AZERBAYCAN-OSMANLI S~YAS~-ASKER~~~L~~K~LER~~
(1917-1918).
iSMAYIL MUSA°
Kafkasya'ya ait problemlerin çözümünde ilgili olan Osmanl~, çe~itli devletlerin destekledikleri Ermenilerin Azerbaycan topraklar~ na tecavüz etmesine ilgisiz kalamazd~. Bu durum asl~ nda a~a~~daki nedenlere ba~hyd~. a)
Baz~~ devletlerin Ermenileri korumak ad~~ alt~ nda ve onlar~ n arac~l~~~~ile
Transkafkasya'da güçlenmek amaçlar~, bununla da Osmanl~~ imparatorlu~u
için do~rudan belli tehlike olu~turmalar~, b) Ermenilerin Türkiye ve Azerbaycan topraklar~~ hesab~ na "Büyük Ermenistan" kurmak arzular~ ; c) Azerbaycan'~ n Türk Müslüman nüfusunun maksatl~~soyk~ r~m~~siyasetine u~ramas~,
siyasi-askeri yard~ma kesin ihtiyaç duymas~~vs.
1917 y~l~ n~ n sonlar~ na do~ru Ermeniler bölgedeki amaç ve siyasetlerini
tam olarak aç~ klad~ klar~ nda ve Azerbaycan s~ n~flar~ nda çok say~l~~zorakilik
hareketlerine ba~vurduklar~ nda, Osmanl~~ baz~~ önlemler almak zorunda
kald~ . Bu konuda ilk olarak Transkafkasya'da askeri operasyonlar~~ durdurmak ve durumu sabitle~ tirmek yolunda gösterilen diplomatik giri~imleri belirtmek laz~md~ r. Bu giri~imler içerisinde Osmanl~~Devleti ile Güney Kafkasya
komiserli~i aras~ nda 05 Aral~k 1917 y~l~ nda imzalanan 14 maddelik Erzincan
Mütarekesi2 önemlidir. Baz~~Ermeni yazarlar~~(O. Minasyan vs.) "Erzincan
Mütarekesi"nin Sovyet Rusya hükümetinin teklifi do~rultusunda kabul edildi~ini yazsalar da, asl~ nda bu i~e Osmanl~' taraf~ ndan te~ebbüs edilmi~ti. Bu
mütareke bir taraftan Ermenilerin dayand~~klar~~Rus askerlerinin Kafkasya'dan çekilmesinde, di~er taraftan ise Azerbaycan topraklar~ n~n, ayn~~zamanda
Nahç~van, Zengez~~ r ve Karaba~~bölgelerinin Ermenilerin tecavüzünden korunmas~ nda önemli rol oynad~. Ama Ermeni yazarlar~ n~ n tersini iddia etmelerine ra~men, Rusya'n~n ve Ta~naklar~ n hareketleri yüzünden bu bar~~~uzun
sürmedi.
* Makalede esasen Azerbaycan'~ n Nahc~van, Zengezur ve Karaba~~bölgelerine Osmanl~~
Devleti taraf~ ndan yap~lan yard~ mlardan bahsediliyor.
I Bakü Devlet Üniversitesi (Azerbaycan)ö~r. üyesi.
2 Document' Vne~ney politik' SSSR. Moskva, 1960, 95. 53-57.
3 Bkz. H.K. Türközü, Osmanl~~re So~ yet Belgelerifle Ermeni Mezali~ni. Ankara, 1982, ss.
33-40.
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1917 y~l~n~n sonu-1918 y~l~n~n ba~~nda Ermenilerin ~revan Vilayeti'nin
Müslüman köylerinin ahalisine kar~~~yapt~klar~~ vah~ilikler I Osmanl~~silahl~~
kuvvetlerinin askeri operasyonlara ba~lamalanna neden oldu. Kafkasya Ordusu ba~~Komutan~~Mehmet Vehip Pa~a da hakl~~olarak bunu "Ermenilerin
Güney Kafkasya'n~n silahs~z Müslüman ahalisi üzerinde yapt~~~~vah~ililderle"
esasland~rarak mecburiyetten ve hümanist borçtan ileri geldi~ini, bar~~~n bozulmas~~demek olmad~~~n~~belirtiyordu5.
1918 y~l~n~n ba~~nda Güney Kafkasya'da toplumsal siyasi durum gayri
sabit ve buhranl~yd~ . Transkafkasya Seymi Müslüman fraksiyonlar~n~n üyeleri
Azerbaycan'~n gelece~inden rahats~z olarak çe~idi önlemler almaya çal~~~yorlard~. ~lk olarak kar~~daki a~~r yolda siyasi-askeri destek, oriyentasyon konular~~aç~kl~~a kavu~turuldu. Bir s~ra objektif nedenlerle ve çok do~ru olarak
Türkiye oriyentasyonu seçildi. Bu arada baz~~bölgelerde, özellikle eski ~revan
kaz~s~nda ve eskiden bu kazaya dahil olan Nahç~van'~n bat~s~nda Ermenilerce
yap~lan vah~ilikler6 Azerbaycan'~n siyasilerini rahats~z etti. Azerbaycan'~n gelece~i ve ~revan Kazas~'nda olu~an olaylar Transkafkasya Seymi Müslüman
fraksiyonunun 31 Mart, 04 Nisan, 10 Nisan, 01May~s 1918 tarihli toplant~lar~nda tart~~~ld~7.
Seymin 04 Nisan 1918 tarihli toplant~s~nda Almanya'n~n ~ran'daki eski
konsolosu ~peyderle fikir al~~veri~i zaman~~siyasi oriyentasyonu konusu aç~klanm~~t~. Bu konu ile ilgili olarak ~peyder'e a~a~~dakiler bildirilmi~ti: "Orientasyon konusunda Güney Kafkasya Türklerinin mevkii bellidir. Bu AlmanTürk oriyentasyonudur. Bizim bu kanaatimiz güçlüdür ve kom~ulanm~zdan
herhangi birinin kabul etmeyece~i taktirde de~i~meyecektir"8. En önemlisi
ise ~peydedin ülke dahilinde anar~i olaca~~~takdirde durumu düzene sokmak için d~~~güçlerin ça~nlmas~n~n mümkünlü~ü sorusuna cevap verilirken,
bunun sadece Osmanl~~Ordusu olabilece~i söylenmi~ti.
t Osmanl~~Belgelerinde Ermeniler (1915-1920). Ankara, 1995, II. Bask~, ss. 3-13, Ar~iv
Belgelerine Göre Kafkaslar'da Anadolu'da Ermeni Mezalimi, Il C. 1919. Ankara, 1995, ss. 18-22,

28-31, 34-35, 45-49, 72-74; H.K. Türközü, a.g.e., ss. 81-90; Azerbaycan Cumhuriyeti Merkez
Devlet Ar~hi (MDA), fond (f.) 28, siyah~~(siy.) 1, i~~185, vereg (v.) 7,9, i~~186, v. 7-8; f. 970. siy. 1,
i~, 253, v. 10-11, 18-19 vs.
5 Dokumentc i material~~po vne~ney politike Zakafkazya i Gruzii. Tiflis, 1919, s. 41.
Azerbaycan Cumhuriyeti MDA, f. 28, siy. 1, i~~185, v. 7, 9 i~~186, v. 7-8; f. 970, siy. 1, i~~253,
v. 10-11, 18-19.
7 Ayn~~yerde, f. 970, siy. I, i~, 1, v. 6. 12, 26, 30.
ti Ayni y.. v. 12.
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10 Nisan 1918 tarihli toplant~da ise Seymin üyesi M.H. Seyidov'un eski
~revan Kazas~ 'mn hudutlar~ nda (Nal~ç~van da dahil) iki ay önce Ermenilerce
Müslümanlar~ n öldürülmesi ve yerle~tikleri arazilerden ç~ kar~lmas~~ vs. konular~~ anlatan konu~mas~~dinlenilmi~, 80 bin Azarbaycanl~~göçmeninin yard~ msiz kald~~~~özellikle vurgulanm~~t~". Durumun ciddili~i dikkate al~ narak toplant~da ~revan Müslümanlar~~için olu~turulmu~~tehlikelerin kald~ r~lmas~~ için
Güney Kafkasya Seymi Ba~kanl~~~-Çhenkeli hükümeti ile giri~imler ba~lat~lmas~~ ve a~a~~dakileri yerine getirmek karar~~ al~ nd~: 1) Azarbaycanl~lara yard~ m gönderilmesi 2) Tüm Müslüman göçmenlerin kendi yerlerine geri
dönmesi 3) Onlara acilen yiyecek yard~ m~ n~ n yap~ lmas~~4) Vah~ilik yapan
Ermeni askeri birliklerinin iptali 5) Ek yard~m için Azerbaycanl~~ göçmenlerin
say~~ ve durumunun ö~renilmesi.
Birlikte yap~lan toplant~lardan birinde (01 May~s 1918) Seymin üyesi
olan Trabzon konferans~ n~ n i~tirakçisi M.H. Hacinski'nin konu~mas~~ tart~~~ lm~~~sava~a do~ru geli~mekte olan Osmanl~-Transkafkasya kar~~~durmas~ n~ n
ortadan kald~r~lmas~~ için giri~imlerde bulunulmu~tu.
Bu konudaki tutanaklarda ilginç bir fikir vard~ r. "Transkafkasya'da uluslararas~~ anla~mazl~~~ n a~~rl~~~~Osmanl~~yüzünden olacakt~ r. Bu durumda
Osmanl~~ Azerbaycan Türklerinin savununcu olmal~~ ve onlar~ n kom~ular~yla
kar~~l~ kl~~ ili~kilerinin bozulmas~ n~ n as~l sebebi oldu~u için, önemli askeri gücünü Do~u Transkafkasya'ya sokmal~~ ve bu yolla da bizi soyk~ r~ mdan kurtarmal~d~ r. Çünkü o zaman biz bütün yönlerde dü~manla çevrelenmi~~olaca~~z"">. Ayn~~ toplant~da Enver Pa~a'n~ n Osmanl~-Azerbaycan müttefikli~i teklifine yakla~~m~~ aç~ klanm~~t~. Protokolde hem de "Ermenistan'~ n ba~~ms~zl~~~~
için neler dü~ünüyorsunuz?" sorusuna Enver Pa~a'n~ n birçok objektif cevab~"E~er Ermeni halk~~ ~ngiliz-Rus siyaseti için Türklere kar~~~fesatlar~~ durdurursa Türkiye ba~ms~z Ermeni Devleti'nin kurulmas~ na itiraz etmez" olmu~tu".
Osmanl~'n~ n Azerbaycan'a siyasi-askeri destek olmas~, Nahç~van, Zengez~~r ve Karaba~~bölgelerine askeri yard~m göndermesi i~i Azerbaycan Demokratik Cumhuriyeti (ADC) kurulduktan sonra gerçekle~ ti. Bunu Azerbaycan
Geçici Milli ~uras~ mn mevkii de etkiledi. Durumdan do~ru sonuçlar ç~ karan
Milli ~ura ba~~ ms~zl~~~ n korunmas~ nda özellikle de Ermenilerin ve ~ran'~ n
Ayni y., N'. 27.
Ayni y., N'. 30.
IL Ayni yerde.
9

I()

512

~SMAYIL MUSA

göz diktikleri topraklar~ m~z~n bütünlü~ünün temininde Türkiye'nin samimi
yakla~~m~~ve büyük yard~m~n~~ reel olarak de~erlendirebildi. Hükümet ba~kan~~F. Hoyski'nin Milli Sura'n~n 29 May~s 1918 tarihli Tiflis toplant~s~n~n 3.
Say~l~~protokolündekit2 bilgiden belli oluyor ki, ADC ilk gününden Ermenistan'la s~n~rlar~ n~~düzenlemeye ba~lam~~, bu konuda Ermeni milli ~uras~~ ile
konu~malar yapm~~t~.
Azerbaycan Milli ~urasfn~n 6. Toplant~s~ nda eski ~revan Kazas~'ndan gelen heyecanl~~haberler konu~ulmu~, 206 köyün yok edilmesi, göçün say~s~ n~ n
150 bine ula~mas~ndan duyulan rahats~zl~k dile getirilmi~ti13. Bunun içindir
ki, Milli ~ura'nin 7. Toplant~s~nda Türkiye'nin askeri yard~m~~ konusu gündeme getirilmi~, ona yakla~~mlar aç~klanm~~, tart~~malar yap~lm~~t~".
Azerbaycan Devleti'nin bütünlü~ü ve güvenli~i bak~m~ ndan ADC hükümeti, Osmanl~~ve Transkafkasya Devletleri ile yapt~ klar~~Batum konu~malar~n~n olumlu sonuçlar do~urmas~nda ilgili olmu~tur. Bu konu~malar sonucunda 04 Haziran 1918 tarihinde yap~lan "Osmanl~~ imparatorlu~u ile Azerbaycan Cumhuriyeti aras~nda Dostluk Mukavelesi"°5 bir milletin iki devleti
aras~ndaki ili~kiler bak~ m~ndan tarihte önemli bir olay ve a~amad~ r. Bu mukavelenin 4. Maddesi ara~t~ r~ld~~~nda, kesin konu Osmanl~'mn Azerbaycan'a
siyasi-askeri yard~m~~bak~m~ndan çok önemlidir. Mukavelede e~er ülkede güvenli~i ve asayi~i temine ihtiyaç olursa Osmanl~~Hükümeti'nin Azerbaycan
hükümetine askeri yard~ m gösterebilece~i yaz~ l~yd~. 3. Madde de
(Transkafkasya Devletlerinin s~n~ rlar~n~~belirleyen) Azerbaycan'~n Nahç~van,
Karaba~~ve Zengezur bölgelerinin arazi mensubiyetinin objektif olarak çözümünün yap~lmas~~bak~m~ndan önemlidir.
Bu mukavele Azerbaycan'~n siyasi çevreleri taraf~ndan tek anlaml~~ kar~~lanm~~~ve tarihi edebiyatta çe~itli yönlerden tart~~~lm~~ur. Onu Azerbaycan'~ n
ba~~ms~zl~~~na gölge dü~ürmesi ve Türkiye'ye ba~l~~duruma sal~ nmas~~yakla~~m~~ile ele~tiren siyasetçi ve tarihçiler de olmu~tur. Ama bizce burada F. Kaz~ mzade'nin "The struggle for Transcaucas~a (1917-1921)" kitab~ nda'" yazd~~~~
bir fikri ile raz~la~mamak elde de~il; Azerbaycan bu mukavele ile hiçbir ~ey
Ayni y., v. 51.
y., i~~6, v. 1-2.
Ayni y., 1, v. 57-61.
15 Osmanl~~Devleti ile Azerbaycan Türk Hanl~klar~~Aras~ndaki Münasebetlere Dair Ar~iv
Belgeleri, II c. (1575-1918), Ankara, 1993, sa. 225-229; Azerbaycan Cumhuriyeti MDA, f. 894, siy.
2, i~~88, v. 1-3; f. 28, siy 1, i~~33, v. 12-13.
F. Kazem-Zadeh. Stn~ggle for Transcaucasia (1917-1921). New-York, 1951.
12

13 Ayni
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kaybetmedi, aksine, Türkiye'nin yard~m~n~~kazand~. Hem Batum mukavelesinin ~artlar~~ve onlara dayanarak da ADC'nin Osmanl~'ya ba~vurusu, hem de
Ermenilerin Nahç~van bölgesindeki vah~ilikleri Osmanl~~Devletini kesin önlemler almaya zorlad~. Türkiye ar~ivlerindeki matery-allerden birinde Üçüncü
Ordu karargah~ndan gönderilen 19 say~l~~mektupta "Batum mukavelesine
dayanarak Ermenilerin bir s~ra yerlerden, (ayn~~zamanda Nahç~van, Culfa
vs.) ç~ kmalar~~gerekti~i halde bunu yapmad~klar~~yaz~l~yd~ '''. Bunu dikkate
alarak belli askeri nitelikte ad~mlar at~lmas~, ilk olarak da Azerbaycan'a askeri
birliklerin gönderilmesi önemli say~lm~~t~.
Bu s~ra Türkiye ara~urmac~lar~mn (H. Onk. E. Aycan vs.) yazd~klar~~gibi,
Kafkasya Türkleri daha 1917 y~l~n~n Kas~m ay~nda Musul'daki 6. Ordu komutanl~~~~ile ili~ki kurarak Ermenilerden kendilerini savunmak için yard~m istemi~lerdi18. Bu ba~vuru sonucu küçük bir birlik durumu ö~renmek için
Azerbaycan'a gönderilmi~ti.
1918 y~l~~Nisan ay~nda Mehmet Vehip Pa~a Bakü'yü almak ve Müslümanlar~~kurtarmak için birlikler göndermeyi gerekli gördü~ünü bildirmi~ti. Ama
Osmanl~~Devleti'nin bu niyeti ile onun müttefiki olan Almanya raz~~de~ildi.
Ama Almanya istemese de Osmanl~~ ~mparatorlu~u'nun bölgedeki mevkii ile
raz~la~mal~~oldu. Bunu Hinderburg'un böyle bir dü~üncesi de ispathyor;
"Türkiye s~f~rd~r, ama Dardaneli koruyan, Gutel-Amara'y~~ele geçiren, M~s~r'a
kadar giden, Ermenistan'a Rus sald~r~s~n~~ durduran, tarihteki Türk ~mparatorluklar~~ s~ ras~nda yer alan, yüz binlerce dü~man birliklerini kuvvetli ordular~~ile yenen, kendine has ve bizim için de~erli bir s~f~rd~r"").
1918 y~l~~ilkbahar~n~ n sonu, yaz~n ba~lar~nda Azerbaycan'a öncelikli olarak ise Nahç~van, Zengezur, Karaba~~bölgelerine yeteri kadar birlik göndermek için acil ihtiyaç vard~. Bunun içindir ki, Osmanl~~Devleti'nin yöneticileri
May~s~n ortalar~nda Aleksandropol (Gümrü)-Culfa demiryolunun onun birliklerinin kullan~m~~için verilmesi talebinde bulundu. Gümrü'yü alan M. Vehip Pa~a'n~n buradaki Ermeni birliklerinin kumandan~~General Nazarbeyov'a
Osmanl~~askeri birliklerinin demiryolu arac~l~~~~ile Culfa'ya geçmesi talebi ile
ba~vurusu oldu. Aksi taktirde bu yolun yaya olarak gidilece~i bildirildi. Türkiye tarihçilerinden H. Onk "Yeni Azerbaycan Cumhuriyeti kurulurken" adl~~
makalesinde ve A. K~~rat ise "Türkiye-Rusya" eserinde bu konuda ~öyle yaz17

Askeri Tarih Belgeleri De~gisi, Ekim 1985. y~l 34 say~: 85, Ankara, 1985, s. 195.
Aysan. Büyük Harbde; ~zan Cephesi, c. 3. ~stanbul, 1938, ss. 3-14.
"~storik-marksist", ku. VI. Moskva, 1938, s. 79.

18 E.

Belleten C. LXIV, 33
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m~~lar: ~stanbul hükümeti ve Ba~~komutanl~ k, acil taleplere göre Azerbaycan'a geç bile olsa bir ordu göndermeyi önemli bularak harekete geçti. Almanlar~n müdahale etmemesi için bu orduya Kafkasya ~slam Ordusu ad~~verildi.
Azerbaycan'da yeni ve düzenli güç olarak bu ordu burdan toplanacak gönüllülerle güdenecekti. ~ngilizlerin Tebriz ve Azerbaycan'a girmelerini önlemek
için Yakup ~evki Pa~a'n~n kumandanl~~~~alt~nda 9. Ordu harekete geçti. ~slam
Ordusu'nun çekirde~i 9. Ordu'nun 5. Kafkasya kolu idi20.
Kafkasya ~slam Ordusu'nun Ba~~kumandan~~ olarak atanan Nuri Pa~a 20
büyük ve belirli say~da küçük rütbeli subaydan olu~an bir kaç birlikle Musul'dan yola ç~karak 09 May~s 1918 y~l~nda Tebriz'e vard~, 16 May~s tarihinde ise
Nahç~van'a geldi. O, Ermenilerin sald~r~lar~n~~ durdurmak amac~yla yap~lacak
i~lerin düzenlenmesi için (burada 10 top ve yakla~~ k bin kadar silah verdi)
bir k~s~m askeri Nahç~van'da b~ rak~p Gence'ye gitti.
Andarnik'in birliklerinin bölgede yapt~ klar~~vah~ilikleri gören ve Azerbaycan'll nüfusu kurtarmaya çal~~an Osmanl~~Devleti, 1918 y~l~ n~n yaz~nda
Nahç~van bölgesine yeteri kadar askeri birlik-Kaz~m Karabekir Pa~a'n~n komutanl~~~ ndaki silahl~~kuvvetlerin ön birliklerini gönderdi, burada K. Karabekir Pa~a'n~ n karargah~~kuruldu'''. Osmanl~~askeri birliklerinin Nahç~van'a
geli~i Sovyet döneminde yap~lan ara~t~rmalarda ve bas~lan eserlerde tek yanl~~
ve yanl~~~ aç~ klanm~~t~ r. Böyle ki, G. Medetov hiç bir ar~iv materyaline dayanmadan Osmanl~'n~~~~Nal~ç~van'~~ kendisinin bir eyaleti ilan etti~ini yazm~~,
bunu i~galcilerin (yani Osmanl~~Türklerinin) ~ehirde kendi bayraklar~ n~~asmalar~~ile ispat etmeye çal~~m~~t~r. Ne yaz~ k ki, yeni tarihi dönemde de daha
önceleri yasaklanm~~~olan ar~iv dökümanlar~~ve materyallerine dayanarak
objektif ara~t~ rmalar için geni~~imkanlar olu~tu~u halde A. Hac~yev ve di~erleri bu yanl~~~fikirleri tekrarhyorlar22.
G. Medetov Osmanl~'n~ n bölgede milli komite ve milli birliklerini b~rakmas~n~, K. Karabekir Pa~a'n~n üç günlük talana izin vermesini, durumu
düzeltmek için yap~ lan ciddi ceza tedbirlerini, orduya yard~m için yerli halktan yiyecek toplanmas~n~~Azerbaycan'da i~gal ve sömürge durumu gibi de~erlendirmi~tir. Asl~ nda ise, Osmanl~~ Devleti'nin birlikleri Nahç~van'a ADC hü20 A.N. Kurat, Türkiye ve Rusya, Ankara, 1990, ss. 530-531.
21 Bkz. K. Karabekir, ~stiklal Harbimiz. 5 ciltte, lc. ~stanbul, 1995, ss. 77-79; F. K~ rz~oglu.
Kaz~m Karabekir (Kendi Eserleri, Hal tercümeleri ve Ar~iv belgelerine göre). Ankara, 1991, ss.
18-19.
22 A. Hac~yev, Kars ve Araz-Türk Respublikalarunn Tarihinden. Bakü, 1994, s. 46.
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kümeti ile olan ili~kileri ve onun daveti üzerine Azerbaycanl~lan kurtarmak
ve toprak bütünlü~ünü korumak amac~~ile gelmi~lerdi. Milli birlikler ve milli
komiteler Osmanl~~Türklerinin bölgede olduklar~~dönemde ve buray~~terkettikten sonra da faaliyet göstermi~lerdi. Halktan yiyecek toplanmas~na gelince
Osmanl~~Ordusu'nun bu yard~ ma ihtiyac~~vard~. Enver Pa~a'n~n vurguland~~~~
gibi, Azerbaycan'da ordu tutmak Türkiye için her ay 50 bin lira (1 milyon
manat) masraf demekti23.
E. Tokarievski kitaplar~ ndan birinin" "Azerbaycan'da Türk i~gali ve
onun iflas~" bölümünde Osmanl~~ Devleti'nin bölgedeki siyaseti ve amaçlar~ na
ait konular~n gerçek d~~~~anlaum~~ ve ayd~nlaulmas~nda daha da ileri giderek
tersini savunmu~tur: "Kendisinin Mezopotamya'daki zor durumuna ra~men
Türk komutanl~~~~buradan Azerbaycan'a birlikler gönderir". Peki hem kendisinin zor durumuna ra~men, hem de Mezopotamya'n~n önemi bak~m~ndan Azerbaycan'a bu birlikler neden gönderildi. Azerbaycan'~~ i~gal etmek
için mi, yoksa Müslüman nüfusu soyk~nmdan kurtarmak için mi? 1918 y~l~n~n sonlar~nda Azerbaycan'da be~~Türk divizyonunun olmas~~birinci dünya
sava~~nda yenilen ve ba~~ms~zl~~~n~~kaybetmek üzere olan Osmanl~'n~n bu zor
~artlarda bile Azerbaycanl~lara destek oldu~unu ispat etmektedir.
Belirtmek gerekir ki, Osmanl~~ birliklerinin Azerbaycan'a geli~i Bakü
Halk Komiserleri Sovyetini (HKS) rahats~z etmi~ti. Onun ba~kan~~S. ~aumyan
19 May~s 1918 tarihinde Bakü Sovyetinin toplant~s~nda "Rusya ve Güney Kafkasya'da siyasi durum" hakk~ndaki konu~mas~nda Bakü'nün ba~~ms~z Transkafkasya'n~n bir bölümünü olu~turmas~nda Almanya ve Osmar~ll'n~n ç~ kar~~
oldu~unu bildirmi~ti25. O, 22 May~s'ta Kafkasya i~leri üzere ola~anüstü komiser imzas~~ ile ~. Stalin'e çekti~i telgrafta Türkiye'nin Culfa'ya askeri birlik
gönderdi~i konusunda daha üç gün önce Astrahan arac~l~~~~ile bilgi ula~t~rd~~~n~~yaz~yor ve acilen askeri yard~ m istiyordu26. Moskova'ya güvenen S. ~aumyan Lenin'e 23 May~s ve 24 May~s 1918 tarihinde Rusya Halk Komiserleri
Smyeti'ne gönderdi~i telgraflarda" Osmanl~~askerlerinin Azerbaycan'a gelmesinin Sovyetler için do~acak olumsuz sonuçlardan ve kendisinin ald~~~~önlemlerden bahsetmekteydi.
23 Azerbaycan

Cumhuriyeti MDA, f. 894, siy. 10, i~~31, v. 3; li~~153, v. 3.
E. Iz istorii inosrtrannoy interventsii i grajdanskoy voym v Azerbaydjane,

21 Tokarjevskiy

Baku, 1957, s. 133.
25 "Bakinskiy Raboçiy" gazetesi, 21 May~s 1918-ci il.
26 S. ~aumyan. Proizvedeniya, t. 2; 1915-1918. Moskva, 1978, s. 278.
27 Ayni y., ss. 279, 281-283.
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~kinci telgrafta o, Kuzey ~ran'~n da Türklü~ünü (buran~n nüfusunun
Azerbaycanl~lar olu~turmakta) hat~rlanyor. Osmanl~~birliklerinin Araz'~n kenan ile yap~lmakta ve bitirilmekte olan Culfa-Bakü yolu ile ilerlemesinin kolayl~~~m (yolun her iki taraf~nda Azerbaycanl~lar ya~amakta) vurguluyor, yolun kesilmesi için önlemler ald~~~n~, Hac~gabul'daki askeri birliklerin güçlendirildi~ini, Bakü-Culfa yolu ile bir birlik gönderildi~ini, demiryolunun
k~ymetli e~yalar~n~n al~nd~~~n~~yaz~yordu28. Ayn~~telgrafta o kendisinin haz~ rlad~~~~ ~öyle bir plan~~ da aç~ klam~~t~: "Yelizavetpol'a (Gence'ye) yürümek,
önce orada, sonra ise ba~ka yerlerde Ermenilerin isyan~n~~sa~lamak gereklidir".
Bakü HKS'nin üyesi olan askeri, deniz i~leri halk komiseri, Ermeni milletinden olan G. Korganov'un Sovyet Rusyas~'n~n Halk komiserleri ~urasm~ n
Transkafkasya ve Azerbaycan'daki durum hakk~nda 22 May~s 1918 tarihli konu~mas~nda, Osmanl~'n~n kendi birliklerinin demiryolu ile Culfa'ya b~rak~lmas~n~~ talep etti~ini ve Culfa'n~n Bakü'ye kar~~~operasyon merkezine çevrildi~ini, söylüyordu baz~~yabanc~~devletler Ermenilerin amaçlann~~aç~klad~klan
halde, onlar planlar~ n~~Sovyetlerin ideolojisi ile perdelemeye çal~~~yordu.
Bu planlar~n sonucu olarak da, Ermeni tarihçileri (O. Minasyan vs.) Güney
Kafkasya Seymi parçaland~ktan sonra yeni s~ n~rlar~~ ~erur, Nahç~van vs. arazilerin Ermenistan'dan al~nmas~~gibi de~erlendiriyorlard~. Ama Ermenistan
hükümeti Batum mukavelesini imzalamakla Transkafkasya'da olu~an objektif
s~n~r de~i~ikliklerini kabul etmi~ti.
Osmanl~~ Ordusu karargah~ n~n 1 Temmuz 1918 tarihli bilgisine göre,
Ermenilerin Zengezur ve Karaba~~etraf~ndaki özel birlikleri Culfa ve Ordubad için tehlikeliydi. Bu yüzden Ermenilerin Karaba~'da yapabilece~i tehlikeyi önlemek amac~yla 3 Temmuz 1918 y~l~nda Osmanl~~Ordusu'nun bir
k~sm~na Culfa Ordubat yönünden ~u~a'ya hareket emri verilmi~ti. 1918 y~l~~
Temmuz ay~ nda ve A~ustos ba~~nda Nahç~van Bölgesinin baz~~ yerlerinde
Osmanl~~birlikleri ile Andranik'in silahl~~adamlan aras~nda çarp~~malar oldu.
Bununla ba~l~~"A~hatevor" gazetesinin 107. say~s~ nda 3 A~ustos'tan ba~layarak üç gün içinde Nahç~van istasyonu ve çevresinde çarp~~malar oldu~u, iki
Osmanl~~ birli~inin ve onlara yard~ ma gelen Azerbaycanl~larm Ordubat'~n
Ermeniler ya~ayan A~a~~~Aza, A~a~~~Eylis köylerinin yok edildi~i, Yukar~~Eylis'e dokunulmad~~~, Türkiye askeri birliklerinin takip etti~i Andranik'ik Elengez'den geçerek Zengezurea gitti~i yaz~llyd18°.
28 Ayni

y., ss. 281-282.
Azerbaycan ar~i~i dergisi, 1988. No. 1-2, s. 21.
31) Nahç~van özerk Cumhuriyeti Merkez Devlet Ar~ivi, f. 314, siy. 5, iy 63, v. 199.
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1 A~ustos 1918 y~l~ nda Osmanl~~ ~mparatorlu~u'nda kolordular~ n kurulmas~~ve cephelerde yap~lan de~i~ikliklerle ilgili olarak Nahç~van ve Tebriz
bölgelerinin savunmas~~ K. Karabekir Pa~a'n~ n komutanl~~~~alt~ nda olan 1.
Kafkasya kolordusuna verildi3'. Bunun için de K. Karabekir Pa~a 7 A~ustos'ta
Nahç~van'da kendi karargah~ n~~kurdu. Bununla da Zengezur ve çevresindeki
Ermeni askeri birliklerinin Nahç~van'a tecavüzünün kar~~s~~al~ nd~.
Osmanl~~ Ordusu karargah~ n~ n 23 A~ustos 1918 tarihli bilgisine göre,
Zengezur ve çevresinde 8 bin kadar adam toplayan Andranik sald~r~~için f~ rsat kolluyordu. Buna yol vermemek için Serdarabad, Sürmeli çukuru, Igd~ r'dan Culfa'ya kadar 9. Tak~m~ n Nahç~van'da toplanmas~~ gerekli bulundu.
Osmanl~~askeri karargah~ n~ n 28 A~ustos 1918 tarihli bilgisinde çok ilginç
noktalar aç~ klan~yordu: "Nahç~van'~n Kuzeydo~u bölgesinde Andranik 15-45
ya~~aras~ ndaki tüm Ermenileri silaha sarmaya ça~~ rm~~t~ r. Andranik 5 bin
Ermeni ile Gorus'un 10 km güney bat~s~ nda yerle~en -700 piyade, 400 atl~, 4
makineli, 2 da~~topu ile- yerlerin Ermenilerini de ihtilafa ça~~rarak Müslümanlar~~ öldürmeye te~vik ediyor":". Di~er bir bilgide ise, Andranik'in Katar'daki bak~ r, rafine fabrikalar~ nda Frans~zlardan kalm~~~patlay~c~~maddeleri
kullanmakla askeri malzemeler haz~ rlayan fabrika çal~~t~ rd~~~~belirtilmekteydi33.
1918 y~l~~ yaz~ n sonlar~ nda "Karaba~~(~u~a) Cumhuriyeti"' adland~r~lan
oyuncak kurumla birle~mek için Andranik Zab~ k deresinden geçerek Ermenilerin "Küçük Ermenistan' ~ n ba~kenti adland~rd~ klar~~~u~a'ya girmek için üç
kez giri~imde bulundu. Buna yol vermemek için Osmanl~~askeri birlikleri ~u~a'ya girdiler ve ~ehrin bölge valisi olarak atanan Hasan Basri Bey onun savunmas~nda hayli emek verdi. ~öyleki, silah kullanabilen 15-60 ya~~aras~ ndaki
herkes kay~ tlardan geçirildi. Gençler sava~an birliklere al~nd~, 45 ya~~ n üzerindekiler yede~e al~ nd~, al~aliyi silahland~ rmak için 14 komite ve karargah
kuruldu, ~ehrin Ermeni ve Azerbaycanl~~yerle~im bölgeleri aras~ ndaki s~ n~ r
güçlendirildi, zenginlerden toplanan parayla al~ nan tah~ldan ekmek pi~irilerek fakirlere çok ucuz fiyatla sat~ ld~, Türkiyeli askerler gençlere askeri talim
vermeye ba~lad~ lar. Tüm bu tedbirler Andranik'in ve ~ahnazarov'un Zab~ k

31 F.

Kirztoglu, a.g.e., s. 19.
Cumhuriyeti MDA, f. 100, siy., 2, i~~791, v. 92.
33 Ayni yerde.
3 I "Azerbaycan" gazetesi (Bakü, Rusça), 4 Eylül 1918- ci il.
:4r> Ayni y.. 23 Ekim 1918- cilt.
32 Azerbaycan
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deresi yönünden sald~r~ya geçerek ~u~a'r almalar~n~~önledi. Andranik Gorus'a geri dönmek zorunda kald~.
Bu dönemde Sovyet Rusyas~~hükümeti ülke dahilindeki iç sava~a ra~men
imparatorlu~un berpas~~amac~yla yürüttü~ü siyasete uygun olarak, bölgelerdeki ba~~ms~z devletlerin kontrolden ç~ kmamas~~ için çe~itli önlemler al~yordu. Kafkasya'r elden ç~ karmamak için Ermenileri kullan~yordu. Sovyet
politikac~lar~ndan G. Orconikidze'nin 12 Ekim 1918 y~l~ nda Kafkasya ve Kuban'daki duruma ait Lenin'e Vladikafkaz'dan çekti~i telgrafta3" bir çok konuyu aç~ kl~yor ve ~öyle yaz~yordu. "Ermenistan'~n durumu çok kötüdür, ~revan'~ n iki kazas~nda 600 bin göçkiin toplanm~~t~ r, i~gal edilmi~~arazilerde
Türkler Karaba~~nüfusunun yar~s~ n~~katletmi~ler, ~u~a ve Zengezur kazalar~n~n ikisi de onlar taraf~ndan al~ nm~~t~r. Andranik Karaba~'da öldürülmü~tür.
Ermeni nüfusu Sovyet Rusya'dan yard~m bekliyor. Bakü'de 30 bin Ermeni ve
i~çi öldürülmü~tür". Yalanlarla dolu bir telgrafta Ermeni nüfusun Rusya'y~~
yard~ma ça~~ rmas~n~n v~~ rgulanmas~~ resmi Moskova'n~ n gelecek niyet ve
planlar~ndan haber verir gibiydi.
1918 y~l~~ sonbahar~nda Osmanl~'n~ n Azerbaycan Cumhuriyeti'ne ve
onun ayr~~ayr~~bölgelerine gösterdi~i siyasi yard~ m da güçlendi. Bu i~te Azerbaycan hükümetinin üyesi, ADC'nin Osmanl~~Devletinde, Ermenistan ve
Gürcistan'daki ola~anüstü bakan elçisi E. Topçuba~~'n~n 1918 y~l~~Ekim-Kas~m aylar~nda ~stanburdaki görü~me ve konu~malar~~önemli rol oynad~. E.
Topçuba~~'mn 2 ve 21 Ekim tarihlerinde Osmanl~~Devleti'nin sadrazamlan
Talat Pa~a ve ~zzet Pa~a, D~~i~leri bakanlar~~Ahmet Nesim Bey ve Nebi Beyle,
3 Ekim'de Adliye ve Harbiye bakanlar~~Halil Beyle ve Enver Pa~a ile görü~lerinde, resmi ~stanbul Kafkasya'da sabitli~in olu~mas~nda ilgili oldu~unu ve
bölgenin halklar~n~n rahat ve birlikte ya~amas~n~, iç s~n~rlara ait problemlerin
kendilerinin çizmelerini istedi~ini bildirdi".
Harbiye Bakan~~Enver Pa~a ile 3 Ekim'de yap~lan görü~meden Nuri Pa~a'n~ n ve Türk birliklerinin Azerbaycan ahalisi taraf~ndan iyi kar~~lanmas~, Almanlar~n Kafkasya'daki temsilcisi Kress'in ba~~ms~z Azerbaycan Devleti'nin
kurulmas~n~~savunmas~~vs. Konulan aç~ kland~. 21 Ekim'de ba~~vezir ~zzet Pa~a
ile sohbet zaman~~o bildirdi ki, ~imdi biz zor durumdarz, yenilmi~iz, ama
Azerbaycan'~~seviyoruz ve ~imdiye kadar yapabilece~imizi yapm~~~z. E. Topçuba~~~Osmanl~'n~n yeni D~~i~leri Bakan~~Nebi Beyle 27 Ekim'de yapt~~~~ko~z istorii gzajdanskoy voym v SSSR, t. 1, May 1918-Mart 1919, Moskva, 1960, sa. 584-585.
Cumhuriyeti MDA, f. 894. siy. 10, i~~150, v. 1-3, 5-8, 10-12, 151.
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nu~mada, Gence vilayetinin Zengezur vs. kazalar~na Azerbaycan askeri birliklerinin gönderilmesi ile ba~l~~ istanbul'daki Ermeni siyasetçilerinin raz~la~mad~ klar~~ konusu ile ilgili olarak o topraklar~ n Azerbaycan'~ n oldu~u için
ADC hükümetinin ortaya asker göndermek ve Andranik taraf~ ndan bozulan
düzeni berpa hakk~ n~ n oldu~unu söylemi~ti. Bu fikir Osmanl~~taraf~ndan savunulmu~~ayn~~zamanda o kazalara ~imdilik asker göndermekten sak~nmak
fikri desteklenmi~ti.
E. Topçuba~~~istanbul'daki görü~melerde hem de Antanta ülkelerinin
temsilcilerine çok de~erli ve oturakl~~bir memorandum38 sundu. Bu memorandumda Güney Kafkasya halklar~ n~ n yak~ n geçmi~indeki devletçili~i k~sa
olarak anlat~ lm~~, onun Rusya imparatorlu~u ortam~ ndaki idarecili~inin
özellikleri aç~ klanm~~, ~ubat ink~lâb~ndan sonraki siyasi olu~umlar, bölgenin
etnik terkibi ve buradaki milletleras~~ kar~~durman~ n nedenleri gösterilmi~,
di~er konulara da de~inilmi~ti. Memorandumdan belli oldu~u gibi, Azerbaycan temsilci grubu taraf~ ndan Istanbul'da bar~~~konferans~ nda tart~~ma için
sunulan Azerbaycan Cumuhuriyeti'nin idari bölgesine ait tasar~da Nahç~van
kazas~ n~ n 1/5'i ve ~erur-Dereleyez Kazas~'mn 1/ 2'si ADC'in terkibine al~ nm~~t~r39.
Belirtilen kazalar~ n Azerbaycan'~n tarihi topraklar~~olmalar~, onlar~ n ahalisinin büyük bölümünü Azerbaycanl~lar~n olu~turmalar~~ ve ADC'in terkibine
dahil olmak istediklerini defalarca bildirmi~~olmalar~~dikkate al~ nm~~t~r. Ad~~
geçen memorandumda Andranik'in adamlar~ n~n Azerbaycan'~n Zengezur vs.
Kazalar~ n~~i~gal etmeleri, daha önceler ~ran'dan ve Anadolu'dan buraya gönderilen Ermenileri kullanmalar~, bu arazilerde Müslüman ahaliye kar~~~vah~ilikler yap~lmas~, ADC hükümetinin ise 1918 senesi Ekim'in ba~~ nda söz konusu kazalara askeri birlikler gönderip orada asayi~in berpas~ na çal~~mak istemesi gibi konulara da geni~~yer verilmi~ti.
Bilindi~i gibi, Osmanl~~ imparatorlu~u 1. Dünya harbinde yenildi~i için
kendi birliklerini yava~~yava~~geri çekiyordu. K. Karabekir Pa~a da 22 Ekim
1918'de Güney Azerbaycan'~~ terk ederek Nahç~van'a geri çekilmek hakk~ nda
v. 30
emir ald~~ ve 25 Ekim'de Culfa'ya, sonra ise Nahç~van'a geldi. Türki'.
Ekim 1918 tarihinde Antanta devletleri ile yap~ lan Mondros muka~~elesinin
11. Maddesine göre, bir çok yerden, ayn~~ zamanda Azerbaycan'dan da birlik38 Azerbaycan Cumhuriyeti Siyasi Partiler ve ~ ctimai Hareketler Merkez Devlet Ar~ivi (SP~ H
MDA), f. 277, siy. 2, i~~37.
Ayni y., V. 4-5.
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lerini ç~karmak zorunda kald~. Bununla ilgili olarak, K. Karabekir Pa~a 31
Ekim 1918'de 1. Kolordu Karargah~n~n iptali ve onun ~stanbul'a gelmesi konusundaki emre uygun olarak 1 Kas~m tarihinde Nahç~van'dan yola ç~kt~~
Osmanl~~askeri birlikleri demiryolu ile Ermenistan'a, oradan da Anadolu'ya
gittiler. Kas~m-Aral~~~n ba~~nda ise Türk askeri birlikleri Zengezur ve Karaba~~bölgelerini de terk ettiler.
~unu da söylemek gerekir ki, Osmanl~~birliklerinin Azerbaycan'daki misyonu Sovyet tarihçili~inde tek tarafl~, basit, z~t, önyarg~l~~yaz~lm~~, "Türk i~gali", "Azerbaycan'~n Osmanl~'n~n müstemlekesine çevrildi~i devir" gibi de~erlendirilmi~ tir. Hakikat ise böyledir: Türkiye askerleri Azerbaycan'a onun
milli hükümetinin daveti ile, belirli anla~malara uygun olarak gelmi~lerdi ve
onlar Azerbaycan'~n ba~~ms~zl~~~n~n, arazi bütünlü~ünün korunmas~na yard~m etmi~, bu yolda 1100 asker, 30 subay kay~p vermi~lerdir". H. Baykara
Kafkasya ~slam Ordusu'nun Azerbaycan'daki kay~plar~ ndan bahsederken,
Rü~tü'nün "Bakü yollar~" eserinde verdi~i bilgiyi (800-1000 ki~i) gösterir'''.
Osmanl~~Ordusu'nun Azerbaycan'a olan siyasi, askeri yard~ m~~ M.E. Resulzade ve F. Hoyski taraf~ndan objektif olarak de~erlendirilmi~, Osmanl~~askerinin misyonunun ADC'in ba~~ms~zl~~~na gölge dü~ürmedi~i vurgulanm~~t~. M.E. Resulzade bu konudaki dü~üncelerini "Azerbaycan Cumhuriyeti"
adl~~eserinde aç~klam~~t~ 43. F. Hoyski ise Azerbaycan Parlementosu'nun aç~h~~ndaki konu~mas~nda bu konu ile ilgili ~unlar~~söylemi~ti: "Dahili i~lerin çok
düzensiz oldu~u bir zamanda hükümet asayi~in berpas~nda aciz bir durumda
idi, ne askeri gücümüz vard~, ne de silah~m~z. Böyle olunca da durum dahilde düzeltilemezdi. D~~~bir güce gereksinim duyularak Türklere müracaat
edildi. Osmanl~-Azerbaycan anla~mas~n~ n bir maddesine göre memleketimize
gerekli oldu~u durumda haklar~m~z~n sav~~nulmas~~için Türkler bize asker
vermeliydiler. Biz baz~~ ~artlardan dolay~~ d~~ar~dan yard~m almak için ba~ka
millet ya da devlete müracaat edemezdik, etsek bile bir sonucu olmazd~ ,
onun için de ayn~~din ve soydan oldu~umuz Türklere müracaat edildi" ".

I° F. K~rz~o~lu, a.g.e., ss. 19-20.
E. Ki~ rkçtio~lu. Türk Ordusu'nun Bakü'ye Geli~i ve Tenha MM-k Mezar~.- "Millet"
Gazetesi (Bakü), 30 May~s 1992-ci il.
12 H. Baykara, Azerbaycan ~stiklal Mücadelesi Tarihi, ~stanbul, 1975, s. 265.
13 M.E. Resulzade, Azerbaycan Cumhmiyeti, Bakü, 1990, ss 39-40.
""Azerbaycan" gazetesi (Bakü. Türkçe), 9 Aral~ k 1918-ci il; Azerbaycan Cumhuriyeti MDA,
f. 894, siy. 10, i~~87, v. 55-56.
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Smyet tarihçilerinin bölgelerin Müslüman ahalisi~~ i~~~ Osmanl~~ birliklerinden rahats~z olmalar~na ve kötü muamele görmelerine ait iddialar~n~~ çok
say~l~~ ar~iv materyalleri, sözlü tarih materyalleri de tekzip ediyor. Sadece ~unu
söylemek yeterlidir ki, Ordubat milli komitesinin ba~kan~~ Mir Hidayet Seyitzade'nin imzas~~ile kevan eyaleti Miishimanlarm~ n temsilcileri ad~ ndan ADC
Bakanlar kurulu ba~kan~ na gönderilen 2 Aral~ k 1918 tarihli bildiride ~öyle
yaz~ l~yd~: "Andranik'ten sonra Türkler geldiler ve üç ay kadar kazada herkes
sakin ya~ad~. Türkler Kafkasya'dan gittikten sonra bizim durumumuz öncekinden de kötü oldu"45.
Nal~ç~ van milli komitesinin ba~kan~~Cefergulu Han ~ n da böyle bir fikri
tart~~~ lan konu bak~ m~ ndan çok ilginçtir: "Türkler gittiler, yine Müslüman
köy ve kasabalar~n~ n yok edilmesi, hiçbir günah' olmayan Azerbaycanl~~kad~n
ve çocuklar~ n dövülmesi ve öldürülmesinin kanl~~ sayfalar~~ tekrar edilmeye
ba~lad~. ~revan'da Ermeniler taraf~ ndan ölüme mahkum edilmi~~on binlerce
Müslüman~n yürekleri parçalayan nâlâlar~~ göklere yükseldi"'''. ~revan Müslümanlarm~ n 1918 y~l~~kas~ m ay~ nda Bakü'ye gelmi~~temsilcileri Türk askeri birliklerinin bu illeri terk edeceklerine dair haberden üzüldiiklerini bildiriyorlard~~ '7.
Bütün bunlardan anla~~ld~~~~gibi, Azerbaycan için, özellikle de onun Karaba~, Nahç~van ve Zengezur bölgeleri için zor bir zamanda, Osmanl~~ Devleti
siyasi giri~imleri ve en önemlisi ise askeri yard~ m~~ile topraklar~ m~z~ n bütünlü~üne, halk~ m~z~n toplu soyk~ r~ mdan kurtar~ lmas~ na çal~~m~~t~. Bu siyasi ve
askeri yard~ m, yerli halk ve özellikle de ADC yöneticileri taraf~ndan yeterince
k~ ymetlendirilmi~tir.

u" Ayni y., 14 Ocak 1919-cu il.
Azerbaycan Cumhuriyeti SP~ H MDA, f. 277, siy, 2, i~~57, V. 2.
' "Azerbaycan' Gazetesi (Bakü, Rusça), 4 Kas~ m 1918-ci il.
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