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Naxçıvan Muxtar Respublikası Ali Məclisi Sədrinin        

Araz-Türk Cümhuriyyətinin fəaliyyətinin tədqiq           

edilməsi haqqında  

 

SƏRƏNCAMI 

 

Çoxəsrlik dövlətçilik ənənələri olan Naxçıvan milli istiqlaliyyət 
tariximizdə xüsusi yer tutur. XX əsrin əvvəllərində Naxçıvanın ağır tarixi-
siyasi şəraitdə erməni təcavüzü və soyqırım siyasəti ilə üz-üzə qalması, 
burada güclü dövlət idarəçiliyi və nizami hərbi qüvvələrin təşkilinə ciddi 
ehtiyac yaratmışdır. 1918-ci ildə tarixi zərurətdən yaranan Araz-Türk 
Cümhuriyyətinin uğurlu hərbi və diplomatik fəaliyyəti Naxçıvanı erməni 
təcavüzündən qorumuş və bununla da dövlət müstəqilliyi uğrunda 
mübarizədə Azərbaycanın ərazi bütövlüyü təmin olunmuşdur. 

Araz-Türk Cümhuriyyətinin müstəqillik tariximizdəki müstəsna 
xidmətlərini və siyasi əhəmiyyətini nəzərə alıb, fəaliyyətinin elmi əsaslarla 
tədqiq edilməsi və öyrənilməsi məqsədilə Naxçıvan Muxtar Respublikası 
Konstitusiyasının 5-ci maddəsinin II hissəsinin 22-ci bəndini rəhbər 
tutaraq qərara alıram: 

1. Naxçıvan Muxtar Respublikası Ali Məclisinin Sədri yanında Elmin 
İnkişafı Fondu Azərbaycan Milli Elmlər Akademiyasının Naxçıvan 
Bölməsi ilə birgə “Araz-Türk Cümhuriyyəti” elmi-tədqiqat qrupu 
yaratsın. 

2. Tədqiqatın nəticələri əsasında elmi nəşr hazırlansın. 
 

 

Naxçıvan Muxtar Respublikası 

Ali Məclisinin Sədri                                                  VASİF TALIBOV 

 

Naxçıvan şəhəri, 24 sentyabr 2019-cu il 
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G İ R İ Ş 
 

 Naxçıvan ərazisi müxtəlif tarixi dövrlərdə coğrafi cəhətdən 
Azərbaycanın mərkəzi əyalətlərindən biri olmuşdur. Lakin XIX 
əsrin əvvəllərində Azərbaycan tarixi torpaqlarının böyük bir 
qismini itirdikdən sonra o, Azərbaycanın sərhəd bölgəsinə çevril-
mişdir. 1920-ci ildə isə ölkəmizin tarixi ərazilərindən olan Zən-
gəzurun itirilməsi ilə Naxçıvan Azərbaycandan ayrı düşmüşdür. 
Əslində bu vəziyyət böyük dövlətlərin məqsədli fəaliyyətləri ilə 
baş vermişdir. Burada əsas məqsəd Naxçıvanı Azərbaycandan 
ayrı salmaq, onun sərhəd əlaqələrini pozmaq və bölgəni Ermənis-
tana vermək idi. XX əsrin əvvəllərində bu istiqamətdə ingilislər 
və amerikalılar cəhdlər göstərmiş, bəzi illərdə məqsədlərinə mü-
vəqqəti olaraq nail olmuş, lakin qəhrəman naxçıvanlılar 
əzmkarlıqla mübarizə aparmış və ərazinin Ermənistana birləş-
dirilməsinə yol verməmişlər.  
 Azərbaycan xalqının ümummilli lideri Heydər Əliyev 
erməni işğalçılarının Naxçıvan ərazisinə yiyələnmək məqsəd-
lərindən bəhs edərək qeyd etmişdir ki, “Naxçıvanın ətrafındakı 

torpaqlar da Azərbaycan torpağı olmuşdur. Ermənilər o biri 

torpaqları əllərinə keçirdikləri kimi, Naxçıvanı da əllərinə 

keçirməyə çalışmışlar. Əgər onlar bəzi yerlərdə istədiklərinə 

nail ola bilmişlərsə, Naxçıvan ərazisində bunu edə 

bilməmişlər”. 

1918-1920-ci illərdə bölgə əhalisinin üçdə birindən çoxu 
soyqırımına məruz qalmış, bir hissəsi isə məcburiyyət ucbatından 
bölgədən qaçqın düşmüşlər. Erməni qüvvələri ən vəhşi üsullarla 
əhaliyə divan tutmuş, kəndlər dağıdılmış, yandırılmış, naxçıvan-
lıları soyqırıma məruz qoymuşlar. Bütün bunlara mərdliklə dözən 
Naxçıvanın yerli müsəlman əhalisi çətin vaxtlarda Osmanlı döv-
lətinə müraciət etmiş, yeri gəldikcə onların da yardım və köməyi-
nə arxalanmış, bir an da olsa mübarizələrindən qalmamışlar. Tə-
sadüfi deyildir ki, Ermənistanın ilk Baş naziri sonrakı illərdə çı-
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xışlarının birində qeyd etmişdir ki, “inzibati tədbirlərlə müsəlman 
rayonlarında qayda-qanun yarada bilmədik, silaha əl atmağa, qo-
şun yeritməyə, dağıtmağa və qırğın salmağa məcbur olduq və 
hətta uğursuzluğa uğradıq. Şərur, Naxçıvan kimi mühüm yerlərdə 
öz hakimiyyətimizi hətta silah gücünə qura bilmədik, məğlub ol-
duq və geri çəkildik”. 

Araz-Türk Cümhuriyyətinin yaranması zərurətindən bəhs 
edən Naxçıvan Muxtar Respublikası Ali Məclisinin Sədri Vasif 
Talıbov demişdir: “Böyük dövlətlərin təsiri ilə qədim Azərbay-

can torpaqları olan Zəngəzurun və İrəvanın Ermənistana veril-

məsindən sonra Naxçıvan Muxtar Respublikasının indiki ərazi-

si təcrid olunmuş vəziyyətə düşmüş, Azərbaycanın əsas ərazisi 

ilə əlaqə kəsilmişdir. Belə bir vəziyyətdə - 1918-ci ilin noyabrın-

da Naxçıvanda yaradılmış Araz-Türk Cümhuriyyəti Naxçıvanın 

Ermənistan daşnak hökuməti tərəfindən ilhaq edilməsinin qar-

şısını aldı və tarixi Azərbaycan torpaqlarını qoruyub saxladı”. 
Birinci Dünya müharibəsində Almaniya tərəfindən mühari-

bəyə qoşulan, lakin məğlub olan Osmanlı dövləti Mudros sazi-
şinə görə qoşunlarını Azərbaycandan, eləcə də onun ayrılmaz tər-
kib hissəsi olan Naxçıvandan çıxarmalı oldu. Bu ərazilər ingilis-
lərin nüfuz zonasına daxil edildi. Bölgənin azərbaycanlı əhalisi 
özünü və torpağını qorumaq üçün nizami hərbi qüvvələrə və döv-
lət strukturuna malik deyildi. Ona görə də milli vətənpərvər qüv-
vələr Naxçıvan bölgəsini erməni təcavüzündən qorumaq üçün 
Araz-Türk Cümhuriyyətini yaratdılar. Araz-Türk Cümhuriyyəti-
nin yaradılması təşəbbüsü ilə yerli azərbaycanlılar – naxçıvan-
lılar, şərurlular, ordubadlılar çıxış etmiş, digər ərazilərin nüma-
yəndələri də onları müdafiə etmişlər. Araz-Türk Cümhuriyyəti 
dövlət hakimiyyət strukturlarını, parlamentini, silahlı qüvvələrini, 
polis sistemini yaratdı. Araz-Türk Cümhuriyyəti Naxçıvanın daş-
nak hücumlarından qorunmasında mühüm rol oynadı. Cümhuriy-
yət hökuməti öz suveren hüquqlarını və hakimiyyətini qəti 
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şəkildə bərqərar etmək üçün Araz-Türk Cümhuriyyətinin yerində 
Naxçıvan general-qubernatorluğu yaratdı. Bəhram xan Naxçı-
vanski  general-qubernator təyin edildi.  
 Naxçıvanda qurulan hakimiyyət strukturları əhalini öz ətra-
fında birləşdirərək erməni işğalçılarına qarşı fəal mübarizə         
aparırdı. Bu sahədə Azərbaycan Xalq Cümhuriyyəti hökuməti öz 
imkanı daxilində onlara kömək edirdi. 
 Tədqiqat işində ingilis və amerikanların ikili siyasətlərinə 
də diqqət yetirilmişdir. General Tomson və onun nümayəndələri 
Qarabağı Azərbaycanın, Qars, Sürməli, Şərur, Naxçıvan və Zən-
gəzuru Ermənistanın tərkibində görmək istəyirdi. 1919-cu ilin 
əvvəlindən Naxçıvana gələn ingilis heyəti general-qubernatorluq 
yaratmış və Naxçıvan diyarını idarə etməyə səy göstərmişdir. İn-
gilislər bununla kifayətlənməmiş, burada “erməni idarəçiliyi” ya-
ratmış, bölgəni ermənilərin təsir dairəsinə verməyə çalışmış, la-
kin vətənpərvər və igid naxçıvanlılar buna imkan verməmiş,  er-
məni millətçilərini ərazidən qovmuşlar.  
 İngilislərin siyasətlərini başqa formada amerikanlar davam 
etdirmiş, ərazidə “neytral zona”, “bitərəf zona” yaratmaq istəmiş, 
lakin məqsədlərinə nail ola bilməmişlər. Həm Araz-Türk Cümhu-
riyyətinin rəhbərləri, həm də sonrakı hakimiyyət strukturları 
Naxçıvanı qoruyub saxlamış, Azərbaycanla birləşmək üçün mü-
barizə aparmışlar. Ermənilərə hər cür dəstək verən, yardım göstə-
rən xarici qüvvələr yerli azərbaycanlı əhalinin inadlı mübarizəsi 
nəticəsində geri çəkilməyə məcbur olmuşlar. 
 Monoqrafiyada Araz-Türk Cümhuriyyətinin yaranması 
ərəfəsində Naxçıvanda hərbi-siyasi vəziyyət, ermənilərin Naxçı-
vana qarşı ərazi iddiaları və silahlı müdaxiləsi, Araz-Türk Cüm-
huriyyətinin yaranması və fəaliyyəti araşdırılmışdır. Xüsusilə, 
Araz-Türk Cümhuriyyətinin Naxçıvan bölgəsinin ərazi bütövlüyü 
uğrunda mübarizəsi, Azərbaycan Xalq Cümhuriyyəti, Cənubi-
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Qərbi Qafqaz Cümhuriyyəti ilə əlaqələri, süqutu və tarixi əhə-
miyyəti tədqiqata cəlb edilmişdir. 

Araz-Türk Cümhuriyyətinin ən mühüm tarixi xidməti 
bölgənin erməni daşnakları tərəfindən işğal edilməsinə imkan 
verməməsi və Azərbaycanın ərazi bütövlüyünü qoruyub saxla-
ması olmuşdur. 
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I FƏSİL. ARAZ-TÜRK CÜMHURİYYƏTİNİN 

YARANMASI ƏRƏFƏSİNDƏ NAXÇIVAN DİYARINDA 

HƏRBİ-SİYASİ VƏZİYYƏT 
 

 

1.1. Naxçıvan diyarında siyasi vəziyyət 
 

1917-ci il fevralın 27-də Rusiyada çarizm devrildikdən sonra 
rus imperiyasının hər yerində olduğu kimi, Naxçıvan diyarında da 
ikihakimiyyətlilik yaranmışdı. Bir tərəfdən diyarda qəza komis-
siyalarının və ictimai təşkilatların kənd icraiyyə komitələrinin tim-
salında Müvəqqəti hökumətin hakimiyyəti yaranmış, digər tərəf-
dən isə Naxçıvanda əlahiddə fəhlə və əsgər deputatları sovetləri, 
Culfa şəhərində, habelə Şahtaxtı dəmir yolu stansiyasında əsgər 
sovetləri təşkil edilmişdi. Mütləqiyyətin devrilməsi Cənubi Qaf-
qazda siyasi prosesləri sürətləndirdi və sonrakı dövrdə hadisələrin 
inkişafına ciddi təkan verdi. Müvəqqəti hökumətin ilk addımların-
dan biri Cənubi Qafqazın idarə edilməsi ilə bağlı xüsusi qurum ya-
ratmaqdan ibarət oldu. Bu məqsədlə mart ayının 9-da Cənubi Qaf-
qazı idarə etmək üçün Xüsusi Zaqafqaziya Komitəsi (OZAKOM) 
yaradıldı. Xüsusi Zaqafqaziya Komitəsi elə həmin aydan başlaya-
raq, bütün Cənubi Qafqazda, o cümlədən Azərbaycan qəzalarında 
Müvəqqəti hökumətin hakimiyyət orqanları olan ictimai təş-
kilatların icraiyyə komitələrini və komissarlıqları yaratmağa baş-
ladı.1 Naxçıvan və Şərur qəzalarında isə Xüsusi Zaqafqaziya Ko-
mitəsinin vəkalətli komissarları 1917-ci il aprel ayının axırlarında 
təyin edildi. Yalnız 1917-ci ilin mayında Xüsusi Zaqafqaziya 
Komitəsinin müvəkkilləri Naxçıvanda yerli hakimiyyət orqanları - 
qəza və kənd ictimai təşkilatları icraiyyə komitələrinin təşkilinə 
başlamışdılar.  

Sonrakı aylarda kənd ictimai təşkilatlarının icraiyyə və ərzaq 
komitələrinə seçkilər keçirilmiş, 1917-ci ilin yayında isə Naxçıvan 

                                           
1 İ.Musayev. Azərbaycanın Naxçıvan və Zəngəzur bölgələrində siyasi vəziyyət və xarici 
dövlətlərin siyasəti (1917-1921-ci illər). Bakı, 1996, s.36-37 
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diyarında müvəqqəti hökumətin yerli hakimiyyət orqanlarının 
yaradılması prosesi başa çatdırılmışdı.2 

Müvəqqəti hökumətə tabe olan Xüsusi Zaqafqaziya Komitəsi 
Cənubi Qafqazda mülki işləri idarə etmək üçün təsis edilmişdi, qa-
nunvericilik hüququna malik deyildi. Cənubi Qafqaz kimi mürək-
kəb və çətin regionda sabitliyi təmin etmək üçün əsaslı addımlar 
atmaqda acizlik göstərən Xüsusi Komitə və onun yerli orqanları 
əslində hadisələrin gərginliyi fonunda batıb qalırdı.3 Bu da öz növ-
bəsində, bir çox bölgələrdə ikihakimiyyətliliyin yaranmasına gəti-
rib çıxarırdı. 

Rusiyada Fevral inqilabının qələbəsi və mütləqiyyətin devril-
məsi əsarət altına alınmış müstəmləkə xalqları arasında azadlıq əl-
də etmək ümidlərini artırdı və milli azadlıq hərəkatının genişlən-
məsinə səbəb oldu. Azərbaycan xalqı Fevral inqilabı xəbərini bö-
yük sevinclə və ruh yüksəkliyi ilə qarşıladı. Fevral hadisələrindən 
sonra “Müsavat” partiyası açıq fəaliyyətə başladı. Gəncədə “Fede-
ralistlər” partiyası, İrəvanda “İrşad” milli partiyası təsis edildi. 
Fevral inqilabından sonra Naxçıvan, Culfa və Ordubad şəhər-
lərində əhalinin milli tərkibinə uyğun olaraq “qarışıq milli komitə-
lər” yaradıldı.4 Milli komitələr milli hərəkatın qarşısında duran və-
zifələri müəyyən edən tələblər hazırlamaqla yanaşı, şəhər duma-
ları və digər təşkilatlarla birgə Naxçıvan diyarında yerli hakimiy-
yət orqanlarının möhkəmləndirilməsinə də kömək edirdilər. Eyni 
zamanda, milli komitələrin silahlı qüvvələrinin yaradılmasına 
başlandı. Milli komitələrdə təmsil olunan başlıca partiyalar – mü-
savatçılar və daşnaklar öz qüvvələrinin sayını artırmaq məqsədilə 
yerlərə təşkilatçılarını göndərdilər. Əlbəttə, ilk vaxtlar belə təd-
birlər, daha çox demokratik vasitələrə riayət etməklə həyata ke-
çirilmişdi. Belə bir cəhəti qeyd etməliyik ki, Naxçıvan diyarında 

                                           
2Q. Mədətov. Naxçıvanda Sovet hakimiyyətinin qələbəsi və Naxçıvan MSSR-in təşkili. 
Bakı, 1958, s. 14-15 
3  V.Qafarov. Türkiyə-Rusiya münasibətlərində Azərbaycan məsələsi (1917-1922). Bakı, 
2011, s.68 
4İ.Musayev. Azərbaycanın Naxçıvan və Zəngəzur bölgələrində siyasi vəziyyət və xarici 
dövlətlərin siyasəti, s. 37 
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azərbaycanlıların əhalinin böyük əksəriyyətini təşkil etməsi on-
ların qarışıq milli komitələrdə də təmsil olunmasında özünü gös-
tərirdi. Belə vəziyyət daşnakların xeyrinə olmadığından onlar 
müxtəlif fitnəkar tədbirlərə əl atır, milli düşmənçiliyi qızışdırır-
dılar. Bu isə, təbii olaraq müsavatçıların və daşnakların qarışıq 
milli komitələrdə birgə fəaliyyət göstərməsini getdikcə çətinləş-
dirirdi. Milli komitələrin “milli hissələr” bayrağı altında öz silahlı 
qüvvələrini yaratması erməni fitnəkarlarının təhlükəli mövqe tut-
masına imkan verirdi. Lakin Naxçıvan Milli Komitəsində 
müsavatçıların mövqeyinin güclənməsi, onların başçılığı ilə si-
lahlı qüvvələrin yaradılması dinc əhalinin daşnakların fitnəkar 
hərəkətlərindən qorunmasında böyük rol oynadı. Hadisələrin son-
rakı inkişafı bunu bir daha təsdiqlədi. Naxçıvanda fəaliyyət gös-
tərən sovetlərin işi ilə bağlı qeyd etmək lazımdır ki, onlar daha 
çox rus ordu hissələrinə arxalanırdılar. Məsələn, 1917-ci il martın 
9-da Naxçıvanda ştabs-kapitan Prokopoviçin təşəbbüsü ilə yara-
dılan qarnizon komitəsi fəaliyyətinin ilk günlərində qarnizon rəisi 
Qrippenberqi vəzifəsindən kənar etmiş, Tiflis qarnizonu Soveti-
nin İcraiyyə Komitəsi ilə əlaqə yaratmağa çalışmışdı. Martın or-
talarında Şahtaxtı Soveti 6-cı Qafqaz fəhlə batalyonunun polkov-
niki Vişkonu həbs etmişdi. İlk vaxtlar Sovetlərin fəaliyyətində 
yerli əhali demək olar ki, iştirak etməmişdi. Bu hal təsadüfi de-
yildi. Çünki rus qoşun hissələri Naxçıvandan çəkildikdən sonra 
Sovetlərin fəaliyyəti xeyli zəifləmiş və onlar Naxçıvan milli ko-
mitələri tərəfindən dağıdılmışdı.  

1917-ci ilin oktyabr çevrilişi xalqların milli müstəqilliyə 
olan ümidlərini daha da artırdı. Bu ümidlər bolşeviklərin elan et-
dikləri bəyannamələrdən irəli gəlirdi. Sülh haqqında dekret, ha-
belə “Rusiya xalqlarının hüquq bəyannaməsi”, “Rusiyanın və 
Şərqin müsəlman zəhmətkeşlərinə müraciətnaməsi” ilk addım ki-
mi keçmiş imperiyaya daxil olan xalqların azad surətdə ayrılıb öz 
müstəqil dövlətlərini yaratmaq üçün hüquqi təminat verirdi. La-
kin az sonra məlum oldu ki, bu sənədlər real əməli addımlardan 
uzaq olub, daha çox təbliğat xarakteri daşıyır. 
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Bolşeviklər hakimiyyətə gəldiyindən Cənubi Qafqazın idarə 
edilməsi üçün yeni hakimiyyət forması yaradılmalı idi. Gürcü 
menşeviklərin rəhbəri Noy Jordaniyanın təklifi ilə regionu idarə 
etmək üçün Cənubi Qafqaz Komissarlığının yaradılması qərara 
alındı. Noyabrın 15-də yeni yaradılmış hökumətin tərkibi elan 
edildi. Ona gürcü menşeviki E.P.Geqeçkori sədrlik edirdi və Cə-
nubi Qafqazın hər üç milləti komissarlıqda təmsil edilmişdi. Azər-
baycandan F.Xoyski, M.Y.Cəfərov, X.Məlik Aslanov, X.Xas-
məmmədov müxtəlif nazirliklərə rəhbərlik edirdilər. Bu hakimiy-
yət strukturunun daxilində də ciddi fikir ayrılıqları ortaya çıxdı. 
1918-ci ilin əvvəllərində Naxçıvan ciddi təhlükəyə məruz qaldı. 
Türklərə qarşı mübarizə aparmaq pərdəsi altında daşnakların 
silahlı dəstələri Naxçıvanın bir çox kəndlərini yerlə yeksan etmiş, 
çoxlu dinc əhalini qırmışdılar.5 Təqribən bir il ərzində erməni 
cəlladları İrəvan quberniyasında 197 kəndi talan etmişdilər. 6 
1918-ci ilin fevralında Zaqafqaziya Komissarlığını Zaqafqaziya 
Seyminin əvəz etməsi və Zaqafqaziyanı müstəqil dövlətlərə par-
çalamaq uğrunda fəaliyyətin güclənməsi Naxçıvan milli komitə-
sindəki ziddiyyətləri daha da dərinləşdirdi və nəticədə müsavatçı-
larla daşnakların birgə fəaliyyət imkanları təbii olaraq aradan 
qalxdı. Naxçıvanın növbəti daşnak hücumlarından etibarlı müda-
fiəsi yalnız güclü hərbi qüvvəyə arxalanmaqla təmin oluna bilər-
di. Bakının daşnakların və eserlərin əlində olduğu bir şəraitdə 
Naxçıvan Milli Komitəsi real köməyi yalnız türklərdən ala bi-
lərdi. Buna görə 1918-ci ilin yazında Naxçıvan Milli Komitəsinin 
başçısı Cəfərqulu xan Naxçıvanski* o zaman türklərin tabeli-
yində olan Maku xanlığına getmiş, burada Maku xanının vasitə-
silə türk komandanlığı ilə əlaqə yaratmış və Naxçıvana türk hərbi 
dəstələri yeridilməsi barədə danışıqlar aparmışdı. Naxçıvan əhali-
sinin təhlükəsizliyinə heç bir təminat vermək iqtidarında olmayan 
Zaqafqaziya Seymi Cəfərqulu xanın belə hərəkətlərindən narazı 

                                           
5İ.Musayev. Azərbaycanın Naxçıvan və Zəngəzur bölgələrində siyasi vəziyyət və xarici 
dövlətlərin siyasəti (1917-1921-ci illər), s. 39 
6Azərbaycan Respublikası Dövlət Arxivi (ARDA), f. 28, siy. l, iş 185, v. 7 
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qalmış və bunu Naxçıvan xanlarının Zaqafqaziya Seymini və         
Rusiyanı tanımaq istəməməsi kimi qiymətləndirmişdi. 7 

 
*Cəfərqulu xan Naxçıvanski (1859-?) 

 

General-mayor II Kəlbalı xanın oğlu. Sankt-Peter-

burqda paj korpusunda təhsil almış, leyb-qvardiyanın (sa-

ray qvardiyası) Ulan polkunun korneti (kiçik zabiti) rütbə-

sini  (1876), Tver polkunda poruçik, ştabs-kapitan hərbi 

rütbələri alıb. 1885-ci ildə isə ona ştabs-rotmistr hərbi rüt-

bəsi verilmişdir. Hərbi yürüşlərdə yaralandığından 1885-ci 

ildə ordudan tərxis edilib.  

Xidmət dövründə 2-ci və 3-cü dərəcəli Müqəddəs Sta-

nislav ordeni (qılıncla və bantla birgə), 3-cü dərəcəli Mü-

qəddəs Anna ordeni, 4-cü dərəcəli Müqəddəs Vladimir or-

deni (bantla və qılıncla birgə), bürünc və gümüş medallarla 

təltif olunmuşdur. 

Naxçıvan şəhər starostası (başçısı), həbsxana himayə-

çisi, Barışdırıcı şəhər məhkəməsinin fəxri sədri olmuşdur.  

Cəfərqulu xan Naxçıvanski 1918-1920-ci illərdə Naxçı-

vanın erməni quldur dəstələrindən müdafiə olunması işinə 

rəhbərlik etmişdir. Həmin çətin və mürəkkəb illərdə 

C.Naxçıvanski Milli Şuraya, Müdafiə Komitəsinə, Bələdiy-

yə idarəsinə və Müvəqqəti hökumətə də rəhbərlik etmişdir. 

 

 Daşnakların mənfur niyyətlərinə yaxşı bələd olan türk ko-
mandanlığı hələ 1918-ci ilin fevralında Naxçıvanın təhlükəsizliyi 
naminə bir sıra tədbirlər görmüş və öz qoşunlarını şərq istiqamə-
tində xeyli irəli çəkmişdi. Bu əməliyyatın vacibliyi həm də bun-
dan irəli gəlirdi ki, o zaman Şimali İrandakı ingilis ordusu Türki-
yə sərhədlərinə xeyli yaxınlaşaraq onun həyati mənafeyi üçün 
real təhlükə yaratmışdı. Türk komandanlığı Zaqafqaziya Komis-
sarlığı nümayəndələri ilə danışıqlarda ingilislərə qarşı fəal döyüş 
əməliyyatları keçirmək məqsədilə, həmçinin, Naxçıvan və Şərur-
Dərələyəz qəzalarının, eləcə də Culfa-Aleksandropol dəmir yolu 
xəttinin onların nəzarəti altına keçməsinin zəruriliyini qeyd et-

                                           
7S.Sadıqov. Naxçıvan Muxtar Respublikası tarixindən. Bakı, 1995, s.15 
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dilər. Belə olan təqdirdə, Naxçıvan diyarının da daşnakların yeni 
basqınlarından qorunması üçün real təminat əldə olunardı. 

Zaqafqaziya Komissarlığı hələ 1917-ci il dekabrın 18-də       
3-cü türk ordusunun komandanı Mehmet Vehib paşa ilə barışıq 
bağlasa da, türklərin yuxarıda qeyd etdiyimiz tələblərini qəbul  
etmədi. Bununla belə, türklərin Zaqafqaziya Komissarlığı ilə 
müstəqil surətdə danışıqlara başlamaq təklifi qəbul olunmuşdu. 
Bu təklif mahiyyət etibarı ilə Zaqafqaziyanı Rusiyadan ayırmaq 
yolunda ciddi addım sayıla bilərdi. 

Dördlər İttifaqı ölkələri ilə Sovet Rusiyası arasında 1917-ci 
ilin dekabrından başlanan Brest-Litovsk sülh danışıqları 1918-ci 
il martın 3-də eyni adlı müqavilənin imzalanması ilə nəticələndi. 
Brest-Litovsk müqaviləsinin Qafqazla bağlı IV maddəsinə görə, 
Sovet Rusiyası rus qoşunlarının işğalı altında olan Şərqi Anadolu 
vilayətlərinin boşaldılmasını və Osmanlı dövlətinə müntəzəm bir 
şəkildə geri verilməsi üçün əlindən gələn hər bir şeyi etməyi və 
1877-1878-ci il Rusiya-Osmanlı müharibəsinin nəticəsində Os-
manlı dövlətinin ödəyə bilmədiyi təzminatın əvəzi olaraq Rusiya-
ya verməyə məcbur olduğu Qars, Ərdəhan və Batum vilayətlərini 
türklərə geri qaytarmağı öz üzərinə götürdü. Bununla bağlı adı 
çəkilən müqavilənin VI maddəsində deyilirdi: “... Ərdəhan, Qars 
və Batum vilayətləri Rusiya orduları tərəfindən dərhal boşaldıla-
caq. Rusiya dövləti bu ərazilərin yeni idarə formasına və hüquqi 
durumlarına qarışmayacaq. Bu bölgələrin gələcək idarə forması 
qonşu dövlətlər və xüsusilə Osmanlı dövləti ilə razılaşacaq yerli 
əhali tərəfindən müəyyən ediləcəkdir”.8 

Lakin, 1917-ci ilin Oktyabr çevrilişindən sonra Cənubi Qaf-
qazda yaranan Zaqafqaziya Komissarlığının, daha sonra, 1918-ci 
il fevralın 23-də yaranan Zaqafqaziya Seyminin Sovet Rusiyasını 
tanımaqdan imtina etməsi Brest-Litovsk müqaviləsinin Cənubi 
Qafqazla bağlı maddələrinin yerinə yetirilməsi yolunda ciddi prob-

                                           
8 V.Qafarov. Türkiyə-Rusiya münasibətlərində Azərbaycan məsələsi, s. 111; Документы 
внешней политики СССР. Т. 1, с. 121; 14 Caucasian Boundaries: Documents and Maps. 
1802-1946. Edited by Anita L.P.Burdett. Richmond, Archive Editions, 1996, p. 464 
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lemlərə yol açdı. Belə ki, Zaqafqaziya Seymi bəyan etdi ki, o bol-
şevik hökumətini tanımır və bu səbəbdən Zaqafqaziya Seyminin   
iştirakı olmadan Sovet Rusiyasının imzaladığı Brest-Litovsk mü-
qaviləsinin Qafqazla bağlı müddəalarını yerinə yetirməyəcəkdir. 
Bu səbəbdən Türkiyə hökuməti Cənubi Qafqazda yaranan yeni si-
yasi vəziyyəti nəzərə alaraq, Cənubi Qafqazla bağlı Brest-Litovsk-
da Sovet Rusiyasına qəbul etdirdiyi müqavilə əsaslarını Zaqafqa-
ziya Seyminə də qəbul etdirmək məcburiyyətində qaldı. Türkiyə 
tərəfi ilə Seym arasında aparılan bir sıra məsləhətləşmələrdən son-
ra Brest-Litovsk müqaviləsinin şərtlərinin yerinə yetirilməsi və 
sərhədlərin müəyyən edilməsi ilə bağlı tərəflər arasında Trabzonda 
konfrans keçirilməsi qərarlaşdırıldı. Türkiyə ilə Seym arasında 
Trabzon danışıqları 1918-ci il martın 14-də açıldı və aprelin         
13-dək davam etdi və nəticəsiz başa çatdı. Brest sülhünü qəbul 
edib, Qars, Ərdəhan və Batum vilayətlərinin Türkiyəyə keçdiyini 
təsdiq etməklə bağlı Trabzondakı Zaqafqaziya nümayəndələri 
arasında, həmçinin Seymdəki fraksiyalar arasında birlik yox idi. 
Erməni və gürcülər Türkiyənin tələblərini rədd edib, onunla mü-
haribə aparmağa çalışırdılarsa, Azərbaycan fraksiyası qarşılıqlı gü-
zəştlər əsasında Osmanlı imperiyası ilə razılığa gəlməyi təklif 
edirdi. Ərazi məsələlərinin müzakirəsi son anda ona gətirib çıxart-
dı ki, gürcülər Batumu əldə saxlamaqla Qars və Ərdəhanın güzəştə 
gedilməsinə razı idilərsə, ermənilər Batum və Acariyanın güzəştə 
gedilməsinə tərəfdar olub, Qarsın Türkiyəyə verilməsinə razı de-
yildilər. Azərbaycan fraksiyası isə bu fikirdə idi ki, Qars və Ərdə-
hanın əhalisinin əksəriyyəti türklər olduğu üçün Brest-Litovsk mü-
qaviləsinin bu iki vilayət haqqındakı maddələri yerinə yetirilməli-
dir. Onların fikrincə, Acariya Zaqafqaziyanın tərkibində ayrıca 
müsəlman respublikasına çevrilməlidir, əgər bu mümkün olmaz-
sa, onda o, Türkiyəyə birləşdirilməlidir. Batum isə xaricə mühüm 
çıxış yolu kimi Zaqafqaziyanın tərkibində qalmalıdır.9  Aprelin 
13-də danışıqlar kəsildi və Seym hökuməti Türkiyənin Brest-

                                           
9 BOA, HR. SYS, D. 2371, G. 6, v. 6; V.Qafarov. Türkiyə-Rusiya münasibətlərində 
Azərbaycan məsələsi, s. 132 
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Litovsk sülhünün şərtlərinin yerinə yetirilməsi ilə bağlı tələbləri-
nin qarşısına silahla çıxmaq haqqında qərar qəbul etdi. Nəticədə, 
səkkiz gün davam edən müharibə nəticəsində Osmanlı dövləti 
Brest-Litovsk sülhü ilə ona verilmiş ərazilərə silah gücünə yiyə-
ləndi. Bu da öz növbəsində, Batum konfransında türklərin möv-
qeyinin sərtləşməsinə gətirib çıxardı. 

1918-ci il aprelin 22-də Zaqafqaziya Seymi Türkiyənin tələb-
lərini qəbul etdiyini bildirdi və sülh danışıqların davam etdirilmə-
sini xahiş etdi. Elə həmin gün Seym Zaqafqaziyanı müstəqil de-
mokratik, federativ respublika elan etdi10 və bununla da, Zaqafqa-
ziyanın Rusiyadan ayrılması rəsmi qaydada təsbit edildi.  

Osmanlı dövləti ilə Zaqafqaziya Respublikası arasında Ba-
tum konfransı 1918-ci il may ayının 11-də açıldı və fasilələrlə iyu-
nun 4-nə qədər davam etdi. Batum konfransının 1918-ci il mayın 
11-də keçirilən ilk və son ümumi iclasında Osmanlı nümayəndə 
heyətinin rəhbəri Xəlil bəy Menteşə Türkiyənin tələblərini şərh 
edərək bildirdi ki, əgər iki dövlət arasında Brest-Litovsk müqavilə-
sindən sonra qan axıdılmışsa həmin müqavilənin şərtləri indiki da-
nışıqlar üçün əsas ola bilməz.11Daha sonra on iki maddə və üç 
əlavədən ibarət olan “Osmanlı imperiyası ilə Zaqafqaziya Konfe-
derasyon Respublikası arasında sülh və dostluq haqqında” müqa-
vilə layihəsi müzakirə üçün Zaqafqaziya nümayəndələrinə təq-
dim edildi. Bu layihədə artıq Türkiyə hərbi əməliyyatlar meyda-
nında verdiyi qurbanların əvəzi olaraq bir sıra yeni ərazilər və im-
tiyazlar tələb edirdi.12 Bu tələblərə Tiflis quberniyasının Axıska və 
Axalkələk qəzaları, İrəvan quberniyasının Aleksandropol (Gümrü) 
və Sürməli qəzaları, Eçmiədzin qəzasının Sərdarabad hissəsi, İrə-
van qəzasının cənub və cənub-qərb hissəsini təşkil edən Qəmərli 

                                           
10T.Svyatoxovski. Rusiya və Azərbaycan: sərhədyanı bölgə keçid dövründə. Bakı, 2000, 
s.92 
11 Документы и материалы по внешней политике Закавказья и Грузии. Тифлис, 1919, 
с. 313-314; Ф.Kаземзаде. Борьба за Закавказье (1917-1921). Баку, 2010, с.110 
12  V.Qafarov. Türkiyə-Rusiya münasibətlərində Azərbaycan məsələsi, s. 147-148; 
M.Ə.Rəsulzadə. Azərbaycan Cümhuriyyəti. Bakı, 1990, s. 38; З.Авалов. Независимость 
Грузии в международной политике. 1918-1921 гг. Париж, 1924, с. 42 



17 
 

(Gərnibasar), Uluxanlı (Zəngibasar) və Vedibasar bölgələri, Şərur-
Dərələyəz qəzasının Şərur hissəsi və Ordubad istisna olmaqla 
Naxçıvan qəzası, habelə Qars-Aleksandropol-Culfa dəmir yolu da-
xil idi. Bundan əlavə, İngiltərəyə qarşı müharibə davam etdiyi 
müddətdə Türkiyəyə Zaqafqaziyanın bütün dəmir yol şəbəkəsin-
dən istifadə etmək hüququ verilməli idi.13Zaqafqaziya nümayəndə 
heyəti isə, Brest-Litovsk müqaviləsi əsasında sülh bağlamaq üçün 
Batuma gəlmişdi.14 Türk tələbləri ilə bağlı nota Zaqafqaziya nü-
mayəndə heyətinə təqdim edildikdən sonra nümayəndəlikdə 
gərgin bir vəziyyət yarandı və Zaqafqaziya heyətində, həmçinin 
Seymdə onsuz da mövcud olan fikir ayrılıqları və ziddiyyətlər da-
ha da dərinləşməyə başladı. Batum danışıqlarında meydana çıxan 
ziddiyyətlər Azərbaycan nümayəndələrinin Türkiyəyə, gürcü və 
erməni nümayəndələrinin isə Almaniyaya sığınmasına gətirib çı-
xartdı ki, belə şərtlər daxilində Zaqafqaziya Federasiyasının möv-
cudluğu sual altında qaldı. 

1918-ci il may ayının 26-da Zaqafqaziya Seyminin sonuncu 
iclası keçirildi və burada Gürcüstanın Federasiyadan çıxmaq haq-
qında bəyanatı dinlənildikdən sonra Zaqafqaziya Seymi özünü bu-
raxmaq haqqında qərar qəbul etdi. Elə həmin gün Gürcü Milli Şu-
rası tərəfindən Gürcüstanın müstəqilliyi elan edildi.15 Seymin bu-
raxılması ilə yaranmış böhranlı siyasi vəziyyətlə əlaqədar Seym-
dəki Azərbaycan nümayəndələri mayın 27-də toplaşaraq Azərbay-
canın idarə olunması vəzifəsini öz üzərinə götürdülər və özlərini 
Azərbaycanın Müvəqqəti Milli Şurası elan etdilər.16 Azərbaycan 
Milli Şurası mayın 28-də keçirdiyi ilk iclasında Azərbaycanın is-
tiqlaliyyətinin elan olunması haqqında qərar qəbul etdi və altı 
bənddən ibarət “İstiqlal Bəyannaməsi”ni elan etdi. 17  Beləliklə, 
Türkiyənin haqlı tələblərinə münasibətdə vahid bir fikrə gələ bil-

                                           
13V.Qafarov. Türkiyə-Rusiya münasibətlərində Azərbaycan məsələsi, s. 157-158 
14 BOA, HR. SYS, D. 2398, G. 7 
15 Документы и материалы по внешней политике Закавказья и Грузии. Тифлис, с. 
336-338 
16 ARDA, f. 970, siy. 1, iş 1, v. 46-47 
17 Yenə orada, v. 49-50 
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məyən Zaqafqaziya Seymi süqut edərək Azərbaycan, Gürcüstan 
və Ermənistan respublikalarına parçalandı. 
 

1.2. Ermənilərin Naxçıvana qarşı ərazi iddiaları 

və silahlı müdaxiləsi 
 

Ermənistan (Ararat) Respublikası Azərbaycan torpaqlarında 
yaradılsa da hələlik onun siyasi mərkəzi yox idi. Erməni Milli 
Şurası İrəvan şəhərinin onlara güzəştə gedilməsi üçün Azərbay-
can Milli Şurasına müraciət etdi. Aleksandropol (Gümrü) Türki-
yəyə keçəndən sonra belə bir mərkəz yalnız İrəvan ola bilərdi. 
Ona görə İrəvanın ermənilərə güzəştə gedilməsi qaçılmaz idi. 
Azərbaycan Milli Şurası 1918-ci il may ayının 29-da ermənilərin 
Dağlıq Qarabağa olan iddialarından imtina etməsi şərti ilə səs 
çoxluğu ilə “İrəvanın ermənilərə güzəştə gedilməsi haqqında” qə-
rar qəbul etdi. Elə həmin gün F.X.Xoyski Batumda olan Xarici 
İşlər naziri M.H.Hacınskiyə göndərdiyi teleqramda bildirdi ki, 
“ermənilərlə bütün mübahisələri qurtardıq... İrəvanı onlara güzəş-
tə getdik”.18 

Batum danışıqlarında iştirak edən türk heyəti də ermənilərin 
lehinə bir sıra ərazi güzəştlərinə gedərək, İrəvan şəhərinin də 
daxil olduğu Yeni Bəyazid və Eçmiədzin bölgələrindən ibarət bir 
Ermənistan dövlətinin qurulmasını təsdiqlədi.19 4 iyun 1918-ci il 
tarixində imzalanmış Batum müqaviləsinin şərtlərinə görə Er-
mənistan Respublikası Cənubi Qafqazda 10 min kvadrat kilometr 
ərazisi olan bir dövlət oldu. 

Beləliklə, türk heyəti kiçik bir ərazidə öz nəzarəti altında 
olacaq bir erməni dövləti yaratdı və Osmanlı dövləti onu de-fakto 
tanıyan ilk dövlət oldu. Bununla da Osmanlı dövləti bir tərəfdən 
“erməni məsələsi” ilə bağlı beynəlxalq aləmdə ona qarşı olan “qı-
nağ”ı aradan qaldırılmış olur, digər tərəfdən də İngiltərə, Fransa 

                                           
18 ADTA, f.970, siy.1, iş 1, v.51 
19  İ.E.Atnur. Osmanlı idarəçiliyindən sovet idarəçiliyinə qədər Naxçıvan (1918-1921). 
Naxçıvan: Əcəmi” NPB, 2013, s.35 
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və Rusiya kimi dövlətlərin Şərqi Anadoluda yaratmaq istədikləri 
erməni dövlətini Cənubi Qafqazda yaratmaqla problemi bir növ 
özündən uzaqlaşdırmış olurdu.20 
 1918-ci il iyunun 4-də Batum şəhərində Osmanlı dövləti 
Azərbaycan Sovet Respublikası ilə də “Sülh və dostluq haqqın-
da” müqavilə bağladı. Azərbaycanla bağlanmış müqavilənin 4-cü 
maddəsində yazılırdı ki, əgər ölkədə asayişi və onun təhlükəsizli-
yini təmin etməyə ehtiyac olarsa, Osmanlı imperatorluğu Azər-
baycan hökumətinə silahlı qüvvə ilə yardım göstərməyi öz öh-
dəsinə götürür.21 
 Ermənilər Batum müqaviləsinə qədər də, yəni 1918-ci ilin 
mart-aprel aylarında Azərbaycanın bir sıra bölgələri kimi, Naxçı-
vanda da azərbaycanlılara qarşı vəhşiliklər törətmiş, onları soy-
qırıma məruz qoymuşlar. Bütün bunlar ermənilərin Azərbaycana 
qarşı ərazi iddiaları, “böyük Ermənistan” yaratmaq arzularından 
doğurdu. Onların “böyük Ermənistan” daxilində göstərmək istə-
dikləri ərazilərdən biri də Naxçıvan idi. “Naxçıvan və Şərursuz 
Ermənistan yaşaya bilməz” arzusu ilə çıxış edən ermənilər hər 
vəchlə bunu reallaşdırmağa çalışırdılar. 
 Naxçıvan ərazisinə 1828-1830-cu illərdə köçürülmüş və 
orada məskunlaşmış erməni əhalisi diyarda vəziyyətin daha da 
mürəkkəbləşməsinə kömək edirdi. Naxçıvandakı ermənilərə, xa-
rici silahlı qüvvələrə arxalanan Ermənistan Respublikası Naxçı-
van diyarına yiyələnmək üçün öz fəaliyyətlərini daha da geniş-
ləndirdi. ABŞ, İngiltərə, Fransa, Rusiya kimi dövlətlər Ermənis-
tan Respublikasına hərtərəfli yardım göstərirdilər. Naxçıvan er-
məniləri diyarın təkləndiyindən və daxildəki ziddiyyətlər, habelə 
hakimiyyətsizlik məngənəsində boğulduğundan istifadə edərək 
Naxçıvanın ən yaxın vaxtlarda Ermənistana birləşdiriləcəyi barə-
də şayiələr yayır, bu torpaqların Ermənistanın bir hissəsi olduğu-
nu iddia edirdilər. Ermənilərin Ənvər paşaya təqdim etdikləri la-
yihədə Azərbaycanın bir sıra əraziləri kimi Naxçıvan, Ordubad, 

                                           
20 V.Qafarov. Türkiyə-Rusiya münasibətlərində Azərbaycan məsələsi (1917-1922), s.169 
21 M.Saray. Türkiye ve yakın komşuları. Ankara, 2006, s.174 
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Şərur-Dərələyəz də var idi. Ermənilər bu tələblərini onunla əsas-
landırırdılar ki, guya bu qəzaların əhalisinin 70 faizi ermənilərdir. 
Əslində isə Naxçıvan qəzasında əhalinin 62,5 faizini, Ordubadda 
73,4 faizini, Şərur-Dərələyəzdə isə 72,3 faizini azərbaycanlılar 
təşkil edirdi.22 

1918-ci il ərzində Naxçıvan kəndləri dəfələrlə erməni qul-
durlarının hücumlarına məruz qaldılar. Bu hücumların məqsədi 
Naxçıvanı zəbt edib Ermənistana birləşdirmək idi. Naxçıvanın tu-
tulmasına xüsusi əhəmiyyət verdiklərinin nəticəsi idi ki, quldur 
dəstələrinin başçıları olan Andranik Ozanyan, Njde, Dro, Hib-
bon, Doluxanov və başqaları Naxçıvan üzərinə göndərilirdi. 

İri quldur dəstələrindən biri olan Andranik Ozanyanın qul-
dur dəstəsi 1918-ci ilin may-iyun aylarında Türkiyəyə xəyanət et-
miş, daha sonra Naxçıvana doğru irəlilədi. Andranik Şərur və 
Şahtaxtıdan keçib Naxçıvana gəlmək istəyirdi. Ancaq bu region 
yerli özünümüdafiə qüvvələrinin və mayor Xəlil bəyin nəzarəti 
altında idi. 

1918-ci il 20 iyunda Naxçıvana gələn A.Ozanyanın başçı-
lığı altında olan erməni dəstəsi türk ordusunun dəmiryolu ilə 
Culfaya gəlməsinə mane olmaq üçün tunelləri, körpüləri 
dağıtdılar. 23  21 iyunda Culfaya gələn A.Ozanyan və dəstəsi 
kələk işlədərək Araz körpüsündən keçdilər. A.Ozanyanın 
məqsədi ingilis qoşunları ilə birləşmək idi. Lakin türk ordusu 
ilə döyüşdə məğlub olduğundan Andranikin tabeliyində olan 
erməni qüvvələri İrandan Naxçıvana  doğru çəkildilər. Bununla 
da Culfa, Ordubad və Naxçıvan bölgəsi əhalisinin qara günləri 
başlandı. Türk ordusundan ağır zərbə alan A.Ozanyan 
Naxçıvanın günahsız əhalisindən öz acığını çıxmaq istəyirdi.  

İlk növbədə Culfaya çəkilən erməni qüvvələri sərhəddə 
yerləşən Naxçıvan qəzasının böyük kəndlərindən biri olan 
Yaycı kəndinə hücum etdilər. Kənd əhalisi A.Ozanyanın 

                                           
22  C.Həsənli. Azərbaycan Xalq Cümhuriyyətinin xarici siyasəti (1918-1920). Bakı: 
“GArizma” MMC, 2009, s. 366 
23 M.B.Əliyev. Qanlı günlərimiz. Bakı: Azərnəşr, 1993, s.52-53 
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dəstəsi tərəfindən mühasirəyə alındı. Silahsız əhali İrana 
keçmək üçün Araz çayına doğru çəkildi. Ancaq Andranikin 
qaniçən dəstəsi ilə qonşu erməni kənd əhalisi Araz sahilində     
4 minə yaxın qadın, uşaq və yaşlı əhaliyə hücum edərək, 
çoxunu qətlə yetirdilər. Az müddət ərzində A.Ozanyanın 
dəstəsi Ordubad dairəsinin əsas hissəsini, Culfa stansiyasını və 
ətraf kəndlərinin bir hissəsini öz nəzarəti altına aldı. 
A.Ozanyanın quldur dəstəsinin hücumları Əlincəçay və Gi-
lançay hövzələrində onlarla kəndin dağıdılması, əhalisinin bö-
yük qisminin məhvi ilə nəticələndi. 

A.Ozanyanın dəstəsi Naxçıvan şəhərini tutmağa cəhd 
göstərdi, lakin onun bu təşəbbüsü baş tutmadı. Belə olanda er-
məni dəstələri Nehrəm kəndinə hücum etdilər, lakin onlar 
burada güclü müqavimətə rast gəldilər. 24 Nehrəm ətrafında 
çoxsaylı hərbi qüvvə itirdiyindən Andranik Nehrəmdən əl 
çəkib Naxçıvan üzərinə hərəkət edir.25 Lakin burada da ciddi 
müqavimətlə qarşılaşır, nəticə qazana bilmir və yeni yollar 
axtarır. Buna görə də daşnaklar özlərini Rusiyanın 
bütövlüyünün tərəfdarları kimi göstərirlər. Bu da onların 
bolşevik mərkəzi tərəfindən müdafiəsini təmin edirdi. 

A.Ozanyan hələ Culfanı işğal etdikdən sonra S.Şaumyana 
göndərdiyi 22 iyun 1918-ci il tarixli 577 nömrəli teleqramında 
yazırdı: “Culfa mənim əlimdədir, istədiyiniz vaxt onu sizin sə-
rəncamınıza verə bilərəm”. 26  Həmin teleqram barədə Leninə 
məlumat verən S.Şaumyan Andranikə cavabında yazmışdı: 
“Culfa, Xalq rəhbəri Andranikə. Sizin 577 nömrəli 
teleqramınızı aldım. Tam mətnini Moskvaya – Mərkəzi 
hökumətə xəbər verdim. Öz tərəfimdən Sizin şəxsinizdə əsl 
xalq qəhrəmanı salamlayıram. Bayrağınız altında vuruşan 
bütün əsgərlərə, türk silahından və milli rəhbərliyin xə-

                                           
24 Naxçıvan Muxtar Respublikası Dövlət Arxivi (NMRDA), f.1, siy.3, iş 5, v.94 
25 Ə.Əliyev. Naxçıvanda sovet hakimiyyətinin qurulması və möhkəmləndirilməsi uğrunda 
mübarizə. Bakı, 1960, s.11 
26 Azərbaycan tarixi. Yeddi cilddə. V cild (1900-1920-ci illər). Bakı: Elm, 2008, s.444 
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yanətindən ikiqat əzab çəkən əməkçi əhaliyə salamımı yetirin... 
Sizə yardım etmək imkanına şad olardım, bəlkə siz əlaqə üçün 
yollar taparsınız”.27 

Moskva qəzetləri Andranikin Sovetlərə meylini alqışlaya-
raq, onun Naxçıvana dair mövqeyini və yürütdüyü siyasəti  “So-
vet Rusiyasının böyük qələbəsi” kimi qiymətləndirirdilər. And-
ranikin Sovet Rusiyasına istiqamətlənməsi və “Bakı Kom-
munası”nı müdafiə etməsini daşnak liderləri təsdiqləyərək bildir-
mişlər ki, Andranik Zəngəzurdan Qarabağa keçmək, türklərə ar-
xadan zərbə endirmək və Bakıya yol açmaq istəyirdi.28 

A.Ozanyan yenidən qüvvə toplamaq üçün iyulun sonlarında 
Əbrəqunus kəndinə sığındı. Lakin o, burada bölgə kəndlərində 
yaşayan ermənilərin vəd etdikləri əlavə silahlı qüvvəni toplaya 
bilmədi. Sonralar Əbrəqunus erməniləri tərəfindən bir dəfə 
rəğbətlə qarşılanmadığını  etiraf edən Andranik burada zəruri 
səfərbərlik həyata keçirə bilmədiyindən də gileylənmişdi.29 Buna 
görə də o, yenidən Naxçıvan üzərinə hücuma keçmək fikrindən 
daşındı. İyulun son günlərində, avqustun əvvəlində Əbrəqunusda, 
Naxçıvan dəmiryol stansiyasında məğlub olan Andranik Ozan-
yan Sirab ətrafında dinc əhaliyə qarşı vəhşiliklər törətmiş, Əlin-
cəçay və Gilançay hövzələrində 40-dan artıq kənd viran edilmiş, 
əhalinin böyük əksəriyyəti soyqırıma məruz qalmışdır.30 

A.Ozanyanın törətdiyi soyqırımın və hərbi cinayətlərin qarşı-
sının alınması barədə Azərbaycan hökumətinin 15 avqust 1918-ci 
il tarixli etiraz notasına cavabında hökumətə tabe olmadığını 
bəhanə edərək bildirmişdi ki, Andranik və onun dəstəsi erməni 
ordusunun tərkibindən silinmişdir. Buna görə də daşnak rejimi 
Andranikin və dəstəsinin cinayətkar əməlləri üçün cavabdehlik 

                                           
27«Бакинский рабочий» qəzeti, 1918, 20 iyul 
28 Azərbaycan tarixi. Yeddi cilddə. V cild (1900-1920-ci illər), s.444 
29Преступления армянских террористических и бандитских формирований против 
человечества (XIX-XXвв.). Краткая хронолигеская энциклопедия. Баку: Элм, 2002, 
с.129-130 
30 Naxçıvan tarixi. Üç cilddə. II cild. Naxçıvan: “Əcəmi” NPB, 2014, s.298 
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daşımadığını qeyd etmişdi.31 Lakin Andranikin törətdiyi cinayət-
lərdə daşnak hökumətində yüksək vəzifələr tutmuş Njde, Dro 
və başqa terrorçu dəstə komandirləri ilə birgə hərəkət etmişdi.  

Azərbaycan Parlamentinin 1918-ci il 20 dekabr fövqəladə 
iclasında Ə.Pepinov Andranikin qanlı hücumlarına qiymət ve-
rərək qeyd edirdi: “Türkiyədə məğlubiyyətə uğrayan Andranik 
ətrafına quldur dəstəsi yığaraq İrəvan quberniyasına keçmiş, 
yolu üstündəki müsəlman kəndlərini qılıncdan keçirib 
yandırmış və onun yeni qanlı əməllərinə yol vermək istəməyən 
dinc erməni əhalisinə divan tutmuşdur. Bu qayda ilə o, İrəvan 
quberniyasından, Naxçıvan qəzasından keçib getmişdir”.32 

 

1.3.  Osmanlı dövlətinin Naxçıvan diyarına                    

siyasi-hərbi yardımı 
 

Ermənistan dövlətinin yaradılmasında maraqlı olan döv-
lətlər ona hər cür siyasi, hərbi və iqtisadi yardımlar göstərir, 
qonşu ərazilərin tutulmasında da ona köməkliklər göstərirdilər. 
Bu cəhətdən ABŞ, İngiltərə və Rusiyanın rolunu xüsusi ilə 
qeyd edə bilərik.  

Azərbaycana gəldikdə isə çox çətin vəziyyətdə olan 
Osmanlı dövləti də ona müstəqilliyin ilk aylarında lazımi 
kömək edə bilmirdi. 1918-ci ilin sentyabrında Osmanlının 
hərbi-siyasi hərc-mərcliyə son qoyan Azərbaycan rəhbərliyi 
dövlətin ərazi bütövlüyünə edilən qəsdlərə qarşı dövlət 
müstəqilliyinin saxlanılması və möhkəmləndirilməsi, ölkənin 
ərazi bütövlüyünün təmin olunması məqsədilə bir sıra hərbi-
siyasi və iqtisadi-maliyyə tədbirləri həyata keçirməli oldu. 

Azərbaycandan ayrı düşən Naxçıvan diyarına gəldikdə isə 
o, Azərbaycandan lazımi hərbi və iqtisadi yardım ala bilmədi. 
Bu vəziyyətdən istifadə edən erməni daşnakları isə ardıcıl 
olaraq Naxçıvana qarşı ərazi iddialarını irəli sürür, diyarı işğal 

                                           
31 ARDA, f.970, siy.1, iş 10-11, v.161 
32 “Azərbaycan” qəzeti, 1918, 22 dekabr 
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etmək üçün hərbi gücdən istifadə edirdi. Yerli azərbaycanlı 
əhali düşmənə layiqli cavab versə də, silah-sursatın 
çatışmazlığı onları çətin vəziyyətə salırdı. Azərbaycan Res-
publikası Xarici İşlər Nazirliyinin məlumatına görə “ermənilər 
çoxsaylı müsəlman kəndini qılıncdan keçirib yandırmışlar. 
Dağıntı və qırğının mənzərəsi insanları dəhşətə gətirirdi. Evlər 
yandırılır, əhalinin əmlakı əlindən alınırdı, adamlara rəhm 
etmirdilər, uşaqları, qadınları, qocaları doğrayırdılar... Yaxınlarda 
çiçəklənən kəndlər xarabazara çevrilmişdi”.33 

Naxçıvan diyarının əhalisinin tamamilə qırılmaqdan qur-
tara biləcək yeganə qüvvə, şübhəsiz, türk qoşunları idi. 1918-ci 
ilin may ayında Naxçıvan və Şərur-Dərələyəz qəzalarının 
əhalisi Kərim xan İrəvanlının  başçılığı ilə Mehmet Vehib 
paşanın yanına xüsusi nümayəndə heyəti göndərərək  erməni 
quldur dəstələrini dağıtmağı və Naxçıvan diyarına qoşun 
yeritməyi xahiş etdi. 1918-ci il iyunun 4-də Azərbaycanla 
Osmanlı dövləti arasında bağlanmış Batum müqaviləsi ilə 
Azərbaycan Cümhuriyyəti hökuməti ölkəyə Osmanlı hərbi 
yardımını təmin etdi. Azərbaycan hökuməti tərəfindən tələb 
edildiyi təqdirdə Osmanlı hökuməti ölkəyə qayda-qanunu və 
daxili asayişi təmin etmək və möhkəmləndirmək üçün 
Azərbaycana zəruri hərbi yardım göstərməyi öz üzərinə 
götürdü.34 

Batum müqaviləsinin şərtləri və onlara əsasən də Azər-
baycan Xalq Cümhuriyyəti rəhbərlərinin Osmanlı dövlətinə 
müraciəti, həm də erməni millətçilərinin Naxçıvan 
bölgəsindəki azğınlıqları Osmanlı dövlətini qəti tədbirlər 
görməyə vadar etdi. Cəfərqulu xan Naxçıvanskinin və Kərim 
xan İrəvanskinin* xahişlərindən sonra 1918-ci il mayın 17-də 
Xəlil bəyin başçılığı ilə türk qoşunları Naxçıvana gəldi.35 

                                           
33  Azərbaycan Respublikası Prezidentinin İşlər İdarəsinin Siyasi Sənədlər Arxivi 
(ARPİİSSA), f.77, siy.2, iş 58, v. 15 
34 N.Nəsibzadə. Azərbaycanın xarici siyasi (1918-1920). Bakı, 1996, s.60 
35 İ.E.Atnur. Osmanlı idarəçiliyindən Sovet idarəçiliyinə qədər Naxçıvan (1918-1921), s. 46 
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*Kərim xan İrəvanski (1883-1919) – polkovnik 
 

Abbasqulu xan İrəvanskinin oğlu, Cəmşid xan və        

III Kəlbalı xan Naxçıvanskilərin dayısı. Kərim xan İrəvanda 

və Tiflisdə təhsil alandan sonra, Yelizavetqrad süvari 

məktəbində oxumuş və qurtaranda kornet hərbi rütbəsi 

almışdır. İlk hərbi fəaliyyətə 44-cü Nijeqorod süvari alayında 

başlamışdır. Əlahəzrətin Kiraskir polkunda hərbi xidmətdə 

olub. Bu zaman o, poruçik hərbi rütbəsində idi. Sonra 

Kabardin  süvari alayına ştabs-rotmistr vəzifəsinə keçirilir. 

Bir müddət qvardiya kavaler polkunda xidmət etdikdən 

sonra yenidən Kabardin süvari polkuna dəyişdirilir. O, 

burada I, IV bölüyün komandiri olur.  

Birinci dünya müharibəsi illərindəki hərbi fəaliyyə-

tinə görə 2-ci, 3-cü və 4-cü dərəcəli Müqəddəs Vladimir or-

denləri ilə təltif olunur. “Georgi silahı” və “Rumıniyanın ul-

duzu” ordeninə layiq görülür. 

1918-ci ildə Naxçıvana qayıdır. Naxçıvanın müdafiə-

sində qəhrəmanlıqla döyüşür, Araz-Türk Cümhuriyyətinin 
cəsur komandirlərindən biri olur. Şərur taboruna rəhbərlik 

edir. O, Cənub-Qərbi Azərbaycan – Naxçıvan general-quber-

natorunun hərbi işlər üzrə köməkçisi təyin edilir (28.02.1919). 

Kərim xanın komandir olduğu Şərur könüllü döyüşçülərinin 

sayı 1000 nəfərdən çox olub.  

K.İrəvanski 1919-cu ildə Kabardinə qayıtmış və ora-

dakı döyüşdə həlak olmuşdur. 
 

Türk ordusunun Naxçıvandakı ilk səlahiyyətli nümayəndəsi 
Xəlil bəy 17 avqust 1918-ci il tarixli hesabatında Naxçıvana gəl-
məsini və gördüklərini belə təsvir etmişdir:  

“9 may 334-cü il (hicri) tarixdə Təbrizdən Xok yolu ilə 
Naxçıvana yola düşdüm. 17 may 334-cü il tarixdə Naxçıvana çat-
dım. Naxçıvan müsəlmanları ilə ermənilər arasında 45 gün da-
vam edən vuruşmaların müsəlmanlarla ermənilərin razılığa gəl-
dikləri bir atəşlə sona çatdığını Xoyda eşitdim. Həqiqətən, Naxçı-
vana gələndə vuruşma yox idi. Ancaq Naxçıvanın ətrafına yaxın 
bir çox kəndlərdə ermənilər var idi. Əvvəlcədən də təşkilatları 
var idi. Buna görə də Naxçıvanda ermənilər hakim mövqe tut-



26 
 

muş, müsəlman məhəllələri ermənilərlə əhatə olunmuşdur. Nax-
çıvanda qalmamağı münasib gördüm. Çünki qalsam ermənilərlə 
müsəlmanlar arasında atəşkəs pozulacaq və mən heç nə edə bil-
məzdim. Bunun üçün Naxçıvandakı topların ikisini Naxçıvanda 
qoydum, qalanlarını Şahtaxtıya apardım. Naxçıvandakı iki top 
üçün topçu-əsgər hazırlamaq və ermənilərlə olan vəziyyəti daha 
yaxından öyrənmək məqsədilə topçu kapitanını Naxçıvanda sax-
ladım, piyada baş leytenantı ilə Şahtaxtıya gəldim... Naxçıvandan 
Şahtaxtıya və Şahtaxtıdan Şərur nahiyyəsinə, xülasə, heç bir yerə 
hadisəsiz, təhlükəsiz getmək mümkün deyildi. Yerli hökumətin 
yaradılmasına böyük ehtiyac olduğunu nəzərə alaraq (Naxçıvan-
dakı Müsəlman Milli Komitəsinin nahiyyələrdə və böyük kənd-
lərdə komissarları olsa da, onlar əhali üzərində nəzarəti saxlaya 
bilmirdi – İ.H.) əvvəl Şahtaxtıda və Şərurda məhəllə hökuməti, 
lazımi miqdarda jandarma təşkilatı yaratdım... Cinayətkarları cə-
zalandırdım. Bundan sonra bölgədə asayiş və sakitlik bərpa olun-
du, heç bir yerdə kiçik bir hadisə baş vermədi.”36 

Şərur və Şahtaxtı bölgələrində sakitlik bərpa edildikdən     
sonra hərbi işlərə böyük əhəmiyyət verildi. Bölgədə təhlükəsizlik 
tədbirləri ilə məşğul olan Xəlil bəy, həm də kiçik bir müsəlman 
ordusu yaratmağa çalışırdı. Naxçıvana yenicə gəlmiş türk zabit-
ləri bu istiqamətdə fəaliyyətə başladılar. Üç gün ərzində Şahtaxtı 
və Şərurda gənclər hərbi işə cəlb edildi, onlara silah verildi və tə-
limlərə başlandı.  Təqribən iki minə yaxın gənc bu işə qatılmışdı. 

Naxçıvan şəhərində türklərin ixtiyarında olan topların bir 
qismi və top mərmiləri Şahtaxtıya aparıldı. Ermənilər bundan xə-
bər tutduqlarına görə digər top və mərmilər aparılmadı. Naxçı-
vanda, Şərur və Şahtaxtıda görülən təşkilati işlər erməniləri qor-
xuya salmışdı. Erməni qarnizon komandiri Harazyan etirazını 
Müsəlman Milli Komitəsinin sədri Mirzə Nəsrulla bəyə* bildir-
mişdi. Mirzə Nəsrulla Əmirov topçu Hüsnü bəyin Naxçıvandan 
çıxarılması ilə əlaqədar Xəlil bəyə xəbər göndərdi, lakin müsbət 

                                           
36  İ.E.Atnur. Osmanlı idarəçiliyindən Sovet idarəçiliyinə qədər Naxçıvan (1918-1921),           
s. 47-48 
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cavab almadı. 2 iyun 1918-ci ildə Mirzə Nəsrulla bəy Milli Ko-
mitə sədrliyindən istefa verdi. Milli Komitə Sədrliyinə Mehdiqu-
lu xan Diyarbəkiri seçildi. 37 

 

*Mirzə Nəsrulla Mirzə Əli oğlu Əmirov (1861-1934) 

 

Naxçıvanın tanınmış Əmirlər tayfasındandır.  

Naxçıvanın maarifpərvər ziyalılarından biri olmuş, 

var-dövlətini Naxçıvanın müdafiəsinə sərf etmişdir.  

Naxçıvan şəhərinin starostası (başçısı), Naxçıvan 

Milli Komitəsinin sədri işləmişdir. 

Xəlil paşanın M.N.Əmirova yazdığı məktubdan:  

“Milli Komitə sədri Mirzə Nəsrulla Əmirov cənab-

larına. Məktubunuzu aldım. Həm şad oldum, həm də kə-

dərləndim. Sizlərin millət yolunda nə cür çalışdığınızı hər 

kəs bildiyi kimi, mən də çox yaxşı bilirəm. Bu xüsusda heç 

mütəəssir olmayınız. Yenə millət yolunda çalışmağına da-

vam edəsiniz...” (1918, 23 may). 

Harazyan Naxçıvandakı ordusu ilə erməni sərhədinə getmək 
məqsədilə Şərur və Şahtaxtıdan keçməsi üçün Xəlil bəydən icazə 
istəyirdi. Onun bu təklifi qəbul edildi və Müsəlman Milli Ko-
mitəsinin yeni sədri Mehdiqulu xan Diyarbəkiri ilə Xəlil bəyin 
yanına getdilər. Lakin bu zaman Harazyan fikrini dəyişmişdi və 
Naxçıvanda qalacağını Xəlil bəyə bildirdi. Belə olan halda Nax-
çıvanda qalan erməni qoşunlarını zorla çıxarmaq məsələsi real-
laşdı.  

1918-ci il iyulun əvvəlində 9-cu və 11-ci türk diviziyaları 
Uluxanlıdan Naxçıvana hərəkət etdilər. 10 iyul 1918-ci ildə Ulu-
xanlı ətrafındakı erməni quldur dəstələri dağıdılmış, bir gün son-
ra türklər Naxçıvan qəzası ətrafına çatmışdılar. 16 iyulda 11-ci 
Qafqaz diviziyasının komandiri Cavid bəyin rəhbərliyi ilə türk 
hərbi qüvvələri Şahtaxtıya gəlmişdi. 17 iyulda Əznəbürd (Çal-
xanqala), 20 iyulda Naxçıvan yaxınlığında olan Əliabad və Şıx-
mahmud kəndləri ələ keçirildi.38 20 iyulda türk qüvvələri Naxçı-
vana girdilər. 21 iyulda ermənilərin şəhərdən qaçdıqları bəlli oldu. 

                                           
37 M.B.Əliyev. Qanlı günlərimiz, s.42 



28 
 

11-ci alay komandiri Sürəyya bəy Naxçıvan Məhəlli hökumət rəisi 
təyin edildi. Bir qədər sonra isə onu Əli Şəfiq bəy əvəz etdi.39 

L.Hüseynzadə xatirələrində bununla bağlı yazırdı: “Türk or-
dusunun bu tarixi qalibiyyəti, türk xalqının Naxçıvanın ağır gün-
lərində ona göstərdiyi böyük fədakarlığı naxçıvanlılar böyük şük-
ranlıqla, minnətdarlıqla qarşıladılar. Məsciddə din adamları türk 
ordusuna dualar oxuyur, qurbanlar kəsir, ehsanlar verirdilər...”40 

Mirzə Bağır Əliyevin bu məsələ ilə bağlı xatirələri də L.Hü-
seynzadə ilə eynidir. M.B.Əliyevin xatirəsinə görə, “Naxçıvan 
şəhərindən ermənilər çıxarıldıqdan sonra Cavid bəy, Həsən bəy, 
Akif bəy və digər türk zabitlərinə Rəhim xanın evində ziyafət 
verilmiş, sonrakı günlərdə də şənliklər keçirilmişdir...”41 

Türk komandanlığı şəhər üzərində Osmanlı bayrağı qaldıra-
raq Naxçıvanı öz himayəsi altına götürdüyünü bildirdi. 

1918-ci il avqustun 1-də Osmanlı imperiyasında xüsusi 
korpusların təşkili və cəbhələrdə aparılan dəyişikliklərlə əlaqədar 
olaraq Naxçıvan və Təbriz bölgələrinin müdafiəsi K.Qarabəkir 
paşanın komandanlığı altında olan I Qafqaz korpusuna tap-
şırıldı. 42  Buna görə də K.Qarabəkir paşa avqustun 7-də Nax-
çıvanda öz qərargahını qurdu. Bununla da Zəngəzur və onun ət-
rafındakı erməni silahlı qüvvələrinin Naxçıvana soxulmalarının 
qarşısı alındı.  

Azərbaycan hərbi hissələri yaradılmağa başlandı, bu his-
sələrə hələlik türk zabitləri rəhbərlik edirdilər. Naxçıvan nizami 
könüllü ordusunun yaranmasına I Ordu korpusunun komandiri 
K.Qarabəkir paşa böyük qüvvə və əmək sərf etmişdi.43 Qəzalarda 
19 yaşından yuxarı olan əhali arasında səfərbərlik elan edildi. 

                                                                                                           
38 M.B.Əliyev. Qanlı günlərimiz, s.69 
39 Yenə orada, s. 72-75 
40 L.Hüseynzadə. Araz şahiddir. Xatirələrim (1918-1920-ci illər). Bakı: “Nurlan”, 2001, 
s.32 
41 M.B.Əliyev. Qanlı günlərimiz, s.68-73 
42  M.Fahrettin Kırzıoğlu. Kazım Karabekir (Kendi eserleri, Hal tercümeleri ve arşiv 
belgelerine göre). Ankara, 1991, s.19 
43 A.Hacıyev. Qars və Araz-Türk respublikalarının tarixindən. Bakı: Azərnəşr, 1994, s.46 
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Milli hərbi hissələr türk silahları ilə silahlanır və sürətlə hərbi işi 
öyrənirdilər. 

Naxçıvan Məhəlli hökumət rəisi Sürəyya bəy əhalinin nü-
mayəndələri ilə bir yığıncaq keçirdi. Yığıncaqdakı çıxışında 
Sürəyya bəy milli komitənin ləğv edildiyini, yerində jandarma, 
ədliyyə və bələdiyyə idarələrinin yaradıldığını dedi. Jandarma 
rəisliyinə Məmmədəli xan, müavini Qəni bəy Vəzirov, bələdiyyə 
rəisliyinə Cəfərqulu xan, üzvlüyünə isə Hacı Abdulla Şeyxov,    
Tağı Nağdəliyev, Mülki məhkəməyə Şeyx Kərim Axundzadə, 
Cabbar Kələntərov, Vəli ağa Kəndlinski təyin olundular.44 Onlar 
dərhal vəzifələrinin icrasına başladılar. 

Naxçıvanın yeni Məhəlli hökumət rəisi Əli Şəfiq bəy Nax-
çıvan bölgəsində bir sıra qaydalar qoydu və dəyişikliklər apardı. 
İlk olaraq jandarma komandirliyinə Cavad bəy adlı bir türk 
zabitini təyin etdi. Qəni bəy Vəzirov Culfa anbar müdirliyinə tə-
yin edildi. Cəfərqulu xan Naxçıvan bələdiyyə rəisi vəzifəsindən 
çıxdı. Yerinə qardaşı Rəhim xan* gəldi. Naxçıvan qəzası nahiy-
yələrə bölündü. İbrahim bəy Qədimov Şərur nahiyyəsi müdiri  
vəzifəsinə, Cabbar ağa Vəzirov isə şəhər polis idarəsi rəisliyinə 
təyin edildi. 

 
*Rəhim xan Naxçıvanski (1858-?) 

 

II Kəlbalı xanın oğlu, Cəfərqulu xanın qardaşı. Tiflis-

də realnı məktəbdə təhsil almışdı. 

Rəhim xan Rusiyanın apardığı müharibələrdə – rus-

türk müharibəsində iştirak etmiş, hərbi mükafatlara layiq gö-

rülmüşdür. 1878-ci ildə praporşik rütbəsi almış, Tiflis hərbi 

məktəbində kurs keçdikdən sonra kornet hərbi rütbəsinə də 

sahib olmuşdur. Zədə aldığı üçün 1883-cü ildə istefaya göndə-

rilmişdi.  

1915-ci ildə öz xahişi ilə yenidən süvari ordunun əs-

gəri kimi döyüşən polka daxil olur. Hünərlə döyüşən Rəhim 

xan müsəlmanlar üçün təsis edilən 3-cü dərəcəli Müqəddəs 

Stanislav ordeni ilə təltif edilir. 

                                           
44 İ.E.Atnur. Osmanlı idarəçiliyindən Sovet idarəçiliyinə qədər Naxçıvan (1918-1921), s. 67 
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Rəhim xan 1918-1920-ci illərdə Naxçıvanın erməni 

daşnaklarından müdafiə edilməsində əvəzsiz xidmətlər gös-

tərmişdir. O, bir müddət xalq qoşunlarının komandanı ol-

muşdur. 

“O, bir çox başqa tatarlardan (azərbaycanlılardan – 

İ.H.) fərqli olaraq yaxşı təhsil alıbdır. Rusiyaya və digər xarici 

ölkələrə çox səyahət edibdir. Rus dilini mükəmməl bilir, am-

ma xarici – qərb ölkələrinin dillərində danışmır. Baxmayaraq 

ki, məni heç kim ona təqdim etmədi, ancaq o, məni çox səmi-

miyyətlə, açıq ürəklə qəbul etdi. Bu, məni çox təəccübləndirdi. 

O, iliyinə qədər xandır. Bu, zahirən də görünür və belə təəssürat 

yaradır ki, o, çox qədimlərdən gələn hakim insanların nəs-

lindəndir...” 

Luici Villari,  

italyan yazıçısı, səyyah və diplomatı (1905). 
 

Türk ordusu bölgədən çıxana qədər Əli Şəfiq bəy burada və-
zifəsində qalmış, yerli əhalinin öz idarəetmə və hərbi təşkilat-
larını yaratmasında böyük rol oynamışdır.  

Qərargahını Naxçıvanda yaradan Kazım Qarabəkir paşa böl-
gədə uzun müddət qala bilmədi. O, Naxçıvanla Azərbaycan ara-
sında bir maneə sayılan erməni dəstələrinin nəzarəti altında olan 
Zəngəzuru ələ keçirmək, türk dünyası arasında həqiqi əlaqəni 
yaratmaq istəyirdi. Ancaq onun təklifləri qəbul edilmədi və Təb-
rizə getməsi qətiləşdi.  

Naxçıvan regionunda nəzarəti ələ keçirən türk ordu divizi-
yalarından biri də polkovnik Rüşdü bəyin komandir olduğu IX di-
viziya idi. Bu diviziyanın qərargahı və əsas ağırlıq mərkəzi Yengicə 
və Baş Noraşen kəndlərində yerləşdirildi. Lakin bu kəndlər əlverişli 
olmadığından diviziya qərargahının Qəmərli və Naxçıvana 
köçürülməsi diviziya rəhbərliyindən tələb edildi. IX diviziyanın 
ayrı-ayrı rotaları diyarın müxtəlif ərazilərinin təhlükəsizliyini 
qoruyurdu. Əsasən piyada sərhədi, dəmiryol xəttini, Araz çayı 
üzərindəki körpü və keçidləri mühafizə edirdi. Bütöv halda 6 rota 



31 
 

Naxçıvanda, 6 rota Yengicədə, 5 rotaya qədər qüvvə də Böyük 
Vedidə qalmışdı. Qərargah yenə də Baş Noraşendə yerləşirdi.45 

Naxçıvan regionundakı türk qüvvələri bir tərəfdən sərhədin 
o tərəfindən gələn erməni təhlükəsinə qarşı tədbirlər görür, digər 
tərəfdən də daxildən təhlükəsizliyi qoruyurdu. 

Beləliklə, türk ordusu hissələrinin Naxçıvana gəlmələri, 
ərazilərin təhlükəsizliyini qorumaları, yerli gənclərdən könüllülər 
dəstəsinin yaradılması, onlara təlim vermələri nəticəsində 
Naxçıvan bölgəsini erməni quldur dəstələri işğal edə bilmədilər. 

 

1.4. Osmanlı ordusunun Naxçıvan diyarını tərk etməsi 
 

  Birinci Dünya müharibəsində məğlubiyyətə uğrayan 
Osmanlı dövləti Mudros müqaviləsinin (1918, 30 oktyabr) 
şərtlərinə uyğun olaraq qoşunlarını Azərbaycandan, o cümlədən 
də Naxçıvan bölgəsindən çıxarması ilə Azərbaycanın ərazi 
bütövlüyü və onun əhalisinin taleyi yenidən təhlükə qarşısında 
qaldı.46  Çünki türk silahlı qüvvələri bölgəni tərk etdiyi zaman 
azərbaycanlı əhali özünü və torpağını qorumaq üçün hələlik 
qüvvətli dövlət qurumlarına, nizami hərbi hissələrə malik deyildi. 
 Bir sıra döyüş cəbhələrində türk ordusunun məğlub olması 
onun tezliklə İranı tərk etməsinə gətirib çıxaracaqdı. Təsadüfi 
deyildir ki, 11 oktyabr 1918-ci il tarixdə IX ordu komandanlığı            
I Qafqaz korpusuna göndərdiyi əmrdə bildirirdi: “Vəziyyəti və 
ümumi əhval-ruhiyyəni nəzərə almaqla tez-gec İranı tərk etmək 
lazım olacaqdır. Bu işdə yubanmamaq və əsas işləri yekunlaşdır-
maq üçün indidən tədbirlər görmək və işləri çox sürətlə bitirmək 
zəruridir”47. 
 Vəziyyəti obyektiv qiymətləndirən Ənvər paşa “Şərq Or-
dular Qrupu Komandanlığı”na göndərdiyi 5-6 oktyabr 1918-ci il 
tarixli əmrdə Qafqazdan çıxmağa məcbur olduqda Azərbaycanda 

                                           
45  İ.E.Atnur. Osmanlı idarəçiliyindən Sovet idarəçiliyinə qədər Naxçıvan (1918-1921),          
s. 75-76 
46 Azərbaycan tarixi. Yeddi cilddə. V cild (1900-1920-ci illər), s.445 
47 İ.E.Atnur. Osmanlı idarəçiliyindən Sovet idarəçiliyinə qədər Naxçıvan (1918-1921), s. 83 
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qalacaq türk birliklərindən bir hərbi hissə yaratmaq lazım oldu-
ğunu qeyd etmişdir. O, başqa bir əmrdə qalacaq zabit və əsgərləri 
indidən müəyyənləşdirib, fəaliyyətə başlamasını tələb edirdi.48 
 Türkiyədəki hökumət dəyişikliyi, 14 oktyabrda Əhməd İzzət 
paşanın hakimiyyətə gəlməsi ilə Batum müqaviləsi ilə alınan 
yerlərin, o cümlədən Naxçıvanın boşaldılmasına qərar verildi.           
21 oktyabr 1918-ci il tarixdə qəbul edilən qərar IX Orduya bil-
dirildi. Bir gün sonra IX Ordu komandanlığından I Qafqaz 
korpusuna və IX Qafqaz diviziyasına çatdırıldı. Baş komandanlı-
ğın əmrinə görə İran və Qafqaz noyabr ayının sonuna qədər ta-
mamilə boşaldılmalı idi. 
 Kazım Qarabəkir paşa qərargahını yenidən Naxçıvana kö-
çürmək üçün Təbrizdən ayrıldı. Naxçıvana gələn K.Qarabəkir 
paşa 30 oktyabrda bir sürprizlə qarşılaşdı. Bu tarixdə I Qafqaz 
korpus qərargahı ləğv olundu və Kazım Qarabəkir paşa qərarga-
hın Batumi yolu ilə İstanbula qayıtması əmr edildi.49 
 Yaqub Şövqü paşanın imzası ilə IX Ordudan IX Qafqaz di-
viziyasına 24 oktyabrda göndərilən şifrli teleqramda göstərilirdi: 
“Tərk edilməsi nəzərdə tutulan bölgələrin müsəlman əhalisinin 
köçməyib, sakit və rahat yerlərində qalmaları baş ştab tərəfindən 
verilmiş əmrdə ifadə olunmuşdur... Tərk edilən ərazidə bir qədər 
əsgər qalacaq, onlar da müsəlman əhalisini mühafizə etməyə 
məsul olacaqlar”. 
 Zərurət yarandıqda bu məsələ xalqa bildiriləcək, təsəlli ve-
riləcək, sakitlik təmin ediləcəkdi. Bu əmrlərin yerinə yetirilməsi 
üçün xalqla birbaşa əlaqə yaradılmalıdır. Regionda xalq ilə birba-
şa əlaqə saxlayan yerli hökumətlərdir. Bununla əmrlər                  
25 oktyabrda Əli Şəfiq bəyin sədr olduğu Naxçıvan hökumətinə 
bildirildi.50 

                                           
48 Qafqaz cəbhəsi, II cild, s.601, 622 
49 Yenə orada, s.626 
50  İ.E. Atnur. Osmanlı idarəçiliyindən Sovet idarəçiliyinə qədər Naxçıvan (1918-1921),           
s. 90 
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 Osmanlı hərbi dairələri çıxma əmrini bir müddət gizli sax-
lamağa çalışsalar da, xalq bundan xəbər tutdu. Bu, böyük bir qor-
xu yaratdı.51 Hərbi dairələrin əmrinə əsasən xalqı sakitləşdirməyə 
çalışırdılar. 

Naxçıvan əhalisindən seçilmiş bir heyət Naxçıvan hökumət 
rəisi Əli Şəfiq bəylə görüşüb narahatçılıqlarını bildirdilər.         
IX Ordu komandanlığı regiondakı vəziyyətlə əlaqədar hakim 
dairələrə əhalinin narahatçılığını aradan qaldırmaq və xahişlərini 
müəyyən dərəcədə yerinə yetirmək üçün tədbirlər görməsini tap-
şırdı. 

Noyabr ayının ortalarından etibarən çıxma işlərinə başlandı. 
17 noyabrda Bakı boşaldıldı və şəhər ingilis qüvvələri tərəfindən 
işğal edildi. 

Hərbi Nazirlik IX Ordunu əsgər və zabit saxlamamaq üçün 
xəbərdarlıq etdi. Ordu komandiri Yaqub Şövqü paşa 9-cu Qafqaz 
diviziyasına göndərdiyi 11 noyabr tarixli teleqramda yazmışdır: 
“Tərxis olunan ehtiyat zabitlərdən Naxçıvan bölgəsində yaradılan 
təşkilatda işləmək istəyənlər orada qala bilərlər, ancaq osmanlı 
forması geyməsinlər”.  

Naxçıvanda boşaltma işləri aparılırdı. Xəlil bəy Naxçıvan-
dan gedəcəyini bildirəndə əhali arasında həyəcan, qorxu yarandı. 
Mirzə Nəsrulla bəy Əli Şəfiq bəyin yerinə təyin olunan Xəlil 
bəyin yanına getdi, danışıqlar apardı. Nəticədə Xəlil bəy Nax-
çıvanda iki top qoydu, Şahtaxtıya getdi. Alınan yeni əmrə görə 
Xəlil bəyin və yoldaşlarının bölgədə qalması bildirilirdi. Türk 
ordusu çıxdıqdan sonra Xəlil bəy yoldaşları ilə 5 noyabr 1919-cu 
ilədək Naxçıvanda qalır. Türk ordusu Naxçıvandan çıxandan 
sonra bölgədə 5 zabit və 300 əsgər qalırdı.52 

Nuru paşa Azərbaycandan qoşunları çıxardığı kimi, Kazım 
Qarabəkir paşa da 1918-ci il noyabrın 1-də qərargahı ilə Nax-
çıvandan qatarla Qarsa yola düşdü. Mudros müqaviləsinin        

                                           
51 M.B.Əliyev. Qanlı günlərimiz, s.81 
52 Q.Mədətov. Naxçıvanda Sovet hakimiyyətinin qələbəsi və Naxçıvan MSSR-in təşkili, 
s.43 
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şərtlərini eşidən Paşa çox peşman olmuş, demişdi ki, “Qırx illik 
əsarətdən altı ay öncə qurtulan və erməni məzalimindən ağır ya-
ralar alan... türk-müsəlman əhalisinin yaşadığı bu bölgələrdən biz 
1914-cü ilin hüdudlarına çəkilincə yenidən erməni zülmünə mə-
ruz qalacaqdır. Buna çarələr düşünüb, tədbirlər görməliyik...”53 

Ordubad Milli Komitəsinin sədri Mir Hidayət Seyidovun 
imzası ilə İrəvan quberniyası müsəlmanlarının nümayəndələri 
adından Azərbaycan Xalq Cümhuriyyəti Nazirlər Şurasının səd-
rinə göndərilən 1918-ci il 22 dekabr tarixli bəyanatda deyilirdi: 
“Andranikdən sonra bizə türklər gəldilər və üç aya yaxın qəzada 
hamı sakit yaşadı. Türklər Qafqazdan getdikdən sonra bizim və-
ziyyətimiz əvvəlkindən də pis oldu”.54 

Naxçıvan Milli Komitəsinin sədri Cəfərqulu xan Naxçıvan-
ski də türklərin bu əraziləri tərk etməsinə münasibət bildirərək 
demişdir: “Türklər getdilər, yenə bizdə müsəlman kənd və        
qəsəbələrinin məhv edilməsi, heç bir günahı olmayan azərbay-
canlı qadın və uşaqların döyülməsi və öldürülməsinin qanlı səhi-
fələri təkrar olunmağa başladı. Yenə də İrəvan quberniyasında er-
mənilər tərəfindən qəddar ölümə məhkum edilmiş on minlərlə 
müsəlmanın ürəkparçalayan qışqırıq və nalələri göyə yüksəldi”.55 
İrəvan müsəlmanlarının hələ 1918-ci ilin noyabrında Bakıya gə-
lən nümayəndələri də regionun müsəlman əhalisinin Osmanlı qo-
şunlarının bu vilayətləri tərk edəcəklərinə dair xəbərdən dəhşətə 
gəldiklərini bildirirdilər.56 

Beləliklə, aydın olur ki, Azərbaycan, xüsusilə onun Nax-
çıvan bölgəsi üçün çox ağır keçən bir zamanda Osmanlı dövləti 
özünün siyasi-diplomatik səyləri və ən başlıcası isə, hərbi yar-
dımı ilə torpaqlarımızın bütövlüyünə, xalqımızın kütləvi soyqırı-
mından xilas edilməsinə çalışmışdı. 

                                           
53 E.Mədətli. 1918-1921-ci illərdə Türkiyə hökumətinin siyasətində Naxçıvan. “Naxçıvan” 
jurnalı, 2000, № 2, s.50 
54 “Azərbaycan” qəzeti, 1919, 14 yanvar 
55 ARPİİSSA, f. 277, siy.2, iş 57, v.2 
56 “Azərbaycan” qəzeti, 1918, 4 noyabr 



35 
 

II FƏSİL. ARAZ-TÜRK CÜMHURİYYƏTİNİN 

YARANMASI: HAKİMİYYƏT STRUKTURU, 

ƏRAZİSİ, ƏHALİSİ, PAYTAXTI 
 

2.1. Araz-Türk Cümhuriyyətinin yaranması və hakimiyyət 

strukturlarının təşkili 
 

Azərbaycan Xalq Cümhuriyyətinin fəaliyyət göstərdiyi ilk 
ildə - 1918-ci ilin noyabrın 18-də Naxçıvan bölgəsini və ətraf 
əraziləri erməni daşnaklarının işğalından qorumaq üçün Araz-
Türk Cümhuriyyəti yaradıldı. Bu cümhuriyyətin tarixi və fəaliy-
yəti barədə ensiklopediyalarda57, ümumiləşdirici əsərlərdə58, mo-
noqrafiya59 və kitablarda60, konfrans materiallarında61, müxtəlif 
jurnal 62  və qəzetlərdə 63  bəhs etmişlər. Araz-Türk Cümhuriy-

                                           
57 Azərbaycan Milli Ensiklopediyası. Cild 1. “AME” Elmi Mərkəzi. Bakı, 2009, s.596; 
Azərbaycan Xalq Cümhuriyyəti Ensiklopediyası. İki cilddə, I cild, Bakı: Lider, 2004, s.123-
125; Naxçıvan Ensiklopediyası. İki cilddə, I cild. İstanbul, 2005, s.31-33 və b. 
58  Azərbaycan tarixi. Yeddi cilddə. V cild (1900-1920). Bakı: Elm, 2008, s.445-450; 
Naxçıvan tarixi. Üç cilddə, II cild. Naxçıvan: “Əcəmi” NPB, 2014, s.236-245 və b.  
59 Q.Mədətov. Naxçıvanda Sovet hakimiyyətinin qələbəsi və Naxçıvan MSSR-in təşkili. Bakı: 
Azərnəşr, 1958, 164 s.; A.Hacıyev. Qars və Araz-Türk respublikalarının tarixindən, Bakı: Azər-
nəşr, 1994 s. 43-120; İ.Musayev. Azərbaycanın Naxçıvan və Zəngəzur bölgələrində siyasi vəziyyət 
və xarici dövlətlərin siyasəti (1917-1921-ci illər). BDU, 1996, s.67-76; А.Гаджиев. Демократи-
ческие республики Юго-Западного Кавказа (Карсская и Араз-Тюркская республики). Баку: 
Нурлан, 2004, с.4-44, 103-179; İ.Hacıyev. Naxçıvan Azərbaycanın dövlətçilik tarixində. Bakı: 
Elm, 2018, s.153-160; İ.E.Atnur. Osmanlı idarəçiliyindən Sovet idarəçiliyinə qədər Naxçıvan 
(1918-1921), s. 98-155; A.E.Gökdemir. Cenubi-Qarbi Kafkas hükumeti. Ankara, 1998, s.45-62; 
T.Əzizov. Azərbaycan XX əsrin əvvəllərində. Bakı: Zaman, 1998, s.194-195 və b. 
60 M.B.Əliyev. Qanlı günlərimiz. Bakı: Azərnəşr, 1993, 142 s.; L.Hüseynzadə. Araz şahiddir. (1918-
1920-ci illər), s.46-61; General Veysəl Ünüvar. Naxçıvan: təlatüm və burulğanlar (1920-1921). 
Naxçıvan: “Əcəmi” NPB, 2006, s. 16-29; Z.Z.Acar. Araz-Türk Cumhuriyeti. Ankara, 2013 və b.  
61  İ.Musayev. Araz-Türk Cümhuriyyəti. “Naxçıvan Muxtar Respublikası-75”. BDU-da 
keçirilmiş elmi konfransın materialları. Bakı, 1999, s.107-121; İ.Hacıyev. Naxçıvan 
bölgesinin Araz-Türk Cümhuriyyetinin faaliyetleri. “XVII Türk tarih konqresi”. 15-17 eylül 
2014. II cilt –II kısım. Ankara, 2018, s. 597-606; Yenə onun. Aras-Türk Cumhuriyetinin 
tarihine dair yeni görüşler. “II Uluslararası türk kültüründe Ağrı dağı sempozyumu”.           
13-14 mart 2016. İstanbul, 2018, s. 175-196 və b. 
62 H.Cəfərov. Araz-Türk Respublikasının tarixindən / “Naxçıvan” jurnalı, 2000, № 2, s.43-
47; Mədətli E. 1918-1920-ci illərdə Türkiyə hökumətinin siyasətində Naxçıvan/ 
“Naxçıvan” jurnalı. 2000, № 2, s.48-54; İ.Hacıyev. Araz-Türk Respublikasının yaranması 
və bölgənin erməni işğalından qorunması uğrunda mübarizəsi/ “Dövlət idarəçiliyi. 
Nəzəriyyə və təcrübə” jurnalı. Bakı, 2018, № 1 (61), s. 145-154 və b. 



36 
 

yətinin tarixi və fəaliyyəti barədə Q.Mədətov, Ə.Əliyev, 
A.Hacıyev, İ.Musayev, Ş.Tağıyeva, N.Nəsibzadə, T.Əzizov, 
S.Sadıqov, N.Mustafa, İ.Atnur, Ə.Gökdəmir, E.Mədətli, 
H.Cəfərov, A.Abbasoğlu, N.Əliyev, Z.Acar və başqaları tədqi-
qatlar aparmış, monoqrafiya, kitab və məqalələr yazmışlar. Təd-
qiqatçılar içərisində A.Hacıyev və İ.Musayevin araşdırmalarını 
xüsusi ilə qeyd etməliyik. A.Hacıyevin monoqrafiyasında Qars 
və Araz-Türk respublikalarının tarixi, Ermənistanın təcavüzünə 
qarşı bu respublikaların göstərdikləri müqavimət yeni arxiv 
materialları əsasında işlənmişdir. Lakin monoqrafiyada tarixi 
həqiqətə uyğun gəlməyən fakt və hadisələrə yer verilməklə 
yanaşı, bu respublikaların tarixindən kənar məsələlərə də 
toxunulmuşdur. Professor İ.Musayevin tədqiqatlarında, xüsusilə 
Araz-Türk Cümhuriyyətinin tarixinə aid məqaləsində bu 
respublikanın yaranması, süqutu, ərazisi, mərkəzi, dövlət və 
idarəçilik orqanları və başqa məsələlərlə bağlı problemlərə 
aydınlıq gətirilmişdir. Bununla belə, hələ də Araz-Türk 
Cümhuriyyətinin tarixi və fəaliyyəti ilə bağlı fərqli fikirlər 
mövcuddur ki, bunların dəqiqləşdirilməsinə ehtiyac vardır.  

Qeyd olunduğu kimi, Araz-Türk Cümhuriyyətinin tarixi 
Azərbaycan tarixşünaslığında ən çox maraq doğuran, lakin səthi 
öyrənilən mühüm elmi problemlərdən biridir. Bu respublikanın 
yaranması, fəaliyyəti və süqutu Naxçıvan diyarının 1918-1919-cu 
illərdəki ictimai-siyasi vəziyyəti ilə əlaqədardır.  

İlk növbədə Araz-Türk Cümhuriyyətinin nə vaxt, harada və 
hansı zərurətdən yaranmasına aydınlıq gətirilməlidir. Məlumdur 
ki, Azərbaycan Xalq Cümhuriyyəti fəaliyyət göstərdiyi ilk ildə 
çətin daxili və xarici amillərlə qarşılaşdığından Naxçıvan bölgə-
sinə istənilən səviyyədə diqqət yetirə bilməmişdir. Bundan istifa-

                                                                                                           
63  Ə.Əliyev. Araz-Türk Respublikası. “Azərbaycan” qəzeti, 1991, 1 may; M.Quliyev. 
Naxçıvan Araz-Türk Respublikası və Naxçıvanskilər. “525-ci qəzet”, 2018, 23, 26 iyun; 
A.Abbasoğlu. Qafqazda türk cümhuriyyətləri. “Ədəbiyyat qəzeti”, 1991, 4 yanvar; 
N.Əliyev. Araz-Türk Respublikası Naxçıvanın erməni işğalından qorunmasında mühüm rol 
oynamışdır. “Şərq qapısı” qəzeti, 2013, 26 yanvar; E.Kəlbizadə. Beşinci cümhuriyyət. 
“Şərq qapısı” qəzeti, 2013, 11 yanvar və b.  
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də edən erməni silahlıları bölgəyə ardı-arası kəsilməyən basqınlar 
etmiş, əhalini qorxu və vahimə içərisində saxlamış, onları soyqırı-
ma məruz qoymuş, Naxçıvanı azərbaycanlılardan təmizləməyə ça-
lışaraq onu “böyük Ermənistan”a qatmaq istəmişdir. Ancaq yerli 
əhali mərdliklə mübarizə aparmış, erməni cəlladlarına layiqli cavab 
vermişdir. 

Araz-Türk Cümhuriyyətinin yarandığı tarixi şəraiti səciyyə-   
ləndirərkən Osmanlı qoşunlarının Naxçıvan bölgəsini tərk etmələri 
ilə əlaqədar olaraq onun ərazi və əhalisinin taleyi üçün  doğan 
təhlükə xüsusilə qeyd edilməlidir. Çünki türk ordu hissələrinin 
bölgədən çıxdıqları, azərbaycanlı əhalinin özünü və torpağını 
qorumaq üçün lazımi dövlət qurumuna, hərbi qüvvələrə malik 
olmadığı bir vəziyyətdə ermənilərin fəallaşması və hərbi müda-
xilələri ağır nəticələr verə bilərdi. Yaranmış şəraitdə bölgənin mü-
səlman-türk əhalisinin başçıları məcburiyyət qarşısında qalaraq 
məhəlli səciyyəli siyasi-dövlət birliyi yaratmaq qərarına gəldilər.64 

Göründüyü kimi, bölgənin təhlükəsizliyini  təmin etmək və er-
mənilər tərəfindən işğala yol verməmək üçün Araz-Türk Cüm-
huriyyəti yaradıldı. Tarixi tədqiqatlarda Araz-Türk Cümhu-
riyyətinin yaranma tarixi və yeri mübahisəlidir. Bu barədə yekdil 
fikir yoxdur. 

Tarixçi Ə.Əliyevə görə, bu respublika 1918-ci ilin iyul-avqust 
aylarında 65 , Q.Mədətov, L.Hüseynzadə, S.Sadıqova görə, türk 
qoşunlarının Naxçıvanı tərk etməsindən əvvəl66, yəni belə demək 
mümkünsə oktyabr ayında yaradılmışdır. A.Hacıyevin fikrincə, bu, 
1918-ci ilin noyabrın sonunda67, T.Əzizova görə isə 1918-ci ilin 

                                           
64 İ.Musayev. Azərbaycanın Naxçıvan və Zəngəzur bölgələrində siyasi vəziyyət və xarici 
dövlətlərin siyasəti (1917-1921-ci illər), s.68 
65 Ə.Əliyev. Araz-Türk Cümhuriyyəti. Yaddaşdan xatirələr. “Azərbaycan” qəzeti, 1991,       
1 may; Yenə onun, Araz-Türk Cümhuriyyəti. “Şərq qapısı” qəzeti, 1990, 25 fevral 
66 Q.Mədətov. Naxçıvanda Sovet hakimiyyətinin qələbəsi və Naxçıvan MSSR-in təşkili, 
s.43; L.Hüseynzadə. Araz şahiddir. Türk ordu generalı Kazım Qarabəkir paşa Naxçıvanda 
(1918-1920-ci illər), s.36; S.Sadıqov. Naxçıvan Muxtar Respublikası tarixindən. Bakı, 
1995, s.18 
67  A.Hacıyev. Qars və Araz-Türk respublikalarının tarixindən, s. 47; Yenə onun. 
Демократические республики Юго-Западного Кавказа, с. 106 
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noyabrında68  yaranmışdır. Tədqiqatçılardan N.Mustafa, Ə.Gök-
dəmir, Z.Acar və b. Araz-Türk Cümhuriyyətinin yaranma tarixini 
noyabrın 3-ü olduğunu göstərirlər. 69  Professor İ.Musayev bu 
faktların bəzilərini təhlil etdikdən sonra dəqiq tarixi göstərməmiş, 
bunu “təxminən 1918-ci ilin noyabrına, yəni Türkiyə qoşun-
larının Azərbaycandan, o cümlədən Naxçıvan bölgəsindən 
getdikləri dövrə təsadüf etdiyini” yazır. 70  Müəllif bunu söylə-
yərkən daha çox Azərbaycan Respublikası Dövlət Arxivinin, 
Azərbaycan Respublikası Prezidentinin İşlər İdarəsinin Siyasi 
Sənədlər Arxivinin sənədlərinə istinad edir. 

Ş.Tağıyeva və N.Nəsibzadəyə görə, Naxçıvan bölgəsini er-
məni iddia və hücumlarından qorumaq üçün 1918-ci ilin noyab-
rında  burada (Naxçıvanda – İ.H.) Araz-Türk Cümhuriyyəti yara-
dılmışdı.71 

Noyabrın 3-ü tarixini Nazim Mustafa da qeyd edir. O, 
“Milli mücadilə qəhrəmanı İbrahim bəy Cahangiroğlu” məqalə-
sində yazır: “30 oktyabr 1918-ci ildə imzalanan Mudros sazişinə 
əsasən türk ordusu 1914-cü il sərhədlərinə geri çəkilmək məcbu-
riyyətində qaldığından və bununla da ermənilərin həmin əraziləri 
işğal etmək təhlükəsi yarandığından Ordubaddan Sürməliyədək 
ərazinin nümayəndələri noyabrın 3-də Qəmərli qəsəbəsinə topla-
şaraq Araz-Türk Hökuməti qurmaq haqqında qərar çıxardılar”.72 

Əhməd Gökdəmir isə yazır: “Bölgənin türk-islam əhalisi-
nin təmsilçiləri Kamerli (Qəmərli – İ.H.) qəsəbəsinə toplaşaraq 
böyük bir məclis qurmuşlardı. Başda Naxçıvan olmaqla Rəvanın 

                                           
68 T.Əzizov. Azərbaycan XX əsrin əvvəllərində, s.194 
69  N.Mustafa. İrəvan quberniyasında azərbaycanlıların müqavimət hərəkatı və AXC-nin 
xilaskarlıq missiyası. “Xalq qəzeti”, 2018, 26 may; A.E.Gökdemir. Cenubi-Qarbi Kafkas 
Hukumeti, s.46; Z.Z.Acar. Araz-Türk Cumhuriyeti, s.25 
70 İ.Musayev. Azərbaycanın Naxçıvan və Zəngəzur bölgələrində siyasi vəziyyət və xarici 
dövlətlərin siyasəti (1917-1921-ci illər), s.112 
71  Ş.Tağıyeva, N.Nəbizadə. 1918-1920-ci illərdə Azərbaycan – İran münasibətləri və 
“Azadistan” məsələsi// Azərbaycan Demokratik Respublikası. Bakı: Azərnəşr, 1992, s.66; 
N.Nəsibzadə. Azərbaycanın xarici siyasəti (1918-1920). Bakı: Ay-Ulduz, 1996, s.145 
72 N.Mustafa. Milli mücadilə qəhrəmanı İbrahim bəy Cahangiroğlu. “Xalq qəzeti”, 1998,  
30 may 
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(İrəvan-İ.H.) güneyindən, Şərur, Eçmiədzin və Sürməlidən gələn 
nümayəndələr toplanmışdı. Yapılan müzakirələrdən sonra bir  
hökumət qurulmasına qərar verilmişdi. Hökumət altı üzvdən və 
bir hökumət rəisindən ibarət idi. 3 noyabr 1918-ci ildə mərkəzi 
İqdır (?) olmaqla Araz-Türk hökuməti quruldu”.73 

Kitabın müəllifi də əvvəlki tədqiqatlarında Araz-Türk 
Cümhuriyyətinin yaranma tarixini 3 noyabr 1918-ci ildə qeyd et-
mişdir. Sonrakı araşdırmalar, bir sıra yeni faktların aşkarlanması 
və məntiqi mülahizələr bu tarixin o qədər də məsələni obyektiv 
əks etdirmədiyi qənaətinə gəlməyə səbəb olmuşdur. Ona görə də 
Araz-Türk Cümhuriyyətinin yaranma tarixi 18 noyabr 1918-ci 
ildə baş tutduğu fikrinə gəlmişik. Bir sıra tədqiqatçılar, xüsusilə 
türk tarixçisi İbrahim Ethem Atnur da 18 noyabr tarixinə 
üstünlük vermişdir. Müəllif yazır: “Türk hərbi dairələrinin 
köməyi və əhalinin iştirakı ilə yaradılan milli təşkilatlar nəti-
cəsində 18 noyabr 1918-ci ildə Qəmərli qəsəbəsində bir yığıncaq 
keçirildi və Araz-Türk hökumətinin yaradıldığı elan edildi” 74 
Cümhuriyyətin yaradılması noyabrın 3-də Qəmərlidə elan edilsə 
də, fəaliyyətə noyabrın 18-də Naxçıvanda başlamışdır. 

Araz-Türk Cümhuriyyətinin yaranması haqqında bəyanna-
mədə deyilirdi: “Biz, Araz kənarı və civarında bulunan müttəhi-
dən bir milyon qədər islam camaatı kəndi hüququmuzu müdafiə 
və mühafizə üçün “Araz-Türk Hökuməti” namında bir təşkilat 
yapıb və bu təşkilatın məğərzi-hökuməti (hökumətin yerləşdiyi 
yer – İ.H.) İqdır qəsəbəsi (?) təyin olundu. Və sair nəvahidə (na-
hiyələrdə - İ.H.) şöbələr açılıb, camaatımızın və millətin hüququ-
nu  mühafizə və müdafiə etməklə bərabər, heç bir millətin və 
dövlətin hüququna təcavüz olmayacaqdır. Lakin başqaları bizim 
hüququmuza təcavüz etdiyi təqdirdə ümumi səfərbərlik ilə silaha 
sarılıb, malımız, canımız və axirətçi bir qətrə qanımıza qədər 
kəndi hüququmuzu gözləmək səlahiyyəti dəxi hökuməti-

                                           
73 A.E.Gökdemir. Cenubi-Qarbi Kafkas Hukumeti, s.45-46 
74  İ.E.Atnur. Osmanlı idarəçiliyindən Sovet idarəçiliyinə qədər Naxçıvan (1918-1921), 
s.106 
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məzburəyə (göstərilən, deyilən hökumətə – İ.H.) verildi və bu 
xüsusda bacarıqlı və dəyanətli bir hökumət təşkil etdilər ki, hər 
nə həvf ilə, hansı əcbab (səbəblər – İ.H.) ilə olursa, bu ufaq millət 
və camaatın hüququnu müdafiə və mühafizə eyləsin”.75 

Araz-Türk Cümhuriyyətinin yaradılması təşəbbüsü ilə Nax-
çıvan, Şərur müsəlmanları çıxış etmiş və onların təklifi ilə ordu-
badlılar da bu siyasi tədbirə qoşulmuşlar. Ordubad Milli Komi-
təsinin sədri Mir Hidayət bəy Seyidov* Ordubad əhalisinin bu tə-
şəbbüsü müdafiə etmələrini aşağıdakı amillərlə əlaqələndirir: 
“Tiflis və Gəncəyə yolların bağlanması, türklərin Ordubaddan 
getməsi ilə əlaqədar olaraq şəhərə yardım - ərzaq gətirilməsinin 
dayandırılması və buna görə də 500 nəfərlik dəstənin buraxılması 
və yalnız bir rotanın saxlanılması, çatışmazlıqların təşkilatı zəif-
lətməsi və kimə tabe olmağın bilinməməsi, Naxçıvan qəzası və 
Şərurun müsəlmanlarının da bu cür vəziyyətə düçar olmaları və 
bizim bir müsəlman – Araz dövlətini yaratmaq qərarına 
gəlinməsi, Gəncə ilə əlaqələrin kəsilməsi və həm də Araz höku-
mətinin də AXC hökuməti ilə yaxınlaşmaq istəməsi”.76 

 
* Mir Hidayət bəy Seyidov (1887-1919) 

 

“Milli İstiqlal Bəyannaməsi”ni imzalayanlardan 

biri, Qüdsi Vənəndinin oğul nəticəsi. 

M.Seyidov Yelizavetpol gimnaziyasında, Kazan 

Universitetinin hüquq fakültəsində təhsil almışdır. İrəvan 

quberniyası və Naxçıvan qəzasında fəaliyyət göstərmişdir. 

Hətta bu quberniya və qəzada Müsəlman Milli Şurasının 

sədri olur. O, sonralar Tiflisə gedərək Zaqafqaziya Sey-

mində müsəlman fraksiyasının fəal üzvlərindən biri kimi 

tanınır. Azərbaycan Xalq Cümhuriyyəti Parlamentinin 44 

nəfər Milli Şura üzvündən biri idi. Mir Hidayət bəy İrəva-

nın ermənilərə hədiyyə edilməsi ilə bağlı qərarın əleyhinə 

səs verən 3 nəfərdən biri olub.  

                                           
75  A.E.Gökdemir. Aras-Türk Hukumeti. – Beşinci milletlerarası Türkoloji Kongresi, 
İstanbul,1985, cild 1, s. 239 
76 “Azərbaycan” qəzeti, 1919, 14 yanvar 
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1918-ci ildən başlayaraq erməni daşnakları 

Naxçıvana aramsız hücumlar etdiyindən Mir Hidayət bəy 

Naxçıvana qayıdır, Ordubadın müdafiə olunmasında 

fədakarlıq göstərir. O, Ordubad Milli Müdafiə Şurasına ən 

çətin vaxtlarda sədrlik edir. 1919-cu ildə Ordubadda 

qəflətən vəfat edir. 
 

Həmin illərin və hadisələrin canlı şahidi Lətif Hüseynzadə 
“Araz şahiddir” kitabında Naxçıvandakı hadisələrdən bəhs edə-
rək yazır: “Oktyabr ayının son günləri idi. Kazım Qarabəkir paşa-
nın son iqamətgahı olan Rəhim xanın evinin qarşısında çoxlu 
adamlar toplaşmışdı... Burada Naxçıvanın gələcək taleyi – döv-
lətçilik statusu haqqında məsələ müzakirə edilirdi. Bu iclasda Ka-
zım Qarabəkir paşa dedi: “Naxçıvanın gələcək müqəddəratını tə-
min etmək üçün burada bir hökumət qurulması vacib və zəruri-
dir. Zatən siz naxçıvanlılar milli azadlıq mübarizəsində tarixə 
şanlı səhifələr yazmışsınız. Dövlətçilik hüququna və ləyaqətinə 
maliksiniz. Siz bu hüququ, haqqı döyüş meydanlarında düşmənə 
qələbə çalaraq qazanmışsınız. Şərqin qapısında, Naxçıvanda bir 
cümhuriyyət qurulmalıdır”.77 

Göründüyü kimi, Araz-Türk Cümhuriyyətinin yaradılması-
nın əsas təşəbbüskarı naxçıvanlılar və şərurlular olmuşlar. Qə-
mərli qəsəbəsində də İrəvan mücahidlərinin, Naxçıvan, Şərur, 
Eçmiədzin, Sürməli və başqa bölgələrin nümayəndələrinin yığış-
ması və yığıncaq keçirməsi də istisna deyil. Lakin hökumətin bu-
rada fəaliyyət göstərməsi inandırıcı görünmür. Qəmərli qəsəbəsi 
Ermənistanla sərhədə yaxın olduğundan hökumətin burada elan 
edilməsi olsa da, fəaliyyətinin burada davam etməsi həqiqətə 
uyğun deyil. 

Araz-Türk Cümhuriyyətinin yaradıldığı elan edildikdən son-
ra bölgənin daha bacarıqlı, ağıllı adamlarından ibarət hökumət 
təşkil edildi. Hökumətin tərkibi hökumət rəisindən – Nazirlər Şu-
rasının sədrindən (Əmir bəy Nərimanbəyov), hərbi nazirdən 

                                           
77 L.Hüseynzadə. Araz şahiddir. Türk ordu generalı Kazım Qarabəkir paşa Naxçıvanda 
(1918-1920-ci illər), s.46 
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(İbrahim bəy Cahangiroğlu), maliyyə nazirindən (Qənbərəli bəy 
Bənəniyarlı), inzibati nazirdən (Bağır bəy Rzayev), ədliyyə na-
zirindən (Məhəmməd Bəyzadə), xarici işlər nazirindən 
(Həsənağa Şəfizadə), şeyxülislamdan (Mirzə Hüseyn Mirzə 
Həsənzadə və Lütvi Xoca Ekid Əfəndi), fəxri üzv və aşirətlər 
rəisindən (general Əli Əşrəf bəy) ibarət idi.78 

Göründüyü kimi, hökumətin başçısı Əmir bəy Nəriman-
bəyov* idi. Araz-Türk Cümhuriyyətinin Quruluş bəyanna-
məsində Əmir bəyin ünvanı “əvvəlinci diktator” kimi gös-
tərilib. M.B.Əliyev “Qanlı günlərimiz” gündəliyində “hərbi 
diktator” deyə ifadə olunan Əmir bəyin soyadı bir neçə yerdə 
Nərimanbəyov yazılmışdır. İbrahim bəy Cahangiroğlu “Xati-
rələr”ində Araz-Türk hökumətinin başçısını Əmir bəy Vəzi-
rov olaraq ifadə etmişdir. Ə.Gökdəmir əsərində hökumət baş-
çısını Əmir bəy Əkbərzadə kimi işlətmişdir.79 İ.E.Atnur mo-
noqrafiyasında Əmir bəy soyadını Zamanbəyzadə80, Z.Acar 
da bunu Zamanbəyzadə 81  kimi qeyd edir. Nazim Mustafa 
qeyd olunan məqaləsində “hökumət rəisi naxçıvanlı Əmir 
bəy Əkbərzadə”nin olduğunu göstərir. 82  İ.Musayev “Araz 
Respublikası hökumətinin sədri Əmir bəy Əkbərzadə olmuş-
dur” deyə bəhs edir.83 L.Hüseynzadə isə “Əmir bəy Nəriman-
bəyov ilk hökumətin başçısı seçildi” – deyə yazır. 84 
Ə.Tahirzadə Azərbaycan Cümhuriyyəti parlamentinin baş 
katibi Məhəmmədbağır Rzayevdən bəhs etdiyi məqaləsində 

                                           
78  M.B.Əliyev. Qanlı günlərimiz, s. 82-83; İ.E.Atnur. Osmanlı idarəçiliyindən Sovet 
idarəçiliyinə qədər Naxçıvan (1918-1921), s.107; A.E.Gökdemir. Cenubi-Qarbi Kafkas 
hükumeti, s.46 və b. 
79A.E.Gökdemir Cenubi-Qarbi Kafkas Hukumeti, s.46 
80  İ.E.Atnur. Osmanlı idarəçiliyindən Sovet idarəçiliyinə qədər Naxçıvan (1918-1921), 
s.107 
81 Z.Z.Acar. Araz-Türk Cumhuriyeti, s.25 (səhifə 27-də bunu Əmir bəy Əkbərzadə kimi 
qeyd edir). 
82 N.Mustafa. Milli mücadilə qəhrəmanı İbrahim bəy Cahangiroğlu. “Xalq qəzeti”, 1998,  
30 may 
83İ.Musayev. Azərbaycanın Naxçıvan və Zəngəzur bölgələrində siyasi vəziyyət və xarici 
dövlətlərin siyasəti, s. 116 
84 L.Hüseynzadə. Araz şahiddir, s.46 
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doğru olaraq hökümətin başçısını Əmir bəy Nərimanbəyov 
kimi vermişdir.85  

 
*Əmir bəy Nərimanbəyov (1871-1937) 

 

Araz-Türk Cümhuriyyətinin sədri. 

Əmir bəy soyadın banisi Nəriman bəyin oğul nəvəsidir. 

1871-ci ildə Şuşa şəhərində anadan olmuşdur. Orta təhsilini 

bitirdikdən sonra İrəvanda Yerölçmə məktəbinə daxil olub. 

Təhsildən sonra İrəvanda yerölçən vəzifəsində işləyib.      

1909-cu ildə Kiyev Universitetinin Hüquq fakültəsinə daxil 

olub. Universitet təhsilindən sonra Novorosiyski  şəhərinin 

bir sıra dövlət idarələrində məmur, vəkil işləmişdir. Azərbay-

can Xalq Cümhuriyyəti dönəmində Araz-Türk Cümhuriyyə-

tinin sədri, Bakının valisi (qubernatoru) olmuş (1919 avqust- 

1920 aprel), Dövlət Müdafiə Komitəsinin İşlər müdiri vəzifə-

sində  çalışmış, istiqlalımızın qorunması üçün əlindən gələni 

etmişdir.  

Əmir bəy Bəyaz Məşədi Məhəmməd qızı ilə ailə qurub. 

Onların bu nigahından iki oğlu – Yaqub bəy (1898), Fərman 

bəy (1899) anadan olub. Əmir bəyin yoldaşı Bəyaz Məşədi 

Məhəmməd qızı 1905-ci ildə vəfat edib. Əmir bəy sonra 

Rəhim bəy Behbudovun qızı Nəstərən Bəyimlə ailə 

qurmuşdur. Bu izdivacdan Asif bəy, Arif bəy və İldırım bəy, 

bəzi mənbələrdə İbrahim bəy anadan olmuşdur. 

Azərbaycan Xalq Cümhuriyyəti 100 nəfər gənci 

oxumaq üçün xarici ölkələrə göndərmişdir. Bu gənclər 

arasında Əmir bəyin oğlu Fərman bəy də olmuşdur. Fərman 

bəy Fransada oxuyarkən fransız qızı İrma ilə ailə həyatı 

qurmuşdur. Onun Vidadi və Toğrul bəy adlı oğlanları 

olmuşdur. Bunlar məşhur rəssamlar Vidadi və Toğrul 

Nərimanbəyovlardır ki, onlar Əmir bəyin oğul nəvələridir.  

Əmir bəy Nərimanbəyov XX əsrin 20-30-cu illərində 

Bakı Dövlət Universitetində müəllim, vəkil işləmişdir. 1937-ci 

ildə ev dustağı olmuş. Xəstəlikdən vəfat etmişdir. 
      

Beləliklə aydın olur ki, Araz-Türk Cümhuriyyətinin başçısı 
– hökumətin sədrinin soyadı bir sıra hallarda düzgün ifadə olun-

                                           
85 Ə.Tahirzadə. Azərbaycan Cümhuriyyətinin tanınmayan məhşur xadimi –parlamentin baş 
katibi Məhəmmədbağır Rzayev (1891-1927) / Tarix və mədəniyyət. Faktlar və dəyərlər. 
Bakı: Nurlar, 2021, s.236 
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mamış, müəlliflər onu müxtəlif formalarda işlətmişlər. Bəzən ey-
ni müəlliflər Əmir bəyin soyadını müxtəlif variantlarda yazmış-
lar. Müsəlman Milli Şurasının katibi olmuş Mirzə Bağır Əliyevin 
və Lətif Hüseynzadənin fikirlərini əsas götürərək Əmir bəyin so-
yadı Nərimanbəyov olmuşdu. Əldə edilən yeni materiallar Əmir 
bəyin soyadının Nərimanbəyov olduğunu təsdiq edir. Əmir bəy 
Kiyev Universitetinin Hüquq fakültəsini bitirmiş, bir sıra vəzifə-
lərdə işləmişdi.86 Qarabağın ulu soylarından olan Nərimanbəyov-
lardandır. Atası Haşım bəy İrəvan Gimnaziyasında müəllim işlə-
mişdir. Ulu babası Nəriman bəy olmuşdur.87 Soyadı da bununla 
əlaqədardır. Məşhur rəssamlar Vidadi və Toğrul Nəriman-
bəyovlar Əmir bəyin nəvələridi 88 Araz-Türk Cümhuriyyətinin 
Nazirlər Şurasının sədri Əmir bəy Nərimanbəyov bölgə əhalisi 
arasında və siyasi dairələrdə çox bacarıqlı, vətənpərvər və millət-
sevər bir şəxsiyyət kimi dəyərləndirilirdi.  

Osmanlı dövlətinin Araz-Türk Cümhuriyyəti hökuməti ya-
nındakı daimi hərbi müşaviri Xəlil bəy idi. Xəlil bəy istər Araz-
Türk Cümhuriyyəti dövründə, istərsə də sonrakı illərdə bölgə 
əhalisinin təhlükəsizliyi üçün müəyyən tədbirlər hazırlayıb 
həyata keçirmişdir. Naxçıvanda oturan Xəlil bəy bu dövrdə həm 
də Osmanlı dövləti ilə Araz-Türk Cümhuriyyəti arasında əlaqəni 
təmin edirdi. 

Araz-Türk Cümhuriyyətində bir sıra hökümət və idarə-

çilik orqanları təşkil edilmişdi. Cümhuriyyətin mərkəzi hökumət 
orqanı kimi hökumətxana – Nazirlər Şurası yaradıldı, onun 
tərkibinə əsasən Milli Şuranın üzvləri daxil oldular. Cümhuriyyət 
ərazisində milis idarələri və onların sahə şöbələri, iqtisadi-
maliyyə məsələləri ilə əlaqədar – xəzinə yaradıldı.89 

                                           
86 Tahirzadə Ə., Tahirli O. Azərbaycan Cümhuriyyəti tələbələri (tarixi arayış, bəlgələr, 
yaşamlar). Bakı: 2016, s.885-886 
87  Ə.Çingizoğlu. Nərimanbəyovlar/ Azərbaycan tarixi Şəcərə Cəmiyyətinin Xəbərləri.    
VIII buraxılış. Bakı: “Adiloğlu”, 2012, s.72-77 
88  Yenə orada, s.74-75 
89İ.Musayev. Azərbaycanın Naxçıvan və Zəngəzur bölgələrində siyasi vəziyyət və xarici 
dövlətlərin siyasəti (1917-1921-ci illər), s. 71 
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Araz-Türk hökumətinin fəaliyyətinə nəzər salsaq görərik 
ki, hökumət təşkilati işləri davam etdirir, maliyyə vəsaitləri əldə 
etmək üçün yollar axtarırdı. Hökumətin əsas məqsədi bölgə sa-
kinlərinin xilas edilməsi, ərazinin erməni işğalına düşməsinə yol 
verməmək idi. Bunun üçün hökumət təşkilati işlərini davam et-
dirir, bir sıra hazırlıqlar görür, danışıqlar aparır, müəyyən qərar-
lar qəbul edirdi. 

Araz-Türk Cümhuriyyətinin parlamenti yaradıldı, lakin 
Parlament fəaliyyətini genişləndirə bilmədi. 90  Araz-Türk 
Hökuməti parlament tipli cümhuriyyət idi. “Azərbaycan Xalq 
Cümhuriyyətinin parlamentinin təsisi haqqında qanun”da Azər-
baycan parlamentinə Naxçıvan, Şərur və Ordubaddan üç nəfər 
millət vəkilinin seçilməsi nəzərdə tutulmuşdu. 91  Azərbaycan 
Xalq Cümhuriyyətinin parlamentinin açılışında Araz-Türk 
Cümhuriyyətinin rəsmi nümayəndəsi Paşa Əliyev də iştirak et-  
mişdi.92 Azərbaycan Xalq Cümhuriyyətinin parlamentinin təşkili 
Araz-Türk Cümhuriyyətinin türk-müsəlman əhalisi tərəfindən ra-
zılıqla qarşılanmışdı. Ordubaddan səlahiyyətli müvəkkil A.Hacı-
yevin imzası ilə Azərbaycan parlamentinə təbrik teleqramı gön-
dərilmiş, onun “Qafqaz müsəlmanlarının arzularını doğruldaca-
ğına, öz fəaliyyəti ilə bizim də müstəqil yaşamağa layiq, öz tale-
yimizi həll etmək və hüquqlarımızı müdafiə etmək iqtidarında ol-
duğumuzu bütün dünyaya sübut edəcəyinə”93  əmin olduqlarını 
bildirmişlər. Diqqətəlayiqdir ki, ordubadlılar bu parlamenti “öz 
parlamentləri” adlandırır və məlumat verirdilər ki, “onun yaradıcı 
işinə hər cür yardım etməyə hazırdırlar”.94 

Araz-Türk Cümhuriyyətinin parlamentinin üzvləri, yerli zi-
yalılar, Naxçıvan xanlarının varisləri, İrəvan quberniyası əha-
lisinin nümayəndələri bölgəni qorumaq üçün bütün imkanlardan 

                                           
90Г.Мадатов. Победа Советской власти в Нахичевани и образование Нахичеванской 
АССР. Баку, 1968, с.55 
91 Naxçıvan ensiklopediyası. İki cilddə, I cild, s.32 
92 A.Hacıyev. Qars və Araz-Türk respublikalarının tarixindən, s.50 
93 “Azərbaycan” qəzeti, 1918, 10 dekabr 
94 Yenə orada 
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istifadə etməyə çalışır, müxtəlif təşkilatlarla danışıqlar aparır, er-
məni basqınlarının qarşısını almaq üçün onlara müraciət edirdi-
lər. Parlament üzvlərindən T.Makinski*, A.Makinski*, 
P.İsmayılov, A.Şeyxülislamov, M.Məhərrəmov, P.Bayrambəyov, 
Y.Tahirov və Ə.Sultanovun Azərbaycan Xalq Cümhuriyyəti 
hökumətinə ünvanladıqları müraciətdə deyilirdi: “Erməni qoşun 
hissələri bütün Sürməli qəzası və İrəvan, Eçmiədzin və Şərur 
qəzalarının müsəlmanlar yaşayan hissəsini tutmuşlar və 
Naxçıvana sarı hərəkət edirlər. Bu zaman dinc əhalinin bir hissəsi 
qılıncdan keçirilmiş, bir hissəsi isə öz kəndlərindən qovulmuş və 
dağlardan keçərək İrana qaçmaq məcburiyyətindədir, bu isə labüd 
ölüm deməkdir”.95 

Həsən bəy Ağayev parlament üzvlərinin bu müraciətini 
Azərbaycan Parlamentinin 1919-cu ilin yanvarın 8-də çağırılan    
7-ci iclasında oxudu. Bu faciəvi faktları kədərlə qarşılayan Azər-
baycan Parlamenti hökumətə təklif etdi ki, “sərəncamında olan 
bütün tədbirləri görsün ki, bütün bu bədbəxtliklərin qarşısı 
alınsın”.96 

Göründüyü kimi, Araz-Türk Cümhuriyyəti bölgənin qar-
şılaşdığı vəziyyətlə əlaqədar olaraq yaradılmışdır. Respublikada 
hakimiyyət strukturlarını yaratmaqla fəaliyyətini təmin etmiş və 
mövcud olduğu dövrdə ərazini erməni işğalından qoruya bilmiş-
dir.  

*Teymur bəy Məhəmmədqulu bəy Makinski (1874-?) 
 

Teymur bəy Məhəmmədqulu bəy Makinski      

1874-cü ildə İrəvan şəhərində anadan olmuşdur. Maku 

xanlarının nəslindən olan Makinskilər İravan xanının 

şəcərə davamçıları İrəvanskilərlə yaxın qohum idilər.  
Araz-Türk Cümhuriyyətinin qurucularından biri olan 

T.Makinski 1890-cı ildə İrəvan Gimnaziyasını qızıl medalla, 

1897-ci ildə isə Varşava İmperator Universitetinin Hüquq 

fakültəsini I dərəcəli diplomla bitirmişdir. Universitet 

təhsilindən sonra İrəvan Dairə Məhkəməsində, İrəvan şəhər və 

                                           
95 ARDA, f.895, siy.1, iş 13, v.21-22 
96 Yenə orada, v.23 
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qəza məhkəmələrində təhqiqatçı işləmişdir. T.Makinski 1899-cu 

ildən Şərur-Dərələyəz qəzasında Kağızman, Sürməli, İqdır 

məhkəmə sahələrində işləmiş, 1901-ci ildən Stavropol məhkəmə 

dairəsinə ezam edilmişdir. 1906-1916-cı illərdə o, müxtəlif dairə 

məhkəmələrində məhkəmə üzvü kimi çalışmışdır. Polkovnik 

hərbi rütbəsinə qədər yüksəlmiş, III dərəcəli Anna, II dərəcəli 

Stanislav ordenlərinə, Romanovların 300 illik yubiley medalına 

layiq görülmüşdür. T.Makinski 1917-ci ilin sentyabrında Tiflis 

Məhkəmə Palatasının üzvü təyin edilmişdir.  

T.Makinski Zaqafqaziya Seyminin Müsəlman Fraksi-

yasının, Araz-Türk Cümhuriyyəti parlamentinin və Azərbaycan 

Xalq Cümhuriyyəti parlamentinin üzvü olmuşdur. O, 1918-ci 

ilin iyun-oktyabr aylarında Azərbaycan hökumətində Ədliyyə 

nazirinin müavini olmuş, F.Xoyskinin üçüncü Hökumət 

Kabinetində Ədliyyə naziri vəzifəsini icra etmişdir. 

İrəvan quberniyasında yaşayan azərbaycanlıların 

erməni zülmündən qorunması məqsədi ilə 1919-cu ilin 

yanvarında Bakıda təsis edilmiş İrəvan quberniyası Həmyerliləri 

Cəmiyyətinin İdarə Heyətinin sədri seçilmişdir. O, hərbi 

məhkəmənin sədri (1919 iyun-1920 yanvar), Azərbaycan Xalq 

Cümhuriyyətinin Ermənistan hökuməti yanında diplomatik 

nümayəndəsi (1920 mart-may) olmuşdur. T.Makinskinin 

bundan sonrakı həyatı hələlik məlum deyil.  

 

2.2. Araz-Türk Cümhuriyyətinin ərazisi, əhalisi, 

mərkəzi və hərbi qüvvələrin yaradılması 
 

Araz-Türk Cümhuriyyətinin tarixinin bir sıra məqamlarında 
olduğu kimi, onun ərazisi barədə də müxtəlif fikirlər irəli  sürül-
müşdür. General Veysəl Ünüvar yazmışdır ki, “Araz-Türk höku-
məti Ordubaddan Gərnibasar (Qəmərli – İ.H.) bölgəsinə qədər 
dağlarla Araz çayı arasında ərazini əhatə edirdi”.97 N.Mustafaya 
görə, Ordubaddan Sürməliyədək olan torpaqlar bu respublikanın 
ərazisinə daxildir.98 İ.Musayevlə A.Hacıyevin bu barədə fikirləri 
üst-üstə düşür. Sadəcə A.Hacıyev Qəmərlini Kəmərli kimi ver-

                                           
97  General Veysəl Ünüvar. Naxçıvan: təlatüm və burulğanlar (1920-1921). Türkiyə 
türkcəsindən çevirən Ə.Quliyev. Naxçıvan: “Əcəmi” NPB, 2006, s.16  
98 N.Mustafa. Milli mücadilə qəhrəmanı İbrahim bəy Cahangiroğlu. “Xalq qəzeti”, 1998, 30 
may 
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mişdir. 99  Z.Z.Acara görə Araz-Türk Cümhuriyyətinin ərazisi 
Alagöz (Elegöz) dağları ilə Ağrı dağları arasındakı böyük ovalığı 
əhatə edirdi. Bu böyük ovalıqda aşağıdakı mahallar yerləşirdi: 
Kırkbulaq, Zəngibasar, Gərnibasar (Qəmərli – İ.H.), Vedibasar, 
Şərur, Sürməli, Dərəkənd, Saatlı (Sahatlı), Talın, Seyidli, Ahsalı, 
Sərdarabad, Abaran, Dərəçiçək, Göyçə, Dərələyəz, Eçmiədzin, 
cəmi 16 mahal.100 Göründüyü kimi, Naxçıvan və Ordubadın adı 
qeyd edilməmişdir. Ensiklopediyalarda və Azərbaycan tarixi ki-
tablarının bir çoxunda Araz-Türk Cümhuriyyətinin ərazisi eyni 
mənbəyə - Azərbaycan Respublikası Dövlət Arxivinə əsaslanaraq 
verilmişdir. Həmin mənbədə Araz-Türk Cümhuriyyətinin ərazisi-
nə aşağıdakı yerlər daxildir: Naxçıvan, Şərur-Dərələyəz Ordubad 
qəzaları, Sərdarabad, Uluxanlı, Vedibasar, Qəmərli, Mehri və 
başqa bölgələr. 101  T.M.Zeynalova isə Araz-Türk Cümhu-
riyyətinin ərazisini aşağıdakı qəzalardan ibarət olduğunu göstərir: 
Sərdarabad, Uluxanlı, Vedibasar, Qəmərli, Ordubad, Naxçıvan 
və Şərur-Dərələyəz. 102  H.Baykara “Araz Cümhuriyyəti”nin 
Şərur-Dərələyəz, Vedibasar, Sarıqamış, Qars və Ərdəhan 
qəzalarını içinə almasını yazır. 103  Fikrimizcə o, bu məsələdə 
yanlışlığa yol vermişdir. Çünki Ərdəhan, Qars, Sarıqamış Araz-
Türk Cümhuriyyətinin ərazisinə daxil olmamışdı. Q.Mədətov 
“Araz Respublikası”nın ərazisi əsasən Naxçıvan və Şərur-
Dərələyəz qəzalarından ibarət idi” yazmışdır.104 

Göstərilən ərazilərin heç də hamısı Araz-Türk Cümhu-
riyyətinin tərkibinə daxil olmamışdır. Bir sıra torpaqlar isə bu 
respublikanın ərazisindən kənarda qalmışdır.  

                                           
99  А.Гаджиев. Демократические республики Юго-Западного Кавказа (Карсская и 
Араз-Тюркская республики), с.47 
100 Z.Z.Acar. Araz-Türk Cumhuriyeti, s.70-74 
101 ARDA, f.970, siy.1, iş 215, v.9 
102 T.M.Zeynalova. Azərbaycanda milli dövlət quruculuğu tarixindən (1920-30-cu illər). 
Bakı: Elm, 2004, s.46  
103 “Türk kültürü” jurnalı, ekim, 1970  
104 Q.Mədətov. Naxçıvanda Sovet hakimiyyətinin qələbəsi və Naxçıvan MSSR-in təşkili, 
s.43 
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Beləliklə, Araz-Türk Cümhuriyyətinin sərhədləri daxilində 
Naxçıvan, Şərur-Dərələyəz, Ordubad qəzaları, Sürməli və Eç-
miədzin qəzalarının bir hissəsi, Sərdarabad, Uluxanlı, Qəmərli, 
Vedi (Vedibasar), Mehri bölgələri yerləşirdi. Bunu Araz-Türk 
Cümhuriyyətinə həsr olunmuş xəritədən də aydın görmək olar. 
Sahəsi 8696 kvadrat kilometr105, əhalisi isə bir milyon nəfərdən 
artıq olmuşdur. Əhalinin milli tərkibinə gəldikdə isə, bu 
ərazilərdə əsasən azərbaycanlılar yaşamışlar. Lakin XIX əsrin 20-
ci illərində Rusiyanın bölgədə hegemon dövlət kimi yeritdiyi 
milli-müstəmləkəçilik xətti, bu xəttin əsas yekunu kimi diyara 
kütləvi erməni köçürmələri Şimali Azərbaycanda, eləcə də bəhs 
olunan respublikanın müxtəlif ərazilərində demoqrafik vəziyyətə 
güclü təsir göstərmişdir. İran və Osmanlı dövlətlərindən erməni 
əhalisinin İrəvan, Qarabağ əraziləri ilə yanaşı Naxçıvan diyarına 
da kütləvi şəkildə köçürülməsi nəticəsində demoqrafik vəziyyət 
çox güclü dəyişikliyə uğramışdı. 

 
*Abbasəli bəy Makinski (1888-1938) 

 

Abbasəli bəy Makinski 1888-ci ildə İrəvan şəhərində Bəhram 

bəyin ailsində anadan olmuşdur. O, ilk təhsilini İrəvan şəhərindəki 

realnı məktəbdə almış, sonra isə Tiflisdəki  Klassik gimnaziyada 

oxumuşdur. Xanımnaz Sadiqova ilə ailə həyatı qurmuş və Bəhram adlı 

oğlu olmuşdur. Həyat yoldaşı erkən vəfat etmişdir. 

Abbasəli bəy 1909-cu ildə Kiyev Universitetinin Hüquq 

fakültəsinə qəbul olmuşdur (Əmir bəy Nərimanbəyov da həmin il bu 

fakültədə oxumuşdur). Universitetdə təhsil alan azərbaycanlı tələbələr 

“Azərbaycan Həmyerlilər təşkilatı” yaratmışlar. 1914-cü ildə 

universiteti bitirən Abbasəli bəy Tiflisə qayıdır və orada məhkəmədə 

vəkil işləyir. Tiflisdə işləyərkən Zaqatala qəzasının general-

qubernatoru Seyfulla bəy Atamalıbəyovun qızı, həkim Sara xanım ilə 

ailə həyatı qurmuş və bu nigahdan Cəmilə və Təyyar adlı övladları 

olmuşdur. 

Ermənilərin İrəvan və Naxçıvanda başladığı hadisələrdə öz 

həmyerlilərinə kömək etmək üçün Abbasəli bəy İrəvana qayıdır və 

                                           
105 Naxçıvan tarixi atlası. Bakı Kartoqrafiya Fabriki, 2010, s.33 
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əmioğlusu Teymur bəylə birgə mübarizəyə qoşulur. O, rus, ingilis. 

fransız və alman dillərini bildiyindən diplomatik danışıqlarda yaxından 

iştirak edir. A.Makinski 1922-1923-cü illərdə Türkiyədə diplomatik 

fəaliyyətdə olmuşdur. Abbasəli bəy və Teymur bəy Makinskilər 

Naxçıvana gəlir və Naxçıvan Araz-Türk Cümhuriyyətinin parlament 

üzvləri kimi erməni işğalçılarına qarşı mərdliklə mübarizə aparırlar. 

Abbasəli bəy Naxçıvan taborunun tərkibində vuruşmuşdur.  

Azərbaycanda bolşevik hökuməti qurulandan sonra Abbasəli bəy 

vəkil, hüquqşünas vəzifələrində işləmişdir. 1938-ci ildə onu əksinqilabi 

fəaliyyətdə günahlandıraraq həbs etmiş və martın 23-də güllələmişlər. 

     
Tarixi Azərbaycan torpaqlarında xristian təəssübkeşliyi ilə 

erməni əhalisi üçün əlverişli demoqrafik şərait yaratmağa çalışan 
Rusiya çarizmi İrəvan və Naxçıvan xanlıqlarını tutduqdan sonra 
tez-tələsik onun yerində “Erməni vilayəti” yaradaraq Naxçıvan 
və Ordubad ərazilərini də bu inzibati vahidə daxil etdi. Həmin 
vilayətin əhalisi Türkmənçay müqaviləsi bağlanana qədər 
107.224 nəfərə çatırdı ki, bunun da böyük hissəsi – 81.749 (76,2 
faizi) azərbaycanlı, 25.151 nəfəri (23,5 faizi) erməni idi.106 İran-
dan və Türkiyədən erməni əhalisinin köçürülməsi hesabına vila-
yətin əhalisi 1,6 dəfə artaraq, 164.450 nəfərə çatdı.107 

XIX əsrin 80-cı illərinin ortalarına yaxın inzibati-ərazi böl-
gülərində azərbaycanlıların və ermənilərin nisbəti aşağıdakı kimi 
olmuşdur: Naxçıvan qəzası – 54,5 faiz və 45,3 faiz; Şərur-Də-
rələyəz qəzası – 72 faiz və 27,7 faiz; Naxçıvan şəhəri – 70,2 faiz 
və 29,4 faiz; Ordubad şəhəri 90,2 faiz və 9,8 faiz.108 

1919-cu ildə Versal sülh konfransına təqdim olunan məlu-
matda Naxçıvan qəzası əhalisinin tərkibində azərbaycanlılar – 
62,5 faiz, ermənilər – 36,7 faiz, Şərur-Dərələyəzdə müvafiq         
sürətdə - 72,3 faiz və 27,1 faiz təşkil etmişdir.109 

                                           
106 T.M.Zeynalova. Azərbaycanda milli dövlət quruculuğu tarixindən (1920-30-cu illər),       
s. 95-96 
107 Yenə orada, s.97 
108 ARDA, f.897, siy.2, iş1, v.3-4 
109 Yenə orada, f.970, siy.1, iş 142, v.61 
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Həm Araz-Türk Cümhuriyyəti dövründə, həm də sonrakı 
iki il ərzində Naxçıvan bölgəsində baş vermiş hadisələr, erməni 
millətçilərinin Naxçıvana yiyələnmək üçün törətdikləri soyqı-
rımlar, yerli azərbaycanlı əhalidən təşkil edilmiş özünümüdafiə 
qüvvələrinin ciddi müqaviməti nəticəsində ermənilərin bu böl-
gəni tərk etməsinə və xeyli azalmasına səbəb olmuşdur. 1920-
1921-ci illərdə Zəngəzur və Vedibasardan qovulan azərbay-
canlı köçkünlərin Naxçıvanda məskunlaşması azərbaycanlı 
əhalinin sayının nisbətən çoxalmasına səbəb olmuşdur. 

Araz-Türk Cümhuriyyətinin mərkəzinə (paytaxtına) gəl-
dikdə isə bu barədə də yekdil və dəqiq fikir yoxdur. 
Tədqiqatçılar bu respublikanın paytaxtı kimi Naxçıvan, İqdır, 
Qars, Qəmərlinin adlarını göstərirlər. Quruluş bəyannaməsində 
İqdır yazılmışdır. İ.Atnur yazır ki, mərkəz rəsmən İqdır 
göstərilsə də, burada heç bir yığıncaq keçirilməmişdir. 
Hökumətin elanı və bütün tədbirlər Qəmərlidə olmuşdur. 110 
T.Əzizova görə respublikanın mərkəzi Kəmərli (Qəmərli – 
İ.H.), sonralarsa Naxçıvan şəhəri oldu.111 N.Mustafa bir yazı-
sında İqdır göstərsə də, sonradan fikrini dəyişərək yuxarıda adı 
çəkilən məqaləsində Qəmərli olduğunu yazmışdır. 112 
Ə.Gökdəmir qeyd edir ki, mərkəzi İqdır olmaq üzrə Araz-Türk 
hökuməti quruldu. 113 Z.Acar da mərkəzin İqdır olduğunu 
göstərmişdir.114T.Əzizov, Ş.Tağıyeva və N.Nəsibzadə mərkəzi 
əvvəlcə Qəmərli olduğunu, sonra isə erməni nizami hissələri-
nin hücumu ilə bağlı Naxçıvana köçürüldüyünü yazırlar. 115 
A.Hacıyev, L.Hüseynzadə, İ.Musayev və başqaları Naxçıvan   

                                           
110  İ.E.Atnur. Osmanlı idarəçiliyindən Sovet idarəçiliyinə qədər Naxçıvan (1918-1921), 
s.106-107 
111 T.Əzizov. Azərbaycan XX əsrin əvvəllərində, s. 194 
112 N.Mustafa. Milli mücadilə qəhrəmanı İbrahim bəy Cahangiroğlu. “Xalq qəzeti”, 1998, 
30 may 
113 A.E.Gökdemir. Cenubi-Qarbi Kafkas Hukumeti, s.46 
114 Z.Z.Acar. Araz-Türk Cumhuriyeti, s.375 
115 T.Əzizov. Azərbaycan XX əsrin əvvəllərində, s. 194; Ş.Tağıyeva. N.Nəsibzadə. 1918-
1920-ci illərdə Azərbaycan – İran münasibətləri və “Azadistan” məsələsi// Azərbaycan 
Demokratik Respublikası, s. 66 
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şəhərinin Araz-Türk Cümhuriyyətinin mərkəzi olduğunu yaz-
mışlar.116 

Tarixi faktlar və məntiqi mülahizələr əsas götürülərək Araz-
Türk Cümhuriyyətinin mərkəzinin Naxçıvan şəhəri olduğu qə-
naətinə gəlinir. İlk növbədə Naxçıvan şəhəri erməni hücumla-
rından bir qədər kənarda yerləşirdi. Bu respublikanın yaradılması 
təşəbbüskarı naxçıvanlılar və şərurlular olmuşlar. Hökumətin qə-
rargahı Naxçıvanda yerləşirdi. Araz-Türk Cümhuriyyətinə dəstək 
verən Kazım Qarabəkir paşanın iqamətgahı da Naxçıvan şəhərin-
də yerləşirdi. Həmin illərin canlı şahidi L.Hüseynzadənin qeyd 
etdiyi kimi, Araz-Türk Cümhuriyyətinin yaradılması məsələsi 
Kazım Qarabəkir paşanın iştirakı ilə Naxçıvan şəhərində 
müzakirə edilmişdir.117 

Araz-Türk Cümhuriyyətinin mərkəzinin Qars və İqdırda ol-
ması heç bir məntiqlə təsdiq olunmur. Ona görə ki, Qars ərazisi 
Araz-Türk Cümhuriyyətinin tərkib hissəsi olmadığından onun 
mərkəzi Qarsda yerləşə bilməzdi. İqdıra gəldikdə isə o, bölgənin 
əsas ərazilərindən tam kənarda, erməni sərhədinə yaxın ərazidə 
yerləşirdi. Bu axırıncı səbəb eyni ilə Qəmərliyə də aiddir. Nəinki 
müharibə şəraitində, hətta dinc dövrdə də dövlətin mərkəzi həmi-
şə təhlükəsiz ərazidə seçilmişdir. Belə bir şəhər isə Naxçıvan idi. 

Araz-Türk Cümhuriyyəti hökumətinin əsas vəzifələri bölgə-
nin təhlükəsizliyini erməni basqınlarından və işğalından qorumaq 
üçün  silahlı dəstələr yaratmaq və onların fəaliyyətini təmin et-
mək idi. Hökumətin ilk iclaslarının birində aşağıdakı mühüm qə-
rarlar qəbul edilmişdir: 1. Məcburi səfərbərlik; 2. Əsgərləri ba-    
talyonlara bölmək və karvansaralarda yerləşdirmək; 3. Hökumət 
anbarlarında olan buğdadan əsgərlərin qidalanması üçün 14 min 
pud verilməsini təmin etmək; 4. Təzə əsgərlərə hökumət tərəfin-

                                           
116 A.Hacıyev. Qars və Araz-Türk respublikalarının tarixindən, s. 47; L.Hüseynzadə. Araz 
şahiddir. Türk ordu generalı Kazım Qarabəkir paşa Naxçıvanda (1918-1920-ci illər), s.46; 
İ.Musayev. Azərbaycanın Naxçıvan və Zəngəzur bölgələrində siyasi vəziyyət və xarici 
dövlətlərin siyasəti (1917-1921-ci illər), s. 71 
117 L.Hüseynzadə. Araz şahiddir. Türk ordu generalı Kazım Qarabəkir paşa Naxçıvanda 
(1918-1920-ci illər), s.46 
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dən geyim və lazımi əşyaların verilməsi; 5. Əsgərliyə getməyən 
əhalidən silahları yığaraq silahı olmayan əsgərlərə paylamaq;      
6. 20-35 yaşları arasında olan kişilərin hamısını əsgərliyə çağır-
maq.118 

Cümhuriyyət ərazisində milis idarələri və onların sahə şöbə-
ləri yaradıldı. Könüllü xalq dəstələri – taborlar (batalyonlar – 
İ.H.) yaradılmasına da başlandı. Hərbi nazir İbrahim bəy Cahan-
giroğlunun* köməyi ilə qısa müddətdə silahlı qüvvələr təşkil 
olundu, 500 nəfərlik süvari alayı yaradılmağa başlandı. Yaradılan 
könüllü xalq dəstələri təxminən 20 tabordan ibarət idi. Taborlardan 
4-ü Naxçıvanda, 3-ü Şərur-Dərələyəzdə, qalanları isə Zəngəzur, 
Vedibasar və Qəmərlidə yerləşdirilmişdi. Hər taborda əsgərlərin 
sayı 250 ilə 500 arasında dəyişirdi.119 

 
* İbrahim bəy Cahangiroğlu (1874-1948) 

 

Araz-Türk Cümhuriyyətinin hərbi naziri, Cənub-

Qərbi Qafqaz Cümhuriyyətinin (Qars Cümhuriyyəti) baş 

naziri. 

1874-cü ildə Gümrüdə anadan olan İbrahim 1882-ci 

ildə ailəsi ilə birlikdə Qarsa köçür. O, burada mədrəsə təhsili, 

sonra şəhər məktəbində rusca təhsil alır. 1908-1911-ci illərdə 

Təbrizdə hürriyyət mücadiləsinə qoşulur. Birinci dünya mü-

haribəsində İbrahim bəy alay komandiri kimi iştirak edir. 

1918-ci ilin iyununda Qərbi Sörəyelin qaymaqamı (vilayət 

rəisi) təyin edilir. Araz-Türk Cümhuriyyəti yaradılarkən o, 

hərbi nazir seçilir. Daha sonra Milli Şuranın rəisi, 1919-cu ilin 

18 yanvarında isə Cənub-Qərbi Qafqaz Cümhuriyyətinin Baş 

naziri olur. 1919-cu ilin 12 aprelində 13 nəfər məsləkdaşları 

ilə birlikdə ingilislər tərəfindən həbs edilərək Malta adasına 

sürgün edilir. 1921-ci il mayın 23-də qarslı mücahidlər azad 

edilirlər. Qarsa gələn İbrahim bəy bələdiyyə rəisi seçilir (1921, 

avqust) və 1927-ci ilə qədər bu vəzifədə işləyir. Sonrakı illərdə 

                                           
118 M.B.Əliyev. Qanlı günlərimiz, s.82 
119  İ.E.Atnur. Osmanlı idarəçiliyindən Sovet idarəçiliyinə qədər Naxçıvan (1918-1921), 
s.117 
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İbrahim bəy Qarsda məmur olaraq çalışır. 1948-ci il mayın 

19-da vəfat edir.  
 

Həmin taborlara aşağıdakı şəxslər komandanlıq edirdilər: 
Nehrəm taboruna Kəlbə Muxtar, Cəhri taborunda Kəlbə Kərim, 
Dizə taboruna Məmmədrza bəy, Şərur taboruna Hüseyn Əliyev, 
Yengicə taboruna Məşədi Ələsgər ağa, Kərkər taboruna Möhsün 
Camalov, Baş Noraşen, Düdəngə, Zeyvə kəndlərində yerləşən ta-
bora Kərbalayi Həbib bəy və Fətulla Hüseynov, Şərur-Sədərək 
taboruna Həsən Şahverdi oğlu, Ordubad taboruna İbrahimxəlil 
Axundov başçılıq edirdilər.120 Könüllülər öz atları, silah və ər-
zaqları ilə döyüşlərdə iştirak edirdilər. Diyarın bütün əhalisi onla-
ra hər cür kömək göstərirdi. 

Hərbi-müdafiə problemləri ilə bağlı belə bir cəhət də mütləq 
xatırlanmalıdır ki, Araz-Türk Cümhuriyyətinin rəhbərliyi bu mə-
sələnin həllində Türkiyənin yardımından istifadə etmişdi. Türki-
yə dövlətinin Araz-Türk Cümhuriyyəti yanındakı daimi hərbi 
müşaviri Xəlil bəy idi. Osmanlı qoşunları Azərbaycanı tərk etdik-
dən sonra Naxçıvan bölgəsində saxlanılan 5 zabit və 300 əsgər121 
bu istiqamətdə müəyyən işlər görmüşdülər. Xüsusilə Xəlil bəy is-
tər o vaxt, istərsə də 1919-1920-ci illərdə bölgə əhalisinin ermə-
nilərin hücum və zorakılıqlarından qorunmasında xüsusi xidmət 
göstərmişdir.122 

Araz-Türk Cümhuriyyətinin hərbi qüvvələrinin yaradılmasın-
da və onların fəaliyyətinin təşkilində Osmanlı dövlətinin IX or-
dusunun komandanı Yaqub Şövqü paşa və IX diviziya komandiri 
polkovnik Rüştü bəyin böyük əməyi olmuşdu. Araz-Türk höku-
mətinin başçısı Əmir bəy Nərimanbəyov türk ordusundan 18 mad-
də üzrə silah-sursat, canlı qüvvə, hərbi ləvazimat, paltar, yük ara-
baları və maddi vəsaitlə kömək göstərilməsini xahiş etmişdi.123 

                                           
120 A.Hacıyev. Qars və Araz-Türk respublikalarının tarixindən, s. 52 
121 ARDA, f. 970, siy. 1, iş 1, v. 57-61 
122İ.Musayev. Azərbaycanın Naxçıvan və Zəngəzur bölgələrində siyasi vəziyyət və xarici 
dövlətlərin siyasəti (1917-1921-ci illər), s. 72 
123A.E.Gökdemir. Cenubi-Qarbi Kafkas hükumeti, s.52 
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Araz-Türk hökumətinin rəhbərliyi, eləcə də hərbi nazir      
İbrahim bəy Cahangiroğlu yaxınlaşan erməni təhlükəsini görür-
dülər, ölkənin təhlükəsizliyini təmin etmək üçün daim çalışırdı-
lar. Əmir bəy, Bağır bəy və İbrahim bəy Qəmərli və Naxçıvanda 
tabor və rota komandirləri ilə söhbətlər aparırdılar, Cəhridəki və 
digər ərazilərdəki istehkamlarla tanış olurdular, Naxçıvanda məs-
cidə toplaşan əhaliyə hərbi hissələrin yaradılması haqqında məlu-
matlar verirdilər. Əsas məqsəd yaradılan hərbi qüvvələr haqqında 
əhalini məlumatlandırmaq, onların şayiələrə uymasına yol ver-
məmək, hərbi gücü artırmaq və bölgənin təhlükəsizliyini təmin 
etmək idi. Silahlı qüvvələrin tərkibində cəmiyyətin bütün təbəqə-
lərindən, o cümlədən xanlar, bəylər, tacir uşaqları, kəndlilər xid-
mət edirdilər. 

Araz-Türk Cümhuriyyətinin yaratdığı özünümüdafiə qüvvə-
ləri yerli əhali ilə birlikdə diyarın və əhalinin təhlükəsizliyini, 
ərazinin qorunmasını və onun erməni işğalına düşməməsi üçün 
əzmlə mübarizə aparmışlar. 
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III FƏSİL. ARAZ-TÜRK CÜMHURİYYƏTİNİN  

FƏALİYYƏTİ VƏ SÜQUTU 
 

3.1. Araz-Türk Cümhuriyyətinin bölgənin ərazi 

bütövlüyü uğrunda erməni daşnaklarına qarşı mübarizəsi 
 

Araz-Türk Cümhuriyyətinin rəhbərliyi, yaratdığı idarəetmə 
strukturları və bütün hərbi qüvvələri Naxçıvanın, bölgənin başqa 
ərazilərinin idarə olunmasına və qorunmasına yönəldilmişdi. 

Araz-Türk Cümhuriyyətinin yenicə yarandığı bir dövrdə 
türk qoşunlarının Naxçıvan və ətraf ərazilərdən getməsindən isti-
fadə edən ermənilər polkovnik Doluxanovun başçılığı ilə güclü 
silahlı dəstə ilə Vedibasar ərazisinə hücumlar edib yerli müsəl-
man əhalisini vəhşicəsinə qətlə yetirirdi.124 

Ermənilərin bu təcavüzü ilə bağlı İrəvan quberniyasının Ve-
dibasar və Milistan rayonlarının müvəkkili Məhərrəm Əliyev 
Azərbaycan Xalq Cümhuriyyətinə və ingilis nümayəndələrinə 
müraciət edir. 

Doluxanovun komandanlığı altında daşnak qoşunları Şərur 
qəzasına hücum edir. Bu zaman Naxçıvan qəzasının Nehrəm,  
Cəhri, Qaraçuq, Zeynəddin kəndlərinin və Ordubad şəhərinin 
fəhlə və kənd yoxsullarından ibarət xalq dəstələri yaradılır.  

1918-ci ilin dekabrında Ermənistan Respublikası Araz-Türk 
Cümhuriyyətinə qarşı geniş miqyaslı təcavüzə başladı. Yanvarın 
3-də “Azərbaycan” qəzeti yazırdı: “Daxili İşlər Nazirliyi de-
kabrın 28-də Cəbrayıldan belə bir teleqram almışdır: “İrəvandan 
gələn 25 minlik erməni qoşunları Sədərək kəndindən keçərək 8 
müsəlman kəndini mühasirə edərək silahları almışlar. Naxçıvan 
və Şərurun sakinləri İrana keçməyə hazırlaşırlar. Arazı keçərkən 
200-dən çox adam həlak olmuşdur. Zəngəzur erməniləri bizə 
hücum etmişlər, hazırda güclü atışma gedir, hara müraciət 
ediriksə, kömək yoxdur”.125 

                                           
124 F.Cəfərov. Naxçıvan qəza polisi (1828-1920-ci illər). Bakı: Nurlan, 2008, s. 167 
125 A.Hacıyev. Qars və Araz-Türk respublikalarının tarixindən, s. 51 
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Erməni təhlükəsinin qarşısını almaq üçün hərbi hissələr 
yaradan Araz-Türk hökumətini buna vadar edən səbəblər var idi. 
Bunlardan ən mühümü ermənilərin siyasəti, bölgədə üstünlük 
qazanmaq istəmələri, ruhlarında qaynayan vəhşilikləri yerli 
müsəlmanlara tətbiq etmələri idi. Bir erməni tarixçisinin yaz-
dığına görə “İrəvan vilayətindəki ermənilərin sayının müsəlman-
lardan artıq olmasına baxmayaraq”, Sürməlinin cənubunda,      
Şərur-Dərələyəz və Naxçıvanda əksəriyyətini təşkil edən müsəl-
manlar ölkənin ətrafını, nəqliyyat və rabitə yollarını nəzarətləri 
altında saxlayırdı. 

Erməni qoşunlarının Şərur tərəfə irəliləməsi xəbəri Araz-
Türk Cümhuriyyəti hökumətinə çatan kimi, hökumət tərəfindən 
sərəncam verilir ki, ermənilərin hücumlarının qarşısı alınsın. 
Həmçinin Şərur qəzasının “Qurd qapısı” adlanan yerində daşnak 
qoşunlarının qabağını almaq məqsədi ilə Naxçıvanın yerli 
müdafiə dəstələri göndərilir. Bu döyüşə rəhbərliyi Məşədi Ələs-
gər ağa edirdi. Bu vaxt Araz-Türk Cümhuriyyətinin hökumət rəh-
bərləri ermənilərin komandanlığı ilə danışıq aparsalar da heç bir 
nəticə olmur.126 

Naxçıvan yerli müdafiə dəstələri qəhrəmanlıqla döyüşsələr 
də silah çatışmazlığı ucbatından geri çəkilməli oldular. Bunu eşi-
dən Araz-Türk hökumətinin rəhbərliyi polkovnik Kəlbalı xan və 
Bəhram xan Naxçıvanskinin başçılığı ilə mütəşəkkil böyük bir 
dəstə göndərir. Kəlbalı xan və Məşədi Ələsgər ağanın başçılıq et-
dikləri könüllü müdafiə dəstələri Maxta və Dəmirçi kəndlərini er-
mənilərdən azad etdilər, bir gün sonra isə “Qurd qapısı”nda düş-
mənə ağır zərbə vurdular. Məşədi Ələsgər ağanın yerli əhalidən 
(şərurlulardan – İ.H.) xeyli silahlı qüvvə təşkil edib 15 gün ermə-
nilərlə vuruşaraq onlara divan tutmuşdu; düşmənlər 15 gün də 
meyitlərin və yaralıların yığılması ilə məşğul olmuşdular.127Son-
radan Cənub-Qərbi Azərbaycan qoşunlarının komandanı və 
həmin mahalın general-qubernatorunun köməkçisi B.Naxçıvan-

                                           
126 F.Cəfərov. Naxçıvan qəza polisi (1828-1920-ci illər), s. 169 
127 ARDA, f. 894, siy.7, iş 5, v. 17 
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skinin vəsadətilə Şərur və Naxçıvanın ermənilərdən azad 
edilməsində fərqlənənlər Azərbaycan Xalq Cümhuriyyəti Hərbi 
Nazirliyi Baş qərargahının 1919-cu il 29 mart tarixli əmrinə 
əsasən rütbələri artırılmaqla mükafatlandırıldılar.128 

İngilis qüvvələri 1918-ci ilin noyabrında Bakıya, 1919-cu 
ilin yanvarında Naxçıvana gəldilər. Mudros müqaviləsinin şərtlə-
rinə görə Cənubi Qafqaz ingilislərin təsir zonasına daxil edilmiş-
di. Mayor V.Hibbon Naxçıvana gəldi, bölgədəki vəziyyəti aydın-
laşdırana qədər ermənilərə və azərbaycanlılara tutduqları mövqe-
lərdə dayanmaq haqqında əmr verdi.129 Əslində ingilislərin Nax-
çıvana gəlməsində bir məqsəd də Araz-Türk Cümhuriyyətinin iq-
tisadi və siyasi vəziyyəti, silahlı qüvvələri ilə tanışlıq, onun 
Türkiyənin hakim dairələri ilə münasibətlərinin səviyyəsini və 
xarakterini aydınlaşdırmaqdan ibarət idi.130 Onlar isə qaçqınlar 
məsələsini həll etmək, həm də asayişi bərpa etmək üçün buraya 
gəldiklərini söyləyirdilər. Lakin ingilislərin gəlişindən sonra on-
ların əsl məqsədləri aşkara çıxdı. İngilislər Naxçıvanda general-
qubernatorluq yaratdılar və polkovnik Lauten general-qubernator 
təyin edildi. Lauten bir müddət sonra Naxçıvan bölgəsinin rəh-
bərlərinə və Ermənistan hökumətinin başçılarına bu məzmunda 
bir direktiv göndərdi: “Araz vadisinin rayonları qanunçuluq və 
qayda yaratmaq üçün müvəqqəti olaraq Britaniya hökumətinin 
idarəsinə götürülür. Britaniya qoşunlarının dəstələri Dəvəlidə, 
Naxçıvanda, Culfada və Şahtaxtıda duracaqlar.  

Göstərilən ərazinin bütün məsələləri Britaniya hökuməti 
tərəfindən həll ediləcəkdir və hamı onun qərarlarına sözsüz tabe 
olmalıdır”. 131  İngilislər Naxçıvanı işğal etdikdə Araz-Türk 
Cümhuriyyətinə Türkiyə tərəfindən yaradılmış qurum kimi 
baxaraq, onu tanımaq istəmədilər. 

                                           
128 ARDA, f. 2898, siy. 2, iş 10, v. 141 
129«Азербайджан» qəzeti, 1919, 18 oktyabr 
130 İ.Musayev. Azərbaycanın Naxçıvan və Zəngəzur bölgələrində siyasi vəziyyət və xarici 
dövlətlərin siyasəti (1917-1921-ci illər), s. 87 
131 ARPİİSSA, f. 276, siy.1, iş 13, v.3 
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İngilis idarəçiliyinin Naxçıvanın erməni idarəçiliyinə veril-
məsinə gətirib çıxaracağı əhalidə ciddi narahatlıq doğurmuşdu. 
Əhali bunu ingilis nümayəndələrinin müxtəlif danışıqlarından və 
fəaliyyətlərindən hiss edirdi. İngilis nümayəndələri Araz-Türk 
Cümhuriyyətinin ermənilərlə apardığı danışıqlara mane olur-
dular. General-qubernator respublika əhalisinə müraciət edərək 
bildirirdi ki, İrəvan qəzasının cənub sərhədlərindən Culfayadək 
olan ərazidə Azərbaycan inzibati idarələri təşkil ediləcəkdir. Lakin 
artıq 1919-cu ilin martın əvvəlində Lauten Cəfərqulu xana məlu-
mat verirdi ki, “Araz vadiləri qanunçuluğu və nizam-intizamı 
bərqərar etmək üçün müvəqqəti olaraq Britaniya hökumətinin 
idarəsi altına götürülür. Britaniya qoşun dəstələri Dəvəli, Naxçı-
van, Culfa və Şahtaxtıda duracaqlar. Göstərilən ərazi ilə bağlı bü-
tün məsələlər Britaniya hökuməti tərəfindən həll ediləcəkdir və 
hamı sözsüz olaraq onun qərarlarına tabe olmalıdır”.132 

İngilis general-qubernatorluğu Naxçıvan üzərinə nəzarət 
edirdi və Araz-Türk Cümhuriyyəti əhalisindən vergi toplanması 
hüququnu öz əllərinə keçirmişdilər. İngilislər respublika sakinlə-
rindən tələb edirdilər ki, onlar daşnaklara buğda və digər ərzaq 
məhsulları satsınlar. Bu da diqqəti cəlb edirdi ki, Mirabbas Mir-
bağırovla söhbəti zamanı Naxçıvandakı ingilis general-quberna-
toru Şərurdan Ermənistana 1000 pud taxıl buraxılması haqqında 
məsələyə iki dəfə toxunmuşdu.133 

Ermənilər Naxçıvan torpaqlarına yiyələnmək üçün səylərini 
artırarkən ingilislərin onları müdafiə edəcəklərinə ümid bağ-
layırdılar. Hadisələr ermənilərin ümidlərinin doğru olduğuna şüb-
hə yeri qoymurdu. Beləki, 1919-cu il martın 10-da daşnak ordu-
sunun Naxçıvan sərhədindəki dəstəsinin rəisi öz hökumətinə gön-
dərdiyi raportda yazırdı: “Polkovnik Temperley (Naxçıvandakı 
ingilis hissələrinin komandiri – İ.H.) mənə xəbər vermişdir ki, 
Britaniya hərbi komandanlığı Şərur qəzasının Aralıx və digər 

                                           
132 Q.Mədətov. Naxçıvanda Sovet hakimiyyətinin qələbəsi və Naxçıvan MSSR-in təşkili, 
s.57 
133 ARPİİSSA, f. 894, siy. 10, iş 178, s. 1-10 
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kəndlərinin tutulmasına etiraz etmir. Həm də bizim dəstələrə in-
gilis zabiti komandirlik edəcəkdir”.134 

Naxçıvanda fəaliyyət göstərən ingilis missiyası ermənilərin 
respublika ərazisinə hücum planına mane olmaq üçün heç bir 
addım atmırdı. Eyni zamanda ingilislər ikili siyasət yeridərək er-
məniləri sürətlə silahlandırırdılar. İngilislər bir tərəfdən Naxçıva-
nın Azərbaycanın bir hissəsi olduğunu tanıyır, maliyyə vəsaiti, 
silah-sursat vəd edir, digər tərəfdən isə Naxçıvanın daşnak Ermə-
nistanın hakimiyyətinə verilməsi təklifini irəli sürürdülər.135 

 

*Qənbərəli bəy Şirəli bəy oğlu Bənəniyarlı (1890-1937) 

 

Qənbərəli bəy Bənəniyarlı 1890-cı ildə Naxçıvan diyarının 

Bənəniyar kəndində anadan olmuşdur. Tarixçi Musa Quliyevin 

tədqiqatları istisna olmaqla, onun haqqında çox səthi məlumat vardır. 

O, İrəvan Gimnaziyasında və Rusiyada universitet təhsili almışdır. 

Hansı universiteti bitirməsi hələlik məlum deyil. Naxçıvana hüquqşünas  

kimi qayıdan Qənbərəli bəy Naxçıvanın 1918-1920-ci il hadisələrində 

fəal iştirak etmişdir. 1918-ci ilin noyabrında yaradılan Araz-Türk 

Cümhuriyyətində Maliyyə naziri vəzifəsini tutmuşdur. Görünür, Araz-

Türk Cümhuriyyətinin üzvləri ilə onun tanışlığı olmuşdur. Çünki 

onların da bir neçəsi Rusiya universitetlərinin məzunları idi. 

Qənbərəli bəy milyonçu M.H.Nəsirbəyovun qızı Zəhra xanımla 

ailə qurmuşdur. 1922-ci ildə o, Bakıya köçmüşdür. Q.Bənəniyarlının 

1922-1937-ci illər dövrü haqqında məlumat yoxdur. Onun Naxçıvanın 

müdafiəsində iştirak etməsi və milyonçu qızı ilə ailə qurması bolşevik 

hakimiyyətinin diqqətindən yayınmamışdır. Ona görə də o, daha çox 

təqib edilmiş, siyasi idarənin xüsusi şöbəsinə sorğu-suala çağrılmışdır. 

Nəticədə, Qənbərəli bəy 29 noyabr 1937-ci ildə güllələnmişdir. 

  

Naxçıvan bölgəsində ermənilərin xeyrini nəzərə alaraq törə-
dilən təxribatlarda ingilislər iştirak edirdilər. Şərur hərbi dəstə-
sinin komandiri Kəlbalı xana yazdığı raportunda məlumat verirdi 

                                           
134Г.Мадатов. Победа Советской власти в Нахичевани и образование Нахичеванской 
АССР, с.58 
135Q. Mədətov. Naxçıvanda Sovet hakimiyyətinin qələbəsi və Naxçıvan MSSR-in təşkili, 
s.59 
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ki, Xanlıqlar kəndinin sakinlərinin  öldürülməsi və Baş Noraşen 
kəndində yanğınlar ingilislər tərəfindən törədilmişdir. 

İngilis komandanlığının ermənipərəst mövqeyindən istifadə 
edən ermənilər Naxçıvan diyarını “böyük Ermənistan”a birləşdir-
mək üçün əməli fəaliyyət göstərirdilər. Q.Xatisov Araz-Türk 
Cümhuriyyəti hökumətinə teleqram göndərərək xəbər verirdi ki, 
ingilis komandanlığının razılığı ilə Naxçıvan və Ordubad Ermə-
nistana daxil edilir. 

Ümumiyyətlə, Naxçıvanda olan Britaniya komandanlığının 
nümayəndələri açıq-açığına daşnakları müdafiə edirdilər və qeyd 
olunduğu kimi, Naxçıvanı Ermənistana vermək istiqamətində 
fəaliyyət göstərirdilər. Onlar erməni hökuməti ilə məsləhətləşir-
dilər. Erməni nümayəndələri Araz-Türk Cümhuriyyətinə səfərlə-
rində, onlarla danışıq aparılanda ingilislər onlara dəstək verir və 
çəkinmədən daşnakları müşayiət edirdilər. 

Araz-Türk Cümhuriyyətinin rəhbərləri britaniyalıların bu 
əraziləri ermənilərə vermək fikrindən əl çəkmədiklərini gördüklə-
rindən bir sıra şərtlər irəli sürdülər. Onlar belə güman edirdilər ki, 
heç olmasa bu şərtlər vilayətlərin vəziyyətini qismən də olsa yün-
gülləşdirərdi. Həmin şərtlər aşağıdakılardır: “1. General Devi 
bizə rəsmi kağız versin ki, bizim ərazi yalnız müvəqqəti olaraq 
ermənilərə verilmişdir və bu, sülh konfransının qərarı deyildir.    
2. İnzibati idarələr üzərində güclü və ədalətli nəzarətçi işləyən 
ingilis missiyasına müsəlmanların da daxil olmasına yol verilsin, 
bu missiyaya Milli Şura tərəfindən seçilmiş müsəlman və onun 
iki köməkçisi daxil edilsin. 3. Erməni general-qubernatorunun 
köməkçisi Müsəlman Milli Şurası tərəfindən seçilmiş müsəlman 
olmalıdır. 4. Erməni hökuməti əhalini tərksilah etməməlidir.       
5. Heç bir müsadirə keçirilməməli, alınmalı hər şey könüllü 
razılıqla alınmalıdır. 6. Erməni inzibati hakimiyyəti əhali ilə 
ədəblə rəftar etməli və keçmiş ittifaqlar zəminində hər hansı 
intiqamın alınmasına yol verilməməlidir”.136 

                                           
136 ARPİİSSA, f. 277, siy.2, iş 57, v. 15-15 arx. 
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Sonradan ingilislər Naxçıvanda erməni general-qubernator-
luğu yaratsalar da, o, müvəqqəti xarakter daşıdı və yerli əhali – 
azərbaycanlılar erməni daşnaklarını ərazidən qovdular. 

Ümumiyyətlə, Araz-Türk Cümhuriyyəti qısamüddətli fəaliy-
yəti dövründə bölgənin ermənilərə keçməsinə imkan vermədi, 
onun toxunulmazlığını və ərazi bütövlüyünü təmin edə bildi. 

 
3.2. Araz-Türk Cümhuriyyətinin 

Azərbaycan Xalq Cümhuriyyəti ilə əlaqələri 
 

Azərbaycanın ərazi bütövlüyünün müdafiəsi istiqamətində 
müəyyən əhəmiyyət kəsb edən tədbirlər görən Araz-Türk 
Cümhuriyyətinin mühüm əhəmiyyəti olmuşdur. Azərbaycan 
Xarici İşlər Nazirliyinin respublika Nazirlər Şurasının sədrinə 
1919-cu il 17 iyun, Azərbaycan Xalq Cümhuriyyəti xarici siyasət 
idarəsi başçısının müttəfiq qoşunlarının komandanına 1919-cu il 
8 yanvar tarixli məktubları və başqa sənədlərdən aydın olur ki, bu 
respublika yuxarıda qeyd olunduğu kimi, 1918-ci ilin noyabrında           
yaranmış və təxminən 1919-cu ilin martınadək (1918, 18 noyabr 
– 1919, 10 mart – İ.H.) fəaliyyət göstərmişdir.137 

Araz-Türk Cümhuriyyəti Azərbaycan Xalq Cümhuriyyəti ilə 
sıx əlaqələr yaratmağa çalışmış, onunla birləşmək üçün yollar 
axtarmışdır. Azərbaycan Xalq Cümhuriyyətinin özünün qarşılaş-
dığı çətin vəziyyətə baxmayaraq Araz-Türk Cümhuriyyəti ilə bir-
ləşmək, hələlik bu mümkün olanadək ona kömək göstərmək və 
müdafiə etmək üçün müəyyən tədbirlər görürdü. 

Lakin məlumdur ki, o dövrdə Azərbaycan Xalq Cümhuriy-
yəti Araz-Türk Cümhuriyyəti əhalisinin gözlədiyi köməyi ona 
göstərə bilmirdi. Araz-Türk Cümhuriyyəti hökuməti Naxçıvanın 
Azərbaycanın ayrılmaz hissəsi olduğunu bir daha elan edərək, 
Azərbaycan hökumətindən yardım istəyirdi. Lakin bu zaman iş-
ğal rejimi şəraitində yaşayan Azərbaycan öz dövlətçiliyini çətin-

                                           
137 ARPİİSSA, f. 609, siy.1, iş71, v.14 arx.; ARDA, f. 897, siy. 1, iş 36, v.20; Yenə orada,           
f. 970, siy. 1, iş 54, v. 1; iş 215, v. 9-9 arx. 
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liklə qoruyub saxlayır, ordu isə hələlik lazımi səviyyədə forma-
laşmamışdı. Bununla belə, Azərbaycan hökuməti Naxçıvan əhali-
sinin iradəsini ifadə edərək qəti surətdə bildirdi ki, Naxçıvan 
Azərbaycanın ayrılmaz hissəsidir və bu diyar milli hakimiyyət 
orqanları tərəfindən idarə olunacaqdır. 

Azərbaycan rəhbərliyi Naxçıvan ərazisi üzərində öz suveren 
hüquqlarını müdafiə edirdi. Onun təhlükəsizliyinin təminatına 
yardım göstərmək və bölgə əhalisinə qarşı ermənilərin tö-
rətdikləri vəhşiliklərin qarşısını almaq, diyarı Şimali Azərbay-
canın digər torpaqları ilə birləşdirmək sahəsində hökumət müəy-
yən tədbirlər həyata keçirirdi. Azərbaycan parlamentinin 1919-cu 
il yanvarın 8-i və 25-də olan iclaslarında Naxçıvan bölgəsi və 
ümumiyyətlə, keçmiş İrəvan quberniyasının azərbaycanlı əhali-
sinin vəziyyəti ilə bağlı məsələlər müzakirə edilmişdi. 138 
Yanvarın 25-dəki iclasda xüsusi bəyanatla çıxış edən 
M.Ə.Rəsulzadə Ermənistan hökumətinin Naxçıvan və digər 
qəzaların azərbaycanlı əhalisinə düşmən münasibət bəsləməsinə 
qarşı çıxaraq qəti tədbirlər görməyə çağırdı.139 

Keçmiş İrəvan quberniyası türk-müsəlman əhalisinin 
vəziyyətinin öyrənilməsi, ermənilərin onlara qarşı törətdikləri 
vəhşiliklərin qarşısının alınması, Azərbaycanın cənub-qərb böl-
gələrinin ərazi toxunulmazlığının təmin olunması istiqamətində 
müəyyən tədbirlər görüldü. Azərbaycan Xalq Cümhuriyyətinin 
Ermənistanda açılmış diplomatik nümayəndəliyi bu işlərdə çox 
mühüm rol oynadı. Azərbaycan Fövqəladə İstintaq Komissiyası-
nın üzvü Məhəmməd xan Təkinski 1919-cu il yanvarın 29-da 
İrəvana səfir təyin edildi.140  “Azərbaycan” qəzetinin rusca va-
riantının 1919-cu il 31 yanvar tarixli sayında yazırdı ki, andlı və-

                                           
138 Azərbaycan Xalq Cümhuriyyəti (1918-1920). Parlament (Stenoqrafik hesabatlar). I cild. 
Bakı: “Azərbaycan”, 1998, s. 150-172; 183-197 
139 Azərbaycan Xalq Cümhuriyyəti (1918-1920). Parlament (Stenoqrafik hesabatlar). I cild. 
Bakı: “Azərbaycan”, 1998, s. 196 
140 ARDA, f. 970, siy. 1, iş 149, v. 13;  N.Mustafa. Azərbaycanın Ermənistandakı ilk 
diplomatik nümayəndəsi Məhəmməd xan Təkinski. “Azərbaycan” qəz., 2018, 27 may 
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kil M.X.Təkinski Ararat Respublikasında Azərbaycanın diploma-
tik nümayəndəsi təyin olunmuşdur. 

Ermənistan hökuməti 1919-cu il fevralın 1-də Azərbaycanın 
diplomatik nümayəndəliyinin fəaliyyətə başlamasına razılıq ver-
mişdi. Diplomatik nümayəndəliyimizin fəaliyyətə başlamasına-
dək İrəvan quberniyası ərazisində ermənilərin törətdikləri vəhşi-
liklər barədə beynəlxalq təşkilatları, Azərbaycan hökumətini və 
mətbuatını İrəvan Müsəlman Milli Şurası, Himayədarlıq Nazir-
liyinin İrəvandakı nümayəndəliyi, İrəvan Müsəlman Xeyriyyə 
Cəmiyyəti, İrəvan Quberniyası Həmyerliləri Təşkilatı məlumat-
landırırdı. 

M.X.Təkinski* Ermənistanda Azərbaycanın diplomatik nü-
mayəndəsi işlədiyi dövrdə Naxçıvan bölgəsi ilə bağlı geniş dip-
lomatik fəaliyyət göstərmiş, buraya maddi və mənəvi dəstək ver-
mişdir. Təsadüfi deyildir ki, Azərbaycan Xalq Cümhuriyyətinin 
Xarici İşlər naziri M.Y.Cəfərov Bakıdan Təkinskiyə teleqram 
göndərərək onun Naxçıvanla əlaqə yaratmaq üçün gördüyü 
tədbirləri alqışlamış, bu regionun hərbi xərcləri üçün vəsait 
verməyə razı olduğunu bildirmişdir.141 

 

*Məhəmməd xan Təkinski (1879-1938) – diplomat 
 

Tiflis birinci kişi gimnaziyasını, Novorossiya 

İmperator Universitetinin Hüquq fakültəsini bitirmiş-

dir, milliyyətcə türkməndir. Göytəpə qalası uğrunda 

apardıqları mübarizədə onun bütün qohumları, 

valideynləri öldürülmüşdür. Sahibsiz qalan 2 yaşlı uşağı 

rus ordusunun polkovniki II Ehsan xan tapmış və 

oğulluğa götürmüş, onu Naxçıvana gətirmişdi. O, Rəhim 

xanın ailəsində yaşamış və təhsil almışdı. M.Təkinski 

Azərbaycan Xalq Cümhuriyyətinin yaratdığı Fövqəladə 

Təhqiqat Komissiyasında Andlı iclasçı, müvəqqəti ola-

raq xarici işlər naziri, Parlamentin deputatı, Azərbayca-

nın Ermənistandakı nümayəndəsi (1919 yanvar – 

                                           
141 R.Hikmət. Milli dövlətçilik və diplomatiya tarixinin görkəmli simaları: Məhəmməd xan 
Təkinski. “525-ci qəzet”, 2015, 21 avqust 
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oktyabr), AXC xarici işlər nazirinin müavini vəzifəsində 

işləmişdir. 

Naxçıvan bölgəsində ermənilərin özbaşınalıqları-

nın qarşısının alınmasında M.Təkinskinin böyük xid-

mətləri olmuşdur. 
 

M.Təkinskinin ermənilərin Naxçıvan-Şəruru Ermənistana 
birləşdirmə iddialarına qarşı kəskin fəaliyyəti də Ermənistan hö-
kumətini ciddi narahat edirdi. Ona görə də  onu Ermənistandan 
uzaqlaşdırmağa çalışırdılar. Ermənistanın xarici işlər nazirinin 
M.Təkinski barəsində Azərbaycan hökumətinə göndərdiyi etiraz 
məktublarında onun Ermənistanın daxili işlərinə müdaxilə etdiyi-
ni bildirir və geri çağırılması xahiş olunurdu. Lakin Azərbaycan 
hökuməti M.Təkinskinin gördüyü işləri yüksək qiymətləndirir və 
onun fəaliyyətini davam etdirməsini istəyirdi. Nəhayət ki, 
M.Təkinski Ermənistan hökumətinin daxili işlərinə müdaxilə bə-
hanəsilə Ermənistan hökuməti tərəfindən “persona nonqrata” elan 
edilmişdi. 

M.Təkinski diplomatik nümayəndə vəzifəsindən istefa ver-
miş və 1919-cu il oktyabrın 1-də Azərbaycan xarici işlər 
nazirinin müavini vəzifəsinə təyin olunmuşdur.142 

Araz-Türk Cümhuriyyəti hökuməti və sonrakı hökumətlər 
də, bəzi hallarda çətin vəziyyətlə qarşılaşanda, İrandan yardım is-
təməyə məcbur olurdu. Hətta sonrakı hökumət mövcud gərgin 
vəziyyətdə Azərbaycan Xalq Cümhuriyyəti ilə geniş əlaqələrin 
qeyri-mümkünlüyü və başqa səbəblərə görə İranla birbaşa müna-
sibətlər yaratmağa cəhdlər göstərmişdi.Yeni hökumətin başçısı 
Cəfərqulu xanın Naxçıvan-Şərur dairəsinin ingilis general-quber-
natoruna yolladığı 1919-cu il 26 fevral tarixli məktubdan da gö-
ründüyü kimi, İranla yaxınlaşmaq cəhdləri Osmanlı qoşunlarının 
getməsindən sonra bölgə üçün ermənilər tərəfindən yaradılan 
təhlükədən və onun Azərbaycandan təcrid olunmasından irəli 
gəlmişdi.143 Məktubda həmçinin ingilis general-qubernatorundan 

                                           
142 A.Paşayev. Tarixi yaddaşımızın etibarlı saxlanc yeri. Bakı: “Elm və təhsil”, 2016, s. 139 
143 ARPİİSSA, f. 277, siy. 2, iş 57, v. 2, 2 arx. 
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mahalın bir hissəsi olduğu ana torpaqla – Azərbaycanla birləşmə-
si üçün şərait yaradılması xahiş olunurdu. 

Azərbaycan Xalq Cümhuriyyəti ölkənin ərazi bütövlüyünü 
və suverenliyini qoruyub saxlamaq üçün çox çətin şəraitdə fəa-
liyyət göstərir, bütün imkanlardan istifadə etməyə çalışır, tale-
yüklü məsələlərin həlli uğrunda mübarizə aparırdı. 

Azərbaycan Xalq Cümhuriyyətinin hökuməti və parlamenti 
öz fəaliyyətində, daxili və xarici siyasətində Naxçıvan bölgəsi ilə 
bağlı bir sıra məsələlərə diqqət yetirmiş, bölgənin ermənilər 
tərəfindən tutulmasına imkan verməmiş və ona siyasi, hərbi, 
maddi və mənəvi köməkliyini imkan daxilində göstərmişdir. 

Naxçıvan əhalisi və Araz-Türk Cümhuriyyəti hökuməti böl-
gənin Azərbaycanın tərkib hissəsi kimi qorunub saxlanılması 
üçün inadla mübarizə aparırdı. Onların 1919-cu il yanvarın 4-də 
Azərbaycan Xalq Cümhuriyyəti Nazirlər Şurasının sədri Fətəli 
xan Xoyskiyə ünvanlanmış müraciətində Naxçıvan, Şərur və               
Ordubad qəzalarında ermənilərin törətdikləri vəhşiliklər haqqında 
məlumat verilirdi. 

1919-cu il noyabrın 4-də İrəvan müsəlmanları, dekabrın        
22-də Ordubad şəhərinin və ətraf ərazilərin müsəlmanları, yan-
varın 4-də Ordubad qəzasının sakinləri, yanvarın 2-də İrəvan qu-
berniyasının ictimai xadimləri yaranmış ağır vəziyyətlə bağlı 
Azərbaycan hökumətinə müraciət etmiş və tədbirlər görülməsini 
xahiş etmişlər.144 

1919-cu il yanvarın 7-də Azərbaycan hökuməti Ermənistan 
hökumətinə nota göndərməyə məcbur oldu. Notada Azərbaycan 
xalqına qarşı zorakılığa son qoyulması tələb olunurdu. 

Azərbaycan hökuməti ilə Naxçıvan bölgəsi arasında əla-
qələrin yaradılması və inkişafında, diyarın azərbaycanlı əhalisi-
nin problemlərinin həllində keçmiş İrəvan quberniyasından olan 
ictimai xadimlərin, ziyalıların və onların yaratdığı müxtəlif təşki-
latların səyləri də mühüm rol oynamışdı. Həmyerlilər cəmiyyəti 

                                           
144 “Azərbaycan” qəz., 1919, 5-31 yanvar; 4 noyabr 
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idarə heyətinin üzvü Mirabbas Mirbağırovun bölgədəki siyasi və-
ziyyəti öyrənmək, ingilislərin buradakı siyasətlərinin məqsədini 
aydınlaşdırmaq üçün 1919-cu il yanvar-fevral aylarında Naxçıva-
na səfəri və onun yekunları barədə məruzəsi145 Azərbaycan höku-
məti ilə diyarın azərbaycanlı əhalisi arasında əməli əlaqələrin ya-
radılması yolunda atılmış birinci ciddi addım hesab oluna bilər. 
 Naxçıvan bölgəsindəki vəziyyət Azərbaycan Xalq Cüm-
huriyyəti dövlətini və hökumətini ciddi surətdə narahat edirdi. 
1919-cu il yanvarın axırlarında yerli əhalinin ehtiyacları ilə tanış 
olmaq məqsədilə cümhuriyyət hökuməti İrəvan quberniyası mü-
səlmanlarının həmyerlilər cəmiyyətinin nümayəndəsi Mirabbas 
Mirbağırovu kömək üçün Araz-Türk Cümhuriyyətinə göndərdi. 
Gəncədən 12 zabit də M.Mirbağırovun heyətinə qoşuldu.146 Bu 
heyət Karyagindən (Füzulidən) İrana keçərək Ordubada, nəhayət 
27 gündən sonra – fevralın 19-da Naxçıvana çatmışdı.147 
 Ordubadda Azərbaycan Xalq Cümhuriyyəti elçilərini əhali 
ruh yüksəkliyi ilə qarşılamışlar. M.Mirbağırov burada səfərinin 
məqsədləri barədə məlumat vermiş, əhali ilə söhbətlər apar- 
mışdır. Naxçıvana gələn heyət respublika rəhbərliyinə məlumat 
vermiş və bildirmişdi ki, Azərbaycan hökuməti naxçıvanlılara 
kömək göstərməyə hazırdır. 

 
Mirabbas Mirbağırov (1880-?) 

 

İrəvanda anadan olmuş, İrəvan gimnaziyasını bitirmiş, kitab 

ticarəti ilə məşğul olmuş (İrəvanda “Umud” kitab mağazası açmış), 

1909-cu ildən Bakıya gəlmişdir. 1914-cü ildə Bakıda da kitab mağazası 

açmışdır.  

İrəvanda türk teatrının əsasını qoyanlardan biri, Bakıdakı bir 

çox qəzet-jurnalların İrəvan vəkili, 200-ə yaxın məqalə yazmış 

müqtədir jurnalist, 1919-cu ildə Naxçıvanın Azərbaycana birləş-

dirilməsi haqqında akt qəbul etdirmiş “Mirbağırzadə missiyası”nın 

                                           
145 ARDA, f. 894, siy.10, iş 16, v. 2-6 
146 ARDA, f. 894, siy.2, iş 81, v.8 
147 ARDA, f. 894, siy.10, iş 76, v.2 
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başçısı, Bakıda nəşr olunan bir sıra qəzet (“Kommunist”, “Yeni yol”) 

və jurnalın (“Maarif işçisi”, “İqtisadi xəbərlər”) əməkdaşı, ensiklopedik 

savadlı ziyalı, iqtisadçı, etnoqraf, coğrafiyaçı, sənətşünas, ədəbiyyat-

şünas, dilçi, tarixçi... kimi tanınan alim. 

Tədqiqatçıların fikrincə, M.Mirbağırzadə 1930-cu ilin əvvə-

lində ailəsi ilə Türkiyəyə köçüb. Həyatının Türkiyə dövrü haqqında 

məlumat yoxdur.
148 

 
Fevralın 22-də Naxçıvana gələn heyət ingilis general-quber-

natoru ilə görüşdülər. İngilis generalına izah edildi ki, hərbi heyət 
yerli əhalinin arzusuna uyğun olaraq Azərbaycan hökuməti tə-
rəfindən hərbi işin təşkili üçün göndərilmişdir. General bildirdi 
ki, bu ərazi hələlik Azərbaycanın tərkib hissəsini təşkil etmir və 
kimə məxsus olacağı da məlum deyildir. Hələlik burada ingilis 
qubernatorluğu mövcuddur və sizin hökumətin buraya adamlar 
göndərmək hüququ yoxdur.149 

Səhəri gün – fevralın 23-də Naxçıvan məscidində höku-
mətin üzvləri və nümayəndələrin iştirakı ilə xalqın yığıncağı 
keçirildi.150Yığıncaq iştirakçıları Naxçıvan əhalisinin iradəsinin 
ifadəsi olaraq Azərbaycana birləşmək arzusunda olduqlarını bil-
dirdi, bütün əhalinin və hökumətin yalnız Azərbaycana tabe ol-
maq mövqeyi rəsmiləşdirildi. Yığıncaqda bölgənin idarə olunma-
sı təklifi irəli sürüldü: 

 
1. Anarxiyanın ləğv edilməsi. 
2. Hökumətin hazırkı tərkibi ilə bağlı narazılıqla məsələnin 

mürəkkəbləşdirilməməsi. 
3. Hökumətin tanınması və onunla birgə işləməyə başlanıl-

ması. 

                                           
148 Tahirzadə Ə. Mirabbas Mirhüseyn oğlu Mirbağırzadə. “525-ci qəzet”, 2005, 12, 15, 16,   
     17, 18, 19, 22 fevral (№28-34) 
149İ.Musayev. Azərbaycanın Naxçıvan və Zəngəzur bölgələrində siyasi vəziyyət və xarici 
dövlətlərin siyasəti (1917-1921-ci illər), s. 93 
150 ARDA, f. 894, siy.10, iş 76, v.3 
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4. Azərbaycan hökumətinə təqdimat üçün rəsmi sənədlərə 
nail olunması. 

Fevralın 25-də ikinci görüş keçirildi. Həmin yığıncaqda Ba-
kıdan gəlmiş nümayəndələrin, ingilis general-qubernatorunun və 
Naxçıvan hökumətinin üzvləri iştirak edirdi. Hakimiyyət 
üzvlərinin tərəfdarları və əleyhdarları arasında ciddi fikir ayrılıq-
ları ortaya çıxdı. Həm də müttəfiqlərin, eləcə də ingilis qoşunları-
nın buraya gəlməsi məsələsi soruşuldu. General-qubernator ca-
vab olaraq bildirdi ki, biz sizin daxili işlərinizə qarışmırıq. Bura-
ya gəlməkdə məqsədimiz isə əmin-amanlığı qorumaqdır. Yığın-
caqda iştirak edən zabitlər ancaq III Kəlbalı xanı başçı kimi gör-
mək istədiklərini bildirdilər. Görüşün sonunda M.Mirbağırov 
Kəlbalı xanın əlindən tutaraq dedi: “Öz qeyrət və düzlüyünə görə 
Kəlbalı xan xalqın sevimlisidir. Bizim səmimi və sevimli yolda-
şımızdır. O, bizimlə işləyəcəkdir və onu heç kim işdən uzaqlaş-
dıra bilməz”.151 Qeyd edilməlidir ki, 1918-ci ilin martında Naxçı-
vana gələn III Kəlbalı xan ilk gündən Naxçıvanın müdafiəsi işinə 
rəhbərlik etmişdir. Ümumiyyətlə, Naxçıvanın 1918-1920-ci illər-
də hərbi işlərinə və müdafiəsinə Rəhim xan Naxçıvanski, Cəfər-
qulu xan Naxçıvanski, Kərim xan İrəvanski və III Kəlbalı xan* 
başçılıq etmişlər”.152 

 
* III Kəlbalı xan Naxçıvanski (1891-1934) – general-mayor, 

Cəfərqulu xanın oğlu 
 

O, Tiflis Kadet korpusunda və Nikolayev hərbi 

məktəbində təhsil almış, yunker rütbəsi almış, iki il sonra 

leyb qvardiyasının korneti olub. 1915-ci ildə poruçik, bir il 

sonra isə ştab-rotmistr hərbi rütbələrini alıb. Xidməti 

illərində qılınc və bantla birlikdə III dərəcəli Müqəddəs 

Stanislav, həmin ordenin qılıncla birlikdə II dərəcəsi, 

üstündə “İgidliyə görə” yazısı olan IV dərəcəli Müqəddəs 

Anna ordeni, həmin ordenin qılıncla II dərəcəsi, qılınc və 

                                           
151 ARDA, f.894, siy. 10, iş 178, v.8-9 
152  M.Quliyev. Milli yaddaşımıza əbədi həkk olunmuş sərkərdə. “525-ci qəzet, 2018,        
23 oktyabr 
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bantla III dərəcəsini almışdır. 1915-ci ildə Qızıl Georgi 

silahının kavaleri adına layiq görülür. Rusiya ordusundan 

polkovnik rütbəsindən Naxçıvana qayıdıb. 

1918-1920-ci illərdə Naxçıvanın müdafiəsində misil-

siz hünərlər göstərmişdir.  III Kəlbalı xan Naxçıvan diyar 

qoşunlarının baş komandanının köməkçisi, Naxçıvan qoşun 

dəstəsinin komandiri kimi fəaliyyət göstərmiş, erməni daş-

naklarının Naxçıvandan qovulmasının əsas təşkilatçıların-

dan olmuşdur. Azərbaycan Xalq Cümhuriyyəti tərəfindən 

general-mayor hərbi rütbəsinə, Türkiyənin ən yüksək hərbi 

ordeninə – “Məcidiyyə” ordeninə layiq görülmüşdür. 
 

Lakin təəssüflə qeyd etməliyik ki, bəzi tədqiqatlarda Naxçı-
van bölgəsinin müdafiəsində Naxçıvanskilərin fəaliyyətinə qıs-
qanclıqla yanaşılıb, bir sıra hallarda hətta subyektiv mövqe 
tutulub. Arxiv sənədləri birmənalı şəkildə onu deməyə əsas verir 
ki, Naxçıvanın 1918-1920-ci illər taleyi bu qəhrəman Naxçıvans-
kilərin fəaliyyətləri ilə bağlıdır. “Cəfərqulu xanın diplomatiyası 
və oğlunun – igid sərkərdə III Kəlbalı xanın iradəsi, qətiyyəti və 
əla döyüş bacarığı Naxçıvanı ermənilərə vermək istəyənlərin 
planlarını alt-üst edirdi”. 

Cəfərqulu xanın və Kəlbalı xanın arxasında naxçıvanlılar 
dururdu. Xalq Cəfərqulu xanı uzaqgörən bir ağsaqqal hərbçi, sə- 
birli insan və təəssübkeş rəhbər kimi ürəkdən sevirdi. Cəfərqulu 
xan və Rəhim xan qardaşları öz hərbçi oğullarını ətraflarına yığa-
raq Naxçıvanın müdafiəsi üçün əllərindən gələni əsirgəmirdilər. 
Cəfərqulu xanın Naxçıvanın müdafiə işində etdiyi işlər, həyata 
keçirdiyi tədbirlər danılmazdır. Hərdən belə fikirlər söyləyirlər 
ki, o, Naxçıvanı başqa dövlətə birləşdirmək istəyirmiş. Bütün 
bunlar yanlış və əsassızdır.153 

Naxçıvana pənah gətirən qaçqınların vəziyyətini yaxşılaşdır-
mağa çalışan Cəfərqulu xan, Rəhim xan onlara hər cür köməklik 
göstərir, yardım edirdilər. Cəfərqulu xan Gürcüstan hökuməti ya-
nında Azərbaycan nümayəndəsi M.Y.Cəfərova müraciət  edərək 

                                           
153  M.Quliyev. Araz-Türk Cümhuriyyəti və Naxçıvanskilər. “Şərq qapısı” qəzeti, 2008,      
23 fevral 



71 
 

yazırdı: “Sayı olaraq yüz minə çatan bədbəxt qaçqınların vəziy-
yətinin insanı sarsıdan və ürək parçalayan səhnəsi və şəkli heç bir 
təsvirə gəlmir. Əgər Azərbaycan hökumətinə də olmasa, biz kimə 
müraciət etməliyik. 

Çox hörmətli Məmməd Yusif, sizi əmin edirəm ki, əgər ya-
xın vaxtlarda Sizin köməyiniz olmasa və Azərbaycan hökuməti 
bizim diyara xüsusi diqqət yetirməsə, yaxın gələcəkdə burada bir 
müsəlman qalmayacaqdır. Bizim vəziyyətimizi başa düşməkdən 
imtina etməyəcəyinizi bilirəm və xahiş edirəm hökumətimizə xə-
bər verin ki, diyarımız üçün mənəvi və maddi yardım göstərmək 
zəruridir”.154 

Cəfərqulu xan Naxçıvanın erməni tapdağına düşməməsi 
üçün diplomatik yollardan istifadə etmiş, yeri gəldikdə isə döyüş 
yerlərinə yollanmış və döyüşmüşdür. Həmin çətin və mürəkkəb 
illərdə Naxçıvanda Milli Şura, Müdafiə Komitəsi, Naxçıvan 
Araz-Türk Cümhuriyyəti və Müvəqqəti hökumət fəaliyyət gös-
tərmişdir. Bunların hamısına Cəfərqulu xan rəhbərlik edib.155 

Fevralın 25-dəki iclasda Azərbaycan Xalq Cümhuriyyətinin 
nümayəndələri elan etdilər ki, onlar mövcud hökuməti tanıyırlar 
və onunla əlaqəli surətdə işləyəcəklər. M.Mirbağırov könüllü 
surətdə Azərbaycana birləşmək barədə rəsmi akt tərtib etməyi və 
bunun üçün də komissiya seçməyi məsləhət gördü. Mətnin tam 
hazırlanması üçün komissiya seçildi. M.Mirbağırov və polkovnik 
Kuquşov da komissiya tərkibinə seçildilər. Akt siyasi, hərbi, 
iqtisadi, maddi və mədəni məsələlərə aid bəndlərdən ibarət idi. 
Akt hökumət üzvləri, Milli Şura üzvləri və əhalinin nümayən-
dələri tərəfindən imzalanmış, hökumət möhürü ilə təsdiq edilmiş-
dir. Aktın Azərbaycan hökumətinə və parlamentinə təqdim edil-
məsi üçün 5 nəfərdən ibarət xüsusi nümayəndə heyəti müəyyən 
edildi. 

Naxçıvana – Araz-Türk Cümhuriyyətinə rəsmi səfərdən 
                                           

154 ARPİİSSA, f.277, siy.2, iş 57, v.4 
155 M.Quliyev. Hərb və dövlətçilik tariximizdəki aydın izlər: Cəfərqulu xan Naxçıvanski – 
Kəngərli. “525-ci qəzet”, 2018, 26 iyul 
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M.Mirbağırov maraqlı nəticələr əldə etmiş və bu nəticələri Azər-
baycan Nazirlər Şurasında baxılması üçün təqdim etmişdi: 

1. Bu diyarı idarə etmək üçün müttəfiqlərin, İranın Ermənis-
tanın təsiri ilə mübarizə aparmaq qabiliyyətinə malik və xanlara, 
sahibkarlara rəğbəti olmayan, başqalarının təsiri altına düşməyən, 
müəyyən bir siyasəti inadla yeridə bilən, mərd, qətiyyətli adam 
olan və rüşvətə meyl etməyən azərbaycanlı general-qubernatorun 
təyin olunması zəruridir. 

2. Bölgəyə Hərbi nazirliyin yuxarıda sadalanan keyfiyyət-
lərə malik olan nümayəndəsi də göndərilməlidir. 

3. Mülki və məhkəmə idarələrinin rəhbərliyinə baş məmur-
lar mütləq azərbaycanlılardan təyin edilməlidirlər. 

4. Yerli hərbi işi təşkil etmək üçün göndərilən zabitlər kifa-
yət etmədiyindən əlavə zabitlər dəstəsini bölgəyə yollamaq la-
zımdır. 

5. Azərbaycanın uzaq ucqarları, məhsuldar torpağı, çoxlu 
məhsulu, duzu, digər faydalı mineralları olan və müttəfiqlərin, 
fars-erməni diplomatiyasının məkrli siyasəti ilə üzləşən Naxçıvan 
və Şərur Azərbaycan Respublikası tərəfindən səxavətlə təchiz 
olunmalıdırlar.156 

M.Mirbağırovun Naxçıvan missiyası özünü doğrultdu və 
Azərbaycan hökumətinə təqdim etdiyi təkliflər nəzərə alındı. Bu 
missiya Azərbaycan Xalq Cümhuriyyəti ilə Araz-Türk Cümhu-
riyyəti arasında əlaqə və münasibətlərin genişlənməsinə səbəb ol-
du. Nəticədə Azərbaycan hökuməti Naxçıvan bölgəsinin prob-
lemləri ilə sistematik məşğul olmağa başladı. 

Fevralın 26-da Cəfərqulu xan və Naxçıvan Müsəlman Milli 
Şurasının digər üzvləri Naxçıvan-Şərur diyarının ingilis general-
qubernatoruna məktub göndərdilər. Məktubda İrəvan quber-
niyasının, eləcə də Naxçıvan bölgəsinin Ararat Respublikasına 
verilməsinə etiraz edirdilər. Sənəddə Araz-Türk Cümhuriyyəti 
əhalisinin “bütün dünyanın və bütün mədəni qüvvələrin azad 

                                           
156 ARDA, f. 894, siy.2, iş 81, v. 11-12 
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həyat, xalqların öz müqəddəratını həll etmək hüququ haqqında 
qışqırdıqları bir vaxtda, azərbaycanlılar bizdən heç bir cəhətdən 
üstün olmayan, əksinə bir çox hallarda bizdən geri qalan er-
mənilərin qulu ola bilməzlər”.157 

Naxçıvan qəzası və ətraf ərazilərin müsəlmanlarının qəti fi-
kirləri ondan ibarət idi ki, “indi yaşayan və gələcəkdə yaşayacaq 
nəsillərimizin səadəti naminə Azərbaycan Respublikasına birləş-
mək lazımdır”.158 

Azərbaycan Xalq Cümhuriyyəti hökumətinin öz dövlət əra-
zisi Naxçıvan bölgəsində suveren hüquqlarını həyata keçirməsi, 
diyarın idarə olunmasında onun iştirakının təmin edilməsi zəruri 
bir məsələ idi. Bu zərurət yerli müsəlman əhalisinin problem-
lərinin çevik həllini, burada xüsusi general-qubernatorluğun təş-
kilini şərtləndirirdi. 

Azərbaycan hökuməti özünün 1919-cu il 28 fevral tarixli 
qərarı ilə Naxçıvan general-qubernatorluğunu yaratdı. 159  Arxiv 
sənədlərində bu, “Cənub-Qərbi Azərbaycan general-qubernator-
luğu”, habelə “Naxçıvan, Ordubad, Şərur-Dərələyəz və Vediba-
sar rayonlarının müvəqqəti general-qubernatorluğu” adlanır. Hə-
min qərara əsasən Bəhram xan Naxçıvanski* general-qubernator, 
Kərim xan İrəvanski və Hacı Mehdi Bağırov isə onun köməkçi-
ləri təyin olundular. Həmçinin yerli hakimiyyətin təşkili və qoşun 
hissələrinin saxlanması üçün Daxili İşlər Nazirliyinin 20 milyon 
manatlıq fondundan 500 min manat pul ayrıldı.160 General-quber-
natorluğun nəzdində 7 nəfərdən ibarət Şura formalaşdırıldı.161 

 
*Bəhram xan Naxçıvanski (1877-?)  

 

Aman (Amanulla) xanın oğlu, İsmayıl xan Naxçı-

vanskinin nəvəsi. O, Tiflis realnı məktəbində təhsil almış, 

Naxçıvan Qəza Polis İdarəsində şəhər polis pristavının kö-

                                           
157 ARPİİSSA, f. 277, siy.2, iş 57, v.2 
158 Yenə orada, v. 2 arx. 
159 ARDA, f. 894, siy.2, iş 102, v.2 
160 Yenə orada, siy.3, iş 75, v.2 
161 Azərbaycan tarixi. Yeddi cilddə, c.5, s.448 
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məkçisi, İrəvan quberniya katibi, İrəvan qubernatoru yanın-

da xüsusi tapşırıqlar üzrə  kiçik məmur, titulyar müşavir, 

Naxçıvan şəhər başçısı (starosta), Qafqaz Canişini yanında 

xüsusi tapşırıqlar üzrə məmur, Naxçıvan qəzasında Ba-

rışdırıcı münsif, Saray müşaviri, İrəvan Dairə məhkəməsin-

də fəxri Barışdırıcı hakim, Tabor komandiri, Araz-Türk 

Cümhuriyyətinin xarici işlər naziri (1919 yanvar), Naxçıvan 

Müvəqqəti Hökumətinin işlər müdiri, Naxçıvanın general-

qubernatoru, AXC Daxili İşlər Nazirliyinin Lənkərandakı 

nümayəndəsi vəzifələrində işləmişdir. 

B.Naxçıvanski 1918-1920-ci illərdə tabor komandiri ki-

mi ermənilərin təcavüzlərinin qarşısının alınmasında və er-

məni daşnaklarına qarşı döyüşlərdə Kəngərli igidləri kimi 

mərdliklə vuruşmuş və öz xalqını erməni quldurlarından də-

fələrlə xilas etmişdir. Naxçıvanın müdafiəsində Bəhram xa-

nın oğlu Əziz xan Naxçıvanskinin də böyük xidmətləri ol-

muşdur.  
 

Azərbaycan hökumətinin 1919-cu il 3 mart tarixli qərarına 
uyğun olaraq bölgədə nə qədər silahlı qüvvənin olmasını, onun 
təşkil edilməsi qaydasını və saxlanılmasını müəyyən etmək məq-
sədilə Hərbi Nazirliyə general-qubernatorluğa nümayəndə gön-
dərilməsi tapşırıldı və əlavə olaraq daha 500 min manat vəsait 
buraxılması razılaşdırıldı.  

Hökumətin 1919-cu il 28 fevral və 30 mart tarixli sərəncamı 
ilə bölgədə idarəçiliyin təşkili üçün daha bir milyon manat 
ayrıldı.162 

Naxçıvan general-qubernatorluğu müəyyən obyektiv və sub-
yektiv səbəblərə görə geniş və səmərəli fəaliyyət göstərə bilmədi. 
Lakin hər halda onun yaradılması və gördüyü bəzi tədbirlər böl-
gənin Azərbaycan hökuməti ilə əlaqələrinin möhkəmləndirilmə-
sində mühüm rol oynadı. 

Martın 16-da Bəhram xan Naxçıvanski öz ərizəsinə əsasən 
general-qubernator vəzifəsindən azad olunaraq H.M.Bağırovun 
yerinə - mülki hissə üzrə köməkçi oldu. Zaqatala general-quber-

                                           
162 ARDA, f. 894, siy.3, iş75, v.3, 12 



75 
 

natoru Ə.Haşımbəyov Naxçıvan general-qubernatoru təyin edil-
di.163 

1919-cu ilin martında Azərbaycan Xalq Cümhuriyyəti höku-
məti Araz-Türk Cümhuriyyətinə kömək göstərilməsində bir sıra 
addımlar atdı. Regional əlaqələri yaxşılaşdırmaq üçün Ağdam-
Karyagin-Naxçıvan poçt-teleqraf xəttinin qaydaya salınması və 
mühafizə edilməsinə diqqət artırıldı. 

Azərbaycan Cümhuriyyətinin ticarət və sənaye naziri 
M.Əsədullayev martın 3-də Azərbaycan Xalq Cümhuriyyəti Na-
zirlər Şurasına məktubla müraciət edərək Naxçıvan bölgəsinin 
neft məhsulları ilə təmin edilməsini əsaslandırdı. O, İrəvan 
quberniyasının bir hissəsinin və Naxçıvanın Azərbaycan Xalq 
Cümhuriyyəti ərazisi kimi tanınması ilə əlaqədar bunu dövlət zə-
rurəti hesab edirdi.  

Naxçıvan bölgəsinin Azərbaycan Xalq Cümhuriyyəti ilə əla-
qələrini daha da möhkəmləndirmək, diyarda onun general-
qubernatorluğunun təşkilinə dair bir sıra məsələləri konkretləş-
dirmək və dəqiqləşdirməklə bağlı 1919-cu il martın 8-də Araz-
Türk Cümhuriyyətinin xüsusi missiyası Naxçıvandan Bakıya 
gəldi.164 Nümayəndə heyətinə Araz-Türk Cümhuriyyətinin hərbi 
dəstələrinin rəisi Bəhram xan Naxçıvanski başçılıq edirdi. 165 
Araz-Türk Cümhuriyyətinin nümayəndə heyəti F.X.Xoyski və 
Tomsonla görüşüb fikir mübadiləsi etdilər. Həmin missiyanın 
qaldırdığı məsələlər Azərbaycan parlamentinin 1919-cu il 10 mart 
tarixli iclasında müzakirə olundu və Naxçıvana xüsusi komis-
siya göndərilməsi ilə əlaqədar fikir mübadiləsi aparıldı.166 

Missiyadan Araz-Türk Cümhuriyyətindəki vəziyyət haqqın-
da qiymətli məlumatlar alan Azərbaycan hökuməti Naxçıvan, 
Şərur, Sürməli, Vedibasar və Milistan bölgələrinə Teymur bəy 
Makinski, P.İsmayılov və doktor Qənizadədən ibarət nümayəndə 

                                           
163 ARDA, f. 894, siy.2, iş102, v.2 
164 “Азербайджан” qəzeti, 1919, 9 mart 
165 A.Hacıyev. Qars və Araz-Türk respublikalarının tarixindən, s. 61 
166 “Азербайджан” qəzeti, 1919, 18 mart 



76 
 

heyəti, polkovnik Kuquşovun başçılığı ilə daha 10 zabit gön-
dərdi. Burada əsas məqsəd Naxçıvanın demokratik Azərbaycan 
hökumətinin  hakimiyyətinə verilməsi üçün təbliğat aparmaq, za-
bitlər hərbi hissələrdə əsgərlərlə iş aparmaq, kəşfiyyat işində, sər-
həd xətlərinin möhkəmləndirilməsində iştirak etməkdən ibarət 
idi.167 

Azərbaycan Xalq Cümhuriyyəti hökumətinin Naxçıvan böl-
gəsinə dair öz suveren hüquqlarının bərqərar edilməsinə 
yönəldilən tədbirlərin həyata keçirilməsi ingilislər tərəfindən 
müdafiə olunmur və müxtəlif maneələr yaradılırdı. Böyük 
Britaniya komandanlığının Naxçıvana münasibətdə ikiüzlü, riya-
kar siyasəti həmişə müşahidə olunmuşdu. İngilislərin Naxçıvan 
bölgəsində olduqları müddətdə (1919 yanvar – avqust) Azər-
baycan Xalq Cümhuriyyətinin rəhbərliyi bu əraziyə dair öz suve-
ren hüquqlarını müdafiə etmək, bölgənin təhlükəsizliyinin təmi-
natına yardım göstərmək və azərbaycanlı əhalisinə qarşı erməni-
lərin törətdikləri vəhşiliklərin qarşısını almaq, ən başlıcası isə di-
yarı Azərbaycanın digər torpaqları ilə birləşdirmək zərurətini hə-
yata keçirmək istəyirdi. Bir sıra hallarda ingilislər bunlara mane 
olurdu. İrəvan quberniyası müsəlman əhalisinə 1 milyon manat 
vəsait çatdırılması üçün F.X.Xoyski 1919-cü il aprelin 3-də    
məktubla Tomsona müraciət etdi. Həm də hökumət komis-
siyasının Naxçıvan, Şərur və başqa qəzalara getməsinə şərait 
yaradılmasını da xahiş etdi. Lakin hər iki xahişə mənfi cavab 
verildi. İngilislər bir tərəfdən Naxçıvanın Azərbaycanın bir 
hissəsi olduğunu tanıyır, maliyyə və silah vəd edir, digər tərəf-
dən isə Naxçıvanın daşnak Ermənistanın hakimiyyətinə verilmə-
si təklifini irəli sürürdü.168 

Azərbaycan Xalq Cümhuriyyəti hökuməti Naxçıvanla bağlı 
hərbi səciyyəli işlər görə bilməsə də, bəzi diplomatik-siyasi yol-

                                           
167 Q.Mədətov. Naxçıvanda Sovet hakimiyyətinin qələbəsi və Naxçıvan MSSR-in təşkili, 
s.59 
168Г.Мадатов. Победа Советской власти в Нахичевани и образование Нахичеванской 
АССР, с.59 



77 
 

lardan istifadə edirdi. Bu sahədə Azərbaycan hökumətinin İrəvan 
və Tiflisdəki diplomatik nümayəndələri səmərəli və işgüzar 
fəaliyyət göstərir, Azərbaycan rəhbərliyini və Xarici İşlər Na-
zirliyini obyektiv məlumatlarla təmin edir, bir sıra hallarda 
təkliflərini də çatdırırdılar. Azərbaycanın Ermənistandakı diplo-
matik nümayəndəsi M.Təkinskinin fikrincə, əhalinin əksəriyyəti 
azərbaycanlılardan ibarət olan Şərur və Naxçıvanı ermənilərə 
vermək olmazdı. Naxçıvan bölgəsində ermənilərin özbaşınalıqla-
rının qarşısının alınmasında da M.Təkinskinin böyük əməyi ol-
muşdur. Bununla əlaqədar F.Xoyski Azərbaycan hökumətinin 
məlum mövqeyini Tomsona bildirmişdi: “Naxçıvan rayonunun 
idarəsi müvəqqəti olaraq Ermənistana verilsə, onlar bu aktla heç 
bir vəchlə razılaşmayacaqlar”. 

Azərbaycan Xalq Cümhuriyyəti Nazirlər Şurasının sədrləri 
olmuş F.Xoyski və N.Yusifbəyli imkanları daxilində Naxçıvanın 
Azərbaycanın ərazisi kimi qorunub saxlanılması üçün siyasi, 
diplomatik, maddi və mənəvi köməklik etmiş və qəhrəman nax-
çıvanlıların fəaliyyətlərini də yüksək qiymətləndirmişlər. Azər-
baycan parlamenti də bununla əlaqədar müzakirələr aparmış, öz 
qəti mövqeyini bildirmiş və qərarlar qəbul etmişdi. F.Xoyski par-
lamentin iclasında Naxçıvan bölgəsinin qəhrəman əhalisinin Və-
tənə qovuşmaq üçün öz həyatları və ailələrinin taleyi ilə risk edə-
rək mübarizəyə qalxıb azadlığa çıxdıqlarını söyləmişdi. 
N.Yusifbəyli 1919-cu il avqustun 18-də parlamentdəki çıxışında 
qeyd etmişdi ki, Naxçıvan öz qüvvələri ilə istilaçıları devirərək 
Azərbaycanla birləşməyə hazır olduğunu bildirmişdi. 169 
N.Yusifbəyli 1919-cu il dekabrın 22-də parlamentdəki çıxışında 
yenidən bu məsələyə qayıdaraq demişdi: “İgid naxçıvanlılar, şə-
rurlular və vedibasarlılar bu məsələni özləri həll ediblər; onlar 
həyatlarını, ailələrinin şərəfini və var-dövlətlərini riskə qoyaraq 
doğma torpağa – vətənə qovuşmaq üçün ayağa qalxıb azad oldu-
lar və bununla da hakimiyyətin işini asanlaşdırdılar. Güman 

                                           
169 “Азербайджан” qəzeti, 1919, 10 sentyabr 
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edirəm ki, haqq və ədalət tərəfdarları bu qətiyyəti, fədakarlığı və 
vətənpərvərliyi görəndən sonra onların qanuni hüquqlarını dan-
mayacaqlar...”170 

 
3.3. Araz-Türk Cümhuriyyətinin Cənub-Qərbi 

Qafqaz Cümhuriyyəti ilə əlaqələri 
 

XX əsrin əvvəllərində Cənub-Qərbi Qafqaz ərazisində olan 
yerli azərbaycanlı və türk əhalisinin şanlı “Hürriyyət və istiqlal” 
mücadiləsi, azadlıq uğrunda qeyri-adi qəhrəmanlıqla bağlı 
mübarizəsi başlayır. Xalq birləşir, təşkilatlanır, siyasi tədbirlər 
görür. Nəticədə Axıska hökuməti, Araz-Türk Cümhuriyyəti, Qars 
Müsəlman Şurası, Milli Şura Hökuməti və Cənub-Qərbi Qafqaz 
Respublikası adlanan türk respublikaları yaradılır. Cənub-Qərbi 
Qafqaz Respublikasının (Qars Respublikası) yarandığı vaxtda 
Cənub-Qərbi Qafqazda 286 mindən çox müsəlman yaşayırdı ki, 
bu da ümumi əhalinin 54,4 faizini təşkil edirdi. Əsasən Batum 
vilayətinin Artvin şəhərində, Qars vilayətinin Qars, Kağızman və 
Ərdahan şəhərlərində, Axalsıx və Axalkalaki qəzalarında 
(Mesxetiya və Cavaxetiya) yaşayan ermənilərin əksəriyyəti 
gəlmə idilər.171 

Cənub-Qərbi Qafqazda ilk müstəqil türk respublikası 
Axıska hökuməti olmuşdur. Bu hökumət türk ordusu Axıska-
Axalkalakidən çıxarılacağı ərəfədə qurulmuşdu (29 oktyabr 
1918-ci il). Noyabrın 30-da (1918) isə Qars Müsəlman Şurası 
adlı yerli hökumət yaradıldı. Noyabrın 15-də keçirilən I Qars 
konfransında Qars, Axıska, Artvin və Batum vilayətləri birləşdi-
rilərək Milli Müsəlman (İslam) Şurası qurulur.172 Noyabrın 30-da 
keçirilən konfransda Araz-Türk Cümhuriyyəti ilə Milli 
Müsəlman (İslam) Şurası birləşərək Batumdan Ordubada qədər 
olan ərazidə Qars Müsəlman Şurası hökuməti yaradılır. Araz-

                                           
170 ARDA, f. 894, siy.10, iş 37, v. 4-5 
171 ARPİİSSA, f. 270, siy.1, iş 215, v.7-9 
172 N.Mustafa. Milli mücadilə qəhrəmanı İbrahim bəy Cahangiroğlu. “Xalq qəzeti”, 1998, 
30 may 



79 
 

Türk Cümhuriyyətinin hərbi naziri İbrahim bəy Cahangiroğlu 
şura rəisi seçilir.173 

17-18 yanvar 1919-cu ildə III Qafqaz konfransı keçirilir. 
Həmin gün qəbul edilən qərara əsasən sədr İbrahim bəy Cahan-
giroğlu olmaqla müvəqqəti Milli Cənub-Qərbi Qafqaz Hökuməti 
təşkil edilir. Axıska, Axalkalaki, Ərdahan, Oltu, Kağızman, İqdır, 
Şavşat, Qəmərli, Naxçıvan, Şərur, Ordubad, Qars, Batum bu hö-
kumətin tərkibinə daxil idi. Yəni Milli Şuranın sərhədləri eyni ilə 
mühafizə edilirdi.174 

Qeyd olunan birləşməni əsas götürən bəzi tədqiqatçılar 
Araz-Türk Cümhuriyyətinin mövcudluğunu 3 (18) noyabr –      
30 noyabr 1918-ci il tarixləri ilə əlaqələndirirlər. 30 noyabr 
tarixini Araz-Türk Cümhuriyyətinin fəaliyyətinin son tarixi hesab 
edirlər. Lakin İ.Musayev, A.Hacıyev, İ.E.Atnurun da göstər-
dikləri kimi, bu birləşmə sırf formal səciyyə daşımış, sadəcə 
1918-ci il dekabrın 1-də Qars Müsəlman Milli Şurası tərəfindən 
“Cənub-Qərbi Qafqaz Cümhuriyyətinin yaranması haqqında” 
qərar-akt qəbul edilərkən onun ərazisi sayılan mahalların 
sırasında Naxçıvan və Şərur qəzalarının adları çəkilmişdi. 175 
Araz-Türk Cümhuriyyəti Cənub-Qərbi Qafqaz Cümhuriyyəti ilə 
paralel olaraq öz fəaliyyətini davam etdirmişdi.  

Qeyd olunduğu kimi, buranın yerli əhalisi əsasən azərbay-
canlılardan, qismən türklərdən ibarət idi. Yeni cümhuriyyətin 64 
nəfərdən ibarət parlamenti seçildi. Parlament rəisi çıldırlı Əsəd 
bəy Hacıyev olur. 10 nazir, 4 dövlət idarəsi müdiri təyin olu-
nur.176 Cənub-Qərbi Qafqaz Respublikası Azərbaycan Xalq Cüm-
huriyyəti hökuməti, onun Batumdakı nümayəndəliyi, Araz-Türk 
Cümhuriyyəti ilə əlaqə yaratmaq və inkişaf etdirmək üçün ciddi 

                                           
173 A.E.Gökdemir. Cenubi-Qarbi Kafkas Hükumeti, s.69 
174  İ.E.Atnur. Osmanlı yonetiminden Sovyet yönetimine kadar Nahçıvan (1918-1921). 
Ankara: TTK, 2001, s.130 
175 ARDA, f.970, siy.1, iş 61, v.3; А.Гаджиев. Из истории и падения Юго-Западной 
Кавказской (Карсской) Демократической Республики, с. 10, 16. 
176  A.E.Gökdemir. Cenubi-Qarbi Kafkas Hükumeti, s.90; A.Abbasoğlu. Qafqazda türk 
cümhuriyyətləri. “Ədəbiyyat” qəzeti, 1991, 4 yanvar 
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cəhdlə çalışırdı. Azərbaycan hökuməti Qara dənizə çıxmaq üçün, 
hətta, bu respublikanın ərazisindən keçərək Batuma qədər uzanan 
dəmir yol xətti də çəkdirmək niyyətində idi. 

Azərbaycan Xalq Cümhuriyyəti və Osmanlı dövlətində yeni 
qurulan Cənub-Qərbi Qafqaz Cümhuriyyətini tanıyır. 

Qısa bir zamanda 8 minlik ordu yaradılır, çox pis silahlan-
mış bu qəhrəman ordu dinc xalqı qırğından qurtarır. Ordubaddan 
Batuma, Ağrı dağından Axıskaya qədər 40 min kvadrat kilometr 
ərazidə yerləşən 24 vilayət və qəzanı əhatə edən, 1.763.148 nəfər 
əhalisi (1.535824-ü azərbaycanlı və türk, 237.324-ü qeyri-türk) 
olan müstəqil türk respublikası yaradılır və 4 aydan çox ömür  
sürür. 177 Araz-Türk Cümhuriyyəti ilə Cənub-Qərbi Qafqaz 
Cümhuriyyəti arasındakı münasibətlər, qarşılıqlı əlaqələr, ciddi 
maraq doğurur. Son illərə qədər bu iki cümhuriyyət arasında fərq 
tapmaq çətinlik yaradırdı, bunlar bir-birinə qarışdırılırdı. Çox 
yaxşı haldır ki, son dövrlərdə həm Azərbaycan Respublikasında, 
həm də Türkiyə Cümhuriyyətində hər iki cümhuriyyətin tarixinə 
dair araşdırmalar aparılmış və bu, indi də davam etdirilir. 

Cənub-Qərbi Qafqaz Cümhuriyyəti fəaliyyəti dövründə Tür-
kiyə və Azərbaycan Xalq Cümhuriyyətinin köməyindən faydala-
nırdı. Lakin Britaniya hərbi hakimiyyəti Araz-Türk Cümhu-
riyyətinin və Cənub-Qərbi Qafqaz Cümhuriyyətinin fəaliyyətinə 
hər cür mane olurdu. Son nəticədə 1919-cu il martın 10-da Araz-
Türk Cümhuriyyətinin, aprelin 12-də isə Cənub-Qərbi Qafqaz 
Cümhuriyyətinin varlığına son qoyuldu. Britaniya hərbçiləri Qars 
hökumətinin üzvlərini, o cümlədən 35 parlament üzvünü həbs  
etdilər. Onlardan 11 nəfəri Britaniya hərbi idarəsi tərəfindən 
girov kimi Malta adasına sürgün edildi. 178  Çox qəribədir ki, 
sürgünə məruz qalanlar arasında azərbaycanlı mütəfəkkir Əhməd 
bəy Ağayev də olmuşdur. Göründüyü kimi, Cənubi Qafqazda 
yaradılan türk respublikaları ingilislərin köməyi və bilavasitə 
iştirakı ilə süqut etdi. 

                                           
177 A.Abbasoğlu. Qafqazda türk cümhuriyyətləri. “Ədəbiyyat” qəzeti, 1991, 4 yanvar 
178 A.Hacıyev. Qars və Araz-Türk Respublikalarının tarixindən, s.33 
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3.4. Araz-Türk Cümhuriyyətinin süqutu 
 

Araz-Türk Cümhuriyyəti ilə bağlı araşdırılmağa və dürüst-
ləşdirilməyə kəskin ehtiyacı olan elmi məsələlərdən biri də onun 
tarixi-xronoloji çərçivəsinin, yəni yaranması tarixi kimi, onun sü-
qutunun dəqiq vaxtının müəyyənləşdirilməsidir. Professor İsma-
yıl Musayevin qeyd etdiyi kimi, “arxiv sənədlərində respublika-
nın təşkili və süqutunun konkret tarixinə dair məlumatlara rast 
gəlinmir”.179 Buna görə də ayrı-ayrı tədqiqatçılar müxtəlif hadi-
sələri əsas götürərək bir-biri ilə üst-üstə düşməyən fikirlər söylə-
mişlər. 

Q.Mədətov tədqiqatlarında 1919-cu il iyunun sonunda daş-
nak hissələrinin ingilis zabitlərinin iştirakı ilə Naxçıvanı tutması 
ilə Araz Respublikasının yıxılmış olduğunu göstərir. 180  Digər 
tərəfdən o,  1989-cu ilin mayında “Dəyirmi stol”da çıxışı zamanı 
isə Naxçıvan-Araz Cümhuriyyətinin 1919-cu ilin martına qədər 
mövcud olduğunu qeyd etmişdir.181 

A.Hacıyev 1919-cu il iyun-iyul aylarını Araz-Türk Cümhu-
riyyətinin zahiri süqutu saysa da, sonradan fikrini dəqiqləşdirərək 
bu tarixin təhlil edilməsinə ehtiyac olduğunu bildirmişdir.182 

A.Abbasoğlu və N.Mustafa “Araz Cümhuriyyəti”nin fəa-    
liyyətinin sonu kimi onun Qarsda olan Milli Şura hökuməti ilə 
birləşmə tarixi – 1918-ci il noyabrın 30-da olduğunu qəbul edir-
lər ki,183 bu tarixi faktlarla təsdiq olunmur. Noyabrın 30-u tarixini 
Ə.Gökdəmir 184  və Z.Z.Acar da 185  qeyd edirlər. İ.E.Atnur isə 
Araz-Türk Cümhuriyyətinin süqutunu belə təqdim edirdi: 

                                           
179 İ.Musayev. Azərbaycanının Naxçıvan və Zəngəzur bölgəsində siyasi vəziyyət və xarici 
dövlətlərin siyasəti (1917-1921-ci illər), s.69. 
180Г.Мадатов. Победа Советской власти в Нахчыване и образование Нахчыванской 
АССР, с.62. 
181 “Kommunist” qəzeti, 1989, 6 iyun. 
182 A.Hacıyev. Qars və Araz-Türk respublikalarının tarixindən, s.82-84. 
183  A.Abbasoğlu. Qafqazda türk cümhuriyyətləri. “Ədəbiyyat” qəzeti, 1991, 4 yanvar; 
N.Mustafa. Milli mücadilə qəhrəmanı – İbrahim bəy Cahangiroğlu. “Xalq qəzeti”, 1998,  
30 may. 
184 A.E.Gökdəmir. Cenubi-Qarbi Kafkas Hukumeti, s.62. 
185 Z.Z.Acar. Aras Türk Cümhuriyeti, s.49. 
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“Yalnız gerçək olan varsa, o da erməni hücumları nəticəsində 
ölkə torpaqlarını qoruya bilməyən Araz-Türk hökumətinin xalq 
arasında nüfuzunun düşməsi və dağılmasıdır. Onun yerində isə 
başqa bir hökumət qurulmuşdu. Bu həqiqətə arxiv sənədlərində, 
müxtəlif qəzet xəbərlərində və tədqiqat əsərlərində rast gəlmək 
mümkündür”.186  

İbrahim Atnurun istinad etdiyi arxiv materialları, qəzet xə-
bərləri və tədqiqat əsərlərində Araz-Türk Cümhuriyyətinin sü-
qutu tarixi dəqiq göstərilmir. Göstərilən tarix isə həqiqəti əks et-
dirmir. Araz-Türk Cümhuriyyətinin sonu məsələsi bir sıra arxiv 
sənədlərində ermənilərin 1919-cu ilin əvvəlində bölgəyə 
etdikləri hücumlarla əlaqədar yaranan şəraitlə bağlı izah olunur. 
Belə ki, İrəvan quberniyası müsəlmanları həmyerlilər cəmiyyə-
tinin 1919-cu ilin yanvar-fevralında bölgəyə göndərdiyi M.Mir-
bağırovun səfəri barədəki məruzədə bununla bağlı iki cəhət 
qeyd edilir: 

1. Ermənilər Qəmərliyə hücum edərkən keçmiş Araz-Türk 
Cümhuriyyəti öz-özünə dağıldı və III Kəlbalı xan 400 nəfərədək 
olan Naxçıvan dəstəsini toplayıb Şərur əhalisinin köməyinə ge-
dərək erməni qoşunlarını darmadağın etdikdən sonra, bölgədə 
tərkibinə Cəfərqulu xanın, III Kəlbalı xanın və Kərim xan İrə -
vanskinin daxil olduğu hökumət yarandı.187 

2. M.Mirbağırovun missiyasının Naxçıvanda III Kəlbalı 
xanla görüşü zamanı – 1919-cu il 25 fevral – keçmiş Araz-Türk 
hökumətinin sədri Əmir bəyin və tərəfdarlarının yığışaraq yeni-
dən anarxiya yaratmaq istəmələri barədə III Kəlbalı xana məlu-
mat çatdırıldı. 188 Göründüyü kimi, məruzədə Araz-Türk Cüm-
huriyyətinin artıq dağıldığı söylənilir. 

                                           
186  İ.E.Atnur. Osmanlı idarəçiliyindən Sovet idarəçiliyinə qədər Naxçıvan (1918-1921), 
s.137. 
187 ARDA, f. 894, siy. 10, iş 76, v. 3 arx. 
188 ARDA, f. 894, siy. 10, iş 76, v. 4 arx. 
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        Başqa bir sənəddə də - Azərbaycan Xalq Cümhuriyyəti hö-
kumətinin 1919-cu il avqustun 20-də Paris konfransındakı öz nü-
mayəndə heyətinə göndərdiyi sənədlərdə “keçmiş” ifadəsi işlə-
dilmişdir. 

 “Azərbaycan” qəzetinin (rusca) 1919-cu il 9 mart tarixli, 
52-ci sayında “Türk-Araz Respublikasının missiyası” başlığı al-
tında verilən məlumatda yazılırdı ki, Türk-Araz Respublikasının 
Azərbaycan Respublikası hökumətinə ezam olunan xüsusi mis-
siyası dünən (yəni, 1919-cu il martın 8-də - İ.H.) Naxçıvandan 
Bakıya gəlmişdir və o, öz hökumətinin geniş səlahiyyətlərinə ma-
likdir.189 

 Həqiqətən də, 1919-cu ilin martında “Araz-Türk Cümhu-
riyyəti hərbi dəstələrinin rəisi Bəhram xan Naxçıvanskinin 
başçılığı ilə Araz-Türk Cümhuriyyətinin nümayəndə heyəti (Nü-
mayəndə heyətinin tərkibi: Bağır və Məmmədbağır Rzayev*, 
Məhərrəm Əliyev, Əliəşrəf Kazımov, Hüseyn Cavid, Əsəd 
Manafov, Əziz xan Naxçıvanski – İ.H.) Bakıya göndərilmişdi. 
Araz-Türk Cümhuriyyətinin nümayəndə heyəti F.Xoyski və 
Tomsonla, o cümlədən Naxçıvan məsələsinin Paris sülh kon-
fransında müzakirəsinin mümkünlüyü haqqında danışıqlarda 
iştirak etdi. 

     
*Məmmədbağır (Bağır) Rzayev (1891-1927) 

 

Məmmədbağır Rzayev 1891-ci ildə İrəvan şəhərində anadan 

olmuşdur. O, 1903-1912-ci illərdə İrəvan Kişi Gimnaziyasında təhsil 

almışdır. 1912-ci ildə ali təhsil almaq üçün Moskva İmperator 

Universitetinin Hüquq fakültəsinə daxil olmuş, gimnaziyanı yaxşı 

oxuduğuna görə, universitetdə dövlət təqaüdü ilə təmin edilmişdir. 

1916-cı ildə M.Rzayev II dərəcəli diplomla universiteti bitirmişdir. O, 

əqidəcə sosialist inqilabçı idi. M.Rzayevin də daxil olduğu Müsəlman 

Sosialist Bloku Zaqafqaziya seymində yeddi deputatla təmsil olun-

muşdu. Seymin süqutundan sonra yaradılan Azərbaycan Milli Şurası-

nın üzvü seçilmişdir. İrəvan şəhərinin Ermənistana güzəşt edilməsinə 

                                           
189 “Азербайджан”qəzeti, 1919, 9 mart 
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qarşı etiraz edənlər arasında onun da adı vardır. Araz-Türk Cümhu-

riyyəti yaradılarkən M.Rzayev İnzibati nazir vəzifəsini tutmuşdur. 

Naxçıvanda olduğundan və Azərbaycan parlamentinin iclaslarına 

qatıla bilmədiyindən o, deputat hüququndan məhrum edilmişdir. Lakin 

onun müraciəti əsasında 1919-cu il 15 mayda deputatlıq hüququ bərpa 

edilmişdir. 1920-ci ilin 19 yanvarında Parlamentin baş katibi seçil-

mişdir. 

M.Rzayev 1920-ci ilin aprel işğalından sonra Türkiyəyə 

mühacirət edib. 1924-cü ildə Türkiyədən qayıdıb və toxuculuq 

fabrikində fəhlə işləyib. O, 1927-ci ildə intihar edib. 

  

Bəhram xandan Araz-Türk Cümhuriyyətindəki vəziyyət 
haqqında məlumatlar alan Azərbaycan hökuməti Naxçıvan, 
Şərur, Sürməli, Vedibasar və Milistan bölgələrinə hərbiçilər və 
nümayəndə heyəti göndərmək qərara aldı. 

Nümayəndə heyətinin məqsədi İrəvan quberniyasının ermə-
ni qoşunlarının təcavüzündən ziyan çəkmiş qaçqınlar və digər 
adamların ehtiyacları üçün hökumət tərəfindən ayrılmış 1 milyon 
manat pulu oraya çatdırmaq, qaçqınların vəziyyətini ətraflı öy-
rənmək, “onlara yardım etmək üçün görüləcək tədbirlərin xarak-
terini müəyyən etmək idi”.190 

Başqa bir tədqiqat əsərində Naxçıvandan Bakıya gələn nü-
mayəndə heyəti haqqında aşağıdakı məlumat verilir: “İstər 
M.Mirbağırovun Naxçıvan bölgəsinə səfərinin yekunları və on-
lardan irəli gələn vəzifələr, istərsə də Cənub-Qərbi Azərbaycanın 
(Naxçıvanın) Müvəqqəti hökumətinin işlər müdiri Bəhram xan 
Naxçıvanskinin 1919-cu il fevralın sonlarında Bakıya gəlişi 
zamanı qaldırdığı məsələlər də belə bir addımın atılmasını 
(general-qubernatorluğun təşkilini – İ.H.) zəruri edirdi”.191 

 Bəhram xan Naxçıvanski “Азербайджан” qəzetinin əmək-
daşı ilə söhbətində və rəsmi dairələrlə apardığı danışıqlarda öz 
missiyasının məqsədlərini açıqlayaraq belə bir vacib məsələyə 

                                           
190 A.Hacıyev. Qars və Araz-Türk respublikalarının tarixindən, s.61-62 
191 İ.Musayev. Azərbaycanının Naxçıvan və Zəngəzur bölgəsində siyasi vəziyyət və xarici 
dövlətlərin siyasəti (1917-1921-ci illər), s.95 
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toxunmuşdu ki, Naxçıvan, Şərur və Ordubad qəzaları Azərbay-
can torpağı olduğundan Müvəqqəti hökumət həmin ərazilərin Cə-
nub-Qərbi Azərbaycan adı altında Azərbaycan Xalq Cümhuriy-
yəti ilə birləşməsi üçün onun rəhbərliyinə və ingilis komandanlı-
ğına müraciət etməyi qərara almışdır.192 

Araz-Türk hökumətinin bir sıra üzvlərinin hökumətin tər-
kibindən çıxıb getmələri onu xeyli dərəcədə zəiflətmişdi. İbrahim 
bəyin dediyinə görə hələ Qəmərliyə erməni hücumu olmamışdan 
əvvəl, orada özündən, Əmir bəy və Bağır bəydən başqa bir kimsə 
qalmamışdı. 193  Vəziyyətin çətin olduğunu başa düşən İbrahim 
bəy Cahangiroğlu da Naxçıvanı tərk etməyi qərara almışdı. 
Bununla da Araz-Türk hökuməti ən böyük dayaqlarından birini 
itirmiş oldu. Artıq orada hökumətin rəhbəri Əmir bəydən başqa 
bir kimsənin qalmadığı səbəbindən Araz-Türk hökuməti süqut 
etdi.194 

Araz-Türk Cümhuriyyətinin qısa müddət fəaliyyət gös-
tərməsinə baxmayaraq, bölgənin taleyində mühüm rol oynamaq-
la, Azərbaycan Xalq Cümhuriyyətinin ərazi bütövlüyünü təmin 
etdi. O, Naxçıvan, Şərur, Ordubad və digər bölgələrin əhalisinin 
düşmənə qarşı mübarizə üçün birləşdirilməsində mühüm rol oy-
namaqla yanaşı, bölgənin ermənilər tərəfindən işğal edilməsinə 
imkan vermədi. Araz-Türk Cümhurəyyəti dövründə əldə edilmiş 
nailiyyətlər təkcə o dövr üçün yox, bütövlükdə bölgənin taleyi, 
bu günü və gələcəyi üçün də çox böyük əhəmiyyətə malikdir. 

 
 
3.5. Araz-Türk Cümhuriyyətinin süqutundan 

sonra bölgədə ictimai-siyasi və hərbi vəziyyət 
 

Araz-Türk Cümhuriyyəti qısa müddətdə fəaliyyət göstərsə 
də bölgənin azərbaycanlı əhalisinin qüvvələrinin düşmənlərə      
qarşı mübarizə üçün birləşdirilməsində mühüm rol oynadı. Ən 

                                           
192“Азербайджан” qəzeti, 1919, 28 fevral 
193 İ.Cahangiroğlu. Xatirələr. Malta, 1921 (Əlyazma) 
194 ARPİİSSA, f.894, siy.10, iş 70, v.3 
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başlıcası isə bölgənin ermənilərə keçməsinə imkan verməməklə, 
onun toxunulmazlığını və bununla da Azərbaycan Xalq Cüm-
huriyyətinin ərazi bütövlüyünü təmin etdi. 

 Bununla belə yaranmış vəziyyət, bəzi qarşıdurmalar və 
ərazilərə ermənilərin hücumları, kənd və qəsəbələrin dağıdılması, 
əhalinin soyqırıma məruz qalması, bütövlükdə Araz-Türk 
Cümhuriyyətinin bunların öhdəsindən lazımi səviyyədə gələ bil-
məməsi onun zəifləməsinə və süqutuna gətirib çıxardı. Araz-Türk 
hökumətinin süqutundan sonra xanların iqtidarı-Naxçıvan höku-
məti yaradıldı.195 Başqa bir fikrə görə, Araz-Türk hökuməti ye-
rinə Milli Şura hökuməti quruldu. Həmin illərin hadisələrini hər 
gün qələmə alan M.B.Əliyevin əsərində buna aid aydın məlumat-
lar verilmişdir. M.B.Əliyevə görə əvvəl Yerli hökumət, Milli Şu-
ra hökuməti, sonra isə xanların nəzarəti altında Naxçıvan höku-
məti yaradıldı.196 Naxçıvan hökumətinə Cəfərqulu xan, Kəlbalı 
xan və Kərim xan rəhbərlik edirdi. Hökumətin rəisi Cəfərqulu 
xan, müavini Abbasqulu bəy Tahirov, baş komandan Kərim xan, 
müavini Kəlbalı xan, xarici işlər naziri Bəhram xan idi.197 

 Birinci Dünya müharibəsində Osmanlı dövlətinin məğlub 
olması nəticəsində Cənubi Qafqazda siyasi vəziyyət tamam 
dəyişdi. 1918-ci il oktyabrın 30-da Antanta ilə bağlanmış Mudros 
sülhünün şərtlərinə görə Osmanlı dövləti öz qoşunlarını Cənubi 
Qafqazdan çıxarmağa başladı. Cənubi Qafqazı, o cümlədən 
Azərbaycanı Antanta dövlətləri adından Böyük Britaniya işğal 
etməli idi. 

General Tomsonun komandanlığı altında Ənzəlidə olan in-
gilis qoşunları Bakı üzərinə səfərə hazırlaşırdılar. General Tom-
son Bakıya gəlişi dövründə bəyanat verdi. Bəyanata əsasən, 
Azərbaycan qoşunları dərhal Bakıdan çıxarılır, Tomson Bakının 
general-qubernatoru elan edilir, şəhər polisi ingilislərin tabe-
çiliyinə keçir, şəhər Dumasına azad fəaliyyət göstərmək imkanı 

                                           
195 ARPİİSSA, f.894, siy.10, iş 70, v.3 
196 M.B.Əliyev. Qanlı günlərimiz. s.104-108 
197 ARPİİSSA, f. 970, siy. 1, iş 42, v.3-4 
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verilir, Bakı neft rayonu istisna edilməklə, ölkə yenə də Azərbay-
can hökumətinin və onun qoşunlarının nəzarəti altında qalırdı. 
Noyabrın 17-də ingilis qoşunları Bakıya daxil oldular. Gəncə, 
Şuşa və Naxçıvanda ingilis qoşun hissələri yerləşdirildi. 1919-cu 
ilin yazından Azərbaycanda ingilislərin mövqeləri zəifləməyə 
başladı. Əksinə, Ermənistanın Naxçıvan torpaqlarına yiyələnmək 
cəhdləri 1919-cu ilin yazında daha da qüvvətləndi. Aprelin 15-dən 
başlayaraq Naxçıvan bölgəsinin müsəlman əhalisi arasında bu 
mahalın Ermənistan Respublikasının müvəqqəti (bu da bir forma 
idi – İ.H.) idarəçiliyinə verilməsi barədə xəbərlər yayılmağa 
başladı. Bölgənin Ermənistanın inzibati idarəçiliyinə verilməsi 
barədə Naxçıvan Müsəlman Milli Şurası tərəfindən artıq 1919-cu 
il mayın 1-də məlumat alınmışdı.198 M.Təkinski məlumat verirdi 
ki, erməni alayları Naxçıvan üzərinə hərəkətə başlamışlar. 

İngilis generalı Devi mayın 2-də Naxçıvana səfər etdi. Bu, 
əslində ingilislərin mövqeyini aşkar büruzə verirdi. Devi Nax-
çıvan Müsəlman Milli Şurasının üzvləri və nüfuzlu adamlarla gö-
rüşündə Naxçıvan və Şərur qəzalarının Ermənistan Respublika-
sında yerləşdiklərinə görə onun hökumətinin tabeçiliyinə keçməli 
olduqlarını bildirirdi.199 

Bölgə əhalisinin etirazına baxmayaraq Naxçıvan bölgəsinin 
Ermənistan Respublikasının müvəqqəti idarəçiliyinə verilməsi 
barədə general Devi və İrəvan hərbi dəstəsinin rəisi Dro tərəfin-
dən birgə əmr imzalandı.200 Müsəlman əhali bundan xəbər tut-
duqda böyük narazılıq baş verdi. Məlum oldu ki, yaxın günlərdə 
general Devi Naxçıvana gələcəkdir. Həqiqətən də Devi mayın 5-
də Naxçıvana gəldi. Lakin əhali ilə görüşmədi, Bəhram xanın 
evində Milli Komitə üzvləri ilə danışıqlar apardı. Danışıqlarda iş-
tirak edən İbrahim bəy Kəngərli ətrafa yığışan camaata Devinin 
aşağıdakı məlumatını çatdırdı: “Əhaliyə paylanmış elanlarda gös-
tərilənlər doğrudur, ona mən özüm (yəni Devi – İ.H.) imza etdim.          

                                           
198 ARDA, f.894, siy. 10, iş 33, v.4 
199 Yenə orada 
200 ARPİİSSA, f.276, siy. 9, iş 1, v.30-32 
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3 maydan etibarən Naxçıvan, Şərur, Ordubadın müsəlman əhalisi 
müvəqqəti olaraq Ermənistan vətəndaşı sayılır. Ermənilərə qarşı 
heç bir etiraz-filan qəbul olunmayacaq. Çünki Qafqazdakı Azər-
baycanla Ermənistan arasındakı mübahisəli ərazilər iki millət ara-
sında münaqişə və müharibə yaradır. Bunun qarşısını almaq üçün 
İstanbuldakı müttəfiq dövlətlərin nümayəndələri Qarabağ və Zən-
gəzurun Azərbaycana, Şərur və Naxçıvanın müvəqqəti olaraq Er-
mənistana verilməsini əmr etdilər. Adı qeyd olunan bölgələrdə 
yaşayan hər kəs, müsəlman və ermənilər öz hökumətinə tabe ol-
malıdır. Əks təqdirdə cəzalandırılacaqlar. Çünki Azərbaycana və 
Ermənistana itaət etmək istəməyənlər, bizə itaət etmirlər demək-
dir.”201 

General Devi və Milli Şura üzvləri arasında keçirilən görüş 
barəsində M.B.Əliyev yazır: “Görüş zamanı Devi qəti bir şəkildə 
Naxçıvanın Ermənistana verildiyini və bunu müttəfiqlərin 
istədiyini bildirdi. Naxçıvanın qabaqcılları o saat etiraz etdilər, 
regionun ermənilərə verilməməsini istədilər. Əks-surətdə Naxçı-
van müsəlmanlarına bir neçə gün möhlət və başqa bir bölgəyə 
köçmələri üçün icazə verilməlidir.”202 

Ancaq Devi bu təklifləri qəbul etmədi, bildirdi ki, iki günə 
qədər erməni hökuməti Naxçıvana gələcək idarəçiliyi əlinə 
alacaq. Bundan başqa, Devinin verdiyi əmrə görə Cəhri, Culfa, 
Sədərək, Vedi, Dəvəli və Şahtaxtı nahiyələrinə hind əsgərləri 
göndərildi. “Lakin ertəsi gün saat 9 radələrində Baş komandan 
Kəlbalı xan tərəfindən müsəlman əhalisinə elan edildi ki, erməni-
lərin gəlməyi bir qədər dala atıldı”.203 

Mayın 14-də səhər general Devi və Ermənistanın baş naziri 
Q.Xatisov Naxçıvana gəldilər. Səhəri gün Müsəlman Milli Şu-
rasının üzvləri, əhalinin müəyyən hissəsi Naxçıvanın Ermə-

                                           
201  İ.E.Atnur. Osmanlı idarəçiliyindən Sovet idarəçiliyinə qədər Naxçıvan (1918-1921), 
s.174 
202 M.B.Əliyev. Qanlı günlərimiz, s.120-121 
203 M.B.Əliyev. Qanlı günlərimiz, s.121 
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nistana verilməsinə qarşı Devi və Xatisova kəskin etirazlarını bil-
dirdilər.204 

Əsgərlər daşnakların başçısına sərt münasibət bildirdilər: 
“Buradakı müsəlmanlara münasibətdə yol verilən zorakılıq haq-
qında bütün dünyaya çağıracaq, mətbuatda çıxış edəcəklər, dün-
yanın bütün müsəlmanlarına çatdıracaqlar ki, onların qardaşları-
nın arzu və cəhdləri, ümid və məqsədləri ilə hesablaşmadan zo-
rakılıq edirlər. Uşaqlarına vəsiyyət edəcəklər ki, insanlıq yaşadıq-
ca hər yerdə, hər zaman onların babalarına qarşı edilən bu        
zorakılıq barədə danışsınlar və özünü respublika hökumətinin  
nümayəndəsi hesab edən Xatisov bu zorakılıqla razılaşmamalı və 
bizim əraziyə daxil olmamalı idi”.205 

Britaniya hökuməti tərəfindən bölgənin Ermənistanın mü-
vəqqəti inzibati idarəçiliyinə verilməsinə dair 1919-cu il 3 may 
tarixli əmrə əhali tərəfindən təkzibolunmaz dəlillərə görə etiraz 
bildirildi. Bununla belə, 1919-cu il 9 mayda general Tomson 
erməni qüvvələri ilə mühacirlərin Şərura gəlməsinə icazə ver-
mişdi. Həm də məlum oldu ki, erməni valisi mayın 14-də Nax-
çıvan şəhərinə gələcəkdi. Naxçıvanlılar bu xəbəri eşidən kimi 
Milli Şura binasına yığışdılar və müzakirədən sonra aşağıdakı 
qərarı qəbul etdilər: 1.Erməniləri qarşılamağa (bunu ingilis 
general qubernatoru tələb edirdi – İ.H.) Şura sədrindən başqa heç 
kim getməyəcək. 2.Ermənilərə xidmət edənlər edam olunacaqdır.          
3. Hər kəs yeni yaradılan Milli Komitəni tanıyacaq, şikayətlərini 
oraya edəcəklər. 4. Erməni hökumətini və məhkəməsini tanıma-
yacaqlar. Onlara şikayət edənlər cəzalandırılacaqdır. 5. Ermə-
niyə tabe olmamaq üçün İrana qaçanlara icazə verilməyəcək. 
Çünki onlar var-dövlətlərinə arxayın olub qaçacaq, fəqir-füqə-
ranı ermənilər məhv edəcək. Ermənilər gəlsə belə, bu böyük-
lükdəki türk yurdunun ocağını söndürmək qəbul oluna bilməzdi. 

Naxçıvan məhəllə vəkillərinin 13 mayda yığıncağı oldu. 
Milli Şuranın yerinə Milli Komitə yaradıldı. Sədr Əliş bəy Sul-

                                           
204 A.Hacıyev. Qars və Araz-Türk respublikalarının tarixindən, s.65 
205 ARPİİSSA, f. 277, siy.2, iş 57, v.15 arx. -16 
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tanov oldu. Mirzə Nəsrulla Əmirov, Kərbəlayı Abbas Bayra-
mov, Heydərqulu bəy Muradəsilov, Mirzə Cabbar Məhəmməd-
ağa, Kərbəlayı Muxtar Nehrəmli üzv seçildilər. 

14 mayda Xatisov, Devi və Varşamyan Kəlbalı xan və Əliş 
bəy Sultanov, vali Simpson tərəfindən qarşılandı. General Devi 
Şərur və Naxçıvanın müvəqqəti erməni cümhuriyyətinə veril-
məsini bildirəndə Kəlbalı xan ona sərt cavab verdi. Mülki bir 
rəhbərdən başqa heç bir erməni idarəsi olmamasını və qaçqın-
ların qaytarılmasını tələb etdi. 

Milli Komitə sədri Əliş bəy Sultanovun rəhbərliyi altında 
komitə üzvləri Deviyə və Xatisova protest və cavab hazırladılar 
Xatisova cavabda yazılmışdı: “Sizin cümhuriyyətinizdə zülm və 
zorakılıq var. Bizim sizə tabe olmaq istəmədiyimizi və protest 
etdiyimizi bildiyiniz halda, bizi məcburi özünüzə  tabe etmək 
istəyirsiniz. Biz naxçıvanlılar sizə bildirmək istəyirik ki, biz sizə 
tabe olmağı qəbul etmir və etiraz edirik”.206 

Lakin azərbaycanlı əhalinin etirazları elə bir əməli nəticə 
vermədi və ermənilər mayın 20-dək bölgənin “idarəçiliyinə” 
başladılar. Ordubadlılar müqavimət göstərərək erməni qoşun 
hissələrini ərazilərinə buraxmadılar. Bu dövr – 1919-cu il mayın 
ortalarından iyulun sonlarınadək – naxçıvanlıların ermənilərə 
qarşı qəhrəmancasına mübarizəsi ilə səciyyələnir. 

Azərbaycan Xalq Cümhuriyyətinə məlum idi ki, naxçıvan-
lılar nəinki erməni inzibati idarəsini qəbul etməmiş, həm də əldə 
silah erməni qoşunları ilə vuruşmağa hazırdırlar. M.Təkinski 
AXC Xarici İşlər Nazirliyinə yazmışdı: “Şayiələrə görə, Ermə-
nistan Qarabağı Azərbaycanın hissəsi kimi tanısa, ingilislər Şə-
rur-Naxçıvan rayonunu Ermənistana verəcəklər. Bu şayiəni er-
mənilər yayırlar, mən belə düşünürəm ki, Ermənistana təkcə 
Qars bəsdir və əhalisi ancaq müsəlmanlar olan Şərur-Naxçıvanı 
Ermənistana vermək olmaz, həmin əhali də Ermənistanın digər 
hissələrindəki müsəlmanlar kimi acınacaqlı vəziyyətə düşə-

                                           
206 M.B.Əliyev. Qanlı günlərimiz, s.122 
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cəkdir. Müsəlmanların dəhşətli vəziyyəti haqqında sübutlarım 
vardır. Bütün bunları Tiflisdəki müttəfiq komandanlığa hərtə-
rəfli izah etmək və daim onunla əlaqədə olmaq lazımdır, yoxsa 
bizim diplomatiya uduzacaqdır”.207 

Azərbaycan Xalq Cümhuriyyəti hökuməti ingilislərin er-
məniləri müdafiə etməsinə öz kəskin etirazını bildirdi: “Yarım 
milyondan artıq Azərbaycan türkünün yaşadığı bu rayonlar  
Azərbaycanın ayrılmaz hissəsini təşkil edir. Bu rayonların 
əhalisi öz müqəddəratını təyinetmə hüququna əsasən həmin 
rayonların Azərbaycandan zorla aparılıb Ermənistana tabe 
edilməsinə haqlı olaraq etiraz edirlər”.208 

İngilis komandanlığı və Ermənistan hökumətinin qərar-
larına tabe olmayan naxçıvanlılar erməni işğalçılarına qarşı si-
lahlı mübarizəyə başladı. Naxçıvanda süvari, top və pulemyot-
ları olan altı min əsgərdən ibarət yarınizami qoşun yaradılmışdı. 
Döyüş qabiliyyətinə görə onların heç də ermənilərdən geri qal-
madıqlarını ingilislər də təsdiq edirdilər. Azərbaycan hökuməti 
bu dəstələrə imkanı çatan səviyyədə maliyyə yardımı göstərirdi. 
Naxçıvan əhalisi öz qəti mövqelərini bildirərək deyirdi: “Biz er-
mənilərə tabe olmaq istəmirik. İngilis hökuməti bizi zorla ona 
tabe etdirir. Biz ermənilərə tabe ola bilmərik, çünki onların da bi-
zim kimi hökumətləri təsdiq olunmamışdır”.209 

 “Özünü idarə edə bilməyən bir millət bizə hökmran ola bil-
məz. Belə düşmənçilikləri olan iki millətin birini digərinə hakim 
etmək, qurda quzunu verməkdir. İngilis nümayəndələrindən aci-
zanə xahiş edirik ki, bizi vəhşi ermənilərin əlinə verməsin. Bizi 
özləri idarə etsinlər, bu da mümkün deyilsə, bizi azad buraxsın-
lar. Belə olmazsa, biz bunu protest edirik”.210 

                                           
207 ARPİİSSA, f. 277, siy 2, iş 57, v.26 
208 Yenə orada, v. 20 
209 Qouthard Gaks. Türk qurtuluşu savaşı xronologiyası. Mudrosdan Mudanyaya qədər. 
Ankara, 1989, s.85 
210  İ.E.Atnur. Osmanlı idarəçiliyindən Sovet idarəçiliyinə qədər Naxçıvan (1918-1921), 
s.175-176 
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 İrəvan quberniyası müsəlmanlarının yerli cəmiyyətinin 
sədri Mirzə Nəsrulla Şeyxov 1919-cu il 28 iyunda bölgədəki 
vəziyyətlə əlaqədar Azərbaycan Xalq Cümhuriyyətinin Baş na-
zirinə aşağıdakı məlumatları çatdırmışdı: “Naxçıvan, Şərur və 
Ordubaddan alınmış məlumatlara görə erməni hökuməti müsəl-
man xadimlərini həbs etməyə başlamışdır. Hər addımda axta-
rışlar, qərəzçilik və müsəlmanların əmlakının müsadirəsi baş ve-
rir. Erməni hökumətinin bu hərəkətləri göstərilən rayonların 
əhalisi arasında çaxnaşma salmış, erməni hökumətinin nizami 
qoşunları Naxçıvanın 6 verstliyindəki Bulqan müsəlman kəndini 
atəşə tutmuşlar, vahiməyə düşmüş əhali ermənilər tərəfindən hü-
cuma məruz qala biləcəyi səbəbindən açıq havada qalmışdır... Bir 
həftə gecikmək belə, müsəlman kəndlərinin məhvinə səbəb ola 
bilər”.211 

 Erməni daşnakları qeyri-qanuni olaraq Naxçıvanın          
hörmətli sakinlərindən Mirzəli bəy Bektaşovu, Cəfər bəy İrə- 
vanskini, Teymur Həsən Kazımovu, Hüseynağa Novruzovu həbs 
edərək Aleksandropola aparmışlar.212  

Azərbaycan Xalq Cümhuriyyətinin Xarici İşlər Nazirliyi 
M.Təkinskidən tələb edirdi ki, həmin adamların həbsdən azad 
olunmaları üçün ciddi tədbirlər görsün. 
 Ermənilərin azərbaycanlılara qarşı vəhşi hərəkətlərinə görə 
Azərbaycan Xalq Cümhuriyyətinin Xarici İşlər naziri 
M.Y.Cəfərov Ermənistanın Azərbaycandakı diplomatik nüma-
yəndəsinə nota təqdim etdi. Həmin notada deyilirdi: “Qafqaz 
xalqlarının öz müqəddəratını təyinetmə məsələsində Azər-
baycan hökuməti bu xalqların iddialarının ədalətlə təmin 
edilməsi mövqeyində dururdu və ehtimal edirdi ki, ərazilərin 
sərhədlərinin dəqiqləşdirilməsi haqqındakı mübahisələr indi 
asanlıqla, başlıcası isə sülh yolu ilə qan tökülmədən, arbitraj 
yolu ilə, yerlərdə və ya sülh konfransında hər iki tərəfin razılığı 
ilə həll edilə bilər. 

                                           
211 ARPİİSSA, f. 277, siy.2, iş 57, v.48 
212 ARDA, f.970, siy. 1, iş 65, v.53 
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 Təəssüf ki, Ermənistan hökuməti, görünür, Azərbaycan hö-
kumətinin bu mövqeyi ilə razı deyildir və heç bir səbəb olmadan 
müdafiəsiz müsəlman kəndlərinə cəza ekspedisiyaları göndər-
məklə bu əhalinin iradəsinin əksinə gedir, bunlara da heç cür 
bəraət qazandırmaq olmaz. Bu cür cəza dəstələrinin göndərilmə-
si ümumi hiddətə və arzuolunmaz nəticələrə səbəb olmaya bil-
məz. Bu da heç bir halda erməni və müsəlmanların mehriban 
qonşuluq münasibətlərinə kömək etmir. 
 Bütün baş verənlərin, həmçinin əgər öz nöqteyi-nəzərində 
qalarsa, baş verəcək bütün hadisələrin məsuliyyətini Ermənistan 
hökumətinin üzərinə qoyaraq öz hökumətim adından erməni qo-
şunlarının müsəlman əhalisinə qarşı hərəkətlərinə qəti etirazımı 
bildirir və Sizdən xahiş edirəm ki, hökumətiniz qarşısında məsə-
lə qaldırın ki, erməni qoşunlarının, ümumiyyətlə, müsəlmanlara 
qarşı hərəkətlərinin qarşısını almaq üçün tədbirlər görsün”.213 
 Azərbaycan parlamentinə də qaçqın naxçıvanlıların teleq-
ramı daxil olmuşdu. Qaçqınlar parlamentdən xahiş edirdilər ki, 
vəziyyət haqqında müttəfiqlər komandanlığına xəbər verilsin, 
millətlərarası qırğını dayandırmaq və Naxçıvanın ictimai xadim-
lərinin dərhal azad edilməsi üçün Ermənistan hökuməti ilə danı-
şıqlar aparılsın. 
 Ermənilər Naxçıvana və Şərura hücum zamanı əsasən şose 
və dəmiryolundan istifadə edirdilər. Ətrafda olan kəndlərə to-
xunmurdular. Bunu ingilislər istəmirdilər. Yəni onlar hərbi işğalı 
məqsədəuyğun saymırdılar. İşğalın erməniləri ağır vəziyyətə sa-
lacağını bilirdilər.214 Naxçıvandakı erməni dairələri müsəlmanlar-
dan silah və malları zorla almağa başlamışdı. Ermənistan Res-
publikasının Naxçıvan əhalisi əleyhinə apardığı müharibə uğur 
qazanmadı. Naxçıvan Milli Şurası bölgəni idarə etməklə özlərini 
Azərbaycan Xalq Cümhuriyyətinin bir hissəsi elan etmiş, erməni 

                                           
213 ARDA, f. 970, siy.1, iş 54, v. 60 
214 İ.E.Atnur. Osmanlı idarəçiliyindən Sovet idarəçiliyinə qədər Naxçıvan (1918-1921), s. 
194 
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qoşunlarına və silahlı daşnak quldurlarına qarşı əhalinin müdafiə-
sini təşkil edirdi. 
 Daşnakların “hakimiyyəti”, əgər buna hakimiyyət demək 
olarsa, Naxçıvan şəhərini və Naxçıvan İrəvan dəmir yolunun 
ətrafını əhatə edirdi. Bununla belə, xalqın qəzəbindən qorxan in-
gilis nümayəndəsi və daşnak general-qubernatoru şəhərdə yox, 
şəhərdən üç kilometr uzaqda – hərbi kazarmada yerləşmişdilər. 
Qəzalarda hakimiyyət yerli özünüidarələrin – Şərurda Həmzəyev, 
Ordubadda Səmədbəyov, Naxçıvanın şimal hissəsində Bəhram 
xan Naxçıvanskinin əlində idi.215 
 Erməni daşnaklarını bölgədən qovmaq üçün şərait yaran-
mışdı. Məlum oldu ki, yaxın günlərdə ingilislər bölgəni tərk edə-
cəklər. Belə bir şəraitdə aydın oldu ki, Naxçıvan şəhərinin Qa-
raqaç məhəlləsində ermənilərə qarşı üsyana hazırlıq işləri apa-
rılır. 50 nəfərlik silahlı bir qrupa naxçıvanlı Məmməd Rəhimov 
və Mirzəli bəy Bektaşov rəhbərlik edirdilər.216 Yerli könüllülər 
ermənilərə qarşı partizan müharibələri apararaq bölgəni müdafiə 
edirdilər. Cəhri kəndində qərargah yaradan Kərbəlayi Kərim 
Naxçıvanın nüfuzlu şəxslərinin həbs olunması ilə əlaqədar fəaliy-
yətə başladı. Qısa müddətdə 6 nüfuzlu ermənini yaxaladı və er-
məni hakim dairələrinə həbs edilmiş müsəlmanlarla dəyişdirməyi 
təklif etdi.217 
 Naxçıvandan ermənilərə qarşı başlanan döyüşlər digər 
əraziləri də əhatə etdi. Qonşu Bulqan, Zeynəddin, Nehrəm, 
Cəhri və b. kəndlərdən Naxçıvana kömək gəldi. Çox şiddətli 
döyüşlər oldu. Naxçıvan öz qüvvələri ilə istilaçıları devirərək 
təbii orqanizm saydığı Azərbaycanla birləşməyə hazır 
olduğunu bildirmişdi.218 

                                           
215Г.Мадатов. Победа Советской власти в Нахичеван и образование Нахичеванской 
АССР, с.62 
216 Ə.Əliyev. Naxçıvanda Sovet hakimiyyətinin qurulması və möhkəmləndirilməsi uğrunda 
mübarizə, s.13-14 
217 M.B.Əliyev. Qanlı günlərimiz, s.127 
218 “Азербайджан”qəzeti, 1919, 10 sentyabr 
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Erməni kazarmaları hücumla alındı, daşnakların bütün qo-
şunu darmadağın edildi. Ermənilər bir neçə min adam, iki top, 
səkkiz pulemyot və bir zirehli qatar itirdilər, 800 erməni əsgəri 
və 8 zabiti əsir alındı. 
 Ermənilər üçün Naxçıvan macərası qurtardı. Çünki onlara 
hədiyyə edilən bir bölgədə, Kaçaznuninin dediyinə görə, silah 
gücünə belə, hakimiyyəti qura bilmədilər.219  Ermənilər Nax-
çıvanda hakimiyyətlərini davam etdirə bilməyib məğlub 
oldular, məyus halda geri çəkildilər. Naxçıvan və ətrafında 
Milli Şura hökumətləri yaradılmağa başlamışdı. 

Bu dövrdə bölgədə Azərbaycan Respublikasının nüma-
yəndəsi – Qarabağ general-qubernatorunun Naxçıvan bölgə-
sinin idarəsi üzrə köməkçisi fəaliyyət göstərirdi. Qarabağ 
general-qubernatorluğu nəzdində Naxçıvan bölgəsinə dair 
xüsusi tapşırıqlar üzrə müvəkkil Səməd bəy Cəmillinski* 
1919-cu ilin 11 avqust tarixində Naxçıvanın general-quber-
natoru təyin edildi. Müəyyən səbəblərə görə general-quber-
natorun iqamətgahı müvəqqəti olaraq Ordubadda yerləşdi, bir 
müddətdən sonra Naxçıvana köçdü. S.Cəmillinski qısa müd-
dətdə Naxçıvan və Şərur-Dərələyəzdə yerli özünüidarənin 
əsaslarını möhkəmlətməyə başladı. Naxçıvan, Şərur və Ordu-
bad qəzalarında zəruri olan dövlət idarələri açıldı. S.Cəmil-
linskinin əmri ilə Xəlil bəy diyar qoşunlarının baş komandanı, 
III Kəlbalı xan isə onun köməkçisi, eyni zamanda Naxçıvan 
qoşun dəstəsinin komandiri təyin olundu.220 

 
*Səməd bəy Cəmillinski (1892-1937) 

 

Səməd bəy Cəmillinski 1892-ci ildə Qarabağın 

Cəmilli kəndində anadan olmuşdur. O, Gəncə gimnaziya-

sında və Peterburq Dövlət Universitetinin Hüquq fakültə-

sində təhsil almışdır.  

                                           
219 O.Kaçaznuni. Taşnak partisinin yapacağı bir şey yok. İstanbul, 2009, s. 57 
220 A.Hacıyev. Qars və Araz-Türk respublikalarının tarixindən, s.85 



96 
 

S.Cəmillinski Qarabağ general-qubernatorluğu 

nəzdində Naxçıvan bölgəsinə dair xüsusi tapşırıqlar üzrə 

müvəkkil, 1919-cu ildən Cənub-Qərbi Azərbaycanın – Nax-

çıvanın general-qubernatoru təyin edilmişdir. Səməd bəy 

general-qubernatorluğu dövründə qəzaları idarə edən döv-

lət qurumları, qaçqınlara yardım etmək üçün Qaçqınlar 

Komitəsi yaratmışdı. AXC rəhbərliyi 1920-ci ilin martında 

onu vəzifəsindən geri çağırdı. 

Səməd bəy 1937-ci il repressiyasına məruz qalmış, 

lakin həyatının son illəri məlum deyildir.  

 
İngilislər bölgəni tərk etdikdən sonra amerikanların buraya 

marağı artdı. Onların Qafqazda nüfuz qazanmaları 1919-cu ilin 
iyun ayında polkovnik V.Haskelin Ermənistanın Ali komissarı 
təyin edilməsi ilə başladı. V.Haskelin məqsədi Naxçıvan, Şərur 
və Dərələyəz bölgəsini neytral zonaya çevirmək və oraya Ame-
rika valisi təyin etmək idi.221 Amerikanların məqsədlərini bilən 
Azərbaycan hökuməti bu regionun statusu layihəsini işləyib 
hazırladı. Naxçıvanda olan polkovnik C.Rey 1919-cu ilin iyul-
avqust aylarında Milli Şuranın sədri Cəfərqulu xan və türk nüma-
yəndəsi Xəlil bəylə gizli danışıqlar aparırdı. 
 Azərbaycan hökuməti general-qubernatorluğun yaradılma-
sına razılaşırdı. Lakin qəzaların yerli Milli Şura tərəfindən idarə 
edilməsi tələbini irəli sürürdü. Hökumətin layihəsi Naxçıvan 
əhalisini erməni hərbi, siyasi və iqtisadi təcavüzündən müdafiə 
edirdi. Lakin bu layihə amerikanları təmin etmədi. Amerikanların 
tələbi isə bu ərazidə bütün hakimiyyəti öz əllərində cəmləşdirmək 
idi. 

Naxçıvanda Rəhim xan Naxçıvanskinin mənzilində S.Cə-
millinski, Xəlil bəy, III Kəlbalı xan və Haskelin nümayəndəsi 
general Robinsonun iştirakı ilə keçirilən müşavirədə Naxçıvan və 
Şərur ərazisində Amerika general-qubernatorluğu yaradılması 
müzakirə edilmişdi. Müzakirənin yekununda 12 maddədən ibarət 

                                           
221 ARDA, f.970, siy.1, iş 93, v.3-4 
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bir rəsmi sənəd Robinsona təqdim olunmuşdu.222  Həmin sənəddə 
aşağıdakılar qeyd olunurdu: 1. Naxçıvan, Şərur və Dərələyəz 
rayonları, Vedibasar və Millistan Azərbaycan türkləri ilə 
məskunlaşdıqlarına, habelə təsərrüfat-iqtisadi şəraitlərinə və 
strateji vəziyyətlərinə görə Azərbaycanın ayrılmaz, bölünməz 
hissələridir. 2. Bu rayonun azərbaycanlıları Azərbaycan Xalq 
Cümhuriyyəti qanunlarını rəhbər tutmaqla özləri tərəfindən idarə 
olunurlar. Biz Azərbaycan hökumətindən başqa heç bir hökumət 
tanımayacağıq... 3. Biz öz qanımızla azadlıq qazanmışıq və Vil-
sonun elan etdiyi 14 maddəyə uyğun olaraq buna hüququmuz 
vardır. 4. Biz mədəni Amerika xalqının nümayəndəsini öz ara-
mızda general-qubernator kimi deyil, burada qalaraq ermənilərin 
vəhşiliyimiz və mədəniyyətsizliyimiz, digər millətlərə dözmə-
məzliyimiz haqqında məlumatlarının yalanlığına şəxsən əmin 
olan bir nümayəndə kimi görməyə şadıq... 5. Əgər kimsə xalqın 
iradəsinə zidd olaraq bizi ermənilərin hakimiyyəti altına verərsə, 
onu öz düşmənimiz hesab edəcək, əldə silahla qarşılayacağıq və 
düşmənlərimiz ancaq meyitlərimizin üstündən keçərək evlərimi-
zə daxil ola bilərlər.223 
 1919-cu il oktyabrın 23-dən Naxçıvan və Şərur qəzalarında 
polkovnik E.L.Dellinin başçılığı ilə general-qubernatorluq yara-
dılacağı haqqında Azərbaycan hökuməti V.Haskellə danışıqlar 
aparır. Onda naxçıvanlılar 10 bənddən ibarət tələbnamə ha-
zırlayıb həm Azərbaycan Xalq Cümhuriyyətinin hökumət başçısı 
N.Yusifbəyliyə, həm də V.Haskelə təqdim etdilər. Tələbnaməni 
Cənub-Qərbi Azərbaycan müsəlmanlarının ümumi iclasının sədri 
Əli Səbri Qasımov, həmyerlilər cəmiyyətinin sədri Z.Məmmədov 
və nümayəndə heyətinin üzvü A.Nəcəfov imzalamışdı. Tələbna-
mədə əsas ideya Naxçıvanı Azərbaycan Xalq Cümhuriyyətinin 
tərkibində saxlamaq idi. 

                                           
222 ARPİİSSA, f. 277, siy.2, iş 58, v.128 
223  ARDA, f.970, siy 1, iş 93, v.3-4; İ.Musayev. Azərbaycanın Naxçıvan və Zəngəzur 
bölgələrində siyasi vəziyyət və xarici dövlətlərin siyasəti (1917-1921-ci illər), s.175 
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 Ə.S.Qasımov V.Haskellə görüşərkən təqdim edilmiş      
tələbnamənin müddəalarına fikir verməyi ondan xahiş etdi. 
V.Haskel Əli Səbri Qasımova sual verdi ki, Naxçıvanın və digər 
regionların əhalisi bu regionların erməni hökumətinə verilməsinə 
necə baxar? Buna cavab olaraq Əli Səbri Qasımov* bildirdi ki, 
“Əldə silah ləyaqətli ölümü üstün tutaraq bu hökuməti bütün qüv-
vələri ilə rədd edərlər. Xalq öz qüvvəsilə azadlığa nail olmuş və 
qan tökmədən rayonlarımıza daxil olan qəsbkarları qovmuşdur. 
Özünün azadlığını əldə etmiş xalq doğma Azərbaycan hökumətinə 
belə onun arzusunu rədd edərək tabeliyini həll etməyə imkan 
verməz. Bu vəziyyət nəzərə alınmalıdır... Biz heç vaxt, bir dəqiqə 
də olsun özümüzü Ermənistan təbəələri təsəvvür edə bilmərik. Biz 
ona görə azad olmamışıq ki, yenidən əsarət altına düşək”.224 

 
* Əli Səbri Qasımov (1892-1983) 

 

Milli azadlıq mübarizəsinin cəfakeşlərindən 

biri, yazıçı, jurnalist, tərcüməçi, ədəbiyyatşünas. 

Qori Müəllimlər Seminariyasının məzunu. O, 

Bakıda müəllimlik etmiş, Naxçıvana gələrək 1918-1920-

ci illər hərbi-siyasi hadisələrində fəal iştirak etmişdir. 

Ə.S.Qasımov ABŞ polkovniki V.Haskellə danışıqlarda 

iştirak etmiş, erməni millətçilərinin mənfur niyyətlərini 

açmış, onların Naxçıvana olan əsassız torpaq iddialarını 

pisləmişdir. 

ADU-da təhsil almış, “Maarif işçisi” jurnalının 

redaktoru olmuşdur. 1937-ci ilin siyasi repressiyası Əli 

Səbridən də yan ötməmişdir. 1938-1948-ci illərdə sür-

gündə olan Əli Səbri vətənə qayıdandan sonra “Azər-

nəşr”də redaktor işləmişdir. 

Əli Səbri Qasımov 1956-cı ildə bəraət aldıqdan 

sonra jurnal və nəşriyyatda çalışmış, Azərbaycan Yazıçı-

lar İttifaqında Bədii fondun direktoru işləmişdir. 1983-cü 

ildə Bakıda vəfat etmişdir. 
 

                                           
224 ARPİİSSA, f. 277, siy.2, iş 58, v.1-5 
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 1919-cu il 23 oktyabrda Naxçıvan Milli Şurasının iclası 
çağırıldı. Şuranın iclasında Ordubad, Şərur və Vedibasarın nü-
mayəndələri də iştirak edirdilər. Onlar yazılı şəkildə polkovnik 
C.Reyə bildirdilər ki, “xalq azərbaycanlı general-quberna-
tordan başqa heç kimi tanımaq istəmir”.225 

 Amerikanlar xeyli müddət Naxçıvanda general-quber-
natorluq yaratmağı təkidlə tələb etsələr də, Azərbaycan höku-
mətinin qəti mövqeyini və naxçıvanlıların inadlı mübarizələrini 
görüb fikirlərindən geri çəkildilər. Ona görə də oktyabrın 24-də 
C.Rey mövqeyini dəyişərək elan etdi ki, polkovnik Dellinin ge-
neral-qubernator kimi yox, Naxçıvan hökuməti yanında 
müşavir və qaçqınlara yardım üzrə nümayəndə kimi qalmasına 
razıdır.226 

 S.Cəmillinski 1919-cu il 26 oktyabrda Azərbaycan Xalq 
Cümhuriyyətinin XİN-nə göndərdiyi teleqramda yazırdı: “Müt-
təfiq qoşunlar komandanlığının nümayəndələri ilə belə razılığa 
gəldik ki, polkovnik Delli Naxçıvanda general-qubernator kimi 
deyil, ABŞ-ın nümayəndəsi kimi qalır. Naxçıvanı müttəfiqlərin 
idarəetmə zonası elan etmək məsələsi onların razılığı ilə artıq 
ortadan götürülür və müəyyən mənada bu mahalı Azərbaycana 
birləşdirməyə razılıq ifadə olunur. Biz – hakimiyyət və əhali-
onlara yekdilliklə bildiririk ki, bu ölkəni əslində Azərbaycan 
Respublikası ilə birləşdirmişik və əgər Sülh konfransı bizi öz 
respublikamızdan ayırsa, xalq mədəni dövlətlərin odu ilə məhv 
olmağa razı olar, amma Azərbaycandan ayrılmağa yox”.227 

 Noyabrda Amerika zabitlər qrupunun Delliyə kömək et-
mək məqsədilə Naxçıvana gəlişi və ermənilərin bəzi diplomatik 
gedişləri bölgənin azərbaycanlı əhalisinin kəskin etirazına və hid-
dətinə səbəb oldu. Qubernatorluğun binası qarşısına toplanan 

                                           
225 A.Hacıyev. Qars və Araz-Türk respublikalarının tarixindən, s.94 
226Yenə orada 
227ARDA, f.897, siy.1, iş 57, v.12 
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naxçıvanlılar zabitlərin dərhal geri qaytarılmasını tələb etdilər. 
Amerikalı general-qubernator şəhəri tərk edərək şəhərdən 3 km 
aralıda, kazarmada yerləşdi. Noyabrın sonunda amerikalılar ge-
neral-qubernatorun hakimiyyətini gücləndirməyə cəhd göstərsə-
lər də, bu mümkün olmadı. Danışıqlar nəticəsində Naxçıvan rəh-
bərləri C.Reyi razı saldılar ki, E.Dellinin Naxçıvanda statusu yer-
li hökumət yanında ABŞ müşaviri kimi müəyyən edilsin. Ameri-
kalıların Naxçıvanda möhkəmlənmək cəhdi baş tutmadı, E.Delli 
və C.Reyin missiyası süquta uğradı. E.Delli bölgəyə gəlmiş ame-
rikalı zabitləri İrəvana göndərdi. Az sonra onun özü, 1920-ci ilin 
yanvarında isə bütün amerikalı zabitlər Naxçıvanı birdəfəlik tərk 
etdilər.228 

 Araz-Türk Cümhuriyyətinin süqutundan sonra Naxçıvan 
bölgəsində yaranan idarəetmə strukturları rəngarəng olmaqla, bu 
barədə dəqiq məlumat da yoxdur. Məlum olan budur ki, Naxçı-
van Milli Komitəsi, sonra Milli Şurası, Valilik, general-quberna-
torluq və müxtəlif idarəetmə təşkilatları olmuşdur. Yeni dövrdə 
(1919-cu ilin sentyabr ayından sonra – İ.H.) Heydərqulu bəyin 
sədrliyi ilə Milli Şura, bir valilik və Səməd bəy tərəfindən Naxçı-
vanda, Ordubad və Şərurda idarəetmə təşkilatları yaradılmışdı. 
Bəzi hallarda idarəetmə təşkilatları arasında fikir ayrılığı yaranır, 
bəzi narazılıqlar ortaya çıxırdı. Bunları görən S.Cəmillinski 
gileylənirdi ki, diyarda faktiki olaraq “üçhakimiyyətlilikdir”. O 
şikayətlənirdi ki, “əhali general-qubernatoru və Azərbaycan 
hökumətini müdafiə etsə də,” 229  bu şəxslərə qarşı müqavimət 
göstərmək olmur. “Bu şəxslər” dedikdə, Xəlil bəyi və III Kəlbalı 
xanı nəzərdə tuturdu. Deyirdi ki, Xəlil bəy və III Kəlbalı xan di-
yarın idarəedilməsi işlərinə qarışır. III Kəlbalı xan Cəfərqulu xa-
nın oğlu idi və rus ordusunda hərbiçi kimi xidmət etmişdi. Naxçı-
van bölgəsinin müdafiəsində əvəzedilməz xidmətlər göstərmişdi. 

                                           
228 ARDA, f.970, siy.1, iş 65, v. 121 
229 ARPİİSSA, f. 277, siy.2, iş 40, v.144 
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Xəlil bəyə gəldikdə isə, o, yerli əhalinin və könüllülərin dəstəyini 
qazanmış, əvvəlcədən regionda böyük nüfuz əldə edən, təşkilatçı-
lığı ilə seçilən, ermənilərlə döyüşlərdə zəfərlər qazanan, Naxçı-
vanın nüfuzlu xanlarından Məhəmməd Əli xanın qızı ilə evlənən 
türk hərbi nümayəndəsi idi. Bir məlumatda göstərilirdi ki, Xəlil 
bəy türk əhali tərəfindən sevilmir, ancaq ona hörmət və itaət edi-
lirdi.230 

 Naxçıvan regionu idarəetmə, həm də hərbi cəhətdən dörd 
bölgəyə - Naxçıvan, Şərur, Ordubad və Şahtaxtı bölgələrinə ay-
rılmışdı. Bölgə komandirləri alay komandirləri səlahiyyətinə sa-
hib idilər. Xəlil bəy Naxçıvan regionu komandiri, III Kəlbalı xan 
isə həm Xəlil bəyin müavini, həm də könüllülər dəstəsi koman-
diri idi. Ordubad bölgəsi komandiri Ədil bəy, Şərur bölgəsi ko-
mandiri Naci bəy idi. 

 Xəlil bəy çalışırdı ki, Səməd Cəmillinski ilə Naxçıvan 
xanları arasında münasibətlər yaxşı məcrada inkişaf etsin. Lakin 
Səməd bəyin Naxçıvanda türk təbəəsinin olmasından narahat ol-
ması və bunun əleyhinə iş aparması Xəlil bəylə onun da münasi-
bətlərini pozdu. Bunlardan məlumatı olan İrəvandakı Azərbaycan 
elçisi Ə.Haqverdiyev hökumətdən Xəlil bəyin geri çağırılmasını 
istəyirdi. Səməd bəy Cəmillinski isə təcili tədbirlər görülməsini 
və onun yerinə təcrübəli bir şəxsin təyin olunmasını tələb edir-
di.231 Ancaq Ə.Haqverdiyevin və S.Cəmillinskinin təklifləri yeri-
nə yetirilməmiş, Xəlil bəy Türkiyə mövqeyini nəzərə alaraq 
1920-ci ilin mart ayının ortalarında Səməd bəy Cəmillinskini 
Naxçıvandan çıxartdı və yerinə azərbaycanlı Qara bəy adlı birini 
general-qubernator təyin etdi.232  

 

                                           
230  İ.E.Atnur. Osmanlı idarəçiliyindən Sovet idarəçiliyinə qədər Naxçıvan (1918-1921),          
s. 253 
231 A.Hacıyev. Qars və Araz-Türk respublikalarının tarixindən, s.105-107 
232  İ.E.Atnur. Osmanlı idarəçiliyindən Sovet idarəçiliyinə qədər Naxçıvan (1918-1921), 
s.252 
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Naxçıvanda bolşeviklərin hakimiyyətə gəlməsi ilə general-
qubernatorluq da ləğv edildi. 
 1919-cu ilin noyabrında erməni işğalının yeni mərhələsi 
başlandı, Naxçıvanla Ermənistan sərhəddində yeni müharibə qı-
zışdı. Ermənilər Naxçıvan diyarına müxtəlif istiqamətlərdən hü-
cuma başladılar. Naxçıvan hərbi dəstəsinin Xəlil bəy və III 
Kəlbalı xanın başçılığı ilə Bazarçay ətrafında 1919-cu il 25 
noyabr döyüşləri uğursuz oldu. Bir gün sonra Məzrə kəndi 
yaxınlığındakı hərbi əməliyyat da uğurlu olmadı. Noyabrın 26-da 
Əlincə taboru və Ordubaddakı hərbi hissələr Vərməziyar və 
Ələkli kəndlərini tutdular. 1919-cu ilin noyabrın 23-də Azərbay-
can-Ermənistan razılaşması olsa da, erməni qoşunları Zəngəzuru 
tutaraq Naxçıvana qarşı hərbi əməliyyatı genişləndirdi. Bir sıra 
kəndlər erməni qoşunları tərəfindən dağıdılıb qarət edildi. Azər-
baycan kəndlərinin erməni qoşunları tərəfindən dağıdılması xə-
bəri polkovnik V.Haskeli də qəzəbləndirdi. V.Haskel təklif etdi 
ki, Ermənistana qarşı iqtisadi təsir tədbirləri görülsün, lakin 
Amerika hökuməti buna getmədi. Ordubad ətrafında gedən dö-
yüşlərdə ermənilər böyük məğlubiyyətə uğradılar. 233  Ordubad, 
Vedibasar cəbhələrində ermənilər xeyli itki verdilər. Əvvəllər er-
mənilərin əlində olan Böyük Vedinin şimalındakı təpələr Naxçı-
van döyüşçülərinin nəzarətinə keçdi.234 

 Türkiyə tərəfindən Naxçıvan bölgəsinə göstərilən himayə 
1920-ci ilin əvvəli üçün daha da artdı. Şərq cəbhəsi komandanı 
Kazım Qarabəkir paşa, 11-ci Bayazid diviziyasının komandiri 
Cavid bəy və Xəlil bəy arasındakı məsləhətləşmələrdən sonra 
mart ayında Əli Teymur bəyin başçılığı ilə kiçik bir döyüş dəstəsi 
bölgəyə gəldi. Bu siyasi-hərbi yardım 1920-ci ilin martında 

                                           
233 A.Hacıyev. Qars və Araz-Türk respublikalarının tarixindən, s.110-111 
234 İ.Musayev. Azərbaycanın Naxçıvan və Zəngəzur bölgəsində siyasi vəziyyət və xarici 
dövlətlərin siyasəti (1917-1921-ci illər), s.186 
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Şərurda, xüsusilə də ağır vəziyyətin yarandığı Ordubadda ermə-
nilərlə gedən döyüşlərdə özünü göstərdi. 

 Naxçıvanda erməni təcavüzünün geniş miqyas alması böl-
gə əhalisini ciddi narahat edirdi. Buna görə də 1920-ci ilin fev-
ralın sonunda regionların nümayəndələri Həmyerlilər Cəmiyyəti 
ilə birgə iclas çağırdılar. İclasda əsas rolu Əli Səbri Qasımov və 
Həmyerlilər Cəmiyyətinin sədri A.Nəcəfov oynayırdı. İclasda 
Azərbaycan Respublikasına müraciət qəbul edildi. 

Müraciətdə Naxçıvan, Şərur, Ordubad və Vedibasar 
rayonlarında vəziyyətin ağır olması bildirilir, bu regionlara təcili 
kömək göstərilməsi xahiş olunurdu. 

Ordubad yaxınlığında və şəhər qəbiristanlığında ciddi      
döyüşlər baş verdi. Kəlbalı xanın göndərdiyi hərbi qüvvələrin sa-
yəsində ermənilər darmadağın edildi. Ordubadlılara kömək üçün 
Naxçıvandan Ədib bəyin komandanlığı altında 800 nəfərlik dəstə 
göndərildi. Bütün istiqamətlərdə geri oturdulan ermənilər böyük 
itkilər verərək qaçırdılar. 

1920-ci il iyulun 27-də bolşevik süvariləri Naxçıvana daxil 
oldular. Naxçıvan bolşevik qoşunları tərəfindən tutuldu. 1920-ci 
il iyulun 28-də Naxçıvanda hakimiyyət bolşeviklərin ixtiyarına 
keçdi. Naxçıvan İnqilab Komitəsi sovet hökumətinin qurulmasını 
elan etdi. Avqustun 10-da Naxçıvan İnqilab Komitəsinin 
Azərbaycan SSR XKS-in sədri N.Nərimanova göndərdiyi mək-
tubda deyilirdi: “Naxçıvan camaatının çox böyük əksəriyyətinin 
qərarı ilə Naxçıvan diyarı özünü Azərbaycan Sovet Sosialist  
Respublikasının ayrılmaz tərkib hissəsi hesab etmişdir”.235 

Beləliklə, aydın olur ki, Araz-Türk Cümhuriyyətinin          
süqutundan (1919 mart) Naxçıvanda Sovet hakimiyyətinin ya-
ranmasına (1920 iyul) qədər bölgədə çətin ictimai-siyasi və hərbi 
vəziyyət yaranmış, müxtəlif idarəetmə təşkilatları bölgənin er-
mənilər tərəfindən işğal edilməsinə imkan verməmiş, ingilis və 

                                           
235 ARPİİSSA, f. 609, siy.1, iş 6, v.3 
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amerikan heyətləri ilə siyasi-diplomatik danışıqlar aparmış, öz 
qəti mövqelərini ortaya qoymuşlar. Naxçıvanlılar özlərini Azər-
baycandan ayrı təsəvvür  etməmiş, ana vətənlə birləşmək uğrun-
da mübarizə aparmışlar. 1921-ci ilin yanvarında keçirilmiş refe-
rendumda əhalinin 90 faizindən çoxu Naxçıvan diyarının Azər-
baycanın tərkibində qalmasına səs vermişdir. 
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N Ə T İ C Ə 

 
 XX əsrin 20-ci illəri Naxçıvan bölgəsi üçün mürəkkəb və 

çətin dövr kimi xarakterizə olunur. Çar Rusiyasının süqutu, Mü-
vəqqəti hökumətin, az sonra bolşeviklərin hakimiyyətə gəlməsi, 
həmin illərdə Birinci Dünya müharibəsinin olması başqa ərazilər 
və ölkələr kimi, Cənubi Qafqaza da təsirsiz ötüşməmişdir. 
Cənubi Qafqazda müstəqil dövlətlərin – Azərbaycan, Gürcüstan 
və Ermənistan respublikalarının yaranması, böyük dövlətlərin 
ikili siyasəti nəticəsində yeni yaranan respublikalar arasında ərazi 
mübahisələri, bunun qarşıdurmaya, silahlı mübarizəyə keçməsi 
əhalini çətin vəziyyətə salmış, ictimai-siyasi şəraiti mürəkkəbləş-
dirmişdi. 

 Azərbaycan – Ermənistan arasındakı ərazi mübahisələri 
müharibəyə gətirib çıxarmış, erməni millətçiləri Azərbaycan tor-
paqlarında yaranan Ermənistan Respublikasının sahəsini geniş-
ləndirməyə çalışmışlar. Azərbaycan Xalq Cümhuriyyətinin Azər-
baycandan ayrı düşən Naxçıvana lazımi səviyyədə kömək gös-
tərmək imkanının olmamasından istifadə edən Ermənistan Res-
publikası havadarlarının köməyi ilə Naxçıvan bölgəsinə hərbi 
müdaxilə etmiş, yerli azərbaycanlıları soyqırıma məruz qoymuş-
dur. 

 Naxçıvan bölgəsinin əhalisi Osmanlı dövlətinin köməyind-
ən istifadə etməyə çalışsalar da, bu axıra kimi mümkün olmamış-
dır. Birinci Dünya müharibəsində məğlub olan Osmanlı dövləti 
öz hərbi qüvvələrini Azərbaycandan, eləcə də Naxçıvandan           
çıxarmağa məcbur olmuşdur. 

 Vəziyyətin bu istiqamətdə inkişaf etdiyini görən Naxçıvan 
və Şərur əhalisi erməni basqınlarından özlərini müdafiə etmək 
üçün hakimiyyət orqanı yaratmağa çalışmış və 1918-ci ildə Araz-
Türk Cümhuriyyəti yaradıldı. Araz-Türk Cümhuriyyətinin silahlı 
qüvvələrinin köməyi ilə və yerli əhalinin fəal müqaviməti 
nəticəsində Ermənistanın daşnak hökumətinin Naxçıvanı ilhaq 
etmək siyasətinin qarşısı alındı. 1919-cu ilin əvvəlində ingilislər 
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Naxçıvanı tutaraq Araz-Türk Cümhuriyyətini, Naxçıvan Milli 
Komitəsini ləğv etdilər. 

Daşnak hərbi dəstələri ingilislərin köməyi ilə Şərur mahalını 
tutdular. Az sonra Naxçıvan Milli Şurası yaradıldı. Milli Şuranın 
hərbi qüvvələri daşnakların hərbi hissələrini Naxçıvandan qovdu. 
1919-cu ilin yay və payızında Şərur-Dərələyəzdə və Naxçıvanda 
Amerika general-qubernatorluğunun yaradılması təşəbbüsü də 
uğursuzluqla nəticələndi. 

1920-ci il aprelin 28-də Azərbaycan SSR bərqərar oldu. 
Naxçıvan əhalisi kömək üçün Azərbaycan SSR hökumətinə 
müraciət etdi. 1920-ci il iyulun 28-də Naxçıvanda sovetlərin ha-
kimiyyəti yarandı. 

1921-ci ilin əvvəllərində  keçirilən ümumxalq səsverməsi, 
1921-ci ilin mart və oktyabr aylarında bağlanan beynəlxalq mü-
qavilələr Naxçıvanı Azərbaycanın tərkibində qalmasını rəsmiləş-
dirdi. Beləliklə, Naxçıvana qarşı erməni iddiaları baş tutmadı, 
Naxçıvan Azərbaycanın ərazisi kimi qorunub saxlanıldı. 

Araz-Türk Cümhuriyyətinin – Azərbaycanın Naxçıvan böl-
gəsindəki bu qısamüddətli siyasi-dövlət qurumunun fəaliyyətinin 
nəticələri və tarixi əhəmiyyətinə gəldikdə isə onu aşağıdakı kimi 
qeyd edə bilərik: Şimali Azərbaycan üçün çox gərgin bir dövrdə 
bölgənin azərbaycanlı əhalisinin qüvvələrinin düşmənlərə qarşı 
mübarizə üçün birləşdirilməsində mühüm rol oynadı; ən başlıcası 
isə bölgənin ermənilərə keçməsinə imkan verməməklə onun 
toxunulmazlığını və bununla da Azərbaycan Xalq Cümhuriy-
yətinin ərazi bütövlüyünü təmin etdi. 
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48, 49, 51, 53, 55, 79, 
82, 85 
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NAXÇIVAN ƏHALİSİNİN NÜMAYƏNDƏSİ NAĞI 

CABBARZADƏ TƏRƏFİNDƏN ERMƏNİLƏRƏ QARŞI 

OSMANLI QÜVVƏLƏRİNDƏN YARDIM İSTƏNİLMƏSİ 

HAQQINDA 

 
 15-ci Kolordu 

 Bəyazid 30.06.1919-cu il 

1. Naxçıvanda Mirzə Cəlil adlı şəxs tərəfindən Cabbarzadə 
Nağı Əfəndi ilə göndərilən 26.06.1919-cu il tarixində 
yazılmış olan məktubun mühüm hissələrinin xülasəsi 
olduğu kimi diqqətinizə çatdırılır. 

2. Bütün Qafqazdakı erməni qüvvələrinin sayı təqribən 10-15 
min nəfərdir. 

3. Hindistanda, Əfqanıstanda, Bəlucistanda inqilabi 
hərəkatlar tamamilə başlamışdır. 

4. İngilislərin tamamilə Batuma getdikləri deyilir. Fəqət nə 
üçün və nə məqsədlə getdikləri məchuldur. 

5. Müsəlmanlara qarşı törədilən qətliam və zülümlərin 
qarşısını Osmanlı qüvvələrinin gücü ilə almaq 
mümkündür. Türk hökumətindən müavinət (yardım) rica 
edirik. 

6. Osmanlı böyük komandanına bu xahişimizi çatdırın. 
7. Burada təşkilatlanma davam edir. Müdafiə qüvvələrinə çox 

ehtiyacımız vardır. 
8. Son iki gün ərzində Dərələz236 nahiyəsinə külli miqdarda 

erməni əsgərləri gəlib. Bu əsgərlərin Şərir 237  üzərinə 
hücuma keçəcəklərinə dair xəbər almışıq. Qəti olaraq 
müharibəyə qərar vermişik. Fəqət silah-sursatımız yoxdur. 

                                           
236 Dərələyəz nahiyəsi nəzərdə tutulur 
237 Şərur ərazisi nəzərdə tutulur 
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Əlimizdə mövcud olan silah-sursatla ancaq bir neçə gün 
müharibə edə bilərik. 

 
18-ci firqə və mövqe 

komandanı Əli 

 
Mənbə: 
1.Osmanlı arşiv belgelerinde Nahçıvan İstanbul, 

2011, 568 s. 
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ARAZ-TÜRK CÜMHURİYYƏTİNİN QURTULUŞ 

BƏYƏNNAMƏSİ 

18 Təşrini-sani (noyabr) 1334-cü ildə Rəvan vilayətində 
Araz vadisində olan bir milyona qədər əhali Osmanlı ordusu 
getdikdən sonra, özlərinin təhlükə altında qalmaması naminə, 
çarə tapmaq üçün Rəvan mühacirləri, Naxçıvan, Şərur, 
Eçmiədzin, Sürməli bölgələrinin nümayəndələri yuxarıda qeyd 
etdiyimiz tarixdə Qəmərli qəsəbəsində bir yığıncaq keçirdilər və 
bir sıra təklif və müzakirələrdən sonra bir təşkilat yaratmağı 
qərara aldılar. Biz, Araz kənarında yaşayan bir milyona qədər 
müsəlman camaatı hüququmuzu müdafiə və mühafizə üçün 
Araz-Türk hökuməti adında təşkilat yaratdıq. Onun mərkəzi İqdır 
qəsəbəsi müəyyən edildi. Və sair yerlərdə şöbələr açacaq, 
millətimizin hüququnu müdafiə və mühafizə edəcək, heç bir 
dövlətin hüququna toxunmayacağıq. Ancaq başqaları bizə hücum 
edərlərsə, ümumi səfərbərlik elan ediləcək. Silaha sarılıb, 
malımızı, canımızı, bir damla qanımıza qədər hüququmuzu 
qorumaq səlahiyyəti yuxarıda qeyd edilən hökumətə veriləcək. 

Bacarıqlı, ağıllı şəxslərdən bir hökumət təşkil etdilər ki, 
millətin, camaatın hüququnu müdafiə və mühafizə etsin. Bunun 
üçün məclis lazım bildi ki, hərbi, mülki, ədliyyə, maliyyə, xarici 
və digər işlər üzrə məmurlar təyin etsinlər. 

 Hökumət rəisi: Əmir bəy Zamanbəyzadə 
 Hərbi nazir: Cahangiroğlu İbrahim bəy 
 Maliyyə naziri: Qənbərəli bəy Bənəniyarlı 
 İnzibati nazir: Bağır bəy Rzazadə 
 Ədliyyə naziri: Məhəmməd Bəyzadə 
 Xarici İşlər naziri: Həsənağa Şəfizadə 
 Şeyxülislam: Mirzə Hüseyn Mirzə Həsənzadə və 

Lütfi Xoca Ekid Əfəndi 
Fəxri üzv və aşirət rəisi: General Əli Əşrəf bəy 

  Mənbə 

1. ATASE A 4. 8314, kls. 251. d. 1-4. f.43, 
43-1 
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ARAZ-TÜRK HÖKUMƏTİNİN ELAN 

EDİLMƏSİNDƏN İKİ GÜN  ƏVVƏL 16 NOYABR 1918-ci 

İLDƏ HÖKUMƏTİN QURULUŞUNU HAZIRLAYAN 

HEYƏT TƏRƏFİNDƏN IX ORDU KOMANDANLIĞINA 

BİR TELEQRAFDAN 

 
Türkiyə Cümhuriyyətinin Hərbi Komandanlığının Hərbi 

Tarix və Strateji Etüd Başkanlığının Arxivində saxlanılan sənəd 

1918-ci ilin noyabr ayında Osmanlı qoşunlarının Mudros 

razılaşmasının şərtlərinə görə Naxçıvanı tərk etməsi ilə əlaqədar 

yerli əhalinin təəssüfünü əks etdirir. Sənəd həm də o dövrdə 

bölgə əhalisinin vəziyyətini, ermənilərin bölgənin türk-müsəlman 

əhalisinə qarşı törətdiyi vəhşiliklərin mahiyyətini göstərən 

faktlarla zəngindir. Teleqrafdan o da aydın olur ki, bəhs olunan 

dövrdə Araz Türk hökumətinin qurulması üçün Osmanlı dövlətinə 

müraciət edilmiş, yerli əhalinin ciddi səyləri hesabına Cənubi 

Qafqazda yeni türk cümhuriyyətinin qurulması mümkün 

olmuşdur. Sənədi Naxçıvan, Şərur, Zəngibasar, Vedibasar və 

Gərnibasar mahallarını təmsil edən nümayəndələr imzalamışdır. 

Əsrlərdən bəri türk arzusu ilə yaşayan Qafqazın yüz 
minlərlə müsəlman əhalisinin dini və qanıbir qardaşlarına 
qovuşduğu bu məsud günləri tərif etməkdə acizik. Bununla 
bərabər, siyasətlə bağlı müvəqqəti ayrılığımızı eşitdiyimiz 
gündən kədərliyik. Ancaq Allahın taleyimizə bəxş etdiyi bu 
qüdrətə inanırıq, lakin qısa bir vaxtdan sonra məqsədimizə 
çatacağımıza, bu yolda hər şeyi nəzərə alaraq yenə 
qovuşacağımıza ümid edirik, təsəlli tapırıq. Nəyin bahasına 
olursa-olsun biz buna nail olcağımıza and içmişik. Yeganə ümid 
və pənahımız olan Osmanlı dövlətinin bizi unutmayacağını 
bilirik. 

Türk ordusu burdan çıxmağa məcbur edilib, türk 
müsəlman torpağında qalan biz, Qafqaz müsəlmanları, günü-
gündən kin-küdrəti artan, daim bizim qanımızı içməyə hazır olan, 
buna fürsət axtaran qaniçən, canavar, hər cür alçaqlıqdan, 
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fəlakətdən zövq alan erməni əsgərlərinin, erməni əhalisinin 
hücumuna məruz qalmağımızdan, çoxlarımızın qanı hədər 
gedəcəyindən, oğul uşağımızın süngülər altında məhv olaca-
ğından qorxuruq. 

Bizlər bu vəziyyət qarşısında köməksiz, rəhbərsiz, 
ləvazimatsız necə hərəkət edəcəyimizi, necə müqavimət 
göstərəcəyimizi bilmirik. Allah islam millətinin və xüsusilə 
türklüyün banisi və hamisi olan padişahımızı, millətimizi hər 
zaman saxlasın. 

Namus və həyatımızın müdafiəsi üçün İqdır Araz əhalisi 
adından bunları verməyinizi xahiş edirik. 

1. Araz-Türk hökumətinin milisləri (könüllü) üçün iki top, 
kifayət qədər pulemyot, bunlar üçün döyüş sursatı və 
ləvazimat daşımaq üçün heyvan. Osmanlı hökumətini 
nəzərə alaraq mühafizəsini təmin edəcəyimiz zabit, 
əsgər, 2 həkim və müəyyən qədər dava-dərman, tibbi 
ləvazimat. 

2. Yeni geyim alan Osmanlı hərbi hissələrinin köhnə 
geyimlərinin milislərə verilməsi. 

3. Eçmiədzin, İqdır, Naxçıvan məntəqələrindəki ərzağın 
indidən verilməsini xahiş edirik. 

16 noyabr 334 
 

Naxçıvan, Şərur, Zəngibasar, Vedibasar, Gərnibasar 
 

Müvəqqəti Araz hökuməti 

                                                                                              

Qəmərli 

 Mənbə 

1. Türkiyə Cümhuriyyəti Genel Kurumay Askeri 

Tarih ve Stratejik Etüt Başkanlığı Arşivi (ATASE) 

A 4. 8314, kls.251, d. 1-4. f.33. 
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NAXÇIVANLILARIN ÖZ TORPAQLARININ QURULAN 

AZƏRBAYCAN CÜMHURİYYƏTİNƏ BİRLƏŞDİYİNİ  

ELAN ETMƏLƏRİ HAQQINDA 

 
Ümumi Hərbi Dairəyə 
Şöbə: 2 
Nömrə: 4186 
 

Xariciyyə nəzərətinin diqqətinə 

 
Hörmətli əfəndi həzrətləri 
 Qafqazda Naxçıvan ətrafında müsəlmanların erməni 
zülmündən bezərək özlərinin müdafiəyə başladıqlarını və bir 
erməni taboru ilə etdikləri müharibədə qalib gələrək Naxçıvan və 
Şərur ərazisini ermənilərdən azad etdikləri və bunların Azər-
baycan Cümhuriyyətinə birləşdirildiyini elan edərək adıçəkilən 
cümhuriyyətin bayrağını dalğalandırdıqları kəşfiyyat məlumatları 
əsasında 15-ci kolordudan 12 oktyabr 1919-cu il tarixli şifrə ilə 
bildirilmişdir. 
 
       Hərbiyyə naziri

134
 

 

Mənbə: 
1. Osmanlı arşiv belgelerinde Nahçıvan. İstanbul, 2011, 568 s. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                           
134 Camal Paşa Mersinlinin imzası ilə 
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AZƏRBAYCAN RESPUBLİKASI NAZİRLƏR ŞURASININ 
CƏNAB SƏDRİNƏ 

 
6-10 noyabr 1919-cu il 

№ 10, Paris, VI məktub 

 
... Polkovnik Haskel də bir neçə günlüyə bura gəlib. Mən 

dünən ondan məktub aldım. O, məktubda nəzakətli bir təzdə 
görüşmək istədiyini bildirdi. Bu gün cənab Məhərrəmovla 
birlikdə onun yanında olduq. O, ilk növbədə polkovnik Reyin 
Tiflisdən salamını və Kanada Qırmızı Xaç Cəmiyyətinin bizə 
verdiyi 200 yeşik xəstəxana materiallarının (Bu barədə Sizə daha 
əvvəl məlumat çadırmışdım.) Amerika gəmisində Batuma 
göndərilməsi ilə əlaqədar sifarişini mənə yetirdi. Sonra cənab 
Haskel ölkəmizdə müşahidə etdiyi qayda-qanun barəsində tərifli 
sözlər dedi. O, özünün Bakıda ehtiramla qəbul olunmasından çox 
razıdır. Bizim sadə camaat xoşuna gəlib, “xalqınız sülhsevər 
xalqdır və qətiyyən ermənilərin düşməni deyil”, “əgər siyasət 
adamları olmasaydı, ermənilər də sakit yaşayardılar” - deyir. 
Naxçıvan və Şərur dairələrində indi çox sakitlikdir. Amerikalı 
qubernatorun idarə etdiyi neytral zona yaradılmışdır. 

Mən Naxçıvan və Şərur dairələrində Ermənistanla bizim 
əhali arasında qarşılıqlı münasibətlərin nizama salınmasında 
onun necə mühüm rol oynadığı barəsində hökümətimizin artıq 
Nümayəndə Heyətinə xəbər verdiyini polkovnikə dedim və eyni 
zamanda öz adımdan da ona minnətdarlığımızı bildirdim. Sonra 
xatırlatdım ki, hökumətimizdən bizə çox xoş olan bir xəbər 
almışam. Bu da Naxçıvanda və Şərurda baş verən hadisələrdə 
guya müsəlmanların günahkar olması barəsində ermənilərin 
burada yaydıqları yanlış məlumatlarla bağlıdır. Ermənilər guya 
bu barədə polkovnik Haskelin Ermənistan Parlamentindəki 
çıxışında məlumat verdiyini iddia edirlər. Əslində isə 
hökumətimizin də bildirdiyinə görə həmin yalan xəbəri 
polkovnik özü təkzib edib. Polkovnik Haskel dediklərimlə 
razılaşdı. 

Bizim, suallarımıza cavab verərkən polkovnik əmin 
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olduğunu qeyd etdi ki, Zaqafqaziya xalqları, hətta bütün Qafqaz 
xalqları birlikdə yaşaya bilərlər. Çünki onlar hər şeydən əvvəl 
iqtisadi cəhətdən bir-birləri ilə möhkəm bağlıdılar. Lakin baş-
lanğıc mərhələdə hər hansı qüdrətli dövlətin onlara himayədarlıq 
etməsi zəruridir. Həmin dövlət ilk növbədə bütün regionda 
maliyyə vəziyyətinin yaxşılaşdırılmasına yardım göstərməlidir. 
Bir neçə ildən sonra hər bir xalq mandat sahibi olan dövlətin 
himayədarlığından tədricən qurtararaq öz müstəqil həyatını təmin 
edə bilər. “Qəyyumluqdan birinci növbədə sizin Azərbaycan 
qurtarmalıdır!” - deyə polkovnik Haskel xəritədə Azərbaycanı 
göstərərək bildirdi. Görünür, ölkəmiz onda çox yaxşı təssürat 
yaradıb. Əlbəttə, bütün bunları görmək bizim üçün çox xoş idi. 

Mənbə: 
 

1. Topçubaşov Ə. Paris məktubları. Bakı: Azərnəşr, 1998, 
         120 s. 

 
19 oktyabr 1918, çaharşənbə 

 

Qəmərli qəryəsinə azim olan nümayəndələr bu gün Nax-
çıvana övdət edib Qəmərli qəryəsində Rüşdü bəy həzrətlərinin 
təhti-sədarəti altında qoşad olunan “Araz-Türk” hökumətinin 
xəbərini əhaliyə yetirdikdə yerli vəzarətin yapılmasını bəyan 
etdilər. Məzbur hökumətinin dərc olunan adamları vəzarətə 
intixabi olunmuşlar. 

1) İbrahimağa Qarslı – vəziri-cəng 
2) Əmir bəy Nərimanbəyov – hərbi diktator 
3) Bağır bəy Rzayev – vəziri-mülkiyyə 
4) Qəmbər Əli bəy Binənngari – vəziri-maliyyə 
5) Məhəmməd bəy Məhəmmədbəyov – vəziri-ədliyyə 
6) Həsən bəy Səfiyev – vəziri-xariciyyə 
7) Mirzə Hüseyn Vaizi İrəvani – Şeyxül-islam 
8) Əli Əşrəf bəy (Kürd) – Bunlar kürdlər tərəfindən ayrıca 

qeyd olunmalıdır 
9) Kürdlərin müftisi 
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1919 miladi, 4 yanvar 

 

Bu gün Ordubada Şərur və Naxçıvan vəkilləri hökuməti-
məhəlliyyəyə cəm olub parlament seçkisi barəsində böyük 
müzakirə olundu. Natiqlərdən Əmir bəy Nərimanbəyov, Məşədi 
Abbas Əli Hacı Kərim oğlu İrəvani, Xəlilağa Ağalarov gözəl bir 
nitqlər irad etdilər. Nərimanbəyov cənabları bu mühüm təşkilatın 
əcələ ilə əmələ gəlməsinin məmnu bildi və müzakirə vaxtı “par-
lament” sözü ləğv olub bu təşkilat “milli şura” adı ilə adlandı. Bu 
Milli şuraya üzv intixabi olundular. Nehrəm tərəfindən Kərbəlayi 
Muxtar Hacı Cəfərzadə, Cəhriq tərəfindən Məşədi Sadiq və 
Əbdül Əzim Rüstəmov, Naxçıvandan Hacı Mehdi Bağırov, 
Axund Əli Həsənzadə, Xəlil ağa Ağalarov, Mirzə Abbas 
Qədimov, Cəfərqulu xan Naxçıvani və Şərur nahiyəsindən... 
Ordubad nahiyəsindən, Əlincə çay nahiyəsindən Məsuməli bəy 
Binənigari və Qənbər Əli bəy Bənənigari238. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                                           
238  Mirzə Bağır Əliyev. Qanlı günlərimiz.Bakı: Azərnəşr, 1993, 142 s. 
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Naxçıvan Araz-Türk Cümhuriyyəti 

(noyabr 1918-mart 1919-cu il) 
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Araz-Türk Cümhuriyyətinin bayrağı 

 

 
 

Cənub-Qərbi Qafqaz Respublikası  

(dekabr 1918-aprel 1919) 
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Araz-Türk Cümhuriyyəti hökumətinin yerləşdiyi bina.  

Naxçıvan şəhəri 
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Yuxarıda sağdan 1-ci Cəfərqulu xan, 2-ci Rəhim xan,  

aşağıda sağdan 1-ci III Kəlbalı xan Naxçıvanskilər 

 

 

 

 

Mirzə Nəsrulla Əmirov 

 
Əmir bəy Nərimanbəyov 
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 Mir Hidayət bəy Seyidov 

yoldaşı Şövkət xanım 

Kazımbəyova ilə 

Rəhim xan Naxçıvanski 

 
Bəhram xan və Kamran xan 

Naxçıvanskilər 

 

Qənbərəli bəy Bənəniyarlı 
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   İbrahim bəy Cahangiroğlu                        Səməd bəy Cəmillinski 

 

                                                       

       Məmmədbağır Rzayev                            Cəfərqula xan Naxçıvanski 
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              Əli Səbri Qasımov         Məhəmməd xan Təkinski  

       

        Kərim xan İrəvanski                     III Kəlbalı xan Naxçıvanski 
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İrəvan müəllimləri: Soldan sağa: 3-cü Haşım bəy Nərmanbəyov, 

5-ci Gövhər xanım Qazıyev 

 

 
 

İrəvan Gimnaziyasının müəllim və şagirdləri: ikinci cərgə (soldan sağa:)         

5-ci Haşım bəy Nərimanbəyov. Arxadan ikinci cərgədə soldan 3-cü 

(furaşkalı) Nəriman bəy Nərimanbəyov. 1900 
239

 

                                           
239 Nərimanbəyovlarla bağlı şəkillərin bir qismi Ə.Tahirzadə, O.Tahirlinin “Azərbaycan 
Cümhuriyyəti tələbələri” kitabından götürülmüşdür. 
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         Nəriman bəy Nərimanbəyov             Abbasəli bəy Makinski         

                                                

 

            
          
     Fərman bəy Nərimanbəyov                     Yaqub bəy Nərimanbəyov 
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           Nehrəm taborunun başçısı                Baş Noraşen və Düdəngə  

                    Kalba Muxtar                           taborunun başçısı Fətulla  

                                                                                 Hüseynov 
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ƏMİR BƏY NƏRİMANBƏYOVUN ADI VƏ İMZASI OLAN 

ARXİV SƏNƏDLƏRİ 
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