşırıqdan sonra Osmanlı 

imperatorluğu ilə Transqafqaz hökuməti arasında vasitəçiliyini təklif etdi.501 

Lakin Osmanlı heyəti Lossovun təklifini qəbul etmədi. Lossov 24 may 

1918-ci il tarixində türk tərəfinin onun vasitəçilik təklifini qəbul etmədiyini  

Transqafqaz hökumətinə bildirdi. Sonrakı gün də Transqafqaz  dövlətinin 

dağılma ərəfəsində olduğunu, özünün isə Transqafqaz hökumətini bütöv 

olaraq təmsil etdiyini və bir konfransda iştirak etməyə göndərildiyini 

söylədi. Bundan sonra isə rəhbərlərlə görüşmək üçün Batumdan ayrıldı. 

Lossov Batumdan ayrılmazdan əvvəl gürcü nümayəndələri ilə bir razılığa 

gəlmişdi. Bu razılaşmaya görə, Gürcüstan müstəqilliyini elan edərsə, 

Almaniya onu dəstəkləyəcək və Kont Sulenburq (Schulenburg) alman 

təmsilçisi olaraq Tiflisə gələcəkdi. 

                                                           
 

500 Yüceer Nasır. Göstərilən əsəri, s. 28 
501 Документы и материалы внешней политики Закавказья и Грузии. Тифлис, 1919, 
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Transqafqaz hökumətinin nümayəndələri Osmanlı dövlətindən Brest-

Litovsk müqaviləsi qərarları ilə kifayətlənməsini tələb edirdilər. Onun 

xaricində ərazi verilməsi ilə razılaşmırdılar. Osmanlının  Qafqaza doğru 

ərazisini genişləndirməsinə etiraz edirdilər. 

Xəlil bəy Batum konfransında müzakirələrin gedişi haqqında Sədrazam 

Tələt Paşanı daima xəbərdar etmiş və ondan yeni təlimatlar almışdır. 24 may 

1918-ci ildə Tələt Paşadan gələn teleqrafda Xəlil bəyin bir sıra düşüncələri 

tənqid edilmiş və almanların Qafqazdakı vəziyyətindən meydana gələn 

rahatsızlıqların aradan qaldırılması tələb edilmişdir. Tələt Paşaya görə 

“Rusiya köhnə dəhşəti ilə mövcud olsa idi, təbii olaraq Türkiyənin Qafqazda 

bir iş görməsi mümkün deyildi. Lakin indiki vəziyyətdə (Rusiyanın qüdrəti 

qalmadığı halda) Türkiyənin mümkün olduğu qədər qüvvətli olmasına nail 

olmaq və tale siyasətinin imkan verdiyi çərçivədə Qafqazda hərəkət etmək 

lazımdır”. 502  Yəni meydana çıxan şəraitdən imkan daxilində daha çox 

istifadə etmək gərəkdir. 

Almaniyanın vasitəçiliyindən imtina edən Xəlil Mentəşənin Transqafqaz 

Seymindən türk ordusunun Batum-Bakı dəmiryolu boyunca hərəkət  etməsi-  

nə icazə verməsini tələb etdiyini söyləyən mənbələr vardır. 

 

2.47. Batum konfransında fasilə elan edilməsi 
 

Batum konfransı uzun ömürlü ola bilmədi. Batum konfransının gedişində 

Transqafqaz hökumətində yeni böhranlar meydana çıxdı. Konfransın 

gedişində nümayəndə heyəti üzvlərinin bir platformada çıxış edə 

bilməmələrindən aydın görünürdü ki, bu heyət vahid platformada 

birləşməmişdi. Onların hər biri imkan olan kimi öz mənfəətlərini Federasiya 

mənfəətlərindən üstün tuturdu. Artıq Transqafqaz hökumətində bir arada 

yaşayan xalqların bundan sonra mənfəət mübarizəsinin bu şəkildə davam 

etməsi şəraitində onun yaşaya  bilməsi mümkün deyildi. 

Osmanlı dövlətinin Batum konfransında iştirak edən nümayəndə heyətinə 

də məlum idi ki, belə bir nümayəndə heyəti ilə bağlanan sülh  və alınan 

qərarlar uzun ömürlü ola bilməyəcəkdir. Transqafqaz hökumətinə daxil olan 

xalqlarla imzalanan müqavilənin davamlı olması üçün onların hər biri ilə 

müstəqil müqavilə imzalanması lazım gəlirdi. Hər üçünün bir müqaviləyə 

imza atması o zamankı vəziyyətdə etibarsız idi.  

Məhz buna görə də Osmanlı nümayəndə heyəti belə bir şəraitdə-

Transqafqaz hökumətinə daxil olan millətlərin mənafeləri bu qədər qarşı-

qarşıya gəldiyi şəraitdə, razılığa gəlmənin mümkün olmadığını bildiyindən, 

onlar müstəqil olduqdan sonra ayrı-ayrı müqavilə imzalanması qərarına 
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gəldi.503 Transqafqaz nümayəndə heyəti aralarında olan ziddiyyəti aradan 

qaldırdıqdan sonra onlarla müqavilə bağlamanın mümkün ola biləcəyini 

bildirdi.  

 

2.48.  Transqafqazın parçalanmasının simptomları 
 

Transqafqaz Seymində anlaşılmazlıq get-gedə böyüyürdü. 21 may 1918-

ci il tarixində Tiflisdə ən yüksək səviyyədə keçirilən toplantıların birində 

azərbaycanlılar vəziyyətin belə davam edə bilməyəcəyini və Azərbaycanın 

ayrılıb Transqafqaz hökumətinin ikiyə ayrılmasına səbəb olacağını 

söylədilər. Gürcülər də ayrılıb müstəqilliklərini elan edəcəklərini bildirdilər. 

Bu, Transqafqazın üçə bölünəcəyinin simptomları idi. 

Son aylarda türk ordusu ermənilər üzərində qələbələr qazanaraq 

Anadolunu xilas etmişdi. Türk ordusu irəliləməsini davam etdirərək 

sərhədlərin xaricində olan yerlərdə müsəlmanları erməni qırğınından 

qurtarmağa çalışırdı. Lakin Anadoluda olduğu kimi, Qafqazın hər yerindən 

ermənilərin azərbaycanlılara qarşı törətmiş olduqları saysız qırğınlar 

haqqında məlumat gəlməkdə davam edirdi. Türk ordusunun müqavimətsiz 

olaraq Qafqaz torpaqlarına doğru “irəliləməsi Ənvər Paşanı 1914-cü ildə 

yarımçıq qalmış Qafqaz səfərini bu dəfə tamamlanması üçün çox həyəcanlı 

təşəbbüslərə həvəsləndirirdi. Ənvər Paşanın xəyalını bəzəyən Azərbaycan 

və Dağıstanı istilaçılardan təmizləmək, bu torpaqları öz sahiblərinə vermək 

düşüncəsi Nuru Paşanı həmin vəzifəyə gətirməklə konkret bir hal almağa 

başlamışdır”.504 

 

2.49 . Dəmiryolları müqaviləsi 
 

4 iyun 1918-ci ildə Transqafqaz Respublikaları arasında dəmiryolu 

müqaviləsi də imzalandı. Bu müqaviləyə Osmanlı dövləti də qoşuldu. 

Transqafqaz hökumətinin sərhədləri içərisində olan lokomotiv və vaqonlar 

da respublikalar arasında bölüşdürüləcəkdi. Bunun üçün lokomotiv və 

vaqonlar öz ölkələrində olan dəmiryollarının uzunluğunun nisbətinə əsasən 

müəyyən ediləcəkdir. 

 

2.50 . Gürcüstan və Ermənistanla müqavilələr 
 

“Gürcülər Batum konfransının birinci mərhələsində Transqafqaz 

hökumətində qalmağı özləri üçün zərərli hesab edirdilər. Gizli olaraq 

Almaniya ilə sövdələşirdilər”.505 
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“Türkiyə ilə müttəfiq Almaniya arasında olan ixtilaflar gürcülərə görə, bu 

sövdələşmənin xeyirli olacağı fikrinin yaranmasına səbəb olurdu”.506 

Osmanlı dövlətinin Gürcüstan və Ermənistanla imzaladığı müqavilələr də 

onların ilk beynəlxalq müqavilələrindən idi. Lakin Osmanlı dövlətinin 

Gürcüstan və Ermənistan ilə imzaladığı müqavilələr bir sıra xarekterik 

xüsusiyyətlərə malik idi. Bu ölkələrin hər ikisi müqavilə imzalanana qədər 

Osmanlı dövləti ilə müharibə etmişdilər və məğlub olmuşdular. Lakin 

onlardan fərqli olaraq Azərbaycan heç vaxt Osmanlı dövlətinə qarşı 

müharibə etməmişdir. Osmanlı dövlətinin Gürcüstan və Ermənistan 

üzərində çaldığı qələbələr təbii olaraq müqavilənin xarakterinə də təsir 

göstərməli idi.  

Heç təsadüfi deyil ki, Yusuf Hikmet Bayura görə, Osmanlı dövlətinin 

Gürcüstan və Ermənistanla imzaladığı müqavilələr “bu iki respublikanın 

müstəqilliyini müxtəlif cəhətlərdən Osmanlı dövləti və Azərbaycanla 

əlaqədar olaraq məhdudlaşdıran müqavilələr idi”. 507  Müəllif daha sonra 

qeyd edir ki, “bu müqavilələrin uzun müddət davam etməsi də 

gözlənilməzdi”. 508   Gürcüstan və Ermənistanla olan müqaviləyə görə, 

respublikalarda ordunun türklərin məsləhət bildikləri miqdarda olması da 

razılaşdırılmışdır.  

Bu iki respublika ərazisində olan dəmiryollarından Osmanlı dövlətinin 

istifadə etməsinə icazə verirdi. Dəmiryollarının qorunmasında Osmanlı 

dövləti də iştirak edə bilərdi. Bu müqavilələr əslində Osmanlı dövlətinə 

Gürcüstan və Ermənistan ərazilərinə girməsinə və o ərazilərdən hərbi 

qüvvələrini keçirməsinə imkan verirdi. Həmin müqaviləyə görə, Gürcüstan 

və Ermənistan Osmanlı dövləti ilə müharibə edən dövlətlərin vətəndaşlarını 

ölkələrindən çıxarmalı idilər. Müqavilədə müsəlmanların dini haqlarının 

Osmanlı dövləti tərəfindən qorunması və müftilərin təyin edilməsi ilə 

əlaqədar məsələlər var idi.509 

Əslində Gürcüstan və Ermənistan çıxılmaz vəziyyətlə əlaqədar olaraq, 

Osmanlı dövləti ilə qeyd olunan müqavilələri bağlamışdı. Onlar bölgəyə və 

Osmanlı dövlətinə daxil olan bölgələrə iddialarından üzdə əl çəkmişdilər. 

Belə ki, imkan olan kimi həmin iddialar yenidən ortaya çıxaraq 

münasibətlərin pozulmasına səbəb ola biləcəkdi və irəlidə oldu da. 

Osmanlı dövlətinin Gürcüstan və Ermənistan ilə imzalanan müqaviləsinə 

görə, respublikalarda müsəlman əhalinin yaşaması ilə əlaqədar olaraq Tiflis 

və İrəvanda bir müfti olacaqdı. Osmanlı padşahının adı respublikaların 
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ərazisində “Xəlifə” statusunda zikr ediləcəkdir. Gürcüstan və Ermənistanda-

kı “Müftiliyə” aid müqaviləyə əlavələr edilmişdir.510 

 

2.51.  Osmanlı-Azərbaycan gizli müqavilələri 
 

Batum müzakirələrində Osmanlı dövləti ilə Azərbaycan arasındakı 

yaxınlıq artmışdır. Azərbaycan Osmanlı dövləti ilə bir sıra gizli müqavilələr 

də imzalamışdır. Osmanlı dövləti ilə Azərbaycan arasında imzalanmış 

müqavilənin 4-cü maddəsinə görə Azərbaycan hökuməti ölkə daxilində 

təhlükəsizliyi saxlamaq üçün Türkiyədən əsgəri kömək almaq hüququna 

sahib idi. Bu müqaviləni dəyərləndirən T.Svyatoxovski “dostluq termini 

Osmanlı-Azərbaycanlı müqaviləsi üçün istifadə edilə bilərdi” 511 yazmışdır. 

Rəsmi sovet ideologiyasına əsaslanan müəlliflər isə “Zaqafqaziya xalqları 

üçün olduqca həqarətli olan həmin müqavilələr üzrə, demək olar ki, bütün 

Zaqafqaziyanın ərazisi müdaxiləçilərin əlinə keçirdi” 512- deyə yazırdılar. 

“Bundan başqa, Osmanlılar Azərbaycan torpaqlarının hamısını 

qorumaqla qalmır, müqavilənin 4-ci maddəsinə görə, sülh və təhlükəsizliyin 

qorunması üçün əsgəri köməklik göstərməyi də vəd edirdi. Burada nəzərdə 

tutulan məqsəd Dağlıq Qarabağ bölgəsində fəal olan erməniləri məğlub 

etmək və Bakıdakı vəziyyətin yaxşılaşdırılması idi.”513  

Lakin müəllif Osmanlı dövlətinin 1918-ci ildə vəziyyətini bilmirmiş kimi 

çox fərqli iddialar da irəli sürmüşdür. Onun iddialarının qəribəliklərindən 

biri ondan ibarətdir ki, guya “müqavilə Azərbaycanı müstəqil dövlət olaraq 

qəbul etmirmiş. Osmanlılar açıq olaraq Şimali Qafqaz, Türküstan və Şimali 

İranı da əhatə etməklə Şərqi Transqafqazı qurmaq istədikləri, planlaşdırdıq-

ları Turan imperatorluğunun bir parçası olaraq görürdülər.”514  

Burada müəllifin fantaziyası heç bir sərhəd tanımır. Osmanlı dövlətinin 

Azərbaycan ilə imzaladığı müqavilələri indiyə qədər istifadə etdiyimiz 

müəlliflər az qala bərabərtərəfli müqavilələrin nümunəsi hesab edirlər. 

Müəllifin heç bir əsas göstərmədən Osmanlı dövlətinin Azərbaycanın 

müstəqilliyini tanımaması fikri onun kimlərinsə təsiri altında olduğunu açıq 

şəkildə ortaya çıxarır. 

Əslində gerçək tarix bundan ibarətdir ki, Azərbaycan Demokratik 

Cümhuriyyətini ilk tanıyan Osmanlı dövləti olmuşdur. Osmanlı dövləti 

                                                           
 

510  Gürcüstanla Sülh müqaviləsinə III əlavə. Osmanlı padişahının ,,Xəlifə” qismində 

məscidlərdə xütbələrdə adının zikr edilməsi. Gürcüstanla Sülh müqaviləsi, VI maddə; 

Документы и материалы внешней политики Закавказья и  Грузии. Тифлис, 1919, 

vəsiqə 175, 353-357. 
511 Tadeuş Svyatoxovski. Göstərilən əsəri, s.178. 
512 Z.İbrahimov. Göstərilən əsəri, s.253. 
513 Tadeuş Svyatoxovski.  Göstərilən əsəri, s. 178. 
514Yenə orada, s. 178. 



 
 
 

191 
 

Birinci dünya müharibəsinin sonlarına doğru öz sərhədlərini qoruya 

bilmədiyi, halda, ardıcıl olaraq böyük torpaq sahələri itirdiyi halda, onun 

Qafqaz istiqamətində fəallaşmasını Turan imperatorluğunun bir parçasını 

yaratmaq kimi dəyərləndirirlər. Bu, Avropanın Osmanlı imperatorluğuna 

ənənəvi baxışının yeni forması və mərhələsi idi. “Batum anlaşmasının 4-cü 

maddəsinə görə, “məmləkətin təhlükəsizliyi və asayişi tələb edərsə, 

Azərbaycan Cümhuriyyəti Türkiyədən hərbi kömək istəyə bilərdi”.515 

Azərbaycan nümayəndələrini çox halda bununla əlaqədar 

günahlandırırdılar ki, onların platforması türk nümayəndə heyətinin 

tələblərinə yaxın idi. Gürcü və erməni mənbələrindən faydalanan 

Svetaxovski göstərirdi ki, “Transqafqaz heyətindəki azərbaycanlı 

nümayəndələr Xəlil bəyin təklifini qəbul edib, bir dəfə də ortaq cəbhəni 

pozdular”.516 Müəllifin başqa iddialarının da qəbul edilməsi ilə razılaşmaq 

olmaz. Müəllifə görə, türklərin ermənilərə qarşı müvəffəqiyyətlərinin 

məqsədi azərbaycanlıların çoxluq yaratmaq təşəbbüsündən ibarət idi. 

Əslində o zaman azərbaycanlı çoxluğu hər yerdə var idi. Osmanlı 

dövlətinin məqsədi çoxluğu yaratmaq deyildi, bölgədəki azərbaycanlı 

çoxluğun ermənilər tərəfindən qırılmasının qarşısını almaq idi. Bundan 

başqa, ermənilər azərbaycanlıları ya qırır, ya da bölgəni tərk edərək erməni 

çoxluğu yaratmağa çalışırdılar. “Ermənilərin çox olduğu bəzi bölgələri 

türklərin alması, Transqafqazda azərbaycanlı çoxluq yaratmaq baxımından 

yararlı idi”.517  

Kazımzadə Batum konfransındakı vəziyyəti aşağıdakı şəkildə 

dəyərləndirir: “Gürcü və erməni nümayəndələr alman təmsilçilərdən dəstək 

almağa çalışdıqları kimi, eyni şəkildə Hacınski və Rəsulzadənin də 

osmanlılarla gizli əlaqələr qurduqları bilinirdi”. 518  Azərbaycan Milli 

Şurasının üzvləri və Batumdakı nümayəndə heyətinin üzvləri Transqafqaz 

Seymindəki mübahisələrlə yanaşı, alman və türklər arasında olan gərginliyin 

də artdığının fərqində idilər. 

Almaniya Osmanlı dövlətinin Qafqaz istiqamətində irəliləməsinə fərqli 

şəkildə baxırdı. Almanlar bir tərəfdən gürcülərlə razılaşdıqlarından, digər 

tərəfdən də Rusiya ilə olan razılaşmalara görə Osmanlı dövlətinin Brest-

Litovsk müqaviləsinin müəyyən etdiyi sərhədlərin xaricində yeni ərazilər 

əldə etməsini qəbul etmək istəmirdi. Almaniya bir çox halda Osmanlı 

dövlətinin Qafqaz istiqamətində irəliləməsindən doğan narahatlığını onunla 

əlaqələndirirdi ki, onlar müttəfiqdirlər. Onların müttəfiqlik müqavilələrinin 
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qüvvəsi davam edirdi. Almaniyaya görə, Osmanlı dövlətinin irəliləməsinin 

nəticəsində Rusiya ilə Osmanlı dövləti arasındakı münasibətlər pozulardı ki, 

bu da təbii olaraq onun Birinci dünya müharibəsində müttəfiqi olan 

Almaniyanı da asanlıqla içinə ala bilərdi. Guya almanlar Osmanlı dövləti ilə 

Rusiya arasında bu kimi qarşıdurmaların baş verməsini arzulamırdılar.  

Məsələnin bu şəkildə qoyulması vəziyyəti tam əhatə etmirdi. Bu, 

Almaniyanın Qafqaz zəminində olan siyasətini ört-basdır etmək, bu kimi 

iddialarla onun irəliləyişinə mane olmaq idi. Almaniyanın Rusiya və 

Osmanlının Transqafqaz zəminindəki münasibətlərində dövlət mənfəətləri 

var idi. Almaniya üçün strateji və iqtisadi cəhətdən Transqafqaz da, Şimali 

Qafqaz da çox əhəmiyyətli olduğundan, o bölgələrdə nüfuzunu artırmağa 

çalışırdı. Almaniya Transqafqazda olan xam maddələrə, xüsusən neft 

məhsullarına olan ehtiyacını ödəmək üçün Moskvada Xalq Komissarları 

Soveti ilə bu istiqamətdə müzakirələr aparırdı.519 

 

2.52. Almaniya və Bakı XKS 
 

O zaman Almaniya Bakı nefti ilə əlaqədar olaraq bolşevik Rusiyasına 

yaxınlaşmaq meylində idi. Moskvadakı alman böyük elçisi Kont Mirbax 

Sovet Xarici İşlər komissarı Çiçerinlə bu mövzu ilə əlaqədar müzakirələr 

aparırdı. Bu müzakirələr sırasında Çiçerin bolşeviklərin də Batum 

konfransında iştirak etməsini istəyirdi.520  Lakin burada Çiçerin başqa bir 

məsələni - Rusiya ilə Transqafqaz hökuməti arasındakı münasibətləri də 

açıqlayırdı. Ona görə Rusiya XKS-nin nümayəndəsinin Batum konfransında 

iştirak etməsi Rusiyanın Transqafqaz hökumətini tanıması mənasında başa 

düşülməməlidir. O zaman Çiçerinlə Mirbax arasında olan müzakirələr əsaslı 

bir qərarın alınması ilə nəticələnməmişdir. Lakin bu müzakirələr gələcəkdə, 

28 avqust 1918-ci ildə Türkiyə və Azərbaycana qarşı alman-sovet 

müqaviləsinin başlanğıcı sayıla bilər. 

 

2.53. Türkiyənin Qafqaz cəbhəsində yeni təşkilatlanması 
 

Osmanlı ordusunun Qafqaza hücumu ilə əlaqədar olaraq ordunun 

təminatı məsələləri də müəyyən edilməli idi. Şərq Orduları Qrupu 

Komandanlığının Müfəttişliyi quruldu. Bu Müfəttişliyə mirpolk Kazım bəy 

təyin olundu. Müfəttişliyin mərkəzi Batumda olmalı idi. 

1918-ci ilin iyun ayından başlayaraq Osmanlı dövlətinin Qafqaz 

cəbhəsindəki hərbi qüvvələri yeni təşkilatlanmaya tabe tutuldular. Yeni 
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təşkilatlanmaya görə, 1-ci və 9-cu Qafqaz kolordularından təşkil olunan 9-

cu Ordu komandanlığı yaradıldı, 3-cü Ordu isə 2-ci kolordu ilə 5-ci və 36-cı 

Qafqaz fırkalarından meydana gəlmişdir. Beləliklə, Gümrü (Aleksandropol) 

və Cənubi Azərbaycan istiqamətində olan 9-cu ordu ilə, Ahıska və Batum 

məntəqələrindəki 3-cü ordu mərkəz olmaq şərti ilə Şərq Orduları Qrupu 

komandanlığı yaradıldı. 521 

 

2.54.  Batum müqavilələrinin nəticələri 
 

Gürcüstan və Ermənistanın Osmanlı dövləti ilə imzalamış olduğu 

müqavilələrin xarakterinin müəyyən edilməsinə ehtiyac vardır. Gürcüstan və 

Ermənistanın Batum konfransındakı nümayəndələri çox halda bu 

müzakirələrə Osmanlı dövlətinin qorxusu ilə əlaqədar olaraq razı olduqlarını 

ifadə edirdilər. Lakin onlar bunu sözdə ifadə etsələr də, o zaman 

Transqafqazdakı reallığı dəyişmək imkanları yox idi. O zaman 

Transqafqazda yaranmış vəziyyət, mövcud hərbi imkanlardakı tarazlıq 

Osmanlı dövlətinin xeyrinə dəyişmişdi. Son bir neçə yüz il tarixində 1918-ci 

ilin yayında olduğu kimi Osmanlı dövlətinin Qafqazda bu cür imkanı və 

fürsəti olmamışdır. Lakin bütün bu fövqəladə imkanlara baxmayaraq, 

Osmanlı dövləti yeni yaranan dövlətlərə qarşı elə bir əsaslı təzyiq də 

göstərmirdi. 

Əgər ciddi bir təzyiq göstərmiş olsaydı, Ermənistan dövlətinin meydana 

çıxması reallaşa bilməzdi. Osmanlı dövləti öz vəziyyəti ilə əlaqədar olaraq 

Qafqaz bölgəsində mövqeyini möhkəmləndirmək istəyirdi. Lakin Osmanlı 

dövlətinin 1918-ci ilin yaz və yayında Qafqazdakı vəziyyətinə və 

missiyasına fərqli şəkildə qiymət verənlər də az deyildi. Hətta Osmanlı hərbi 

qüvvələri haqqında sanballı əsər yazmış müəlliflər 522də “bu iki dövlətin523 

müstəqillikləri Osmanlı və Azərbaycanın xeyrinə məhdudlaşdırılmışdır.”524 

kimi tezislər də irəli sürə bilirlər. Azərbaycan tarixinin məhşur bilicilərindən 

olan T.Svyatoxovski də istifadə etdiyi mənbələr ilə əlaqədar olaraq 

Ermənistanın 4 iyun 1918-ci ildə Osmanlı dövləti ilə imzaladığı müqavilə 

haqqında “bu müqavilə Ermənistanın böyük torpaq itirməsinə səbəb 

olmuşdur”525 kimi tezislərini də irəli sürür. Lakin müəllif ermənilərin nə 

zaman Qafqaza gəldiklərini və onların tarixi Azərbaycan torpaqlarında 

yerləşdiklərini bildiyi halda, onların hansı “böyük torpaq sahələrini 
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itirməsindən” danışdığını tarix kitablarında tapmaq mümkün deyildir. 

“Gürcüstan da iki bölgəsini tərk etmək məcburiyyəytində qalmışdır”.526 

 Bu tezislərlə razılaşmaq mümkün deyildir. Birincisi, bu iki dövlətin 

müstəqilliyinin məhdudlaşdırılmadığını ondan görmək olar ki, tarixi 

Azərbaycan əraziləri Gürcüstana və Ermənistana verilmişdir. Əgər müəllifin 

tezisi üç Transqafqaz Respublikasının meydana gəldiyi dövrə aid edilirsə, 

ondan fərqli nəticələr çıxmalı idi. Belə görünür ki, guya Azərbaycan 

Osmanlı dövləti ilə milli və dini cəhətdən yaxın olduğuna görə üstün 

vəziyyətdə imiş. Bu  halda təbii olaraq belə bir sual meydana çıxa bilir, 

Azərbaycan Osmanlı dövlətinin bu dəstəyindən lazımı şəkildə istifadə edə 

bildimi?  

Həqiqət xatirinə qəbul edilməlidir ki, Azərbaycan Respublikası elan 

edildiyində onun bir sıra tarixi əraziləri Gürcüstan və Ermənistan tərəfindən 

əsassız olaraq, tarixi keçmiş nəzərə alınmadan, ya işğal edildi, ya da  

mübahisəli ərazilər olaraq elan olundu.  

Əslində o ərazilərin Azərbaycan tərəfindən heç biri mübahsəli ərazi 

deyildi. O yerlərin mübahisəliliyi Gürcüstanın və Ermənistanın tələbləri ilə 

əlaqədar meydana çıxmışdı. Azərbaycan Respublikası həqiqətən də 

Gürcüstanın və Ermənistanın müstəqilliyini məhdudlaşdırmış olsaydı, tarixi 

Borçalı vilayəti ilə əlaqədar tələbindən əl çəkməz və Osmanlı dövlətinin 

köməyilə onu ala bilərdi.   

Osmanlı imperiyası ilə Azərbaycan, Gürcüstan və Ermənistan arasında 

imzalanmış müqavilədə üç respublika arasında olan sərhədlərin dəqiq 

müəyyən edilməsinin qeyd edilməsinə baxmayaraq, Ermənistan saxta, 

əsassız və xəyali iddialarla buna imkan vermədi. 

1918-ci ildə Borçalıların Azərbaycan Cümhuriyyəti Nazirlər Şurası 

sədrinə göndərdikləri müraciətdə deyilirdi: “Bu torpağın pionerləri bizik, 

sayca əksər çoxluğu biz tuturuq, burada hakim xalq olmaq üçün hər cür 

ləyaqətimiz var”.527 

“Ona görə də, Türkiyə Sultanına və böyük vəzirə müraciət edərək, bizim 

mərkəzi üsul-idarə Tiflis şəhərində olmaqla Türkiyənin himayədarlığı 

altında Qarapapaq adıyla yarımmüstəqil xanlıq kimi tanınmağımız və bizim 

Tiflis şəhəriylə birlikdə Azərbaycana birləşməyimiz xüsusunda məsələ 

qaldırırıq. İndi biz Azərbaycan hökumətindən rica edirik ki, bizə qarşı hələ 

də törədilən fəlakətlərə son qoyulması üçün gərəkli tədbirlər görülsün, 

                                                           
 

526 Yenə orada, s.178. 
527 Azərbaycan Mərkəzi Dövlət Arxivi. Fond 970, siyahı 1, iş 24, vərəq 14–15; Azərbaycan 

EA Xəbərləri. Tarix, Fəlsəfə və Hüquq seriyası, №2, Elm, Bakı, 1990, s.68-69. Şurəddin 

Məmmədli. Paralanmış Borçalı.  S.17.  

 



 
 
 

195 
 

evlərimizə, bütöv kəndlərmizə od vurulması, kəndlərin dağıdılması, 

müxtəlif yerlərdə əmlakımızın yağmalanması və qarət edilməsi sonucunda 

bizə dəyən zərərin nə qədər olduğunu, bu zərərin ödənilməsini, tezliklə bizə 

müsəlman kəndlərində güvənli yaşayışımızın təminatı üçün qoşun 

göndərilməsi imkanını aydınlaşdıracaq istintaq komissiyası təşkil edilsin. 

Ədalət və müqəddəs müsəlmançılıq haqları adına öz xeyirxahlığıyla hamıya 

bəlli olan Sizə Gürcüstanda yaşayan bütün Müsəlmanlar adından müraciət 

edirik (1337 (1918) ili Məhərrəm ayının 5-i). 

İmzalar: “Gürcüstanda yaşayan bütün müsəlmanlar 

adından: Borçalının Sünnü təriqəti üzrə qazisi Allahyarzadə 

Yusif Əfəndi; Borçalının Şiə təriqəti üzrə qazisi Mühəmməd Şeyx 

Mühəmməd Əli; Borçalı Xeyriyyə Cəmiyyəti sədri və üzvləri, 

sədr, üzvlər: Qurban-Əli Əfəndi Xəlilzadə və İsa”. 

Deməli, Azərbaycan Respublikası Gürcüstana qarşı olan imkanlarından 

istifadə etmədi və onun müstəqilliyini də məhdudlaşdırmadı, birlikdə 

mübahisələri həll etmək istədi. Gürcüstan hökuməti yanında Səlahiyyətli 

Nümayəndə adına Azərbaycan Cümhuriyyəti xarici işlər nazirinin 22 iyun 

1918 tarixli məktubunda yazılırdı ki, öz ərazisinin sərhədlərini bəyan 

etməyə başlayan Azərbaycan Cümhuriyyəti hökuməti qarşılıqlı mənafeləri 

razılaşdırmaq və ümumi nöqteyi-nəzəri bərqərar etmək üçün qonşu 

dövlətlərlə, o sıradan da Gürcüstanla öncədən müzakirəyə girməyi özünə 

borc sayır. Hər iki ölkə xalqları arasında qədimdən var olmuş dostluq 

münasibətlərini qoruyub möhkəmləndirmək duyğularıyla fəaliyyət göstərən 

mənim hökumətim xüsusi qarışıq Gürcüstan–Azərbaycan sərhəd bölgüsü 

komissiyasının tezliklə təşkil edilməsi arzusunda olduğunu bildirir. Bu 

komissiya elə yaxın vaxtlardaca ərazilərimizin sərhəd bölgüsüylə ilgili 

bütün məsələlərin müzakirəsınə və çözümünə başlamalıdır. Bu yol mənim 

hökumətimə Qafqaz dövlətlərinin indiki mövqeyi ortamında meydana çıxa 

biləcək hər hansı anlaşılmazlığa yol verilməməsi baxımından daha 

məqsədəuyğun görünür. Hərgah Gürcüstan hökuməti mənim hökumətimin 

mövqeyinə şərikdirsə, təmsilçilərin sayını, onların Azərbaycan 

təmsilçiləriylə görüş yerini və sürəsini göstərməyi xahiş edirəm. 528 

Gürcüstan hökuməti Azərbaycanın çətinliklərini bildikdə ciddi diplomatik 

dildə danışdıqlarında Məmməd Əmin Rəsulzadə onlara eyni tərzdə cavab 

vermişdir. 529 

                                                           
 

528 Документы и материалы по внешной политике Закавказья и Грузии. Тифлис, 1919, 

с.436-438. “Fəlsəfə və Hüquq” seriyası, 2, Elm, Bakı, 1990, s.68-69. Şurəddin Məmmədli. 

Paralanmış Borçalı. S.21. 
529 Nəsib Nəsibzadə. Azərbaycan Demokratik Respublikası. Elm, Bakı, 1990, s.48. 
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“Məmməd Əmin Rəsulzadə ilə söhbətində Gürcüstan nümayəndə 

heyətinin başçısı öz hökumətinin iddialarının qəti olduğunu göstərərək qeyd 

edirdi ki, əgər onların ərazi iddiaları təmin edilməsə, “qan tökməli 

olacaqlar”. Məmməd Əminin cavabı Azərbaycan hökumətinin bu məsələdə 

qətiyyətini göstərmək baxımından səciyyəvidir. O, Gürcüstan təmsilçisinə 

cavabında demişdir: “Nə etmək olar, əgər məcbur etsələr, qan da tökmək 

olar”. 

Borçalı Gürcüstana verildi, digər ərazidə, Zaqatala bölgəsində də xalq 

arasında rəy sorğusu-referendum keçirilməsi qərarlaşdırıldı. 

Ermənistanın müstəqilliyinin Azərbaycan tərəfindən məhdudlaşdırılması 

tezisinin də heç bir əsası yoxdur. Bu bir tarixi gerçəklikdir ki, ermənilər 

Rusiya tərəfindən XIX əsrin 30-cu illərindən başlayaraq tarixi Azərbaycan 

torpaqlarına yerləşdirilmişdilər. Svetoxovskinin dili ilə ifadə etsək, “rus 

işğalından sonra İran və Osmanlı torpaqlarından köçən ermənilərin sayı 

sürətlə artdı. Türkmənçay müqaviləsindən sonra I Nikolay bu köçərilərin sıx 

olduqları İrəvan və Naxçıvan xanlıqlarının torpaqlarını əhatə edən erməni 

vilayəti təşkilini elan etdi”.530  

Bu mənada Ermənistan Respublikası elan edildiyində onlar tarixi erməni 

ərazisinə deyil, Qafqaza yerləşdirildiklərində Rusiya çarının fərmanı ilə 

təşkil edilmiş erməni vilayətinə daxil olan yerlərə iddia edirdilər. Bu isə 

başdan-başa tarixi ədalətsizlikdən başqa bir şey deyildir. Azərbaycan 

Ermənistanın müstəqilliyini məhdudlaşdırmaq istəsəydi, Osmanlı dövlətinin 

Qafqaz istiqamətindəki fəal vəziyyətindən istifadə edərək İrəvanı ermənilərə 

verməzdi. Əks iddiaları artırmaq da olar. Ermənistanın meydana çıxmasının 

özü belə Azərbaycan Respublikasının mövcud şəraitin ona vermiş olduğu 

imkanlardan istifadə etmədiyini aydın şəkildə göstərir. Beləliklə, mənbələrə 

görə, Brest-Litovsk və Batum müqavilələrinə görə 38 min km. ərazi və 1. 

250 min nəfər əhali Türkiyənin tərəfinə keçmişdi.531 Ermənistan müstəqillik 

əldə etdikdən sonra tarixi Azərbaycan torpaqları olan Borçalını da işğal 

etməyi planlaşdırmışdır. 1918-ci ilin dekabrında Ermənistan Borçalının 

cənub və şərqini təşkil edən torpaqları- Loru işğal edərək onun ərazisində, 

adını dəyişdirərək Tumanyan, Noyemberyan, Stepanavan və Taşık 

rayonlarını yaratdı.  

Ermənistan ayrıca da 13 noyabr 1918 tarixli şifroqramla Gürcüstandan 

Qori qəzasının Ahılkələk yörələrinin içəri qismini və Borçalı qəzasının 

Xram çayına qədər olan hissəsini Ermənistana verilməsini tələb etdi. 

 

                                                           
 

530 Tadeuş Svyatoxovski. Göstərilən əsəri, s. 178. 
531 Алиев Г.З. Турция в период правления молодотурок (1908-1918). Москва, 1972, с. 

320. 
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III FƏSİL 

1918-Cİ İLİN MAYINDA AZƏRBAYCAN  

İSTİQLALININ ELAN EDİLMƏSİ 

 

3.1.Transqafqaz Seyminin may böhranı 
 

Transqafqaz hökumətinin mənafeləri bir-birinə uyğun gəlməyən millətlər 

arasında və nəticəsiz çəkişmələrin sonunda son günlərini yaşadığı artıq 

çoxlarına məlum idi. Milli fraksiyalar Transqafqaz Seyminin dağılmasından 

faydalı çıxmağa çalışırdılar. Bu səbəbdəndir ki, may ayının əvvəllərindən 

başlayaraq istər Transqafqaz Seyminin, istərsə də Milli Şuraların 

iclaslarında fasiləsiz mübahisələr davam edirdi. 

Mayın axırıncı həftəsində Milli Şuralar Transqafqaz hökumətinin 

vəziyyətini müzakirə edir, müstəqilliklərinin elan edilməsini əsaslandırmağa 

çalışırdılar. Artıq Transqafqaz hökumətinin bölgəni idarə edə bilmədiyini 

aydın şəkildə görmək olurdu. Osmanlı dövləti ilə olan münasibətlər 

gürcüləri və erməniləri təmin edə bilmirdi. Azərbaycan Milli Şurası 

Azərbaycandakı mart qırğınına Transqafqaz hökumətinin müdaxilə edə 

bilməməsini qəbul etmir,  bunu onun siyasəti ilə əlaqələndirirdilər. 

Həqiqətən də Transqafqaz hökuməti nəzarətində olan bölgədə xalqın 

təhlükəsizliyini təmin edə bilmirdi. 

 

3.2. Transqafqaz Seyminin dağılma səbəbləri və Milli  Şuralar 
 

26 may 1918-ci ildə Transqafqaz Seyminin son yığıncağı çox gərgin 

keçdi. İ.Sereteli Transqafqaz dövlətinin dağılmasından sonra Gürcüstanın 

müstəqil dövlət olmasını təklif edir. O, təklifini bununla əsaslandırmağa 

çalışırdı ki, Transqafqaz hökumətinin nəzarətində olan ərazidə yaşayan 

xalqların bir qismi düşmənə qarşı vuruşduqları halda, o biri qismi düşmənə 

yardım edirdi. Qarşılıqlı günahlandırmalar bu şəkildə davam edirdi. Bunun 

müqavilində Fətəli xan Xoyski bildirdi: “Əgər gürcü millətinin iradəsi bunu 

tələb edirsə, ona qarşı olmağa haqqımız yoxdur. Azərbaycan türklərinə də 

bu yeni hadisəyə görə lazım gələn qərarı çıxarmaqdan başqa bir yol 

qalmamışdır”.532 

Əslində gürcü fraksiyası üstüörtülü şəkildə Transqafqaz hökumətinin 

dağılmasında azərbaycanlıları günahkar gördüklərini hər fürsətdə bəyan 

edirdilər. Azərbaycanlıların da onlara və ermənilərə qarşı çox əsaslı iddiaları 

var idi.  

Transqafqaz hökumətinə qarşı azərbaycanlıların hiddəti hamıya məlum 

idi. Transqafqaz hökuməti həqiqətən qəbul etmək istəməsə də düzgün milli 

                                                           
 

532 Mirzə Bala Məmmədzadə. Milli Azərbaycan hərəkatı. Bakı: Nicat, 1992, s. 126.  
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siyəsət aparmırdı. Transqafqaz hökuməti gürcü və ermənilərin təklifi ilə 

əlaqədar müharibələr etdiyi halda Müsəlman Milli Şurasının təkliflərinə 

əhəmiyyət vermirdi. Artıq neçə ay idi ki, erməni-bolşevik birləşmiş 

qüvvələri Azərbaycanda, xüsusən Bakıda hakimiyyəti ələ almışdılar.  

Mart ayında Bakıda və Azərbaycanın başqa yerlərində azərbaycanlıları 

kütləvi surətdə öldürmüşdülər. Məscidlərini yandırır, kəndləri  xarabazarlığa 

çevirirdilər. Transqafqaz hökuməti bu hadisələrin qarşısını almaq üçün heç 

bir əsaslı tədbir görməmişdi. Bu əlverişli şəraitdən faydalanan bolşeviklər 

hətta Gəncə və Gümrü üzərinə yürüşə belə başlamışdılar. Bolşeviklərin bu 

yürüşləri də çox sayda azərbaycanlıların qətl edilməsinə və kəndlərin 

yandırılıb dağıdılmasına səbəb olmuşdur. Transqafqaz Seymində 

Azərbaycan Milli Şurasının tüğyan edən bu dəhşətlərin qarşısını almaq üçün 

Türkiyədən kömək istəməkdən başqa alternativinin olmadığını bilirdilər. 

Transqafqaz Seymi 26 may 1918-ci il tarixindəki yığıncağında Gürcüstan 

müstəqilliyini elan etdikdən sonra özünü buraxdı. Transqafqaz hökuməti 

ömrünün sona çatdığını bildirdi.533 

Bu qərarın alınmasına təsir edən bir sıra amillər də var idi. Məlum olduğu 

kimi, Transqafqaz hökuməti ilə Batum müzakirələri uğursuzluqla 

qurtarmışdı. Artıq Osmanlı dövləti açıq şəkildə bildirmişdirki, Transqafqaz 

hökuməti ilə müqavilə bağlanması mümkün deyildir. Bu bəyanatın 

verilməsi Osmanlı dövlətinə sərbəstlik vermişdir. Tam o tarixlərdə türk 

qüvvələri ermənilərə aid Gümrü (Aleksandropol) şəhərini tutdular. Türklər 

Gümrü-Tiflis dəmiryolunu da nəzarəti altına almışdılar. Bu isə Transqafqaz 

Seyminin üzvləri üçün çox ciddi təhlükə idi. Türk əsgəri birlikləri hər an 

Tiflis istiqamətində hərəkətə başlayaraq ciddi təhlükə yarada bilərdilər. Bu 

vəziyyətlə əlaqədar olaraq, Transqafqaz Seymi özünü buraxmaq haqqında 

təcili qərar verdi. Transqafqaz Seymi buraxıldıqdan sonra meydana gələn 

dövlətlər Osmanlı dövləti ilə tərəf olaraq müqavilə bağlamaq üçün 

müzakirələrə başlaya bilərdilər.  

 

3.3. Osmanlı dövlətinin Azərbaycan istiqlalına münasibəti 
 

Transqafqaz hökumətinin son günündə Milli Şuralar dağılmanın zəruri 

olduğunu mübahisə etdikləri zaman Osmanlı dövləti bolşeviklərlə ittifaqda 

olan ermənilərin azərbaycanlılara qarşı törətdikləri faciəyə laqeyd deyildi. 

26 may 1918-ci ildə Xəlil Mentəşə Çxenkeliyə ultimatum şəklində bir yazı 

vermişdir. Orada oxuyuruq: 

“Bakı və onun ətrafında yüzminlərlə türk və müsəlman, özlərini inqilabçı 

elan etmiş vicdansız quldurların qanlı pəncəsində inləyir. Bu zavallıları 

                                                           
 

533 Документы и материалы внешней политики Закавказья и  Грузии. Тифлис, 1919, 
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hədələyən fəlakət gündən-günə yaxınlaşır. Qafqazın o biri yerlərində də 

saysız-hesabsız quldur dəstələrinin hücum etdiyi müsəlman və türklərin 

vəziyyəti təsəlliverici deyil. Qəbul edərsiniz ki, bu adı qəbul edən dünyəvi 

hökumət həmsərhəd olduğu bir ölkədə bu kimi cinayətlərin cəzasız olaraq 

həyata keçirilməsinə və daima artmasına müşahidəçi qala bilməz. 

Transqafqazı əzən bu anarxiya ilə əlaqədar olaraq Osmanlı hökumətinin 

münasibəti çox həssasdır. Çünki anarxiya dövlətimizlə eyni irq və dindən 

olan bir xalqın təhlükəsizliyi ilə əlaqədardır. Bundan başqa dünya savaşı ilə 

əlaqədar olaraq Osmanlı hökuməti ordusunu Qafqaz yolu ilə başqa 

cəbhələrə göndərmək məcburiyyətindədir. Bu da indi qeyri-müəyyən 

vəziyyətə son verilməsini tələb edir”.534 

Bu Osmanlı dövlətinin Transqafqaza daxil olan yerlərdə türklərə qarşı 

olan qırğınlara münasibətinin bariz nümunəsi idi. Əslində, ilk planda 

Transqafqaz hökuməti onda tənqid edilirdi ki, bir dövlət  olaraq 

vətəndaşlarının təhlükəsizliyini təmin edə bilmir. Digər bir məsələdə 

Osmanlı dövləti bildirir ki, həmsərhəd olduğumuz ölkədə milli və dini 

cəhətdən qohum olan millətə qarşı qırğınlara müşahidəçi qalmayacağıq. Bu, 

faktiki olaraq Osmanlı dövlətinin Qafqazda türklərə və müsəlmanlara qarşı 

bolşevik-erməni ittifaqının həyata keçirdiyi qırğın siyasətinə ,,dur” deyə 

biləcəyini bildirirdi. 

 

3.4. Tiflisdə Azərbaycanın müstəqilliyinin  elan edilməsi 
 

28 may 1918-ci ildə Azərbaycan da müstəqilliyini elan etdi. Bunun üçün 

Azərbaycanın paytaxtı Bakı nəzərdə tutulmuşdu. Lakin Azərbaycanda 

mürəkkəb şərait mövcud idi. 1918-ci ilin aprelindən tam hakimiyyət Bakı 

Xalq Komissarları Sovetinin əlinə keçmişdi. Belə bir şəraitdə Azərbaycan 

hökumətinin Tiflisdən Bakıya gəlməsi mümkün deyildi. Müstəqilliyini elan 

etmiş Azərbaycan bununla əlaqədar olaraq müvəqqəti paytaxt olaraq 

Gəncəni müəyyən etdi. Ümummilli lider Heydər Əliyev Azərbaycan Xalq 

Cümhuriyyətinin yarandığı şəraitə toxunaraq qeyd edirdi:  “Demək olar ki, o 

zaman Azərbaycanda və onun ətrafında gedən proseslər həmin o mühitin 

məntiqi nəticəsi olmuşdur. Şübhəsiz ki, bunun üçün lazımi şərait 

yaranmışdır”.535 

Transqafqaz hökuməti dağıldıqdan sonra Azərbaycanı müvəqqəti olsa da 

idarə edəcək orqana ehtiyac var idi. 27 may 1918-ci il tarixində Seymin 

Azərbaycan fraksiyası yaranmış vəziyyətin ciddiliyini nəzərə alaraq bir səslə 

Azərbaycanın idarə olunması vəzifəsini öz üzərinə götürməyi qərara aldı. 

                                                           
 

534  Yusuf Hikmet Bayur. Türk inkılab tarihi, c. III, kısım: IV, s. 193. 
535 “Azərbaycan” qəzeti. 27 may 1998-ci il. 
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Seymin Azərbaycan fraksiyası özünü Azərbaycanın Müvəqqəti Milli Şurası 

elan etdi.536  

 M.Ə.Rəsulzadə Milli Şuranın sədri seçildi. Bu, müstəqilliyini elan etmiş 

Azərbaycanın ilk dövlət idarə forması idi. H.Ağayev və M. Seyidov sədrin 

müavinləri seçildilər. Sonra Milli Şuranın müxtəlif sahələrdə fəaliyyətinə 

rəhbərlik etmək üçün 9 nəfərdən ibarət İcraiyyə orqanı yaradıldı. 

F.X.Xoyski bir səslə İcraiyyə orqanının sədri seçildi. İcraiyyə komitəsi altısı 

“Müsavat”dan, biri “Hümmət”dən, biri də “Müsəlman Sosialist bloku”ndan 

idi.537 

 Ümummilli lider Heydər Əliyev qeyd edirdi ki, Zaqafqaziya 

Federasiyasının mövcud olduğu müddətdə regionda çox fərqli xarakterli 

proseslər getmişdir. Bu proseslər Zaqafqaziyada yaşayan xalqların müstəqil 

dövlət qurmları ilə nəticələnmişdir.: “Nəhayət, bütün bu proseslər ona 

gətirib çıxardı ki, Zaqafqaziyada yerləşən əsas xalqlar öz dövlət 

müstəqilliklərini bəyan etdilər. Xalqımızın böyük insanları 1918-ci il may 

ayının 28-də Tiflisdə Azərbaycanın “İstiqlal Bəyannaməsi”ni elan edərək 

Respublikamızın müstəqilliyinin əsasını qoydular, Azərbaycan Xalq 

Cümhuriyyətini yaratdılar”.538 

Ümummilli lider Heydər Əliyev Aərbaycan Xalq Cümhuriyyətinin 

yaranmasını, “İstiqlal Bəyannaməsi”nin elan edilməsini qəhrəmanlıq hesab 

edirdi: “Azərbaycan Xalq Cümhuriyyətinin yaranması, “İstiqlal Bəyanna-

məsi”nin elan olunması böyük zəka, uzaqgörənlik, cəsarət, iradə, 

qəhrəmanlıq tələb edirdi. Bizim dəyərli siyasi xadimlərimiz o gün, o il, o ay 

bu tarixi addımı atdılar”. 539 

28 may 1918-ci ildə Azərbaycan Milli Şurası “İstiqlal Bəyannaməsi”ni 

tərtib  etdi, imzalanmış şəkildə qəbul və elan etdi. Ümummilli lider Heydər 

Əliyev “İstiqlal Bəyannaməsi”nin qəbul, elan edilməsini və Azərbaycan 

Xalq Cümhuriyyətinin yaranmasını təsadüfi hadisə deyil, dərin kökləri olan 

tarixi proseslərin nəticəsi olduğunu xüsusi ilə qeyd etmişdir: “Azərbaycan 

Xalq Cümhuriyyəti 1918-ci il may ayının 28-də “İstiqlal Bəyannaməsi”nin 

elan olunması ilə yaranmışdır. Azərbaycanda Xalq Cümhuriyyətinin 

yaranması XIX əsrin sonu və XX əsrin əvvəlindəki dövrdə Azərbaycanın 

ictimai-siyasi, ədəbi, fəlsəfi mühiti ilə bağlıdır”.540 

                                                           
 

536 Zaqafqaziya Seyminin Müsəlman Fraksiyası və Azərbaycan Milli Şurası iclaslarının 

protokolları. Bakı, 1918-ci il. Bakı, 2005. 
537 Yusuf Hikmet Bayur. Türk inkilabı tarihi, cilt: III. 1914-1918 Genel savaş Kısım: IV 

Savaşın sonu. Ankara, 1991, s. 194. 
538 “Azərbaycan” qəzeti. 27 may 1998-ci il. 
539 “Azərbaycan” qəzeti. 27 may 1998-ci il. 
540 “Azərbaycan” qəzeti. 27 may 1998-ci il. 
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Azərbaycan Xalq Cümhuriyyətinin müstəqilliyini rəsmən elan edən 

sənəddə - “İstiqlal Bəyannaməsi”ndə göstərilirdi. 

1. Bu gündən etibarən Azərbaycan xalqı hakimiyyət haqqına sahib 

olduğu kimi  Cənub və Şərqi Transqafqazdan ibarət, bütün haqlara 

sahib olan müstəqil dövlətdir; 

2. Müstəqil Azərbaycan dövlətinin idarə forması Xalq Respublikası 

(cümhuriyyət) olaraq qəbul edilmişdir; 

3. Azərbaycan Xalq Cümhuriyyəti bütün millətlərlə və xüsusən qonşu 

olduğu millət və dövlətlərlə yaxşı münasibətlər qurmağa səy 

göstərəcək; 

4. Azərbaycan Xalq Cümhuriyyəti millət, məzhəb, sinif və cins fərqini 

nəzərə almadan hakimiyyətinə daxil olan yerlərdə yaşayan bütün 

vətəndaşlarına siyasi hüquq yaşamaq təmin edəcəkdir; 

5. Azərbaycan Xalq Cümhuriyyəti ərazisi daxilində yaşayan bütün 

millətlərə müstəqil inkişafı üçün imkan yaradır; 

6. Qurucu Məclis (Məclis-i Müəssisan) çağırılana qədər Azərbaycanın 

idarəsi üçün Milli Şuranın və onun qarşısında cavabdeh olan 

Müvəqqəti hökumət vardır”.541 

“İstiqlal Bəyannaməsi” elan edildikdən sonra Azərbaycan hökumətinin 

yaradılmasını Milli Şura F.X.Xoyskiyə tapşırdı. “İstiqlal Bəyannaməsi”ndən 

sonra “dünyadakı ilk müsəlman cümhuriyyətini təşkilatlandırmaq yolunda 

ikinci addım bir baş nazirin seçilməsi idi”.542 Bir saat sonra Milli Şuranın 

iclasında F.X.Xoyski ilk Azərbaycan Müvəqqəti hökumətini aşağıdakı 

tərkibdə təqdim etdi: 

1. Nazirlər şurasının sədri və daxili işlər naziri - F.X.Xoyski 

2. Hərbi nazir-Xosrov Paşa bəy Sultanov 

3. Xalq maarifi və Maliyyə naziri - Nəsib bəy Yusifbəyli 

4. Xarici işlər naziri- Məmməd Həsən Hacınski 

5. Poçt-teleqraf və yollar naziri - Xudadat bəy Məlik - Aslanov 

6. Əkinçilik və Əmək naziri - Əkbər ağa Şeyxülislamov 

7. Ədliyyə naziri - Xəlil bəy Xasməmmədov 

8. Ticarət və Sənaye naziri - Məmməd Yusif Cəfərov 

9. Dövlət nəzarəti naziri - Cəmo bəy Hacınski. 

Azərbaycan Demokratik Cümhuriyyəti dünyəvi demokratik təməl 

üzərində qurulan ilk türk dövləti idi. Ümummilli lider Heydər Əliyev 

Azərbaycan Xalq Cümhuriyyətinin yaranmasına xüsusi əhəmiyyət 

                                                           
 

541 Azərbaycan Respublikası MDA, f.970, iş 4, v.1-2; Yusuf Hikmet Bayur. Türk inkilabı 

tarihi, cilt: III. 1914-1918 Genel savaş Kısım: IV Savaşın sonu. Ankara, 1991, s. 169; C. 

Həsənov. Göstərilən əsəri, s. 86. 
542 Tadeuş Svyatoxovski. Göstərilən əsəri, s. 178. 
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vermişdir: “1918-ci ildə Azərbaycan Xalq Cümhuriyyətinin yaranması 

Azərbaycan xalqının həyatında tarixi hadisə olmuşdur və xalqımızın 

dövlətçilik salnaməsinin parlaq səhifələrindəndir”. 543 Ümummilli lider 

Heydər Əliyevin qeyd etdiyi kimi, hakimiyyəti ələ aldıqdan sonra əsas 

məsələ “Azərbaycan dövlətçiliyi atributlarının qəbul edilməsi məsələsi 

idi.544 

M.Ə.Rəsulzadə Azərbaycan milli dövlətinin meydana gəlməsi haqqında 

yazırdı: “28 mayıs 1918-ci il Bəyannaməsini nəşr etməklə Azərbaycan 

Şurayi-Millisi, sözün siyasi mənası ilə, bir Azərbaycan millətinin varlığını 

təsbit etmişdir.  Belə ki, Azərbaycan kəlməsi sadə coğrafi, etnoqrafi və 

linqvistik bir kəlmə olmaqdan çıxaraq siyasi bir aləm olmuşdur”.545 Daha 

sonra bu məsələ ilə əlaqədar M.Ə.Rəsulzadə yazmışdır: “Azərbaycan dövri 

istiqlalına bolşeviklər “müsavat” dövrü” deyirlər. Fəqət xalq bu dövrə  

Azərbaycan dövrü deyir. Xalqın düşüncəsində Azərbaycan məfhumu coğrafi 

mənadan ziyadə fikir və əməl şəklində təcəssüm ediyor. İstiqlal xaricində 

onun üçün bir Azərbaycan yoxdur”.546 

M.Ə.Rəsulzadə yazırdı: “Türk mənşəli bütün başqa dövlətlər meydana 

gələrkən xüsusi, dini əsasa söykənmişdirsə, Azərbaycan Respublikası türk 

milli-demokratik dövlətçiliyi zəminində milli-mədəni təyin müqəddəratın 

müasir özülünə əsaslanmışdır. Bu nöqteyi-nəzərdən Respublikamız birinci 

türk dövlətidir”.547 Türk mətbuatında Azərbaycan Demokratik Respublikası-

nın yaradılması “XX əsrdə yaradılmış ikinci türk dövləti” 548  kimi 

göstərilirdi. 

Ümummilli lider Heydər Əliyev Azərbaycan Xalq Cümhuriyyətinin 

meydana çıxmasını Birinci dünya müharibəsinin başa çatması, rus 

çarizminin süqutu ilə əlaqələndirir. “Birinci dünya müharibəsinin sona 

çatması, rus çarizminin süqutu, Rusiyada Oktyabr inqilabı və ondan sonra 

yaranmış gərgin vəziyyət, Moskva hakimiyyətinin Rusiyanın keçmiş 

ərazisinin hamısına lazımi qədər nəzarət edə bilməməsi, Cənubi Qafqazda, 

Zaqafqaziyada mövcud olan siyasi qüvvələrin qızğın fəaliyyəti – bunların 

hamısı birlikdə Azərbaycan Xalq Cümhuriyyətinin yaranması üçün əlverişli 

şərait təmin etmişdir”.549 

Tadeuş Svyatoxovski də Azərbaycan istiqlalının qeyd edilməsini çox 

mühüm hadisə olaraq göstərmişdir. Onun ifadəsincə, “indiyə qədər coğrafi 

                                                           
 

543 “Azərbaycan” qəzeti. 27 may 1998-ci il. 
544 “Azərbaycan” qəzeti.  27 may 1998-ci il. 
545 “İstiqlal” qəzeti, 28 may 1933. 
546 M.Ə.Rəsulzadə. Azərbaycan Cümhuriyyəti. Bakı, 1990, s. 4. 
547 Azərbaycan Demokratik Respublikası. Bakı, 1992. s. I2. 
548 “Yeni İstanbul” qəzeti, 9 sentyabr 1966-cı il. 
549 “Azərbaycan” qəzeti, 27 may 1998-ci il. 
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bir bölgənin adı olan Azərbaycan, artıq iki milyonluq bir dövlətin adı idi. 

Tatarlar, Transqafqaz müsəlmanları və Qafqaz türkləri kimi dəyişik adlarla 

bilinən xalq, artıq rəsmən azərbaycanlı olmuşdur. Ancaq dövlətin bu adı, 

müəyyən edilməmiş sərhədlər üçün istifadə edilməsi bir müddət sonra İranın 

diplomatik qısqanclığı ilə əlaqədar olaraq etirazlarına səbəb olacaqdır.550 

T.Svyatoxovski Nyu Yorkdakı Kolumbiya Universitetində Sovet 

araşdırmaları fakültəsinin professoru idi. O bir məqaləsində Azərbaycanda 

yaşayanların necə adlanması məsələsini çox maraqlı şəkildə ifadə 

etmişdir.551 

Bakı XX əsrin əvvəllərində milli türklük məfkurəsi inkişafının mərkəzi 

idi. 1914-cü ildə Bakıda “İqbal” və “Sədayi həqq” qəzetlərinin nəşr 

olunması yalnız Qafqazda deyil, dünyada türklərin hüquqlarının müdafiə 

edilməsində mühüm rol oynamışdı. “Kaspi” qəzetinin də bu sahədə mühüm 

xidmətləri vardır. Bu qəzetlər 1905-ci ildə Əhməd bəy Ağaoğlu ilə Əlibəy 

Hüseynzadə tərəfindən təsis edilən “Həyat” və “İrşad” qəzetlərinin 

başladıqları mücadiləyi-milliyəni davam etdirirdilər.552 

Azərbaycan Xalq Cümhuriyyəti yarandığı gündən dünya dövlətlərinə 

müraciət edərək bərabərtərəflilik əsasında dövlətlərarası münasibət qurmağa 

hazır olduğunu bildirdi. 1918-ci il mayın 30-da Azərbaycan Demokratik 

Respublikasının yaradılması barədə F.Xoyskinin imzaladıği məlumat 

radioteleqrafla 17 ölkənin xarici işlər nazirliklərinə göndərildi. Azərbaycan 

Nazirlər Şurasının sədri F.Xoyskinin xarici dövlətlərə göndərdiyi 

radioteleqramda Azərbaycandakı vəziyyətlə əlaqədar paytaxt Bakı deyil, 

Yelizavetpol şəhəri göstərilirdi. 553  Lakin Azərbaycan Demokratik 

Respublikası hökuməti hələ bir müddət - 18 gün Tiflisdə fəaliyyət 

                                                           
 

550  И.А.Гусейнов. «Историческое значение лозунга Независимый Советский 

Азербайджан». Азербайджанский Государственный Университет, Ученые записки, 

№10 (1957), s. 67; Tadeuş Svyatoxovski. Müslüman Cemaetten Ulusal Kimliğe Rus 

Azerbaycanı (1905-1929). Ankara, 1988. 
551 -Millətin nədir? 

-Müsəlmanım, həm də türkəm. 

-Osmanlımısan? 

-Xeyr, bicanlıyam (Azərbaycanın qısaldılmış şəkli. Cansız mənasını ifadə edir. Yazıçı 

kəlimə oyunu oynayır) 

-Azərbaycanlıların ölkəsi haradır? 

-Bildiyim qədəri ilə Araz çayının o biri tərəfində azərilər yaşayır, bu tarafında bicanlılar, 

ikisi birlikdə Azərbaycan olur. Biz ayrı-ayrı bicanlılarıq. 

-Türkcə danışırsan, elə isə türksən? 

-Mənim vəziyyətimi müəyyən edən bir kəlimə yoxdur. Türkəm, ancaq bicanlı. 

-Özünə bicanlı türk deməkdənsə nə üçün azərbaycanlı türk deyərək bu sualı həll etmirsən? 

Tadeuş Svyatoxovski, Göstərilən əsəri, kitabın arxa qapağında. 
552 M.Ə.Rəsulzadə. Azərbaycan Cümhuriyyəti. Bakı, 1990, s. 19. 
553  Azərbaycan Respublikası. MDA. f. 970, siy. l, iş 4, vər. 5. 
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göstərəcəkdi. Tiflis istiqlalımızın mühacir ünvanı, ADR-in əbədiyyət 

yolçuluğunun 18 günü idi.  

Ümummilli lider Heydər Əliyev yeni dövlət yaradılmasında münasib 

kadrlar potensialını xüsusi ilə qeyd edir və göstərirdi ki, cümhuriyyət 

yaratmaq üçün qabaqcıl insanlara ehtiyac var idi ki, onlar da Azərbaycanda 

var idilər. 

“Amma eyni zamanda belə bir cümhuriyyəti yaratmaq üçün Azərbayca-

nın qabaqcıl insanları lazım idi. Bu gün biz məmnuniyyət hissi ilə qeyd edə 

bilərik ki, o zaman onlar artıq var idi, yetişmişdi. Azərbaycanda o dövrdə 

böyük bir ziyalı dəstəsi meydana gəlmişdi. Onların əksəriyyəti Moskvada, 

Peterburqda, Avropanın bir çox şəhərlərində yüksək təhsil almış, Avropa 

mədəniyyəti, dünya mədəniyyəti ilə yaxından tanış olan və bunları 

mənimsəmiş insanlar idilər. Onlar öz intellektual potensialı, öz xalqına, 

millətinə olan qayğısı, sədaqəti ilə Azərbaycanda XX əsrin əvvəlində gedən 

proseslərdə iştirak etmiş və birləşib Azərbaycan Xalq Cümhuriyyətini 

yaratmışdılar”.554 

Heydər Əliyev o dövrdə Azərbaycanda mədəniyyətin, ədəbiyyatın, 

ictimai fikrin inkişafında xidməti olanları xüsusi ilə qeyd etmişdir: “Biz o 

dövrdə Azərbaycan mədəniyyətinin, ədəbiyyatının, ictimai fikrinin 

inkişafında böyük xidmət göstərmiş insanları da nəzərə almalıyıq və onların 

- Azərbaycanın görkəmli mədəniyyət, incəsənət, ictimai xadimlərinin 

xidmətlərini də bu münasibətlə qeyd etməliyik. Əlibəy Hüseynzadə, 

Əhmədbəy Ağayev, Cəlil Məmmədquluzadə, Mirzə Ələkbər Sabir, Üzeyir 

Hacıbəyov və digərləri o illər yaratdıqları əsərlərlə xalqımızda milli şüurun 

oyanmasına, inkişaf etməsinə, milliliyin yüksəlməsinə böyük təsir 

göstərmişlər və böyük xidmətlər etmişlər. 555 

1918-ci il iyunun 1-də nazirliklərin dəftərxanalarının təşkili məsələsi 

müzakirə  edilir və qərara alınır ki, hər bir nazirlik üçün bir katib, bir 

kargüzar, iki stenoqrafcı və bir kuryer ştatı müəyyən edilsin. Həmin qərarla, 

Gəncədə Xalq Təhsili Nazirliyi də yaradılır. Nazirliyin işini təşkil etmək 

üçün (xırda xərclərə) min manat ayrılır.556 

 

3.5. Azərbaycan adında dövlətin yaradılmasına  İranın münasibəti  
 

O zaman İranın Azərbaycan adına bu münasibətinin müxtəlif səbəbləri 

var idi. İran sonralar da Transqafqazda Azərbaycan adında demoktratik 

respublika olmasına qarşı çıxacaqdır. İranın siyasi və diplomatik qısqanclığı 

onunla əlaqədar idi ki, İranda olan və eyni adlı vilayətin adının müstəqil 

                                                           
 

554 “Azərbaycan” qəzeti. 27 may 1998-ci il 
555 “Azərbaycan” qəzeti. 27 may 1998-ci il 
556 Azərbaycan Respublikası MDA, f. 970, siy. l, iş 4, vər. ll. 
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respublika olaraq istifadə edilməsi gələcəkdə bu yerlərin birləşdirilməsi 

məsələsini beynəlxalq məclislərin gündəliyinə daxil edə bilərdi. İranda da, 

Transqafqazda da hər iki Azərbaycanda yaşayanlar Azərbaycan türkləri idi. 

Azərbaycan xalqı deyimi haqqında M.Ə.Rəsulzadənin fikri aşağıdakı 

şəkildə olmuşdur: “Hərbi-ümumidən əvvəlki rəsmi coğrafiyaya görə 

Azərbaycan, Şimali İranda vaqe Təbriz ilə həvalisinə deyilirdi. Hərbdən və 

böyük Rusiya istilalarından sonra dillərdə dolaşan Azərbaycan salifüzzikr 

Azərbaycanın şimalında Cənubi-Şərqi Qafqasiya qitəsindən ibarətdir ki, 

mərkəzi Bakıdır”.557 

Burada İranı narahat edən başqa bir cəhət də Təbrizin İrandan ayrılaraq 

Transqafqaz Azərbaycanına birləşdirilməsi qorxusu idi. İranın qorxusu 

bununla əlaqədar idi ki, Azərbaycan Demokratik Cümhuriyyəti Osmanlı 

dövləti ilə müqavilələr imzalamış, onlarla yaxşı qonşuluq münasibətləri 

qurmağa başlamışdı. O zaman Təbrizin Osmanlıların nəzarəti altında olması 

da İranın bu şəkildə fikirləşməsinə təsir göstərirdi. “Bu şübhə Osmanlıların 

1918-ci ilin iyununda Təbriz vilayətini işğal etməsi ilə daha da 

güclənmişdi”.558 “Nəticə olaraq Azərbaycan hökuməti İranın narahatlığını 

sakitləşdirmək üçün, xarici münasibətlərdə Qafqaz Azərbaycanı terminindən 

istifadə etdi”.559  

 

3.6.  ADR-in ilk xarici əlaqələri 
 

ADR yarandığı ilk gündən dövlətlərarası münasibətlər sisteminə daxil 

olmağa çalışmışdır. Azərbaycan hökuməti yaranan kimi Osmanlı dövlətinin 

Batum konfransındakı nümayəndə heyətinin rəhbəri Xəlil bəyə məlumat 

verildi. 30 may 1918-ci ildə Azərbaycan Respublikasının yaranması barədə 

Nazirlər Şurasının sədri F.X.Xoyskinin imzaladığı məlumat radioteleqrafla 

bütün ölkələrin xarici işlər nazirliklərinə göndərildi. Məlumatda deyilirdi:  

“Gürcüstanın federasiyadan çıxması nəticəsində Transqafqaz 

cümhuriyyəti hökuməti süqut etmişdir. Ayın 28-də toplanan Azərbaycan 

Milli Şurası Transqafqazın cənub-şərqində Azərbaycan cümhuriyyətini 

təşkil etmişdir. Vəziyyətdən hökumətinizin xəbərdar olmasını xahiş edir və 

vəziyyətimizi təqdim etməkdən şərəf duyuram. Hökumətin müvəqqəti 

paytaxtı Yelizavetpoldur. 30 may 1918-ci il Azərbaycan Cümhuriyyəti 

Nazirlər Şurasının sədri F.Xoyski”.560  

                                                           
 

557 M.Ə.Rəsulzadə. Azərbaycan Cümhuriyyəti. Bakı, 1990, s. 12. 
558 Tadeuş Svyatoxovski. Göstərilən əsəri, s. 177-178. 
559 Yenə orada. 
560 Azərbaycan Respublikası MDA, f. 970, siy. l, iş. 4, vər-2. 
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Bu məlumatın dünya ölkələrinə çatdırılmasında Türkiyənin köməyindən 

istifadə edilmişdir. Azərbaycan höküməti Avropa dövlətləri ilə olacaq 

münasibətlərdə Türkiyənin vasitəçiliyinə ehtiyacı olduğunu da bildirirdi. 

Müstəqilliyini elan etmiş dövlətlərin ən mühüm problemlərindən biri də 

onların qəbul etdikləri müstəqillik aktının başqa dövlətlər tərəfindən 

tanınması məsələsi idi. Qafqazda meydana gələn dövlətlərin tanınması 

məsələsi asan deyildi. Ona görə ki, yeni dövlətlərin son vaxta qədər ona 

daxil olan bölgələr olduğundan Rusiya onların tanınmasına etiraz edirdi. 

Rusiyanın etirazları Osmanlı dövlətinə tanış idi. 561  Şimalı Qafqaz 

Cümhuriyyətini və Azərbaycanı da eyni xarakterli təhlükə hədələyirdi.  

Dağıstanda Biçeraxov, Azərbaycanda Bakıdan Gəncəyə doğru hücuma 

keçən bolşevik-erməni birləşmələrinin zülm və qırğınları qarşısıalınmaz bir 

vəziyyət yaratmışdı. Artıq bölgə xalqının ümid etdikləri Osmanlı dövlətinin 

yardımı idi. Onlar təcrübələrində bu həqiqəti qəbul etmişdilər ki, Osmanlı 

qüvvələrindən başqa heç bir qüvvə bu bölgə xalqını qurtarılması çətin olan 

faciədən xilas edə bilməz. 

Lenin Transqafqaz federasiyasının dağılmasını - Ön Qafqazda müstəqil 

dövlətlərin yaranmasnı qəbul etmək istəmirdi. Bu bir sıra amillərlə əlaqədar 

idi. Birinci ondan ibarət idi ki, Sovet Rusiyası öz hərbi imkanları ilə 

Almaniya və Türkiyə qüvvələrinin Qafqaza girməsinin qarşısını almaq 

imkanına malik deyildi. İkincisi, Transqafqazda müstəqil dövlətlərin 

meydana çıxması Almaniya və Türkiyəyə bölgədə hərəkət sərbəstliyi 

verirdi. Ona görə də, Lenin Transqafqaz Seyminə “külli miqdarda radio-

teleqram göndərmiş” 562 , lakin Transqafqaz Seymindən heç bir cavab 

almamışdı. Bu onunla əlaqədar idi ki, Transqafqaz Seyminin dağılması 

Qafqaz respublikalarını müstəqil etmişdi.  

                                                           
 

561  11 may 1918-ci ildə “Şimali Qafqaz Cümhuriyyəti” elan edildi və vəziyyət teleqrafla 

bütün dövlətlərə bildirildi. Şimali Qafqaz Cümhuriyyəti Osmanlı dövləti tərəfindən tanındı. 

Ənvər Paşa da Şimali Qafqaz Cümhuriyyətinin nümayəndələrinə lazım olan hərbi köməklik 

üçün təminat verdi. Bu, Rusiyanın çox böyük etirazına səbəb oldu. Rusiyanın Xarici İşlər 

naziri 30 may 1918-ci il tarixli nota ilə Osmanlı dövlətinin Şimali Qafqaz Cümhuriyyətini 

tanımasına etiraz etdi. Lakin Osmanlı dövləti Rusiyanın etirazını qəbul etmədi və öz 

siyasətini davam etdirdi. Şimali Qafqaz Cümhuriyyətinin nümayəndələri ilə də Batumda 8 

iyun 1918-ci ildə bir “dostluq” müqaviləsi də imzalandı. Bu müqavilə ilə Osmanlı dövləti 

“Şimali Qafqaz Cümhuriyyətinə” hərbi kömək göstərməyi və xarici təhlükələrdən (rus 

kazakları və bolşeviklərdən) qorumağı öhdəsinə götürmüşdü. Lakin Şimali Qafqaz 

Cümhuriyyətinin paytaxtı Vladiqafqaz şəhəri bolşeviklərin əlinə keçdi. 17 avqust 1918-ci 

ildə Şimali Qafqaz Cümhuriyyəti paytaxtını bolşeviklərdən qurtara bildi. Lakin 

gözlənilmədən polkovnik Biçeraxov gəlib Şimali Qafqaz Cümhuriyyətini təhdid etməyə 

başladı. Bu təhlükə də türk qüvvələrinin müdaxiləsi ilə aradan qaldırılmışdır. Dr.Akdes 

Nimet Kurat. Türkiye ve Rusya. XVIII Yüzyıl Sonundan Kurtuluş Savaşına Kadar Türk-

Rus İlişkileri (1798-1919). Ankara, 1970, s. 487-488. 
562 V.İ.Lenin. Əsərləri, 27-ci cild, s. 381-382. 
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Ümummilli lider Heydər Əliyev maneələrə baxmayaraq Azərbaycan 

Xalq Cümhuriyyətinin yaranmasına və 23 ay yaşamasına nail olmasını hər 

müstəqilliyin təminatı hesab edirdi: “Azərbaycan Xalq Cümhuriyyətinin 

yaranması çox çətinliklərlə başa gəlmişdir. Çünki məlumdur ki, buna 

kənardan mane olmaq istəyən qüvvələr də çox idi və Azərbaycanın 

həyatında da vəziyyət çox qarmaqarışıq, ağır, çətin idi. Ancaq Xalq 

Cümhuriyyəti yaranandan sonra onun fəaliyyəti də böyük çətinliklərlə, 

problemlərlə, böyük müqavimətlərlə, maneələrlə rastlaşmışdır. Biz bu gün 

iftixar hissi ilə deyə bilərik ki, bütün bu çətinliklərə baxmayaraq, 

Azərbaycan Xalq Cümhuriyyəti yaşamış, fəaliyyət göstərmiş və iki il 

müddətində çox böyük işlər görmüş, Azərbaycanın müstəqil gələcəyinin 

əsasını qoymuşdur”.563 

Sovet Rusiyası Almaniyanın 1918-ci ilin iyununadək Qafqaz 

istiqamətində hərəkətini ciddi təhlükə hesab edirdi. Almaniya ilə 

müqayisədə Türkiyəni ikinci dərəcəli təhlükə hesab edirdi. Doğrudan da 

Almaniya və Türkiyə rəhbərlərinin Transqafqaz Seyminin nümayəndələri ilə 

danışıqları bu dövlətlərin Qafqaza girməsi üçün diplomatik zəmanət hesab 

edilirdi. Sovet Rusiyası Transqafqaz Seyminin dağılması və müstəqil 

respublikaların yaranmasını həmin yerlərin əldən çıxmasına qüvvətli təsir 

edəcəyini bilirdi. Artıq Seym tarixə çevrilmiş, Transqafqazda müstəqil 

respublikaların yaranması reallaşmışdı. Bunu dərk etmək məcburiyyətində 

qalan Sovet Rusiyası bildirirdi ki, "Türkiyə bu səbəbdən heç bir şeyə məhəl 

qoymayaraq, heç bir şeyə əhəmiyyət verməyərək, daim irəliləyib deyə 

bilərdilər: biz haranı bacarsaq, tutarıq, biz Brest sülhünü pozmuruq, çünki 

Transqafqaz ordusu bu sülhü qəbul etmir, çünki Qafqaz müstəqildir".564 

  

3.7. Türkiyə üçün Qafqazda əlverişli şərait 
 

Qafqazda siyasi hadisələrin inkişafı dövlətlərin diqqətini cəlb etmişdir. 

Lakin bir məsələnin qeyd edilməsinə ehtiyac var ki, Rusiyanın ciddi cəhd 

göstərməsinə baxmayaraq, onun Qafqazda təsiri zəifləyirdi. Rusiya 

Qafqazdakı hadisələri oradakı nümayəndələrinin əli ilə idarə etməyə 

çalışırdı. Lakin hadisələr göstərirdi ki, o qədər də əsaslı təsir göstərə 

bilmirdi. Almaniya da Rusiyanın zəifləməsi və onunla məcburiyyət üzündən 

Brest-Litovsk müqaviləsi imzalaması ilə əlaqədar olaraq Qafqazda 

fəallaşmaq təşəbbüsündə olsa da, o da uğur qazanmamışdır. Qafqazda 

hadisələri diqqətlə izləyən dövlətlər içərisində 1918-ci ilin baharının sonu və 

yayı Türkiyənin istədiyi kimi olmuşdur. Bu yeni yaranan müstəqil 

                                                           
 

563 “Azərbaycan” qəzeti. 27 may 1998-ci il. 
564 V.İ.Lenin. Əsərləri.  27-ci cild, s. 381-182. 
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dövlətlərlə Osmanlı dövləti arasında 1918-ci ilin iyununda müqavilələr 

imzalandı. 

O zaman vəziyyət hər gün daha da ciddiləşirdi. Bununla əlaqədar olaraq, 

hər yerdən umidləri kəsilən azərbaycanlılar ölkənin hər yerindən 

nümayəndələrini Batuma göndərirdilər. “Bu aralarda tacir, din adamları 

kimi xalqın çoxluğunu təmsil edən və heç bir siyasi düşüncəyə sahib 

olmayan qrupdan da nümayəndələr Batumda 3-cü Ordu komandiri Vehib 

Paşaya müraciət edərək kömək istəyirdilər”.565 

 Onların gəldikləri rayonların, bir çoxunun mənsub olduqları partiyaların 

fərqli olmasına baxmayaraq hamısı Türkiyədən kömək istəmək qərarına 

gəlmişdi və bunu  türk komandanlığına bildirmək istəyirdilər. 1918-ci il 

may ayının 13-də Yelizavetpol quberniyasının qəzalarından gələn 

nümayəndələrlə Transqafqaz Seyminin türk fraksiyasının birgə iclası oldu. 

İclas ayrı-ayrı nümayəndələrin deyil, Türkiyədən kömək istəmək üçün 

Azərbaycandan birləşmiş nümayəndəliyin göndərilməsi haqqında qərar 

qəbul etdi. Türkiyə tərəfindən kömək alınmasını sürətləndirmək üçün 

M.Y.Cəfərov, N.Yusifbəyli və X.Xasməmmədovun Batuma və İstanbula 

göndərilmələri razılaşdırıldı.566 

 

3.8. Osmanlı-Azərbaycan müqavilələri 
 

Osmanlı dövləti ilə Azərbaycan Cümhuriyyəti  arasında Trabzon 

konfransında başlayan yaxınlaşma və dostluq Batumda daha da artdı. İki 

dövlət arasında siyasi, hərbi, hüquqi, iqtisadi və ticarət sahələrini əhatə edən 

müqavilələr imzalandı. 567  Həmin müqavilələrin tam olmasa da gizli 

xarakterdə olanları da var idi. Bu, Osmanlı dövləti ilə Azərbaycan arasında 

olan münasibətlərin xüsusiyyətindən və o zaman Transqafqazda olan 

millətlərarası və dövlətlərarası münasibətlər sistemi ilə əlaqədar idi. Eyni 

zamanda bunlar heç də Osmanlı dövlətinin Azərbaycan və ya Transqafqaz 

haqqında gizli fikirlərinə bağlı deyildi. 

4 iyun 1918-ci ildə Batum konfransı çərçivəsində Azərbaycan ilə 

Osmanlı dövləti arasında müqavilələr imzalandı. Osmanlı imperatorluğu ilə 

Azərbaycan Respublikası arasında “Dostluq müqaviləsini” 568  Türkiyə 

tərəfindən ədliyyə naziri Xəlil Mentəşə, Qafqaz cəbhəsinin Baş komandanı 

                                                           
 

565 Ö.F.Ünal. Osmanlı Azerbaycan İlişkileri (1918-1920). Journal Of Qafqaz University, 

2000, Number 6, s. 31. 
566 Azərbaycan Respublikası MDA, f. 970, siy. 1, iş 1, v. 39-40. 
567  Osmanlı dövləti ilə Azərbaycan Demokratik Cümhuriyyəti arasında imzalanan 

müqavilələr üçün baxın: Osmanlı Devleti İle Azerbaycan Türk Hanlıkları Arasındaki 

Münasebetlere Dair Arşiv Belgeleri (1575-1918), AOA. Yayın №9. Ankara, 1993, s. 223-

236.  
568 Yenə orada. 
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Vehib Paşa, Azərbaycan tərəfindən Xarici İşlər naziri M.H.Hacınski və 

Milli Şuranın sədri M.Ə.Rəsulzadə imzaladılar. 569  Müqavilə aşağıdakı 

maddələrdən ibarət idi: 

I maddə - Azərbaycan hökuməti, Osmanlı dövləti və onun müttəfiqləri ilə 

müharibə edən və ya bu müharibələrdə müttəfiq olan hökumətlərin bütün 

əsgər və mülki adamlarını ölkəsindən çıxarmalı, müharibə davam etdikcə  

də bunları öz xidmətinə almamağı qəbul edir. Osmanlı dövləti ilə 

Azərbaycan Respublikası arasında əlavə müqavilə imzalanmışdır.570 

II maddə-7-ci bənd - Azərbaycan dəmiryolları üzərində Osmanlı 

ordusunun yük və cəbbəxanə daşıma haqqı tanınırdı. Hətta ona bu işdə 

imtiyazlar da verilir. Quru yollar üçün də bu daşıma haqqı Osmanlı 

dövlətinə verilmişdir (maddə 5). 

III maddə - Bakı limanında olan tikililərdən, Xəzər dənizindəki 

Azərbaycan yük gəmilərindən lazım olduğunda Osmanlı hökuməti 

tərəfindən istifadə etmə haqqı verilirdi; 

IV maddə - Azərbaycan istədiyində daxili qayda-qanunu və təhlükəsizliyi 

qorumaq üçün Osmanlı ona lazımdırsa, silahla köməklik göstərəcəkdir; 

V maddə - Azərbaycan hökuməti ölkəsi içərisində quldur dəstələrin 

yaradılmasına və ya xaricdən gələcək dəstələrin orada sığınmasına icazə 

verməyəcəkdir; 

VI maddə - İki tərəf dəmiryolu işlərində bir-birinə köməklik 

göstərəcəkdir; 

VII, VIII, IX maddələr - konsulluq, hüquqi münasibətlər, iqtisadi və 

poçt-teleqraf müqavilələri imzalanacaqdır; 

X maddə - Brest-Litovsk müqaviləsinin qüvvədə olması haqqında idi; 

XI maddə - Müqavilə bir ay içərisində təsdiq edilməli və mətnlər 

İstanbulda mübadilə ediləcəkdir. 

Osmanlı hökuməti 2-ci və 3-cü maddələrdə qəbul edilən şərtlərdən 

müttəfiqi olan ölkələrin də istifadə etmələrinə imkan vermək hüququ əldə 

edirdi.571 

Bakı nefti dövrün dövlətlərarası müqavilələrində də ən mühüm 

məsələlərdən biri idi. Təbii ki, Osmanlı dövləti ilə Azərbaycan Respublikası 

arasında imzalanan müqavilədə neft ilə əlaqədar məsələlər var idi. 

Müqavilələrdə neftin Qara dənizi vasitəsilə axıdılması ilə əlaqədar  Bakı ilə 

Batum arasında bir neft boru xətti çəkilməsi razılaşdırılmışdı. Bundan başqa 

                                                           
 

569 Osmanlı Devleti ile Azerbaycan Türk Hanlıkları Arasındaki Münasebetlere Dair Arşiv 

Belgeleri (1575-1918), AOA. Yayın № 9. Ankara, 1993, s. 223-236. 
570 Osmanlı Devleti ile Azerbaycan Türk Hanlıkları Arasındaki Münasebetlere Dair Arşiv 

Belgeleri (1575-1918), AOA. Yayın № 9. Ankara, 1993, s. 223-236. 
571 Osmanlı Devleti ile Azerbaycan Türk Hanlıkları Arasındaki Münasebetlere Dair Arşiv 

Belgeleri (1575-1918), AOA. Yayın № 9. Ankara, 1993, s. 223-236. 
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müqavilədə neft kəmərinin keçdiyi yerlərin qorunması ilə əlaqədar olaraq 

Osmanlı dövləti ilə Azərbaycan Respublikası arasında bir razılaşma da 

imzalanmışdı.572 

 

3.9. Qafqaz dövlətləri arasında sərhəd məsələsi 
 

Əvvəldə qeyd etdik ki, Transqafqaz hökuməti Osmanlı dövləti ilə 

başladığı sülh müzakirələrini tamamlaya bilmədi. Yarımçıq qalmış 

danışıqları Transqafqazın xarabaları üzərində qurulan müstəqil respublikalar 

davam etdirdilər. İndi Transqafqaz hökumətinin nümayəndəliyindən fərqli 

olaraq müstəqil respublikaların ayrıca nümayəndəliyi var idi. Daha onlarla 

müxtəlif məsələləri müzakirə etmək və qərar qəbul etmək üçün fərqli şərait 

yaranmışdı. “Batumda Transqafqaz nümayəndəliyi dağılmış, hər millət öz 

adına sülh müzakirələrinə başlamışdı”.573 

İlk olaraq yeni yaranan müstəqil respublikaların sərhədlərinin müəyyən 

edilməsi meydana gəldi. Burada iki məsələ var idi. Birincisi, yeni yaranan 

respublikalarla Osmanlı dövləti arasında olan sərhəddin müəyyən edilməsi. 

İkincisi, yeni yaranan Transqafqaz respublikalarının öz arasındakı 

sərhədlərinin müəyyən edilməsi. Ümummilli lider Heydər Əliyev yeni elan 

edilən Azərbaycan Xalq Cümhuriyyətinin “dövlət sərhədlərinin müəyyən 

olunması”574, təşkil və mühafizəsinə xüsusi əhəmiyyət verdiyini xüsusi ilə 

qeyd etmişdir. 

Sərhəd məsələsinin müzakirə mövzusuna çevrilməsi təbii idi. 

Transqafqaz hökuməti dağıldığında Osmanlı dövləti ilə sərhəd məsələsində 

razılığa gələ bilməmişdilər. Ona görə də, dağılmış Transqafqaz hökumətinin 

birinci “mirası” sərhəd mübahisələri ilə əlaqədar idı. Batum konfransındakı 

müzakirələrdə Osmanlı dövləti şəraitə uyğun olaraq Brest-Litovsk 

müqaviləsinin müəyyən etdiyi sərhəddi genişləndirməyə çalışırdı. 

Ermənilər də Ahıska bölgəsinə iddia edirdilər. Gümrü və Qarakilsədə 

tam olaraq məğlub olduqlarından sonra iddialarından əl çəkmişdilər. Ahıska 

və Ahalkələyin osmanlılara verilməsi üçün Xəlil Mentəşə gürcülərə 48 

saatlıq ultimatum verir. Xəlil Mentəşə ultimatumuna onlardan başdansovdu 

bir cavab alır. Bu zaman Vehib Paşa da Ənvər Paşadan gürcülər şərtləri 

qəbul etməzlərsə, ertəsi gün Tiflis üzərinə hücuma keçmək haqqında 

göstəriş alır. 

                                                           
 

572 Osmanlı Devleti ile Azerbaycan Türk Hanlıkları Arasındaki Münasebetlere Dair Arşiv 

Belgeleri (1575-1918), AOA; Yayın №9, Ankara, 1993, s. 224;  Yüceer Nasır. Birinci 

Dünya Savaşında Osmanlı ordusunun Azerbaycan ve Dağıstan harekatı. Azerbaycan ve 

Dağıstan’ın bağımsızlığını kazanması 1918. Ankara, 1996, s. 33. 
573 Tadeuş Svyatoxovski. Müslüman Cemaetten Ulusal Kimliğe Rus Azerbaycanı (1905-

1929). Ankara, 1988, s. 178. 
574 “Azərbaycan” qəzeti, 27 may 1998-ci il. 
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Xəlil Mentəşə “Xatirələrində” yazır: “Gürcülərlə müharibəni istəmirdim. 

Azərbaycan türkləri də gürcülərlə uzlaşmaq üçün bir çarə tapmamızı xahiş 

edirdilər. Gürcülər almanlardan yardım umurdular”.575  

Xəlil bəy gürcüləri sözəbaxan etmək üçün Ənvər Paşanın tələbini onlara 

katibi vasitəsi ilə bildirir və gürcülərlə razılıq əldə edilir. Ahıskanın bir 

hissəsi gürcülərə Xəlil Mentəşə tərəfindən verilir. Vehib Paşa Ahıskanın bir 

hissəsinin gürcülərə verilməsini eşidincə həyəcanlanır və Xəlil Mentəşədən 

soruşur: “Dəli oğlandan (Ənvər Paşa) məni xilas edə biləcəksənmi?”576 

Xəlil Mentəşə cavabdehliyi yazılı olaraq üzərinə alır və gürcülər də razı 

olduqlarından müqavilə hazırlanır. 

Batumun şərqində Osmanlı dövləti yeni torpaqlar əldə edir. Ahıska və 

Ahalkələk bölgələrinin böyük bir qismi Türkiyəyə keçir. Gümrü-Culfa 

dəmiryolu osmanlılara keçir. Bu İranla əlaqələrin yaradılmasına imkan 

verirdi. Eyni zamanda Culfa bölgəsində Azərbaycanla qonşuluq yaranırdı. 

 

3.10. Borçalı məsələsi tarixi həsrət aktı 
 

Transqafqaz hökuməti dağıldıqdan sonra tarixdən gələn dövlətçilik 

mirasına görə ən böyük torpaq sahəsinə Azərbaycan sahib olmalı idi. Lakin 

Azərbaycanın böyük bir qismi İranın əlində olduğundan yeni yaranan 

Respublika Transqafqazda olan Azərbaycan torpaqlarını əldə etməklə 

məşğul idi. Azərbaycanın Transqafqazda olan tarixi torpaqları da bir çox 

yerlərdə mübahisəli idi. Azərbaycanın torpaqlarının əsas hissəsi olan Bakı, 

onun ətrafı bolşevik və ermənilərin ittifaqından təşkil olunan və 

antiazərbaycanlı mürtəce siyasət yeridən Bakı Xalq Komissarlar Soveti 

tərəfindən işğal edilmişdi. Bu torpaqlara sahib olmaq, onu Azərbaycan 

ərazisinə daxil etmək üçün yeni, müstəqil Respublika uzun müddət 

çarpışmalı olacaqdı.  

Azərbaycanda Milli ordu hissələrinin təşkil olunması da başqaları ilə 

müqayisə etdiyimizdə tamamlanmamışdı. Azərbaycanlılar iştirak etdikləri 

müharibələrdə nə qədər fədakarlıq göstərsələr də rus hakimiyyəti dövründə 

uzun illər hərbi xidmətdən ayrılmaları özünü göstərirdi. Osmanlı dövlətinin 

uzaqda olması, ilk vaxtlar kömək göstərə bilməməsi də Azərbaycanın çətin 

vəziyyətdə olmasına şərait yaradırdı. Transqafqaz hökuməti dağıldığında ilk 

olaraq Gürcüstan Avropa ölkələrindən Almaniyanın faktiki dəstəyini əldə 

etdiyi üçün hadisələrə daha aktiv təsir göstərə bilirdi. Bu vəziyyət tarixi 

Azərbaycan torpaqları olan Borçalı məsələsi yeni müstəqil respublikaların 

müzakirəsinə çıxarıldığında da aydınlaşmışdır. 
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Əhalisinin əksəriyyəti azərbaycanlılardan ibarət olan Borçalı vilayətində 

gürcülər və çox az miqdarda da ermənilər yaşamaqda idi. Nadir şahın 

hakimiyyəti illərində Borçalı vilayəti Gəncə bəylərbəyliyindən alınıb vergi 

yığmaq hüququnda gürcü krallarına verildiyindən coğrafi olaraq Gürcüstan 

ərazisi kimi görünürdü. Rusiya tərəfindən işğal olunduqda da mexaniki 

olaraq Gürcüstanla birlikdə işğal edildi. İndi də Transqafqaz hökuməti 

Rusiyadan ayrıldığını elan etdiyində Gürcüstan bir zamanlar Borçalının 

Gürcüstanla birlikdə Rusiya tərəfindən işğal olunduğunu əsas götürərək o 

bölgəyə sahiblik haqqı iddia etmiş və o yerləri işğal etmişdi. 1918-ci ilin 

iyun ayında gürcü birlikləri Borçalını tutdular. Oranı işğal edən gürcü 

birliklərinin tərkibində almanlar da var idi. 

Azərbaycan tərəfi Borçalı vilayətində azərbaycanlıların çoxluq təşkil 

etdiyinə əsaslanaraq sərhəddin əhalinin sayına görə müəyyən edilməsi 

təklifini irəli sürdü. Lakin mövcud üstünlüklərindən istifadə edən Gürcüstan 

Azərbaycanın təklifinə qarşı çıxdı və bildirdi ki, “Borçalı vilayəti uzun 

illərdən bəri Gürcüstanındır.” Əslində, Gürcüstanın deyil, “Gürcüstanın 

ərazisi kimi göstərilmişdir” olmalıdır. Azərbaycan vəziyyəti ilə əlaqədar 

olaraq münasibətləri gürcülərlə də kəskinləşdirməmək üçün yalnız Borçalı 

vilayəti ilə sərhəddin müəyyən edilməsi ilə bağlı bir komissiyanın təşkil 

edilməsi haqqında təklif irəli sürdü. 

Ermənistan da Borçalı vilayəti üzərində hüququ olduğunu iddia edirdi. 

“Gürcüstan ona ilk verdiyi cavabda oranı türklərdən qorumaq üçün işğal 

etmiş olduğunu bildirdi”.577 Daha sonra bu məsələni ermənilər qaldırdığında 

Borçalı və Ahalkələk bölgələrini öz ərazisinə daxil etmək haqqında qərar 

verdiyini bildirir. Gürcüstan Borçalıya bağlı mübahisələrdə buna əsaslanırdı 

ki, Ermənistan yaşaya bilmək imkanına sahib deyildir. Gürcüstan isə alman 

dəstəyi ilə həm özünü, həm də erməniləri qoruyaraq güclü bir xristian 

dövlətinin lazım olduğunu söylədi. 

 

3.11. İrəvanın ermənilərə verilməsi qərarı və onun mahiyyəti 
 

Torpağı olmayan erməni Transqafqaz Seyminin dağılmasından sonra 

özünə dövlət yaratmaq istəyirdi. Tiflisdə yeni elan edilən erməni dövləti 

oranı tərk edib, öz “torpağına”-paytaxtına getməli idi. Lakin Transqafqazda 

nə dövlət quracaq torpağı, nə də hökumətin  yerləşəcək paytaxtı yox idi.  

Ermənilər də respublika elan edib Tiflisdə qalası deyildilər. Onlar 

getməli idilər. Hara? 1918-ci ildə ermənilərin Qafqazda, xüsusilə 

Azərbaycanda törətdiklərinin ətraflı təhlilindən aydın olur ki, onlar çoxdan 

“Hara?” sualına cavab axtarırmışlar. 1918-ci ilin yazında ermənilər: “Hara? 
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sualı üçün çalışaraq”, Qafqazın ayrı-ayrı yerlərində, bölgələrdə 

azərbaycanlılara qarşı etnik təmizləmə həyata keçirirdilər. Görünür hələ 

başa düşməmişdik ki, 1905-ci ildə də ermənilər irəlidə olan bu günə 

hazırlaşırmışlar. Bir çox hallarda ermənilərin tarixi cinayətləri yadımıza 

düşəndə də beynəlmiləlçiliyimiz baş qaldırır və uşaqlarımıza “İlan getsin, 

balası da dalınca” nəsihətini verirdik. “İlanın ağına da, qarasına da lənət” 

deyənləri gözümçıxdıya salırdıq. 

1914-1918-cı illərdə ermənilər Qafqazda vətənsiz, gəlmə olduqları halda 

müsəlmanları günahkar bilirdilər. Müsəlmanların günahı isə ondadır ki, 

müsəlmandırlar. Ermənilər “ən yaxşı türk ölü türkdür” təbliğatı aparır, 

özlərinin tarixi yadigarları olmadığından müsəlman abidələrinə sahib 

çıxmağa çalışırdılar. Onların avtoqrafları qarət, talan, dağıtmaq, 

azərbaycanlılara qarşı soyqırımı idi. I918-ci ilin mart ayından etibarən əks-

inqilabçı ünsürlərə qarşı mübarizə şüarı altında Bakı Kommunası tərəfindən 

ümumən Bakı quberniyasını azərbaycanlılardan təmizləmək məqsədi güdən 

mənfur plan həyata keçirilməyə başlandı.578 

Çox vaxt göz yaşlarımızı ürəyimizə axıtmışıq. Qoy düşmənlərimiz 

görməsinlər demişik. Kədərimizi, dərdimizi kimsəyə elan etmədik. Dilimiz 

bir sözü tanıdı – “miqrasiya”, Bəzən miqrasiya edənlər bu sözün mənasını 

bilmirdilər. Əslində heç bilməyə ehtiyacları da yox idi. Çünki bu sözü 

bilmək belə onları müxtəlif istiqamətlərə qaçıb, canlarını qurtarmaqdan 

saxlaya bilməzdi. Azərbaycanlıların emiqrasiyası o vaxtdan daha da 

artmışdı. 

Ermənilərin qırğınlarından və talanından can qurtaran vətən övladları 

haralara baş götürüb getmədilər? Qonşu ölkələrə-Türkiyəyə, İrana, 

Rusiyaya, Orta Asiyaya, Avropaya pənah apardı vətən övladları. Qismətinə 

qürbət düşən insanlar qürbətdə vətən həsrəti ilə yaşadılar. İlk vaxtlar onların 

əksəriyyəti Azərbaycanla sərhəd yerlərdə məskunlaşdılar. Bu qaçqınlığın 

birinci şərtidir. Geri qayıtmaq ümidləri üzülməyəndə insanlar uzaq yerlərə 

getmək istəmirdilər. “Vətəndə olanlardan xəbər tutmaq asan olsun, 

deyirdilər”. Tez-tez xəbər tuturdular da. Qaçqınların ümidləri kəsildikdən 

sonra dünyanın harasında yer tapırlarsa, orada yaşamağa razılıq verir və 

taleləri ilə barışırdılar. Lakin taleləri ilə barışmaq məcburiyyətində olsalar 

da, bir zamanlar vətəndə tüstülənən ocaq yerinin həsrəti onları heç vaxt tərk 

etmirdi. Bir ocaq görəndə sönmüş ocaqlarını yada salıb korun-korun 

yanardılar.  
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Ermənilər Qafqazın hər yerində müsəlmanlara qarşı tarixin görmədiyi 

qırğını həyata keçirmişdilər. Əvvəldən hazırlanmış və dəfələrlə dünyanın 

müxtəlif yerlərində sınaqdan çıxmış plana uyğun olaraq çox yerləri 

azərbaycanlılardan təmizləmişdilər. Nə qədər təmizləmiş və soyqırıma 

məruz qoymuş olsalar da, Tiflisdə elan edilən Respublikanın paytaxtını 

köçürməyə yerləri yox idi. Soydaşlarımıza qarşı törətdikləri qanlı 

qırğınlardan sonra Batum müqaviləsinin imzalanmasından əvvəl erməni 

nüməyəndələri tarixdə analoqu olmayan bir arzu ilə Azərbaycan hökumətinə 

müraciət etdilər. Həqiqətən də ermənilərin Azərbaycan hökumətinə 

müraciətinin analoqu yoxdur. Bu gün, üstündən100 il keçdikdən sonra bəlkə 

də bu müraciət parlaqlığını itirmişdir. Müraciətin qısa məzmunu aşağıdakı 

şəkildə olmuşdur. 

“Müstəqil Ermənistan Respublikası elan edildikdən sonra yerləşməyə 

paytaxtı yoxdur. Paytaxt olmaq üçün İrəvan şəhərini bizə verməyinizi xahiş 

edirik”.  

“Ona görə də bizim günahımız xeyirxahlığımızdır” deyənlər mənə görə 

yanılmırlar. Yeni yaranan dövlətlərin mübahisəli əraziləri ola bilər. Lakin 

yeni elan olunan qonşu respublikanın mühüm şəhərlərindən birini paytaxt 

etmək ermənisayaq müraciət ola bilər. 

Çox halda Azərbaycan Demokratik Respublikası haqqında yazanlar 

ermənilərin müraciətinin qəbul edilməsini onlara göstərilən xeyrxahlıq kimi 

qiymətləndirirlər. Amma əslinə baxılırsa, Azərbaycan torpaqları bu 

hadisədən sonra ermənilərin iştahını artırdı. O zaman lazım olan dərsi almış 

olsaydılar, sonralar yeni torpaqlarımızı əldə etməyə risk edə bilməzdilər. 29 

may 1918-ci ildə erməni Milli Şurası Azərbaycan Nazirlər Şurasının sədri 

F.X.Xoyski ilə görüşdə müraciətlərini təqdim etdilər. F.X.Xoyski 

Azərbaycan Milli Şurasının iclasında bu haqqda məlumat verdi. 579  O, 

gələcəkdə ermənilərlə ola biləcək qarşıdurmaları aradan qaldırmaq arzusu 

ilə Milli Şura üzvlərinə ermənilərin müraciətini çatdırdı. Onun arqumenti 

bundan ibarət idi ki, ermənilərə respublika yaratmaqdan ötrü onlara siyasi 

mərkəz lazımdır. Gümrü türklər tərəfindən tutulandan sonra  belə bir siyasi 

mərkəz İrəvan şəhəri ola bilər. Ona görə də bu şəhərin ermənilərə güzətə 

edilməsi labüddür. 

Bu məsələ ilə əlaqədar olaraq, X.Xasməmmədov, M.Y.Cəfərov, 

Ə.Şeyxülislamov, M.Məhərrəmov çıxış edərək İrəvan şəhərinin ermənilərə 

güzəşt edilməsini qaçılmaz bəla kimi qiymətləndirdilər. Milli Şuranın 

İrəvandan olan üzvləri bu güzəştə dərhal öz etirazını bildirdilər. Bu məsələ 

üzrə səsvermə nəticəsində 28 Şura üzvündən 16-sı İrəvanın güzəşt 

edilməsinin lehinə, 1 nəfər əleyhinə səs vermiş, 3 nəfər bitərəf qalmışdır. 
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Beləliklə, Azərbaycan Milli Şurası İrəvanın Ermənistana güzəştə gedilməsi 

haqqında qərar qəbul edir. 

Milli Şuranın iclası İrəvan şəhərinin ermənilərə güzəştə gedilməsi barədə 

öz razılığını bildirdi. İki gün sonra İrəvan Milli Şurasının üzvləri Mir 

Hidayət Seyidov, Bağır Rzayev, Nəriman bəy Nərimanov İrəvan şəhərinin 

ermənilərə güzəştə gedilməsinə etiraz etdilər. Lakin 1 iyun 1918-ci il 

tarixində Azərbaycan Milli Şurasının iclası bu etirazı qəbul etmədi580 

Milli Şuranın iyunun 1-də keçirilən iclasında Şuranın İrəvandan olan 

üzvləri Mir Hidayət Seyidov, Bağır Rzayev və Nəriman bəy Nərimanbəyov 

İrəvanın  Ermənistana güzəşt edilməsi haqqında qərara yazılı şəkildə 

etirazlarını bildirsələr də, nəticəsi olmur.581  

Azərbaycan Cümhuriyyəti Hökumətinin baş naziri Fətəli xan Xoyski 

mayın 29-da xarici işlər naziri Məmməd Həsən Hacınskiyə yazırdı: 

“Biz ermənilərlə bütün mübahisələrə son qoyduq, onlar ultimatumu qəbul 

edəcək və muharibəni qurtaracaqlar. Biz İrəvanı onlara güzəştə getdik”. 582 

Azərbaycan Milli Şurası İrəvan şəhərinin ermənilərə güzəşt edilməsi ilə 

əlaqədar problemləri həll etməkdən ötrü M.Seyidov, B.Rzayev, 

M.Y.Cəfərovdan ibarət nümayəndə heyəti göndərməyi lazım bildi (Milli  

Şura iclasının 4 nömrəli protokolu).583 

Amma bunun tam əksi oldu: Erməni hökuməti Tiflisdən İrəvana 

köçdükdən sonra İrəvanda və Azərbaycanın digər tarixi torpaqlarında 

azərbaycanlılara qarşı soyqırımı davam etdirdi. 

Milli Şuranın iyunun 13-də keçirilən iclasında ermənilərin müsəlmanlara 

qarşı törətdikləri qırğınlar barədə İrəvandan gələn xəbərlər müzakirə edilir. 

İrəvan quberniyası ərazisində ev-eşiyindən didərgin salınan və ac-yalavac 

dolanan qaçqınların sayının 150 min nəfərə çatdığı, ermənilərin 206 kəndi 

dağıtdığı bildirilir. Milli Şura İrəvan quberniyasındakı qaçqınlara maddi 

yardım göstərilməsi üçün nümayəndə göndərməyi qərara alır. Həmçinin 

İrəvan quberniyası ərazisində mövcud olan türk qoşunlarının 

komandanlığından xahiş edir ki, qaçqınlara ərzaq yardımı etsin və onların öz 

yer-yurdlarına qayıtmaları üçün Ermənistan hökumətinə təsir göstərsin. 

    Andranikin komandanlığı altında erməni silahlı dəstələrinin Zəngəzuru 

ələ keçirməsi, Ermənistan hökumətinin Dağlıq Qarabağı mübahisəli ərazi 

hesab etməsi Azərbaycan diplomatiyasını adekvat addım atmağa vadar 

etmişdi. Azərbaycanın Gürcüstandakı diplomatik nümayəndəsi Ermənista-

nın Gürcüstandakı nümayəndəsinə məktubunda Qarabağın mübahisəli zona 
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hesab edilməsi haqqında Ermənistanın iddiasının tərəflər arasında əldə 

olunmuş razılığın pozulması demək olduğunu, Azərbaycan tərəfinin də 

İrəvan şəhərinə, İrəvan quberniyasının Eçmiədzin, Novo-Bəyazid və İrəvan 

qəzalarının bir hissəsinə olan hüququnu özündə saxladığını bildirmişdi. 

Bu yerdəcə qeyd edək ki, erməni silahlı dəstələrini təqib edən türk 

qoşunları 1918-ci ilin mayında Gümrü və Böyük Qarakilsə 

şəhərlərini erməni dəstələrindən təmizləmişdi. Amma İrəvan şəhərinin 7 

kilometrliyindəki Uluxanlı stansiyasınadək gəlib çatsalar da, şəhərə daxil 

olmadan Naxçıvan istiqamətində hərəkət etmişdilər.  

Batumda olan Azərbaycan və Ermənistan nümayəndələri arasında da 

sərhəd məsələləri ilə əlaqədar danışıqlar aparıldı. Danışıqlar nəticəsində 

Azərbaycan Aleksandropol quberniyası hüdudlarında erməni kontonunun 

(bölgəsinin) yaradılmasına razılıq verdi. Batumda Azərbaycan və 

Ermənistan nümayəndələri arasında görüşdə razılaşdırılan məsələlərdən biri 

də İrəvan şəhərinin Ermənistana verilməsi məsələsi idi.  O zaman ermənilər 

bağımsızlıqlarını elan etmə ərəfəsində də Azərbaycanın müxtəlif yerlərinə 

iddia edirdilər. Bunlardan biri olan Yelizavetpol quberniyasının bir hissəsi, 

yəni Qarabağa olan iddialarından əl çəkmək şərti ilə Azərbaycan hökuməti 

İrəvanın Ermənistana verilməsinə razı oldu. Azərbaycan nümayəndələri 

Türkiyə ilə Ermənistan arasında müqavilə bağlanmasına köməklik 

göstərəcəklərini vəd etdilər. Köməklik göstərdilər də. Lakin tarix göstərdi 

ki, ermənilər İrəvanı aldıqları gündən başlayaraq Azərbaycanın müxtəlif 

bölgələrinə olan iddialarını davam etdirdilər.  

 

3.12. Alman-gürcü müqavilələri 
 

Alman generalı Gürcüstanı tərk etməzdən əvvəl gürcülərlə bir sıra 

müqavilələr imzalamışdı. Almaniyalı generalın Gürcüstanla imzaladığı 

müqavilələrə görə: 

1. Gürcüstan Brest-Litovsk müqaviləsini tanıyır; 

2. Almanlar əsgər və nəqliyyat daşımaq üçün Gürcüstan 

dəmiryollarından və Poti limanından istifadə edə biləcəklər. Bu 

limanla dəmiryolu vağzalları alman əsgərləri tərəfindən işğal 

ediləcəkdir; 

3. Alman pulları Gürcüstanda işləyəcəkdir; 

4. Müharibə əsirləri qarşılıqlı olaraq geri veriləcəkdir; 

5. Almaniya Gürcüstan limanlarındakı gəmilərdən istifadə edə 

biləcəkdir; 

6. Poti limanı tikililəri, gürcü dəmiryolları Almaniyanın Gürcüstana 

verəcəyi borca əvəz sayılacaqdır; 

7. Adları çəkilən limanlarla dəmiryolları gürcü hökumətinin mülkiyyəti 

hesab ediləcəkdir. Alman-gürcü komissiyası tərəfindən işlədiləcəkdir; 

http://az.azvision.az/tags/Erm%C9%99nistan
http://az.azvision.az/tags/Az%C9%99rbaycan
http://az.azvision.az/tags/erm%C9%99ni
http://az.azvision.az/tags/erm%C9%99ni
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8. Gürcüstan mədənlərini inhisara alaraq işlətmək üçün alman-gürcü 

mədən ortaqlığı yaradılacaqdır.584 

Almaniya ilə Gürcüstan arasında imzalanan müqavilədə diplomatik və 

konsulluq münasibətləri üçün də hökmlər var idi.585 

Gürcüstanın Almaniya ilə münasibətlərdə bu qədər sözəbaxan olması 

Osmanlı dövlətinin təhlükəsi ilə əlaqədar idi. Gürcüstanda olan alman 

əsirləri ilə alman zabitlərinin komandası altında müstəqil birliklər də 

qurulmuşdu. Transqafqazda çarlıq dövründə məskunlaşdırılmış almanların 

qurmuş olduqları kəndlər də Osmanlı hücumlarına müqavimət 

göstərəcəkdilər. Bununla yanaşı, Almaniya ilə Gürcüstan arasında olan 

razılamaya görə  gürcü vətəndaşı olan almanlar da Almaniyanın yaratdığı 

hərbi birliklərə daxil ediləcəklər. İlk nəzərdə belə görünə bilər ki, 

Almaniyanın təşkil etdiyi birliklər Gürcüstanı müdafiə etməsi üçün idi. 

Lakin məsələ heç də belə deyildi. Almaniyanın Gürcüstanda yaratdığı hərbi 

birliklər yalnız Gürcüstanda deyil, Almaniyanın Azərbaycanda mənafeyini 

müdafiə etmək üçün istifadə edilməsinə razılaşdırılmışdır. 

Ermənistan da Almaniya ilə maraqlanırdı. Məlum olduğu kimi, 

Ermənistan köməyi İngiltərədən gözləməsinə baxmayaraq, imkan olduqca, 

Almaniya ilə münasibətlərin yaxşılaşdırılması haqqında düşünürdü. Hətta 

Almaniya ilə İngiltərə arasında olan münasibətləri bildiyi halda belə Dünya 

müharibəsinin sonlarında Almaniyanın Qafqazda qüvvətlənməsi ilə əlaqədar 

olaraq bu amildən faydalanmaq imkanını əldən buraxmaq fikrində deyildi. 

“Ermənilər bir yandan da bu bölgədə Osmanlı dövlətinə qarşı bir alternativ 

güc olaraq özünü göstərməyə çalışan Almaniyaya rəğbət duyurdu”.586 

Gürcüstan-Osmanlı və Gürcüstan-Almaniya müqavilələri iki müttəfiq 

dövləti, yəni Osmanlı ilə Almaniyanı bir-birinə qarşı qoyacaq bir vəziyyətdə 

idi. Sonra elə də olacaqdı. 

Fon Lossov 28 may 1918-ci ildə Poti limanı vasitəsi ilə ayrılmış və 

Çxenkelinin rəhbərliyi altında bir gürcü heyəti də onunla getmişdir.587 

 Müqavilənin mahiyyətini açıqlamalı olsaq bu Almaniyanın Qafqazda 

müstəmləkəçilik fəaliyyətinə başlaması şəkilində qəbul edilməlidir. 

Həqiqətən də iki ölkə arasında imzalanan müqavilədəki şərtlər dostluq, 

qarşılıqlı yardım xarakterli müqavilələrdən daha irəli gedir, orada olan 

maddələrlə Gürcüstan müstəqilliyinin bir hissəsindən əl çəkmiş 

vəziyyətində olurdu. “Bu müqavilə Gürcüstanı həqiqətən də bir alman 
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müstəmləkəsi vəziyyətinə gətirirdi. Ölkənin başlıca limanları, bütün 

dəmiryolları və mədənləri almanların əlinə və ya idarəsinə keçirdi”.588  

Müəlliflər 589  müstəqilliyini yeni elan etmiş Gürcüstanın Almaniya ilə 

olan münasibətlərinin mahiyyətini orada olan “Osmanlı qorxusu” ilə 

əlaqələndirirlər. “Gürcüstan 1800-cü ildə İran və Osmanlı qorxusu ilə özünü 

Rusiyaya hədiyyə verdiyi kimi, 1918-ci ildə də Osmanlı qorxusu ilə özünü 

Almaniyaya hədiyyə etdi”.590  

Bu məsələ başqa müəlliflər tərəfindən də irəli sürülmüşdür. “Türkiyənin 

açıq hiss edilən təzyiqi qarşısında, xüsusi ilə Gürcüstan Almaniya ilə yaxın 

münasibətlərə girdi” şəkilində ifadə edilmişdir. Müəllif daha sonra tezisini 

daha da sərtləşdirir və bildirir ki, “Gürcüstan Osmanlı dövlətinin 

qorxusundan Almaniya ilə müstəqil dövlət olmaq keyfiyyətini itirmək 

dərəcəsində təktərəfli hökmlər daşıyan bir müqaviləyə imza atmışdır”.591  

Lakin bir məsələnin xüsusi ilə qeyd edilməsi lazım gəlir. Almaniyanın 

Transqafqaz siyasətində əsas yeri Gürcüstan və Ermənistan deyil, 

Azərbaycan tuturdu. İlk ikisi onun üçün nə qədər cəhd göstərsə də 2-ci 

dərəcəli əhəmiyyət daşıyırdı. Həqiqət bundan ibarət idi ki, Almaniya ilk iki 

dövlətlə imzalamış olduğu və ya nəzərdə tutduğu yaxınlaşmaları da o 

yerlərdən istifadə edərək Azərbaycana uzanmaq idi. Almaniyanı 

Transqafqaza cəlb edən ilk olaraq bölgədəki strateji xammal – Bakıda neft 

məhsulları idi. 

Almaniyanın bu planlarını həyata keçirməsi müxtəlif amillərin təsiri ilə 

əlaqədar olaraq o qədər də asan deyildi. Bu ilk olaraq Azərbaycan ilə 

Osmanlı dövləti arasında olan yaxınlaşma ilə bağlı idi. Azərbaycan ilə 

Osmanlı dövləti arasında olan yaxınlaşma mexaniki olaraq ikincinin 

bölgəyə möhkəm yerləşməsi ilə nəticələnə bilərdi. Bu vəziyyət müttəfiq olsa 

da Almaniyanın Azərbaycana yerləşməsini çox çətinləşdirmiş olardı. Lakin 

necə olursa-olsun, Almaniyanın yeritdiyi siyasətdən hiss olunan bu idi ki, o 

Bakı neftini nə Osmanlı dövlətinə, nə də başqa bir dövlətə vermək fikrində 

deyildir. Onun diplomatik kombinezonlarının məqsədi ondan ibarət idi ki, 

Azərbaycanda üstünlüyə sahib olan dövlətlə razılaşaraq Bakı neftindən pay 

alsın. Almaniyanın o dövrdə Qafqaz zəminində daxil olduğu müqavilələrdə 

hər dəfə Bakı nefti görünürdü.  
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Bununla əlaqədar olaraq, Almaniya 1918-ci ilin yayında türk ordusunun 

Qafqaza doğru irəliləyişini siyasi yollarla dayandırmağa çalışırdı. Lakin 

hadisələrin gedişi göstərdi ki, ermənilərin Qafqazda azərbaycanlılara qarşı 

həyata keçirdikləri qırğınlar və Azərbaycan Demokratik Respublikası ilə 

imzalanmış müqavilənin tələblərinə uyğun olaraq Osmanlı dövləti Qafqaz 

yürüşünü dayandırmaq fikrindən çox uzaq idi. Hətta Almaniyanın Osmanlı 

ordusunun Qafqaz yürüşünü əngəlləmək siyasəti bu iki müttəfiq dövlət 

arasında müxtəlif vaxtlarda qarşıdurmaların da baş verməsinə səbəb 

olmuşdur. 

Osmanlı dövləti ilə Azərbaycan arasında imzalanmış müqavilələrin 

alman-gürcü müqavilələrindən əsas fərqi ondan ibarət idi ki, bunlar 

bərabərtərəfli müqavilələr idi. Osmanlı dövlətinin məcburi olaraq 

Azərbaycanı himayəsi altına alması ilə əlaqədar maddələr və işarətlər yox 

idi. Bunlardan başqa, Osmanlı dövləti ilə Azərbaycan arasında olan 

müqavilələrdə müstəmləkəçilik kimi qeyri-mədəni və qeyri-insani tələblər 

də yox idi. “Osmanlı dövləti yeni qurulan və mühüm yaşayış zənginlikləri 

işğal altında olan Azərbaycan Respublikasını siyasi və hərbi sahədə 

dəstəkləmiş, onu qanuni dövlət olaraq tanımış, bu çətin günlərində ayaqda 

durmasına kömək göstərmişdir”.592  

“İmzalanan bu müqavilələr aralarında din və milli birlik olan iki qardaş 

dövlətin uzun illər ayrılıqdan sonra qucaqlaşması və həsrətə son verməsi 

idi”.593 “Naxçıvan və Qarabağ yolu ilə coğrafi yaxınlaşmanın da meydana 

gəlməsi bu imzalanmış müqavilələrlə gələcək üçün tam bir həmrəylik, 

köməkləşmə, ortaq düşmənə qarşı güc birliyi meydana gətirmənin əsasını 

qoymuşdur”.594 

 

3.13. Almaniyanın xristian təəssübkeşliyi siyasəti 
 

1918-ci ilin mayında Almaniya Fon Kressenşteynin komandanlığı altında 

2 piyada polku Poti rayonuna desant çıxardı595. Gürcüstanda olan alman 

əsirlərini də silahlandırmışdılar. Qafqazın müxtəlif yerlərində alman köçkün 

kəndləri var idi. 

Almaniyanın Transqafqazda olan faydalı yeraltı zənginliklərdə, xüsusən 

Bakı neftində gözü var idi. Almaniya bu məqsədinə çatmaq üçün heç bir 

maneəni qəbul etmək istəmirdi. Bunu ondan görmək olar ki, Rusiyada 

hakimiyyətə gəlmiş hökuməti də tərəfinə çəkərək əsas məqsədini gizlədir, 
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özünü Transqafqazda xristianların qoruyucusu rolunda göstərirdi. Almaniya 

məqsədinə çatmaq üçün imkan olduqca Osmanlı dövlətini tənqid etməkdən, 

hətta böhtan atmaqdan çəkinmirdi. Hər yerdə Transqafqazda xristianların 

osmanlılar tərəfindən öldürüldüyü haqqında danışırdı. Lakin o zaman 

həqiqət tələb edirdi ki, almanlar ermənilərin imkan olduqda azərbaycanlılara 

qarşı həyata keçirdikləri qırğınlar haqqında danışsınlar. 

17 aprel 1918-ci ildə İstanbuldakı alman səfiri Osmanlı dövləti 

səlahiyyətlilərinə göndərdiyi bir yazıda Moskva Xarici İşlər komissarlığının 

alman hökumətinə şikayətləndiyini bildirmişdir. Rusiya hökumətinin alman 

hökumətinə şikayəti onunla əlaqədar idi ki, guya Osmanlı ordusu hər yerdə 

erməniləri öldürürmüş. Rusiya o yerləri almanlara görə boşaltdığını bildirir 

və bu hadisələrdən Berlin hökumətinin cavabdeh olduğunu Osmanlı 

hökumətinə çatdırırdı.596 

Alman hökuməti bu iddiaların yalan olduğunu bilirdi. Lakin mənafeyinə 

uyğun olduğu üçün yalanları doğruymuş kimi müttəfiqinə göndərməkdən 

belə çəkinməmişdi. 3 may 1918-ci ildə alman tərəfi Osmanlı dövlətinin 

Transqafqaz yürüşünü hiss etmiş kimi yeni-yeni yalanlarla ona müraciət 

edir. Almanların iddialarına görə, üç erməni nümayəndəsi Berlinə şikayətə 

getmişdir. Onlar alman hökumətindən Osmanlı dövlətinin hərəkəti ilə 

əlaqədar ehtiyat etdiklərini bildirmiş və bu dövlətin Brest-Litovsk 

müqaviləsinin müəyyən etdiyi sərhədlə razılaşmamasına etiraz etmişlər.597 

Alman hökuməti bu kimi yalan məlumatlarla hər necə olursa-olsun, 

Osmanlı dövlətinin Qafqaz yürüşünü əngəlləmək istəyirdi. Burada 

Almaniya ermənilərin olmayan narazılıqlarından, ya da özlərinin təşkil 

etdikləri narazılıqlardan müttəfiqinə bir təzyiq vasitəsi kimi istifadə etməyə 

çalışırdı. Alman nümayəndələri üstüörtülü olsa da Osmanlı hökumətinə 

bildirirdi ki, onların hərəkəti Brest-Litovsk müqaviləsinə ziddir.  

Almaniya uğurlu Transqafqaz siyasəti həyata keçirmək üçün Osmanlı 

dövlətinə qarşı müxtəlif diplomatik reseptlər tətbiq edirdi. Almaniya 

müttəfiqliklə əlaqədar olaraq Osmanlı dövlətinə belə bir fikrini təlqin 

etməyə çalışırdı ki, o, yeni yaranan Transqafqaz respublikaları ilə 

müqavilələr imzalamamalıdır.598 Almanlara görə Transqafqaz respublikaları 

ilə müqavilələri 4 müttəfiqi ilə birlikdə imzalamalıdır. Almanların bu 

siyasətini göstərən 3 sənəd mənbələrdə vardır. Onlardan ikisi alman xarici 

işlər naziri Kühlmanın Hakkı Paşaya söylədikləri, üçüncüsü isə 

Lüdendorfun general Von Seckteyə göndərdiyi teleqramdır.599 
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Almaniyanın xarici işlər naziri Kühlman Hakkı Paşaya tələblərini 

aşağıdakı şəkildə təqdim etmişdir. Lossova 600  qarşı Osmanlı dövlətinin 

münasibətini əsassız hesab etmişlər. Rusiya Osmanlı dövlətinin Qafqazda 

həyata keçirdiklərindən Almaniyanı cavabdeh görür. Əgər Türkiyə Bakını 

alarsa, Rusiya onlara müharibə elan edəcəkdir. Bu dövlət heç bir vəchlə 

Bakıdan əl çəkməyəcəkdir. Almaniya Osmanlı dövlətinə “Qafqazda 

razılaşaraq birlikdə fəaliyyət göstərsək, orada həyata keçirdiklərinizə 

cavabdehliyi Almaniya üzərinə götürər, əks təqdirdə üzərinə almaz. Brest-

Litovsk əsasdır, ondan uzaqlaşmamalı, Qafqazda ermənilərə zülm edilərsə, 

ictimaiyyət susmaz”.601 

Xarici işlər nazirinin söhbətindəki maddələr əslində Almaniyanın 

müttəfiqindən tələbləri idi. Ona görə Almaniyanın Gürcüstanla olan 

müqaviləsinə Osmanlı dövlətinin münasibəti də qəbul edilməz tərzdə idi. 

Bundan başqa, Osmanlı dövlətinin onunla birlikdə hərəkət etməsinin 

məcburi olduğunu əsaslandırmaq üçün bildirir ki, Rusiya Osmanlı 

dövlətinin Qafqazdakı fəaliyyətindən Almaniyanı cavabdeh tutur.  

Əslində “Rusiya Almaniyanı cavabdeh hesab edir” iddiası diplomatik 

aldatmaca olub, bunun vasitəsi ilə Osmanlı dövlət səlahiyyətlilərini 

sözəbaxan etməklə, Qafqazda ortaq siyasət yeridilməsini istəyirdilər. 

Almaniya Osmanlı dövlət adamlarında belə bir fikir yaratmaq istəyirdi ki, 

Rusiya Qafqazdan əl çəkməyəcəkdir. Təkbaşına Qafqazda siyasət 

aparmamalıdır. Almaniyaya görə, Osmanlı dövləti Qafqazda onunla 

birlikdə hərəkət etməlidir. Belə olardısa, Almaniya cavabdehliyi qəbul 

edəcəyini bildirirdi. Həmçinin özünün Gürcüstanla olan müqaviləsinə 

əhəmiyyət vermədən Osmanlı dövlətinə işarə edirdi ki, bu hərəkətləri Brest-

Litovsk müqaviləsinə zidd imiş. Sonunda alman nazir Osmanlı dövlətinə 

təzyiq göstərmək üçün erməni amilindən də istifadə etməyi yaddan çıxarmır. 

Kühlmanın Osmanlı dövlət səlahiyyətlilərinə tövsiyəsi ondan ibarət 

olmuşdur ki, təkbaşına işlər görməsinlər. 

Müxtəlif vaxtlarda Almaniya Gürcüstanla imzaladığı müqavilələri 

unudurmuş kimi Osmanlı dövlətinə mətləbdən uzaqlaşdırıcı təkliflər edirdi. 

Almaniya bildirirdi ki, biz dörd müttəfiqlərlə birlikdə Gürcüstanla 

müzakirələri qəbul edirik. Müzakirələr İstanbulda ola bilər. Proqramda 

gürcü hökumətinin tanınması olsun. Almaniya onu de-fakto hökumət olaraq 

tanıyacaqdır. Nümayəndə olaraq Tiflisə göndərdiyimiz Von Kressin təqdim 

                                                           
 

600  Lossovun gürcülərlə müqaviləsini Osmanlı dövləti müttəfiqliyə zidd olaraq 

qiymətləndirmişdi. 
601 Yusuf Hikmet Bayur. Göstərilən əsəri, s. 203. 



 
 
 

222 
 

etdiyi məktubda da belə yazılmışdır. Məqsəd Moskva ilə münasibətlərdə 

çətinliklər yaratmamaqdır.602 

Almaniyanın bu çaşdırıcı manevrlərinə baxmayaraq bir tərəfdən də özü, 

gürcü və ermənilərlə ayrılıqda danışıqlar aparırdı. Gürcülər və ermənilər 

birlikdə həm Rusiya, həm də Almaniya ilə münasibətlərini tənzim etməyə 

çalışırdılar. O zaman Qalib Kemali Söylemezoğlu Moskvadan göndərdiyi 

teleqramda Tseretelinin danışıqlar üçün  Berlinə getdiyini və ermənilərin də 

belə təşəbbüslərdə olduğunu bildirmişdi.603 

 

3.14. İstanbul Konfransı 
 

Almaniya ilə Osmanlı dövləti Birinci dünya müharibəsində müttəfiq 

olmalarına baxmayaraq, Transqafqazla əlaqədar məsələlər onlar arasındakı 

münasibətləri gərginləşdirmişdir. Bunlarda birincisi ondan ibarət idi ki, 

Osmanlı dövlətinin Transqafqazın üç müstəqil dövləti ilə imzaladığı Batum 

sülh müqaviləsi müttəfiqlərindən ayrı imzalanmış müqavilə hesab edilirdi. 

Bununla əlaqədar olaraq, Almaniya Osmanlı dövlətinin müttəfiqi olmasına 

baxmayaraq onun tələblərini yerinə yetirməkdə özünü məcbur hesab 

etmirdi. Bu da təbii olaraq müttəfiqlər arasında münasibətlərdə çətinliklərin 

meydana çıxmasına səbəb olurdu. 

Müttəfiqləri ilə olan bu anlaşmazlıqları aradan qaldırmaq üçün Osmanlı 

dövləti Batum sülh müqaviləsi imzaladığı Transqafqaz respublikalarının 

nümayəndələrini müttəfiqlərlə görüşdürmək, bununla da imzaladığı 

müqaviləni onlara da qəbul etdirmək istəyirdi. Osmanlı dövləti bu məqsədlə 

9 iyun 1918-ci il tarixində Transqafqaz respublikalarının nümayəndələrini 

İstanbula konfransa çağırır. Məqsədi Batum sülh müqaviləsinin şərtlərini üç 

müttəfiqi ilə müzakirə etmək idi. İyunun 20-də Qafqaz, iyunun 24-də 

Azərbaycan nümayəndələri İstanbula gəldilər. Azərbaycandan İstanbul 

konfransına gələnlər bir sıra dövlətlərlə ikitərəfli  danışıqlar apardılar və 

gizli görüşlər keçirdilər. Bu zaman Osmanlı dövləti  ordularının daxil 

olduğu Qafqaz İslam Ordusu yürüşünü davam etdirirdi. Osmanlı dövləti bu 

yaranmış əlverişli vəziyyətdən istifadə etməyə çalışırdı. Tarixçi Cəmil 

Həsənov bu vəziyyətlə əlaqədar olaraq çox düzgün yazır: ,,Türkiyə İstanbul 

konfransı açılana qədər Qafqazda işlərini başa çatdırıb öz nüfuzunu 

möhkəmləndirmək və müsəlman həmrəyliyinə nail olmaq istəyirdi”.604   

Əslində Qafqazda, o cümlədən Azərbaycan xalqı ilə Osmanlı xalqı 

arasında həmrəylik formalaşmışdır. XX əsrin əvvəllərində Rusiyada olan 

müsəlmanların, Azərbaycan türklərinin və Osmanlı xalqı arasında yalnız 
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həmrəylik deyil, qardaş köməyinin bu xalqların genetik xüsusiyyəti 

səviyyəsində olduğu isbat edilmişdir. Bu ,,bir xalq iki dövlət” konsepsiyası 

ilə yanaşdıqda məlum olan o idi ki, bu siyasət dövlətdən çox xalqın tələbinə 

bağlı idi. Zamana və imkana bağlı olaraq xalqlar bir-birinin köməyini 

zəruri hesab edirdilər. 

İstanbul konfransında yeni müstəqillik qazanmış Qafqaz respublikaları 

ikitərəfli danışıqlar aparmağa imkan tapdılar. İstanbul konfransında Osmanlı 

dövləti ilə Almaniya arasında da danışıqlar aparılmışdı. Burada əsas məsələ 

tərəflərin Qafqaz siyasəti ilə əlaqədar idi. Əvvəldən də qeyd etdiyimiz kimi, 

bu iki müttəfiq dövlətlər arasında Qafqaz zəminində, orada nüfuz dairəsini 

daha möhkəmləndirməklə əlaqədar olaraq gərgin mübarizə başlanmışdır. 

“Bu müzakirələrdə gürcülər almanların, azərbaycanlılar isə türklərin 

tərəfdarı olduqlarını nümayiş etdirirdilər”.605 

İstanbul konfransında ermənilərin mövqeyi çox qəribə idi. Artıq onlara 

məlum idi ki, tarixi reallıq türklərin tərəfindədir. Belə olduğuna görə onlar 

Türkiyəyə yaxınlaşmağa çalışırdılar. Onlar bu addımı atmaqla Türkiyə 

vasitəsi ilə Azərbaycana da təsir göstərməyə imkanları olacağını 

düşünürdülər. Bu, ermənilərin şəraitə uyğun olaraq siyəsətlərini 

dəyşdirmələrindən başqa bir şey deyildi. O zaman İstanbul konfransında 

olan M.Ə.Rəsulzadə ermənilərin siyasətinin mahiyyətini Azərbaycanın 

xarici işlər naziri M.H.Hacınskiyə bildirdi. Qeyd edirdi ki, ermənilər 

türklərə yaxınlaşma siyasəti ilə öz yerlərini bir az bizim, bir az da türklərin 

hesabına genişləndirmək fikrindədirlər. M.Ə.Rəsulzadənin proqnozunun 

doğruluğu onların Ənvər Paşaya vermiş olduqları ərazi tələblərindən də 

görünür. Erməni layihəsinə görə, Sürməli, Naxçıvan, Ordubad, Ahalkələk, 

Eçmiədzin, İrəvan (qəzası), Borçalı, Qazax, Qarabağ və Zəngəzur qəzaları 

Ermənistana verilməli idi. 

Ermənilər bu dəfə də ənənəvi “əhali sayı” siyəsətindən istifadə etməyə 

çalışırdılar. Onlar ərazi tələblərini onunla əsaslandırmağa cəhd edirdilər ki, 

tələb olunan yerlərin əhalisinin 70%-i guya ermənilərdir.  Lakin onların 

konfransda ərazi iddialarını həyata keçirmək üçün təqdim etmək istədikləri 

rəqəmlərin doğru olmadığı hamıya məlum idi. Bunlar qeyd olunan 

bölgələrdə əhalinin sayını düzgün əks etdirmirdi. Bu rəqəmlərin yanlış 

olması Azərbaycan nümayəndələrinin İstanbul konfransına təqdim etdikləri 

məlumatdan aydın görünürdü. Azərbaycan nümayəndələri respublikanın 

hüdudları barədə hazırladıqları sənədi həm Türkiyə, həm də Almaniya 

nümayəndələrinə təqdim etmişdilər.606 
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İstanbul konfransında Almaniya ilə Türkiyə arasında mübahisələrdə 

müxtəlif məsələlər meydana çıxmışdı. Almaniya tərəfi konfransda 

Rusiyanın Qafqazdakı mövqeyini nəzərə alaraq onun  da konfransa dəvət 

edilməsini təklif etmişdi. Lakin Türkiyə tərəfi buna qəti olaraq etiraz 

etmişdir. Türkiyəyə görə o, artıq müstəqil Qafqaz respublikaları ilə 

danışıqlar apardığından, Rusiyanın konfransa dəvət edilməsinin heç bir 

hüquqi əsası yoxdur. Həmin konfransda Almaniya əmin oldu ki, Bakı 

məsələsini Türkiyə ilə razılaşmaq mümkün olmayacaqdır. Halbuki sovet 

tarixçiləri İstanbul konfransını çox fərqli şəkildə qiymətləndirir, 

Azərbaycanı türklərin-almanların ixtiyarına verilməsi kimi dəyərləndirir-

dilər. “Bu zaman “Müsavat”çılar gah Batuma, gah İstanbula gedərək  

türkləri Azərbaycanı tezliklə işğal etmək üçün qoşun göndərməyə 

tələsdirirdilər”.607 

Ona görə də Almaniya Bakı məsələsinin başqa dövlətlə - Rusiya ilə 

müzakirə edilməsi fikrinə gəldi. Bunun nəticəsi ondan ibarət oldu ki, 1918-

ci il iyul ayının əvvəllərində Bakı ilə əlaqədar olaraq almanlar Sovet 

Rusiyası ilə gizli danışıqlara girişdilər. Almanlar yalnız Rusya ilə deyil, 

Ukrayna getmanı və Don kazaklarının atamanı Krasnov  ilə də əlaqəyə 

girdilər. Krasnov II Vilhelm tərəfindən qəbul edildi və danışıqlar zamanı 

Bakı uğrunda mübarizədə türklərə və ingilislərə qarşı kazakların gücündən 

istifadə edilməsi razılaşdırıldı. Almaniyanın Türkiyədən gizlin olaraq Sovet 

Rusiyası, Ukrayna getmanı və Don kazaklarının atamanı ilə apardığı gizli 

danışıqlar Osmanlı hökumətinin səlahiyyətlilərinə məlum olduğu zaman 

antialman əhval-ruhiyyəsini artırmışdı. 

 

3.15. Gəncə 1918-ci il  mayın axırları 
 

O zaman hələ ADR da mövcud vəziyyətə əsaslı şəkildə müdaxilə etmək 

imkanına sahib deyildi. Mənbələrin verdiyi məlumata görə, 1918-ci il mayın 

axırlarında Gəncə bölgəsində “milli ordu” adlanan bir hərbi qüvvə var idi. 

Burada 600 əsgər və 250 zabit vardı. Bu birlikdə olanların bir hissəsini 

Birinci dünya müharibəsində Rusiyadakı türk əsirləri təşkil edirdi. 

Transqafqaz Seymi vaxtında bölgəni Bakı Sovetinin hücumundan qorumaq 

üçün gürcülər də daxil olmaqla 300 nəfərlik bir qüvvə göndərmişdi. Sonra 

onları da geri çəkdilər.608 

Nuru Paşanın Azərbaycanda görünməsi və Gəncəyə gəlməsi həm 

Bakıdakıları, həm də ki onların Moskvada olan himayədarlarını 

                                                           
 

607 Z.İbrahimov. Göstərilən əsəri, s. 252. 
608  Nuru Paşanın Vehib Paşaya may ayının sonlarında verdiyi məlumatdandır. E.Kay. 
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həyəcanlandırdı. O zaman Kiyevdə, Berlində, Parisdə bir sıra qəzetlər 

Şimali İranda olan ingilislərin Bakını aldıqlarını yazırdılar. 28 may 1918-ci 

ildə Stalin “Pravda” qəzetində Transqafqazdakı vəziyyət haqqında yazırdı: 

“İngilis birlikləri Bakıda görünmədi və görünə bilməzlər də. Ona görə ki, 

bütün Bakı vilayəti və Transqafqazın şərqi sovet əsgərləri tərəfindən 

qorunur. Onlar necə olursa-olsun, xaricdən gələn qüvvə ilə vuruşmağa 

hazırdılar. Bakının Fövqəladə komissarı Şaumyanın 25 mayda olan 

məlumatına görə, oranı böyük torpaq sahibi olan müsəlmanlardan başqa 

kimsə təhdid etmir. Bunlar bir neçə gün əvvəl Ağcaqabula bir hücum təşkil 

etdilər və sovet birlikləri tərəfindən qərbə doğru uzaqlaşdırıldılar”.609 

Burada bir sıra məsələlərə toxunulurdu. Stalin Bakı komissarlarını 

dəstəkləmək üçün onları tərifləyir, ingilislərin o bölgədə fəallaşdıqlarının 

yalan olduğunu bildirirdi. Digər bir məsələ, Bakı Komissarları Soveti 

ordusunun Rusiyanın himayəsində olduğunu da etiraf edirdi. Lakin burada 

Stalin Şaumyandan aldığı məlumatla çox maraqlı bir məsələni etiraf 

etməkdən belə çəkinməmişdir. Bu həqiqət ondan ibarətdir idi ki, onlar da 

Transqafqazda vəziyyətin həqiqi sahibi olmadıqlarını bilirdilər. Bölgənin 

taleyini azərbaycanlılar həll edə bilərdilər. Məqalədəki məqsəd hadisələrə 

sinfi xarakter vermək və Azərbaycanda kəndlilərlə torpaq sahibləri arasında 

mübarizəni başlatmaqla ikinci məsələni əsas məsələ, kimi təqdim etmək idi. 

Lakin xalq onların vədlərinə inanmadı və ermənilərin törətdikləri qırğınların 

arxasında onların olduğunu bilirdilər. 

Erməni-bolşevik birliklərinin Gəncəyə qarşı hücumlarının Sovet 

mətbuatında təriflənməsinə baxmayaraq əslində uğurlu deyildi. Bakıdakı 

rəhbərləri də bilirdilər ki, bu qüvvə ilə Bakını əldə saxlamaq mümkün 

olmayacaq. Bununla əlaqədar olaraq Bakı Xalq Komissarları Soveti də 

xaricdən kömək alınmasının zəruri olduğu haqqında düşünürdü. Artıq onlar 

da inanırdılar ki, əgər köməklik alınmazsa, azərbaycanlılar Bakını 

tutacaqlar. Bununla əlaqədar olaraq xaricdən köməkçi axtarmağa 

başlamışdılar. 

Bakı Xalq Komissarları Sovetinin, xüsusən də onların erməni 

müttəfiqlərinin türk əsgərindən qorxması bir sıra səbəblərlə əlaqədar idi. 

Anadolu qırğınlarından cavabdeh olanlar və ya onların təşkil etdikləri 

dəstələr də Azərbaycanda 1918-ci il mart qırğınlarından cavabdeh idilər. 

Odur ki, intiqam alınacağı fikri onları bu ordunun Azərbaycanın tarixi 

paytaxtı Bakıya doğru irəliləməsinə hər addımda mane olmağa sövq edirdi. 
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3.16. Hərbi yardımın çətin yolu  
 

1918-ci il iyunun əvvəllərində məhdud türk hərbi qüvvələri Gəncə 

istiqamətində hərəkətə başladı. Lakin Qafqaz diviziyasının Gəncəyə gəlməsi 

almanların müqaviməti üzündən xeyli ləngidi. Qafqaz diviziyasının 

Gəncəyə gəlməsinin ləngiməsi faktiki olaraq Leninin rəhbərlik etdiyi Rusiya 

Xalq Komissarları Sovetinin Şaumyanın rəhbərlik etdiyi Bakı Xalq 

Komissarları Sovetinə “hərbi yardımı” idi. Bu yardımın mahiyyətinin 

açılması ADR tarixinin öyrənilməsi baxımından mühüm əhəmiyyət kəsb 

edir. Bu bir danılmaz faktdır ki, Leninin emissarları Bakıda fəaliyyət 

göstərir, Bakı Komissarlarını ADR-ə qarşı mübarizəyə ruhlandırır, türk 

birliklərinin Gəncəyə gəlməsinə mane olmağa çalışırdı. 

Qafqaz diviziyasının ADR-ə hərbi yardım göstərmək üçün Gəncəyə 

gəlməsinin gecikdirilməsi həm də onunla əlaqədar idi ki, Almaniya Brest-

Litovsk müqaviləsinə görə Rusiya ilə bağlı idi. Ona görə də Sovet Rusiyası 

Almaniyadan tələb edirdi ki, turk ordu hissələrinə Gürcüstan dəmiryolu ilə 

Gəncəyə gəlməsinə imkan verməsin. Bu, faktiki olaraq ADR-in Bakını azad 

etməsinə mane olmaq, heç olmazsa, vaxt qazanmaq məqsədi daşıyırdi.  

Məhz Sovet Rusiyası ilə Almaniya arasında olan danışıqların nəticəsi 

ondan ibarət oldu ki; Mürsəl Paşanın rəhbərlik etdiyi V Qafqaz diviziyası 

Gürcüstan ərazisindən, dəmiryolu ilə deyil, başqa istiqamətdə Gümrü-

Dilican-Ağstafa istiqaməti ilə Gəncəyə gəlməyə məcbur oldu. Bu 

istiqamətdə isə türk ordu hissələrini erməni birlikləri döyüşlərlə qarşıladılar.  

Lakin Sovet Rusiyası ilə Almaniyanın müqaviməti Mürsəl Paşanın başçılıq 

etdiyi V Qafqaz diviziyasının Gəncəyə gəlməsinə axıra qədər mane ola 

bilmədi. Türk qüvvələri Gəncəyə gəldi.  

“1918-ci il mayın sonunda Nuru Paşa Gəncəyə gəldi610 və qərargahını 

qurdu. Ordu generalı Şıxlinskinin Müsəlman Milli Birlikləri, “Vəhşi 

diviziya”nın bəzi ünsürləri və başqa müstəqil könüllü birliklərin Osmanlının 

5-ci diviziyası (bölüyü) ətrafında təşkilatlanmasından meydana çıxırdı. 

16000-18000 nəfərlik olan bu diviziyanın üçdə biri əsgəri təhsil görməmiş 

milislərdən ibarət idi. Osmanlılar Brest-Litovsk müqaviləsini nəzərə alaraq, 

Rusiya ilə, xüsusi ilə də Almaniya ilə münasibətlərini pozmaq 

istəmədiyindən bu qüvvələr görünüşdə tamamilə Osmanlı rəhbərliyinin 

xaricində idi”.611 

“Nuru Paşa Osmanlı imperatorluğu ilə Azərbaycan arasında müqavilə 

imzalanmadan əvvəl, 2 iyunda “Müstəqil, Azərbaycan İslam Cümhuriyyəti 
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qurulması tələbi ilə müsəlmanları bolşevik idarəsindən qurtarmaq üçün 

əsgəri hərəkata başlama əmri almışdı”.612 

Lakin erməni tarixçiləri türk ordusunun Bakının azad edilməsi ilə 

əlaqədar sürətlə gələ bilməməsində Andranikin rolunu həddən artıq 

şişirdirlər. Guya “1918-ci ilin iyun-iyul aylarında Naxçıvan və Zəngəzurda 

Andranik dəstəsi ilə türk qüvvələrinin yolunu kəsibmiş”.613 

“Nağı bəyin Ənvər Paşanın qardaşı Nuru Paşaya ilk olaraq Azərbaycanda 

bir İslam ordusu qurmaq üçün lazım olan kadrların ora göndərilməsinin 

vacib olduğunu  qeyd etmişdik. Bundan sonra da Azərbaycana göndərilən 5-

ci və 15-ci polklarla yeni təşkil olunan Azərbaycan orduları Bakıda qəti 

nəticə alacaqlar”.614 

Osmanlı dövlətinin aktiv Azərbaycan siyasəti onun işğalçılıq planları və 

ya panturançı siyasəti ilə əlaqədar deyildi. Azərbaycanla müqavilə 

imzalanmadan belə Osmanlı dövlətinin səlahiyyətliləri Azərbaycanda və 

Qafqazda ermənilərin azərbaycanlılara qarşı qırğın siyasətinin nəticələrini 

görürdülər. Çox halda iddia edilir ki, Osmanlı dövlətinin hərbi birlikləri 

Azərbaycan Respublikası ilə Osmanlı dövləti arasında müqavilə 

imzalanmasa da yürüşə başlayacaqdılar. 

Onu belə bir faktla isbat etməyə çalışırlar ki, Nuru Paşa Osmanlı dövləti 

ilə Azərbaycan Respublikası arasında müqavilə imzalanmadan, 2 iyunda 

“Müstəqil Azərbaycan İslam Cümhuriyyəti qurulması tələbi ilə” 

müsəlmanları bolşevik idarəsindən qurtarmaq üzrə hərbi yürüşə başlamağı 

əmr etmişdi.615  

Əslində burada bir sıra məsələlər mexaniki olaraq birləşdirilmişdir. 

Bunlardan birincisi, Nuru Paşanın Azərbaycan ilə Osmanlı dövləti arasında 

müqavilə imzalanmadan hərbi yürüşü başlamasıdır. Nuru Paşa öncədən 

qeyd etdiyimiz kimi, Ənvər Paşanın qardaşı idi və 4 iyun tarixində 

Azərbaycan Demokratik Respublikası ilə “Sülh və Dostluq” haqqında 

müqavilə bağlanacağını bilirdi. İkinci məsələ isə daha qəribədir. Osmanlı 

dövləti 4 iyun 1918-ci ildə Batumda Azərbaycan İslam dövləti ilə deyil, 

Şərqdə ilk olaraq meydana çıxmış Azərbaycan Demokratik Cümhuriyyəti ilə 

müqavilə imzalamışdır. Əslinə baxanda Azərbaycanda İslam 

Cümhuriyyətinin qurulmasınınn sosial bazası da yox idi. Azərbaycanın 

istiqlal mübarizəsinin liderləri hər imkanda Osmanlı dövlətinin 

                                                           
 

612 Rüştü K. Büyük Harpte Kafkas Yollarında 5-сi Piyade Fırkası. Askeri Mecmua №. 93 

(Tarih Kısmı, №34), 1934. s. 5. 
613 Yenə orada. 
614 Nağı bəy 1946-cı ildə “Azərbaycanda İstiqlal mücadiləsindən xatirələr” kitabını nəşr 

etdirmişdi. Bu sitat oradan alınmışdı. Hüsamettin Tuğaç. Bir Neslin Dramı. Ankara, 1966, 

s.175. 
615 Rüştü E. K. Göstərilən əsəri, s.5-6. 
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səlahiyyətlilərinə də bildirirdilər ki, onların fikri Azərbaycanda cümhuriyyət 

qurmaqdır. Nuru Paşanın müstəqil Azərbaycan İslam Cümhuriyyəti qurmaq 

tələbi isə təsdiqini tapmamış, ola bilər ki, bu, Azərbaycanda olan azlığın 

istəkləri ilə əlaqədar olsun.  

Müsəlmanları bolşevik idarəsindən qurtarmaq iddiasına gəldikdə, o 

zaman həqiqətən də Bakıda olan bolşevik-erməni hakimiyyəti Azərbaycanın 

böyük bir hissəsini hakimiyyəti altında tutmaqda davam edirdi. Qafqaz 

yürüşündə Nuru Paşanın islami şüarlarla hərəkət etməsi onun son məqsədini 

deyil, ordunun əhval ruhiyyəsini yüksəltmək tədbiri ola bilərdi. Nuru Paşa 

İslam dövləti qurmaq düşüncəsində olsa belə, o zaman Qafqazda İslam 

dövləti qurmaq üçün maddi ilkin şərtlər yox idi. 

Daha sonra (sentyabr 1918-ci il) Karpat cəbhəsindən götürülmüş XV 

Çanaqqala diviziyası da Nazim bəyin komandanlığı altında Gəncəyə gəldi. 

Türkiyənin Qafqazda olan hərbi hissələrinin komandanı Ənvər Paşanın 

qardaşı olan Nuru Paşa da öz qərargahı ilə Gəncəyə gəldi. Osmanlı 

dövlətinin yardım əlini uzatmasını sovet ideologiyasına əsaslanan 

Azərbaycan tarixçiləri əsasən bu şəkildə qiymətləndirmişdilər: “1918-ci il 

mayın axırlarında və iyunun əvvəllərində Nuru Paşa, Nazim Paşa, Mürsəl 

Paşa  və başqaları Gəncəyə daxil olub, quberniyanı işğal etdilər”.616 Başqa 

bölgələrə də türk ordusunun yardım etməsini aşağıdakı şəkildə 

dəyərləndirirdilər: “Eyni zamanda 1918-ci il mayın axırlarında və iyunun 

əvvəllərində işğalçı türk qoşun hissələri Naxçıvana soxuldular”.617  Nələr 

yazılmadı, deyilmədi!? 

Rusiya və Almaniyanın təzyiqi ilə Gürcüstan Türkiyəyə başqa hərbi 

hissələrini də Gəncəyə gətirməyə imkan vermirdi. 1918-ci il iyunun 10-da 

Borçalı istiqamətində hərəkət edən türk hərbi hissələri alman, gürcü 

qoşunları ilə üz-üzə dayandı. Lakin alman-gürcü qüvvələri türklərin 

yürüşünün qarşısını ala bilmədi, İyunun ortalarında Gürcüstan istiqamətində 

hərəkət edən türk hissələri Gəncəyə daxil oldu. 

1918-ci il iyunun ortalarında Gəncədə könüllülərdən və türk ordu 

hissələrindən ibarət olan kifayət qədər hərbi qüvvə toplanmışdı. Odur ki, 

Bakı Xalq Komissarları Soveti ADR-in Gəncəyə - müvəqqəti paytaxtına 

gəlməsinə mane ola bilmədi. Digər tərəfdən isə türk hərbi hissələrinin 

vuruşa-vuruşa Gürcüstan ərazisindən keçib Gəncəyə gəlməsi Azərbaycan-

Gürcüstan münasibətlərinin gərginliyini son bəddə çatdırmışdı. Gürcüstan 

hökuməti Azərbaycan hökumətindən və Milli Şuradan Tiflisi tərk etməyi 

tələb etdi. 

                                                           
 

616 Z.İbrahimov. V.İ.Lenin və Azərbaycanda sosialist inqilabının qələbəsi,  s. 253. 
617 Yenə orada, s. 253. 
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1918-ci il iyunun 16-da Azərbaycan Demokratik Respublikasının 

hökuməti hələ Yelizavetpol adlanan müvəqqəti paytaxtı Gəncəyə köçdü. 
 

 

3.17. Yanan da mən, yaman da mən 
 

1918-ci il iyunun 16-da Azərbaycan hökuməti və Milli Şura Gəncəyə 

gəldi. Həmin gün ADR-in təmsil etdiyi ərazidə ilk günü oldu. Lakin bir 

tarixi həqiqət və reallıq aydınlaşdırılmalıdır ki, ADR-in Gəncəyə gəlişi və 

fəaliyyəti istiqlalımızın yolu kimi heç də rahat olmadı. ADR-in Gəncədə 

fəaliyyəti də daxili və xarici amillərlə əlaqədar olaraq bir sıra çətinliklərlə 

qarşılaşmışdı. Bu çətinliklərin çoxu Azərbaycanda əhalinin müəyyən 

təbəqəsinin kənar təsirlərin altında olduqlarından yeni meydana gəlmiş 

demokratik dövlət qurumunun mahiyyətini düzgün başa düşməməsi ilə 

əlaqədar idi. Bu sahədə burjua-mülkədar-klerikal dairələrin siyasi vəziyyətlə 

bağlı əhval-ruhiyyəsini qeyd etməyə ehtiyac duyulur. Artıq XX əsrin ikinci 

onililiyində Azərbaycanda kapitalist münasibətlərinin inkişafı, əhalinin 

sosial strukturunda vəziyyətin dəyişməsinə səbəb olmuşdu. Bununla yanaşı, 

yarımçıq keçirilmiş kəndli islahatları feodal-klerikal dairələrin də 

saxlanılmasına gətirib çıxarmışdır. Qeyd olunanlardan görünür ki, göstərilən 

sosial quruplar Azərbaycanın siyasi həyatında fəal rol oynayırdılar. Buna 

görə də ADR-in elan edilməsi və onun müvəqqəti mərkəzinin Yelizavetpol 

olması burjua-mülkədar, klerikal dairələrinin nümayəndələrinin Gəncəyə 

toplanmasına səbəb oldu. Onlar Gəncəyə gəldikdən sonra ADR haqqında 

məlumatları Azərbaycan hökumətinin nümayəndələrindən deyil, əslində 

təsadüfi adamlardan alırdılar. Onların bir hissəsi məhdud dünyagörüşlü olub 

“İstiqlal Bəyannaməsinin” mahiyyətini başa düşə bilmirdilər, Feodal-

klerikal dairələri də onlardan geri qalmırdı. ADR-in feodal torpaq 

sahibliyinə münasibətini dəqiq bilmədiklərindən hökumətin demokratizmi, 

inqilabi əhval-ruhiyyəsi onlarda da ADR-ə qarşı tərəddüd yaradırdı.  

Artıq Tiflisdə təşkil olunmuş Azərbaycan hökuməti haqqında Gəncədə 

məlumat var idi. Hökumətin demokratik, inqilabi əhval-ruhiyyəli şəxslərdən 

təşkil edilməsi də burjua, feodal-klerikal dairələrə əks təsir göstərirdi. 

İstisnalar nəzərə alınmazsa, çox təəssüf ki, tarixi ədəbiyyatda Gəncə 

dövründə türk hərbi komandanlığı ilə ADR hökuməti arasında münasibət 

məsələləri axıra qədər aydınlaşdırılmamışdır. Ulu öndər Heydər Əliyev 

Azərbaycan Demokratik Respublikasının tarixinin, o cümlədən Gəncə 

dövrünün də işlənməsində boşluq və əyintilərin olduğuna dəfələrlə alimlərin 

diqqətini cəlb edərək bildirmişdir ki, “ancaq bu XX əsrdə yaşadığımız 

ideologiyaya və onun konsepsiyasına görə bizim tariximiz təhrif 
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olunmuşdur”.618 Bunu 1918-ci il iyunun əvvəllərində Nuru Paşanın Gəncəyə 

gəlmiş qərargahının fəaliyyətinə də aid etmək olar. Hələ Türkiyə ilə 

Azərbaycan hökuməti arasında danışıqlar gedərkən bəyan edirdi ki, “türk 

hərbi hissələri Azərbaycana idarə etmək üçün deyil, hərbi yardım üçün 

gəlir” deyirdilər. Bu danışıqlar sonrakı dövrdə nə dərəcədə yerinə yetirilirdi? 

Bir faktı da əvvəlcədən qeyd etməliyik ki, Nuru Paşanın mövqeyi 

Osmanlı imperator hökumətnin mövqeyi kimi qəbul edilməməlidir. 

Müqavilənin ruhuna uyğun olaraq Osmanlı imperator hökuməti Azərbaycan 

hökumətinə yalnız hərbi yardim göstərilməsini nəzərdə tutmuşdu. 

Bu tarixi həqiqətdir ki, Nuru Paşa Gəncəyə Azərbaycan hökumətindən 

tez gəlmişdi. O, Gəncəyə gəldiyi vaxt Azərbaycan hökuməti hələ Tiflisdə 

idi. Ona görə də Azərbaycan hökumətindən əvvəl Gəncəyə gələn Nuru Paşa 

güclü nüfuza malik idi. Ona görə də Azərbaycan əhalisinin Gəncəyə gələn 

müxtəlif dairələri onu qalib kimi qarşılayır, ona hadisələrin zəmanəti kimi 

baxırdılar. Vəziyyət Nuru Paşaya da təsir göstərmişdi. Çox halda “Mən 

əsgərəm, daxili işlərə qarışmıram” deyən Nuru Paşa özü də hiss etmədən 

siyasi işlərin mərkəzində dururdu. Bu, Azərbaycan hökuməti üçün nəzərdə 

tutulmayan, gözlənilməyən nəticələrə gətirib çıxardı. 

 

3.18. İlhaqçılıq: tarix və reallıq 
 

1918-ci il aprelin 25-dən sonra Bakı Xalq Komissarları Sovetinin 

fəaliyyəti Azərbaycanda əhalinin əsas təbəqələri tərəfindən qəbul 

edilmədiyindən, ona qarşı müxtəlif narazılıqların meydana gəlməsinə səbəb 

olmuşdu. Əhali sovet işğalını görür, başa düşürdü ki, Sovet Rusiyası 

cənubda ona qarşı olan qüvvələri aradan qaldırarsa, Transqafqazın işğalına 

qısa müddətdə nail ola bilər. Rusiyada hakimiyyətdə olan bolşeviklər 

Azərbaycanda əhalinin rus süngüsündən qorxaraq kənardan özləri üçün 

hami axtarışını Sovet hakimiyyətinə, inqilabçı qüvvələrə xəyanət hesab 

edirdi. Onların fıkrincə, “Transqafqazın hakim sinifləri xəyanət edib türk, 

alman hərbçiləri qarşısında diz çökdülər”.619 Bu, Sovet Rusiyasına çox ağır 

təsir göstərmişdi. 

1918-ci ilin may və iyununda Transqafqazda meydana gələn və 

fomalaşan müstəqil respublikaların kənarda hami axtarmaları beynəlxalq 

münasibətlərə tamamilə uyğun idi. Çünki Azərbaycan ziyalıları, hakim sinif 

mövcud beynəlxalq vəziyyəti müzakirə edərək bu qərara gəlmişdirlər ki, 

onları bolşevik işğalından “türk süngüləri ilə azad etmək olar”.620 1918-ci 

ilin aprel-mayında təkcə Azərbaycanın hakim sinfinin bir hissəsi deyil, 

                                                           
 

618 "Azərbaycan" qəzeti, 1 fevral 1997-ci il. 
619 Z.İbrahimov. Göstərilən əsəri. s. 254. 
620 V.İ.Lenin. Əsərləri; 27-ci cild,  s. 483. 
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əhalinin əksəriyyəti başa düşürdü ki, sovet işğalını daxili qüvvələr hesabına 

aradan qaldırmaq mümkün deyil. 

Azərbaycan Demokratik Respublikasının əks-kəşfiyyat idarəsinin rəisi 

Nağı bəy Şeyxzamanlı Sovet işğalından sonra xaricdə-Türkiyədə yaşamış, 

1964-cü ildə “Azərbaycanın istiqlal mücadiləsi xatirələri”ni yazmışdır. 

Qeyd olunan Sovet işğalı təhlükəsinə qarşı Azərbaycanda hakim təbəqənin 

müəyyən hissəsi əlaqələrin genişlənməsindən istifadə edərək ilhaqçılıq 

mövqeyində dururdu. O, 1918-ci ilin aprelində Türkiyədə olan vəziyyəti 

belə təsvir edir: “Batumda gəmini qarşılamağa gələnlərin çoxu yaxından 

tanıdıqlarımdır. Gəncədən, Bakıdan, Şəkidən, Qarabağdan, Azərbaycanın 

vilayət və qəzalarından gələn yüzlərlə azəri var idi”.621  Mən “Rumıniya 

cəbhəsində şərəfli vəzifəsini bitirmiş türk ordusunu Qafqaza gətirirdim”.622 

Əvvəldə qeyd etdiyimiz kimi, Azərbaycanın hər yerindən türk əsgərlərini 

qarşılamaq üçün axışıb Batuma gəlmişdilər. Onlardan nə üçün gəldiklərini, 

soruşduqda, “Yol açıq, gəlməyə heç bir maneçilik yoxdur. Sən türk 

əsgərlərini buraya qədər gətirdin. Biz də buradan ölkəmizə apararıq”.623 

“Seymin üzvləri istiqlal istəyirlər. Biz isə Azərbaycanı Türkiyəyə 

birləşdirmək istəyirik”.624 

Bu misalla əlaqədar tarixçi Əhməd Rafıq bəyin “Qafqaz yolları” 

kitabındaki faktlara diqqət yetirmək maraqlıdır. Tarixçi Əhməd Rafiq bəy 

yazırdı: “Batum küçələrində Qafqazın ən uzaq nöqtələrindən gələn, 

Osmanlılara birləşmək istəyən nümayəndələrə təsadüf edilirdi. Onlar 

Osmanlılarla müzakirədə iştirak etmək üçün Batuma gələn gəncəli, bakılı, 

tiflisli, qarabağlı müsəlmanlardır... Qafqazı rusların hakimiyyətindən 

qurtarmaq arzusunu bütün fəaliyyəti ilə göstərir... 625  Bütün ümidlərini 

türklərə yönəldiblər”.626 

Bu dövrdə Azərbaycanın istiqlal mücahidləri ilhaqçılarla da mübarizə 

aparırdılar. N.Şeyxzamanlı qeyd edir ki, “ilhaqçılar ilə mübarizə etmək 

mənə çox çətin olmuşdır. Ruslar ilə mücadiləmizdə bu qədər əziyyət 

çəkməmişdik”. 627  İlhaqçıların 628  tərkibi çox müxtəlif olmuşdur. Onların 

arasında vəkil, həkim, şeyxülislam, tacir, əsnaf, mülk sahibləri, ziyalılar, 

rəssamlar var idi. Ona görə də onların vahid fikrə gəlmələri çox çətinlik 

törədirdi. 

                                                           
 

621 N.Şeyxzamanı. Göstərilən əsəri. - Səh.76. 
622 Yenə orada. S.77-78. 
623 Yenə orada. S.78. 
624 Yenə orada. S.78. 
625 Əhməd Rafiq. Qafqaz yolları.  S.72. 
626 Yenə orada. 
627 N.Şeyxzamanlı. Göstərilən əsəri.  S.72. 
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İlhaqçıları mövqeyindən döndərmək məqsədi ilə onların nümayəndələrini 

(on nəfər) hərbi rəis Xəlil bəyin yanına aparırlar. İlhaqçılar özləri ilə hər 

birisində minlərcə imza olan bir neçə sənəd də təqdim etdilər. “Möhtərəm 

bəyimiz, xalqımız istiqlal istəmir, biz də istəmirik. Osmanlı dövlətinin bir 

hissəsi olmaq istəyirik”.629 

Lakin Xəlil bəy ilhaqçıları inandıra bildi ki, onların mövqeyi düzgün 

deyil. Daha sonra qeyd etdi ki, biz əslində Azərbaycana silah ilə girmişdik. 

Ancaq həmin yerlərin Türkiyəyə ilhaqı mümkün deyil. “İstiqlalı əldə edib 

müstəqil yaşamınız üçün nə qədər lazım olsa, əsgər göndərəcəyik... 

Evlərinizə qayıdın və qurulacaq istiqlalı müdafiə edin”.630 

Türkiyə rəhbərliyinin möhkəm mövqeyi ilhaqçıların bir hissəsinin istiqlal 

mövqeyinə keçməsinə səbəb oldu. İlhaqçıları bır vaxtlar narahat edən 

Transqafqaz Seyminin, sonra respublikanın bəzi rəhbərlərinin Türkiyəni 

dəvət etmək fıkrində olmaması idi. İlhaqçılar 1918-ci ilin yayında 

Türkiyənin Azərbaycana hərbi yardım göndərməyəcəyi haqqında yayılan 

şayiələri fəlakət kimi qarşılayırdılar. ADR rəhbərlərinin Osmanlı imperator 

hökuməti ilə sülh müqaviləsi bağlaması, ora hərbi yardım haqqında 

maddənin daxil edilməsi ilhaqçılara çox quvvətli təsir göstərmişdir. Onlar 

Batumda deyirdilər: “Canım Türk ordusu ora getsin. Başqa heç bir şey 

istəmirik”. 

Lakin burjua-mülkədar, klerikal dairələrin mövqeyi Nuru Paşaya da təsir 

göstərə bildi. Çünki burjua-mülkədar, klerikal qüvvələrin fəaliyyəti 

nəticəsində Gəncədə ilhaqçılıq qrupu formalaşmışdır. Azərbaycanda türk 

hərbi hissələri amili onlarda ilhaqçılıq - Azərbaycanın Türkiyəyə 

birləşdirilməsi meylinin formalaşmasına gətirıb çıxarmışdı. Qeyd olunan 

dairələr Nuru Paşanı öz təsirləri altına ala bildilər. Nuru Paşanı təsiri altına 

aldıqdan sonra ilhaqçilar Milli Şuraya qarşı fəal mübarizəyə başladılar. 

1918-ci il iyunun birinci ongünlüyündə Gəncədə siyasi vəziyyət çox 

mürəkkəb idi. Çünki ayrı-ayrı partiya və siyasi qurumlar Gəncəyə 

toplaşırdılar. Burada solçular, “Müsavat”çılar, panislamist dairələr 

hadisələrdə daha fəal idilər. Tarixçi C. Həsənov düzgün qeyd edir ki, 

“mürtəce və ilhaqçı dairələr tərəfindən birtərəfli və qərəzli şəkildə 

məlumatlandırılmış Nuru Paşa bildirdi ki, solçulardan və “müsavat”çılardan 

daha çox mühafizəkar, panislamist dairələrə rəğbət bəsləyir”.631 

 

 

                                                           
 

629 N.Şeyxzamanlı. Göstərilən əsəri, s.80 
630 Yenə orada. 
631 C.Həsənov. Göstərilən əsəri,  s.97. 
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3.19. Gözlənilməz  bəyanat 
 

Nuru Paşanın bəyanatı Azərbaycan hökumətinin və Milli Şuranın 

vəziyyətini daha da çətinləşdirdi. Mürtəce qüvvələrin təsiri ilə Nuru Paşa öz 

münasibətini açıqlamaqdan da çəkinmirdi. Onun bəyanatları ilhaqçı 

dairələrdə ruh coşğunluğu yaratmışdı. Nuru Paşa sanki Gəncəyə nə üçün 

gəldiyini, Azərbaycan hökumətinə hörmət və ehtiramla yanaşacağını, onun 

daxili işlərinə, siyasi hadisələrə qarışmayacağı haqqında öhdəlikləri 

unutmuşdu. O, özünü vəziyyətin tam sahibi hesab edir, əslində iyun 

böhranının dərinləşməsinə öz "payını" verirdi. O, Azərbaycan hökumətini 

və Milli Şuranı mövcud böhranda günahlandırır, onların buraxılmasını tələb 

edirdi. 

Gəncədə ilhaqçıların təsiri altında olan Nuru Paşa Azərbaycan 

hökumətini rus inqilabının nəticəsi kimi hesab edirdi. Hadisələrin bu cür 

gedişi onu göstərdi ki, Azərbaycan hökuməti Gəncəyə gələnə qədər onunla 

Nuru Paşa arasında olan münasibətlər artıq formalaşmışdı. Bu, əslındə 

Tiflisdə olan Azərbaycan hökumətinin Nuru Paşanın rəhbərliyi, ilhaqçıların 

təsiri, Azərbaycan hökumətinin Gəncəyə gəlişi bu mənada uğurlu olmadı. 

Azərbaycan hökumətinin Gəncəyə gələrkən türk hərbi nümayəndələri 

F.Xoyski hökumətinə etimadsızlığını bildirdi. Bu, Azərbaycan hökumətini 

faktiki çıxılmaz vəziyyətə gətirdi. Hökumətin iyun böhranını yaratdı. 

Türk hərbi komandanlığının Azərbaycan hökumətinə etimadsızlığı 

dövlətlərarası münasibətlər üçün əsas sənəd olan 1918-ci il lyunun 4-də 

imzalanmış müqaviləyə zidd idi. Türk hərbi komandanlığı Azərbaycanda 

olan qüvvələrin mövqeyini müdafiə etməli idi. 1918-ci il iyunun ortalarında 

Azərbaycanda hələ qarşıda dura bilən vəzifələri yerinə yetirə biləcək ordu 

hissələrinin formalaşması bir sıra çətinliklərlə qarşılaşırdı. Ona görə də 

birləşmiş ordu hissələri türk hərbi komandanlığının sərəncamında idi. Məhz 

bu şərtlər türk hərbi komandanlığına Azərbaycan hökuməti ilə hərbi güc 

mövqeyindən danışmağa imkan verirdi. 

 

3.20. Azərbaycan istiqlalı  təhlükədə 
 

1918-ci il iyunun ortalarında Azərbaycan hökuməti Gəncədə ciddi 

böhran keçirirdi. Türk hərbi komandanlığının mövqeyi praktiki olaraq 

vəziyyəti daha da kəskinləşdirmişdi. Qaynaqlardan görünür ki, Nuru Paşa 

ilə Azərbaycan hökuməti və Milli Şura rəhbərliyi arasında açıq qarşıdurma 

yaranmışdı. Hətta qarşıdurma elə bir səviyyəyə çatmışdı ki, mövcud 

vəziyyəti müzakirə etmək məqsədi ilə onun qəbuluna gələn Milli Şuranın 

sədri M.Ə.Rəsulzadəni, baş nazir F.Xoyskini, xarici işlər naziri 

M.Hacınskini Nuru Paşa qəbul etmədi, onlarla görüşməkdən, açıq söhbətdən 

imtina etdi. Nuru Paşanın bu hərəkəti, nümayəndə heyətini qəbul etməməsi, 

Milli Şuraya qarşı hörmətsizliyi çox ciddi vəziyyət yaratdı. 
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1918-ci il iyunun ortalarında Gəncədə ADR-in siyasi həyatında qəribə 

paradoks baş vermişdi. Azərbaycan hökumətinin yalnız hərbi yardım üçün 

Azərbaycana dəvət etdiyi türk hərbi hissəsinin komandanlığı ona, dəvət 

edənə qarşı etimadsızlıq göstərirdi. Bu, beynəlxalq münasibətlərdə, konkret 

halda dövlətlərarası münasibətlərdə qəbul edilməsi mümkün olmayan hal 

idi. 1918-ci il iyunun 4-də Osmanlı imperator hökuməti ilə Azərbaycan 

hökuməti arasında bağlanmış müqaviləni təhlükə altına salır, az qala 

“Azərbaycanda türk işğalı” deyənlərə sanki haqq qazandırırdı. Türk 

komandanlığının mövqeyini görən M.Ə.Rəsulzadə Azərbaycan istiqlalının 

təhlükədə olduğu qənaətinə gəldi. Azərbaycan hökumətinin üzvlərindən 

güzəştə getməyi tələb etdi. 

 

3.21. Güzəştli qərar  
 

Azərbaycan hökumət rəhbərlərinin Əhməd bəy Ağaoğlu tərəfındən qəbul 

edilməsi də asan olmamış, ciddi müzakirələr ilə müşayiət olunmuşdur. 

Əslində Əhməd bəy Ağaoğlu da türk hərbi komandanlığının mövqeyini və 

münasibətini ifadə edirdi. Ona görə də görüşdə632 Əhməd bəy Ağaoğlunun 

fikirləri Nuru Paşanın əvvəlki bəyanatından heç də fərqlənmirdi. Əhməd bəy 

Ağaoğlu da görüşdə Milli Şuranın və hökumətin buraxılmasını, türk hərbi 

qüvvələrinin komandanı Nuru Paşanın təqdimatı ilə yeni hökumət 

yaradılmasnı təklif edirdi. Əhməd bəy Ağaoğlunun mövqeyi də Azərbaycan 

rəhbərlərini razı sala bilməzdi. Bu, faktiki olaraq Azərbaycan hökuməti 

rəhbərlərini təslimçilik mövqeyinə endirər, müstəqil respublikanın 

demokratik hökuməti türk hərbi komandanlığına münasibətdə icraçı 

rolundan çıxış etməli olardı. Əhməd bəy Ağaoğlunun təklifi Azərbaycan 

hökumətinin fəaliyyətinin qanuni sənədi olan “İstiqlal Bəyannaməsinin”633 

birinci maddəsinə, Azərbaycanın tamhüquqlu müstəqil dövlət olmaq 

pirinsipinə zidd idi.  

Digər tərəfdən, 1918-ci ilin ortalarında türk komandanlığının mövqeyi 

işğalçı mövqeyinə yuvarlandığını göstərirdi. Azərbaycan hökumət 

nümayəndələri Əhməd bəy Ağaoğlunun təkliflərinə tamamilə etiraz 

etdiklərini, qeyd olunan təklifin Azərbaycan istiqlalı ilə bir araya 

sığışmadığını bildirirdilər. Azərbaycan nümayəndələri bildirirdilər ki, yəni 

hökumət kabineti təşkil etmək Milli Şuranın səlahiyyətidir. Əhməd bəy 

Ağaoğlu, o cümlədən Gəncədə olan türk hərbi qüvvələrinin komandanı 

Nuru Paşa hökumətin yeni tərkibini təqdim etmək təklifindən imtina etdi. 

Milli Şuranın yeni hökumət kabineti təşkil etmək səlahiyyəti ilə razılaşmalı 

oldular. Faktiki kompromis qərar qəbul edilmişdi.  “Milli Şura yeni 

                                                           
 

632 Azərbaycan Respublikası. MDA, f. 970, siy. l, iş 3. vər. 1-2. 
633 Azərbaycan Respublikası. MDA, f. 970, siy. l, iş 3, vər. 1-2. 
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hökumət kabineti təşkil edir, sonra bütün səlahiyyətlərini yeni təşkil edilmiş 

hökumətə verib özünü buraxmağa razıliq verdi”.634 Bu, Azərbaycan Milli 

Şurasının qarşıdurmanı kəskinləşdirməmək üçün güzəşti idi. 

1918-ci il 17 iyulda Azərbaycan Milli Şurasının buraxılması da 

istiqlalımıza qarşı yönəldilmiş daxili qüvvələrin təşkil etdiyi akt idi. 

İqtidarda olan qüvvələrə qarşı müxalifət hissi onları ilhaqçılığa  sövq edirdi. 

Azərbaycan istiqlalının öndəri M.Ə.Rəsulzadə dühası bu təhlükəli 

qarşıdurmadan çıxış yolu tapdı. 1918-ci il iyunun 16-da Gəncədə olan 

böhranı M.Ə.Rəsulzadə sonralar tez-tez xatırlamış və demişdir ki, türk 

komandanlığının mövqeyi Türk dövlətinin xətti deyildir. Türkiyə hərbi 

yardımı üçün göndərdiklərinə toxunulmazlıq hüququ verməmişdir. Onların 

fəaliyyəti dəvət edənlərin,  Azərbaycan Respublikasının mənafeyinə uyğun 

gəlmədikdə hökumət onları arzu olunmaz hesab edib, dövlətin ərazisini tərk 

etmələri məsələsini qoya bilərdi. Lakin bu bir spesifik vəziyyət və tarixi 

reallıq idi ki, Azərbaycan hökuməti türk hərbi hissələrini ölkədən çıxara 

bilməzdi. Burada ilhaqçıların planları faktiki olaraq Bakı Xalq Komissarları 

Sovetinin planı ilə üst-üstə düşürdü. M.Ə.Rəsulzadə ilhaqçıların məkrli 

planları ilə əlaqədar yazırdı: “Bizim öz içərimizdə elə bəylər və ağalar var 

idi ki, burada İstanbulun ağalıq etməsini tələb edirdilər”.635 

 

3.22. Milli Şura özünü  buraxdı 
 

Artıq geriyə yol yox idi. Türk hərbi hissələri komandanlığının 

nümayəndəsi Əhməd bəy Ağaoğlu ilə danışıqlarda qəbul edilmiş qərar 

yerinə yetirilməli idi. Qərarın yerinə yetirilməməsi münasibətlərin daha da 

kəskinləşməsinə gətirib çıxara bilərdi. Məhz buna görə də 1918-ci il iyunun 

17-də Gəncədə Milli Şuranın sayca yeddinci iclası açıldı. İclasın 

gündəliyində əsas məsələ hakimiyyət böhranının aradan qaldırılması və 

Milli Şuranın özünü buraxması idi. Milli Şuranın gündəliyindəki məsələni 

üzvlərin hamısı eyni cür qarşılamadı. Şura başlanarkən gündəlikdəki məsələ 

ilə əlaqədar şura üzvlərində ciddi fikir ayrılığı olduğu aydın oldu. 

Şura üzvlərindən sosialist bloku və hümmətçilərin mövqeyi haqqında 

ayrıca danışmağa ehtiyac duyulur. Bu, sosialist blokunun və hümmətçilərin 

bəyanatı ilə əlaqədar idi. Onları bir bəyanatda birləşdirən həmrəylik nədən 

ibarət idi? Milli Şuranın 1918-ci il iyunun 17-də çağırılan iclasının gedişi ilə 

tanış olsaq, onların bəyanatının mahiyyəti və həmrəyliyinin səbəbləri aydın 

olar. Milli Şura iclası ilk anda gərgin xarakter aldı. Bu gərginliyin ilk 

                                                           
 

634 Azərbaycan Respublikası. MDA, f. 970. iş. 13, vər. 12. 
635 “Azərbaycan” qəzeti. 29 may 1919-cu il. 
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səbəbkarları da sosialist bloku ilə hümmətçilərin qəfil bəyanatları oldu. 

Bəyanatın mahiyyəti Milli Şuranın gündəliyindəki məsələni aradan 

qaldırırdı, yəni Milli Şuranın özünü buraxmasını qəbul etmək istəmirdilər. 

Aslan bəy Səfikürdski çox böyük hiddətlə, həyəcanla danışırdı. O, təmsil 

etdiyi sosialistlər fraksiyasının türklərə olan böyük rəğbətini bildirməklə 

yanaşı, Milli Şuranın özünü buraxması əleyhinə idi. O, deyirdi ki, Paşa bizi,  

şuranı və hökuməti buraxıb özünə müvafıq bir hökumət qurmaq istəyir. Bu, 

qeyd olunan böhranlı şəraitdə vəziyyəti daha da kəskinləşdirə bilərdi. Hər 

ikisi bu məsələdə həmrəy idilər. Onların güddükləri məqsəddən asılı 

olmayaraq bəyanat böhranın gərginləşməsinə xidmət edirdi. 

Milli Şuranın iclasına M.Ə.Rəsulzadə sədrlik edirdi. O, türk hərbi 

komandanlığının nümayəndəsi Əhməd bəy Ağaoğlu ilə olan danışıqlar 

haqqında şura üzvlərinə məlumat verdi, onları vəziyyətdən çıxış yolu 

tapmağa dəvət etdi. M.Ə.Rəsulzadənin çıxışında iyun ayında böhranın 

meydana gəlməsinin səbəbləri aydınlaşdırılır və hökumətin siyasi xəttinin 

istiqamətləri göstərilirdi. 

Tarixən Fevral inqilabına münasibətə də toxunan M.Ə.Rəsulzadə qeyd 

etmişdir ki, biz Fevral inqilabına müsbət yanaşırıq. M.Ə.Rəsulzadə çıxışının 

sonunda Milli Şuranın özünü buraxmasını təklif etdi və göstərdi ki, yalnız 

bu yol ilə biz qaragüruhçuların hakimiyyətə gəlməsinin qarşısını ala bilərik. 

Azərbaycan Respublikası MDA-nın 207-ci fondunda mühafizə olunan 

sənəddə Məmməd Əmin Rəsulzadənin çıxışı verilib. O, Gəncədəki vəziyyəti 

təsvir edir və göstərir ki, “bu demokratiyanın bir geriləməsi və mürtəce 

qüvvələrin müvəffəqiyyətidir”.636 

O, vəziyyəti təhlil edərək bildirir ki, “biz qaragüruhçuların fəaliyyəti 

nəticəsində bu problemlərlə qarşılaşmışıq. Qaragüruhçular o işıqlı və pak 

qüvvələrin müqabilində qara və müdhiş qüvvələri seçəcəkdir”.637 

ADR-in ağır böhran vəziyyətində olmasına baxmayaraq 

M.Ə.Rəsulzadənin nikbinliyi insanda iftixar hiss oyadır: “Azərbaycan 

Qafqazda ən hürriyyətpərvər və inqilabçı təsəvvür olunan Gürcüstandan da 

daha məsuddur. Çünki burada bizim daxili işlərimizə kömək məqsədi ilə 

nüfuz edən və nüfuz etməsi nəzərdə tutulan qüvvə yabançı qüvvə deyil, öz 

qüvvəmizdir”.638 

Ən ağır vəziyyətdə belə M.Ə.Rəsulzadə türk hərbi nümayəndələrinin 

hərəkətindən narazılıq etmədi, “onların yabançı deyil, öz qüvvəmiz” 

olduğunu bildirdi. Doğrudan da, tarix - hadisələrin gedişi M.Ə.Rəsulzadənin 

                                                           
 

636 Azərbaycan Respublikası. MDA, f.970. siy.l, iş 3, vər.12-13. 
637 Azərbaycan Respublikası. MDA, f.970. siy.l, iş 3, vər.12-13. 
638 Azərbaycan Respublikası. MDA, f.970, siy.l, iş 3, vər.12-13. 
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haqlı olduğunu, hərbi nümayəndəliyin mövqeyinin Türkiyə dövlətinin 

mövqeyi olmadığını isbat etdi. 

Milli Şura tərkibində ilhaqçılardan fərqli olaraq Türkiyə hərbi nü-

mayəndəliyinə münasibətdə sərt xətt götürənlər də var idi. Sərt xətt 

tərəfdarları mövcud vəziyyəti, M.Ə.Rəsulzadənin gətirdiyi arqumentləri 

nəzərə alır, hətta Türkiyənin hərbi yardımının uğursuzluğa düçar olduğunu 

bəyan etməkdən də çəkinmirdilər. 

1918-ci il iyunun ortalarında, xüsusən Milli Şura çağırılan vaxtda 

Osmanlı imperator hökumətinin rəhbərliyində də Nuru Paşanın mövqeyi ilə 

razı olmur, Azərbaycanın daxili işlərinə qarışmasını qəbul etmirdilər. 

Osmanlı hökumətinin rəsmən mövqeyini Qafqaz cəbhəsinin baş komandanı 

Vehib Paşa daha düzgün və o dövrkü beynəlxalq hüquqa uyğun şərh edirdi. 

O, göstərirdi ki, Osmanlı ordusu müəyyən müqaviləyə əsasən müstəqil 

Azərbaycan hökumətinin müraciəti əsasında gəlmişdir və bu ordu 

Azərbaycan hökumətinin əmrlərini yerinə yetirməlidir. 

Milli Şuranın 17 iyun tarixli iclasında N.Yusifbəyli639, F.Xoyski640 çıxış 

etdilər. Nəsib bəy Yusifbəyli də bildirdi ki, Osmanlı dövləti müstəqil 

Azərbaycan Respublikasının daxili işlərinə qarışmaq fikrində deyildir. O, 

Azərbaycanın müstəqilliyini qoruyaraq özünə hökumət təşkil etməsinə 

tərəfdardır... Onlar bizim işlərimizə qarışmaq istəməzlər641. 

Gəncədə yaranmış vəziyyəti təhlil edən N.Yusifbəyli qeyd etdi ki, 

təhlükə Türkiyədən deyil, öz içimizdən gözlənilir. O, bir məsələnin türk 

hərbi hissələrinin komandanı Nuru Paşa ilə Azərbaycan hökuməti və Milli 

Şura arasındakı qarşıdurmanın səbəblərini açıqlayaraq göstərirdi: “Paşanın 

ətrafını məxsusi adamlar, şübhəli şəxslər tutmuşlar”. 

Doğrudan da 1918-ci il iyunun 17-də olan böhranın səbəbkarları əslində 

“qeyd olunan şübhəli şəxslər” idi. Onların fəaliyyətinin acınacaqlı nəticəsi 

ondan ibarət olmuşdur ki, Azərbaycanın çox çətinliklərlə əldə etdiyi istiqlal 

təhlükə qarşısında qalırdı. 

Baş nazir Fətəli xan Xoyskinin də çıxışı ideal təmkin, istiqlal işinə 

sədaqətin nümayişi oldu. O, Azərbaycan hökumətinin istefasını 

səmimiyyətlə xahiş edir. “İndi biz öz ərazimizdəyik” 642  fikri 1918-ci il 

mayın 28-dən keçən müddət ərzində Azərbaycan hökumətinin 

mübarizəsinin hədər getmədiyini bəyan edirdi. Artıq Azərbaycan istiqlalı 

həyata keçmiş  reallıq idi. İstefaya gedənlərin əksəriyyəti Azərbaycan 

istiqlalına yönəlmiş təxribatlara qarşı mübarizəyə hazır olduqlarını bəyan 

                                                           
 

639 Azərbaycan Respublikası. MDA, f.970, siy.l, iş 3. v.12-13. 
640 Yenə orada. 
641 Yenə orada. 
642 Azərbaycan Respublikası MDA, f.970, siy.l, iş 1, v.61. 
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etdilər. Onlar bir nəfər kimi Azərbaycan istiqlalına sədaqətlərini nümayiş 

etdirdilər. N.Yusifbəyli sanki Azərbaycan istiqlalının düşmənlərinə müraciət 

edirdi: “İstiqlalımıza qarşı edilə biləcək təcavüzə qarşı ilk əvvəl üsyana 

qalxan mən özüm olacağam”.643 

 

3.23. ADR-in II hökumət kabinəsi 
 

1918-ci il iyunun 17-də Gəncədə Milli Şura iclasının sonunda iki 

qətnamə qəbul edildi. Bu qətnamələr ağır müzakirələrin nəticəsi kimi aşkara 

çıxmasına, geri çəkilmələr olmasına baxmayaraq yeganə düzgün qərar idi. 

Birinci qətnamədə Müvəqqəti hökumətin hüquq və vəzifələri göstərilirdi. 

Orada Müvəqqəti hökumətin səlahiyyətinin çərçivəsi müəyyən edilir, hansı 

məsələlərin dəyişilməz olduğu qeyd edilirdi. Ən böhranlı vəziyyətdə belə 

Azərbaycan hökuməti demokratik azadlıqların məhdudlaşdırılmasını və 

ləğvini qeyri-mümkün hesab edirdi. 

Qətnamədə Müvəqqəti hökumətin səlahiyyətindən kənarda olan 

məsələlərin siyahısı verilir və göstərilir ki, onların dəyişdirilməsinə 

Müəssislər Məclisində baxıla bilər. Bunlar: dövlət müstəqilliyi, mövcud 

siyasi azadlıqları ləğv etmək, aqrar və buna bənzər qanunları dəyişdirmək 

Müvəqqəti hökumətə deyil, Müəssislər Məclisinin səlahiyyətlərinə daxil 

edilirdi. Qətnamədə qeyd edilirdi ki, Müvəqqəti hökumət altı aydan gec 

olmayaraq Müəssislər Məclisini çağırmalıdır. Qalan məsələlərin həll 

edilməsində Müvəqqəti hökumət  tam hüquqa malik idi. 

M.Ə.Rəsulzadə bir sıra qüvvələrin müqavimətini aradan qaldıraraq Milli 

Şuranın buraxılması haqqında qətnamə qəbul edilməsinə nail oldu.644 Milli 

Şuranın qəbul etdiyi ikinci qətnamənin qısa olmasına baxmayaraq 

M.Ə.Rəsulzadənin Azərbaycan istiqlalına sədaqətinin bariz nümunəsi idi. O, 

qeyd edirdi ki, yaranmış şəraitdə  daxili və xarici amillərin təsiri Milli 

Şuranın buraxılmasını zəruri edir. Qətnamədə göstərilirdi ki, Milli Şura 

bütün hakimiyyəti Fətəli xan Xoyskinin təşkil edəcəyi hökumətə verir. 

İkinci qətnamədə M.Ə.Rəsulzadənin Azərbaycan istiqlalı yolunda 

dönməzliyi bir daha aydın göstərilir və tapşırılır ki, “yaxın vaxtlarda 

çağırılacaq Müəssislər Məclisindən başqa öz hakimiyyətini heç kimə 

güzəştə getməsin”.645 

İyun böhranı yeni yaranmış Azərbaycan dövlətçiliyinin istiqlalının ağır 

imtahanı idi. Milli Şura özünü buraxsa da, Azərbaycan istiqlalını qoruyub 

saxlaya bildi. Çox halda tarixi ədəbiyyatda Gəncədə Azərbaycan 

hökumətinin böhranı nəticəsində yaranan II hökuməti əsassız olaraq 

                                                           
 

643 Yenə orada. 
644 Azərbaycan Respublikası MDA, f.970, siy.l, iş 1, v.61. 
645 Yenə orada. 
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türkpərəst hökumət hesab edirdilər. İddia edilir ki, 1918-ci il iyunun 17-də 

F.Xoyskinin rəhbərliyi altında təşkil edilən hökumət "faktiki olaraq türk 

komandanlığının nəzarəti altında işləyirdi. Gəncədə Azərbaycan 

hökumətində bütün hakimiyyət türk işğalçı ordusunun komandanı Nuru 

Paşanın əlində cəmləndi".646 

1918-ci il iyunun 17-də Azərbaycan Demokratik Respublikasının 

müvəqqəti mərkəzi Gəncə şəhərində (kabinetin təşkil edildiyi qərarda 

Yelizavetpol qeyd edilirdi - müəllif) qanunverici və icra hakimiyyətini 

birləşdirən F.Xoyskinin  rəhbərlik etdiyi II hökumət kabineti təşkil edildi. 

Qeyd etdik ki, Azərbaycan nümayəndələri artıq bir neçə dəfə idi ki, 

Osmanlı dövlətinin səlahiyyətlilərindən kömək istəmişdilər. Bu kömək 

məsələsi müstəqilliyini yeni elan etmiş Azərbaycan Demokratik 

respublikasının nümayəndələri tərəfindən Batum konfransı başlayan kimi, 

müqavilə hələ imzalanmadan yenə də gündəliyə gətirilmişdi. Batum 

konfransında Osmanlı nümayəndə heyətinin ikinci, rəhbəri olan  3 Ordunun 

komandanı Vehib Paşa 2 iyun 1918-ci ildə Gəncədə olan Nuru Paşaya 

aşağıdakıları yazmışdı: 

1. Müstəqil Azərbaycan hökuməti müsəlmanlarının tələbi ilə əlaqədar 

olaraq müsəlmanları bolşevik təcavüzündən xilas etmək üçün müxtəlif 

hissələrdən təşkil olunmuş bir diviziyanı (müfrezeyi) Qazax bölgəsi 

üzərindən Gəncə istiqamətinə göndərəcəyəm. Bu diviziyanın süvariləri 

Qazax ilə Gəncə arasındakı dəmiryol vağzallarını mühafizə edəcəklər. 

Qarsdakı qrup komandanı həzrətlərinə məsələ haqqında lazım olan məlumat 

veriləcəkdir. Diviziya və birliklər öz komandirlərinin rəhbərliyi altında 

qalacaqlar, 

2. Qafqaz İslam ordusu üçün lazım olan silahlar və sursat Qarakilsə və 

Cəlaloğlunda hazırlanmışdı. Bunları götürtdürməyinizi xahiş edirəm. 

Dördüncü kolordu məntəqəsinə aid olan bölgələr üçün lazım olan silah 

Culfaya göndəriləcək. 

3. Gümrü-Culfa dəmiryolu müqaviləyə görə bizə verilmiş olub, 

gürcülər ilə sülh mümkün olarsa, Batum-Gəncə xəttindən647 də qeyd olunan 

məqsəd üçün istifadə ediləcəkdir.648 

3-cü Ordu komandanı Vehib Paşanın Nuru Paşaya məktubunda bir sıra 

məsələlərə aydınlıq gətirilmişdir. Burada Gəncəyə kömək üçün göndərilən 

                                                           
 

646 Azərbaycan tarixi. Ill c. s.138. 
647 “Lakin irəlidə görəcəyik ki, almanlara arxalanan gürcülər Batum-Gəncə dəmiryol 

xəttindən, arzu etdiyimiz kimi, istifadə edilməsinə imkan verməyəcəkdir ki, bu da Bakının 

azad edilməsini gecikdirəcəkdir.” Yusuf Hikmet Bayur. Türk inkilabı tarihi, cilt: III. 1914-

1918 Genel savaş Kısım: IV Savaşın sonu. Ankara, 1991, s. 211. 
648 Rüştü E. K. Büyük harpte Kafkas yollarında 5-ci piyade fırkası, Askeri mecmua №93 

(tarih kısmı, №34), 1934. 5-6. 
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Osmanlı ordusu haqqında məlumat verilməklə yanaşı, həm də yeni 

qurulacaq Azərbaycan ordusu haqqında da məlumat verilmişdir. Bunlardan 

başqa, yeni qurulacaq Azərbaycan ordusuna silah sarıdan köməklik də 

göstəriləcəyi bildirilirdi. 

Vehib Paşa eyni gündə Ənvər Paşaya göndərdiyi teleqrafda yazırdı: 

“Azərbaycan hökuməti müraciətində onların bolşevik təcavüzündən 

qorunması xahiş edilir. Dinclik və təhlükəsizliyin təmin edilməsi, Bakı və 

ətrafının bolşeviklərdən qurtarılması,  ərazisi daxilindəki dəmiryollarının 

təmir və fəaliyyətə alınması ilə əlaqədar olaraq xahişlərini dərhal qəbul 

edərək ən cəsur və qabiliyyətli bir diviziyanı hazırladım və lazım olarsa, bu 

qüvvəni göndərə bilərəm”.649 

İyunun 4-də Batumda Türkiyə ilə Ermənistan arasında imzalanan sülh və 

dostluq haqqında barış müqaviləsinə əsasən, Ermənistan Respublikasının 

ərazisi təqribən 10 min kv.km, əhalisi isə 321 min nəfər (o cümlədən 230 

min erməni, 80 min müsəlman, 5 min yezidi kürdləri, 6 min digər millətlər) 

təşkil edirdi. Bu respublikanın ərazisinə Novo-Bəyazid qəzası, İrəvan 

qəzasının beşdə üçü, Eçmiədzin qəzasının dörddə biri, Aleksandropol 

qəzasının dörddə biri daxil idi. 

Osmanlı hökumətinin Qafqaza, ilk olaraq bolşevik-erməni qırğınlarından 

qurtarmaq üçün Azərbaycana köməyə qərar verməsi ilə qarşısına yeni bir 

cəbhə çıxmış olurdu. Suriya-Fələstin və İraq cəbhələrində türk orduları hər 

baxımdan çox üstün olan ingilis qoşunları ilə qarşı-qarşıya dayanmışdı. 

Fələstinin arxasında olan yerlər də ərəb bölgələrinin təhlükəsi altında idi. 

Hicazda və İranda da müharibə davam edirdi. Hər yerdə ordular yoxsulluq 

içərisində, əsgərlər yarı ac, yarı çılpaq, bununla əlaqədar olaraq qaçanlar da 

çox idi.650 

Ənvər Paşa Azərbaycana kömək üçün Rumıniyadan geri gələn birliyi və 

ölkədəki son birlikləri Qafqaz və Şimali İrana göndərmişdi. 

Osmanlı dövlətinin Qafqazda hərəkətə başlaması müharibənin gedişinə 

təsirsiz qalmamışdı. Bu hərəkatın ən çox Suriya cəbhəsinə təsir göstərdiyi 

müasirlər tərəfindən qeyd edilir. Bu yalnız Osmanlı dövləti üçün deyil, 

Almaniyanın da vəziyyətinə təsir göstərmişdir. Burada  vəziyyətin spesifik 

xüsusiyyəti ondan ibarətdir ki, Almaniya ilə Osmanlı dövləti müttəfiq 

olmalarına baxmayaraq, birinci ikincini Qafqazda tək buraxmamaq üçün 

hərbi birliklərinin bir hissəsini Qafqaza gətirdi. 651  Bu hadisələr barədə 

Suriya cəbhəsinin komandanı olan Liman Fon Sanders məlumat verir. 

                                                           
 

649 Rüştü E.K. Büyük harpte Kafkas yollarında 5-ci piyade fırkası. Askeri mecmua №93 

(tarih kısmı, №34), 1934,  s. 7. 
650 Yusuf Hikmet Bayur .Gösterilən əsəri, s. 211. 
651 Yenə orada. 

http://az.azvision.az/tags/Erm%C9%99nistan
http://az.azvision.az/tags/Erm%C9%99nistan
http://az.azvision.az/tags/erm%C9%99ni
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3.24. Liman Fon Sanders 
 

Liman Fon Sanders alman komandanlığının bu kimi tədbirlərinə qarşı 

çıxmışdır. 15 iyun 1918-ci ildə Ənvər Paşa Liman Fon Sandersə göndərdiyi 

teleqramda alman komandanlığının Fələstindəki bütün alman birliklərini 

geri çəkməyi planladığını və bu işə bir ovçu taburla başlanılacağını 

bilidirir.652 

Qafqazla əlaqədar planlaşdırdığını bir neçə layihənin olduğunu öyrənən 

Liman Fon Sanders aşağıdakılarla Ənvər Paşaya cavab vermişdi. L.Sanders 

bildirirdi ki, əgər bu birliklər Qərbi alman cəbhəsinə göndəriləcəksə, heç bir 

sözü yoxdur. Qafqaz və ya hər hansı bir türk cəbhəsinə göndəriləcəksə, 

komandanlıqdan çəkiləcəyini bildirirdi.653 

L.Sandersin cavabı Ənvər Paşaya çatmazdan Osmanlı Baş qərargahının 

başçısı alman generalı Fon Sandersdən 16 iyun 1918-ci il tarixində bir 

telefonaqram alır. Orada alman baş qərargahının Fələstindəki alman 

birliklərini geri çəkmək haqqında qərarı göstərilirdi. 146-cı alman polkı ilə 

11-ci ovçu taburunun geri göndərilməsi tələb edilirdi. Biri Qafqazdan, digəri 

İzmirdən iki türk diviziyasınin Fələstinə göndərilməsinin düşünüldüyü əlavə 

edilmişdi”. 654  Burada almanların məqsədi açıq şəkildə görünürdü. 

Fələstindəki öz birliklərini çəkib Qafqaza göndərmək və oradakı türk 

birliklərinin bir hissəsini Fələstinə göndərməyi nəzərdə tuturdular. Bununla 

da Qafqazda türklərin əlindəki üstünlüyü azaltmaq, ya da aradan qaldırmaq 

istəyirdilər. 

Liman Fon Sanders İstanbuldakı alman böyük elçisi Kont Bernstorffa 20 

iyun 1918-ci il tarixində uzun bir telefonaqram göndərir. Telefonaqramda 

bildirir ki, komandası altında olan türk birlikləri alınıb türklərin başqa 

yerlərdəki fəaliyyətdə olduğu yerlərdə istifadə edilərsə, dərhal vəzifəsindən 

çəkiləcəkdir.655 

21 iyun 1918-ci ildə Böyük elçidən  Liman Fon Sandersə cavab gəlir.  

Orada bildirilir ki, bu, Gürcüstanla əlaqədardır. Güya bu Qafqaz işlərini 

nizama salmaq üçün edilir. Orada olan türk orduları Urmiya və İrandan İraq 

cəbhəsinə hərəkət edə bilsin.656 Bu hadisələrin sonunda Liman Fon Sanders 

imperatorun tapşırığı ilə vəzifəsinə davam edir. 

                                                           
 

652 L.Fon Sanders: Cinq ans de Turquie, s. 279; Yusuf Hikmet Bayur. Gösterilən əsəri, s. 

212.  
653 L.Fon Sanders: Göstərilən əsəri, s. 280; Yusuf Hikmet Bayur. Göstərilən əsəri, s. 212. 
654 L.Fon Sanders: Göstərilən əsəri, s. 280; Yusuf Hikmet Bayur. Göstərilən əsəri, s. 212. 
655 L.Fon Sanders: Göstərilən əsəri, s. 281; Yusuf Hikmet Bayur. Göstərilən əsəri, s. 212. 
656 Almanlar bu tədbirlərlə türklərin Bakını almasını istəmirdilər. Oranın rusların əlində 

qalmasını daha uyğun hesab edirdilər. Bunun əsas səbəbi ondan ibarət idi ki, almanlar 

zəifləmiş bölşeviklərdən nefti daha asan ala biləcəklərini düşünürdülər. Bu məqsədlə 

ruslarla bir müqavilə də imzalayacaqdılar. Qafqazdakı Osmanlı ordusunu isə Bakıya 
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3.25.  Müsəlman-türk birliyi məsələsi 
 

Fevral inqilabından sonra Rusiya imperiyasında da millətçilik hərəkatının 

inkişafı üçün əlverişli şərait yaranmışdı. Bir tərəfdən çarizmin 

devrilməsindən sonra yaranmış vəziyyət, digər tərəfdən bolşeviklərin milli 

məsələ ilə əlaqədar şüarları Rusiya imperatorluğunun hər yerində milli 

hərəkatın dirçəlməsinə təsir göstərmişdi. Rusiya imperatorluğu Leninin 

ifadə etdiyi kimi, “xalqlar həbsxanası” olduğundan burada milli hərəkatda 

çox xalqların fəaliyyəti meydana çıxırdı. Mərkəzi Rusiyada, Ukrayna, 

Belarusiya, Orta Asiya və başqa bölgələrdə müxtəlif milli təşkilatlar və 

onların fəaliyyətinin nəticəsi olaraq milli hərəkat qüvvətlənmişdi.  

Rusiyada XX əsrin əvvəllərindən başlayan müsəlmanların hərəkatında 

türkçülük də mühüm yer tuturdu. Bu onunla əlaqədar idi ki, islam dini 

Rusiya çərçivəsində böyük hərəkatın meydana çıxması üçün yetərli deyildi.  

“Türklərin bir tərəfdən İran Azərbaycanına girmələri, Qafqazda, 

müsəlman–türk xalqlarını hərəkətə gətirmişdi”.657 Əslində türkçülük şüurlu 

olaraq Rusiyadakı türklər arasında başlamışdı. Çox halda Rusiyada 

türkçülüyün meydana gəlməsini Rusiyadakı panslavyanizmlə əlaqələndirir-

lər ki, bunda da həqiqət payı çoxdur.658 “Türkçülüyün əhatəli və bütün türk 

xalqlarını əhatə edən böyük bir cərəyan halına gəlməsində isə rusiyalı türk 

ziyalılarının əməyi böyük olmuşdur. Qaspiralı İsmail bəylə başlayan 

cərəyan genişlənmiş, Kazan, Azərbaycan və Türküstana qədər 

yayılmışdı”.659 

Osmanlı dövlətinin liderlərinin turançılıq proqramları çox halda “İttihad 

və Tərəqqi” cəmiyyətinin 11 noyabr 1917-ci il tarixində nəşr etmiş olduğu 

bir məlumata çox əhəmiyyət verilir. Məlumatda deyilirdi: “Vətənimizin və 

millətimizin milli idealları bizi Moskva düşmənini məğlub etməyə dəvət 

edir. Beləliklə, (Rusiyadakı) bütün soydaşlarımızı əhatə edən, onlarla 

birləşməmizə imkan verəcək təbii hüdudlarımız əldə edilmiş olacaqdı”.660  

Burada əslində qeyri-adi heç bir fikir yoxdur. Bunlardan birincisi ondan 

ibarətdir ki, hakimiyyətdə olan “İttihad və Tərəqqi” partiyası üçün 

əhəmiyyətli olanı və arzu etdiyi başlanmış müharibədə Rusiyanın məğlub 

edilməsi idi. Doğrudan da Rusiyanın Osmanlı dövləti tərəfindən məğlub 

edilməsi bölgənin siyasi coğrafiyasında əsaslı dəyişikliklər yarada bilərdi. 

Bunun hökmən turançılıqla nəticələnəcəyini iddia etmək mümkün deyildir. 

                                                                                                                                                    
 

çatmadan Culfa-Təbriz yolu ilə İrana və oradan da İraqa göndərmək istəyirdilər. Yusuf 

Hikmet Bayur. Göstərilən əsəri, s. 213. 
657 Kurat Akdes Nimet. Göstərilən əsəri, s. 496. 
658 Kurat Akdes Nimet. Göstərilən əsəri, s. 496. 
659 Kurat Akdes Nimet. Göstərilən əsəri, s. 496. 
660 Kurat Akdes Nimet. Göstərilən əsəri, s. 498. 
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Heç təsadüfi deyil ki, Rusiyada olan aydınlar, xüsusən Azərbaycanın siyası 

xadimləri “İstanbuldan idarə edilmək istəmədiklərini” imkan daxilində 

Osmanlı dövlətinin səlahiyyətlilərinə çatdırırdılar. 

Hələ 1918-ci ilin əvvəllərində Hüsaməddin Tuqaçla olan görüşdə Nəsib 

bəy Yusifbəyli demişdi: “Azərbaycana bir türk ordusunun gəlməsi lazımdır. 

Ancaq qorxduğumuz bir məqam var. Türklər bizi İstanbuldan idarə etmək 

fikrində olmamalıdırlar. Bizim partiyamızın proqramı var. Ona riayət 

etmək lazımdır”.661 

 Nəsib bəy Yusifbəyli ən çətin vəziyyətdə belə proqramından imtina 

etməmiş, Azərbaycanda fərqli bir dövlətin qurulacağını bildirmişdir. 

Şübhəsiz ki, o zaman Nəsib bəy Yusifbəylinin açıqlamadığına baxmayaraq, 

bu cümhuriyyət idi. Bir qədər sonra fikrini aşağıdakı şəkildə ifadə etmişdir:  

“Azərbaycanın ictimai quruluşu (Osmanlı dövləti ilə müqayisədə-H.S) 

tamamilə bambaşqadır. Bakı bir sənaye şəhəri olub, fəhlə mərkəzidir. 

Sultan rejimi buradakı vəziyyətə uyğun deyildir. Biz xalqın bütün sinif və 

təbəqələrinin bərabərliyi üzərində dayanan bir hökumət qurmaq istəyirik. 

Millətçi və demokratik idarə istəyirik. Halbuki Osmanlı padşahlığı idarəsi 

də rejim etibarı ilə çar idarəsindən fərqsizdir. Əlbəttə, bu mövzu irq 

məfhumundan ayrıdır. Əlbəttə ki, Osmanlı türkləri Azərbaycan türklərinin 

böyük qardaşıdır”.662 

Çoxlarını narahat edən “İttihad və Tərəqqi”nin məlumatındakı “təbii 

hüdudlarımız əldə edilmiş olacaqdı” fikridir.  Təbii hüdudların əldə edilməsi 

o yerlərin Osmanlı dövləti ilə birləşməsi ilə əlaqədar deyildi. Osmanlı 

dövləti həqiqətən də Rusiyanı məğlub etmiş olsaydı, o zamana qədər 

meydana gəlmiş mənəvi birliyin davamı olaraq türklərin böyük bir 

coğrafiyada birliyi həyata keçirilmiş olacaqdı. Amma bu heç də turançılıq 

iddialarının gerçəkləşməsi demək deyildir. Bununla da Osmanlı dövlətinin 

hüdudları birdəfəlik Rusiyadan uzaqlaşmış olacaqdır. Heç  təsadüfü deyil ki, 

Osmanlı dövləti Rusiya ilə arasında “bir tampon dövlətin qurulmasına”663 

çox əhəmiyyət verirdi. Osmanlı dövlətinin ən çox arzu etdiyi də bu idi. 

1918-ci ilin yayında Osmanlı dövlətinin Qafqaz yürüşü o bölgəyə yerləşmək 

üçün deyil, soydaşlarını məhv olmaqdan, Qafqazın ermənilər və onların 

havadarı bolşeviklər tərəfindən müsəlmanlardan təmizlənməsinin qarşısını 

almaq məqsədi ilə olmuşdu. “Yəni müharibənin qayəsi Rusiyadakı “türk 

qardaşları” qurtarmaqdı; təbii hüdud olaraq da hər halda Qafqaz dağları 

silsiləsi nəzərdə tutulurdu”.664  

                                                           
 

661 Hüsamettin Tuğaç. Bir neslin dramı. Ankara, 1966, s.155. 
662 Hüsamettin Tuğaç. Bir neslin dramı. Ankara, 1966, s.155. 
663 Kurat Akdes Nimet. Göstərilən əsəri, s.498. 
664 Kurat Akdes Nimet. Göstərilən əsəri, s.498. 
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Hadisələrdən uzun müddət keçdikdən sonra Osmanlı ordusunun Qafqaz 

yürüşünün nə qədər əhəmiyyətli, millətlərarası münasibətlər hüququna 

uyğun olub olmaması mübahisə obyektinə tez-tez çevrilir. Tarixi ədalət və 

bir xalqın yaşayış haqqı mövqeyindən yanaşıldıqda, Osmanlı dövləti 

Qafqazda yaşayan müsəlmanları, azərbaycanlıları qurtarmaq üçün bu 

yürüşü təşkil etməli idi. Təşkil etdi də. Azərbaycanda və Dağıstanda 

müsəlmanlara və azərbaycanlılara qarşı tətbiq edilən bölgələri etnik 

təmizləmə tədbirləri təbii olaraq qeyd olunan bölgələrin qısa müddət 

içərisində bolşevizmin qələbəsi şüarı altında müsəlmanlardan, 

azərbaycanlılardan təmizlənməsi mənasında başa düşülməlidir. 

Lakin bir məsələnin də nəzərə alınması lazımdır ki, sənədlərdən də 

göründüyü kimi artıq Rusiyanın və Osmanlı dövlətinin sərhədləri içərisində 

yaşayan türklərin mənəvi bağları çox möhkəmlənmişdir. Onlar çarizmin ən 

sərt senzurasına baxmayaraq Osmanlı türkləri ilə olan münasibətlərini 

davam etdirir, ehtiyac olduqda kömək göstərməkdən çəkinmirdilər. 

Beləliklə, Anadoluda və Rusiyada yaşayan müsəlmanlar və türklər türk 

millətçiliyi bayrağı altında siyasi mübarizə səhnəsinə çıxmağa 

başlamışdılar. XX əsrin əvvəlləri ilə müqayisə etdiyimizdə Birinci dünya 

müharibəsi dövründə Anadolu və Rusiyada yaşayan müsəlmanlar, türklər 

arasında birliyin və onların qüvvələrinin birləşdirilməsinin zəruriliyi hər 

addımda irəli sürülürdü. Artıq bu birlik ideyası Rusiyada yaşayan 

müsəlmanlar arasında çox tərəfdarlar tapmışdı.Hansı partiyadan olmasından 

asılı olmayaraq Qafqazdan gəlmiş nümayəndələr belə bir fikirdə həmrəy 

idilər ki, türk ordusunun Qafqaza girməsi zəruridir.665 

 

3.26.  Almaniyanın  Azərbaycan siyasəti 
 

Sovetlər ilə almanlar arasında Qafqaz, xüsusən Bakı ilə əlaqədar olaraq 

gizli müqavilə imzalanmışdı. Berlində Sovet Rusiyasının Böyük elçisi İoffe 

Bakıya aid narahatlıqlarını, yəni oranın ,,türk hücumuna məruz qaldığını” və 

gələcəkdə bununla əlaqədar meydana çıxa biləcək problemləri Almaniyanın 

Xarici İşlər nazirliyinin səlahiyyətliləri ilə dəyərləndirirdi. İoffenin 

bildirdiklərinə görə türklər Bakı üzərinə yürüşə keçərlərsə, İrandakı ingilis 

qüvvələri də oraya gələcək və oranı zəbt edəcəklər. Bakı Sovetlərin əlində 

qaldıqca, almanlara istədikləri miqdarda neft veriləcəyi razılaşdırılmışdı. 

Almanların istədikləri də bu idi. İyunun sonlarında və avqustun əvvəllərində 

almanlarla ruslar arasında bu mövzuda müqavilə imzalanması üçün əlverişli 

şərait yaranmışdır. 1918-ci il avqust ayının sonlarına qədər Qafqaz, xüsusən 

Bakı məsələsinin almanlarla ruslar arasındakı müzakirələri davam etmişdi. 
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27 avqust 1918-ci ildə Brest-Litovsk müqaviləsinə əlavə olaraq Berlində 

bir müqavilə imzalandı. Bu əlavə müqavilənin 14-ci maddəsinə görə 

Osmanlı dövlətinin Qafqazda olan əsgəri birlikləri Kür çayını 

keçməməlidirlər. Əslində bu Osmanlı yardım birliklərinin Azərbaycanın 

əsas ərazisinə daxil olmamasının tələb edilməsi demək idi. Daha sonra 

maddənin tələbində əgər Kür çayını keçmiş əsgəri birliklər var idisə onlar da 

geri qaytarılmalı idi. Bu maddənin Rusiya ilə Almaniya arasında 

imzalanmış əlavə müqaviləyə daxil edilməsinin diplomatik mənası və 

onunla bərabər öhdəliyi bundan ibarət idi ki, almanlar türk qüvvələrinin 

Bakı üzərinə yürüşünə mane olmalı idilər.   

Türklərin Bakıya hücumunun ləngiməsində almanların rolu az 

olmamışdır. Almanların Osmanlı ordusunun Bakının xilas edilməsi uğrunda 

mübarizəsinə mane olması yalnız almanların ruslarla imzalamış olduqları 

əlavə müqavilə ilə əlaqədar deyildi. Osmanlı əsgəri birliklərinin Qafqaz 

yürüşünün əvvəllərindən almanlar onlara mane olmağa çalışırdılar. Əvvəldə 

qeyd etdiyimiz kimi Almaniya ilə Gürcüstan arasında imzalanmış 

müqavilələrdə ölkənin ərazisində olan dəmir yolunun almanların nəzarətinə 

verilməsi nəzərədə tutulurdu.  

Almaniya müqavilənin onlara vermiş olduğu bu haqqdan istifadə edərək 

türklərin Batum-Tiflis-Bakı dəmiryolundan əsgəri avadanlıqlar və əsgər 

daşınmasına imkan verməməsi türk birliklərinin Bakı istiqamətində bir sıra 

hallarda olan müvəffəqiyyətsizliklərinin əsas səbəbi idi. Batum-Tiflis-Bakı 

istiqamətindən dəmiryolundan istifadə edilməsinə imkan verilməməsi 

Osmanlı dövlətini başqa yollar axtarmaq məcburiyyətində qoymuşdur. Buna 

görə də Osmanlı ordusu lazım olan əsgəri avadanlığı və əsgərləri Təbriz 

istiqamətində nəql etməyə məcbur olmuşdur. Yalniz Təbriz istiqamətindən 

lazım olan miqdarda hərbi avadanlıq və əsgər daşındıqdan sonra türk 

qüvvələri Bakı istiqamətində fəallaşa bilmişdilər. 

Osmanlı dövlətinin səlahiyyətliləri Rusiya imperatorluğundakı müsəlman 

türklərin təşkilatmasını həyata keçirmək üçün bütün imkanlardan istifadə 

etməyi düşünürdü. Bununla əlaqədar olaraq Petroqradda “Müxtəlif 

komissiyalarda” olan Qalib Kemali bəyin 666  1918-ci ilin 21 yanvarında 

göndərdiyi məktubunda Rusiyada olan müsəlmanların təşkilatlanmasına 

təsir edə biləcək amilləri göstərilmişdi. Onun təqdimatına görə rus 

əsirliyində olanların xidmət göstərmələri üçün onların Kırım, Qafqaz, 

xüsusən Türküstanda çalışmalarına icazə verilməli və şərait  yaradılmalıdır. 

Bunun nə qədər mümkün ola bilməsi hökumətin qərarına bağlıdır. Onun 

məktubundan çıxan nəticə bundan ibarət idi ki, Rusiyadakı türk əsirlərindən 

müsəlmanların təşkilatlanmasında istifadə edilməlidir. Onun məlumatlarına 
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görə türk əsirləri Türküstanın müxtəlif yerlərində təhsil sahəsində fəaliyyətə 

başlamışdılar Lakin bunları məlum bir məqsədlə bir yerə toplaya biləcək 

təşkilat yoxdur. Belə bir təşkilatın qurulmasının vacib olduğunu 

vurğulayırdı. 

1917-ci il rus inqilabından sonra Rusiyada yaşayan müsəlman-türk-

tatarların təşkilatlandırılması məsələsi ilə əlaqədar təkliflər hökumət 

tərəfindən ələ alınmağa başlandı. İlk hədəf, Azərbaycan və ümumilikdə 

Qafqazda Türkiyə tərəfindən fəaliyyət göstərəcək təşkilatın yaradılması 

ideyası meydana çıxdı.  Bu məqsədlə də 1918-ci ilin martında “Türkiyə 

nümayəndəsi” adı altında Həsən Ruşənin başçılığı ilə “İttihad və Tərəqqi” 

partiyasının xüsusi bir ,,Qafqaz şöbəsi” təşkil edilmişdi. H. Ruşəni gizli bir 

tapşırıqla Bakıya gedərək Azərbaycan, Şimali Qafqaz və Türküstandakı 

Osmanlı tərəfdarları ilə əlaqələr saxladı. Bunlarla yanaşı Həsən Ruşəni 

Bakıda bir mərkəz də yaratdı”.667 Həsən Ruşəni dərhal fəaliyyətə başlamış 

və Məmməd Əmin əfəndini təşkilat yaratmaq üçün Türküstana (hər halda 

Daşkəndə) göndərmişdi.668 

Osmanlı dövlətinin Rusiyada müsəlmanların, türk tatarların 

təşkilatlandırılması ilə əlaqədar təşəbbüsləri ilk nəticələrini dərhal vermişdir. 

Mənbələrdə 669  Məmməd Əmin əfəndi Daşkəndə gələn kimi Türküstan 

millətçiləri ilə əlaqə yaratdığı göstərilir. Onlar dərhal təşkilat yaratmağa 

başlamışdılar. Bunun nəticəsində Türküstan millətçiləri Məmməd Əmin 

əfəndi ilə olan müzakirələrdən sonra bir qrup təşkil edib, Türküstanda 

hakimiyyəti ələ almaq üçün Osmanlı dövlətindən kömək istəmək qənaətinə 

gəldilər. Bu məqsədlə Abidcan əfəndi adlı bir nəfəri Bakıya, Həsən Ruşəni 

bəyin yanına göndərmişdilər. Abidcan (Mahmud) əfəndi tərəfindən Həsən 

Ruşəni bəyə təqdim olunan “Arzuhal” məktubu 9 yanvar 1918-ci ilə aiddir. 

Orada yazılırdı:  

“Türkiyə nümayəndəsi Həsən Ruşəni Bəy əfəndiyə, Türküstanın daxili 

vəziyyətinin islahatı və milli bir qüvvənin təşkili üçün Türkiyənin qabaqcıl 

adamlarına ehtiyacımız vardır. Türküstana göndərmiş olduğunuz  Məmməd 

Əmin əfəndinin məsləhəti ilə zati alinizdən təlimat və köməkçi almaq üçün 

Türküstan nümayəndəsi statusu ilə millətdaşlarınız tərəfindən Bakıya 

göndərildim. Millətimizin məfəətinə uyğun işlər görə bilmək üçün müvafiq 

proqramlar və bütün bu işləri görə biləcək  köməkçilərlə təmin etməyinizi 

xahiş edirəm”.670 

9 yanvar, 1918 Türküstan nümayəndəsi  

                                                           
 

667  T.Svyatoxovski. Göstərilən əsəri, s.163; Документы внешней политики СССР. 

Москва, 1960,  док.319, с. 443-444 .  
668 Yenə orada, s. 443-444 . 
669 Yenə orada,  s. 443-444 . 
670 Документы внешней политики СССР. Москва, 1960,  д.319, с.443-444 . 
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“Arzuhal” məktubun üzərində Türkiyə nümayəndəsi Həsən Rüşənin  

dərkanarı vardır. 

Osmanlı dövlətinin Rusiyada olan müsəlmanları təşkilatlandırmaq 

fəaliyyəti imkan olan yerlərdə davam etdirilmişdir. Lakin Türküstanda 

vəziyyətin dəyişməsi ilə əlaqədar olaraq orada fəaliyyət göstərmək 

çətinləşmişdir. Azərbaycanda olduğu kimi Türküstan əhalisinin də Osmanlı 

dövlətinə çox böyük rəğbəti var idi. Lakin Qafqazdan fərqli olaraq 

Türküstanda sovet Rusiyasının mövqeyi daha möhkəm idi. Osmanlı 

dövlətinin o zaman Türküstandakı hadisələrə təsir  göstərmək imkanı vardı. 

 

3.27. Azərbaycan dövlətlərarası münasibətlər sistemində 
 

İngiltərənin Birinci dünya müharibəsində ən çox vuruşduğu Osmanlı 

dövləti olmuşdu. O, Osmanlı dövlətinin hərbi qüvvələrinin Qafqaz yürüşünü 

hər vasitə ilə əngəlləməyə çalışırdı. Başqa dövlətləri olduğu kimi İngiltərəni 

də Azərbaycana cəlb edən Bakı nefti idi. Bununla əlaqədar olaraq o da 

Bakını rus və ermənilərlə birlikdə Osmanlı dövlətinə qarşı müdafiə etməyə 

hazır idi. Almaniya yeni təşkil olunan Gürcüstan və Ermənistan 

respublikalarını tanıdığı halda müxtəlif səbəblərlə Azərbaycan Demokratik 

Respublikasını tanımamışdı. Almaniyanın bu münasibəti Osmanlı dövlətinin 

Qafqaz siyasətinə qarşı olması ilə əlaqədar idi. 

Digər tərəfdən Rusiya Azərbaycan Demokratik Respublikasını 

tanımadığı üçün onunla münasibətlərini davam etdrməyi düşünən Almaniya 

da tanımağı lazım bilməmişdi. Almanlar Osmanlı dövlətinə çoxlu 

ultimatumlar vermiş, onun Qafqazda hərəkatını yarımçıq qoymağa 

çalışmışdı.671 

Lakin Bakının Qafqaz İslam ordusu tərəfindən azad edilməsinin həyata 

keçməsi qətiləşdiyində Almaniya münasibətini dəyişməyə başladı. 

Almaniya bilirdi ki, Gürcüstanda olan məhdud qüvvə ilə Bakını işğal etməsi 

mümkün deyildi. 

Almaniya çoxlu planlar hazırlayaraq Qafqaz İslam ordusunun Bakı 

üzərinə yürüşünə mane olmağa çalışırdı. Lakin onların müxalif planları 

həyata keçmədi. 

Ənvər Paşanın almanların Qafqaz ordusuna qarşı olan təxribatlarından 

xəbəri var idi. Osmanlı birliklərinin hərəkətinə mane olmaq üçün almanlar 

Azərbaycan daxilindəki dəmiryollarının nəzarətini əllərində saxlamaq və 

hətta dəmiryol vağzallarını işğal etməkdən də çəkinmirdilər. Bu kimi 

fəaliyyətlərə qarşı türk birliklərinə gücdən istifadə etmək səlahiyyəti 

verilmişdi. Almanların nəzarətində olan vağzal və dəmiryollarının onlardan 

                                                           
 

671 Ş.Sevket Aydemir. Makedoniya’dan Orta Asiya’ya Enver Paşa. C.3, İstanbul, 1978, 
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təmizlənməsi əmr edilmişdi”.672 Bununla əlaqədar olaraq Almaniya Osmanlı 

dövlətinə olan ultimatumlarını daha da sərtləşdirmişdi. “Marşal 

Ludendorfun “Dərhal Qafqazı buraxıb, çəkilin” mahiyyətində bir ultimatum 

da verdiyi haqqında məlumat var.673 

Bakının alınmasını asanlaşdırmaq üçün ora əlavə birliklərin 

göndərilməsinə ehtiyac var idi. Bu məsələnin ən asan yolu Batumda olan 

türk birliklərinin bir diviziyasını Tiflisdən dəmiryolu vasitəsi ilə Bakıya 

Qafqaz İslam ordusunun sərəncamına göndərmək idi. Lakin almanlar və 

gürcülər türklərin Qafqaz İslam ordusunun sərəncanmına yeni qüvvələr 

göndərməsini müxtəlif şəkildə əngəlləyirdilər. Onlar gah danışıqları uzadır, 

ya da körpünü yıxaraq türk əsgərlərinin, silah və cəbbəxanasının 

göndərilməsinə mane olurdular. Alman və gürcülərin bu kimi fəaliyyətləri 

1918-ci il avqustun axırına qədər davam etmişdir. Türk tərəfi məcbur olaraq 

Gümrüdəki birliklərdən bir diviziyanı piyada olaraq Azərbaycan 

Demokratik  Respublikasının köməyinə göndərmişdi.  

Lakin sonunda almanlar Bakının yalnız Osmanlı qüvvələri tərəfindən 

azad edilməsini də qəbul etmək istəmirdilər. Həmin məsələ ilə bağlı Bakının 

azad edilməsində Osmanlı ordusu ilə birlikdə az miqdarda olsa da alman 

birliklərinin iştirak etməsini istəyirdilər. Bununla əlaqədar olaraq Ənvər 

Paşa qeyd edirdi ki, bizim Azərbycandakı hərəkatımız, başlandığından bəri 

almanlar tərəfindən yaxşı qarşılanmırdı. Almanlar Bakının zənginliklərindən 

faydalanmaq imkanına, haqqına sahib olmağa çalışırdılar. Ona görə 

almanlar Tiflisdəki bir alman taburunun Qafqaz İslam ordusu ilə birlikdə 

Bakı hücumuna daxil olmaq istəyirdilər.674  

Almanlar Tiflisdə polkovnik Von Der Goltzın komandası altında 

Odessadan gətirdikləri bir batalyona qədər qüvvə toplamışdılar ki, bunu, 

türk ordusu ilə Bakıya göndərmək istəyirdilər. Lakin müəlliflərin bir fikrinə 

də xüsusi əhəmiyyət verilməsi lazımdır ki, almanların Bakıya hücumda 

iştirakı sonradan Azərbaycan Demokratik respublikası üçün problemlər 

yarada bilərdi. Əslində Almaniya Bakının Azərbaycan Demokratik 

Respublikasına verilməsinə tərəfdar deyildi. 

Nuru Paşa almanların bu istəyini qətiyyən qəbul etməyəcəyini, Bakının 

azad edilməsi üçün türk qüvvələrinin kafi olduğunu Tiflisdəki Osmanlı 

nümayəndəsi Abdülkərim Paşaya bildirmişdi.675 

                                                           
 

672 ATASE Arşivi; BAF. Koll. K. 1141, D.582, F. 1-1; Yüceer, N., Göstərilən əsəri, s. 60. 
673 Ş.Sevket Aydemir. Makedoniya’dan Orta Asiya’ya Enver Paşa. C.3, İstanbul, 1978, 

s.411-414. 
674 ATASE Arşivi; №11/15294, Kls. 3820, dos. 12, F. 19-2; Birinci Dünya Harbinde Türk  

Harbi Kafkas Cephesi 3’ncü Ordu Harekatı. Cilt IV, Ankara, 1993, s. 584. 
675ATASE Arşivi; №11/15294, Kls. 3820, dos. 12, F. 19-2; Birinci Dünya Harbinde Türk  
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Bu məsələdə Ənvər Paşa nə qədər ciddi olsa da almanlara birbaşa cavab 

verilməsini, onların ümidlərinin birdəfəlik kəsilməsini istəmirdi. Ona görə 

bütün varlığı ilə alman birliklərinin Bakının azad edilməsində iştirakına 

qarşı olsa da, onu elə etmək istəyirdi ki, bu, almanların birbaşa rədd 

edilməsi mənasında olmasın. Ənvər Paşa həqiqi fikrini qeyri-müəyyən 

şəkildə bildirirdi, elə bir şəkildə ki, almanların Bakının azad edilməsində 

iştirak etmələrinə Osmanlı dövlətindən razılıq veriləcəyini gözləmək ümidi 

verirdilər. Bunun üçün Ənvər Paşa almanalarda belə bir fikir yaratmağa 

çalışırdı ki, onların Bakının azad edilməsində iştirakı “hökumət 

mərkəzindən (İstanbuldan) icazə alınmasından asılıdır”.676 Ənvər Paşa bu 

fikrini Nuru Paşanın Fon Kressə bildirməsini əmr edirdi. 

Bu məqsədlə də Tiflisdə olan general Fon Kress Şərq Orduları Qrupunun 

komandanı Xəlil Paşaya göndərdiyi telefonaqramda “Bir və ya bir neçə 

Alman birliyinin şəhərin azad edilməsi sırasında qəbul edilməsini və ya 

şəhərdə təhlükəsizliyin qorunması ilə əlaqədar onların türk komandanlığının 

əmrinin altına girməsini təklif və xahişini  edirdi.677 Almaniyanın siyasətinin 

əsas mahiyyəti bundan ibarət idi ki, Osmanlı dövlətinin Bakını azad 

etməsinə mane ola bilmədiyində onun qələbəsinə şərik olmağa çalışırdı. 

Buna müvafiq olaraq Bakı neftindən pay almağı düşünürdü. 

Alman generalı Kressin bu kimi təkliflərinə vaxt qazanmaq üçün  qəti bir 

cavab verilməmişdi. Ancaq o, Qafqaz İslam ordusu komandirinin 

münasibətini və cavabını gözləmədən bir alman birliyi ilə ordu 

komandanlığının əmrinə girmək üçün yola çıxmışdı. Onun geri göndərmək 

onsuz da Almaniya ilə soyuq olan münasibətləri daha da pisləşdirərdi. 

Bunun olmaması üçün alman birliklərinin gəldiyi Gümrü sərhəddində 

dəmiryolu körpüsü dağıdılmış və xəbərləşmə xətləri kəsilərək məcburi 

birləşmənin əngəllənməsi üçün ustalıqla bir hərəkət edilmişdi. Alman 

birlklərinin Bakının azad edilməsində iştirakının qarşısı alınmışdı.678 

Almanların Bakının azad edilməsində türklərlə birlikdə hərəkət etmək 

məsələsi də fərqli şəkildə aydınlaşdırılır. Bir sıra müəlliflər alman 

komandanlığının 2 alman tuğayının türklərlə birlikdə Bakının azad 

edilməsində iştirakını almanların siyasətinin dəyişməsi ilə əlaqələndirirlər. 

Artıq Almaniya üçün Şərq cəbhəsində vəziyyət əsaslı şəkildə dəyişmişdi. 

Rusiya ilə Brest-Litovsk müqaviləsi imzaladıqdan sonra oradan gözlənilən 

təhlükə aradan qalxmışdı. İngilislərin Bakıya dəvət edilməsi ilə yeni təhlükə 

meydana gəlirdi ki, Almaniya buna biganə qala bilməzdi. “İngilisləri 

                                                           
 

676 ATASE Arşivi; №11/15294, Kls. 3820, dos. 12, F. 19-2; Birinci Dünya Harbinde Türk  

Harbi Kafkas Cephesi 3’ncü Ordu Harekatı. Cilt IV, Ankara, 1993, s. 584. 
677 M.Taylan Sorgun. Bitmeyen Savaş (Kut’ül Ammar Kahramanı Halil Paşanın Anıları). 

İstanbul, 1972, s.223. 
678 Yenə orada, s.224. 
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Bakıdan sürətlə çıxarmaq qərarı ilə Hindenburq Transqafqaza iki alman 

tuğayı göndərərək, bunların sadəcə osmanlılara kömək etməsini deyil, Bakı 

neft yataqlarını işğal etmələrini də əmr edəcək qədər irəli getmişdi”. 679 

Əslində Almaniyanın siyasətində dəyişmələr Azərbaycan Demokratik 

Respublikasının Osmanlı orduları ilə birlikdə Bakı yürüşünü dəstəkləmək 

deyil, ingilislərə qarşı mübarizə pərdəsi altında Bakıya girərək neft 

mədənlərinə sahib olmaq idi. 

 
 

3.28. Gürcüstanda alman birlikləri 
 

Almaniyanın Gürcüstandakı siyasəti qeyd olunan ölkənin sərhədləri, 

daxili ilə bağlı deyildi. Almaniyanın məqsədi öz hegemonluğunu 

gücləndirmək və genişləndirmək məqsədi ilə Vladiqafqaza qədər genişlənən 

və Ukrayna ilə sərhəd olacaq bir Gürcüstan təşkil etmək idi. Gürcüstan 

Vladiqafqaz qədər Tiflis-Vladiqafqaz dəmiryolunu da Osmanlıların əsgər 

daşınmasına bağlamışdı”.680 

İyunun ortalarında alman əsgəri qüvvələri Gürcüstana gəldi. 13 iyun 

1918-ci ildə Gürcüstan hökuməti bir məlumat yayaraq bildirir ki, almanlar 

onların dəvəti ilə əlaqədar olaraq gəlmişdir. Eyni zamanda öz qərarlarına 

uyğun olaraq Gürcüstan Demokratik Cümhuriyyətinin sərhədlərini 

qoruyacağı barədə xalqa məlumat verildi. 

Osmanlı dövlətinin Qafqazla əlaqədar planları Almaniyanın Baş 

komandanlığına və Xarici İşlər nazirliyinə də məlum idi. Yaranmış 

vəziyyətdən Ənvər Paşanın maksimum istifadə etməyə çalışacağı da məlum 

idi. Batumun türklər tərəfindən tutulması Almaniyanın səlahiyyətliləri 

tərəfindən yaxşı qarşılanmadı. 26 may 1918-ci ildə Gürcüstan müstəqilliyini 

elan edərkən təşkil olunan mərasimdə Tiflisdə yüksək rütbəli alman zabitləri 

nümayişkaranə bir formada Gürcüstan üzərində hami rolunu oynadıqlarını 

göstərmək istəyirdilər.681 

Almaniyanın Şərq Ordularının komandanı marşal Hindenburq Almaniya 

Baş Qərargahının ən nüfuzlu adamı olan Lüdendorf Ənvər Paşaya bir neçə 

dəfə Qafqazdakı vəziyyətlə əlaqədar müraciət etmişdilər. Onların 

müraciətlərində tələb edilənlər Osmanlı dövlətinin Transqafqaza aid 

planlarına qarşı idi. Onların müraciətinin məzmununu qısa olaraq aşağıdakı 

şəkildə göstərmək olar: “Qafqazda, Brest-Litovsk müqaviləsi ilə müəyyən 

                                                           
 

679 T.Svyatoxovski. Göstərilən əsəri, s.187.  
680 İsmail Berkok. Göstərilən əsəri, s.15-16; Ş.Sevket Aydemir. Makedoniya’dan Orta 

Asiya’ya Enver Paşa. C.3, İstanbul, 1978, s.411-414. 
681 Документы и материалы внешней политики Закавказья и Грузии. Тифлис, 1919, 

д.172. 
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edilmiş xəttin türk tərəfindən keçilməməsi”682 tələb edilirdi. Bu işə hətta 

Hindenburq da qarışmışdı. 

Lakin Ənvər Paşa bunlara əhəmiyyət vermədi və yenə də öz planlarını 

həyata keçirməyə davam etdi. Qafqazla əlaqədar olaraq alman-türk 

ziddiyyətləri kəskinləşməkdə idi. Onlar qarşılıqlı olaraq bir-birini tənqid 

edirdilər. Lüdendorf türkləri onunla əlaqədar tənqid edirdi ki, onlar Qafqazla 

məşğul olduqlarından İngiltərəni yaddan çıxarmışlar.683 Daha sonra Osmanlı 

dövlətini Qafqazdan çəkindirmək üçün iddia edirdi ki, türk ordusu təkbaşına 

olaraq Zaqafqaziyadakı ərzaq məhsullarını ələ keçirmişdi. Əgər Almaniya 

Bakıdan neft almaq istəyirsə, yalnız öz qüvvəsinə əsaslanmalıdır”.684 

Almanların Gürcüstana gəlməsinin əsas məqsədi türkləri Transqafqazda 

təkbaşına buraxmamaq və orada hakim olmasına imkan verməmək idi. K. 

Kautski almanların Gürcüstana yerləşməsi ilə əlaqədar yazırdı: “Almanlar 

ölkənin istehsal gücünü nizamlamaq və başda manqan olmaqla ehtiyacları 

olan xam maddəni əldə etmək üçün Gürcüstana gəlmişdilər. Oranı istismar 

etmək işini böyük bir ustalıqla bacarmışdılar. Ordunun intizamı, zabitlərin 

xalqa dostca davranması, idarəçilərin qabiliyyətli olması alman işğalını 

xalqa sevdirmişdi”.685 

Berlinə gedən gürcü heyətinin rəhbəri Çxenkeli orada fövqəladə hörmət 

görmüş və yaranmış imkandan istifadə etməyə çalışmışdı. Onun 

Almaniyadakı müzakirələrdə ən çox əhəmiyyət verdiyi məsələlərdən bir də 

Osmanlı dövləti ilə imzalanmış Batum konfransının maddələrinin 

Gürcüstanın xeyrinə dəyişdirilməsi idi. Çxenkeliyə görə, Osmanlı dövlətinin 

Gürcüstanla imzaladığı Batum müqaviləsi müttəfiqlərindən separat 

imzalanmış müqavilə olduğundan müzakirə edilib dəyişdirilməsi 

mümkündür. Bununla əlaqədar olaraq Osmanlı dövlətinin müttəfiqlərinin 

(Almaniya, Avstriya-Macarstan, Bolqarıstan) bir konfrans çağırmasını və 

müqavilədə Gürcüstanın xeyrinə dəyişikliklər edilməsini xahiş etdi. 

Almanların Gürcüstana tam yerləşmələri üçün müxtəlif layihələrin də 

olduğu məlumdur. Almanlar Gürcüstanda bir krallıq olmasının imkanlarını 

da öyrənməyə çalışırdılar. Gürcüstan krallıq olardısa, oraya bir alman 

şahzadəsini kral etmək fikrində idilər. Bu vəziyyəti Avalovdan 

soruşduqlarında o, xalq cümhuriyyət rejiminə tərəfdar olduğunu demişdir. 

                                                           
 

682 Carl Mühlmann.  Das deutsch-türkische Waffenbündnis im Weltkriege  (Leipzig 1940). 

S.198-202;  Kurat. Göstərilən əsəri, s.510. 
683  Э.Лхендорф. Мои воспоминания о войне 1914-1918 гг., пер. с.нем., M. 1923, т. 2, 

с.187-188. 
684 Э.Лхендорф. Мои воспоминания о войне 1914-1918 гг., пер. с.нем., M. 1923, т. 2, 

с.187-188. 
685 Kautski. Georgia. S.89; Yusuf Hikmet Bayur. Türk inkilabı tarihi. Cilt: III. 1914-1918 

Genel savaş. Kısım: IV Savaşın sonu. Ankara, 1991, s.204. 
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Almaniya ilə Gürcüstanın münasibətlərinə gəldikdə bildirmişdir ki, bu iki 

ölkənin münasibəti İngiltərə ilə Hindistanın  münasibətləri kimidir.686  

Almanlar Gürcüstanı rəsmi olaraq tanımaqda bir qədər tərəddüd edirdilər. 

Bu, Sovet Rusiyasının münasibəti ilə əlaqədar idi. Hətta onu  da elan 

edirdilər ki, Rusiya Gürcüstanı tanımadıqca Almaniya da tanımayacaqdır.  

Almaniya Gürcüstanı 27 avqust 1918-ci ildə rəsmi olaraq tanıyacaqdır. 

Bununla yanaşı iqtisadi sahədə də Almaniya ilə Gürcüstan arasında 

müzakirələr olmuşdur. Tarixi mənbələrə görə almanlar Gürcüstanın daxili 

işlərinə qarışırdılar. Gürcüstanda torpaq sahiblərinə qarşı kəndli üsyanları 

baş verdiyində birincilərin tərəfini saxlayırdılar. 

 

3.29. İngiltərə və Osmanlı ordusunun Qafqaz  hərəkatı 
 

Rusiya ilə imzalanan Brest-Litovsk müqaviləsi ən çox İngiltərənin cəbhə 

vəziyyətinə təsir göstərmişdi. Digər tərəfdən Sovet Rusiyasının Asya 

xalqlarına müraciəti də İngiltərənin vəziyyətinə əsaslı təsir göstərirdi. 

İngiltərə iki amil qarşısında qalmışdı. Bir tərəfdən Rusiyada sovet 

hakimiyyətinin qələbəsi Almaniyaya Ukrayna, Krım və Gürcüstanda 

fəallaşmaq imkanı vermişdi. İkincisi isə Osmanlı qüvvələrinin Qafqaz 

hərəkatı idi ki, bunun gələcəkdə İngiltərəyə qarşı çox böyük zərbəyə 

çevrilmək imkanı var idi. Müttəfiq dövlətlər bu təhlükələrin aradan 

qaldırılması vəzifəsini İngiltərəyə verdilər və İngiltərə onu məmnuniyyətlə 

qəbul etdi. 

General Berkok İngiltərənin siyasətinin əsas istiqamətlərini aşağıdakı 

şəkildə müəyyən etmişdi. İngiltərə Müttəfiqlərindən bu vəzifəni almaqla 

Xəzər dənizinin şimalında bolşeviklərlə, Xəzər dənizinin cənubunda 

türklərlə müharibə etməklə aşağıdakı məfəətlərini təmin etməli idi. İşğalı 

altında olan İraqa şimaldan və cənubdan gələbiləcək təhlükələrin qarşısını 

almış olacaqdı. Meydana çıxa biləcək türk təhlükəsi və bolşevik hərəkatına 

qarşı Hindistandan Xəzər dənizinə qədər olan ərazini nəzarəti altına alaraq, 

Bakı neftini ələ keçirəcək, Qafqazda yeni iqtisadi sahələr əldə edə 

biləcəkdi.687  

Lazım olduğunda İngiltərə Qafqazda erməni qüvvələrindən də istifadə 

edə bilərdi. Ermənilərin İngiltərə ilə razılaşmasının çox səbəbləri var idi. 

Bunlardan birincisi olaraq Qafqazda türklərin fəallaşması idi. Anadoluda və 

Qafqazda törətdikləri qırğınlara görə onlar hər kəslə ittifaq bağlamağa hazır 

idilər. 
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3.30. Biçeraxov məsələsi 
 

İngilislərin istifadə etmələri üçün başqa imkanları da var idi. O zaman rus 

zabiti, kazak polkovnik Biçeraxov da Şimali İranda idi. Biçeraxov Şimali 

İrandakı fəaliyyəti ilə əlaqədar olaraq çox məhşur idi. Mənbələrə görə, onun 

sərəncamında 1000 nəfərlik bir qüvvəsi var idi. İngilislərin onunla razılşaraq 

Qafqaz siyasətində ondan da istifadə etmək imkanları var idi. Ona görə ki, 

ingilislər “pulun siyasətdəki rolundan istifadə edərək” albay Biçeraxovun 

hər atlısına bir qızıl verərək onları satın almışdı. Buna görə də Biçeraxovun 

birlikləri Qafqaz İslam ordusu ilə vuruşmaq üçün 1918-ci ilin iyul ayında 

Azərbaycana gəlmişdilər. Biçeraxov bolşeviklərə də nifrət edirdi. 1918-ci il 

avqustun əvvəllərində bolşevikləri Bakı ətrafında İslam ordusu ilə üz-üzə 

buraxaraq Dağıstanı işğal etmək üçün şimal istiqamətinə çəkilmişdi. Orada 

da ingilis mənfəəti ilə əlqədar olaraq fəaliyyətini davam etdirmişdi.688 

Lakin Biçeraxov yalnız ingilislərlə əlaqədar olmamışdı. Biçeraxov özünü 

bolşevik düşməni olaraq göstərməsinə baxmayaraq, onlarla da razılaşa 

bilərdi. Heç təsadüfi deyil ki, Şaumyan Qafqaz İslam ordusunun hərəkətinə 

qarşı Biçeraxovun qüvvələrindən istifadə etməyi mümkün hesab edirdi. 

Hələ 1918-ci ilin aprelində Şaumyan ilə Biçeraxov arasında danışıqlar 

olmuşdur ki, o bu haqda Leninə məlumat vermişdi. Lakin bir cəhəd də qeyd 

edilməlidir ki, Qafqaz İslam ordusunun qorxusu qarşısında Biçeraxovla 

razılaşmasına baxmayaraq, Şaumyan 689  Leninə ona inanmadığını da 

bildirirdi. Bakı bolşevikləri də Biçeraxovun ingilislərlə əlaqədar olduğunu 

bilirdilər. Lakin onun gizli niyyətindən xəbərsiz idilər. 

 

3.31. İngilislərin Bakı istiqamətində hazırlıqları 
 

Ingilislər Şimali İranı işğal etməklə Qafqaza daha da yaxınlaşmaq 

istəyirdilər. Onlar bu vəzifəni həyata keçirmək üçün general Denstervilin 

komandası altında ordu təşkil etmişdilər. Denstervilin sərəncamında 39 

tuğay var idi. Denstervilin Şimali İrana və Xəzər sahillərinə yerləşməsinə 

mane olan qüvvələr də var idi. Bunlardan biri Mirzə Kiçik xan690 idi ki, 

İrana yerləşmək üçün ingilislərin onu məğlub etməsi lazım idi. İngilislər 8 

iyun 1918-ci il tarixində Mirzə Kiçik xanı məğlub etdilər. Burada mühüm 

məsələlərdən biri də ingilislərin Xəzər dənizində liman şəhəri olan Ənzəliyə 

                                                           
 

688 ATASE Arşivi; BDH. Koll. K. 3819, D. 6, F. 69-2; İsmail Berkok. Büyük Harpte Şimali 
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yerləşmələri idi. Tarixi gerçəklik budur ki, Bakı Soveti türk ordusunun və 

ingilis ordusunun Şimali İrana yerləşməsinin qarşısını almaq haqqında da 

düşünürdü. Bununla əlaqədar olraq 1918-ci ilin yayında Bakı Soveti 

əsgərlərindən bir qısmını Ənzəli limanına yerləşdirmişdi.691  

İngilislərin Bakı Sovetinin əlində olan Ənzəliyə yerləşmələri də çox 

mübahisəli mövzulardan biridir. Burada bolşeviklərlə ingilislər arasında bir 

razılaşmanın olduğunu söyləyənlər də var idi. Bu vaxta qədər rəsmi tarix 

Bakı bolşevikləri ilə ingilislər arasında razılaşmanın olmasını inkar etmişdir. 

Lakin hadisələri diqqətlə izlədikdə belə bir razılaşmanın ola bilməsi fikri 

üstünlük təşkil edir. “İngilislər Ənzəliyə asanlıqla girdilər, cünki oradakı rus 

birlikləri onlara heç bir müqavimət göstərmədilər. Az sonra polkovnik 

Biçeraxov da oraya gəldi. Bu qüvvələrin başında ingilis generalı Denstervil 

dururdu.”692 İngilislər ilə bolşeviklər arasında razılaşmanın olduğunu iddia 

və müdafiə edən müəlliflər də vardır. Podpolkovnik A. Raulinson öz 

xatirələrində qeyd edir ki, Bakı bolşevikləri Bağdaddan onlara göndəriləcək 

bir neçə maşına əvəz olaraq bizim sərəncamımıza xeyli benzin verdilər.693 

Xəzər dənizinin sahilində Ənzəli 694  limanında bolşeviklərə qarşı olan 

başqa qüvvələr də var idi. O zaman kazak polkovnik Biçeraxovun da 

ingilislərlə birlikdə olduğunu mənbələrdən gördük. Bakının “müdafiə 

edilməsində” hansı güclərdən istifadə edilməlidir sualı gündəlikdə idi. Artıq 

Bakı Sovetinin müqavimətinə baxmayaraq ingilislərin dəvət edilməsinin 

tərəfdarları artırdı.695  Ona tərəfdar olanlar da Milli Hökumətə qarşı olan 

partiyaların nümayəndələri idi.  

Çox halda Bakı Komissarları Sovetinin ingilislərin dəvət edilməsi ilə 

əlaqədar münasibətinin aydınlaşdırırlmasında çox maraqlı cəhətlər vardır. 

Bunlar nəzəri cəhətdən qəbul edilməli olsa da faktiki olaraq Bakı Sovetinin, 

xüsusən Şaumyanın belə bir qərara  razı olmasının qəbul edilməsi mümkün 

görünmür. Xarici müəlliflər ingilislərin Bakıya çağırılması ilə əlaqədar 

müzakirələrlə əlaqədar bildirirdilər ki, “Şaumyan ingilis imperializminin 

Bakıya ayaq basmağındansa, şəhərin müvəqqəti olaraq ikinci dərəcəli bir 

gücün əlinə keçməsini qəbul etmiş kimi görünürdü. Ancaq bu təklif 

ermənilər üçün dəhşətverici ola bilərdi”.696 

İngilislərin məqsədi bura tam yerləşdikdən sonra Bakıya doğru hərəkəti 

davam etdirmək idi. Bunun üçün hazırlıqlara başladılar. 

                                                           
 

691 T.Svyatoxovski. Göstərilən əsəri, s.186. 
692 Kurat Akdeş Nimet.  Türkiye ve Rusya. S.533. 
693 А.Роулинсон. Приключения на Ближнем Востоке 1918-1922 годе. Лондон, Нью-

Йорк, 1924 (ingilis dilində), с.70;  Həsənov Cəmil. Göstərilən əsəri, s. 115. 
694İran İslam inqilabına qədər Bəndə Pəhləvi adlanırdı. 
695 T.Svyatoxovski. Göstərilən əsəri, s.186. 
696 Yenə orada. 
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Avqust 1918-ci ilin əvvəllərində Bakı Qafqaz İslam ordusu tərəfindən 

mühasirə olunmuş vəziyyətdə idi. Bolşevik-erməni birlikləri Bakının 

Qafqaz İslam Ordusu tərəfindən azad edilməsinin əngəllənməsinin mümkün 

olmayacağını blirdilər. Bununla əlaqədar olaraq Bakıda ingilislərə müraciət 

etmək məsələsi meydana çıxdı. Bolşeviklərin əleyhinə olmalarına 

baxmayaraq Bakı Sovetində olan sosialistlər, menşeviklər və daşnaklar 

ingilislərdən kömək alınması haqqında qərar verdilər. 4 avqust 1918-ci ildə 

ingilislər Bakıya gəldilər. 

 

3.32.  XV  diviziyanın  Qafqaza  gəlmə  məsələsi 
 

Sovet Rusiyası Almaniya ilə olduğu kimi Rumuniya ilə də sülh 

müqaviləsi imzaladıqdan sonra orada da vəziyyət dəyişmişdi. Artıq 

Rumuniya cəbhəsində Osmanlı ordu birliklərinə ehtiyac qalmamışdı. 

Bununla əlaqədar olaraq orada olan 15-ci piyada diviziyasının 15 may 1918-

ci ildə cəbhəni tərk edərək Batuma gətirilməsi haqqında qərar verilmişdi. 

15-ci piyada diviziyası Osmanlı dövlətinin seçilmiş hərbi qüvvələrindən 

təşkil olunmuşdu. Bu vəziyyəti ilə Qafqaz, İraq və Suriya cəbhəsində olan 

hərbi birliklərlə müqayisə edildiyində çox üstün idi.697 

15-ci piyada diviziyası 26 iyun 1918-ci ildə Köstəncədən Rəşit Paşa 

gəmisi ilə hərəkət edərək, 28 iyun 1918-ci ildə Batuma çıxmışdı. 45-ci 

piyada polku ilə 15-ci topçu polku İbraildə saxlanmışdı. 38 və 56-cı piyada 

polku ilə İstehkam və süvari bölükləri, teleqraf dəstəsi, iaşə qolu, sağlıq 

bölüyü, 52-ci səyyar xəstəxana olmaqla 157 zabit ilə 7636 əsgərdən ibarət 

idi. 15-ci piyada diviziyanın komandiri Süleyman İzzət bəy Qafqaz 

cəbhəsindəki birliklərin əsgəri paltara çox ehtiyacı olacağını düşündüyü 

üçün Rumıniyadan gəldiyində almanlardan böyük miqdarda parça və paltar 

gətirmişdi.698 

Batumdan quru yolu ilə hərəkət edən 15-ci piyada diviziya 7 iyul 1918-ci 

ildə Gümrüyə toplanmışdı. 15-ci piyada diviziyanın sərəncamında olan 

təchizatla yanaşı, zabit, çavuş, texniki işçilər başqa birliklər verildi. Bununla 

da 15-ci piyada diviziyası orta bir səviyyəyə endirilmişdi. Bakının, xüsusi 

ilə Dağıstanın qurtarılmasında mühüm yer tutacaq 15-ci diviziyanın 

əsgərlərinin sayının azaldılması bir sıra səbəblərlə əlaqədar idi. Bakı, 

Dərbənd və Petrovsk hücumlarında mühüm vəzifələr ifadə edəcək istehkam 

                                                           
 

697  Süleyman İzzet. Büyük Harpte 15. Piyade Tümeninin Azerbaycan ve Şimali 

Kafkasya’daki Hareket ve Muharebeleri. (103 Saylı askeri Macmua’nın 44 saylı tarih 

Kısmı ). 1936, İstanbul, Askeri Matbaa, s. 3; Yüceer N. Göstərilən əsəri, s.60. 
698  Süleyman İzzet. Büyük Harpte 15. Piyade Tümeninin Azerbaycan ve Şimali 

Kafkasya’daki Hareket ve Muharebeleri. (103 Saylı askeri Macmua’nın 44 Saylı tarih 

Kısmı ). 1936, İstanbul, Askeri Matbaa, s.7. 
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birlikləri ilə telefon, ağır silahların bir qismının diğər birliklərə verilməsi 15-

ci piyada diviziyasını öhdəsinə götürəcəyi vəzifələrin yerinə yetirməsində 

çətin vəziyyətdə qoymuşdu. 699  Əslində Osmanlı ordusunun Qafqaz 

hərəkatında ən mühüm vəzifələr Bakının və Dağıstanın azad edilməsi ilə 

əlaqədar olduğundan 15-ci piyada diviziyasını zəiflətmək deyil, daha da 

qüvvətləndirmək lazım idi. 

Bu şəraitdə Qafqaz İslam ordusuna daxil olan birliklərin 

qüvvətlənməsinin zəruri olduğunu Nuru Paşa Şərq Orduları qrupuna tez-tez 

bildirirdi. Batumdan Gümrüyə gətirilərək burada I Qafqaz kolordusunun 

əmrinə verilmiş olan 15-ci piyada diviziyası bölgədə Ermənistanın sərhəddi 

boyunca təhlükəsizliyi qoruyur və dəmiryollarını nəzarət altında saxlayırdı. 

Baş Komandanlıq Vəkaləti Qafqaz İslam Ordusu komandanlığının təcili 

olaraq əsgər göndərilməsi ilə əlaqədar fasiləsiz tələbləri ilə bağlı olaraq 15-

ci piyada diviziyasından, əvvəl 38-ci polku, sentyabrın əvvəllərində isə 56-

cı topçu birlikləri ilə bərabər cəbhəyə göndərmişdi. Eyni zamanda 36-cı 

diviziyadan 106 və 107-ci polklar da Bakı cəbhəsinə göndərilmişdi.700 Sonra  

bu polklar İslam Ordusunun sərəncamına verilmişdi. 

Bu tədbirlər Qafqaz İslam Ordusunun qüvvətləndirilməsi üçün lazım idi. 

Əvvəl 5-ci Qafqaz diviziyası, sonra da 15-ci piyada diviziyası ilə Qafqaz 

İslam Ordusunun tələbi ödənilmişdi. Bu görülən tədbirlər Qafqaz İslam 

Ordusuna bolşevik-erməni qruplaşmalarına qarşı mübarizə aparmağa imkan 

vermişdi. 

 

3.33. Azərbaycan Milli ordusunun yenidən təşkili  
 

Qafqaz İslam Ordusunun komandiri Nuru Paşa qərargahı ilə Gəncəyə 

gəldikdə 1000 nəfərlik Milli ordu adında bir birliyin olduğunu gördü. Bu 

Milli ordunun zabitlərindən yalnız 23-ü müsəlman, qalanları isə çar 

ordusundan gələn rus zabitləri idi.701 Bu vəziyyətdən aydın olur ki, 1918-ci 

il mayın axırlarında Gəncədə fəaliyyət göstərən Azərbaycan Milli ordusu 

həqiqi mənada milli mahiyyətində deyildi.702 

5 avqust 1918-ci ildə Nuru Paşa başladığı Bakı hücumunun 

uğursuzluğunu da orduda olan çatışmazlıqlarla əlaqələndirirdi. Buna görə də 

Nuru Paşa yeni Azərbaycan Milli Ordusu yaratmaq məqsədi ilə 13 avqust 

                                                           
 

699 Yenə orada, s.12. 
700 ATASE Arşivi; Tar. Koll. K. 1, D. 1, F. 1-117; Yüceer N., Göstərilən əsəri, s. 77. 
701 ATASE Arşivi; Tar. Koll. K. 1, D. 1, F. 1-120; Yüceer, N. Birinci Dünya Savaşı’nda 

Osmanlı Ordusu’nun Azerbaycan ve Dağıstan Harekatı. Genelkurmay Askeri Tarih ve 

Stratejik Etüt Başkanlığı Yayınları. Ankara, 1996, s.78. 
702  Yüceer N. Birinci Dünya Savaşı’nda Osmanlı Ordusu’nun Azerbaycan ve Dağıstan 

Harekatı. Genelkurmay Askeri Tarih ve Stratejik Etüt Başkanlığı Yayınları. Ankara, 1996, 

s.78. 
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1918-ci ildə bir təlimat çap etdirdi.703 Bu təlimata görə yeni təşkil ediləcək 

Azərbaycan ordusu müxtəlif yerlərdə qurulacaq dörd piyada polkundan 

ibarət olan iki piyada diviziyasından yaradılacaqdır. Təşkil ediləcək rota, 

polk və diviziyanın komandirləri Osmanlı zabitləri olacaq. Daha sonra 

bunların yerini yeni yetişəcək azərbaycanlı zabitlər tutacaqdır. Yeni təşkil 

edilən polkların maddi təminatı Azərbaycan hökuməti tərəfindən 

qarşılanacaqdı. Rus ordusunun generalı Əlağa Şıxlinski bu ordunun 

komandiri olacaqdır.704 

Nuru Paşa Gəncəyə gəldiyində orada elə bir əsaslı hərbi birlik yox idi. Az 

bir miqdarda milis vardı. Bu qüvvələrlə şəhərin təhlükəsizliyini təmin 

etmək, ermənilərin arta biləcək hücumlarının qarşısını almaq mümkün 

deyildi. Nuru Paşa buna görə də Gəncəyə gəldikdən sonra 3-cü Ordu 

komandanlığından ilk olaraq nizami birlik istəmişdi. V Qafqaz 

diviziyasından mayor Cəmil Cahid bəyin komandasındakı IX Qafqaz polku 

Qarakilsə, Cəlaloğlu və Qazax yolu ilə 10 iyun 1918-ci ildə Gəncəyə gəldi. 

Mayor Zihni bəyin komandanlığı altında 2-ci süvari polku da 6 iyunda 

Gəncəyə gəlmişdi. Bu iki polkdan meydana gələn qüvvəyə Gəncə 

Birlikləri705 adı verilmişdi.706 

 

3.34. Gəncə Birlikləri ermənilərə qarşı 
 

Gəncə Birlikləri 11 iyun 1918-ci il tarixində ermənilərin silahlarını 

toplayaraq onları itaət altına almaq hərəkatına başladılar. Gəncə 

Birliklərinin rəhbərləri ermənilərə qarşı alman kolonistlərindən istifadə 

etməyi düşünürdülər. Gəncənin cənubunda Yelenendorfda707 yaşayan alman 

köçkünlərindən dörd piyada bölük və bir pulemyot bölüyündən qurulan bir 

tabur təşkil edilmişdi. Bunlardan ermənilərə qarşı istifadə etmək istədilər. 

Alman taburuna əvvəllər rus ordusunda xidmət etmiş alman zabiti 

komandanlıq edirdi. Gəncə Birliklərinin komandiri Cəmil Cahid bəy tabur 

komandirindən əmrinə girməsini istəmişdi. Əks təqdirdə kəndlərinin işğal 

ediləcəyi və silahlarının alınacağı bildirilmişdi. Bundan sonra Gəncə 

Birliklərinin əmrinə tabe olan almanlardan təşkil olunmuş tabur bir nəfər 

                                                           
 

703 ATASE Arşivi; BDH Koll., K. 3821, D. 15, F. 4. 
704  Yüceer N. Birinci Dünya Savaşı’nda Osmanlı Ordusu’nun Azerbaycan ve Dağıstan 

Harekatı. Genelkurmay Askeri Tarih ve Stratejik Etüt Başkanlığı Yayınları. Ankara, 1996, 

s.79. 
705 Qafqaz İslam Ordusunda bu yaradılan ilk birliklərə Gəncə Müfrəzəsi deyilirdi. 
706 Birinci Dünya Harbinde Türk Harbi Kavkas Cephesi 3-cü Ordu Harekatı. C. 2. Ankara, 

1993, s. 556; Yüceer N. Birinci Dünya Savaşı’nda Osmanlı Ordusu’nun Azerbaycan ve 

Dağıstan Harekatı. Genelkurmay Askeri Tarih ve Stratejik Etüt Başkanlığı Yayınları 

Ankara, 1996, s.80. 
707 İndiki Göygöl rayonu. 
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türk zabiti ilə Zurnabad-Hacıkənd xəttində olan ermənilərə qarşı hərəkətə 

başladılar. Bu hərəkət Gəncə erməniləri ilə onun cənubunda yaşayan 

ermənilərin əlaqəsinin kəsilməsi ilə əlaqədar olaraq çox əhəmiyyətli idi. 

Bundan sonra Gəncədəki ermənilərə təslim olma təklifi edildi. Bu təklifi 

verənlər ermənilərin atəşi ilə qarşılandılar və geri dönmək məcburiyyətində 

qaldılar. Erməni bölgəsi Gəncə Birliyi tərəfindən mühasirəyə alındı. Bir 

alman ermənilərin yanına göndərilərək təslim olmazlarsa, top atəşinə 

tutulacaqları bildirilmişdi. Ermənilərin nümayəndəsi Cəmil Cahid bəyin 

yanına gəldi. Onlara can və mal təhlükəsizliyi, 11 iyun axşamına qədər vaxt 

verilmişdi. Lakin Gəncə Birliyi rəhbərlərinin, xüsusən Nuru Paşanın 

təşəbbüslərinə baxmayaraq ermənilər müqavimətlərini davam etdirirdilər. 

Mühasirəni yarmaq istədiklərində süvari birliklərinin atəşi ilə qarşılandılar. 

12 iyun 1918-ci il tarixində ermənilər silahlarını təhvil verərək itaət etdilər. 

Bundan sonra bir piyada və bir süvari bölüyü erməni məhəlləsində vəziyyəti 

nəzarət altında saxlayırdı.708 

 

3.35. Şərq Orduları qrupunun yenidən təşkili  
 

Osmanlı Hərbi komandanlığı yeni təşkilatlanmaya getmənin zəruri 

olduğunu fikirləşirdi. 7 və 9 iyun 1918-ci il tarixlərində iki əmr nəşr edildi. 

Bu əmrlərlə II Ordu qərargahı ləğv edilirdi. Yeni IX Ordu yardılırdı. III, VI 

və IX Ordulardan təşkil olunan Şərq Ordular Qrupunun əsas gücü III Ordu 

olmaqla yanaşı, Ənvər Paşa IX Ordunu qüvvətləndirmək üçün xüsusi cəhd 

göstərmişdi. Şərq Ordular Qrupunun vəzifələri arasında Azərbaycan və 

Dağıstanda milis qüvvələri təşkil etməyə və silahlandırmağa çalışan Qafqaz 

İslam Ordusuna hər sahədə kömək edərək, bu məmləkətin milli ordularının 

təşkil edilməsinə kömək etmək idi. Qafqaz İslam Ordusunun silah təminatı 

da Şərq Orduları Qrupu tərəfindən təmin ediləcəkdir. 

Şərq Orduları qrupunun başqa vəzifəsi də ingilislərin İrandakı hərəkət 

sahəsini məhdudlaşdırmaq və onların Bakıya hərəkət edərək bolşeviklərə 

kömək etmələrinin qarşısını almaq idi. Yeni qurulan Şərq Orduları 

qrupunun komandanlığına Mehmet Vehib Paşa gətirildi. IX Ordu 

komandanlığına isə Yaqub Şevki Paşa təyin edildi. Vehib Paşa IX Orduya 

Urmiyə gölü ilə Xəzər dənizi arasındakı bölgəni nəzarəti altında saxlamasını 

və Urmiyə bölgəsinin ermənilərdən təmizlənməsini tapşırmışdı. Şərq 

                                                           
 

708  Rüştü K. Büyük Harpte Kafkas Yollarında 5-ci Piyade Fırkası. Askeri Mecmua, №93. 

(Tarih Kısmı, № 34). 1934. s. 31; Yüceer  N. Göstərilən əsəri, s.81. 
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Orduları Qrupundan 29 iyun 1918-ci ildə Vehib Paşa istefa etdiyində onun 

yerinə Ənvər Paşanın əmisi Xəlil Paşa təyin edildi.709 

Bakı Soveti mart qırğınlarından sonra tərəddüd vəziyyətində idi. Onlar 

hər an müsəlmanların intiqamına məruz qalacaqlarını fikirləşirdilər. 

Bilirdilər ki, Transqafqaz Seymi ilə müqayisədə onların bölgələrdə reytinqi 

çox aşağıdır. Digər tərəfdən ilk vaxtlar Bakı Soveti Transqafqaz Seyminin 

imkanlarını dəqiq qiymətləndirə bilmirdi. Onlara elə gəlirdi ki, mart 

hadisələrindən sonra Seymin qüvvələrinin Bakıya hücumu olacaq, mart 

qırğını cavabdehlərinin cəzalandırılması tələb ediləcəkdir. Lakin Bakı 

Sovetinin gözlədikləri olmadı. Transqafqaz Seymi nəinki Bakı Sovetindən 

mart qırğınlarının cavabdehlərini cəzalandırmağı tələb etmədi, hətta 

hadisələr haqqında lazımi məlumatı olmadığı da aydın oldu. Burada tarixi 

ədəbiyyatda əhəmiyyət verilməyən bir məsələyə münasibətin bildirilməsi də 

lazımdır.  

Bu, mart qırğınından sonra Transqafqaz Seyminin Bakı Soveti ilə 

əlaqədar siyasətidir. Əslində Transqafqaz Seyminin Bakı Soveti ilə əlaqədar 

siyasəti bir neçə səbəbdən yanlış idi. Birincisi, bu onunla əlaqədar idi ki, 

Transqafqaz Seymi hüquqi olaraq ərazisində baş verən müsəlman 

qırğınlarını dayandırmaq üçün real heç bir addım atmadı. İkincisi, 

Transqafqaz Seymi Bakının xaricində Bakı Sovetinin sosial bazasının 

olmadığını bildiyi halda mart qırğınlarından sonra ona qarşı fəal hücuma 

keçmədi. Transqafqaz Seymi mart qırğınlarına vaxtında “dur!” demiş 

olsaydı və Bakı üzərinə hərəkət etmiş olsaydı, onları dəstəkləyən xalq ilə 

tərəddüd vəziyyətində olan Bakı Sovetini aradan qaldırar, Bakıda başlanmış 

qırğınların Azərbaycanın müxtəlif rayonlarına yayılmasının qarşısını almış 

olardı. Həqiqət naminə qeyd etməliyik ki, Bakı Soveti Transqafqaz 

Seymindən bu münasibəti gözləmirdi. Müxtəlif vaxtlarda fəaliyyətlərinin 

gündəliyində Bakını tərk etmək də var idi. Onlarla ittifaqda olan erməni 

birlikləri də intiqam alınacağını və cavabdehlik tələb ediləcəyini 

düşünürdülər. 

Əslində Bakıdakı mart qırğınları və rayonlarda olan qırğınlar da 

Transqafqaz Seyminin loyal siyasətinin nəticəsi kimi görünməlidir. Bakı 

Sovetinin rəhbərləri və erməni birliklərinin komandirləri Transqafqaz 

Seyminin münasibətini diqqətlə izlədikdə onlara məlum olan bu oldu ki, 

Seym Azərbaycan ərazisindəki hadisələrə qarışmaq fikrində deyildir. 

                                                           
 

709 ATASE Arşivi; Tar. Koll., K. 1, D. 1, F. 1-117; M. Taylan Sorgun. Bitmeyen Savaş 

(Kut’ül Ammar Kahramanı Halil Paşanın Anıları). İstanbul, 1972, s.219-220; Yüceer N. 

Göstərilən əsəri, s.82. 
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Onların ermənilərin Azərbaycanda törətdikləri qırğınlarla əlaqədar siyasəti 

humanitar xarakter daşıyır, müzakirələrdən irəli getmirdi.  

Transqafqaz Seyminin Bakıdakı mart qırğınlarına münasibəti onları 

cəsarətləndirdi və Bakının sərhədlərinin xaricində də mart qırğınlarını 

davam etdirmək və Bakı kommunasının ərazisini genişləndirmək, yeni-yeni 

əraziləri azərbaycanlılardan təmizləmək kimi ənənəvi siyasətlərini davam 

etdirməyə başladılar. Onların bu siyasəti tarixi ədəbiyyatda Bakı Sovetinin 

Azərbaycanın Qərb rayonlarına yürüşü, Gəncə üzərinə yürüş olaraq 

adlandırılır. 

Başda Amazasp, Avetisov kimi erməni dəstə başçıları olan və Petrov 

kimi rus topçuları olduğu halda Gəncəyə doğru yürüşün ilk zərbəsini 

Şamaxı gördü. Şirvanşahların bu qədim paytaxtı bir həmlədə atəşə verilərək 

məhşur tarixi cami də daxil olmaqla yandırıldı. Yalnız erməni məhəlləsi 

salamat qalmışdı. 710  O zaman Rusiya Xalq Komissarları Sovetinin 

səlahiyyətliləri Bakı XKS-nin bu kimi “qələbələrlə” müşayiət olunan 

Gəncəyə doğru hücumunu “Pravda”711 qəzetində “bakılıların qələbəsi” kimi 

qiymətləndirirdi.  

Bakı Sovetini hücumuna cavab olaraq hərəkətə başlayan Gəncə müdafiə 

qüvvələri irəlidə Şamaxıya gəldiklərində ermənilərin salamat qoyduqları 

erməni məhəlləsi də yandırıldı. Yanmayan yalnız iki kilsə qalmışdı. Burada 

maraqlı məsələlərdən biri də bolşevik-erməni birliklərinin və müsəlman 

müdafiə qüvvələrinin fəaliyyətinin xarakteridir. Bolşevik-erməni birlikləri 

Azərbaycanın müxtəlif yerlərinə hücum etdiklərində əhaliyə qarşı 

ağlagəlməz amansızlıqlar göstərdikləri kimi, müqəddəs yerləri və tikililəri 

də dağıtmaqdan və yandırmaqdan çəkinməmişdilər. Lakin Azərbaycanın 

müdafiə qüvvələri ermənilərə və başqa dinlərə məxsus yerləri dağıtmamış, 

onların dini ocaqlarına toxunmamışdılar. Bolşevik-erməni birlikləri 

Şamaxıda çox böyük qırğına yol verdikləri, hətta əhalini məscidə yığıb 

yandırdıqları halda azərbaycanlılardan təşkil olunan müdafiə qüvvələri 

xristianlara məxsus olan kilsələrə toxunmamışdılar. Bu ermənilərin dini 

duyğularının da intiqam üçün istifadə edildiyini, onların soyqırımı 

əməllərini aydın göstərir. 

 

3.36. Gəncə - Bakı qarşıdurması  
 

1918-ci il iyunun ortalarında baş verən böhran Azərbaycan Xalq 

Cümhuriyyətinin yeni hökumət kabinetinin meydana gəlməsi ilə nəticələndi. 

Gəncədə yeni hökumət kabinetinin yaranması ayrı-ayrı siyasi partiyalar və 

qruplar arasında orta güzəştlərin nəticəsi idi. Çünki kabinetin meydana 
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gəlməsi “ADR-in bütün xarici və daxili problemlərini həll etdi" fikrini 

söyləmək siyasi naşılıq olardı. 1918-ci ilin iyununda Azərbaycanın daxili və 

xarici vəziyyəti ilə tanış olarkən aydınlaşır ki, xarici amillər istiqlalımızın 

taleyini çox şübhəli bir vəziyyətə salmışdı. Doğrudur, 1918-ci ilin iyununda 

Gəncədə yerləşən Azərbaycan hökuməti dövlət quruculuğu işləri ilə məşğul 

idi. Lakin bu Azərbaycan hökumətinin qarşıda onu gözləyən təhlükəni bir 

dəqiqə də olsun unutmağa əsas vermirdi. Buna görə də ümummilli lider 

Heydər Əliyev Azərbaycan Xalq Cümhuriyyətinin demokratik dövlət 

quruculuğu sahəsindəki fəaliyyətinə müstəsna əhəmiyyət verərək qeyd 

edirdi: “Demokratik dövlət quruculuğu, iqtisadiyyat, təhsil, hərbi quruculuq 

sahələrində atılmış addımlar Azərbaycan Xalq Cümhuriyyətinin 23 aylıq 

fəaliyyətini əks etdirən əsas istiqamətlərdir”.712 

1918-ci ilin iyununda Azərbaycan hökuməti öz qüvvələrini səfərbər etdi. 

Təbii ki, Azərbaycan hökuməti adından göründüyü kimi, o 

ümumazərbaycan adından çıxış edir, mövcud problemlərin həllinə çalışırdı. 

Lakin faktiki olaraq ADR hələlik Azərbaycanın kiçik bir ərazisinə sahib idi. 

Azərbaycan hökuməti bu vəziyyətlə razılaşa bilməzdi. 

1918-ci ilin iyununda faktiki olaraq başqalarının - əslində Sovet 

Rusiyasının xidməti sayəsində Gəncə-Bakı qarşıdurması yaradılmışdı. 

Bu qarşıdurma yalnız ərazi zəminində olmayıb, kökləri daha dərin idi. 

Həmin qarşıdurma Azərbaycan istiqlalı ilə bolşevik, rus istilasının qanlı 

qarşıdurması idi. Sovet Rusiyasının tapşırıqlarını yerinə yetirən Bakı Xalq 

Komissarları Soveti ilk gündən Azərbaycan istıqlalına düşmən kəsilmişdi. 

Əvvəllər Transqafqaz Seyminə qarşı mübarizə aparan BXK Sovetinin ADR 

meydana gəldikdən sonra onu tanıyacağını güman etmək çox yanlış olardı. 

Ona görə ki, millətlərin öz müqəddəratlarını təyin etməsi şüarı ilə 

hakimiyyətə gələn bolşeviklər çar Rusiyasının varisi rolunda davam etmək 

istəyir, azadlığın “bolşevik reseptini” reallaşdırırdılar. Ona görə də Bakı 

XKS nəinki ADR-i tanımır, əksinə, həmin dövrdə əlində olan iqtisadi, 

siyasi, hərbi və diplomatik vasitələrlə ona qarşı açıq mübarizə edirdi. 

Bakı XKS yarandığı gündən antiazərbaycan-genosid siyasəti yeridirdi. 

Əslində biz bunu uzun illər etiraf etməmişdik. Lakin Bakı XKS-nin 

sənədləri, fəaliyyəti, gələcək planları ilə tanış olduqda məlum olur ki, 

Şaumyan başda olmaqla Bakı Soveti faktiki olaraq erməni hakimiyyətinin 

təmsilçisi idi. 1918-ci ilin martında azərbaycanlıların qırğınları, 

müsəlmanlara heç bir səbəb olmadan divan tutulması, Azərbaycan hökuməti 

adlandırıldığı halda ordunun əsasən ermənilərdən təşkil edilməsi Bakı XKS-

nin xarakteri haqqında fikir söyləməyə əsas verir. Bakı XKS-nin tərtib etdiyi 

ayrı-ayrı sənədlərdən fərqli olaraq, əhali eşitdiyinə deyil, gördüyünə 
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inanırdı. Ona görə də Azərbaycan əhalisi Bakı XKS-nə inam bəsləmirdi. 

Məhz Bakı XKS-nin antiazərbaycan siyasəti əhalinin böyuk hissəsinin 

diqqətini xaricə-Türkiyəyə yönəlməyə məcbur etmişdi. Əvvəl haqqında 

danışdığımız-ilhaqçılıq hərəkatının meydana gəlməsi və 1918-ci ilin yazında 

və yayında qüvvətlənməsi Transqafqaz Seyminin fəaliyyətsizliyi ilə daha da 

qüvvətlənmişdi. Əhali mövcud şəraitdə yalnız Türkiyədən kömək 

gözləyirdi. 

 

3.37.  Qafqazın Versalına doğru  
 

Bakı XKS-nin daxili siyasətində Gəncə məsələsi həmişə mərkəzdə 

dururdu. Çünki 1918-ci ilin aprel-mayında Bakı XKS-nin fəaliyyətinin əsas 

istiqamətlərindən biri də Gəncəni tutmaq məsələsi idi. ADR yaranandan və 

Gəncəni özünə müvəqqəti paytaxt elan edəndən sonra Bakı XKS Gəncəyə 

daha çox əhəmiyyət verməyə başlayır. Faktiki vətəndaş müharibəsi aparan 

Bakı XKS Gəncə üzərinə hücuma hazırlaşırdı. 

1918-ci il iyunun əvvəllərində Bakı XKS Gəncə üzərinə yürüşə 

hazırlaşır, qüvvələrə baxış keçirir, hərbi qüvvələri yenidən qruplaşdırır, 

əlavə səfərbərlik aparırdı. Nəticə ondan ibarət oldu ki, 1918-ci il iyunun 6-

da Bakı Kommunasının ordu və donanma işləri üzrə komissarı 

Q.N.Korqanov Gəncə üzərinə yürüş haqqında əmr verdi. Bakı XKS-nın 

hərbi komissarı Q.N.Korqanov Gəncə yürüşü ərəfəsində saxta məlumatlar 

yayırdı. 713  Gəncə yürüşünün keçdiyi ərazilərdə intibahnamələr yayır və 

saxtakarcasına bəyan edirdi ki, azərbaycanlılar Qızıl Ordunu xilaskar kimi 

gözləyir. Əslində azərbaycanlılar Qızıl Ordunun simasını çoxdan görmüş, 

törətdiyi cinayətlərin şahidi olmuşdular. 

Bakı XKS-nin 1918-ci il iyunun əvvəllərində belə fəallaşmasına səbəb 

türk hərbı hissələrinin Gəncə istiqamətində hərəkəti haqqında muxtəlif 

mənbələrdən məlumat alınması idi. Ona görə də Bakı Xalq Komissarları 

Soveti türk hərbi qüvvələri Gəncədə toplanana qədər hücum təşkil etməyə 

çalışırdı. 

Lakin burada Sovet Rusiyası amilini də yaddan çıxarmaq olmaz. Son 

vaxtlar tarixi və publisistik ədəbiyyatda Rusiyanın rolunu inkar etmək kimi 

qəribə bir meyl meydana gəlmişdi. Ancaq bir həqiqəti unutmaq olmaz ki, 

danışdığımız dövrdə Qafqazda, o cümlədən Azərbaycanda baş verən 

hadisələr Sovet Rusıyasinın təsiri ilə, Leninin fəaliyyəti sayəsində baş 

vermişdir. Qeyd olunanları şişirtmək kimi, inkarçılıq da zərərlidir. Tarix 

hadisələrə obyektiv yanaşmağı tələb edir. 

Əgər o dövrlə əlaqədar qaynaqlarla tanış olsaq, aydın olar ki, 1918-ci il 

iyunun əvvəllərində Bakı XKS-nin Gəncə ilə əlaqədar tədbirlərinin 
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sərtləşməsi, Azərbaycan xalqına qarşı törədilmiş dəhşətli cinayətlər Leninin 

ssenarisi ilə həyata keçirilmişdir. Bu faktın açıqlanması istiqlalımıza qarşı 

mübarizədə Leninin payını faktiki olaraq müəyyən etməyə imkan verər. 

1918-ci il iyunun əvvəllərində Bakı XKS-nin Gəncəyə yürüşünün 

ideoloji və faktiki hazırlanmasında Leninin müstəsna rolu olmuşdur. Lenin 

tez-tez Şaumyanla əlaqə saxlayır, onu Gəncə yürüşünü həyata keçirməyə 

inadla istiqamətləndirirdi. O, Şaumyandan ehtiyatlı diplomatiya tələb 

edirdi714. Görəsən Leninin qaniçən Şaumyanı 1918-ci il iyunun əvvəllərində 

ehtiyatlı diplomatiyadan istifadə etməyə çağırışı nə ilə bağlı idi? 

Bu faktı aydınlaşdırmaq üçün bir-birinə qarşı olan tarixi qaynaqları 

müqayisə etmək lazım gəlir. “Həqiqət faktlar qarşılaşdırılanda aşkar olur” 

kəlamı özünü doğruldur. Leninin məsləhət bildiyi ehtiyatlı diplomatiya gizli 

hərəkət etmək şəraitində qarşi tərəfə fakt verməmək, onlara qəfil zərbə 

vurmaq, fakt qarşısında qoymaq, öz əməllərini Azərbaycan hökumətinin 

adına yazmaqdan ibarət idi. Lenin tez-tez Şaumyanın “möhkəm və qəti”715 

siyasətinə məftun olduğunu bildirirdi. Şaumyanın möhkəm və qəti siyasəti 

Azərbaycan istiqlalının qatı düşməni olmasında, həmin düşmənçiliyin bütün 

mümkün vasitələrlə həyata keçirilməsində idi. Sovet Rusiyası Bakı XKS 

rəhbərlərinin diqqətini belə bir reallığa cəlb etməyə çalışırdı ki, Qafqazla 

əlaqədar xarici dovlətlər arasında ciddi ziddiyyətlər var. Bununla əlaqədar 

qeyd edilirdi ki, yalnız bu ziddiyyətlər bizi xilas edə bilər. Daha sonra Gən-

cəyə yürüş etmək üçün Gürcüstanla əlaqəyə girməyin lazım olduğu 

Şaumyana xatırladıldı.716 

Uzun illər tarixi ədəbiyyatda 1918-ci il iyunun əvvəllərində 

Azərbaycanda, xüsusən Bakı ilə əlaqədar hadisələrin aydınlaşdırılmasında 

bolşevik metodundan - günahı əks tərəfin üstünə yıxmaq metodundan 

istifadə edilmişdir. Bu həm də bir sıra digər cəhətləri aşkar etməyə imkan 

verir. Gəncə üzərinə hücuma hazırlaşan Bakı XKS qələbəyə əmin deyildi. 

Ona görə ki, yürüşə hazırlaşdığı dövrdə məğlubiyyət variantını da nəzərə 

alaraq bu dəfə “şər deməsən, xeyir gəlməz” kəlamına inanmaq istəmiş, Bakı 

ilə əlaqədar açıqlanmasına ehtiyac duyulan reseptləri hazırlamışdır. 

Gəncəyə yürüş, əvvəldə qeyd etdiyimiz kimi, çox gərgin vəziyyətdə 

həyata keçirilməli idi. Burada uğursuzluq baş verdikdə Leninin reseptini 

həyata keçirmək ehtiyat planı kimi saxlanılırdı. Məsələnin mahiyyəti ondan 

ibarət idi ki, Sovet Rusiyası Bakı neft mədənləri ilə əlaqədar “ya mənim, ya 

da heç kəsin” mövqeyindən çıxış edirdi. Bütün variantlarda almanların, 

türklərin, ingilislərin Bakıya gəldiyi təqdirdə Bakı nefti Sovet Rusiyasının 
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əlindən çıxırdı. Bolşevik mətbuatı “dəlinin yadına daş salmaq” məntiqindən 

çıxış edir, analoji hallar göstərirdi. Qeyd edirdi ki, alman qoşunları Birinci 

dünya müharibəsində Novorossiyskə yaxınlaşarkən Qara dəniz dənizçiləri 

gəmilərini batırmişdılar. Bakı fəhlələri də vəziyyət tələb edərsə, 

Novorossiysk dənizçilərindən nümunə götürər və Bakıda neft ehtiyatlarını 

məhv edib mədənləri partlada bilərdilər. 

Burada maraqlı sual ortaya çıxır. “Bakı fəhlələri doğrudanmı neft 

mədənlərini məhv etmək fikrində idilər? Xeyr. Bu plan başdan-başa Sovet 

Rusiyasının, konkret halda Leninin qeyd etdiyimiz resepti idi. Bu reseptin 

açıqlanmasına baxaq. Hələ 1918-ci ildə M.Ə.Rəsulzadə İstanbuldan 

Azərbaycan hökumətinin baş naziri F.Xoyskiyə belə bir xəbər verirdi ki, 

“almanlar türk qoşunlarının Qafqazın içərilərinə doğru irəliləməsinə, 

xüsusilə də Bakı üzərinə irəliləməsinə etiraz edir, qorxurlar ki, bolşeviklər 

geri çəkilərkən neft ehtiyatını məhv etsinlər”.717 

Bu, Məmməd Əmin Rəsulzadənin məlumatıdır. Uzun illər istifadə 

edilməsi qadağan edilib. İstifadə olunduqda isə Məmməd Əmin 

Rəsulzadənin “yalanlarını” isbat etmək üçün sitat gətirirdilər. Əslində 

vəziyyət necədir? Gəncəyə yürüş baş tutmadıqda və Bakını əldə saxlaya 

bilmədikdə neft mədənlərini kim məhv etməli idi? Doğrudanmı Bakı 

fəhlələri? 

Gətirilən faktdan görünür ki, Bakı fəhlələri neft mədənlərini məhv edər 

fikri Leninin məsləhəti ilə Bakı XKS-nin gizli planı idi. O vaxt Şaumyan 

Leninə bildirdi ki, uğursuzluq baş verdikdə “onda sizin resepti həyata 

keçirərik”. 718  Şaumyan bu fikrin Leninin cinayətlərini açdığını bilsəydi, 

reseptin faş olunmasına imkan verməzdi. Bəs, Leninin bir kitabxanalıq 

əsərlərində reseptin, Bakı neft mədənlərini məhv etmək planını açmaq üçün 

faktlar yoxdurmu? Var! 

Doğrudan da 1918-ci ilin iyununda Bakı neft mədənlərini məhv etmək 

haqqında Leninin məktublarında müxtəlif məqamlarla əlaqədar istifadə 

edilmiş fakt və göstərişlər kifayət qədərdir. Bakıda neft ehtiyatlarının türk 

“işğalçılarının” əlinə keçməsinə yol verməmək üçün Lenin Şaumyana 

göstəriş vermişdir ki, əgər Bakı əldən verilərsə, iri neft müəssisələri məhv 

edilsin. Leninin məktubuna cavab olaraq Şaumyan yazırdı: “Hərgah Bakını 

qoruyub saxlamaq mümkün olmazsa, onda biz sizin resepti həyata 

keçirərik”719. Deməli, Şaumyan Bakının neft mədənlərinin məhv edilməsi 

                                                           
 

717  MLİ Azərbaycan filialının Partiya arxivi. "1918-ci ildə İstanbul hey'əti sədrinin 

məlumatları"  fondu, iş 7, v.51. 
718 S.K.Şaumyan. 2-ci cild,  s.327. 
719 “Возрождение” qəzeti, №126, 29 iyun 1918-ci il. 



 
 
 

265 
 

ilə əlaqədar reseptin icraçılarına “biz” deyirdi. Yəni o, Bakı Xalq 

Komissarları Sovetini nəzərdə tuturdu. 

 

3.38.  Niyyətin hara, mənzilin ora  
 

Gəncə uzərinə hücum üçün Bakı Soveti yalnız hərbi hazırlıq həyata 

keçirmirdi. O, Moskvanın məsləhəti ilə diplomatik “addımlar” da atırdı. 

Hələ 1918-ci ilin iyunun 6-da Rusiya Xalq Komissarları Soveti adından 

xüsusi məktubla Şaumyan Gürcüstan menşevik hökumətinin başçısı 

N.Jordaniyaya muraciət etmişdir. 720  Müraciətdə müştərək mənafelər, 

Rusiyanın mövqeyi bəyan edilir və bildirilir ki, Qafqazda Türkiyənin 

qüvvətlənməsinə yol vermək olmaz. Şaumyana görə Gürcüstan hökuməti 

Türkiyənin Qafqazı, o cümlədən Azərbaycanı tutmasına mane olmalıdır. 

Gürcüstan hökumətinin başçısı Jordaniyaya 1918-ci il iyunun 6-da 

Şaumyanın göndərdiyi bir məktub çox mətləbləri, xüsusən də Bakı Xalq 

Komissarları Sovetinin mahiyyətini açmağa imkan verir. Birincisi, 

məktubda Transqafqaznın istiqlalının qorunmasi Sovet hakimiyyətinin 

vəzifəsi hesab edilir. Deməli, Bakı Soveti Transqafqazda Sovet 

hakimiyyətinin, dəqiq ifadə etsək, Sovet Rusiyasının təmsilçisi hesab 

olunurdu. Bakı Soveti yalnız Azərbaycan uğrunda deyil, Transqafqaz 

uğrunda mübarizə aparırdı. İkincisi, açıq şəkildə olmasa da, Azərbaycan 

Demokratik Respublikasına qarşı Gürcüstanla əməkdaşlıq etmək istəyir və 

Jordaniyadan xahiş edirdi ki, türk hərbi hissələrini Gürcüstandan 

Azərbaycana buraxmasınlar. Üçüncüsü, Gürcüstana “xidmət” müqabilində 

vəd edilirdi ki, Rusiya Xalq Komissarları Sovetinin Transqafqazda 

hakimiyyəti bərqərar edildikdən sonra Gürcüstana hökmən muxtariyyət 

veriləcəkdir.721 

Məktubdan görünür ki, Rusiya Xalq Komissarları Soveti Azərbaycan 

kimi Gürcüstan Respublikasının da dövlət müstəqilliyini qəbul etmirdi. 

Yenə ona Rusiyanın Qafqaz əyaləti gözü ilə baxırdı. Ona görə də Rusiya 

Gürcüstan istiqlalina müvəqqəti, keçici hal kimi baxır, ondan Transqafqazı 

özü üçün qoruyub saxlamaq məqsədilə zərbə qüvvəsi kimi istifadə etmək 

istəyirdi. 

Bu fakt çox maraqlıdır ki, Sovet Rusiyası Gürcüstana, müstəqil dövlətə 

Bakı XKS-nin vasitəsi ilə müraciət edir, “xidmətləri” müqabilində 

gələcəkdə Transqafqazda Sovet hakimiyyəti bərqərar olduqdan sonra 

Gürcüstana muxtariyyət verəcəyini vəd edirdi. Paradoksa bax. Bir xalqın 

istiqlalını nəyə dəyişməyi təklif edirdi. Bir həqiqəti də qeyd etməliyik ki, 

Gürcüstanda istiqlal hərəkatı daha ardıcıl, daha dönməz, əhali tərəfindən, 

                                                           
 

720  “Возрождение” qəzeti, №126, 29 iyun 1918-ci il. 
721 “Возрождение”  qəzeti, №126, 29 iyun 1918-ci il. 
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istisnalar nəzərə alınmazsa, xalqın dəstəyini qazanmışdı. Bu hökuməti 

Gürcüstan istiqlalından asanlıqla məhrum edib, muxtariyyət təqdim 

edilməsinə razı salmaq olardımı? Əlbəttə, yox. 

Sovet hakimiyyəti illərində meydana gələn tarixi əsərlərdə722 Bakı XKS-

nin qeyd olunan məktubu faktiki olaraq təqdir edilir və Gürcüstan 

hökumətinin qeyd olunan məktuba cavab verməməsi isə hökumətin 

əksinqilabi, xalqa zidd siyasəti kimi qiymətləndirilirdi. Əslində Jordaniya 

Gürcüstan istiqlalının öndərlərindən idi. Onu istiqlaldan imtinaya dəvət 

etmək ölçüyə gəlməz dərəcədə təhqir idi. Məhz buna görə də Gürcüstan 

Bakı XKS-nin 1918-ci il iyunun 6-da göndərdiyi məktubunu cavabsız 

qoydu. 

1918-ci il iyunun 6-da Bakı XKS-nin Gürcüstan hökumətinə göndərdiyi 

məktub, onu göndərənin də kim olduğunu açmağa imkan verir. Deməli, 

Bakı XKS Zaqafqaziyada Sovet hakimiyyəti bərqərar olana qədər fəaliyyəti 

nəzərdə tutulurmuş. Deməli, Bakı Xalq Komissarları Sovetinin Azərbaycan 

xalqının tarixi taleyi ilə heç bir əlaqəsi olmayıb. Sovet Rusiyasının işğalını 

gözləyən keçid dövrünün hakimiyyəti idi. Bakı XKS bu missiyanı 

“ləyaqətlə” yerinə yetirir, Gəncədə yerləşən, xalqın istək və arzusundan 

doğulmuş istiqlalimızin təminatçısı ADR-ə qarşı mümkün mübarizə 

vasitələrindən çəkinmirdi. 

 

3.39. Gəncə yürüşü  
 

Bakı Xalq Komissarları Soveti Gəncə üzərinə hücum əmri verərkən artıq 

müəyyən hərbi qüvvəyə malik idi. 1918-ci il iyunun əvvəllərində Bakı Xalq 

Komissarları Soveti əsgərlərinin sayı 18 minə çatmışdı. Onun 19 atıcı 

batalyonu var idi. Bakı XKS çəkinmədən əvvəldə qeyd etdiyimiz kimi, 

“Yaşasın vətəndaş muharibəsi!” şüarını irəli sürərək Gəncə üzərinə hücuma 

keçmişdi. 

1918-ci il iyunun ikinci ongünlüyündə Bakı XKS-nin Gəncə yürüşü ilə 

əlaqədar fəaliyyəti daha geniş sahələri əhatə edirdi. 1918-ci il iyunun 10-da 

başlanan hərbi əməliyyatlar üç istiqamətdə aparılırdı: Bakı-Gəncə, Quba-

Dağıstan, Salyan-Lənkəran istiqamətlərində. 

Gəncə yürüşünə keçməzdən əvvəl Bakı XKS-nin müsəlmanların 

soyqırımı ilə əlaqədar fəaliyyətini az da olsa aydınlaşdırmağa ehtiyac 

duyulur. Bu, onunla əlaqədardır ki, respublikamızın prezidenti H.Əliyevin 

“Azərbaycanlıların soyqırımı haqqında” fərmanı, uzun illər gızlı saxlanılan, 

                                                           
 

722 Z.İbrahimov. Göstərilən əsəri,  s.256. 
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üzərinə qadağa qoyulmuş həqiqətləri açmağa imkan verdi. 723  Fərmanda 

göstərildiyi kimi, “soyqırım Azərbaycan torpaqlarının işğalının ayrılmaz bir 

hissəsinə çevrildi”. 724  Mənbələrdən ayrı-ayrı müəlliflərin qeydlərindən 

görünür ki, Bakı XKS-nin rusdilli qoşunlarının Gəncə yürüşü ilə eyni vaxtda 

planlı şəkildə qəzalarda və ayrı-ayrı yaşayış məskənlərində müsəlmanların 

soyqırımı başladı. Bakı XKS-nin ordusunun hərəkət etdiyi yerlərdə 

soyqırımı, əhalinin qırılması, qoca, qadın və uşaqlara belə rəhm edilməməsi, 

talanlarla və vəhşiliklərlə müşayiət olunurdu. 

1918-ci il iyunun 10-da başlanan hücuma kommunanın ordusuna ümumi 

komandanlıq XX əsrin əvvəllərində müsəlman soyqırımlarında ad çıxarmış 

polkovnik Z.Avetisyan və Qazaryan tərəfindən həyata keçirilirdi. 

Azərbaycanda müsəlmanların soyqırımı “tarixi”, Amazaspın qanlı qılıncı ilə 

“yazılmışdır”. Ermənilər Amazaspı “milli qəhrəman”, azərbaycanlılara qarşı 

“partizan hərəkatının lideri” hesab edirdilər. Quldur Amazaspın “qanadlı” 

ifadəsi ermənilərin müsəlman soyqırımına cəlb edilməsində mühüm rol 

oynamışdır. Amazasp deyirdi: “Hər bir müsəlman düşməndir, yalnız ona 

görə ki, o müsəlmandır”.725 

Bir fakta xüsusi diqqət yetirməyə və açıqlamağa ehtiyac duyulur. Bu 

Bakı XKS-nin erməni ordusunun talan və qarətlərinin siyasi nəticələri ilə 

əlaqədardır. 1918-ci ilin iyununda əhali heç bir kütləvi informasiya 

vasitəsindən deyil, bu ordunun vəhşiliklərini gündəlik fəaliyyətindən 

tanıyırdı. Ona görə də əhali Bakı XKS-nin ordusunun həm erməni ordusu 

olduğunu, həm də vəzifəsinin müsəlmanların soyqırımı olduğunu gündəlik 

həyatlarında görürdülər. Əhali Bakı XKS-nin əsgərlərinin simasında 

bolşevizmin dəhşətlərinin şahidi və şəhidi olurdular.  

Məhz buna görə də T.Svyatoxovski qeyd edir ki, Gəncə üzərinə yürüş 

zamanı yol boyu erməni əsgərləri müsəlmanlara qarşı qarətçilik və 

zorakılıqla məşğul olduğundan “kəndlilər arasında bolşeviklərə rəğbətin ən 

kiçicik təzahürünü belə məhv etmişdilər”.726 

Ermənilərin azərbaycanlılara qarşı soyqrımı əhalidə kənardan yardım 

axtarmaq zərurətini yaradırdı. Məhz buna görə də Bakı kommunası 

haqqında iri həcmli əsərin müəllifi olan Amerika alimi R.Syuni qeyd edir ki, 

kommunanın erməni ordusu Gəncə üzərinə hərəkət edən zaman keçdikləri 

Azərbaycan kəndlərinin əhalisi onlara yaxşı münasibət bəsləmirdilər. 

Azərbaycan kəndliləri “öz müsəlman qardaşlarını-türkləri gözləyirdilər”727. 

                                                           
 

723  H.Əliyev “Azərbaycanlıların soyqırımı haqqında”. Azərbaycan Respublikası 

Prezidentinin Fərmanı. “Xalq” qəzeti, 27 mart 1998-ci il. 
724 Yenə orada.  
725 C.Həsənov. Göstərilən əsəri.  S.107. 
726 T.Svyatoxovski. Göstərilən əsəri.  S.131 
727 C.Həsənov. Göstərilən əsəri.  S.107. 
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Sovet Rusiyası Bakı XKS-nin Gəncə yürüşünü səbirsizliklə gözləyirdi. 

İyunun 12-də Şaumyan teleqraf vasitəsilə Lenin və Stalinə Bakı hərbi 

hissələrinin Gəncəyə hücumu ilə əlaqədar məlumat verirdi. Gəncə yürüşü 

dövründə “Pravda” qəzetində yazılırdı; Bakılıların mübarizəsini qızğın 

məhəbbətlə izləyirik”, 728  Bakılıların? - nə qədər qeyri-müəyyən ad 

seçmişdilər. 

Qeyd etdik ki, Bakı Xalq Komissarları Sovetinin Gəncəyə yürüş edən 

əsgərləri içərisində “Bakı fəhlələrinin və Azərbaycan zəhmətkeşlərinin 

nümayəndəsi”729  yox idi. Necə ola bilərdi ki, Rusiya Xalq Komissarları 

Soveti “bakılıların” mübarizəsinə köməklik göstərirdi. Leninin Bakı Xalq 

Komissarları Sovetinə hərbi yardımı əslində müsəlman soyqırımına kömək 

və Azərbaycan hökumətinə qarşı mübarizə aparmaq üçün lazim idi. Bu bir 

həqiqət idi ki, Bakı XKS-nin Gəncə yürüşü dövründə bir tərəfdən 

Azərbaycan istiqlalının taleyi həll edilirdisə, digər tərəfdən Rusiya Xalq 

Komissarları Sovetinin əyalət nümayəndəliyinin - Bakı XKS-nin 

Azərbaycanın qərbində hakimiyyətinin möhkəmləndirilməsi dururdu.  

Bakı XKS-nin erməni qüvvələrinin Azərbaycanda törətdiyi soyqırımının 

ssenarisi Rusiya Xalq Komissarları Soveti tərəfindən hazırlanırdı. Doğrudan 

da bu adamlar və perspektiv planlar da Lenin başda olmaqla Rusiya Xalq 

Komissarları Sovetinin Bakıda və bütün Azərbaycanda gedən mübarizəyə 

(əslində istila aktına - müəllif) nə qədər böyük əhəmiyyət verdiyini sübut 

edir.730 

Bakı XKS-nin hərbi hissələrinin Gəncə yürüşü Azərbaycan hökumətinə 

daxili ziddiyyətlərin aradan qaldırılmasında mühüm rol oynadı. Məhz bunun 

nəticəsi ondan ibarət oldu ki, Azərbaycan hökuməti diqqətini əsas təhlükəyə 

- Bakı XKS-nın Gəncəyə yürüşünə çevirdi. 

Dövlət quruculuğu təcrübəsindən Azərbaycan Demokratik Respublikası 

1918-ci il mayın 28-dən sentyabrın 16-na qədər çoxsayılı problemləri həll 

etmişdir. O, daxili və xarici düşmənlərlə mübarizə aparmış, uzun illərdən 

bəri Rusiya müstəmləkəçiləri tərəfindən zorla, məqsədli şəkildə 

unutdurulmuş dövlətçiliyimizi müasir dünya standartlarının tələblərinə 

uyğun yaratmağa çalışmışlar. Düzdür, dövlət quruculuğu sahəsində elə bir 

təcrübə, qanunvericilik aktları olmadığından Rusiya və Transqafqaz 

qanunlarının müvəqqəti saxlanılması haqqında 23 iyun 1918-ci ildə qanun 

verilmişdir. 

                                                           
 

728 “Правда” qəzeti, №130, 28 VI, 1918. 
729Z.İbrahimov. Göstərilən əsəri.  S.257. 
730 Z.Ibrahimov. Göstərilən əsəri.  S.257. 
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Azərbaycan Demokratik Respublikasının ilk qanunvericilik fəaliyyəti 

respublika bayrağının müəyyən edilməsi ilə başlanır731. 1918-ci il iyunun 

21-də hökumətin yığıncağında qırmızı fonda ağ rəngli aypara və 

səkkizguşəli ulduz olan bayraq Azərbaycanın bayrağı qəbul edildi. Özünə 

qayıdış, islami dəyərlərə ehtiram demokratik respublikanın bayram 

günlərinin müəyyən edilməsi ilə əlaqədar tədbirlər görməsinə səbəb 

olmuşdur. Azərbaycan hökumətinin 1918-ci il 27 iyun tarixli iclasında 

Nazirlər Soveti sədrinin “Bayram günləri haqqında” məruzəsi dinlənildi və 

hər həftənin cümə günü istirahət günü kimi qəbul edildi.732  Yenə həmin 

iclasda hökumət idarələrində dövlət dili haqqında məsələ müzakirə edildi. 

Qərarda qeyd edilirdi ki, türk dili (Azərbaycan dili-müəllif) dövlət dili qəbul 

edilir. Məhkəmə, inzibati və başqa sahələrdə səviyyəli kadrlar meydana 

gələnə qədər dövlət müəssisələrində müvəqqəti olaraq rus dilindən istifadə 

edilməsinə razılıq verildi. ADR-in ciddi, xüsusi ehtiyac duyduğu sahələrdən 

biri də hərbi qüvvələrin Bakı uğrunda mübarizəyə hazırlanması idi. Məhz 

buna görə də hərbi quruculuq hökumətin mühüm fəaliyyət sahəsi oldu. 

1918-ci il iyunun 26-da Gəncədəki müsəlman korpusunun “Əlahiddə 

Azərbaycan korpusu” haqqında qanun verildi. 

Torpaq məsələsinin həlli, yaxud tənzimlənməsi hökumətin fəaliyyətinin 

mühüm sahəsi idi. Hökumətin 1918-ci il 22 iyun tarixli qərarı ilə islahat 

haqqında verilən qanunun təsis yığıncağı çağırılana qədər fəaliyyəti 

dayandırıldı. Təsis yığıncağı çağırılana qədər xüsusi sahələrin və dövlət 

torpaqlarının zəbt edilməsinə son qoyuldu. Təsis yığıncağında müzakirə 

üçün materiallar toplanılması ərzaq nazirinə tapşırıldı. Torpaq 

komissiyalarının buraxılması və ya yenidən təşkili haqqında məruzələrin 

təqdimi tələb edildi. Naziriər kabinetinin 30 iyun 1918-ci il tarixli iclasında 

nazirliklərin dəftərxanalarının təşkil edilməsi məsələsi ilə əlaqədar qərar 

qəbul edildi. Nazirliklərin ştat nomenklaturası, maliyyə fondu müəyyən 

edildi. 

1918-ci il iyunun 30-da Ağdam, Salyan, Bərdə, Qazax qəzalarında və 

digər yerlərdə ştatlar yaratmaq, mövcud özünüidarə sisteminin nazirliyinə 

tapşırıq verildi. 

1918-ci ilin iyununda Azərbaycan hökuməti qanunvericilik sahəsində 

mühüm tədbirlər həyata keçirmişdir. 1918-ci il iyunun 3-də “Azərbaycan 

hökumətinin xəbərləri” adlı dövlət mətbuat orqanının nəşri təşkil edildi. 

                                                           
 

731 Адрес – календарь Азербайджанской Республики. Под.ред. А.М.Ставровского. B.,  

1920. с.50. 
732 Azərbaycan Respublikası MDA. F.970, siy.l, iş 8, vər.1. 
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1918-ci il iyunun 1-də Nazirler Kabinetinin iclasında Yollar nazirinin 

məruzəsi ilə əlaqədar olaraq Azərbaycan Respublikası ərazisində Bakı vaxtı 

əsas vaxt müəyyən edildi.733 

1918-ci il iyunun 6-da köçkünlər tərəfındən sahibsiz buraxılmış əkinlərin 

qeydə alınması, imkan olan yerlərdə məhsul yığımının təşkili və bu sahələri 

qoruyan şəxslərə veriləcək mükafatın müəyyənləşdirilməsi üçün komissiya 

yaratmaq daxili işlər, maliyyə və ərzaq nazirliklərinə tapşırıldı. 

1918-ci il iyunun 7-də yerlərdəki bütün milli komitələri buraxaraq 

Azərbaycan Respublikasının hakimiyyət strukturlarını yaratmaq Daxili İşlər 

Nazirliyinə həvalə edildi. Bununla yanaşı 5 iyulda Gəncə dairə məhkəməsi 

nəzdində hərbi məhkəməni təşkil etmək Ədliyyə nazirliyinə tapşırıldı. 

Demokratik Respublika hökumətinin ilk tədbirlərindən biri də sərhədlərin 

mühafizəsi və qaçaqmalçılıqla mübarizə oldu. Bu məqsədlə Qazax qəzasının 

Salahlı və Poylu mühafızə məntəqələrinin təşkil edilməsi 12 iyul 1918-ci il 

tarixli qərarla Daxili İşlər Nazirliyinə tapşırıldı. 

“Azərbaycan vətəndaşlığı haqqında” qanun layihəsi Azərbaycan 

hökumətinin 14 iyun 1918-ci il tarixli iclasında müzakirə edildi. 1918-ci ildə 

erməni hərbi birləşmələri müsəlmanlar üzərində soyqırımı aktı həyata 

keçirmişdilər. Məhz buna görə də Azərbaycan hökumətinin 15 iyul 1918-ci 

il tarixli iclasında Xarici İşlər Nazırliyinin müsəlmanlar və onların əmlakı 

üzərində zorakılıqları tədqiq etmək məqsədi ilə Fövqəladə komissiya 

yaratmaq haqqında məruzəsi dinlənildi. 1914-cü ildən keçən müddət ərzində 

ermənilərin qəddarlığı, müsəlmanlara qarşı soyqırımını öyrənmək üçün 

Fövqəladə İstintaq komissiya yaradılması haqqında qərar qəbul edildi.734 

Bakı XKS-nin Gəncəyə yürüşü ilə əlaqədar Azərbaycan hökumətinin ilk 

tədbirlərindən biri hərbi vəziyyətin elan edilməsi oldu. 1918-ci il iyunun 23-

də Azərbaycan hökuməti hərbi vəziyyət elan etdi. Hərbi vəziyyət haqqında 

qanunda qeyd edilirdi ki, sülh vəziyyəti qurtarmışdır. Cinayətkarlıq 

əməllərinin istintaqı hərbi məhkəmədə müharibə dövrünün qanunları ilə 

aparılacaq.735 Hərbi vəziyyət haqqında qanunda Rusiyada 1914-cü il iyunun 

30-da qəbul edilmiş Hərbi Məhkəmə qanunları əsas görürülürdü.736 Lakin 

ordu məhkəməsinin qərarı Azərbaycan hökuməti adından çıxarılırdı. 1918-ci 

il iyunun 26-da diviziya statusunda hərbi korpusun yaradılması barədə qərar 

qəbul olundu və Azərbaycanda milli ordunun təməli qoyuldu. Avqustun 1-

də isə AXC-nin Hərbi Nazirliyi təsis edildi. 

                                                           
 

733 Azərbaycan Respublikası MDA, f.970, siy.l, iş 72. s.1. 
734 Azərbaycan Respublikası MDA, f.970, siy.L iş 72,  s. l. 
735 Azərbaycan Rəspublikası MDA, f 970. siy.l, ış 7. s. 2. 
736 Azərbaycan Respublikası MDA, f.970. siy.l, iş 7.s. 2. 



 
 
 

271 
 

Gəncədə yerləşən Azərbaycan hökuməti 1918-ci il iyunun 22-dəki 

iclasında Transqafqaz Seyminin başladığı bir sıra islahatların 

dayandırıldığını bildirdi. Transqafqaz Seymi qısamüddətli hakimiyyəti 

dövründə torpaq haqqında islahat keçirməyi planlaşdırmışdır. Qeyd olunan 

islahat hökumətin ağır vəziyyətində mövcud münasibətləri daha da 

kəskinləşdirirdi. Məhz buna görə də əlavə problemlərin qarşısını almaq 

məqsədi ilə Azərbaycan hökuməti torpaq islahatı ilə bağlı bir sira 

məsələlərin dayandırıldığını bildirdi. Bu tədbirlə sahibkar və dövlət 

torpaqlarının kəndlilər tərəfındən tutulmasının qarşısı alındı, islahatın 

keçirilməsində aparıcı orqan olan torpaq komitələri ləğv edildi. Azərbaycan 

hökuməti 22 iyun tarixli iclasında feodal torpaq sahibliyinin bərpası 

sahəsində də bir sira addımlar atdı. Bundan başqa 1917-ci ildə ləğv edilmiş 

1912-ci il 20 dekabr qanunu ilə xan və bəylər üçün müəyyən edilən vıkup 

(pay torpağı üçün ödənən pul) pulu da bərpa edildi. 

Bakı XKS-nin hərbi qüvvələrinin Gəncə istiqamətində irəliləməsi Lenini 

yeni hərbi yardım göndərməyə sövq etdi. 1918-ci il iyunun 23-də S.Ter-

Qabrielyan özü ilə birlikdə Moskvadan 13 təyyarə və çoxlu başqa hərbi 

ləvazimat gətirdi. Sovet Rusiyasından gətirilən silahlar və zirehli 

avtomobillər dəstəsi dərhal cəbhəyə göndərilmişdi. 

 

3.40. Qafqaz İslam ordusunun Şərq istiqamətində hərəkətə başlaması 
 

Osmanlı dövlətinin Azərbaycana köməyinin xarakteri Avropa 

dövlətlərinin müxtəlif ölkələrə göstərdiklərindən çox fərqli idi. Bu məsələni 

Yusuf Hikmət Bayurun ifadəsi çox düzgün şərh etmişdir:  Əslində Osmanlı 

dövlətinin Qafqaz yürüşünün məqsədi orada qalmaq deyil, müstəqilliyini 

yeni elan etmiş Azərbaycanı bolşevik-erməni ittifaqından qorumaq idi. 

“Osmanlı qoruyuculuğu soy və din birliyinə əsaslanan bir yardımçılıq və 

siyasi baxımdan ayağa qaldırmaqdır”.737 

Çox halda tarixi ədəbiyyatda 1918-ci ilin yayında Azərbaycanda Osmanlı 

istilası haqqında danışılır. Əslində, Osmanlı ordusunun Qafqaz yürüşünün 

əsas məqsədi, müstəqilliyini yeni elan etmiş Azərbaycan Demokratik 

Respublikasını bolşevik-erməni ittifaqından qorumaq idi. Birinci mərhələdə 

qorumaq idisə, ikinci mərhələdə onun müdafiə imkanlarını təşkil etmək, 

üçüncü mərhələdə Azərbaycanın milli dövlət quruculuğunun inkişaf 

etdirilməsinə şərait yaratmaq idi. 

 

 

 

 

                                                           
 

737 Документы  внешней политики СССР. 1960, док.319, с. 443-444 . 
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IV FƏSİL 

GƏNCƏ AZƏRBAYCAN XALQ CÜMHURİYYƏTİNİN 

PAYTAXTI VƏ MÜBARİZ QƏRARGAHI 

 

4.1. Azərbaycan istiqlalının barometri 
 

Gəncə Azərbaycan tarixində mühüm rol oynamış, daha dəqiq ifadə etsək, 

məşəqqətli, çətin taleli şəhərlərdəndir. Azərbaycan tarixində elə bir hadisə 

təsəvvür etmək mümkün deyil ki, Gəncə bu və ya başqa dərəcədə onda 

iştirak etməsin. Gəncə faktiki olaraq Azərbaycanda hakimiyyətin, 

dövlətçiliyin, azadlıq uğrunda mübarizənin barometri olmuşdur. Heç 

təsadüfi deyil ki, XIX əsrin əvvəllərində Azərbaycan Rusiya istilasına məruz 

qalarkən, qanlı çar generalı Sisianov Qafqaz qoşunlarına baş komandan 

təyin ediləndən sonra ilk zərbəyə məruz qalan Gəncə xanlığı oldu. Gəncə 

xanı Cavad xan yadda qalan Azərbaycan şəhidinə çevrilərək özünü də, 

Gəncəni də, xanlığı da əbədiləşdirdi. Çar hökuməti, onun Qafqazda olan 

generalı Sisianov Gəncəni xalqın yaddaşından silməyə çalışaraq, şəhərin 

adını yasaq elan etdi. Çünki Sisianov Gəncə adının saxlanılması ilə heç cür 

razılaşa bilmirdi. Gəncə - Yelizavetpol adlandırıldı. Yelizavetpol Gəncə 

adının inkarı olmaqla yanaşı, həm də, çar Rusiyasının Azərbaycanda 

müstəmləkəçilik siyasətinin emblemi idi. Bu hadisə 1804-cü ilin yanvarında 

olmuşdur. 

Sovet tarixçiləri türk əsgəri birliklərinin Azərbaycana, o cümlədən 

Gəncəyə gəlməsini və yeni müstəqil respublikalar ilə Osmanlı dövləti 

arasında imzalanmış müqavilələri aşağıdakı şəkildə qiymətləndirirdilər: 

“Zaqafqaziya xalqları üçün həqarətli olan bu müqavilələr üzrə demək olar 

ki, bütün Zaqafqaziyanın ərazisi müdaxiləçilərin əlinə keçirdi”.738 Birləşmiş 

Azərbaycan-türk qüvvələrinin Gəncədən Bakı üzərinə yürüşə başlamasını da 

çox qəribə əsaslandırırdılar.  

Ulu Öndər Azərbaycan Xalq Cümhuriyyətinin Azərbaycanda deyil, 

Gürcüstanda - Tiflisdə yaranmasına çox fərqli şəkildə yanaşır və yüksək 

qiymətləndirir.  Onun səbəblərini də aydınlaşdırır: “Azərbaycan Xalq 

Cümhuriyyətini yaradanlar bunu Azərbaycanın özündə edə bilməmişdilər. 

Çünki burada cürbəcür xarici qüvvələr Azərbaycanı ələ keçirmək 

istəyirdilər. Məlumdur, - Azərbaycan öz coğrafi-strateji əhəmiyyətinə, təbii 

sərvətlərinə, xüsusən zəngin neft yataqlarına görə dünyanın bir çox 

dövlətlərinin marağını cəlb etmişdi”.739 

1918-ci il iyunun ortalarında Azərbaycan Xalq Cümhuriyyəti Tiflisdən 

Gəncəyə köçdükdən sonra da xarici qüvvələr və Bakıdakı Xalq Komissarları 

                                                           
 

738 Z.İbrahimov. Göstərilən əsəri, s. 253. 
739 “Azərbaycan” qəzeti. 27 may 1998-ci il 



 
 
 

273 
 

Soveti müstəqil respublikanın varlığı ilə barışmır, ciddi şəkildə mane 

olmağa çalışırdı. Burada bir məsələni də xüsusi ilə qeyd etmək istərdim ki, 

son yüz ildə tarixi ədəbiyyatda Gəncəyə çox fərqli pəncərədən baxmağa 

çalışmışlar və ona da nail olmuşlar. Bakı Xalq Komissarları Soveti Leninin 

Zaqafqaziyada qurmaq istədiyi dövlətin səlahiyyətlisi və Zaqafqaziyanın 

Bakı Xalq Komissarları Soveti tərəfindən həqiqi mənada işğalına nail olmalı 

idi. Azərbaycanın Bakı istisna olmaqla qalan ərazilərində, xüsusən 

Azərbaycanın qərbində Gəncə buraya toplanmış istiqlal mücahidlərinin 

təsiri və nəzarəti altına idi. Bu bir tarixi həqiqətdir ki, 1918-ci ilin 6 ayında 

Gəncə Bakı Komissarları Sovetinə - onlara Azərbaycanın mərkəzinə və 

qərbinə sahib olmağa imkan vermədi. Buna görə də sovet hakimiyyəti 

V.İ.Leninin rəhbərliyi ilə o vaxtdan başlayaraq Azərbaycanın mərkəzində və 

qərbində, nəticədə tamamilə Qafqaza sahib ola bilməmələrinin günahkarı 

olaraq Gəncəni görməyə başladılar. 1918-ci ildə Qafqaza sahib ola 

bilməmələrinin günahını Gəncədə  olmasını ifadə etmək üçün diplomatik 

olaraq “Gəncə sindromu” deyimi meydana gəlmişdir.  

Ümummilli lider Heydər Əliyevin qeyd etdiyi kimi, ətrafımızda olan 

düşmən qüvvələr Azərbaycanın müstəqil olmasını istəmir və əllərində olan 

imkan miqdarında da mane olmağa çalışırdılar. Ona görə də müstəqillik 

Gəncədə deyil, Tiflisdə elan edildi. Bunun təsadüfü addım olmadığını 

əsaslandıran milli lider göstərir ki, Azərbaycan Xalq Cümhuriyyətinin 

üzvləri Azərbaycanın tarixi paytaxtı Bakıya gedə bilməzdilər. “Azərbaycanı 

əhatə edən, Azərbaycanın daxilində olan, ayrı-ayrı millətlərə mənsub 

qüvvələr də ölkəmizin müstəqil olmasını heç də istəmirdilər. Ona görə də 

Tiflisdə müstəqilliyi bəyan edəndən sonra Azərbaycan Xalq 

Cümhuriyyətinin üzvləri Azərbaycanın paytaxtına gələ bilməmiş, Gəncəyə 

gəlmişdilər. Ancaq onlar Gəncədə az bir müddətdə çox işlər görmüşlər”740. 

Heydər Əliyev bir məsələni də xüsusi ilə qeyd edir ki, məcburiyyət üzündən 

Bakıya deyil, Gəncəyə gələn Azərbaycan Xalq  Cümhuriyyəti az müddət 

içərisində çox işlər görmüş və Bakının azad edilməsinə hazırlaşmışdılar. 

Qafqaz İslam Ordusu ilə “Müsavat”çılar Gəncəyə xeyli hərbi qüvvə 

topladıqdan sonra dərhal, vaxt itirmədən Azərbaycan sovet hakimiyyətinə 

qarşı, sovet Bakısı üzərinə Zaqafqaziya dəmiryolu boyunca hücuma 

keçməyə başladılar. 

 

4.2. Gəncə istiqlalın hərbi mərkəzi idi 
 

“Nuru Paşanın komandası altındakı ordunun gəlməsi ilə Bakı və ətrafı 

istisna edilərsə, təhlükəsizlik tamam təmin edilmişdi. Yalnız Bakı və ətrafı 

bolşeviklərin əlində idi. Onlar ara-sıra təcavüz də edirdilər. 5-6 aylıq bu 

                                                           
 

740 “Azərbaycan” qəzeti.  27 may 1998-ci il. 
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imkandan istifadə edən bolşeviklər olduqca mühüm bir müdafiə qüvvəti 

hazırlamışlar”.741 

“Ağır şəraitdə və fövqəladə vəziyyətdə müstəqilliyini elan edən Milli 

Şura Tiflisdən Gəncəyə köçürüldü”.742 

Beləliklə, Azərbaycan hökuməti müxtəlif dövlətlərə göndərdiyi 

radioteleqramda qeyd olunan müvəqqəti paytaxtına gəldi. Azərbaycan 

hökuməti təmsil etdiyi torpaqda qərarlaşdı. Azərbaycan istiqlalı uğrunda 

mübarizə, əslində istiqlalımızın “olum, ya ölüm” savaşı Gəncədə gedirdi. 

Lakin bir qədər tələsdik. Yelizavetpol hələ Gəncə adlandırılmamışdı. Çox 

halda sadəlövh fikirlər eşidirik. “Azərbaycan Demokratik Respublikası 

yaranan kimi nə üçün Gəncə adını bərpa etmədi?” İlk nəzərdə ədalətli 

görünür. Lakin dövlətçilik baxımından yanaşdıqda səbəbləri aydın olur. 

ADR ilk bir ay müddətində demokratik idarəçiliyə sahib olan hökumət 

strukturu-orqanları yaratmağa çalışırdı. ADR rəhbərlərinin ideal 

demokratizmi bütün sahələrdə təzahür edirdi. Onlar XX əsrin II onilliyində 

dünyada qərarlaşmış dövlətçilik və idarəçilik qaydalarından kənara çıxmağa 

çalışmışdılar. ADR hər hansı qərarı belə müzakirələrin nəticəsi kimi qəbul 

etməyi dövlətçilik normasina çevirmişdi. Gəncə adının tələsik bərpa 

edilməməsi də respublikada dövlətçilik strukturundan irəli gəlirdi. 

ADR-in Gəncə dövrü tarixi ədəbiyyatda 16.VI - 15.IX.1918-ci illərdə 

götürülür. Əslinə qalanda bu şərti xarakter daşıyır. Ona görə ki, Azərbaycan 

Demokratik Respublikası nəinki meydana gəldiyi gündən, hətta meydana 

gəlməsi uğrunda mübarizə dövründə belə “Müsavat” yuvası” Gəncə aparıcı 

rol oynamışdır. ADR Tiflisdə olduğu dövrdə belə Gəncə Azərbaycan 

hökumətinin paytaxtı və hərbi qərargahı kimi fəaliyyət göstərirdi. 

 

4.3. Gəncədə Milli Şuranın buraxılması 
 

Gəncədə Milli Şuranın buraxılması ilə əlaqədar siyasi mübahisələri 

M.Ə.Rəsulzadə “bu mübahisələr məmləkətin idarəsi ilə əlaqədar olaraq 

demokratik cərəyanlarla aristokratik düşüncədə olanlar arasında baş 

vermişdi”743 yazırdı. Ona görə hər tərəfdə düşmənlərlə mühasirəyə alınmış 

bir məmləkətdə belə mübahisələrə yol verilməsi mümkün deyildi. 

“Azərbaycanın müvəqqəti paytaxtı olan Gəncədə yanlış olsa da milli 

hakimiyyəti təmsil edən bir təşkilatın bu şəkildə çəkilmək məcburiyyətində 

qalması, heç şübhəsiz ki, demokratiyanın  məğlubiyyəti və mürtəce 

qüvvələrin müvəffəqiyyətidir.”744 

                                                           
 

741 M.Ə.Rəsulzadə. Azərbaycan Cümhuriyyəti. Bakı, 1990, s. 42. 
742 M.Ə.Rəsulzadə. Azərbaycan Cümhuriyyəti. Bakı, 1990, s. 39. 
743 M.Ə.Rəsulzadə. Azərbaycan Cümhuriyyəti. Bakı, 1990, s. 40. 
744 Yenə orada, s. 40. 
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“Transqafqaz nümayəndə heyəti ilə türk heyəti arasında Batumda 

müzakirələr davam edərkən Nuru Paşa ilə birlikdə bir neçə zabit İran və 

Qarabağ istiqamətindən Gəncəyə gəldilər. Nuru Paşa xalq tərəfindən yüksək 

səviyyədə qarşılanmışdı”.745 

Gürcüstanın və Almaniyanın çoxlu maneələrin olması ilə əlaqədar olaraq 

Osmanlı qüvvələrinin Azərbaycanın imdadına çatmaq üçün köməyini 

sürətlə həyata keçirməyə imkanı yox idi.746 

16 iyun 1918-ci il tarixində Fətəli xan Xoyskinin II kabinəsi təşkil edildi. 

Milli Şura bütün hakimiyyəti hökumətə verərək özünü buraxdı. Qərarda 

yazılırdı: “Azərbaycanın keçirməkdə olduğu müşkilati-daxiliyyə və 

xariciyyə nəzər etibarı alaraq Azərbaycan Milli Şurası bütün hüquq və 

səlahiyyətlərini Fətəli xan Xoyskinin sədrliyi ilə təşkil olunan kabinəyə 

verir. Bu hökumət Müəssislər Məclisinə qədər Azərbaycanın həqiqi 

hakimiyyətini əlində saxlayaraq heç kimə verməməlidir”. 747 Daha sonra 

Milli Şura hökumətdən tələb edirdi ki, Azərbaycan Xalq Cümhuriyyəti 6 ay 

müddətində Müəssislər Məclisinə seçkilər keçirsin.748 

1918-ci il iyunun əvvəllərindən başlayaraq Gəncə istiqlal tariximizdə 

mühüm rol oynamağa, rus-erməni-bolşevik qüvvələrinə qarşı mübarizə 

mərkəzinə çevrilməyə başladı. Gəncənin Azərbaycanda istiqlalın 

müdafiəsinin mərkəzinə çevrilməsi onunla əlaqədar idi ki, Azərbaycan 

Demokratik Respublikasından əvvəl türk hərbi hissələri Gəncəyə 

gəlmişdilər. 1918-ci il iyunun əvvəllərində AXC nümayəndələrinin və türk 

hərbi qüvvələrinin Gəncəyə hərəkət etməsi xəbəri yayıldığından könüllülər 

Gəncəyə gəlməyə başlamışdılar. Azərbaycanda hələ AXC-nin köçməsindən 

əvvəl Gəncə hərbi qüvvələrin toplanma mərkəzinə çevrilirdi. 

İstər türk hərbi yardamının, istərsə də Azərbaycan hökumətinin Gəncəyə 

köçməsi çətin bir şəraitdə həyata keçmişdir. Çünki başda daşnak S.Şaumyan 

olmaqla Bakı Xalq Komissarları Soveti Azərbaycan Demokratik 

Respublikası hökumətinin Tiflisdən Azərbaycan ərazisinə - Gəncəyə 

gəlməsinə imkan verməməyə çalışırdı. O vaxt Azərbaycan hökuməti özünün 

məhdud qüvvəsi ilə düşmənlərə qarşı mübarizə apara bilməzdi. Burada 

AXC-nin ordusu ilə əlaqədar bir faktı da qeyd etmək çox münasib olar və 

əvvəlki fikrimizi təsdiq edər.  

1918-ci il mayın sonu-iyunun əvvəllərində Azərbaycan hökumətinin ordu 

yaratmaq təşəbbüsləri elə bir əsaslı nəticə verməmişdir. Qonşularla, xüsusən 

ermənilərlə müqayisə fikrimizi təsdiq edər. 1918-ci il mayın axırlarında 

                                                           
 

745 Yenə orada, s. 40. 
746 Yenə orada, s. 39. 
747 Yenə orada, s. 39. 
748 ARDA, f. 1096, s. 2, d.1, s. 2 
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Azərbaycan Xalq Cümhuriyyətinin müsəlman könüllü hərbi dəstələrdən 

ibarət 600 nəfərlik hərbi qüvvəyə güvənə bilərdi. Bunun əksinə olaraq, 

ermənilərin 3 piyada diviziyası, süvari briqadası və ərazi polkları var idi. 

Bakı Xalq Komissarları Soveti Bakı və ətrafında olan yerlərlə 

kifayətlənmək fikrində deyildi. Osmanlı dövləti Şərqi Anadoluda üç 

vilayətin xilas edilməsi uğrunda mübarizəyə başladığında o da Bakıdan 

qərbə doğru, Gəncə istiqamətində hərəkət etməyə başladı. Osmanlı əsgəri 

birliklərinin əvvəldə Gümrü və Qarakilsədə olan qələbələrini gördük. Bu 

qələbələr ermənilərə, o cümlədən Bakı Sovetinin bolşevik-erməni 

rəhbərlərinə çox ciddi təsir göstərmişdi. Burada başqa bir mühüm cəhəti də 

xüsusi ilə qeyd etmək lazımdır. Bu ondan ibarətdir ki, Osmanlı ordularının 

Gümrü və Qarakilsə istiqamətindəki qələbələri Azərbaycanda da vəziyyətə 

əsaslı təsir göstərmişdir. 

Bu onunla əlaqədar idi ki, məğlub olan erməni qüvvələri türk ordusunun 

qarşısında davam gətirə bilməyəcəyinə inanaraq bölgəni tərk edir, geri 

çəkilərək Azərbaycan torpaqlarına girirdilər. O zaman Azərbaycanda yerli 

xalqdan başqa onlara qarşı dura biləcək silahlı qüvvə yox idi. Türklər 

tərəfindən əzilmiş, canlarını qurtarmaq üçün Azərbaycan torpaqlarına daxil 

olan erməni birlikləri burada olan erməniləri də hərəkətə gətirirdilər. Onlar 

Azərbaycanda “Qarabağ və Gəncə bölgələrində terror həyata keçirir, İran- 

Azərbaycan yolunu kəsməyə çalışırdılar”.749  

Gəncənin cənubunda, dağlıq bölgələrdə yaşayan ermənilər Bakıdan 

hərəkət edən bolşevik-erməni birliklərinə kömək etmək üçün hazır 

dayanmışdılar. Onlar qonşu olduqları azərbaycanlılarla vuruşma halında 

yaşayırdılar. Gəncədə şəhərin erməni hissəsində yaşayanlar da hər imkanda 

məsəlmanlara qarşı çıxır, onları cəbhədən geri dönən rus əsgərləri ilə 

vuruşdurmaq üçün əllərindən gələni əsirgəmirdilər. 

Zəngəzur bölgəsində yaşayan ermənilər Şuşa üzərinə hücuma keçir, 

buradakı türkləri mühasirəyə alaraq qırmağa çalışırdılar. Şuşa-Ağdam–

Yevlax yolu üstündəki Əsgəran ermənilər tərəfindən kəsilmiş, Şuşada 

mühasirə vəziyyətində qalan azərbaycanlılara başqa bölgələrdən kömək 

göndərilməsi də bu şəkildə əngəllənmişdi.750 

Bakı yaxınlarında Transqafqaz hökumətinin 200 nəfərə qədər əsgəri var 

idi. Onlar bolşevik-erməni qruplarına qarşı mübarizə apara 

bilməyəcəklərindən buradan çəkilməyə başlamışdılar. Əslində Transqafqaz 

komissarlığı da belə bir kiçik dəstənin bolşevik-erməni birliklərinə qarşı 

təsirli müqavimət göstərə bilməyəcəyini bilirdi. Müəlliflərin bu fikri də 

düzgündür ki, Azərbaycanın bu çətin vəziyyətindən faydalanmağa çalışan 

                                                           
 

749 M.Ə.Rəsulzadə. Azərbaycan Cümhuriyyəti. S.55; İ.Berkok. S.5; N.Yüceer. S.35. 
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gürcülər almanlardan güc və cəsarət alaraq türklər əleyhinə fəaliyyətlərini 

artırmışdılar.  Gürcülər və məhdud alman əsgərləri dəmiryol vağzallarını 

nəzarət altına almışdılar. “Dəmiryolları boyunca fəaliyyət göstərən  

Azərbaycana göndərilən türk birliklərinin dəmiryollarından istifadə 

etmələrinə mane olmağa çalışırdılar. Hətta almanların türklərin 

dəmiryollarından istifadə etmələrinə mane olması onlar arasında kiçik 

vuruşmaların da meydana çıxmasına səbəb olmuşdu”.751 

Erməni birliklərinin bu şəkildə Azərbaycan ərazisində fəallaşması  Bakı 

XKS üçün çox əlverişli imkan yaratmışdı. Bakı Soveti yaranmış əlverişli 

şəraiti əldən buraxmaq fikrində deyildi. Bununla əlaqədar olaraq Bakı 

Soveti qərbə doğru hərəkət edərək Kürdəmir–Qaraməryəm xəttinə qədər 

irəliləyə bilmişdi. Bakı Sovetinin bu xəttə qədər irəliləməsi bölgədə hərbi 

imkanların zəif olması, Azərbaycan milli əsgəri birliklərinin təşkil edilməsi 

işinin tamamlanmaması ilə əlaqədar idi. Bakı Soveti vəziyyətdən istifadə 

edərək  “Bakıdan 200 km irəliləmiş və Bakı-Gəncə arasındakı yolun yarısını 

keçmişdir”.752  

Burada bir məsələnin də xüsusi ilə qeyd edilməsi vacibdir. Bakı 

Sovetinin məqsədi yalnız hakimiyyətini yeni yerlərə yaymaq deyildi. O bir 

tərəfdən də işğal etdiyi bölgələrdə sinfi mübarizəni qızışdırır, yerli 

hakimlərlə kəndlilər arasında münaqişəni qüvvətləndirirdi. İkinciləri 

dəstəklədiyi üçün yerli azərbaycanlı hakimlər çıxılmaz vəziyyətdə qalır, 

bölgəni tərk edərək imkan olan yerlərə gedirdilər. Lakin Bakı Sovetinin 

məqsədi heç də yerli sahibkarların bölgəni tərk etdiklərindən sonra 

torpaqları və orada olan əmlakı kəndlilərə vermək deyildi. Onların çox fərqli 

planları var idi. Birinci mərhələdə bolşeviklərin planı yerinə yetirildikdən 

sonra, ikinci mərhələdə ermənilərin planı onun kölgəsində həyata keçirilirdi. 

Dünən yerli sahiblərə qarşı üsyan qaldırmış kəndlilər Bakı Sovetindən 

kömək gözlədikləri halda ermənilər fəaliyyətə başlayır, onlara qarşı qırğın 

həyata keçirirdilər. Bununla da Bakı Sovetinin əli çatan yerlərdə 

azərbaycansızlaşdırma siyasəti həyata keçirilirdi. Bu, Azərbaycan 

torpaqlarının hər yerində ermənilərin ənənəvi siyasəti idi. 

Yerlərdə onlara qarşı müqavimət göstərə biləcək qüvvə yox idi. Bu da 

onların sürətlə irəliləməsinə imkan verirdi. Azərbaycan faktiki olaraq 

şərqdən Bakı Sovetinin, qərbdən erməni qüvvələrinin istilası ilə üz-üzə 

qalmışdı. Azərbaycan Gəncədə çox az milis qüvvəsi ilə çarəsizlik içində bu 

təhlükələrin qarşısını almağa çalışırdı.753 

                                                           
 

751 ATASE Arşivi; Tar. Koll. K.1, D. 1, F 1-120;  Yüceer Nasır. Göstərilən əsəri, s. 49. 
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4.4. ADR-in II kabineti 
 

ADR-in II kabineti gərgin beynəlxalq şəraitdə təşkil edilmişdi. Bu onunla 

əlaqədar idi ki, yaxın vaxtlarda İstanbulda konfrans keçiriləcəyi gözlənilirdi. 

Bu konfrans iştirakçıları sayına görə məhdud olsa da, Azərbaycan istiqlalını 

elan etdiyi vaxtdan iştirak etdiyi ən mötəbər konfrans idi. İstanbul 

konfransında iştirakçılar şərti, əslində səlahiyyətlərinə görə Mərkəz və 

Qafqaz şəklində qruplaşdırılmışdı. Konfransda Almaniya, Avstriya, 

Macarıstan, Türkiyə, Bolqarıstan, Gürcüstan, Azərbaycan, Ermənistan və 

Dağlılar İttifaqının nümayəndələri iştirak etməli idi. Azərbaycan hökuməti 

İstanbul konfransı üçün zəruri olan təşkilati işləri görürdü. Yeni istiqlalına 

qovuşmuş Azərbaycan Respublikası əslində orada hansı problemlərlə 

qarşılaşacağını bilirdi. Odur ki, konfransa ciddi hazırlıq tələb olunurdu. 

Artıq Azərbaycan Demokratik Respublikasının yaranması tarixi bir 

reallıq olsa da, konfransda Azərbaycanla əlaqədar ciddi problemlər qaldıra 

bilərdilər. Ona görə də İstanbul konfransına yüksək səviyyəli nümayəndə 

heyəti göndərilməli idi. Deməli, İstanbul konfransı istiqlal tariximizdə 

mühüm rol oynamalı, konfransda iştirak edən dövlətlərlə bərabərtərəfli 

münasibətlərin yaradılmasına təsir göstərməli idi. Azərbaycan hökuməti 

İstanbul konfransına gedəcək nümayəndə heyətinin tərkibini üç nəfər əsas, 

dörd nəfər texniki heyətdən ibarət təsdiq etdi. Nümayəndə heyətinə 

M.Ə.Rəsulzadə, A.Səfikürdski, X.Xasməmmədov daxil edilmişdilər. 

Hökumətin iclasında nümayəndə heyətinin səlahiyyətləri müəyyən edildi. 

Diplomatık protokola müvafıq olaraq, onlara İstanbul beynəlxalq 

konfransında iştirak edən dövlətlərlə siyasi, iqtisadi, maliyyə və hərbi 

məsələlərlə bağlı danışıqlar aparmağa və müqavilə bağlamağa icazə verildi. 

 

4.5. 114 illik məşəqqətli  yol 
 

1918-ci il iyulun 30-da 114 ildən sonra Azərbaycan Demokratik 

Cümhuriyyəti bir tarixi haqsızlığı - Gəncənin Yelizavetpol adlandırılması 

məsələsini hökumət iclasının müzakirəsinə çıxardı. 754  Daxili işlər naziri 

Gəncənin Yelizavetpol adlandırılması ilə əlaqədar tarixi haqsızlıq haqqında 

məlumat verdi və bildirdi ki, tarixi ədalətsizlik düzəldilməli, yasaq olduğu 

halda əhalinin daimi yad etdikləri bu ad - Gəncə adı qaytarılmalıdır. Nazirlər 

kabinetinin təklifi müzakirə edilmədən alqışlarla qarşılandı. Bu, yol verilmiş 

tarixi ədalətsizliyin, Gəncə adına həsrətin aradan qaldırılmasının təntənəsi 

idi. 1918-ci il iyulun 30-da Azərbaycan hökuməti qərara aldı: “Yelizavetpol 

şəhəri yenidən Gəncə adlansın”.755  
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Bu qərar həm də Azərbaycan dövlətçiliyinin bərpası nöqteyi-nəzərindən 

mühüm hadisə idi. Vaxtilə Rusiya müstəmləkəçiliyinin başlanğıcı, 

Azərbaycan dövlətçiliyinin ləğv edilməsi aktı olan - Gəncənin Yelizavetpol 

adlandırılması, yeni dövlətçilik şəraitində aradan qaldırıldı. Bu isə Rusiya 

müstəmləkəçiliyinə taleyin gülüşü idi. 1918-ci il iyulun 30-da qəbul edilən 

qərarın spesifikliyi ondan ibarət idi ki, 1804-cü ildə Gəncə adının 

Yelizavetpola çevrilməsi haqqında fərman Rusiyada - Peterburqda verildiyi 

halda, 1918-ci il iyulun 30-da Yelizavetpolun yenidən Gəncə adlandırılması 

haqqında qərar Gəncədə verildi. 114 il əvvəl rus işğalına hədəf olan Gəncə, 

indi Azərbaycan istiqlalının beşiyi başında dayanaraq Azərbaycan 

Demokratik Respublikasının müvəqqəti paytaxtına çevrildi. Gəncə 

Azərbaycanın ərazi bütövlüyü uğrunda mübarizə mərkəzinə çevrilərək 

Azərbaycanın döyünən ürəyi olan Bakı uğrunda mübarizə aparırdı. Bu 

mübarizə 92 gün davam etdi. Bəli, Gəncə Azərbaycan Demokratik 

Respublikasının 92 gün paytaxtı oldu. Bizim məqsədimiz də Azərbaycan 

Demokratik Respublikasının Gəncə dövrünə xas olan reallıqları tədqiq və 

təhlil etməkdən ibarətdir. 

 

4.6. Od ilə kül arasında 
 

Azərbaycan Demokratik Respublikasının Gəncəyə köçməsi bir sıra ciddi 

çətinliklərlə əlaqədar idi. Bakıda möhkəmlənmiş Xalq Komissarları Soveti 

erməni-bolşevik birləşmələrinə arxalanaraq Azərbaycanın qərb ərazilərinə 

yürüşə hazırlaşır, necə olursa-olsun demokratik hökumətin Azərbaycana 

daxil olmasına imkan verməməyə çalışırdı. V.İ.Lenin “Bakı proletariatına 

həm mənəvi, həm də maddi kömək göstərməyə hazir olduğunu”756 bildirirdi. 

Əslində “rəhbərin” “Bakı proletariatı” adlandırdığı qurum rus-erməni və 

qeyri-türk bolşevik birləşmələri idi. 

Azərbaycanın qərb torpaqları istisna olmaqla, əksər yerlər V.İ.Leninin 

“xeyir-duası ilə” S.Şaumyanın rəhbərlik etdiyi Xalq Komissarları Soveti 

tərəfindən “Sovet hakimiyyəti” adı altında işğal edilmişdi. Bakı Xalq 

Komissarları Soveti faktiki işğal aktını “milli azadlıq”, “ümumxalq və milli 

mənafe”, “milli birlik” maskası altında ört-basdır etməyə çalışırdı. Əslində 

Azərbaycanda əhali Bakı Xalq Komissarları Sovetinin xalqa zidd siyasətini 

başa düşürdü. “Milli birliyi” nümayiş etdirmək məqsədi ilə bolşeviklər 

mayın son günlərində Bakıda fəhlə, əsgər və kəndli deputatları sovetlərinin 

Ümumqafqaz qurultayını çağırmağa cəhd edirdilər. 

Lakin tədbir baş tutmadı. Bolşeviklər yalnız Bakı qəzası kəndli 

deputatları sovetlərinin qurultayını çağırmağa müvəffəq oldular. Bu gətirilən 
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faktdan aydın olur ki, əslində Bakı Xalq Komissarları Soveti yalnız Bakı 

qəzasında nəzarəti ələ ala bilmişdi. Bakı Xalq Komissarları Soveti hələ elə 

bir qüvvəyə malik deyildi ki, Gəncə də daxil olmaqla Azərbaycanın qərb 

torpaqlarını işğal etsin. Bu, Azərbaycan Demokratik Respublikası 

hökumətinə Gəncəyə-Yelizavetpola köçməklə əlaqədar tədbirləri həyata 

keçirməyə imkan verirdi. Beləliklə, faktiki olaraq Azərbaycanda iki 

hakimiyyətlilik vəziyyəti yaranmışdı. İrəlidə “kim-kimi?” mübarizəsi -

ADR-in Yelizavetpola (Gəncəyə) köçməsi və onun 105 günlük Bakı 

uğrunda mübarizəsi dururdu. 

 

4.7. Vətən, yoxsa  vətəndaş  müharibəsi 
 

Artıq türk birlikləri Qafqaza doğru yürüşə başalamaq üçün lazım olan 

şərtlərin olduğunu bilirdi. Osmanlının Azərbaycana köməyi ikinci üçün çox 

tarixi bir dövrə təsadüf etməklə onun “ölüm, qalım” məsələsi idi. Burada 

görkəmli türk tarixçisi Akdes Nimet Kuratın kitabından bir cümlənin iqtibas 

gətirilməsi yerinə düşər: “Bu tarixlərdə Ənvər Paşanın əmri ilə Gəncəyə 

gələn Nuru Paşa Azərbaycan qurtuluş müharibəsini başlamaq üçün çox 

çalışırdı”. 757  Müəllif Azərbaycanda qurtuluş müharibəsi ifadəsindən 

təsadüfü istifadə etməmişdir. Rəsmi sovet ideologiyasına əsaslanan rus və 

Azərbaycan tarixçiləri məqsədli olaraq 1918-1920-ci illərdə Azərbaycanda 

olan hadisələri “vətəndaş müharibəsi” olaraq adlandırmışdılar. Məsələyə, o 

dövrdə Azərbaycandakı qüvvələrin tarazlığına fikir verdikdə Azərbaycanda 

davam edən müharibəyə vətəndaş adının verilməsinin yanlış olduğu fikri 

ortaya çıxır. 

Bakı XKS-nin daxili siyasətində Gəncə məsələsi həmişə mərkəzdə 

dururdu. Çünki 1918-ci ilin aprel-mayında Bakı XKS-nin fəaliyyətinin əsas 

istiqamətlərindən biri də Gəncəni tutmaq məsələsi idi. ADR yaranandan və 

Gəncəni özünə müvəqqəti paytaxt elan edəndən sonra Bakı XKS Gəncəyə 

daha çox əhəmiyyət verməyə başlayır. Faktiki vətəndaş müharibəsi 

apardığını hər imkanda əsassız bəyan edən Bakı XKS Gəncə üzərinə 

hücuma hazırlaşırdı. 

Bakı XKS-nin “ideoloqlarından” olan A.Əmiryan 1918-ci il iyunun 5-də 

“Yaşasın vətəndaş müharibəsi!” şüarını təsdiq edir və Bakı Xalq 

Komissarları Sovetinin daxili siyasətinin təhlilini verirdi. O göstərirdi ki, 

Bakı Soveti Paris Kommunasının tarixi dərslərini nəzərə almır. 

Azərbaycanın Versalına hücum etmək əvəzinə, gözləyir. 758  Deyilən fikir 

düşmən tərəfindən söylənsə də, aydınlaşdırılmasına ehtiyac duyulur.  Bu, 

Gəncənin ADR-in tarixində oynadığı rolu aydınlaşdırmaq baxımından 
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vəziyyəti düzgün əks etdirir və ondan ırəli gəlirdi ki, 1918-ci ilin yayında 

Azərbaycan istiqlalının qorunmasında Gəncə müstəsna rol oynayırdı. 

Doğrudan da, Bakı XKS Gəncəni istila etmiş olsaydı, istiqlal mübarizəmizin 

taleyi şübhəli və daha qanlı ola bilərdi. 

Bir qədər “Yaşasın vətəndaş müharibəsi!” şüarı haqqında. Bu şüar Bakı 

Xalq Komissarları Sovetinin məkrli məqsədini pərdələmək üçün bolşevik-

erməni liderlər tərəfindən ortaya atılmışdır.  Qeyd olunan şüara açıqlama 

versək, “Yaşasın müsəlman (azərbaycanlı - müəlliflər) soyqırımı!” başa 

düşülməlidir. Şüarın antiazərbaycan mahiyyətini açmaq üçün Bakı XKS-nin 

əsgərlərinin etnik, milli mənsubiyyətini açıqlamağa ehtiyac duyulur. Bu 

“Yaşasın vətəndaş müharibəsi!” şüarının mahiyyətini bir daha açmağa 

imkan verər. 

Bakı XKS ordusunun tərkibinin 70 faizdən çoxu ermənilərdən ibarət 

idi. 759  Zabit heyətinin isə əksəriyyətini ermənilər təşkil edirdi. Deməli, 

vətəndaş müharibəsi şüarı haqqında “Amerika” kəşf etməyə ehtiyac yoxdur. 

Faktlarla isbat etdik ki, Bakı Xalq Komissarları Sovetində Bakı adından 

başqa Azərbaycanla heç bir bağlılıq yox idi. Bakı Xalq Komissarları 

Sovetinin dəstəklədiyi və arxalandığı insanların əksəriyyəti cəbhədən 

Bakıya gətirilmişdilər. Onlar Azərbaycan vətəndaşları deyildilər. Vətəndaş 

olmayanlar Azərbaycanda necə vətəndaş muharibəsi apara bilərdilər?  

 Onlar Azərbaycan xalqının əksəriyyətinin etimadını qazana 

bilməmişdilər. Azərbaycan xalqı Bakı XKS-nin ordusunun təşkil 

edilməsində iştirak etməmişdir. Əslində Bakı XKS buna ehtiyac da 

duymamış, ona çalışmamışdır. Çünki kommunanın erməni rəhbərliyi 

azərbaycanlılardan ibarət ordu ilə soyqırımı tədbirlərini həyata keçirə 

bilməzdi. 

Hələ 1918-ci il mayın 22-də hərbi komissar Q.N.Korqanov Sovet 

Rusiyası Xalq Komissarları Sovetinə göndərdiyi məruzəsində qeyd edirdi 

ki, “kommuna ordusunun sayı 18 mindir, əsgərlərin böyük hissəsi 

ermənidir, az miqdarda hümmətçilər və sol eserlər vardır” 760 .  

Q.N.Korqanov daha sonra məruzəsində qeyd edirdi:” Erməni kəndli 

kütlələri və şəhər demokratiyası qəti şəkildə vahid Rusiya respublikasının və 

Sovet hakimiyyətinin arxasında dayanmışdır”.761 

Çox maraqlıdır, əvvəldə qeyd etdiyimiz faktlar hərbi komissar 

Q.N.Korqanovun Moskvaya göndərilən məruzəsində Bakı Xalq 

Komissarları Sovetinin mahiyyətini, onun erməni hökuməti olduğunu və 
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761 Azərbaycan Respublikası MDA. F.276; siy.3; iş 55, vər.2-5. 
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digər məsələləri açıqlamağa imkan verir. Hərbi komissar faktiki olaraq Bakı 

Sovetinin ordusunun ermənilərdən ibarət olduğunu da etiraf edirdi. 

Beləliklə, Azərbaycan adından çıxış edən, özünü xalq azadlığı uğrunda 

mübarizə aparan kimi təqdim edən, yeni yaranmış Azərbaycan hökumətinin 

Gəncəyə gəlməsinin qarşısını almağa çalışan Bakı Xalq Komissarları 

Sovetinin mahiyyəti aydınlaşır. 

Q.N.Korqanovun məruzəsində digər bir cəhət də Bakı XKS-nin 

mahiyyətini açmaqda mühüm rol oynaya bilər. Çox maraqlıdır ki, 

Q.N.Korqanov ağalarına - Moskvaya hesabat verərkən onlarda belə bir fikir 

yaratmağa çalışır ki, guya Azərbaycanda vahid Rusiya respublikasının (lap 

Deninkinin “vahid və bölünməz Rusiya” şüarı kimi - H.S.) hakimiyyətini 

müdafiə edirlər. 

Azərbaycanda vahid Rusiyanı və Sovet hakimiyyətini müdafiə edənlər 

kimlər idi? Bu suala hərbi komissarın Moskvaya göndərdiyi məruzəsində 

“ermənilər”, cavabı var. Sonra da qeyri-müəyyən bir ifadə “şəhər 

demokratiyası”. Hərbi komissarın sosioloji tədqiqat istedadı, 

demokratiyanın da şəhər və kənd demokratiyasına bölür. Görəsən o vaxt 

Azərbaycan kəndində də demokratiya var idimi? 

Suala cavab verməmək də olar. Ancaq aydın olur ki, Bakı XKS-nın 

faktiki olaraq ermənilərdən başqa heç bir dayağı yox imiş. Bır faktı da 

nəzərə almağa ciddi ehtiyac duyulur. Bu, Bakı “XKS-nin ordusu necə 

meydana gəlmişdir?” sualına cavab verməyi tələb edir. Erməni-bolşevik 

ittifaqı bir tərəfdən Sovet Rusiyası üçün itaətkar bölgə yaratmaq 

strategiyasını güdürdü. Digər tərəfdən bolşevik-erməni ittifaqının erməni 

liderləri əlverişli imkandan faydalanaraq Qafqazda ermənilərin çoxluq 

olmalarını təşkil etməyə çalışırdılar. Erməni-bolşevik ittifaqı nə qədər 

müsəlman, azərbaycanlı qırsa da faktiki olaraq istisnalar nəzərə alınmazsa, 

Qafqazın heç bir yerində erməniləri çoxluq vəziyyətinə çıxara bilmədilər. 

Əslində o zaman dünyada ermənilərin “çoxluqda olduqlarını iddia 

etdikləri” Qafqaz və Anadolu bölgələrində çoxluq yarada biləcək əhalisi 

belə yox idi. Dünyada olan ermənilər hadisələrə və liderlərin tələbinə bağlı 

olaraq dünyanın müxtəlif yerlərindən gətirilirdilər. O zaman Azərbaycanda 

olan ermənilər də bölgə əhalisi olmayıb, dünyanın müxtəlif yerlərindən 

gətirilənlər idi. 

Artıq Oktyabr çevrilişindən sonra Rusiya ordusu buraxılmış elan edildi. 

Rusiya ordusunda xidmət edən milli ordu hissələrindən biri də erməni milli 

ordu hissələri idi. Lakin məqsədli şəkildə milli erməni ordu hissələri 

buraxılmadı. Daşnak liderləri onları Bakıya gətirə bildilər. Milli erməni 

hissələri Azərbaycandan kənarda yaşayan (Azərbaycanda yox - müəllif) 

ermənilərdən təşkil edilmişdi.   

Bu əsasla da Bakı XKS-nin Gəncəyə yürüşünü. aydınlaşdıra bilərik. 

İrəlicədən qeyd edə bilərik ki, Xalq Komissarları Soveti müsəlman 
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soyqırımı ilə yanaşı, Sovet Rusiyasının planı ilə Azərbaycanın işğalını 

həyata keçirməyə çalışırdı. 

Çox halda Azərbaycan Demokratik Cümhürriyəti ilə Bakı Xalq 

Komissarları Soveti arasındakı mübarizəni vətəndaş müharibəsi kimi 

verməyə çalışırlar. Xalq Komissarları Soveti sıralarında az sayda aldadılmış 

azərbaycanlılar istisna edilərsə, Azərbaycan qüvvələrinə qarşı duranlar və 

qırğın edənlər dünyanın müxtəlif yerlərindən əvvəlcə dünya müharibəsi 

cəbhələrinə, sonra oradan Azərbaycana gətirilmiş ermənilər idi.  

Ermənilərin böyük əksəriyyəti o ərazinin vətəndaşları belə deyildilər. Buna 

görə də onlar vətəndaş müharibəsində tərəf ola bilməzlər. Tərəf 

olmadığından da orada vətəndaş müharibəsinin olması da imkansız idi. Bu 

səbəblə də ADR-in apardığı mübarizə vətəndaş müharibəs deyil, Bakıda 

hakimiyyəti işğal etmiş ermənilərə qarşı Vətən, xalqın azadlıq mübarizəsi 

idi. 

Bolşeviklərin bu taktikanı seçmələrinin səbəbi ermənilərlə 

azərbaycanlılar arasında vuruşmanın meydana çıxması, onların hər ikisinin 

hərbi qüvvələrinin və onları dəstəkləyən əhalinin itki verməsi ilə 

nəticələnəcəkdir. Bundan başqa bu, Bakı bolşeviklərini vəziyyətin hakimi 

edəcəkdir. Bu səbəbdən  də Şaumyan ermənilərlə azərbaycanlılar arasında 

şiddətli bir vuruşmanın olmasının zəruriliyini çıxışlarında tez-tez qeyd 

edirdi. 15 mart 1918-ci ildə “Bakı Soveti Transqafqazda vətəndaş 

müharibəsinin mərkəzi və qalası olacaqdır”.762 deyirdi.  

Bir tərəfdən S.Şaumyanın başçılıq etdiyi Bakı Xalq Komissarları 

Sovetinin “Qırmızı Qvardiya”sı yaranmış şəraitdən istifadə edərək Bakı, 

Quba, Şamaxı, Salyan, Kürdəmir kimi şəhər və qəsəbələri dağıdıb viran 

qoyaraq Gəncəyə doğru hərəkət edir, digər tərəfdən də Zəngəzuru işğal edib 

Qarabağa hücum edən Andranik də Gəncəyə hücuma hazırlaşırdı. Bununla 

bağlı M.Ə.Rəsulzadə yazırdı: “Bu müşkül vəziyyətdən milləti qurtaracaq 

yeganə çarə vardı - Türkiyə. Ümidlər oraya dikilmişdi”.763 

 

4.8.  Osmanlı dövlətinin Azərbaycan siyasəti 
 

İslam ordusunun Qafqaz hərəkatından əvvəl Osmanlıda “Qoca zabitlərin 

marşı” var idi. Marşda türk ordusunu gözləyən ölkələri sayır və onları 

gözlədiklərini oxuyurdular: 

İhtiyar zabitleri, yol göründü qalxın, 

Gidiyoruz işte Kafkasyaya. 

Dağ, dere deməyib aşın, 

                                                           
 

762S.Şaumyan. Əsərləri,  II cild, s.188. 
763 Akif Aşırlı. S.6. 
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Durmayın, meydan bizi bəkliyor.764 

Hüsaməttin Tuğaç 1917-ci ilin sonunda Gəncədə olduğunda türk 

ordusunun dəvət edilməsi məsələsi üç partiya tərəfindən birlikdə müzakirə 

edilmişdi. “Müsavat” (Nəsib bəy Yusifbəyli), “İttihadi İslam” (Doktor 

Xudadat bəy Rəfibəyli) və “Sosialist” partiyası (doktor Aslan bəy 

Səfikürdlü). Nəsib bəy Yusifbəyli “Müsavat” partiyasının proqramına 

uyğun olaraq muxtariyyət qaydasına görə bir idarə qurulmasını şərt olaraq 

irəli sürürdü. Xudadat bəy heç bir şərt qoymurdu. Ona görə türk ordusu 

gəlsin, padişah istərsə, Azərbaycana muxtəriyyət versin, arzu edərsə, 

Azərbaycanı Türkiyəyə birləşdirsin. Özü bilər. Aslan bəy Səfikürdli türk 

qardaşlarımız gəlsin. Baş üstündə yerləri var”765 söyləmişdilər.   

Azərbaycanın vəziyyətinə uyğun olaraq hər üç partiya türk ordusunun 

Azərbaycana gəlməsi ilə əlaqədar olaraq birləşmişdilər. Bu da bütün xalqın 

candan arzu etdikləri bir qərar idi”.766 

“Bu qərar verildikdən sonra Bakı, Gəncə və bütün Azərbaycan adından 

türk ordusunu dəvət etmək üçün dostum Naki bəyi (Nağı Şeyxzamanlını, 

türk hökumətinə və Ənvər Paşanın yanına təmsilçi olaraq mənimlə 

göndərmələrini uyğun gördülər.”767 

Bu məsələ, Qafqaza türk ordusunun dəvət edilməsinə münasibət məsələsi 

Trabzon konfransında olan müsəlman nümayəndələrdən də öyrəniləcəkdir. 

Qafqaz heyətində və Dağıstandan olan müsəlmanlarla gizli görüşlər 

keçirilmişdir. Burada məqsəd Qafqazda və Dağıstanda ümumi vəziyyətin 

öyrənilməsi ilə əlaqədar idi.  

13 mart 1918-ci ildə axşam Trabzonda gizli olaraq Qafqaz 

nümayəndələrindən dağıstanlı vəkil Bəndərli İbrahim bəy Heydarov və Mir 

Yaqub Mehdiyevdən başqa, Şeyx Şamil camaatından və dağıstanlı Mustafa 

bəy ilə Hüseyn Rauf bəy arasında bir görüşmə olmuşdur.768 

Azərbaycan və Dağıstan nümayəndələrinin izah etdiklərinə görə, hansı 

partiyadan olmasına baxmayaraq bütün Qafqaz müsəlmanları Osmanlı 

ordusunun Qafqaza girməsini umur və gözləyirdilər. Müsəlmanlar 

arasındakı ayrılıqları aradan qaldırmaq üçün türk qüvvələrinin mütləq 

Qafqaza daxil olması lazım bilinirdi. Bundan başqa müxtəlif məsələlər 

haqqında fikir mübadiləsi etmişdilər. Onlardan biri ingilis - erməni 

münasibətlərinə aid idi. Nümayəndələr türk heyətinə bildirirdilər ki, 

ingilislər erməniləri təşkilatlandırırlar. Başqa mühüm məsələ Qafqazda 

bolşeviklərin nüfuzu məsələsi idi. Qafqazda olan nümayəndələr bildirirdilər 

                                                           
 

764 Şevket Süreyya Aydemir. Suyu Arayan Adam. İstanbul, 1987,  s.73. 
765 Hüsamettin Tuğaç. Bir Neslin Dramı. Ankara, 1966, s.156. 
766 Yenə orada, s.156. 
767 Yenə orada, s.157. 
768 Dr. Akdes Nimet Kurat. Göstərilən əsəri, s. 468.  
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ki, orada bolşeviklərin nüfuzunun artması müsəlmanlar üçün ciddi təhlükə 

mənbəyidir. Mir Yaqub bəy Mehdiyev görüşmələr sırasında bildirmişdir ki, 

indiki Qafqaz hökuməti özünü müstəqil elan etdikdən sonra onunla barış 

görüşmələrinin aparılması mümkündür.769  

Hüseyn Rauf bəy Orbay da nümayəndələrin bu görüşünü tamamilə qəbul 

etmiş və bildirmişdir: “Müsəlman, gürcü və ermənilərdən ibarət bir Qafqaz 

respublikasının meydana gəlməsi və davam etməsi mümkün görülmür”.770 

Müsəlman nümayəndələrinin verdikləri gizli məlumatlara görə 

“Qafqazlılar hökümətlərinin formasını düzgün müəyyən etmədikləri kimi, 

ruslardan kömək ala bilmək ümidiylə, rusları indidən gücləndirmək üçün 

müstəqilliklərini elan etmirlər.” Trabzon konfransı günlərində türk heyəti ilə 

gizli görüşən nümayəndələr özlərinin silahı  və zabitləri olmadığından türk 

ordusunun gecikmədən yürüşə başlamasını xahiş edirdilər. 

Nağı Keykurun İstanbulda Ənvər Paşa, Tələt Paşa, Xəlil Paşa və padışah 

Sultan Reşat ilə görüşmüş və Osmanlı dövlətindən hərbi kömək istəmişdi. 

Nağı Keykurun Paşalarla görüşməsində Osmanlı dövlətindən hərbi kömək 

istəmələrini aşağıdakı şəkildə ifadə etmişdi: 

“Azərbaycan xalqı sizdən kömək gözləyir. Millətimiz müstəqil olmağa 

qərar vermişdir. Siz qardaş əlinizi bizə uzadın. Müstəqil olaq. Siz bizi çəkib 

öz tərəfinizə yıxmayın, ayaqda durağın. Bizə böyük əsgəri qüvvə 

göndərməyin. Bizə hərbi dərsi verəcək müəllimlər və çavuşlar göndərin. 

Bizdə az bir zamanda böyük əsgəri qüvvə qurmaq imkanı var. Türk 

olduğumuz üçün istənilən qüvvə qanımızda mövcuddur”.771 

Hələ 1918-ci il mayın 1-də Zaqafqaziya Seymi müsəlman fraksiyasının 

iclasında Trabzonda keçirilmiş sülh konfransı haqqında M.H.Hacınski 

məlumat verirdi ki, orada Türkiyənin hərbiyyə naziri Ənvər Paşa və 

digərləri ilə danışıqlar aparılıb. M.H.Hacınski deyirdi: “Azərbaycana geniş 

şəkildə kömək etmək üçünTürkiyə ciddi addımlar atır. Bu  günlərdə Ənvər 

Paşanın qardaşı Nuru Paşa 300 nəfərlik təlimatçı ilə Təbrizdən keçərək 

Gəncəyə gəlməlidir”.772 

Türk ordusunun dəvət edilməsi məsələsi yalnız Azərbaycanla əlaqədar 

deyildir. Qafqazın müsəlmanlar yaşayan başqa vilayətlərindən də türklərin 

dəvət edilməsi ilə əlaqədar nümayəndələr göndərilmişdir. “Cəlil bəy 

acarların adından türk ordusunu dəvət etmək üçün gəlmək istəyirdi. Ahıskalı 

                                                           
 

769 Yenə orada,  s. 468. 
770 Yenə orada, s. 192. 
771 Naki Keykuran, Azerbaycan İstiklal Mücadelesinde Hatıralar (1905-1920). İlke Kitabevi 

Yayınları. Ankara, 1998, s.98.  
772  “Hümmət” qəzeti, 2 iyun 1918-ci il. “Tiflis xəbərləri”. 
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yazıçı və müəllim Ömər Faik bəy Ahıska xalqı adına, Əfrayim bəy də 

Ahalkələk xalqı adından türk ordusunu dəvət etmək istəyirdi”.773 

 

4.9.  Təcavüz, yoxsa  qardaş  yardımı! 
 

Çox halda Osmanlı dövlətinin 1918-ci ilin yayında Azərbaycan 

Demokratik Respublikasının köməyinə gəlməsini müxtəlif şəkildə 

qiymətləndirməyə çalışırlar. Onun çox düzgün ifadəsini M.Ə.Rəsulzadə 

“Qardaş Türkiyənin imdadı”774 şəklində ifadə etmişdir. 

Transqafqaz Seyminin gürcü və erməni liderləri bilərəkdən (bilmədən 

olduğuna inanmaq mümkün deyildir) Bakıda olan mart qırğınını lazımı 

dəqiqliklə qiymətləndirmir, Tiflis mətbuatı isə məsələni yanlış olaraq 

təqdim edirdi. Onların yaranmış vəziyyətlə əlaqədar olaraq izlədikləri 

siyasətləri də çox qəribədir. Sankı Bakı Sovetinin siyasətindən xəbərsiz kimi 

hərəkət edir, “Dostluq” müqaviləsi ilə yardıma gələn Osmanlı ordusu ilə 

bolşevik - erməni ittifaqını müqayisə edir və çox qəribə idi ki, üstünlüyü 

bolşeviklərə verirdilər. “Türk təhlükəsi var ikən bolşeviklərlə müxasim 

olmarıq”775 deyirdilər. Əslində Seymin siyasəti faktiki olaraq doğru deyildi. 

Ona görə ki, Bakıda olan hadisələri dayandırmaq, azərbaycanlı vətəndaşları 

bolşevik-erməni birliklərinin əlindən qurtarmaq, onların Azərbaycanın 

Qərbinə doğru qırğınlarla davam edən hərəkətlərinə dur demək Seymin 

borcu idi. Lakin Transqafqaz Semi seyirçi rolunda çıxış edirdi.   

Batumda olan Azərbaycan nümayəndələri respublikadakı vəziyyətlə 

əlaqədar Milli Şuranın nümayəndəsi N.Yusifbəylidən və ayrı-ayrı yerlərdən 

gəlmiş nümayəndələrdən ətraflı məlumatlar alırdılar. Azərbaycandan 

bolşevik-erməni qırğınları ilə əlaqədar həyəcanlı məlumtlar gəlirdi. 

Faktiki olaraq yeni yaradılmış Azərbaycan Demokratik Respublikasının 

mövcudluğu təhlükə altında idi. Məhz buna görə də Batumda olan 

nümayəndələrimiz 1918-ci il 4 iyun müqaviləsinin 4-cü maddəsindəki  hərbi 

yardımla əlaqədar öhdəlikdən istifadə etmək qənaətinə gəldilər. Bu 

məqsədlə Milli Şuranın sədri M.Ə.Rəsulzadə və xarici işlər naziri 

M.H.Hacinski Azərbaycana hərbi yardım göstərilməsi barədə Türkiyə 

nümayəndələri ilə danışıqlar apardı. Əvvəldə haqqında danışdığımız 

maddəyə əsaslanaraq, onlar Osmanlı hökumətindən Azərbaycana hərbi 

qüvvə göndərilməsini xahiş etdilər. Sovet tarixçiləri 1918-ci ilin iyununda 

türk qoşunlarının Azərbaycana çağırılmasını və onların hərbi yardımını 

təcavüz kimi qiymətləndirirdilər. Əslində qeyd olunan müqavilə ilə əlaqədar 

olaraq Türkiyənin hərbi yardımı dövlətlərarası hərbi yardım hüququna 

                                                           
 

773 Hüsamettin Tuğaç. Bir neslin dramı. Ankara, 1966, s.158-159. 
774 M.Ə.Rəsulzadə. Azərbaycan Cümhuriyyəti. Bakı, 1990, s. 38. 
775 M.Ə.Rəsulzadə. Azərbaycan Cümhuriyyəti. Bakı, 1990, s. 39. 
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uyğun olub, təcavüz aktı ilə heç bir əlaqəsi yox idi. Əksinə, Türkiyənin 

Azərbaycana hərbi yardımı rus-sovet işğalına qarşı mübarizə aparmaqda 

gənc müstəqil respublikaya köməklik göstərmişdi. 

Çar Rusiyasının hərbi qanunvericiliyinə görə, müsəlmanlar orduya 

çağrılmırdılar. Lakin müsəlmanlara etibar edilmədiyi halda yüksək 

təbəqədən çıxan könüllülər hərbi xidmətdə olurdular. Məsələn, cəbhələrdə 

200-dən çox azərbaycanlı zabit vuruşurdu. Hüseyn xan Naxçıvanskinin 

rəhbərlik etdiyi “Vəhşi diviziya” ən iri müsəlman hərbi birləşməsi idi. 

Şuşada təşkil edilmiş “Tatar” süvari polkı da bu diviziyanın tərkibinə daxil 

idi.776 

Lakin bir cəhət də xüsusi ilə qeyd edilməlidir ki, Türkiyənin 

Azərbaycana hərbi yardımı Türkiyə üçün əlverişli olmayan tarixi şəraitdə 

həyata keçirilirdi. Türkiyə Birinci dünya müharibəsində məğlub olmuş 

dövlətlər sırasında olduğudan onun Azərbaycana hərbi yardımı qalib 

dövlətlərlə münasibətlərinin kəskinləşməsinə gətirib çıxara bilərdi. Buna 

görə də Türkiyə Azərbaycana hərbi yardımı gizli şəkildə həyata keçirməyə 

çalışırdı. Osmanlı dövləti Azərbaycana hərbi yardım etmək üçün yollar 

axtarır, elə etmək istəyirdi ki, regionda marağı olan dövlətlərin, xüsusən 

Almaniyanın etirazına səbəb olmasın. 

Çünki 1918-ci ilin mayından başlayaraq Almaniya Transqafqazda baş 

verən hadisələri diqqətlə izləyirdi. Digər tərəfdən, Türkiyənin 

Transqafqazda fəallaşması Gürcüstan və Ermənistan üçün də arzuolunmaz 

idi. Heç təsadüfi deyil ki, Transqafqaz Seyminin dağılmasına və gürcülərin 

müstəqilliyini elan etmələrinə Almaniya amili çox qüvvətli təsir 

göstərmişdir. Hələ 1918-ci il mayın 14-də gürcü Milli Şurası gizli iclasında 

general Fon Lossov vasitəsi ilə Gürcüstana qəyyumluq göstərmək üçün 

Almaniya hökumətinə müraciət etmək haqqında qərar qəbul etmişdir777 . 

Nəticədə Gürcüstanı himayədarlığa götürmək barədə Almaniyanın razılıği 

alınmışdı.778 Lakin beynəlxalq hüquq baxımından Almaniyanın Gürcüstanı 

qəyyumluğa götürməsinə bir sıra maneələr var idi. Bu maneələrin əsasında 

belə bir fakt dururdu ki, himayəyə qəbul edilən dövlət müstəqil olmalı idi. 

Gürcüstan isə müstəqil olmayıb, Transqafqaz Seyminə daxil idi. Ona görə 

də general Fon Lossov bildimişdir ki, Almaniya bir şərtlə Gürcüstana 

qəyyumluğu öz üzərinə götürər ki, o, Transqafqaz Seymindən çıxaraq 

özünün müstəqilliyini elan etsin. 

                                                           
 

776 Azərbaycan tarlxi.  B., 1995.  S.296. 
777 Г.В.Хачипуридзе. Борьба грузинского народа за установление Советской власти. 

M., 1956. с.133. 
778 Yenə orada. 
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Artıq hadisələrin gedişi aydın göstərirdi ki, Almaniya Gürcüstan üzərində 

qəyyumluq üçün hüquqi əsas axtarır. Gürcü Milli Şurası üçün bir fakt aşkar 

idi ki, Transqafqaz Seymi Gürcüstanın ərazi bütövlüyü üçün heç bir 

zəmanət vermir. Zəmanətin Transqafqaz Seymindən kənarda Avropa 

dövlətlərində - konkret halda Almaniyada olduğunu qəbul edirdi. Digər 

tərəfdən Almaniyanın Transqafqazda fəallaşması Türkiyəni məhdudlaşdır-

malı idi. Nəticə ondan ibarət oldu ki, Transqafqaz Seymində təmsil olunan 

Gürcüstan Almaniya ilə seperat danışıqlar aparmağa başladı. Hətta qeyri-

rəsmi mənbələrin məlumatlarına görə, 1918-ci il mayın 25-də Almaniya ilə 

Gürcüstan arasında gizli müqavilə imazalanmışdır. 

 

4.10.   Hərbi yardım – alternativsiz  qərar 
 

Gətirilən faktlardan aydın görünür ki, Azərbaycana hərbi yardım 

göstərməklə əlaqədar Türkiyəni narahat edən cəhətlər yox deyildi. 

Gürcüstanın Almaniya ilə münasibətləri şübhəsiz ki, Türkiyəyə məlum idi. 

Ona görə də Türkiyə Almaniyanın etirazına səbəb olmamaq üçün belə 

qənaətə gəlmişdir ki, Osmanlı imperator hökumətinin ordusu Azərbaycan 

könüllülərindən ibarət olan hərbi qüvvələrlə birləşdirilsin. Belə olardısa, 

Türkiyə və Azərbaycan hərbi qüvvələrindən təşkil edilmiş İslam ordusu 

Almaniyanın etirazını aradan qaldıra bilərdi. MƏhz buna görə də Türkiyə 

rəhbərliyi türk ordusunun Qafqazda fəaliyyətini əslində müxtəlif əsaslarla 

qeyri-mümkün hesab edirdi. Ənvər Paşa İstanbulda M.Ə.Rəsulzadə ilə 

görüşündə Türkiyənin maliyyə çətinliklərindən şikayətlənmiş, 

Azərbaycanda Türkiyə ordusunun hər ay 50 min lirə, yaxud, 1 milyon manat 

xərc tələb etdiyini demiş və israrla Azərbaycan Ordusunun yaradılmasını 

tələb etmişdir. Yeni yaranmış Azərbaycan hökumətinin xahişinə cavab 

olaraq Ənvər Paşa ilk yardım kimi Azərbaycana 2 milyon türk lirəsi 

həcmində borc da vermişdir.779 

Azərbaycana Türkiyə ordusunun daxil olması yalnız əks qüvvələrin ciddi 

narazılığının meydana çıxmasına səbəb ola bilərdi. Bu hər şeydən əvvəl, 

Azərbaycan istiqlalının düşmənlərinə Türkiyənin “işğal aktından” 

danışmağa fakt verərdi. Ona görə də Nuru Paşanın komandanlığı altında 

olan Qafqaz islam ordusunun şəxsi heyətinin təxminən yarısı yerli əhalidən 

toplanmış könüllülərdən ibarət idi.780 

Osmanlı ordusunun Qafqaz yürüşünü yaşamış və bölgədəki hadisələri 

ətraflı tədqiq etmiş müəlliflərə görə ,,Azərbaycanda və Dağıstanda olan 

hadisələr türk əsgəri qüvvələrinin bu bölgələrə yürüş etməsini məcburi hala 

gətirmişdi. 1917-ci ilin martından başlayaraq Bakı və onun ətrafında olan 

                                                           
 

779 N.Nəsibzadə. Azərbaycan Demokratik Respublikası. S. 11. 
780 Yenə orada. 
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yerlər, bolşevik işğalı və hakimiyyəti altında idi. Erməni Şaumyanın 

rəhbərliyi ilə və çoxluğu ermənilərin təşkil etdiyi bolşeviklərin terror və 

qırğınları dözülməsi mümkün olmayan bir hal almışdı”.781 

 

4.11. Zaqatala   məsələsi, 1918-ci il  iyun 
 

1918-ci il iyunun 1 -də Azərbaycan Milli Şurasının iclasında müzakirə 

edilən məsələlərdən biri də Gürcüstanla Azərbaycan arasında Zaqatala 

dairəsi zəminində olan sərhəd mübahisələri idi. Qeyd olunan dövrdə 

Gürcüstan hökuməti Zaqatala dairəsinə iddia edirdi. Məhz bununla əlaqədar 

olaraq Milli Şura Zaqatala dairəsi ilə əlaqədar mübahisələri həll etmək 

məsələsini yerli əhalinin ixtiyarına - Zaqatala Dairə Milli Şurasına verdi. 

Zaqatala dairəsində ərazi mənsubiyyəti ilə əlaqədar xalq səsverməsi 

keçirildi. Sorğuya görə Zaqatala dairəsi əhalisinin əksəriyyəti Azərbaycan 

Respublikasının tərkibində olmaqla əlaqədar iradələrini ifadə edirlər. Lakin 

Zaqatala dairəsinin ərazi mənsubiyyətinin müəyyən edilməsi ilə əlaqədar 

sorğu bir aya qədər davam edir. Zaqatala dairəsinin mənsubiyyəti məsələsi 

yerli əhalinin rəyi ilə Azərbaycan Respubllkasının xeyrinə həll edildi. 

Yalnız 1918-ci il iyunun 28-də “Zaqatala dairəsi əhalisinin arzusuna 

müvafiq olaraq Azərbaycana birləşmək qərarı elan ediləcək”.782 

 

 

 

4.12. Qafqaz  İslam Ordusunun 17 iyun 1918-ci il məlumatı 
 

“Bolşeviklər Kürdəmirin qərbində Müsüslü stansiyasına doğru irəliləyir. 

Qarşılarında 300-400 nəfərlik azərbaycanlı və gürcü könüllüləri var idi. 

Bolşeviklərin olduqca qüvvətli bir qolu Şamaxı istiqamətində Ağsudan 

keçərək Göyçaya yaxınlaşırdı. Bakı Xalq Komissarları Sovetinin orduları 

“iyun ayının ortalarından etibarən bəzi uğurlar qazanan əsgəri birlikləri 

Gəncə-Bakı arasındakı orta nöqtəyə çatdı”.783 

Həmin gün Qarakilsə-Dilican yolu ilə piyada Ağstafa vağzalına gələn bir 

dağ batareyası ilə 10-cu Qafqaz polku, Ağstafadan qatarla  Şamaxıdan Ağsu 

üzərinə hərəkət edən bolşeviklərin şimal qolunun qarşısına, Göyçaya 

göndərildi.  Qafqaz İslam ordusunun komandiri Azərbaycanlı general Əlağa 

Şıxlinski və 5-ci Qafqaz diviziyasının komandiri Göyçaya gəldilər. 5-ci 

Qafqaz diviziyasının geri qalanları Qars-Qarakilsə–Dilican yolu ilə 

                                                           
 

781 İsmail Berkok. Büyük Harpte Şimali Kafkasya’daki Faaliyetlerimiz Ve 15. Fıkra’nın 

Harekatı Ve Muharebeleri. 94 Saylı Askeri Mecmua’nın 44 Saylı Tarih Kısmı. İstanbul, 

Askeri Matbaası, 1934, s. 5. 
782 Azərbaycan Respublikası MDA. F.970, siy.L iş 4, vər.9. 
783 Tadeuş Svyatoxovski. A. K. E.,  s.181. 
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gəlməkdə olub, 22 iyun 1918-ci ildə Gəncə ətrafında toplana biləcəkdir.784  

Qafqaz İslam Ordusu Hərbi birliklərinin hərəkət sürətinin zəif olması 

almanların onlara müqaviməti ilə əlaqədar idi. O zaman verilən 

məlumatlarda göstərilirdi: “Almanlar bütün fəaliyyətləri ilə Azərbaycanda 

yürüşümüzün əleyhinədirlər”.785 

Bakı Soveti Gəncənin üzərinə hücumla bərabər psixoloji təzyiqdən də 

istifadə edirdi. Onlar sərəncamında olan qüvvələrin sayı haqqında 

şişirdilmiş məlumat  yayırdılar. Buna nümunə olaraq 19 iyun 1918-ci ildə 

Bakıdan Gəncədəki hökumət rəhbərlərinə gələn bir məktubda “Hamazaspın 

rəhbərliyi altında 20.000 nəfərlik qoşunun olduğu, bunların çoxunun erməni, 

bir qisminin rus yəhudisi olduğu bildirilirdi”. 786  Əslində Bakı Sovetinin 

sərəncamında bu qədər qüvvənin olması imkansız idi. 

Türk qoşunlarının Qafqazdakı yürüşünə almanlar və gürcülərdən başqa 

ermənilər də mane olmağa çalışırdılar.  Batum-Tiflis dəmiryol xətti ilə 

hərəkət etməyə imkan verilmədiyindən türk qoşunlarının nəql edilməsi 

başqa istiqamətdə həyata keçirilməli idi. Bununla əlaqədar olaraq türk 

komandanlığı Qarakilsə-Dilican və Qazax xəttindən istifadə etməyi 

düşünürdülər. Lakin o yolda da ermənilərin müqaviməti ilə qarşılaşdılar  və 

o müqaviməti aradan qaldırmaq məcburiyyətində idilər. Ermənilərin bu 

istiqamətdə olan müqaviməti aradan qaldırıldı və onlarla müzakirələr 

başlandı. 21 iyun 1918-ci ildə Gümrüdəki müzakirələrin nəticəsində 

ermənilər Qarakilsə-Dilican-Qazax şosse yolundan əsgəri nəqliyyatdan 

istifadə edilməsinə razı oldular. Bu yol Azərbaycanda türk qüvvələrinin 

yeganə təminat yolu idi. 787  Nuru Paşa 18 iyun 1918-ci ildə Göyçay 

bölgəsinə gəldi.788 

 

4.13. Hazırlıq  planları 
 

Əsas vəzifə Bakı Sovetinin bolşevik-erməni birliklərinin Gəncəyə doğru 

yürüşünün qarşısının alınmasında idi. Bakı Sovetinin qüvvələrinin 

yürüşünün qarşısının alınması o zaman çox mühüm amil idi. Bu, cəbhədə 

əsgərlərin əhval-ruhiyyəsinin artmasına qüvvətli təsir göstərmiş olacaqdır. 

Bundan başqa, Bakı Soveti birliklərinin Kürdəmirə qədər irəliləməsi xalq 

üzərində də qüvvətli təsir göstərmişdi. Bölgə əhalisi yerlərini tərk edərək 

ölkənin qərb bölgəsinə çəkilmək məcburiyyətində idi. Bunların qarşısını 

                                                           
 

784 TASE Arşivi; №4/15488, Kls. 3823, Dos. 22, F. 7-4; Birinci Dünya Harbinde Türk  

Harbi Kafkas Cephesi 3’ncü Ordu Harekatı. Cilt II, Ankara, 1993 (Birinci Dünya 

Harbinde...). S.558. 
785 Birinci Dünya Harbinde... S.558. 
786 ATASE Arşivi; №4/15488, Kls. 3789, H-17, F. 1-24; Birinci Dünya Harbinde... S. 559. 
787 ATASE Arşivi; №4/15488, Kls. 3789, H-10, F. 1-17; Birinci Dünya Harbinde... S. 556. 
788 Birinci Dünya Harbinde... S. 559. 
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almaq, hadisələrin gedişini dəyişmək üçün Bakı Sovetinin hərbi birlikləri 

əzilməli idi. Vaxt da bunu tələb edirdi. O zaman Osmanlı dövlətinin Qafqaz 

Cəbhəsi komandanlığı Bakı Soveti tərəfindən qüvvətli müqavimətə rast 

gəlməyəcəyini düşünür, ilk vaxtlar əlavə qüvvənin də verilməsini 

düşünmürdü. 

21 iyun 1918-ci il tarixində Qafqaz İslam ordusu komandanı 5-ci Qafqaz 

diviziyasının komandirinə yazırdı: “Bütün ümid 5-ci Qafqaz diviziyasının 

bolşevik qüvvələrini məğlub etməsinədir. Vaxt artıq gözləməyə imkan 

vermir. Arxamızca yeni qüvvələrin gələcəyinə aid işarət belə yoxdur. 

Diviziyanın geri qalan hissələri 23-24 iyun 1918-ci ildə dislokasiya 

bölgəsinə çatmış olacaqlar. 26 iyuna qədər toplanan könüllülər də diviziyaya 

göndəriləcəklər. 27 və ya 28 iyun 1918-ci ildə hücum edilə bilər. Buna görə 

hazırlıq görülməsi əmri verilir”.789 

 

4.14. Göyçay vuruşmasından öncə qüvvələr nisbəti 
 

5-ci Qafqaz diviziyası 21 iyun 1918-ci il tarixində Göyçay və 

cənubundakı bölgələrə toplandı. Diviziyanın qüvvəsi 225 zabit, 5277 əsgər, 

4342 tüfəng, 36 pulemyot ilə 4 dağ topu idi. Eyni zamanda cəbhədə 5-ci 

Qafqaz diviziyasının əmrində Azərbaycan cümhuriyyəti qüvvələri 30 zabit, 

727 əsgər, 605 tüfəng, 21 pulemyot və 6 top var idi.790  

Bolşevik qüvvələrinin 10.000-dən artıq piyada ilə 16 top, iki zirehli qatar 

və böyük miqdarda pulemyot var idi. 791  Göyçay yaxınlığında bolşevik 

erməni birləşmələri sayca çox böyük üstünlüyə sahib idilər. 

Heç təsadüfi deyil ki, 28 və 29-cu taburların 17 iyundakı  əməliyyatları 

uğursuzluqla nəticələnmişdi. Buna görə də Nuru Paşa Şərq Orduları 

Komandanlığına tez-tez müraciət edir, əlavə qüvvə istəyirdi. Azərbaycan 

Demokratik Respublikasının təşkil etdiyi səfərbərlik də ilk mərhələdə 

uğurlu olmamışdı.  

Qafqaz İslam Ordusu komandanlığı Göyçay cəbhəsində bolşeviklərə 

qarşı hücumu 28 iyun 1918-ci ildə başlamağı qərara almışdı. Bu tarixə qədər 

toplanan milis və süvari qüvvələri də Göyçaya göndərilmişdi. 28 iyun 1918-

ci ildə X Qafqaz polku bolşeviklərin hücumuna məruz qaldığından 

müharibə başlanmış və sonrakı günlərdə də davam etmişdi. 29 iyun 1918-ci 

il tarixində səhər çağı 5-ci Qafqaz diviziyası Göyçayda hücuma keçdi. 

                                                           
 

789 Büyük Harp’te Bakü Yollarında 5nci Kafkas tümeni. 93 saylı Askerti Mecmua’nın 34 

Saylı Tarih Kısmı (sonra Büyük Harp’te Bakı yollarında...). S. 53-54. 
790 Büyük Harp’te Bakü Yollarında 5nci Kafkas tümeni. 93 saylı Askerti Mecmua’nın 34 

Saylı Tarih Kısmının 5 nci Kafkas Fırkası’nın 22. 6. 1334 Tarihindeki Muhtasar “Büyük 

Kuvvet” cetvelinden.; Birinci Dünya Harbinde Türk  Harbi Kafkas Cephesi 3’ncü Ordu 

Harekatı. Cilt II, Ankara, 1993, s.560. 
791 Büyük Harp’te Bakü Yollarında... S. 560. 



 
 
 

292 
 

Vuruşmalar 30 iyun günü də davam etdi. Bolşevik və erməni birlikləri 

Göyçay cəbhəsində çox təhlükəli vəziyyət yaratmışdı. 30 iyun 1918-ci ildə 

az sayda “yerli ermənilərin Göyçaya basqını kimi cənubdan da belə bir 

hücumun gələ bilməsi ehtimalı Nuru Paşanı narahat edirdi.792 İlk saatlarda 

əsgərlər və azərbaycanlı milislər bolşeviklər qarşısında davam gətirə 

bilməmişdilər.  

Vəziyyət o zaman Gəncədə olan Nuru Paşaya bildirilmişdi. Nuru Paşa 

hərbi qüvvənin azlığını irəli sürərək IX Ordu komandanlığından əlavə hərbi 

qüvvə, cəbhə ləvazimatı və təyyarə istəmişdi”. 793  Lakin təcili tədbir 

görülməsi lazım idi. Ona görə də Nuru Paşa Gəncədə olan XXV tabur ilə bir 

qisim milis qüvvəsini, bunlardan başqa Qaraməryəm və Ağdaşdakı 

birliklərin də bir hissəsini Göyçaya göndərdi. Bundan sonra topçu və 

pulemyotçunun dəstəyi ilə hücuma keçən türk qüvvələri düşməni 

mühasirəyə almış və bolşeviklərin şimaldan irəliləyən bir qolunun mühüm 

bir hissəsini məhv etmişdilər. Bu müharibədə çoxlu silah və başqa ləvazimat 

ələ keçirilmişdi. Bunlarla yanaşı Azərbaycan Demokratik Respublikasının 

və türk qüvvələrinin bu qələbəsi əsgərlərin və yerlərdə xalqın əhval-

ruhiyyəsinin yüksəlməsinə çox qüvvətli təsir göstərmişdi. 

Göyçay məğlubiyyətindən sonra Qaraməryəmə çəkilən bolşevik-erməni 

birlikləri, XIII Qafqaz polku tərəfindən təqib edilmişdilər. V Qafqaz 

diviziyasının başqa birliklərinin də iştirakı ilə cəbhədə üstünlüyü ələ ala 

bilmişdilər. Qafqaz İslam ordusu birliklərinin ortaq hücumu nəticəsində 

bolşevik-erməni birlikləri Qaraməryəm məntəqəsində də davam gətirə 

bilməyərək çox miqdarda silahını ataraq, dağılmış halda şərqə doğru geri 

çəkilmişdilər.794 

Beləliklə, Göyçay məntəqəsindəki ermənilərin müqaviməti aradan 

qaldırılmışdı. Göyçay və Qaraməryəm bölgəsi bolşevik-erməni 

birliklərindən təmizlənmişdi. V Qafqaz diviziyası Gəncəyə gəldikdən sonra 

ilk dəfə olaraq bolşevik-erməni birliklərinə qarşı uğurlu əməliyyatını həyata 

keçirə bilmişdi. Artıq bolşevik-erməni birlikləri yalnız durdurulmamış, hətta 

onların geri atılmasına başlanılmışdır ki, bu, bölgə xalqının əhval- 

ruhiyyəsinin artmasına qüvvətli təsir göstərmişdi. Bakı Xalq Komissarları 

Sovetinin Göyçayda məğlubiyyəti şəhərdə ona qarşı olan azərbaycanlı 

qüvvələri də fəallaşdırırdı. 

Qafqaz İslam ordusunun birlikləri Göyçay cəbhəsinə daha əvvəl gəlmiş 

olsaydı, daha başarılı ola bilərdi. Qeyd etdiyimiz kimi, Qafqaz Cəbhəsi 

                                                           
 

792 Birinci Dünya Harbinde... S.562. 
793 Yenə orada, s.562. 
794 ATASE Arşivi; BDH Koll. K. 3823, D. 22, F.7;  BAF Koll. K. 1141, D. 582, F. 1-3; 

Birinci Dünya harbinde... S. 561; Rüştü. “Büyük Harpte Bakü yollarında... S.68-69;          
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birliklərinin  dislokasiyası almanların müqaviməti üzündən çətinliklərlə 

həyata keçirilirdi. Lakin gec də olsa, artıq Qafqaz cəbhəsi birlikləri Göyçay 

cəbhəsində bolşevik-erməni birliklərini məğlub edərək onların Gəncə 

istiqamətində hərəkət planlarını pozmuşdu. Bu hərəkat bolşevik-erməni 

birliklərinin bölgəni azərbaycanlılardan təmizləmə planlarını həyata 

keçirməyə imkan verməmişdi. Bakı Xalq Komissarları Sovetinin 

“irəliləyişləri İslam ordusu tərəfindən 27 iyun -1 iyul arasında 4 gün davam 

edən Göyçay vuruşması ilə dayandırıldı”.  

Qafqaz İslam Ordusunun uğurlarını məhdudlaşdıran amillərdən biri də 

Osmanlı ordusunun Qafqaz istiqamətində göndərdiyi köməyə qarşı 

almanların və gürcülərin mane olması idi. “O günlərdə Tiflis qəzetlərində 

bolşeviklərin gürcü hökumətindən dəmiryolu nəqliyyatımızı kəsmək 

arzusunda olduqlarını və gürcülərin buna müsbət cavab verdikləri də 

yazılırdı”.795 

1918-ci il iyunun 27-dən iyulun 1-nə qədər Kürdəmir-Göyçay 

istiqamətində 4 günlük gərgin döyüşlər oldu. Bu döyüşlərlə əlaqədar son 70 

ildə yazılmış əsərlərdə xalqın istiqlal uğrunda mübarizəsini düzgün 

qiymətləndirmədən kənar - ikinci dərəcəlilər əsas səbəb kimi göstərilir. Ona 

görə də bir cəhəti qeyd etməliyik ki, kommuna qoşunlarından fərqli olaraq, 

Gəncədə yerləşən Azərbaycan hökumətinin qoşunları nə üçün mübarizə 

apardıqlarını yaxşı bilirdilər. Çünki onların çoxu ermənilərin 

azərbaycanlılara qarşı soyqırımının canlı şahidi idilər. Onlar ermənilər 

tərəfindən təhqir olunmuş vətən, ailələrin namusu, müqəddəslərin ruhu 

uğrunda mübarizə aparırdılar. Azadlıq uğrunda mübarizə aparan xalq 

məğlubedilməzdir. Bu, tarixin sınaqlarında təsdiq edilmişdir. 

1918-ci ilin iyununda ADR hökumətinin ordusu Göyçayda Bakı XKS-

nin hərbi qüvvələri üzərində qələbə çaldı. Həmin döyüşlərdə Bakı Xalq 

Kommissarları Sovetinin erməni qüvvələri böyük itkiyə məruz qaldı. Bu 

fakt sonralar erməni tarixçiləri üçün saxta, erməni genosidini əsaslandıran 

“fakt” kimi istifadə edilmişdir. Hələ Sovet hakimiyyəti illərində tarixçi 

S.Xarmandaryan 796  Azərbaycan hökumətini millətçilikdə, erməni 

soyqırımında günahlandırır və bildirir ki, Göyçay və Şamaxı qəzalarında 

dinc (ifadəyə bax-müəl.) erməni əhalisini qırırdılar. Qeyd olunan ərazilərdə 

Bakının azad edilməsi uğrunda Milli hökumət tərəfındən müqaviməti aradan 

qaldırılan ermənilər dinc əhali olmayıb, on minlərlə müsəlmanın qanını 

axıtmış qatillər idi. Onlar çar Rusiyasının ayrı-ayrı yerlərindən səfərbər 

edilərək Azərbaycana göndərilmişdilər. 

                                                           
 

795 ATASE Arşivi; №4/15294,Kls. 3823, d. 22, F. 7-5; No.4/6114, kls. 3187, H. 7, F. 3-7; 
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1918-ci ilin iyununda verilən məlumatlarda göstərilirdi ki, Azərbaycan 

hökuməti qoşunlarının əməliyyatlarının uğurluluğu yalnız xarici 

qüvvələrdən asılı idi. “1918-ci il iyunun axırlarında Azərbaycan cəbhəsində 

(Gəncəyə yürüş nəzərdə tutulur- müəllif)”, xüsusilə Kürdəmir-Göyçay 

istiqamətində sayca üstün hərbi qüvvəyə, alman təlimatçıları və topçu 

zabitlərinin daxil olduğu nizami hissələrə malik olan türk qoşunlarının 

şiddətli təzyiqi nəticəsində Sovet dəstələri vuruşa-vuruşa geri çəkilməyə 

məcbur oldular.797 

Marksizm-leninizm metodologiyası əsasında hazırlanmış tarixi əsərlərdə 

sovet işğalına qarşı çıxanlar mürtəce, xain, milli mənafeyi satan adı ilə 

damğalanırdı. Bu dəfə də müəllif bu metodologiyaya sadiq qalır. 

Azərbaycan hökumətini onda günahlandırır ki o, xarici qüvvədən istifadə 

edib, 1918-ci il iyunun sonunda Göyçay vuruşması zamanı faktiki olaraq 

Bakı XKS-nin erməni hərbi hissələrinin Gəncəyə yürüşünü dayandırdı. Bakı 

XKS-nin erməni hərbi birləşmələri çaşqınlığa düşərək böyük itkiyə yol 

verdilər. Artıq onların Gəncə istiqamətində hücumunu davam etdirməsi 

qeyri-mümkün idi. 1918-ci il iyulun 1-də XKS-nın hərbi hissələrini Göyçay 

döyüşündə məğlub edən Qafqaz İslam ordusu Bakı istiqamətində hərəkətə 

başladı. Hələ qabaqda 75 günlük döyüşlər dururdu. 

 

 4.15. Salyan müharibələri 
 

Bolşevik-erməni birlikləri Azərbaycan Demokratik Respublikasına qarşı 

müxtəlif istiqamətlərdə mübarizəni davam etdirirdilər. Kür çayının Xəzər 

dənizinə töküldüyü yerdə də iki zirehli gəmi və 4 nəqliyyat gəmisi var idi. 

Burada olan 2000 nəfərlik düşmən piyadası şimal istiqamətində irəliləməyə 

başlamışdı. Bu bolşevik qüvvələri Kür çayının sağ və sol sahilində yaşayan 

müsəlman kəndlərinə hücum edir, əhalini qırğına məruz qoyurdular. Qafqaz 

İslam ordusunun komandanlığı gəmilərin Kür çayı boyunca fəaliyyətini 

dayandırmaq üçün mayor Nazim Ramazanovun  komandanlığına  bir piyada 

bölüyü, bir pulemyot dəstəsi, 140 nəfər atlı milis verərək 16 iyun 1918-də 

Salyan məntəqəsinə göndərdi. Vuruşma 2 iyula qədər davam etmişdi. 

Bolşevik qüvvələri geri çəkilməyə məcbur edilmiş və böyük itki 

vermişdilər.798 Geri çəkilən düşmən 132 yaralı olmaqla 600 nəfərə qədər itki 

vermişdi.799 

                                                           
 

797 Yenə orada. 
798 ATASE Arşivi; BDH Koll. K. 3823, D. 22, F.7;  BAF Koll. K. 1141, D. 582, F. 1-3; 
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799 Büyük Harpte Baku yollarında, s.102-103; Birinci Dünya Harbinde.. s.565. 
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Salyan cəbhəsində vuruşmanın II mərhələsi 12 iyul 1918-ci ildə Yeni 

Vasilevka-Banka xəttində başlamışdı. 800  Mayor Əhməd Həmdi bəyin 

komandası altında Salyan birlikləri Yenivasilevka kəndinə hücum edərək 

düşmənin böyük bölümünü məhv etmişdi. Canlarını qurtara bilənlər isə 

gəmilərlə qaçmışdılar. Bankə qəsəbəsində sahilə çıxanlara da hücum 

edilmişdi. Onlar da məhv edilmişdilər. Qaça bilənlər gəmi ilə Bankə 

qəsəbəsindən uzaqlaşmışdılar. Xəzər dənizindən gələ biləcək düşmənin Kür 

çayına girə bilməsinə  mane olmaq üçün dənizdən Kür çayına keçirilən 

yerdə köhnə gəmilər batırılaraq keçid bağlanmışdı. Bundan başqa düşmənin 

sahilə desant çıxarmasının qarşısını almaq üçün mayor Ramazanov bir 

bölüklə orada saxlanılmışdı. 801  Düşməndən 4 pulemyot, 63 tüfəng, 100 

sandıq tüfəng və top mərmisi, çox böyük miqdarda hərbi sursat olan bir 

gəmi də əldə edilmişdi.802 

 

4.16.  Ağsunun qurtarılması 
 

Göyçay vuruşmasında məğlub edilmiş bolşevik-erməni birlikləri 3 iyul 

1918-ci ildə Kürdəmir-Ağsu xəttinə çəkilərək müdafiə mövqeyi 

qurmuşdular. V Qafqaz diviziyasının cəbhə xətti isə Müsüslü-Güllü 

(Qaraməryəm-Ağsu şosesi üzərində) xəttindən keçirdi. Qafqaz İslam Ordusu 

komandirinin planına görə, 5 iyul 1918-ci ildən Kürdəmirdəki düşmən 

mühasirəyə alınaraq məhv edilməli, sonra Şamaxının azad edilməsinə 

başlanmalı idi. Şamaxıdan sonra toplanacaq 2000 nəfərlik süvarinin də 

dəstəyi ilə sürətli bir hərəkətlə Bakının azad edilməsini fikirləşirdilər. 

Əvvəlcə Ağsu tutulacaq və sonra Kürdəmirə şimaldan, Ağsudan hücuma 

keçiləcəkdi. 

5 iyul 1918-ci ildə X və XIII Qafqaz polkları bolşevik cəbhəsinə qarşı 

hücuma keçdilər. Lakin bu hücum o qədər də nəticəli olmadı. 6 iyul 1918-ci 

ildə X və XIII Qafqaz polkları yenidən hücuma keçərək bolşeviklərin 

cəbhəsini yarmış, onları geri çəkilməyə məcbur etmişdilər. Burada bir 

məsələnin də qeyd edilməsinə ehtiyac vardır. Bolşeviklər o bölgələrə 

gəldiklərində də, geri qaytarıldığında da yerli xalqa qarşı zülm edir, kəndləri 

xarabalığa çevirirdilər. Müəlliflərin qeyd etdikləri kimi, o zaman ermənilər 

tərk etməyə məcbur olduqları yaşayış məntəqələrini yandırırdılar.  

Artıq müxtəlif məntəqələrdə bolşevik-erməni birliklərinin məğlub 

edildiyi, onların bölgəni tərk etmələrinin göstəricisi yandırılan qəsəbələr, 

kəndlər idi. Bu dəfə də ermənilər Ağsudan geri çəkildiklərində hər tərəfi 

                                                           
 

800 Birinci Dünya Harbinde... s.569. 
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tüstü-duman bürümüşdü ki, bu, ermənilərin bölgəni tərk etməsini bildirirdi. 

XIII Qafqaz polkunun qabaqcıl birlikləri günortadan sonra Ağsuya girərək, 

şimal və şərq bölgələrini tutdular. Ağsuyun tutulmasından sonra 

bolşeviklərin qüvvələrinin bir qismi Kürdəmir tərəfinə qaçmışdı. Ağsuyun 

qurtarılmasında bolşeviklərdən 1 səhra topu, 5 ağır pulemyot, 1 cəbbəxana 

arabası, 15 nəqliyyat arabası və 1 xəstəxana çadırı ilə birlikdə tibbi 

avadanlıqlar ələ keçirilmişdi.803 

 

4.17. Kürdəmirin azad  edilməsi 
 

Bolşevik-erməni birləşmələri Ağsu altında məğlub olduqdan sonra geri 

çəkilmişdilər. Onların Müsüslüdə müqavimətini davam etdirən, ancaq 

vəziyyəti çətin olan qüvvələri var idi. Həsən bəyin birlikləri 7 iyul 1918-ci 

ildə Kürdəmir istiqamətində hücuma keçdi. Burada şiddətli çarpışmalardan 

sonra irəliləyərək Kürdəmir yaxınlığındakı Qarasaqqal stansiyasını ələ 

keçirdilər. Lakin bolşeviklər vaxtında əlavə qüvvə aldıqlarından Həsən 

bəyin birliklərinin irəliləməsi dayandırılmışdı. Hər yerdə hərbi ləvazimatın 

təminatında gecikmələr var idi. Həsən bəyin birlikləri uğurlar qazandıqları 

halda ehtiyatın azlığı onlardan əldə  olanlardan qənaətlə istifadə edilməsini 

tələb edirdi. Türk birliklərinin hərəkət və vuruşmalarına təsir edən 

amillərdən biri də rabitənin aşağı səviyyədə olması idi. Birlikləri birləşdirən 

telefon xəttləri tez-tez kəsilirdi ki, bu da Qafqaz İslam ordusunda 

koordinasiyanın saxlanılmasında çətinliklərin meydana çıxmasına səbəb 

olurdu. Orduya məlumatın vaxtında göndərilməsi mümkün olmadığından, 

bu, verilən əmrlərin də yerlərə çatdırılmasına mənfi təsir göstərirdi.804 

8 iyul 1918-ci ildə Həsən bəyin birlikləri XIII Qafqaz polkunun  əmrinə 

verilmişdi. Qarasaqqal stansiyası yaxınlığında bolşevik-rus-erməni birlikləri 

ilə çox çətin bir vuruşmaya başlanmışdı. Axşama qədər davam edən bu 

müharibədə iki tərəf də üstünlüyü saxlaya bilməyərək gecə vuruşmaya ara 

vermişdilər. 805  Bakı Xalq Komissarları Sovetinin Kürdəmir cəbhəsini 

qüvvətləndirmək tədbiri ondan görünürdü ki,  L.Biçeraxovun qüvvələri də 

Kürdəmir cəbhəsinə göndərilmişdi. 

Azərbaycan hökumətinin azərbaycanlı-türk hərbi qüvvələri Bakının azad 

edilməsi uğrunda 3 istiqamətdə hərəkət edirdi. Birincisi, Müsüslü 

istiqamətində dəmiryol boyunca Bakı üzərinə hərəkət etmək 

planlaşdırmışdır. İkinci hissə Göyçaydan Ağsu-Şamaxı istiqamətində zərbə 

endirməli idi. Bu hərbi hissələr Kürdəmirdən cənubda yerləşirdi. Bu qrupun 

vəzifəsi Muğan istiqamətində hərəkət etmək idi. 

                                                           
 

803 Rüştü. Göstərilən əsəri,  s. 85; Yüceer  N. Göstərilən əsəri,  s. 89. 
804Yüceer N. Göstərilən əsəri, s. 90. 
805Yenə orada, s. 90. 
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Bu qrupun vəzifəsinin bir qədər araşdırılmasına ehtiyac duyulur. Çox 

halda Azərbaycan tarixçiləri cənub qrupunun vəzifəsini “Muğanın 

içərilərinə girmək, sovet qoşunlarının arxasında təhlükə yaratmaq və zəngin 

taxıl rayonlarını tutmaqdan ibarət”806 hesab edirdilər. Əslində, cənub qrupu 

ölkənin cənubunda-Dağlıq Qarabağda olan erməni hissələri ilə Baki XKS-

nin əlaqəsini kəsməklə L.Biçeraxov qüvvələrinin quru yolla kommunaya 

köməyə gəlməsinin qarşısını almalı idi. 

Azərbaycan hökumətinin hərbi hissələrinin üç günlük əməliyyatı 

kommuna qüvvələrini çətin vəziyyətə saldı. Bakı Xalq Komissarları 

Sovetinin hərbi hissələri Kürdəmirdən geri çəkilməyə məcbur oldu. Bakı 

XKS qoşunlarının Kürdəmir ətrafında məğlubiyyətlərinin əsas səbəbləri 

tarixi ədəbiyyatda sərfnəzər edilir, əsaslandırmağa çalışılır ki, “Biçeraxov 

dəstələrinin Kürdəmir cəbhəsində görünməsi kommuna qoşunlarına mənfi 

təsir etdi. Bu kommuna qüvvələrinin məğlubiyyətinə və Bakıya doğru geri 

çəkilməsinə səbəb oldu”. 807  Həqiqətən L.Biçeraxovun Bakı XKS 

qoşunlarına qələbə gətirmək üçün deyil, məğlub edilməsinə şahid olmaq 

arzusu ilə gəlməsi fikri özünü doğrultdu. O, döyüşə girməyib dəstəsini şimal 

istiqamətinə apardı. 

9 iyul 1918-ci il tarixində XIII Qafqaz polku axşama qədər davam edən 

vuruşmalar nəticəsində düşməni cənub istiqamətində irəliləyərək Göydəlik-

Çaylı xəttini tutmuş və axşamı bu xətdə keçirmişdi.808  

10 iyul 1918-ci il tarixində V Qafqaz diviziyası komandanlığından 

verilən əmrə görə XIII Qafqaz polkunun Müsüslü birlikləri ilə birlikdə 

hərəkət edərək, Kürdəmiri azad etmələri tələb edilirdi. Birliklərin hücumu 

nəticəsində Kürdəmirdəki bolşevik qüvvələri geri çəkilməyə başlamışdı. 

Lakin son anda bolşeviklər yardım ala bildiklərindən Kürdəmiri tamam tərk 

etməmişdilər. Müsüslüdə bolşevik birlikləri Qafqaz ordusunun Müsüslü 

birlikləri tərəfindən sıxışdırılmışdı. Bolşevik qüvvələri oranı tərk 

etdiklərindən onların istehkamları Müsüslü birliklərinin əlinə keçmişdi. 

Kürdəmirdə tərəflər arasında çətin vuruşmalar davam etmişdi. Lakin bir 

cəhəti də qeyd etmək lazımdır ki, Kürdəmirdə bolşeviklərin təminatı yüksək 

idi. Sərəncamında zirehli qatar və avtomobillərin olması onların üstünlüyü 

idi. 10 iyul axşamına doğru XIII Qafqaz polkuna kömək olaraq I dağ topçu 

birliyi ilə 46-cı taburunun, bunlardan başqa Müsüslü birliyindəki “Vəhşi 

diviziya” süvarilərinin gəlməsi ilə əlaqədar olaraq bolşeviklərin Kürdəmirdə 

dirənə bilmələri çətinləşmişdi. Bununla əlaqədar olaraq geri çəkildilər. 3 

gün 2 gecə davam edən müharibələrin nəticəsində Kürdəmir azad edilmişdi. 

                                                           
 

806 Azərbaycan tarixi. III c. I kitab. s.139 
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Bu, Qafqaz ordularına bolşevik-rus və erməni birliklərini təqib edilməsinə 

imkan vermişdi.809 

Qafqaz İslam ordusu Göyçay cəbhəsində çox böyük uğurlar əldə etmişdi. 

V Qafqaz diviziyası düşməndən az olan imkanlarına baxmayaraq, onlara 

qarşı ən müvəffəqiyyətli əməliyyatını davam etdirə bilmişdi. Bu 

əməliyyatlar Osmanlı ordularının Birinci dünya müharibəsi dövründə ən 

uğurlu əməliyyatlarından biri olub, Azərbaycan türklərini rus-erməni 

birliklərinin planlaşdırılan  qırğınından qurtarmaq məqsədi daşıyırdı. 

 Qafqaz İslam Ordusu Bakı uğrunda mübarizəni davam etdirdiyi dövrdə 

Osmanlı taxtında dəyişiklik baş vermişdi. 3 iyul 1918-ci ildə vəfat edən V 

Mehmet Reşadın yerinə VI Mehmed Vahiddəddin 4 iyulda sultan olmuşdu. 

Vahidəddin 7 iyul 1918-ci ildə Qafqaz İslam Ordusu komandanlığına 

göndərdiyi mesajında savaşın sonunun yaxınlaşdığına işarə edərək, 

əsgərlərin müharibənin davam etdiyi 4 il boyunca göstərdiyi cəsarət və 

qəhrəmanlığını tərifləmiş, onlardan müharibənin sonuna qədər eyni cəsarət, 

qəhrəmanlıq və fədakarlıq gözlədiyini bildirmişdi.810 

 

4.18. Qafqaz  İslam Ordusunda  yeni  təşkilatlanmalar 
 

Artıq iyul ayının ortalarında Qafqaz İslam Ordusunun birlikləri cənub və 

qərb istiqamətində irəliləyərək Bakının 80-90 km-nə yaxınlaşmışdı. 

Bolşevik qüvvələrinin Göyçay, Salyan, Ağsu və Kürdəmir məntəqələrində 

müqaviməti qırılmış, Şamaxıda isə ümidsizcəsinə müqavimət göstərməyə 

çalışırdılar. Qafqaz İslam Ordusu komandiri Nuru Paşa Ənvər Paşadan 

“mövcud siyasi və əsgəri vəziyyət Bakının bir an əvvəl zəbt edilməsini tələb 

edir. Həyata keçirilməsi lazım olan gecikmədən bir an əvvəl hədəfə 

çatmaqdır” əmrini almışdı.811 

Bakının Osmanlı orduları ilə azad edilməsini gizlətmək üçün V Qafqaz 

diviziyası və Azərbaycan milis qüvvələrindən meydana gələn hücum gücü 

Şimal və Cənub olaraq ikiyə ayrıldı.812 

Qafqaz İslam Ordusunda yeni təşkilatlanmaya ehtiyac yaranmışdı. Bu 

onunla əlaqədar idi ki, Qafqaz İslam Ordusu yaradıldıqda onun bu qədər 

böyük coğrafiyanı və cəbhələri əhatə etməli olacağı nəzərə alınmamışdı. 

1918-ci ilin iyul ayında Bakı Sovetinin bolşevik erməni qruplaşmalarına 

qarşı mübarizə şaxələnmiş vəziyyətdə idi. Bununla əlaqədar olaraq Qafqaz 

                                                           
 

809 ATASE Arşivi; BDH Koll. K. 3823, D. 43, F.1;  BDH Koll. 3823. D. 22, F. 7-5; Rüştü: 

“Büyük Harpte Bakü yollarında” Askeri Mecmua Tarih kısmı, sayı 34(1/6 /1934), s. 94-95;  

N.Yüceer. Göstərilən əsəri, s. 88. 
810 ATASE Arşivi; BDH Koll. K. 3838, D. 6, F.23;   
811 ATASE Arşivi; BDH Koll. K. 3819, D. 6, F.7;  N.Yüceer. Göstərilən əsəri, s.91. 
812  Rüştü: “Büyük Harpte Bakü yollarında” Askeri Mecmua Tarih kısmı, sayı 34 (1/6 

/1934), s.138-139. 



 
 
 

299 
 

İslam ordusu Bakıya doğru iki istiqamətdə hərəkət etməli idi. V Qafqaz 

diviziyasının Bakıya doğru birinci istiqaməti dəmiryolu boyunca, ikinci 

istiqaməti Şamaxı-Mərəzə yolu ilə idi. Bu, faktiki olaraq V Qafqaz 

diviziyasının iki qrupa bölünməsi demək idi. 

Dəmiryolu boyunca irəlləyəcək Müsüslü birliklərinə “Cənub qrupu” və 

şimal cəbhəsindəki qüvvələrə də “Şimal qrupu” deyilməsi nəzərdə 

tutulurdu. Təşkilatlanmada olan dəyişikliklər bir tərəfdən hərbi birliklərin 

əlaqələndirilməsinin qüvvətləndirilməsi ehtiyacından irəli gəldiyi kimi, 

başqa səbəblər də var idi. Yeni təşkilatlanmalarda hər iki qrupun - “Şimal” 

və “Cənub” qruplarının mənsub olduqları mənbəyi gizlətmək üçün V 

Qafqaz diviziyası komandanlığının da adı dəyişdirilmişdi. Yeni 

təşkilatlanmaya görə V Qafqaz diviziyasının komandanlığına Şərq cəbhəsi 

komandanlığı və ya Bakı cəbhəsi komandanlığı deyilməsi haqqında qərar 

qəbul ediləcəkdi.813 Komandanlığına da Mürsəl Paşanın gətirilməsi Qafqaz 

İslam Ordusu komandanlığında münasib bilinmişdi. 

Yeni təşkilatlanma ilə əlaqədar olaraq “Cənub” qrupuna podpolkovnik 

Həbib Səlimov, “Şimal” qrupuna da qərargahı ilə birlikdə X Qafqaz polku 

komandiri kurmay podpolkovnik Osman bəy komandir olacaqdı. X Qafqaz 

polkına da 38-ci Piyada polk komandiri Fahri albay Səlim bəy rəhbərlik 

edəcəkdi.  

Vəziyyətlə əlaqədar olaraq 38-ci Piyada polkunun III taburunun Gəncədə 

saxlanılacağına, II taburunun Müsüslü birliklərinin əmrinə veriləcəyi və I 

taburunun da cəbhənin ehtiyatını nəzərə alaraq şimala alınacağı Qafqaz 

İslam Ordusu komandanlığına əmr edildi. 38-ci piyada polku dağıdılmış, 

polk komandiri də X Qafqaz polku komandiri olmuşdu.814  

Bu təşkilatlanma ilə birlikdə Şərq Cəbhəsi Komandanlığı Bakının 

alınmasını müxtəlif amillərlə əlaqədar olaraq sürətləndirməyə çalışırdı. Şərq 

Cəbhəsi Komandanlığı bilirdi ki, almanlar Bakının türklər tərəfindən azad 

edilməsini qəbul etmirlər. Buna görə də əllərində olan hər vasitə ilə ya 

əsgəri birliklərin Qafqazda hərəkətini, ya da onların təminatını ləngitməyə 

çalışırdı. Bu işdə imkan olduqca gürcülərin də dəstəyindən istifadə etməyə 

çalışırdılar. Bununla əlaqədar olaraq Şərq Ordular Qrupunun komandiri 

Vehib Paşa almanların müdaxiləsinə fürsət vermədən, Bakının sürətlə 

işğalını istəyirdi. Arxadan başqa qüvvə və cəbbəxana gözlənilməməlidir. 

Bakının işğal edilməsi mövcud qüvvələrlə həyata keçirilməlidir. 

Şərq Ordu Qrupları komandanlığının Bakının sürətli alınması planı 

müxtəlif amillər ilə əlaqədar idi. Qafqaz İslam Ordusunun yerləşdiyi 

bölgədə susuzluq və xəstəlik təhlükə yaradacaq səviyyədə idi. Onlara qarşı 

                                                           
 

813Rüştü. Gösterilən əsəri. S.100-102; Birinci Dünya Harbinde... S.568. 
814 Birinci Dünya Harbinde.... S.569. 



 
 
 

300 
 

bolşeviklərin 3000 nəfərdən artıq qüvvəsi var idi. İranda Biçeraxovun 

komandası altındakı qüvvələri də bolşeviklərin cəbhəyə gətirməsi 

gözlənilirdi.815 

 

4.19. Şamaxının  azad  edilməsi 
 

Bakının azad edilməsi uğrunda mübarizədə Şamaxının mühüm 

əhəmiyyəti var idi. Heç təsadüfi deyil ki, Qafqaz İslam Ordusunun 19 iyul 

1918-ci il tarixli əmrində Şimal Qrupundan XIII Qafqaz polkunun Şamaxı 

qəsəbəsi istiqamətində hücuma keçərək qəsəbəni azad etməsi və düşmən 

qüvvələrini məhv etməsi əmr edilirdi. 816  Şimal Qrupunun qarşısında 

Şamaxıda 2-3 tabur piyada, pulemyot və top var idi. 817  Cənub Qrupu 

qarşısında düşmənin dəmiryolu boyunca 700 nəfərə qədər piyada, 200 

nəfərə qədər süvari, zirehili qatar və zirehli avtomobili var idi. 818  XIII 

Qafqaz polku böyük fədakarlıqla Şamaxıya doğru irəliləyərək cənubundakı 

Mədrəsənin ətrafını tuta bilmişdi. 

1918-ci il iyulun 20-də Şamaxı ətrafındakı döyüşlər Bakı XKS-nin 

gözləmədiyi nəticəyə gətirdi. Çox halda tarixçilər belə fıkir irəli sürürdülər 

ki, Şamaxıda kommuna qüvvələrinin müqavimətinə rast gəldiklərindən, 

ADR-in hərbi hissələri Şamaxının cənubundan keçib Mədrəsə kəndinə 

getməyə məcbur olmuşdu. Əslində isə ADR hərbi qüvvələrinin Mədrəsə 

kəndi istiqamətində hərəkəti heç də Şamaxıda kommunanın qüvvətli olması 

ilə əlaqədar deyildi. Bu, faktiki olaraq Şamaxı cəbhəsində respublika hərbi 

qüvvələri komandanlığının hərbi taktikası idi. 

Kürdəmir cəbhəsində respublika qüvvələrinin taktikasının mahiyyəti 

ondan ibarət idi ki, qoşunları Şamaxıdan yan keçirib Mədrəsədə 

yerləşdirməklə, kommunanı əlavə qüvvədən məhrum etsinlər. Bu taktika 

Şamaxı - Bakı yolunu faktiki kəsmiş olurdu. Respublika qüvvələri Bakı 

Xalq Komissarları Sovetinin üçüncü briqadasının komandiri daşnak 

Amazaspın qəddarlıqları və müsəlman soyqırımı ilə əlaqədar törətdiyi 

dəhşətli cinayətlər haqqında təkzibedilməz faktlara malik idi. 

Ona görə də respublika qüvvələri kommunanın Şamaxı qruplaşmasını 

mühasirəyə aldıqda zəruri qisas vaxtı çatdığını, əməllərinə görə cavab 

verməli olacağını bildiyindən Amazasp ordusuna Şamaxını tərk etməyi əmr 

etdi. Mərəzə yaxınlığında da döyüş respublika qüvvələrinin üstünlüyü ilə 

nəticələndi. 

                                                           
 

815 Birinci Dünya Harbinde... S.567. 
816 N.Yüceer. Göstərilən əsəri. S.92. 
817  Birinci Dünya Harbinde... S.570. 
818 Yenə orada. S.570. 
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Bu yürüşdə X Qafqaz polku da bolşevikləri və erməniləri cənubdan və 

şərqdən mühasirəyə alaraq onların çəkilməsinə imkan verməyəcəkdi. Bu 

tədbirin başqa bir nəticəsi də ondan ibarət idi ki, geri çəkilən bolşevik-

erməni birliklərinin Şamaxıya köməyə getməsinə imkan verilməməli idi.819 

19 iyul 1918-ci ildə Şimal Qrupunun hücumu qarşısında bolşevik-erməni 

birlikləri geri çəkilməyə başladılar. 19-dan 20-nə keçən gecə Şamaxı 

boşaldıldı. Və səhər çağı Şamaxı azad edildi. Şamaxı əməliyyatında bir 

cəhəti qeyd etmək lazımdır ki, Qafqaz İslam ordusunun Şamaxı 

əməliyyatında rəhbərlik edən komandirləri bolşevik-erməni birliklərinə 

mühasirədən çıxmağa imkan vermişdilər. Bununla əlaqədar olaraq Nuru 

Paşa düşmənin mühasirədən çıxa bilməsindən və onların məhv 

edilməməsindən razı qalmamışdı. Süvarilərimiz tərəfindən təqib olunan 

bolşevik-erməni birlikləri Mərəzə istiqamətində geri çəkilmişdilər. 820 

Şamaxı ətrafında məğlub edilən və qaçan bolşeviklərdən 2 top, 2 pulemyot, 

15 sandıq tüfəng mərmisi, biri zirehli, ikisi yük olmaqla 3 avtomobil və əşya 

yüklü bir çox araba ələ keçirilmişdi.821 

Qafqaz İslam ordusunun birliklərinin ciddi təqibinə davam gətirə 

bilməyən bolşevik-rus-erməni birlikləri Şamaxının 30 km şərqində olan 

Mərəzədə də davam gətirə bilmədiklərindən Bakı istiqamətində geri 

çəkilmələrini davam etdirirdilər. Bu müharibədə 28-ci Tabur komandiri 

kapitan İzzət Əfəndi şəhid olmuşdu.822 Qafqaz İslam ordusu birliklərinin 

hücumu qarşısında davam gətirə bilməyən bolşevik-erməni birlikləri, 10 

minlərlə rus və erməni yerli xalqı da özləri ilə aparırdılar. Burada 

ermənilərin bolşeviklərlə getməsi onların Şamaxı qırğınlarında iştirak 

etmələri ilə əlaqədar idi. Bolşeviklər cavab tələb ediləcəyini bildirdiklərinə 

görə qorxudaraq onları da özləri ilə aparırdılar.  

Mərəzədə də bolşeviklərdən qənimət əldə edilmişdi. Burada 2 top (birisi 

səhra topu, diğəri dağ topu), 1 zirehli avtomobil, 6 yük avtomobili, 30-a 

qədər nəqliyyat arabası, 6 mətbəx arabası, 1 minik avtomobili ilə bir miqdar 

sursat ələ keçirilmişdi.823 22 iyul 1918-ci ildə axşam Cənub qrupu Sığırlı 

stansiyasında, Şimal qrupu Mərəzə xəttində idi. 

                                                           
 

819 Büyük Harpte Bakü yollarında... S. 102-103 
820 K.Rüştü. Büyük Harpte Kafkas Yollarında 5-Ci Piyade Fırkası. Askeri Mecmua №93 

(Tarih Kısmı, №34). 1934. s.104-108. 
821 ATASE Arşivi; №4/15294, Kls. 3819, D. 6, F. 5; Birinci Dünya Harbinde Türk  Harbi 

Kafkas Cephesi. 3’ncü Ordu Harekatı Cilt II, Ankara, 1993, s. 570; N.Yüceer. Göstərilən 

əsəri. S.93. 
822 K.Rüştü. Büyük Harpte Kafkas Yollarında 5-ci Piyade Fırkası. Askeri Mecmua №93 

(Tarih Kısmı, №34), 1934, s.110. 
823 ATASE Arşivi; BDH Koll. K. 3819, D. 6, F. 6-2; Birinci Dünya Harbinde Türk  Harbi 

Kafkas Cephesi. 3’ncü Ordu Harekatı Cilt II, Ankara, 1993, s.570; N.Yüceer. Göstərilən 

əsəri, s. 93. 
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4.20. Azərbaycan istiqlalına Biçeraxovla  ikinci  qəsd 
 

Artıq 1918-ci ilin iyununda Berlində Azərbaycan istiqlalına qəsd baş 

tutdu. Belə ki, Almaniya Türkiyəyə təsir göstərə bildi. Lakin Sovet 

Rusiyasının da diplomatik sadəlövhlüyünə inanmaq düzgün olmazdı. Ona 

görə ki, artıq 1918-ci ilin yayında Birinci dünya müharibəsində uğursuzluğa 

düçar olmuş Almaniya elə bir reytinqə malik deyildi. Onların Berlin 

danışıqlarında götürdükləri öhdəlikləri axıra qədər yerinə yetiriləcəyinə 

arxayın olmaq mümkün deyildi. Ona görə ki, yaxın vaxtlarda Almaniyanın 

Qafqaz işlərinə müdaxiləsi və təsiri aradan qaldırıla bilər və bu amil türklərə 

Bakı üzərinə hücum etməyə imkan verərdı. Odur ki, Sovet Rusiyasına Bakı 

XKS-nı müdafiə etmək üçün əlavə təminat lazım idi. 

Bakı XKS-nin vəziyyəti çox ağır idi. Berlində və Moskvada aparılan 

müxtəlif səviyyəli danışıqlar onun vəziyyətinə faktiki elə bir təsir 

göstərmirdi. Ona görə də Bakı Soveti özünün iclasında Milli hökumətin 

qələbələrini və özünün uğursuzluqlarını müzakirə edir, mövcud vəziyyətdən 

çıxış yolu axtarırdı. Müxtəlif təkliflər olurdu. Bakı XKS-nin erməni-

bolşevik mahiyyəti özünü onda göstərirdi ki, yaranmış vəziyyətdə Bakını 

Gəncədə yerləşən Azərbaycan hökumətindən başqa istənilən tərəfə, hətta 

xaricilərə belə verməyə hazır idi. Müdafiə məsələsi müzakirə edildikdə 

məlum oldu ki, Sovet Rusiyası hadisələrin gedişini dəyişdirə biləcək yardım 

göstərmək iqtidarında deyildi. Onda “Bakını kimə təslim etmək?” məsələsi 

müzakirələrin gündəliyinə daxil edildi. Azərbaycan Demokratik hökuməti 

Bakı uğrunda qanlar tökdüyü halda satqın kommunarlar Bakıya kənardan 

sahib axtarırdılar. İclasda çar polkovniki Lazar Biçeraxovun yardımından 

istifadə etmək haqqında qərar qəbul edildi.  

“Ruslar İranı boşaltdıqdan sonra Azərbaycana gələn Biçeraxov 

əsgərlərinin təcavüzü hər kəsi usandırmışdı. Bunlar və onlara qoşulan silahlı 

erməni əsgərləri Bakı xalqı üçün ciddi bir təhlükə halına gəlmişdilər”.824 

“Bunlar yerli müsəlman və türklərə düşmən idilər”.825 

1917-ci il Oktyabr çevrilişindən sonra çar Rusiyasının cənubunda ordu 

hissələri qalmışdı. 1918-ci ildə Rusiya Xalq Komissarları Soveti İranda 

saxladığı ordunu buraxdı. Bu qərar belə bir mülahizə ilə qəbul edilmişdi ki, 

Rusiyanın xaricdə olan ordularında çevrilişə birmənalı yanaşmırdılar. Sovet 

Rusiyası rəhbərlərinin fikri ilə qeyd olunan orduların saxlanılması inqilaba 

qarşı mübarizə aparan generallar üçün potensial imkan idi. Bu imkanı 

aradan qaldırmaq məqsədi ilə Sovet Rusiyası, L.Biçeraxovun başçılıq etdiyi 

bölük istisna olmaqla, digər dəstələri buraxdı. L.Biçeraxov çox ziddiyyətli, 

dəyişkən mövqeli hərbi xadim olub. F.Kazımzadə tərəfindən “tipik rus 

                                                           
 

824 Hüsamettin Tuğaç. Bir neslin dramı. Ankara, 1966, s.139. 
825Yenə orada, s.140.  



 
 
 

303 
 

imperialisti adlandırılır”.826 Biçeraxovun tipik rus imperialisti olması təbii 

ki, onun bolşeviklərə münasibətini müəyyən edirdi. O, bolşeviklərə nifrət 

edirdi. Bu mövqe ondan görünürdü ki, o, çox düzgün olaraq Bakı XKS-ni 

Sovet Rusiyasının Azərbaycanda nümayəndəsi hesab edirdi. Onu ləğv 

etməyi özünün əsas vəzifəsi sayırdı. Onun Qafqazda hərəkət etməsinin də 

əsas gizli səbəbi o olmalı idi. 

Lakin ziddiyyətli platformaya malik olan Biçeraxov istənilən vaxtda da 

siyasi bumeranqa çevrilib sahibini, onu təminat hesab edəni ağır zərbəyə 

məruz qoyar, lap məhv də edə bilərdi. Tipik rus imperialisti olması onu 

Azərbaycan Demokratik Respublikasına da qarşı qoyurdu. Bir tərəfdən 

“Böyük Rus”un dağılması hesabına ayrı-ayrı müstəqil respublıkaların 

yaranmasını, digər tərəfdən isə Azərbaycan istiqlalına Türkiyənin hərbi 

yardımını, birləşmiş Azərbaycanlı-türk hərbi qüvvələrinin Bakını azad 

etməsini qəbul etmirdi. Məhz buna görə də o, Bakının azad edilməsi 

əməliyyatına mane olmaq istəyirdi. 

Tarixi faktlar təsdiq edir ki, L.Biçeraxov ingilislərlə də əlaqədar idi. 

Lakin Biçeraxovun ingilislərlə əlaqəsində kölgəli cəhətlər yox deyildi. Bakı 

kommunası liderlərində olan məlumatlar ingilis-Biçeraxov münasibətlərinin 

qeyri-səmimiliyi haqqında nəticəyə gəlməyə əsas verirdi. Lakin 1918-ci il 

iyulun 6-da Ənzəlidə olan bolşevik Çelyanin Şaumyana yazırdı ki, həmişə 

ingilislərə yaxın olan L.Biçeraxov öz mövqeyini dəyişmişdir. Onun 

mövqeyinin nə qədər dəyişdiyini sonraki hadisələrdən bilmək olar. Ancaq 

bu fakt – L.Biçeraxovun ingilislərlə əlaqədar faktları Bakı XKS-nin 

nümayəndəsi bolşevik Çelyaninə verməsini onun sədaqəti kimi təqdim 

edirdilər. Digər tərəfdən İrandan gələn məlumatlar Bakı kommunası 

liderlərində elə bir fikir yaratmışdı ki, L.Biçeraxov bolşeviklərə 

münasibətini dəyişib. O, indi Bakıya bir vaxt nifrət etdiyi bolşevizmi 

müdafiə etmək üçün gəlirdi. Bu fakt maraqlıdır ki, Bakıda kommunanı 

müdafiə etmək istəyən L.Biçeraxovun qardaşı Georgi Biçeraxov Terekdə 

antisovet qiyamına rəhbərlik edirdi. 

Ənzəlidən Biçeraxov birliklərinin çıxarılması məsələsi haqqında 

aşağıdakıları qeyd etmək maraqlı ola bilər. O zaman Ənzəlidə bir çox rus 

hərb və nəqliyyat gəmiləri var idi. Ənzəli limanı dünya müharibəsi 

dövründə rus əsgərləri tərəfindən işğal edilmişdi. Orada olan gəmilər də 

onların sərəncamında idi. Böyük Oktyabr inqilabından sonra da bu 

gəmilərin Ənzəli limanında qaldığı mənbələrdən 827  görünür. Ənzəli 

limanında qalmış rus gəmiləri Biçeraxovun köməyinə çatacaqdı. Buna görə 

                                                           
 

826 F.Kazimzadə. Göstərilən əsəri. Stratejik Etüt Başkanlığı Yayınları. Ankara, 1996, s.93, 

134. 
827 Kurat Akdeş Nimet.  Göstərilən əsəri, s. 533. 
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də Biçeraxovun kazakları və atları çox asanlıqla Abşeron sahillərinə çıxarıla 

bilinəcəkdir. 

1918-ci il iyunun 5-də Biçeraxovun dəstəsi Xəzər dənizi vasitəsilə 

Abşerona – Ələtə çıxarıldı. İyunun 7-də o, Bakı müdafiə xəttinin sağ 

cinahının komandanlığını qəbul etdi. Lakin L.Biçeraxovun komandanlığı 

qəbul etməsi cəbhədə vəziyyətin kəskinləşdiyi dövrə təsadüf edirdi. Ola 

bilər ki, L.Biçeraxovun sağ cinahda 20 günə qədər bir müddətdə 

fəaliyyətsizliyi onun əvvəlcədən hazırlamış olduğu ssenarinin əsasında 

həyata keçirilirdi. 

Hadisələrin gedişi isbat etdi ki, L.Biçeraxovun Bakı XKS-nə ingilislərlə 

əlaqədar faktlar verməsi məlumat azdırmasından başqa bir şey deyildir. O, 

Bakı XKS-dən istifadə edərək Bakıda Sovet hakimiyyətini ləğv etmək və 

Rusiyanın cənubunda Sovet hakimiyyətinə qarşı vuruşan qüvvələrə 

qoşulmaq istəyirdi. Vəziyyət doğrudan da ehtimalı təsdiq etdi. Az sonra 

L.Biçeraxov ona tapşırılan sağ cəbhədən qüvvələrini çıxarıb şimal 

istiqamətində hərəkətə başladı. 

Biçeraxovun hərbi və diplomatik fəaliyyəti ciddi araşdırıldıqda məlum 

olur ki, o, Gəncədən Bakıya yürüş edən Azərbaycan hökumət orduları ilə 

vuruşmaq fıkrində deyildi. Əslində Bakı XKS-nin böhranını 

gərginləşdirmək, onu çıxılmaz vəziyyətə salmaq istəyirdi. O gələcək 

planlarını həyata keçirməkdə Bakı XKS-ni əsas rəqib hesab edirdi. Buna da 

nail oldu. 

 

4.21. Bakı Xalq Komissarları Sovetinin böhranı 
 

İranda yerləşən ingilis komandanlığının rəhbəri general Densdervil də 

Bakıda baş verən hadisələri daima nəzarətdə saxlayırdı. O, eser, menşevik 

və daşnakları Bakı Xalq Komissarları Sovetinə qarşı mübarizəyə 

istiqamətləndirir, mümkün hərbi yardım göstərir, Sovet hakimiyyətini 

devirməyi tələb edirdi. Məhz bunun nəticəsində Bakıda olan müəyyən 

qruplaşmalar ingilislərdən istifadə edərək artıq böhran keçirməkdə olan Bakı 

XKS-ni devirməyə, Gəncədə yerləşən Azərbaycan hökumətinin qarşısını 

almağa çalışırdılar. Artıq onlara bir reallıq məlum idi ki, Bakı kommunası 

hadisələrin qarşısını almaq imkanında deyildir. 

1918-ci il iyunun ortalarında Bakı XKS-nin vəziyyəti daha da çətinləşdi. 

Doğrudur, bu son vaxtlara qədər tarixi ədəbiyyatda Azərbaycanda eser 

qiyamı kimi qiymətləndirilir. Əslində, burada eser qiyamı ilə əlaqədar heç 

bir həqiqət yoxdur. Ona görə ki, bu, tamamilə Bakı XKS-nin böhranı idi. 

Böhrandan istifadə edən və İranda olan ingilis komandanlığa ilə sıx əlaqədə 

saxlayan olan eserlər bolşeviklərin hakimiyyətini devirmək və Bakıda Sovet 

hakimiyyətini ləğv etmək istəyirdilər. Onlar Bakı Sovetini buraxmaq və 

bolşevikləri həbs etmək fikrində idilər. 
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Eserlərin Bakı kommunasına qarşı planlarının reallaşmasında ingilislərin, 

xüsusən Bakıda ingilis konsulu Makdonellinin əli var idi. Ona görə də 

İngiltərə bütün sahələrdə Sovet Rusiyasına, bolşevik ideyalarına qarşı 

mübarizə aparırdi. Burada şübhəsiz ki, ingilis marağı təzahür etməyə 

bilməzdi. Mənbələr 1918-ci il iyunun ortalarında Bakı XKS-yə qarşı 

mübarizədə İranın Bakıda konsulu Mirzə Məhəmməd xan Səid ül-Vizar da 

iştirak edirdi. Lakin 1918-ci il iyulun ortalarında Bakı XKS böhranı aradan 

qaldıra bildi. Bir fakt inkar edilməzdir ki, Bakı XKS böhran ocağını tam 

söndürə bilməmişdi. O, istənilən vaxt yenidən alovlana bilərdi. 

1918-ci ilin yayında Birinci dünya müharibəsində iştirak edən bəzi 

dövlətlər Azərbaycandaki vəziyyəti daima nəzarətdə saxlayırdılar. Həmin 

dövlətlər Bakını bolşeviklərin əlində qalması ilə heç cür razılaşa bilmirdilər. 

Ona görə də cənubdan və şərqdən ingilis qüvvələri, qərbdən Azərbaycan-

türk qüvvələri Bakını bolşeviklərdən azad etmək uğrunda mübarizə 

aparırdılar. Sovet Rusiyasına qarşı barışmaz mövqedə duran ABŞ hökuməti 

də Bakı neft rayonunun Sovet Rusiyasının əlinə keçməsini qəbul etmirdi. 

V Qafqaz diviziyasında olan əsgərlərin sayı 6000 nəfər idi. Buna qısa 

zaman içində 10-12 minə qədər azərbaycanlı könüllüsü də qatıldı.828 

 

4.22 . Ənvər Paşanın  Bakı  hərəkatını  gizlətmə təşəbbüsü 
 

Almaniya Qafqaz İslam Ordusunun fəaliyyəti ilə əlaqədar olaraq 

Tiflisdəki nümayəndəsi Kressin göndərdiyi məlumatlardan o qədər də razı 

deyildi. Onun məlumatlarına şübhə ilə baxdığı məlum idi. Buna görə də 

alman komandanlığı Azərbaycanın vəziyyətini və Qafqazda türk hərəkatının 

hansı mərhələdə olduğunu yerində görüb qiymətləndirmək üçün bölgəyə 

İstanbuldakı zabitlərindən Feldmanı göndərmişdi. 

Ənvər Paşa Azərbaycan ilə əlaqədar olaraq almanları qızışdırmamaq 

siyasəti həyata keçirməyə çalışırdı. Feldmanın ezam edilməsini 1-2 iyul 

1918-ci ildə Şərq Ordular Qrupunun komandiri, Əsəd Paşaya Ənvər Paşanın 

“xüsusi” məktubundan görə bilərik. “Şöbə müdiri Feldman Kresslə 

(Almaniyanın Tiflisdəki nümayəndəsi) görüşmək üçün bu gün gəmi ilə 

Batuma getdi. Feldman Ənvər Paşanın Şərq Ordular Qrupu Komandanlığına 

göndərdiyi teleqramlar haqqında məlumat verməyəcək və həyata keçirilən 

hərəkatın Şərq Ordular Qrupunun öz təşəbbüsü ilə olduğunu söyləyəcək. 

Almanlar bizim Bakı və Gəncə bölgəsində olmamızı arzu etmirlər. Nuru 

Paşadan vəziyyəti idarə etməsini xahiş edirəm. Ehtimal ki, mən burdakı 

vəziyyət ilə əlaqədar olaraq gərargahdan Azərbaycana və Şimali Qafqaza 

silah göndərilməməsini yazmağa məcbur olacağam. Lakin siz indidən 

                                                           
 

828 Kurat Akdeş Nimet. Göstərilən əsəri, s. 531. 



 
 
 

306 
 

Şimali və Cənubi Qafqaz üçün Nuru Paşaya istədiyi qədər silah, sursat və 

pul göndərin ki, çətinlikləri aradan qaldırın. 

Bolşeviklərin hər gün qüvvətlənən hücumlarına qarşı Cənubi Qafqazda 

müqavimət göstərmək və onların Qafqaz daxilində daha qərbə doğru 

irəliləməsinə mane olmaq, ordunun müharibə vəziyyətinin təhlükəsizliyi ilə 

əlaqədar olaraq Kress və Feldman bəyə izah etmək və inandırmaq, şərqə 

doğru hərəkatın bu təhlükəsizliklə mümkün ola biləcəyinin qəbul edilməsini  

çox əhəmiyyətli hesab edirəm.  

Xüsusilə Nuru Paşanın və Gəncədəki qüvvələrimizin, mümkün olan 

qədər əsgər və sursat ilə təmin olunması gecikmədən, Feldmanın gəlişi ilə 

vəziyyət çətinləşmədən sürətlə həyata keçirilsin. Sizə xüsusi olaraq 

yazdıqlarımın eyni şəkildə Nuru Paşaya çatdırılmasını və almanlara qəti 

olaraq bildirilməməsi lazımdır. Bu xəbərləşmənin sizə və Nuru Paşaya görə 

bir üsul kimi qəbul edilməsini, lazım olanlara bildirilməsini təkrar xahiş 

edirəm”.829  

Alman komandanlığından Qafqaz İslam Ordusunun Bakı üzərinə hücumu 

ilə əlaqədar olaraq Ənvər Paşaya çox təzyiq edirdilər. Bu təzyiqlər o qədər 

artmışdı ki, Ənvər Paşa elə vaxtlar olurdu ki, hətta vəzifəsindən istefa 

etməyi də düşündüyünü yazan müəlliflər 830  var idi. Çox halda rəsmi 

sənədlərdə Qafqaz cəbhəsində əməliyyatın davam etdirilməməsi, Bakı 

üzərinə hücumun dayandırılması, onların silahla təmin edilməməsi haqqında 

əmrlər də verirdi. Bunlar Almaniya ilə münasibətlərin sona qədər 

pozulmaması üçün idi. 

Lakin bütün bu təzyiqlərə baxmayaraq Ənvər Paşa başlanmış 

Azərbaycan yürüşünü yarı yolda qoymaq fikrində deyildi. Hətta Ənvər Paşa 

alman komandanlığı qarşısında tez-tez günahı Nuru Paşanın üzərinə 

atmaqdan da çəkinmirdi. Onun almanlara anlatmaq istədiyi bu idi ki, Qafqaz 

İslam Ordusunun Bakı üzərinə yürüşünü dayandırmaq istəsə də, bununla 

əlaqədar lazım olan əmrləri versə də, lakin Nuru Paşa İstanbuldan gələn  

əmrləri dinləmir. Ənvər Paşa bu şəkildə özünü müdafiə etməyə çalışırdı ki, 

bu, sənədlərdə öz əksini tapır. 831 

Ona görə də ən çətin vaxtda belə Qafqaz cəbhəsinin səlahiyyətlilərinə 

tez-tez “şəxsi məktublar” 832  göndərir və onlardan Bakı üzərinə hücumu 

hansı vasitə ilə olursa-olsun, davam etdirmələrini tələb, hətta xahiş edirdi. 

                                                           
 

829 ATASE Arşivi; №4/6520, Kls. 3187, H-7, F. 3-2; Birinci Dünya Harbinde... s. 564: 
830 Ş.Süreyya Aydemir; Enver Paşa, c. 3, İstanbul, 1978, s. 358;  N.Yüceer Göstərilən əsəri, 

s. 95. 
831 ATASE Arşivi; №4/6520, Kls. 3187, H-7, F. 3-2; Birinci Dünya Harbinde Türk  Harbi 

Kafkas Cephesi 3’ncü Ordu Harekatı. Cilt II, Ankara, 1993, s. 564. 
832 ATASE Arşivi; №4/6520, Kls. 3187, H-7, F. 3-2; Birinci Dünya Harbinde Türk  Harbi 

Kafkas Cephesi 3’ncü Ordu Harekatı. Cilt II, Ankara, 1993, s. 564: 
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Ənvər Paşa mövcud vəziyyətlə əlaqədar olaraq çox fərqli teleqramlar 

göndərirdi. Onun əmrlərinin hansının gerçək olduğunu Nuru Paşa yaxşı 

bilirdi.  

 

4.23. Nuru Paşanın Bakını  təslim tələbi 
 

Qafqaz İslam Ordusu Bakıya yaxınlaşmaqda idi. 10 iyul 1918-ci il 

tarixində Nuru Paşanın adından “Bakı əhalisinə müraciət”833 göndərilmişdi. 

Müraciətdə şəhərin rəhbərlərindən Bakının təslim edilməsi tələb edilirdi. Bu 

müraciətdə türklərin barbar olmadığı, lakin şəhəri barbarlardan təmizləmək 

istədiyi, yəni bolşeviklərdən azad edəcəkləri bildirilirdi. Şaumyanın 

rəhbərliyi altında Bakı Soveti Nuru Paşanın təslim olmaqla əlaqədar tələbini 

rədd etdi. 

Şamaxı ətrafında Qafqaz İslam Ordusu hissələrinin Bakı Xalq 

Komissarları Sovetinin bolşevik-erməni birlikləri üzərindəki qələbəsi 

komandanlığın və əsgərlərin əhval-ruhiyyəsini çox yüksəltmişdi. Lakin Şərq 

Cəbhəsi komandanlığı bir qədər fasilə verərək ordunun təchizatının 

vəziyyətini düzəltmək fikrində idi. Qafqaz İslam Ordusunun komandanlığı 

isə Şərq cəbhəsinin təminat üçün hərəkatı dayandırmasına qarşı olub, vaxtın 

itirilməsinə tərəfdar deyildi. Bununla əlaqədar olaraq, Qafqaz İslam 

Ordusunun komandanlığı Şərq Cəbhəsi komandanlığına məlumat verirdi: 

“Hazırkı siyasi vəziyyət Bakının sürətlə zəbt edilməsini tələb edir. 

Qarşımızdakı düşmənin qüvvəsi az olub, əhval-ruhiyyəsi aşağıdır. Geri 

çəkilən xalq düşmənin də geri çəkilməsini çətinləşdirir. Məcburi olaraq 

fasilələr verilməyəcək, bir an əvvəl uğurların tamamlanması gözlənilir”.834 

Lakin buna baxmayaraq Bakıya yürüşün sürətli həyata keçirilməsi üçün 

Şimal Qrupu əsgərlərinin təminatı həll edilməli idi. Şamaxıda 15-20 günlük 

ərzaq tədarükü görülməli idi. “Orduların ərzaq təminatı strateji ünsürlərin 

içində hərəkət etdiyi müharibəyə təsir göstərər”.835 

Qafqaz İslam Ordusu komandanlığı Bakı üzərinə qəti hücumun 26 iyul 

1918-ci ildə başlanmasını əmr etdi. Lakin Bakı üzərinə qəti hücumun vaxtı 

ilə əlaqədar olaraq Qafqaz İslam Ordusu komandanlığı ilə Şərq Cəbhəsi 

komandanlığı arasında fikir ayrılığı var idi. Fikir ayrılığının səbəbləri 

müxtəlif idi. Şərq Cəbhəsi komandanlığı əməliyyatın yubadılmasını lazımi 

miqdarda ərzaq toplanmaması ilə əlaqələndirirdilər. Bundan başqa arxa 

cəbhə ilə əlaqələrdə çatışmazlıqların aradan qaldırılması tələb edilirdi. 

Kürdəmirə gətirilmiş sursat hələ Şamaxıdan Bakıya, hücuma hazırlaşan 

                                                           
 

833 A.N.Kurat. Göstərilən əsəri, s. 534. 
834 Rüştü. Büyük Harpte Bakü yollarında. s. 110-113. 
835 Karl fon Klauzevitz. Harp üzerine. “İkinci baskı” (Almancadan çeviren Em. Tuğgeneral 

H.Fahri Çeliker). Ankara, Günkur. Basım evi, 1991, s. 82. 
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hissələrə çatdırılmamışdı. Dəmiryolu təmir edilməmişdi. Bunları nəzərə 

alaraq Qafqaz İslam Ordusu komandanlığına Bakıya hücumun 28 iyul 1918-

ci ildə başlana biləcəyi bildirildi. 

 

4.24. Bakıya doğru planlar 
 

Bu qeyd etdiyimiz səbəblər üzündən bolşevik-erməni birləşmələri 

Mərəzədən qovulduqdan sonra Şimal və Cənub qrupları Bakı istiqamətində 

irəliləmələrinə bir neçə gün ara vermək məcburiyyətində idilər.836 Belə ki, 

isti yay günlərində Qafqaz İslam Ordusunun əsgərləri çox çətin şəraitdə 

vuruşduqlarından, fasiləsiz olaraq düşməni təqib etmələri ilə əlaqədar olaraq 

yorulmuşdular. Bununla yanaşı, Qafqaz İslam Ordusunun irəlidəki birlikləri 

zəruri ərzaq məhsullarından çox uzaqda idi. 

Ərzaq, xüsusi ilə su çatışmazlığı ən yüksək səviyyədə idi. Bolşeviklər 

çəkildikləri yerlərdə vağzalları, dəmiryollarını, xüsusən su mənbələrini 

dağıdırdılar. Bu yerləri bərpa edəcək, yenidən quracaq adamlar və material 

yox idi. Hərbi birliklər istehkamçı qrupların gecəli-gündüzlü çalışaraq 

gördüyü bərpa işləri ilə kifayətlənmək məcburiyyətində idi. 

Qafqaz İslam Ordusunun nəzarətində olan yerlərdə dəmiryolunu tam 

gücü ilə işlətmək mümkün deyildi. Buna görə də dəmiryolu Bakı üzərinə 

hücum etməkdə olan ordunun zəruri məhsullarla təmin edilməsində etibarlı 

vasitə deyildi. “Bununla əlaqədar olaraq onsuz da çox uzaqlardan gətirilən 

silah və sursat bir qayda olaraq yerinə hissə-hissə çatdırılırdı”.837 

Əslində Nuru Paşa Sərq ordular qrupundan nə kimi səbəblər göstərirlərsə 

göstərsinlər, Bakıya hücumu dayandırmaq fikrindən çox uzaq idi. Şərq 

Orduları komandanlığı ilə yazışmalar davam etdiyi zaman belə Nuru Paşa 

birliklərin Bakıya doğru irəliləmə imkanlarını öyrənməyə çalışırdı. Nuru 

Paşanın planına əsasən Bakının azad edilməsinin başqa vaxta buraxılması 

mümkün deyildi. Nuru Paşaya görə, bizim Bakı üzərinə hücumumuzu 

ləngidə biləcək səbəb yoxdur. Buna görə, də Nuru Paşa tez-tez zikr edirdi: 

“Qardaş Azərbaycan türkünün mənafeyi hər bir türk üçün müqəddəsdir. 

Əgər Azərbaycanın azadlığı yolunda yeni qurbanlar  lazım olarsa, ona da 

hazırıq”.838 

Buna görə də ordunun istənilən şəraitdə Bakıya hücumunun davam 

etdirilməsi haqqında əmrin tələblərinə uyğun olaraq Cənub Qrupu yerləşmiş 

olduğu istiqamətdə irəli kəşfiyyatçılar göndərmiş, Bakıya doğru çəkilən 

bolşevik-erməni qüvvələrini təqib etmək üçün birlikləri hərəkətə keçirmişdi. 

Bununla əlaqədar olaraq, 26 iyul 1918-ci ildə dəmiryolu boyunca irəliləyən 

                                                           
 

836 ATASE Arşivi; BDH Koll., K. 3819, D. 6, F. 5, 11; Yüceer N. Göstərilən əsəri, s. 98. 
837 Rüştü. Büyük Harpte Bakü yollarında... s. 113-118. 
838 Akif Aşırlı. s. 3. 
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Cənub Qrupu birlikləri düşməni təqib edərək həmin yolda yerləşən Qarasu 

stansiyasını tutmuşdular. Bu hadisənin başqa bir əhəmiyyəti də onunla 

əlaqədar olmuşdu ki, Cavad birlikləri ilə əlaqə yaradılmışdı.839  

Artıq bütün istiqamətlərdə Bakı Xalq Komissarları Sovetinin qüvvələri 

geri çəkilirdi. Cavad qəzası ərazisində respublika qüvvələrinə qarşı 

əməliyyat aparan kommuna qüvvələrinin də vəziyyəti çətin idi. Şamaxı 

altında respublika qoşunlarının qələbəsi Mərkəz qruplaşmanın vəziyyətini 

daha da çətinləşdirdi. Məhz buna görə də Mərkəz qruplaşma dəmiryol 

boyunca Bakıya doğru geri çəkilməyə başladı. Onlar Hacıqabulu arxada 

qoyub, Biləcəriyə çəkildilər. Geri çəkilən qrup Biləcəridə Şamaxı 

qruplaşmasının qalıqları ilə birləşdi. 

Şimal Qrupunda böyük hücumlar olmasa da məhdud ölçüdə Bakıya 

doğru irəliləyiş davam edirdi. Şimal Qrupundan II Süvari birliyinin 

kəşfiyyat qrupu Poçta-Cəngi kəndi ətrafındakı Kaçalar kəndinə qədər 

irəliləmişdi. Sonra X Qafqaz Polku da onların köməyinə gəlmişdi. Poçta-

Cəngi kəndi Bakıya 40 km uzaqlıqda idi.  Bakıdan Mərəzə istiqamətində 

hərəkət edən biri zirehli olmaqla düşmənin üç avtomobilini tələyə salaraq 

ələ keçirmişdilər. Əslində bu hadisənin fərqli cəhətinin qeyd edilməsi lazım 

gəlir.  

Mənbələrdən məlum olduğu kimi, Mərəzədən yola çıxan bu süvarilərin 

əldə etmiş olduqları qənimətin mənbəyi çox mühüm bir məsələnin 

açıqlanmasına imkan verir. Bir süvari birliyi ilə vuruşmada ölənlərin 

mənsubiyyəti müəyyən edildiyində onların ingilis olduğu öyrənilmişdi. Bu 

bir təsadüf deyildi. Ölən ingilislərdən 1 nəfəri zabit, 3 nəfəri isə əsgər idi. 

Həmin vuruşmada ingilislərin öldürülməsini o zaman müəyyən qədər 

ingilisin Bakıya gəlmiş olmasının göstəricisi olaraq qəbul edirdilər.840 
 

4.25. İngilislərin dəvət edilməsi (15-31 iyul 1918-ci il) 
 

1918-ci il iyulun ikinci ongünlüyündə respublika ordusunun uğurlu hərbi 

əməliyyatları bütün cəbhələrdə kommuna qüvvələrinin geri çəkilməsinə və 

Bakı ətrafina toplanmasına səbəb olmuşdu. Artıq kommunanın quru yolla 

Azərbaycan qəzaları ilə əlaqəsi kəsilmişdi. Respublika qüvvələri Bakının 

mühasirə halqasını daraldırdı. Respublika qüvvələri Bakıya nə qədər yaxın 

olsalar da, hələ Bakıda xalqa zidd-antiazərbaycan siyasəti yeridən Xalq 

Komissarları Soveti Sovet Rusiyasının tapşırıqlarını yerinə yetirirdi. O vaxt 

respublika qoşunlarının vəziyyətini çox qanadlı bır ifadə ilə bildirirdilər. 

                                                           
 

839  ATASE Arşivi;  №4/15294, Kls.. 3819, D. 6, F. 18 ve 18-1; Büyük Harpte Bakü 

yollarında.. s.116-118;  Birinci Dünya Harbinde Türk  Harbi Kafkas Cephesi 3’ncü Ordu 

Harekatı. Cilt II, Ankara, 1993, s. 572.  
840 ATASE Arşivi; BDH Koll., K. 3823, D. 22, F. 7-6; Yüceer N. Göstərilən əsəri, s. 98. 
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“Yaxın, uzaq Bakı”.  Bu, vəziyyəti nə qədər də düzgün ifadə edirdi. Hələ 

respublika qüvvələri yaxın Bakıya çatmaq və onu azad etməsi üçün uzun 

müddət ağır vuruşmalarla yol getməli idilər. Qarşıda Bakının azad edilməsi 

uğrunda 50 günlük istiqlal döyüşü vardı. 

1918-ci il iyulun ikinci yarısında respublika qüvvələrinin qələbələri 

Bakıda Xalq Komissarları Sovetinin böhranını dərinləşdirməklə yanaşı, 

ayrı-ayrı partiya və ictimai qruplaşmalar arasında qarşıdurmaları da 

qüvvətləndirirdi. Menşevik, daşnak və eserlər Gəncədə yerləşən respublika 

qüvvələrinin Bakı istiqamətində zəfər yürüşündən qorxuya düşmüşdülər. 

Hakimiyyətin, Bakının Azərbaycan Demokratik Respublikasına keçməsi ilə 

razılaşmaq istəmirdilər. İyulun ikinci yarısında müzakirələrin mərkəzində 

bir məsələ dururdu: “Kimə meyl etməli-bolşevik Rusiyasına yoxsa 

İngiltərəyə?” 

Bütün toplantı və yığıncaqlarda yuxarıdakı suala cavab axtarılırdı. Qeyd 

olunan sualın əsas cavabı: - “Bakının Azərbaycan Demokratik 

Respublikasına verilməsi” kimi həqiqi, qanuni cavabı menşeviklər, eserlər, 

daşnaklar və onlara qoşulanlar qəbul etmək istəmirdilər. 

Bakı ətrafinda vəziyyət Azərbaycanın istiqlal düşmənlərini-menşevik, 

eser, daşnak və onlara qoşulan digər partiya və qrupları çıxılmaz vəziyyətə 

salmışdı. 1918-ci il iyulun 16-da Bakı Sovetinin iclasında Azərbaycan 

istiqlalının düşmənləri respublika qoşunlarından (onlar türk qoşunu 

adlandırırdılar-müəllif) xilas olmaq üçün ingilislərin Bakıya dəvət olunması 

təklifini irəli sürdülər. Bakı Xalq Komissarları Sovetinin rəhbərliyində olan 

azlıq müstəqil siyasət yeridəcəyini və xarici qüvvəyə - ingilislərə müraciət 

etməyəcəyini bildirdi. Onun “müstəqil xarici siyasətinin” Sovet Rusiyası 

qarşısında köləlikdən başqa bir şey olmadığını aşağıdakı bir sənəddən 

görmək olar. 

 Müstəqil xarici siyasət yeritmək və xarici kapital agentlərinə qarşı qəti 

mübarizə aparmaq haqqında təkliflər irəli sürən Bakı Xalq Komissarları 

Soveti V Ümumrusiya Sovetlər qurultayının qərarlarının danışıqsız yerinə 

yetirilməsi haqqında qərar qəbul edirdi”.841 “Sovet Rusiyasının V Sovetlər 

qurultayının qərarlarını “danışıqsız yerinə yetirən” 842  müstəqilliyə eşq 

olsun! Bu, Bakı Sovetinin iclasına Sovet Rusiyasının cavabı idi. 

1918-ci il iyulun sonlarına doğru ADR-in hərbi qüvvələri kommuna 

hissələrini sıxışdırmaqda davam edirdi. Cəbhədəki uğursuzluqlar, Bakıda 

ərzaq çətinliklərinin artması, aclığın şiddətlənməsi sağ partiyaların da Bakı 

Xalq Komissarları Sovetinə qarşı fəallaşmasına səbəb olmuşdu. Bütün 

bunlar Bakı Sovetinin az sayda olan dəstəyini itirməsinə səbəb olmuşdu. 

                                                           
 

841 Газета “Бакинский рабочий”, №143. 22.VII.1918-ci il. 
842 Yenə orada. 
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Bakıda fəaliyyət göstərən partiyalar Qafqaz İslam Ordusunun Bakı 

istiqamətində uğurlu hərəkəti ilə əlaqədar olaraq vəziyyətdən ümidsizcəsinə 

çıxış yolu axtarırdılar. Artıq Xəzər Dəniz Hərbi Donanması dənizçiləri də 

bolşeviklərdən uzaqlaşaraq sağ partiyaları dəstəkləyirdilər. Belə ki, Xalq 

Komissarlar Sovetinin yerlərdə heç bir dəstəyi olmadığı kimi,  Bakıda da 

nüfuzunu tam itirmişdi. 

Svyataxovski Bakı Komissarları Soveti haqqında yazırdı: “Bakı 

Sovetinin əhalinin çoxunu təmsil etdiyini söyləmək olmazdı. Əhalinin 

böyük əksəriyyətini təşkil edən müsəlmanların Bakı kommunasına dəstəyi 

çox zəif idi”.843 Kommunanın azərbaycanlılar içərisində dayağı olmadığını 

və onun xalqa zidd siyasət apardığını sovet tarixçiləri də açıq şəkildə 

bildirirdilər: “Kommunanın inkar edilməsi mümkün olamayan uğursuzluğu, 

daha doğrusu, faciəsi, yerli xalqı əldə etməkdə göstərdiyi qabiliyyətsizlik-

dən ibarət idi. Bolşeviklərin çoxu inkişaf etməmiş, müsəlmanları aşağı 

görmək münasibətlərini davam etdirirdilər”.844 

 

4.26. Bakı Sovetinin fövqəladə iclası  
 

1918-ci il iyulun 25-də Bakı Sovetinin fövqəladə iclası oldu. İclasda 

menşeviklər, eserlər və daşnaklar ingilislərin dəvət edilməsini müzakirə 

etmək üçün gündəliyə daxil etdilər. Bakı Sovetinin iclasında 495 nəfər 

iştirak edirdi. Bakı Sovtinin iclasında iştirak edənlərin çoxu daşnaklar, sağ 

eserlər və menşeviklər idi. Bolşeviklər ingilislərin dəvət edilməsini qəbul 

etmək istəmirdilər. Çünki bu, Sovet Rusiyası tərəfindən də qəbul edilməzdi. 

İclasda bolşeviklər müzakirələrin gedişinə əsaslı bir təsir göstərə bilmədilər. 

Bolşeviklərin ciddi səylərinə və etirazlarına baxmayaraq ingilis qoşunlarının 

Bakiya dəvət edilməsi və Sovetdə təmsil olunan bütün partiyaların 

hakimiyyətinin təşkili barəsində qətnamə 236 səsə qarşı 259 səslə qəbul 

edildi. Beləliklə, Bakı Xalq Komissarları Sovetinin Azərbaycana zidd 

hakimiyyəti sona çatdı. 

Bakı bolşevikləri Sovet Rusiyasına xidmət göstərməkdə yenə də davam 

edir, nə respublika qüvvələrinin, nə də ingilıs qüvvələrinin Bakıya daxil 

olmasına imkan verməməyə çalışırdılar. Bakı Sovetinin bolşevik başçıları 

Azərbaycan Demokratik Respublikasının Bakıya gəlməsini ondan 

müsəlman soyqırımı ilə əlaqədar cavab tələb ediləcəyi ilə əlaqələndirərək 

qanuni cəzadan qorxurdular. İngilislərə qarşı münasibət isə Sovet 

Rusiyasından qaynaqlanırdı. 

                                                           
 

843 T.Svyatoxovski. Göstərilən əsəri, s. 184 
844 Рагаузен Ж.А. Революция и гражданская война в Баку. Т. I, 1917-1918. Баку, 1927, 

с. 177. 
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Sovet Rusiyası Bakı bolşeviklərinin Azərbaycan istiqlalına qarşı 

mübarizəsinə hərtərəfli yardım göstərməkdə davam edirdi. Lakin Sovet 

Rusiyasının göstərdiyi hərbi yardımlar da Bakı ətrafında vəziyyəti dəyişmək 

iqtidarında deyildi. Leninin göstərişi ilə Q.Petrovun 800 döyüşçüdən ibarət 

yaxşı silahlanmış dəstəsi Saritsın cəbhəsindən götürülüb, iyulun ikinci 

yarısında Bakıya göndərilmişdi. Petrovun dəstəsi ruslar, ukraynalılar, 

latışlar, habelə beynəlmiləlçi çexlər və slovaklardan ibarət idi”.845  Lakin 

onların da müqaviməti elə bir əsaslı nəticə vermədi. 1918-ci il iyulun 31-də 

gündüz saat 11-də Bakı Soveti səlahiyyətindən əl çəkdi. Beləliklə, 95 

günlük şərəfsiz tarixini başa vurdu. 
 

4.27. Sovetdən diktaturaya 
 

Bakı Soveti 1918-ci il iyulun 31-də səlahiyyətinin bitdiyini bildirdi. 

Azərbaycan Demokratik Respublikasının hərbi qüvvələri Bakı ətrafında 

tarixi paytaxtımızı, neft qoxusu verən və xariciləri özünə cəlb edən Bakını 

azad etmək uğrunda mübarizə aparırdı. 

Beləliklə, xalqın müdafiəsindən məhrum olan Bakı XKS cəbhədə istiqlal 

qoşunlarının, Bakı Sovetinin iclasında eser-menşevik blokunun zərbələri 

altında səlahiyyətindən əl çəkməli oldu. 1918-ci il iyulun 25-31-i Bakı 

Kommunasının ümidsiz müqaviməti obrazlı desək, “tökdüyü qanlar 

müqabilində uzun çəkən, ağrılı ölümü idi”. 31 iyul 1918-ci ildə gündüz saat 

11-də Bakı Xalq Komissarları Soveti öz səlahiyyətlərindən əl çəkdi. 

Komissarlar “Ərdahan” gəmisində Həştərxana yola düşdülər. Hətta kənar, 

xarici müşahidəçilər də, o cümlədən ingilislər də, Bakı Sovetini inqilabi 

Rusiyanın nümayəndəsi hesab edirdi.  

Ermənilər də artıq Xalq Komissarları Sovetinin imkanlarının tükəndiyini 

bildiklərindən “yorulan atı güllələyirlər” siyasəti yeridərək Sentrokaspi 

hökumətinə sığınaraq ədalətli cəzadan canlarını qurtarmaq haqqında 

fikirləşirdilər. 

1918-ci il avqustun 1-də Bakı XKS hakimiyyəti sona çatarkən 

partiyaların nümayəndələrinin yığıncağında ingilis konsulu Maqdonelin 

yaxından iştirakı ilə, 846  eser-menşevik daşnakların blokundan ibarət 

“Sentrokaspi və Sovetin Müvəqqəti İcraiyyə Komitəsi Rəyasət Heyəti 

diktaturası” deyilən bir hökumət yarandı. Sentrokaspi diktaturası Bakı 

XKS-nin inkarı olub Sovet Rusiyasını qəbul etmirdi. Kazımzadəyə görə 

                                                           
 

845 “Известия Бакинского Совета”. №:145. 24.VII.1918-ci il. 
846 Z.İbrahimov. V.İ.Lenin və Azərbaycanda sosialist inqilabının qələbəsi. Bakı, 1970, s. 

271. 
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“onlar Leninin rejimi yerinə Demokratik Rusiyaya bağlı olduqlarını 

bildirirdilər”.847 Sentrokaspi İcraiyyə komitəsinə daşnaklar da daxil idi. 

Komissarlar “Ərdahan” gəmisində hələ şəhərdən uzaqlaşmamışdı. Yeni 

Sentrokaspi hökumətinin ilk qərarı komissarlara münasibət məsələsi oldu. 

Hökumətin qərarı ilə Bakı XKS-ni tam heyətdə Həştərxana aparan gəmi 

Bakı limanına qaytarıldı və komissarlar həbs edildilər. Sentrokaspi 

hökuməti Bakı komissarlarını öz vəzifələrini tərk etməkdə, cəbhəni özbaşına 

qoymaqda, hərbi sursatı və silahı aparmağa xaincəsinə cəhd göstərməkdə 

günahlandırırdı. Onlar Sentrokaspi hökuməti tərəfindən xalq düşməni elan 

edildi. 

Sentrokaspi diktaturası L.Biçeraxovu cəbhə komandiri təyin etdi və 

ingilisləri Bakıya dəvət etmək üçün öz nümayəndələrini göndərdi. 1918-ci il 

avqustun 4-də ingilislər polkovnik Stoksun komandası altında Bakıya 

gəldilər. Bir qədər sonra Denstervil öz qərargahı ilə Bakıya gəldi. Bakıya 

gəlmiş ingilis hərbi hissəsinin tərkibində 1500 nəfərə qədər ingilis zabit və 

əsgəri var idi. 

Vəziyyətlə  əlaqədar olaraq V.İ.Lenin çox “narahat” idi. Bakı, xüsusən 

Bakı Xalq  Komissarları Soveti haqqında artıq bir neçə gün idi ki, çox fərqli 

xəbərlər yayıldığı şəraitdə təminedici  məlumat ala bilmirdi.  Buna görə də 

tez-tez soruşurdu. “Bakıda nə olmuşdur? Hakimiyyət başında kimlərdir? 

Doğrudurmu ki, Bakıda Xalq Komissarları Soveti istefa etmişdir? 

Bolşeviklərin hakimiyyəti nə qədər davam gətirə bilər?”848 kimi suallar onu 

çox narahat edirdi. Baki Xalq Komissarları Sovetinin devrilməsi onu-

Bolşevik Rusiyasını cənubda - Qafqazda erməni-bolşevik sipərindən 

məhrum edərdi. 

İngilislərin Bakıya gəlməsi Antantanın çoxdankı planı idi. Bu sualların 

hamısı V.İ.Lenini çox narahat edirdi. Ancaq bir sual ona heç rahatlıq 

vemirdi: “Bakının müdafiə vəziyyəti haqqında məlumat verin. Türklər 

haradadır və Bakıya hansı məsafədədirlər?”849  

Leninin ürəyinə dammışdi ki, Gəncədə-Azərbaycan Xalq 

Cümhuriyyətinin müvəqqəti paytaxtı və döyüşən qərargahında hazırlanan 

əsgəri birliklər azadlıq missiyasını yerinə yetirirdilər. Sanki əvvəldən 

bilirdilər ki, Gəncədə boğmağa çalışdıqları Azərbaycan Demokratik 

Respublikası türklərin yardımı ilə Bakını azad etmək mərhələsindədir. 

Ancaq onların harada olduğunu bilsəydi, bəlkə də Bakının azad edilməsinin 

qarşısıalınmaz proses olduğunu qəbul edərdi. 
 

                                                           
 

847 T.Svyatoxovski. Göstərilən əsəri, s. 186. 
848 “Возрождение” qəzeti. №158, 1918. 
849 “Возрождение” qəzeti. №158, 1918. 
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4.28. Bakıya  irəliləmə  davam edir.  İyulun son həftəsi 
 

27 iyul 1918-ci ildə Cənub Qrupu qarşı tərəfin müqavimətinə və 

yaratdıqları maneələrə baxmayaraq uğurlu irəliləmələrini davam etdirərək 

Hacıqabul stansiyasını tutdular. Bolşevik-erməni birlikləri elə bir əsaslı 

müqavimət göstərə bilmədən sürətlə Pirsaat stansiyasına çəkildilər. Hər 

yerdə olduğu kimi, Bakıya doğru geri çəkilən bolşevik-erməni qüvvələri bir 

tərəfdən Qafqaz İslam Ordusunun hücumundan canlarını qurtarmağa çalışır, 

digər tərəfdən də onların Bakıya doğru irəliləməsinə mane olmaq üçün 

yollardakı mühüm strateji obyektləri - körpüləri dağıdırdılar.  

Mənbələrə görə, bolşevik-erməni qüvvələri Hacıqabuldan Pirsaata doğru 

geri çəkildiklərində Qarasu ilə Hacıqabul stansiyaları arasındakı 6 körpünü 

dağıtmışdılar. Bununla yanaşı, bolşevik-ermənilər həmin ərazidə də 

dəmiryolunu dağıtmaqla kifayətlənməyib, onun təmir edilməsini 

çətinləşdirmək üçün relsləri şpallara bağlayan sıxacları da çıxarıb özləri ilə 

aparırdılar850. Qafqaz İslam Ordusunun təminatının dəmiryolu ilə daşındığı 

şəraitdə bolşeviklərin bu dağıdıcılıq tədbirlərinin onların təminatında nə 

qədər problemlərin və axsamaların meydana çıxmasına səbəb olduğu 

aydındır.  

Qafqaz İslam Ordusunun qrupları Bakı üzərinə hücuma ciddi 

hazırlaşırdılar. Komandanlığın planında Şimal qrupunun daha da 

qüvvətləndirilməsinin lazım olduğu fikri vardı. Buna görə də qruplar 

arasında birliklərin dəyişdirilməsi ilə əlaqədar qərar qəbul edildi. Cənub 

Qrupunun əmrində olan 38-ci piyada polkunun II taburu  Şimal Qrupunun 

sərəncamına verildi. II tabur Şimal Qrupunun keçəcəyi yolda 2933 metr 

yüksəklikdə olan Boyanata dağı istiqamətində yerləşdirildi. Qafqaz İslam 

Ordusu komandanlığı 38-ci piyada polkunun Gəncədəki III taburunun 

Kürdəmirə göndərilməsi haqqında əmr verdi.851 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
 

850 ATASE Arşivi BDH koll., 3819, D. 6, F. 30;  Yüceer Nasır. Göstərilən əsəri, s. 17. 
851 Birinci Dünya Harbinde Türk  Harbi Kafkas Cephesi 3’ncü Ordu Harekatı. Cilt II, 

Ankara, 1993, s. 572. 
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V  FƏSİL 

BAKI   UĞRUNDA MÜBARİZƏDƏ OSMANLI 

İMPERATORLUĞUNUN  AZƏRBAYCAN XALQ 

CÜMHURİYYƏTİNƏ QARDAŞLIQ  KÖMƏYİ 

 

5.1.  Bakı uğrunda mübarizənin başlanması 
 

Şimal və Cənub qrupları Bakı üzərinə hücum ilə əlaqədar olaraq son 

hazırlıq işlərini tamamlamaqda idi. Bakının mühasirə dairəsi daralırdı. 

Bakıda bolşevik-erməni qruplaşmaları qurtarmaq imkanlarının olmadığını 

bilirdilər. Buna görə də o zaman verilən məlumata görə, “Bakıdan qalxan 

təyyarələrin türk birliklərinin hərəkətini öyrənmək üçün tez-tez kəşfiyyat 

uçuşları etmələri bolşeviklərin Bakıda qorxu içərisində olduğunu 

göstərirdi.”852  

Ermənilərdən və ruslardan təşkil olunmuş 32 taburluq qüvvənin Bakını 

müdafiə etməsi mümkün hesab edilmirdi. Cəbhədə ingilis zabit və 

əsgərlərinin olmasından görünürdü ki, bolşeviklər hətta ingilislərdən kömək 

istəmək məcburiyyətində qalmışdılar. İdeyasına görə bolşevik düşməni olan 

və 3000 nəfərlik qüvvəsi ilə İrandan Bakıya gələn kazak polkovniki 

Biçeraxovun  bolşeviklərin yanında Bakını sona qədər qoruması son dərəcə 

zəif bir ehtimal idi. Bütün bu hadisələr Qafqaz İslam Ordusunun yaxın bir 

zamanda Bakıya baş hücum etməsinin nəticəli olacağını ortaya çıxarırdı.853  

Sitat gətirilən sənəddə bir sıra mühüm məsələlərə toxunulmuşdur. Həmin 

məsələlərdən birincisi və Azərbaycan tarixi ədəbiyyatında rastlanılmayan 

Bakı məsələsində bolşeviklərlə ingilislər arasında olan razılaşmadır. 

Bakının Azərbaycan Demokratik Respublikasının və Osmanlı ordu 

birləşmələrinin birgə qüvvəsi ilə azad edilməsi ərəfəsində bolşeviklərin 

ingilislərlə razılaşmasını Sovet tarixçiləri, o cümlədən Azərbaycan 

tarixçiləri uzun illər qəbul etməmişlər. Lakin digər faktlardan da Qafqaz 

İslam Ordusuna qarşı bolşeviklərin, sonra da Sentrokaspi diktaturası 

rəhbərlərinin ingilislərdən istifadə etdiyi məlumdur. Bakı Xalq Komissarları 

Sovetinin hakimiyyəti dövründə Qafqaz İslam Ordusuna qarşı mübarizə 

aparanlar şübhəsiz ki, könüllü olaraq gəlmiş ingilislər deyildir. Məsələyə bu 

mövqedən baxıldığında ingilislərlə bolşeviklərin arasında açıq olmasa da, 

gizli bir razılaşmanın olduğu meydana çıxır. Biçeraxov məsələsi isə 

əvvəldən aydınlaşdırdığımız kimi, bolşeviklərin faydasız müttəfilərindən 

biri idi. Bunları Qafqaz İslam Ordusu komandanlığı da bilirdi. Bununla 

əlaqədar olaraq Bakının azad edilməsi uğrunda mübarizənin son mərhələyə 

daxil olduğu fikri üstünlük qazanırdı. 

                                                           
 

852  Yüceer Nasır. Göstərilən əsəri, s. 99. 
853 ATASE Arşivi BDH Koll., K. 3828, D. 22, F. 7-6;  Yüceer Nasır. Göstərilən əsəri, s. 99. 
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Osmanlı dövləti baş komandanlığının Mənzil Müfəttişliyindən 

(Türkiyədə bu idarə əsgərlərin təminatını və əhval-ruhiyyəsinin vəziyyətini 

yoxlayırdı) Halim Pertev  bəy qərargahı ilə Şamaxıya gələrək Bakıya 

hücumda iştirak edəcək hərbi hissələrin ehtiyacını yoxlamağa başladı. 

Mənzil müfəttişliyinin dərhal işə başlaya bilməsi üçün Şərq Cəbhəsi 

Komandanlığı V Qafqaz diviziyası komandanlığının əmrindəki birlikləri 

onların sərəncamına verdi.854 

 

5.2. Cümhuriyyətin ərazisi genişlənir 
 

1918-ci il mayın sonu - iyunun əvvəllərində Tiflisdə Gürcüstan-

Azərbaycan münasibətlərini gərginləşdirən amillərdən biri və əsası Zaqatala 

dairəsi zəminində yaranan ərazi iddiaları idi. Transqafqaz Seymi dağılana 

qədər bu iddia özünü göstərmirdi. Lakin Transqafqaz Seymi dağılandan 

sonra qarşılıqlı ərazi iddiaları meydana çıxdı. Zaqatala dairəsi Azərbaycan 

Respublikasının şimali-qərb torpaqlarında yerləşib, idarə qaydasına görə 

camaat adlanırdı. Zaqatala camaatı - XIX əsrin əvvəllərində rus istilasına 

qarşı mübarizə aparmışdı. 1804-cü ildə rus ordusu Cara-Zaqatalaya hücum 

edərkən  ciddi müqavimətlə qarşılaşdı. Nəticə ondan ibarət oldu ki, bu 

döyüşdə rus generalı öldürüldü. Rus komandanlığı əlavə qüvvəyə müraciət 

etməyə məcbur oldu. Əlavə qüvvə gəldikdən sonra rus qoşunları Zaqatalaya 

hücum etdi. Gərgin döyüşdən sonra ruslar Zaqatalanı işğal etdilər. Rusiya 

Azərbaycanın şimalını işğal edəndən sonra inzibati idarə sistemində islahat 

keçirdi. Həmin islahata görə Zaqatala da daxil olmaqla Car-Balakən dairəsi 

yaradıldı. 

Transqafqaz vahid dövlətdə birləşdiyi halda Zaqatalanın ərazi 

mənsubiyyəti mübahisə obyektinə çevrilmişdi. 1918-ci ilin mayından sonra 

Qafqazda yeni ərazi, idarə qurumları - Gürcüstan, Ermənistan, Azərbaycan, 

Şimali Qafqaz və Dağıstan respublikaları meydana gəldi. Vaxtilə Car-

Balakən dairəsi olan Zaqatalanın mənsubiyyətinin xalq səsverməsi ilə 

müəyyən edilməsi razılaşdırılmışdı. Bu, onunla əlaqədar idi ki, rus 

işğalından 100 ildən artıq keçməsinə baxmayaraq, Zaqatala dairəsi hər hansı 

ərazi bölgüsünə daxil edilməmişdi. Mövcud şəraitdə Zaqatala dairəsinin 

qeyd olunan ərazilərdən kənarda qalması ciddi nəticələrə gətirib çıxara 

bilərdi. Ona görə də Zaqatala dairəsi, diplomatik dillə ifadə etsək, zəruri 

qərar qarşısında qalmışdı.  

Bu məsələ Zaqatala Dairə Milli Şurasının 26 iyun 1918-ci il tarixli 

iclasının gündəliyinə daxil edildi. Milii Şuranın iclasında Zaqatala 

dairəsində və onun ətrafında siyasi durum ciddi təhlil edildi. Milli Şura 

                                                           
 

854 ATASE Arşivi; BDH Koll., K. 3823, D.22, F. 7-7; ATASE Arşivi; BDH Koll., K.3821, 

D. 15, F. 65; Büyük Harpte Baku yollarında. s. 119-120. 
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üzvləri Aslan bəy Qardaşovun və Bayram Əfəndi Kiçikxanovun 

məruzələrində qeyd edilir ki, dairə əhalisinin 95%-i müsəlmanlardan ibarət 

olduğundan onların dini-məişət xüsusiyyətləri Gürcüstana uyğun deyil. Ona 

görə də Gürcüstanla birləşmək məsələsinin ortaya atılması əhalinin ciddi 

narazılığına səbəb olurdu.855 

Zaqatala dairə Milli Şurasının qərarında aşağıdakıları oxuyuruq: 

“Dağıstandan bizi keçilməz dağlar ayırır və əslində heç bir əlaqə vasitəmiz 

yoxdur. Mədəni, iqtisadi, məişət, dil, eləcə də sənaye baxımından Zaqatala 

dairəsi Azərbaycanla tamamilə eyni mənşəlidir”856.Qeyd olunanları nəzərə 

alaraq Zaqatala dairəsi Milli Şurası qərara almışdır. Xalqın nümayəndələrinə 

Azərbaycan hökumətində bir yer verməklə Zaqatala dairəsi xüsusi inzibati 

vahid kimi (quberniya) Azərbaycan Cümhuriyyəti ilə birləşsin.857 

1918-ci il iyunun 28-də Zaqatala dairəsi Milli Şurası birləşmə haqqında 

qərarla Gəncədə yerləşən Azərbaycan hökumətinə müraciət edir. 

Azərbaycan hökuməti Gəncədə 30 iyun 1918-ci il tarixli iclasında Zaqatala 

dairəsi Milli Şurasının Azərbaycana birləşmək haqqında qərarı ilə əlaqədar 

məruzə dinlənildi. 1918-ci il iyunun 30-da iclasda Zaqatala dairəsinin 

Azərbaycana birləşdirilməsi haqqında qərar qəbul edildi və bu qərar 

haqqında respublika əhalisinə məlumat verildi. 

 

5.3. Kommuna əlavə yardımlara əl atır 
 

Bakı Sovetinin erməni-bolşevik birliklərinə Göyçay ətrafında yaddaqalan 

dərs verildi. Bakı Xalq Komissarları Soveti başa düşdü ki, o, Azərbaycan 

Respublikasının qüvvələrinə qalib gəlmək imkanında deyil. Cəbhədə 

əməliyyatların gedişi ADR hökumətinin hərbi qüvvələrinin uğurlarından 

xəbər verirdi.  Kommuna rəhbərlərinə aydın idi ki, Sovet Rusiyasından 

aldığı yardımla cəbhədəki vəziyyəti dəyişmək mümkün deyil. Ona görə də 

kommuna əlavə yardımlara əl atmağa başladı. Əlavə yardım Moskvanın 

diplomatik fəaliyyətindən və İranda olan rus hərbi hissələrindən birinin 

komandanı L.Biçeraxovun köməyindən istifadə etmək idi. 

Göyçay ətrafında qələbə Azərbaycan və türk döyüşçülərinin əhval-

ruhiyyəsini qaldırmışdı. Onlar Bakı istiqamətində uğurlu hücumlarını 

davam etdirmək istəyirdilər. Lakin Moskva Azərbaycan-türk birləşmiş 

qüvvələrinin birgə hücumlarına imkan vermək istəmirdi. Rusiya hökuməti 

Bakı XKS vasitəsi ilə planlarını yerinə yetirə bilmədiyi üçün diplomatik 

kanallar vasitəsi ilə Gəncədə yerləşən Azərbaycan hökumətinə təsir 

göstərməyə çalışırdı. Gəncədə yerləşən Azərbaycan hökumətinə diplomatik 

                                                           
 

855 Azərbaycan Respublikası MDA, f.970, siy.l, iş 25.  s. 2. 
856 Yenə orada. 
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vasitələrlə təsir ondan ibarət idi ki, Rusiya Almaniya vasitəsilə Türkiyənin 

Azərbaycana yardımına mane olmağa çalışırdı. Rusiya üçün aydın idi ki, 

Türkiyənin hərbi hissələrinin yardımı olmazdısa, Azərbaycan hökuməti 

Bakı istiqamətində hərəkətini davam etdirə bilməzdi. Rusiyanın bu 

diplomatik addımı Bakı Sovetinə böhrandan çıxmağa imkan verməli, faktiki 

ona vaxt qazandırmalı idi. Bakı XKS vaxt qazanardısa bu, ona hərbi 

qüvvələrini yenidən təşkil etməyə imkan verərdi. 

Azərbaycan-türk hərbi qüvvələrinin Bakıya yaxınlaşması əhali arasında 

Bakı XKS-nə qarşi etimadsızlıq yaranmasını qüvvətləndirər, hətta tərəddüd 

edənləri də Milli hökumət cəbhəsinə yaxınlaşdırardı. Rusiyalı ağalar, o 

cümlədən onların Bakıdan olan buyuruq qulları da Sovet hakimiyyətinin 

böhran vəziyyətində olmasını qəbul edirdilər. Kommuna rəhbərləri onu da 

bilirdilər ki, onların hakimiyyətlərinin bundan sonra yaşamasi Milli 

hökumətə qarşı uğurlu mübarizədən asılıdır. Əks halda onlar Bakı XKS-in 

tarix səhnəsindən çıxacağını bilirdilər. Ona görə də Bakı XKS üçün vaxt 

çox qiymətli idi. 

Artıq 1918-ci il iyulun əvvəllərində Sovet Rusiyasının Almaniya ilə 

danışıqlar aparması Azərbaycan hökumətinin Bakı istiqamətində hərəkətinə 

mane oldu. Sovet Rusiyası Azərbaycan hökumətinin Bakının azad edilməsi 

uğrunda mübarizəsinə diplomatik yolla necə mane olurdu? 1918-ci ilin 

iyununda diplomatik vəziyyət belə idi ki Almaniyanın Qafqazda təsiri 

mövcud olub, oradakı hadisələrə təsir göstərə bilirdi. Ona görə də Sovet 

Rusiyası Almaniya ilə danışıqlar aparıb, almanları Bakı neftinə 

maraqlandıraraq azərbaycanlı türk qüvvələrinə mane olmaq istəyirdi. Artıq 

1918-ci ilin iyununda Sovet Rusiyası Bakını saxlamaq üçün Almaniya ilə 

danışıqlara başladı. Bir cəhəti də qeyd etməyə ehtiyac duyulur ki, Bakı 

məsələsi Almaniyanı yalnız Sovet Rusiyasının diplomatik təsiri ilə cəlb 

etmirdi. Birinci dünya müharibəsi gedişində, xüsusən Qərb cəbhəsində 

gedən hərbi əməliyyatlar, yanacaq məhsullarına ciddi ehtiyac Almaniyanın 

Bakı neftinə marağını artırmışdı. 

Hələ 1918-ci ilin iyununda İstanbul konfransında Almaniya Bakı neftinə 

sahib olmağın diplomatik yollarını araşdırmağa başlamışdı. Almaniya 

konfransda iştirak edən ayrı-ayrı müstəqil dövlətlərin nümayəndələri ilə 

danışıqlar apararaq bu nəticəyə gəldi ki, Bakı neftinə Rusiya vasitəsi ilə 

sahib ola bilər. 

1918-ci ilin mayında Türkiyənin Azərbaycana hərbi yardım göstərməsi 

ilə əlaqədar Rusiyanın təklifi ilə Gürcüstan zəminində Almaniya-Türkiyə 

münasibətlərində soyuqlaşmalar başlanmışdı. Bu təbii ki Azərbaycan 

hökumətinin də mövqeyinə təsirini göstərmişdi. Bakı neftinə maraq 

Almaniyanın Türkiyə və Azərbaycanla olan münasibətlərini nizamlamaq 

ehtiyacı yaratdı. Buna görə də Almaniya köhnə incikliyi aradan qaldırmaq 

üçün bir diplomatik addım atdı. Diplomatik addım mahiyyət etibarı ilə dərin 

düşünülmüşdü. Addımın mahiyyəti ondan ibarət idi ki, Almaniya Türkiyə 
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və Azərbaycana yaxınlaşır, onların Bakının azad edilməsi uğrunda 

mübarizəsinə qoşulur. Bu məqsədlə Almaniya Azərbaycan-Türkiyə hərbi 

hissələrinə kiçik alman hərbi dəstəsi daxil edilməsini təklif edir. Bu kiçik 

alman dəstəsinin Bakının azad edilməsində xidmətinə görə Bakı neftindən 

pay alır. Lakin Almaniyanın təklifi Gəncədə olan Azərbaycan hökuməti 

tərəfindən qəbul edilmədi. Almaniyanın bu diplomatik addımı baş 

tutmadıqda o, başqa bir yol seçməyi qərarlaşdırdı. 

 

5.4. Azərbaycan istiqlalı  və rus-alman sövdələşməsi 
 

Birinci dünya müharibəsində müttəfiq olan Almaniya ilə Türkiyə 

Azərbaycan məsələsində ortaq məxrəcə-razılığa gələ bilmədilər. Bunu çox 

halda əsassız olaraq tərəflərin imperialist maraqlarının bir-birinə uyğun 

gəlməməsi ilə əlaqələndirirlər. Lakin Sovet hakimiyyəti illərində çap olunan 

tarixi əsərlərdə858 hər vəchlə 1918-ci ilin iyununda Göyçay istiqamətindəki 

döyuşlərdə Bakı kommunasının bolşevik-erməni qoşunlarının, 

azərbaycanlıların soyqırımlarının təşkilatçılarının məğlubiyyətini xalqın 

“olum, ya ölüm” müharibəsinə qalxması ilə əlaqələndirməkdən qaçmağa 

çalışırdılar. Doğrudur, bu inkarı mümkün olmayan bir tarixi həqiqətdir ki, 

Azərbaycan hökuməti birliklərinin Göyçay ətrafındakı döyüşlərdə qələbəsi 

türk qoşunlarının birgə fəaliyyəti ilə mümkün olmuşdu. Lakin bir çox 

mənbələrdə daha irəli gedilir, Göyçay və sonraki əməliyyatlarda alman 

faktoru əsassız olaraq şişirdilir. 

Halbuki, əvvəl toxunduğumuz mənbələrdə tariximizə müdaxilə üçün 

əsassız olaraq daxil edilmiş “yalan faktlar göz çıxarır.” Onları açıqlamamaq 

mümkün deyil. Müəlliflərə görə, guya alman təlimatçıları və topçu 

zabitlərinin daxil olduğu... türk qoşunları “Göyçay ətrafında əməliyyatlarda 

aparıcı rol oynamışdır”859 . Yenə zorla olsa da, Bakı kommunasına qarşı 

mübarizədə Türkiyə və Almaniya qüvvələri məqsədli, əsassız olaraq 

birləşdirilir. Əvvəlcə qeyd etdiyimiz kimi, Almaniyanın Tiflisdə olan 

nümayəndəsindən azərbaycanlı-türk hərbi hissələrinə kiçik alman hərbi 

dəstəsi daxil etmək təklif edilmişdi. Lakin alman nümayəndəsinin bildirdiyi 

kimi, yenə də “Azərbaycan Xalq Cümhuriyyəti hökuməti almanların bu 

təklifinə qəti surətdə etiraz etdi”.860 

Digər bir məsələ - Almaniya və Türkiyənin hərbi yardımının xarakterini 

aydınlaşdırmaq zərurəti duyulur. Artıq bu haqda tarixi ədəbiyyatda 

haqsızlıqlar baş alıb gedir. Əsassız olaraq Qafqazda, xüsusən Azərbaycanda 

alman-türk birləşmiş müdaxiləsindən danışılır. Son vaxtlar Azərbaycan 

                                                           
 

858 Z.İbrahimov. Göstərilən əsəri, s. 258. 
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Demokratik Respublikasının arxiv fondlarının açılması tarixi həqiqətin 

bərpa edilməsində mühüm rol oynamışdır. Almaniya və Türkiyənin Qafqaz, 

xüsusən Azərbaycan işlərində iştirakını eyniləşdirmək bilərəkdən tarixi 

ədəbiyyatı saxtalaşdırmaqdır. Nəticədə bu müəlliflər istiqlal 

mübarizəmizdəki roluna görə rəhmət və lənət sahiblərinin yerini dəyişik 

salmışdır. 

Almaniyanın Qafqaz məsələlərində iştirakı bütün təzahür və çalarları ilə 

müstəmləkə xarakterində idi. Birinci dünya müharibəsi cəbhələrində məğlub 

olan Almaniya “heçdən kosa yaxşıdır” məntiqi ilə Azərbaycan neftinə sahib, 

heç olmazsa, şərik, ən son variantda pay almaq istəyirdi. 

Türkiyənin Qafqazda iştirakı onun istilaçılıq cəhdindən deyil, yeni 

meydana gəlmiş Azərbaycan Xalq Cümhuriyyətinə hərbi yardım etmək 

ehtiyacından və  istəyindən irəli gəlirdi. Türkiyə Azərbaycanda qalmaq üçün 

deyil, bolşevik-erməni kommunası qarşısında tərksilah vəziyyətində olan 

Azərbaycan Demokratik Respublikasına hakimiyyətini möhkəmləndirməyə 

və Bakını azad etməkdə yardım üçün gəlmişdi. Buna da nail oldular.  

Artıq tarixi faktdır ki, Türkiyənin yardımı olmasaydı, Azərbaycan 

Demokratik Respublikasının Bakını azad etməsi və möhkəmlənməsi qeyri- 

mümkün idi. Azərbaycan istiqlalının 23 ay müddətinə qalxan bayrağı 

Türkiyənin təmənnasiz yardımının sayəsində mümkün olmuşdu.  

Son 70 illik Sovet-bolşevik ideologiyası nəinki danışmağa imkan 

verməmiş, hətta türk, Türkiyə adı yasaq edilmişdi. Azərbaycan ıstiqlalı 

uğrunda şəhid olan Azərbaycanlı-türk əsgərlərimiz rəhmət əvəzinə, bolşevik 

ideoloqlarının lənətini qazanmışdılar. Xalq həmişə şəhidlərimizi şərəflə yad 

etmişdi.  Gecikmiş olsa da, bu gün onları ehtiramla yad edir, Azərbaycanın 

bir kərə qalxan istiqlal bayrağının onların şəhid qanı hesabına dalğalandığını 

heç bir şərtsiz qəbul edirik. 

Artıq Azərbaycan hökuməti Almaniyanın hərbi yardımını rədd etmişdi. 

Almaniyanın neftə olan iştahası isə zəifləmək bilmirdi. Bu vəziyyət 

Almaniyanın Bakı Xalq Komissarları Sovetinə yaxınlaşmasını reallaşdırır 

və sürətləndirirdi. Xaricən Almaniyanın Bakı Xalq Komissarları Sovetilə 

birbaşa əlaqələri yox idi. Əvvəldə qeyd etdik ki, Bakı XKS Sovet 

Rusiyasının resepti və müdafiəsi ilə fəaliyyət göstərirdi. Ona görə də Sovet 

Rusiyası ilə Almaniya arasında olan danışıqlarda Bakı XKS ilə əlaqədar 

məsələlər mühüm yer tuturdu. 

1918-ci ilin iyunundan başlayaraq Almaniya Sovet Rusiyası ilə Bakı nefti 

uğrunda fəal diplomatik danışıqlara başladı. Tiflisdəki alman nümayəndəliyi 

Azərbaycan Xalq Cümhuriyyəti hökumətinin mövqeyi haqqında Berlinə 

məlumat verdi. Bu, faktiki olaraq Almaniya-Sovet Rusiyasi arasında 

Azərbaycan istiqlalının taleyi ilə əlaqədar sövdələşmələrin başlanılmasına 

təkan verdi. 

Sovet Rusiyası Almaniyanı öz tərəfinə çəkməklə Bakı Xalq Komissarları 

Sovetinin vəziyyətini yüngülləşdirmək istəyirdi. Onlar belə hesab edirdilər 
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ki, Almaniya ilə danışıqlar apararlarsa, dünya müharibəsindəki müttəfiqi-

Türkiyəyə təsir göstərər. Türkiyə Gəncədə yerləşən, Bakı üzərinə yürüşdə 

olan Azərbaycan hökumətinə hərbi yardımını dayandırarsa, bu, Bakı 

kommunasına böyük kömək olardı. 

Məhz bu fikirlə də Sovet Rusiyası Berlindəki səfiri A. İoffeyə Almaniya 

ilə danışıqlara başlamaq haqqında təlimat göndərdi. Həmin təlimatda Sovet 

Rusiyası İoffeyə Almaniya ilə danışıqlara başlamağa, danışıqların 

gündəliyinə almanların Qafqazda fəaliyyətini daxil etməyi təklif edilmişdi. 

Gündəlikdə duran məsələ ilə əlaqədar Sovet Rusiyasının mövqeyi və 

arqumentləri həqiqətə uyğun deyildi. Almaniyanin inkar etməsinə məhəl 

qoymayan Sovet Rusiyası onun Qafqazda Türkiyə ilə əməkdaşlığını iddia 

edirdi. Əvvəldə aydınlaşdırdıq ki, əslində Almaniyanın Bakının azad 

edilməsində yardım təklifı Azərbaycan tərəfindən qəbul edilməmişdi. Lakin 

Qafqazda Almaniyanın fəaliyyəti və nüfuz dairəsi 1918-ci ilin iyun-iyulunda 

Gürcüstanla məhdudlaşırdı. Almaniyanın danışıqlarda nümayəndəsi Fon 

Gülman idi. 

1918-ci ilin iyununda Gəncədə yerləşən Azərbaycan hökumətinin hərbi 

qüvvələrinin türklərlə birlikdə Bakı istiqamətində hərəkəti uğurla davam 

etdikdə Sovet Rusiyası hadisələrin gedişindən istifadə etmək qənaətinə 

gəldi. Sovet Rusiyasının Almaniyadakı səfiri İoffe Moskvanın təlimatı ilə 

almanları Brest-Litovsk müqaviləsinin şərtlərini pozmaqda günahlandırıb 

onlara etiraz notası verdi. Brest-Litovsk müqaviləsi cənuba doğru Sovet 

Rusiyasına hərəkət sərbəstliyi verirdi. Bu, Qafqazı, xüsusən Azərbaycanı 

işğal etmək üçün Almaniyanın xeyir-duası idi. Məhz buna görə də 1918-ci 

ilin iyulunda Sovet Rusiyası Almaniyanı qeyd olunan sülhü pozmaqda 

günahlandırırdı. 

Faktiki olaraq etiraz notasında Almaniya qeyd olunan müqavilənin 

tələblərini pozmaqda, Rusiyanın təsir dairəsinə aid olan ərazilərə hücumda 

Türkiyə ilə birlikdə hərəkət etməkdə təqsirləndirilirdi. İoffe Almaniyanın 

Xarici İşlər Nazirliyinin məsul şəxsləri ilə görüşdə Azərbaycan ordusunun 

Bakıya yürüşünü dayandırmaq üçün müdaxilə etməsini təklif etdi. Bu 

faktiki olaraq Almaniyanı Qafqazda Bakı XKS ilə əməkdaşlığa çəkir, 

Bakıya hücum edən qüvvələri iki  qərb və şərq cəbhələrində vuruşmağa 

məcbur etmək istəyirdi. 

Almaniya Sovet Rusiyasının Azərbaycana və Türkiyəyə qarşı diplomatik 

addımının mahiyyətini başa düşürdü. Məhz buna görə də Almaniya 

“Azərbaycanda cərəyan edən hadisələrin ona dəxli yoxdur” bəyanatını 

verməsinə baxmayaraq, son nəticədə Sovet Rusiyasının tələbindən istifadə 

etmək qənaətinə gəldi. 

Hələ əvvəllər 1918-ci ilin mayında da Almaniya Bakını tutmaq haqqında 

düşünürdü. O vaxt Almaniya bu planı həyata keçirməkdən ötrü Gürcüstanı 

müdafiə etmək və ondan istifadə edərək Xəzər dənizinə çıxmaq, Bakı 

neftinə sahib olmaq istəyirdi. 1918-ci ilin may və iyununda Almaniya 
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Gürcüstanda nüfuz dairəsinin yaranmasına nail oldu. Lakin bu onun əlinin 

Bakı neftinə çatması ilə nəticələnmədi. Ona görə də o dövrün 

tədqiqatçılarının dili ilə obrazlı desək, XX əsrin əvvəllərində böyük 

dövlətlərin Azərbaycan diplomatiyasından neft iyi gəlirdi. Azərbaycan 

istiqlalının xilası da, iflası da Bakı neftində idi. Dövlətlər tərəfindən Qafqaz-

xüsusilə də Azərbaycan siyasəti ona - Bakı neftinə hesablanırdı. 

Almaniyanın qənaəti Sovet Rusiyası ilə danışıqlara girib neft əldə etmək 

məsələsi ilə əlaqədar idi. Almaniya Sovet Rusiyasının neft verəcəyi təqdirdə 

Türkiyənin Bakının azad edilməsi ilə əlaqədar  hücumunu dayandırmaq 

üçün işə qarışacağını bildirirdi. Bu, Sovet Rusiyasını da təmin edirdi. Sovet 

Rusiyası bildirirdi ki, Almaniyanın Azərbaycan neftinə olan marağı onun 

Türkiyənin hərbi yardımına əks təsir göstərəcək. Bu, 1918-ci il iyunun 

axırında Sovet Rusiyası ilə Almaniya arasında Azərbaycan hökumətinə qarşı 

beynəlxalq səviyyədə işlənmiş birinci qəsd idi. Bu birinci qəsdi Sovet 

Rusiyasının Berlindəki nümayəndəsi A. İoffe və Almaniyanın Qafqaz 

məsələləri ilə bağlı (heç təsadüfi deyil ki, 1918-ci il iyunun 24-də 

Reyxstaqdakı çıxışında Fon Gülman Dördlər İttifaqı üzvlərinin Qafqaz 

məsələsi ilə bağlı konfrans keçirməyə hazır olduğunu bildirdi - müəllif) 

diplomatı Fon Gülman imzaladılar. 

Azərbaycan Demokratik Respublikasına qarşı Berlin qəsdi harada həyata 

keçirilməsindən asılı olmayaraq, əslində əsas ssenarisi Moskvada 

hazırlanmışdı. Məhz buna görə də Sovet Rusiyası ilə Almaniya arasında 

razılığın əldə edilməsi Lenin tərəfindən çox müsbət qarşılanmışdı. Lenın 

1918-ci il iyunun 30-da Stalinə teleqram göndərərək danışıqların uğurla 

nəticələndiyini bildirir və bu razılığın diplomatik  “perspektivliyini” 

alqışlayırdı. 

Orada Stalinə Berlində danışıqların başladığı və ilk əldə edilən nəticələr 

xəbər verilir. O göstərir ki, Berlin danışıqlarında Almaniyaya Brest-Litovsk 

sülhü ilə əlaqədar götürdüyü öhdəliklər xatırladılmış və onları yerinə 

yetirmək tələb edilmişdi. Əslində sanki Lenin əvvəlcədən Qafqaz teatrında 

baş verən hadisələrin istiqamətini bilmiş. Brest-Litovsk sülh müqaviləsinin 

mətninə Qafqazla bağlı, xüsusən Rusiyanın təsir dairəsi ilə əlaqədar qeydlər 

daxil etdirmişdi. Haqqında danışılan qeydlər müqavilədə konkret sərhədlə 

müəyyən edilirdi. Bu, Sovet Rusiyasına ona görə lazım idi ki, Bakı XKS-nə 

onun tapşırıqlarını həyata keçirməyə imkan versin. A. İoffe Almaniya 

qarşısında şərt qoymuşdu ki, türkləri Brest-Litovsk sülh müqaviləsində 

göstərilən sərhəddə hərbı əməliyyatı dayandırmağa məcbur etsinlər. Sovet 

Rusiyasının Almaniyada olan nümayəndəsi A.Ioffe əldə edilənlə razılaşmaq 

istəmirdi. Onun diplomatik iştahası daha çox tələblərin yerinə yetirilməsinə 

nail olmaq idi. Əlavə tələblər də Azərbaycanın milli hökumətinə qarşı 

çevrildiyindən, Bakı XKS-ni müdafiə etmək məqsədi daşıyırdı. 

Berlin danışıqlarında ikinci mühüm məsələ, Qafqazda Rusiya üçün 

dürüst demarkasiya xəttinin müəyyən olunması ilə bağlı idi. Çox maraqlıdır 
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ki, Sovet Rusiyası Qafqazda özü üçün demarkasiya xətti tələb edir. 

Demarkasiya xəttinin diplomatik anlamı belə başa düşülməlidir ki, müqavilə 

bağlayan tərəflər həmin səddi keçməməklə əlaqədar öhdəliklər götürürdülər. 

Bu məsələdə diplomatik anlamla bağlı bir cəhəti də qeyd etməliyik ki, 

demarkasiya xətti döyüşən tərəflərdən qalibin diktəsi ilə müəyyən edilir. 

Azərbaycan istiqlalı baxımından bir fakta diqqət yetirmək əhəmiyyət 

kəsb edir. Çünki 1918-ci ilin iyununda Sovet Rusiyası ilə Almaniya 

müharibə etmirdilər.  Berlin danışığı isə qalib və məğlubu müəyyən etmək 

məqsədi daşımırdı. Qeyd olunan dövrdə haqqında danışılan və demarkasiya 

xətti müəyyən edilən ərazidə isə Azərbaycan Xalq Cümhuriyyəti - milli 

hökuməti Bakı XKS ilə qarşılaşmışdı. Bu danışıqlar Sovet Rusiyası ilə 

Türkiyə arasında aparılsa idi, qeyd olunan ərazilərdə demarkasiya xəttinin 

müəyyən edilməsinə bəlkə də haqq qazandırmaq mümkündür. Lakin Rusiya 

və Almaniyanın bu məsələdə iştirakı tarixi reallığa uyğun deyildir. 

Məhz buna görə də 1918-ci ilin iyununda Berlində Sovet Rusiyası ilə 

Almaniya danışıqları Azərbaycan istiqlalına qəsd idi. Almaniyanın bu 

qəsddə iştirakı, əvvəlcədən qeyd etdiyimiz kimi, neft məsələsi ilə bağlı idi. 

Almanlar söz verirdilər ki, “türkləri Bakıya qoymasınlar, özləri də neft 

istəyirlər”861. Sovet Rusiyasının nümayəndəsi A. İoffe Fon Gülmana cavab 

verirdi: “Biz Brest sülhünə ciddi əməl edəcəyik, lakin almaq xatirinə 

vermək prinsipi ilə tamamilə razıyıq.”862 

Rusiya Bakını əldə saxlamaq üçün lap şeytanla da razılığa gələ bilərdi. 

Məhz buna görə də, Lenin Stalinə məsləhət bilirdi ki, tez Şaumyana 

məlumat versin. Daha sonra neftin “bir qismini əlbəttə verərik”863 deyirdi. 

Bu da tarixin bir kinayəsi idi. Lenin başqasının sərvətinin sahibi kimi onu 

bölürdü. 

1918-ci ilin iyununda olan Berlin danışıqları Qafqazda Azərbaycan milli 

hökumətinin Bakı uğrunda mübarizəsində təsirsiz qalmadı. Berlin 

danışığından sonra neftə olan iştahası Almaniyanı hadisələrə müdaxilə 

etməyə vadar etdi. Artıq almanlar Bakı istiqamətində hərbı əməliyyatları 

dayandırmaq üçün Türkiyəyə təsir edir, əslində diplomatik təzyiq 

göstərməyə başlamışdılar.  

 

5.5. Bakı  ətrafında  döyüşlər 
 

“Alman dövləti bolşevik hökuməti ilə  Brest - Litovsk müqaviləsinə 

əlavə olaraq bir razılaşmaya görə Kür çayına qədər Bakı vilayətinin rusların 

olmasına razılıq vermişdi. Bunun müqabilində özlərinə neft sahəsində 

                                                           
 

861 V.Lenin. Azərbaycan haqqında,  s. 131. 
862 Yenə orada, s.131. 
863 Yenə orada, s.103. 
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imtiyazlar almaq istəyirdi.” 864  Ərazinin sahibi olmadan  xaricilər  onun 

haqqında diplomatik qərarlar qəbul edir, paylaşırdılar. 

Əhməd bəy Ağayev Almaniyanın neft imtiyazları ilə əlaqədar olaraq 

Sovet Rusiyası ilə razılaşmasını və Kür çayına qədər olan ərazilərin ona 

verilməsi ilə əlaqədar demişdir: almanlar “bizi bir təngə qaza 

satmışdılar.”865 

1918-ci il iyulun 1-dən sonra Azərbaycan hökumətinin hərbi qüvvələri 

beynəlxalq aləmdə baş verən proseslərlə əlaqədar Bakı üzərinə hücumu 

dayandırmışdı. Bu vəziyyətə Almaniya ilə Rusiya arasında Berlin 

danışıqlarının da təsiri olmuşdu. 

Lakin Berlin danışıqlarının təsiri o qədər də davamlı olmadı. Bakını 

Sovet Rusiyasının əlində qoymaq olmazdı. Azərbaycan hökuməti Bakıda və 

beynəlxalq aləmdə baş verən hadisələri diqqətlə izləyirdi. ADR hökuməti 

Bakıya yürüşün yarı yolda dayandırılması ilə heç cür razılaşmaq istəmirdi. 

Çünki Sovet Rusiyasının hərbi cəhətdən vəziyyətinin çətinliyi ona Bakı 

XKS-yə hərbi yardım etməyə imkan vermirdi. Bakı XKS Rusiyadan lazımi 

miqdarda hərbi yardım alardısa, onunla mübarizə aparmaq çətinləşə bilərdi. 

1918-ci il iyulun ortalarında yaranmış vəziyyət Azərbaycan hökuməti üçün 

Bakını azad etməklə əlaqədar bir tarixi imkan idi. Bu imkandan istifadə 

etmək lazım idi. 

Burada digər bir fakta diqqət yetirməyə ehtiyac duyulur. Türkiyə Birinci 

dünya müharibəsində İngiltərə ilə əks blokda mübarizə aparırdı. Lakin 

Türkiyənin hərbi hissələrinin Azərbaycan hökuməti tərəfində Bakı 

kommunasına qarşı mübarizə aparması İngiltərədə bir sıra səbəblə əlaqədar 

olaraq elə bir ciddi etiraz doğurmurdu. Ona görə ki, İngiltərə əslində öz 

qüvvəsi ilə Bakıya girmək istəmirdi. Bakıda kommunaya qarşı olan 

qüvvələrlə ciddi məsələləri həll edə bilmirdi. İngiltərə heç cür Bakının 

Rusiyanın əlində qalmasını da istəmirdi. Azərbaycan  Xalq Cümhuriyyəti 

hökumətinin Bakı kommunasına qarşı mübarizəsi həm də Sovet Rusiyasına 

qarşı mübarizəsi idi. İngiltərəyə görə Bakının Rusiya kimi bir dövlətin 

əlində olmaqdansa, Türkiyənin əlində olması əlverişli idi. Artıq alman-türk 

blokunun məğlub edilməsinin gün məsələsi olduğunu bilirdilər. 

Azərbaycan hökuməti 1918-ci il iyulun 6-da Bakı üzərinə hücumun 

davam etdirilməsinin zəruriliyini irəli sürdü. Türk komandanlığı Bakı 

üzərinə yürüşün başlanmasına tərəfdar olduğunu bildirdi. 1918-ci il iyulun 

7-də Azərbaycan hökuməti Bakı üzərinə yürüşə başladı, Bu hadisə də rəsmi 

tarixi ədəbiyyatda 866  təhrif edilir, səhv olaraq yalnız türk ordusunun 

                                                           
 

864 M.Ə.Rəsulzadə. Azərbaycan Cümhuriyyəti. Bakı, 1990, s. 43. 
865 M.Ə.Rəsulzadə. Azərbaycan Cümhuriyyəti. Bakı, 1990, s. 43. 
866 Azərbaycan tarixi. III c. I kitab. s.146. 
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təşəbbüsü kimi qiymətləndirilir. Bakının azad edilməsində, əvvəldə qeyd 

etdiyimiz kimi, birləşmiş Azərbaycanlı-türk qüvvələri iştirak edirdi. 

 

5.6. Dövlət quruculuğu 
 

Azərbaycan hökuməti sərhədlərimizdən kənarda yaşayan azərbaycanlılar-

la  əlaqədar müəyyən tədbirlər hazırlamışdı. O cümlədən 1918-ci il avqustun 

3-də verilən qərar sərhədlərimizdən kənarda yaşayan bütün 

həmvətənlərimizə çatdırıldı. Azərbaycan Xalq Cümhuriyyəti avqust ayının 

10-dan lazımi yerlərdə şöbəsi yaradılmaqla gömrükxana xidməti təsis etdi. 

1918-ci il avqust ayının 11-də Nazirlər Kabinetinin qərarı ilə hərbi 

xidmətə çağırış yaşı 19 müəyyən edildi. Qərarda göstərilən şərtlərə görə 

çağırışçılar islam etiqadında olmalı idi. Hərbi çağırışdan boyun qaçıranlar 

müharibə şəraitinin qanunları ilə cəzalandırılırdı. Hərbi xidmətə Gəncə 

çağırışı Azərbaycan çağırışı adlanır və toplanan hərbi hissələr Daxili İşlər 

Nazirliyinə tabe edilirdi 

12 avqust 1918-ci il tarixdə Azərbaycan hökumətinin qərarı ilə 

müvəqqəti tədbir kimi ölüm hökmü tətbiq edildi867. Bununla eyni vaxtda 

Xüsusi Hərbi Məhkəmə yaradıldı. Azərbaycan Məhkəmə Palatası haqqında 

Ədliyyə Nazirliyi tərəfındən təqdim edilmiş əsasnamə təsdiq edildi.868 

1918-ci il 22 avqust tarixli qərarda xarici pasportların verilməsi 

qubernatorların səlahiyyətinə daxil edildi. Çağırışçılara, məhkəmə və 

istintaqda olanlara, həmçinin vergiləri ödəməkdən imtina edənlərə xarici 

pasport verilməməsi haqqında qərar qəbul edilmişdi. 

Azərbaycan hökumətinin 23 avqust 1918-ci il tarixli iclasında 

“Azərbaycan təbəəsi” haqqında qərar qəbul edildi.869 

Azərbaycan hökuməti 28 avqust tarixli qərarı ilə bütün aşağı ibtidai təhsil 

ocaqlarında tədris işinin türk (Azərbaycan-türkcəsi) dilində aparılmasını 

müəyyən etdi. İbtidai, orta və ali təhsil müəssisələrində dərslər Azərbaycan 

türkcəsində keçirilməli idi. Milliləşdirilmiş siniflərdə 1918-1919-cu tədris 

ilində türk dili ilə yanaşı azlıqda olanlar da ana dilində təhsil ala bilərdilər. 

Sonraki ildə isə digər dillərdə oxuyanlar istisnasiz olaraq təhsilini yalnız 

türk dilində davam etdirə bilərdi. Ulu öndər Heydər Əliyev ana dili türk 

(Azərbaycan-türkcəsi) dilinin dövlət dili elan edilməsi haqqında qərarın 

qəbul edilməsinə xüsusi əhəmiyyət vermiş və bu qərarı Azərbaycanın 

gələcək müstəqilliyi ilə əlaqələndirərək qeyd edirdi: “Ana dilinin dövlət dili 

                                                           
 

867 Azərbaycan Respublikası MDA. f.970, siy.l, iş 39. 
868 Yenə orada. 
869 Azərbaycan Respublikası MDA. f.970, siy.l, iş 27, s.l. 
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elan olunması Azərbaycanın gələcək müstəqilliyi üçün möhkəm zəmin 

yaratmışdır.”870 

 Orta təhsil müəssisələrində tədrisin yalnız erməni, yaxud rus dilində 

aparıldığı məktəblərdə hazırlıq sinifləri buraxılırdı. Bu təhsil ocaqlarında 

imkan daxilində birinci, hətta ikinci siniflərdə milliləşdirilmə aparılması və 

tədris işinin türk dilinə çevrilməsi məqsədəuyğun hesab edilirdi. Əgər bu 

siniflərdə türk dilini bilməyən şagirdlər vardısa, onlar üçün paralel olaraq 

rus dilinin tədrisi üçün şöbələr açılması nəzərdə tutulurdu. Qərara görə, iki il 

ərzində şagirdlər tamamilə türk dilində oxumağa keçməli idilər. Qeyri-

Azərbaycan məktəblərində tədrisin sona kimi rus dilində aparılması nəzərdə 

tutulurdu. Həm də Xalq Maarif Nazirliyi bu siniflərdə türk dili tədrisinin 

gücləndirilməsinə ciddi nəzarət tələb edirdi. 

 

5.7. Yaxın - uzaq Bakı 
 

Qafqaz İslam Ordusu komandanlığının planları məlum idi. Ənvər Paşa  

mövcud siyasi vəziyyəti təhlil edərək bu nəticəyə gəlmişdir: “Bakının azad 

edilməsini ləngidə biləcək heç bir səbəb ola bilməz”.871  

Ənvər Paşanın belə bir əmr verdiyi zaman hər cür çətinliklərə və 

çatışmazlıqlara baxmayaraq, Qafqaz İslam Ordusu birlikləri Bakının azad 

edilməsi uğrunda mübarizənin ən mühüm mərhələsinə daxil olmaqda idilər. 

Qafqaz İslam Ordusunun Şimal və Cənub qrupları mövcud çətinliklərə 

baxmayaraq, Bakı bolşevik-erməni birliklərinə qarşı mübarizəsini davam 

etdirir, onlar isə əllərində olan mövqelərini bir-bir verərək Bakıya doğru 

çəkilirdilər. 30 iyul 1918-ci ildə Bakı kommunası ordusunun rəhbərlərindən 

biri, Avetisov Bakı Sovetinə cəbhədəki vəziyyətlə əlaqədar məlumat verdi 

ki, “Qafqaz İslam Ordusunun birliklərinə qarşı müqavimət göstərmək 

əhəmiyyətsizdir.872” 

Bakıdakı hakimiyyət vəziyyətin çıxılmaz olmasını bilsə də, Azərbaycan 

Xalq Cümhuriyyətinin  Bakıya daxil olmasına müxtəlif vasitələrlə mane 

olmağa çalışırdı. Hətta mənbələrdə göstərilir ki, Qafqaz İslam Ordusu 

birliklərinə qarşı müqavimət göstərən qüvvələr içərisində ingilislər də 

vardır. Bakıya hücum günlərində əsir edilən ingilis zabitinin ifadəsinə görə 

Qafqaz İslam Ordusu qarşısında davam gətirə bilməyib geri çəkilən 

bolşevik-erməni qüvvələri içərisində özü olmasa da, Şimali İrandan gələrək 

Bakının həqiqi sahiblərindən “müdafiə edilməsində” iştirak edən 

Biçeraxovun adamları da var idi. İngilis zabitinin ifadəsindən məlum olan 

başqa məsələ də ondan ibarət idi ki, bu qüvvələr içərisində hindli əsgərlər və 

                                                           
 

870 “Azərbaycan” qəzeti. 27 may 1998-ci il. 
871 ATASE Arşivi; BDH Koll., 3819, D. 6, F. 7; Yüceer N.Göstərilən əsəri, s. 99. 
872 C.Həsənov. Göstərilən əsəri, s. 112. 
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ingilis zabitləri də vardır. İngilislərin 4 ədəd zirehli avtomobillərinin olduğu 

da bildirilirdi.873 

İngilis zabitinin ifadəsində digər maraqlı məqamlar da vardır. Bu 

ifadələr, Bakının azad edilməsi dövründə Qafqaz İslam Ordusuna qarşı olan 

düşmən cəbhəsindəki münasibətləri ətraflı təhlil etməyə imkan verir. 

Bunlardan birincisi, Şimali İrandan gələn Biçeraxovun Biləcəri 

stansiyasında olması məsələsidir. Bolşeviklərlə olan razılaşmaya görə 

Biçeraxov Biləcəri stansiyasında Şimal qrupunun Bakı üzərinə hücumuna 

qarşı müdafiə xətti tərtib etməli idi874. Lakin Biləcəridə müdafiə xəttinin 

tərtib edildiyi günlərdə Biçeraxovla bolşeviklər arasında mübahisələr davam 

etmiş, sonunda razılaşa bilməmişdilər. Hətta ingilis zabitinin ifadəsindən o 

da məlum olmuşdur ki, Biçeraxovla bolşeviklər razılaşmadıqlarından 

aralarında vuruşma çıxdığı məlum olmuşdur. 875  Burada maraqlı 

məsələlərdən biri də Biçeraxovun Biləcəridəki müdafiə xəttindən əsgərləri 

ilə birlikdə çəkilib getməsi məsələsidir. 

İngilis zabiti polkovnik Biçeraxovun Biləcəri stansiyasındakı hərbi 

birliyini qatarla şimala Dağıstana aparmaq məqsədi ilə planlar qurduğu 

haqqında məlumatı olduğunu da bildirmişdi. 876 Biçeraxovun Biləcəri 

stansiyasından getməsini başqa variantda aydınlaşdıran mənbələr də vardır. 

Digər müəllifə görə, “ingilis generalı Denstervilin gizli əmri ilə hərəkət edən 

Biçeraxov iyulun 30-da öz dəstəsini Dərbənd-Petrovsk tərəfə çəkib apardı 

və xaincəsinə cəbhəni boş qoydu.”877 

İnglis zabitinin ifadəsində yer alan məsələlərdən biri də ermənilərin 

kommuna ilə münasibətlərində olan dəyişmələrdir. Artıq kommunanın 

ömrünü bitirdiyini görən ermənilər hər yerdə olduğu kimi, burada da 

onlardan ayrılaraq canlarını qurtarmağa çalışırdılar. “Biçeraxovun ardınca 

daşnak zabitlərinin başçılıq etdiyi erməni hissələri də cəbhəni buraxıb 

getdilər.”878 Çox halda bu kimi müəlliflər Qafqaz İslam Ordusunun irəlidəki 

uğurlu əməliyyatını xalqın istiqlal mübarizəsi ilə deyil, “Biçeraxovun, 

Hamazaspın və Kazarov kimi daşnak zabitlərinin xəyanəti Bakının 

müdafiəsində fəlakətli rol oynadı. Biçeraxovun və daşnakların xəyanəti 

                                                           
 

873 ATASE Arşivi; BDH Koll., 3819, D. 6, F. 37-1, 45; Yüceer N. Göstərilən əsəri, s. 100. 
874 ATASE Arşivi; BDH Koll., 3819, D. 6, F. 7; Yüceer N. Göstərilən əsəri, s. 99. 
875 ATASE Arşivi; BDH Koll., 3819, D. 6, F. 7; Yüceer N. Göstərilən əsəri, s. 99. 
876 ATASE Arşivi; BDH Koll., 3819, D. 6, F. 37-1, 45; Yüceer N. Göstərilən əsəri, s. 100. 
877 Z.İbrahimov. V.İ.Lenin və Azərbaycanda sosialist inqilabının qələbəsi. Bakı, 1970, s. 

266. 
878 Z.İbrahimov. V.İ.Lenin və Azərbaycanda sosialist inqilabının qələbəsi. Bakı, 1970, s. 

266. 
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üzündən cəbhənin boşalan yerlərinə türk qoşunları doluşmuşdu.”879 şəklində 

“əsaslandırmağa” çalışırdılar. Əslində burada bir məsələni rəsmi sovet 

tarixçiləri də, əcnəbi müəlliflər də etiraf edirdilər ki, ermənilər Bakı Xalq 

Komissarları Sovetinin fəaliyyətində əsas rol oynayırdılar. Bakı Xalq 

Komissarları Soveti birləşməsindəki “Xalq” ifadəsi Azərbaycanın həqiqi 

sahibi olan xalqı azərbaycanlıları deyil, erməniləri ifadə edirdi ki, onlar nə 

qədər fəal olsalar da, Bakının və Azərbaycanın sahibi deyildilər.  

Bakı Xalq Komissarları Sovetinin əsgəri qüvvələrinin 70%-nin 

ermənilərdən olması, bununla yanaşı komandirlərinin də Z.Avetisov adlı bir 

erməninin olması da”880  çox mətləblərin açılmasında mühüm rol oynaya 

bilir. Buna görə də ermənilərin kommunadan ayrılması faktiki olaraq onun 

müdafiəsiz vəziyyətində qalması ilə nəticələnmişdi. Sovet tarixçiləri 

ermənilərin kommunanı müdafiə etməkdən əl çəkmələrini, ona görə də 

Bakının Azərbaycan Demokratik hökuməti tərəfindən azad edilməsində 

mühüm səbəb olaraq göstərmələri də faktiki olaraq, Bakı kommunasının 

erməni-yadelli hakimiyyətini etiraf etmələri deməkdir. 

“Bakı Sovetində daşnakların nüfuzunun artıq olması, müsəlmanların 

bolşevik siyasətinə etibarını daha da azaltmışdı”.881 Tarixi gerçəklərə və acı 

olan həqiqətlərə arxalanaraq Bakının azad edilməsinin sürətlə həyata 

keçirilməsinin həqiqi səbəblərinin müəyyən edilməsi çox asandır. “Bakılı 

Sovet başçıları kütlələrə münasibətdə çox fərqli idilər. Onlar müsəlman 

camaat içərisində sinfi vuruşma təşkil etməyə çalışırdılar.” 882  Bakı Xalq 

Komissarları Sovetinin Azərbaycan xalqı içərisində heç bir ictimai dayağı 

olmadığından azadlığı uğrunda mübarizəyə qalxmış xalq Qafqaz İslam 

Ordusunun köməyi ilə Bakını azad edə bildi. “Həqiqətən də Xalq 

Komissarları Soveti, Bakıdan kənar Transqafqazın heç bir yerində 

tanınmırdı. Bu vəziyyət çox mühüm siyasi və idarəçilik problemlərinin 

ortaya çıxmasına səbəb olmuşdur.”883 

Bakının azad edilməsi gün məsələsi idi. Ermənilər Bakı Sovetindən 

ayrılaraq canlarını qurtarmaq üçün yeni müttəfiqlər axtarışında idilər. 

Onların Azərbaycan Xalq Cümhuriyyətinin hökuməti ilə barışmaq istəməsi 

tarixi gerçəklərlə isbat oluna bilməz. Lakin bu, ermənilərin münasibətləri 

yumşaltmaq, ölçüyə gəlməz günahlarını, cinayətlərinin azaldılmasına 

çalışdıqları üçün idi. İngilis zabitinin ifadəsinə görə, “ermənilərin 

                                                           
 

879 Z.İbrahimov. V.İ.Lenin və Azərbaycanda sosialist inqilabının qələbəsi. Bakı, 1970, s. 

266. 
880 T.Svyatoxovski. Göstərilən əsəri, s. 185. 
881 T.Svyatoxovski. Göstərilən əsəri, s. 185. 
882 Yenə orada, s. 184. 
883 Yenə orada, s. 147. 
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bolşeviklərdən ayrılaraq türklərlə barışmaq niyyətində olduqları da ifadə 

edilmişdi.”884  

Lakin həqiqi vəziyyət bununla nəticələnmişdi ki, ermənilər Azərbaycan 

Xalq Cümhuriyyəti və Qafqaz İslam Ordusu komandanlığı ilə barışmaq 

üçün deyil, yeni hökumət təşkil etmək üçün bolşeviklərdən ayrılmışdılar. 

Bolşeviklərlə birlik ermənilər üçün milli məqsədlərini - bölgəni 

azərbaycanlılardan təmizləmək, qırğınlar təşkil etmək, həyata keçirmək 

üçün bir vasitə idi. Azərbaycan Xalq Cümhuriyyətinin tarixi paytaxtı 

Bakının azad edilməsinə imkan verməmək də ermənilərin əsas planlarından 

biri idi. Məqsədlərinə çatmaq üçün onlar hər kəslə razılaşa bilərdilər. Bir 

neçə gün sonra ermənilərin ingilislərlə razılaşdıqları, hətta onların dəvət 

edilməsi ilə əlaqədar gedən heyətdə ermənlərin nümayəndəsinin olması da 

bir tarxi gerçəklikdir. 

 

5.8. Şimal Qrupunun  Bakıya  hücumu  davam  edir  
 

Qafqaz İslam Ordusunun Şimal Qrupu 30 iyul 1918-ci il tarixində Bakıya 

doğru irəliləməkdə davam etməkdə idi. Şimal Qrupu Bakıya doğru hərəkət 

edərək Ceyranbatanın 885  güneyinə çatdıqda düşmənin iki batalyondan 

(taburdan) artıq piyadası, 200 süvarisi, iki top və 3 zirehli avtomobili ilə 

qarşılaşdı. 886  Lakin Şimal Qrupunun hücumu qarşısında davam gətirə 

bilməyən bolşevik-erməni birlikləri Qobunun şimalında əvvəlcədən 

hazırlanmış istehkamlarına yerləşmək məqsədi ilə mövqelərini tərk etməyə 

məcbur oldular. Lakin Şimal Qrupunun hücumu ilə əlaqədar olaraq 

əvvəldən hazırlanmış istehkamlarında da dayanmaq imkanları olmadı. Qobu 

istehkamları da Şimal Qrupu birlikləri tərəfindən ələ keçirildi.887 

Mənəbələrdə həmin yürüş zamanı Qafqaz İslam Ordusu birliklərinin 

təminatında çox mühüm dəyişmənın olduğu görünür. Bu ordunun 

təminatında çox əhəmiyyətli olan su mənbələri ilə əlaqədar idi. Türk 

mənbələrində Bakıdan 160-180 km uzaqlıqdan gələn bir su kəmərinin 

Qafqaz İslam Ordusu əsgərlərinin əlinə keçməsi qeyd edilir. Bu, Şollar-Bakı 

su kəməri (1916-cı ildə başa çatmışdı) idi. Bununla əlaqədar olaraq Rüştü 

bəy qeyd edirdi ki, “Bakıya təxminən 160-180 km uzaqlıqdan gətirilən və 

                                                           
 

884 ATASE Arşivi; BDH Koll., 3819, D. 6, F. 37-1, 45; Yüceer Nasır. Göstərilən əsəri, 

s.100.  
885 Bir sıra türk mənbələrində yanlış olaraq Atbatan şəklində yazılmışdı. Birinci Dünya 

Harbinde Türk  Harbi Kafkas Cephesi 3’ncü Ordu Harekatı Cilt IV. Ankara, 1993, s. 573  
886 ATASE Arşivi; BDH Koll., 3819, D. 6, F. 43-3; Birinci Dünya Harbinde Türk  Harbi 

Kafkas Cephesi 3’ncü Ordu Harekatı Cilt II, Ankara, 1993, s. 573; Yüceer Nasır. Göstərilən 

əsəri, s. 100. 
887 ATASE Arşivi; BDH Koll., 3819, D. 6, F. 43-3; Birinci Dünya Harbinde.. s. 573; 

Yüceer Nasır. Göstərilən əsəri, s. 100. 
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son dərəcə keyfiyyətli suyun keçdiyi su borusuna rast gəldilər. Qızğın günəş 

altında yanan bu çöldə buz kimi soyuq suyun qiyməti çox böyük idi.”888  

Cəbhəni buraxıb Şamaxıdan Bakıya doğru qaçan bolşevik-erməni 

birləşmələrinin təqibi davam etdirilirdi. Bakıya doğru qaçan bolşevik-

erməni birliklərinin bir hissəsi geri çəkildikləri yolda, Bakı-Dərbənd 

dəmiryolu ilə hərəkət edərək Sumqayıta yerləşməklə müdafiə olunmağa 

çalışırdılar. Başqa bir hissəsi də Bakı ətrafında, Xırdalanda toplanmağa 

başladılar. 889  31 iyul 1918-ci ildə Şimal Qrupunun əsgərləri düşmənin 

qüvvətli tikanlı məftillərlə əhatə olunmuş və istehkamlar qurulmuş olan 

Xırdalanı aldı. Bolşevik-erməni birlikləri dəmiryolu xətti ilə Bakıya doğru, 

öncədən hazırlanmış olan istehkamlara çəkildilər. 31 iyul 1918-ci ildə 

Heybət məntəqəsinin şimal-qərbində yerləşən 905 metr yüksəklikdə olan 

təpə Şimal birlikləri  tərəfindən  tutuldu.890 

Sumqayıta hücuma keçən 38-ci piyada polkunun I batalyonu 

bolşeviklərin buradakı müdafiəsini dağıdaraq onları Bakıya doğru 

çəkilməyə məcbur etdi. 38-ci piyada polkunun I batalyonu 31 iyul 1918-ci 

ildə Sumqayıt stansiyasını tutdu. 

 

5.9. Cənub Qrupunun Bakı hücumuna hazırlaşması 
 

Şimal Qrupundan fərqli olaraq Cənub Qrupunda Qafqaz İslam 

Ordusunun irəliləməsinə mane olan amillər çox idi. Onlardan ən mühümü 

əvvəldə qeyd etdiyimiz kimi, Bakıya doğru geri çəkilən bolşevik-erməni 

birliklərinin yollarda körpüləri dağıtması idi. Bununla əlaqədar olaraq 

Cənub Qrupunun birlikləri sürətlə irəliləyə bilmirdi. Şimal Qrupu ilə 

müqayisədə geri qalırdı. Bakıya çəkilən bolşevik-erməni birliklərinin 

dağıdıcılığını belə bir faktdan görmək olar ki, onlar Müsüslüdən Hacıqabula 

qədər böyüklü-kiçikli 22 körpünü dağıtmışdılar. İrəliləmək üçün Cənub 

Qrupu bu körpüləri bərpa etməli idi. Qarasu və Hacıqabulda su mənbələri də 

dağıdılmışdı.891  

Şərq Cəbhəsi komandanlığı Bakının azad edilməsi uğrunda mübarizədə 

Şimal Qrupunun fəaliyyətinə və imkanlarına daha üstünlük verirdi. Bununla 

əlaqədar olaraq Şimal Qrupunun gözlənilən təhlükələrdən qorunmasını da 

daima diqqətdə saxlayırdı. Odur ki, Şərq Cəbhəsi komandanlığı cəbhənin 

ehtiyatda olan birliklərindən 38-ci piyada polkunun I batalyonu ilə Mürəttəb 

                                                           
 

888 Rüştü: “Büyük Harpte Bakü yollarında”, s. 124. 
889 Birinci Dünya Harbinde..., s. 573.  
890 Birinci Dünya Harbinde.., s. 573; Yüceer Nasır. Göstərilən əsəri, s. 100;  Rüştü. “Büyük 

Harpte Bakü yollarında”, s. 124. 
891 Birinci Dünya Harbinde.., s. 573.  
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II Süvari polkunun XIX Süvari bölüyünü və 1 topçu dəstəsini Bakı-Dərbənd 

yolu üzərində yerləşən Sumqayıt stansiyasına göndərdi.892  

Cənub Qrupunun qarşısındakı düşmən gücləri Heybət stansiyasına 

çəkilmişdilər. Onlar 100-ə yaxın süvaridən və zirehli qatardan ibarət idi. 

Şərq Cəbhəsi komandanlığı Cənub Qrupu birliklərinin də Heybət 

stansiyasına gəlməsini və 31 iyul 1918-ci ildə Bakı üzərinə hücumda 

iştirakını tələb edirdi. Buna uyğun olaraq Cənub Qrupuna daxil olan 

birliklər də hücuma keçdilər. Navahi və Atbulaq stansiyaları Cənub Qrupu 

birliklərinin əlinə keçdi. Cənub Qrupunun sürətlə irəliləməsinə mane olan 

əngəllərdən biri də su çatışmazlığı idi. Əsgərlər arasında susuzluqla əlaqədar 

olaraq xəstələnənlər var idi. Cənub Qrupunun azərbaycanlı komandiri 

polkovnik Həbib Səlimov su məsələsinin həll edilməsi üçün Qafqaz İslam 

Ordusu ilə komandanlığına dəfələrlə müraciət etsə də, elə bir əsaslı nəticə 

alınmamışdı. Cənub Qrupu komandanlığı susuzluqdan lokomotivlərin belə 

işləmədiyini bildirirdi.893 

Bakıya əsas hücumun qərbdən 31 İyul 1918-ci ildə başlanması 

planlaşdırılmışdı. Bu, planda nəzərdə tutulan yerin Bakıya yaxın olması ilə 

əlaqədar idi. 38-ci piyada polkunun II batalyonu Xırdalanda Şərq Cəbhəsi 

komandanlığı ehtiyatda olmaq üzrə toplamışdı. Qafqaz İslam Ordusunun 

komandanlığı Gəncədəki 38-ci piyada polkunun III taburunu da Bakıya Şərq 

cəbhəsi komandanlığının sərəncamına göndərdi. 

Mövcud qüvvələrin nisbətini təhlil edən Şərq cəbhəsi komandanlığı Bakı 

şəhərini qısa müddətdə azad edəcəyinə inanırdı. 30-31 iyul 1918-ci ildə Şərq 

cəbhəsi komandanlığının qərargahı Qobu kəndində idi və 31 iyul 1918-ci 

ildə Bakı uğrunda vuruşmanı Bakının şimali-qərb sərhədlərində idarə 

edəcəyini əsgəri birliklərə elan etmişdi.894 

 

5.10. Yaxın-uzaq Bakıya avqust hücumları 
 

Şərq Cəbhəsi komandanlığı Bakı hücumu ilə əlaqədar olaraq əsgəri 

birlikləri Xırdalan ətrafında toplaya bilmişdi. Xırdalan ətrafında olan 

birliklər aşağıdakılar idi: 38-ci piyada polkunun II taburu, Ləzgi süvari 

polku, iki dağ topu 31 iyul 1918-ci ildə 2933 metr yüksəklikli Boyanata 

dağının ətrafına gətirilmişdi. 

Şimal qrupu 1 avqust 1918-ci ildə sağ qanaddan Qurd qapısı 

istiqamətində Bakıya hücumunu başladı və oradakı 763 metrlik yüksəkliyi 

                                                           
 

892 Yenə orada, s. 573. 
893 ATASE arşivi; BDH koll., K. 3819, D. 6, F. 43-3, rüştü. s. 126-127; Yüceer Nasır. 

Göstərilən əsəri, s. 100. 
894ATASE Arşivi; № 4/15294, Kls. 3819, D. 6, F. 43-3; Rüştü. “Büyük Harpte Bakü 

yollarında”, s. 124-125. 
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ələ keçirə bildi. Düşmən XIII Qafqaz polkuna qarşı qurudan və dənizdən 

toplardan atəş açsa da, uğur qazana bilmədi. XIII Qafqaz Polkunun solunda 

hücuma keçən X Qafqaz polkunun 29-cu Taburu Salhan və Qışla 

yüksəkliklərinə, Xocahəsən kəndinə sahib olaraq Bakıya 2 km-ə qədər 

yaxınlaşmışdılar. 895  Düşmən qüvvələri quru vuruşmalarına təyyarə və 

pulemyotlarla qatılırdılar.896 

Bakıdakı hadisələrin inkişafı da qüvvələrin parçalanmasına səbəb 

olmuşdu. Artıq 1 avqust 1918-ci ildə müxtəlif xarakterli məlumatlar alınırdı. 

Bunlar içərisində mühüm olanlardan biri ermənilərin mövqelərini tez-tez 

dəyişmələri haqqında olan ziddiyyətli məlumatlar idi. Əslinə qalırsa, onlar 

mövqelərini dəyişmir, “nə olar, nə olmaz” məntiqi ilə bir neçə cəbhədə 

danışıqlar aparmağa çalışırdılar. Bu zaman Bakıdan Hasanov 897  soyadlı 

birisinin göndərdiyi məktub Şərq cəbhəsi komandanlığına çatdı. Məktubda 

Bakıdakı ermənilərin qorxu içərisində olduqları bildirilirdi. Bununla yanaşı 

məktubda onların barışa meyl göstərdikləri qeyd edilirdi. Məktubda eyni 

zamanda onlara yaxşı münasibət bəslənəcəyinə söz verildiyi halda, barışıq 

üçün nümayəndələrini göndərməyə hazır olduqları bildirilirdi. 

Mənbələrdə Qafqaz İslam Ordusu komandanlığının ermənilərlə 

danışıqlara hazır  olduğunu bildirməsi ilə ermənilərin bundan faydalanmaq 

istədikləri haqqında məlumat vardır. Qafqaz İslam Ordusu komandanlığı 

ermənilərə yaxşı münasibət göstəriləcəyini bildirmişdi. Ermənilərin sülh 

istəkləri ilə əlaqədar olaraq onlara gecikmədən nümayəndələrini 

göndərmələri ilə əlaqədar məktub göndərilmişdir. Lakin bu cavabın 

verilməsinə baxmayaraq, ermənilərdən nümayəndələr gəlməmişdir.898 

Cənub Qrupu hələlik Heybətə çata bilməmişdi. Onlar Ələtdə su gələnə 

qədər gözləyəcəklərini bildirirdilər. Şərq cəbhəsi komandanlığı düşmənin 

yenidən toplanmasına və əlavə qüvvələr almasına imkan verməmək üçün 

Cənub Qrupunu gözləmədən Bakıya hücumu davam etdirmək fikrində 

olduğunu bildirdi. 

 

5.11. 1 avqust 1918-ci ildə cəbhənin vəziyyəti 
 

1 avqust 1918-ci ildə Azərbaycan Xalq Cümhuriyyətinin qüvvələri, 

Qafqaz İslam Ordusu birliklərinin cəbhə vəziyyəti aşağıdakı şəkildə 

olmuşdu. Cənub Qrupu Ələt stansiyasında idi. XIII və X Qafqaz polkları 

763 metr yüksəklikli Qurd qapısı-Xocahəsən kəndi xəttində, 60-cı piyada 

                                                           
 

895  ATASE Arşivi; No. 4/15294, Kls. 3819, D. 6, F. 46; Rüştü: “Büyük Harpte Bakü 

yollarında” s. 126-127; Birinci Dünya Harbinde, s. 575. 
896 Birinci Dünya Harbinde.., s. 575. 
897 ATASE Arşivi. BDH. Koll., K. 3823, D. 22, F. 7; Yüceer Nasır. Göstərilən əsəri, s. 102. 
898 Birinci Dünya Harbinde.., s. 575; Rüştü. Büyük Harpte Bakü yollarında, s. 124-125. 
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taburu  Xırdalanda, 38-ci piyada polkunun I taburu ilə II Süvari polku, bir 

dağ topu dəstəsi ilə Sumqayıt stansiyasında. 38-ci piyada alayının II taburu 

və Ləzgi Süvari polku, iki dağ topu ilə Şərq cəbhəsinin ehtiyat qüvvəsi 

olmaqla Güzdəyə gəlirdilər.899 

1 avqust 1918-ci ildə Bakının azad edilə biləcəyi haqqında məlumatlar 

Şərq cəbhəsi komandiri Mürsəl Paşadan Qafqaz İslam Ordusu 

komandanlığına təqdim olunmuşdur.900  Buna cavab olaraq Qafqaz İslam 

Ordusunun komandiri Nuru Paşanın əmri alınmışdı. Əmrdə göstərilirdi ki, 

Bakı alınan zaman qarət edilməsinə imkan verilməməlidir. İki tərəf arasında 

qırğın olmamalıdır. Əmin-amanlığın və qayda-qanunun qorunması üçün 

hərbi vəziyyət elan edilməlidir. Hərbi qənimətlərin mühafizəsi üçün zəruri 

tədbirlər görülməlidir.901  Nuru Paşanın bu əmri verildiyi zaman cəbhədə 

olan vəziyyətə uyğun olaraq Qafqaz İslam Ordusu birliklərinin Bakını 

Azərbaycan Xalq Cümhuriyyətinin  paytaxtını azad etmələri saat məsələsi 

idi. Lakin bu əmrin, o zaman bir sıra səbəblərlə əlaqədar olaraq yerinə 

yetirilməsi mümkün olmadı. Bu, ilk planda Bakıya hücum edəcək hərbi 

birliklərin top  sursatının azlığı ilə əlaqədar idi. Digər tərəfdən Bakının 

müdafiəçilərinin müqaviməti hələ tam qırılmamışdı.902 

 

5.12. 2 avqust 1918-ci il  Bakıdan gələn ikinci məktub 
 

2 avqust 1918-ci ildə Bakıdan Şərq cəbhəsi komandanlığına bir məktub 

göndərilmişdi. 903  Məktubda Bakının azad edilməsi məsələsi ilə əlaqədar 

narahatlıqlar qələmə alınmışdı. Məktub sahibi mövcud vəziyyətə əsasən 

ümumi hücumla Bakının tutulmasının lazım olduğunu bildirirdi. Bununla 

yanaşı, Bakıdan müəllifi məlum olmayan məktubda başqa məsələlərə də 

toxunulmuşdu. Burada müəllifin məlumat vermək istədiyi məsələ tarixi 

mənbələrə uyğun gəlir. Onun məktubunda ingilislər Ənzəlidən 5000 nəfərlik 

əsgəri birliklərini Bakının azad edilməsinin qarşısını almaq üçün 

göndərməklə, əslində ermənilərə kömək etmək istədikləri xəbər verilirdi. 

Məktubdakı məsələlərdən biri də ermənilərin Bakını təslim etmələri 

məsələləsi idi. Məktub müəlliflərinə görə, ingilislərin Ənzəlidən Bakıya 

ermənilərin köməyinə gəlmək hazırlığında olmaları ermənilərin əhval- 

ruhiyyəsini yüksəltmişdi. Ermənilərin barış üçün danışıqlara getmək fikri 

                                                           
 

899 Birinci Dünya Harbinde.., s. 575. Rüştü: Büyük Harpte Bakü yollarında, s. 128-131;  
900 ATASE Arşivi; K. 3819, D. 6, F. 45; Rüştü, Büyük Harpte Bakü yollarında, s. 129. 
901 Yenə orada. 
902 Yenə orada. 
903 ATASE Arşivi; K. 3819, D. 6, F. 48; Rüştü, Büyük Harpte Bakü yollarında, s. 133; 

Yüceer Nasır. Göstərilən əsəri, s. 102. 
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aradan qalxmışdı. İngilislərin gəlməsi kimi xəbərlər erməniləri Bakını sona 

qədər əldə saxlamağa həvəsləndirdiyi bildirilirdi. 

O zaman Bakıya xaricdən kömək gələcəyi haqqında müxtəlif xəbərlər 

eşidilirdi. Bu xəbərlərin yayılmasının məqsədi müxtəlif ola bilərdi. Şəhəri 

müdafiə edəcək qüvvələrin əhval-ruhiyyəsini qaldırmaq üçün də müxtəlif 

xarakterli xəbərlər yayıla bilərdilər. O zaman tez-tez yayılan xəbərlər, 

Petrovskidən və ya Ənzəlidən kömək gələcəyi xəbərləri bu qəbildən idi.904 

2 avqust 1918-ci ildə Bakı üzərinə hücuma hazırlıq mütəşəkkil olaraq 

davam edirdi. Qafqaz Ordusunun Şimal Qrupunun sol qanadı Salhana və 

Qışla təpələrinin qərbində olan düşmən birlikləri Azərbaycan Xalq 

Cümhuriyyətinin birliklərinin zərbəsinə davam gətirə bilməyib şəhərə doğru 

qaçmağa başladılar. Lakin mənbələrdəki məlumata görə, düşmənin 

süvariləri qaçanları zor ilə geri qaytarmışdı. Bu dəfə də top sursatının azlığı 

Qafqaz İslam Ordusu birliklərinə Bakıya hücumda əldə etdikləri uğurları 

davam etdirməyə imkan verməmişdi.  

 

5.13. XV piyada diviziyasının əlavə qüvvə olaraq göndərilməsi məsələsi 
 

Qafqaz İslam Ordusunun komandanlığı Bakının azad olunmasının yaxın 

olmasına baxmayaraq, vəziyyətin hər an dəyişə biləcəyinin də fərqində idi. 

Yalan və doğruluq nisbətinin müəyyən edilməsi mümkün olmayan xəbərlər 

Qafqaz İslam Ordusu komandanlığından yeni tədbirlər görməsini, mövcud 

xəbərlərə və məlumata əsasən, planlarında dəyişiklik edilməsinin zəruri 

olduğunu tələb edirdi. Qafqaz İslam Ordusu komandanlığının cavabdeh 

olduğu cəbhə xətti çox geniş idi. Buna görə bir sıra yerlərdə hərəkət etmək 

imkanı zəif idi. Bunlardan mühüm olanı Bakıya xaricdən əlavə qüvvələr 

gətirilərdisə, çətin vəziyyət yaranardı. O zaman Bakı ətrafında olan mövcud 

hərbi birliklərin imkanı ilə onların qarşısında davam gətirmək çətin ola 

bilərdi. 

 İkinci çətinlik Bakının azad edilməsinin uzanması Dağıstanın da 

bolşevik istilasından azad edilməsini yubada bilərdi. Çünki Bakı azad 

edilmədən bu cəbhədən əsgəri birlikləri Dağıstan cəbhəsinə göndərmək 

mümkün deyildi. Bakı cəbhəsində işlər tamamlanmamış və Azərbaycan 

Xalq Cümhuriyyətinin paytaxtı azad edilmədən qüvvələrin bir hissəsinin 

Dağıstana göndərilməsi arzuolunmaz vəziyyət yarada bilərdi. 

Üçüncü məsələ də Qarabağ məsələsi idi. O zaman ermənilərin çox fəallıq 

göstərdikləri bölgələrdən biri də Qarabağ idi. Bakının azad edilməsi 

tamamlanmadığı halda ermənilərin Qarabağdakı məhdud hərəkatı yatırmaq 

mümkün deyildi. Qarabağ bölgəsində azərbaycanlıların can və mal 

                                                           
 

904 Birinci Dünya Harbinde Türk  Harbi Kafkas Cephesi 3’ncü Ordu Harekatı. Cilt IV, 

Ankara, 1993, s. 576; 
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təhlükəsizliyini qorumaq üçün Qafqaz İslam Ordusunun ehtiyatda birlikləri 

yox idi. Qarabağda hadisələrin gedişi ermənilərə qarşı hərbi birliklərin 

göndərilməsinə ehtiyac olduğunu aydın şəkildə göstərirdi. 

 Bu vəziyyətlə əlaqədar olaraq Qafqaz İslam Ordusunun komandanı Nuru 

Paşa Şərq Orduları Qrupunun komandirindən Şimali Qafqaza Rumeli 

birlikləri yerinə daha yaxında olan 56-cı piyada polkunun (XV piyada 

diviziyasının) təcili olaraq göndərilməsini istədi. Bu tələbini Nuru Paşa 

onunla əsaslandırırdı ki, 5000 nəfər ingilis əsgərlərini gətirmək üçün 

Ənzəliyə 7 nəqliyyat gəmisinin göndərilməsi haqqında məlumat vardır. Bu 

gəmilər iki gün içərisində əsgərlərlə Bakıya dönəcəkdi. Bununla əlaqədar 

olaraq XV piyada diviziyasının hamısının göndərilməsinin zəruri olduğunu 

bildirirdi.905 

 

5.14. Ermənilərə münasibət və onların  özünüqurtarma  instinkti 
 

Qafqaz Cəbhəsi komandanlığı ermənilərin müqavimətini aradan 

qaldırmaq üçün müxtəlif vasitələrdən istifadə edir, Bakının azad edilməsinin 

qansız olmasını arzu edirdi. Bakının azad edilməsinə mane olan düşmən 

birliklərinin əsasını ermənilər təşkil etdiklərindən bu, hər şeydən əvvəl, 

ermənilərdən asılı idi. Osmanlı dövləti Baş komandanlıq vəkili Ənvər Paşa 

da Bakının azad edilməsinə mane ola biləcək heç bir səbəbi qəbul etmək 

istəmirdi və yaranmış vəziyyətdən istifadə edilməsini tələb edirdi. Erməni 

məsələsinə gəldikdə, onların sülh arzularına müsbət cavab verilməsini tələb 

edirdi. Vuruşmanı davam etmələri də ermənilərdən asılı idi. Ermənilərdən 

alınacaq bir məktub ermənilərlə münasibətləri tənzim etmək üçün yetərli idi. 

Bakı erməniləri dərhal təslim olduqları halda sərbəst olaraq Bakıdan 

Ermənistana gedə biləcəklərinə təminat veriləcəkdir.906 

 

5.15. Cümhuriyyətin ingilislərə münasibəti   
 

Ənvər Paşa ingilislərin Bakı siyasətini diqqətlə izləyir, onların Bakıya 

hərəkətinin qarşısının alınmasını  əsas məsələlərdən biri hesab edirdi. O 

zaman yayılan xəbərlərə və alınan məlumata görə, ingilislərin Bakıya 

köməyə gəlmək istədikləri reallaşma ərəfəsində idi. Buna görə də, 

ingilislərin Bakıya gəlməsinin qarşısının alınması üçün Təbrizdən 

                                                           
 

905 ATASE Arşivi; No 4/15294, Kls. 3819, D. 6, F. 51-1; Rüştü. “Büyük Harpte Bakü 

yollarında” Askeri Mecmua Tarih kısmı, sayı 34(1/6 /1934), s. 133; Birinci Dünya 

Harbinde Türk  Harbi Kafkas Cephesi 3’ncü Ordu Harekatı Cilt IV, Ankara, 1993, s. 576; 
906 ATASE Arşivi; No 4/15294, Kls. 3819, D. 6, F. 51, 53-1, 54, 55-1, 55-3; Birinci Dünya 

Harbinde Türk  Harbi Kafkas Cephesi 3’ncü Ordu Harekatı Cilt IV, Ankara, 1993, s. 577. 
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Ənzəliyə907 hərbi qüvvə göndərilməsini istəyirdi. “Ənvər Paşa ingilislərin 

Bakıya hərbi qüvvə göndərmələrinin qarşısını almaq üçün IX Ordunun 

Təbriz, Qəzvin və daha cənuba hərəkət edərək ingilisləri İrandakı zəif 

qüvvələrini artırmağa məcbur etməyin uyğun olacağını düşünürdü”. 908 

Bununla əlaqədar olaraq Ənvər Paşa Şimali İranda ingilislərə təzyiqin 

artırılmasını istəyirdi. Şimali İranda ingilislər onlara qarşı türk qüvvələrinin 

hücumunu hiss etmiş olardılarsa, onlar nəinki Bakıya qüvvə göndərər, 

əksinə, oraya göndərdikləri məhdud sayda hərbi qüvvələrini də geri 

qaytarmış olardılar.  

Bundan başqa, Ənvər Paşa Bakya baş hücumu təşkil etmək üçün ciddi 

hazırlıq aparılmasını, ehtiyac olan hər şeylə təmin olunmasını müvəffəqiy-

yət qazanılmasında əsas şərt olduğunu göstərirdi. Onlara görə buna imkan 

olmazsa, bu planın təmin edilməsi üçün İranda Kiçik xana zabitlərlə, silah 

və sursatla yardım göstərilməsinin lazım olduğunu tapşırırdı. Bununla 

əlaqədar belə bir qənaəti də vardır. Bu planların yerinə yetirilməsi mümkün 

olmaya bilər. İngilislər gəlmədən Bakıya qəti hücum edilməlidir. Bu, 

ingilislərin Bakıya yolunu bir dəfəlik kəsmiş olardı. 

 

5.16. Bakıdan qiymətli məmulatların (pul, sənəd, əşya və s.) qeyri-

azərbaycanlılar tərəfindən çıxarılması  məsələsi  
 

Bakıdakı idarəçilər Qafqaz İslam Ordusunun hücumunun gecikə 

biləcəyini, lakin onun qarşısının alınmasının mümkün olmadığını artıq qəbul 

etmiş vəziyyətdə idilər. Bununla əlaqədar olaraq, ən mühüm sənədlərin, 

qiymətli şeylərin əvvəldən Bakıdan çıxarılması haqqında düşünürdülər. 

Bunlar xalqın malı idi. Əslində mümkün variantlarda onların Bakıdan 

çıxarılmasına imkan verilməməli idi. Baş komandan vəkili bu məsələnin də 

daima diqqətdə saxlanılmasını istəyirdi. Artıq o zaman yayılan və alınan 

məlumata görə, Sentrokaspinin rəhbərləri Bakı bankındakı pulları, qiymətli 

sənədləri, dövlət binalarındakı qiymətli materialları və əşyaları gəmilərə 

yüklədirdi.909 

Cənub qrupu 2 avqust 1918-ci ilə qədər Heybətə gəlmək imkanı tapa 

bilməmişdi.910 Düşmən Biləcəri stansiyasındakı zirehli qatarın toplarından 

                                                           
 

907 ATASE Arşivi; №4/15294, Kls. 3819, D. 6, F. 51, 53-1, 54, 55-1, 55-3; Birinci Dünya 

Harbinde.., s. 577. 
908 ATASE Arşivi; №4/15294, Kls. 3819, D. 9, F. 2-6; Birinci Dünya Harbinde.., s. 584; 
909 ATASE Arşivi; №4/15294, Kls. 3819, D. 6, F. 51, 53-1, 54, 55-1, 55-3; Birinci Dünya 

Harbinde.., s. 577. 
910 Yenə orada, s. 577. 
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da istifadə edirdi.911 2 avqust 1918-ci ildə Şərq cəbhəsi qərargahı Xırdalan 

stansiyasına gəldi.912 

 

5.17. Mürsəl  Paşanın  erməni milli şurasına  məktubu   
 

3 avqust 1918-ci il tarixində Şərq cəbhəsinin komandiri Mürsəl Paşa 

Bakıdakı Erməni Milli Şurasının sədrinə məktub göndərmişdi.913 Osmanlı 

komandirinin məktubunda mövcud vəziyyət haqqında qısa məlumat verilir 

və bildirilirdi ki, Bakı uğrunda əməliyyat aparılır. Milli Şura üzvlərinə 

bəyan edilir ki, əgər siz şəhəri döyüşsüz təhvil versəniz, onda dinindən və 

milliyətindən asılı olmayaraq bütün vətəndaşların hüquqları təmin 

ediləcəkdir.  

Ermənilər istəsələr onların Bakıdan Ermənistana maneəsiz gedişləri 

təmin ediləcəkdir. Lakin müqavimət göstərsəniz, onsuz da şəhər alınacaq və 

bu halda tökülən qanların və dəyən ziyanın məsuliyyəti sizin üzərinizə 

düşür. Əgər siz şəhəri verməyə hazırsınızsa, öz nümayəndənizlə cavab 

göndərin. Lakin erməni Milli Şurasının üzvləri ilə Sentrokaspi 

nümayəndələri məktubu müzakirə etdikdən sonra Britaniya hökuməti və 

Biçeraxovdan əsaslı kömək alacaqlarına ümid bəsləyərək Mürsəl Paşaya 

cavab belə vermədilər.914 Bu artıq hərbi əməliyyatların davam etdirilməsi 

demək idi. 

Respublika qoşunları türklərlə birlikdə Bakı uğrunda mübarizə aparırdı. 

Lenin narahat olanda 1918-ci il avqustun 3-ü idi, avqustun 9-da 

narahatçılıqla dolu ikinci teleqram göndərəcək.915 

 

5.18. İngilislərin Bakıya gəlməsinin məchulları 
 

4 avqust 1918-ci ildə Biçeraxov əsgərləri ilə Bakıdan ayrıldı. Bu hadisə 

ermənilərin bütün ümidlərini puç etmiş, onların əhval-ruhiyyəsini 

korlamışdı. İngilislər Şimali İranda Transqafqazdakı vəziyyəti diqqətlə 

izləyir, əlverişli şəraitin olmasını gözləyirdilər. “1918-ci il avqust ayının 

ortalarına qədər İranda qalıb Transqafqazda əlverişli dəyişikliklərin olmasını 

gözləyirdilər.”916  

                                                           
 

911 Yenə orada, s. 577. 
912 Yenə orada, s. 577. 
913 Azərbaycan Respublikası Siyasi Partiyalar və İctimai hərəkatlar MDA (SPİH MDA), f. 

276, siy.7, iş 256, vər. 1;  Həsənov Cəmil. Göstərilən əsəri, s. 116. 
914 ATASE Arşivi; BDH Koll., K. 3819, D. &, F. 37, 37-1; Yüceer N. Göstərilən əsəri. 110. 
915 “Возрождение” qəzeti. №:158, 1918. 
916 Lenkorsky S. Pan-Turkism and İslam in Russia, Cambridge, 1960, s. 17-18; Həsənov 

Cəmil. Göstərilən əsəri, s. 115. 
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Bakıdakı erməni-rus bolşevik ittifaqı əslində əvvəllər ingilislərin Bakıya 

gəlmələrini qəbul etmək istəmirdilər. Lakin Qafqaz İslam Ordusunun 

Bakının mühasirəsini daraltması onları sıxışdırmış və Bakıya ciddi hücum 

edilərsə, mütləq şəhərə sahib olacaqlarını bilirdilər. Bu vəziyyət erməniləri 

Ənzəlidəki ingilislərdən kömək istəməyə məcbur etmişdi. Onların kömək 

etmə istəklərini ingilislər Bakı neftindən pay ala biləcəkləri fikri ilə qəbul 

etmişdilər.917Erməni Milli Şurası və daşnak liderləri hələ iyun ayında İranda 

olan ingilis hərbi hissələrinin komandiri general L.Denstervil ilə əlaqə 

yaratmışdılar.918 

Sentrokaspi diktaturasının fəaliyyəti ingilislərin Bakıya dəvət edilməsi ilə 

başlandı. Lakin yenə həmin gün polkovnik Stoskunin başçılığı altında 70 

əsgərdən və bir neçə zabitdən ibarət ingilis heyəti Bakıya gəldi. Bu 

erməniləri sevindirmişdi. Bir müddət sonra Bakıdakı ingilis qüvvələrinin 

sayını artırmağa başladılar. General Denstervilin komandanlığı altında 3 

piyada taburu, bir səhra topçu batareyası və üç zirehli maşından ibarət ikinci 

ingilis qüvvələri Bakıya gələrək şəhərin müdafiəsində ermənilərin yanında 

yer aldılar.919  

İngilislərin qüvvələri avqust ayının 9-17 arasında da mərhələlərlə Bakıya 

daxil oldu.920 Lakin Bakı cəbhəsində mövcud qüvvələrin vəziyyətini təhlil 

etdikdə, ingilislərin sərəncamında olan qüvvə ilə elə bir dəyişiklik yarada 

bilməyəcəkləri də məlum idi. Heç təsadüfi deyil ki, Svyataxovski 

ingilislərin 9-17 avqust tarixləri arasında Bakıda olan əsgəri güclərinin 

sayını və onların cəbhədə fəaliyyət göstərmək imkanını Bakı Komissarları 

Sovetinin qüvvəsi ilə müqayisə edir və üstünlüyü ikincilərə verirdi. Ancaq 

ingilislərin gücü “Bakıda gözləniləndən çox az idi. Hətta 19 avqustda 

vuruşmadan çəkilərək yeni hökumət tərəfindən silahları alınmadan 

Həştərxana getməyə çalışan Qızıl Ordu qüvvələri belə ingilis qüvvələrindən 

güclü idi.”921 

Sentrokaspi hökuməti ilə ingilislərin münasibətləri ilk gündən başlayaraq 

pozulmağa başladı. Hökumətin ingilislərə qarşı ən mühüm iddiası ondan 

ibarət idi ki, onlar Bakıya az sayda əsgəri qüvvə ilə gəlmişdilər. Tarixi 

qaynaqlarda müqayisələr nəticəsində müəyyən edilmişdi ki, ingilislərin 

avqust 1918-ci ildə Bakıda 1000 nəfər əsgəri olmuşdu. Bakıdakı hakimiyyət 

                                                           
 

917 ATASE Arşivi; BDH Koll., K. 3824, D. 26, F. 30;  Yüceer Nasır. Göstərilən əsəri, s. 

108. 
918 Həsənov C. Göstərilən əsəri, s. 112-113. 
919 Allen W.E. D. and P.Muratof. Caucasian  Battlefilds: A History of the Kars and Turco-

Caucasian Border (1828-1921). Cambridge, 1953, s. 455-456. T. Svyatoxovski, Göstərilən 

əsəri, s. 187. 
920 Yenə orada. 
921 Yenə orada. 



 
 
 

339 
 

və erməni Milli Şurası isə ingilislərin 20-30 min nəfərlə Bakıya gəlməsini 

gözləyirdilər ki, bu da onlarda ümidsizlik yaratmışdı. Bu məsələ türk 

mənbələrində də vardır. “Gələn qüvvə ermənilərin umduqları sayda deyildi. 

Onlar ingilislərin 20-30 min nəfərlik ordusunu gözləyirdilər. Lakin 

ingilislərin bu cür gəlişi ermənilərin əhval-ruhiyyəsinə təsir göstərmişdi. 

Telefon danışıqlarından məlum olan bu idi ki, onlar təslim olmayacaqlar və 

nəyin bahasına olursa-olsun, şəhəri müdafiə edəcəklər.” 922  1918-ci ilin 

martında Bakıda həyata keçirdikləri qırğında öldürülən minlərlə Azərbaycan 

türkünün qisasının alınacağından qorxurdular. Ona görə də Bakının 

müdafiəsi üçün bütün imkanlarından istifadə etmək məcburiyyətində 

olduqlarını bilirdilər.923  

4 avqust 1918-ci ildə Cənub Qrupunun əsgəri birlikləri Puta stansiyasına 

gələ bilmədiyindən Şimal Qrupunun 4 avqust 1918-ci il üçün müəyyən 

edilmiş hücumu həyata keçirilmədi. Dəmiryolu təmir edildikdən sonra 

Cənub Qrupu əsgərləri günortadan sonra Puta stansiyasına gələ bilmişdi. 

Düşmən isə Şimal Qrupunun sol qanadından hücumlar edirdi. 

 

5.19. 5 avqust 1918-ci il hadisələri və çaşdırıcı “məlumat” 
 

5 avqust 1918-ci ilə qədər Qafqaz İslam Ordusunun əsgərləri Bakı 

uğrunda mübarizəsini davam etdirmişdi. Düşmən qüvvələr də fəaliyyətini 

artırır, qarşı tərəfə çaşdırıcı məlumatların sızdırılmasına nail olurdular. Bu 

onların qarşı tərəfə psixoloji təsir göstərmək təşəbbüsləri idi. Qarşı tərəf 

onların cəbhə xətti ilə mərkəz arasında olan telefon danışıqlarının 

izləndiyini bilirdilər. Bununla əlaqədar olaraq tərəflər telefon danışıqlarında 

qarşı tərəfi aldatmaq üçün “mühüm sirlərin onlara çatmasına şərait 

yaradırdılar. Ermənilər hər dəfə ağır itkilərə yol verdikləri halda belə 

“telefon”  danışıqlarında” 2-3 avqust gecəsi Xırdalana hücum edəcəklərini 

bildirir”924, bununla da qarşı tərəfə-Qafqaz İslam Ordusu komandanlığına 

fərqli tarixlərdə olacaq hücumlar haqqında “məlumat”  vermiş olurdular. 

Qafqaz İslam Ordusu komandanlığı bu məlumata inanaraq planında 

dəyişmələr etsə də, hücumun qarşısının alınması üçün lazım olan tədbirlər 

görsə də, gözlənilən hücum olmamışdı. 

Qafqaz İslam Ordusunun əsgərləri üç gün idi ki, Qurd qapısında 

vuruşmanı davam etdirsə də, hələlik əsaslı nəticə alınmamışdı. Burada 

                                                           
 

922 ATASE Arşivi; BDH Koll., K. 3822, D. 13, F. 3; Həsənov C. Göstərilən əsəri, s. 115; 

Yüceer Nasır. Göstərilən əsəri, s. 103. 
923 ATASE Arşivi; BDH Koll., K. 3822, D.22, F. 7-2; Berkok; İ. Büyük Harpte Şimali 

Kafkasya’daki Faaliyetlerimiz Ve 15. Fıkra’nın Harekatı Ve Muharebeleri, 94 Saylı Askeri 

Mecmua’nın 44 Saylı Tarih Kısmı. İstanbul Askeri Matbaası, 1934, s. 38. 
924 Birinci Dünya Harbinde Türk  Harbi Kafkas Cephesi 3’ncü Ordu Harekatı. Cilt IV. 

Ankara, 1993, s. 577. 
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vuruşmaların o qədər də uğurlu olmamasının səbəbi onunla əlaqədar idi ki, 

Qurd qapısı faktiki olaraq Bakının ən mühüm strateji nöqtəsi olub, əsas giriş 

qapılarından biri idi. Eyni zamanda Bakının mərkəzinə yaxın olduğundan 

rəhbərlik oranın müdafiəsini qüvvətləndirmişdi. Bundan başqa, Qurd qapısı 

bölgəsi dənizə yaxın olduğundan düşmən komandanlığı gəmilərdəki 

toplardan da respublika ordusuna qarşı istifadə edə bilirdilər.  

Buna görə də Qafqaz İslam Ordusu komandanlığı və Şərq cəbhəsi 

komandanlığı Bakıya baş hücumun istiqaməti məsələsində eyni fikirdə 

deyildilər. Qafqaz İslam Ordusu komandanlığı Bakıya hücumun mərkəzini 

şimala doğru Biləcəri məntəqəsinə keçirməyin doğru olduğu fikrinə gəldi. 

Planlarını onunla əsaslandırdılar ki, düşmənin şimal xəttində qüvvəsi az idi. 

Buradakı əsgəri birliklər dəniz toplarının zərbəsinə məruz qalmayacaqdı. 

Bölgənin şimalındakı müsəlmanlardan, azərbaycanlılardan  ordunun kömək 

almaq imkanı da var idi. 

Lakin V Qafqaz diviziyasının komandiri onlarla eyni fikirdə deyildi. Ona 

görə Bakıya hücum yenə mərkəzin sağ qanadında qalmalıdır. Çünki cəbhə 

mərkəzinin sağ qanadının ərazi quruluşu gəmi toplarının atəşinin təsirini 

azaltmaq imkanına malikdır. Qüvvələri sağdan sola keçirmək zaman itkisinə 

görə də əlverişli deyildi. Ona görə sol qanad Bakıya uzaq və düz ərazidə 

olduğundan düşmənin manevr imkanını artırırdı. Düşmən havadan alınan və 

dənizdəki topçulara çatdırılan məlumatla sol qanadda da təsirli ola bilər. Bu 

fikir ayrılığının nəticəsində II Süvari polku Sumqayıtdan Xırdalanın şimal-

qərbinə yerləşdirildi. Bakıya hücum cəbhəsinin ağırlıq mərkəzi yenə də sağ 

qanadda saxlanıldı.925 

 

5.20. Azərbaycanın tarixi paytaxtına   hücum  başlandı 
 

Bakıya hücumun sağdan sol qanada keçirmək haqqında mübahisə onun 

sağda qalması ilə nəticələndi. 5 avqust 1918-ci il tarixində hücuma başlandı. 

Bu gün təsadüfi olaraq seçilməmişdi. İngilislər gələnə qədər Bakı azad 

edilməli idi. 926  4 avqust 1918-ci ildə Biçeraxovun Bakının müdafiə 

xəttindən çəkilməsi də əlverişli imkan yaratmışdı. Qafqaz İslam Ordusunun 

Bakının azad edilməsi ilə əlaqədar olaraq Almaniya da təzyiqini artırırdı.927 

Almaniyanın işə müdaxiləsini artırmasına qədər Bakının azad edilməsi 

tamamlanmalı və onu geri dönməsi mümkün olmayan fakt qarşısında 

                                                           
 

925  Birinci Dünya Harbinde Türk  Harbi Kafkas Cephesi 3’ncü Ordu Harekatı Cilt IV, 

Ankara, 1993, s. 578. 
926  Rüştü: “Büyük Harpte Bakü yollarında” Askeri Mecmua Tarih kısmı, sayı 34 (1/6 

/1934), s. 136-137; Yüceer N. Göstərilən əsəri, s. 103. 
927 Rüştü: ,,Büyük Harpte Bakü yollarında” Askeri Mecmua Tarih kısmı, sayı 34 (1/6 

/1934), s. 136-137; Yüceer N. Gösərilən əsəri, s. 103. 
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qoymaq lazım idi. Qafqaz İslam Ordusunun Bakını azad etməsi ilə əlaqədar 

hücumu qarşısında erməni qüvvələri dururdu ki, onlar da hər an qaçmağa 

hazır idilər. Ermənilərin Bakı cəbhəsindəki fəaliyyətlərinə səbəb orada 

törətdiklərinə görə onlardan qisas alınacağı qorxusu idi. 

Hücum uğurlu oldu. Düşmənin pərişanlığından istifadə edərək Qafqaz 

İslam Ordusu birlikləri Bakının içərilərinə girməyə başladılar. Bundan 

başqa, Bayıl burnuna yerləşdirilmiş səhra topu ilə limandakı düşmən 

gəmilərinin qaçmasına imkan verilmədən batırıldı. Cənub Qrupu da Puta 

stansiyasından Ələtə qədər sahili və dəmiryolunu dənizdən ola biləcək 

hücumdan müdafiə edəcək, zirehli qatarla irəlidə müharibəyə daxil olacaqdı. 

Lazım olduğunda isə Şimal qrupuna kömək edəcəkdi. 

Şimal qrupunun komandiri kurmay podpolkovnik Osman bəy idi. Cənub 

qrupunun XIII Qafqaz Polku (4, 46 və 30-cu batalyonlar) Qurd qapısı 

dağındadır. 38-ci piyada polkunun II batalyonu XIII Qafqaz Polkunun 

ehtiyatına verilmişdi. XIII Qafqaz Polku 17 topla müdafiə olunurdu. Ağırlıq 

mərkəzi bu polkun bölgəsində idi. 25, 26 və 29-cu batalyonlardan ibarət 

qrup ehtiyat olaraq bu polkun sağ qanadının gerisində idi. XIX süvari 

bölüyü XIII Qafqaz polkunun sağında idi.928 

Şimal qrupunun X Qafqaz polku, 29 və 60-cı batalyonları ilə, XIII 

Qafqaz polkının solunda, Xırdalana qədər olan cəbhə hissəsini işğal etmişdi. 

38-ci piyada polkunun I batalyonu, X Qafqaz polku ehtiyatına saxlanmışdı. 

X Qafqaz polku 8 topla müdafiə olunurdu.929 

Süvari polku (yalnız 42-ci bölük), bir polk kimi toplanmış olan “Vəhşi 

diviziya” süvari bölükləri, ləzgi polkunun bir süvari bölüyü (digər bölüyü 

Maştağada idi), türk əsirlərindən təşkil edilmiş bir piyada bölüyü ilə 9-cu 

Qafqaz polku pulemyot bölüyü, süvari mayor Zihni bəy (Orhon) 

komandasında, Şimal qrupu sol qanadında Xırdalanın şimalında 

Masazırdadır. 930 Sumqayıt stansiyasının şimalında 38-ci piyada polkunun I 

batalyonundan bir bölük, bir milis süvari dəstəsi ilə bir pulemyot dəstəsi var 

idi. 

Cənub qrupu azərbaycanlı polkovnik Həbib bəy Səlimovun komandası 

altında idi. 26-cı piyada batalyonundan  bir bölük, 1-ci istehkam bölüyü, bir 

süvari dəstəsi ilə iki rus səhra topu, zirehli qatar ilə Ələtdə sahili nəzarətdə 

saxlayırdı.931 

38-ci piyada polkunun 3-cü batalyonu (1 bölük azərbaycanlı) Gəncədən 

Şamaxıdan keçmək şərti ilə Bakı cəbhəsinə gəlirdi. 27-ci batalyonun iki 

                                                           
 

928 Birinci Dünya Harbinde.., s. 578. 
929Yenə orada. 
930 Yenə orada. 
931 Yenə orada. 
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bölüyü də qatarla Gəncədən Bakıya gəlirdi. 5 avqust 1918-ci hücumuna IX 

Qafqaz polkunın batalyonları da qoşulmuşdular.932  

5 avqust 1918-ci il taraixində Bakıya hücum başlandı. Qafqaz İslam 

Ordusunun hücumuna davam gətirə bilməyən bolşevik-erməni düşmən 

qüvvələri Bakıya geri çəkilməyə başladı. Şimal qrupunun sağ qanad 

birlikləri Bayılın hakim yüksəkliklərini tuta bildilər. Cəbhənin orta 

kəsimində düşmən - bolşevik - erməni birlikləri Sallaqxanaya (mənbədə 

Salhana şəklində ifadə edilmişdi-H. S.) doğru nizamı pozulmuş şəkildə geri 

çəkilirdi. Düşmənin telefon danışıqlarına qulaq asdıqda məlum oldu ki, 

onlar Qafqaz ordusunun şəhərə girməsinin qarşısını  almaq üçün hər cür 

tədbir görmək fikrində idi.933  

Lakin mənbələrdən məlum olan budur ki, düşmən 5 avqust hücumunun 

nəticəsində Azərbaycan Demokratik Respublikası birliklərinin Bakıya daxil 

olacağına inanırdı.  Bunu ondan görmək olardı ki, “Bakı gəmi limanında 

şəhərdəki adamlarla dolu 5-6 gəmi görünürdü.” 934  Bunlar Qafqaz İslam 

Ordusunun Bakıya daxil olmasına mane olan qüvvələrin tərəfdarları olmalı 

idi. Bir də, əvvəldən də qeyd etdiyimiz kimi, Sentrokaspi hökumətinin 

qüvvələri, xüsusən də ermənilər nə qədər müqavimət göstərsələr də, mühüm 

qiymətli şeylərin “qurtarılması” haqqında da düşünürdülər. 

Bakı hücumu dövründə düşmən cəbhəsindəki vəziyyətin öyrənilməsində 

əks tərəfin cəbhədəki, xüsusən cəbhənin komandirləri arasındakı telefon 

danışıqlarının dinlənilməsi mühüm məlumat mənbəyi idi. Bir türk 

mənbəyində bu nöqteyi-nəzərdən çox maraqlı və Bakıya hücum dövründə 

oradakı vəziyyəti dəqiqləşdirməyə imkan verən sənəd var. Orada polkovnik 

Azizov (bu soyadların şərti olması ehtimalı çoxdur) soyadlı bir birlik 

komandirinin Bakının müdafiəsinin komandiri ilə telefon danışığı haqqında 

məlumat vardır. Polkovnik Azizov cəbhə komandirini təcili olaraq telefona  

çağırır. O, telefonda generala Bakıya hücum edən qüvvələrə qarşı 

müqavimətin qırıldığı, respublika qüvvələrinin şəhərə girmək üzrə olduqları 

haqqında məlumat verir. Sonra isə o, belə bir vəziyyətdə nə etməli olduqları 

haqqında generaldan əmr gözlədiklərini dəhşət içərisində soruşurdu. Həmin 

telefon danışığından anlaşılan bu idi ki, düşmənin sağ və sol qanad 

birliklərinin vəziyyəti çox pisləşmiş, xüsusən sol qanadı dağılmışdı.935 

Bu, Şərq Cəbhəsi komandanlığı üçün Bakıya baş hücum dövründə çox 

mühüm məlumat idi. Eyni zamanda komandanlığa qüvvələrini səfərbər 

                                                           
 

932 Yenə orada. s. 579. 
933 ATASE Arşivi; BDH Koll., K. 3819, D. 6, F. 61; Birinci Dünya Harbinde.., s. 579; 

Yüceer Nasır. Göstərilən əsəri s. 103. 
934 ATASE Arşivi; BDH Koll., K. 3819, D. 6, F. 61; Birinci Dünya Harbinde.., s. 579; 

Yüceer Nasır. Göstərilən əsəri s. 104. 
935 ATASE Arşivi; BDH Koll., K. 3819, D. 6, F. 61; Yüceer Nasır. Göstərilən əsəri, s. 104. 
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etməyə və ona uyğun olaraq qüvvələrin yerdəyişməyə imkan verərdi. Şərq 

cəbhəsi komandiri Mürsəl Paşa Qafqaz İslam Ordusu komandanlığına tələb 

vermişdi. Bununla yanaşı, Mürsəl Paşa hücumun çox uğurla inkişaf 

etdirildiyini, Bakıda hər hansı bir yanğın çıxmayacağını, şəhərin yanğınsız 

və zərərsiz azad ediləcəyinə ümid etdiyini bildirirdi.936 

Bakıya hücum dövründə düşmənin Xırdalan istiqamətində daha böyük 

gücə sahib olduğu ortaya çıxdı. X Qafqaz polku səhərki müdafiə xəttinə 

çəkilmək məcburiyyətində qaldı. X və XIII Qafqaz polklarına vaxtında 

lazımi miqdarda hərbi sursat, xüsusən top ilə əlaqədar təminat 

saxlanmamışdı. Eyni zamanda buradakı uğursuzluqlar Şimal qrup 

komandanlığının fəaliyyəti ilə əlaqədar olmuşdur. Komandanlıq hadisələrin 

idarə edilməsində geri qalmış, lazım olan vaxtda qərar verərək qüvvətli üç 

batalyonluq ehtiyatı ilə vəziyyətə müdaxilə edə bilməmişdi. Belə olduğunda 

X və XIII Qafqaz polkları geri çəkilmək və böyük itki vermək 

məcburiyyətində qalmışdılar.937 

Lakin burada bir məsələnin də qeyd edilməsi lazım gəlir. X və XIII 

Qafqaz polklarının vəziyyəti haqqında düşmən tərəfin əsaslı məlumatının 

olmadığı da görünür. Bundan başqa, Sentrokaspi hökuməti qeyd olunan 

birliklərə qarşı uğurlu hücuma keçməsinə, məhdud sahədə olsa da, uğur 

qazanmasına baxmayaraq birliklərin “təqibini davam etdirə bilməmişdilər.” 

Nəticədə Şimal qrupu zabitlərinin yüksək bacarığı nəticəsində Heybət-

Biləcəri dəmiryolu qərbindəki yüksəkliklərdə dağınıq halda olsa da, davam 

gətirə bilmişdilər. Düşmən Heybət-Biləcəri dəmir yolunun şərqindəki 

mövqelərdə dayanmışdı.”938 

 

5.21. 5 avqust 1918-ci il Bakı hücumunda  itkilər  və  nəticələr 
 

Şimal Qrupu Heybət-Biləcəri dəmiryolunun qərbində idi. Birliklərin 

əsgərlərinin sayı azalmışdı. 5 avqustda səhiyyə çadırına gələnlərin sayı 330-

dan artıq olmuşdur. Şəhidlər və istehkamda qalmış ağır yaralılar bu saya 

daxil  deyildi. Top sursatı heç qalmamışdı. Əsgərlər çox yorğun idilər. Şərq 

cəbhəsi (V Qafqaz diviziyası) yuxarıdakı səbəblərlə əlaqədar olduqları 

mövqelərində “qeyrətlə müdafiə olunmaq istədiklərini bildirirdilər.” 4-5 

avqust 1918-ci ildə Bakı ətrafındakı döyüşlərdə V Qafqaz diviziyasının 

itkiləri: 9 zabit şəhid, 19 zabit yaralı, 139 əsgər şəhid, 444 əsgər 

                                                           
 

936 ATASE Arşivi; BDH Koll., K. 3819, D. 6, F. 61; Yüceer Nasır. Göstərilən əsəri, s. 104. 
937 ATASE Arşivi; BDH Koll., K. 3819, D. 6, F. 61; Yüceer Nasır. Göstərilən əsəri, s. 104. 
938  ATASE Arşivi; BDH Koll., K. 3819, D. 6, F. 69-2; Rüştü. Büyük Harpte Bakü 

yollarında, s. 4, 5; Birinci Dünya Harbinde.., s. 580. 
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yaralanmışdı. Cəmi  547 piyada tüfəngi və 3 pulemyot itkisi vardı. 939 

Mənbələrdə Sentrokaspi cəbhəsindəki itkilər haqqında da məlumat vardır. 5 

avqustda düşmən ölü və yaralı olaraq 2000 nəfər itki vermişdi.940 

5 avqustda Bakıya hücumun nəticələri fərqli şəkildə qiymətləndirilirdi. 

Sentrokaspi hökuməti bunu az qala böyük qələbə kimi dəyərləndirirdi. 5 

avqustdakı Bakı hücumunun uğursuz olması çox böyük təsir göstərmişdi. 

Lakin düşmən öz vəziyyətinin də möhkəm olmaması üzündən qarşı hücumu 

axıra qədər davam etdirə bilməmişdi. Bunun izahı bu şəkildə ola bilər ki, 

Sentrokaspi hökuməti, ermənilər və onlara kömək üçün gəlmiş ingilislərin 

hücumu davam etmək imkanları olsaydı, fürsəti əldən verməzdilər. Qafqaz 

İslam Ordusunun uğursuzluğundan sona qədər istifadə etməmələri onların 

vəziyyətinin ağır olmasının nəticəsi idi. 

Bundan başqa, Azərbaycan Xalq Cümhuriyyəti birliklərinin Bakıya 

birinci hücumunun uğursuzluğu düşmən tərəfi də öz qüvvələrinə tənqidi 

baxmağa məcbur etmişdi. Onlar hər vasitə ilə yeni əsgəri birliklər toplamağa 

çalışırdılar. Artıq, əvvəldə qeyd etdiyimiz kimi, erməni və rus birlikləri 

ingilis qüvvələrinin Bakıya gəlməsini sevinclə qarşılamalarına baxmayaraq, 

onlara da məlum idi ki, məhdud ingilis qüvvələri ilə Azərbaycan Xalq 

Cümhuriyyəti qüvvələrinin müqavimətini aradan qaldırmaq mümkün 

olmayacaqdır. Bununla əlaqədar olaraq, yeni hərbi qüvvə mənbələri 

axtarmağa başladılar. Bunun ən mühüm nəticəsi ondan ibarət olmuşdur ki, 

Sentrokaspi hökuməti ilə onların erməni müttəfiqləri Bakıda total 

səfərbərliyə getməyə başladılar. Milli, siyasi mənsubiyyətinə baxmayaraq 

əli silah tutan 15-65 yaşlı kişilər zorla Bakının müdafiəsi üçün cəbhəyə 

göndərilirdi 941 . Bu səfərbərliyin çox amansız şərtlər altında aparıldığı 

haqqında arxiv sənədlərində məlumat vardır. Bir sənəddə oxuyuruq: “Bu 

səfərbərliyə qarşı çıxıb əsgər olmaq istəməyən müsəlmanlardan 600 nəfəri 

edam edilmişdi.”942 

Buradan göründüyü kimi, Sentrokaspi hökuməti amansız tədbirlərlə 

Bakıda qalan əhalini zor ilə cəbhəyə göndərməklə Bakını azad etməyə 

çalışan qüvvələrə qarşı ətdən çəpər çəkməyə çalışırdı. Hadisələr bu şəkildə 

davam etmiş olsaydı, Sentrokaspi hökuməti cəbhədə say üstünlüyünə sahib 

olacaqdı. Əhval-ruhiyyəsi 5 avqust qələbəsindən sonra onsuz da üstün idi. 

Artıq Qafqaz İslam Ordusu komandanlığına məlum idi ki, Bakı 

cəbhəsindəki əsgərlərin indiki vəziyyətində Bakının azad edilməsi mümkün 

                                                           
 

939 ATASE Arşivi; no. 4/15294, Kls. 3819, Dos. 6, F. 67-1; Rüştü. Büyük Harpte Bakü 

yollarında, s. 146. 
940 Yenə orada, s. 143. 
941 ATASE Arşivi; BDH Koll., K. 3824, K. 26, F. 24; ATASE Arşivi; BDH Koll., K. 3819, 

D. 6, F. 69-2; Yüceer Nasır. Göstərilən əsəri, s. 106. 
942 Yenə orada. 
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olmayacaqdır. Bunları nəzərə alaraq Bakının azad edilməsi ilə əlaqədar 

olaraq yeni əsgəri birliklərin başqa yerlərdən Bakı cəbhəsinə göndərməyə 

məcbur olduqlarını artıq komandanlıq qəbul etmək məcburiyyətində idi.  

5 avqust uğursuzluğu Azərbaycan xalqına və Azərbaycan Xalq 

Cümhuriyyəti hökumətinə ağır təsir göstərmişdi. Osmanlı səlahiyyətliləri də 

mövcud vəziyyətin yenidən qiymətləndirilməsinin lazım olduğunu müzakirə 

edirdilər. Bu, Bakının azad edilməsi uğrunda mübarizənin bir durğunluq 

dönəminin vacib olduğunu göstərirdi. İndi Qafqaz İslam Ordusunun Bakıya 

yaxın olmasına baxmayaraq, bu qısa yolu getmək üçün 40 gün vaxt tələb 

ediləcəkdir. Bu günlərdə Qafqaz İslam Ordusu komandanlığı mövcud 

vəziyyəti, qüvvələr nisbətini dərindən dəyərləndirməli və hücum üçün 

hazırlıqlar görməli idi. Qafqaz İslam Ordusu sərəncamında olan qüvvələrlə 

(V Qafqaz diviziyası, 38-ci piyada polku və milislər) Bakını azad edə 

bilmədi. Bu hücumların qələbə ilə nəticələnməməsinin əsas səbəbi mövcud 

üstünlüyün, ordunun fiziki imkanları ilə əhval-ruhiyyəsinin birləşdirilməsinə 

nail olunmaması ilə əlaqədar idi. Bu da Bakıya hücumda ani dönüş 

nöqtəsinin, hadisələrin tərsinə davam etməsi ilə nəticələnmişdi. Bu, əslində 

hərb strategiyasına görə, Bakının müdafiəçiləri üçün çox böyük üstünlük idi 

ki, müdafiəçilərin əhval-ruhiyyəsini yüksəltmişdi. Lakin Bakının 

müdafiəçiləri bu vəziyyətdən istifadə edə bilmədilər. 

Qafqaz İslam Ordusunun komandiri 6 avqustda Bakı cəbhəsindəki 

vəziyyəti aşağıdakı şəkildə ifadə edirdi: “İki gün susuz və ərzaqsız, 4 saata 

qədər piyada gedərək bu gün günortadan sonra Qobuya, yeni istehkamlara 

gəldim. Əsgərlər yorğun, itki çox, əhval-ruhiyyə pozulubdur. Düşmən yeni 

əsgəri qüvvə almış, sayı 10000 nəfərə qədərdir. Ərzaq və sudan əziyyət 

çəkməsələr də hərbi sursatın olmaması, zabit və əsgərlərin sayının azlığı acı 

nəticələr verə biləcək vəziyyətdədir. XV piyada diviziyasının hamısını və 

hər topa 850 mərmi olmaq şərti ilə Batum-Tiflis yolu ilə gətirilməsinin 

gərəkli olduğunu görürəm. V Qafqaz diviziyası əsgərlərinin yarısını şəhidlik 

və xəstəlik səbəbi ilə itirmişdi.943 

Bakı cəbhəsindəki uğursuzluqlardan sonra Qafqaz İslam Ordusu 

komandanlığı vəziyyətin dərindən təhlil edilməsini istədi. Bununla əlaqədar 

olaraq Qafqaz İslam Ordusu kurmay komandiri polkovnik Nazim bəy Bakı 

cəbhəsinə gələrək cəbhə xəttində araşdırmalar aparmağa başladı. Onun bir 

hərbçi kimi müşahidələri ürək açan deyildi. Əsgərlər yorğun və əhval- 

ruhiyyəsi çox düşkün idi. Vuruşmalarda çox itki verilmişdi. Zabitlərin və 

əsgərlərin sayı azalmış, davam edən vuruşmalarda V Qafqaz diviziyası 

mövcud olan əsgərlərin yarısını itirmişdi. Hətta bir məsələ də obyektiv 

                                                           
 

943 ATASE Arşivi; no. 4/15294, Kls. 3819, Dos. 6, F. 69-2; Rüştü. Büyük Harpte Bakü 

yollarında, s. 143. 
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olaraq qeyd edilmişdi ki, düşmənin bir əks - hücumu qarşısında diviziya çox 

çətin vəziyyətə düşə bilərdi. Bununla əlaqədar olaraq XV piyada diviziyası 

ilə Gəncə və digər yerlərdə başqa məqsədlə tapşırıqları yerinə yetirən bütün 

birliklərin təcili olaraq Bakı cəbhəsinə göndərilməsinin vacib olduğu 

göstərilirdi.944 

Nazim bəy Bakı ətrafında cəbhənin vəziyyəti haqqında Qafqaz İslam 

Ordusunun komandiri Nuru Paşaya ətraflı məlumat vermişdi. Bundan sonra 

III Ordu komandanlığından kömək istənildi. Qafqaz İslam Ordusunun 

komandiri Nuru Paşanın III Ordu komandanlığından tələbinə görə Bakının 

azad edilməsi üçün mütləq və ən az 5000 nəfər yeni qüvvə, iki səhra 

batareyası ilə düşmənin dəniz qüvvələrinə qarşı 4 ağır batareya, bir təyyarə 

birliyi, bir telefon bölüyü, hələ də mövcud olan silahlar üçün 28000 atım top 

mərmisi ilə 1000 sandıq mərmi, 500 sandıq rus piyada tüfəngi mərmisi, iaşə 

xidmətləri üçün 20 yük maşını tələb edilirdi.945 

 

5.22. Bakı cəbhəsini gücləndirmək tədbirləri 
 

Qafqaz İslam Ordusunun  əlavə əsgəri birliklər göndərilməsi tələbi ilə 

əlaqədar olaraq Şərq Orduları Qrup komandanlığı IX Ordudan 107-ci 

Qafqaz polkunu (1200 əsgəri və 12 pulemyotu var idi) 9 avqustda 

Qarakilsədən Bakı cəbhəsinə hərəkət etdirdi. 946  Qafqaz İslam Ordusu 

komandanlığı düşmənin dəniz yolu ilə əsgər gətirilməsinin qarşısını almaq 

üçün Xəzər dənizinə sualtı gəmilər də göndərilməsini istəmişdi. Bu sualtı 

gəmi hissələr şəkilində gəlməli və Xəzər dənizi sahilində quraşdırılmalı idi. 

Sualtı gəmi göndərilmədi.947 

 Osmanlı dövlətində səlahiyyətlilərin Bakı cəbhəsindəki vəziyyətlə 

əlaqədar olaraq müxtəlif təklifləri var idi. Ənvər Paşa Qafqaz İslam 

Ordusuna yeni əsgəri birliklər vermək üçün III və IX Orduların 

parçalanmasını ümumi məqsədlə əlaqədar olaraq uyğun görmürdü.948 

 

 

 

                                                           
 

944 ATASE Arşivi; BDH Koll., K. 3819, D. 6, F. 63-3; Yüceer Nasır. Göstərilən əsəri, s. 

106. 
945  ATASE Arşivi; №4/15294, Kls. 3819, Dos. 6, F. 69-2; Rüştü Büyük Harpte Bakü 

yollarında. s. 143; Birinci Dünya Harbinde.., c. II, s. 581; Yüceer Nasır. Göstərilən əsəri, s. 

106. 
946 ATASE Arşivi; №4/15294, Kls. 3819, D. 7, F. 31-3; Birinci Dünya Harbinde.. s. c. II,  

581. 
947 ATASE Arşivi; №4/15294, Kls. 3819, D. 6, F. 69-3; Birinci Dünya Harbinde.., s. c. II,  

581. 
948 Birinci Dünya Harbinde.., c. II,  s. 581. 
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5.23. Xəlil Paşa Baş komandanlığa bildirdiklərinin işığında  
 

Şərq Orduları qrupunun komandiri Xəlil Paşa isə əldə olan mövcud 

qüvvələrlə Bakının azad edilməsinin mümkün olmadığını bildirirdi. 

Vəziyyətin müsəlman xalqa mənfi təsir göstərdiyinə əsaslanaraq Bakı 

cəbhəsinə əlavə əsgər göndərilməsini vacib hesab edirdi. Bunun üçün 36-cı 

piyada diviziyasından bir piyada polku ilə diviziya topçu birliklərinin sürətlə 

Nuru Paşanın sərəncamına göndərilməsini IX Ordu komandanlığına əmr 

etdi. Gürcüstan dəmiryollarından istifadə etmək imkanı olunca, X Qafqaz 

diviziyasınin Bakı cəbhəsinə göndərilməsi düşünülürdü. Bakının azad 

edilməsindən sonra sərbəst qalan bütün qüvvələrin cənuba göndərilməsinin 

və toplanmasının mümkün olduğunu 12 avqust 1918-ci ildə baş 

komandanlığa bildirdi.949 

XV piyada diviziyası və 107-ci Qafqaz polku Bakı cəbhəsinə çatdıqdan 

sonra Bakıya qəti hücum ediləcəkdi. Bu hücumda Şərq Orduları qrupunun 

komandiri Xəlil Paşa da Bakı cəbhəsində olacaqdı. Yolda olan yeni əsgəri 

birliklərin Bakı cəbhəsinə çatmasına müvafiq olaraq Bakıya əsas hücumun 

11 sentyabr 1918-ci ildə olacağı planlaşdırılmışdı.950 

Azərbaycan Xalq Cümhuriyyəti düşmənləri 1918-ci il avqustun 12-də 

müşavirə çağırdılar. Hər yerdən ümid kəsildiyini, əhalinin üz döndərdiyini, 

köməksiz qaldıqlarını etiraf etməyə məcbur oldular. İndi vəziyyət 

dəyişmişdi. Gəncədə boğmağa çalışdıqları Azərbaycan Xalq Cümhuriyyəti 

birliklərinin haqq-hesab tələb edəcəyini bilirdilər.951  

6 avqust 1918-ci il tarixində Bakını müdafiə edənlər üçün yeni əhval- 

ruhiyyələrini yüksəldən hadisə baş verdi. O zaman Dağıstanın Petrovsk 

şəhərində olan Biçeraxov qüvvələrindən 500 nəfəri əsgəri gəmi ilə Bakıya 

gəldilər.952 

6 avqust 1918-ci il tarixində Bakının müdafiəçiləri və ingilislər Qafqaz 

İslam Ordusu birliklərinə qarşı hücumlarını davam etdirməyi düşünürdülər. 

Buna cəhd də göstərmişdilər. Bu kiçik ölçülü əks-hücumda Qafqaz İslam 

Ordusu birliklərini az da olsa, geri atmağa, hətta qənimət olaraq silah ələ 

keçirməyə müvəffəq ola bilmişdilər. Lakin əkshücumun davamlı ola 

bilməsinə 1500 nəfər ingilis əsgərinin Bakıya gəlməsi də təsir göstərə 

bilməmişdi. Bu onu göstərirdi ki, Bakının müdafiəçilərinin əks-hücumu 

davam etdirmək imkanları yox idi. Bununla əlaqədar olaraq bütün 

                                                           
 

949 ATASE Arşivi; №4/15294, Kls. 3819, D. 7, F. 21-2 və 21-3; Birinci Dünya Harbinde.., 

c. II,  s. 582. 
950 ATASE Arşivi; № 4/15294, Kls. 3819, D. 9, F. 2-96, F. 2-103. Kls. 3819, Dos. 7, F. 37-

2; Birinci Dünya Harbinde.., s. 582. 
951 “Azərbaycan” qəzeti, 1 fevral 1997-ci il. 
952 Rüştü. Büyük Harpte Bakü yollarında. s. 143; Yüceer Nasır. Göstərilən əsəri, s. 109. 
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imkanlarını yeni bir türk hücumunun qarşısının alınmasına doğru təşkil 

etmişdilər. 953 

Bakıda Sentrokaspi hökumətinin səlahiyyətlilərinin əkshücuma 

münasibətini müəlliflər fərqli şəkildə qiymətləndirirlər. Bakının 

müdafiəçilərinin 5 avqust hücumundan sonra əks-hücumlarını davam 

etdirməmələrini bir tərəfdən onların imkanlarının məhdud olması ilə 

əlaqələndirirlər. Digər tərəfdən Qafqaz İslam Ordusunun ikinci hücumunu  

gözlədiklərini əsas götürənlər də vardı. İkinci hücum da boşa çıxdıqdan 

sonra Qafqaz İslam Ordusuna qarşı əks-hücuma keçib onları uzaqlaşdırmağı 

düşündükləri söylənilirdi. Onlar Transqafqazda hücumlarını davam etdirib 

Qara dənizə çatmağı düşünürdülər. 954  Əli silah tutan hər kəsin əsgərə 

çağırılacağı xəbəri 7 avqust tarixli Bakı qəzetlərində yer alırdı.955 

Bakı ətrafında vəziyyət hər an dəyişə bilirdi. Bununla əlaqədar olaraq 

avqustun 7-də İstanbuldakı Azərbaycan Xalq Cümhuriyyəti nümayəndə 

heyətinin başçısı M.Ə.Rəsulzadə məktub göndərmişdi. O, vəziyyəti təhlil 

edərək Bakının azad edilməsinin sürətləndirilməsinin zəruriliyini bildirirdi. 

Onun fikrinə görə, Birinci dünya müharibəsi cəbhələrində Almaniyanın 

məğlubiyyəti beynəlxalq aləmdə qüvvələr nisbətini əsaslı şəkildə dəyişdirə 

biləcəkdi. Hadisələrin gedişini yaxından izləyən və Bakının azad 

edilməsinin ləngiməsinin nə kimi nəticələr verə biləcəyini bildiyindən xarici 

işlər naziri M.H.Hacınskiyə yazırdı: “Hansı yolla, nəyin bahasına olursa 

olsun, Bakı tezliklə tutulmalıdır. Əks təqdirdə biz baş vermiş fakt qarşısında 

çətin vəziyyətdə qalarıq. Bakıya doğru hərəkət yalnız Azərbaycanın adından 

olmalıdır. Onu Azərbaycan hökuməti tutmalıdır. Ayrı cür olarsa, çətinliklər 

yarana bilər.”956 

Doğrudan da hadisələrin gedişi M.Ə.Rəsulzadənin uzaqgörənliyini təsdiq 

etdi. Bir qədər sonra qalib dövlətlərin regiona nəzarət sistemində ciddi 

dəyişikliklər yarandı. M.Ə.Rəsulzadəni narahat edən digər bir məsələ də 

Bakı şəhərinin azad edilməsini həyata keçirən qüvvə ilə əlaqədar idi. O, türk 

qüvvələrinin Bakının azad etməsini təhlükəli hesab edirdi. O, qeyd edirdi ki, 

Bakı Gəncədə yerləşən Azərbaycan Xalq Cümhuriyyəti hökumətinin 

qüvvələri tərəfındən azad edilməlidir. Qeyd edilənlər ideya düşmənlərinə 

türk işğalı haqqında danışmağa imkan veməmək üçün idi. 

Vuruşmalarda əsir alınan ingilis əsgərlərindən məlumat alınmışdır. Onlar 

Bakıda 1500 əsgərin olduğunu bildirməklə yanaşı qeyd edirdilər ki, yaxın 

                                                           
 

953 Yüceer Nasır. Gəstərilən əsəri, s. 111. 
954 Yenə orada, s. 111. 
955 ATASE Arşivi; BDH Koll., K. 3824, D. 26, F. 24; Yüceer Nasır. Göstərilən əsəri, s. 

109. 
956 Azərbaycan Respublikası MDA, f. 894, siy.10, iş 154, vər. 31; Həsənov C. Göstərilən 

əsəri, s. 117. 
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vaxtda Bakıya 4000 nəfər ingilis əsgəri gətiriləcəkdir. Qafqaz İslam 

Ordusunun komandanı Nuru Paşa 8 avqust 1918-ci ildə  III Ordu 

komandanlığına göndərdiyi məlumatında bunlardan narahat olduğunu və 

bunların vəziyyəti çətinləşdirəcəyini bildirirdi. Qafqaz İslam Ordusunun 

komandiri Nuru Paşanın hesablamalarına görə ingilis əsirlərinin məlumatı 

doğru olarsa, bu yaxın günlərdə Bakını 10 minə qədər düşmən əsgərinin 

müdafiə edəcəyi gözlənilirdi.957  

Əsirlərdən müxtəlif xarakterli məlumat alınırdı. Onlar çox halda bir-

birini təkzib edirdi. Lakin bu məlumatların doğru və yanlış olmasından asılı 

olmadan Qafqaz İslam Ordusu komandanlığına ağır təsir göstərirdi. 

Əsirlərdən alınan bir məlumata görə, Biçeraxov qüvvələrindən 3000 nəfəri 

Bakıya gəlmişdi. Onların Bakının müdafiəsində iştirak edəcəkləri 

bildirilirdi. Bunlardan başqa, Qafqaz İslam Ordusu komandanlığını narahat 

edən məlumatlardan biri də almanlarla əlaqədar idi. O zamankı məlumata 

görə Bakıda Birinci dünya müharibəsi cəbhələrindən gətirilmiş alman 

əsirləri var imiş. Sentrokaspi hökuməti Qafqaz İslam Ordusunun Bakını 

azad edilməsi uğrunda mübarizəsinə mane olmaq üçün almanlarla 

razılaşdıqlarını bildirilirdi. Xəbərlərə görə Sentrokaspi hökuməti Bakıda 

olan alman əsirlərindən 1000 nəfərə qədərini silahlandırmağı nəzərdə 

tuturdu. Bu kimi xəbərlərə əsaslanaraq Bakı almanlar tərəfindən ələ 

keçiriləcəkdir deyirdilər.958 

Almanların siyasətində dəyişmələrin olduğunu söyləmələrinə 

baxmayaraq, çox halda onlar köhnə iddialarından - Brest-Litovsk sülh 

müqaviləsinin şərtlərinə əməl edilməsində israr edirdilər. Heç təsadüfi deyil 

ki, 10 avqust 1918-ci ildə Ənvər Paşa Berlindən Nuru Paşaya teleqram 

göndərmişdi. Orada bildirirdi ki, almanlar Rusiya ilə münasibətlərin 

pozulmasını istəmirlər. Bakı şəhərini almanlar azərbaycanlılara vermək 

öhdəliyi altına girmək istəmirlər. Bu teleqramada bir məsələyə də 

toxunulmuşdur. Ənvər Paşaya görə 10 avqust 1918-ci il tarixində Berlində 

olduqda almanlar ilə ruslar arasında Bakı ilə əlaqədar bir gizli müzakirələr 

olduğunu da hiss etmişdi.959 

IX Ordunun 13 avqust tarixli raportunda əsir edilən bir ingilis 

çavuşundan alınan məlumata görə, Bakını müdafiə etmək üçün 26 

batalyonluq bir qüvvə təşkil edilməsi, düşmənin içərisində 1500 ingilis 

əsgərinin olduğu bildirilirdi.960 

                                                           
 

957  ATASE Arşivi; BDH Koll., K. 3819, D. 6, F. 69-2; Rüştü. Büyük Harpte Bakü 

yollarında, s. 143. 
958 Birinci Dünya Harbinde.., c. II, s. 562. 
959 Yusuf Hikmet Bayur. Türk inkılab tarihi, c. III, kısım: IV, s. 1227. 
960 ATASE Arşivi; TAR. Koll., K., 1, D. 1, F. 1-115; Yüceer Nasır. Göstərilən əsəri, s. 106. 
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36-cı Qafqaz diviziyasından 106-cı Qafqaz polku XV diviziyanın əmrinə 

verilərək, diviziya iki polkla (56 və 106) Bakı cəbhəsinə gəlirdi. 107-ci 

Qafqaz polku (1200 əsgər və 12 pulemyot) 13 avqust 1918-ci ildə Ağstafada 

idi.961 

Nuru Paşaya çox xəbərlər çatdırılırdı. Bunlar içərisində onun 

narahatlığına səbəb olanlardan biri ingilis qüvvələrinin Bakıya 

gətirilməsinin gözlənildiyi idi. Ənvər Paşa ingilislərin Bakıya əsgər 

göndərmələrinin qarşısının alınmasını zəruri hesab edirdi. Onların qarşısının 

alınması isə Osmanlı ordusunun Şimali İrandakı əməliyyatı ilə mümkün ola 

bilərdi. Nuru Paşa bunun üçün iki variant təklif edirdi. Ya Osmanlı ordusu 

ingilislərin Şimali İrandan Bakıya göndərilməsinin qarşısını alacaqdır, ya da 

Kiçik xana kömək edəcəklər ki, o, ingilislərin Bakıya gəlmələrinə imkan 

verməsin.962 

 

5.24. Batan gəminin siçanları və haqlı cəzadan qaçış  
 

Artıq Bakı Xalq Komissarları Sovetinin “qəhrəmanları” kommunarlar 

törətdikləri cinayətlər ilə əlaqədar  intiqamdan qaçmaq üçün 1918-ci il 

avqustun 14-dən gəmidə gizli olaraq Bakını tərk edib Həştərxana istiqamət 

götürdülər. Lakin bir qədər sonra bu qaçışdan xəbər tutan Sentrokaspi 

diktaturasının liderləri hərbi gəmilərlə kommunarlara  çatdı və onları geri 

qayıtmağa məcbur etdi. Kommunarlar tərk-silah edilərək həbs edildilər. 

14 avqust 1918-ci ildə Berlində də Azərbaycan məsələsi müzakirə 

mövzusu idi. Berlindəki Osmanlı nümayəndəsi Xarici İşlər Nazirliyinə 

göndərdiyi teleqramda bildirirdi: “Rus elçisi İoffe ilə görüşdüm. O, 

“Qafqazda olanları bilmirəm. Alman-rus müzakirələrinə görə almanlar 

türklərin Bakıya girmələrinə qəti olaraq icazə verməyəcəklərini Rusiyaya 

yazı ilə öhdələrinə götürmüşlər”963 -dedi. 

1918-ci il avqustun 17-də ingilis generalı Denstervil 964  Bakıya gəldi. 

İngilislərin Bakıda olan hərbi qüvvələri Azərbaycan Demokratik 

Respublikasının qarşısına almaq imkanına malik deyildi. Sentrokaspi 

hökuməti Bakıda olan və ona kömək edəcək xarici güclərdən razı deyildi. 

Heç təsadüfi deyil ki, Sentrokaspi hökumətinin təbliğat plakatlarında  

L.Biçeraxovun “bir atım barıtı var imiş” şəklində təsvir edilirdi. Biləcəri 

stansiyasında ilk döyüşdən sonra respublika və türk hərbi qüvvələrinin 

                                                           
 

961 Birinci Dünya Harbinde.., s. 582. 
962 ATASE Arşivi;BDH Koll.,K. 3819, D. 6, F. 54; Yüceer Nasır. Göstərilən əsəri, s. 106. 
963Yusuf Hikmet Bayur. Türk inkılab tarihi c. III, kısım: IV, s. 227.  
964 Денстервил. Британский империализм в Баку и Персии (1917-1918). Тифлис, 1925, 

с. 164. 
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zərbəsinə davam gətirməyib, öz dəstəsini dəmiryolu boyunca Dərbənd 

istiqamətində şimala çəkdi. Bolşeviklərə yaxın olan kazak dəstələri də 

Bakının müdafiə səngərlərini tərk etdilər. Bu vəziyyət Sentrokaspi 

diktaturasının Bakını əldə saxlamasını qeyri-mümkün edirdi. 

Artıq Azərbaycan-türk birləşmələri Bakı ətrafı cəbhədə vəziyyətə tam 

nəzarət edirdi, Sentrokaspi qüvvələrini sıxışdırırdılar. İngilislərlə bağlı bir 

mif aradan qaldırıldı. Bu mif ondan ibarət idi ki, 1918-ci ilin avqustunda 

Sentrokaspi diktaturası şəhərdə cəlbedici reklamlar asmış, Bakıya gəlməkdə 

olan saysız-hesabsız ingilis hərbi hissələrini vəsf edirdi. Lakin Bakı 

limanına şortikdə (gödək şalvarda-müəllif) gələn az sayda ingilis hərbçiləri 

elə ilk gündən Sentrokaspi diktaturasının azsaylı tərəfdarlarını çıxılmaz 

vəziyyətə saldı. İctimai fikri azdırmaq məqsədi ilə kiçik dəstələrlə Lökbatan 

və Binəqədi cəbhəsinə yollanmışdılar.  

Lakin ingilislər Binəqədi mövqelərinə getdikdə orada eser-menşevik-

daşnak qüvvələrindən əsər-əlamət görmür və Azərbaycan Xalq 

Cümhuriyyəti qüvvələri qarşısında dura bilmirlər. Lökbatanda da ingilislər  

Azərbaycan Xalq Cümhuriyyəti  qüvvələrinin zərbələrinə davam gətirə 

bilməyib, şəhərin kənarına çəkildilər. Artıq şəhərdə hamı ingilislərin 

uduzduğunu, eser-menşevik-daşnak qüvvələrinin cəbhədən qaçdığını 

bilirdilər. İngilislər əhalini aldatmaq məqsədı ilə ehtiyatdakı bir dəstə 

əsgərləri şəhər küçələrində qələbə mahnıları oxutdura-oxutdura 

gəzdirirdilər. Lakin bu qələbə mahnıları uduzduğunu gizlətmək üçün idi,  

heç bir köməklik göstərə bilmədi. 

Artıq ingilis generalı Denstervil vəziyyətin çıxılmaz olduğunu qəbul 

edirdi. O, şəhərin müdafiəsinin uzadılmasını, insanların həyatının qurban 

verilməsini düzgün hesab etmirdi. 

Bakıya hücumun II mərhələsindən əvvəl Qafqaz İslam Ordusu 

komandanlığı təşkilatlanmalarla əlaqədar bir sıra dəyişikliklər etmək 

haqqında qərar qəbul etdiyini bildirdi. Qafqaz İslam Ordusu V Qafqaz 

diviziyasına qrupların ləğv edildiyini bildirdi. Oradakı komandirlərin başqa 

polklara komandanlıq etməsini 22 avqust 1918-ci ildə məlumat verdi. 

V Qafqaz diviziyası piyada polkları və topçu birlikləri ilə təşkil edilmişdi 

və cavabdeh olduğu cəbhə çox geniş idi. Bu geniş sahədə hücumda və ya 

müdafiədə qrup təşkilatının daha uyğun olacağı düşüncəsi ilə V Qafqaz 

diviziya komandiri üç qrup halında tərtib edilməsini uyğun hesab etdi. 

Şərq cəbhəsi komandanlığı yeni bir hücum üçün lazım olan əsgər, silah 

və sursatın hazırlanması ilə əlaqədar tədbirlər görürdü. Bakıdakı erməni, rus 

və ingilislər də müdafiə imkanlarının artırılmasına çox böyük əhəmiyyət 

verirdilər. 25 avqust 1918-ci ilə qədər son vuruşmadan sonra elə bir əsaslı 

qarşılaşma olmamışdı. Yalnız müxtəlif vaxtlarda qarşılıqlı olaraq tüfəng və 

pulemyot atəşləri eşidilirdi. Bir sıra hallarda da qüvvələrini nümayiş etmək 

üçün məhdud sahədə qısa müddətli hücumlar təşkil edilmişdi. Bakıdan 
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qalxan təyyarələr də Qafqaz İslam Ordusu istehkamları üzərində uçaraq 

bombalar atmasına baxmayaraq, elə bir ziyan verilməmişdi.965  

Cənub qrupu: Puta ilə Ələt arasında olan qrupun komandiri Halim Pertev 

bəydir. Qrupun qərargahı Hacıqabulda idi. IV Azərbaycan polkunun IV 

batalyonu ilə Ağdaş süvari bölüyü Ələtdə, IV Azərbaycan polkunun I taburu 

Ələt-Puta xəttində sahil qoruyucusu vəziyyətində idi. 

Qərb qrupu: Xırdalan ilə Puta stansiyası arasında olan qrupun komandiri 

polkovnik Cəmil Cahid (Toydəmir) bəydir. Qərargahı Qobuda olan qrupa 

IX və X Qafqaz polkları daxil idi. 

Şimal qrupu: Xırdalandan başlayaraq Bakının şimalında yerləşən bu 

qrupun komandiri kurmay polkovnik Osman bəydir. Qərargahı Masazırda 

olan bu qrupa  XIII və 107-ci Qafqaz polkları ilə 38-ci piyada polkunun II 

Süvari polku, Vəhşi diviziya süvari polku daxil idi. V Qafqaz diviziyasının 

qərargahı Güzdəkdə idi.966 

Bakıda olanlar da əsaslı döyüş üçün hazırlıq görmüşdülər. Əvvəldən 

qeyd etdiyimiz kimi, şəhərdə total səfərbərlik edilmişdi. Bu da toplanmış 

qüvvənin sayını mexaniki olaraq artırırdı. Sentrokaspi hökuməti əsgəri 

qüvvələrinin qərargahı Bakıda yerləşirdi. Mənbələrin məlumatına görə, 26 

avqust 1918-ci il tarixində düşmən aşağıdakı şəkildə yerləşmişdi. Bakının 

müdafiə xətti 763 metr yüksəklikli Qurd qapısı dağından-Biləcəri-364, 311 

metr yüksəklikli təpələr-Binəqədi-345 metr yüksəklikli təpə-Zabratdan 

keçirdi. Sentrokaspi hökuməti təxmini hesablamalara görə, 20.000-30.000 

min nəfər əhalini zor ilə müdafiəyə qoşulmağa məcbur etmişdir. Onların 

içərisində hərbi təlim görmüş Biçeraxov, Petrov qüvvələri və başqa 

müharibədə olmuş 10.000 nəfər var idi. Düşmənin 33 topu olub və 

qüvvələrinin müxtəlif mənbələr hesabına artma imkanı var idi.967 

Əsir ifadələrində Bakıda olan ingilislər haqqında məlumat verilmişdi. 

Məlumatı ya ingilislər, ya da onların Bakıya gəlməsinə şahid olanlar 

verirdilər. Bu mənbələrə əsasən Bakıdakı ingilislərin də sayını 

dəqiqləşdirmək mümkündür. Bakıda ingilislərin XIII piyada diviziyasının 

39-cu batalyondan üç rota ilə altı toplu bir qaubitsa (türklər obüs deyirlər ki, 

fransızlardan götürmüşlər. Almanlar isə haubitze deyirlər. Yüksək və 

alçaqdan mərmi ata bilən qısa lüləli top) batareyası var idi. Bunlardan başqa, 

ingilislərin beş zirehli avtomobili və iki təyyarəsi ilə başqa dəstələri də var 

idi968 . Mənbələrdə ingilislərin 39-cu batalyonun Bakıya gəldiyi tarixdən 

                                                           
 

965 ATASE Arşivi; BDH Koll., K. 3823, D. 22, F. 7-6, 7-7; Yüceer Nasır. Göstərilən əsəri, 

s. 106.  
966 ATASE Arşivi; № 4/15294, Kls.3819, Dos. 7, F. 3-1, F. 10-2; No. 4/15294, Kls. 3820, 

dos. 9, F. 2-68 və 69; Birinci Dünya Harbinde.., c. IV, s. 583. 
967 Yenə orada. 
968 Yenə orada. 
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şəhərin müdafiəsində fəal olaraq yerini aldığı müəlliflər tərəfindən 

bildirilir.969 

Bakıya əsaslı hücum üçün Baş Komandanlıq qərargahının təklifi 

aşağıdakı kimi olmuşdur: “Bakıya ingilis qüvvələrinin gəlməsi və ya 

müdafiəyə daxil olmaları ilə cəbhədəki vəziyyət tamam dəyişmişdi. Rusiya 

Xalq Komissarları Sovetinin tərk edilmiş Bakını ingilislərdən geri almaq 

imkanı yoxdur. Halbuki ingilislər Bakıda bir müddət qalmış olarsa, bu 

cəbhəyə əsaslı şəkildə yerləşəcəklər və cəbhəni irəlidə ələ keçirilməsi 

mümkün olmayan bir vəziyyətə gətirəcəklər. İngilislər Azərbaycan 

ərazisinin çoxunu ermənilərə verərək onları qüvvətləndirmək istəyirlər. 

Bununla da istər Qafqaza, istərsə də İrana giriş üçün müstəqil Gürcüstan 

dövlətini təhdid edəcəkləri şübhəsiz idi. Bu vəziyyətlə əlaqədar olaraq 

Bakıya hücum edilməsi, ingilislərin və ermənilərin buradan atılması 

lazımdır.”970 

Bakı cəbhəsindəki birlikləri gücləndirmək üçün IX Ordudan XV piyada 

diviziyası qərargahı ilə Bakı cəbhəsinə göndərilməli idi. Bununla yanaşı 56-

cı piyada polku və 106-cı Qafqaz polkundan bir dağ batareyası və bir 10-15-

lik səhra qaubitsası ilə batareya gəlirdi. Bakıya hücumun bu birliklərin 

gəlməsindən sonra başlanması düşünülürdü. Bakıya hücumda Şərq Ordular 

Qrupunun komandiri Xəlil Paşa da iştirak edəcəkdir.971 

O zaman Bakıda və ətrafda Bakıya gəlməyə hazırlaşan çox sayda ingilis 

ordusu haqqında danışılırdı. Qafqaz İslam ordusu çox sayda ingilis 

qüvvələrinin Bakıya gələcəyi haqqında xəbərlərin əsassız olduğunu da 

bilirdi. 

 

5.25. Bakıya hücum edəcək birliklərin hazırlıq vəziyyətinin yoxlanması 
 

Bakıya hücum edəcək Qafqaz ordu birliklərində 25 avqustda yoxlamalar 

keçirildi.  Yoxlamalarda məqsəd Bakıya hücum edəcək birliklərin hazırlıq 

vəziyyətinin öyrənilməsi ilə əlaqədar idi. Piyada və topçu birliklərin 

komandirləri hücum ediləcək ərazi üzərində araşdırmalarını tamamladılar. 

Bakı ətrafındakı birliklərdə əsgər sayının azalması ilə hücum ən az itki və 

uğurla nəticələndirilməli idi. Bunun üçün müdafiə istehkamlarındakılara 

qarşı tədbirlər görülmüşdü. Bakının ətrafındakı hərbi vəziyyətə müvafiq 

                                                           
 

969 W.E. D. Allen and  P. Muratof. Caucasian  Battlefilds: A History of the Əars and Turco-

Caucasian Border (1828-1921), Cambridge, 1953, s.457-458;   Yüceer Nasır. Göstərilən 

əsəri, s. 17. 
970 ATASE Arşivi; №1/1, Kls. 136, dos. 628, F. 72-1; Birinci Dünya Harbinde Türk  Harbi 

Kafkas Cephesi 3’ncü Ordu Harekatı Cilt II, Ankara, 1993, s. 584. 
971 ATASE Arşivi; №4/15294, Kls.3819, Dos. 9, F. 2-6; Birinci Dünya Harbinde Türk  

Harbi Kafkas Cephesi 3’ncü Ordu Harekatı Cilt II, Ankara, 1993, s. 584. 
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olaraq hücumun əlverişli olması üçün mühüm olan müdafiə istehkamlarının 

müqavimətini qırmaq, onların nizamını pozmaq idi. 

Qafqaz İslam Ordusunun əsgərləri arada verilən fasilədən sonra Bakı 

istiqamətində fəallığını artırmağa başlamışdılar. Xəlil Paşanın sərəncamın-

dakı qüvvələrin sayı artırılmışdı. Bunlardan başqa, irəlidə onun sərəncamına 

yeni birliklərin göndəriləcəyi gözlənilirdi. Buna görə Bakının 

müdafiəçilərinə qarşı təzyiqin artırılmasına imkan var idi. Heç təsadüfi deyil 

ki, xarici müəlliflər də 26 avqustdan Qafqaz İslam Ordusunun Bakının 

müdafiəçilərinə qarşı sıxışdırmasının artdığını qeyd edirdilər. Bu məsələ ilə 

əlaqədar olaraq Svyatoxovsi yazırdı: “Keçici bir durğunluq dövründən sonra 

indi Xəlil Paşanın komandasına 36 bölüyün də əlavə edilməsi ilə güclənmiş 

bir şəkildə 26 avqust tarixindən etibarən çox tez-tez təzyiq göstərməyə 

başlamışdı.” 

Almaniya ilə Osmanlı dövlətinin münasibətinin xarakterində az da olsa, 

dəyişmələrin olduğunu qeyd edənlər də vardır. Bu onunla əlaqədardır ki, 

Almaniya ingilislərin Qafqazda fəallaşmasını təhlükə olaraq görürdülər. 

Onların Bakı məsələsi ilə əlaqədar olaraq Rusiya ilə gizli müzakirələrinə və 

əlavə müqavilə imzalanmasına  baxmayaraq, onun Bakı məsələsində ingilis 

amili ilə əlaqədar olaraq dəyişmələr olduğu görünür. Ənvər Paşa Qafqaz 

siyasətində hər an Almaniyanın müxalifətinə rast gələcəyini düşünürdü, 

lakin buna baxmayaraq, “bu nöqtədən etibarən, rəsmi alman siyasəti ilə 

ziddiyyətdə olmasına baxmayaraq, Osmanlının hücumu alman ordusunun 

müxalifəti ilə qarşılaşmadı. Almanlar ingilis müdaxiləsinin vəziyyəti 

tamamilə dəyişdirdiyini düşünürdülər.”  

Bu müdafiəçilərə müxtəlif şəkildə təsir göstərər, son nəticədə hücumun 

uğurlu olmasını təmin edə bilərdi. Buna görə də Qafqaz İslam Ordusu 

komandanlığı birliklərin Bakı üzərinə hücuma keçməsinin təminatının 

cəbhədən və yanlardan atılacaq toplarla təmin edilməsi fikrində idi. Bakını 

müdafiə edənlərin istehkamlarının top atəşinə tutulması bir tərəfdən onları 

çaşdırar, digət tərəfdən hücum edən tərəfin itkisini minimuma endirmiş 

olardı. Bunu ilk olaraq hücum istiqamətində olan təpələrdə sınaqdan 

keçirdilər. 

“26 avqust 1918-ci ildə qeyd etdiyimiz kimi, top atəşindən sonra XIII 

Qafqaz polku tikanlı məftillə və başqa maneələrlə əhatə edilmiş olan 

Yanardağın qərbindəki Sarıtəpəyə hücum edərək dirənməyə çalışan erməni, 

rus və ingilis əsgərlərini süngü və bombalı hücumla istehkamlarından 

çıxarmış və təpəni ələ keçirmişdilər.” 972 Düşməni istehkamlardan 

çıxardıqdan sonra XIII Qafqaz polkunun əsgərləri qarşı tərəfin pərişan 

                                                           
 

972 Rüştü E. Kay. “Büyük Harpte Bakü yollarında”,  s. 169-170. 



 
 
 

355 
 

vəziyyətindən istifadə edərək onları pulemyot və top atəşinə tutdular. 

Bakının müdafiəçiləri çox böyük itki vermişdilər.973 

29-cu rota Binəqədi təpələrinə hücumu fərqli şəkildə davam etdirmişdi. 

Orada güclü müdafiə ilə qarşılaşmışdılar. Binəqədi təpəsinə qarşı top atəşi o 

qədər nəticəli olmamış, istehkamdakı müdafiəçilərə ziyan verə 

bilməmişdilər. Bundan başqa, Bakının müdafiəçilərinin köməyinə yeni 

qüvvələr gəlmişdi. 29-cu rotanın əsgərləri Binəqədi təpəsinin ətəklərinə 

qədər irəliləyə bilmişdilər və 31 avqusta qədər mövqelərində dəyişiklik 

olmamışdı. 974  31 avqust 1918-ci ildə o istiqamətə yeni qüvvələr 

göndərilmişdi. XIII Qafqaz polku ilə 38-ci polkun 1 və 2 rotalarının 

başladığı hücumla Bakını müdafiə edən birləşmələrin müdafiə əngəlləri 

aradan qaldırılmış və Binəqədi təpəsi tutulmuşdu.975 

Bakı istiqamətində qaçanları qovan Qafqaz İslam Ordusunun əsgərləri 

Məmmədli və Digah məntəqələrini də ələ keçirdilər. Pərakəndə halda 

Ramana və Balaxanı istiqamətində geri çəkilən erməni, rus və ingilis 

əsgərlərinə çox böyük itki verilmişdi. Bakıdan qalxaraq vuruşmanı seyr 

edən təyyarə də vurulub salınmışdı. Bu vuruşmalarda ermənilərin və 

rusların yanında ingilislər də vuruşmuşdular və itkiləri də çox olmuşdu.976 

Yanardağ və Binəqədi məntəqələrində cərəyan edən vuruşmalarda 3 

zabit, 23 əsgər şəhid oldu. 2 zabit və 70 əsgər yaralı olmaq üzrə vuruşmada 

98 itki var idi.977 

Qarşı tərəfin itkiləri aşağıdakı miqdarda olmuşdu: 1 ingilis zabiti ilə çoxu 

ingilis olan 155 əsgər ölmüşdü. 3 rus və 2 ingilis subayı ilə birlikdə 51 

ingilis əsgəri əsir düşmüşdü. Bu vuruşmada 14 pulemyot, 100 ədəd top 

mərmisi və 70 sandıq tüfəng mərmisi ələ keçirilmişdi.978 

Yanardağ və Binəqədi əməliyyatlarında çoxlu erməni, rus və ingilisin 

öldürülməsi və əsir edilməsi Bakının müdafiəçilərinə əsaslı təsir 

göstərmişdi. Bakı müdafiəçiləri 5 avqust 1918-ci il hadisələrindən sonra 

yüksəlmiş əhval-ruhiyyələrini tamamilə itirmişdilər. Lakin bunun əksinə 

olaraq Qafqaz İslam Ordusu əsgərlərinin əhval-ruhiyyəsi yüksəlmiş, 

qələbəyə olan inamları artmışdı. Qafqaz İslam Ordusu cəbhələrində Bakının 

azad edilməsi ilə əlaqədar tam bir əminlik var idi.979 

Qafqaz İslam Ordusu komandanlığı Bakıya ediləcək hücumun etibarlı və 

uğurlu olması üçün Bakının şimalındakı 364 və 311 metr yüksəklikli 

                                                           
 

973 Yenə orada, s. 150, 161. 
974 Yenə orada, s. 171, 179. 
975 Yenə orada, s. 171, 179. 
976 Rüştü . Büyük Harpte Bakü yollarında, s. 171. 179. 
977Yenə orada,  s. 171. 
978 Yenə orada, s. 180. 
979 ATASE Arşivi: BDH Koll., 3823, D. 22, F. 7-7;  Yüceer Nasır. Göstərilən əsəri, s. 111. 
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təpələrlə Digah kəndinin qəti hücumdan əvvəl alınmasını tələb etdi. XIII 

Qafqaz Polku 26 və 31 avqustda bu yerləri tutdular. 31 avqust 1918-ci il 

tarixli hücumda 311 metr yüksəklikli təpənin tutulması prosesində 

düşməndən 6 pulemyot ilə Binəqədi kəndində xarab olmuş bir səhra topu, 

nəqliyyat arabaları, 38 mətbəx arabası, top və piyada mərmisi alındı. Ələ 

keçən əsirlərin söylədiklərinə görə, 364 metr yüksəklikli təpəni müdafiə 

edənlər arasında ingilislərin də olduğu bildirilirdi.980 

Sentrokaspi hökuməti yalnız Bakını deyil, onun ətrafında olan kəndlərdə 

də mövqelərinin möhkəmləndirilməsinə xüsusi əhəmiyyət verirdi. Bununla 

əlaqədar olaraq Qafqaz İslam Ordusu  komandanlığı Şərq Cəbhəsi 

komandanlığının tələbinə uyğun olaraq Abşeron kəndlərində mövqelərini 

qüvvətləndirməyə, hərbi strateji nöqteyi-nəzərdən mühüm olan yerləri ələ 

keçirməyə çalışırdılar. Abşeron yarımadasının şimalında və şərqində 

yerləşən kəndlər bu mülahizə ilə hərbi nöqteyi-nəzərdən Bakıya hücumun 

müvəffəqiyyətli olmasında mühüm rol oynaya bilərdi.981  

Şərq Cəbhəsi komandanlığına görə, Bakının kəndlərində yaşayanlar 

Azərbaycan türkləri olub şəhərin azad edilməsini səbirsizliklə gözləyirdi. 

Yerli xalqın da imkanlarından istifadə etmək üçün həmin kəndlərdə milis 

təşkilatı yaratmağa başlanmışdı. Bununla yanaşa, Qafqaz İslam Ordusu 

Bakının Sabunçu, Balaxanı və Binəqədi kimi kəndlərində yeni cəbhələr 

təşkil edərək  Bakının mühasirəsini daraltmağa çalışırdılar.982 

Bakını müdafiə edən qüvvələr Qafqaz İslam Ordusunun planlarından 

xəbərsiz deyildilər. Bununla əlaqədar olaraq onlar alternativ tədbirlər 

görmək istəyirdilər. Onlara məlum idi ki, Qafqaz İslam Ordusunun əvvəldə 

adını qeyd etdiyimiz və etmədiyimiz, Bakıya yaxın kəndlərə yerləşməsi 

onların hücumunun uğurluluq imkanını artırmışdı. Bununla əlaqədar olaraq 

tədbirlərini Biləcəri tərəflərdə qüvvətləndirərək, əvvəldə qeyd edilən 

nöqtələrin hərbi strateji imkanlarını azaltmağa, o mövqelərdən müdafiəçilərə 

endiriləcək zərbələrin qüvvəsini zəiflətməyə çalışırdılar. Onların bunun 

üçün Biləcəri bölgəsindəki Yanardağın və Binəqədi yüksəkliklərinin 

möhkəmləndirilməsinə çalışması və bu mövqelərə xüsusi əhəmiyyət 

vermələri barədə məlumat var idi.983 

Bakıya hücum başlandığında Yanardağ və Binəqədi yüksəklikləri sol 

qanadın hücumda iştirakını əngəlləyə biləcək amil idi. Buna görə də bu 

yüksək yerlərdə Bakının müdafiəçilərinin möhkəmlənməsinə imkan vermək 

                                                           
 

980 Birinci Dünya Harbinde Türk  Harbi Kafkas Cephesi 3’ncü Ordu Harekatı. Cilt II, 

Ankara, 1993, s. 582;  
981  Yüceer Nasır.  Göstərilən əsəri, s. 111. 
982 Yüceer Nasır. Göstərilən əsəri, s. 17. 
983 ATASE Arşivi; BDH Koll., K. 3923, D. 22, F. 7-6, 7-7; Yüceer Nasır. Göstərilən əsəri, 

s. 111. 
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olmazdı. Bununla əlaqədar olaraq, həmin mövqelərin irəlidə əsas Bakı 

hücumunda birliklərimizə mane olacağı bir an belə yaddan çıxarılmırdı. 

Bunlar Bakının müdafiəçilərinə kömək və Qafqaz ordusunun Bakıya 

hücumda iştirak edən birlikləri üçün iki mühüm maneə hesab edilirdi.  

Yanardağ və Binəqədi yüksəkliyinin Bakıya böyük hücum başlanana qədər 

tutulması Nuru Paşa tərəfindən əmr edildi.984 

Denstervilin Sentrokaspinin Bakının müdafiə edə biləcəyinə 

inanmadığını onun hökumətə müraciətindən görmək olar. 31 avqust 1918-ci 

ildə Denstervilin Sentrokaspi hökumətinə göndərdiyi məktubda qeyd edirdi 

ki, şəhərin müdafiəsinin uzadılması, vaxtı və insanların həyatını boş yerə 

qurban vermək deməkdir. Onun fikrincə, yaranmış vəziyyətdə dünyada heç 

bir qüvvə Bakını türklərdən xilas edə bilməz. L.Denstervil bir hərbçi kimi 

bildirmək istəyirdi ki, Sentrokaspi hökumətinin xalqın içərisində ictimai 

dayağı yoxdur. O, daha sonra qeyd edirdi: “yerli əhali Bakını türklərdən 

müdafiə edən hökumətə düşmən münasibəti bəsləyirdi.”985 

Hücum üzrə görkəmli alman mütəxəssisi Karl fon Qlauzevitz bu 

mövzudakı kitabında yazmışdı: “Hücumun ən yaxın hədəfi bir zəfərdir. 

Hücum edən müdafiə olunanların mənsub olduqları vəziyyətin təbiətinə 

uyğun olaraq bütün uğurları ancaq maddi üstünlüklə, bəlkə də hücumun və 

irəliləmənin orduya verdiyi isti üstünlük duyğusu ilə ödəyə bilir.”986  

Həqiqətən də Qafqaz İslam ordusunun birlikləri Bakının azad edilməsi 

uğrunda mübarizədən əvvəl bir zəfərin qaçılmaz olduğunu bilirdilər. Türk 

tərəfin dənizaltı gəmi tələbi Bakının müdafiəçilərinə qarşı diversiya da ola 

bilərdi. Bu, Bakını müdafiə edənlərə çox ağır təsir göstərmişdi. Əslində 

Qafqaz ordusu komandanlığının tələb etməsinə baxmayaraq, heç gətirilmədi 

də. Lakin müdafiəçilər hər an türklərin Xəzər dənizinə dənizaltı gəmi 

buraxacaqları təhlükəsini gözləyirdilər. Diversiya “düşmən qüvvəsini əsas 

vəzifəsindən başqa bir yerə istiqamətləndirmədir.”987 

“Başqa bir dövlətin müharibəsinə ortaq çıxan  dövlətin, onu öz 

müharibəsi kimi ciddiyə aldığı tarixdə  əsla görünməyib. Xarici dövlət 

köməyə orta böyüklükdə bir yardım ordusu göndərir: Bu ordu uğur 

                                                           
 

984 ATASE Arşivi; BDH Koll., K. 3923, D. 22, F. 7-6, 7-7;  Yüceer Nasır. Göstərilən əsəri, 

s. 111. 
985  Fatemi N.S. Diplomatic history of Russia. 1917-1923; N. Y. 1952;  Həsənov C. 

Göstərilən əsəri, s. 117. 
986 Karl fon Klauzevitz. Harp üzerine “İkinci baskı” (almancadan çeviren Em. Tuğgeneral 

H.Fahri Çeliker). Ankara, Gnkur. Basım evi 1991, s. 513. 
987 Karl fon Klauzevitz. Harp üzerine “İkinci baskı” (almancadan çeviren Em. Tuğgeneral 

H.Fahri Çeliker). Ankara, Gnkur. Basım evi, 1991, s.529. 
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qazanmazsa, dərhal  iş ümumiləşdirilir və işin içindən mümkün olduğu 

qədər ucuz siyrilməyə çalışılır.”988  

Bu sətirlərin müəllifi görkəmli hərb nəzəriyyəçisi, hərb ilə əlaqədar bir 

neçə monoqrafiyanın müəllifi Karl fon Qlauzevitzdir. Lakin müəllifin bütün 

müharibə tarixlərinə aid etdiyi fikri Osmanlı imperatorluğunun Azərbaycan 

Xalq Cümhuriyyətinə köməyində özünü doğrultmamışdır. Osmanlı dövləti 

müstəqilliyini yeni elan etmiş Azərbaycan Xalq Cümhuriyyətinin Bakı Xalq 

Komissarları Soveti ilə başlanan müharibəsini “öz müharibəsi kimi ciddiyə 

aldı”. “Orta böyüklükdə” deyil, böyük miqdarda hərbi yardım göstərdi. 

Bakı ətrafında uğur qazanılmadıqda belə bu işdən - Bakının azad 

edilməsindən əl çəkmək haqqında düşünmədi. Azərbaycan Xalq 

Cümhuriyyətinin köməyinə göndərdiyi orduya Osmanlının başqa 

cəbhələrində ehtiyac olduğu halda yeni ordular göndərib, “işdən ucuz 

siyrilməyə çalışmadı.” 

28 avqust 1918-ci ildə İstanbulda olan alman böyük elçisi bir gün əvvəl 

ruslarla imzalanmış və təsdiq edilmə ərəfəsində olan bir müqavilə haqqında 

Osmanlı səlahiyyətlilərinə məlumat verdi.989 

 

5.26. Bakı cəbhəsində vəziyyət 
 

1 sentyabr 1918-cı ildə Respublikanın Hərbi Nazirliyi təsis edildi. Qərara 

görə Nazirlər Sovetinin sədri eyni zamanda hərbi nazir hesab edilir. General 

Mehmandarov nazir müavini təyin edildi. 

Artıq ingilislər mövcud vəziyyətlə və qüvvələr nisbəti ilə əlaqədar olaraq 

İrandakı hərbi qərargahı, Rəştdə olan konsulluqlarının Bakıya gətirilməsinin 

yanlış olduğu qənaətinə gəlmişdilər.  

İnanırdılar ki, hazırkı vəziyyətdə Bakını əldə saxlamaq imkanı yoxdur. 

Bununla əlaqədar olaraq, Denstervil əsgərlərini sentyabrın 1-nə kimi 

Bakıdan aparmağı qərara almışdı. Belə olduqda Sentrokaspi hökuməti 

limanı tərk edən hər hansı gəmini atəşə tutacağını bildirdi. Belə bir şəraitdə 

general Denstervilin Sentrokaspi diktaturasına qarşı mübarizə aparmaq 

imkanı yox idi. Onun Bakını tərk etməsi üçün yalnız dəniz yolu qalmışdı. 

Sentrokaspinin bu hədələyici münasibətindən sonra əsgərlərini Bakıdan 

çıxarmaq imkanı yox idi. İngilis generalı Sentrokaspi diktaturası ilə 

arasındakı münasibətini Birinci dünya müharibəsindən sonra çap etdirdiyi 

kitabında yazmışdır. Orada bir məsələni də qeyd etmişdi ki, münasibətlərin 

pozulmasından sonra Bakını tərk etmək faktiki olaraq mümkün deyildi. 
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Buna görə də L.Denstervil yazırdı: “Bu şərtlər altında sonuna qədər davam 

etməkdən başqa çarə qalmadığına qərar vermişdim.”990 

“Əslində Bakıya daxil olandan bir həftə sonra general L.Denstervil hərbi 

əməliyyatlarda iştirak etmədən diktaturanın elan olunmamış hərbi əsirinə 

çevrilmişdi və türklərin sonuncu hücumunu səbirsizliklə gözləyirdi” 991 

deyən müəllif yanılmayır. 

Bakıya əsas hücum ərəfəsində Qafqaz İslam Ordusu bir sıra problemlərin 

həll edilməsi istiqamətində işlər görmüşdü. Qafqaz İslam Ordusunun əsas 

tələbi yalnız 1918-ci ilin mayından avqustuna qədər olan vuruşmalarda 

öldürülmüş əsgərlərin yerini doldurmaq deyil, onların sayının daha da 

artırılması idi. Bu zaman əvvəldə qeyd edildiyi kimi, Qafqaz İslam 

Ordusunun vəziyyəti ilə əlaqədar yoxlamalar aparılmışdı. Yoxlamalar 

nəticəsində məlum olmuşdu ki, Qafqaz İslam Ordusunun mövcud vəziyyəti 

Bakını azad etməsinə imkan vermirdi. 

Bununla əlaqədar olaraq, Qafqaza yeni əsgəri qüvvələrin göndərilməsi 

Qafqaz İslam ordusu komandanlığı ilə Şərq cəbhəsi komandanlığı arasında 

yazışmaların davam etməsinə səbəb olmuşdu. O zaman Bakı 

müdafiəçilərinin sayını nəzərə alaraq belə hesablanmışdır ki, V Qafqaz 

diviziyasına ən azı 5000 nəfərlik bir qüvvə köməyə göndərilməlidir. Bakı 

ətrafında avqust döyüşlərindən sonra düşmənin imkanlarını qiymətləndirən 

,,Qafqaz İslam Ordusu kurmay rəhbəri podpolkovnik Nazim bəy Nuru 

Paşaya verdiyi raportda XV Piyada diviziyasınin bütün qüvvələri ilə Bakı 

cəbhəsinə göndərilməsinin vacib olduğu şəklində fikrini bildirmişdi.”992 

27 avqust 1918-ci il tarixində Qafqaz İslam Ordusunu 15 diviziya ilə 

gücləndirilməsi qərarlaşdırıldı. XV piyada diviziyasının tərkibi: 56-cı və 

106-cı piyada polkları, bir dağ topçu rotası, bir 10,5-lik dağ və bir 10,5-lik 

səhra batereyası diviziyaya daxil olan birliklər və qollardan ibarət idi. Onu 

da əlavə edək ki, XV piyada diviziyasının 38-ci piyada polku bir dağ 

batereyası ilə iyun 1918-ci ildə V Qafqaz diviziyasının sərəncamına 

göndərilmişdi. Diviziyanın 45-ci piyada polku Batumda idi. 

XV diviziya (komandiri polkovnik Süleyman İzzət bəy) Qafqaz İslam 

Ordusunun sərəncamına daxil olmaq üçün 3 sentyabr 1918-ci ildə 

Gümrüdən yola çıxdı. XV diviziya aşağıdakı tərkibdən ibarət idi: 191 zabit 

və 5541 əsgər. XV diviziya qüvvələri 9 sentyabr 1918-ci ildə Bakı 

                                                           
 

990 Денстервил Л. Британский империализм в Баку и Персии (1917-1918), Тифлис, 

1925, с. 309 
991  Həsənov Cəmil. Göstərilən əsəri, s. 117-118. 
992 ATASE Arşivi; BDH Koll., K. 3819, D. 6, F. 69-2. Rüştü  E. Kay. Büyük Harpte Bakü 

yollarında. s. 4-5;  Yüceer Nasır. Göstərilən əsəri, s. 114. 
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cəbhəsinə çatdı 993 . XV diviziyanın komandirlərinin fikrinə görə bütün 

heyətin Bakı cəbəhəsinə aparılması əməliyyatların aparılmasına mane ola 

bilərdi. Bununla əlaqədar olaraq XV diviziyanın bəzi hissələrinin Gəncədə 

qalmasına qərar verdilər.  

Bakı istiqlal mücahidlərinin intiqam dənizində ada idi. “Ada”nın 

sahillərini güclü intiqam dalğaları döyəcləyirdi. Bolşevik-erməni 

birliklərinin Gəncədə boğmaq istədikləri Azərbaycan Demokratik 

Respublikasının birləşmiş qoşunları Bakı ətrafında - Biləcəridə, 

Çəmbərəkənddə idi. Onlar Bakının azad edilməsi uğrunda mübarizə 

aparırdı. Azərbaycanın hər yerindən əhali istiqlal savaşına qoşulmaq, Bakını 

azad etmək uğrunda mübarizəyə şəxsi yardımını göstərmək üçün Bakıya 

doğru axışırdı. “Könüllü sıralarına qoşulmaq və onlarla bərabər getmək 

üçün həmin dəstələrə zor ilə qatılmaq istəyən qocalar, hətta qoca nənələr də 

var idi”.994 Yerlərdən gələnlər Bakı ətrafında respublika qoşununa qoşulur 

və insan dənizi yaradırdılar. Bakının quru sərhədlərində xalqın intiqam 

dənizinin dalğaları Sentrokaspi diktaturasının müdafiə istehkamlarını 

döyəcləyirdi. Bakı istiqlal həsrətində olan xalqın intiqam dənizində ada idi. 

Bakı üç tərəfdən əsl sahibləri, istiqlal mücahidləri tərəfindən mühasirəyə 

alınmış olub, kənardan yardım ala bilməz bir vəziyyətdə idi. Bakıda olan 

əhalinin çoxu imkan tapdıqda istiqlal mücahidlərinin tərəfinə keçmiş və 

erməni birliklərindən Bakının xilas edilməsinə kömək göstərməyə 

çalışırdılar. Şəhərdə zor ilə saxlanan əhalinin və silah altında olanların ən 

zəruri təminatlarında çətinliklər meydana çıxırdı. Onların ərzaq 

məhsullarına olan ehtiyacları yalnız dəniz yolu ilə ödənilməyə çalışılırdı.  

Mənbələrə995 görə ərzaq məhsulları və başqa zəruri ehtiyaclar Ənzəlidən 

və Lənkərandan dəniz yolu ilə gətirilirdi. Lakin bir məsələ də nəzərə 

alınmalıdır ki hökumət üçün əsas olan əsgərlərin təmin edilməsi idi. Ona 

görə də mənbələrə görə hökumət Bakının müdafiəsindəki əsgərləri sıxıntı 

çəkməyə qoymurdu. Lakin xalqın ən zəruri ehtiyaclarının belə ödənilməsinə 

əhəmiyyət verilmirdi.996 

 

 5.27. Komissiyaların təşkili 
 

7 sentyabr iclasında ADR hökuməti Avropa dövlətlərinə göndərilməsi 

üçün təşkil edilmiş komissiyaların tərkibinin tamamlanması haqqında qərar 

                                                           
 

993 ATASE Arşivi; TAR. Koll., K. 1, D. 1, F. 1-114; Süleyman İzzet; Büyük Harpte 15. 

Piyade Tümeninin Azerbaycan ve Şimali Kafkasya’daki Hareket ve Muharebeleri, (103 

Saylı askeri Macmua’nın 44 Saylı tarih Kısmı), 1936, İstanbul, Askeri Matbaa, s. 3; 

Yüceer, N. Göstərilən əsəri, s. 29. 
994 Yenə orada,  s. 158. 
995 Rüştü. Büyük Harpte Bakü yollarında. s. 150, 161. 
996 Yenə orada, s. 150, 161. 
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qəbul etdi. Onları müvafıq təlimatlar, statistik materiallar və digər sənədlərlə 

təchiz etmək qərarı altında Ümumdünya Sülh Konfransı başlanana kimi 

böyük dövlətlərin paytaxtlarında lazımi iş apara bilmək üçün komissiyalara 

tapşırıq verildi. 

Qafqaz İslam Ordusu komandanlığı bütün imkanlardan istifadə edərək 

Bakının azad edilməsini sürətləndirmək istəyirdi. Bu hücum da bir manevr 

idi. Bura düşmənin su da daxil olmaqla ərzaq təminatını kəsmək, ya da 

məhdudlaşdırmaqdır. Bunlardan birincisi əvvəldə qeyd etdiyimiz kimi 

xariclə şəhərin əlaqəsinin kəsilməsi idi. Başqa biri də Bakıda müdafiəçilərin 

su təminatı ilə əlaqədar idi. “Xalqın müqavimətini aradan qaldırmaq, əsgəri 

səlahiyyətliləri şəhəri təslim etməyə məcbur etmək üçün Qubadan Bakıya 

gələn içməli su 19 avqustdan kəsilmişdi”997. 

Yalnız su deyil, şəhərdə başqa zəruri məhsullar da qurtarmışdı. Ona görə 

də buranı tərk edənlərin sayının artdığı göstərilirdi. Şəhəri tərk edənlər orada 

yaşamağın mümkün olmadığını bildirirdilər. Lakin şəhərin xariclə əlaqəsi 

olmadığından xəbərlərin yalan və ya doğru olmasını müəyyən etmək 

mümkün deyildir. Bu qeyri-müəyyənlik isə xalqı təlaşa salır, bir an əvvəl bu 

vəziyyətdən qurtarmağa çalışırdılar.  

Şəhərdə təminatın çətinləşməsi təbii olaraq Sentrokaspi hökuməti ilə 

xalqın kəskin olan münasibətlərini bir daha da kəskinləşdirmişdi. Şəhəri tərk 

edənlərdən birinin verdiyi məlumat sənədlərdə əks olunmuşdu. Orada 

göstərilir ki, şəhərdəki əhali çörək sıxıntısı çəkir. Çörək sıxıntısı xalqın 

hökumətə qarşı mübarizəyə qalxmasına səbəb olmuşdu. Şəhərdəki 

qadınların çörək sıxıntısına etiraz əlaməti olaraq mitinq təşkil etdikləri 

haqqında məlumat verilirdi.998 

Şəhərdə rusları və erməniləri dəhşətə gətirən xəbərlərdən biri də Qafqaz 

İslam Ordusu komandanlığının Xəzər dənizinə sualtı gəmi gətirməyi 

planlaşdırdığı haqqında yayılan xəbər idi. 999  Əslində bu xəbərin nəzəri 

olaraq bir əsası var idi. Ola bilər ki, bu xəbər Qafqaz İslam Ordusu 

komandanlığının Şərq cəbhəsi komandanlığından sualtı gəmilər istəməsi 

haqqında tələbi ilə əlaqədar idi. Ən mümkün olanı isə Qafqaz İslam Ordusu 

səlahiyyətliləri tərəfindən məqsədli olaraq həmin xəbərin  şəhərdə yayması 

idi. Şəhərdə üç tərəfdən mühasirədə olduqlarını bilirdilər. Sualtı gəmilərin 

Xəzər dənizinə gətirilməsi Bakının xariclə olan dəniz əlaqəsini də aradan 

qaldırmış olardı. 

İngilislərin Bakıya gəldiyi ilk gündən başlayaraq Sentrokaspi hökuməti 

ilə münasibətlərinin pozulduğu haqqında əvvəldə məlumat vermişdik. 
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Burada bir məsələnin qeyd edilməsinə ehtiyac vardır. İngilislərlə 

Sentrokaspi hökuməti arasında münasibətlərin pozulmasında əsas amil 

olaraq birinciləri Bakının müdafiəsinə az qüvvə ilə gəlməsində günahkar 

bilirdilər. Əslində məsələ heç də bu qədər sadə deyildi. İngilislər 

Sentrokaspi hökumətinin Bakıdakı vəziyyətini gördükdən sonra onun uzun 

müddət davam edə bilməyəcəyinə əmin idilər.  

Belə bir şəraitdə ingilislərin tamamilə onlara tabe ola biləcək bir 

hökumətin qurulmasını düşündükləri mənbələrdən aydınlaşır. İngilislərlə 

Sentrokaspi hökuməti arasında münasibətlərin bu qədər pozulması bununla 

əlaqədar ola bilərdi. Hətta şəhərdə yayılan xəbərlər içərisind1000 hakimiyyəti 

Sentrokaspi hökumətindən alarlarsa şəhərdə kimsənin ac qalmayacağı və 

vəziyyəti düzəldəcəkləri haqqında öhdəliklər götürdüyü də var idi. Bu 

xəbərlərin doğru payı böyük idi. 

Bakının azad edilməsi uğrunda mübarizə son mərhələsinə daxil olurdu. 

Əvvəlcədən müəyyən edildiyi kimi Bakının azad edilməsi əməliyyatlarına 

rəhbərliyi Xəlil Paşa həyata keçirmək istəyirdi. Bakının azad edilməsində 

əsgəri birliklərin hərəkatını yaxından idarə etmək üçün 8 sentyabr 1918-ci 

ildə Xəli Paşa qatarla Gəncədən çıxdı. 10 sentyabrda Bakı yaxınlığında 

Putada1001 olması nəzərdə tutulurdu. 

 

5.28. 10-15 sentyabr 1918-ci il 
 

Qafqaz İslam Ordusunun komandanlığı əsas Bakı hücumuna uzun 

müddət idi hazırlaşırdı. Lakin Bakı hücumunun XV diviziyanın Bakı 

cəbhəsinə gəlməsi ilə əlaqədar olaraq vaxtın müəyyən edilməsinə imkan yox 

idi. Artıq XV diviziya Bakı cəbhəsində müvafiq bölgələrə yerləşdikdən 

sonra hücumun vaxtının müəyyən edilməsinə imkan var idi. Buna görə də 

Bakıya hücumun vaxtı dəqiq olaraq müəyyən edilmişdi. Qafqaz İslam 

Ordusu komandanlığından Bakıya hücumun vaxtının müəyyən edilməsi ilə 

əlaqədar olaraq 10 sentyabr 1918-ci il tarixli əmr ilə hazırlıqlar başlanmışdı. 

Hücum öncəsində komandanlığın fikrinə görə hücumun idarəsinin 

mərkəzləşdirilməsi ilə əlaqədar olaraq təşkilati tədbirlər gördülər. Hücum 

əvvəlində Şərq cəbhəsi komandanlığı və bu komandanlığa tabe olan Şimal 

qrupu ləğv edilərək cəbhədəki bütün birliklər hərəkəti idarə edəcək Qafqaz 

İslam Ordusunun sərəncamına verilmişdi. 

Bakıya hücumda iştirak edəcək birliklərin idarəsi aşağıdakı şəkildə 

müəyyən edilmişdi. V Qafqaz diviziyasına Mürsəl Paşa, XV piyada 

diviziyasına kurmay podpolkovnik Süleyman İzzət bəy, Cənub Qrupu 
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birliklərinə isə polkovnik Cemil Cahit bəy komandanlıq edəcəkdilər. 

Podpolkovnik Halim Pertev bəy Cənub qrupuna daxil olan və Azərbaycan 

milislərindən təşkil olunmuş IV polka komandanlıq edəcəkdi.1002  

“Sentyabrın ilk həftəsinin sonlarına doğru Qafqaz İslam Ordusu və digər 

türk birliklərinin hazırlıqları tamamlanmaqda idi. Bu dövrdə Qafqaz İslam 

Ordusunun əsgərlərinin sayı 7-8 min nəfər idi. Azərbaycanlı könüllülər 6-7 

min nəfər idi. Bakıda bir neçə yüz ingilis əsgəri və 7-8 min nəfər erməni-rus 

milisləri var idi.”1003 Başqa bir mənbədə Bakı cəbhəsində “təxminən 8000 

Osmanlı əsgəri ilə 6000-7000 Azərbaycan milis qüvvəsinin toplandığını da 

qeyd edən müəlliflər1004 vardır. Əslində bu məlumatlar arasında o qədər də 

əsaslı fərq yoxdur. Müxtəlif mənbələrdə fərqli rəqəmlər vardır. 

10 sentyabr 1918-ci ildə Orconikidze Vladiqafqazdan Leninə xəbər 

verirdi: “Bakının vəziyyəti çox təhlükəlidir. Şəhər türklər tərəfindən top 

atəşinə tutulur. Türklər şəhəri qeyd-şərtsiz təslim etməyi tələb edirlər.  

Sazişçilər ittifaqı xain menşeviklər və daşnaklar şəhəri təslim etməyə 

hazırlaşırlar.”1005 

 

5.29. Bakının müdafiəçilərinin aldadılması 
  

Bakıya hücumun qərb istiqamətində aparılması müəyyən edilmişdi. 

Lakin Qafqaz İslam Ordusu komandanlığı elə etmək istəyirdi ki, Bakı 

komandanlığını qəfildən, hazırlıqsız yaxalasınlar. Buna görə hücumun 

istiqaməti ilə əlaqədar Bakı komandanlığına yanlış məlumat vermək 

istəyirdilər. Buna görə Qafqaz Ordusu komandanlığı 3 avqust 1918-ci ildən 

başlayaraq Bakı cəbhəsində şimal istiqamətində məhdud hücumu həyata 

keçirməyə başladı. Bu məhəlli hücumların məqsədi ondan ibarət idi ki, Bakı 

komandanlığında Qafqaz İslam Ordusunun əsas hücum istiqamətinin 

şimalda olacağı fikrini yaratmaq idi. Cəbhədəki bütün birliklər Yanardağ-

Binəqədi xəttinə toplanmışdı. 

Bu, Bakı komandanlığında yanlış hərbi proqramın meydana çıxmasına 

təsir göstərmək idi. Qafqaz İslam Ordusunda olan dəyişmələri Bakı 

komandanlığı qeydə alırdı. Bakıdan qalxan təyyarələr Qafqaz İslam Ordusu 

cəbhəsi birlikləri üzərində uçur, orduda olan yerdəyişmələri komandanlığa 

məlumat verirdi. Nəticədə Bakı komandanlığı bu qənaətə gəlmişdi ki, 

Qafqaz ordusunun Bakı hücumu cəbhənin şimal istiqamətində həyata 

keçiriləcəkdir. Bununla əlaqədar olaraq Bakı komandanlığı şimaldakı 

                                                           
 

1002 ATASE Arşivi; BDH Koll., K. 3821, D.15, F. 65-4;  Yüceer Nasır. Göstərilən əsəri, s. 

114. 
1003 Kurat A. N. Göstərilən əsəri, s. 538. 
1004 Allen ve  Muratoff, Türk-Kafkas Sınırındaki Harplerin Tarihi, s. 458. 
1005 Орджоникидзе Г.К. Статьи и речи. M., 1956, с. 43.  
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qüvvələrə qarşı tədbir görmək məcburiyyətində idi. Qafqaz İslam Ordusu 

komandanlığı isə qısa vaxt ərzində şimaldakı qüvvələri qərb cəbhəsinə 

keçirmək imkanına malik idi. Bu, onun bir üstünlüyü idi. 

Bakının istehkamlarında hələ də təşkil olunmağa imkan tapmamış 

Sentrokaspi diktaturasının qoşunları azərbaycanlı türk qüvvələrinə qarşı 

dayanmağa çalışırdı. 

İngilislər Bakıya hansı səbəbdən dəvət edildilər? Bu suala cavab vermək 

o qədər çətin deyildir. Sentrokaspi diktaturasını təşkil edən eser-menşevik-

daşnak bloku ingilislərə olan məhəbbətdən yox, azərbaycanlı-türk hərbi 

birləşmələrindən qorxduqlarından onları çağırmışdılar. Lakin hələ eser-

menşevik-daşnaklar ingilis siyasətinin nə demək olduğunu bilmirdilər. 

Bakıya daxil olan ingilislər heç də Azərbaycan Demokratik Respublikasının 

və türklərin hərbi qüvvələrinə qarşı vuruşmaq fikrində deyildilər. Onlar 

vəziyyətə nəzarət edir, Sentrokaspi hökumətinin hərbi qüvvələri ilə Bakını 

qorumaq istəyirdilər. Lakin hadisələrin gedişi göstərirdi ki, Sentrokaspi 

hökuməti Bakını qorumaq iqtidarında deyildi. 

Bakının ətrafında Çəmbərəkənddə, Bayılda, Qurd qapısında gərgin 

döyüşlər gedirdi. Sentrokaspi qüvvələri və Petrovun dəstəsi respublika 

qoşunlarına müqavimət göstərirdilər. Lakin vəziyyət böhranlı idi. 

Azərbaycanın hər yerindən axışıb gələn qüvvələrin qarşısını almaq mümkün 

deyildi. Lenin çətin vəziyyətdə olduğundan Bakıya hərbi qüvvələr göndərə 

bilmirdi. Hakimiyyətdən məhrum olmuş nökərləri Bakıda zorla özlərini 

qoruyurdular. Ümidsiz olaraq kiçik dəstələrlə şəhərin ayrı-ayrı yerlərində 

fəaliyyət göstərirdilər. Lakin onların gücü nə özlərini qorumağa, nə də 

Bakıya doğru gələn istiqlal baharının qarşısını almağa imkan verirdi. 

 

5.30. II Bakı hücumu və şəhərin azad edilməsi 
 

Artıq Bakının azad edilməsi uğrunda mübarizə son mərhələsinə çatmışdı. 

Azərbaycanlı-Osmanlı ordu birliklərinin Bakı üzərinə hücum hazırlıqları 

tamamlanmışdı. Bakıya hücumda yeni təşkil edilmiş azərbaycanlı birliklərlə 

yanaşı, iki osmanlı diviziyası iştirak edəcəkdir. Qafqaz İslam Ordusunun 

hücum əmrinə görə V Qafqaz diviziyası 14 sentyabr 1918-ci ildə saat 0200-

da bomba və süngü ilə hücuma başlayacaqlar. Dan yeri ağarınca Bakının 

müdafiəçiləri 1-ci və 2-ci istehkamları ələ keçirərək ora yerləşməli idilər. 

Səhər vaxtı isə V Qafqaz diviziyası topçu atəşinin köməyi ilə Bakıya 

hücumunu davam etdirəcəkdir. 35 topun köməyi ilə V Qafqaz diviziyası 

Bakını zəbt etməli idi.1006 

                                                           
 

1006 ATASE Arşivi; №4/15294, Kls. 3820, Dos.11, F. 7-31 ve 34; Büyük Harpte Bakü 
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Salyan birlikləri V Qafqaz diviziyasının sərəncamına verilmişdi. Onlar 

Ələt-Puta bölgəsində V Qafqaz diviziyasını yandan qoruyacaq və dəmir 

yolunun işləməsini təmin edəcəkdilər. V Qafqaz diviziyasının sərəncamında 

olan zirehli qatar səhər çağı Heybət stansiyasına doğru hərəkət edəcəkdir. 

Bu zaman Qurd qapısında olan düşmən atəşini də üzərinə çəkmiş olacaqdır. 

Bununla da V Qafqaz diviziyasının sağ tərəfini qorumuş olacaqdır.1007 

XV piyada diviziyasının ilk vəzifəsi düşmənə psixoloji təsir göstərmək 

idi. Hücum başlandıqda XV piyada diviziyası Biləcəri, Balaxanı, Suraxanı, 

Əhmədli istiqamətlərində düşmən qüvvələrini təsbit etməli, Əhmədlini 

tutmalı idi. Bunlarla yanaşı olaraq V Qafqaz diviziyasının şimal tərəfini 

qorumaq idi. Maştağa (Tofiq bəy)  birlikləri Balaxanı istiqamətində Bakıya 

hücum etməli idi. Zihni bəyin süvari birliklərinə qarşı duran düşmən 

qüvvələrinin arxasına keçməyə çalışacaqlar. Zihni bəyin süvari birlikləri 

Coşandan Maştağa birlikləri ilə əlaqəli olaraq Əhmədli istiqamətində qərb 

istiqamətində hücum etməli idilər. 

Birləşmiş qüvvələrin Bakıya hücumuna Nuru Paşa komandirlik etməli 

idi. Şərq Orduları qrupunun, Qafqaz İslam Ordusunun və V Qafqaz 

diviziyasının qərargahı Güzdəkdə, XV piyada diviziyanın qərargahı 

Binəqədidə idi. 1008  Qafqaz İslam Ordusu komandanlığının əmrində Bakı 

azad edildiyində şəhərdəki əhaliyə münasibət məsələsi ciddi şəkildə 

qoyulmuşdu. Əmrə görə, Bakı azad edildikdə əsir alınanların milliyyətindən 

asılı olmayaraq, həyatlarının qorunması üçün lazım olan tədbirlərin alınması 

əmr edilirdi.1009 Bu əmr Qafqaz İslam Ordusunun humanizminin təzahürü 

idi. 

Saat 300-da Bakının birinci müdafiə xətti işğal edildi. Saat 6-da Bakının 

ikinci müdafiə xətti də tutuldu. Bu hücumlarda topçu birliklərinin gücündən 

məharətlə istifadə edilmişdi. Qurd qapısı istiqamətində düşmənin 

fəallaşması hiss edilincə, topçu birlikləri düşmənə hərəkət etməyə imkan 

verməmişdir. Sallaqxana və Salyansk məntəqələrində düşmənin hücum 

hazırlığı başlanmamış dağıdılmışdı.1010 

Bu hücumlarda XIII və IX polklar irəliləyərək Qurd qapısı ətrafındakı 

qəbiristanlığın şimalındakı şəhərin hakim yüksəkliklərini ələ keçirmişdilər. 

                                                           
 

1007 ATASE Arşivi; №4/15294, Kls. 3820, Dos.11, F. 7-31 ve 34; Büyük Harpte Bakü 

yollarında; s. 184, 189, 191; Birinci Dünya Harbinde Türk  Harbi Kafkas Cephesi 3’ncü 

Ordu Harekatı Cilt II, Ankara, 1993, s.586. 
1008 ATASE Arşivi; №4/15294, Kls. 3820, Dos.11, F. 7-31 ve 34; Büyük Harpte Bakü 

yollarında; s. 184, 189, 191; Birinci Dünya Harbinde Türk  Harbi Kafkas Cephesi 3’ncü 

Ordu Harekatı. Cilt II. Ankara, 1993, s. 586. 
1009 ATASE Arşivi; BDH Koll., K. 3820, D. 11, 7-31, 7-32; Yüceer N. Göstərilən əsəri, s. 
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Bakıya hücumun baş qəhrəmanı 1011  hesab edilən 56-cı polk da Bakının 

başqa hakim yüksəkliklərini ələ keçirmiş, qarşısında pozulmuş halda şəhərə 

doğru qaçan əsgərləri təqib edirdilər. Bu arada Qurd qapısı ilə Bayıl 

arasında olan ermənilərin də istehkamları işğal edilmişdi. 56-cı polkun 

qarşısında qaçan erməni, rus və ingilis birlikləri Qırmızı Kışla qərargahında 

müdafiə olunmaq istədiklərində oranın topa tutulması ilə əlaqədar olaraq 

şəhərə doğru qaçmağa məcbur oldular. Azərbaycan və türk birliklərinin 

uğurlu əməliyyatı nəticəsində saat 16.00-a qədər şəhərin kənar məhəllələri 

azad edilmişdi. Axşam küçə vuruşmalarında itkilərə  yol verməmək üçün 

birliklərə əldə etmiş olduqları mövqelərdə dayanmaları əmr edildi. Gecə 

boyunca şəhərin mühüm hərbi əhəmiyyətli nöqtələri top atəşinə tutuldu1012. 

Qafqaz İslam Ordusu Bakının müdafiəçilərinin diqqətini yayındırmaq 

üçün müxtəlif  kombinasiyalardan istifadə edirdi. XV piyada diviziyasının 

hərbi birlikləri düşmənin diqqətini cəlb etmək, hücumun ağırlıq mərkəzinin 

onlarla bağlı olduğu fikrini yaratmaq üçün hərəkətə başladılar. Bakının 

müdafiəçiləri bu hərəkətin həqiqi mahiyyətini anlamadan onu birbaşa qəbul 

etmişdilər. Uğursuz və uğurlu vuruşmalar gün ərzində davam etmişdi. 14 

sentyabr 1918-ci ildə XV piyada diviziyasının 38-ci piyada polku 

Ermənikəndi deyilən mövqelərdə Bakının şimalında olan hakim 

yüksəklikləri tuta bildi.1013 

Qafqaz İslam Ordusunun 14 sentyabrdakı hücumları da Bakının tam azad 

edilməsinin yaxınlaşdığını göstərirdi. Bakının bütün tərəflərində hakim 

yüksəkliklər Qafqaz İslam Ordusunun birlikləri tərəfindən tutulmuşdu. 

Qarşıda Bakının mərkəzini ələ keçirmək  və Bakıda hakimiyyəti ələ almaq 

var idi. Buna görə də 14 sentyabr 1918-ci il tarixdə Qafqaz İslam Ordusu 

komandanlığı 15 sentyabrda əsaslı vuruşmalara hazırlaşırdı. 

14 sentyabr 1918-ci il tarixində Qafqaz İslam Ordusu komandanlığının 

Bakının azad edilməsi ilə əlaqədar əmr saat 2030-da alındı. Əmrə görə V 

Qafqaz diviziyası Ermənikənddən keçməklə Bakının mərkəzinə hücum 

etməli idi. XV piyada diviziyasının sağ qanadı isə şəhərin Qaraşəhər 

hissəsini zəbt etməli, orada bir polk ilə bir dağ batereyası qoyaraq Bakının 

kənar məhəllərində gözləməli idi.1014 

 İngilislər üçün artıq məlum işdi ki, Birləşmiş Azərbaycanlı Osmanlı 

qüvvələrinə qarşı durmaq imkansızdır. Ona görə də onlar şəhəri tərk etməyə 

                                                           
 

1011 Yüceer N. Göstərilən əsəri, s. 117. 
1012 Rüştü. Göstərilən əsəri, s. 205-206; Yüceer N. Göstərilən əsəri, s. 117. 
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hazırlaşmağa başladılar. 14 sentyabrda axşam çağı ingilislər birliklərini 

limana doğru yığmağa başladılar.1015 Sentyabrın 15-i gündüz saat 3-ə qədər 

davam edən döyüşlərin nəticəsində Bakını müdafiə edən erməni, rus və 

ingilislərin müqaviməti qırıldığından şəhəri təslim etməkdən başqa çarə 

qalmamışdı.1016 Əslində, şəhərin sentyabrın 14-də axşam təslim olunacağı 

bəlli idi. Bakının müdafiəsinə böyük ümidlər bağlayan ingilislər ayın 14-də 

axşam saat 22:00-da limana yığışıb gəmilərə minib Ənzəliyə tələsirdilər.1017  

Saat 22-də şəhərdəki ingilis əsgərlərinin hamısı1018 gəmilərə mindirilərək 

işıqlarını söndürüb şəhərdən uzaqlaşdırıldılar. Ənzəliyə getmək üçün şəhəri 

tərk etməyə başladılar.1019 General Denstervil məqsədinə nail olmayaraq və 

dağılmış ordusu ilə birlikdə Ənzəliyə geri döndü. Bakının azad edilməsinə 

qarşı durdura bilməməsi ilə əlaqədar olaraq Denstervil vəzifəsindən alındı 

və rütbəsi bir mərtəbə aşağı salındı. İngilis birliklərinin komandanlığına 

general Tomson təyin edildi.1020Bir sıra mənbələrdə ingilislər Bakını tərk 

edərkən “Xəzər Donanmasının çoxlu gəmisini də özləri ilə apardıqları” qeyd 

edilir. 1021  Rus və ermənilərin 1022 Bakıdan qaçarkən mindikləri gəmilərlə  

Dərbənd və Petrovskiyə getdilər.1023 

Loyd Corc xatirələrində ingilislərin Birinci dünya müharibəsinin 

sonlarına doğru Bakıya gəlmələrini də aydınlaşdırmağa çalışmışdı. Bakıya 

göndərilmiş olan ingilis birlikləri haqqında bunları yazmışdı: “Rusiyanın 

bizdən ayrılmasından və Brest-Litovsk müqaviləsini imzalamasından sonra 

müdaxilə edilməsi vacib hesab etdiyimiz başqa bir rus ölkəsi də var idi. 

Mərkəz dövlətlərinin Xəzər dənizi sahilindəki neft sahələrindən 

çıxarılmasının qarşısını almaq istəyirdik.” 1024  Müəllifin burada təkzib 

etməyə çalışdığı məsələ ingilislərin Azərbaycan istiqlalına qarşı 

olmadıqlarını göstərmək idi. 

                                                           
 

1015  General Denstervil. Britaniya İmperatorluğu, Bakı və İran, s. 263 
1016 1016 General Denstervil. Britaniya İmperatorluğu, Bakı və İran, s. 263 
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“Azsaylı ingilis qoşun bölmələri güclü hücumlar qarşısında aciz idi. Yerli 

qüvvələr isə hərbi baxımdan elə də böyük imkanlara sahib deyildi. Bakıda 

hakimiyyət tərəfindən silah altına alınmışlar – zorla səfərbər edilmişlər 

Azərbaycan Xalq Cümhuriyyətinə qarşı döyüşmək istəmirdilər.” 1025 

İngilislər mövcud vəziyyətdən baş çıxarmaq üçün müxtəlif vasitələrdən 

istifadə edir, Sentrokaspi ilə birlikdə olmasına baxmayaraq Qafqaz İslam 

Ordusuna da yaxınlıq göstərmək istəyirdi. İngilislər buna görə də, “Bütün 

müsəlmanları Bakının müdafiəsinə çağıran müraciət də hazırlamışdılar. Bu 

müraciət ”Biz müsəlmanlarla danışıqlara hazırıq!”  nidası ilə bitirdi.1026 

Bakının tezliklə Türk-azərbaycanlı birləşmələri - qoşunları tərəfindən 

azad ediləcəyinə şübhə etməyən general Denstervil sərəncamında olan 

əsgəri qüvvələri müharibə meydanından geri çəkməyə cəsarət etmirdi. 

Çünki onları “Sentrokaspi”çilər güllə yağmuruna tuta bilərdilər.1027 

Bakı üzərinə son hücum əmrdə göstərildiyinə müvafiq olaraq 15 sentyabr 

1918-ci ildə saat 0530-da top atəşi ilə başlandı. 6.30-da 56-cı piyada polku 

hücuma başladı. Bakının  tutulması vəzifəsi də 56-cı polka verilmişdi.1028 

Bununla yanaşı V Qafqaz və XV piyada diviziyalarına məxsus olan birliklər 

müxtəlif  yerlərdən, lakin ciddi əlaqələndirilmiş halda Bakının mərkəzinin 

azad edilməsinə başladılar. Şəhərdəki erməni-rus birlikləri üçün məlum idi 

ki, artıq onların müqavimətinin heç bir əhəmiyyəti yoxdur. Vəziyyətin 

dəyişdirilməsi mümkün deyildir. Bununla əlaqədar olaraq bir zamanlar 

Leninin Şaumyana vermiş olduğu resept indi Sentrokaspi hökumətinin 

tərəfdarları tərəfindən həyata keçirilməyə başlanmışdı. Bakının müxtəlif 

yerlərində neft ehtiyatları yandırılırdı. Onları yalnız Bakı tam azad 

edildikdən sonra söndürülə bilinəcəkdir. 

“Azərbaycan nefti bu elə bir qüvvədir ki, bütün dünyanı özü ilə əlaqədar 

edir. Rusiya bütün əzəmət və qüdrətini ona bağlamışdır. Qafqaz onunla 

canlı, yaşar olduğuna qanedir. Avropanın yanacaq həsrətilə yanan könlü 

bunun eşqilə yanır. Azərbaycanın həyatı isə damarlarında cərəyan edən bu 

siyah qanla ayaq üstə durur. Nefti ondan aldığınız gün o, bütün 

gözəlliklərini itirər və iflic olmuş hala gələr.1029  

Bakının və yaxın ərazilərin əhalisi gəmilərə minərək Nargin adası 

yaxınlarında vuruşmaların nəticəsini gözləyirdilər.1030 

15 sentyabrda saat 0830-da artıq Bakının hər tərəfində bütün mövqelər 

Azərbaycan-türk qüvvələri tərəfindən azad edilmişdi. Erməni-rus 

                                                           
 

1025 “Byulleten diktaturö” 30 avqust 1918-ci il, №25. 
1026 “Byulleten diktaturö” 30 avqust 1918-ci il, №25. 
1027 “Byulleten diktaturö” 30 avqust 1918-ci il, №25. 
1028 Rüştü. Göstərilən əsəri, s. 209. 
1029 Məmməd Əmin Rəsulzadə. Azərbaycan Cümhuriyyəti. Bakı, 1991, s. 38. 
1030 Rüştü. Göstərilən əsəri, s. 112.  
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birliklərinin müqavimət göstərmək imkanları olmadığından canlarını 

qurtarmaq haqqında düşünürdülər. Bunun üçün o zaman Bakıda olan xarici 

ölkələrin nümayəndələrinə müraciət edirdilər. Qafqaz İslam Ordusu 

Komandanlığı şəhərdəki vəziyyəti bildiyindən xarici dövlətlərin 

nümayəndələrinin vasitəçi ola biləcəklərini də bilirdi. Saat 10.30-da XIII 

Qafqaz polku komandanlığından məlumat verilirdi ki, İran bayraqlı bir 

avtomobil Bakıdan çıxaraq qərargaha doğru gəlir. İran bayraqlı avtomobilin 

gəlməsinə imkan verildi. Qafqaz İslam Ordusu birliklərinə nümayəndələrin 

gəlməsinə imkan vermək üçün top atəşinə ara vermək də əmr edilmişdi.1031  

Bununla əlaqədar olaraq Süleyman İzzət bəyin mövqeyi çox maraqlı 

olmuşdu. Qeyd etdiyimiz kimi, Bakıda təslim şərtlərini müzakirə etmək 

üçün nümayəndə heyəti göndərilməsinə baxmayaraq, evlərə sığınmış 

ermənilər birliklərimizə qarşı atəşi davam etdirirdilər. Bununla əlaqədar 

olaraq, Süleyman İzzət bəy bildirirdi ki, nümayəndə heyəti həqiqətən təslim 

olmağın şərtlərini müzakirə etmək istəyirlərsə, əvvəlcə ermənilər atəşi 

kəsməlidirlər. Süleyman İzzət bəyin bu tələbi ilə əlaqədar olaraq, 

ermənilərdən nümayəndə gəlməmişdi. Erməni nümayəndəsi gələrək atəşi 

kəsəcəklərini və şəhərin 4 saatdan sonra təslim ediləcəyini bildirdilər. 

Bundan sonra top atəşi kəsilərək hücum dayandırılmışdı. Atəşkəsə nail 

olunması əhaliyə qüvvətli təsir göstərmişdi. Əsgərlərlə xalq əllərində ağ 

bayraq gələrək silahları ilə birlikdə təslim olmağa başlamışdılar.1032 

İran bayraqlı avtomobildə İranın Bakıdakı səfiri və Bakı Cəbhəsində 

erməni birliklərinin komandiri idi. Onlar Bakı şəhərində qalan düşmən 

qüvvələrinin təslim olmasının formasının müyyən edilməsi ilə əlaqədar 

gəlmək istəyən nümayəndə heyəti haqqında məlumat vermək istəyirdilər. 

Onların məlumatına görə V Qafqaz diviziyasının komandanlığı ilə İran, 

Amerika, İsveç, Daninmarka səfirləri ilə birlikdə Bakı Hökumətinin 

nümayəndələrindən təşkil edilmiş heyət görüşmək istəyirdilər. Gələnlərin 

istəkləri qəbul edildi. V Qafqaz diviziyasının kurmay başçısı Rüştü bəy 

yanında İran səfiri olduğu halda yuxarıda adı keçən heyəti gətirmək üçün 

Bakıya göndərildi.1033 

Bakının azad olunması günü - sentyabrın 15-də saat 10:30-da İran 

bayrağı ilə bərabər ağ bayrağın qaldırıldığı avtomobildəki nümayəndələr 15-

ci Qafqaz diviziya qərargahına gələrək şəhərin təslim edilməsi şərtlərini 

müzakirə etmək istəklərini bildirdilər. Qafqaz İslam Ordusu 

komandanlığının tapşırığı ilə V Qafqaz diviziyasının qərargah rəisi, 

                                                           
 

1031 Büyük Harpte Baku yollarında, s. 212-213. 
1032 ATASE Arşivi; TAR. Koll., K. 1, D. 1, F. 1-109. 
1033 Büyük Harpte Baku yollarında, s. 212-213; Birinci Dünya Harbinde Türk  Harbi Kafkas 

Cephesi 3’ncü Ordu Harekatı Cilt II, Ankara, 1993, s.590; Yüceer N. Göstərilən əsəri, s. 

119. 
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podpolkovnik Rüştü danışıqlar üçün gəlmiş iki nəfərlə Bakıya gedərək 6 

maddədən ibarət bir saziş layihəsi hazırladı və bu sazişin şərtlərinə görə 

Bakı təslim edildi.1034  İstiqlalımızın elanı bu mürəkkəb, ziddiyyətli, eyni 

zamanda şərəfli tariximizin başlanğıcıdırsa, 15 sentyabr tarixi hadisəsi Milli 

Azərbaycan dövlətinin təsdiqidir. 

Bakıda hazırlanmış nümayəndə heyəti V Qafqaz diviziyasının 

qərargahına gətirildi. Nümayəndə heyətində İran səfiri, Bakının Cəbhə 

komandiri, Bakı Şəhər Bələdiyyə Məclisinin nümayəndələri daxil idi. 

Bununla əlaqədar olaraq XV piyada diviziyanın komandanlığına da “Bakı 

nümayəndələri ilə təslim şərtləri razılaşdırılması ilə əlaqədar olaraq atəşin 

kəsilməsi” haqqında əmr verildi.1035 

Bakıdan gələn nümayəndələr ilə komandanlıq arasında aşağıdakı şərtlərlə 

razılaşma əldə edildi: 

- Qeyd - şərtsiz Bakının dərhal təslim edilməsi; 

- Mövcud düşmən əsgərlərinin təslim edilməsi; 

- Top və silahlarla, dövlət malı, şeylər və binaların təhvil edilməsi; 

- Nargin adasındakı türk, alman və avstriyalı əsirlərin təhvil 

verilməsi; 

- Silah anbarlarının, ərzağın, avtomobil və daşıma maşınlarla 

birlikdə zirehli avtomobillərin, təyyarələrin və bütün sursatın təhvil 

verilməsi.1036 

Bunlardan başqa Qafqaz İslam Ordusuna qarşı Bakıda müdafiəçilərin 

müqavimətini qüvvətləndirmək üçün şəhər təslim olarsa, onların qılıncdan 

keçiriləcəkləri haqqında xəbərlər yayılmışdı. Qafqaz İslam Ordusu 

komandanlığı bu xəbərlərin yayıldığını bilirdi. Ona görə də, Bakının azad 

edilməsinin son günündə ən mühüm tələblərdən biri də şəhər təslim 

olduqdan sonra əhaliyə qarşı zorakılıqlar göstərilməməsi, şəhərin talan 

edilməməsi, əhalinin can və mallarının qorunacağına təminat verilməsi idi. 

Buna görə də, Bakı nümayəndəsi ilə razılıq əldə edildikdən sonra bir 

bəyannamə də hazırlandı. Bəyannamədə Bakı təslim edildikdən sonra 

əhalinin can və mallarının təhlükəsiz olduğunu, kimsəyə cəza verilməyəcəyi 

nümayəndələr vasitəsi ilə xalqa bildirilmək istənirdi.1037 

Bakıya son hücum 36 saat davam etmişdi. Bakının bütün tərəflərindən 

birləşmiş Azərbaycanlı və Osmanlı əsgəri birlikləri Bakının mərkəzinə 

doğru irəliləyərək şəhəri azad etmişdilər. Cənub Qrupunun komandiri 

                                                           
 

1034  “Azərbaycan” qəzeti, 15 sentyabr 1918-ci il. Nesir Yüceer. “Birinci Dünya 

müharibəsində Osmanlı ordusunun Azərbaycan və Dağıstan əməliyyatı”. “Qafqaz” 

Universiteti. Bakı, 1999, s. 142-143, 145 
1035 Büyük Harpte Baku yollarında, s. 213. 
1036 Büyük Harpte Baku yollarında, s. 213.  
1037 Büyük Harpte Baku yollarında, s. 213. 
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polkovnik Cəmil Cahid bəy Bakı bölgəsinin komandanlığına təyin olundu. 

Qısa müddət içərisində Qafqaz İslam Ordusu komandanlığı Bakının 

müxtəlif yerlərində müdafiə tədbirlərini həyata keçirdi. 38-ci piyada polku 

Qaraşəhəri müdafiə edəcəkdi. 56-cı piyada polku Bakının asayişini təmin 

edəcək və idarə olunmasına nəzarət edəcəkdir. Bayıl və Zığ burunlarında bir 

batereya yerləşdirildi. 

V Qafqaz diviziyasının komandiri Mürsəl Paşanın əmrinə verilən XV 

piyada diviziyası, 38-ci piyada polku istisna olmaqla Əhmədli 

yüksəkliklərində toplanmağa başladılar. V Qafqaz diviziyası Bakının 

qərbində toplanmağa başladı. Şərq Orduları Qrupunun komandiri Xəlil Paşa 

ilə Qafqaz İslam Ordusunun komandiri Nuru Paşa 16 sentyabr 1918-ci ildə 

Bakıya gəldilər. Onlar Bakıya girmədən əvvəl qəhrəman V Qafqaz və XV 

piyada diviziyalarını yoxladılar və diviziyaların bir rəsmi keçidləri 

planlaşdırılmışdı. 1038  Bakının azad edilməsi Qafqaz İslam Ordusunun 

zəfərinin ən yüksək nöqtəsi idi. Azərbaycan Demokratik Respublikasının 

paytaxtı türk qardaşlarının köməyi ilə azad edilmişdi. Şaumyan hər zaman 

Bakının Azərbaycanla birləşməsinə imkan verməyəcəklərini iddia edirdi. 

Azərbaycan Demokratik Respublikasının liderlərindən Məmməd Əmin 

Rəsulzadə də onların iddialarına Bakının Azərbaycandan ayrılmasına qarşı 

olaraq, fikrini aşağıdakı şəkildə ifadə edirdi “Bütün coğrafi, etnoqrafik, 

tarixi, hüquqlar baxımından Bakı Azərbaycana məxsusdur. Bakıdan 

məhrum Azərbaycan - başsız bədəndir” demişdilər.1039 28 may 1918-ci ildə 

qurulan Azərbaycan Demokratik Respublikası 15 sentyabrda, “Qurban 

bayramı kimi gözəl bir gündə Bakı təkrar öz sahiblərinin əlinə keçdi.”1040 

Həqiqi istiqlalına qovuşdu. 105 günlük ağır mübarizədən sonra 

Azərbaycanlı və Osmanlı əsgəri birlikləri Bakıya daxil oldular.  

Bakının azad edilməsi uğrunda vuruşmalarda  iştirak edən V Qafqaz və 

XV piyada diviziyaların itkisi aşağıdakı qədər olmuşdu: Şəhid və yaralıların 

sayı 800-1000 nəfər müəyyən edilmişdi. Qafqaz İslam Ordusunun ortaq-

birləşdirilmiş birliklərinin  fövqəladə, tarixdə analoqu olmayan hərbi 

xidməti ilə Bakı azad olunaraq Azərbaycana qaytarıldı.  

Azərbaycan Xalq Cümhuriyyətinin 80 illik tədbirlərində ümummilli lider 

Heydər Əliyev Bakının azad edilməsinə toxunaraq qeyd edirdi: “Yalnız 

1918-ci il sentyabr ayının 17-də Azərbaycanın paytaxtı Bakıya gələ 

                                                           
 

1038 ATASE Arşivi; №1/127, Kls. 1124, Dos. 421, F. 1-30; №4/15294, Kls. 3820, Dos. 11, 

F. 7-112, 113, 121, 126; Büyük Harpte Baku yollarında, s. 214-216;  Süleyman İzzet; 

Büyük Harpte 15. Piyade Tümeninin Azerbaycan ve Şimali Kafkasya’daki Hareket ve 

Muharebeleri, s. 48, 49 
1039 M.Ə.Rəsulzadə. Azərbaycan Cümhuriyyəti, Bakı, 1990, s. 43. “Azərbaycan” qəzeti, 29 

sentyabr 1918, 42 
1040 M.Ə.Rəsulzadə. Azərbaycan Cümhuriyyəti, Bakı, 1990, s. 42. 



 
 
 

372 
 

bilmişlər.”1041Ümummilli lider Heydər Əliyev əlavə edərək bildirirdi ki, 

Bakı azad olunandan sonra daha çox iş var idi. “Ondan sonrakı dövr 

Azərbaycan Xalq Cümhuriyyətinin çox qızğın fəaliyyət dövrüdür.”1042 

Məmməd Əmin Rəsulzadə bununla əlaqədar “Əsrimizin Səyavuşu” 

əsərində yazır: “Türkiyə, himayəsinə aldığı Azərbaycanı tam vaxtında 

qurtarmağa  girişdi. Bakını Azərbaycan qatillərindən təmizləyərək özünə 

verdi. Əsrimizin Səyavuşu zəmanəmizin Turan baş komandanı tərəfindən 

özünə təlqin  olunan bu gözəl və zəngin parçada tikinti və məskən salma 

başladı. Əsrimizin “Siyavuş gərd”inin təməlləri quruldu. Azərbaycan 

Cümhuriyyəti təşəkkül etdi.”1043 

Məmməd Əmin Rüsulzadə  15 sentyabr tarixini belə qiymətləndirirdi:  

“Azərbaycan xalqının tarixində bu gün 28 May qədər böyük bir dəyərə 

malikdir. 28 Mayda Cümhuriyyətin istiqlalı bütün cahana elan edilmişsə, 15 

sentyabrda bu istiqlal maddətən təyin olunmuş, Azərbaycan hökuməti öz 

təbii mərkəzinə müvəffəqiyyətlə daxil olmuşdur”.1044 

Bakının azad olunması xəbərini sentyabrın 15-də Gəncədə Yelizavetpol 

qubernatorunun mətbəəsində çap olunan “Azərbaycan” qəzeti xəbər 

verdi.1045  Dörd səhifədən ibarət olan bu qəzetin iki səhifəsi Azərbaycan 

türkcəsində, iki səhifəsi isə rus dilində buraxılırdı. Qəzetin Gəncədə cəmi 

dörd nömrəsi çap olunmuşdu ki, axırıncı, yəni, dördüncü nömrəsinin üç 

səhifəsi rus dilində, bir səhifəsi isə Azərbaycan türkcəsində idi. 

“Azərbaycan”ın ilk sayında Bakının azad olunması, Qafqaz İslam 

Ordusunun qardaş köməyi barəsində yazılar, informasiyalar kifayət qədər 

maraq doğurur. Bu haqda xəbərlərdə deyilirdi ki, Azərbaycan Cümhuriyyəti 

hökuməti adına Qafqaz İslam Ordusunun komandanı Nuru Paşa həzrətləri 

tərəfindən belə bir teleqram gəlmişdi: “Bismillahir-rəhmanir-rəhim. Bakı 

şəhəri 15.09, saat 9-a işləmiş igid ordu hissələrimiz tərəfindən zəbt olundu. 

Qafqaz İslam Ordusu komandanı Feriq Nuru".1046  

Qəzetin ilk sayında “Bakının süqutu”1047 başlığı altında xeyli sayda təbrik 

teleqramları dərc olunmuşdu: “Bakının süqutu münasibətilə Azərbaycan 

Cümhuriyyəti rəyasətinə təbrik teleqramları göndərilmişdir:  “Qafqaz İslam 

Ordusu komandanı səadətli Nuru Paşa həzrətlərinə. Təhti komandanızda 

olan cəsur türk əsgərləriniz tərəfindən Azərbaycanın paytaxtı olan Bakının 

                                                           
 

1041 “Azərbaycan” qəzeti.  27 may 1998-ci il. 
1042 “Azərbaycan” qəzeti, 27 may 1998-ci il. 
1043 M.Ə.Rəsulzadə. Əsrimizin Səyavuşu. Bakı. 1991, s. 37. 
1044 Akif Aşırlı. Cümhuriyyət dövrü mətbuatında Qafqaz İslam Ordusu. Bakı, Nurlan, 2007, 

s.3. 
1045 “Azərbaycan” qəzeti, 15 sentyabr 1918. 
1046 Yenə orada. 
1047  “Azərbaycan”qəzeti, 15 sentyabr 1918-ci il. 
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düşməndən xilas edildiyi münasibətilə millətin zati ali hürriyyət 

pərvanələrinizi dünyanın ən nəcib əsgəri olan türk oğullarına minnətdar 

olduğunu ərz etməklə iftixar edirəm, efendim. Heyəti vükəla rəisi Fətəli 

xan”.1048 

Milli hökumətin baş nazirinin digər bir təbrik teleqramı Şərq orduları 

qrup komandanı Xəlil Paşaya ünvanlanıb: 1049  “Bakının, Azərbaycanın 

istiqbalının təmin edəcək və türk aləminin ikinci bir İstanbulu olmağa layiq 

bir mərkəzin türkün cəngavər, namuslu övladlarının qəhrəmancasına 

hücumları sayəsində düşmənlərdən xilası münasibətilə zati ali hürriyyət 

pərvanələrini ən səmimi bir surətdə təbrik edirəm”. 1050  Azərbaycan 

qəzetinin elə bu sayında belə bir məlumat da öz əksini tapmışdır: “Bu gün 

saat 1 radələrində redaksiyaya teleqram dəxi alınmışdı. Gəncədə 

Azərbaycan Cümhuriyyəti əliyyəsinə. Azərbaycan Cümhuriyyətinin paytaxtı 

olan Bakı şəhərini ziyarət etmək üzrə heyəti vükəlasının yarın Bakıya 

təşriflərinə müntəzirəm, əfəndim. Yavəran həzrət şəhriyardan Feriq 

Nuru”1051. 

 Ordunun Bakını azad edib Azərbaycanı “başsız bədən” olmaqdan 

qurtarandan sonra Nuru Paşanın sayğı ilə Azərbaycan Cümhuriyyəti 

rəhbərini paytaxta dəvət etməsi onu göstərir ki, artıq yersiz mübahisələr 

aradan qaldırılmış, komandanlıqla siyasi rəhbərlik arasında münasibətlər 

normallaşmışdı. Bakı azad edildikdən sonra Osmanlı-Azərbaycan 

münasibətlərinə toxunan T.Svyatoxovski yazır: “Osmanlı generalı artıq 

Azərbaycanın daxili işlərinə qarışmaqda son dərəcə ehtiyatlı hərəkət edirdi, 

hərbi məsələlər istisna olunarsa, bütün qalan işlərin yerli hakimiyyət 

tərəfindən həyata keçirilməsini gözləyirdi”. 

Qafqaz İslam Ordusu komandanlığının əvvəlki mövqeyinin dəyişməsi 

müstəqil dövlət idarəçiliyini bərqərar etmək istiqamətində Azərbaycan 

hökumətinin atdığı prinsipial addımlarla bağlı idi. Bakının azad edilməsi 

barədə məlumatı Ənvər Paşa İstanbulda olan Azərbaycan nümayəndələrinə 

çatdırdı: “Əmin bəy, Bakı alındı”. “Azərbaycan”ın ikinci sayında 

M.Ə.Rəsulzadənin baş nazir Fətəli Xan Xoyskiyə  ünvanladığı təbrik 

teleqramı dərc olunmuşdu: “Paytaxtımızın istidadından dolayı təht idarə 

alilərində bulunan hökumətimizi səmimi təbrik ilə Bakının yeni türk 

ellərinin ixtilası üçün sarsılmaz bir qələyi mətin olması ümidi ilə bütün 

                                                           
 

1048 “Azərbaycan”qəzeti, 15 sentyabr 1918-ci il. 
1049  Nesir Yüceer. “Birinci Dünya müharibəsində Osmanlı ordusunun Azərbaycan və 

Dağıstan əməliyyatı”. “Qafqaz” Universiteti. Bakı, 1999, s.142-143, 145. 
1050 “Azərbaycan” qəzeti, 15 sentyabr 1918-ci il. 
1051 Azərbaycan” qəzeti, 15 sentyabr 1918-ci il. 
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arkadaşlarımızla öpüşürüz. Azərbaycan heyət mürəxəsəsi naminə 

Məhəmməd  Əmin Rəsulzadə”. 1052 

Bakının bolşevik-daşnak birləşmələrindən azad olunması xəbəri Türkiyə 

mətbuatının da əsas aparıcı mövzularından oldu: “Etibarlı mənbələrə görə, 

Bakı şəhəri 36 saat sürən şiddətli müharibədən sonra Azərbaycan ordusu 

tərəfindən zəbt olunmuşdu. Bakıdaki ingilis və  bolşeviklərə kömək 

haqqında məlumat gəlməmiş, fəqət bunların əksər hissəsi əsir edilmişdi. 

Bakının zəbti və azad edilməsi xəbəri şəhərimizdə olan Qafqaz heyəti 

arasında milliyyətçilik təəssüratına səbəb olmuşdu. “Perapalas” otelində 

iqamət edən Qars, Batum və Ərdal heyəti bu xoş xəbərlə Azərbaycan heyəti 

ilə hörmətli Rəsulzadə bəyi təbrik və belə məsud bir hadisəni milli bayram 

etmişla qürur və sevinc hissini duyduqlarını heyətə bildirmişdir.1053 

“Tan” qəzetinin 21 sentyabr tarixli xəbərində isə Bakının azad olunması 

geniş şəkildə, təfərrüatlarla öz əksini tapmış “Bakının zəbti xəbəri Qafqazla 

bütün islam əhalisindən mərkəzinə gülərüzlük, təşəkkür və uğur dua 

etdikləri, Bakının zəbtini həyata keçirən orduların fədakarlığı hər tərəfdə 

sevinc və minnətdarlıq hissiylə saatlarca sürən cavab hücumlarla fədakarlıq 

göstərmiş, saysız əsir və qənimət ələ keçirilmişdi”.1054 

“Yeni gün” qəzeti isə Bakının azad edilməsi ilə əlaqədar yazırdı “Bakıda 

artıq Azərbaycan bayrağı dalğalanır. Azərbaycan hərbi hissələri Bakını azad 

etmişlər. Eyni dinə və eyni qana sahib olduğumuz qardaşlarımızı təbrik 

edirik. Bəlli olduğuna görə, axır vaxtlar Azərbaycanın paytaxtı olan Bakı 

kiçik bolşevik dəstələrinin, erməni avantüristlərinin əlində idi ki, onu da 

azərbaycanlıların milli-hərbi qüvvələri sıxışdırıb çıxardı”.1055 

 

5.31. 15 sentyabrda Bakıda qırğın haqqında erməni mifləri və reallıq 
 

Bakı şəhərində məqsədəuyğun olaraq heç bir qırğın və talana imkan 

verilməmişdi. Lakin Bakı təslim edildikdən sonra rus və erməni 

mətbuatında Bakıda qırğın və talan həyata keçirildiyi haqqında əsassız 

olaraq məlumatlar verilmişdi. Heç təsadüfi deyil ki, məşhur tarixçi 

Svyatoxovski də bu məlumatların təsiri altında yazmışdı: “Osmanlı 

qüvvələrinin 16 sentyabra qədər şəhərə daxil olmaması yerli müsəlmanlara 

                                                           
 

1052 “Tan” qəzeti, 17 sentyabr 1918-ci il. Nesir Yüceer. “Birinci dünya müharibəsində 

Osmanlı ordusunun Azərbaycan və Dağıstan əməliyyatı”  kitabı. “Qafqaz” Universiteti. 

1999,  s. 151. 
1053 “Tan” qəzeti, 17 sentyabr 1918-ci il. Nesir Yüceer. Birinci dünya müharibəsində 

Osmanlı ordusunun Azərbaycan və Dağıstan əməliyyatı” kitabı  “Qafqaz” Universiteti. 

1999,  s. 151. 
1054 “Tan” qəzeti,  21 sentyabr 1918. 
1055 “Azərbaycan” qəzeti, 19 sentyabr 1918. № 4, s. 2. 
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və Osmanlı qarətçilərinə erməni məhəllələrində hərəkət sərbəstliyi 

saxlamışdı.”1056  

 Bakı təslim edildikdən sonra 1918-ci ildəki mart qırğınları ilə əlaqədar 

olaraq müsəlmanlar erməniləri cəzalandırmaq üçün hərəkətə başladıqları 

mənbələrdə qeyd edilir. Bu məsələ Bakının azad edilməsində iştirak edən 

türk səlahiyyətliləri tərəfindən də qeyd edilmişdi. Nuru Paşanın Ənvər 

Paşaya 16 sentyabr 1918-ci il tarixli teleqramında göstərilirdi ki, 

ordularımız şəhərə daxil olana qədər müsəlmanlarla ermənilər arasında 

vuruşma olmuşdu. Xristianlardan ölənlərin sayının artıq olduğunu 

bildirmişdi.”1057  

36 saat sürən Bakı döyüşündə Qafqaz İslam Ordusunun əsgəri 1000 

nəfərdən çox idi. Avqust ayının əvvəllərindən sentyabrın 16-dək olan 

müddətdə təkcə 5-ci Qafqaz diviziyasının itkisi 1130-a çatmışdı. Bakının 

azadlığı ilə nəticələnən 14-15 sentyabr müharibəsində 15-ci piyada 

diviziyasından 5 zabit əsgər şəhid olmuş, 374 əsgər yaralanmış, itkin 

düşənlərin sayı isə 73-ə çatmışdı.1058 

22 sentyabr 1918-ci il tarixində Nuru Paşanın Ənvər Paşaya teleqramında 

qeyd edilirdi ki, “Bakının azad edildiyi gün müsəlmanlar bir qisim ermənini 

öldürmüşdü. Lakin bunlar ermənilərin mart 1918-ci ildə müsəlmanlara 

etdiklərinin yüzdə birini təşkil edə bilməz. Şəhərdəki qarətləri İrandan gəlib 

Bakıda işləyənlər etmişdir. Ordu tərəfindən verilən əmrlə yüzdən artıq 

talançının edam edilməsi ilə əlaqədar olaraq qarşısı alınmışdı. Bu gün 

Bakıda asayiş təmin olunmuşdur. Bütün millətlər orduya təşəkkür 

edirlər.”1059 

 Lakin ordu hadisələrin böyüməsinə imkan vermədi. Çox maraqlıdır ki, 

uzun müddət Azərbaycan tərəfdarı olan xarici tarixçilər belə tarixi 

tədqiqatlarında erməni mənbələrinə arxalanmışlar. Bu onunla əlaqədar idi 

ki, biz sovet qadağalarına riayət edərək ermənilərlə olan “qardaşlığımıza” 

kölgə sala biləcək arxiv sənədlərini nəşr etməmişik. Nəşr etmək istəsək də, 

sovet senzurası ona imkan verməzdi. Lakin ermənilər olanları deyil, 

istədikləri faktları erməni dilində, xüsusən xaricdə nəşr edə bilirdilər. Bizim 

tarix kitablarımızda azərbaycanlılara qarşı qırğınların üzərindən sükutla 

keçildiyi, unutdurulmağa çalışıldığı halda, çox halda unutdurulmuşdu. 

Ermənilər hadisələrdən sonra heç bir rəsmi sifəti olmayan yeni “sənədlər” 

aşkar edir, öldürülənlərin sayını dəfələrlə artırır, şişirdirdilər. 

                                                           
 

1056 T.Svyatoxovski. Göstərilən əsəri, s. 188; 
1057 Bayur Yusuf Hikmet. Türk İnkilabı Tarihi, cilt: III, 1914-1918 genel savaşı, Kısım: IV, 

Savaşın sonu, Ankara, 1991, s. 235. 
1058Nesir Yüceer. Göstərilən əsəri. Bax. s. 143  
1059 Bayur Yusuf Hikmet. Türk İnkilabı Tarihi, cilt: III, 1914-1918 genel savaşı, Kısım: IV, 

Savaşın sonu. Ankara, 1991, s. 235. 
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Heç təsadüfi deyil ki, 1918-ci il sentyabrın 15-də Bakının azad 

edilməsindən sonrakı vəziyyəti tədqiq edən Kazımzadə erməni mənbələri 

üzərində tədqiqat apararaq mexaniki olaraq onların məlumatlarından istifadə 

etmişdir. Erməni mənbələrində ilk dəfə 1918-ci il sentyabrın 15-də Bakıda 

8.988 nəfərin öldüyü göstərilirdi. 1060  Lakin Kazımzadə erməni 

mənbələrindən istifadə etməsinə baxmayaraq, qeyd etmişdir ki, bu 

rəqəmlərin obyektiv olması mümkün deyildir. Ona görə ki, bu rəqəmlər 

Erməni Milli Məclisi tərəfindən toplanmışdı.1061 

Hətta erməni müəlliflərinin əsası olmayan faktlarına dayanaraq 15 

sentyabr 1918-ci ildə Bakıda bir qırğın olduğunu iddia edən müəlliflər də 

olmuşdu. Guya müsəlmanlar Mart hadisələrinin vəhşicəsinə qisasını almağa 

başlamışdılar.1062 16 sentyabr 1918-ci ilə qədər hər iki tərəfdən öldürülənlər 

olmuşdu. Lakin ermənilərdən ölənlərin sayı 2000 nəfər idi. Hadisələrdən 

uzun müddət keçdikdən sonra başqa müəlliflər əsassız olaraq bu rəqəmləri- 

1918-ci il sentyabrın 15-də Bakıda ermənilərin “qətl edilməsinə” aid 

rəqəmləri artırmağa çalışmışdılar. Korqanov adlı başqa müəllif ölənlərin 

sayının 15.000-30.000 arasında olduğunu, 1063  Valker isə 20.000 nəfərin 

öldürüldüyünü “hesablamışdı”. 1064  Əslində bu qədər erməninin Bakıda 

öldürülməsi mümkün deyildir. Bakıda o qədər erməni yox idi. Bakının azad 

edilməsi yaxınlaşdıqca, ermənilər imkan taparaq Bakını tərk etmişdilər. 

Ermənilər və rusların son dəstələri isə 14-15 sentyabr gecəsi rast gəldikləri 

gəmilərə minərək Bakıdan qaçmışdılar. 

Əslində bu dəfə də qırğına məruz qalan Azərbaycan türkləri olmuşdur. 

Bakı azad edildikdən sonra şəhərə gələn Şərq Orduları qrupunun komandiri 

Xəlil Paşa aylardan bəri türklərin məruz qaldıqları müsibətləri aşağıdakı 

şəkildə yazmışdır: “Şəhər ingilislərin nəzarəti altında olduğunda ermənilər 

yerli türklərə qarşı geniş bir qırğın fəaliyyətinə başlamışdılar. Şəhərin hər 

məhəlləsində ermənilər türk cəsədlərindən qalalar qurmuşdular. Bütün 

müsibətləri ortaya qoymuşdular. Kiçik uşaqlar cəsədlərdən qurulan 

“qalaların” başına qoyulmuşdu. Qadınlar süngülənib öldürülmüşdülər”.1065 

                                                           
 

1060  Rəqəmlər Kazımzadənin Struggle, kitabının s. 143-144-dən alınmışdır.  

T.Svyatoxovski. Göstərilən əsəri, s. 218 
1061 Bayur Yusuf Hikmet. Türk İnkilabı Tarihi, cilt: III, 1914-1918 genel savaşı, Kısım: IV, 

Savaşın sonu, Ankara, 1991, s. 236. 
1062 Korganoff. G. La participation des Armeniens a la guerre mondiale sur le frpnt du 

Caucase, 1914-1918, Paris, Massis, 1927, s. 204; Bayur Yusuf Hikmet. Türk İnkilabı 

Tarihi, cilt: III, 1914-1918 genel savaşı, Kısım: IV, Savaşın sonu. Ankara, 1991, s. 

235.T.Svyatoxovski, Göstərilən əsəri, s. 188 
1063Yenə orada. 
1064 T.Svyatoxovski. Göstərilən əsəri, s. 188. 
1065 Taylan M. Sorgun. Bitmeyen Savaş (Halil Paşanın Anıları). İstanbul, 1972, s. 227. 
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Qafqaz İslam Ordusu Bakının azad edilməsi uğrunda mübarizə apardığı 

dövrdə Andranik Qarabağda müsəlmanların qırğınını davam etdirirdi. 

Başlanğıcdan Bakı cəbhəsində fəaliyyət göstərən V Qafqaz Ordusunun 

itkisi 30 zabit ilə 100 əsgər olmuşdu.1066 

 

5.32. 15-30 sentyabr 1918-ci  il  azadlığın ağır  günləri 
 

16 sentyabr 1918-ci ildə Şərq Ordular qrupunun komandiri Xəlil Paşa 

Ənvər Paşaya Bakının azad edilməsi haqqında teleqram göndərdi. 

Gecikmədən Ənvər Paşadan Xəlil Paşaya təbrik teleqramı gəldi. Ənvər 

Paşanın bu teleqramında Bakının azad edilməsi ilə əlaqədar təbriklər olduğu 

kimi, bundan sonra Qafqaz İslam Ordusunun fəaliyyət planı da yığcam 

halda bildirilmişdi. Ənvər Paşa Bakının azad edilməsi ilə əlaqədar yazırdı: 

“Bakı müvəffəqiyyəti ilə əlaqədar olaraq gözlərinizdən öpərək təbrik 

edirəm.”1067  

 

5.33. İdarəçilik 

Birləşmiş qüvvələrin Bakını erməni-bolşevik birliklərindən azad etməsi  

Azərbaycan tarixinin dönüş nöqtəsi olub, şəhər unudulmaz günlərini 

yaşayırdı və tarixində olmayan yeni dünyada ən demokratik, dünyəvi idarə 

sisteminə keçirdi. “Hər şeydən əvvəl, Azərbaycan Cümhuriyyətinin əsas 

idarəsi, bütün vətəndaşların bərabər hüquqla yaşaması üzərində qurulmuşdu. 

Burada hər bir insana möhtərəm şəxs, Azərbaycan vətəndaşı olduğu üçün 

hüququ saxlanılırdı.”1068 

Birləşmiş qüvvələr Bakını azad etdikdən sonra miralay Nazim bəy 

Bakının komendantı təyin edildi. Bu, müvəqqəti tədbir idi. Onun əsas 

vəzifəsi şəhərdə əhalinin təhlükəsizliyini təmin etmək və mülki idarənin 

qurulmasına kömək göstərmək idi. Şəhər komendantının demoktratik 

idarəçiliyini ondan görmək olar ki, köhnə Bələdiyyə başkanı İlyuşkin və 

Bələdiyyə Məclisinin üzvlərindən vəzifələrinin başına dönmələrini tələb 

etdilər. Bu idarəçilərin xalqın seçmiş olduğu şəxslərə münasibəti onların 

təmsil etdiyi xalqa olan münasibəti ilə əlaqədar idi. Çoxu müsəlmanlardan 

olmaqla yeni üzvlər də seçildilər. Bir neçə gün içərisində şəhərdə normal 

həyat başladı. Dükanlar açıldı, ərzaq məhsullarına olan ehtiyac ödənməyə 

başlandı. 

 

                                                           
 

1066 ATASE Arşivi; № 4/15294, Kls. 3822, Dos. 22, F. 7-8; Büyük Harpte Baku yollarında, 

s. 216.  
1067 Birinci Dünya Harbinde Türk  Harbi Kafkas Cephesi 3-cü Ordu Harekatı. Cilt II, 

Ankara, 1993, s. 592. 
1068 Məmməd Əmin Rəsulzadə. Azərbaycan Cümhuriyyəti. Bakı, 1991. s. 31. 
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5.34. Azərbaycan Xalq Cümhuriyyəti hökumətinin Gəncədən Bakıya  

köçməsi 
 

Bakı azad edildikdən sonra ən mühüm hadisə Azərbaycan Xalq 

Cümhuriyyəti hökumətinin Gəncədən Bakıya gəlməsi idi. 17 sentyabr 1918-

ci il tarixində Azərbaycan hökuməti Bakıya gəlməsi ilə əlaqədar bir elan 

verdi. Paytaxtı Bakı şəhərinə yeni gəlmiş Azərbaycan Xalq Cümhuriyyəti 

hökuməti bildirirdi ki, şəhərdə və ya onun ətrafında yaşayan  əhali üçün heç 

bir din və millət fərqi qoyulmayacaqdır. Canilər, qarətçilər, qatillər və 

əhalinin sakitliyini pozanlar hökumət tərəfindən böyük cəzaya məruz 

qalacaqlar. Onlara qarşı edam cəzasının da tətbiq ediləcəyi bildirilirdi. Daha 

sonra elanda bildirilirdi ki, əsgərlərə qarətçilərə atəş açmaq əmri verilmişdir.  

Azərbaycan Xalq Cümhuriyyəti hökumətinin şan və şərəfinə yaraşmaz ki, 

onun  paytaxtında günahsız adamların hüququna təcavüz etsinlər.1069 

1918-ci il sentyabrın 17-də Azərbaycan Xalq Cümhuriyyəti müvəqqəti 

paytaxtı Gəncədən Bakıya köçdü. Bakı küləyi hökumət binası üzərində 

qırmızı fonda ağrəngli aypara və səkkizguşəli ulduz olan istiqlal bayrağını 

dalğalandırırdı. 

Qafqaz İslam Ordusunun qərargahı Bakı azad edilənə qədər Gəncədə idi. 

20 sentyabr 1918-ci ildə Bakıya gətirildi.1070 

14 sentyabr 1918-ci il tarixli qərarla Azərbaycan Respublikası Nazirlər 

Sovetinin sədrinə, daxili işlər nazirinə və xalq maarifı nazirinə parlament 

seçkilərinin keçirilməsi planının hazırlanması üçün komissiya yaradılması 

tapşırıldı. 

“Azərbaycanda türk əsgərləri saysız-hesabsız şəhidlər vermişdi. 

Azərbaycanın müxtəlif yerlərində bolşevik-erməni ittifaqı qüvvələrinə qarşı 

vuruşan və şəhid olan məhmətçiklər o yerdə də  dəfn edilmişdlər. Hətta 

sovet hakimiyyəti illərində belə türk əsgərlərinin məzarları müqəddəs yer 

olaraq xalq tərəfindən qorunmuş və müxtəlif günlərdə ziyarət edilmişdir. 

Lakin türk əsgərləri yalnız o məzarlıqlardamı uyuyurdu? Xeyr! 

Azərbaycanın hər yerində üstündə xatirə lövhəsi olmasa da, torpağın 

altında türk şəhidləri yatırdı. “Qəhrəman şəhidlər yalnız Bakıdadırlarmı?! 

Naxçıvandan, Qarabağdan, Şamaxıdan, Gəncədən Bakıya qədər bir yer 

varmı ki, orada belə bir fədakar yatmasın.”1071 

“Bəli, Azərbaycanın hər yerində şairin təsvir etdiyi “sarmaşıqlı bir 

məzar” görərsiniz ki, “qızlar, gəlinlər” tərəfindən ziyarətgah halına 

                                                           
 

1069 “Açıq söz” qəzeti, 20 sentyabr 1918-ci il. 
1070 Rüştü. Göstərilən əsəri, s. 215. 
1071 M.Ə.Rəsulzadə. Azərbaycan Cümhuriyyəti, Bakı, 1990, s. 43. 
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gətirilən bu məzarlar qardaşının imdadına yüyürən “TÜRK” 

məzarıdır.”1072 

“Anadolu türklərinin Azərbaycanın (və Dağıstanın) istiqlal və istiqbalı 

uğrunda apardıqları çətin və qanlı müharibələr və mübarizələrin nəsildən- 

nəsilə keçiriləcək, unudulmaz bir dastan halında qalacağı şübhəsizdir.”1073 

25 sentyabr 1918-ci ildə Azərbaycanın II diviziyası quruldu və ölkənin 

müdafiə qabiliyyəti getdikcə artırıldı. 

Almaniyanın Bakının azad edilməsində iştirakına imkan verilməmişdi. 

Lakin Bakı azad edildikdən, paytaxt Bakıya köçdükdən  sonra Almaniya 

özünün  hərbi və ticarət nümayəndəsi baron Fon der Qoltsı göndərdi. 

Avstriya-Macarıstanın da diplomatik nümayəndələri sentyabrın sonuncu 

ongünlüyündə Bakıya gəldilər. Almaniya hökuməti Azərbaycanın ağır 

iqtisadi vəziyyətindən faydalanaraq hökumətdən neft və pambıq istehsalı ilə 

əlaqədar olaraq imtiyazlar almaq istəyirdi. Lakin Azərbaycan hökuməti 

Azərbaycanın milli istiqlalını qoruyur, xarici ölkələrə xüsusi imtiyazlar 

verilməsinə qarşı idi. ADR hökuməti dövlətlərlə bərabərhüquqlu 

müqavilələrə tərəfdar idi. Onlara da aydın idi ki, Almaniyaya və ya başqa 

ölkəyə xüsusi imtiyazlar verilməsi Azərbaycanın müstəqilliyini 

məhdudlaşdırardı. 

Burada Azərbaycanla Osmanlı imperatorluğu arasındakı münasibətlərə 

də toxunmaq lazım gəlir. Bakının azad edilməsindən sonra Azərbaycan ilə 

Osmanlı imperatorluğu arasındakı münasibətlər Osmanlının işğalçı 

olmadığını, Azərbaycana qardaş köməyi göstərdiyini aydın şəkildə ortaya 

qoymuşdu. Azərbaycan Xalq Cümhuriyyəti yalnız Almaniyaya deyil, 

Azərbaycanın və Bakının azad edilməsində əvəzsiz xidmətlər göstərmiş 

Osmanlı dövlətinə də heç bir xüsusi imtiyaz verməmişdir. Azərbaycan Xalq 

Cümhuriyyəti bu sahədəki siyasətini axıra qədər davam etdirmişdi. 

Halbuki Osmanlı imperatorluğunun Qafqaz hərəkatını onun işğalçılıq 

planlarının bir hissəsi kimi görən opponentlərimizin fikirləri doğru olmuş 

olsaydı, Azərbaycanın tarixi paytaxtı Bakı azad ediləndən sonra osmanlılar 

özlərini hakim kimi aparmalı idilər. Osmanlı ordu komandanlığı 1918-ci il 

iyun ayında hökumətin Gəncədə olan böhranında hökumətə qarşı müxalifət 

olmuşdu. Lakin Bakı azad edildikdən sonra Azərbaycan hökumətinin 

müstəqillikdən güzəştə getməyəcəyini gördüklərindən onların daxili işlərinə 

qarışmamışdılar. 

Azərbaycan hökumətinin bu mövqeyi ilə əlaqədar olaraq Svyatoxovski 

yazırdı: “Osmanlılar Bakını azad etdikdən sonra bunu Azərbaycan hökuməti 

adına etdiklərini bildirirdilər. Nuru Paşa dərhal Fətəli xan Xoyskini, 

                                                           
 

1072 M.Ə.Rəsulzadə. Azərbaycan Cümhuriyyəti. Bakı, 1990, s. 43. 
1073 E.Kaymakam Rüştü. Bakü yollarında ... s. 216. 
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Gəncədən hökumətini Bakıya daşımağa dəvət etdi. Osmanlı paşası artıq 

Azərbaycanın daxili işlərinə qarışmır görüntüsü verməməyə çalışırdı. Əsgəri 

fəaliyyətlə əlaqədar işlərin xaricində olan işləri yerli idarəçilərə verirdi.”1074 

Osmanlı dövlətinin silahlı qüvvələrinin Qafqaz hərəkatı ona bir vilayət 

deyil, Azərbaycanın və Dağıstanın simasında iki qardaş ölkə qazandırmışdı. 

Bu, müstəqilliklərini yeni elan etmiş iki ölkə Osmanlı dövləti ilə Rusiyanın 

arasına aralıq bölgə olaraq daxil olmuşdular. Lakin Osmanlı dövlətinin 

Qafqaz hərəkatının uğurlu olması onun Birinci dünya müharibəsində 

məğlub olmasının qarşısını ala bilərdi. Onun müttəfiqləri bir-birinin ardınca 

məğlub olurdular. 30 sentyabr 1918-ci ildə Bolqarıstanın təslim olması ilə 

Osmanlı imperatorluğu müharibəni davam etdirmək imkanını tamam itirdi. 

 

5.35. Rusiya-Osmanlı  mübahisələri 
 

Bakının azad edilməsinə baxmayaraq Rusiya Xalq Komissarları Soveti 

Qafqazla, hətta Anadolunun bir sıra yerləri ilə əlaqədar iddialarından əl 

çəkməmişdi. 20 sentyabr 1918-ci ildə Rusiyanın Xarici İşlər Komissarı 

Çiçerinin imzası ilə Osmanlı dövlətinə bir nota göndərildiyi mənbələrdən 

məlumdur. Rus hökuməti Rusiya ilə Osmanlı dövləti arasında sərhədlərin 3 

mart 1918-ci il Brest-Litovsk müqaviləsi ilə müəyyən edildiyini bildirirdi. 

Çiçerinin notasında olan tələblərdən biri Anadolunun Brest-Litovsk 

müqaviləsi ilə Osmanlı dövlətinə verilmiş üç vilayəti ilə əlaqədar idi. 

Çiçerin bildirirdi ki, haqqında danışılan üç vilayətin taleyi qəti olaraq xalq 

səsverməsi ilə müəyyən edilməlidir. Onlara görə o bölgədə xalq səsverməsi 

düzgün təşkil edilməmişdi. Guya yerli xalqa təzyiqlər olmuş, yerli xalqdan 

erkəklər (erməniləri nəzərdə tuturdu) hərbi xidmətə alınmış, Türkiyəyə qarşı 

olanlar həbs edilmiş, sürgün edilmiş, hətta öldürülmüşlər. Xalq səsverməsi 

müqavilədə tələb edildiyi kimi təşkil edilmədiyi üçün ləğv edilməlidir. Bu, 

Brest-Litovsk müqaviləsi ilə Osmanlı dövlətinə verilmiş üç vilayətin 

məsələsinin həll edilməməsi hesab edilirdi.1075  

Osmanlı dövlətinin səlahiyyətliləri də Rusiyanı müxtəlif şərtlərlə 

əlaqədar günahlandırırdılar. Rusiya tərəfinin Brest-Litovsk müqaviləsinin 

tələblərini yerinə yetirmədiyi cavabda göstərilirdi. Rusiya Osmanlı 

dövlətinə keçən yerləri müqavilənin tələblərinə uyğun olaraq boşaltmamışdı. 

Rusiya bölgədəki erməni dəstələrini müqavilənin tələblərinə uyğun 

silahsızlandırmamışdı. Osmanlı dövləti  Brest-Litovsk müqaviləsinin üç 

vilayətlə əlaqədar qərarını vuruşaraq yerinə yetirmək məcburiyyətində 

qaldığını bildirirdi. Rusiya ilə Osmanlı dövləti arasında əsirlər məsələsində 

də mübahisələr davam edirdi. Hətta Osmanlı dövlətinin Berlin elçisi Rifat 

                                                           
 

1074 Svyatoxovski. Göstərilən əsəri, s. 189. 
1075 Yusuf Hikmet Bayur. Türk inkılab tarihi c. III, kısım: IV, s. 243. 
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Paşa 29 sentyabr 1918-ci ildə göndərdiyi teleqramda bildirirdi ki, Bakı 

məsələsi həll olunana qədər ruslar Osmanlı əsirlərinin geri verilməsini 

dayandırırlar. 

 

5.36.  1-15 oktyabr 1918-ci il  Qarabağ hərəkatı  
 

Qafqaz İslam Ordusu Bakının azad edilməsi uğrunda mübarizə apardığı 

müddətdə Andranik və onun qızışdırdığı yerli erməni dəstələri  xalqa qarşı 

hücumlara keçmiş və onlardan yüzlərlə öldürmüşdülər. Ermənilər Ağdam 

ilə Şuşa arasında olan Əsgəranı nəzarət altına almış və Şuşaya çəkilən 

20.000 nəfər Azərbaycan türkünü mühasirə vəziyyətində saxlayırdı. 

Mühasirə uzun müddət davam etdiyi üçün Şuşa qalasının davam gətirmək 

imkanı yox idi.1076  

Bakının azad edilməsindən sonra, 1 oktyabr 1918-ci ildə Qafqaz İslam 

Ordusunun komandiri ermənilərə müraciət edərək onların törətdiklərinə 

görə cəzalandırılacaqlarını bildirmişdi. Lakin Andranik və digər erməni 

dəstələri buna əhəmiyyət verməyərək vuruşmağa, yerli müsəlmanları 

qırmağa davam edirlər.  

Ermənilərin Qarabağda, xüsusən Şuşa bölgəsində müsəlman-türklərin 

ümumi qırğınını törətmək istədikləri haqqında məlumat da var idi. Bununla 

əlaqədar olaraq, Nuru Paşa vaxt itirmədən Qarabağa qüvvə göndərilməsini 

əmr etdi. 

Qarabağ hərəkatı üçün zəruri təşkilatı tədbirlər görüldü. Bakı 

qarnizonunun komandanı olan Cəmil Cahid bəy Qarabağ əməliyyatını 

həyata keçirəcək I Azərbaycan diviziyasının komandanlığına təyin edildi. I 

Azərbaycan dviziyasını təşkil edəcək birliklər 23 sentyabr 1918-ci ildən 

Ağdama toplanmağa başladılar. 1077  I Azərbaycan diviziyasının əsasını V 

Qafqaz diviziyasının tərkibində olan 106-cı piyada polku və IX Qafqaz 

polku təşkil edirdi. I və II Azərbaycan polkları da milislərdən təşkil olunub 

1200 nəfərdən ibarət idi.  250 nəfərlik Azərbaycan süvari polku da onun  I 

Azərbaycan diviziyasının tərkibində idi. Bu yürüşdə I Azərbaycan diviziyası 

bir dağ topçu batalyonu və üç zirehli avtomobildən ibarət idi. I Azərabycan 

diviziyası hücum hazırlıqlarını 6 oktyabr 1918-ci ildə tamamlamışdı. 

Şuşanın müdafiəçilərinin əhval-ruhiyyəsi yüksəlmişdi. Ermənilərə isə qırğın 

törətməmələri ilə əlaqədar xəbərdarlıq edilmişdilər.1078 

I Azərbaycan diviziyası 7 oktyabr 1918-ci il tarixində Qarabağ hücumuna  

                                                           
 

1076 ATASE Arşivi; BDH Koll., K. 3820, D. 22, F. 7-9; Yüceer N. Göstərilən əsəri, s.133. 
1077 ATASE Arşivi; BDH Koll., K. 3820, D. 22, F. 67; Yüceer N. Göstərilən əsəri, s.133. 
1078ATASE Arşivi; BAF Koll., K. 1141, D. 583, D. 583, F. 1-5. Berkok; Büyük Harpte 

Şimali Kafkasya’daki faaliyetlerimiz ve 15. Fıkra’nın Hareket ve Muharebeleri, s. 55;  

Yüceer N. Göstərilən əsəri, s. 133-134. 
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başlamışdı. Bu hərəkatda əvvəl Əsgəranın ələ keçirilməsi lazım idi. Əsgəran 

yaxınlarında ermənilərin müqaviməti qırıldı və oranı tərk etmələrinə nail 

oldular. Andranik nizami ordu ilə vuruşmağa ürək etmədiyindən qüvvələrini 

Şuşanın cənubuna çəkmişdi. Beləliklə, Şuşa ətrafında ermənilərin 

müqavimət göstərmək imkanı olmamışdı. Azərbaycan birlikləri 9 oktyabr 

1918-ci il tarixində Şuşaya daxil oldular və orada asayişi təşkil etdilər.1079 

Ənvər Paşanın 1080  Nuru Paşaya 15 oktyabr tarixində çatmış olan 

teleqramı: “Bəlkə də görünüşdə Azərbaycandan və Qafqazdan hərbi 

qüvvələrimizi çəkmiş görünməyə məcbur olacağıq. Belə bir şəraitdə 

Azərbaycan və Şimali Qafqazın öz qüvvələrinə arxalanması lazım olacaqdır. 

Qafqazda qalacaq türk qüvvələri Azərbaycan və Şimali Qafqaz qüvvələri 

olaraq qalmalıdılar. İndidən yenidən təşkil olunaraq onları qüvvətləndirmək 

lazımdır. Ermənilərlə yaxşı keçinmək, sülh müqaviləsi müzakirələrində 

onlarla birlikdə istiqlalları üçün çalışmaq lazımdır.”1081 

 

5.37. Tələt  Paşa  hökumətinin yıxılması 
 

Bu yazışmalardan qısa bir müddət sonra Ənvər Paşanın düşündüyü kimi, 

hökumət dəyişikliyi oldu. 8 oktyabr 1918-ci ildə Tələt Paşanın hökuməti 

istefa etmək məcburiyyətində qaldı və istefası haqqında Sultan Vahidəddinə 

müraciət etdi. Bu istefa ilə Osmanlı imperatorluğu tarixində “İttihad və 

Tərəqqi Cəmiyyətinin” hakimiyyəti və onun əsas nümayəndələri  olan Tələt 

Paşa, Ənvər Paşa, Camal Paşanın 1908-ci il inqilabı ilə başlayan, çox 

həyəcanlı hadisələrlə, böyük mübarizə və müharibələrlə dolu olan dövrü 

əhatə edən  hakimiyyəti sona çatmış oldu. 

Sultan Vahidəddin yeni hökumətin qurulması ilə əlaqədar Tələt Paşanın 

fikrini soruşmuşdu. Tələt Paşa1082 iki nəfəri məsləhət bilmişdi: biri Müşir 

Əhməd İzzət Paşa, digəri isə sabiq London elçisi Tevfiq Paşa idi. Tələt Paşa 

İzzət Paşa üzərində durdu. Sultan Vahidəddin isə Tevfiq Paşaya üstünlük 

                                                           
 

1079 ATASE Arşivi; BAF Koll., K. 1141, D. 582, D. 583, F. 1-6; Yüceer N. Göstərilən əsəri, 

s. 134. 
1080 Ənvər Paşa hakimiyyətdən 15 oktyabr 1918-ci ildə ayrılmış olacaq. 
1081 Bayur. Göstərilən əsəri,  s. 258. 
1082  Tələt Paşa istefası haqqında Sultan Vahidəddinə müraciət etməsinə baxmayaraq 

İspaniya vasitəsi ilə Amerikanın prezidentinə müraciət etmişdi. Müharibə edən dövlətlərlə, 

Vilson prinsiplərinə uyğun olaraq sülh bağlamaq istədiyini bildirmiş və bununla əlaqədar 

olaraq Amerikann rəyini istəmişdi. U. S. A. Statedept. Foreign relations of U. S. 1918 

Supllement 1, file №763, 72119/2532 the Spanish Ambassador (Riano) to President Vilson. 

Washington Decemb. 14, 1918.; Kurat A. N. Göstərilən əsəri, s. 575. Cavab gec alınmışdı. 

Amerikanın Xarici İşlər Nazirliyindən Lansinq Tələt Paşanın bu istəyini müvafiq dövlətlərə 

çatdırmalı idi. Lakin cavab gəldiyində artıq müqavilə imzalanmışdı. Amerikanın bu 

tərzdəki mövqeyi onun Osmanlı dövlətinə münasibətini aydın göstərirdi. 
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verdi və yeni hökumət qurulmasını ona həvalə etdi.1083 Tevfiq Paşa yeni 

hökumət qurmaq üçün fəaliyyətə başladı. Lakin müraciət etdikləri təhlükəli 

bir vaxtda hökumətə daxil olmaq istəmədilər. Bununla əlaqədar olaraq, 

Sultan Vahidəddin Müşir Əhməd İzzət Paşaya yeni hökumət qurmağı həvalə 

etdi. 

  Osmanlı dövlətinin hakim dairələri Antanta ilə dil tapa biləcək 

hökumətin hakimiyyətə gəlməsini istəyirdilər. Ümid edirdilər ki, onlar 

Antanta dövlətləri ilə dil tapar, sərfəli sülh müqaviləsinin imzalanmasına 

nail ola bilərlər. Hökumət böhranı 19 oktyabr 1918-ci ilə qədər davam etdi. 

 19 oktyabr 1918-ci il tarixində Əhməd İzzət Paşa yeni hökumət 

kabinetini Məclisə təqdim etdi. Yeni hökumət Brest-Litovsk müqaviləsi ilə 

yenidən Türkiyəyə verilən üç vilayəti (Batum, Qars, Ərdəhan) əlində 

saxlaya bilmək üçün bunların sərhədləri xaricində olan ərazilərdə 

Azərbaycan və Dağıstan, hətta Batum müqaviləsi ilə əldə edilən yerlərin1084 

(Ahalkələk, Gümrü, Sürməli, Naxçıvan) boşaldılmasına qərar verdi. 1085 

Qəbul edilən qərar 21 oktyabr 1918-ci il tarixində IX Orduya bildirildi.1086  

Bununla yanaşı Osmanlı hökuməti hərbi qüvvələrin çıxarılmasına kömək 

göstərmək üçün Qafqaz hökumətlərinə də müraciət etdi.1087 Osmanlı hərbi 

qüvvələrinin Qafqazdan çıxarılması haqqında əmr ertəsi gün IX Ordu 

komandanlığı tərəfindən I Qafqaz ordusuna1088 və IX Qafqaz birliklərinə 

bildirildi.1089 Əmrdə hazırlaşmaları üçün tədbirlər görmələri tələb edilirdi. 

Bu hazırlıq əmrində də ermənilərin Qafqazda müsəlmanlara qarşı qırğın 

tədbirlərinin qarşısının alınmasına hazır olmaları da nəzərə alınmışdır. 

Əmrdə 9-cu birliyə tapşırılırdı ki, ermənilərin hər cür təcavüzünə qarşı hazır 

olsunlar. 1090  Türk komandanlığına məlum idi ki, ordunun çəkilməsi 

ermənilərin fəallaşmasına imkan verəcəkdir. Bu səbəbdən də tələb edilirdi 

                                                           
 

1083 Kurat A.N. Göstərilən əsəri, s. 574. 
1084  Osmanlı hökumətinin adı keçən bölgələri boşaltmaq haqqında qərar qəbul etdiyi 

günlərdə Rusiyanın gecikmiş bir etirazı ilə qarşılaşdı. Rusiya Osmanlı hərbi qüvvətlərinin 

Brest-Litonvsk müqaviləsi ilə müəyyən edilmiş üç vilayətin sərhədləri xaricində fəaliyyət 

göstərdiyindən şikayətlənir və təzminat tələb edirdi. Rusiyanın bu tələbi Xarici İşlər 

Nazirliyi tərəfindən 26 oktyabr 1918-ci ildə rəhbərliyə bildirildi. Rusiyanın tələbi 6 noyabr 

1918-ci il tarixində məclisin gündəliyinə daxil edildi və təzminat verilməsinin mümkün 

olmadığı qərarı alındı və bir gün sonra Xarici İşlər Nazirliyinə bildirildi. BOA, BEO, 

340541; BOA, MVM, 6 Teşrin-i Sani 1334 /6 Kasım 1918, 213/7. 
1085 Kafkas Cephesi ,c. II, s. 622; Bıyıklıoğlu, Hudut Politikası, s. 21. 
1086 Tevfik Bıyıklıoğlu, "Mondros Mütarekesi'nde Elviye-i Selase ile İlgili Yeni Vesikalar", 

Belleten, XXI, /84, 1957, s. 572-573. 
1087 BOA, BEO, 340383. 
1088 ATASE, A .5/5649, Kls. 3941, D. A. 159, F. 38-8. 
1089 ATASE, A. 6/5669, Kls. 4844, D. 293, F. 58. 
1090 ATASE, A. 6/5669, Kls. 4844, D. 293, F. 58. 
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ki, hərbi hissələrin çıxarılması haqqında hazırlıqlar gizli saxlanılsın və 

hazırlıqlarla əlaqədar məlumatlar şifrə ilə verilsin.1091 

22 oktyabr 1918-ci ildə geri çəkilmə əmri I Qafqaz  ordu komandanlığına 

çatdığında Kazım Qarabəkir Paşa qərargahını yenidən Naxçıvana köçürmək 

üçün Təbrizdən ayrıldı. 1092  Lakin Kazım Qarabəkir Paşa Naxçıvana 

gəldiyində sürprizlə qarşılaşdı. I Qafqaz ordu komandanlığı ləğv edildi və 

ordunun İstanbula dönməsi əmr edildi.1093 

Türk əsgəri hissələrinin Qafqazdan çıxarılmasına hazırlıqlar sırasında 

müzakirələr davam edirkən 31 oktyabr 1918-ci il tarixində IX ordu 

komandanlığı vasitəsi ilə Baş komandanlığın qəti əmri gəlmişdi. Bu əmrə 

görə İran və Qafqazda olan türk hərbi hissələri noyabr ayının sonuna qədər 

yerləşmiş olduqları əraziləri boşaltmalıdırlar. Bunun üçün Qafqazda və 

İrandakı cəbhələrdəki silah, cəbbəxana və başqa əşyaların noyabr ayının 

sonuna qədər geri daşınmasının tamamlanması tələb edilirdi. 

 

5.38. Mudros müqaviləsinin imzalanması 
 

Tələt Paşanın müraciətinin baş tutmadığını öyrənən ingilis generalı 

Tovnsend vasitəçiliyini təklif etdi. Yeni hökumət buna razılıq verdi. General 

Tovnsend Tevfiq bəy adında bir dəniz zabiti ilə İzmirdən ingilis admiralı 

Calthropenin yanına getdi.1094 Osmanlı dövləti səlahiyyətlilərinin bu dəfəki 

müraciəti qəbul edildi. Limni adasının Mudros limanında ingilis Ağ dəniz 

donanmasının komandiri admiral Calthrope 23 oktyabr 1918-ci il tarixli 

teleqramla Osmanlı dövləti ilə imza ediləcək müqavilə üçün onun 

səlahiyyətli təyin edildiyini bildirdi. 

Sultan Vahidəddin müqavilənin imzalanması üçün heyət göndərilməsini 

və ona Damat Fərid Paşanın rəhbər təyin edilməsini məsləhət bilirdi. Lakin 

hökumət başçısı Əhməd İzzət Paşa Damat Fərid Paşanın rəhbərlik etməsinə 

tərəfdar deyildi.  Nazirlər kabinəsi Damat Fərid Paşanın rəhbərliyi halında 

hökumətdən çəkilmək qərarını aldılar. Padişah təklifini  geri götürdü. 1095 

Yeni heyətin rəhbərliyinə Dəniz naziri polkovnik Rauf (Orbay) bəy 

məsləhət bilindi. 24 oktyabr 1918-ci ildə heyət İzmirə yola düşdü. 26 

oktyabr 1918-ci ildə İzmirdən Midilliyə gedərək, oradan ingilis gəmisində 

Mudros limanına çatdılar. Xarici və Daxili İşlər Nazirliklərinin birlikdə 

                                                           
 

1091 ATASE, A. 6/5669, Kls. 4844, D. 293, F. 58. 
1092 Karabekir, I Kafkas Kolordusunun 334 Senesindeki  Harekâtı, s. 13. 
1093 ATASE, A. 6/5669, Kls. 4844, D. 293, F. 89; Aysan, İran Cephesi, c. III, s. 62; Kafkas 

Cephesi, c. II, s. 626. 
1094 Kurat A.N. Göstərilən əsəri, s. 575. 
1095 ATASE Arşivi; №4/15488, Kls. 3789, H-68, F. 1-55, 57. №1/1, Kls. 6, Dos. 25, F.2; 

Birinci Dünya Harbinde Türk  Harbi Kafkas Cephesi 3’üncü Ordu Harekatı. cilt II, Ankara, 
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hazırlamış olduqları 8 maddəlik bir təlimat da nümayəndə heyətinə 

verilmişdi1096. 

27 oktyabr 1918-ci ildə Mudros limanında ingilis donanmasının 

“Aqamemnon” zirehli gəmisində danışıqlar başlandı. Müzakirələrdə 

səlahiyyətli olaraq Antanta dövlətləri adından ingilislərin Ağ dəniz 

donanmasının komandiri Calthrope başçılıq etmişdi. Dörd gün davam edən 

danışıqların sonunda müqavilə mətni hazırlandı və Mudros müqaviləsi 31 

oktyabr 1918-ci il saat 20.03-də imzalandı.  Bu müqavilənin imzalanması ilə 

Osmanlı imperatorluğunun Antanta dövlətləri ilə müharibəsinə son verilmiş 

oldu. Dünya müharibəsi Osmanlı imperatorluğunun  və onun müttəfiqi 

Almaniyanın məğlubiyyəti ilə nəticələndi. Osmanlı heyəti 1 noyabr 1918-ci 

ildə İstanbula geri döndü. Mudros müqaviləsinin imzalanması Əhməd İzzət 

Paşanın 31 oktyabr 1918-ci il tarixli əmri ilə ordulara elan edildi.” 1097 

15 maddədən (Əslində Mudros müqaviləsi 25 maddədən ibarətdir. Lakin 

mənbələrin çoxunda məqsədli olaraq onun yalnız 15 maddəsi göstərilir) 

ibarət olan Mudros müqaviləsi çox ağır tələblər irəli sürürdü. Müqavilənin 7 

və 11-ci maddələri Qafqaz, o cümlədən Azərbaycanla əlaqədar idi. 

Lakin sonralar Mudros müqaviləsinin başqa maddələrində də 

Azərbaycana və Bakıya aid əsassız olaraq “maddələr” askar edilmişdir. 

Hətta Azərbaycan Demokratik Respublikasına və Osmanlı imperatorluğuna 

qarşı olaraq bu “maddələri” tənqid edirdilər. Müqavilənin 15-ci maddəsində 

Bakının ingilislər tərəfindən işğal edilməsinə razılaşdırıldığı bildirilir. 

Rusiya Xalq Komissarları Soveti iddia edirdi ki, Osmanlı imperatorluğu 

ingilislərlə Bakının onlara təslim edilməsi haqqında razılaşmışdılar. Əslində 

ingilislərlə Osmanlı imperatorluğu arasında Bakının təslim edilməsi 

haqqında müqavilə imzalanmamışdı. Türklər Bakını sahibinə - Azərbaycan 

Demokratik Respublikasına təhvil vermişdi. 

Antanta dövlətlərinin Mudros müqaviləsində səlahiyyətli nümayəndəsi 

olan admiral Calthrope müzakirələr əsnasında türk əsəgərinin bütün 

Qafqazdan çıxarılmasını tələb etmişdi. Lakin Osmanlı heyəti Qars, Ərdəhan 

və Batum vilayətlərində yaşayan xalqın əksəriyyətinin türk və müsəlman 

olduğunu irəli sürərək, bu tələbə qarşı çıxdı. O zaman haqqında müzakirə 

açılan vilayətlərdə 300000 türk və müsəlman olduğu halda, 60000 xristian 

yaşayırdı. Buna görə də, bu yerlərdə Antanta dövlətlərindən bir komissiya 

yoxlamalar apardıqdan sonra qərar verilməsi qərarlaşdırıldı. Lazım gəlsə bu 

vilayətlər ondan sonra boşaldılacaqdır. 

                                                           
 

1096 Yenə orada. 
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Lakin ingilislər qeyd olunan bölgələrin əhalisinin tərkibini, tarixini və 

mədəni vəziyyətini bildiklərindən komissiyanın araşdırmalar aparmasının 

onlara xeyirli olmayacağını bilirdilər. Buna görə də, Mudros 

müqaviləsindən sonra alınmış qərara əhəmiyyət vermədən ingilislər 

polkovnik Murhiy vasitəsi ilə Osmanlı dövlətinə nota verdi. Bu nota ilə 

bütün türk birlikləri və mütəxəssisləri 1914-cü il türk-rus sərhəddinin 

gerisinə çəkilməli idi. Üç vilayət də daxil olmaqla bütün Qafqazın 

boşaldılması tələb edilirdi. Bu nota ilə əlaqədar olaraq səlahiyyətlilər o 

yerlərin boşaldılması işinin qışın sonuna qədər təxirə salınmasını 

istəmişdilər. Ancaq bununla əlaqədar müsbət cavab alınmadığı üçün IX 

ordu komandiri Yaqub Şevki Paşaya Qars, Ərdəhan və Batumun 

boşaldılması üçün hər an hazır olmasını bildirirdilər.1098  

Bundan başqa Osmanlının yeni hökuməti üçün aydın idi ki, müqavilənin 

şərtləri ağır olacaqdır. Ona hazır olmaq lazım idi.  Müqavilə şərtlərinin ağır 

olacağı Əhməd İzzət Paşanın 21 oktyabr 1918-ci il tarixli əmrindən də aydın 

görünürdü. Qeyd olunan əmrlə Şərq Ordular qrupu ilə birlikdə Qafqaz İslam 

Ordusu və Şimali Qafqaz ordusu ləğv edilirdi. Qafqazda olan türk əsəgəri 

birliklərinin bu bölgəni 24 oktyabrdan keçən 6 həftə ərzində boşaldacaqları 

bildirilirdi. Bununla yanaşı arzu edən zabit və əsgərlərin Azərbaycan və 

Şimali Qafqaz Cümhuriyyətinin ordularında xidmətlərini davam etdirə 

biləcəkləri də bildirilirdi. İzzət Paşanın bu əmri Nuru Paşaya, Petrovsk 

cəbhəsinə ancaq 11 noyabr 1918-ci ildə çata bilmişdi. Bu əmrə görə Qafqaz 

İslam Ordusunun komandiri Nuru Paşa Azərbaycan ordusunun komandiri, 

Şimali Qafqaz ordusunun komandiri Yusif İzzət Paşa isə Şimali Qafqaz 

Cümhuriyyəti ordusu komandiri sifəti ilə vəzifələrinə davam etməkdə 

idilər.1099 

  Azərbaycan Xalq Cümhuriyyətinin ordusunda xidmət etmək istəyən 

çoxlu zabit və əsgər var idi.  Qalıb əsgəri xidməti davam etdirmək istəyən 

zabit və əsgərlər, maraqlı tərəflə üç il müddətinə müqavilə imzalamalı idilər. 

Bu müqavilə bir ildən əvvəl ləğv edilə bilməyəcəkdir.1100 

Lakin türk zabit və əsgərlərinin bu təşəbbüsləri ingilis komandanlığının 

güclü müqaviməti ilə qarşılaşdı. “Nuru Paşa, bütün birliklərini Azərbaycan 

ordusunun tərkibinə keçirmək istəyirdi. Lakin ingilis generalı Tomson ona 

                                                           
 

1098  Tevfik Bıyıklıoğlu. “Mondros Mütarekenamesi”nde Elviye-i Selase ile ilgili yeni 

Vesikalar”. Belleten, c. XXI, s. 84 (Ekim 1957). Ayrı Basımı, Ankara, 1957, s. 572-575; 

Yüceer N. Göstərilən əsəri, s. 159. 
1099 Süleyman İzzet; Göstərilən əsəri, s. 337; Berkok İ., Göstərilən əsəri, s. 95; Tevfik 

Ercan; Türk İstiklal Harbi-I. Mondros Mütarekesi ve Tatbikatı, Genelkurmay Basım Evi, 

Ankara, 1992, s. 226; Yüceer N. Göstərilən əsəri, s. 160. 
1100 ATASE Arşivi; TAR. Koll., K. 1, D. 1, F. 1-101; Süleyman İzzet. Göstərilən əsəri, s. 

223, 240, 241; Yüceer N. Göstərilən əsəri, s.160. T.Svyatoxovski. Göstərilən əsəri, s. 190. 
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qarşı olaraq, bütün Osmanlı birliklərinin bir həftə içərisində. Bakını, bir ay 

içərisində isə Transqafqazı tərk etmələrini tələb etdi.”1101  

İngilis komandanlığı danışıqların əvvəlində Azərbaycan hökuməti ilə 

hesablaşmadı. Buna görə də ingilis ordusunun komandanı general Tomsona 

Azərbaycan Respublikasının hüdudlarına daxil olmazdan əvvəl onun 

müstəqilliyini tanımaq təklif olunanda o, “Azərbaycan Xalq Cümhuriyyəti 

adı altında bizə yalnız xalq kütlələri içərisində heç bir dayağı olmayan 

türklərin intriqaları ilə yaradılmış hökumət məlumdur”1102- deyə diplomatik 

bəhanə tapıb təklifi qəbul etməkdən qəti surətdə yayındı. 

   Danışıqların sonunda Tomson bəyanat verərək elan etdi ki, noyabrın 

17-də səhər saat 10-dək Bakı həm Türkiyə, həm də Azərbaycan 

qoşunlarından təmizlənməlidir. Bəyanatda Bakı və onun neft mədənlərinin 

ingilislərin nəzarətinə keçməsi, ölkənin qalan hissəsinin Azərbaycan 

hökuməti və ordusunun nəzarətində qalması nəzərdə tutulur, eyni zamanda 

deyilirdi ki, Azərbaycan rəsmi surətdə tanınmır, lakin İngiltərə, Fransa və 

ABŞ nümayəndələri Azərbaycan hökuməti ilə de-fakto əlaqə yaradacaqlar. 

V.M.Tomson Bakının general-qubernatoru olacaq, şəhər polisinə ingilis 

zabiti rəhbərlik edəcək, L.Biçeraxov və onun dəstələri Britaniya ordusu ilə 

birlikdə Bakıya daxil olacaq və nəhayət, silahlı ermənilər şəhərə 

buraxılmayacaqlar.1103 

Azərbaycan nümayəndələri ingilis hərbi komandanlığının bu planları 

haqqında Bakıya, Nazirlər Şurasının sədrinə teleqrafla məlumat verdilər.  

Bu zaman F.X.Xoyski əsl diplomat məharəti nümayiş etdirdi, 1918-ci il 

noyabrın 16-da V.M.Tomsona məktubla müraciət edərək, ingilis 

qoşunlarının Bakıya girməsinin Azərbaycanın dövlət müstəqilliyi və ərazi 

bütövlüyünə xələl gətirməyəcəyinə ümidvar olduğunu bildirdi.  

Özünü şəhərin hərbi qubernatoru elan etmiş general Tomsonun başçılığı 

ilə hindli əsgərlərdən ibarət İngiltərə qoşunları 1918-ci il noyabrın 17-də 

Bakıya daxil oldu. Polkovnik F.P.Kokkerel Bakıda müttəfiq dövlətlərin 

polis komissarı təyin edildi. Bakıdakı ingilis qoşunlarının canlı qüvvəsi 

təxminən min nəfər əsgərdən ibarət idi.  

Rəsmi qəbul mərasimində daxili işlər naziri B.X.Cavanşir, xarici işlər 

nazirini əvəz edən A.X.Ziyadxan, müxtəlif milli təşkilatlardan 

nümayəndələr iştirak edirdilər.  

Elə həmin gün Bakıya daxil olan L.Biçeraxov ordusunu şəhərin xristian 

əhalisi böyük rəğbətlə qarşıladı. Böyük əksəriyyətini ermənilər təşkil edən 

bu ordu Bakıya daxil olan kimi Azərbaycanın dövlət rəmzlərini təhqir edir, 
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milli hökumətin tezliklə dağılacağı barədə şayiələr yayırdılar. Bakıdakı rus 

və erməni milli şuraları L.Biçeraxovun gəlişi ilə belə bir qərar çıxardılar ki, 

guya “heç bir Azərbaycan yoxdur, yalnız Rusiya vardır. Azərbaycan 

hakimiyyəti devrilməli və o, Biçeraxovun başçılıq etdiyi Xəzəryanı 

hökumətlə əvəz edilməlidir”.  

Qoşunlar Bakıya daxil olan zaman çox xoşagəlməz bir hadisə baş vermiş, 

general Tomson limanda Azərbaycan Cümhuriyyəti bayrağının İngiltərə, 

ABŞ, Fransa, İtaliya bayraqları ilə yanaşı asıldığını görərək, onu dərhal 

götürmək əmrini vermişdi.  

M.Ə.Rəsulzadə öz xatirələrində yazırdı: “17 təşrini-sanidə iki Bakı vardı. 

Məhzun müsəlman Bakısı ilə məmnun xristian Bakısı... İki gün sonra 

komandanlığın əhaliyi-islamiyyəni məyus edəcək bir bəyannaməsi nəşr 

olunuyordu. Bu bəyannamədə, Biçeraxov bəyannaməsində olduğu kimi, 

“Qalib etilaf ordusunun məmləkətə dönmədən əvvəl zəfəri-müştərəkə bunca 

xidmətləri dəyən fədakar rus xəlqinə ədai-dinşüküran etmək vəzifələrində 

olduğu və bu vəzifənin ifası üçün Rusiyadan qoparılmış Qafqaziyanın 

düşməndən təxliyəsi üçün Ufada təşəkkül edən rus hökuməti ilə biletilaf 

buraya gəlindiyi” anladılıyordu. Böylə bir bəyannamənin təsirinə, bir də 

ingilis ordusu ilə bərabər gəlmiş Biçeraxov qitəatı erməni məfrəzələrinin 

şəhərdə ehdas etməkdə olduqları hadisələr və əhaliyi-islamiyyəyə qarşı 

takındıqları təhqiramiz hərəkətlər dəxi təsəvvür ediliyorsa, o zaman nə kibi 

saətlər yaşanmaqda olduğu kəndi-kəndinə anlaşılır...”.  

Noyabrın 17-də axşam Rus Milli Şurasının üzvləri M.Podşibyakin, 

Y.Smirnov, V.Baykov və A.Leontoviçin general Tomson tərəfindən qəbul 

edilməsi Azərbaycan hökumətinin narahatlığını daha da artırdı. Görüş 

zamanı Rus Milli Şurasının üzvləri özlərini Azərbaycanın sahibi kimi 

apardılar. Onlar Tomsonun yaradılacaq koalision hökumətə daxil olmaq 

haqqında təklifini həm öz adlarından, həm də Erməni Milli Şurasının 

adından rədd etdilər. Onların fikrincə, xristianların Azərbaycan hökumətinə 

daxil olması onun müttəfiqlər tərəfindən tanınmasını asanlaşdıra bilərdi. Bu 

adamlar Azərbaycanın Rusiya müstəmləkəçiliyindən azad olub öz milli 

müqəddəratını təyin etməsi əleyhinə idilər. Nəhayət, görüş zamanı Tomson 

onlara xatırlatmağa məcbur oldu ki, hazırkı vəziyyətdə Rusiya, sadəcə 

olaraq mövcud deyildir.  “Bu müşkülat məvacihəsində istiqamətlərini 360 

dərəcə dəyişənlər vardı. Milliyyətpərvərliklərinə şübhə edilməyən bəzi 

zəvati-möhtərəm belə hasil olan vəxaməti anlamaq üçün istiqlaldan istinka-

fı təklifini tədqiq etmək zəfinə düşdülər”, deyə M.Ə.Rəsulzadə yazırdı.  

Lakin Antanta qoşunlarının Bakıya daxil olması ilə bağlı Azərbaycan 

hökumətinin noyabr ayının 18-də verdiyi rəsmi məlumatlardan da aydın olur 

ki, o, heç də gələcəyə bədbinliklə baxmırdı. Məlumatda deyilirdi ki, 

müvəqqəti olaraq Bakıya daxil olan müttəfiq qoşunları öz əlində yalnız 

hərbi hakimiyyəti cəmləşdirir, əldə olunmuş razılığa əsasən, ölkənin və 

onun paytaxtının daxili işlərinə müdaxilə edilməməlidir, bütün hökumət 
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idarələri əvvəlki qaydada fəaliyyət göstərməlidir. Son nəticədə Rusiya 

xalqlarının öz müqəddəratını müəyyən etməsi məsələsi beynəlxalq sülh 

konfransında həll edilməlidir. Məlumatda həmçinin göstərildi ki, hazırkı 

çətin şərait Azərbaycanın siyasi rəhbərliyindən ölkədə mövcud qayda-

qanunu saxlamağı tələb edir. Hökumət Bakıya daxil olmuş müttəfiq 

qoşunlarının Azərbaycan xalqının suveren hüquqlarını tapdalamayacağına 

ümid bəslədiyini də bildirirdi. Hökumətin narahatlığı daha da artırdı.  

Birinci dünya müharibəsinin iştirakçısı olan Osmanlı dövləti Mudros 

barışığına görə məğlub dövlət kimi Cənubi Qafqazı, o cümlədən 

Azərbaycanı tərk etməyə məcbur oldu. Antanta qüvvələri adından general 

Tomsonun rəhbərliyi altında ingilis qoşunları 1918-ci il noyabrın 17-də 

Bakıya daxil oldular. Azərbaycan Xalq Cümhuriyyətinin fəaliyyəti ilə bağlı 

yaranan çətinlikləri təhlil edən ulu öndər Heydər Əliyev qeyd edirdi ki, 

“Azərbaycanın ətrafında və daxilində gedən proseslər bu respublikanın, 

hökumətin öz normal fəaliyyətini davam etdirməsinə imkan verməmişdir. 

Rusiyadakı bolşevik hökuməti keçmiş çar Rusiyasının bütün ərazisində 

bolşevik üsul-idarəsini qurmağa cəhd göstərərək, Azərbaycanda istilaçılıq 

hərəkətlərinə başlamışdı. Respublikanın daxilində o cəhdləri dəstəkləyən 

qüvvələr azərbaycanlı olmamışlar. Eyni zamanda Cümhuriyyətin 

hökumətində və onun yaratdığı parlamentdə də daxili ziddiyyətlər, 

çəkişmələr onun süqut etməsinə gətirib çıxarmışdır”. 

 Ancaq 27 oktyabr 1918-ci il tarixində IX Ordu komandiri Yaqub Şevki 

Paşanın verdiyi əmrlə mövcud vəziyyət tamamilə dəyişmişdi. IX Ordunun 

komandirinin əmrində Azərbaycanda heç bir Osmanlı zabitinin, əsgərinin və 

cəbbəxananın qalmayacağı, 30 dekabr 1918-ci il tarixinə qədər bu yerlərin 

tamam boşaldılacağı, qalanlar haqqında qanuni işlərin başlanacağı 

bildirilirdi. Bu son əmrlə Nuru və Yusuf İzzət Paşaların Azərbaycan və 

Şimali Qafqazda ordu komandiri olaraq qalmaları mümkün olmadığından 

Azərbaycan və Dağıstanda olan hər tarixdə birliklərinin çıxarılmasına 

başlamışdılar.1104 

Lakin ingilislərin tələbi türk ordularının Qafqazdakı planlarını əsaslı 

şəkildə dəyişməyə məcbur etdi. İngilis generalı Tomson Nuru Paşadan Bakı 

şəhərini noyabrın 17-nə qədər boşaltmasını tələb edirdi. Nuru və Mürsəl 

Paşalar Bakının boşaldılması vaxtının 26 noyabr tarixinə qədər uzadılmasını 

xahiş etdilər. Lakin ingilis generalı onların xahişini rədd etdi. General 

Tomson Nuru Paşaya ultimatum verərək 17 noyabr 1918-ci il tarixinə qədər 

Bakının boşaldılmasını və təslim edilməsini tələb etmişdi.1105 

                                                           
 

1104 Yenə orada. 
1105 ATASE Arşivi; BDH Koll., K. 3828, D. 41, F. 26-5, 26-1; Yüceer N. Göstərilən əsəri, 

s. 162. 
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Birinci dünya müharibəsi qurtarsa da uzun illərdir ki, “Osmanlı 

imperatorluğu müharibəyə girməli idimi?”  mübahisəsi davam edir. 

Müharibəyə girmənin yanlış olduğunu müdafiə edənlər “tərəfsiz qalma” 

iddiası üzərində dururlar və belə əsaslandırmağa çalışırlar ki, guya Osmanlı 

imperatorluğunun Birinci dünya müharibəsində tərəfsiz qalmaq imkanı var 

imiş. Osmanlı imperatorluğunun bu müharibədə tərəfsiz qalaraq müharibəyə 

girməmək imkanı yox idi. Ona görə ki, Osmanlı imperatorluğunun 

müharibəyə girməmək, tərəfsiz qalmaq imkanı yox idi. Osmanlı dövlətinin 

də maraqları Avropa dövlətlərinin maraqları siyahısında olduğu bir dövrdə 

tərəfsiz qalmaq, bu tərəfsizliyi qorumağa da ölkənin imkanı yox idi. 

Tərəfsizliyi qorumaq da müharibəyə girmək qədər ağrılı olacaqdı. Avropa 

dövlətləri tərəfsiz olsa belə, Osmanlı imperatorluğunun tərəfsiz qalmasına 

müxtəlif yollarla imkan verməyəcəkdi.  
 

5.39. Azərbaycan ordusunda  yeni  təşkilatlanmalar 
 

Qafqaz İslam Ordusu komandanlığının fikrinə görə, Azərbaycan ordusu 

müasir şəraitlə əlaqədar olaraq yenidən təşkilatlanmalı idi. Yeni 

təşkilatlanma ilə əlaqədar olaraq Cəmil Cahid bəyə Qafqaz İslam 

Ordusundan əmr gəlmişdi. Yeni əmrə görə IX Qafqaz polkunun 

batalyonlarının Azərbaycan polklarına paylanması planlaşdırılmışdı. 

Təşkilatlanmaya polkların Şuşa və Ağdamın Maqsudlu məntəqələrinə 

toplanması ilə başlandı. Təşkilatlanmanın başlanmasından sonra I 

Azərbaycan diviziyasının bütün Qarabağ bölgəsində hücuma keçərək 

erməni dəstələrini aradan qaldırması qərarı verilmişdi.1106 

 Tələt Paşa hökumətinin yıxılmasından sonra yeni hökumət quran Əhməd 

İzzət Paşanın əmri ilə IX Orduya və Qafqaz İslam Ordusuna 23 oktyabr 

1918-ci ildə göndərilən əmrlə Qarabağ hücumunun dərhal dayandırılması 

əmr edildi. Yeni qurulan hökumətin başçısı Əhməd İzzət Paşanın bu qərarı 

alması təsadüfi deyildi. İstanbuldakı erməni nümayəndələri və Müttəfiq 

dövlətlərin nümayəndələri ona təsir göstərmişdilər. İstanbulda olan erməni 

nümayəndələri və Müttəfiq hökumətlərin səlahiyyətliləri Şuşanın azad 

edilməsindən sonra əsassız olaraq ermənilərin qırılmasını əsas götürürdülər. 

İstanbuldakı erməni nümayəndələri Bakının azad edilməsi və Qarabağ 

hərəkatı ilə əlaqədar olaraq ermənilərin qırılması haqqında əsassız  “faktlar” 

yaymaqdan çəkinmək fikrində deyildilər. Bir zaman Bakının azad edilməsi 

dövründə 8.988 nəfər erməninın öldürüldüyü iddia edildiyi halda, hadisənin 

üstündən yarım ay keçmiş, indi ölənlərin sayı ilə əlaqaqədar rəqəmlər 

30.000 olmuşdu. Buna görə də, 23 oktyabr 1918-ci ildə İzzət Paşa Nuru 

Paşaya aşağıdakı məzmunda teleqram göndərmişdi: 

                                                           
 

1106 ATASE Arşivi; BAF Koll., K. 1141, D. 582, F. 1-9; Yüceer N. Göstərilən əsəri, s. 134. 
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a. Ermənilərin israr etmələrindən görünür ki, Osmanlı birlikləri Şuşaya 

daxil olmuşlar. Bu hərəkat  qarşılıqlı olaraq ümumi öldürməyə səbəb 

olacağından Qarabağda irəliləyən birliklərimiz varsa, dərhal geri alınacaq 

və geri alınmaları haqqında baş qərargaha məlumat veriləcəkdir. 

Qarabağa heç bir əsgərimiz girməyəcəkdir. 

b. Erməni nümayəndələri Bakının azad edilməsi sırasında 30 000-ə qədər 

erməninin qətl və qarət edildiyini, qarətdə əsgərlərimizin iştirak etdiyini 

və indi də Bakıda ermənilərin öldürüldüyü bildrilir. Bakı hadisələri dəqiq 

isə günahkarların cəzalandırılması lazımdır. 

c. Bakıda çətin vəziyyətdə olanlar dərhal çıxarılacaqlar. Ermənistana və 

Gürcüstana getmək istəyənlərə qətiyyən mane olunmayacaqdır, Lazım 

olan şərait yaradılacaqdır. Azərbaycanla Ermənistan arasında meydana 

çıxacaq sərhəd məsələsini konfranslarla, siyasi yol ilə həll edilməsi 

lazımdır. Qüvvələrimiz olduqları yerlərdə asayişin qorunmasına 

cavabdehdir.”1107 

Nuru Paşa 27 oktyabr 1918-ci ildə vermiş olduğu cavabda İstanbuldakı 

erməni nümayəndələrinin iddialarının əsassız olduğunu bildirmişdi. 

 Bununla əlaqədar,  Osmanlı rəhbərliyi Qarabağda hücumun davam 

etməsinin qarşısının alınmasına çalışırdılar. Hətta mənbələrdə bu da aydın 

görünməkdədir ki, erməni nümayəndələrinin və Avropa dövlətlərinin 

səlahiyyətlilərinin iddiaları İzzət Paşanı da qırğın ola biləcəyinə tərəddüdlü 

olsa da inandırmışdı. Buna görə də, Qarabağdakı əsgəri birliklərin 

çəkilməsini və Azərbaycanla Ermənistan arasında məsələnin siyasi yolla 

həll edilməsinin lazım olduğunu bildirirdi.1108 

Əslində Əhməd İzzət Paşanın qarşı tərəfin iddialarına inanması onun 

yanlış qərar almasına səbəb olmuşdur. Ermənilərin iddia etməsinə 

baxmayaraq, türk birliklərinin Qarabağ hərəkatı erməni qırğınını həyata 

keçirilməsi üçün deyildi. Orada ermənilər tərəfindən mühasirəyə alınmış və 

hər an qətl edilə bilinəcək on minlərlə azərbaycanlını qurtarmaq üçün təşkil 

edilmişdi. Bu yürüş nəticəsində on minlərlə azərbaycanlı ermənilərin 

qırğınından qurtulmuşdılar. Ermənilər diplomatik olaraq Avropanın 

səlahiyyətlilərini də İstanbulda öz tərəflərinə çəkərək hökumətə belə təsir 

göstərə bilmişdi.  Əhməd İzzət Paşanın qərarının ermənilərin təsiri ilə 

meydana gəldiyini də söyləmək yanlış ola bilər. Bu onunla əlaqədar idi ki, 

Əhməd İzzət Paşa özlüyündə Avropa dövlətlərinə fakt vermək istəmirdi. 

Lakin onun bilmədiyi bu idi ki, ermənilər üçün fakt lazım deyildi. Onlar 

lazım olduqda istənilən mövzuda “fakt” tərtib edib lazım olan dövlətlərin 

                                                           
 

1107 Bayur Yusuf Hikmet. Göstərilən əsəri, s. 259. 
1108 ATASE Arşivi; TAR Koll., K. 1, D. 1, F. 1-101; Yüceer N. Göstərilən əsəri, s. 134. 
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səlahiyyətlilərinə təqdim edə bilirdilər. Bu dəfə Əhməd İzzət Paşaya da 

təqdim etdikləri “faktlar” onların növbəti fəaliyyətlərinin nəticəsi idi. 

Bundan başqa, müharibənin sona çatması ilə əlaqədar olaraq Əhməd İzzət 

Paşa Müttəfiqlərlə sülh müqaviləsi bağlamaq istədiyindən Osmanlı 

birliklərinin bütün cəbhələrdə fəaliyyətini dayandırmasının müqavilə üçün 

əlverişli şərait yaradacağını düşünürdü. 

Qafqaz İslam Ordusu komandanlığı hərəkatın davam etməsi üçün Os-

manlı birliklərinin Azərbaycan birliklərinə daxil olmasını istəyirdi. Bundan 

sonra II Azərbaycan diviziyası azərbaycanlı general Yusifovun komandanlı-

ğına verildi. 8 noyabr 1918-ci ildə Ağdama gələn general Yusufov 

komandanlığı almışdı. IX və 106-cı piyada polkları Qarabağdan ayrılmışdı. 

Bununla da Osmanlı ordusunun Azərbaycandakı hərəkatı sona çatmışdı. 
 

5.40.  Müstəqilliyimizi  təhdid  edən  erməni  yalanları  yeni  şəraitdə  
 

Erməni ordularının 2 noyabr 1918-ci ildə Göyçə gölünün şimalından 

Azərbaycan sərhədlərini keçmələri və müsəlmanlara qarşı zülm etmələri 

Azərbaycanın xarici işlər nazirinin əvəzedicisi Adilxan Ziyadxanovun 

Azərbaycanın Gürcüstandakı diplomatik nümayəndəsinə göndərdiyi 

teleqrafdan görünür.1109 Azərbaycanın Gürcüstandakı diplomatik nümayən-

dəsinin köməkçisi F.Vəkilovun Azərbaycan hökumətinin sədri və xarici 

işlər naziri F.Xoyskiyə göndərilən teleqramında ermənilərin Qarsı ələ 

keçirmələrinin qarşısını almaq ilə əlaqədar tədbirlər görülməsi tələb edilirdi. 

Teleqramdan göründüyü kimi, ermənilərin Qarsı ələ keçirmələrinə türk 

ordusu da mane olmuşdu.1110 

İngiltərə türk birliklərinin Bakını boşaltmalarını diqqətlə izləyirdi. 

İngilislərin Bakıya daxil olmaları Almaniya və Avstiriya dövlətlərini də 

maraqlandırırdı. İngilislər yalnız Nuru Paşanın deyil, almanların və 

avstriyalıların elçiliklərinin də Bakıdan ayrılmalarını tələb edirdi. Şəhərdə 

qalanların tutulacağı bildirilirdi. 16 noyabr 1918-ci il tarixinə qədər Bakıda 

asayişin qorunması XIII Qafqaz polkuna həvalə edilmişdi. Bütün Osmanlı 

birlikləri Gəncəyə getmək üçün Bakıdan ayrılmışdılar. 17 noyabr 1918-ci 

ildə XIII Qafqaz polku Bakı şəhərini ingilislərə təslim etdikdən sonra xalqın 

göz yaşları ilə yola salındı. 18 noyabr 1918-ci ildə general Tomsonun 

komandası altında ingilis birlikləri Bakıya daxil oldular. 

29 noyabr 1918-ci il tarixində Azərbaycanda olan türk ordularının 

komanda heyəti Gəncədə idi. Osmanlı birliklərinin Azərbaycanı tərk 

etmələri 20 yanvar 1919-cu ilə qədər davam etmişdi. Azərbaycanın istiqlal 

mücadiləsi davam edirdi. 

                                                           
 

1109 Azerbaycan Belgelerinde... s. 10. 
1110 Yenə orada, s. 19. 
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VI FƏSİL 

AZƏRBAYCAN   XALQ   CÜMHURİYYƏTİ 

DÖVRÜNDƏ ERMƏNİ XƏYANƏTİ  VƏ NƏTİCƏLƏRİ 

 

6.1. Fasiləsiz erməni təhlükəsinə qarşı 
 

Birinci dünya müharibəsinin sonlarına doğru imzalanmış Ərzincan 

müqaviləsi bir sıra cəhətdən  Transqafqazda yeni bir dövrün başlanması da 

hesab edilə bilər. Bunun yeni bir dövr olması onunla əlaqədardır ki, 

müqaviləyə əsasən atəşkəsin müəyyən edilməsi ilə yanaşı, faktiki olaraq 

Rusiyanın Qafqazdan Türkiyəyə qarşı fəal hərbi əməliyyat aparmasına son 

qoyulduğu göstərilir. Bu müqavilənin nəticəsi olaraq Qafqaz cəbhəsindən 

rus orduları geri çəkilməyə başladı. Rus qoşunlarının geri çəkilməsi çox 

fərqli şəkildə həyata keçirilirdi. 

Rus qoşunlarının geri çəkilməsinin spesifikliyi ondan ibarət idi ki, bu bir 

nizami geri çəkilmə deyildi. Buna səbəb bolşeviklərin orduda apardıqları 

təbliğat işləri idi. Birliklər Rusiyada bolşevikləri dəstəkləmək üçün ölkəyə 

can atırdılar. Bu səbəbdən də rus qoşunlarının istər Osmanlı dövlətinə daxil 

olan torpaqlardan, istərsə də Qafqazdan geri çəkilmələri geri çəkilməkdən 

çox, cəbhədən qaçmaq görüntüsü verirdi. Əsgərlər çox halda 

komandirlərinin tələblərini belə yerinə yetirmirdilər. Bu vəziyyətdən istifadə 

edən ermənilər isə uzun illərdən bəri davam etdirdikləri silahlanmanı daha 

da artırırdılar.  

Hələ Birinci dünya müharibəsi ərəfəsində ermənilərin silahlanma və ordu 

təşkil etmələrinin vəziyyətinə işarə edən Yelizavetpol qubernatoru 

A.Kaçalov mərkəzə məktubunda “Daşnaksütyun” partiyasının qurduğu 

erməni ordu hissələri haqqında məlumat verirdi. “Daşnaksütyun”un Cənubi 

Qafqaz tərəflərdə əsasən Türkiyədən qaçan ermənilərdən və yerli 

başkəsənlərdən təşkil olunan, əllərindən adam öldürmək və zor tətbiq 

etməkdən başqa bir iş gəlməyən, partiya büdcəsindən yüksək maaş 

alan(aşağı rütbəli əsgərlər ildə 300 rubl) əsgərlərdən 100.000 nəfərlik 

ordusu var idi.”1111 

15 oktyabr 1913-cü il tarixində “Daşnaksütyun”un Cenevrə konfransında 

qəbul edilmiş qərarda 1112  çox maraqlı fikirlər var idi. Həmin qərarla 

ermənilər Qafqazda müsəlmanlara qarşı mübarizə apararaq, son nəticədə 

qırğınlar üçün əlverişli zəmin hazırlamağa çalışırdılar. Cenevrə konfransının 

qərarına görə, ermənilər ,,panislamçı emissarlar” adı altında Qafqaza 

                                                           
 

1111 RFDTA, fond 841, siyahi 7, iş 57, v. 39. Azerbaycan Belgelerinde Ermeni Sorunu 

(1918-1920). Ankara, 2001, s. XV. 
1112 ADTA, fond 524, siyahı 1, iş 58, v. 2. Azerbaycan Belgelerinde Ermeni Sorunu (1918-

1920). Ankara, 2001, s. XVII. 
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adamlarını göndərməli idilər. Bu emissarlar müsəlmanlar arasında 

Rusiyaya qarşı müqavimət formalaşdırmalı və yerli müsəlman əhalini 

üsyana təhrik etməli idilər. Bununla əlaqədar olaraq, Rusiya hökuməti 

müsəlmanlara qarşı təzyiq göstərəcək və nəticədə müsəlmanlar zəifləmiş 

olacaqlar. Onlara görə bu metod tətbiq edilərsə, ermənilər müsəlmanların 

güclü müqaviməti ilə qarşılaşmayacaqlar. Digər tərəfdən, ermənilərə qarşı 

Qafqaz müsəlmanları ilə Anadolu türklərinin birlikdə fəaliyyət göstərmək 

təhlükəsi də aradan qalxmış olacaqdır. 

Rusiyanın Qafqaz ordusunun həmin vəziyyəti onu bölgə xalqları, 

xüsusən müsəlmanlar üçün çox böyük təhlükə mənbəyinə çevirmişdi. 

V.Stankeviç “Rusiya xalqlarının taleyi” əsərində bu məsələyə düzgün 

yanaşaraq göstərir ki, dünya müharibəsinin sonlarına doğru “qəzəblənmiş və 

dağılmış rus ordusu cəbhədən qayıdan zaman əsasən müsəlman əhalini 

soyur və talayırdı (müsəlmanların məlumatına görə, bu hadisələr zamanı 

200 müsəlman kəndi dağıdılmışdı)”1113 

Qocalar o zamanla əlaqədar “qaçaqaç” terminindən istifadə edirlər. Bu 

terminin ifadə etdiyi faciəni yalnız onu yaşayanlar anlaya bilər. Onu olduğu 

kimi təsvir etmək isə çox çətindir. Rus-erməni qoşunlarının keçdikləri 

bölgələrdə daşı daş üstündə ev qalmadığından xalq evlərini yenidən tikmək 

məcburiyyətində olduğu üçün “qaçaqaç”ın izlərini də aradan “qaldırmışlar.” 

Lakin rus qoşunlarının dağıtmış olduqları kəndlərdə torpaq qazılarkən hər 

yerdə yanğına aid faktlar aşkar edilir.1114 

Transqafqaz komissarlığının rus orduları geri çəkildikdən sonra regionun 

müdafiəsini və təhlükəsizliyini təşkil etmək üçün orduya ciddi ehtiyac var 

idi. Buna görə də rus orduları dağıldıqdan sonra komissarlığa tabe olan 

ordunun təşkil edilməsi qaydaları rəhbərlikdə ciddi müzakirələrin meydana 

çıxmasına səbəb olmuşdu. Komissarlıq üçün ilk dövrlərdə ordu xarici 

düşmənə qarşı mübarizədən əvvəl, cəbhədən geri dönən rus əsgərlərinin 

ermənilərin təhriki ilə yerli xalqı, əsasən müsəlman kəndlərini talan 

etmələrinin qarşısını almaq üçün lazım idi. 1917-ci ilin sonu - 1918-ci ilin 

əvvəllərində bir sıra mübahisəli hadisələr də meydana gəlmişdi.  

Həmin qərara əsasən, Qafqazda olan hərbi hissələr yalnız milli 

korpuslar1115 halında saxlanılırdı. Ermənilər bu əmrdən daha tez faydalana 

bildilər və Qafqaz cəbhəsi komandanlığının 26 dekabr tarixli əmrinə əsasən 

                                                           
 

1113 C.Həsənov. Azərbaycan beynəxalq münasibətlər sistemində (1918-1920). Bakı, 1993. 

s.39; Sadıqov H. Azərbaycan Xalq Cümhuriyyətinin Gəncə dövrü. Bakı, 1999 . 
1114 İ.Musayev. Azərbaycanın Naxçıvan və Zəngəzur bölgələrində siyasi vəziyyət və xarici 

dövlətlərin siyasəti (1917-1921-ci illər). Bakı, 1996, s. 38-39, 188-189. 
1115A.İskəndərov. Azərbaycanda türk-müsəlman soyqırımı probleminin tarixşünaslığı. Bakı, 

2006, s. 111. 
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tərkibində 3 piyada, atlı briqadası və ərazi polkları olan erməni ordu korpusu 

yaradıldı. Bu onunla əlaqədar idi ki, rus qoşunlarınının tərkibinə daxil olan 

birliklər erməni korpusuna daxil edilirdi. Onlar əksər halda regionda daxili 

münaqişələrdə iştirak edirdilər. 17 min nəfərlik erməni hissələri 

azərbaycanlılara qarşı terror əməliyyatına başlamışdı. 

Ermənilər ordu hissələrinin təşkil edilməsinə daha əvvəl başlamışdı. 

Onların milli ordu hissələri təşkil etmək imkanları böyük idi. Bu, onunla 

əlaqədar idi ki, erməni könüllüləri adı ilə dünya müharibəsi cəbhələrində 

vuruşanlar milli ordu adı altında çox qısa bir müddətdə təşkil edilə bilərdi. 

1917-ci il sentyabr ayında Tiflisdə Erməni Milli Məclisi toplanmışdı. 

Məclisin iclaslarında milli ordu hissələrinin yaranması və idarəsi ilə 

əlaqədar məsələlər müzakirə edilmişdi. 

Burada “Daşnaksütyun” partiyasının fəallarından ibarət Erməni Milli 

Konqresi təşkil edilmişdi. Milli konqresin ilk işi bir erməni ordusu təşkil 

edərək onu general Nazarbayevin komandanlığına vermək oldu. Erməni 

milli konqresi Kerenskiyə müraciət edərək, Qərb cəbhəsində olan bütün 

erməni könüllü əsgərlərinin Qafqaza dönməsinə icazə verməsini xahiş 

etdilər. Guya bunlardan bir erməni ordusu təşkil ediləcək və Qafqaz cəbhəsi 

onların imkanları ilə müdafiə ediləcəkdir. Əslində bu, hökumətin icazəsini  

almaq üçün lazım idi. Ermənilər cəbhədəki vəziyyəti əvvəlcədən bildikləri 

üçün ordunu təşkil etməklə, Qafqazda azərbaycanlılara divan tutmaq üçün 

təşkilatlanırdılar. 

 “Kerenski hökuməti müsəlmanların milli hərbi birliklər qurmaq 

haqqında olan müraciətinə cavab verməyə tələsmirdi. Buna görə də, 

müraciətə cavab verilməsi 1917-ci ilin oktyabr ayına qədər yubadıldı. Lakin 

1917-ci ilin oktyabrında Müvəqqəti hökumətin devrilməsindən sonra 

Qafqazda müsəlman liderlər  hərbi birliklər qurmağa başladılar. Onlar da 

gürcü və erməni milli birlikləri kimi Milli Şuranın nəzarəti altında 

təşkilatlanırdılar. Erməni milli hissələri təşkil edildikdən sonra, onların 

azərbaycanlılara qarşı terrora başlamaları Müsəlman Milli Fraksiyasını fakt 

qarşısında qoymuş, milli ordu hissələrinin yaradılmasını zəruri etmişdi. 

Müsəlman milli birliklərinin əsasını Petroqraddan gətirilən Müsəlman 

“Vəhşi diviziya”sının tatar süvari birliyi təşkil edirdi. Komandanlıq general 

Əlağa Şıxlinskiyə verilmişdi. Zabitlər isə dağılmaqda olan rus ordusundakı 

müsəlmanlar idi. 1917-ci ilin sonlarından başlayaraq Bakı hərb məktəbində 

yerli - milli zabitlər hazırlanmağa başlandı.”1116 

Erməni terroru şəraitində Müsəlmən fraksiyasının təşəbbüsü ilə Gəncədə, 

Bakıda, Lənkəranda və Tiflisdə müsəlman hərbçilərinin yığıncaqları 

keçirildi. Azərbaycanın ilk milli ordu hissələrinin yaradılması çox böyük 
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çətinliklərlə qarşılaşırdı. Milli ordu hissələri yaratmaq üçün zabit heyəti 

çatışmır, silah və hərbi sursat yox dərəcəsində idi.  

Azərbaycanın milli ordu hissələrinin yaranmasına Bakıda böyük təsirə 

sahib olan bolşeviklər mane olur, milli ordu hissələrinin yerinə sinfi ordu 

hissələri 1117  qurulmasına çalışırdılar ki, bu da ordu quruculuğunda çox 

mənfi rol oynamışdı. Əslində ordunun sinfi əlamətlərə görə qurulması 

azərbaycanlıların milli ordu hissələri qurmasına qarşı çevrilib, erməni 

təbliğatının həyata keçirilməsindən başqa bir şey deyildi. Beynəlmiləl ordu 

hissələrinin qurulması sonradan da məlum olduğu kimi, Azərbaycanda milli 

müstəqilliyimizə qarşı mübarizənin davam etdirilməsi, erməni terrorunun 

həyata keçirilməsindən ötrü rahat şərait yaradılması üçün lazım idi. 

Heç təsadüfü deyil ki, cəbhədən gedən rus ordusunu əvəz edən erməni 

ordusu yerli türk əhalisinə qarşı bir sıra cəza tədbirləri keçirdi. Vehib Paşa 

general Odişelidzeyə və Prejevalskiyə müraciət edərək müsəlman əhalisinə 

qarşı törədilən cinayətləri, hətta bəzi adamların diri-diri yandırılması barədə 

vəhşilikləri xatırlatdı.1118 1918-ci ilin yanvar ayında 1500 nəfər müsəlman 

əhalisinin öldürülməsi türk komandanlığında ciddi narazılıq yaratmışdı. 

O zaman sülh məsələsinə həsr olunmuş iclasda general Odişelidze 

ermənilərin törətmiş olduqları vəhşilikləri etiraf etmişdi. İclasda iştirak edən 

M.Y.Cəfərov general Lebedinskidən müsəlmanların vəhşicəsinə 

öldürülməsinin və evlərinin yandırılmasının günahkarları haqqında nə tədbir 

gördüyünü soruşduqda o, bu hadisələrin erməni əsgərləri tərəfindən 

törədildiyini bildirmişdi. Lakin Transqafqaz komandanlığı ermənilərin 

qırğınlarının qarşısını almaq üçün elə bir əsaslı tədbir görə bilmirdi. Bu 

əslində onunla əlaqədar idi ki, komissarlığın sərəncamında olan əsgəri 

birliklər ermənilərdən ibarət olduğu üçün onlara qarşı elə bir əsaslı tədbir 

görülməsi də imkansız idi. 

Bu zaman ermənilərə “dur” deyəcək elə bir qüvvə yox idi. Bu, Türk ordu 

komandanlığının diqqətindən yayınmamışdı. Yalnız türklər Qafqazda və 

onun çevrəsində müsəlmanların ermənilər tərəfindən qətl edilməsinə seyirçi 

qalmadı və Vehib Paşa ordusuna hücum əmri verdi. Əslində bu türk 

ordularının Qafqaza hərəkət etməsini zəruri edən səbəblərdən idi. Vəziyyət 

belə olduqda Transqafqaz komissarlığı bu məsələlərə - ermənilərin 

törətdikləri vəhşilikləri və ona cavab olaraq türklərin əməliyyata başlamasını 

müzakirə etmək üçün fevral ayının 23-də açılacaq Transqafqaz Seymində 

                                                           
 

1117Tadeuş Svyatoxovski də bu məsələyə toxunmuşdur. “Bakı Soveti isə hərbi birliklərin 

etnik deyil, siniflərə əsaslanaraq təşkil edilməsini və etibarlı fəhlələr arasından 

seçilmələrinin lazım olduğunu bildirirdilər.” Tadeuş Svyatoxovski. s. 645. 
1118  Ş.S.Aydemir. Enver Paşa. İstanbul 1978, s. 333; Sadıqov H. Azərbaycan Xalq 

Cümhuriyyətinin Gəncə dövrü. Bakı, 1999. 
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baxılması və müzakirə edilməsini qərara aldı. Bu barədə türk 

komandanlığına da məlumat verildi. 

Osmanlı dövlətinin 1918-ci ildə Qafqazda meydana çıxmaqda olan siyasi 

gerçəkliyə münasibəti və onlarla yaxınlaşmaq tədbirləri beynəlxalq aləmdə 

bəzi güclərin narahatlıqlarına səbəb olurdu. Bu beynəlxalq güclərdən Rusiya 

hadisələrin inkişafını çox narahatlıqla izləyirdi. Heç təsadüfi deyil ki, 

Rusiyanın bolşevik hökuməti Osmanlı dövlətinin Transqafqaz hökuməti ilə 

olan yaxınlaşmalarını və sonunda onlar arasında bir müqavilənın 

imzalanacağını bildikdə Tiflisə bir teleqram göndərərək, “Batumda alınan 

qərarları tanımayacağını”bildirdi.1119 

Bolşevik Rusiyası artıq menşevik Gürcüstanından ümidlərini kəsmişdilər. 

İndi Qafqazda ümidləri ermənilərə idi. Bu səbəblə də daşnaklar Transqafqaz 

Seymində olan soydaşlarının barışçı mövqelərini qəbul etmədiklərini açıq 

surətdə bildirir və onların barışçı siyasətlərinə açıq şəkildə etiraz edirdilər. 

Həmin səbəbdən də “Daşnaksütyun” partiyası Çenkelini və onun gürcü 

tərəfdarlarını xəyanətdə günahlandırırdı. Bunun nəticəsi olaraq daşnaklar 26 

aprel 1918-ci il tarixində Transqafqaz Seyminin tərkibindən çıxmaq qərarı 

alacaqdı. 

Osmanlı dövləti ilə barış müqaviləsinə gürcüləri azərbaycanlıların zor ilə 

apardıqlarını əsassız olaraq iddia edən daşnaklar, intiqam fikri ilə Uluxanlı, 

Yeni Bəyazid, Naxçıvanda müsəlman əhalini qətl etmək planı 

hazırlayırdılar. 

Brest-Litovsk müqaviləsindən sonra erməni birlikləri ruslarla birlikdə 

1877-1878-ci illər savaşından əvvəlki rus-osmanlı sərhəddinin gerisinə 

çəkildikdən sonra Qafqazda, o cümlədən Azərbaycanda olan müsəlmanlar 

erməni qırğını ilə üz-üzə qalmış oldular. Ermənilər Anadolunu tərk edər-

etməz Sarıqamışda işləyən 1800 türk əsirini öldürməklə faktiki olaraq 

qırğına başlamış oldular. 

Ahalkələk bölgəsində ermənilərin müsəlmanlara qarşı həyata keçirdikləri 

qırğın haqqında rus məmurlarından I Aksire dairəsi müfəttişi Horoşenko öz 

əl yazısı  ilə verdiyi raportda hadisələri aşağıdakı şəkildə açıqlamışdı: 

“1917-ci ilin noyabr ayından etibarən 1918-ci ilin aprel ayına qədər 

ermənilər Ahalkələk sancağında yerli və sədaqətli müsəlman xalqına 

(qayda-qanuna tabe olan) qarşı etdikləri vəhşilikləri açıqlayacağam. Yerli 

gürcülərin mənə anlatdıqlarına və özümün şahid olduqlarıma görə, gözlərim 

yaşla dolu olaraq hadisələri yazmağa başlayıram: “8 nəfər Akbabalı 

müsəlmanı vəhşicəsinə öldürdülər. Cəsədlərini yandırdılar. 1918-ci ilin 

yanvar ayından ermənilər müsəlman kəndlərinə hücum etməyə başladılar. 

Kəndlərdə əvvəl müsəlmanları aldadıb silahlarını yığdılar, sonra da kəndləri 
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yandırıb xarabaya çevirdilər. Əhalinin bir qismini öldürüb, bir qismini də 

əsir etdilər. Bir qədər sonra müsəlmanlar aclıqdan və xəstəlikdən öldülər, 

heç kim onların köməyinə çata bilmədi.”1120 

 

6.2. Azərbaycanlılara qarşı erməni qırğınları 
 

“Erməni komitəçilərinin bağıra-bağıra Anadoluda həyata keçirdikləri 

cinayətlər və qarətlər kimi hadisələr eyni şəkildə bir qədər də daha artıq 

Qafqazda (Rusiyada) da baş verirdi.” 1121  “Can və mal təhlükəsizliyinə 

gəlincə, Osmanlı dövlətinin səlahiyyətinin çatdığı hər yerdə, can və mal 

təhlükəsizlyi Yelizavetpol (Gəncə) bölgəsindəkindən daha təhlükəsiz 

vəziyyətdə idi.”1122 

Əslində Zaqafqaziyada, o cümlədən Azərbaycanda bolşeviklərin elə bir 

əsaslı sosial bazası yox idi. Bu vəziyyət Zaqafqaziya dairəsində Müəssislər 

Məclisinə seçkilərdə aydın şəkildə görünürdü. Zaqafqaziya dairəsində 

Müəssislər Məclisinə seçkilərdə 12 partiya öz namizədini irəli sürmüşdü. 

Zaqafqaziya dairəsində Müəssislər Məclisinə seçkilərdə səsverməyə 

2.445.000 seçici qatılmışdı. Onlardan 622.000 nəfər gürcü menşeviklərinə, 

616.000 nəfər müsavatçılara, 560.000 nəfər daşnaklara, 170.000 nəfər 

eserlərə, 160.000 nəfər müsəlman sosialist blokuna (hümmətçilər və 

başqaları), 93.000 nəfər bolşeviklərə səs vermişdi. 1123  1917-ci ilin 

noyabrında Zaqafqaziyada belə bir vəziyyət olmuşdur. Bu səbəbdən də hər 

hansı vasitə ilə olursa-olsun, bolşeviklər hakimiyyəti əldə saxlamağa 

çalışırdılar. 

“Azərbaycanlılar çox böyük miqdarda silah əldə edərkən, bu, Bakı 

bolşeviklərinə çox təsir göstərmiş və hiddətlə qarşılanmışdı.” 1124 Artıq 

əllərində böyük miqdarda silahı olan azərbaycanlılar kənd yerlərində də 

nəzarəti əllərində saxlamağa çalışırdılar. Bununla əlaqədar olaraq, kənd 

yerlərində fəaliyyət ən mühüm müsəlman güc mərkəzi olan Gəncə Milli 

Şurası tərəfindən təşkil edilirdi. Muğan çöllərində yerli azərbaycanlıların rus 

köçkünlərinə qarşı münasibətindən Bakı Soveti fərqli şəkildə istifadə 

etməyə çalışırdı. 

 Bunun nəticəsində ruslar (çarizmin köçürmə siyəsəti nəticəsində 

Muğanda yerləşdirilmiş ruslar) Bakı Sovetinin köməyini istəməyə məcbur 

                                                           
 

1120  “Axalkelekdeki Türklere Ermenilerin yaptıkları Vehşet ve Kırgınlar.” Ermeniler 

hakkında Makaleler-Derlemeler. Cilt II, s. 279-281; M. Fahrettin Kırzıoğlu. Kars ili ve 

çevresinde Ermeni mezalimi.  s. 50-51. 
1121 Ahmed Rüstem bey. Cihan harbi ve türk-ermeni meselesi. Bern, 1918 s. 68; Sadıqov H. 

Azərbaycan Xalq Cümhuriyyətinin Gəncə dövrü. Bakı, 1999. 
1122 Yenə orada, s. 24 
1123 Архив внешней политики СССР, ср. Чичерина, д. 54861. 1918 г. 
1124T. Svyatoxovski. A. K. E. s. 156.  
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oldular.”1125 Əslində burada məsələnin qoyuluşunda yanlışlıq vardır. Bunun 

əsas səbəbi çar Rusiyasının Azərbaycanda kəndlərdə torpaqla təmin 

olunmasının həqiqi vəziyyətinə əhəmiyyət vermədən siyasi məqsədlə həyata 

keçirdiyi köçürmə siyasəti ilə əlaqədar idi. XX əsrin əvvəllərinə aid rəsmi 

mənbələrdə açıq  şəkildə göstərilirdi ki, Azərbaycan quberniyaları Rusiya 

imperatorluğunda əhalinin torpaqla təmin olunmasının az olduğu bölgə idi. 

V.İ.Lenin də bu tezisi tez-tez qəbul etdiyini bildirirdi. “Köçürmə məsələsi” 

adlı məqaləsində o, Dövlət Duması materiallarından və senator 

Kuzminskinin1126 hesabatından istifadə edərək Zaqafqaziyada, o cümlədən 

Bakı və Yelizavetpol quberniyalarında torpaq münasibətlərinin bir sıra 

mühüm cəhətlərini aydınlaşdırmışdır. V.İ.Lenin yazırdı: “Ən yeni məlumata 

görə Zaqafqaziyanın 4 quberniyasında heç xəzinə torpağı olmayan və ya bu 

torpaqla az təmin edilən kəndlilər təxminən 46%-dir.”1127 Hətta S. Şaumyan 

da antiazərbaycanlı siyasət aparmasına baxmayaraq kəndlilərin aztorpaqlı 

olduqlarını mərkəzə olan məlumatlarında etiraf etməyə məcbur olmuşdur. 

O, yazırdı: “Bir tərəfdən mülkədar əsarəti, digər tərəfdən isə torpaq azlığı 

Rusiyanın heç bir yerində Zaqafqaziyadakı qədər belə ağır və kəskin bir 

formada özünü göstərmir.”1128 

Köçürmə çarizmin əlində hakim millətçilik və ucqarlar üçün 

müstəmləkələşdirmə aləti idi. Lakin çarizm İran və Türkiyə sərhədləri 

yaxınlığında özünə dayaq yaratmaq və Mərkəzi Rusiya bölgələrindən 

üsyançıları çıxarmaq, orada sinfi mübarizəni kütləşdirmək məqsədi ilə 

rusları sərhəd bölgələrinə yerləşdirmişdir. Rus köçkünləri ilə yerlilər 

arasında müxtəlif vaxtlarda torpaqlara sahib olmaq zəminində qarşıdurmalar 

meydana çıxmışdır. Bu qarşıdurmalarda çarizm hər yerdə yeni köçürülənləri 

dəstəkləyir, hətta onların silahlandırılmasından belə çəkinmirdi. Yerli qəza 

rəislərinə əmr verilmişdi: “Muğanda salınan yeni kəndlərdəki 1129  

kəndlilərin və o cümlədən pakrovkalıların silahla təchiz edilməsi qayğısına 

qalsınlar, hər 100 həyətə 10 berdanka tüfəng versinlər.”1130  Rus çarizmi 

köçürmə siyasətində “ruslaşdırma prinsipini əsas tuturdu.”1131 

Bakı Soveti yerlilərlə rus köçkünləri arasındakı münasibətlərin tarixini 

bilirdi. İstənilən vaxt orada azərbaycanlılar ilə köçkünlər arasındakı 

                                                           
 

1125 Yenə orada, s. 156. 
1126  Всеподданнейший отчет о произведенной в 1905 году по высачайшему 

повелению, сенатором Кузьминским ревизии города Баку и Бакинской губернии, 

1906, с. 440. 
1127 V.İ.Lenin. Əsərləri, 18-ci cild, s. 85. 
1128S.G.Şaumyan. Seçilmiş əsərləri (rusca), 2-ci cild, M., 1958, s. 160.  
1129 Rusların yerləşdirildiyi kəndlərin əhalisini nəzərdə tuturdu. 
1130V.İ.Lenin. Əsərləri, 18-ci cild, s. 88.  
1131V.İ.Lenin. Əsərləri, 18-ci cild, s. 87.  
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qarşıdurmanı “önləmək” və ya “qarşısını almaq” üçün bu amildən istifadə 

edərək o yerlərə hücuma keçmək imkanı var idi. Buna görə də, o yerlərdəki 

azərbaycanlıları nəzarəti altında saxlamaq üçün Bakı Soveti o zaman da bu 

amildən istifadə etmişdir. 

Bakı Soveti çox halda Azərbaycanda meydana çıxan hadisələri 

azərbaycanlıların silah əldə etmələri ilə əlaqələndirməyə çalışırdı. Lakin bir 

məsələni qəbul etmək istəmirdilər ki, azərbaycanlıların hansı vasitə ilə 

olursa-olsun, silah əldə etmək təşəbbüsləri çarizm və Bakı Soveti-erməni 

ittifaqı tərəfindən tərksilah edilmiş bir xalqın yaşamaq üçün zəruri 

mübarizəsi idi. Buna görə də, azərbaycanlıların Rusiyaya və ya Bakı 

Sovetinə tabe olan hərbi hissələrin silahlarını almasını da onların 

mübarizəsinin bir forması olaraq qəbul etmək lazımdır. Azərbaycanlılar 

yalnız bu yolla onlara qarşı dayanmış qüvvələr arasında məqsədli olaraq 

pozulmuş tarazlığı təmin edə bilərdilər. Buna nail olmasaydılar məhvə 

məhkum olduqlarının fərqində idilər. “Martın əvvəllərində “Vəhşi 

diviziya”nın əsgərləri bolşeviklərə tərəfdar olan Lənkəran qarnizonunun 

əsgərlərinin silahlarını ələ keçirmişdilər” 1132  və ya “Martın əvvəllərində 

azərbaycanlı könüllü birliklər Şamaxıda bolşeviklərin silah-sursatını da zəbt 

etmişdilər.”1133 

Bakı Sovetinin azərbaycanlılara qarşı sərt tədbirlərə əl atması mövcud 

vəziyyətin spesifikliyi ilə əlaqədar idi. Bu zaman Rusiya bolşevikləri ilə 

Bakı Soveti arasında münasibətlər çox çətin dövrünü yaşamaqda idi. Bu 

onunla əlaqədar idi ki, “eyni zamanda İmam Nəcməddin Qotsinskinin1134 

başçılığı altında dağıstanlılar bolşevikləri Petrovskidən çıxarmışdılar. 

Bununla da, Bakının Rusiya ilə quruda olan əlaqəsini kəsmişdilər. Bu 

zaman müsəlmanlar və ermənilər arasında İrəvan, Ərdəhan, Gəncə və 

Qarabağ hadisələri meydana çıxmışdır.”1135 Bakı Soveti yalnız Xəzər dənizi 

vasitəsi ilə Rusiya ilə əlaqələrini davam etdirə bilərdi. Bu zaman Rusiyanın 

Azərbaycan neftinə çox böyük ehtiyacı var idi. 

Bakı bolşeviklərinin erməni-müsəlman vuruşmalarının meydana 

çıxmasına əvvəldən hazır olduqları da aydın görünür. Belə ki, hadisələrin 

meydana çıxması ilə əlaqədar olaraq “bolşeviklər siyasətlərini dəyişdilər və 

ermənilərlə ittifaq içərisinə girirdilər. Bolşeviklər artıq hümmətçilərə belə 

inanmırdılar. Onların fəaliyyətini yalnız qəzetçiliklə məhdudlaşdırmış-

                                                           
 

1132T. Svyatoxovski. a. k. e s.156 
1133T. Svyatoxovski. a. k. e.  s.156 
1134A.İskəndərov. Azərbaycanda türk-müsəlman soyqırımı probleminin tarixşünaslığı. Bakı, 

2006, s. 96-97.  
1135Yenə orada, s. 156. 
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dılar.” 1136  Rus kadeti A.Bailov o zaman Bakıdakı vəziyyəti, xüsusən 

erməni-rus münasibətlərini aşağıdakı şəkildə ifadə etmişdi. 

“İnqilab müddətincə ermənilər özlərini yox olmaqdan qoruya biləcək tək 

güc olaraq gördükləri Rusiyaya bağlı olduqlarını nümayiş etdirirdilər. 

Varlıqlarını davam etdirmək instinkti bolşeviklərə qarşı olmamağı tövsiyə 

edirdi. Onlarla ittifaqda olmaları da eyni instinktin nəticəsi idi. Ermənilər 

bolşevik də olsa, Rusiya ilə birlikdə olacağıq, ona qarşı olan hər hansı 

birinin yanında olmayacağıq, deyirdilər. Başqa bir şəkildə ifadə edəsi olsaq, 

bolşeviklər hələ rusdur, yəni türklərdən daha yaxşıdırlar”1137-deyirdilər.  

Burada bir neçə məsələyə yanlış bucaq altında baxıldığından  ermənilərin 

rus çarizmi, o cümlədən Bakı Soveti ilə münasibətlərinin mənbələri düzgün 

göstərilməmişdir. İlk olaraq qəbul edilməlidir ki, o zaman tərksilah edilərək 

yox olmaq vəziyyətində ermənilər deyil, azərbaycanlılar idi. Ermənilər digər 

tərəfdən Bakı Sovetinin dəstəyi ilə müdafiə vəziyyətində deyil, hücum, 

azərbəycanlılara qarşı qırğın tədbirləri həyata keçirməkdə idilər. Onların 

Rusiya ilə, o cümlədən Bakı Soveti ilə olan ittifaqları özlərini yox olmaqdan 

qurtarmaq üçün deyildi, Qafqazın başqa bölgələrində olduğu kimi, 

Azərbaycan quberniyalarını da azərbaycanlılardan, müsəlmanlardan 

təmizləmə tədbirini həyata keçirməyə çalışırdılar. 

“Azərbaycan adı onun (Şaumyan) ağzında ironiyalı bir məna 

qazanmışdı.” “Şaumyan” erməni millətçiliyindən başqa bütün millətçiliyə 

qarşı olub, Bakının Azərbaycanın paytaxtı olmasını xəyal hesab edirdi.”1138 

Erməni tarixçisi Hovanisyanın Bakının azad edilməsinə münasibəti çox 

qəribədir. Onun fikrinə görə, “Osmanlı ordusu Bakını Azərbaycan 

Cümhuriyyətinin paytaxtı etdi.”1139 Əslində bir tarixi həqiqət inkar edilməyə 

çalışılmışdır ki, Bakı Osmanlı dövləti tərəfindən deyil, tarixən Azərbaycanın 

paytaxtı olmuşdur. Bakının ermənilərdən azad edilməsində və 

təmizlənməsində türk ordusunun mühüm rol oynadığı qəbul edilməlidir. 

Şaumyanın Zaqafqaziyanın milli dövlət quruculuğu haqqında layihəsi 

bölgənin milli-etnik tarixini, bölgədə əhalinin yerləşməsini və quruluşunu 

nəzərə almırdı. Heç təsadüfi deyil ki, qurultay S.Şaumyanın hazırladığı 

qərardan imtina etdi. Qurultayın milli dövlət quruculuğu haqqında qərarında 

bölgədə əhalinin milli tərkibi əsas olaraq götürülmüşdü. O zaman dünyada 

yeni dövlətlərin meydana çıxmasında əhalinin milli tərkibi prinsipi əsas 

sayılırdı. Həmin vaxtlarda Avropa dövlətləri və Amerika Ermənistan dövləti 

qurmaq üçün Anadoluya və Qafqaza komissiyalar göndərmişdi. Lakin 

                                                           
 

1136Yenə orada,  s. 156-157. 
1137Архив русской революции. 1923, 9, s. 191. 
1138Tadeuş Svyatoxovski. A. K. E.  s.156. 
1139 Hovanisyan. The Allies and Armenia, s. 146; Ermeniler: Sürgün ve Göç. Ankara, 2004, 
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səlahiyyətli komissiyalar heç yerdə erməniləri çoxluq olaraq aşkar edə 

bilməmişdilər.  

Bakı Xalq Komissarları Soveti Azərbaycanda, o cümlədən Bakıda olan 

vəziyyətdən istifadə etməyə çalışırdı. Onlar daxili qarşıdurmaların meydana 

çıxmasını öz hakimiyyətlərinin davam etməsinin təminatı olaraq görürdülər. 

V.İ.Lenin Qafqazda olan vəziyyətlə əlaqədar olaraq S.Şaumyana xatırladırdı 

ki, anarxiya və mövcud münasibətlərdən istifadə edilməsi bizə bölgədə uzun 

müddət qalmağımıza imkan verəcəkdir. V.İ.Lenin münasibətlərin 

yumşaldılmasına tərəfdar idi. Lakin ona bir məsələ də məlum idi ki, 

S.Şaumyan mövcud münasibətlər sistemində daha sərt tədbirlərə əl ata 

bilərdi. Buna görə də. V.İ.Lenin S. Şaumyana aşağıdakı nəsihətləri verirdi: 

“İndiyə qədər imperialistlər arasında olan münasibətlərdən, 

mübarizələrdən və savaşlardan özümüzü qoruduq. Bu qarşıdurmalardan 

faydalanmağı bilmək lazımdır. Artıq diplomatiyanı öyrənməyimizə ehtiyac 

vardır.” 1140  Lakin hadisələrin gedişi S.Şaumyanın spesifik diplomatiyası 

olduğunu aydın şəkildə göstərmişdi. 

“1918-ci il qışın sonlarından etibarən, bakılı müsəlmanlar erməni hərbi 

birliklərinin mövcudluğu ilə əlaqədar olaraq daha çox narahat olmağa 

başladılar. Kənd yerlərindəkindən fərqli olaraq şəhərdə olan azərbaycanlı 

əsgəri birlikləri yaxşı silahlanmış erməni birlikləri ilə müqayisə edildiyində 

zəif görünürdü. İşin qəribəliyi ondan ibarət idi ki, cəbhəyə hərəkət etmələri 

lazım olduğu halda erməni birlikləri dəmiryolu xətlərinin müsəlman qrupları 

tərəfindən kəsildiyi üçün şəhərdə qalmışdılar. Erməni birliklərinin 

göndərilməsi üçün müsəlman və erməni şuraları arasında olan danışıqlar, 

müsavatçıların dəmir yolu hərəkətini nəzarət altında saxlamaq imkanına 

sahib olmadıqlarından nəticəsiz qalırdı.”1141  

Bu fikirlərin müəllifinin faydalandığı mənbələr erməni və ya onların 

tərəfdarı olan müəlliflərin tərtib etdikləri mənbələr olduğundan çox fərqli 

nəticələrə gəlinmişdir. Əslində martın əvvəllərində erməni milli birliklərinin 

Bakıda olan hissələrinin şəhəri tərk etmək fikirləri yox idi. Onların Bakıda 

qırğın əməliyyatını həyata keçirmələri Bakı Sovetinin mövqeyini 

möhkəmləndirməli, eyni zamanda yerlərdə ermənilərin çalışdıqları ənənəvi 

olaraq gözdağı vermək, dəhşət və qorxulu vəziyyət yaratmaq siyasətini 

həyata keçirmiş olardı. Doğrudan da, hadisələrin gedişindən də aydın oldu 

ki, ermənilərin Bakı Soveti ilə olan ittifaq razılaşmaları da yalnız Bakı ilə 

kifayyətlənmirdi. Bakı qırğınları bu ittifaqın başlanması mənasında qəbul 

                                                           
 

1140 Большевики в борьбе за победу социалистической революции в Азербайджане. 

Документы и материалы. Баку, 1957, с. 298. 
1141T.Svyatoxovski. A. K. E.  s. 157. 



 
 
 

403 
 

edilməli, eyni zamanda ölkənin müxtəlif yerlərinə yerləşdirilmiş erməni 

milli birliklərinə hərəkətə başlamaları üçün göndərilən bir mesaj idi. 

Bakı əhalisi hadisələrin başlanması təhlükəsi və ermənilərin 

silahlanmasının qüvvətli olması ilə əlaqədar olaraq şəhəri tərk etməyə 

başlamışdılar. Bolşeviklərin ermənilərlə olan ittifaqı erməniləri daha 

amansız, hücumçu etdiyini xalq aydın şəkildə görürdü. Əhalinin Bakını tərk 

etmələri o qədər böyük miqyas almışdır ki, hətta “şəhər əhalisinin milli 

tarazlığını dəyişə biləcək ölçüdə olduğu”1142 müxtəlif müəlliflər tərəfindən 

qeyd edilmişdir. Ermənilərin bolşeviklərlə ittifaqda olmasını ondan görmək 

olar ki, bu təhlükə qarşısında məcburi olaraq müsəlmanların şəhəri tərk 

etmələrini görən bolşeviklər hadisələrin dayandırılması haqqında heç bir 

tədbir görmədilər.1143  

Bakı Soveti şəhərdə yalnız hüquqi (de-yure) deyil, faktiki hakimiyyəti 

əldə etməyə, sosial dayaqlarını möhkəmləndirməyə çalışırdı. Bunu təmin 

etmək üçün heç bir tədbirdən çəkinmək fikrində deyildi. Tarixi həqiqət 

bundan ibarətdir ki, Bakıda olan müsəlmanlar Bakı Sovetinin şəhərdə və 

şəhər xaricindəki hücumçu hərəkətlərinin fərqində idi. Bu vəziyyət 

azərbaycanlıların gərginliyini çox artırmışdı. 

Bakıda olan vəziyyətin gərginləşdirilməsi ilə əlaqədar tədbirləri ondan 

görmək olar ki, vəziyyətə tam hakim olmaq məqsədi ilə Bakı Soveti bir sıra 

tədbirlər hazırlamışdı. Bakı Sovetinin ən mühüm tədbirlərindən biri 

Azərbaycan milli birliklərinin ya ləğv edilməsi, ya da silahlarının alınması 

ilə bağlı idi. Bakı Soveti bu məqsədlə 1918-ci il martın 24-də Bakı 

limanında Evelino gəmisinə minməkdə olan “Vəhşi” müsəlmən birliklərinin 

silahlarının alınmasını əmr etdi.1144  

Azərbaycanlı liderlərdən təşkil olunan bir heyət bu hadisələrlə əlaqədar 

olaraq Çaparidze ilə görüşmək istədi. Lakin Bakı Sovetinin rəhbərləri 

hadisələrin bu mərhələdə kəsilməsini istəmirdilər. Ona görə də, Bakı 

Sovetinə tabe olan əsgərlərin atəş açması ilə əlaqədar olaraq azərbaycanlı 

nümayəndələrin Çaparidze ilə razılaşdırılmış olan görüşləri baş tutmadı. Hər 

halda Çaparidze də atəşin kim  və hansı tərəfdən açıldığnı bilməmiş deyildi. 

Bu hadisədən sonra Çaparidze V.İ.Leninin məsləhətlərinə uyğun hərəkət 

edərək N.Nərimanova zəng edir və “Təkliflərinizi qəbul etdik. Lakin 

müsəlmanlar bir siyasi müharibə meydana gətirirlərsə, nə edə bilərik?” 

deyərək diplomatik dildə danışırdı. 

                                                           
 

1142Yenə orada, s. 157-158.  
1143  Попов А.П. “Из истории революции в восточной Закавказье”. “Пролетарская 
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Burada əsas vəzifə olan hadisələri N.Nərimanova məlumat vermək 

deyildi, əsas məqsəd görüşün azərbaycanlıların “günahı” üzündən 

pozulduğunu bildirmək idi. Bundan başqa Bakı limanında bu hadisələrin 

meydana çıxması Bakı Sovetinə gizli planlarını həyata keçirmək üçün lazım 

idi. Heç təsadüfi deyil ki, bu hadisələri S.Şaumyan “Atlı hissələrimizə olan 

ilk silahlı hücumu fürsət bilərək bütün cəbhədə hücuma keçdik”1145 deyə 

açıqlamış olacaqdır.  

Bu hadisələrdən sonra Bakı Sovetinin əsgəri birlilkləri ilə azərbaycanlı 

milli birliklərin vuruşmasından qaçmaq mümkün deyildi. Azərbaycanlı milli 

birliklərin sayı 10.000, Bakı Sovetinin silahlı əsgərlərinin sayının 60001146 

nəfər olduğu haqqında məlumat var idi. Burada mühüm olanı erməni milli 

birliklərinin hadisələrə münasibəti idi. O zaman Bakıda daşnakların 

sərəncamında 4000 nəfərdən artıq silahlı dəstənin olduğu məlum idi. 

Bunların hadisələrdə iştirakı və ya tərəfsizliyi çox mühüm idi. Hadisələrin 

meydana çıxdığı vaxtda daşnak rəhbərləri tərəfsiz olacaqlarını bildirirdilər. 

Ermənilərin bu münasibəti azərbaycanlıların fəaliyyətini çox 

məhdudlaşdırdı və planlarını müəyyən etdiklərində ermənilərin tərəfsizliyini 

əsas götürdülər. 

Lakin hadisələrin davamında ermənilərin Bakı Sovetinin qüvvələri ilə 

birləşəcəyi məlum olacaqdır ki, bu iki mənada dəyərləndirilməlidir. Bir 

tərəfdən azərbaycanlılara qarşı ermənilərin Bakı Soveti ilə gizli razılaşmış 

olduqları ortaya çıxmışdır.1147Digər tərəfdən, ermənilərin Bakı Sovetinin 

silahlı qüvvələri ilə birləşməsi nəticəsində qüvvələr nisbəti dəyişmişdi. Bakı 

Soveti ilə ermənilərin birləşmiş qüvvələri qarşısında  davam gətirə bilməyən 

azərbaycanlı birliklərin rəhbərləri bir gündən sonra atəşkəs tələb etmişdilər. 

Azərbaycanlı əsgəri birliklərin vəziyyətini bildiyindən Bakı Soveti 

tələblərini çox sərtləşdirmişdi. Bakı Soveti azərbaycanlı hərbi birliklərin 

rəhbərlərinə vermiş olduqları ultimatumda Bakı Sovetinin nüfuzunu qeyd-

şərtsiz qəbul etmələrini və əmrlərinin hamısının yerinə yetirilməsini, erməni 

əsgəri birlikləri ilə birlikdə “Vəhşi” birliklərin və başqa müsəlman 

birliklərinin geri çəkilməsini, Bakı-Tiflis və Bakı-Petrovsk dəmiryolu 

xətlərinin yenidən açılması tələb edilirdi.1148 

Bakı Sovetinin tələblərinin qəbul edilməsi vəziyyəti dəyişdirmədi. 

Bundan istifadə edən ermənilər hücuma keçdilər. Bakının müsəlmanlar 

                                                           
 

1145S.Şaumyan. Əsərləri, II. c, s. 208. 
1146“Bakı Sovetinin əsgərlərinin 70%-nin ermənilərdən təşkil olunması çox mətləblərdən 

xəbər verirdi.” T.Svytoxovski.. s. 185. 
1147 Попов А.П. “Из истории революции восточной Закавказье”. “Пролетарская 
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yaşayan yerlərində qarət, yandırma və öldürmə hərəkətlərinə başladılar. 

N.Nərimanov proqnozlarının doğru olduğunun şahidi idi. O, bildirirdi ki, bu 

sadəcə daşnakların fəaliyyətinin nəticəsi deyildir. Bu hadisələrin meydana 

çıxması Bakı Soveti rəhbərləri ilə daşnakların ittifaqının nəticəsi olduğunu 

bildirirdi. “Bolşevik olan bir müsəlmana da aman verilmədi. Bolşevik 

olmazdan qabaq müsəlmansınız. Bu, bizim üçün yetərlidir deyən daşnaklar 

onlara dostca münasibət bəsləyənləri öldürdülər, evləri qarət etdilər. 

Bolşevik adı altında müsəlmanlara qarşı hər cür cinayəti işlədilər. Yalnız 

kişilər deyil, hamilə qadınlar belə onlardan canlarını qurtara bilmədilər.”1149 

Bakı Xalq Komissarları Sovetinin bu tədbiri azərbaycanlılar arasında 

ciddi etirazın meydana gəlməsinə səbəb oldu. Azərbaycanlılar “Vəhşi” 

müsəlmən birliklərinin silahlarının alınmasını gələcəkdə onlara qarşı 

çevrilmiş olacağını bilirdilər. Bununla əlaqədar olaraq, 1918-ci il martın 24-

də gecə müsəlmanlar barrikadalar hazırlamağa başladılar və bununla 

əlaqədar olaraq sabahı gün Bakının bütün məscidlərində etiraz yığıncaqları 

təşkil edərək mübarizəyə başladılar.  

Çox halda bu hadisələrdə S.Şaumyanın fəaliyyətinə fərqli şəkildə baxılır. 

Əsas fikir bundan ibarət idi ki, azərbaycanlılar Bakı Sovetinin tədbirlərinə 

qarşı çıxaraq müsəlman birliklərini müdafiə edərdilərsə, o zaman 

S.Şaumyan N.Nərimanovun vasitəçiliyindən istifadə etmək fikrində idi. O 

hadisələr onların arzu etmədikləri istiqamətdə davam edərdisə, millətlər 

arasında bir qırğın ortaya çıxmağa başlardısa, “siyasi savaşdan” qaçmaq 

üçün barışçı bir çarə axtarmağı təklif edirdi. Bu planlarını həyata keçirmək 

üçün Şaumyan-Çaparidze-Korqanov taktikasının və görüşmələrinin fərqli 

şəkildə aydınlaşdırılmasına imkan vardır. Nərimanovun isə həmin taktikanın 

müəllifləri ilə birlikdə olması lazım gələndə onun vasitəçiliyindən istifadə 

edilməsi üçün lazım idi.  

Taktikanın müəllifləri Bakıda mart hadisələri ilə əlaqədar cavabdehlikdən 

canlarını qurtarmaq üçün fərqli şüarlar altında İnqilabi Müdafiə Komitəsi 

yaratmışdılar. Fəaliyyətlərinə daha çox reallıq, əhalinin bütün təbəqələrini 

əhatə edir görüntüsü vermək üçün Bakı Soveti bu komitəyə bolşeviklərdən 

başqa sol eserləri və daşnakları da dəvət etmişdilər. 1150  Xalq arasında 

“daldan atılan daş topuğa dəyər” məsəli sanki bu kimi hadisələr ilə əlaqədar 

yaradılmışdır. Qırğınlar baş verdikdən sonra yaradılan komitənin məqsədi 

azərbaycanlıların son müqavimətini də qırmaq idi.  

Heç təsadüfi deyil ki, Bakı Sovetinin ermənilərlə ittifaqının nəticəsi kimi 

ortaya çıxan bu taktikada N.Nərimanova da xüsusi yer ayrılmışdı. Onun 

                                                           
 

1149 Н.Нариманов.  Статьи и письма. Москва, 1925, с. 6. 
1150 “Воззвание Комитета революционной оброны г. Баку и его районов”. Известия 

Бакинского Совета. №64, от 11 апреля, г. 1918.   
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inamından faydalanan Bakı Soveti rəhbərləri ona “Hümmət” partiyasının 

şöbəsini təşkil etməyi, müsəlmanları Sovet hakimiyyəti uğrunda mübarizəyə 

cəlb etməyi məsləhət bilirdilər.1151 “Sovet hakimiyyəti uğrunda mübarizə 

dedikdə” tərk-silah vəziyyətində olan azərbaycanlıları müdafiə edə biləcək 

yeganə qüvvəni, o zamankı Bakı Soveti rəhbərlərinin terminologiyası ilə 

“əks-inqilabi banda” olan “Vəhşi” diviziya birliklərini aradan qaldırmaq 

nəzərdə tutulurdu. Erməni milli birliklərinin müsəlman hərbi birliklərini 

ləğv etmək uğrundakı mübarizəsini sənədlərdən də aydın görmək olur.  

Çox maraqlıdır ki, əcnəbi müəlliflər Bakıda 1918-ci il mart hadisələri ilə 

əlaqədar faktları S.Şaumyanın əsərlərindən alırlar. S.Şaumyanın əsərlərinin 

1918-ci il Bakı qırğınını hansı bucaq altında işıqlandırdığı da məlumdur. 

Lakin hadisələrin üzərindən uzun müddət keçdikdən sonra müəlliflər 

müqayisə üçün mənbə tapa bilmədiklərindən Şaumyanın fikirlərindən 

gerçəklərin sənədləşdirilməsi kimi istifadə edirlər. Bakı qırğınının meydana 

çıxmasına Şaumyanın yanaşması çox qəribədir. O, hər vasitə ilə 1918-ci il 

mart qırğınlarını ört-basdır etməklə, azərbaycanlıların qırğınına sinfi 

mübarizə görüntüsü verməyə çalışmışdır. 

1918-ci ilin martında hadisələrin başlanmasını Şaumyan “Zaqafqaziyada 

Sovet hakimiyyəti uğrunda fəal silahlı mübarizə mərhələsinə daxil 

oldu,” 1152 şəklində Leninə məlumat verirdi. “Üç gün 30, 31mart və 1 

apreldə-Bakıda amansız döyüşlər getmişdir.” 1153 30.000-dən artıq 

azərbaycanlının öldürülməsi ilə nəticələnən Bakıda mart qırğını nə qədər də 

asanlıqla sinfi, sosialist inqilabı uğrunda mübarizə pərdəsi ilə örtülür. 

Qırğına qanuni xarakter verilməyə çalışılır. Əsas məqsədin daşnakların 

planı ilə əlaqədar olduğu gizlədilir. Lakin martda Bakıdakı hadisələrdəki 

tərəfləri aydınlaşdırdıqda erməni birliklərini ikinci planda göstərməyə 

çalışan Şaumyana görə mart döyüşlərində (qırğınları deyilməlidir) “bir 

tərəfdə Bakı Sovetinin təşkil etdiyi Sovet qızıl qvardiyası, Qızıl beynəlmiləl 

ordu, hərbi donanma və erməni milli birlikləri, digər tərəfdə rus zabitlərinin 

də iştirak etdiyi “vəhşi” müsəlman diviziyası və “Müsavat “ partiyası 

tərəfindən rəhbərlik edilən silahlı müsəlman dəstələri1154dururdu.  

“1918-ci ilin mart ayından etibarən əks-inqilabçı ünsürlərlə mübarizə 

şüarı altında Bakı Kommunası tərəfindən ümumən Bakı quberniyasını 

azərbaycanlılardan təmizləmək məqsədi güdən mənfur plan həyata 

keçirilməyə başlandı. Həmin günlərdə ermənilərin törətdikləri cinayətlər 

Azərbaycan xalqının yaddaşına əbədi həkk olunmuşdur. Minlərlə dinc 

                                                           
 

1151 Партийный архив азербайджанского филиала ИМЛ, f.303, op.1, д.1, л. 71. 
1152 S.Şaumyan. Əsərləri, II. c, s. 208. 
1153Yenə orada. 
1154 Yenə orada. 
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azərbaycanlı əhali yalnız milli mənsubiyyətinə görə məhv edilmişdir. 

Ermənilər evlərə od vurmuş, insanları diri-diri yandırmışlar. Milli memarlıq 

incilərini, məktəbləri, xəstəxanaları, məscid və digər abidələri dağıtmış, 

Bakının böyük bir hissəsini xarabalığa çevirmişlər.”1155 

Ermənilərin hərbi hissələri milli birliklər olduğu halda, azərbaycanlıların 

hərbi hissələri silahlı müsəlman dəstəsi adlandırıldı. S.Şaumyan 

azərbaycanlıların özlərini müdafiə etdikləri dəstələri əksinqilabi tərəf olaraq 

adlandırırdı. Bu ideoloji ruh Azərbaycan tarixçiləri üçün də uzun müddət 

tədqiqatların məcburi çərçivəsi olmuşdur. Belə ki, mart qırğınları “türk-

alman imperialistlərinin fitvası ilə müsavatçılar 1918-ci il martın 30-da 

Bakıda antisovet qiyam qaldırdılar”1156 bucağı altında qiymətləndirilmişdir. 

“Bunun nəticəsində müsavatçıların təqsiri üzündən şəhərdə vətəndaş 

müharibəsi qızışdı. Üç gün davam etmiş şiddətli vuruşmalarda sovet qoşun 

hissələrinin, fəhlə drujinalarının qəhrəmancasına vuruşması sayəsində 

müsavat əks-inqilabının silahlı qüvvələri, “Vəhşi diviziya” dəstələri 

darmadağın edildi.”1157 

Erməni qırğınları 18 mart 1918-ci ildə Şamaxıda başlamışdır. 

Mənbələrdə malakanların da ermənilərlə birlikdə olduğu görünür. 

Ermənilər Şamaxının gözəl evlərini yandırır, qiymətli şeyləri qarət 

edirdilər. Şamaxıda erməni qırğını nəticəsində müsəlmanlara dəyən zərər 2 

milyard rus rublu olmuşdu. Soruşdurma komissiyasının istintaqı caniləri 

aşkara çıxarmış və onların siyahısını Azərbaycan hökuməti Fövqəladə 

İstintaq Komissiyasına vermişdi. 1158  Müsəlman ordusu Şamaxıya gəlib 

erməniləri qovmuşdu. Lakin müsəlman ordusu bölgəni tərk etdiyində 

ermənilər yenidən hücum edərək qarətlərini davam etdirmişdilər. 

Ermənilər Qubada1159 Hamazasp və onun köməkçisi Nikolayın rəhbərliyi 

altında “kişi, qadın və uşaq olmaq üzrə 2000 adam öldürmüşdülər. Rəsmi 

məlumatlara görə, Hamazasp qrupu tərəfindən müsəlman əhaliyə 2 milyon 

rus rublu miqdarında zərər dəymiş, 25 milyon qiymətində mal və ərzaq 

qarət edilmiş, 100 milyon rubl qiymətində 105 ev yandırılmışdı.1160 

                                                           
 

1155 Heydər Əliyev. “Azərbaycanlıların soyqırımı haqqında” Azərbaycan Respublikası 

Prezidentinin Fərmanı. 26 mart 1998-ci il. 
1156 Z.İbrahimov. V.İ.Lenin və Azərbaycanda sosialist inqilabının qələbəsi. Bakı, 1970, s. 

230. 
1157Yenə orada. 
1158  Azerbaycan Belgelerinde... s.5-6; İsmayıl Musayev. Azərbaycanın Naxçıvan və 

Zəngəzur bölgələrində siyasi vəziyyəti və xarici dövlətlərin siyasəti (1917-1921-ci illər). 

Bakı, 1996, s. 38-39. 
1159  A.İskəndərov. Azərbaycanda türk-müsəlman soyqırımı probleminin tarixşünaslığı. 

Bakı, 2006, s. 65-66. 
1160 Yenə orada, s. 6-8. 
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Ermənilər azərbaycanlılara qarşı qırğınlarını çox halda müxtəlif 

formalarda həyata keçirirdilər. Bu məsələnin aydınlaşdırılmasında 

Azərbaycan hökumətinin xarici işlər naziri M.Hacinskinin 15 iyul 1918-ci il 

tarixində hökumətə təqdim etdiyi raport çox əhəmiyyətlidir. Raportda 

ermənilərin “bolşeviklər müsəlman xalqa qarşı” adı altında yaşlı, qadın və 

uşaq fərqi qoymadan qırğın törətdikləri bildirilirdi.1161 

Azərbaycan hökumətinin Fövqəladə İstintaq Komissiyası nümayəndələr-

inin ermənilərin Bakıdakı qırğınları ilə əlaqədar aldıqları ifadələr bir sıra 

məsələlərə aydınlıq gətirir. İfadələrdə ermənilərin əvvəlcədən 

azərbaycanlıların qırğınına hazırlaşdıqları, bir sıra hallarda rus  

əsgərlərinin də onlarla birlikdə olduğu göstərilirdi. Alınan ifadələrdə 

Bakıda 1918-ci ilin martında olan qırğının erməni təşkilatçıları haqqında 

da geniş məlumat verilmişdi. Bakıda müsəlmanların qırğınını təşkil 

edənlərin və onu yerinə yetirənlərin N. Ter-Akopov, F. Antonov, J. Melikov, 

M. Ter-Sarkisov, S. Melikov və başqaları olduğu sənədlərin çoxunda təsdiq 

edilir.  

29 aprel 1918-ci ildə Gümrüdən 500 araba ilə Ahalkələk bölgəsinə 

köçürülməkdə olan 3000 nəfərə qədər qadın, qoca, uşaq və kişi yolda 

öldürülmüşdü.1162 

1 may 1918-ci il tarixində 100 nəfərə qədər erməni süvarisi Şiştəpə, 

Dörkənə və kənarlarından 60 nəfər uşaq, qadın və kişini öldürdülər1163.  

1 may 1918-ci il tarixində Ahalkələk ətrafındakı Acaraca, Danqal, 

Mulanıs, Murcahid, Padıqna, Havur və Kumrus kəndləri yandırılmış, 

camaatı da tamamilə öldürülmüşdür. Arpaçay üzərindəki Qatıqlı, İrəvanın 

şimal-şərqindəki Şamran və ətrafındakı kəndlərin camaatı ermənilər 

tərəfindən öldürülmüş, kəndlər tamam yandırılmışdır. 

Yalnız may ayının 21-də türk ordusu Kurzah kəndini tutduğu zaman 

bütün ermənilər qaçmağa başladılar və əsirlərin saxlandığı binanı 

yandırdılar. Müsəlmanlar bu xarabalığın altında qaldılar. Cəsədlərin bir 

qismini də çuxurlara tullayaraq üzərinə torpaq atdılar və daha sonra neft 

töküb yandırdılar. Budur, XX əsrdə mədəni ermənilərin etdikləri vəhşət, 

həqiqi soyqırımı. 

Ermənistanda cümhuriyyət elan olunandan sonra dünyanın müxtəlif 

yerlərindən erməniləri respublikanın ərazisinə köçürdülər. Bunu 1918-ci ildə 

yaradılan erməni komissiyasının türk komandanlığına məlumatından aydın 

görmək olar. Orada yazılırdı: “Bunu da bilməlisiniz ki, erməni 

                                                           
 

1161 Azerbaycan Belgelerinde... s. 9. 
1162 Yenə orada,  s. 19. 
1163 Yenə orada, s. 19. 
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cümhuriyyətinə keçən1164 İrəvan vilayətində (sancağında) indi xalqın sayı üç 

dəfə artmışdır.”1165 

“Ərzaq məhsullarının olmaması, idxalatın yoxluğu və İrəvan sancağının 

ən məhsuldar topraqlarının Osmanlı hökumətinə keçməsi səbəbi ilə erməni 

millətini qorxunc təhlükə hədələyirdi.”1166 

Azərbaycanın Ermənistandakı diplomatik nümayəndəsi M.N.Tekinski, 

Naxçıvana hücum ilə əlaqədar Ermənistan hökumətinə nota təqdim 

etmişdi. 1167  1919-cu ilin may ayının əvvəllərində ingilis generalı Millin 

Naxçıvana gəlməsi ilə əlaqədar olaraq Ermənistan hökuməti Naxçıvanı 

Müttəfiq dövlətlərin razılığı ilə ələ keçirdiyi xəbərini yayırdı. O zaman 

Azərbaycanın Gürcüstandakı diplomatik nümayəndəsi Azərbaycan 

hökumətinin xarici işlər nazirinə bu haqda məlumat verirdi.1168 

Azərbaycanın Ermənistanda diplomatik nümayəndəsi M. Tekinski 4. 05. 

1919-cu ildə 2 may 1919-cu il tarixində erməni qüvvələrinin Naxçıvana 

göndərildiyi haqqında məlumat verirdi. Bununla əlaqədar olaraq, 

Azərbaycan qüvvələrinin Ermənistanın sərhədinə yerləşdirilməsinin lazım 

olduğunu əsaslandırırdı.1169 

10 may 1919-cu ildə Azərbaycanın Ermənistandakı nümayəndəsi 

Tekinski  Azərbaycan hökumətinə və Xarici İşlər Nazirliyinə Britaniya 

Silahlı qüvvələrinin komandanlığının Şərur-Naxçıvan bölgəsini Ermənistana 

vermək istəndiyini bildirirdi. 1170  M.X.Tekinski bildirirdi ki, “ingilislər 

Şərur-Naxçıvan rayonunu Ermənistana o şərtlə verir ki, o, Qarabağın 

Azərbaycana məxsusluğunu tanısın. Bu şayiə ermənilərdən qaynaqlanır.”1171 

1919-cu ilin mayında ingilis generalı Devi naxçıvanlılarla görüşmüşdü. 

Bu görüşmədə Şərur-Naxçıvan və Ordubad bölgələrinin Ermənistanın 

inzibati idarəsinə verilməsi məsələsini müzakirə etmişdilər. Ermənistanın 

baş nazirinin Naxçıvana gəlməsinə yerli əhali etiraz etmişdi. Bu insanların 

tez-gec Azərbaycana birləşəcəkləri haqqında Naxçıvan Milli Şurasının sədri 

Azərbaycan hökumətinin xarici işlər nazirinə məktub göndərmişdi.1172 

Qafqazın başqa bölgələrində də ermənilərin azərbaycanlıları planlı 

şəkildə qırması davam etmişdir. Borçalıda (Tiflis quberniyasında) 

                                                           
 

1164  Burada erməni komissiyonu Azərbaycan Demokratik Cümhürriyətinin İrəvanı 

ermənilərə verməsinə işarə edir. Bu məsələ haqqında ayrıca danışılacaqdır. 
1165 Osmanlı ve Sovyet bölgələriylə Erməni mezalimi. Ankara, 1982, s. 89. 
1166 Yenə orada.  
1167Azerbaycan Belgelerinde... s. 64; ARDA, f.970, s.1,v.23; 
1168 BCA. 930 01. 2-30-4; ASPİNDA. 277-2-57. Azerbaycan Belgelerinde... s. 64-65. 
1169 BCA.930 01 2-30-5. ASPİNDA. 277-2-57. Azerbaycan Belgelerinde... s. 65; 

Azərbaycan Xalq Cümhuriyyəti və Naxçıvan. Naxçıvan, 2010, s. 26-27. 
1170 Azerbaycan Belgelerinde... s. 65. 
1171 Azərbaycan Xalq Cümhuriyyəti və Naxçıvan. Naxçıvan, 2010, s. 26-27. 
1172Azerbaycan Belgelerinde... s. 65-66.  
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müsəlmanların məruz qaldıqları qırğınla bağlı Tiflisdə nəşr edilən 

“Albayraq” qəzetinin xüsusi nömrəsində açıq yazılmışdır. Qırğın ilə 

əlaqədar şahidlərin göndərdikləri kömək ərizələri 1173  hadisələrin 

aydınlaşdırılmasında çox əhəmiyyətlidir. 

1 may 1918-ci ildə Ahalkələk ətrafında Acaraça, Danqal, Mulanıs, 

Mircahid, Padıqna, Havur və Kumrus kəndləri yandırılmış, xalqı da tamam 

öldürülmüşdü. İrəvanın şimal-şərqindəki kəndlərin əhalisi də ermənilər 

tərəfindən öldürülmüş, kəndlər yandırılıb, dağıdılmışdı.  

Bundan başqa Bakıdan 36-cı Qafqaz ordusu komandanlığına göndərilən 

məktubda “İrəvan vilayətindəki müsəlmanların yox edilməkdə olduqları, 

30-dan artıq müsəlman kəndinin yandırıldığı və camaatının öldürüldüyü, 

İrəvandan gələn yaralı və xəstələrin sayının gündən-günə artdığı bildirilirdi. 

Bunlara sığınmağa yer göstərmək və zəruri ehtiyaclarının ödənməsinə 

çalışılır.1174 

Qafqazda ermənilərin barbarlığını və amansızlığını ifadə etməyə söz 

tapmaq mümkün deyildi. Hətta rus məmurları belə ermənilərin qırğınını ört-

basdır etmələrinə baxmayaraq vəhşiliklər qarşısında etiraflarını gizlədə 

bilməmişdilər. 

Ermənilərin bu qırğın planlarını müntəzəm həyata keçirməkdə 

məqsədləri, o bölgələrdə çoxluq təşkil edən azərbaycanlıları azlıq durumuna 

salmaq “imkanları olarsa, onları tamamilə yox etmək idi. Xüsusilə də, 

erməni quldur dəstəsinin rəhbərlərindən Andranik dəstəsi ilə Naxçıvan 

bölgəsində heç fasilə vermədən qırğınlarını davam etdirmişdi. Ermənilərin 

baş komandanı Nazarbekov (Nazarbekyan) bu qırğınlara görə özünün cavab 

verməli olacağını bilməmiş deyildi. 

Bu zaman erməni ordusunun komandanı general Nazarbekov Erməni 

komissiya rəhbərliyi vasitəsi ilə türk ordu komandanlığına göndərmiş 

olduğu məktub da Andranikin qırğınının dəhşətlərini və genişliyini aydın 

şəkildə göstərir. Generalın məktubuna olan əlavəsində ermənilər ilə 

müsəlmanlar arasındakı nifrətin səbəblərinin də açılmasına çalışılmışdı. 

Bunlar məktub və ona əlavə olmaqla 2 sənəddir. Onların verilməsi 

hadisələrin mahiyyətinin və erməni generalının hadisələrə münasibətinin 

müəyyən edilməsinə imkan verər. Bunlardan birincisi “Gümrüdə müstəqil 

erməni komissiyasının rəhbərliyinə” ünvanlanmaqda olub 27 iyun 1918-ci il 

tarixinə aiddir. Orada oxuyuruq: “Aldığım məlumata görə, əmrlərimə tabe 

olmadığı üçün Andranik bütün əsgərləri ilə birlikdə komandanlığım altında 

olan ordudan uzaqlaşdırılmışdır. Andranikin ordudan uzaqlaşdırılandan 

                                                           
 

1173Azerbaycan Belgelerinde... s. 19. 
1174 Belgeler dosyası, belge №29. 
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sonra Naxçıvan bölgəsində bir çox qırğınlar və faciələr etdiyini türk 

komandanlığına bildirməyinizi xahiş edirəm. 

Osmanlı komandanlığı da təbii bilir ki, Qəmərlinin cənubunda Culfa 

dəmiryolu bölgəsi uzun bir zaman müsəlman dəstələrin əlində idi. 1175 Mən 

bunları dağıtmaq istədim, müvəffəq olmadım. Sakit xalqa zülm edən erməni 

və müsəlman dəstələrini dağıtmaq üçün mən və İrəvan hökuməti bütün 

çarələrə baş vururuq. Bunu türk ordu komandanı Kazım Qarabəkir Paşaya 

da xəbər verdim. Sərhəd bölgəsində eyni tədbirlərin onların da almalarını 

mən də istəyirəm. 

Koblasara və İmanşalı kəndləri yanında bəlkə də yanlışlıq üzündən 25 

iyun 1918-ci il tarixində yerli erməni, türk və tatar silahlıları arasında 

çarpışmalar olduğunu türk komandanlığına xəbər vermənizi xahiş edirəm. 

Bunun kimi hadisələrin olmaması üçün nə vaxt, hansı yolla və nə qədər 

qüvvə ilə və hansı məqsədlə keçəcəyinizi vaxtında mənə bildirilməsinin 

komissiyada həll edilməsini xahiş edirəm. Haqqında danışılan hadisələrin 

bir daha olmayacağını hökmən bilə bilirlər. 

Ordu komandanı Nazarbekov”1176 

2-ci sənəd isə 1 iyul 1918-ci il tarixində “əlavə” olaraq “Osmanlı 

komissiyasının rəhbərliyinə” ünvanlanmışdır. Orada İrəvan sancağında bir 

çox millətin yaşaması ilə əlaqədar olaraq erməni və Osmanlı komissiyaları 

çarələr axtarırdı. Məlumata görə, əldə edilən sülh sağlam və davamlı olmalı, 

bu hadisələrin səbəbi tarixdə axtarılmalıdır. 

Şamaxıda 1177  qırğın və qarət edən, sonra da yaxalanan ermənilərin 

günahkar olduqları haqqında Fövqəladə İstintaq Komissiyasının 13. 06. 

1919-cu il tarixli qərarında oxuyuruq: ,,Çuxuryurdun erməni kəndliləri din 

düşmənliyi səbəbi ilə müsəlmanların kökünü kəsib mallarını qəsb etmək 

məqsədi ilə öz aralarında razılaşıb bir neçə yüz nəfərlik silahlı qrup 

yaradaraq 18 mart 1919-cu il tarixində Şamaxı kəndlərində müsəlmanları 

qətl etməyə başlamışlar. Onların günahkar bilinərək cəzalandırılmaları 

haqqında qərar qəbul edilmişdir.”1178 Lakin bir məsələni də unutmaq olmaz 

ki, bunlar yalnız yaxalanan yerli ermənilərdir. Başqa yerlərdən gələnlər isə 

cinayəti törətdikdən sonra bölgəni tərk etdiklərindən yaxalanmamışdılar. 

                                                           
 

1175 Bu da erməni generalın hadisələrdə tərəflərin bərabərləşdirilməsi fikrindən başqa bir 

şey deyildir. O zaman azərbaycanlıların özünümüdafiə dəstələri ilə erməni çetelərini 

(quldur dəstələri) eyniləşdirmək fikri aydın şəkildə görünür. Əslində bu fikirlər özünü 

sığortalamaqdır. 
1176 Osmanlı ve Sovyet belgeleriyle Ermeni mezalimi. Ankara, 1982, s. 86-87. 
1177 Anar İskəndərov. Azərbaycanda türk-müsəlman soyqırımı probleminin tarixşünaslığı. 

Bakı, 2006, s. 64-65. 
1178 Fövqəladə İstintaq Komissiyasının qərarında günahkar erməni kəndlilərinin sayı 28 

nəfər olaraq göstərilir. Azerbaycan Belgelerinde... s. 67-68. 
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Bölgələrdə qarət və qətl əsasən yerlilər tərəfindən deyil, gəlmə ermənilər 

tərəfindən həyata keçirilmişdir.  

Müsəlman əhaliyə qarşı ermənilər tərəfindən həyata keçirilən zülm, qarət 

və qırğınların istintaq edilməsi ilə əlaqədar Azərbaycan Demokratik 

Respublikası hökuməti Fövqəladə İstintaq Komissiyası yaradılması 

haqqında 15.07.1918-ci il tarixində qərar qəbul etmişdi.1179 31.08. 1918-ci il 

tarixində Azərbaycan hökuməti Fövqəladə İstintaq Komissiyası sədrinin və 

üzvlərinin müəyyən  edilməsi, təyini və maaşlarının müəyyən edilməsi 

haqqında qərar vermişdir.1180 

“Azərbaycan Xalq Cümhuriyyəti yarandıqdan sonra 1918-ci ilin mart 

hadisələrinə xüsusi diqqət yetirmişdir. Nazirlər Şurası 1918-ci il iyulun 15-

də bu faciənin tədqiqi məqsədilə Fövqəladə İstintaq Komissiyasının 

yaradılması haqqında qərar qəbul etdi. Komissiya mart soyqırımını, ilkin 

mərhələdə Şamaxıdakı vəhşilikləri, İrəvan quberniyası ərazisində 

ermənilərin törətdikləri ağır cinayətləri araşdırdı. Dünya ictimaiyyətinə bu 

həqiqətləri çatdırmaq üçün Xarici İşlər Nazirliyi nəzdində xüsusi qurum 

yaradıldı.”1181 

Erməni ordusunun Vedibasarda həyata keçirdiyi qırğınlar da onların 

bölgəni müsəlmanlardan təmizləmə siyasətinin tərkib hissəsi idi. Naxçıvan 

Müsəlman Şurası sədrinin  Azərbaycan xarici işlər nazirinə göndərdiyi 

teleqramında1182  bununla əlaqədar məsələlər aydınlaşdırılır. Şura sədrinin 

teleqramında etibarlı mənbələrə əsaslanaraq bildirilir ki, ermənilər 

Vedibasarda müsəlman qırğınını hələ də davam etdirirlər. Qatarların hərəkət 

etdiyi bölgə tərəfsiz olduğuna baxmayaraq ermənilər qatarı yolda saxlatdırır, 

müsəlmanları qatardan düşürüb  əsir kimi götürürlər. Daha sonra əsassız 

olaraq Ermənistan hökumətinin nümayəndələri tərəfindən heç bir günahı 

olmadığı halda müsəlmanların liderlərinin həbs edildiyi də bildirilirdi. Şura 

sədri bildirirdi ki, iki xalqın sakit, qonşu olaraq yaşamaları üçün 

müsəlmanların həbs olunan liderləri azad edilməlidir. 

Bu qırğınları davam etdirən Ermənistan hökumətinin Azərbaycan 

sərhədinə qoşun topladığı da mənbələrdən aydın görünür. Bu da çox 

maraqlıdır ki, Ermənistan hökumətinin bu tədbirləri ingilis komandanlığının 

nümayəndələrinin gözləri qarşısında cərəyan edirdi. Bununla əlaqədar 

olaraq Azərbaycan xarici işlər naziri Cəfərov Qafqazdakı Britaniya ordu 

                                                           
 

1179BCA. 930 01. 2-27-1. ASPİNDA. 277-2-27. Azerbaycan Belgelerinde... s. 9. 
1180Yenə orada, s. 68. 
1181 Heydər Əliyev. “Azərbaycanlıların soyqırımı haqqında” Azərbaycan Respublikası 

Prezidentinin Fərmanı. 26 mart 1998-ci il. 
1182 BCA.930 01. 4-64-7; ADA 970-1-54. Azerbaycan Belgelerinde... s. 9.  
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komandanlığına 1183  müraciət edərək erməni tərəfin fəaliyyəti haqqında 

məlumat verirdi. Azərbaycan Xarici İşlər Nazirliyinin Qafqazdakı Britaniya 

ordularının komandanına olan məktubunda bildirilirdi ki, erməni hökuməti 

azərbaycanlıların qırğınını davam etdirməklə yanaşı, Zəngəzura 700 əsgər 

və çoxlu sursatla hərbi hissələri gətirir. Burada başqa bir məsələ də 

bölgədəki əməliyyatlara Emənistan hökumətinin yalnız hərbi hissələri deyil, 

mülki əhalini də cəlb etməsidir. Azərbaycan hökuməti Qafqazdakı Britaniya 

ordu komandanlığına qonşularla mübahisəli məsələnin sülh şərtləri 

içərisində həll edilməsinə tərəfdar olduğunu bildirirdi. 

Lakin mənbələrdən bu da aydın görünür ki, Azərbaycan xarici işlər 

nazirinin Qafqazdakı Britaniya komandanlığına ünvanlanmış məktubu 

bölgədəki hadisələrə təsir göstərməmişdir. Ermənistan hökuməti fəaliyyət 

sahəsini genişləndirir, yeni-yeni yerlərdə qırğınlar həyata keçirirdi. Bununla 

əlaqədar olaraq Azərbaycan xarici işlər naziri Cəfərov 12.07.1919-cu il 

tarixində  Ermənistanın Bakıda təmsilçisinə etiraz notası1184 göndərmişdi. 

Etiraz notasında Azərbaycanın iki ölkə arasında olan problemləri siyasi 

yollarla həll edilməsinə tərəfdar olduğu bildirilir. Orada qeyd edilir ki, 

Ermənistan hökuməti bu fikirdə deyildir. Etiraz notasında müsəlman 

kəndlərinə əsgəri birliklər göndərərək qırğının davam etdirildiyi, xüsusi ilə 

Vedibasar və Milsdan bölgələrində qırğının dayandırılması tələb edilirdi. 

Həmin sənədin surəti Bakıda olan Britaniya ordu komandanına və bütün 

diplomatik nümayəndəliklərə də göndərilmişdir. 

Yalnız Azərbaycan xarici işlər naziri deyil, Azərbaycanın Gürcüstandakı 

nümayəndəsi də Ermənistandakı hadisələrlə əlaqədar Qafqazdakı Britaniya 

ordularının komandanına 12.07.1919-cu il tarixində etiraz notası 1185 

göndərmişdi. Orada da Ermənistan hökumətinin qırğın siyasəti haqqında, 

xüsusən erməni hökuməti tərəfindən İrəvan 1186  əyalətində yaşayan 

müsəlmanlara qarşı təzyiq və hücumlar edildiyi bildirilirdi. Azərbaycanın 

təmsilçisinin komandanlığa məlumatının bir yerində göstərilir ki, Müttəfiq 

ordularına məlum olduğu halda Ermənistan hökuməti müsəlmanlara qarşı 

zorakılıq tətbiq edir. Ermənilərin bu fəaliyyəti müsəlman kəndlərində ağır 

nəticələrin meydana gəlməsinə səbəb olurdu. Etiraz notasında Britaniya 

ordusundan mövqeyindən istifadə edərək ermənilərin həyata keçirdikləri 

hücum, təzyiq və qırğınları dayandırması tələbi əsas yer tuturdu. 

                                                           
 

1183 BCA 930 01.2-28-14; ASPİNDA.277-2-40. 9.07.1919-cu il. Azerbaycan Belgelerinde... 

s. 69. 
1184 BCA. 930 01. 4-64-9. ADA. 970-1-54. 12. 07. 1919-cu il. Azerbaycan Belgelerinde... s. 

69.  
1185 Azerbaycan Belgelerinde, s. 70. 
1186  A.İskəndərov. Azərbaycanda türk-müsəlman soyqırımı probleminin tarixşünaslığı. 

Bakı, 2006, s.71-72. 
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Ermənilər Azərbaycan Respublikasına qarşı mübarizəsini müxtəlif 

şəkildə davam etdirirdilər. Müxtəlif bölgələrdəki ermənilər içərisində 

Azərbaycandan ayrılmaları haqqında təbliğat aparırdılar. 15.10.1918-ci ildə 

Gəncə valisi F.Vəkilov Daxili İşlər Nazirliyinə göndərdiyi məlumatda 

“Azərbaycan ərazisi olan Yeni Bəyaziddə əyalətin Azərbaycandan ayrılması 

haqqında təbliğat aparıldığı haqqında məlumat verilirdi. 1187  Ermənilər 

Azərbaycanın müxtəlif ərazilərinə iddia edirdilər. 

Ermənilərin Bakı, Şamaxı və Göyçaydakı qırğınları haqqında Fövqəladə 

İstintaq Komissiyasının Ədliyyə Nazirliyinə 22 oktyabr 1918-ci il tarixli 

raportunda öz əksini tapmışdır. Müsəlman qırğınında iştirak etmiş ermənilər 

cinayətlərini gizlətmək üçün hərbi forma geyərək xalqa hücum etdikləri 

müəyyən edilmişdir. Mənbələrdə bolşeviklərin də ermənilərlə birlikdə 

olduqları aydın görünür.1188 

Ənvər Paşa Şərq Orduları Qrupunun komandanına 5-6 oktyabr 1918-ci il 

tarixli əmrində cəbhədəki mövcud vəziyyəti təhlil edir və göstərirdi ki, ola 

bilər ki, yaxın vaxtlarda Osmanlı ordu birlikləri Qafqazdan çəkilmək 

məcburiyyətində qalsınlar. Ona məlum idi ki, ermənilər belə bir vəziyyətdə 

qırğın fəaliyyətini daha da qüvvətləndirəcəklər. Bununla əlaqədar olaraq, 

Ənvər Paşa Azərbaycanda və Şimali Qafqazda hərbi hissələrin təşkil 

edilməsinin tamamlanmasına çox böyük əhəmiyyət verirdi. Ənvər Paşanın 

başqa şübhələrinin də olduğu məlumdur. Osmanlı dövlətində hakimiyyət 

dəyişmələrinin ola biləcəyini də nəzərə alırdı. O, Osmanlı dövlətində 

hakimiyyət dəyişikliyinin baş verməsi isə Qafqazda vəziyyətin fərqli şəkildə 

dəyişməsinə təsir göstərəcəkdi. Osmanlı dövlətində hakimiyyət 

dəyişikliyindən sonra yeni hökumətin Qafqaz siyasətinin konturları da bəlli 

deyildi. Yeni hökumətin Qafqazı tamam boşaltması da ehtimal edilirdi. 

Ənvər Paşa bu ehtimala əsasən müxtəlif əmrlər verilməsini lazım bilirdi. 

Ənvər Paşa Şərq Orduları Qrupunun komandiri Xəlil Paşaya göndərdiyi 

başqa bir əmrdə isə ermənilərin qırğın fəaliyyətləri ilə əlaqədar olaraq 

Qafqazın türk əsgəri birliklərindən tam təmizlənməsinin təhlükəli olacağını 

bildirir və tədbirlər almasını zəruri hesab edirdi. O, hətta ermənilərin 

azərbaycanlıları qırmasının qarşısını almaq məqsədi ilə Nuru Paşanın orada 

qalmasını belə mümkün hesab edirdi. Bunun üçün Nuru Paşaya bildirirdi ki, 

indidən onunla orada qala biləcək zabitləri və əsgərləri müəyyən etsin.1189 

                                                           
 

1187 BCA. 930 01.4-61-1. ADA. 970-1-41. Azerbaycan Belgelerinde, s. 10. 
1188 Azerbaycan Belgelerinde... s. 11-13. 
1188 Belgeler dosyası, belge №32.  
1189 Kafkas Cephesi, c. II, s. 601-622; Ənvər Paşanın bu tələbləri ilə əlaqədar olaraq Nuru 

Paşa və silahdaşları kömək göstərmək məqsədi ilə 1920-ci ilin yazına qədər Azərbaycanda 

qalacaqlar. 
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Ənvər Paşa bu tədbirlərlə müstəqilliyini yeni qazanmış Azərbaycana qarşı 

ermənilərin qırğın tədbirlərinin qarşısını almağa çalışırdı. 

Bu yazışmalardan qısa bir müddət sonra Ənvər Paşanın düşündüyü kimi 

hökumət dəyişikliyi oldu. 14 oktyabr 1918-ci il tarixində Əhməd İzzət Paşa 

hökuməti quruldu. Yeni hökumət Brest-Litovsk müqaviləsi ilə yenidən 

Türkiyəyə verilən üç vilayəti (Batum, Qars, Ərdəhan) əlində saxlaya bilmək 

üçün bunların sərhədləri xaricində olan ərazilərin Azərbaycan və Dağıstan, 

hətta Batum müqaviləsi ilə əldə edilən yerlərin 1190  (Ahalkələk, Gümrü, 

Sürməli, Naxçıvan) boşaldılmasına qərar verdi.1191 Qəbul edilən qərar 21 

oktyabr 1918-ci il tarixində IX Orduya bildirildi.1192  

Bununla yanaşı, Osmanlı hökuməti hərbi qüvvələrin çıxarılmasına 

kömək göstərmək üçün Qafqaz hökumətlərinə də müraciət etdi.1193 Osmanlı 

hərbi qüvvələrinin Qafqazdan çıxarılması haqqında əmr ertəsi gün IX Ordu 

komandanlığı tərəfindən I Qafqaz ordusuna1194 və IX Qafqaz birliklərinə 

bildirildi.1195 Əmrdə hazırlaşmaları üçün tədbirlər görmələri tələb edilirdi. 

Bu hazırlıq əmrində ermənilərin Qafqazda müsəlmanlara qarşı qırğın 

tədbirlərinin qarşısının alınmasına hazır olmaları da nəzərə alınmışdır. 

Əmrdə 9-cu birliyə tapşırılırdı ki, ermənilərin hər cür təcavüzünə qarşı hazır 

olsunlar. 1196  Türk komandanlığına məlum idi ki, ordunun çəkilməsi 

ermənilərin fəallaşmasına imkan verəcəkdir. Bu səbəbdən də tələb edilirdi 

ki, hərbi hissələrin çıxarılması haqqında hazırlıqlar gizli saxlanılsın və 

hazırlıqlarla əlaqədar məlumatlar şifrə ilə verilsin.1197 

22 oktyabr 1918-ci ildə geri çəkilmə əmri I Qafqaz  ordu komandanlığına 

çatdığında Kazım Qarabəkir Paşa qərargahını yenidən Naxçıvana köçürmək 

üçün Təbrizdən ayrıldı. 1198  Lakin Kazım Qarabəkir Paşa Naxçıvana 

                                                           
 

1190  Osmanlı hökumətinin adı keçən bölgələri boşaltmaq haqqında qərar qəbul etdiyi 

günlərdə Rusiyanın gecikmiş bir etirazı ilə qarşılaşdı. Rusiya Osmanlı hərbi qüvvələrinin 

Brest-Litovsk müqaviləsi ilə müəyyən edilmiş üç vilayətin sərhədləri xaricində fəaliyyət 

göstərdiyindən şikayətlənir və təzminat tələb edirdi. Rusiyanın bu tələbi Xarici İşlər 

Nazirliyi tərəfindən 26 oktyabr 1918-ci ildə rəhbərliyə bildirildi. Rusiyanın tələbi 6 noyabr 

1918-ci il tarixində məclisin gündəliyinə daxil edildi və təzminat verilməsinin mümkün 

olmadığı qərarı alındı. Bu bir gün sonra Xarici İşlər Nazirliyinə bildirildi. BOA, BEO, 

340541; BOA, MVM, 6 Teşrin-i Sani 1334 /6 Kasım 1918, 213/7. 
1191 Kafkas Cephesi ,c. II, s. 622; Bıyıklıoğlu, Hudut Politikası, s. 21. 
1192 Tevfik Bıyıklıoğlu, "Mondros Mütarekesi'nde Elviye-i Selase ile İlgili Yeni Vesikalar", 

Belleten, XXI, /84, 1957, s. 572-573. 
1193 BOA, BEO, 340383. 
1194 ATASE, A .5/5649, Kls. 3941, D. A. 159, F. 38-8. 
1195 ATASE, A. 6/5669, Kls. 4844, D. 293, F. 58. 
1196 ATASE, A. 6/5669, Kls. 4844, D. 293, F. 58. 
1197 ATASE, A. 6/5669, Kls. 4844, D. 293, F. 58. 
1198 Karabekir, I. Kafkas Kolordusunun 334 Senesindeki  Harekâtı, s. 13. 
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gəldiyində sürprizlə qarşılandı. I Qafqaz ordu komandanlığı ləğv edildi və 

ordunun İstanbula dönməsi əmr edildi.1199 

Türk əsgəri hissələrinin Qafqazdan çıxarılmasına hazırlıqlar sırasında 

müzakirələr davam edərkən 31 oktyabr 1918-ci il tarixində IX ordu 

komandanlığı vasitəsi ilə Baş komandanlığın qəti əmri gəlmişdi. Bu əmrə 

görə İran və Qafqazda olan türk hərbi hissələri noyabr ayının sonuna qədər 

yerləşmiş olduqları əraziləri boşaltmalıdırlar. Bunun üçün Qafqazda və 

İrandakı cəbhələrdəki silah, cəbbəxana və başqa əşyaların noyabr ayının 

sonuna qədər geri daşınmasının tamamlanması tələb edilirdi. 

Erməni ordularının 2 noyabr 1918-ci ildə Göyçə gölünün şimalından 

Azərbaycan sərhədlərini keçmələri və müsəlmanlara qarşı zülm etmələri 

Azərbaycanın xarici işlər naziri əvəzi Adilxan Ziyadxanovun Azərbaycanın 

Gürcüstandakı diplomatik nümayəndəsinə göndərdiyi teleqrafdan 

görünür.1200  

Azərbaycanın Gürcüstandakı diplomatik nümayəndəsinin köməkçisi 

F.Vəkilovun Azərbaycan hökumətinin sədri və xarici işlər naziri F.Xoyskiyə 

göndərilən teleqramında ermənilərin Qarsı ələ keçirmələrinin qarşısını 

almaq ilə əlaqədar tədbirlər görülməsi tələb edilirdi. Teleqramdan 

göründüyü kimi ermənilərin Qarsı ələ keçirmələrinə türk ordusu mane 

olmuşdu.1201 

İngilislər sözdə ermənilərin ərazi iddiaları ilə əlaqədar fəaliyyətlərinə 

mane olmalı olduqları halda gerçəkdə onlara qarşı heç bir tədbir 

görmürdülər. Zəngəzur 1202  əyalətinin idarəçisi Kələntərov Bakıya 

göndərdiyi məktubunda1203 bu məsələyə toxunurdu. O, yazırdı ki, Gorusda 

ingilis nümayəndələrinin olmasına baxmayaraq ermənilər tərəfindən 

azərbaycanlılar yaşayan kəndlər yandırılır və dağıdılırdı. Başqa bir 

teleqrafda da ingilislərin ermənilərin azərbaycanlılara qarşı hərəkətlərinə 

göz yumduqları göstərilirdi. Zəngəzur əyalətinin idarəçisi Məlik 

Namazəliyev 10.01.1919-cu il tarixli teleqramında1204 göstərirdi ki, ingilis 

heyətinin başçısı mayor Gibbonun bölgədə olmasına baxmayaraq, Zəngəzur 

əyalətinin 30 müsəlman kəndi Andranikin silahlı dəstəsi tərəfindən 

yandırılıb, dağıdılıb.  

                                                           
 

1199 ATASE, A. 6/5669, Kls. 4844, D. 293, F. 89; Aysan, İran Cephesi, c. III, s. 62; Kafkas 

Cephesi, c. II, s. 626. 
1200 Azerbaycan Belgelerinde,  s. 10. 
1201 Yenə orada, s. 19. 
1202  A.İskəndərov. Azərbaycanda türk-müsəlman soyqırımı probleminin tarixşünaslığı. 

Bakı, 2006, s.78-79. 
1203 Azerbaycan Belgelerinde, s. 19. 
1204 Yenə orada, s. 20. 
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Burada maraqlı məsələlərdən biri  də bu dəstələrdə Türkiyədən gələn 

ermənilərin olması məsələsidir. Bu da fikrimizi təsdiq edir ki, Qafqazda, o 

cümlədən Azərbaycanda qırğınlar həyata keçirən erməni dəstələri əsasən 

Türkiyədən  və başqa bölgələrdən gələnlərdən ibarət idi. 10.03.1919-cu il 

tarixli başqa bir sənəddə: “Van və Sasun erməni dəstələrinin də Qarahaç, 

Kadılı, Yuxarı Qarabağlar, Ağasıbəyli, Dahiaz və Şaqalı kəndlərindəki 

qadınları və qızları əsir aldıqları haqqında” oxuyuruq.1205 

Sovet dövründə tarixçilərin ən çox pərdələməyə çalışdıqları çox mühüm 

məsələlərdən biri də Bakı Soveti rəhbərləri ilə erməni milli birliklərinin 

rəhbəri olan Andranikə münasibətidir. Bu haqda bir erməni müəllifi 

yazmışdır: “Şaumyan və Çaparidzenin milli demokratik qüvvələrə Lenin 

yanaşması o zaman meydana çıxmış, onlar Andraniki, onun dəstəsini Bakı 

Kommunasının müdafiəsinə cəlb etmişdilər.”1206  

Hətta Andranik Bakıya teleqram göndərərək Mərkəzi Sovet 

hakimiyyətinin əmri ilə hərəkət etməyə hazır olduğunu bildirmişdi. 1207 

A.Çaparidze Bakı Sovetinin iclasında Andranikin teleqramını oxumuş, onu 

xalq qəhrəmanı kimi alqışlamışlar.”1208 Bu da ideolgiyanın ölçüyəgəlməz 

“uğurları.” On minlərlə azərbaycanlının qətlinə fərman vermiş Andranik və 

onun dəstəsi sovet hakimiyyəti uğrunda, “əksinqilabi qüvvələrə” qarşı 

mübarizə aparmaq və Bakını qorumaq istəyirdi. Lakin son 70 ildə 

Andranikin Bakını kimdən qoruduğunu soruşmaq istəyən olmamışdır. 

Yəqin ki, cavab verə bilən də olmayacaqdı. 

O zaman S.Şaumyan Andranikin teleqramını Moskvaya, V.İ.Leninə 

göndərmiş, onun Sovet hakimiyyətinin bayrağı altına keçməyə hazır olduğu 

haqqında məlumat vermişdi. Eyni zamanda Şaumyan Andranikə teleqram 

ilə müraciət etmiş, onunla əlaqə yaratmışdı. Şaumyan Andranikə olan 

müraciətində erməni milli birliklərini birləşdirməsini Sovet hakimiyyəti 

uğrunda mübarizə şüarı ilə gizlətməyə çalışırdı. Əslində Şaumyanın 

Andraniklə olan əlaqəsi erməni milli birliklərini Andranikin komandanlığı 

altında birləşdirmək və azərbaycanlılara qarşı qırğına razılıq verməsindən 

başqa bir şey deyildi. 

 Şaumyan və Çaparidzenin Andraniklə əlaqədar bu taktikaları partiya və 

hökumətin mərkəzi orqanları tərəfindən bəyənilmişdi. Heç təsadüfi deyil ki, 

                                                           
 

1205 Bunlar İrəvan ətrafında olan kəndlərdir. Azerbaycan Belgelerinde... s. 28. 
1206А.Н.Мнацаканян. Ленин и решение национального вопроса в СССР. Ереван, 1970, 

с. 171. 
1207  Хейфец А. Советская Россия и сопредельные страны Востока. 1918-1920. 

М.,1964, s. 120; İsmayıl Musayev. Azərbaycanın Naxçıvan və Zəngəzur bölgələrində siyasi 

vəziyyət və xarici dövlətlərin siyasəti (1917-1921-ci illər) Bakı, 1996, s. 38-39. 
1208 Газета “Известия” от 26 июля 1918 г. 
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bu məsələ ilə əlaqədar olaraq “İzvestiya” 1209qəzetində məqalə yazılmış, 

Bakı Kommunasının Andraniklə əlaqədar siyasətini, erməni milli 

qüvvələrinin Bakı Kommunasını müdafə etməsini alqışlamışdılar. 

Ermənilər Qafqazın hər yerində azərbaycanlılar yaşayan ərazilərə hücum 

edirdilər. Vəziyyət o qədər ciddi idi ki, Azərbaycanın xarici işlər nazirinin 

köməkçisi Adilxan Ziyadxanov Paris Sülh konfransında Azərbaycan 

heyətinin sədri A.Topçubaşova göndərdiyi məktubda 1210  Qafqazda 

müsəlmanların yaşadığı ərazilərin statusunun qorunması üçün  təcili 

tədbirlər görülməsini vacib hesab edirdi. 

Ermənilərin qırğını nəticəsində İrəvan bölgəsindəki müsəlmanların 

vəziyyəti çox çətin idi. İrəvan müsəlmanları 18.01.1919-cu ildə Azərbaycan 

hökumətinə və xarici işlər nazirinə müraciət 1211  edərək İrəvan 

müsəlmanlarının müdafiəsi ilə əlaqədar fəal tədbirlər görmələrini 

istəyirdilər. 

Ermənilərin quldur dəstələrinin komandirlərindən Stepan Lalayev1212 çox 

amansızlıq nümayiş etdirmişdi. Fövqəladə İstintaq Komissiyası hadisələrlə 

əlaqədar rus keşişi İohan Fyodroviç Boqomolovun1213  ifadəsini almışdır. 

İfadədə göstərilirdi ki, S.Lalayev məsciddə çoxlu qadın və uşağı 

öldürdükdən sonra onları yandırmışdı. 

Naxçıvan Müsəlman Milli şurasının Naxçıvan Şərur İngilis valiliyinə 

göndərilən notasında Naxçıvan və ona birləşik yerlərin ermənilərə 

verilməsinə qarşı olaraq Naxçıvan, Sürməli, İrəvan, Eçmiədzin 

müsəlmanlarının Azərbaycana birləşmə tələbi irəli sürülürdü. 1214 

Azərbaycan hökumətinin Xarici İşlər Nazirliyi Transqafqazda Britaniya 

komandanlığının Naxçıvan, Şərur-Dərələyəz, Sürməli və İrəvanın bir 

qisminin idarəsinin Ermənistana verilməsi ilə əlaqədar etiraz notası 

vermişdır.1215 

Paris konfransında Azərbaycan nümayəndə heyətinin başçısı 

Topçubaşovun Bakıya göndərdiyi gizli sənədlərin Batumda açılması ilə 

əlaqədar məsələlər ortaya çıxırdı. Ermənilərin və ya onların tərəfdarlarının 

bu hərəkəti ilə əlaqədar olaraq Azərbaycan hökuməti tərəfindən Müttəfiq 

dövlətlərin ordu komandanlığına nota verilmişdir.1216 

                                                           
 

1209Газета “Бакинский рабочий” от 20 июля 1918 г. 
1210Azerbaycan Belgelerinde... s. 20.  
1211Yenə orada, s. 21. 
1212 Anar İskəndərov. Azərbaycanda türk-müsəlman soyqırımı probleminin tarixşünaslığı. 

Bakı, 2006, s. 90-91. 
1213Azerbaycan Belgelerinde..., s. 25. 
1214Azerbaycan Belgelerinde..., s. 26. 
1215 BCA. 930 01. 6-123-2; ADA. 2898-1-6. Yenə orada, s. 57. 
1216 Yenə orada, s. 27. 
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Azərbaycan hökuməti daima Transqafqazda millətlərarası vuruşmaların 

qarşısının alınması ilə əlaqədar tədbirləri dəstəkləyirdi. Heç təsadüfi deyil 

ki, Azərbaycan hökuməti Transqafqazda millətlərarası vuruşmaların 

qarşısını almaq məqsədi ilə çağırılan Transqafqaz konqresinə 11.04.1919-cu 

il tarixində göndərdiyi yazıda millətlərarası vuruşmaların qarşısının alınması 

ilə əlaqədar tədbirləri dəstəklədiyini bildirirdi.1217  

1919-cu ilin yazında türk ordusunun vəziyyətindən faydalanan erməni 

birlikləri Qars istiqamətində fəallaşırdılar. 1919-cu il aprel ayının 

əvvəllərində ermənilərin Qars əyalətini ələ keçirmələri Azərbaycan 

hökumətinin ciddi etirazına səbəb olmuşdu. Bu zaman Qarsda böyük 

miqdarda müsəlman köçkünlər yerləşmişdi. Ermənilərin Qarsla əlaqədar 

fəaliyyətinə etiraz edən Azərbaycan hökuməti Xarici İşlər Nazirliyi bununla 

əlaqədar Transqafqazda Britaniyanın silahlı qüvvələrinin komandanlığına 

nota vermişdir.1218 

Qafqazda davam edən qanlı hadisələr qonşu dövlətlərin də narahatlığına 

səbəb olurdu. Bu onunla əlaqədar idi ki, Qafqazın hər yerində az sayda olsa 

da, ermənilər müsəlmanlarla qonşu olaraq yaşayırdılar. Ermənilərin 

müsəlmanlara qarşı qırğın siyasəti bölgənin müxtəlif yerlərinə öz təsirini 

göstərirdi. Bununla əlaqədar olaraq, Gürcüstanın xarici işlər naziri 

Gegeçkori Azərbaycan hökumətinə göndərdiyi teleqramda 1219  Qars və 

İrəvan  bölgələrindəki qanlı hadisələrdən Gürcüstan hökumətinin də narahat 

olduğu bildirilirdi. Gegeçkoriyə görə bu vuruşmalar bütün Qafqazda qardaş 

qırğınının meydana çıxmasına səbəb olacaq bir müharibəyə yol aça bilər. 

Vəziyyətin bölgə xalqına böyük zərər verdiyi göstərilirdi. Bununla əlaqədar 

olaraq, hər iki ölkənin üzərinə düşən vəzifəni yerinə yetirməsinin vacib 

olduğunu irəli sürərək tərəflərin Gürcüstandakı yığıncaqda görüşmələrini və 

bu problemləri həll etmələrini təklif edirdi. 

Azərbaycan Demokratik Respublikası Ermənistan hökumətinin ərazi 

tələblərinə, qırğın və bölgəni azərbaycanlılardan təmizləmə siyasətinə 

baxmayaraq milli siyasətində ermənilərin də bərabər, demokratik haqlarını 

tanıyırdı. Azərbaycan hökumətinin milli siyasətinin nümunəsini ermənilərin 

azlıqda olduğu Qarabağın timsalından aydın görmək olar. Qarabağın ümumi 

valisinin vəkili H.Sultanovun açıqlamasında 1220  Azərbaycan hökumətinin 

ermənilərə vermiş olduğu haqlar təsbit edilmişdi.  

Azərbaycan hökuməti Qarabağda yaşayan ermənilərin mədəni 

müstəqilliklərinin onların müqəddəs haqları olduğu düşüncəsində idi. 

                                                           
 

1217 BCA. 930 01. 4-63-2. ADA. 970-1-50; Azerbaycan Belgelerinde... s. 28. 
1218 Azerbaycan Belgelerinde... s. 57. 
1219 BCA. 930 01. 4-64-13. ADA. 970-1-54. 9 avqust 1919-cu il. Azerbaycan 

Belgelerinde... s. 70-71. 
1220 Azerbaycan Belgelerinde... s. 71. 
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Qanunların hər kəsə bərabər tətbiq edilməli olduğu bildirilirdi. Hərbi 

fəaliyyətlərin Qarabağ erməni birliyinin üzvlərinə məlumat verilərək həyata 

keçiriləcəyi göstərilirdi. Qarabağ xalqının qanunlara uyğun yaşadıqları 

müddətcə iki xalq arasında sakitlik və etibarın təmin ediləcəyi 22 avqust 

1919-cu il tarixli açıqlamadan görünürdü. Azərbaycan hökumətinin zamanı 

qabaqlayan milli siyasətinin o dövrlə müqayisə edilməsi çox çətin idi. 

Ermənistan hökumətinin müsəlmanlara qarşı qırğın siyasəti də Azərbaycan 

hökumətini siyasətini dəyişməyə vadar edə bilməmişdi. 

Müxtəlif vaxtlarda ermənilərin hücumları zəiflədiyində Azərbaycan 

hökumətinin müdaxiləsi nəticəsində azərbaycanlılar yaşadığı yerlərə 

qayıdırdılar. Lakin Azərbaycan hökuməti ilə olan razılaşmalara baxmayaraq 

Ermənistan hökuməti azərbaycanlıların ata-baba yurdlarına dönmələri üçün 

lazımı şərait yaratmırdı. Ermənistan hökumətinin bölgəni azərbaycanlılar-

dan təmizləmə siyasətini Azərbaycanın məskunlaşma naziri Klenevskinin 

Azərbaycan hökumətinə göndərdiyi raportdan1221 aydın görmək olar. Orada 

göstərilir ki, ermənilərin basqınları ucbatından müsəlmanların böyük bir 

qismi məcburi olaraq yerlərindən köçmüşlər. 

Onların köhnə yerlərinə qayıtmaları üçün Ermənistan hökuməti ilə olan 

razılaşmalara baxmayaraq, ata-baba yurdlarına dönən kimi yenidən 

ermənilərin hücumlarına məruz qalırdılar. Ermənistan hökuməti onların 

yerlərinə Türkiyədən gələn erməniləri yerləşdirdiklərini bildirirdi. Bununla 

əlaqədar olaraq geri qayıdanlar üçün yerləşməyə yer qalmamışdır. Ona görə 

də məcburi köçkünlərin çətin vəziyyətdə olduğu bildirilirdi. Çoxu qadın və 

uşaq olan köçkünlər həyatlarını davam etdirmək imkanına sahib deyildilər. 

Təcili olaraq onların ərzaq, dərman və yaşayacaq yerlə təmin edilməsinə 

ehtiyac olduğu bildirilirdi. 

Azərbaycan hökuməti hər dəfə olduğu kimi indi də Ermənistanla olan 

mübahisəli məsələnin siyasi yolla həll edilməsinə tərəfdar olduğunu 

bildirirdi. Azərbaycan xarici işlər nazirinin Ermənistan xarici işlər nazirinə 

göndərdiyi məktubda 1222  bununla əlaqədar təkliflər var idi. Məktubla 

Azərbaycan hökuməti Ermənistanla mübahisəli mövzuların siyasi yolla həll 

edilməsi üçün Bakıda bir toplantı təşkil edilməsini təklif edirdi. 

Azərbaycan hökumətinin Bakıda barış görüşməsi təşkil edilməsi ilə 

əlaqədar təklifi qəbul edilməmişdir. Bir qədər sonra həmin təkliflər Müttəfiq 

Dövlətlər Yüksək komissarının müavini polkovnik Reydən gəlmişdi. Reyin 

teleqramında göstərilirdi ki, bu iki xalq arasındakı hərbi qarşıdurmaların 

                                                           
 

1221  BCA. 930 01. 2-31-17. ASPİNDA. 277-2-58. 20 09.1919-cu il. Azerbaycan 

Belgelerinde... s. 74.  
1222 BCA. 930 01. 4-69-1. ADA.970-1-95. 27.10. 1919-cu il. Azerbaycan Belgelerinde... s. 

76. 
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dəfələrlə aradan qaldırılması tövsiyə edilmişdir. Qeyd edilirdi ki, problemin 

silah vasitəsi ilə həll edilməsi mümkün deyildir. Bu fəaliyyətlərə son 

verilməsi təklif edilirdi. Azərbaycan və Ermənistanın baş nazirlərinin 

Tiflisdə, Reyin iqamətgahında 20 noyabr 1919-cu il tarixində görüşləri və 

problemlərin barış yolu ilə həll edilməsi təklif edilirdi1223. 

Tərəflər bu təklifə razı olmuş və noyabrın axırlarında Tiflisdə 

görüşmüşdülər. Bu görüş nəticəsində Azərbaycan və Ermənistan arasında 

23 noyabr 1919-cu il tarixində Tiflis şəhərində bir müqavilə imzalanmışdır. 

Müqaviləni Azərbaycan hökuməti adından Yusifbəyov, Ermənistan 

hökuməti adından Xatisov, Gürcüstan xarici işlər naziri, Müttəfiqlərin 

Yüksək komissarının nümayəndəsi imza etmişlər. Müqavilənin maddələri 

aşağıdakılardır:  

1. Azərbaycan və Ermənistan hökumətləri mövcud vuruşmaları 

dayandırmalı və atəşkəs haqqındakı öhdəliklərini yerinə yetirməlidilər; 

2. Azərbaycan və Ermənistan hökumətləri Zəngəzura gedən yollarda rahat 

gediş-gəliş saxlamaq məqsədi ilə bu yolları təmir etdirməli və yenidən 

açmaq üçün tədbir görmək haqqında razılaşmışlar; 

3. Azərbaycan və Ermənistan hökumətləri sərhəd məsələsi də daxil 

olmaqla bütün mübahisəli məsələləri konfrans qərarlarını əsas götürən 

barış müqaviləsi vasitəsi ilə təmin edilməsinə tərəfdar olduqlarını qəbul 

edirlər. Bunun mümkün olmadığı hallarda bitərəf şəxsin, bu ABŞ 

ordusunun polkovniki James Rey olacaqdır. Onun hakimliyini hər iki 

tərəf qəbul edəcəkdi;  

4. Azərbaycan və Ermənistan hökumətləri, 26 noyabr çərşənbə günü 

Bakıda, 4 dekabr Tiflisdə təşkil ediləcək konfranslara təcili olaraq 

bərabər sayda nümayəndə göndərəcəklərini qəbul edirlər. Konfranslar, 

tərəflərin ortaq razılaşması ilə başqa bir yerə keçirilmədikcə, həmin 

şəhərlərdə davam edəcəkdir. Bu konfranslarda iki hökumət arasında 

mübahisəli və ya qarşıdurma yaradan mövzular müzakirə ediləcək. Bu 

problemlər razılaşma olana və ya hakim qərarı ilə həll edilməsi tam 

səlahiyyətli olacaqdır; 

5. Anlaşmalar imzalandığı tarixindən qüvvəyə minmiş olacaqdır. Hər iki 

hökumətin parlamenti tərəfindən təsdiq ediləcək. Azərbaycan və 

Ermənistan baş nazirlərin hökumətlərinin müqaviləni qəbul edəcəklərini 

imzaları ilə təsdiq edəcəklər. Bu anlaşma ingiliscə və rusca olmaqla, 

biri Müttəfiqlərin Yüksək komissarlığının üzvünə, biri Ermənistanın 

baş nazirinə, biri də Azərbaycanın baş nazirinə verilmək üçün üç nüsxə  
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olaraq imzalanmışdı.1224 

Azərbaycanla olan 23 noyabr 1919-cu il tarixli müqavilə də Ermənistanı 

ərazi və qırğın iddialarından çəkindirmədi. Əslində Ermənistan hökuməti bu 

kimi görüşləri və orada imzalanan müqavilələri Müttəfiq dövlətlərə özünün 

sülh misyonu kimi təqdim etməyə çalışırdı. Həqiqətdə isə ənənəvi 

siyasətindən əl çəkməmişdi. Ermənistan hökuməti 23 noyabr 1919-cu il 

müqaviləsini yerinə yetirmək istəmiş olsaydı ərazi iddialarına və qırğınlara 

son qoymalı idi. Müqavilənin imzalanmasından bir neçə gün sonra 28 

noyabr 1919-cu ildə ermənilərin 1600 müsəlmanı qətl etdiklərini Türk 

Demokratik partiyasının üzvləri Şuşadan verdikləri məlumatda 

bildirirdilər.1225  

Lakin bu yeganə hadisə deyildir. Hadisələrin bir-birini təqib etməsi aydın 

göstərirdi ki, Ermənistan hökuməti Tiflisdə imzaladığı müqavilədən irəli 

gələn öhdəlikləri yerinə yetirmək fikrində deyildir. 3 dekabr 1919-cu ilə aid 

arxiv sənədində ermənilərin Zəngəzur əyalətində qanlı qırğına yenidən 

balşladıqları görünür. Mənbələrdə Qazi Behcətin Azərbaycan 

parlamentinin üzvü M.S.Axundzadəyə göndərdiyi teleqramından aydın olur 

ki, ermənilər Zəngəzura aid bölgələrdə 900 nəfəri qətl etmiş, 400 nəfər 

qadın və uşağı məscidə salaraq oranı dinamitlə partlatmışlar.1226 

Bununla əlaqədar olaraq Azərbaycan xarici işlər naziri ermənilərin 23 

noyabr 1919-cu il müqaviləsini pozduqları haqqında Azərbaycanın 

Gürcüstandakı diplomatik nümayəndəsinə, Gürcüstanın xarici işlər nazirinə, 

Britaniya yüksək komissarına, Müttəfiq Dövlətlərin yüksək komissarının 

köməkçisinə, Fransa və İtaliyanın hərbi missiya rəhbərlərinə teleqraf 

göndərmişdi.1227 

Bu müraciətlər nəticəsiz qalmamışdır. Müttəfiq Dövlətlərin yüksək 

komissarı Haskelin1228 Azərbaycan xarici işlər naziri Cəfərova göndərdiyi 

teleqramda müxtəlif məsələlərə toxunulmuşdur. Haskel bildirir ki, 

Azərbaycanın Ermənistana olan iddialarını əlavələrlə onlara göndərmişdir. 

Burada maraqlı olan ondan ibarətdir ki, Haskel Ermənistanın yuxarıda adı 

                                                           
 

1224 BCA. 930 01. 4-69-2. ADA. 970-1-95. 27. 11. 1919-cu il. Azerbaycan Belgelerinde... s. 
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Bu da hakim dövlətlərin nümayəndələrinin bizə təqdim etdikləri yuxulamaq üçün balınc və 

ya səbr həbidir.  Əlimərdan bəy Topçubaşov. Paris məktubları. Bakı, Azərnəşr, 1998, s. 82-
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çəkilən bölgələrdə nələr etdiyini bilməmiş deyildi. Lakin göndərdiyi 

teleqramda hadisələrdən şübhə ilə danışır. Halbuki, o bölgələrdə onun 

nümayəndələri hadisələr haqqında ona lazım olandan artıq məlumat 

verirdilər. Haskel qeyd edir ki, Azərbaycan hökumətinin Ermənistanla 

əlaqədar “günahlandırmalarının təsdiq edilməsi halında, bu, Ermənistanın 

gələcəyinə böyük bir zərbə vuracaqdır.” 1229  

Haskel üzəvarı olsa da, Ermənistan hökumətinə teleqram göndərmişdi. 

Heç təsadüfi deyil ki, 13.12.1919-cu il tarixində Ermənistan xarici işlər 

naziri Xatisov Azərbaycan xarici işlər naziri Cəfərova teleqram 

göndərmişdi.1230 Xatisov bu hadisələrdən xəbəri yoxmuş kimi 23 noyabr 

1919-cu il müqaviləsinin tələblərini yerinə yetirdiyini bildirirdi. Daha sonra 

əsgəri fəaliyyət göstərmədiklərini iddia edirdi. Əsgəri fəaliyyətlə əlaqədar 

hökumətin əlində məlumat olmadığını bildirirdi. “Əgər günahkar varsa, 

cəzalandırılacağını” 1231 , iki ölkə arasındakı mübahisəli mövzuların 

azərbaycanlı-erməni konfransında həll ediləcəyinə inandığına əmin 

olduğunu ifadə edirdi. 

Lakin hadisələr Ermənistan səlahiyyətlilərinin ifadə etdiklərindən fərqli 

şəkildə davam edirdi. Buna görə də Azərbaycanın baş naziri Yusifbəyov 

14.12. 1919-cu il tarixində Müttəfiq dövlətlərin yüksək komissarı Haskelə 

və Britaniyanın yüksək komissarı Vordropa göndərdiyi teleqramda 

Ermənistan silahlı qüvvələrinin Zəngəzur və Zəngilan bölgələrində 

müsəlmanları qətl etdikləri barədə məlumat verirdi. Bununla əlaqədar olaraq 

qırğını dayandırmaq üçün ermənilərin tərk-silah edilməsinin lazım olduğu 

bildirilirdi.1232 

Ermənilərin Azərbaycanda həyata keçirə bildiklərindən daha geniş qırğın 

proqramı hazırladıqları arxiv sənədləri ilə tanış olduqda meydana çıxır. 

Hətta ermənilərin heç yaşamadıqları bölgələrdə belə onlar silahlı dəstələr 

saxlayırdılar. Bununla əlaqədar bir sənəddə 1920-ci il yanvarın ilk 

günlərində ermənilərin Şuşa və Cəbrayıl1233 əyalətlərinə 600 nəfərlik dəstə 

ilə hücum etdikləri bildirilir. Azərbaycanlıların onlara qarşı müqaviməti 

nəticəsində ermənilərin 16 nəfər itki verdikləri bildirilir. Şuşa və Cəbrayıl 

                                                           
 

1229 Yenə orada, s. 81; Azərbaycan Xalq Cümhuriyyəti və Naxçıvan. Naxçıvan 2010. s. 39-

40. 
1230 Yenə orada, s. 81  
1231  Günahkarın varlığından şübhə etdiklərini, qətl edilənlərdən xəbəri yoxmuş kimi. 

Azerbaycan Belgelerinde... s. 83. 
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əyalətlərinə hücumda öldürülən ermənilərin cibində Lənkəran əsgəri 

birliyinin 1234  zabitləri olduqları müəyyən edilmişdi. Əslində Lənkəran 

bölgəsində erməni olmadığı halda əsgəri birliklər ora yerləşdirilmiş, 

“ehtiyacları” olduğunda Azərbaycanın müxtəlif yerlərinə xalqı qətl etmək 

üçün göndərdikləri danışılan hadisə ilə isbat edilmişdir. 

19-25 yanvar 1920-ci il tarixində ermənilər tərəfindən Azərbaycanın 

Zəngəzur bölgəsində 51 kənd qarət edilərək yandırılmışdır.1235 Azərbaycan 

Xarici İşlər naziri F. Xoyski Ermənistanın Xarici İşlər naziri A.Xatisova 22 

yanvar 1920-ci il tarixindəki notasında erməni ordusunun Şuşaya doğru 

hərəkət etdiyini və bu sıralarda 40 müsəlman kəndinin qarət edilərək 

dağıdıldığını bildirirdi. Hər dəfə olduğu kimi bu dəfə də erməni 

səlahiyyətliləri inkar edilməsi mümkün olmayanları belə danmağa 

çalışırdılar. Heç təsadüfi deyil ki, 7 fevral 1920-ci ildə Ermənistanın Xarici 

İşlər naziri A.Xatisov Azərbaycana cavab notası göndərir və bildirir ki, 

erməni ordusunun  Şuşaya hərəkəti və 40 müsəlman kəndinin dağıdılması 

haqqında məlumatı yoxdur.1236  

Burada bir sıra məsələlər gizlədilirdi. O zaman Paris Sülh konfransının 

nümayəndələrinin və ya onların təmsilçilərinin bölgədə olması ilə əlaqədar 

olaraq Ermənistan Xarici İşlər Nazirliyi ölkədə baş verən qırğınların 

hökumətin fəaliyyəti ilə əlaqədar olmadığını Azərbaycan hökumətinə və 

Müttəfiq dövlətlərə bildirirdi. Hər dəfə də özlərini Müttəfiq dövlətlər 

yanında “hücuma məruz qalmış tərəf olaraq” göstərməyə çalışırdı. Lakin 

bir məsələ də maraqlıdır ki, Azərbaycana qarşı ərazi iddialarından əl  

çəkməyən Ermənistan hökuməti hər dəfə “iki ölkə arasında olan mübahisəli 

məsələlərin siyasi yollarla həll edilməsinə tərəfdar olduqlarını”1237 bildirərək 

xarici dövlətlərə özlərini Paris konfransının müəyyən etdiyi barış 

prinsiplərinə tərəfdar kimi göstərməyə çalışırdılar. 

Erməni ordu hissələrinin hücumu ilə əlaqədar olaraq Azərbaycanın 

Zəngəzur bölgəsində gərgin vəziyyət yaranmışdı. Azərbaycanın hərbi 

hissələri isə ölkənin müxtəlif yerlərinə dağılmış vəziyyətdə və az sayda idi. 

Bununla əlaqədar olaraq əlavə imkanlardan istifadə edilməsinə ehtiyac 

vardı. Azərbaycan Müdafiə nazirinin müavini M.Vəkilov 04.02.1920-ci il 

tarixli teleqramında1238 Qarabağın qubernatoruna bildirirdi ki, əsgəri kömək 
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məqsədi ilə xalq içərisindən 1000 nəfərlik silahlı qrup yaradılmışdır. 

Teleqramda Qarabağın qubernatorundan “1000 nəfərlik dəstənin Zəngəzur 

bölgəsinə nə zaman göndərilməsi”1239 soruşulurdu. 

Ermənistan səlahiyyətliləri nə qədər inkar etsələr də, iki ölkənin 

sərhədində ermənilərin hazırlıq tədbirləri haqqında məlumat gəlirdi. Şuşa, 

Cəbrayıl, Cavanşir və Zəngəzur əyalətlərinin qubernator əvəzi H.Sultanovun 

11.02.1920-ci il tarixli teleqramında 1240  bildirilirdi ki, Ararat hökuməti 

tərəfindən Zəngəzur əyalətinə hücum etmək üçün hazırlıqlar aparılır. 

Bununla yanaşı daha sonra bildirilirdi ki, Ararat hökuməti bölgəyə 

hücumlarını həyata keçirmək üçün yerli ermənilərdən də istifadə etməyə 

çalışırlar. Ermənilərin  hücum ssenarisinə görə Qarabağda yerli ermənilər 

Azərbaycan idarəsinə qarşı çıxmalı və erməni ordu hissələri onları “müdafiə 

iddiası” ilə bölgəyə hücum etməli idi. 

Azərbaycan hökuməti bir-birinin ardınca gələn məlumatları nəzərə alaraq 

Zəngəzur bölgəsində gözlənilən dəhşətli hadisələrin qarşısını almaq üçün 

1920-ci il fevral ayının ortalarına doğru təcili olaraq müdafiə tədbirləri 

görməyə məcbur idi. Azərbaycanın bu addımı atması iki dövlət arasında 23 

noyabr 1919-cu ildə Tiflisdə imzalanmış müqavilənin şərtlərinə qarşı olsa 

da, başqa bir imkanı yox idi. Azərbaycan hökumətini bu addımı atmağa 

məcbur edən bir sıra səbəblərin olduğunu Azərbaycan Xarici İşlər naziri F. 

Xoyski Ermənistanın Xarici İşlər naziri A.Xatisova 26. 02. 1920-ci il tarixli 

teleqramında1241 da bildirmişdir.  

Azərbaycan tərəfinin fikrinə görə, 23 noyabr 1919-cu il müqaviləsinin 

olmasına baxmayaraq erməni ordusunun Zəngəzur əyalətində hücumu 

davam edirdi. Bölgədən müsəlman xalqının tam çıxarılmasının və məhv 

edilməsinin qarşısının alınması vacib idi. Azərbaycan hökumətinin 

müdaxiləsinin gecikməsi bölgədə müsəlman əhalinin məhv edilməsi ilə 

nəticələnəcəkdi. Ya da ermənilər bölgəni azərbaycanlılardan təmizləmək 

planının növbəti mərhələsini həyata keçirmiş olacaqdılar. Azərbaycanın 

Xarici İşlər naziri bildirirdi ki, ordumuzun Zəngəzur bölgəsinə göndərilməsi 

müharibə məqsədi ilə olmayıb o bölgədəki hadisələrin qarşısını almaq 

məqsədi daşıyır. Zəngəzur bölgəsində gözlənilən faciəli hadisələr o zaman 

həqiqətən də Azərbaycan ordusunun bölgəyə daxil olması ilə əlaqədar 

dayandırılmışdır. 

Azərbaycanın əsgəri birliklərinin Zəngəzur bölgəsinə gəlməsi 

ermənilərin planlarının həyata keçirilməsinə imkan vermirdi. Artıq ordu 

hissələrinin fəaliyyət göstərə bilmədiyi şəraitdə ermənilərin əsassız təbliğatı 
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başlamışdı. Erməni təbliğatının ən mühüm, əsassız iddialarından biri ondan 

ibarət idi ki, guya Nuru Paşa Qarabağ bölgəsində fəaliyyətdədir. Bununla  

da erməni təbliğatı Azərbaycan ordusunun uğurlarını Nuru Paşanın adına 

yazırdı. Bu, təsadüfi deyildir.  

Bununla məqsəd Müttəfiq dövlətlərin diqqətini bölgəyə cəlb etmək, 

ermənilərin birləşmiş türk və azərbaycanlı qüvvələri qarşısında “tək qalmış 

olduğunu” dünyaya yaymaq idi. Azərbaycan Xarici İşlər Nazirliyi isə 

bildirirdi ki, “Nuru Paşa burada olmamış və indi də yoxdur.”1242 Erməni 

təbliğatının çox əhəmiyyət verdiyi və Müttəfiq dövlətlərin Yüksək 

komissarlığına çatdırmaq istədikləri məsələlərdən biri də Qarabağda 

hadisələrin kimin günahı üzündən başlanması ilə əlaqədar idi.  

Ermənilər əsaslandırmağa çalışırdılar ki, Ermənistanla Azərbaycan 

arasında münasibətlərin pozulmasında guya “400 erməninin Azərbaycan 

əsgərləri tərəfindən döyülməsi səbəb olmuşdur.”1243 Lakin Azərbaycan tərəfi 

bildirirdi ki, “400 erməninin Azərbaycan əsgərləri tərəfindən döyülməsi 

əsassızdır.”1244  

Ermənilərin əsassız təbliğatında ən mühüm məsələlərdən biri də iki ölkə 

arasında ortaq yolların Azərbaycan tərəfindən bağlanması məsələsi idi. 

Onlar Azərbaycan tərəfini müqavilənin şərtlərini pozmaqda 

günahlandırırdılar. “Ağdam-Şuşa yolunun ermənilərə bağlı olduğu”1245 iddia 

edilirdi. Azərbaycan Xarici İşlər nazirinin etirazında bildirilirdi ki, erməni 

təbliğatının bu iddiası da əsassızdır. Erməni təbliğatı daha sonra iddia edirdi 

ki, 1 fevral 1920-ci ildə “Xankəndi yaxınlığında döyülərək öldürülən əsgər 

ermənidir.”1246 Azərbaycan Xarici İşlər Nazirliyi tədqiqat apararaq müəyyən 

etmişdir ki , “öldürülən əsgər erməni deyil, müsəlmandır.”1247 

Azərbaycan Xarici İşlər nazirinin 16. 03. 1920-ci il tarixli etiraz 

məktubunda ibrət götürülməsi nöqteyi-nəzərincə çox mühüm cəhətlər 

vardır. 1920-ci illərin hadisələrini SSRİ-nin dağılması dövrünün hadisələri 

ilə müqayisə etdiyimizdə ,,tarixin təkrardan ibarət olduğunu” qəbul 

etməkdən başqa yolumuz qalmır. Ona görə də unudan, müsibəti bir neçə 

dəfə yaşamalı olur. Biz də 1920-ci il hadisələrini unutduğumuza görə 80-90-

cı illərdə həmin hadisələri təkrar yaşamağa və müsibətlər çəkməyə məhkum 

olduq.  

Azərbaycan Xarici İşlər nazirinin 1920-ci ildə Xankəndi, Ağdam və 

Xocalı hadisələri haqqında məlumatından tarixi silsək sanki son hadisələr 

                                                           
 

1242 BCA. 930 01 4-70-80.ADA. 970-1-113. Azerbaycan Belgelerinde... s. 90.   
1243 Yenə orada. 
1244 Yenə orada. 
1245 Yenə orada. 
1246 Yenə orada. 
1247 Yenə orada. 
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haqqında məlumat verilir. 1920-ci ildə Azərbaycan Xarici İşlər nazirinin 

ermənilərin əsassız təbliğatına qarşı etiraz məlumatında oxuyuruq: 

“Xankəndində 2, Ağdamda 3 və Xocalıda öldürülən 3 erməninin qatilləri 

yaxalanmış və həbsxanaya salınmışlar.” 1248  Son hadisələrdə olduğu kimi 

qatil axtarmaq, həbs etmək və xəyali qatillərlə erməniləri “susdurmaq” bizə 

düşüb. Yenə də, Ağdam, Xankəndi və Xocalı üçbucağı.  

Sanki son hadisələri də ermənilər 1920-ci ilin ssenarisi ilə həyata 

keçirirdilər. Hadisələrin meydana çıxdığı yer də, ilin vaxtı da eynilə təkrar 

olunurdu. Təəssüflər olsun ki, biz babalarımızın 20-ci illərdə yaşadığı 

hadisələri 1980-1990-cı illərdə təkrar yaşayır və nələri unutduğumuzun heç 

fərqində deyildik. “3 fevralda talan edən və 6 müsəlmanı qətl edən qrupdan 

2 günahkar yaxalanmış, başqaları da axtarılır” 1249  deyilirdi. Söhbət 

Azərbaycan vətəndaşı olan ermənilərdən gedirdi. Azərbaycan Xarici İşlər 

Nazirliyinin 16 mart 1920-ci il tarixli məlumatında bildirilirdi ki, 

“bunlardan başqa hər şey qaydasındadır. İki ölkənin sülh içərisində 

yaşamaları üçün bu şəkildə yalan olan xəbərlərə inanılmaması lazımdır.”1250 

1920-ci ilin martında Cəbrayıl əyalətinin özünümüdafiə qruplarının 

ermənilərə qarşı uğurlar qazandıqlarını Qarabağın qubernatorunun müavini 

Mahmudbəyovun 26.03. 1920-ci il tarixli raportunda oxuyuruq. Bu bölgədə 

uğurlar qazanıldığı halda başqa bölgələrdə uğursuzluqlar olan yerlər də var 

idi. O zaman ermənilərin “Əsgəranı ələ keçirmələri, Şuşa və Xankəndini 

mühasirəyə aldıqları”1251 da xəbər verilirdi.  Daha sonra raportda Zəngəzur 

və Cəbrayıl əyalətlərinin müdafiə qruplarının birləşdirilməsi ilə uğurlu 

nəticələr əldə edildiyi də bildirilirdi.” 1252   Bunlarla yanaşı Qarabağın 

qubernatorunun raportunda hərbi sursatın çatışmaması da xüsusi ilə qeyd 

edilirdi. 1253  Ermənilər bölgənin rabitə sisteminin də dağıdılmasını 

unutmamışdılar. “Ağdam-Qaryagin telefon xəttinin ermənilər tərəfindən 

xarab edildiyi”1254 raportda qeyd edilmişdir. 

1920-ci il martın sonlarına doğru Azərbaycanın Zəngəzur bölgəsində 

hərbi sursatın olmaması ilə əlaqədar vəziyyətin çətinləşdiyi haqqında 

məlumat gəlirdi. Hərbi sursatın çatmaması nəticəsində Azərbaycanın 

Zəngəzur bölgəsində olan müdafiə qrupları hücumlarını davam etdirə bilmir 

və məcburi olaraq müdafiəyə keçirdilər. O zaman Azərbaycan Xarici İşlər 

                                                           
 

1248 Yenə orada. 
1249 BCA. 930 01. 4-70-8. ADA. 970-1-113. 16 mart 1920-ci il.  
1250 Yenə orada. 
1251BCA. 930 01. 4-70-8. ADA. 970-1-113. 16 mart 1920-ci il.  
1252 Yenə orada. 
1253 Yenə orada. 
1254 Yenə orada. 
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Nazirliyinə göndərilən raportda 1255  vəziyyətin gərginləşməsi ilə əlaqədar 

olaraq Xəlil Paşanın Zəngəzura köməyə çağırılmasının xeyirli olacağına aid 

təkliflər də gəlirdi. 

Erməni orduları atəşkəsi pozaraq 1920-ci ilin aprelində Azərbaycanın 

müxtəlif yerlərindən hücuma keçirdilər. Azərbaycan sərhədlərindən 

həyəcanlı xəbərlər gəlməkdə davam edirdi. 7 aprel 1920-ci ildə Azərbaycan 

Daxili İşlər Nazirliyindən Xarici İşlər naziri F.Xoyskiyə göndərilən 

yazıda 1256  Qazax vilayətindəki vəziyyət haqqında məlumat verilirdi. 

Məlumatda general Bağdasarov və polkovnik Vartanyanın komandasındakı 

erməni ordusunun Qazax əyalətinə doğru hərəkətə başladıqları bildirilirdi. 

Azərbaycanın atəşkəsə riayət etməsindən istifadə edən ermənilərin iki 

müsəlman kəndini yox etdikləri haqqında məlumat verilirdi. Başqa 

bölgələrdən də ermənilərin hücum etdikləri haqqında məlumat gəlirdi. 

Müttəfiq ölkələrin Qafqazdakı komissarlığı Azərbaycan və Ermənistan 

arasındakı atəşkəsin vəziyyətinin yoxlanması üçün bir komissiya təşkil 

etmişdi. Lakin Müttəfiq ölkə nümayəndələrindən təşkil olunan komissiya 

yalnız Qazax əyalətində olan sərhədlərdə vəziyyəti yoxlamaq istəyirdi. 

Bununla əlaqədar olaraq Azərbaycan Müdafiə Nazirliyinin qəbul etdiyi 

qərarda göstərilirdi ki, komissiyanın yalnız Qazax əyalətinə göndərilməsi 

yoxlamanın birtərəfli olması ilə nəticələnə bilər. Komissiyanın nəticəli 

işləyə bilməsi üçün yalnız Qazaxda deyil, onunla birlikdə Qars və digər 

əyalətlərə göndərilməsi təklif olunurdu. Belə olarsa Azərbaycan Müdafiə 

Nazirliyinə görə komissiyanın erməni hücumuna məruz qalmış bölgələri 

öyrənməsinə imkan yaranacaqdı.1257 

 

6.3. Avropa dövlətlərinin və Amerikanın Ermənistana kömək planları 
 

30 oktyabr 1918-ci ildə Mudros müqaviləsinin qərarına uyğun olaraq türk 

ordusu şimal-qərbi İranı və Qafqazı boşaltmalı idi. Mudros müqaviləsinin 

qərarı Əhməd İzzət Paşa tərəfindən Osmanlı ordularına, o cümlədən 

Qafqazda olan ordulara bildirildi.1258 Mudros müqaviləsinə görə, Qafqazın 

və Şimali İranın boşaldılmasına fransız və ingilis nümayəndələri nəzarət 

etməli idilər. Bir müddət keçdikdən sonra fransız və ingilis nəzarətçiləri 

Osmanlı ordularının Qafqazdan çıxarılmasına nəzarət etmək məqsədi ilə 

Cənubi Qafqaza gəldilər. Avropa dövlətlərinin nümayəndələrinin gəlməsi ilə 

İngiltərənin Cənubi Qafqaz macəraları başlandı. 

                                                           
 

1255 BCA. 930 01. 3-52-2; ADA. 894-7-29a: 28. 03. 1920. Azerbaycan Belgelerinde... s. 91. 
1256 BCA. 930 01. 4-71-3: ADA. 970-1-126; 07. 04. 1920.  
1257 Azerbaycan Belgelerinde... s. 91. 
1258 ATASE, A. 4/8314, Kls. 251, D. 1-4, F. 1-9; Aysan. İran Cephesi, c. III, s. 65. 
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Mudros müqaviləsindən sonra Antanta dövlətlərinin sülhün şərtlərini 

yerinə yetirməmələri Türkiyəni çox çətin vəziyyətə salmışdı. Türk orduları 

Gümrü, Qars, Axıska, Naxçıvan və Batum tərəflərdən çəkilərkən ordu üçün 

satın alınmış ərzaq, geyim, tibb avadanlıqları və dərmanları ingilislər ələ 

keçirmişdilər. Bu, ordunu və bölgə xalqını ağır vəziyyətə salmışdı.1259 

Qafqazda hadisələrin bu şəkildə davam etməsi, orada Osmanlı dövlətinin 

mövqeyinin möhkəmlənməsi, ermənilərin Şərqi Anadoluya sahib olma və 

oranı müstəqil Ermənistanın bir hissəsinə çevirmək planlarının aradan 

qalxması mənasında idi. Lakin hadisələrin sonrakı inkişafı ermənilərin yenə 

də Şərqi Anadolu ilə əlaqədar yeni arzularının meydana gəlməsinə şəraitin 

yarandığı kimi görünürdü.  

Almaniyanın Dünya müharibəsində məğlub olması, Osmanlı dövlətinin 

1918-ci il oktyabr ayının başlanğıcında atəşkəsə razı olması və 31 oktyabr 

1918-ci ildə qüvvəyə minən Mudros müqaviləsinin tələblərinə görə 

müharibə rəsmi olaraq bitdi. Belə bir vəziyyətdə ermənilər, dünya 

müharibəsində birlikdə hərəkət etdikləri Müttəfiq dövlətlərinə Şərqi 

Anadolu haqqında iddialarını təzələdilər. Mudros müqaviləsinin 24-cü 

maddəsi gizli şəkildə olsa da, Şərqi Anadoluda altı vilayətdən Ermənistan 

şəklində söz etməyə başlamışdılar.1260  

Ermənilərə görə şimalda olan Ermənistan cümhuriyyətinin yaşaya 

bilməsi Anadoluda olan 6 vilayətin də ona birləşdirilməsi ilə mümkün ola 

bilərdi. Osmanlılar Dünya müharibəsində məğlub edildiyində ermənilər bu 

düşüncələrin həyata keçməsinə maneənin azaldığını fikirləşirdilər. 1261 

Ermənilərin Paris konfransında olan nümayəndəsi Avetis Axoronyan Dünya 

müharibəsi cəbhələrində ermənilərin olmasından istifadə edərək şərtlərini 

Müttəfiq dövlətlərinə qəbul etdirmək istəyirdilər.  

Lakin ermənilər Şərqi Anadoluya nə qədər iddia etsələr də, orada azlıqda 

olduqlarını da bilirdilər. Bunun üçün Paris konfransında ermənilərin əsas 

məqsədlərindən biri də Müttəfiq dövlətlərin razılığı ilə Şərqi Anadoluya 

ermənilərin yenidən yerləşdirilmələri idi. Şərqi Anadolunun Ermənistana 

birləşdirilməsi üçün o yerlərdə ermənilər çoxluq təşkil etməli idilər. Amma 

Fransa və İngiltərə bu planın həyata keçirilə bilməsinə inanmırdılar. 

Lakin Osmanlı dövləti 31 dekabr 1918-ci ildə Dünya müharibəsindən 

əvvəl Şərqi Anadoluda yaşamış və sürgün edilmiş ermənilərin əvvələr 

yaşadıqları yerlərə geri dönməsi haqqında qərar qəbul etdi. Əslində 

ermənilər və onların avropalı havadarları bunu gözləmirdilər. Bu, erməniləri 

dünyanın müxtəlif yerlərindən Şərqi Anadoluya köçürmək və yerləşdirmək 

                                                           
 

1259 K.Karabekir. İstiklal harbimiz. I, İstanbul, 1993, s. 323. 
1260 Gürün, K. Ermeni Dosyası, s. 237.  
1261 Ermeniler: Sürgün ve Göç. Ankara, 2004, s. 111.  
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planlarını həyata keçirmək üçün çox əlverişli şərait yaradırdı. Ermənilər bu 

qanundan istifadə edərək planlarını həyata keçirmək və Paris konfransında 

daha qüvvətli mövqedə olmaq üçün soydaşlarının Şərqi Anadoluya 

dönmələrini təşkil etdilər.1262 

 Osmanlı orduları bu yerləri boşaltdığında Qafqazda Müstəqil Şimali 

Qafqaz Respublikası, Azərbaycan Respublikası, Gürcüstan Respublikası ilə 

bərabər Ermənistan Respublikası da mövcud idi. Türklər Qafqazdan 

çıxdıqdan sonra  Qars və Batum quberniyasının Ahalsıx və Axalkələk 

qəzaları ilə birlikdə mərkəzi Qars olmaqla Cənub-Qərbi Qafqaz 

Respublikası yaradıldı.1263 Lakin 6 ay yaşadıqdan sonra ingilislər tərəfindən 

ləğv edildi. İngilislərdən sonra aprel ayının 30-da Cənub-Qərbi Qafqaz 

Respublikası ərazisinə guya qaçqınları yerləşdirmək adı altında ermənilər, 

az sonra da bir sıra ərazilərə gürcülər daxil oldular. 

Cənub-Qərbi Qafqaz Respublikasına məxsus ərazilərin ermənilər və 

gürcülər tərəfindən işğal edilməsinə, işğal edilən ərazilərdə törədilən 

cinayətlərə görə Azərbaycan Demokratik Respublikası Gürcüstan və 

Ermənistan respublikalarına, Qafqazdakı ingilis ordusunun komandanlığına 

öz etirazını bildirmişdi. Bununla kifayətlənməyən Azərbaycan hökuməti 

Paris Sülh konfransının sədrinə təqdim edilmiş notada Azərbaycan 

nümayəndələri yazırdılar: “Qars vilayətinin belə acı taleyinə Azərbaycan 

Respublikası adicə seyrçi kimi biganə yanaşa bilməz və yanaşmamalıdır.” 

Orada xatırladılırdı ki, Qarsın əhalisinin 60%-i müsəlman olmaqla yanaşı, 

azərbaycanlılarla bir kökdən olan xalqdır. Ermənilər isə vilayət əhalisinin 

23,4%-ni təşkil edirdilər. Ermənilər qaçqınları “əvvəlki yerlərinə” 

qaytarmaq adı altında Qarsda milli tərkibi öz xeyirlərinə dəyişməklə, 

Avropa dövlətlərini Türkiyənin bu bölgəsində ermənilər çoxluqdurlar faktı 

qarşısında qoymaq istəyirdilər. 

Türklərin o bölgələrdə olmasının, ermənilərin törətdikləri qırğının 

qarşısının alınmasında çox mühüm rolu olduğunu öncə aydınlaşdırmışdıq. 

Türklərin Qafqazda müsəlmanların yaşadıqları bölgələrdən uzaqlaşdırılma-

ları ermənilər üçün bir fürsət mahiyyətində idi. Türklər bölgədən 

çəkildikdən sonra hər yerdə anarxiya hökm sürməkdə olduğundan xalq 

özünü ermənilərdən kiçik imkanları ilə müdafiə etməli idi. Bununla əlaqədar 

                                                           
 

1262Ermeniler: Sürgün ve Göç. Ankara, 2004, s. 112.  
1263  1919-cu ilə yaradılmış parlamentə Çildırlı Esad bəy, hökumətə isə Cahangiroğlu 

İbrahim bəy başçılıq edirdi. İngilis valisi Temperley Azərbaycan Respublikasını və Türkiyə 

də Cənub-Qərbi Qafqaz Respublikasını tanımışdılar (ordusu, 40.000 kvadrat kilometr 

ərazisi, 1.763.148 nəfər əhalisi olmuşdu. Bu müstəqil türk dövləti altı ay yaşaya bildi. 

Cənub-Qərbi Qafqaz Respublikası 1919-cu ilin aprel ayında müttəfiqlərin baş komandanı 

Tomsonun dekreti ilə ləğv edilmişdi. Parlamentin və hökumətin başçısı 11 nazirlə birlikdə 

ingilislər tərəfindən həbs edilərək Malta adasına sürgün edilmişdilər. 
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olaraq müsəlmanların çoxluqda olduğu yerlərdə xalq can və mallarını 

müdafiə etmək üçün, yerli idarələr qurmağa başladılar. 

Bunlardan mühüm olanları mərkəzi Qarsda olan Cənub-Qərbi Qafqaz 

hökuməti və Naxçıvan hökuməti idi. Türk orduları bu yerləri boşaltdığında 

ermənilər fürsəti əldən vermədən Gümrü və Eçmiədzin bölgələrini, 

Arpaçayı, Araz sahillərini və İqdır bölgəsini işğal etdilər. Artıq Birinci 

Dünya müharibəsini zəfərlə başa çatdırmış Amerika və Antanta 

dövlətlərinin gündəliyində olan məsələlərdən biri də Osmanlı 

imperatorluğunun parçalanması idi. Müttəfiqlər bu məsələni Paris 

konfransında həll etməli idilər. 

Ermənilər əvvəllər Osmanlı dövlətinə qarşı xəyanətlərinin olmadığını 

ciddi cəhdlə gizlətməyə çalışırdılar. Paris konfransı ərəfəsində isə Osmanlı 

dövlətinə qarşı müharibə etdiklərini, qurbanlar verdiklərini və qan 

tökdüklərini iddia edirdilər. Beləliklə, Osmanlı imperatorluğunun 

“mirasından” faydalanmaq və “Böyük Ermənistan” qurmaq təşəbbüsü ilə 

Paris konfransında çox ciddi fəaliyyət göstərirdilər. 

Müharibədən sonra ilk dəfə olaraq Milli Erməni Heyətinin başçısı Poqos 

Nubar, ondan sonra da Erməni respublikasının başçısı A.Aharunyan 

proqramlarını açıqladılar. Əslində ermənilərin arzuları yeni deyildi, “Böyük 

Ermənistan” arzularını ilk dəfə olaraq beynəlxalq məclislərin gündəliyinə 

daxil etmək təşəbbüsündən ibarət idi. Onların təklifləri çox böyük 

coğrafiyanı Qafqazdan Anadolunun da yarısı daxil olmaqla Ağ dənizə qədər 

olan ərazini əhatə edirdi. “Böyük Ermənistan” ideyaları təbliğ olunmağa 

başlandı. Bu uydurma dövlətin Azərbaycan torpaqlarında yaradılmasına 

“bəraət qazandırmaq məqsədilə” erməni xalqının tarixinin 

saxtalaşdırılmasına yönəlmiş geniş miqyaslı proqramlar reallaşdırıldı. 

Azərbaycanın və ümumən Qafqazın tarixinin təhrif olunması həmin 

proqramların mühüm tərkib hissəsini təşkil edirdi.”1264 

Poqos Nubarın fikirlərini qısa olaraq aşağıdakı şəkildə verə bilərik: 

Ermənilərin xarici ordularda fransız bayrağı altında qələbə qazandığını, 

erməni könüllülərinin fransız qüvvələrinin yarısını təşkil etdiyini fransız 

hökuməti də təsdiq etmişdir. Qafqazda rus imperatorluğu ordularında 

150.000 erməni olduğunu və 40.000 erməninin də Nazarbekovun 

komandanlığı altında erməni vilayətlərinin qurtarılmasında, türk 

ordusundan müdafiə etdiyini bildirmişdir.  Yalana qanad taxıb uçurmaq 

buna deyərlər. Bu səbəbdən də  Kilikiya və Maraş vilayətlərinin türk 

əsarətindən qurtarıb, Antanta dövlətlərinə, yaxud Amerikaya, yaxud da 

                                                           
 

1264  Heydər Əliyev. “Azərbaycanlıların soyqırımı haqqında” Azərbaycan Respublikası 
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Millətlər Cəmiyyətinin himayəsində müstəqil Ermənistan qurulmasını 

istəyirdilər. Həmin dövlətin 20 il böyük dövlətlərin himayəsində qalması da 

təklif edilirdi. Bundan başqa qurulması təklif edilən dövlətin aşağıdakıları 

həyata keçirməsi tələb edilirdi. 

1. Erməni torpaqlarını işğal edən türk hökuməti məmurları o torpaqları 

boşaltmağa məcbur edilsin; 

2. Xalqın silahları yığılsın; 

3. Qırğınlarda iştirak edənlər, xalqa hücum edənlər və talançılıq edənlər 

cəzalandırılsın; 

4.  Sabitliyi pozan və talançı köçəri qəbilələr ölkədən qovulsun; 

5. Gətirilmiş və yerləşdirilmiş olan müsəlman köçəriləri məmləkətdən 

çıxarılsın. 

Ermənilər bundan başqa erməni patriarxının imzası ilə Paris konfransına 

əhalinin sayı haqqında da bir məlumat vermişdilər. Məlumata görə, guya 

1882-ci ildə 1.680.000 nəfəri Şərqi Anadoluda olmaqla, Türkiyədə 2. 

600.000 erməni olduğu halda, 1912-ci ildə Şərqi Anadolunun altı 

vilayətində 1.018.000 və bütün Türkiyədə 2.100.000 nəfərə qədər azaldığı 

bildirilirdi.1265 

Tamamilə uydurma rəqəmlərə və iddialara əsaslanan bu təkliflərə qarşı 

Osmanlı hökuməti özünün qanuni haqlarını qoruyan bir notanı 12 fevral 

1919-cu ildə baş nazir Tevfiq Paşa tərəfindən böyük dövlətlərə vermişdir. 

Notanı qısa olaraq aşığıdakı şəkildə verə bilərik: 

“Bəzi erməni çevrələrində irəli sürülən və Qafqazdan Kilikiyaya qədər 

uzanan Böyük Ermənistan qurulmasının düşünülməsi mümkün deyildir. 

Çünki bu şəkildə meydana çıxacaq bir Ermənistan, Vilson prinsiplərinə  

ziddir. 5 milyondan artıq müsəlman əhalinin bir neçə yüz min erməninin 

hakimiyyəti altına verilməsi məcburi olaraq fasiləsiz qarışıqlıqlara və 

çarpışmalara səbəb olacaqdır. Qəlbi insanlıq hissləri ilə dolu olan Antanta 

dövlətləri azlıq olan ermənilərin mənfəətlərinə qulluq etmək fikrindən 

çəkinəcəklər.”1266 

Bundan sonra Osmanlı hökuməti ermənilərin sayı ilə əlaqədar olaraq 

rəsmi statistikaya və xarici mənbələrə əsaslanaraq başqa bir məlumatı da 

notaya əlavə etmişdir. Məlumatda ermənilərin azlıqda olduqları 

əsaslandırılır. Bunlarla yanaşı Ermənistan respublikasının əvvəlki və yeni 

torpaqlarında olan müsəlman xalqı, Osmanlı hökumətinin idarəsi altında 

olan torpaqlara yerləşdirilə bilinməsini təklif edirdi.1267 

                                                           
 

1265 M. Sadi Koçaş. Tarihte ermeniler ve türk-ermeni ilişkileri. İstanbul, 1990, s. 262. 
1266 Yenə orada, s. 263. 
1267 Yenə orada,  s. 264. 
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Paris konfransındakı səlahiyyət sahiblərinə məlumatların dürüstlüyü 

deyil, onların ölkələrinin mənafelərinə kömək edənlər lazım idi. Buna görə 

də mühüm sənədlər təqdim edilməsinə baxmayaraq məsələnin həll edilməsi 

haqqında bir qərar çıxara bilmədilər. Çünki onlar üçün dünya siyasətində 

məlum mövqeyi olan, dəfələrlə bunu onlara qarşı savaşlarda isbat etmiş, 

uzun illər dövlətçilik ənənəsinə malik Türkiyədənsə, onun parçalanması 

nəticədə onların himayəsinə sığınan kiçik, itaətkar dövlətin olması daha 

əlverişli idi. Avropa dövlətlərinin Türkiyəni parçalamaq istəmələrində bu 

ölkənin uzun illərdən bəri Şərqdə müsəlman xalqlarını birləşdirən mərkəz və 

onlara nümunə olması idi. Türkiyənin “günahı” o zaman da, bu gün də 

bundan fərqli deyildir. 

Lakin bu da bir həqiqət idi ki, Osmanlı dövlətinin Birinci dünya 

müharibəsindən məğlub çıxması heç də onun tarix səhnəsindən silinməsinə 

imkan vermirdi. Bu səbəbdən də Avropa dövlətləri və Amerika qalib olsalar 

da, Osmanlı dövlətinin parçalanmasını beynəlxalq hüquq qaydalarına uyğun 

olaraq həll etmək fikrində olduqlarından, bunun üçün əlverişli yer və imkan 

gözləməyə üstünlük verməyə məcbur oldular. Lakin qəti bir qərar qəbul 

etmədiklərinə baxmayaraq ermənilərin təkliflərini gündəlikdən tamamilə 

çıxarmadılar. Bu, onlara sonra da lazım ola bilərdi. Həmin səbəbdən də 

ermənilərin təkliflərini tədqiq etmək üçün ingilis, fransız və yunan 

təmsilçilərini topladılar. Onlar ermənilərə veriləcək torpaqların coğrafiyasını 

müəyyən etməyə çalışdılar. 

Fərqli təkliflər olsa da, bu, ermənilər tərəfindən qəbul edilmədi. Belə 

olduqda Amerikanın prezidenti Vilson bu işin həll edilməsi ilə məşğul 

olmazdan əvvəl general Harbordun rəhbərliyi ilə Türkiyəyə heyət göndərdi. 

Harbordun heyəti 1919-cu ilin sentyabr-oktyabr aylarında bütün Şərqi 

Anadolunu gəzdi, yerindəcə ermənilərin o yerlərdə olan sayını müəyyən 

etməyə çalışdı. Lakin general Harbord Şərqi Anadolunun heç bir yerində 

erməni camaatını çoxluq halında görmədi. 

 

6.4. Paris  Sülh Konfransı 
 

Paris sülh konfransında qərarların qəbul edilməsində beş dövlət təsir 

gücünə malik idi. Onlar Amerika, İngiltərə, Fransa, Yaponiya və İtaliya idi. 

Bu dövlətlərin başçılarından və xarici işlər nazirlərindən Onlar konseyi 

(Conseil Dix) qurulmuşdu. Bu konseydə əsas rolu faktiki olaraq İngiltərə və 

Fransa oynayırdı. 

Konfransda işirak edən Amerika Birləşmiş Ştatlarının prezidenti Vilson 

üçün millətlərarası münasibətlərdə uzun müddətli sülhü təmin edən və 

qoruya biləcək Millətlər Cəmiyyətinin qurulması xüsusi əhəmiyyət kəsb 

edirdi. Halbuki ondan fərqli olaraq Fransa və İngiltərə sülhdən çox həmin 

şəraitdə mənfəətlərinin təmin edilməsinin yollarını axtarırdılar. 
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İngiltərə və Fransa ilə müqayisə edildiyində Amerikanın o zamankı 

fəaliyyəti və konfransda beynəlxalq münasibətlər üçün əsas olaraq qəbul 

edilən, Amerika prezidentinin adı ilə adlanan  prinsiplər zamana görə 

idealist və gerçək hadisələrdən uzaq durmaq siyasətini nümayiş etdirirdi. 

Bundan fəqli olaraq Fransanın baş naziri Klemenso və İngiltərənin baş 

naziri Loyd Corc Avropanın klassik müstəmləkəçi diplomatiyasını təmsil 

edirdilər. 

Paris konfransında Fransanın vəzifəsi Avropada əsas düşməni olan 

Almaniyanı elə əzmək idi ki, bir daha başını qaldıra bilməsin. İngiltərənin 

baş naziri Klemenso fransız-alman yaxınlaşmasına inanmırdı. Ona görə ki, 

Fransa və Almaniyanı yaxınlaşdıran amillər onları uzaqlaşdıracaq amillər 

qarşısında çox zəif idi. İngiltərəni narahat edən məğlub olmasına 

baxmayaraq Almaniyanın dəniz donanmasının imkanları idi. İngiltərəyə 

görə Almaniyanın dəniz donanması bu şəkildə davam edərdisə, gələcəkdə 

onun üçün problemlər çıxara bilərdi. 

Bu səbəbdən də İngiltərənin məqsədi Almaniya donanmasını aradan 

qaldırmaq və Almaniyanın daha sonra Avropada mövcud tarazlığı poza 

biləcəyinə qarşı tədbirlər almaq idi. Yaponiya konfransda passiv bir rol 

oynamışdı. Çünki onu Avropa işləri o qədər də maraqlandırmırdı. İtaliya isə 

konfransda özünü ögey övlad vəziyyətində görürdü.1268 

Amerika Birləşmiş Ştatları Qafqaz mandatına namizədlərdən biri idi. 

Amerikanın Boğazları, İstanbulu, bütövlükdə Qafqaz mandatını qəbul 

etməkdə marağı var idı. Paris konfransında təşkil olunan Dördlər şurasının 

üzvü olan dövlətlər ABŞ-ın bu marağını bildiklərindən, 1919-cu ilin 

mayında Boğazlar və Qafqaz üzərində mandatı ona təklif etdilər. Bu mandat 

Azərbaycanı da əhatə etməli idi. 

Azərbaycan nümayəndə heyətinin üzvləri Paris konfransında ABŞ 

prezidenti Vilsonla, Amerikanın Paris sülh konfransında nümayəndələri, 

dövlət katibinin müavini Polkla və ABŞ-ın Türkiyədəki sabiq səfiri (27 

noyabr 1913-fevral 1916) Morqentau 1269  ilə danışıqlar aparmışdılar. Bu 

danışıqlarda Amerikanın mövqeyi bir daha müəyyən edilmişdir. O,zaman 

Amerika prezidentinin “14 prinsipi” dövlətlərin daxili işlərinə müdaxilə 

etməmək siyasəti əsas prinsip olaraq qəbul edilmişdi. 

 

6.5. B.N.Haskelin missiyası 
 

28 iyul 1919-cu il tarixində ABŞ nümayəndələri Paris konfransının 

Dördlər şurasına general Ceyms Harbordu Amerikanın Ermənistanda geniş 

                                                           
 

1268  Fahir Armaoğlu. 20. Yüzyıl Siyasi Tarixi (cilt 1-2: 1914-1995). Alkım Yayınevi, 

İstanbul, 1984, s. 146. 
1269 Morqentau erməni tərəfdarı idi. II fəsildə onun haqqında ətraflı yazılıb. 
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səlahiyyətli Ali komissarlığına namizəd təklif etdilər. Bu təkliflə yanaşı 

ehtiyat variant olaraq polkovnik B.N.Haskelin1270 namizədliyi də var idi. Bu 

məsələ Amerikada Vilsonun iştirakı ilə və sülh konfransında olan Amerika 

nümayəndələri ilə müzakirə edilmişdi. 2 iyul 1919-cu ildə Amerikanın 

Qafqazda Ali komissarlığına namizəd dəqiqləşdirildi və polkovnik 

B.N.Haskelin üzərində dayandılar. Onlar şurasının iclası 5 iyul 1919-cu il 

tarixində Amerikanın təqdimatı əsasında polkovnik Haskeli Amerikanın 

Ermənistanda Ali Komissarı təyin edilməsi haqqında qərar qəbul etdi.  

Herbert Hooverin təqdimatı ilə 16 iyul 1919-cu ildə polkovnik B.Haskel, 

Amerika Birləşmiş Ştatlarının adından Ermənistana yardım etmək üçün 

İngiltərə, Fransa və İtaliyanın da ona verdikləri dəstək ilə Qafqaza 

göndərildi. Qeyd olunan dövlətlərin ona verdikləri səlahiyyətlə Haskel 

Amerika Yardım Təşkilatı və Orta Şərq Yardım komitəsinin təmsilçisi 

olaraq Qafqaza göndərildi.1271 Haskelə Rusiyada və Türkiyədə ermənilərin 

yaşadığı bölgələrə göndərilən yardıma nəzarət etmək, bölgənin siyasi 

taleyinin müəyyən edilməsində və hökumət işlərində də məsləhətçi olmaq 

səlahiyyəti verilmişdi. 

Məsələnin yalnız Ermənistanla məhdudlaşdırılması mümkün deyildi. Ona 

görə ki, B.Haskel bir Ali komissar kimi Azərbaycan-Ermənistan, Türkiyə-

Ermənistan münasibətlərini daima diqqətdə saxlamalı idi. Buna görə də 

B.Haskelin Ermənistanın Ali komissarı təyin olunması Qafqazda və onun 

sərhədlərində millətlərarası münasibətlər sistemində mühüm rol oynaya 

bilərdi. Əslində B.Haskel ABŞ, İngiltərə, Fransa və İtaliya hökumətlərinin, 

başqa sözlə ifadə etsək, Birinci dünya müharibəsində qalib gəlmiş 

Müttəfiqlərin Qafqaz Üzrə Ali Komissarı statusunda idi. B.Haskel 

Ermənistana kömək göstərilməsi ilə əlaqədar bütün tədbirlərə cavabdeh idi. 

ABŞ, İngiltərə, Fransa və İtaliya hökumətlərinin Azərbaycanda, 

Gürcüstanda, Ermənistanda və İstanbulda olan nümayəndələri təcili şəkildə 

polkovnik B.Haskellə əməkdaşlığa başlamalı və ona yardım göstərməli 

idi.1272  

Qafqaza Ali komissar təyin edilən B.Haskel ilk baxışda Müttəfiq 

ölkələrin təmsilçisi kimi görünsə də, əslində amerikan siyasəti ilə əlaqədar 

fəaliyyət göstərirdi. Onun Amerika siyasəti ilə əlaqədar ən mühüm fəaliyyəti 

                                                           
 

1270 Paris konfransı və B.N.Haskelin missiyası haqqında ətraflı məlumat haqqında baxa 

bilərsiniz. A. Раевский. Мусаватское правительство на Версальской конференции. 

Донесения представителей Азербайджанской Мусаватской Делегации. Баку, 1931; 

C.Həsənov. Azərbaycan beynəlxalq münasibətlər sistemində (1918-1920). Bakı, 1993. 
1271Metin Ayışığı. Kurtuluş savaşı sırasında Türkiye’ye gelen Amerikan heyetleri. Türk 

tarih kurumu, Ankara, 2004, s. 62. 
1272 C.Həsənov. Azərbaycan beynəlxalq münasibətlər sistemində (1918-1920). Bakı, 1993, 

s. 261. 
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Naxçıvan, Şərur-Dərələyəz bölgələrinin bitərəf bölgə halına gətirməsi və bir 

amerikan qubernatorluğu  təşkil etməsi idi. Amerikalılar B.Haskelin 

fəaliyyətini qiymətləndirdikdə onun bölgədə axan qanı dayandırmasını və 

yoxsullara göstərdiyi köməyi qabartmağa çalışırdılar. Amerikanın 

Qafqazdan Şərq ölkələri üçün bir strateji baza kimi istifadə etmək siyasətini 

hər vasitə ilə gizlətməyə çalışırdılar. Əslində amerikan səlahiyyətlilərinə 

görə bu bölgədə qubernatorluq yaradaraq Ermənistana, İrana, Türkiyəyə, 

Yaxın və Orta Şərq ölkələrinə nəzarət edə bilərdilər.  

1919-cu ilin yayında Haskel Qafqaza, qərargahı yerləşən İrəvana gəldi. 

Orada ilk görüşdə elan etdi ki, Paris konfransı ona vəkalət vermişdir ki, 

Ermənistanı və harada yaşamalarından (Gürcüstan, Azərbaycan, Türkiyə) 

asılı olmayaraq eməniləri qorusun. Ona görə də o, “Müttəfiqlərin ali 

komissarı” adlandırılır. Ermənilər B.Haskelin missiyasını fərqli şəkildə 

qiymətləndirirdilər. Bu onlara qonşu dövlətlərə qarşı əvvəldən başlamış 

olduqları ərazi iddialarını daha da genişləndirməyə imkan verəcəkdi. 

B.Haskel Qafqaza gəldikdən sonra vəziyyətin nə qədər ağır olduğunu 

əsaslı şəkildə anlamış oldu. B.Haskel 5 avqust 1919-cu il tarixli 

məlumatında Gürcüstanı Ermənistana yardım göstərilməsinə mane olmaqda 

təqsirləndirirdi. 1919-cu il avqustun sonlarında Paris Sülh konfransı 

Transqafqazdakı vəziyyəti müzakirə etdi. B.Haskel ordu olmadan Qafqazda 

münaqişələri tənzim edə bilməyəcəyini nəzərə alaraq Paris Sülh 

konfransından ya Amerika süvari korpusunun, ya da piyada briqadasının 

göndərilməsini xahiş edirdi.1273 

Amerika Birləşmiş Ştatları əsgər göndərməyi deyil, ilk vaxtlar Qafqazda 

yerli xalqlara geniş miqyasda kömək etmək üçün təşkilatlanmaq haqqında 

düşünürdü. 1274  Yardıma möhtac insanlara, xəstələrə və yetim uşaqlara 

kömək göstərmək üçün amerikalılar Cənubi Qafqazın müxtəlif bölgələrinə 

yayılmışdılar. Əsas hədəfləri erməni mühacirlərinə kömək etmək olan 

Amerika  yardım təşkilatlarının nümayəndələri az olsa da müsəlmanların 

möhtac və yetimlərini də yaddan çıxarmırdılar. Bununla əlaqədar olaraq 

amerikanlar İrəvan, Eçmiədzin və Naxçıvan kimi bölgələrdə xəstəxanalar, 

yeməkxanalar və yetimxanalar açmışdılar. B.Haskel eyni zamanda “Yaxın 

Şərqə Amerika yardımı komitəsinin” sədri təyin edildi ki, həmin komitənin 

Bakıda və Şuşada da şöbələri açılmalı idi. Onun fəaliyyəti Amerika yardım 

komitəsi tərəfindən maliyyələşdiriləcəkdi. 

Amerikanın yardım heyətinin fəaliyyət sahəsinə Naxçıvan da daxil idi. 

İlk olaraq 200 uşağa xidmət göstərə bilən bir yetimxana açmışdılar. 

Xəstəxana açmaq üçün də fəaliyyətə başladılar və onu təşkil etdilər. 

                                                           
 

1273 Yenə orada,  s. 262. 
1274 Yenə orada,  s. 262. 
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Bunlarla yanaşı mərkəzə yaxın kəndlərdə də yardım fəaliyyətinə başladılar. 

Ciddi ehtiyacı olanlara imkan daxilində köməklik göstərirdilər. Naxçıvanda 

amerikan heyətinin fəaliyyəti yerlərdə olan qarşıdurmalar ilə əlaqədar olaraq 

fasiləsiz davam edə bilmirdi. Qarşıdurmalardan ehtiyat edən amerikan 

yardım heyətinə mənsub olan iki qadın xəstəxana və yetimxananı 

müsəlmanlara verərək 29 iyul 1919-cu ildə Təbrizə getdilər. Yardım 

heyətinin mallarının bir qismi Naxçıvanda qaldı. 

Yardım təşkilatında olan amerikalıların gözləri və qulaqları da var idi. 

Onlar Azərbaycanda yardım fəaliyyəti ilə məşğul olduqlarında ermənilərin 

azərbaycanlıları qətl etdiklərini görməyə və ya onların fəaliyyətləri haqqında 

eşitməyə bilməzdilər. Buna görə də bütün dövrlərdə Amerikanın və başqa 

dövlətlərin Qafqazda, o cümlədən Azərbaycanda olan hadisələr haqqında 

həqiqi məlumatlarının olmadığına inanmaq mümkün deyildir. Axı, indi heç 

bir şübhə yoxdur ki, yardım təşkilatları da olduqları bölgələrdə həm də 

təmsil etdikləri ölkələrin nümayəndəsi statusunda idilər. Onların 

Azərbaycanda hadisələr olan bölgələrə getmək imkanları çox böyük və 

maneəsiz hərəkət, hətta toxunulmazlıq hüquqları 1275  var idi. Onların 

yardımla əlaqədar məlumatları olsa da, bölgədəki vəziyyəti görmək 

mümkün idi. Axı, onların yardımı yerləşdikləri qaynar bölgədəki hadisələrlə 

əlaqədar idi. Buna görə də, onlar kimlərə yardım etdiklərini əsaslandırmaq 

üçün hadisələrin yerini tədqiq etməli, yardım edilənlərin vəziyyəti haqqında 

məlumat verməyə məcbur idilər. Sadəcə xristian təəssübkeşliyi onlara 

hadisələrə obyektiv münasibət bəsləməyə imkan vermir, onlar olanları deyil, 

arzuladıqlarını ifadə etməyə üstünlük verirdilər.  

Buna görə də dünyanın aparıcı dövlətlərinin gözləri və qulaqları hər 

yerdə vardır, indi də davam edir. Qloballaşan dünyamızda aparıcı 

dövlətlərin bu imkanı ölçüyəgəlməz dərəcədə artmışdır. Dövlətlərin 

obyektivliyinin dərəcəsi onların siyasətinin mahiyyətindən irəli gəlir. O 

zaman da, indi də siyasi təşkilatlar bir yana qalsın, Qafqazda, o cümlədən 

Azərbaycanla Ermənistan arasında olan ,,qaynar bölgələrdə” çox sayda 

fəaliyyət göstərən xeyriyyə təşkilatları hər şeyin həqiqi mahiyyətini bilirlər. 

Lakin gördüklərinə həqiqi qiymət vermədikləri də ortadadır. 

İlk vaxtlardan Amerika Qafqazda əsgəri güc olmaq əvəzinə yardım 

fəaliyyətinə arxalanan siyasi bir güc olmaq niyyətində idi. Bu məqsədlə 

bölgəni yaxından tanımaq istəyən amerikalılar Azərbaycandakı hadisələr 

haqqında raportlar yazıb mərkəzə göndərirdilər. Naxçıvanda erməni 

                                                           
 

1275 Bu gün dünyada qaynar bölgələrdə onlarla yardım təşkilatlarının üzvləri ya bilərəkdən, 

ya da təsadüfən öldürülür. Lakin o zaman dövlətlər və insanlar yardım təşkilatlarına daha 

hörmətlə yanaşırdılar. Ola bilər ki, onların yardım etməkdən başqa missiyalarının olmasına 

inanmır və ya bilmirdilər. Onlar öldürülmüş olsaydılar arxiv sənədlərində bu haqda 

məlumat verilmiş olardı. 
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ordusunun məğlub edilməsi və azərbaycanlı milislərin İrəvan üzərinə 

hərəkətə keçmələri ilə əlaqədar olaraq Müttəfiq ölkələrin nümayəndələri 

fəallaşmağa başladılar. Ermənilər Tiflisdə bölgədə olan hadisələri təhrif 

edərək dünyaya çatdırmaq və bölgəyə dünya dövlətlərinin kömək 

göstərməsini təmin etmək istəyirdilər. 

Polkovnik B.Haskel ilk dəfə Bakıya avqust ayının 28-də gəldi. Baş nazir 

H.Yusifbəyli, xarici işlər naziri M.Y.Cəfərov və Nazirlər kabinetinin başqa 

üzvləri ilə görüşdü. B.Haskelin Bakı səfərində gözlənildiyi kimi əsas 

məsələ, Azərbaycana qarşı Ermənistanın ərazi iddialarını birlikdə müzakirə 

etmək və özünün ərazi məsələləri ilə əlaqədar planlarını açıqlamaq idi. İki 

tərəf arasında aşağıdakılar razılaşdırıldı: 

1. Naxçıvan və Şərur-Dərələyəz qəzalarında müvəqqəti olaraq general-

qubernatorluq qurulacaqdır; 

2. Polkovnik Haskel general-qubernator olaraq amerika vətəndaşlarından 

bir nəfəri təyin edəcəkdir; 

3. Qəzalar bərabər və gizli səsvermə ilə seçilən Milli Şuralar tərəfindən 

idarə ediləcəkdir; 

4. General-qubernatorluq ərazisindəki məhkəmə, dəmiryolu və quru 

yolları, poçt və teleqraf obyektlərinin idarəsi milli şuraların səlahiyyət 

dairəsinə daxil idi. Buna general-qubernatorluq tərəfindən nəzarət 

ediləcəkdir; 

5. O bölgədə çoxluq təşkil edən millətin nümayəndəsindən qubernator 

tərəfindən məhəlli idarə müəyyən ediləcəkdir; 

6. General-qubernatorluq ərazisində nəşriyyat, mətbuat, vicdan, fikir və 

hərəkət sərbəstliyi ilə şəxsiyyətin toxunulmazlığı təmin ediləcəkdir; 

7. General-qubernatorluğun büdcəsi Azərbaycan parlamenti tərəfindən 

təmin ediləcək, çatmayan hissəsi Azərbaycan xəzinəsi tərəfindən 

ödənəcəkdir; 

8. General-qubernatorluq ərazisində rəsmi pul vahidi Azərbaycan pulu 

olacaqdır; 

9. General-qubernator seçiminə qədər, qanuni asayişin təmin edilməsində 

köməkçi olmaları üçün Azərbaycandan iki məsləhətçi dəvət ediləcəkdir; 

10. Bu bölgədə Bakı-Culfa dəmiryolunun inşa edildiyi sahələr  

Azərbaycanın nəzarətində olacaqdır;  

11. Bölgə xalqında olan silahlar toplanmayacaqdır; 

12. General-qubernatorluq ərazisində torpaq və siyasi məsələlər ilə bağlı 

meydana çıxmış cinayətlərlə əlaqədar ümumi əfv elan ediləcəkdir1276. 

                                                           
 

1276Azerb.Cum. MDEYTA, F. 894, Op. 10, D. 146, L. 7; Azerb. Cum. MDEYTA, f. 970, 

op. 1, d. 93. İ.Hacıyev, Kars ve Aras Türk Cumhuriyetleri, s. 87. 
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29 avqust 1919-cu il tarixdə B.Haskellə olan razılaşma şərtlərindən 

göründüyü kimi o, Azərbaycanın Naxçıvan üzərində hüququnu qəbul edirdi. 

Yəni, Amerikanın Qafqazda Ali komissarı olan B.Haskel Naxçıvan, Şərur və 

o zaman böyük bir qismi Ermənistanın əlində olan Dərələyəz bölgəsinin də 

hüquqi olaraq Azərbaycana aid olduğunu, bu qəzalarda əhalinin çoxunun 

Azərbaycan türkü olduğunu da qəbul etmişdi. 

B.Haskel Qafqaza gəldiyində Cənub-Qərbi Azərbaycana daxil olan 

ərazilərdə ermənilərlə azərbaycanlılar arasında uzun müddətli qarşıdurmalar 

davam edirdi. Cənub-Qərbi Azərbaycan Müsəlmanlarının Ümumi Məclisi 9 

sentyabr 1919-cu ildə müttəfiqlərin yüksək komissarı polkovnik B.Haskeli 

məlumatlandırmaq üçün  təqdimat hazırladılar. Təqdimata Cənub-Qərbi 

Azərbaycan Müsəlmanlarının Ümumi Məclisinin sədri Səbri Qasımov 

tərəfindən imza edilmişdir.1277 

Təqdimat Sürməli, Vedibasar, Milistan, Şərur, Naxçıvan və Ordubad 

əyalətlərində yaşayan müsəlman türklərin tələblərini əhatə edirdi. Orada 

göstərilirdi ki, “canlarını və mallarını ermənilərdən qorumaq məqsədi ilə 

güc və imkanlarından istifadə edən bölgə xalqı” təhlükəsiz yaşamaq haqqını 

əldə etmişdir. Bununla yanaşı adı çəkilən bölgələrin xalqı polkovnik 

Haskelə mövcud vəziyyəti ətraflı şəkildə aydınlaşdırmışdılar. Təqdimatda 

göstərilirdi ki, Sürməli, Vedibasar, Milistan, Şərur, Naxçıvan və Ordubad 

əyalətləri Azərbaycanın bir parçasıdır. Bu bölgələrin tarixi keçmişini, etnik 

quruluşunu nəzərə almadan Ermənistana birləşdirilməsinin yerli xalq 

tərəfindən  qəbul edilməyəcəyi bildirilirdi.  

Təqdimatda Azərbaycan hökuməti və Qafqazda Müttəfiq dövlətlərin 

yüksək komissarlığı bu əyalətlərin Ermənistana birləşdirilməsini istəsələr 

də, xalqın buna etiraz edəcəyi bildirilirdi. Onlar tələb edirdilər ki, hansı 

xalqa mənsubiyyətindən asılı olmadan günahkarlar cəzalandırılsınlar. 

Müsəlman xalqın əlindən alınmış haqları onlara qaytarılsın, qaçqınlara 

kəndlərinə geri dönmələrinə imkan yaradılsın. Belə olarsa, erməni xalqı ilə 

dostluq və barış içərisində yaşanılacaqdır. 

Təqdimatda tələb edilən məsələlərdən biri də bölgənin idarə edilməsi idi. 

Onlara görə seçilmiş nümayəndələrdən yerli hakimiyyət təşkil edilməlidir. 

Yerli idarə orqanlarına idarəçilərin təyin edilməsində azlıqda olanların 

haqları qorunmalıdır. Poçt, teleqraf, maliyyə və vergilərlə əlaqədar 

Azərbaycanla dövlət əlaqələri yaradılmalıdır. Sonda qeyd edilirdi ki, Qafqaz 

üzrə sülh konfransında bu məsələlər haqqında qərar çıxarılmalıdır. 

                                                           
 

1277 Azərbaycan Cümhuriyyəti Siyasi Partiyalar və İctimai Hərəkatlar Dövlət Arxivi 

(ASPİHDA), 277-2-58; T.C. Başbakanlık Devlet Arşivleri Genel Müdürlüğü Cümhuriyet 

Arşivi Daire Başkanlığı Yayın Nu: 28. Azerbaycan Belgelerinde Ermeni Sorunu (1918-

1920), Ankara-2001, s. 72-73. 



 
 
 

440 
 

Təqdimatda daha sonra göstərilirdi ki, Müttəfiq dövlətlərin Qafqaz 

nümayəndəsi və Azərbaycan hökuməti xalqa mane olmamalıdır. 

Təqdimatda bunlarla yanaşı Müttəfiq dövlətlərin nümayəndələri də daxil 

olmaqla Müstəqil İstintaq Komissiyasının təşkili təklif olunur və 

günahkarların cəzalandırılması tələb edilirdi.1278 

12 sentyabr 1919-cu ildə Tiflisdə olan Leon Sarkisyan polkovnik 

B.Haskelə “insan hisslərinə qüvvətli təsir göstərən”, “insan faciələrini əks 

etdirən” bir ərizə vermişdi. Sarkisyana görə, Naxçıvandakı erməni 

idarəsini1279 yıxan türk milisləri onların kəndlərini dağıtmışdılar. Əhali guya 

ac vəziyyətdə qalmışdır. Sarkisyana görə, bu şanssız bölgə ancaq polkovnik 

Haskelin yüksək mövqeyi ilə əlaqədar xilas edilə bilər. “Təsadüfən” Tiflisə 

gələn və Haskellə görüşən Aqulis erməniləri də toplanaraq bölgələrinin 

“xilas edilməsi” üçün lazım bildikləri tədbirləri B.Haskelə aşağıdakı 

maddələrlə bildirdilər: 

1. Azərbaycan hökuməti və Naxçıvanın türk idarəçisi düşmənliyə dərhal son 

verməyə məcbur edilməli; 

2. Nümayəndələrinizi Aqulisə göndərib və əmrlərinizin yerinə yetirilib 

yetirilmədiyini yoxlamalı; 

3. Xalqı aclıqdan qurtarmaq üçün bölgəyə ərzaq və digər yardımların 

göndərilməsi, xəstə və yetimlərin qorunması lazımdır. Hər şey polkovnik 

Haskelin təşəbbüsünə verilirdi. 

Bütün bunlar erməni təbliğatının, “əzilmiş”, “zərəz çəkmiş” millət imici 

yaratmanın ənənəvi yolu idi. “Azərbaycan hökuməti və Naxçıvanın türk 

idarəçisi düşmənliyə dərhal son verməyə məcbur edilməli.” Sən Aqulisli 

kəndlilərin diplomatik addımlarına bax! Düşmənlik edən Azərbaycan 

hökuməti və Naxçıvanın türk idarəçiləri imiş. Avropadan göndərilən Haskel 

onsuz da yola çıxdığında bölgə haqqında orada olan ermənilərin məlumatları 

ilə təmin edilmişdi. İndi artıq Qafqazda idi. Qafqaza gələn kimi əlində olan 

məlumatlara yeni əlavələr edilirdi. Yenə də ermənilərin müsəlmanlar 

tərəfindən qarət edilmələri haqqında “isti-isti” məlumatlar. “Qarət edilən, 

insanları qətl edilən Azərbaycan, qarət edən kimi təqdim edilir, tanıdılır.”  

Həqiqətən də B.Haskelin bölgəni tanımaq, hadisələrlə əlaqədar verilən 

məlumatlarda həqiqəti yalandan ayırmaq imkanı ilk vaxtlar məhdud ola 

bilərdi. Lakin sonradan şübhəsiz ki, ermənilərin metodunu öyrənmiş 

olacaqdı. “Yerlərdə B.Haskelin əmrlərinin yerinə yetirilib yetirilməməsi” ilə 

əlaqədar belə bir fikir yaratmağa çalışılır ki, ermənilər B.Haskelin əmrlərini 

                                                           
 

1278 Azərbaycan Cümhuriyyəti Siyasi Partiyalar və İctimai Hərəkatlar Dövlət Arxivi 

(ASPİHDA), 277-2-58; T. C.Başbakanlık Devlet Arşivleri Genel Müdürlüğü Cümhuriyet 

Arşivi Daire Başkanlığı Yayın Nu: 28. Azerbaycan Belgelerinde Ermeni Sorunu (1918-

1920). Ankara, 2001, s. 72-73.  
1279 İngilislərin Naxçıvanın idarəsini ermənilərə verilməsinə işarə edilir. 
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yerinə yetirməyə hazırdırlar. Guya, yoxlanıldıqda bu münasibət aydın 

görünəcəkdir. Məktubdakı iddialar aydın şəkildə göstərir ki, bu Aqulis 

kəndlilərinin adından ya Avropada, ya da Tiflisdə hazırlanmış təkliflərdir. 

İllər dəyişsə də ermənilərin dünya xalqlarının hisslərinə, duyğularına 

müraciət etmək metodologiyası dəyişməmişdir. Yenə də ermənilər təbliğatda 

irəlidə idilər. 

Azərbaycan hökuməti Ermənistanın nəzarətində olan bölgələrdə 

müsəlmanlara qarşı olan qırğınlardan çox narahat idi. 13 min müsəlman 

köçkünü İrəvanda, 50.000 nəfər də Ermənistanın digər bölgələrində sahibsiz 

və pərişan vəziyyətdə idilər. Onlara təcili olaraq kömək göstərilməsi lazım 

idi. İrəvan vilayətində çıxılmaz durumda olan azərbaycanlılar təcili olaraq 

kömək tələb edirdilər1280.  

Azərbaycan hökuməti ağır vəziyyətdə olan müsəlmanlara kömək 

göstərilməsi ilə əlaqədar 22 sentyabr 1919-cu ildə Ermənistana və Müttəfiq 

ölkələrin Qafqazda olan nümayəndəsinə sərt bir nota təqdim etdi. Polkovnik 

B.Haskel Azərbaycanın notasına cavab verdi. Eçmiədzin və Sürməli 

bölgəsində müsəlmanların vəziyyətini tədqiq etmək üçün xüsusi bir 

komissiya təşkil etdiyini bildirdi.1281 

Heç təsadüfi deyil ki, Qafqaza yeni gəlmiş polkovnik Haskel Sarkisyanın 

dramatik şəkildə tərtib edilmiş ərizəsi və Aqulislilərin məlumatı ilə əlaqədar 

olaraq yubanmadan fəaliyyətə başladı. Bölgədəki vəziyyəti yaxından 

öyrənmək məqsədi ilə Dr.C.Usser və C.S.Ayerdən ibarət bir heyəti 

Naxçıvana göndərdi. 17 sentyabr 1919-cu ildə Naxçıvana gələn Amerika 

heyəti əvvəlcə Şərurun Xanlıqlar kəndindəki erməniləri ziyarət etdilər. 

Amerika heyətinin məlumatına görə orada saxlananlara evlərinə getməyə 

icazə verilmirmiş. Amerikan heyəti Ermənistan hökumətinin verdiyi pulları 

əhaliyə paylayırdı. Lakin bölgədə vəziyyətin gərgin olaraq qaldığı fikrində 

idilər. Naxçıvan idarəsinin rəhbəri Səməd bəy Amerika heyəti ilə birgə 

işləyəcəyinə söz vermişdi. 

 Lakin Amerika heyəti bu sözdən əmin olmamışdı. Heç təsadüfi deyil ki, 

Naxçıvanda olan Amerika heyəti Tiflisə dönər-dönməz polkovnik 

Haskeldən Naxçıvan və Şərurda amerikan idarəsi qurulmasını tələb 

etmişdilər. Onlara görə yalnız bu yolla orada baş verə biləcək yeni 

hadisələrin qarşısını almaq olardı. Heyətin rəhbəri M. S. Donald 27 sentyabr 

1919-cu ildəki məlumatında amerikan əsgəri qubernatorluğu qurulmadıqca 

bölgədə vəziyyətin böhranlı olacağını bildirirdi. Onlara görə Azərbaycana 

təzyiq edilib amerikan qubernatoru yaradılmasına razı salınmalı idi. Onlara 

hadisələrin qarşısını almaq üçün Cənubi Qafqazda hərbi hökumət 

                                                           
 

1280ATASE, A. 5/2793, Kls. 324, d. 9-4, f. 2-2; Doğu Cephesi, c. III, s. 68. 
1281Azerb. Cum. MDEYTA, f. 894, op. 10, d. 94, l. 9-15. 
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qurulmasını təklif edir, 5000 amerikan əsgərin Ermənistan və cənubi Qafqaz 

üçün yetərli olacağını bildirirdilər. 

Bakıdan Tiflisə qayıdan Haskelin Azərbaycan rəhbərləri ilə birlikdə 

qəbul etdiyi razılaşma şərtləri sonradan müxtəlif amillərin təsiri altında 

xoşuna gəlməmiş kimi görünürdü. B.Haskel Azərbaycanda qəbul 

etdiklərinin Ermənistan hökuməti tərəfindən qəbul olunmayacağı fikri ilə 

qəbul etdiyi maddələrin bir qismini ləğv etdi. Bir sıra yeni maddələr əlavə 

etdi. Bundan sonra 21 maddəlik layihəni hazırlayıb imza edərək 1 sentyabr 

1919-cu il tarixində Azərbaycan və Ermənistan hökumətlərinə göndərdi. 

Haskelin bitərəf bölgə yaratmaqla əlaqədar Azərbaycan və Ermənistan 

hökumətlərinə göndərdiyi yeni layihə aşağıdakı şəkildə idi: 

1. Naxçıvan və Şərur-Dərələyəz qəzalarından bitərəf bölgə yaradılmalıdır; 

2. Bitərəf bölgənin idarəsi polkovnik Haskel tərəfindən təyin ediləcək 

amerikalı qubernator tərəfindən yerinə yetiriləcəkdir; 

3. Məhəlli idarə müsəlmanların əlində olacaq. Ermənilərin çoxluq təşkil 

etdikləri yerlərin idarəsini isə amerikalı idarəçi müəyyən edəcəkdir; 

4. Azərbaycan və Ermənistan hökumətləri təcili olaraq əsgəri qüvvələrini 

bitərəf bölgədən çıxarmalıdırlar. Bu birliklər yalnız amerikalı general-

qubernatorun tələbi ilə geri dönə bilərlər; 

5. Azərbaycan və Ermənistan hökumətləri yerli əhali arasında olan və 

onları təhrik edən casuslarını geri çağırmalıdırlar; 

6. Azərbaycan və Ermənistan düşmən hökumətlərin vətəndaşlarına qarşı 1 

sentyabr 1919-cu ilə qədər işlənmiş bütün cinayətlərə görə ümumi əfv 

elan edəcəkdir. Ancaq ingilis əsgəri hakimiyyətinə qarşı çevrilmiş 

cinayətlər üçün ümumi əfv olmayacaqdır; 

7. Bitərəf bölgədəki yerli məmurlar amerikalı qubernator tərəfindən təyin 

ediləcəkdir. Qubernator imkan tapdığı zaman yerli məmurların seçim 

gününü təyin edəcəkdir. Bitərəf bölgə daxilində rüşvət və digər 

səbəblərlə günahkar olan məmurları yalnız qubernator vəzifəsindən 

çıxarmaqda səlahiyyətlidir; 

8. Azərbaycan höküməti bitərəf bölgədə və İrəvandakı türk əhalini 

sakitləşdirmək üçün bütün imkanlarından istifadə edəcəkdir; 

9. Ermənistan höküməti bitərəf bölgədə və Zəngəzur bölgəsində erməni 

əhalinin sakitləşdirilməsi üçün bütün imkanlarından istifadə edəcəkdir; 

10.  Ermənistan və Azərbaycan hökumətləri öz vətəndaşı olan türk və 

ermənilərin həyatını və malını qorumalıdır; 

11.  İrəvan və İran sərhədləri arasında, Şərur-Dərələyəz və Naxçıvan 

bölgələrindən keçən dəmiryolu və teleqraf xətti bərpa ediləcək və 

istifadəyə veriləcəkdir. Dəmiryolu amerikalı qubernatorun nəzarətində 

olacaq, orada işləyəcək türk və erməniləri qubernator müəyyən 

edəcəkdir. Bu xətt Ermənistan dəmiryolunun bir hissəsi kimi 

işləyəcəkdir. Dəmiryolu millətindən asılı olmayaraq bütün əhaliyə 

xidmət edəcəkdir; 
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12.  Azərbaycan hökuməti bütün yolu yoxlayaraq, Şuşa və Gorusdakı 

Yaxın Şərq yardım komitəsinin fəaliyyətini asanlaşdıracaqdır; 

13. Azərbaycan hökuməti ölkəsində olan və Müttəfiq Yüksək komissarlığın 

Ermənistana göndərilməsi zəruri olduğunu tələb etdiyi erməni 

köçkünləri üçün zəruri tədbirlər görəcəkdir; 

14.  Böyük Vedinin müsəlman əhalisi Amerika qubernatorunun nəzarəti 

altında bitərəf bölgədə müəyyən edilən yerə köçürüləcəklər və əhaliyə 

bütün mallarını özləri ilə götürməyə icazə veriləcəkdir; 

15. Yeni salınan Bakı-Culfa dəmiryolu Azərbaycanın nəzarətində olacaq və 

bu vəziyyətə mane olunmayacaq. Dəmiryolu boyu və bitərəf bölgə ilə 

Ermənistan sərhədi Qurd qapısı ətrafında olacaqdır; 

16. Bitərəf bölgənin idarəsi üçün lazım olan pul yerli vergilərdən təmin 

ediləcək, amerikan qubernatorunun idarəsi dövründə Azərbaycandan 

heç bir əlavə pul tələb edilməyəcəkdir; 

17. Bitərəf bölgədə məktəblər və məbədlər indiyə qədər olduğu kimi 

fəaliyyət göstərəcəklər; 

18.  Bitərəf bölgədə bütün dinlərin ayinləri sərbəst olacaqdır; 

19.  Bitərəf bölgədə vicdan azadlığı olacaqdır; 

20.  Bitərəf bölgədə amerikan qubernatorunun əmri ilə ayrıseçkilik 

edilmədən hər kəsə köməklik göstəriləcəkdir. İmkan olduğu təqdirdə 

Azərbaycanın yoxsul bölgələrinə də maddi kömək göstəriləcəkdir; 

21.  Bu şərtlərin iki surətini sizə göndərirəm. Onların birini imzalayaraq 

mənə göndərməyinizi xahiş edirəm. İkinci nüsxə sizin istifadə 

etməyiniz üçündür. 1282 

B.Haskel 29 avqustda Azərbaycan səlahiyyətliləri ilə uzlaşılan mətnin 

əksinə olaraq  yeni şərtlər ortaya qoymuşdur. Azərbaycanın Naxçıvandakı 

hüquqi səlahiyyətləri aradan qaldırılmış, bölgə ilə heç bir əlaqəsi olmayan 

Ermənistan üçün isə haqlar əlavə edilmişdir. Emənistanın təcavüzünün 

qarşısını alan, Naxçıvanı hücumlardan qoruyan vedililəri yerlərindən 

köçürmək istəyirdilər. Bununla da, Ermənistana rahat nəfəs almaq imkanı 

yaratmaq fikrində idi. Polkovnik B.Haskel, sanki bu yeni şərtləri 

Ermənistanın mənafeyini qorumaq üçün hazırlamışdı. Lakin Haskelin bu 

şərtləri də ermənilərin bütün tələblərini tam əhatə etmədiyinə görə onları 

məmnun etmirdi. Ona görə də, B.Haskel bu layihədə bir sıra dəyişiklik 

etməyi lazım bilmişdi. 

Yeni layihədə əsaslı, Azərbaycanın dövlət hüquqlarını zədələyən şərtlər 

aşağıdakılar idi. Dərələyəz bitərəf bölgə içərisində qalacaqdır. Böyük Vedi 

əhalisi bu vaxta qədər yaşadıqları yerlərdə tərk-silah edilərək yaşaya 

                                                           
 

1282Azerb.Cum. MDEYTA, f. 970, op. 1, d. 93, l. 3-4; ATASE, A. 1/2, Kls. 89, d. 142-327, 

f. 49-1-7; Hacıyev İ. Kars ve Aras-Türk Respublikaları , s.  87-88. 
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biləcəklər. 1283  Bakı-Culfa dəmiryolunun bitərəf bölgədəki hissəsindəki 

inşaat işləri  Azərbaycan və Ermənistan arasında imzalanacaq müqavilə ilə 

qurulacaq bir komissiyanın nəzarəti altında görüləcəkdir. 1284  

B.Haskel hazırladığı yeni şərtlərin qəbul edilməsi üçün 27 sentyabr 1919-

cu il, sonra da 30 sentyabrda Azərbaycan Xarici İşlər naziri M.Y.Cəfərova 

bir teleqraf göndərdi. Əlavə olaraq Naxçıvan və Şərurda bitərəf bölgə 

qurulması haqqında layihə qəbul edilməyəcəyi təqdirdə polkovnik Haskel 

bir sıra xəbərdarlıqlar edirdi. Bunlardan biri də, Parisə qayıtdıqda 

Azərbaycan işləri ilə maraqlanmayacağı idi. B.Haskelə görə Azərbaycan 

Paris barış konfransı tərəfindən müstəqil dövlət statusunda tanınması üçün 

bu layihəni qəbul etməlidir.1285 27 sentyabr 1919-cu il tarixində Haskelin 

bitərəf bölgə ilə əlaqədar şərtləri Bakıya çatdırıldı.1286 

Həmin plana əsasən o, Qarabağı və Zəngəzuru Azərbaycanın ayrılmaz 

hissəsi hesab edirdi. Haskelin təklifinin qəribə cəhəti ondan ibarət idi ki, o, 

İrəvan quberniyasının cənub hissəsində Naxçıvan və Şərur-Dərələyəzdə 

neytral (bitərəf) zona yaradılmasını təklif edirdi. B.Haskel həmin neytral 

zonanın idarə prinsiplərini də planında göstərmişdi. 

B.Haskelə görə təklif edilən neytral zona Batumda olan ingilis general 

qubernatorluğu tipində olmalı idi. Lakin burada fərq idarəsinin ingilislərdə 

deyil, amerikanlarda olması idi. Həmin ərazi idarə forması Naxçıvan, Şərur-

Dərələyəz general qubernatorluğu şəklində müəyyən edilməli və Amerika 

nümayəndəsi tərəfindən idarə olunmalı idi. Bu, Amerikanın və B.Haskelin 

sonunun nə ilə bitəcəyini hələ müəyyən etmədiyi Qafqaz siyasətinin 

başlanğıcı idi. Amerikan təmsilçisinin ehtiyatla hərəkət etməsi bir sıra 

səbəblərlə əlaqədar idi. 

Birincisi, onunla əlaqədar idi ki, nə qədər ki, Qafqazda amerikan orduları 

yox idi, güclü qarşıdurmaların meydana çıxmasına imkan vermək olmazdı. 

Təklif etdikləri Naxçıvan, Şərur-Dərələyəz qubernatorluğu kiçik bir ərazini 

əhatə etdiyindən ilk vaxtlar onun idarə edilməsi o qədər də çətinlik 

törətməzdi. Qubernatorluğun geostrateji imkanlarını nəzərə alan Amerika 

təmsilçisi oradan yalnız Qafqazı, Anadolunu deyil, Şərqi nəzarət altında tuta 

biləcəklərinə inanırdılar. 

Türklər 1918-ci ilin noyabrında Azərbaycanı tərk etdikdən sonra erməni-

daşnak hökuməti bu qənaətə gəlmişdir ki, iddia etdikləri əraziləri işğal 

etməyə artıq imkan yaranmışdır. O zamandan başlayaraq ermənilər 

Naxçıvan, Şərur-Dərələyəz, Eçmiədzin qəzalarının, Qars vilayətinin 

                                                           
 

1283Azerb. Cum. MDEYTA, f. 970, op. 1, d. 93, l.6. 
1284Azerb. Cum. MDEYTA, f. 970, op. 1, d. 93, l.6. 
1285Azerb. Cum. MDEYTA, f. 970, op. 1, d. 93, l.8. 
1286Azerb. Cum. MDEYTA, f. 970, op. 1, d. 93, l.6. 
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müsəlman əhalisini müxtəlif vasitələrlə ərazilərdən çıxarıb, qaçqınları öz 

yerlərinə yerləşdirmək adı ilə  həmin yerlərə erməniləri yerləşdirmək 

istəyirdilər. Bunula o yerləri də Ermənistana birləşdirmək niyyətində idilər. 

Lakin həmin yerlərin müsəlman xalqının ciddi müqaviməti Ermənistan 

hökumətinə bu planlarını həyata keçirməyə imkan vermədi. Hətta ingilis 

komandanlığı Naxçıvanın idarəsini Ermənistana versə də, daşnak hökuməti 

bu qərarı həyata keçirə bilmədi. 1919-cu ilin mayında Fətəli xan Xoyski 

Tomsonla görüşdüyündə Müttəfiqlərin baş komandanlığı tərəfindən 

Naxçıvanın idarəsinin Ermənistan hökumətinə verilməsinə qəti etirazını 

bildirmiş və Naxçıvan, Ordubad, Şərur-Dərələyəzin qədim Azərbaycan 

torpaqları olduğunu bildirmişdi. 

Naxçıvan bölgəsində olan ermənilər hər dəfə “müsəlman əhali ilə rahat 

yaşayacaqlarına” 1287 söz versələr də, sözlərinin üstündə durmur, xaricdən 

azacıq kömək alan kimi Azərbaycan kəndlərinə hücum edirdilər. Bu dövrdə 

Amerika yardım təşkilatının rəhbərlərindən mayor Stevart Forbes və Doktor 

Klarence D.Ussher  Naxçıvana Xəlil bəyin yanına getdilər. 

Silah zoru ilə Azərbaycan bölgələrində öz hakimiyyətini qura bilməyən 

Ermənistan hökuməti Amerika layihəsi əsasında bu torpaqlarda tərəfsiz 

bölgə qurmağa çalışırdı. Şübhəsiz, Amerika nümayəndəsinin idarə edəcəyi 

Naxçıvan, Şərur-Dərələyəz qubernatorluğu gələcəkdə bu torpaqların 

Ermənistana keçməsi üçün əlverişli şərait yaratmalı idi1288. 

Naxçıvandakı yerli liderlər və Xəlil bəy bu fikirləri əsas tutaraq amerikan 

qubernatorluğu təklifini rədd etmişdilər 1289 . Onlar yaxşı bilirdilər ki, 

Qafqazdakı amerikan yardım misyonu erməni hökumətinə və ordusuna açıq 

şəkildə kömək göstərir. Amerikalıların ifadəsi ilə yardım heyətlərindən 

cəbbəxana və başqa zəruri kömək alan erməni ordusu, Azərbaycan türklərinə 

qarşı təzyiqi davam etdirirdilər. Bunlarla yanaşı Azərbaycanın, o cümlədən 

Naxçıvanın rəhbərləri Haskelin Ermənistanın xeyrinə, müsəlmanların 

əleyhinə olan fikirlərini də bilirdilər. 1290 

İyul ayı içərisində meydana çıxan çarpışmalar nəticəsində ingilislərin 

müəyyən etdiyi erməni idarəsi Naxçıvandan qovulmuşdu. Yerli əhali 

yenidən müstəqilliklərini elan etmişdilər. Səməd bəy Cəmillinski qubernator 

elan edilmişdi. Milis birliklərinin komandiri Kəlbalı xan idi.1291 

B.Haskelin missiyasında Azərbaycan-Ermənistan münasibətləri əsas yer 

tuturdu. O, əslində erməni tərəfdarı olduğundan, onların Azərbaycana və 

                                                           
 

1287ATASE, A. 1/2, Kls. 89, d. 142-327, f. 50-1. 
1288 Hasanlı, A.  G.  E, s. 297-298. 
1289ATASE, A. 5/2793, Kls. 814, d. 5-9, f. 128-3. 
1290ATASE, A. 1/2, Kls. 108, d. 391-151, f. 51. 
1291ATASE, A. 5/2793, Kls. 814, D. 5-9, F. 128-2; Karabekir, İstiklâl Harbimiz, s. 304-305; 

Hacıyev. Kars ve Aras-Türk Respublikaları, s. 85. 
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başqa qonşulara qarşı ərazi iddialarına nəinki müsbət baxırdı, hətta avqustun 

ortalarında daşnak parlamentində çıxış edərkən də münasibətini açıq 

bildirərək, onların ərazi iddialarını müdafiə etdiyini söyləmişdir. 

Ermənilərin ərazi iddiaları isə tez-tez dəyişir, yeni-yeni əraziləri əhatə 

edirdi. B.Haskelin Ermənistana Ali komissar təyin edilməsi ilə əlaqədar 

olaraq Qarabağ və Zəngəzurdan ibarət olan ərazi iddialarına Naxçıvan və 

Şərur-Dərələyəz ərazilərini də daxil etmişdilər. Haskel çıxışlarında qeyd 

edirdi ki, Azərbaycan hökuməti ermənilərin bu qərarlara daxil olan 

iddialarını qəbul etməsə şəxsi məsuliyyət  daşıyacaqlar. 

Lakin daşnak hökuməti Ermənistana birləşdirmək istədiyi ərazilərdə yerli 

xalqın müsəlmanların ciddi müqavimətinə rast gəldiyindən planlarını hətta 

silah gücünə həyata keçirə bilmir, yerli xalqın özünümüdafiə qüvvələrini 

aradan qaldırmağı bacarmırdı. Daşnak hökuməti zor ilə torpaqları işğal edə 

bilmədiklərini gördükdə, xalqı aldatmaq yolunu seçdilər. Belə bir görüntü 

yaratmaq istəyirdilər ki, o torpaqları ingilislər vermiş olsa, yerli xalq 

müqavimət göstərməz. 

Bu məqsədlə də əvvəllər ingilislərlə olan danışıqların sonunda ingilis 

komandanlığı Naxçıvanın idarəsini müvəqqəti adı altında ermənilərə 

vermişdi. Lakin yerli əhali daşnak hökumətinə bu qərarı yerinə yetirməyə 

imkan vermədi. Azərbaycan hökuməti də Naxçıvanın idarəsinin müvəqqəti 

adı altında ermənilərə verilməsinə razı deyildi. Bununla əlaqədar olaraq 

1919-cu ilin mayında xarici işlər naziri Xoyski Tomsonla görüşdükdə  ciddi 

etiraz etmişdi. 

Zaman dəyişmişdi. Bu ərazilər uğrunda çox qanlar axıdılmışdı. İndi də 

Amerikanın təmsilçisi ermənilərin ərazi iddialarının təmin olunmasının 

yollarını axtarırdı. Daşnak hökuməti ingilis planı əsasında o yerləri əldə edə 

bilmədiyinə görə indi də amerikan planına ümid bəsləyirdi. Bu da əvvəl 

qeyd etdiyimiz neytral zonanın yaradılması ilə əlaqədar idi. Amerikan 

general-qubernatoru Naxçıvan, Şərur-Dərələyəz ərazilərinin gələcəkdə 

Ermənistana verilməsi üçün müvafiq şəraiti gözləyəcəkdi. 

Əslində B.Haskelin Azərbaycan hökumətinə təqdim etdiyi 21 maddəlik 

yeni layihə onun imzası ilə verilməsinə baxmayaraq erməni layihəsindən 

başqa bir şey deyildi. Bu, ermənilərin Azərbaycana qarşı ərazi iddialarının 

təmin edilməsinin gizli şəkildə həyata keçirilməsi idi. Haskelin layihəsi 

Azərbaycan hökuməti tərəfindən qəbul edilmədiyi üçün bir qədər 

yumşaldıldı, maddələrin sayı 12-yə endirildi. Bu fikir ayrılıqlarına 

baxmayaraq B.Haskel israr etmiş, Naxçıvan, Şərur və Ordubad 

nümayəndələrini qəbul edərək Amerikanın yeni general-qubernatorunun 23 

oktyabr 1919-cu il tarixində fəaliyyətə başlayacağını bildirmişdi. 

Nümayəndələr bu əraziyə erməni qoşununun yeridilməsinə və Ermənistan 

hökumətinə tabe edilmələrinə razı olmayacaqlarını, lazım olduqda 

istiqlaliyyətlərini silah yolu ilə müdafiə edəcəklərini bildirdilər.  
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B.Haskelin Azərbaycan hökuməti ilə əlaqədar danışıqları nəticə vermədi. 

Haskelin hərbi qüvvəsi olmadığından yerli əhali ilə güc vasitəsi ilə danışa 

bilmirdi. Qubernatorluğun və Ermənistanın ərazisində müsəlman xalqın 

hərəkatı başlanmışdı.  Azərbaycanın Xarici İşlər Nazirliyinin Versaldakı 

Azərbaycan nümayəndələrinə göndərdiyi məlumatda qeyd edilirdi ki, Böyük 

Vedi üsyanı “erməni qüvvələrinin tamamilə darmadağın edilməsi ilə 

nəticələndi və erməni ordusu İrəvan şəhərinə qədər geri oturduldu”1292 

Azərbaycan hökuməti Haskelin bitərəf bölgə layihəsi ilə əlaqədar bir 

şaşqınlıq içərisində idi. Azərbaycan Nazirlər şurasının sədri Nəsib bəy 

Yusifbəyov B.Haskelin erməni heyəti ilə birlikdə hazırladığı şərtlərə ciddi 

etiraz etdi. Nəsib bəy Azərbaycan pulunun Naxçıvanda dövriyyədə 

qalmasını, Dərələyəzin bitərəf bölgə içərisində olmasını, Azərbaycanın 

Bakı-Culfa dəmiryolunun inşaatı ilə əlaqədar haqlarından imtina 

etməyəcəyini, Ordubadın bitərəf bölgəyə daxil edilməyərək Azərbaycanda 

olmasını tələb etdi. B.Haskellə olan mübahisələr uzandı. Nəticə alınmadıqda 

baş nazir Bakıya qayıtdı. 

Azərbaycan Xarici İşlər naziri bitərəf bölgənin Azərbaycanın bir hissəsi 

olmasının təsbit edilməsini istəyirdi. Bundan başqa B.Haskeldən Paris 

konfransında ondan yardım etməsini istəyirdi. Lakin B.Haskel hazırlamış 

olduğu layihənin dəyişdirilməsini qəbul etmək istəmirdi. Bitərəf bölgədə 

tam səlahiyyətli amerikan qubernatorluğu qurulmasında israr edirdi. Bu 

zaman bölgəyə gedən amerikan heyəti də müsəlmanlar ilə ermənilər 

arasında münasibətlərin gərgin olması ilə əlaqədar olaraq qubernatorluğun 

təcili olaraq fəaliyyətə başlamasını istəyirdilər. Onlara görə məsələ yalnız 

qubernatorluğun qurulması ilə həll edilə bilərdi.  

Bu kimi təklifləri alan polkovnik Haskel Azərbaycan və Ermənistanı 

tərəfsiz bölgə ilə əlaqədar razı etməyə çalışırdı. Haskelin layihəsindəki 

tələblər erməni hökumətinin tələblərinə əsasən uyğun idi. Hatisyan 2 

oktyabr 1919-cu il tarixindəki teleqramı ilə amerikan qubernatorluğunu 

qəbul etdiyini bildirdi. 4 oktyabr 1919-cu il tarixində Azərbaycan və 

Ermənistan hökumətləri arasında bir müqavilə imzalandı. Bu müqaviləyə 

əsasən Naxçıvan və Şərur bölgəsində amerikan qubernatorunun idarəsində 

bitərəf bölgə qurulurdu. Müqavilənin şərtləri aşağıdakı kimi idi: 

1. Qubernatora köməkçi qrup yaradılacaqdır. Bu qrupun üzvləri qubernator 

tərəfindən seçiləcəkdir; 

2. Yerli idarəçilər millətlərin sayına görə müsəlman və ermənilərdən 

olacaqdır; 

3. Azərbaycanlılar və ermənilər bitərəf bölgədən əsgərlərini çıxaracaqlar; 

                                                           
 

1292 Azərbaycan Respublikası MDA, f.897, siy.1,iş 57,v. 7. İqtibasın alındığı mənbə: Cəmil 

Həsənov. Azərbaycan beynəlxalq münasibətlər sistemində (1918-1920). Bakı, 1993, s. 261. 
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4. İrəvan-Culfa dəmiryolu bərpa ediləcək. Teleqraf və telefon xətləri də 

fəaliyyət göstərəcək. Bunların hamısı qubernatorun nəzarətində olacaqdır. 

4 oktyabr 1919-cu il tarixində bitərəf bölgə ilə əlaqədar Azərbaycan və 

Ermənistan arasında razılıq əldə etməsi amerikan tərəf üçün çox mühüm idi. 

Bölgədə həm Haskel, həm də Amerika etibar qazanmışdı. Bu münasibətlə də 

o zaman Tiflisdə olan Amerika heyətinin başçısı general Harbord 

Azərbaycanın Xarici İşlər naziri M.Cəfərova 6 oktyabrda göndərdiyi 

teleqrafda yazırdı: “Parisə getməzdən əvvəl polkovnik B.Haskel sizin 

Naxçıvan tərəflərdə müvəqqəti olaraq bitərəf bölgə yaradıldığı haqqında 

məlumat verdi. Belə bir ağıllı qərarınızla əlaqədar sizi təbrik edirəm. Bunun 

davamı çox yaxşı olacaqdır.”1293 

B.Haskel bitərəf bölgə ilə əlaqədar razılaşmanı əldə etdikdən sonra, 

qərarın qüvvəyə minməsini gözləmədən general Harbord ilə birlikdə Parisə 

hərəkət etdi. Məqsədi Müttəfiqlərin Yardım işləri üzrə baş əlaqələndiricisi 

H. Klark Hooverə Ermənistandakı yardımlarla əlaqədar məlumat vermək 

idi. Bununla yanaşı Haskel Barış konfransı səlahiyyətlilərindən Qafqazda 

Yüksək komissarlığın Azərbaycan və Gürcüstana da köməklik 

göstərilməsinə icazə almaq idi. 

Müttəfiqlərin Yüksək komissarı Haskelin Paris Barış konfransına “Şərur 

və Naxçıvanla əlaqədar  məlumatı”1294 aşağıdakılardan ibarət idi: 

“Məlum olduğu kimi Şərur və Naxçıvan bölgələrində xalqın can və 

əmlakının təhlükəli vəziyyəti ermənilərlə azərbaycanlılar arasında başlayan 

və Ermənistanın Azərbaycana qarşı torpaq iddiaları ilə əlaqədardır. Bu 

vəziyyətin səbəbləri aşağıdakılardır. Naxçıvan bölgəsinin statusu Paris Sülh 

konfransında tam olaraq müəyyən edilməmişdir. Bu səbəbdən də 

Ermənistan və Azərbaycan hökumətləri mübahisə mövzusu olan həmin 

bölgənin statusunu müəyyən etmək imkanına sahib deyillər. Bunlara 

baxmayaraq Ermənistan və Azərbaycan hökumətləri bu bölgədə sülhün 

qorunmasını arzu etdiklərini bildirirlər və ürəkdən olmasa da, bölgədə 

amerikan qubernatorluğunu dəstəkləyirlər. Bu səbəblə də mən, B.Haskel 

Ermənistan və Azərbaycan hökumətlərini razılaşdıraraq məlumat verirəm 

ki, beynəlxalq Sülh konfransının mənə vermiş olduğu səlahiyyətlərə əsasən 

ABŞ-ın, Fransanın, İngiltərənin və İtaliyanın Ali Komissarı olaraq 

aşağıdakıları hiss edirəm: 

1. Şərur və Naxçıvan bölgələrinin Müttəfiqlərin idarəsində və amerikan 

qubernatoru tərəfindən idarə edilən bir bölgə olduğu elan edilir; 

                                                           
 

1293 Kaan Üstün. s. 144.  
1294 BCA. 930 01. 2-30-10; ASPİHDA. 227-2-57. 25 oktyabr  1919-cu il. 
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2. Şimali Amerika ordusunda mühəndis olan polkovnik Edmund L. Deyli bu 

bölgənin qubernatorudur; 

3. Bölgənin idarəsindən məsuliyyətli olan Mərkəzi Şura yaradılacaqdır. 

Şura bölgənin idarə edilməsindən cavabdehdir. Şuranın üzvləri 

ermənilərdən və azərbaycanlılardan, o bölgədə yaşayan xalqın sayı ilə 

müəyyən ediləcəkdir. Mərkəzi Şuranın üzvləri qubernator tərəfindən 

təyin ediləcək və onların səlahiyyətləri bölgədə seçkilərin keçirilməsinə 

qədər davam edəcək; 

4. Azərbaycan və Ermənistan hökumətləri təcili olaraq bölgədə olan 

azərbaycanlı və erməni birliklərini bölgənin sərhədinin xaricində 

yerləşdirəcəklər; 

5. Bölgədə olan casuslar və xalqın bölgədə görmək istəmədikləri adamlar 

ərazidən çıxarılacaqlar; 

6. İndiyə qədər bölgədə cinayət, rüşvətxorluq və qətl törətmiş adamlar əfv 

ediləcəklər; 

7. Yerli idarə əvvəlki idarəçilərdən və yeni seçilənlərdən ola bilər. Onların 

təyin edilmələri qubernatorun vəzifəsidir. Yerli idarəçilər təyin edilmiş 

olduqları vəzifəni yerinə yetirə bilməsələr, rüşvətxorluq və qanuna qarşı 

hərəkətlərə yol vermiş olsalar, qubernator tərəfindən vəzifələrindən 

çıxarılacaqlar; 

8. Bölgə ərazisindəki dəmiryolu və teleqraf sahələri qubernatorun nəzarəti 

altında olacaq. Ermənilərin də dəmiryolundan istifadə etmə qaydaları 

qubernator tərəfindən müəyyən ediləcək. Dəmiryollarından istifadə 

edilməsində Ermənistan və Azərbaycan tərəfinə heç bir fərq 

qoyulmayacaq; 

9.  Bakıdan Culfaya qədər olan dəmiryolunun çəkilməsi bölgə ilə əlaqədar 

olan xüsusi komissiya tərəfindən daima nəzarətdə saxlanılacaq. Xüsusi 

komissiya Azərbaycan və Ermənistan hökumətləri tərəfindən təyin edilən 

bərabər sayda adamlardan təşkil ediləcəkdir; 

10. Bu idarənin xərcləri yerli gəlirlərdən ödəniləcək; 

11. Bölgəyə daxil olan yerlərdə din və söz azadlığı olacaq; 

12. Bölgə xalqı silahsızlandırılmayacaq. Lakin qubernatorun silah  

gəzdirmələrini qadağan etdiyi adamlar silahlı ola bilməyəcəklər; 

13. Bölgə xalqını bu qərarı qəbul etməyə və amerikan qubernatorunu 

dəstəkləməyə dəvət edirik. Amerikan idarəsi Paris Sülh konfransında bu 

bölgənin statusu müəyyən edilənə qədər davam edəcək;  

Hazırlanması və Naxçıvanda xalqa elan edilməsi tarixi. 25 oktyabr 1919-

cu il. 
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B.Haskel, Amerika Silahlı Qüvvələri Baş İdarəsinin polkovniki, 

Müttəfiqlərin Qafqazda Ali komissarı Rea, Birləşmiş Ştatların polkovniki” 

1295 

B.Haskel Parisə getdikdə Naxçıvan və ətrafında bitərəf bölgənin 

yaradılması və qubernatorluğun təşkil edilməsi işləri polkovnik James C. 

Rea tərəfindən həyata keçirilməsi müəyyən edilmişdi. Polkovnik Rea bitərəf 

bölgə haqqında olan razılaşmanın həyata keçirilməsinə hazırlıq üçün 18 

oktyabr 1919-cu il tarixdə Bakıya gəldi. O, bitərəf bölgədə qubernatorluğun 

açılış mərasimində Azərbaycan hökumət nümayəndələrinin iştirak 

etmələrini istəyirdi. Lakin Azərbaycan hökuməti polkovnik Reanın təklifini 

rədd etdi. Bundan başqa Azərbaycan hökuməti Naxçıvan bölgəsi əhalisinin 

istəmədiyi bir planın həyata keçməsində iştirak etmək istəmədiklərini, 

naxçıvanlılar Reanın təklifini qəbul edərlərsə, ona qarışmayacaqlarını 

bildirdilər. 

Polkovnik Rea Azərbaycan hökumətinin bu münasibətindən incimiş 

halda Tiflisə, oradan da İrəvana döndü. Ermənistan hökuməti də Reanın 

qubernatorluğun açılış mərasimində iştirak etmək üçün nümayəndə vermək 

arzusunu rədd etdi. Ermənilərə görə Azərbaycanın hökumət nümayəndələri 

gəlmədiyi üçün onlar da iştirak edə bilməzdilər. Azərbaycanın və 

Ermənistanın Reanın tələblərinə olan bu münasibəti ona görə Amerikanın 

Qafqazda, o cümlədən Azərbaycanda olan reytinqini sarsıdırdı. Haskelin 

hazırlamış olduğu və həyata keçirilməsi ona tapşırılmış bitərəf bölgə layihəsi 

təhlükəli vəziyyətdə idi. Ancaq polkovnik Rea Amerikan reytinqini qorumaq 

istədi. Azərbaycan və Ermənistan hökumətlərindən rədd cavabı almamış 

kimi 24 oktyabr 1919-cu ildə Naxçıvana doğru hərəkətə başladı. Yanında 

polkovnik Edmund L. Daley, mayor Donald A. Robinson, Sumner Vaite və 

James Sell, kapitan Parker C. Kalloh və kapitan Paxton Hibben var idi.1296 

Reanın Naxçıvandakı yığıncağına türk tərəfindən Xəlil bəy, yerli 

idarəçilərdən Kəlbəli xan Naxçıvanski, Heydərqulu bəy və Səməd bəy 

Cəmillinski var idi. Yığıncaq başlayan kimi polkovnik Rea B.Haskelin 

bölgədə amerikan qubernatorluğu qurulması ilə əlaqədar planını oxudu.1297  

Layihəyə görə Şərur və Naxçıvanda qurulacaq amerikan 

qubernatorluğunun rəhbəri polkovnik Edmund L.Daley təyin edilirdi. 

Bölgədə yaşayan türk və ermənilərin sayı ilə əlaqədar olaraq ortaq bir Şura 

qurulacağı haqqında məlumat verilirdi. Azərbaycan və Ermənistan 

                                                           
 

1295 BCA. 930 01. 2-30-10; ASPİHDA. 227-2-57 25 oktyabr  1919-cu il 
1296Atnur İbrahim Ethem, Muhtariyyat Arefesinde Nahçıvan, NDU  “Qeyret” Neşriyatı, 

Nahçıvan, 1999, s. 22.  
1297 Reanın Naxçıvanda yığıncaq iştirakçılarına oxuduğu və Haskelin Parisdə Beynəxalq 

Sülh konfransına təqdim etdiyi layihə üçün baxın. BCA. 930 01. 2-30-10; ASPİHDA. 227-

2-57 25 oktyabr  1919-cu il. 
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hökumətlərinin bitərəf bölgədə olan əsgəri qüvvələrini geri çəkəcəkləri 

bildirilirdi. Dəmiryolu və teleqraf xətləri olan ərazinin qubernatorun 

nəzarətində olacağı qeyd edilirdi. Qurulması planlaşdırılan qubernatorluğun 

layihəsini Rea yazılı olaraq xalqa paylamaq istədi. Ancaq toplananlar icazə 

vermədilər.  

Müsəlman liderlər əvvəldən məlumat verdikləri kimi, Haskelin planını 

qəbul etmirdilər. Bir müddət əvvəl planı qəbul etmədikləri haqqında 12 

maddəlik fikirlərini polkovnik Robinsona təqdim etmişdilər. Xalq 

amerikalıların ermənilərin tərəfini saxladıqlarını görürdülər. Osmanlı 

hökumətinin nümayəndələri də amerikalılara inanmırdılar. Qərardan asılı 

olmayaraq o yerləri əllərində saxlayacaqlarını bildirirdilər.1298 Amerikanlar 

Xəlil bəyi çox qəddar hesab edirdilər. Xəlil bəy amerikalılarla əlaqədar 

mövqeyini aşağıdakı şəkildə şərh edirdi:  

“Biz bu ölkəni qılıncımızla fəth etdik, qılıncımızla da əldə tutmalıyıq. 

İngilislər bu yerlərə gəldiklərində Araz vadisinə sahib olacağımızı 

bildirdilər. Lakin 3 ay sonra bölgəni ermənilərə verdilər. O, bizimdir və biz 

onu geri aldıq. Əlimizdə saxlayacağıq,” deyirdi. Xəlil bəy barışa tərəfdar 

olduğunu da göstərdi. Polkovnik Daleyin Naxçıvanda qubernator kimi deyil, 

Paris Sülh konfransının bir təmsilçisi kimi qala bilməsini söylədi. Bununla 

yanaşı amerikalılara yerli əhaliyə yardım fəaliyyətləri xüsusunda kömək 

edəcəyini də bildirdi1299.  

Xəlil bəy və Naxçıvanın başqa idarəçilərindən düşündüklərini ala 

bilməyən polkovnik Rea yerli xalqdan dəstək almaq üçün onlarla görüşmək 

istədi. Xəlil bəy də bu fikrə tərəfdar idi. Vedibasar, Şərur və Ordubad 

bölgələrindən gəlmiş nümayəndələr Naxçıvana toplandılar. Xalq da liderləri 

kimi düşünürdü. Hadisələrin fərqli şəkildə davam etdiyini, istədiyini ala 

bilməyən, Amerikanın dövlət imicinin təhlükəyə düşdüyünü görən 

polkovnik Rea toplantının gündəliyinə yerli əhaliyə yardım məsələsini daxil 

etdi.  

O, Naxçıvanda qonşu bölgələrdən 50.000-dən1300 artıq qaçqın olduğunu 

bilirdi. Müharibədən çıxmış Naxçıvanda qış yaxınlaşır, soyuq və aclığın 

nəfəsi hiss edilirdi. Polkovnik Rea yardım vədlərinin kölgəsində 

qubernatorluq haqqında Haskel planını həyata keçirməyi düşünürdü. Buna 

görə də polkovnik Rea əvvəllər amerikalıların Naxçıvanda açdıqları 

xəstəxana və yetimxananın fəaliyyətə başlamasını istədiyini bildirdi. Xalq 

və liderlər polkovnik Reanın yardım təkliflərini qəbul edirdilər. Lakin 

                                                           
 

1298 Xəlil bəy 8 noyabr 1919 tarixində  Kazım Karabekir Paşaya göndərdiyi raportda, 

Amerikalı qubernatorluğunu istəmədiklərini bildirirdi. (Karabekir, İstiklâl Harbimiz, s. 

346.) 
1299Hacıyev Aydın. Kars ve Aras Türk Respublikalarının Tarihinden. Bakü, 1994, s. 94. 
1300 Azerb. Cum. MDEYTA, f. 894, op. 10, d. 94, l. 9-15. 
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amerikan qubernatorluğunun qurulmasına kiçik bir imkan belə vermək 

istəmirdilər.  

Polkovnik Rea bitərəf bölgə və qubernatorluq yaratmaq planından imtina 

etmiş şəkildə Naxçıvana qaçqınlara paylamaq üçün un göndərəcəyini 

bildirdi. Lakin unun ədalətlə paylanmasını, bölgədəki ermənilərə də 

paylanmasını və bununla əlaqədar yerli liderlerin söz verməsini istədi. 

Polkovnik Daley Xəlil bəyin təklif etdiyi kimi, Naxçıvanda Müttəfiqlərin 

Yüksək komissarının nümayəndəsi və Yaxın Şərq üzrə yardım fəaliyyətinin 

rəhbəri idi. 1301 Polkovnik Daley Naxçıvanda fəaliyyətə başladı və Rea isə 28 

oktyabr 1919-cu il tarixində İrəvana qayıtdı. 

Polkovnik Reanın rəhbərliyi altında olan heyətdə səssizlik və üzüntü 

hakim idi. Planları baş tutmamışdı. Amerikanın, xüsusən Qafqazdakı 

səlahiyyətlilərinin nüfuzu sarsılmışdı. Amerikalıların Ermənistan hökumətini 

açıq müdafiə etmələri Azərbaycan və Gürcüstan hökumətləri ilə yanaşı 

bölgədə yaşayan müsəlmanlar arasında da onun bitərəf misyonuna kölgə 

salmışdı. Artıq Qafqazda hər kəs B.Haskelin missiyasının mahiyyətinin 

ermənilərin ədalətsiz fəaliyyətinə, qanlı qırğın siyasətinə və ağlasığmaz ərazi 

iddialarına yardım etmək olduğunu bilirdi.  Məhz buna görə də polkovnik 

Rea bu vəziyyətdən narahat idi.   O, acı çəkən, yoxsulluq içərisində çırpınan 

müsəlmanlara da lazımi kömək göstərmək istəyirdi.  Bununla Amerikanın 

sarsılmış nüfuzunu bərpa etmənin mümkünlüyünə inanırdı.  

Buna görə də polkovnik Rea Naxçıvanı tərk edən kimi polkovnik Daley 

fəaliyyətə başladı. Təbrizə gedərək oradan Naxçıvan bölgəsindəki 

müsəlmanlar və digər qaçqınlar üçün ərzaq göndərdi. Bu ərzaq məhsulları 

dəmiryolu vasitəsi ilə daşınmalı idi. Lakin iyul ayının sonlarında bölgədə 

azərbaycanlı-erməni vuruşmaları zamanı ermənilər Culfada Araz üzərindəki 

körpünü dağıtmışdılar. Polkovnik Daleyin sərəncamına əsasən körpünün 

təmirinə başlanılmış və bir ay içərisində tamamlanmalı idi. Bölgə əhalisi və 

liderləri polkovnik Daley ilə səmimi şəkildə fəaliyyət göstərməyi 

düşünürdülər. 

Xəlil bəyin məlumatına görə polkovnik Daley, Naxçıvanda fəaliyyət 

göstərdiyi müddət ərzində onun razılığı ilə ingilislərin Hindistan teleqraf 

xəttini də bərpa etmiş və qaçqınlara az da olsa, köməklik göstərmişdir. 

Polkovnik Daley iki ay fəaliyyət göstərdikdən sonra səbəbi məlum olmadan 

Naxçıvandan ayrılmışdır. 1302  

                                                           
 

1301ATASE, A. 5/2793, Kls. 814, d. 5-9, f. 128-3. 
1302 Polkovnik Daley getdikdən sonra Xəlil Bəy ingilislərin Hindistan telegraf xəttini 

yenidən kəsdirmişdi. Təbrizdəki ingilislər ve hətta Londondan gələn tələblərə baxmayaraq 

qərarını dəyişməmişdi. “Ermənilərlə hal-hazırda müharibədəyik” cavabını vermişdi. 

ATASE, A. 5/2793, Kls. 814, d. 5-9, f. 128-3  
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Polkovnik Daleyin Naxçıvandan ayrılmasını 1919-cu ilin noyabr ayında 

bölgəyə gələn amerikan zabitlərinə qarşı əhalinin etirazı ilə əlaqələndirənlər 

də vardır. Naxçıvanlıların tələbi ilə polkovnik Daley zabitləri İrəvana 

göndərmişdi. 1920-ci il yanvar ayında isə tabeliyində olanlarla birlikdə 

bölgəni tərk etmişdir. Polkovnik Daleyin Naxçıvanı tərk etməsi ilə bölgədəki 

Amerikan varlığı və siyasəti tamamlanmışdır. 

B.Haskel sonra Parisdə verdiyi müsahibəsində Naxçıvan bölgəsində 

general-qubernatorluğun yaradılmasının əhəmiyyətsiz olduğunu etiraf 

etmişdir. B.Haskel Parisdə Ə.M.Topçubaşova azərbaycanlılar “çox 

sülhsevər xalqdır və ümumiyyətlə, erməni xalqının düşməni deyil, əgər 

siyasətçilər olmasa ermənilər də sülhlə yaşayarlar,” 1303  demişdi. Daha 

sonra polkovnik B.Haskel xəritədə Azərbaycanı göstərərək 

Ə.M.Topçubaşova “Birinci olaraq Sizin xalq himayəçilikdən azad 

olmalıdır,” 1304 söyləmişdir. 

 

6.6. Amerika generalı Harbordun  Azərbaycan missiyası 
 

Paris konfransında manda (bir ölkəni, bölgəni böyük dövlətlərin 

himayəsinə verilməsi prinsipi) məsələsi ortaya çıxdığında ilk ağla gələn 

Ermənistanın manda idarəsi altına alınması fikri olmuşdur. Bu manda 

idarəsini həyata keçirəcək dövlət olaraq Amerika nəzərdə tutulmuşdu. Bu, 

müxtəlif səbəblərlə əlaqədar ola bilərdi. Bəziləri Amerikanın həmin 

mövqeyini onun Avropa dövlətlərindən o zaman daha az müstəmləkələrə 

sahib olması ilə əlaqələndirirlər.1305 Burada başqa amil də var. Uzun illərdən 

bəri Amerika 1823-cü ildən qəbul etdiyi Monro doktrinasına görə 

Avropadakı siyasi kombinasiyalardan uzaq duraraq daha çox ticarət 

münasibətlərinə üstünlük vermişdir. ABŞ uzun müddət idi ki, dünyaya 

qapalı idi. İmperialist planlarda yer almamışdı. 

Bundan başqa Amerika prezidenti Paris konfransında 14 maddəsi ilə 

dünyada ictimai fikrə əsaslı təsir göstərə bilmişdi. O zamana qədər 

Qafqazda nəzarət İngiltərənin əlində idi. İngiltərənin Qafqazda olan əsgəri 

gücünün illik xərci 30 milyon ingilis pulu ilə müəyyən edilirdi. Bunun 

İngiltərə üçün çox böyük iqtisadi yük olduğu qəbul edilməlidir. Onun 

Qafqazda mandaya o qədər də əhəmiyyət verməməsi,1306bir tərəfdən iqtisadi 

amillə əlaqədar idisə, digər tərəfdən onun dünyanın müxtəlif qitələrinə 

səpələnmiş müstəmləkələri var idi.  

                                                           
 

1303 C.Həsənov. s. 273. 
1304 Yenə orada, s. 273 
1305Mine Erol, Türkiye’de amerikan mandası meselesi, Giresun, 1972, s. 42. 
1306Öztopak, İzzet, Kurtuluş savaşında Türk basını (Mayıs 1919-Temmuz 1921). Ankara, 

1981,  s. 80-81.  



 
 
 

454 
 

İngiltərənin Amerikanı Qafqazda və Ermənistan üzərində manda 

idarəsinə həvəsləndirməsi də onun milli çıxarlarına dayanan siyasətinin 

nəticəsi idi. Bir zamanlar İngiltərə Rusiya ilə bir blokda olsa belə bütün 

zamanlarda Rusiyanın isti dənizlərə doğru irəliləməsini Şərqdəki fəaliyyəti 

üçün təhlükə hesab etmişdir. Bu siyasətlə İngiltərənin əsas məqsədi 

Türkiyənin yerinə Rusiyaya qarşı Amerikanın manda idarəsi ilə tampon 

bölgə yaratmaq idi. Qafqazı Amerikaya çox asanlıqla verməsi bunlarla 

əlaqədar ola bilərdi. 

ABŞ da Dünya müharibəsi müddətində erməniləri dəstəkləmişdir. 

Amerikanın bu siyasəti oradakı erməni diasporasının fəaliyyəti ilə əlaqədar 

idi. Bunun nəticəsində ABŞ müstəqil Ermənistanın yaradılmasına müsbət 

baxırdı. İngiltərə də ermənilərin Birinci dünya müharibəsində iştirak 

etmələri ilə bağlı onlarla əlaqədar bir tədbir görməyi düşünürdü. Lakin 

ingilislərin erməni məsələsi ilə əlaqədar planları çox fərqli olmuşdu. Onlar 

erməni amilinin kölgəsində Anadolunu Amerikanın mandasına (himayəsinə) 

verilməsini düşünürdü. Bu səbəbdən də Paris konfransında Amerikaya belə 

bir təklif edildi. Amerikadakı erməni lobbisi də Senatda fəaliyyətini artırdı. 

Trabzon və Kilikiyanı da əhatə edən Böyük Ermənistan qurulmasını tələb 

edən bir sıra qərarların alınmasına da nail oldu.1307 

Bu dəstəklə birlikdə Parisdə olan digər bir erməni diaspora dərnəyi 

İngiltərənin yardımı ilə ciddi lobbi fəaliyyətinə başladı. Bu fəaliyyətin 

nəticəsində Amerika nümayəndələrinin hazırladıqları və təklif olaraq 

verdikləri sənəd meydana gəldi. Təklifə görə Şərqi Anadolunun 6 vilayəti 

ilə birlikdə Trabzon və Adananı da əhatə edən bir erməni dövləti 

qurulmasını tövsiyə edən təqdimat verildi. Bununla yanaşı təqdimatda 

Rusiya Ermənistanın müstəqilliyini tanıması da lazım bilinirdi. Eyni 

zamanda Ahalkələk, Ahalsıxı qəzaları ilə birlikdə Qars və İrəvan mərkəz 

olmaqla qurulacaq dövlətə müstəqillik verilməsini tələb edirdi.1308  

Erməni məsələsinin həll edilməsinə daha yumşaq yaxınlaşan Amerika 

prezidenti Vilson bu tələblərin və ermənilərin planlarının həyata keçə bilmə 

imkanlarını müəyyən etmək üçün general James G. Harbordu tədqiq üçün 

Anadoluya göndərdi. 1919-cu ilin yazında Anadolunu gəzən Harbord 

komissiyası ermənilərin gözləmədikləri nəticələri müəyyən etmişdi. General 

Harborda görə ermənilər heç yerdə əhalinin çoxunu təşkil etmirlər. Manda 

                                                           
 

1307Ermeniler: Sürgün ve Göç. Ankara, 2004, s. 112. 
1308 Layihənin maddələrini aşağıdakı təqdimatda görmək olar: A Proposal Erect that Portion 

of the ottoman empire knoen as armenia Into an Autonomous Province Under the 

Protectorate of some Great Potcher, Inquiry Doc. №765, US. Archives Nara; Ermeniler: 

Sürgün ve Göç. Ankara, 2004, s. 110. 
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idarəsinin isə Qafqaz da daxil olmaqla bütün Türkiyə üçün mümkün 

olduğunu bildirirdi.1309 

İngiltərə Amerikanın Türkiyə üzərində olan manda istəklərinə də bir 

siyasət vasitəsi olaraq baxırdı. Məlum olduğu kimi Birinci dünya 

müharibəsindən sonra Amerikanın dünyanın müxtəlif yerlərində İngiltərə və 

Fransa kimi müstəmləkələri yox idi. Paris Sülh konfransında bu məsələlər 

də ortaya çıxır, İngiltərə və Fransanın Vilson prinsiplərinə görə bu 

məsələlərə cavab verməsi çətin görünürdü. İngiltərə Türkiyədə qurulması 

planlaşdırılan manda idarəsinə bu bucaq altında yanaşırdı. Manda idarəsinin 

qəbul edilməsi Türkiyənin bölüşdürülməsinin Amerika tərəfindən təsdiq 

edilməsi mənasında olacaqdı. Amerika manda idarəsinin həyata keçməsini 

qəbul etmiş olardısa, bu onun Paris konfransında müxtəlif vaxtlarda 

dövlətlərin müstəmləkəçiliyi haqqında olan görüşlərinin ortadan 

qaldırılması mənasında qəbul ediləcəkdi. Belə olduğunda İngiltərə 

Mesopotamiyanı, Fransa Suriyanı hər hansı bir müxalifət olmadan ala 

biləcəkdi.1310 

Paris konfransında Amerika Osmanlı dövlətini və Qafqazda Ermənistanı 

mandası altına almaq üçün hazırlaşırdı. Bu qərarını həyata keçirmək üçün 

bir sıra hazırlıq işlərinə və dəqiqləşdirmələrə ehtiyac var idi. Paris Sülh 

konfransında qalib dövlətlər Amerikanın Osmanlı dövləti və Qafqaz 

üzərində mandası ilə razılaşmışdılar. Lakin hər vasitə ilə çalışırdılar ki, bu, 

baş tutmasın. Onlar bilirdilər ki, Osmanlı dövləti ABŞ-ın mandası altında 

olarsa, ondan pay ala bilməyəcəklər. Bir qrup türk aydınları bu səbəbdən də 

Sivas konqresindən əvvəl amerikan mandasına tərəfdar olduqlarını ifadə 

edirdilər.1311  

Birinci dünya müharibəsində Avropadakı Amerikan qüvvələrinin 

komandanı gen. Harborda bir mükəmməl heyətlə bu hazırlıq məsələləri ilə 

əlaqədar Osmanlı dövlətində və Qafqazda tədqiqat aparmaq tapşırılmışdı. 

Gen. James G. Harbordun sərəncamında 15 əsgər, 31 mülki işçi olmaqla 46 

nəfərlik yüksək dərəcəli mütəxəssis heyəti var idi. 1312  Harbordun heyəti 

                                                           
 

1309  Ali Karakaya, Milli Mücadelede Manda Sorunu: General Harbord ve King Grane 

heyetleri, Ankara, 2001; Seçil Akgün, General Harbord un Anadolu gezisi ve ermeni 

meselesine dair raporu. İstanbul, 1981. 
1310Metin Ayışığı. Kurtuluş savaşı sırasında Türkiye’ye gelen Amerikan heyetleri. Türk 

tarih kurumu, Ankara, 2004, s. 56. 
1311 Cemal KUTAY. Türk Milli Mücadelesinde Amerika. İstanbul, 1979, s. 51-52. 
1312  The undersigned submits hereəith the report of the American Military Mission to 

Armenia. The mission, organized under authority of the President, consisted of Maj. Gen. 

James G. Harbord, United States Army; Brig. Gen. Frank R. McCoy, United States Army; 

Brig. Gen. George Van Horn Moseley, United States Army; Col. Henry Beaukes, Medical 

Corps, United States Army; Lieut. Col. John Price Jackson, United States Engineers; Lieut. 

Col. Jasper Y. Brinton, judge advocate, United States Army; Lieut. Col. Eduard Boyeditch, 
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“Amerıcan Mılıtary Mıssıon To Armenıa” adlanırdı. Gen. Harbord 1919-cu 

il sentyabr ayının əvvəllərində “Galverston” 1313  gəmisi ilə Qara dənizdə 

hərəkətə başlamışdı.  

“Ən yaxın zamanda rəsmi bir gəmi ilə İstanbul, Batum  və Ermənistan, 

eləcə də Rusiyanın hakimiyyəti altında olan Şimali Qafqazın və Suriyanın 

lazım olan başqa bölgələrinə getmək üçün yola çıxın. “Görüşmələrinizi 

əvvəldən hazırlanmış təlimata uyğun aparın.” Sizdən tələb edilən vəzifə: bu 

bölgədəki Amerikan mənfəətlərini və cavabdehliklərini əhatə edən, tarixi, 

coğrafi, siyasi, hərbi, idari və iqtisadi cəhətləri tədqiq edib, bir raport 

halında təqdim edin.”1314  Qızılirmağa qədər Ermənistanı qurmaq, Qara 

dəniz sahillərində Pont dövlətinin mövcudluğunu tədqiq etmək, Orta 

Anadoluya sıxışdırılmış Türkiyənin Amerikan mandasına alınma 

imkanlarını yerində müəyyən etmək. Bu idi gen. Harbordun missiyasının 

qarşısında duran əsas vəzifə. 

Türkiyəyə xarici nümayəndələr əksər halda “qırğına məruz qalmış” 

millətin tərəfdarı kimi gəlmişlər. Lakin onlar gəlib yerlərdəki vəziyyətlə 

tanış olduqlarında Türkiyəyə qarşı ermənilərin dünyada əsassız təbliğat 

apardıqlarını qəbul etmişlər. Onlardan erməni lobbisinin təsiri altında 

qalanlar olduğu kimi mövqeyini dəyişib dünya ictimaiyyətinə həqiqətləri 

çatdıranlar da vardır. 1919-cu ildə İstanbula “Osmanlı dövlətinin tələblərini 

yerində incələmək” məqsədi ilə Amerikadan başda senator. M.Grance olan 

bir heyət gəlmişdi. 13 iyun 1919-cu ildə amerikan elçiliyində Türkiyədəki 

siyasi partiyaların rəhbərləri və müxtəlif dərnəklərin nümayəndələri ilə 

görüşən senator Grance onlardan ayrılarkən bunları söyləmişdir. “Heç bir 

ölkə mənfi təbliğata bu qədər fəda edilməmişdir.”1315 

Çox maraqlıdır ki, Qafqaza, o cümlədən Azərbaycana gələn xaricilər 

erməni dostu kimi gəlirdilər. Çünki bölgəyə gələnə qədər erməni 

nümayəndələri onlar ilə görüşür, onlarda ermənilərin “əziyyət çəkən xalq”  

                                                                                                                                                    
 

jr., Infantry, United States Army; Commander A.A.Bertholf, United States Navy; Maj. 

Laərence Martin, General Staff, United States Army; Maj. Harold Clark, Infantry, United 

States Army; Capt. Stanley K. Hornbeck, Ordnance Department, United States Army (chief 

of Far Eastern Division, American Commission to Negotiate Peace); Mr. William B. 

Poland, chief of the American Relief Commission for Belgium and Northern France; Prof. 

A.A.Cumberland, economic advisor to the American Commission to Negotiate Peace; Mr. 

Eliot Grinnell Mears, trade commissioner, Department of Commerce, with other-officers, 

clerks, interpreters, etc. Conditions In The Near East: Report Of The American Mılıtary 

Mıssıon To Armenıa Maj. Gen. James G. Harbord U.S.Army (Appendix Only) 

Washington, 1920. 
1313Gen. Harbordun tarixi raportunu “Marta” gəmisində hazırlandığı qeyd edilmişdir. 
1314 Conditions in the Near East: report of the american military mission to Armenia. May. 

Gen. James G. Harbord U.S. Army (Appendix Only). Washington, 1920, s. 3. 
1315 Cemal Kutay. Türk Milli Mücadelesinde Amerika. İstanbul, 1979, s. 16. 
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vəziyyətində olduqları fikrini yarada bilirdilər. Lakin Türkiyəyə və ya 

Qafqaza gəlib verilən faktları yerində yoxladıqdan sonra xaricdən gələnlər 

içərisində obyektiv olanlar erməniləri tanıyır və hazırladıqları raportlarında 

onları əvvəldən bildikləri və ya arzu etdikləri kimi deyil, gördükləri kimi, 

həqiqəti yazırdılar. Buna görə də Transqafqaza erməni dostu kimi gələnlərin 

azərbaycanlı dostu kimi ayrılmaları onların hazırladıqları raportlardan da 

aydın görünür. Bir çoxu isə sonradan erməniləri tanıdıqlarını etiraf etmiş, 

onların həqiqi qiymətlərini vermişlər. 

Amerikan Çikaqo Deyli Nyus və yeddi qəzetlər qrupunun müxbiri Mr. 

Louis Edqar Bravn(1891-1951) yazırdı: “Amerikan xalqı, türklər ilə 

həqiqətən əlaqəsi olmayan nağıllar və yalanlarla inandırılmışdır. 

Amerikada sizə qarşı daima mənfi və sizə qarşı olan yazıçıların olduğunu 

bilmirsinizmi?”1316   

Harbordun yol xəritəsi aşağıdakı şəkildə olmuşdur: İstanbul-Bağdad 

dəmiryolu ilə Ağ dənizin şimal sahili yaxınlarındakı Adana-Kilikiya 

vilayətini görərək Tarsusa keçdi. Oradan qatarla Hələbdən Mardinə keçib, 

araba ilə Diyarbəkirə, Harputa, Malatya Sivas, Ərzincan, Ərzurum, Qars, 

İrəvan ( İran sərhədində olan Naxçıvana gediblər) və Tiflis. Oradan qatarla 

Bakıya, sonra Batuma qayıtmışdır.1317 

Bastırmaçıyan və Qabriyel Nuradunyan Amerikan konqresinin bölgədə 

araşdırmalar aparacaq heyətinin general Harbordun rəhbərliyi altında yola 

düşdüyünü eşidincə Fransaya gəlmişlər. Parisdə generalı ziyarət etmiş və 

ona bir sənəd vermişdilər.”1318 

Gen. Harbord Sivasdan  Ərzuruma getdiyində Mr. Louis Edqar Bravnın 

dünyaya yaydığı xəbər aşağıdakından ibarət idi: “Türklər amerikan 

misyonunun hadisələri yerində tədqiq etməsindən çox razıdır. Gen. 

Harbordun heyətində olan söz sahibi bildirmişdir ki, gördüklərimiz və 

dinlədiklərimizlə bizə söylənilənlər arasında böyük fərqlər var. Bu 

səyahətimiz bizə hər şeyi yerində görüb iki tərəfi dinləmək kimi doğru qərarı 

verə bilmək imkanı vermişdir. Ən doğru qərarı bu şəkildə alacağımıza 

inanırıq -dedi. Heyət, Ərzurumdan sonra türk sərhədini keçərək Qafqaza 

daxil olacaqdır.”1319  

Mustafa Kamal Paşa ilə Gen. Harbord 20 sentyabr 1919-cu ildə ilk dəfə 

görüşdülər.  Gen. Harbord və onu müşayiət edən heyət 20 sentyabr 1919-cu 

ildə Sivasa gəldi. Mülki və əsgəri səlahiyyətlilər tərəfindən qarşılandı. 

Mustafa Kamal Paşa və Kazım Qarabəkir general Harbordun Sivasdan sonra 

                                                           
 

1316 Yenə orada, s. 86. 
1317 Conditions in the Near East: report of the american military mission to Armenia. May. 

Gen. James G. Harbord U.S. Army (Appendix Only). Washington, 1920, s. 3. 
1318 Cemal Kutay. Türk Milli Mücadelesinde Amerika. İstanbul, 1979, s. 22. 
1319 Yenə orada, s. 98. 
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Ərzurumda olmasını müxtəlif səbəbdən istəyirdilər. Ona görə ki, “Ərzurum 

amerikalıya1320 erməni yurdu olaraq bildirilmiş, hətta saxta sənədlərlə onu 

əvvəldən inandıra bilmişdilər.”1321 

Harbord Ərzurumla tanış olduqdan sonra Amerikaya raportunda 

Ərzurum haqqında yazacaqdır: “Təməli türklük ilə yoğrulmuş bir tarixi 

kənddir.”1322 

Kazım Qarabəkir Paşa “Amerikan heyətində tərcüməçi olan və amerikan 

ordusunda vəzifəli olan iki erməni tərcüməçi vasitəsi ilə Harbordun 

hadisələrdə iştirak etməyən və erməni təbliğatı altında olmayan Ərzurumlu 

ermənilərlə danışmasını istədi. Tövsiyə o qədər ağıllı və cəsarətli edilmişdi 

ki, Harbordun təklifdən imtina etmək imkanı olmadı. Heyətinə daxil olan 

erməni tərcüməçilər vasitəsi ilə yerli ermənilərdən suallara cavab 

vermələrini istədi. Aldığı cavabları da onlara imzalatdı.”1323  

General Harbordun Ərzurumdakı araşdırmalarından bu məlum oldu ki, 

şəhər əhalisinin onda birini təşkil edən ermənilər kiçik bir məhəllədə 

yerləşmişlər. Bundan başqa uzun illərdən o vilayətdə yaşadıqlarını iddia 

edərkən şahid kimi qəbiristanlıqlarını göstərmələrindən fərqli olaraq kiçik 

bir təzə qəbiristanlıqları vardı. General Harbord ermənilərin Şərqi Anadolu 

vilayətlərində əhalinin böyük əksəriyyətini təşkil etdikləri haqqında 

iddialarını təsdiq edəcək faktlara rast gəlmədi. 

Ərzurumda general Harborda Ərzurum və ermənilərin tarixi haqqında 

geniş məlumat verilmişdir. Bu məlumatları verən Ərzurumun bələdiyyə 

idarəsinin sədri Zakir bəy general Harbordun heyətini bələdiyyənin 

pəncərəsi qarşısına çağırmış, Gəz və Kavaq qəbiristanlıqlarını göstərərək: 

“bunlar türk qəbiristanlıqlarıdır. Şəhərin digər yerlərində bundan on dəfə 

artıq türk qəbiristanlığı var. İndi yaxşı bax. Burada ətrafı divarla əhatə 

edilmiş kiçik bir qəbiristanlıq var. O da erməni qəbiristanlığıdır. 

İndi türklərinmi, ermənilərinmi çox olduğunu anladınızmı? 

Ölənlərini yemədilər ha!” -demişdi. 1324 

Dövlətinin mövqeyini bilməsinə baxmayaraq bu kimi araşdırmalar 

general Harbordu və onun heyətini çox təsirləndirmişdi. Olduğu yerlərdəki 

araşdırmalara və gəldiyi nəticələrə əsasən Amerika senatına 16 noyabr 

1919-cu ildə tarixi mənbələrdə “Harbord raporu” adlanan sənədi təqdim 

etmişdir. Harbord raportunda gördükləri və Anadoluya gəlməzdən əvvəl 

Amerikada ona təqdim edilən məlumatlar arasında heç bir həqiqət 

olmadığını aşağıdakı şəkildə bildirmişdir: “Qara dənizdən İrana qədər 

                                                           
 

1320 General J. Harborda. 
1321 Cemal Kutay. Türk Milli Mücadelesinde Amerika. İstanbul, 1979, s. 97. 
1322Yenə orada, s. 105. 
1323Yenə orada, s. 86.   
1324 M.Sadi Koçaş. Tarihte ermeniler ve türk-ermeni ilişkileri. İstanbul, 1990, s. 266. 
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uzanan türk sərhədlərini gəzdik. Lakin bu raportları doğrulayacaq heç bir 

şey tapa bilmədik.”1325   

Bütün bunları Harbord raportunda qeyd edəcək, ancaq o zaman dünya ilə 

birlikdə biz də öyrənəcəyik.” 1326 Gen. Harbord təbliğat deyilən silahın ağı 

necə qara göstərdiyini Türkiyənin hər yerində görə bilirdi.  

Harbord Ərzurumdan Gümrüyə getdi. 

Əvvəldən qeyd etdiyimiz kimi gen. Harbordun heyətində mühüm 

ixtisaslar üzrə mütəxəssislər var idi. Buna görə də mütəxəssislər öz 

ixtisaslarına aid sahə ilə əlaqədar raportun bölümünü hazırlamışdılar. 

Əslində Harbordun raportunda mütəxəssislər tərəfindən hazırlanmış 12 

əlavəsi var idi. Harbordun raportu Azərbaycan oxucularına ətraflı məlum 

olmadığı üçün  o bölümlərin və onları hazırlayan müəlliflərin göstərilməsi 

lazımdır. 

1. Siyasi amillər və problemlər. Stanley K.Hornbeck, Amerika Birləşmiş 

Ştatları Ordusunun ehtiyat qismi; 

2. Türkiyə və Şimalı Qafqazda hökumət. Hakim polkovnik Jasper 

Y.Brinton ABŞ ordusu; 

3. Türkiyə və Şimalı Qafqazda ümumi və xüsusi maliyyə. Prof. 

V.V.Cumberland; 

4. Türkiyə və Şimalı Qafqazda ticarət və sənaye. Ticarət attaşesi Eliot 

Grinner Meas; 

5. Xalq sağlığı və müayinə. Polkovnik  Dr.Henry Beevkes ABŞ  ordusu 

səhiyyə heyəti; 

6. Xalq, sənaye imkanları, təbii zənginlikləri. Mühəndis John Price Jackson, 

ABŞ ordusu; 

7. İqlim, təbii sərvətlər, sənaye heyvandarlığı və kənd təsərrüfatı.Col.E. 

Bovditç, ABŞ ordusu; 

8. Coğrafi vəziyyət, yeraltı sərvətlər. Polkovnik mühəndis Lavrence Martin; 

9. Türkiyə və Şimalı Qafqazda mədəniyyət, mətbuat. Harold V.Clark ABŞ 

ordusu; 

10. Manda (himayə) idarəsinin əsgəri problemləri. Gen. Geo Van Horn  

ABŞ ordusu kəşfiyatının Avropa şöbəsinin rəhbəri; 

11. Qabaq Asya və Qafqazda nəqliyyat və rabitə. Villiam P.Poland, ABŞ 

ordusu Yaxın Şərq heyətinin mütəxəssisi, mühəndis; 

12. Biblioqrafiya; 

Gen. Harbord raportuna “Yaxın Şərqdə həqiqətlər”  başlığını qoymuşdu. 

Harbordun raportu 16 sentyabr 1919-cu ildə “Marta” gemisində 

hazırlanmışdı. 

                                                           
 

1325 Yenə orada, s. 266. 
1326 Yenə orada, s. 107.  
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Gen.Harbordun heyətində erməni əsilli amerikalılar da vardı. Onlar ikisi 

əsgər, üçü mülkü işçi olmaqla 5 nəfər idi. Ermənilər generalı və onun 

heyətində olanları qırğına inandırmaq üçün xeyli saxta sənədlər 

gətirmişdilər. Onların gətirdikləri sənədlər-şəkillər, statistik məcmuələrdən, 

türk hakimlərinin “etirafları”ndan, “İttihad və tərəqqi” partiyası mərkəzinin 

məlumatlarından, Daxili və Xarici İşlər Nazirliyinin adına tərtib edilmiş 

saxta sənədlərdən, iqtibaslardan ibarət idi.1327 

Gen. Harbord nəticədə saxta rəqəmlərdən fərqli olaraq ümumiləşdirmələr 

etmişdir. “Şimalı Qafqazda1328 Türkiyə Ermənistanından gəlmiş 300.000-ə 

qədər qaçqın vardı. Bir neçə min də başqa ölkələrdən gəlmişlər.”1329 

“Transqafqazda 20.000 yetim müxtəlif yardım quruluşları tərəfindən 

himayə edilirdi. Heyətin olduğu yerlərdə 50.000 yetim bu gün hökumət 

yardımı və ya başqa təşkilatlardan yardım alırlar. Transqafqazdakı 

köçkünlərin vəziyyəti insanı incidir. Bu bölgədə amerikan yardım 

cəmiyyətlərinin mərhəmətinə sığınaraq yaşayırlar.”1330  

Amerikanın yardım təşkilatları Qafqazda da geniş şöbələrə sahib idilər. 

Amerikalılar İrəvanda çox böyük dərman bazası qura bilmişdilər. Qafqazın 

tam dərman ehtiyacı buradan təmin olunurdu. 

Amerika Böyük elçiliyinin baş tərcüməçisi Gabriel Coute 28 mart 1919-

cu ildə bir qəzetə verdiyi bəyanatda bildirirdi ki, Amerikadan gələn 

heyətlərin heç bir rəsmi sifəti yoxdur. Bu heyətlər irq, din və məzhəb 

ayırmadan möhtac xalqa yardım etmək üçün çalışırlar. Qafqaza və 

Anadoluya göndərilən ərzaq və digər ehtiyac maddələrinin mühüm hissəsi 

amerikan xalqı tərəfindən bəxşiş olaraq verilmişdi.”1331 

“Rusiya Ermənistanında tez–tez yerlərini dəyişən köçkünlər indi 

polkovnik Haskelin təskilatçılığı ilə bir neçə köçgün düşərgəsində 

toplanırlar. Bu il köçkünlər içərisində ölüm faizi yüksək olacaq. Oralarda 

qış çox sərt keçir. Yanacaq və yaşayış yeri sıxıntısı çoxdur. Çox az tapılan 

                                                           
 

1327 Camal Kutay. s. 126. 
1328  Gen. Harbordun raportunda tez-tez şimali Qafqaz ifadəsi yer alır. Əslində gen. 

Harbordun yol xəritəsinə baxsaq onun şimalı Qafqazda olmadığı aydın görünür. Lakin nə 

ilə əlaqədarsa gen. Harbord Qafqazda olduğu yerləri şimali Qafqaz olaraq qeyd etmişdir. 

,,raportun bölümlərində də bu ifadə görünür. Biz də onun raportunun ruhuna uyğun olaraq 

Cənubi Qafqaz yerinə Şimali Qafqaz termininin saxlanmasını lazım bildik. Amma 

unudulmamalıdır ki, gen. Harbordun Qafqazda olduğu yerlər Bakı, Tiflis və İrəvan 

olmuşdur. 
1329  Harordun raportu” s. 8. 
1330 Conditions in the Near East: report of the american military mission to Armenia. May. 

Gen. James G. Harbord U.S. Army (Appendix Only). Washington, 1920, s. 3. 
1331 Metin Ayışığı. Göstərilən əsər, s.126. 
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dərmanların qiyməti də çox yüksəkdir. 500 qram kinə təxminən 30 

dollardır”.1332 

Gen. Harbord Qafqazda can va mal təhlükəsizliyinin kafi olmadığını 

xüsusi qeyd etmişdir. Generala görə Azərbaycan respublikasına aid olan 

yerlərdən keçildiyində onlara atəş açmışlar. Harbord atəşin Azərbaycanda 

açıldığını qeyd etsə də bu məsələnin üzərində durmağa ehtiyac hiss 

etməmişdir. General Qafqaz şəraitində atəşin müxtəlif etnik qruplar 

tərəfindən, müxtəlif məqsədlə açılmasının mümkün olduğunu qəbul 

etdiyindən “azərbaycanlılar atəş açdılar”deyil, “Bizə Azərbaycanda atəş 

etdilər.” 1333 şəkilində yazmışdır. 

Harbordun qeydlərində daha sonra o dövrdə mühüm əlaqə vasitəsi olan 

dəmir yol nəqliyyatının vəziyyəti haqqında da məlumat vardır. 

“Transqafqaz dəmiryolunda qatar qəzası yaradıb, qatarı soyanlara çox rast 

gəlinir.” 1334  Bu iqtibas da danışılanlara əsasən raporta salınmışdır. Bu 

onunla əlaqədar idi ki, heyətin qarşısında duran vəzifələrdən biri də 

Qafqazda nəqliyyatın imkanlarını müəyyən etmək idi. Həmin səbəbdən də 

gələcəkdə gen. Harbord raportda xərcləri göstərdikdə bu kimi strateji 

obyektlərin qorunmasının zəruriliyini xüsusi qeyd edəcəkdir.  

“Azərbaycan və Gürcüstanda şəhər kənarına çıxanlar tüfəng götürmək 

məcburiyyətindədirlər.” 1335  Burada Ermənistanın göstərilməməsi çox 

maraqlıdır. O zaman əhalinin silahlanma vəziyyəti Ermənistanda Qafqaz 

respublikalarının hamısından yüksək idi. 

Amerika Məclisinin Müttəfiq ölkələrə  yardım üçün müəyyən etdiyi və 

istifadə olunmamış yüzmilyonların Transqafqaza düşən payı ilə bu yardım 

işləri həyata keçirilirdi. Yaxın Şərq Yardım komissiyasının bağışladıqları da 

bu iş üçün xərclənirdi. Vəziyyətin bütün cəhətləri göz önündə tutulursa 

Transqafqazda yardım işlərinin həyata keçirilməsi üçün çox çalışıldığı aydın 

görünür. Bu yardım sayəsində mültəcilər aclıqdan xilas olmuşlar. Bölgədə 

“Amerika” adı indiyə qədər eşitmədiyi bir yüksəkliyə qaldırılmış, ehtiram 

qazanmışdı.” 1336  Amerikanın bölgədə nüfuzunun artması çox amillər ilə 

əlaqədar idi. Transqafqazda xalq İngiltərə ilə tanış idi. Amerika ilk dəfə idi 

ki, Qafqazda olub hələlik siyasi kombinasiyalara qarışmamışdı. Amerikanın 

Qafqaz xalqları ilə ilk tanışlığı yardım məqsədi ilə olduğundan xalq 

tərəfindən yüksək ehtiramla qarşılanır və ona inanırdılar. 

                                                           
 

1332 Raport, s. 8. 
1333 Yenə orada, s. 9. 
1334 Raport, s. 17. 
1335 Yenə orada, s. 17. 
1336 Yenə orada, s. 17. 
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Harbord gürcüləri “gözbağlayıcı”, azərbaycanlıları “şübhəçi”, ermənləri 

,,bacarıqlı”, türkləri “ağır başlı” 1337 kimi ifadə edəcək sözlər işlədir 1338 . 

Bunlar görünür rast gəldiyi vəziyyətlə əlqədar idi. 

“Polkovnik B.Haskel şimali Qafqazdakı vəziyyətdə nizam-intizam 

yaratmış və daha yaxşı nəticələr qazanmağa başlamışdı. Bunun üçün pul 

tapılmalı, işə davam edilməli və bu insanlar yeni məhsul alıncaya qədər ac 

buraxılmamalıdır.”1339 Burada şişirtmələr də ola bilir. 

“Türkiyəyə qayıdan ermənilərin həyatının təhlükədə olduğunu göstərən 

bir şeyə rast gəlmədik. Lakin məmurların, xarici əsgərlərin müəyyən 

bölgələrdən çəkilərkən onlara verdikləri əsassız məlumatlar, ermənilərin 

təbiətində olan şübhəni son dərəcədə artırmışdı.”1340 

Siyasətçilərin ortaya girmədikləri vaxtda olanları söyləyən gen. Harbord 

raportunda yazırdı: “Müqəddəs şəhərlər olan Məkkə və Mədinəyə Həcc 

ziyarətinə gedən türklər ailəsini, malını, mülkünü erməni qonşusuna əmanət 

edirdi. Səyahətə çıxan bir erməni də eyni şəkildə sərvətini türk dostuna 

əmanət olaraq verirdi.”1341 

Raportun müəllifinə görə, “Bu arada sürgün və qırğınlar dövründə 

silahsız olan və müharibə dövründə rus, fransız və amerikan ordusunda 

cəsur bir əsgər olan minlərcə erməninin, özlərindən başqa hər kəsin tüfəngi 

olduğu bir ölkədə hələ də silahı yoxdur.” 1342  Harbordun bu iddiası ilə 

razılaşmaq mümkün deyildir. Belə hallarda Harbordun aldadıldığı istisna 

edilməməlidir. Bir adamın ona təqdim olunan sənədlərin hamısının saxta 

olduğunu ortaya çıxara bilməsi imkansız idi. Ona görə də gen. Harbordun 

raportunda erməni təbliğatının az da olsa təsiri özünü aydın şəkildə göstərir. 

Çox halda erməniləri “çıxılmaz vəziyyətdə”, “imkansız” hesab etməsi heç 

şübhəsiz ki, onun az da olsa saxta sənədlərin təsir dairəsindən qurtara 

bilmədiyini göstərir.  

Hər halda gen. Harbord və ya onun heyətinə daxil olanlar erməniləri 

silahla təmin edən mərkəzlər haqqında ya məlumatları olmamış, ya da 

istifadə edilməməsi lazım imiş. O zaman ermənilərin silahla təmin olunması 

haqqında danışıldığında erməni patriği Zaven əfəndinin gizli təşkilatı yada 

düşürdü. Bundan başqa Osmanlı dövlətinə qarşı düşmən mövqeyində və 

                                                           
 

1337 Raportun mətnində “Türk Milli Mücadiləsinin Ərzurum və Sivasdakı ağırbaşlı, 

qabiliyyətli liderleri” ifadəsini işlədir. Raport, s.17. 
1338  Yenə orada, s. 17. 
1339 Yenə orada, s. 17. 
1340 Raport, s.17. 
1341 Raport, s.10. 
1342 Yenə orada, s. 11. 
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ermənilərlə yaxşı münasibətdə olan rumların Pontus hazırlıqları 1343 

azlıqların yaşadıqları bölgələri silah ləvazimatı anbarı halına gətirmişdi. 

Mərkəzi Samsunda olan İstiqlal məhkəməsi kilsələrdə tapılan silahları 

sərgiləmişdi. Bu silahlar Merzivondakı Amerika kollecinin üç nəfərdən 

ibarət olan heyətinin şahidliyi ilə İstiqlal məhkəməsi tərəfindən təsbit 

edilmişdi. Amerikalı şahidlər, özlərinin ifadə etdikləri kimi dəhşət içərisində 

qalmışdılar. Bölgədə kilsə və məktəblər silah anbarı vəziyyətində idi. 

Rumlar və ermənilər, fürsət və imkan olduqda Amerika kolleclərindən də 

silah anbarı məqsədi ilə istifadə edirdilər.1344 

Gen. Harbord Transqafqaz Federasiyasının dağılması ilə Gürcüstan, 

Azərbaycan və Ermənistan respublikalarının meydana gəldiyini raportunda 

qeyd edir. Lakin gen. Harbord yeni  yaranan Transqafqaz respublikalarının 

meydana gəlməsi haqqında danışarkən ola bilər ki, bölgənin tarixi haqqında 

lazımi sənədlərlə təmin edilmədiyindən yanlışlıqlara yol verir. Raportda 

oxuyuruq: “Xristian olan Gürcüstanda iberlər çoxluqdurlar. Azərbaycan 

tatar və müsəlmandır. Ermənistan qədim rus Ermənistanı(?) vilayətlərindən 

və ayrılarkən Azərbaycana keçmiş hissələrdən meydana gəlmişdir.”1345 

Buradan müəllifin ermənilərin 90 il əvvəl bu yerlərə köçürülməsini və 

rus çarı tərəfindən Azərbaycan torpaqlarını da əhatə edən bölgənin tarixini, 

əhalinin etnik vəziyyətini nəzərə almadan Erməni vilayəti yaradıldığını 

bilmədiyi aydın görünür. Axı, heç vaxt Rusiya Ermənistanın olmamışdır. 

Ermənistan respublika elan edildiyində isə o Rusiyadan ayrı olub müstəqil 

respublika idi. Dediyimiz kimi Rusiyaya birləşdirilən yerlərdə Erməni 

vilayəti təşkil edilmişdi. Onun ifadəsinə görə Transqafqaz Seymi 

dağıldığında guya Erməni vilayətinə daxil edilən yerlər doğma 

Azərbaycanın tərkibində qalıbsa, bu “Ermənistandan ayrılan hissələrdir.” 

Əslində gen. Harbord nə qədər obyektiv olsa da bu kimi səhvləri ilə 

ermənilərin bitib tükənməyən əsassız ərazi iddialarına haqq qazandırmaq 

meyli vardır. Deməli, Gen. Harbordun məntiqinə görə bir zamanlar Erməni 

viləyətinin tərkibinə daxil olan yerlərlə əlaqədar ermənilərin ərazi iddiaları 

güya onlardan ayrılmış hissələrin özlərinə birləşdirilməsi tədbiri idi. Bu 

kimi əsassız iddiaların Harbord tərəfindən raporta daxil edilməsi adamda 

həqiqətən təəccüb oyadır. Adam başqa sənədlərdə olduğu kimi burada da bir 

“redaktor”un əli olduğunu söyləməkdən özünü saxlaya bilmir.  

Gen.Harbordun hazırlamış olduğu raportda Azərbaycanla əlaqədar 

maraqlı fikirlər ölkənin yer quruluşu, təbiəti, torpağın məhsuldarlığı, 

                                                           
 

1343 Gen. Harbordun heyətinin bölgəyə gəldiyi dövrdə rumlar da Pontus dövlətinin bərpa 

edilməsinə hazırlıq görürdülər. 
1344 Cemal Kutay. Göstərilən əsər, 144-145. 
1345 Raport, s. 12. 
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azərbaycanlıların xarici yardıma ehtiyacı haqqındadır. Gen.Harbordun 

Azərbaycanın imkanları ilə əlaqədar gəldiyi nəticə ondan ibarət olmuşdur ki, 

iqtisadi imkanları Transqafqaz respublikaları içərisində Azərbaycana daha 

çox müstəqillik imkanı verir. Müəllifin toxunduğu məsələlərdən biri də 

respublikaların xarici yardıma münasibəti məsələsidir. Ona görə 

Transqafqaz respublikaları içərisində özünü təmin etmək imkanına sahib 

olduğundan Azərbaycanın xarici yardıma ehtiyacı azdır.  

Gen.Harborda görə, “azərbaycanlıların “ölkələrinin yer quruluşu və 

məhsullarının fərqli olması, onların daha müstəqil və başqa Qafqaz 

respublikalarına nisbətən daha az xarici yardıma ehtiyacı var idi.” 1346  

Lakin gen. Harbordun fikirlərinin 1918-1920-ci illərdə ermənilərin fasiləsiz 

olaraq Azərbaycana qarşı müdaxilə etdikləri bir şəraitdə, əkinlərin 

yandırıldığı, qarət edildiyi bir şəraitdə doğru olması bir qədər nəzəri olaraq 

mümkün olsa da, faktiki olaraq mükün deyildi. Bir gerçəklik qəbul 

edilməlidir ki, 1918-ci ildən davam edən erməni təcavüzü ölkədə kənd 

təsərrüfatını kökündən dağıtmışdı. Aclıq hər yeri bürümüşdü. Belə bir 

vəziyyətdə Gen.Harbordun azərbaycanlıların “xarici yardıma az ehtiyacı 

var” deməsi də təsadüfü deyil, müxtəlif mətləblərlə əlaqədar ola bilər. 

Bu bir həqiqətdir ki, Amerikanın yardım təşkilatlarının nizamnaməsində 

irqindən, dilindən və dinindən asılı olmayaraq bütün ehtiyacı olanlara 

yardım edilməsi nəzərdə tutulmuşdu. Lakin Qafqazda yardımlar əsasən 

ermənilərə edilmişdir. İmkan olduqda azərbaycanlılara da az miqdarda 

kömək göstərilmişdir. Ona görə də məqsədli olaraq “az yardım” edilməsini 

əsaslandırmaq üçün, azərbaycanlıların “xarici yardıma ehtiyacları azdır” 

fikrini yaratmışlar. 

Gen.Harbord Azərbaycanda dövlət idarəçiliyi ilə əlaqədar yazırdı: 

“Azərbaycanda hökuməti idarə edə biləcək qədər təhsil görmüş adamlar 

yoxdur.” 1347  Gen.Harbordun heyətinin əsas vəzifəsi Ermənistanın 

vəziyyətini tədqiq etmək olmasına baxmayaraq o başqa respublikaların da 

müxtəlif sahədəki imkanlarına münasibətini qəti şəkildə bildirir. Bu məsələ, 

Azərbaycanda “hökuməti idarə edəcək təhsil görmüş adamlar yoxdur” 

iradında bilinən və bilinməyən mətləblərdən də xəbər verə bilər. Həmin 

fikirlərin yazıldığı dövrdə sanki müəllifin və heyətin Transqafqazın idarə 

edilməsi ilə əlaqədar fərqli fikirlərinin olduğu ortaya çıxır. Lakin nədənsə 

sonradan bu məsələyə ötəri olaraq toxunulur və açıqlanmasına da əhəmiyyət 

verilmir.  

“Azərbaycanda hökuməti idarə edə biləcək qədər təhsil görmüş adamlar” 

yoxdur iradları ilə Amerikan heyətinin Qafqaz respublikaları haqqında çox 

                                                           
 

1346 Raport, s. 12. 
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fərqli planlarının da olduğu gen. Harbordun raportunun açıqlanmasında 

ortaya çıxmışdır. Bu məsələ ilə əlaqədar orada oxuyuruq: “Bu ölkələr 

coğrafi, ticarət, etnik baxımdan o qədər bir-birlərinə qarışmışlar ki, 

heyətimiz onların sadəcə manda altına alınmasının lazım olduğunu 

düşünmürdü. Barış, nizam, gəlir və iqtisadi cəhətdən də onların hamısını bir 

dövlətin idarəsinə daxil etmənin şərt olduğunu qəbul edir və hələlik daxili 

sərhədlər məsələsinin bir kənara buraxılması qənaətinə gəlinmişdir.”1348 Bu 

da fərqli məsələdir. Bu da respublikalar arasında ortaya çıxan ərazi 

iddialarının araşdırılması üçün bəzilərinə bir imkan vermək idi. Transqafqaz 

dövlətlərinin bir dövlətin idarəsinə daxil edilməsi də bir şərt olduğu irəli 

sürülür. Deməli, heyətin qovluğunda başqa variant haqqında qeydlər 

olmasaydı belə bir mükəmməl heyət Transqafqaz respublikalarının bir 

dövlətin idarəsinə verilməsi haqqında fikir söyləməzdi. Beləliklə, 

respublikaların özlərini idarə etmək üçün kadrlarının olmaması məsələsinin 

nə üçün ortaya çıxdığının cavabı tapılmış olur. 

Qafqaz respublikalarının xarici dövlətlərə  münasibətinə (oriyentasiya) 

xüsusi diqqət verən gen. Harbord yazırdı: “Azərbaycanın tatar və 

müsəlmanları Türkiyəyə bağlıdırlar və xristian dövlətlərə etimad 

etməzlər.” 1349  Unutmamaq lazımdır ki, gen. Harbordun araşdırmalar 

apardığı tarix 1918-1920-ci illər arasıdır. Azərbaycan Respublikası 28 may 

1918-ci ildə Tiflisdə  müstəqilliyini dünyaya elan etdiyində azad olmasına 

baxmayaraq Zaqafqaziyada çox gərgin vəziyyətlə üz-üzə qaldı. O zaman 

Azərbaycanı dəstəkləyən dövlətlərin siyahısında əsas yeri Türkiyə tuturdu.  

Cəbhədən qayıdan rus əsgərləri silahlarını ermənilərə vermişdilər. Eyni 

zamanda cəbhələrdə olan erməni birlikləri geri dönmüşdülər. Belə bir 

vəziyyətdə Azərbaycan Respublikası Osmanlı dövlətinə müraciət etdi. 

Yaranandan sonra 4 iyun 1918-ci il tarixində “Osmanlı imperatorluğu 

hökuməti ilə Azərbaycan Respublikası arasında dostluq müqaviləsi”  

imzalandı. Bu, Azərbaycan Respublikasının xarici dövlətlərlə imzaladığı ilk 

müqaviləsi idi. Azərbaycan Respublikasının böhranlı vəziyyətini görən 

Osmanlı imperatorluğu gənc Respublikaya kömək üçün Qafqaza hərəkətə 

başladı. Gənc Azərbaycan Respublikasının və Türkiyənin birləşmiş 

qüvvələri bolşeviklərin və ermənilərin qırğınından Azərbaycan xalqını xilas 

etdi.  

Gəncədə fəaliyyət göstərən Azərbaycan Demokratik Respublikası yalnız 

1918-ci ilin sentyabrında, tarixi paytaxtımız Bakı şəhərinə yerləşə bildi. 

Azərbaycanın oriyentasiyasının başqa cür olması da mümkün deyildi. Tarix 

dəfələrlə ölkələr arasındakı münasibətlərdə din amilinin rolunu isbat 
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etmişdir. Tarix kitablarından dərs almadıqda, onları unutduqda tarixdə 

yaşanan faciələri yenidən yaşamalı olursan.  

Harbord Qafqazda yeni qurulan respublikaların dövlət quruluşunun 

aqibəti haqqında da o qədər inamlı danışmır. “Bizcə bu dövlətlərin son 

hökumət formasından başqa, hökmən müstəqillik deyil, bir müxtariyyət 

gözlədikləri hələlik bəyan edilməməlidir. Özlərinin özlərini idarə etmək 

qabiliyyəti, aralarında dostca və müsbət münasibətlər qurmaları, bu 

bölgədə nəzarəti əlinə alacaq dövlət tərəfindən təcrübədən keçirilməlidir. 

İdarəni ələ alan bu dövlət, uzun müddət ona yaxşı münasibət bəsləməyən və 

mütəşəkkil olmayan tələbələrə təlim verəcək, yenidən qurulan Rusiya ilə 

diplomatik cəhətdən sıxıntı çəkəcək və kiçik bir mükafat olaraq dünya 

barışına və insanlığın qurtarılmasına xidmət göstərmiş olacaq.” 1350 

“Ermənistan və Şimali Qafqazı mandası altına alan dövlətin Qabaq 

Asiya, Anadolu, İstanbul və dolayısı ilə Rumeliyə qədər olan sərhədləri 

nəzarət altında tutması lazım gəldiyi üçün, bu idarəçiliyi çətin şərtlər 

daxilində davam etdirəcəkdir. Qanun, nizam, can və mal təhlükəsizliyinin 

təmin edilməsi çətin olacaqdır.”1351 

Hətta manda sistemi qəbul olunarsa onun İstanbulun Türkiyədən 

ayrılması fikrini irəli sürdüyü məqamlar da olmuşdur. “İstanbul türk 

imperatorluğunun nəzarəti altında olduğu müddətdə belə bir dövlətin (yəni 

nəzarət edən dövlətin-H.S) qüvvəsi tam olmayacaq. Çünki burada xalq 

nəsillərdən bəri hakimiyyət olaraq İstanbulu görməyə alışmışlar”1352 və ya 

“İstanbul manda altında olmadıqca, nəsillərdən gələn alışqanlıqla maliyyə 

və siyasət cərəyanlarının girdabı olaraq qalacaqdır. Keçmişdə olduğu kimi 

gələcəkdə də imtiyaz uğrunda mübarizə, maliyyə intriqaları və siyasi 

istismar burada təşkilatlanacaqdır. Millətlərarası razılaşma ilə idarə 

olunmaq İstanbul üçün mümkün deyildir.1353 

Gen. Harbord Amerikanın Qafqazda, konkret halda Ermənistanı mandası 

altına alınmasının zəruri şərtlərindən birinin Türkiyə, daha dəqiq ifadə etsək 

İstanbul olduğunu göstərirdi. Müəllif raportunda bir qədər irəli gedir, bildirir 

ki, müxtəlif amillərin təsiri altında bunlar bütöv bir mandaya bağlı 

olmazlarsa idarəsi mümkün olmayacaqdır. Ona görə “İstanbulda özünə tabe 

olan mərkəzin idarəsi olmadan, Ermənistanı manda altına alan bir dövlət, 

idarəçilik baxımından şikəst, ticarətin inkişafında məhdud, və imtiyazların 

müdaxiləsi altında olacaqdır. Türkiyənin bölgə ilə əlaqədar və ya sərhəd 
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mübahisələri haqqında  nəqd (kreditsiz) diplomatiyası ilə əlaqədar sonda. 

Qərb ölkələri ilə münasibətləri kəsilmiş bir vəziyyətdə qalacaqdır.”1354  

“Ermənistan və Şimali Qafqaz ölkələri üçün bir manda, İstanbul və 

Anadolu üçün ayrı bir manda düşündükdə, ikisini də eyni dövlətin idarəsinə 

daxil etmək fikirləri meydana çıxır. Əgər ikisi də ayrı-ayrı dövlətlərin 

idarəsi altına girərsə qısqanclıq, nifrət, şişirtmələr, ayrılıq meylləri və 

iqtisadi çətinliklər, həmin prosesdə uğursuzluqlar meydana gətirəcəkdir. 

“Türk imperatorluğunu Şimali Qafqaz dövlətləri ilə bir manda altına 

toplamaq iqtisadi cəhətdən ən əlverişli  olacaq.”1355 

Gen.Harbord Transqafqazın və Anadolunun iqtisadi inkişafının bir-biri 

ilə bağlı olduğunu irəli sürür və bunun üçün onların nəqliyyat sisteminin 

birləşdirilməsini zəruri hesab edirdi. “Şimali Qafqaz və Ermənistan 

dəmiryollarının inkişaf etməsi üçün Anadoluya birləşdirilməsi mühüm 

şərtdir. Ermənistanın yüksək dağları arasında yolları azdır. Burada 

əlaqələri inkişaf etdirmək çətindir və çox xərc tələb edir. “ 1356  “hər iki 

bölgəni nəzarət altında tutmaq, bu işi asanlaşdırır.”1357 

Protestant ermənilərin İstanbuldakı rəhbərinin Ermənistan məsələsinin 

həll edilməsi ilə əlaqədar fikirləri də maraqlıdır. Gen.Harbord Qafqazdan 

geri döndüyündə protestant ermənilərinin İstanbuldakı rəhbəri onunla 

görüşmüş “Ermənistanın məsələlərinin bu ölkə sərhədləri içərisində həll 

edilməyəcəyini” 1358 ”Ermənistanı türklərlə eyni idarə altında saxlamanın 

erməni ideyalarının həyata keçməsini məhv edəcəyini” 1359  “Türk 

imperatorluğunun başqa hissələrini də bir manda içinə alacaq manda 

idarəsinə tərəfdar olduğunu” 1360 bildirmişdi. 

“Eçmiədzindəki katolik rəisinə tabe olmasına baxmayaraq, İstanbuldakı 

erməni kilsəsinin patriki, buradakı varlığı ilə həqiqətən də erməni xalqının 

siyasi başçısıdır.” 1361  Gen.Harbordun bu məsələdəki fikirləri ilə həmrəy 

olmamaq mümkün deyildir. Patrikin ermənilərin siyasi lideri olduğunu 

tarixin səhifələrində aydın görürük. Erməni din xadimlərinin statusunda din 

ilə dövlət arasında ayrılıq prinsipi olmasına baxmayaraq, Osmanlı 

cəmiyyətində Türk və müsəlman olmayan xalqların siyasi liderləri də dini 

şəxsiyyətlərdir və kilsənin mütləq olaraq siyasət içində olduğu yalnız sözü 
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gedən raportda deyil, başqa müəlliflərin qeydlərində də aydın şəkildə 

görünür. 

Harbord o zaman Osmanlı dövlətinin torpaqlarında bir Ermənistan 

dövləti qurulması məsələsinə münasibətini tərəddüdsüz olaraq aşağıdakı 

şəkildə ifadə etmişdir. “Ermənilərin xəyalları nə olursa-olsun, Türkiyənin 

sərhədləri içərisində bir Ermənistan qurulması mümkün deyildir.” 1362  O, 

Türkiyədəki vəziyyəti aşağıdakı kimi göstərir: “Ermənistan olacaq bölgəyə 

bütün mürtəcilər evlərinə dönsələr belə türklər yenə də çoxluq təşkil 

edəcəklər. Sürgünlərdən əvvəl də türklər çoxluq təşkil edirdilər.1363sonra 

davam edir “Nə qədər qiymətli xüsusiyyətləri, mədəniyyəti, irqinin və 

dininin əzmkarlığı olsa da, ermənilər münasibət qurduqları xarici irqlərə 

özlərini sevdirə bilməmişlər. Musəvilər, Rusiya və Polşada necə 

sevilmirlərsə, ermənilər də qonşuları arasında onlar kimidir. Qədimdən 

babalarının etdikləri bankaçılıq, faizçilik və sələmçiliyin cəzasını çəkirlər. 

Ədalətli olmasa da Yaxın Şərq ölkələrində onlar haqqında söylənənləri bir 

sözlə ifadə etmək olar. “Erməni qanuni olaraq əsla günahkar deyildir. 

Vicdani olaraq da heç vaxt haqlı deyil.”1364 

Gen.Harborda görə Amerika heyəti Osmanlı imperatorluğunda bir sıra 

qanlı hadisələrin baş verdiyini təsdiq edirdi. Lakin cinayətləri başlayanın, 

insanların kütləvi surətdə öldürülməsinin cavabdehinin türklərdən deyil, 

ermənilərdən və bolşeviklərdən gəldiyini söyləyirdi. Harbordun bu təsbiti 

yalnız Amerikada deyil, bütün dünyada bomba təsiri göstərdi. Erməni 

məsələsi ilə əlaqədar general Harbord elm dünyasında tanınmış, bitərəf 

amerikalılardan biridir. Onun Osmanlı imperatorluğunda ermənilərin bir 

çox vilayətlərdə çoxluqda olmadıqları və onların soyqırımı iddialarının 

saxta olduğu haqqında raportu yalnız elm aləmində deyil, ermənilərə 

“yardım etmək” istəyən dövlətləri də çətin vəziyyətə salmış və Amerikanın 

Şərq siyasətinə, o cümlədən Qafqazda planlaşdırdığı manda siyasətinə  

əsaslı təsir göstərmişdi. Əslində Harbordun vəzifəsi Müstəqil Ermənistanı 

tədqiq etmək və qurulacaq dövləti Amerika mandasına almaq idi. 

“Amerikan missiyası, bir neçə dəfə ermənilərlə əlaqədar vəzifəsini yerinə 

yetirmək üçün həyatlarını təhlükəyə atmalarına baxmayaraq, belə ağıllı, 

fəqət tənbəl və zövq düşgünü türkləri, ermənilərdən daha çox sevərlər. 

Ermənilər tarixlərinə görə günahsız deyillər. Hafizələri qüvvətlidir. İmkan 

tapdıqca kütləvi qırğından imtina etməzlər. İrq olaraq yaxın olduqları 

ibtidai ari kürdləri onlardan nifrət edirlər. Kürdlər heyətimizə göz yaşları 

ilə yalvararaq, onları kəndlərindən sürgün edən ermənilərdən qorumağı 
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xahiş edirdilər. Yaxınlaşan şiddətli qışdan qorunmaq üçün evlərinə dönmək 

üçün kömək göstərməyimizi xahiş edirdilər.1365  

Gen.Harbord 1918-ci ildə ermənilərin azərbaycanlılara qarşı qırğın 

etdiklərini də o dövrdəki məlumatlardan almışdır. O raportunda yazırdı: 

“Batumdakı ingilis konsulu Stevensə görə, bir erməni nümayəndəsinin 

şahidliyi ilə iddiaları tədqiq edən bir komissiya bunları təsdiq etmişdir: 

Ermənilər 1918-ci ilin martında Bakıda 2000 azərbaycanlını qətl etmişlər. 

Eyni ilin noyabr ayında da azərbaycanlılar 4000 ermənini öldürmüşlər.”1366 

Qeyd etdiyimiz kimi, Gen.Harbordun missiyasının əsas vəzifəsi  

Ermənistan dövlətinin yaradılması və onu Amerikanın mandasına almanın 

mümkünlüyünü müəyyən etmək idi. Lakin əvvəldən nəzərdə tutulan 

yerlərdə tədqiqat aparan heyət bu qənaətə gəlmişdir ki, ermənilər “çoxluq” 

iddiasında olduqları hər yerdə azlıqda olmuşlar və heyət yoxladıqda da 

azlıqda idilər. Amerikanın Prezidenti Vudro Vilson Paris sülh konfransına 

təqdim etdiyi 14 prinsipində yeni dövlətlərin yaranmasında, onun 

sərhədlərinin müəyyən edilməsində millətlər prinsipinə xüsusi əhəmiyyət 

verirdi.” 1367  Bunu əsas tutan və dövlətlərin yaranmasında milliyyət 

prinsipinin əsas olduğu dövrdə gen. Harbordun gəldiyi nəticə çox ədalətli, 

obyektiv olmuşdur. “Türklərə qarşı yüz illərdir içi kinlə dolu, azlıqda olan 

erməniyə müsəlman çoxluğun idarəsinin verilməsi halında nəticənin 

təhlükəli olacağı şübhəsizdir.”1368 

Harbordun son qərarı “Ermənistan məsələsinin həll edilməsi üçün 

İstanbulu, Anadolunu, Türk Ermənistanını və Transqafqazı əhatə edən 

manda idarəsini heyətimiz müdafiə edir.”1369 Bütün problemləri sadalayan 

gen. Harbord: “heç bir dövlət belə bir manda idarəsini qəbul etməz”1370 

,,uzun zamandan bəri tərəfsiz və birləşmiş bir siyasət həyata keçirə bilməmiş 

bir dövlət, bu işi üstünə götürməməlidir.”1371 

Gen.Harbord amerikan Senatına təqdim etdiyi raportun sonunda 

mandanın qəbul edilməsi və ya edilməməsi ilə əlaqədar lazım olan şərtləri 

14 maddə formasında toplamış və təqdimat halına gətirmişdi. Gen. 

Harbordun raportundan da göründüyü kimi, o,  Türkiyəyə qırğınlara məruz 

qalan, türklərin əlində uzun illər müsibətlər görmüş, üstəlik türk 

torpaqlarında çoxluq təşkil edən erməniləri aşkar etmək fikri ilə gəlmişdi. 
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Ancaq heyət “hadisələrin yeri” ilə tanış olduqlarında əksini gördü. Gen. 

Harbordun dili ilə ifadə etsək, “türklərin də ermənilər qədər, hətta 

onlardan daha çox əzab çəkdikləri” öyrənilmişdir. 

“Bu bölgədə məmləkətimizə nə qədər hörmət, sədaqət və sevgi 

göstərildiyini anlamaq üçün oraları gəzib dolaşmaq lazımdır.1372 “Ölkəmiz 

son zamanlarda övladlarını dənizaşırı müharibələrə göndərdiyindən, 

millətin qəlbi oğullarımızı uzaq ölkələrə göndərilməsində çox həssasdır. Bu 

səbəblərlə xalqımızın bir manda idarəsində ən mühüm çətinliyi əsgər 

məsələsində olacaq.” 

Gen.Harbord heyəti Ermənistan üzərində təkbaşına mandanı qəbul 

etməyə qarşı idi. İdarə, əsgər, dəmiryolu, yardım və sağlıq xərcləri daxil 

olmaqla belə bir mandanı qəbul etməyin 5 il üçün xərci 756.014.000 dollar 

idi. Bu mandanı həyata keçirmək üçün Amerika bölgəyə 58.000 əsgər 

gətirməli idi.1373 

21 iyul 1919-cu ildə admiral Mark L. Briston Yüksək komissar olaraq 

Türkiyəyə göndərildi. O, Türkiyədə bütün partiyaların nümayəndələri ilə 

görüşərək Türkiyənin gələcəyi, manda məsələsinə münasibətlərini və başqa 

məsələlər haqqında fikirlərini öyrənirdi.1374 Admiral Briston obyektivliyi ilə 

tanınan bir siyasətçi olduğundan Türkiyə haqqında dünya ictimaiyyətinə 

təqdim olunan məsələlərə münasibəti fərqli idi.  

Briston 25 aprel 1919-cu ildə bir qəzetə verdiyi müsahibəsində Türkiyə 

haqqında görüşlərini aşağıdakı şəkildə bildirmişdir: “Erməni köçürülməsinə 

görə Türkiyə dünya ictimaiyyəti qarşısında mənfi ad qazanmışdı. Mövzu 

səthi araşdırılmışdır, sənədlərə əsaslanan tədqiqata ehtiyac vardır. Türk-

erməni münasibətləri əsaslı şəkildə tədqiq edilmiş olsa, Türkiyə haqqındakı 

günahlandırmalar böyük ölçüdə yüngülləşəcəkdir.”1375 

Briston Türkiyənin səlahiyyətlilərini erməni lobbilərinə fakt verməməyə 

çağırırdı. Bristona belə bir xəbər çatdırılmışdır ki, Türkiyədən bəzi şəxslər 

Qafqaz sərhəddini keçərək ermənilərə sataşmışlar. Mustafa Kamal və 

Azərbaycanda olan Ənvər Paşa guya daim bir-biri ilə əlaqə saxlayırlar. 

Hər ikisinin də ermənilərə qarşı eyni münasibətdə olduqları iddia edilmişdi. 

Türkiyə səlahiyyətliləri bu deyilənlərə əsaslanaraq bildirirdi ki, bu vəziyyət 

həqiqi isə, onsuz da tərəfimizdə olmayan Avropada və Amerikada ictimai 

fikrin Türkiyəyə qarşı dönməsinə səbəb olacaqdır. Bunu fürsət bilən 

düşmənlərimiz isə yenidən fəaliyyyətə başlayaraq Osmanlı dövlətinin 

taleyini müəyyən etmək üçün toplanan konfransda əks mövqe tutmağa imkan 

                                                           
 

1372 Yenə orada, s. 22. 
1373 Yenə orada, s. 28. 
1374 M. Tayyib Gökbilgin, Milli Mücadele Başlarken I, Ankara, 1979, s. 175. 
1375 Metin Ayışığı. Kurtuluş Savaşı Sırasında Türkiye’ye Gelen Amerikan Heyetleri. Türk 

Tarih Kurumu, Ankara, 2004, s. 62. 
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tapmış olacaqlar. Erməni rəhbərləri heç bir erməni həbs olunmadığı halda 

ictimai fikri türklərə qarşı çevirmək üçün “həbs olunan” ermənilərin 

buraxılmasını istəyirdilər. Belə olduğunda Daxili İşlər Naziri Ərzurum və 

Trabzon valilərinə təlimat göndərərək, həbs olunanlar varsa, sərbəst 

buraxılmalarını  və bundan sonra bu kimi hallara imkan verilməməsini tələb 

edirdi.”1376 

Briston Türkiyəni gəzdi, həqiqqətlərə şahid oldu, 7 oktyabr 1919-cu ildə 

raportunu Paris konfransına təqdim etdi və türklərin deyil, qarşı tərəfin–

yunanların günahkar olduğunu müdafiə etdi. Burada iki amilə əhəmiyyət 

vermək lazım gəlir. Bunlardan birincisi ondan ibarətdir ki, Briston ortaq 

komissiyanın başçısı kimi obyektiv idi. İkincisi, onun türkləri müdafiə 

etməsi də onun ədalətli olması ilə əlaqədar idi. O, komissiyanın başçısı kimi 

Türkiyəni gəzdi, türkləri tanıdı və Türkiyə haqqında fikirləri dəyişdi. O 

zaman gen. Harbordun türklər haqqında fikrinin dəyişmədiyini söyləyənlər 

də var. Gen.Harbordun münasibətini belə bir faktdan görmək olar ki, o, 

Bristonun və komissiyasının türklər haqqında fikirlərinin dəyişməsinə görə 

admiral Bristona nifrət edirdi.1377  

Harbord raportunun təsiri ilə başda Amerikanın İstambulda Yüksək 

komissarı olan admiral Briston, bəzi əsgər və diplomatlar mandaya qarşı 

olmağa başladılar. Onlara görə Amerikan mandası çox əsgərə və mənəvi 

dəstəyə ehtiyac yaradırdı. Bunu Amerikanın təkbaşına olaraq həyata 

keçirməsi mümkün deyildi. Prezident Vilson da bu iddialara inandı və 

layihə prezidentin dəstəyini itirdi.1378 Paris konfransında erməni planları alt-

üst oldu. Ermənilər “yüzlərcə dəstək mesajı, xəritə, memorandum ilə 

uğursuzluğa düçar oldular.”1379 

Bununla əlaqədar olaraq bu fikrə gəlmək olar ki, gen.Harbord türk dostu 

olduğu üçün deyil, obyektiv olduğu üçün, türklərin də ermənilər qədər, bəlkə 

də onlardan artıq məhrumiyyətlərə məruz qaldıqlarını raportuna daxil 

etmişdi. Ermənilərin hər yerdə azlıqda olduqlarına inandığından 

çoxluqların azlıqların hakimiyyəti altına verilməsinin mümkün olmaması 

fikrini söyləmişdir. Bu da nəticədə “Böyük Ermənistan“ dövlətinin 

yaranması və onun üzərində Amerikanı mandanın qəbul edilməsinin 

yolverilməz olduğu fikrinə gətirib çıxarmışdır. 

Amerikanın Yüksək komissarı polkovnik Haskel heyət üzvləri ilə 

ölkəsinin mandasını qəbul etdirmək üçün Qafqazda böyük fəaliyyət 

                                                           
 

1376 Gökbilgin. Milli mücadele başlarken I, II. Ankara, 1979, s. 262-263. 
1377 Mehmet Can. Orta Doğu’da Amerikan Politikası, İstanbul, 1993, s. 124. 
1378  Stanford J. Shae-Ezel Kural Shae, Osmanlı İmparatorluğu Ve Modern Türkiye, 

İstanbul, 1983, c. 2, s. 396-397. 
1379 Hovanisian. The Allies And Armenia, s. 168; Ermeniler: Sürgün Ve Göç. Ankara, 

2004, s. 113. 
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göstərirdilər. Onun çalışmaları gerçəklərdən uzaq, obyektiv əsaslara 

dayanmayan idealizm idi. Onun fəaliyyəti arzu və düşüncələrə əsaslanırdı.  

Qafqazda, konkret halda Azərbaycan ərazilərində o bölgədə azlıqda 

olanlarla əlaqədar keçirdiyi tədbirlərin ömrü çox az olurdu. Lakin bir məsələ 

də maraqlıdır ki, bir ölkəni təmsil etmələrinə baxmayaraq polkovnik 

Haskelin fəaliyyəti gen. Harbordun raportu ilə bir-birinə qarşı idi. Amerika 

rəsmi sənədlərinin 50 il keçdikdən sonra çap edilməsinə icazə verə bilər. 

Odur ki, gen. Harbordun raportu kimi sənədləri Amerikada yalnız 50 ildən 

sonra açıqlamaq, nəşr etmək mümkündür. 

Ermənilərin çoxsahəli fəaliyyətlərinə baxmayaraq gen. Harbordun 

raportundan sonra Amerikada Ermənistan üzərində mandaya münasibət 

dəyişdi. Artıq Amerika Yaxın Şərq həqiqətlərinin bir parçası olan Anadolu 

və Qafqaz həqiqətləri ilə tanış olmuşdu. Bu həqiqətləri bildikdən sonra 

amerikalıların Ermənistan mandası ilə məşğul olacaqları mümkün deyildi. 

Elə də oldu. gen. Harbordun hazırlamış olduğu və haqqında danışdığımız 

raportu prezident Vilson Amerikan Senatına çox gec verdi. Bunu müxtəlif 

səbəblə əlaqələndirirlər. Bir sıra müəlliflərə görə, gen. Harbordun Vilsona 

təqdim olunan raportunda Türkiyədə başlanmış Milli Qurtuluş hərəkatına 

geniş yer verilmişdi. Vilson Türk Milli Qurtuluş mübarizəsini izləmək üçün 

raportun Senata verilməsini yubatmışdır.1380 Bundan görünür ki, Vilsonun 

gen. Harbordun raportunu Türkiyə Böyük Millət Məclisinin açılış günü - 24 

aprel 1920-ci ildə verməsi də təsadüfi deyil. 

Vilson Amerika qitəsinin xaricində cavabdehlik qəbul etmək, mandaya 

sahib olmaq istədikdə, ona qarşı olan müxalifət “Amerikanın ingilis 

imperializminin xidmətinə girməyəcəyini əsas götürərək Vilsonun istədiyi 

manda layihəsinə qarşı çıxdı. Senat Amerikanın Türkiyə və Ermənistan 

üzərində manda layihəsini 24 may 1920-ci ildə səsə qoydu. Manda 

layihəsini Senat üzvlərinin 23 nəfəri qəbul etdiyi halda 53 nəfər əleyhinə 

olduğundan rədd edilməsi haqqında qərar qəbul etmişdi. Bu qərarın alınması  

ilə Amerika üçün manda məsələsi bitmiş oldu”.1381 

Əvvəlcə Amerikan Senatının alt komissiyasında, sonra Xarici əlaqəlar 

komissiyasında, sonda isə 1 iyun 1920-ci ildə Senatda Ermənistan 

mandasından imtina edildi. 

 

 

 

 

 

                                                           
 

1380 Akgün, Göstərilən əsər, s. 97-98. 
1381 Kasalak Kadir. Milli Mücadelede Manda Ve Himaye Meselesi. Ankara, 1993, s. 90-91. 
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Nəticə 

 

İlk paytaxtı və mübariz qərargahı Gəncə olan Azərbaycan Xalq 

Cümhuriyyəti tariximizin ən şanlı və qürurverici səhifələrindən biridir. 

Ümummilli lider Heydər Əliyev qeyd edirdi ki, Cümhuriyyətin yaradıcıları 

böyük tarixi xidmətlər göstəriblər: “Xalq Cümhuriyyətinin yaradıcıları–

Məmməd Əmin Rəsulzadə, Fətəli xan Xoyski, Əlimərdan bəy Topçubaşov, 

Nəsib bəy Usubbəyov, Həsən bəy Ağayev, Xalq Cümhuriyyətinin ilk Milli 

Şurasının bütün üzvləri, Xalq Cümhuriyyəti hökumətinin üzvləri 

Azərbaycan xalqı qarşısında böyük xidmətlər göstəriblər. Xalqımız onların 

xidmətlərini bu gün minnətdarlıq hissi ilə yad edir. Onların gördüyü işlər və 

əziz xatirələri Azərbaycan xalqının qəlbində əbədi yaşayacaqdır.”1382 

Rusiyada imperiya sisteminin dağılması yerlərdə insanlar üçün yaxşı 

xəbər deyildi. 1917-ci ilin Fevral inqilabı çoxsaylı problemlərin 

məngənəsində və müstəmləkə əsarətində boğulan Azərbaycan 

quberniyalarına eyni anda ümid və qorxu gətirmişdi. Lakin 1917-ci ilin 

Oktyabr inqilabı ilə köhnə imperiya sistemi tamamilə çökdü. Artıq 

Rusiyanın Birinci dünya müharibəsindən təktərəfli qaydada çıxması ilə 

sərhədlər və ön cəbhələrdən imperiya ordusu yoxa çıxmışdı. Azərbaycan 

quberniyalarından keçən qatarlar normal işləmirdi, telefon və teleqram 

əlaqəsi məhdud idi. Sərhədlərdəki gömrük xidməti işləmirdi. Köhnə rus 

əskinasına artıq etibar etmək olmazdı. Artıq bank xidmətləri də qaydasında 

aparılmırdı. İdxal və ixrac bir yana, ölkə daxilində ticarət etmək son dərəcə 

çətinləşmişdi. Vətəndaşların mülkləri və həyatları təhlükə altında idi. Çünki 

nə polis, nə də məhkəmələr normal işləyirdilər. Daimi xarici hədə 

qorxusundan insanlar özlərini təhlükəsiz hiss edə bilmirdilər. Yeni 

respublikanın Gürcüstan ilə ərazi ixtilafı, Qarabağda isə ermənilərlə silahlı 

münaqişəsi var idi. 

1918-ci ilin mayında Transqafqaz Seymi ona daxil olan xalqlar 

arasındakı ziddiyyətlər nəticəsində dağıldı. Azərbaycan Xalq Cümhuriyyəti 

milli azadlıq mübarizəsinin nəticəsi olaraq meydana çıxdı. Azərbaycan Xalq 

Cümhuriyyəti dünya dövlətçilik tarixində  dövlətçiliyin ən demokratik 

förmasını-cümhuriyyət idarəsini seçdi. Azərbaycan Xalq Cümhuriyyəti 

Müsəlman Şərqində ilk parlament respublikası idi. Milli Şura üzvləri 

“İstiqlal bəyannaməsini” hazırlayıb 28 may 1918-ci ildə Qafqaz canişini 

Mixayıl Vorontsovun sarayının böyük güzgülü zalında elan etdilər. 

Azərbaycan Şərqi və Cənubi Zaqafqaziya hüdudlarında milli dövlətçiliyini 

bərpa etdi.  

                                                           
 

1382 “Azərbaycan” qəzeti, 27 may 1998-ci il. 
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Transqafqaz Seyminin dağılması nəticəsində meydana gələn hər üç 

respublika Tiflisdə idilər. Azərbaycan Xalq Cümhuriyyəti mövcud 

vəziyyətdə Tiflisdə 18 gün “qonaq dövlət” statusunda qaldı. Azərbaycan 

Xalq Cümhuriyyəti Tiflisdə olduğu müddətdə dünya dövlətlərinə ilk 

müvəqqəti paytaxtı Gəncə olmaqla tanınma üçün müraciət etdi. Artıq 

Azərbaycan Xalq Cümhuriyyətini tanıma hərəkatı başlamışdır.  

1918-ci ilin yayında Azərbaycanda siyasi vəziyyət ikihakimiyyətliliklə 

səciyyələnirdi və istiqlaliyyət uğrunda mübarizə bu şəraitdə gedirdi. 

Azərbaycanın şərq hissəsində -  Bakı və Bakı quberniyasında  Bakı Xalq 

Komissarları Soveti fəaliyyət göstərirdi. Bölgənin qərb hissəsi isə 

(Gəncə və Gəncə quberniyası) Azərbaycan Xalq Cümhuriyyəti milli 

hökumətinin hakimiyyəti altında idi.  

Azərbaycan Xalq Cümhuriyyətinin Tiflis dövrü ərazi mübahisələri ilə 

əlaqədar olaraq çox gərgin keçmişdir. Sənədlərdən görünür ki, Cənubi 

Qafqazda Azərbaycan türklərinin uzun illərdən bəri  elliklə yaşadıqları 

ərazilər təqribən 150 min kv km-ə bərabər idi. Tarixi Azərbaycan torpaqları 

Cənubi Qafqazda 3 quberniya - Bakı, Yelizavetpol və İrəvan 

quberniyalarına daxil idi. Birinci olaraq ermənilər İrəvan şəhərinin  “siyasi  

mərkəz” olaraq onlara verilməsi ilə əlaqədar Milli Şuraya müraciət etdilər. 

Milli Şuranın İrəvanı ermənilərə verməsi asan olmadı. Xarici dövlətlər də 

İrəvanın ermənilərə verilməsinə təsir göstərirdilər. Nəticədə İrəvan siyasi 

mərkəz və ermənilərin qonşu Azərbaycan Xalq Cümhuriyyətinə qarşı 

birdəfəlik ərazi iddiasında olmaması şərti ilə verildi. Lakin tarix göstərdi ki, 

ermənilər heç vaxt əsassız ərazi iddialarından əl çəkməmişdilər. 

Azərbaycan Xalq Cümhuriyyətinin hələ ordusu formalaşmamışdır. Elan 

etdiyi müvəqqəti paytaxtı Gəncəyə köçmək də riskli idi. Burada 

Cümhuriyyətin əsas dayağı milli qüvvələr və Qafqaz İslam Ordusu yeni 

formalaşmaqda idi. 5 iyun 1918-ci ildə türk ordusu Gəncəyə daxil oldu.1383 

Gürcülərlə də ərazi mübahisələri var idi. Çox halda lazımi qiymət 

verilməsə də gürcülərlə əsas ərazi mübahisəsi Borçalı ilə əlaqədar idi. 

Borçalı 1736-cı ildə Nadir şah tərəfindən əhatə etdiyi ərazidən vergi 

toplamaq üçün tabeliyində olan gürcü çarı Teymuraza verilmişdir. Lakin 

sonrakı dövrlərdə xarici və daxili vəziyyət gürcülərə imkan verdi ki, əraziyə 

yiyələnsinlər. 1918-ci ilin mayından sonra Borçalı məsələsini demokratik 

yolla – xalq referendumu yolu ilə həll etmək mümkün idi. Ona görə ki, 

Borçalı əhalisinin əksəriyyəti Azərbaycan türkləri idi. Gürcüstanda yaşayan 

Azərbaycan türkləri Azərbaycan Xalq Cümhuriyyəti hökumətinə 

Azərbaycana birləşməklə əlaqədar xalqın adından səlahiyyətli şəxslər 

                                                           
 

1383Şeyxzamanlı N. Azərbaycan istiqlal mücadiləsi xatirələri. B., 1998, 158 s 
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müraciət mətni hazırlayıb göndərmişdilər. 1384  Lakin gürcü hökuməti 

vəziyyətin qarışıq olmasından faydalanaraq hərbi birlikləri ilə Borçalıya 

daxil olub ərazini zor ilə özlərinə birləşdirdilər. Azərbaycan Xalq 

Cümhuriyyəti də məsələni həll edə bilmədi. 

Azərbaycan Xalq Cümhuriyyəti 16 iyun 1918-ci ildə vətənpərvər 

qüvvələrin müşayiəti ilə Gəncəyə gəldi və şəhərdə fəaliyyətə başladı. 

Azərbaycan Xalq Cümhuriyyətinin Gəncəyə gəlməsi çox gərgin vəziyyətlə 

qarşılaşdı. Qafqaz İslam Ordusunun komandanı Nuru Paşa Gəncədə idi. 

İyun böhranının meydana çıxması Nuru Paşa ilə Milli Şura arasında 

münasibətlərin gərginləşməsi ilə başladı. Milli Şura təmkinlə hərəkət edərək 

böhranı aradan qaldıra bildi. Alınan qərara əsasən Milli Şura bütün 

hakimiyyəti hökumətə verməklə və Müəssislər Məclisinə 6 ay müddətində  

seçkilərin keçirilməsi şərti ilə özünü buraxdı. İyun böhranı Azərbaycan Xalq 

Cümhuriyyətinin 2-ci hökumət kabinetinin yaranması ilə nəticələndi.  

Azərbaycan Xalq Cümhuriyyəti Gəncədə olduğu müddətdə eyni zamanda 

bir sıra vacib məsələləri həll etdi. İlk olaraq Cümhuriyyətin yaradıcıları 

dövlət quruculuğu məsələlərini həll etdi. Təhlillərdən belə bir nəticəyə 

gəlmək olar ki, Azərbaycan Xalq Cümhuriyyəti hökuməti Gəncədə olduğu 

müddətdə vacib hüquqi aktları qəbul edə bildi. Azərbaycan Respublikası 

Dövlət Arxivində mühafizə olunan sənədlərin təhlili göstərir ki, Azərbaycan 

Xalq Cümhuriyyəti hökuməti Gəncədə olduğu müddətdə 210 hüquqi akt 

qəbul etmişdir.1385Hüquqi aktların təsnifatından görünür ki, bu aktlar dövlət 

idarəçiliyinin bütün sahələrini əhatə edirdi. 

Bakının erməni-bolşevik əsarətindən xilas edilməsi məsələsi Azərbaycan 

Xalq Cümhuriyyətinin qarşısında duran çətin və şərəfli vəzifə idi. 

Azərbaycan könüllüləri və Qafqaz İslam Ordusu əsgərləri Bakının azad 

edilməsi uğrunda mübarizəyə başladı. İlk vaxtlar əsas məsələ Bakı Xalq 

Komissarları Soveti ordusunun Gəncə üzərinə yürüşünün qarşısını almaq idi 

ki, ona da nail oldular. Cümhuriyyətin və Qafqaz İslam Ordusunun hərbi 

qüvvələri uğurlar qazanaraq Bakıya doğru zəfər yürüşünü həyata keçirdilər. 

Ardıcıl uğursuzluqlar nəticəsində Bakı Xalq Komissarları Soveti onu 

dəstəkləyən və ümidləri qırılan erməni rus qüvvələrinin tələbi ilə 1918-ci 

ilin iyulun sonunda istefa verdi, 1 avqust 1918-ci ildə daşnak və 

menşeviklər tərəfindən qurulmuş 5 nəfər diktatordan ibarət Sentrokaspi 

diktaturası tanınmamış dövlət olaraq hakimiyyəti ələ aldı. Real vəziyyətdə 

diktatura Bakıda hakimiyyəti ələ ala bilməmişdi. Şəhərdə özbaşınalıq var 

                                                           
 

1384Azərbaycan Mərkəzi Dövlət Arxivi, fond 970, siyahı 1, iş 24, vərəq 14–15; Azərbaycan 

EA Xəbərləri, Tarix Bölməsi. 
1385Azərbaycan Xalq Cümhuriyyətinin Gəncədə qəbul etdiyi hüquqi aktlar və tarixinin 

izahlı xronologiyası. Gəncə, 2018. 



 
 
 

476 
 

idi. İngilislər şəhərdə aclığın başladığı haqqında məlumat verirdilər. 1386 

Azərbaycan Xalq Cümhuriyyəti 15 sentyabr 1918-ci ildə Bakını azad edərək 

Sentrokaspi diktaturasına son qoydu.  

Amma gözlənilən bir şey var idi. Həm bolşeviklər, həm də Denikin və ya 

Kolçakın Ağ ordusu neftlə zəngin Bakını əldən vermək istəmirdi. Qırmızı, 

yaxud Ağ, vətəndaş müharibəsinin qalibi tez, ya gec Bakını ələ almağa 

çalışacaqdı. İranda da vəziyyət gərgin idi. İran Azərbaycan Respublikasının 

meydana çıxması ilə razılaşmırdi. Azərbaycana kömək edən və onu bütün 

vəziyyətlərdə dəstəkləyən Türkiyədə də ciddi dəyişikliklər meydana çıxdı. 

Azərbaycan Xalq Cümhuriyyəti Paris Sülh konfransının qərarına əsasən 

müstəqil dövlət kimi tanındı. Dünyanın bir çox ölkələri ilə səfirlik və 

nümayəndəliklər səviyyəsində diplomatik münasibətlər yarandı, ikitərəfli və 

çoxtərəfli müqavilələr, sazişlər bağlandı. 

Heç təsadüfi deyil ki, ümummilli lider Heydər Əliyev Cümhuriyyət 

liderlərini minnətdarlıq hissi ilə yad edilməsinin vacibliyini qeyd edirdi: “Bu 

gün, bu bayram günü Azərbaycan Xalq Cümhuriyyətinin yaradıcılarının və 

Azərbaycan Xalq Cümhuriyyətinin iki illik fəaliyyətini təmin edənlərin 

hamısını böyük minnətdarlıq hissi ilə yad edirik... Bunlara görə və bütün 

başqa sahələrdə göstərdiyi xidmətlərə görə Azərbaycan Xalq 

Cümhuriyyətinin qısa bir zamanda gördüyü işlər yüksək qiymətləndirilir. 

Ümidvaram ki, bu dövr Azərbaycanın tarixində parlaq səhifələr kimi daim 

yaşayacaq və gələcək nəsillər də ilk Azərbaycan Xalq Cümhuriyyətinin 

fəaliyyətinə yüksək qiymət verəcəklər”1387 . 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
 

1386Lionel Denstervil – “Dunsterforce macəraları”, 1920, s. 228. 
1387“Azərbaycan” qəzeti.   27 may, 1998 

https://az.wikipedia.org/wiki/Lionel_Denstervil
https://az.wikipedia.org/w/index.php?title=Dunsterforce_mac%C9%99ralar%C4%B1&action=edit&redlink=1
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Заключение 

 

Азербайджанская Демократическая Республика, первой столицей и 

штаб-квартирой борьбы которой был город Гянджа, является одной из 

самых славных и гордых страниц нашей истории. Общенациональный 

лидер Гейдар Алиев отметил, что «Основатели Демократической 

Республики - Мамед Амин Расулзаде, Фатали Хан Хойский, 

Алимардан бек Топчубашов, Насиб бек Усуббеков, Гасан бек Агаев, 

все представители первого Национального Совета, члены 

правительства имеют значительные исторические заслуги перед 

Азербайджанским народом. Сегодня наши люди с благодарностью 

вспоминают об их подвигах. Их деятельность и светлая память, 

воспоминания будут жить вечно в сердцах Азербайджанского народа». 

Свержение имперской системы в России не было хорошей новостью 

для простых людей. Февральская революция 1917 года дала 

одновременно надежду и разочарование губерниям Азербайджана, 

которые были утоплены в многочисленных проблемах и колониальном 

плену.Но с Октябрьской революцией 1917 года старая имперская 

система была полностью разрушена. После выхода России в 

одностороннем порядке с Первой мировой войны армия империи 

исчезла с границ и фронтов.Поезда, проходящие через 

Азербайджанские провинции, не работали нормально, телефонная и 

телеграфная связь была ограничена. Таможенная служба на границе не 

работала. Нельзя было бы полагаться на старые русские монеты. 

Банковские услуги больше не регулировались. Однако импорт и 

экспорт были чрезвычайно трудными для торговли по всей стране. 

Имущество и жизнь граждан были в опасности. Потому что ни 

полиция, ни суды не работали нормально. Люди не могли чувствовать 

себя в безопасности из-за постоянного внешнего страха. Новая 

республика имела территориальный спор с Грузией и вооруженный 

конфликт с армянами в Карабахе. 

В мае 1918-го года Закавказский сейм разразился в результате 

противоречий между его народами. Азербайджанская Демократичес-

кая Республика возникла в результате национально-освободительной 

борьбы. Азербайджанская Демократическая Республика избрала 

наиболее демократическую форму управления в истории мировой 

государственности-республиканскую администрацию. Азербайджанс-

кая Демократическая Республика была первой парламентской 

республикой на мусульманском Востоке. Члены Национального совета 

разработали «Декларацию независимости» и провозгласили 28 мая 

1918 года в большом зеркальном зале дворца Михаила Воронцова. 

Азербайджан восстановил национальную государственность в 

пределах границы Восточного и Южного Закавказья. 
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Все три республики после распада Закавказского Сейма, находились 

в Тбилиси. Азербайджанская Демократическая Республика оставалась 

в состоянии «гостя» в течение 18 дней в Тифлисе. Во время своего 

пребывания в Тбилиси Азербайджанская Демократическая Республика 

обратилась к мировым государствам за признанием города Гянджи в 

качестве первой временной столицы. Движение за признание 

Азербайджанской Демократической Республики уже началось. 

Летом 1918 года политическая ситуация в Азербайджане 

характеризовалась двоевластием, и борьба за независимость была в тех 

же условиях. В восточной части Азербайджана - в Баку и Бакинской 

губернии функционировал Бакинский Совет Народных Комиссаров. 

Западная часть региона (Гянджа и Гянджинская губерния) находилась 

под властью национального правительства Азербайджанской Демо-

кратической Республики. 

Тифлисский период Азербайджанской Демократической Республи-

ки был очень напряженным в связи с территориальными спорами. Из 

документов видно, что территория проживающих азербайджанцевна 

Южном Кавказе в течение веков, составляли около 150 000 кв. км. 

Исторические Азербайджанские земли были включены в три губернии 

Южного Кавказа - Бакинская, Елизаветпольская и Иреванская 

губернии. Впервую очередь, армяне обратились в Национальный 

Совет с просьбой предоставить им город Иреван в качестве 

«Политического центра». Национальный Совет не соглашался давать 

этот город армянам. Зарубежные страны также повлияли на передачу 

города Иреван армянам. В результате иранскому политическому 

центру и армянам были предоставлены разовые территориальные 

претензии к соседней Азербайджанской Демократической Республике. 

Однако история показала, что армяне никогда не отказывались от 

своих необоснованных территориальных претензий. 

Армия Азербайджанской Демократической Республики еще не 

сформировалась. Было также рискованно перемещаться в свою 

временную столицу, Гянджу. Национальные силы и Кавказская 

Исламская Армия были основной поддержкой республики. 5 июня 

1918 года турецкая армия вошла в Гянджу. 

С грузинами тоже были территориальные споры. В большинстве 

случаев основной территориальный спор с Грузией был связан с 

Борчалы. Борчалы был передан грузинскому царю Теймуразу, который 

был подчинен сбору налогов в 1736 году Надиром Шахом. Однако в 

более поздние периоды внешняя и внутренняя ситуация позволила 

грузинам получить доступ к территории. После мая 1918 года 

урегулирование вопроса Борчалы стало возможным на демократичес-

ком референдуме. Потому что, большинство населения Борчалы были 

азербайджанскими тюрками. Азербайджанские тюрки, проживающие в 
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Грузии, подготовили и направили апелляционный текст правительству 

Азербайджанской Демократической Республики от имени народа. 

Однако грузинское правительство воспользовалось сложной ситуацией 

и вошло в Борчалы с воинскими частями и с трудом объединило их. 

Азербайджанская Демократическая Республика не смогла решить этот 

вопрос. 

16 июня 1918 года Азербайджанская Демократическая Республика 

прибыла в Гянджу в сопровождении патриотическихвоенных сил и 

начала действовать в городе. Приход Азербайджанской Демократичес-

кой Республики в Гянджу был очень напряженным. Командующий 

Кавказской Исламской Армии Нуру Паша находился в Гяндже. 

Появление июньского кризиса началось с напряженности между Нуру 

Пашей и Национальным Советом. Национальный Совет смог 

справиться с кризисом сдержанностью. В соответствии с принятым 

решением Национальный Совет оставил правительство в полном 

контроле за Национальной Ассамблеей и избрал эту Ассамблею 

сроком на 6 месяцев. Июньский переворот привел к созданию 2-го 

Кабинета Азербайджанской Демократической Республики. 

Азербайджанская Демократическая Республика решила ряд важных 

вопросов во время своего пребывания в Гяндже. Во-первых, создатели 

республики решили вопросы государственного строительства. Можно 

сделать вывод, что Азербайджанская Демократическая Республика 

смогла принять важные правовые акты в течение своего 

существования в Гяндже. Анализ документов, хранящихся в 

Государственном Архиве Азербайджанской Республики, показывает, 

что Азербайджанская Демократическая Республика приняла 210 

правовых актов за время своего существования в городе Гяндже. Из 

классификации правовых актов она охватывает все сферы 

государственного управления. 

Общенациональный лидер Гейдар Алиев с благодарностью отметил 

важность почтения лидеров Азербайджанской Демократической 

Республики: “Сегодня в этот праздник мы благодарны всем тем, кто 

был основателями Азербайджанской Демократической Республики и 

обеспечилиее двухлетнюю деятельность”. 

Вопрос освобождения Баку от армяно-большевистских сил был 

сложной и славной задачей, стоящей перед Азербайджанской 

Демократической Республикой. Добровольцы Азербайджана и солдаты 

Кавказской Исламской Армии начали борьбу за освобождение Баку. 

Поначалу основной вопрос состоял в том, чтобы предотвратить 

нашествиесил Бакинского Совета Народных Комиссаров против 

Гянджи. Военным силам республики и Кавказской Исламской Армии 

удалось провести марш победы в сторону Баку. В результате 

последовательного провала Бакинский Совет Народных Комиссаров 
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ушел в отставку в конце июля 1918 года, а диктатура «Центрокаспи», 

созданная дашнаками и меньшевиками 1 августа 1918 года, состоявшая 

из 5 диктаторов, взяла власть в качестве непризнанного государства. 

На самом деле диктатура не смогла справиться с властью в Баку. В 

городе была анархия. Британцы были проинформированы о начале 

голода в городе. 15 сентября 1918 года Азербайджанская 

Демократическая Республика освободила Баку и завершила диктатуру 

“Центрокаспи”. 

Но был неизбежен факт что,как большевики, так и белгвардейцы 

Деникина или армии Колчака не хотели упустить из рук богатую нефть 

Баку. Красные или Белые, в любом случае победители гражданской 

войны рано или поздно попытаются взять под власть Баку. Ситуация в 

Иране была напряженной и этот режим не соглашалась с появлением 

Азербайджанской Республики. Значительные изменения произошли в 

Турции, которая помогла Азербайджану и поддержала его во всех его 

условиях. 

Решением Парижской конференции Азербайджанская Демократи-

ческая Республика была признана независимым государством. Были 

созданы дипломатические отношения со многими странами мира на 

основе создания посольств и представительств, также подписаны 

двусторонние и многосторонние соглашения. 

«Проведенные работы во всех областях и заслуги Азербайджанской 

Демократической Республики в краткосрочном периоде, высоко 

ценятся. Надеюсь, что этот период будет всегда оставаться 

блестящими страницами в истории Азербайджана, а будущие 

поколения также по достоинству оценят деятельность первой 

Азербайджанской Демократической Республики». 
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Conclusion 

 

Azerbaijan Democratic Republic, the first capital and headquarters of the 

struggle of which was Ganja city, is one of the most glorious and proud 

pages of our history. National leader Heydar Aliyev noted: 

“Founders of the Democratic Republic - Mamed Amin Rasulzade, Fatali 

Khan Khoysky, Alimardan bey Topchubashov, Nasib bey Usubbeyov, 

Hasanbey Agayev, all representatives of the first National Council, and 

members of the government have significant historical merits to the 

Azerbaijani people. Today, our people remember with gratitude their 

exploits. Their activities and a bright memory, memories will live forever in 

the hearts of the Azerbaijani people”. 

The overthrow of the imperial system in Russia was not good news for 

ordinary people. The February Revolution of 1917 gave both hope and 

disappointment to the provinces of Azerbaijan, which were drowned in 

numerous problems and colonial captivity. But with the October Revolution 

of 1917, the old imperial system was completely destroyed. After the 

withdrawal of Russia unilaterally from the First World War, the army of the 

empire disappeared from the frontiers and borders. Trains passing through 

the Azerbaijani provinces did not work properly, telephone and telegraph 

communication was limited. The customs service at the border was not 

working. You could not rely on old Russian coins. Banking services were 

no longer regulated. However, imports and exports were extremely difficult 

to trade throughout the country. The property and life of citizens were in 

danger. Because neither the police nor the courts worked normally. People 

could not feel secure because of the constant external fear. The new republic 

had a territorial dispute with Georgia and an armed conflict with Armenians 

in Karabakh. 

In May 1918 the Transcaucasian Seim broke out as a result of the 

contradictions between its peoples. The Azerbaijan Democratic Republic 

emerged as a result of the national liberation struggle. The Democratic 

Republic of Azerbaijan elected the most democratic form of government in 

the history of world statehood - the republican administration. The 

Azerbaijan Democratic Republic was the first parliamentary republic in the 

Muslim East. Members of the National Council developed the “Declaration 

of Independence” and proclaimed May 28, 1918 in a large mirror room of 

the palace of Mikhail Vorontsov. Azerbaijan restored the national statehood 

within the border of the Eastern and Southern Transcaucasia. 

All three republics after the collapse of the Transcaucasian Seim were in 

Tbilisi. The Azerbaijan Democratic Republic remained in the state of 

“guest” for 18 days in Tiflis. During his stay in Tbilisi, the Azerbaijani 

Democratic Republic appealed to the world states for recognizing the city of 
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Ganja as the first temporary capital. The movement for the recognition of 

the Azerbaijan Democratic Republic has already begun. 

In the summer of 1918, the political situation in Azerbaijan was 

characterized by a dual power, and the struggle for independence was in the 

same conditions. In the eastern part of Azerbaijan - the Baku Council of 

People's Commissars operated in Baku and the Baku province. The western 

part of the region (Ganja and Ganja province) was under the authority of the 

national government of the Azerbaijan Democratic Republic. 

Tiflis period of the Azerbaijan Democratic Republic was very tense in 

connection with territorial disputes. It can be seen from the documents that 

the territory of Azerbaijanis living in the South Caucasus for centuries was 

about 150,000 square meters. km. Historical Azerbaijani lands were 

included in three provinces of the South Caucasus - Baku, Elizavetpol and 

Irevan provinces. First of all, the Armenians appealed to the National 

Council with a request to provide them with the city of Irevan as the 

"Political Center". The National Council did not agree to give this city to the 

Armenians. Foreign countries also influenced the transfer of the city of 

Irevan to Armenians. As a result, the Iranian political center and Armenians 

were granted one-off territorial claims to the neighboring Azerbaijan 

Democratic Republic. However, history has shown that Armenians never 

gave up their unjustified territorial claims. 

Army of the Azerbaijan Democratic Republic has not yet been formed. It 

was also risky to move to his temporary capital, Ganja. The national forces 

and the Caucasian Islamic Army were the main support of the republic. On 

June 5, 1918, the Turkish army entered Ganja. 

With Georgians, too, there were territorial disputes. In most cases, the 

main territorial dispute with Georgia was associated with Borchali. Borchali 

was transferred to the Georgian Tsar Teymuraz, who was subordinated to 

tax collection in 1736 by Nadir Shah. However, in later periods, the external 

and internal situation allowed the Georgians to gain access to the territory. 

After May 1918, the settlement of Borchali's issue became possible in a 

democratic referendum. Because, the majority of Borchali's population were 

Azeri Turks. Azerbaijani Turks living in Georgia prepared and sent an 

appeal text to the government of the Azerbaijani Democratic Republic on 

behalf of the people. However, the Georgian government took advantage of 

the difficult situation and joined Borchali with military units and hardly 

unite them. The Azerbaijani Democratic Republic could not solve this issue. 

On June 16, 1918, the Azerbaijan Democratic Republic arrived in Ganja 

accompanied by patriotic military forces and began to operate in the city. 

The arrival of the Azerbaijani Democratic Republic in Ganja was very tense. 

Commander of the Caucasian Islamic Army Nuru Pasha was in Ganja. The 

appearance of the June crisis began with tension between Nuru Pasha and 

the National Council. The National Council was able to cope with the crisis 
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of restraint. In accordance with the decision, the National Council left the 

government in full control of the National Assembly and elected this 

Assembly for a period of 6 months. The June coup led to the creation of the 

second Cabinet of the Azerbaijan Democratic Republic. 

The Azerbaijan Democratic Republic solved a number of important 

issues during its stay in Ganja. First, the founders of the republic have 

resolved the issues of state construction. It can be concluded that the 

Azerbaijan Democratic Republic was able to adopt important legal acts 

during its existence in Ganja. The analysis of documents kept in the State 

Archive of the Republic of Azerbaijan shows that the Azerbaijan 

Democratic Republic has adopted 210 legal acts during its existence in the 

city of Ganja. From the classification of legal acts, it covers all spheres of 

public administration. 

National leader Heydar Aliyev noted with gratitude the importance of 

respecting the leaders of the Azerbaijan Democratic Republic: “Today, on 

this holiday, we are grateful to all those who were the founders of the 

Azerbaijan Democratic Republic and ensured its two-year activity”. 

The issue of the liberation of Baku from the Armenian-Bolshevik forces 

was a difficult and glorious task facing the Azerbaijan Democratic Republic. 

Volunteers of Azerbaijan and soldiers of the Caucasian Islamic Army 

started the struggle for the liberation of Baku. Initially, the main issue was 

to prevent the invasion of the forces of the Baku Council of People's 

Commissars against Ganja. The military forces of the republic and the 

Caucasian Islamic Army managed to march victory towards Baku. As a 

result of the successive failure, the Baku Council of People's Commissars 

resigned at the end of July 1918, and the dictatorship of Centrocaspi, created 

by the Dashnaks and Mensheviks on August 1, 1918, consisting of 5 

dictators, took power as an unrecognized state. In fact, the dictatorship could 

not cope with the authorities in Baku. In the city there was anarchy. The 

British were informed of the beginning of the famine in the city. On 

September 15, 1918, the Azerbaijan Democratic Republic liberated Baku 

and completed the dictatorship of “Centrocaspi”. 

But the fact was inevitable that both the Bolsheviks and Denikin's White 

Guards or Kolchak's army did not want to lose rich oil from Baku. Reds or 

Whites, in any case, the winners of the civil war will sooner or later try to 

take control of Baku. The situation in Iran was tense and this regime did not 

agree with the appearance of the Republic of Azerbaijan. Significant 

changes took place in Turkey, which helped Azerbaijan and supported it in 

all its conditions. 

By decision of the Paris Conference, the Azerbaijani Democratic 

Republic was recognized as an independent state. Diplomatic relations were 

established with many countries of the world on the basis of the 
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establishment of embassies and missions, bilateral and multilateral 

agreements have also been signed. 

“The works carried out in all fields and the merits of the Democratic 

Republic of Azerbaijan in the short run are highly appreciated. I hope that 

this period will always remain brilliant pages in the history of Azerbaijan, 

and future generations will also appreciate the activities of the first 

Azerbaijani Democratic Republic”. 
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ƏLAVƏLƏR 
 

Azərbaycan Xalq Cümhuriyyəti   

I hökumət kabineti:  

28.05.1918 – 17.06.1918. 
 

1. Nazirlər Şurasının sədri və Daxili İşlər naziri – F.Xoyski (bitərəf). 

2. Hərbi nazir – X.Sultanov (Müsavat). 

3. Xarici İşlər naziri – M.H. Hacınski (Müsavat). 

4. Maliyyə və Xalq Maarifi naziri - N.Yusifbəyli (Müsavat). 

5. Ədliyyə naziri – X.Xasməmmədov (Müsavat). 

6. Ticarət və Sənaye naziri – M.Y.Cəfərov (bitərəf, sonra – Müsavat). 

7. Əkinçilik və Əmək naziri – Ə.Şeyxülislamzadə (Hümmət). 

8. Yollar, Poçt və Teleqraf naziri – X.Məlikaslanov (bitərəf). 

9. Dövlət müfəttişi – C.Hacınski (Sosialist). 

 

II hökumət kabineti:  

17.06.1918 – 07.12.1918. 
 

1. Nazirlər Şurasının sədri və Ədliyyə naziri F.Xoyski (bitərəf). 

2. Xarici İşlər naziri – M.Hacınski (Müsavat). 

3. Xalq Maarifi və Dini Etiqad naziri – N.Yusifbəyli (Müsavat). 

4. Daxili İşlər naziri – B.Cavanşir (bitərəf). 

5. Əkinçilik naziri – X.Sultanov (Müsavat). 

6. Səhiyyə və Sosial - Təminat naziri - X.Rəfibəyli (bitərəf ). 

7. Yollar naziri – X.Məlikaslanov (bitərəf). 

8. Ticarət və Sənaye naziri – A.Aşurov (bitərəf). 

9. Maliyyə naziri – Ə.Əmircanov (bitərəf ). 

10. Portfelsiz nazir – Ə.M.Topçubaşov (bitərəf). 

11. Portfelsiz nazir – M.Rəfiyev (Müsavat ). 

12. Portfelsiz nazir – X.Xasməmmədov (Müsavat). 

6.10.1918 tarixli kabinədaxili dəyişikliklərdən sonra 
1. Nazirlər Şurasının sədri – F.Xoyski (bitərəf). 

2. Ticarət, Sənaye və Daxili İşlər naziri –B.Cavanşir (bitərəf). 

3. Xarici İşlər naziri – Ə.M.Topçubaşov (bitərəf). 

4. Maliyyə naziri – M.H.Hacınski (Müsavat). 

5. Xalq Maarifi naziri – H.Yusifbəyli (Müsavat ). 

6. Yollar naziri – X.Xasməmmədov (bitərəf). 

7. Əkinçilik naziri – X. Sultanov (Müsavat). 

8. Xalq Səhiyyəsi naziri – X.Rəfibəyli (bitərəf). 

9. Poçt - Teleqraf naziri – A.Aşurov (bitərəf). 

10. Sosial- Təminat və Dini Etiqad naziri – M.Rəfiyev (Müsavat). 

11. Hərbi İşlər üzrə müvəkkil – İ.Ziyatxan (bitərəf). 

12. Dövlət müfəttişi – Ə.Əmircanov (bitərəf). 
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III hökumət kabineti: 

 26. 12. 1918 - 14. 03. 1919. 
 

1. Nazirlər Şurasının sədri və Xarici işlər naziri – F.Xoyski (bitərəf). 

2. Daxili İşlər naziri – X.Xasməmmədov (Müsavat). 

3. Maliyyə naziri – İ.Protasov (Slavyan-Rus Cəmiyyəti). 

4. Yollar naziri – X. Məlikaslanov (bitərəf). 

5. Ədliyyə nazırı – T.Makinski (?) . 

6. Maarif və Dini Etiqad nazırı – N.Yusifbəyli (Müsavat ). 

7. Poçt-Teleqraf və Əmək naziri – A.Səfikürdski (Sosialist). 

8. Hərbi nazir – S.Mehmandarov (bitərəf). 

9. Sosial - Təminat naziri – R.Xoyski (bitərəf). 

10. Xalq Səhiyyəsi naziri – Y.Gindes ( Slavyan-Rus Cəmiyyəti ). 

11. Ticarət və Sənaye naziri – M.Əsədullayev (bitərəf). 

12. Dövlət müfəttişi – M.H.Hacınski (16.01. 1919 ). 

13. Ərzaq naziri – K.Lizqar (Slavyan-Rus Cəmiyyəti). 

14. Əkinçilik naziri – X.Sultanov (Müsavat). 

  

IV hökumət kabineti: 

 14. 03. 1919 – 22. 12. 1919. 
 

1. Nazirlər Şurasının sədri və Daxili İşlər naziri – N.Yusifbəyli (bitərəf). 

2. Maliyyə naziri – Ə.Həsənov (bitərəf). 

3. Ticarət və Sənaye naziri – A. Əminov (bitərəf). 

4. Xarici İşlər naziri – M.Y.Cəfərov (Müsavat). 

5. Yollar naziri – X.Məlikaslanov (bitərəf ). 

6. Poçt - Teleqraf naziri – C.Hacınski (Sosialist). 

7. Hərbi nazir – S.Mehmandarov (bitərəf). 

8. Sosial-Təminat naziri – V.Klenevski (Slavyan-Rus Cəmiyyəti). 

9. Səhiyyə naziri – A.Dastakov (?) . 

10. Maarif və Dini Etiqad naziri – R.Kaplanov (Əhrar). 

11. Əkinçilik naziri – A.Qardaşov (Əhrar) . 

12. Portfelsiz nazir – X.Amaspür (Daşnaksutyun). 

13. Dövlət müfəttişi – N.Nərimanbəyli (Müsavat). 

14. Ədliyyə və Əmək naziri –A. Səfikürdski (Sosialist ). 

15. Sonralar Daxili İşlər naziri – X.Xasməmmədov (Müsavat). 

  

V hökumət kabineti:  

24. 12. 1919 – 01. 04. 1920. 
 

1. Nazirlər Şurasının sədri – N.Yusifbəyli (Müsavat ). 

2. Xarici İşlər naziri – F.Xoyski ( bitərəf ). 

3. Hərbi nazir – S.Mehmandarov ( bitərəf ). 
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4. Daxili İşlər naziri – M.H.Hacınski 18. 09. 02. 1920- dən sonra M.Vəkilov 

(birincisi əvvəl Müsavat, sonra kommunist, M.Vəkilov - Müsavat). 

5. Ədliyyə naziri – X.Xasməmmədov (Müsavat). 

6. Maliyyə naziri – R.Kaplanov (Əhrar). 

7. Maarif və Dini Etiqad naziri – H.Şahtaxtinski (05.03.1920-dən sonra 

N.Şahsuvarov,  hər ikisi-İittihad). 

8. Əmək və Əməkçilik naziri – Ə.C.Pepinov (sosialist). 

9. Yollar naziri, eyni zamanda Ticarət, Sənaye və Ərzaq üzrə müvəqqəti 

nazir – X.Məlikaslanov (18.02.1920-dən sonra ticarət, sənaye və ərzaq 

naziri – M.H.Hacınski ). 

10. Poçt -Teleqraf naziri – C.Hacınski (sosialist). 

11. İctimai Təminat və Səhiyyə naziri – M.Rəfiyev (Müsavat). 

12. Dövlət müfəttişi – H.Məmmədbəyov (İttihad). 
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AZƏRBAYCAN XALQ CÜMHURİYYƏTİNİN FOTO-ARXİVİNDƏN 

 

 

 
 

Hökumətin Gəncədə fəaliyyət göstərdiyi bina 
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Xalq Cümhuriyyətinin ilk bayrağı, 1918-ci il 21 iyun 

 

 

 

 

 
 

Xalq Cümhuriyyətinin üçrəngli bayrağı, 1918-ci il  9 noyabr 
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Üçrəngli bayrağın təsdiq edilməsi haqqında qərar 
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Xalq Cümhuriyyəti dövründə hazırlanmış gerb layihəsi 

 

 
Azərbaycan Xalq Cümhuriyyəti dövründə Dövlət Himni 
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Azərbaycan Xalq Cümhuriyyəti Xarici İşlər Nazirliyinin 1919-cu il 

Paris Sülh Konfransında təqdim etdiyi rəsmi xəritənin rəngli forması 

 
Azərbaycan Xalq Cümhuriyyətinin inzibati-ərazi vahidləri (1918-1920) 

https://az.wikipedia.org/wiki/1919
https://az.wikipedia.org/wiki/Paris_S%C3%BClh_Konfrans%C4%B1
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İlk radiostansiyanın fəaliyyətə başlaması münasibətilə Ə.Topçubaşovun 

təbrik məktubu. 1919-cu il  28 noyabr 
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Ə.Topçubaşovun Azərbaycanın müstəqilliyinin tanınması haqqında 

Paris Sülh Konfransının sədrinə məktubu. 1919-cu il  31 may 
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Azərbaycanın müstəqilliyi haqqında teleqram. Tiflıs, 1918-ci il  30 may 

 
 

Ə.Topçubaşovun Paris Sülh Konfransındakı Böyük Britaniya 

nümayəndə heyətinə məktubu. 1919-cu il  25 iyul 
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Xalq Cümhuriyyəti dövründə hazırlanmış orden və medalların eskizləri 
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Xalq Cümhuriyyəti Ordusunun zabitləri. Gəncə, 1918-ci il 

 

 
 

Qafqaz İslam Ordusunun zabitləri şəfqət bacıları ilə birlikdə.  

Gəncə, 1918-ci il 
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İstiqlaliyyətin elan olunması haqqında teleqram. 1918-ci il  30 may 
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Azərbaycan Xalq Cümhuriyyəti Parlamentinin açılışı 

 

 
 

Azərbaycan Xalq Cümhuriyyəti Parlamentinin ilk iclası 
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Azərbaycan Xalq Cümhuriyyəti Parlamentinin üzvləri 

 

 
 

İstiqlal Bəyannaməsinin elan olunması. Tiflis, 1918-ci il  28 may 
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Türkiyənin Hərbi naziri Ənvər Paşa Batumda, 1918-ci il 

 

 

 
 

İsak Boradin. 26 Bakı Komissarlarının güllələnməsi  

https://az.wikipedia.org/wiki/%C6%8Fnv%C9%99r_Pa%C5%9Fa
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General Əlağa Şıxlinski və Nuru Paşa Qafqaz İslam  

Ordusunun  əsgər və zabitləri arasında. Gəncə. 1918-ci il  
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          Azərbaycan  Xalq  Cümhuriyyətinin paytaxtı və mübariz  

qərargahı- Gəncə 

 

 

 

 

Gändschä - das erste Haupt- und Hauptquartier der Volks Republik 

Aserbaidschan 

 

 

Гянджа - первая столица и боевой штаб Азербайджанской 

Демократической Республики 

 

 

 

Ganja - le premier siège de la capitale et de la lutte de la République 

populaire d'Azerbaïdjan 

 

 

 

 

Ganja - the first capital and fighter headquarter of the Azerbaijan 

Democratic Republic 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 
 

520 
 

 
 

Həsənbala Hənifə oğlu   Sadıqov 
 

Sadıqov Həsənbala Hənifə oğlu 1946-cı ildə Masallı rayonunun Təklə 

kəndində anadan olmuşdur. 1964-cü ildə orta məktəbi medalla 
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tarix fakültəsində Lenin təqaüdü ilə oxumuş və fərqlənmə diplomu ilə 

məzun olmuşdur. 
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Gəncə Dövlət Universiteti) SSRİ tarixi kafedrasında işləməyə başlamış, 

1969-1970-ci illərdə hərbi xidmətdə olmuşdur. 1971-1976-cı illərdə 

GDPİ-də müəllim, 1976-1983-cü illərdə SSRİ tarixi kafedrasında baş 

müəllim olaraq çalışmışdır. 1975-ci ildən tarix elmləri namizədi, 1992-ci 

ildən tarix elmləri doktorudur. 1983-cü ilin mayından kafedranın 

dosenti, 1994-cü ilin noyabrından professor ştatındadır. 

25 iyun 1983-cü ildə Tarix fakültəsinin dekanı seçilmiş, 1988-ci ildən 

1992-ci ilin oktyabrına qədər Birləşdirilmiş Tarix-Ədəbiyyat 

fakültəsinin dekanı işləmişdir. 15 dekabr 1992-ci ildən 18 noyabr 1994-

cü ilə qədər Gəncə Dövlət Pedaqoji İnstitutunda rektor işləmişdir. 

5 iyul 1998-ci il tarixindən 2008-ci il fevralın sonuna qədər Türkiyə 

Respublikasının Yüzüncü İl Universitetində professor, eyni zamanda 

postsovet ölkələri üzrə prorektor işləmişdir.  

2008-ci ilin fevralından Gəncə Dövlət Universitetində Ümumi tarix 

kafedrasının müdiri, 2011-2015-ci illərdə Tarix-coğrafiya fakültəsinin 

dekanı işləmişdir. Hal-hazırda Gəncə Dövlət Universitetinin professoru 

olmaqla AMEA  Gəncə Bölməsi Diyarşünaslıq İnstitutunda Azərbaycan 

tarixi şöbəsinin müdiridir. 2009-cu ildən Azərbaycan Respublikasının 

əməkdar müəllimidir.  

Onlarla kitabın, yüzlərlə məqalənin müəllifidir, onlarla beynəlxalq 

konfransda iştirak etmişdir. Azərbaycanda və Türkiyədə tarixçi 

kadrların hazırlanmasında fəal iştirak etmişdir. 

Evlidir, iki oğlu, 4 nəvəsi var. 
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