AZERBAYCAN VE RUS KAYNAKLARINA GÖRE
1921 MOSKOVA-KARS ANTLA~MALARI
VE KUZEY AZERBAYCAN'IN TOPRAK BÜTÜNLÜ~Ü
MESELELERI
~SMAYIL MUSA*
Rusya taraf~ ndan himaye olunan Ermenilerin Kuzey Azerbaycan topraklar~n~~ele geçirme politikas~~Sovyet döneminde de devam ettirildi. Rusya'n~n
Sovyet hükümetinin bask~s~~ve Azerbaycan yöneticilerinin beynelmilelcili~i
sayesinde topraklar~m~z~ n Nahç~van ve Zengezur gibi bölgelerinin Ermenistan'a geçmesi beyan edildi.
Azerbaycan yönetimi taraf~ ndan Nahç~van bölgesinin Ermenistan'a verilmesinin ilan edilmesine ra~men Nahç~van konusu zaman~n bir s~ra iki tarafl~~ve uluslararas~~ görü~melerinde önemli yer tuttu. Ankara hükümetinin
D~~i~leri Bakan~~Yusuf Kemal Bey, ayn~~ ~ekilde Ali Fuat Cebesoy ve R~za Nur'
dan olu~an diplomatik heyet Moskova'ya giderek ~ubat 1921'de Sovyetler
Rusyas~'n~ n Halk D~~i~leri Komiseri Çiçerin'le görü~melerde bulundu. Türkiye taraf~~ister görü~meler öncesi ve isterse de görü~meler esnas~nda Nahç~ van'~ n Türkiye-Azerbaycan ili~kilerinde en yak~n ve ~imdilik tek bölge olmas~,
bölgenin Moskova-Ankara diplomatik ili~kilerinde ba~l~ca arac~~rolü oynamas~ na ba~l~yd~.
Türkiye'nin her zaman ve özellikle de bu devirde Nahç~van bölgesine
büyük önem vermesini Faruk Sümer'in yanlar~nda da görebilirizi. F. Sümer
görü~melerin i~tirakç~s~~Y. Kemal'in Moskova seferinden önce Mustafa Kemal
Pa~a'yla olan a~a~~daki konu~mas~ n~~özellikle gözler önüne seriyor: Kemal
Pa~a'yla olan a~a~~daki konu~mas~ na özellikle dikkat çekerek "elinizden
geleni yap~ mz" cevab~n~~vermi~tir. Y. Kemal'in sohbetlerinden belli oluyor ki,
görü~melerde Nahç~van tart~~malar~~ uzam~~, Stalin'in "Nahç~van üzerinde
neden bu kadar ~srar ediyorsunuz?" sorusuna da "oras~~ Türk kap~s~d~ r da
ondan" cevab~ n~~alm~~t~r. Moskova görü~melerinde Nahç~van'a ba~l~~ tart~~ malar ve diplomatik kar~~~durmalar ve görü~meleri yürüten siyasi komisyo* Bakü Devlet Üniversitesi (Azerbaycan) Ö~retim Üyesi
I Seher Gazetesi, 13 May~s 1992.
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nun 10, 12 ve 14 Mart 1921 tarihli toplant~lar~n~ n protokollerinde2 de yar~s~m~~t~r. Bu evraklardan görüldü~ü gibi Mart'~n 10'unda yap~lan toplant~da3
Türkiye heyeti böyle bir mevkii destekliyordu: Nahç~van nüfusunun Türk
ordular~n~~kabul etmesi pakt~~onun Türkiye'nin himayesi alt~nda olmas~n~~
gösteriyor. Ama Türkiye bölge üzerindeki bu himayeyi Azerbaycan'~n üçüncü
bir devlete hak tan~mayaca~ma dair sorumluluk ald~~~~takdirde ona vermeye
raz~d~r. Çünkü, yerli Müslüman nüfusa kar~~~önceleri ba~~gösteren sald~r~lar~n tekrarlanabilece~i halde Türkiye'nin ordulan kenarda kalamazd~.
Rusya heyeti sadece Azerbaycan'~ n himayesi alt~nda Nahç~van'~n özerkli~i meselesinin konu~ulmas~n' ve s~n~rlar~ n belirlenmesini teklif ediyorlard~.
Onlar tezlerini ~öyle savunuyorlard~ : 1) Türkiye'nin kendi himayecilik hakk~n~~ba~kas~na vermesine dair getirdi~i formül geçersizdir, çünkü, Gümrü
(Aleksandropol) anla~mas~~onaylanmad~~ ve onun ordulann~n yerli nüfus taraf~ndan bölgeye davet olunmas~~gerekli hukuki anlam ta~~mad~~~ndan himaye için esas say~lmaz; 2) Azerbaycan bu görü~ melerde resmen temsil
olunmad~~~ndan uygun sorumlulu~u da kabul edemez. Bu yüzden de Rusya
taraf~n~n "Nahç~van vilayetinin Azerbaycan'la her zaman âlâkadar olmas~~ve
onun himayesi alt~nda özerklikten yararlanmas~ " formülü Türkiye'nin Azerbaycan'~n bu haklar~~herhangi bir üçüncü devlete vermemesi ~art~yla tamamland~. Nahç~van bölgesinin s~n~rlar~n~ n belirlenmesi görevi askeri eksperlere
(uzmanlara) verildi.
Siyasi komisyonun 1921 y~l~~Martfn~n 12'sinde yap~lan toplant~s~nda'
Rusya taraf~~bildiriyordu ki, Nahgvan'la Ermenistan aras~ nda belirlenen s~n~ r
çizgisi Azerbaycan'~n maksimum taleplerini de a~~ yor, çünkü o hiçbir zaman
~revan karas~n~n herhangi bir bölümüne himayecili~e iddia etmemi~tir.
Onun fikrince, Sovyet Cumhuriyetleri aras~nda s~k~~ili~kiler oldu~undan bu
mesele birinci dereceli önem ta~~ masa da, $erur-Dereleyez bölgesinin s~ n~ r~n~~etnik prensibe uygun belirlemek gerekiyor.
Türkiye taraf~~ hakl~~olarak meseleye bu ~ekilde bak~lmas~na kesin itiraz
etmekle kendi mevkiini esasland~ rmak için bu gibi deliller getiriyordu: a) Bu
yerlerde mâlum kanl~~olaylar ç~km~~~ve Türkiye ordular~n~n bölgeye gelmesine ihtiyaç do~mu~ tur; b) Bölgenin tümü Müslüman nüfusa sahiptir; e)
2 Azerbaycan Cumhuriyeti Siyasi Partiler ve ~çtimai Hareketler Merkez Devlet Ar~ivi
(SP~HMDA), fond 609, siyah~~I, i~~94, vara~~41-59.
3 Yine orada, v. 41-16.
4 Y~ne orada. v. 48-54.
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Tüm bunlardan dolay~~sözügeçen bölge üzerinde himaye hakk~~Azerbaycan'a
verilmelidir.
~imdi de~inece~imiz önerilerden de uzakgiden siyasi maksatlar~~oldu~u
anla~~lan Rusya'n~n diplomatlar~~Nahç~van bölgesiyle Ermenistan aras~ndaki
s~mrlarm geçici say~labilmesini de mümkün hesap ediyorlard~. Onlar bildiriyorlard~~ki, gelecekte bu iki devletin direkt görü~melerinde s~n~rlarla ba~l~~
edilebilecek de~i~iklikler Azerbaycan'~n kendi haklar~n~~vermemeye dair sorumlulu~unun bozulmas~~gibi de~erlendirmemelidir. Meselenin kesin çözümünün zorlu~una dair Rusya'n~n önemli bölgelerin nüfusunun son devirlerindeki esasl~~geni~~kapsaml~~yer de~'i~meleriyle ba~land~nhyordu. Göründü~ü gibi tüm bu "deliller" Azerbaycan topraklar~ n~n gelecekte tutulmas~~
için zemin haz~rlamak içindi.
Rusya diplomasisinin tehlikeli hamlelerini gören Türkiye heyeti bu meselenin hem Azerbaycan'~n gelecek toprak bütünlü~ü, hem de kendinin
Do~u s~n~rlar~ n~n önem ta~~mas~n~~dikkate alarak onun kesin çözümü ve
Azerbaycan'la Ermenistan aras~nda bununla ba~l~~herhangi bir görü~menin
mümkünlü~ünün istisnas~~mevkiinde s~k~ca durdular.
Böyle oldu~u zaman Rusya taraf~~ yine de diplomatik manevra ederek
Azerbaycan'~n kendisinin önceleri talep etti~i s~ n~ rlar üzerinde durmay~~
önerdi ve böyle bir delil getirdi ki önerilen s~n~ r hatt~n~~ bu i~te ç~kar~~olan
hükümetin ve nüfusunun fikrini bilmeden Moskova'dan belirlenemez.
Bu toplant~n~n sonunda Türkiye'nin teklifiyle ~erur-Dereleyez bölgesinin Nahç~van'a geçmesi ve ~revan bölgesinin tart~~mal~~ yerlerinde s~n~r~n
Kömürlü Da~~ve Saray-Bula~~da~lar~ndan, Ararat istasyonundan ba~lanmas~~
karar~~al~nd~ ; bütün bu meselelerin Azerbaycan, Ermenistan ve Türkiye heyetlerinden olu~an kar~~~k komisyonuna kabul edilmesi karara ba~land~~5.
Türkiye diplomatlar~~siyasi komisyonun Mart ~n 21'inde yap~lan toplant~ s~nda kendilerinin tasar~lar~ n~~ sundular. Bu tasar~n~n 3. maddesine göre
Nahç~van vilayeti 1(B) ekinde gösterilen s~n~ rlar dahilinde Azerbaycan'~ n
himayesi alt~nda olan özerk bölgeyi olu~turmal~~ve o bu haklardan hiç kimseye taviz vermemeliydi6.

Yine orada, v. 54.
orada, v. 59.

6 Y~ne
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Moskova görü~melerinin i~tirakç~s~~ R~za Nur'un an~lar~nda7 da tart~~malar~ n çok gergin geçmesi ve hatta bozulma noktas~ na gelmesi gösteriliyor.
Genellikle ise Türkiye heyetinin ciddi çabalar~~sayesinde Moskova görü~melerinde Nahç~ van bölgesinin Azerbaycan terkibinde özerk bölge olu~turmas~~
ve onun haklar~n~n Azerbaycan d~~~ nda hiçbir devlete verilmemesi kararla~t~ r~ld~.
Nihayet, 16 Mart 1921'de imzalanm~~~"Dostluk ve Karde~lik hakk~nda"
Rusya Federasyonu - Türkiye Mukavelesinin 3. maddesine' dayanarak böyle
bir kar~~l~ kl~~karara var~ld~: Nahç~ van vilayeti bu mukavelenin 1(B) ekinde
gösterilen s~n~ rlarda Azerbaycan'~n himayesi alt~nda, bu haldardan Azerbaycan'~n hiçbir üçüncü devlete taviz vermemesi ~art~yla özerk bölge olu~turuyor. "Nahç~van arazisi" adl~~1(B) ekindeyse9 bölgenin s~n~rlar~~a~a~~daki gibi
belirleniyordu: Ararat ~stasyonu - Saray Bula~~Da~lar~~- Kömürlüda~-Sayatda~~
- Kurtkulak Köyü - Hemesur (Gemesur) da~~-yükseklik (8022)- Küküda~~ve
geçmi~~Nahç~van kazas~n~n Do~u inzibati s~n~ r~. Bununla da Nahç~van'~ n
arazi mensubiyeti meselesine bir ayd~nl~k getirildi.
N. Nerimanov Sovyetlerin 1. Ümumazerbaycan Kurultay~ n~n 4. toplant~ s~ndaki (May~s 1921) konu~mas~ nda bununla ba~lant~ l~~ ifade etmi~tir ki
"Sovyet Rusyas~~ve Türkiye ile mukaveleye esasen Nahç~ van Azerbaycan'~n
protektorau alt~nda ba~~ms~ z respublika (cumhuriyet) ilan olunuyor. Orada
temsilcimiz olacak ve biz bütün ili~ kilerde Nahç~van'a hizmet edece~iz" 'Q
Moskova mukavelesini imzalamakla Türkiye Gümrü mukavelesinin, hem
de onun Nahç~ van bölgesine dair maddelerinin yürürlükten kald~ r~lmas~yla
raz~ la~t~. Asl~ nda bu, Azerbaycan Sovyet tarihçili~inin vurgulad~~~~gibi, "Türkiye'nin Nahç~van'a dair iddialar~ ndan vaçgeçmesi de~il, bu bölge üzerinde
Azerbaycan'~n haklar~ n~ n temin edilmesi sayesinde Türk diplomasisinin
kendi misyonunu yerine getirmesiydi. Bunu da kaydedelim ki, Moskova mukavelesi imzaland~ ktan az sonra 1921 senesinin Nisan~ 'nda Türkiye'nin s~n~ rl~~
ordu hissesi Nahç~ van bölgesini terketti. Bu mukavelenin 1921 y~l~~20 Maru'n
da Rusya Federasyonu Merkez icra Komitesi, ayn~~ senenin 21 Haziran~'n7 R~za Nur,

Moskova-Sakarya Hat~ralar~ . ~stanbul, 1991.
Tarihçeleri ve Aç~klamalar~~~le Birlikte Türkiye'nin Siyasi Antla~malar~, I c.

8 ~smail Soysal,

(1920-1945). Ankara, 1983, s. 33.
9 Yine orada, s. 38; Azerbaycan Cumhuriyeti Merkez Devlet Ar~ivi (MDA), f. 28, siy. 1, i~~
67, v. 4.
1° N. Nerimanov, hbrann~e proizvedeniya, 3 ciltte, 11 c. Baku, 1989, s. 500.
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daysa Türkiye Büyük Millet Meclisi taraf~ ndan onaylanmas~yla Nahç~van meselesi adaletli çözümünü buldu, yani Azerbaycan lehine sonuçland~. Bu çok
büyük önemi olan bir siyasi diplomatik akt, ba~anyd~ . Hiç de raslant~~de~il
ki, Türkiye diplomatlar~~Ankara'ya döndüklerinde M. Kemal Pa~a'ya müracaatla "Nahç~ van üzerinde elimizden geleni yapt~k" dedilderinde, o "Kap~m~z~n
mevcudiyetini muhafaza ediniz, bizim için mühim olan budur" demi~tir u.
Sonra aç~ klayaca~~ = baz~~siyasi görü~ lere göre Ankara Hükümeti Türkiye'yle Kafkas cumhuriyetleri aras~ ndaki problemlerin, özellikle de toprak
bütünlü~ü meselelerinin çözümüne dair iki tarafl~~mukaveleler ba~lamaya
çal~~~yordu. Görüldü~ü gibi Rusya'n~ n üstü kapal~~tazyik ve tesiri buna imkân
vermedi. Hatta Azerbaycan da buna gitmedi (ve gidemezdi bile). Bekir Sami
Bey'in Rusya'n~ n Trabzon'daki bas~ n bürosunun 21 ~ubat 1921 tarihli, 28 say~l~~yaz~s~ nda verilen sohbetinde buna ba~l~~ deniliyor ki, Nerimanov Ola~anüstü Komisyon ve Rus K~z~l Ordusu komutanlar~ n~ n dediklerini yap~ yor.
Fakto olarak Azerbaycan'~ n bütün servetleri Rusya'ya götürülüyor ve sonuçta
halk deh~ etli ihtiyaç içerisindedir".
Bu hal Türkiye-Azerbaycan ili~kilerinde az da olsa so~ukluk yaratt~. Sonralar~~26 Ocak 1922 tarihinde Ankara hükümetinin D~~i~leri Bakan~~ Y. Kemal
Azerbaycan'~ n Türkiye'deki diplomasi temsilcisi ~ . Ebilov'la sohbetinde kaydetmi~ tir ki, "Rusya Federasyonu'yla mukavele ba~lamak için Moskova'ya giderken biz Azerbaycan'la, sonraysa Gürcistan'la ve nihayet Ermenistan'la
mukaveleler imzalamak niyetindeydik. Maalesef ki, Azerbaycan'da bu meseleye bizim bekledi~imiz gibi yakla~~lmad~ . Bundan üzüntü duyan meslekta~~m R~ za Nur Bey söyledi ki, Azerbaycan bize bunu gösterdi"". Yeri gelmi~ken bu iki cumhuriyet aras~ ndaki ili~kilerde ya~anan so~ukluk doktor R~za
Nur'un Türkiye Büyük Millet Meclisi'nin 13 Eylül 1921 tarihli kapal~~ toplant~s~ nda Azerbaycan-Türkiye bar~~~mukavelesinin ba~lanmas~~ hakk~ nda malumatlannda da belirtiliyor 14 .
Moskova Mukavelesi'nin madde ve ~artlar~ n~~ daha da kesinle~ tirmek ve
baz~~anlamda tamamlamak, bununla hem de onu gerçekle~tirmek, yani Türkiye ile Güney Kafkas cumhuriyetleri aras~ ndaki çözülmemi~~meseleleri nizamlamak maksad~ yla yeni konferans ça~~ rmak gerekti. Bu konferans~ n ça~~ l Seher Gazetesi, 13 May~s 1992.
12

Azerbaycan Cumhuriyeti MDA, f. 28, siy. 1, i~~207, v. 57.

13 Yine orada, i~~68, v. 17.
14 Ayd~nl~k Gazetesi, 30 Kas~m

1991.
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r~lmas~~ (yeri ve zaman) ile ba~l~~Türkiye-Rusya-Azerbaycan-Ermenistan-Gürcistan aras~ nda diplomatik yaz~~ malar ve notalar mübadelesi oldu".
Genellikle, 20'li y~ llar~ n ba~~ nda Azerbaycan-Türkiye ili~ kilerinin baz~~
meselelerine ~~~ k tutan bu diplomatik yaz~~ malarda" bir s~ ra bu gibi ilginç
noktalar dikkati çekiyor: a) Rusya'n~ n Transkafkas cumhuriyetlerini Türkiye'
ye kar~~~ayn~~ cephede birle~tirme çabalar~ ; b) Resmi Moskova'n~ n siyasetinin
yede~inde giden Azerbaycan iktidar~ n~ n genelde Türkiye'ye destek vermemesi; c) Bölgedeki ç~ karlar~ n~~temin etmeye çal~~an Türkiye'nin Azerbaycan'
~ n toprak bütünlü~ü, özellikle de Nahç~ van ve di~er bölgelerle ba~l~ , hâlâ da
rahats~zl~ k geçirmesi.
Nihayet, uzun süren tart~~ malardan sonra konferans~ n Kars'ta geçirilmesi kararla~t~r~ ld~ . Azerbaycan Komünist (Bol~evikler) Partisi Merkez Komitesi Siyasi Bürosunun 1921 senesi 26 A~ustos tarihli karar~yla B. ~ahtaxtinski Azerbaycan Sovyet Sosyalist Cumhuriyeti'nin (SSC) konferanstaki temsilcisi atand~".
1921 senesi 26 Eylül-13 Ekim tarihleri aras~ nda yap~lan Kars Konferans~~
toplant~lar~ n~ n protokol ve stenogramlarm~ n" analizi gösteriyor ki, burada
da görü~ meler çok gergin ve prensipial durumda geçmi~, taraflar birçok
mülahaza ve teklifler getirmi~ ler. Konferansta Türkiye yine de onunla Kafkas
cumhuriyetleri aras~ nda ayr~~ayr~l~ kta mukaveleler imzalanmas~ na dair kendi
görü~ünü tekrarlasa da görü~ melerde arac~~rolünü oynayan Rusya ve di~er
kar~~~taraflar bunu kabul etmemi~ler. Azerbaycan temsilcisi B. ~axtahtinski'
yse yaln~ z bir tek mukavelenin ba~lanmas~ n~ n Güney Kafkas cumhuriyetleri
ve Türkiye için kar~~l~ kl~~faydal~~ oldu~unu, devrimci zaruretin bunu talep etti~ini söylemi~tin
Türkiye konferansa anla~man~ n, onun diplomatlar~~ taraf~ ndan haz~ rlanm~~~tasar~s~ n~~takdim etmi~ ti. Güney Kafkasya cumhuriyetlerinin Türkiye
hükümetine verdikleri memorandumda bir s~ ra meselelerle birlikte "s~ n~ rlar~ n~ n Ermenistan yarar~ na baz~~ düzenlemelerle Azerbaycan SSC terkibinde
özerk Nahç~ van Sovyet Cumhuriyeti'nin kurulmas~ n~ n müzakeresi teklif edi15 Azerbaycan Cumhuriyeti MDA, f. 28, siy. 1, i~~66, v. 29, i~~127, v. 94, i~~133, v. 13, 19-22,
30-32, i~~49, v. 7-8; Dokumenu vne~ ney politiki SSSR, t. 4, Moskva, s. 960, s. 227-228, 255-256,
287-288, 292, 392.
16 Azerbaycan Cumhuriyeti SP~ H MDA, f. 609, siy. 1, i~~94, v. 139, 193-199, 203-206, 214.
17 Yine orada, f. 1, siy. 2, i~~16, v. 484.
18 Azerbaycan Cumhuriyeti MDA, f. 28, siy. 1, i~~81.
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lirdi. Azerbaycan ve Ermenistan delegeleri daha bu konferanstan
te Nahç~ van meselesini müzakere ederek raz~l~~a gelmi~, Kars'taki mecliste
Türkiye'yi fakt kar~~s~nda koyarak art~ k problemin hallinin onun taraf~ndan
hukuki olarak tan~ nmas~na çal~~ mak niyetinde olmu~larchl°. Konferanstaki
bir konu~ madan da belli oluyor ki, taraflar bununla Türkiye delegelerinin de
dahil edilece~i kar~~~ k komisyonun bölgeye gönderilmesi imkan~ n~~ ortadan
kald~ rmak, genelde ise Nahç~ van meselesini resmi Ankara'n~n i~tiralu olmadan halledilebilecek dahili i~ e dönü~türmek istemi~lerdi.
Uzun süren tart~~ ma ve müzakerelerden sonra 1921 y~l~n~ n 13 Ekiminde
imzalanan Kars mukavelesinin2° 5. maddesi ve 3. elti2° Nahç~van'~n s~n~r meselesini bir daha onaylad~, onun s~n~ rlar~ n~~kesin olarak belirledi. 5. maddeye
göre, Nahç~ van vilayeti bu mukavelenin 3. ekinde belirtilen s~n~ rlar~yla Azerbaycan'~n himayesi alt~ nda özerklik kazan~ yor (Oldukça önemli bir mesele.
Göründü~ü gibi Moskova mukavelesinin Nahç~ van'a ait olan 3. maddesinin
belirli hissesi, yani Azerbaycan'~ n bu egemenli~i ba~ ka bir devlete kar~~~taviz
edememesi Kars mukavelesinde yok idi).
"Nahç~van'~ n yüzölçümü" ba~ l~ kl~~ 3. ekte bölgenin s~ n~ rlar~~ bu co~rafi
hudutlarda belirlendi: Urmiya köyü, sonra düz çizgi boyunca Arazdeyen istasyonuna (onu Ermenistan SSC'ye b~ rakmak ~art~yla), Bat~~Ta~burun da~~na
ve daha sonra suayr~c~~hatla Do~u Ta~burun da~~~ve Cehennem deresi nehrinden geçmekle, "Bulak"tan Güneye, Ba~~rs~~~da~~~suayr~clar~~ hatuyla ve
buradan eski ~revan, ~erur-Dereleyez kazalar~n~n idari s~n~rlar~~ile 6625 yüksekli~inden geçerek Kömürlüda~~da~~ na ve daha sonra Sayatda~~yükseklikleri ile Kurt Kulak köyü, Hemesur da~~, 8022 yüksekli~i, Küküda~~ve eski
Nahç~ van dairesinin Do~u idari s~n~n.
Kars mukavelesinin bu maddesi ile ilgili olarak ~unu belirtrnekte fayda
var ki, Azerbaycan SSC'in Türkiye'deki diplomatik temsilcili~inin informasyon bölümünün bülteninde verilen "Nahç~ van dairesinin devlet statüsü" ba~l~kl~~yaz~dan22 da göründü~ü gibi, Kars Konferans~~bu mahalin gelecek siyasi
hukuki statüsünü belirledi. B. ~axtahtinski'nin buna ba~l~~ ilan edilen
(Paris'te yapmlananiurnal D'Orian'~ n 1921 y~l~~ 10 Kas~ m tarihli say~s~ndaki)
yaz~l~~beyanaunda der ki, "Nahç~ van vilayeti, özerk Halk Sovyetleri Cumhu19 Yine orada, f. 894, siy. 10, i~~63, v. 6-8.
20 Yine orada, f. 28, siy.
21
~smail Soysal, age, s. 46-47.
22 Azerbaycan Cumhuriyeti MDA, f. 28, siy. 1, i~~230, v. 58.
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riyetleri" s~ ras~ na dahil edilir ve bununla birlikte Azerbaycan'~ n himayesi alt~ na geçiyor; genç cumhuriyetin kendinin Halk Komiserler Sovyeti, Azerbaycan'~ n ise orada temsilcili~i olacakur23.
Bu mukavelelerin 14. ve 20. maddeleri de ara~t~r~ lan problemle ba~l~~ ilgi
do~urur. 14. maddeye göre, taraflar bu mukavele imzaland~~~~günden itibaren 6 ay içinde 1918-1920 y~llar~ nda sava~~göçkünlerine alt özel anla~malar
yapmay~~taahhüt ediyorlar. 20. madde Türkiye, Ermenistan, Azerbaycan ve
Gürcistan hükümetleri aras~ nda yap~ lan bu mukavelenin tasdik edilmeli oldu~unu, tastiknamelerin mübadelesinin yak~ n zamanlarda ~revan'da uygulanmas~ n~~ öngörüyordu. Onun en önemli taraflar~ ndan biri de süresiz imzalanmas~~ idi. Mukavelenin tasdiklenmeli ve süresiz oldu~unu vurgulamam~z
hiç de rastlant~~ de~il. Buna göre de ister ara~ urd~~~m~ z problemle ve Kars
mukavelesi ile ba~l~ , isterse de genelde Azerbaycan-Türkiye münasebetlerinin o zamanki gerçek manzaras~ n~~ aç~ klamak amac~ yla belli meseleleri de
burada açmaya gerek vard~ r. Kars Mukavelesi ve onun ayr~-ayr~~ maddeleri
Ermenistan ve dünya Ermenileri taraf~ ndan manal~~ kabul edilmedi. E~er
"Sovyet Ermenistan"' Gazetesi 27 Eylül 1921 tarihli say~s~ nda yay~ mlanan
"Kars Bar~~~Konferans~" adl~~ yaz~ da" bu mukavelenin Ermenistan'~ n ba~~ms~zl~~~ n~~ gerçekle~ tirebilecek bir akit gibi k~ ymetlendiriyorsa da, muhalif
güçler ve onlar~ n matbu organlar~ , meseleye ba~ ka cepheden yakla~~ yorlard~.
Tebriz'de yay~ mlanan "Hayk" gazetesinin 13 Kas~ m 1921 tarihli say~s~ nda
"Perde götürülmü~ tür" isimli ba~~makale 2' bu bak~ mdan oldukça karakteristiktir. Burada yaz~ l~ rd~~ki, ~anl~~K~z~ l Ordunun kumandanlar~~ Sovyet Federasyonu'nun terkibine dahil olan Ermenistan'~ n tart~~mas~z k~sm~ n~~ te~kil eden
1914 y~l~~ s~ n~ rlar~ nda dayanamad~ lar. Hatta küçücük Nahç~ van'~~ bile Kemalcilerin ellerinden koparamad~lar.
Makalede Kars Mukavelesi'nin hem Ermenistan'a, hem de Rusya'n ~ n
kendisine hiçbir ~ey vermedi~ini, sanki Türk ordular~ n~ n muzaffer bir ~ekilde Moskova'ya girerek Rusya'ya kendi iradelerini kabul ettirdi~i yaz~ l~ rd~ .
Yaz~~ ~öyle biliyordu: "Ermeni halk~ n~ n kurtar~c~~Rusya'ya ba~lad~~~~ümitler
sadece yaland~ r ve Rusya di~er emperyalist devletlerden ba~ar~s~zl~~~~ile farkl~d~ r. Ermenistan da onun kurban~ d~ r." Ta~naklar~ n yay~ n~~"Çakatamart"~ n 6
Aral~ k 1921 tarihli say~s~ ndaki "Ermenistan'da durum" adl~~yaz~~Kars Kon23 Yine orada.
24

Yine orada, f. 28, say. 1, i~~223, v. 81.

25 Yine orada, i~~234, v. 124-125.
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ferans~'n~ n kararlar~ ndan sadece Azerbaycanl~larm raz~~kald~ klar~ n~~ bildiriyordu26.
Tüm bunlar Ta~nak propagandas~~ idi ve tarihin de ispatlad~~~~gibi,
Rusya zaman~ n ve kendi siyasi amaçlar~n~ n imkân verdi~i düzeyde Ermenistan için çok ~ey yapm~~ t~ . Kars Mukavelesi'nin sonuçlar~ ndan memnun kalmayan ve onun Ermeniler için hay~ rs~z oldu~undan (Nahç~van bölgesi ve di~er yerlerin ele geçirilmemesi v.s.) ~ikayetlenen Ermenistan'daki belli daireler ve Ermeni diasporas~~ sakinle~meyerek ba~ka vas~ ta ve usuller aramaya ba~lad~lar. Onlar daha Moskova ve Kars Mukaveleleri aras~ ndaki bir devirde Milletler Livas~~Cemiyetlerinin 1921 y~l~ n~ n Haziran~ nda Cenevre'de yap~ lan
toplant~s~ n~ n böyle bir beyanat kabul etmesine nail oldular: Ermeni milletinin müdafaas~~ve geli~mesi uluslararas~~hukukun borcudur, Ermeni meselesini adaletle halletmeden Do~uda bar~~~~sa~lamak mümkün de~ildir27. Türkiye'nin "Vakit" Gazetesinin (30 Ekim 1921) verdi~i bilgiden belli oluyor ki,
Ermeni meselesi Wa~ington Konferans~'n~ n gündemine dahil edilmedi~i için
Amerika Ermenileri genellikle Orta Do~u ve o cümleden de Ermeni meselesinin orada müzakeresine çal~~~yorlard~.
Ermeni milli demokratlar~ n~ n yay~ n~~olan "Yo~ovurdi Dzain" Gazetesi'
nin 1921 y~l~~22 Aral~ k tarihli say~s~ nda daha ilginç olan a~a~~daki bilgiler yapmlanm~~t~: 1921 y~l~~21 Kas~ m~'nda Ermeni milli demokratlarm~ n ve genç
H~nçaklar~ n delegelerin (V. Kurkçan, V. Malkolm, Amerika Ermenileri ittifak~~siyasi kurulunun üyeleri ve genel sekreteri G. Papazyan) ErmenistanAmerika komitesinin genel sekreteri Montqomeri'nin aracil~~~~ve komitenin
ba~kan~ n~ n rehberli~iyle ABD Ba~kan~~ Harding'in kabulünde olmu~~ve Türkiye Ermenistan'~ n ba~~ms~z olmas~ n~~talep etmi~ler. Ayn~~gün devlet katibi
Brian'~n kabulünde bulunan Ta~naklar~ n delegeleri ise Rusya Ermenistan'~n
ba~~ms~zl~~~~meselesini gündeme getirmi~lerdi.
Her iki görü~~zaman~~yap~ lan müzakerelerden belli oluyor ki, Ermeniler
Moskova ve Kars Mukavelelerine ald~ rmadan kom~ularma, o cümleden de
Azerbaycan ve onun Nahç~ van bölgesine dair toprak iddialar~n~~tekrar olarak
savunmu~lard~ . Kars Konferans~ ndan sonra gündeme getirilen Ermeni meselesiyle ilintili Atatürk'ün bir fikrini hat~ rlamak yerinde olurdu. O 1922 y~l~~
1 Martfr~ da Türkiye Büyük Millet Meclisi'nin aç~l~~~ n~ n 2. y~ldönümü dolay~ -

26

Yine orada, v. 184.
orada, i~~170, v. 5.

27 Yine
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s~yla söyledi~i ve "Hakimiyyeti Milliye" Gazetesinin 1922 y~l~~2 ve 3 Mart tarihli say~lar~nda yay~mlanan büyük nutkunda belirtmi~ti ki, Kars Mukavelesiyle bizim Do~udaki durumumuz hukuki ~ekil alm~~t~r ve bu mukavele Sevr
Anla~mas~'n~ n uygulanamazl~~~n~~ispat eden amillerden biridir, Ermeni meselesi diye nitelenen bu meseleninse çözümü Kars Mukavelesi'nde bulunmu~tur".
Ermenilerin ve onlar~~savunan Rusya'n~n siyasi-diplomasi dairelerinin
suçu yüzünden Kars Mukavelesi'nin onaylanmas~~hayli gecikti ve bu hususta
keskin tart~~malar oldu. Çünkü anla~may~~bir taraftan Türkiye'nin, di~er taraftan ise Azerbaycan SSC, Ermenistan SSC, Gürcistan SSC'nin imzalamalar~na ra~men Kafkas Cumhuriyetleri Rusya'n~n diktesiyle onun vahit mukavele olarak Güney Kafkasya devletlerinin ittifak~~(daha mevcut olmayan siyasi
kurum) taraf~ ndan onaylanmas~~için ~srar ettiler. Buna ba~l~~çok say~l~~ diplomatik yaz~~malar oldu ve konu~malar yap~ld~. Bu meselenin mahiyetinin
aç~ klanmas~~bak~m~ndan a~a~~da belirtilen görü~me ve konu~malar~n önemi
büyüktür: Sovyet delegeleri M. Frunze ve ~. Ebilov'un Atatürk'le 1.
(25.XII.1921) ve Ebilov'un Türkiye Hariciye Naziri Y. Kemal Bey'le
(26.XII.1922) konu~malar~~29.
Atatürkle ilk konu~mada M. Frunze resmi Moskova'n~n Türkiye'nin Sovyet Cumhuriyetlerine münasebetteki samimiyetinin ~üphe uyand~rd~~m~~söyledi~inde, M. Kemal Pa~a bunun için hiçbir esas olmad~~~ n~~bildirmi~ti. Atatürkle ikinci görü~me zaman~ nda te~rif buyuran Y. Kemal Bey ise daha Moskova görü~melerinin gidi~at~nda Çiçerin'in Do~uya de~il, Bat~ya ra~beti oldu~unu duydu~unu, onlarla görü~melere gelmek istememesini, belki de
bunu Karahan'~n (Rusya D~~~~~leri Komiserinin yard~mc~s~; Ermenidir) etkisiyle etti~ini göstermi~ti. Y. Kemal Bey, ~. Ebilovla görü~mesinde ise Kars
Mukavelesi'nin onaylanmas~n~ n geciktirilmesinden rahats~z oldu~unu söylemi~, o mukavelelerin Güney Kafkas Cumhuriyetleri ile birlikte vahit mukavele olarak imzalanmas~~ ve de federasyon gerçekle~tikten sonra Umumittifak
Sovyet Cumhuriyyetleri taraf~ndan onaylanmas~~ dü~üncesine kar~~~ç~ km~~,
bununla ba~l~~kendisinin a~a~~daki dellilerini getirmi~ti.
a) Kars Konferans~~döneminde federasyon ve buna uygun olarak da delegeler yoktu; b) Rusya Sovyet federasyonu ile konu~ulmalar için Moskova'ya
28 Yine
29

orada, v. 26.
Yine orada, i~~68, v. 1-4, 8, 10, 14, 17, 20.
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giderken baz~~yolüstü Azerbaycan'la, sonra ise Gürcistan'la nihayet Ermenistan'la mukaveleler yapmak niyetinde olsak da, onlann yüzünden bu olmad~;
c) Moskova'da cumhuriyetlerin üçü ile birlikte mukavele imzalamaya raz~~
olmaya mecbur olduk. Fakat Kars'ta biz ittifak federasyonunun genel delegeleri ile de~il, Azerbaycan SSC, Gürcistan SSC ve Ermenistan SSC'in ayr~~ ba~~ms~z delegeleriyle i~~yapt~k. Buna göre de mukavele her bir cumhuriyetle
ayr~~ayr~~onaylanmal~d~ r. Çünkü hukuki bak~mdan ittifak Sovyet taraf~ndan
onaylama do~ru olamaz ve bizim için makbul sarlamaz. Y. Kemal Bey anla~may~~onaylamak için art~ k Büyük Millet Meclisi'ne gönderdi~ini ve onun
her bir cumhuriyet taraf~ndan aynl~kta, hem de acele olarak onaylanmas~na
etki göstermesi ~. Ebilov'dan rica etmi~ ti. O ise Sovyet diplomasisinin mevkisinde durarak mukavelenin ittifak Sovyeti, yahut da ayr~~ayr~~ cumhuriyetler
taraf~ndan onaylanmas~~aras~nda bir fark olmad~~~n~~söylemi~, üç cumhuriyetin Kars Konferans~'nda bir taraf gibi davrand~~~n~~bildirmi~ti.
Böyle olunca Y. Kemal Bey'in belirtti~i gibi, dostça ve baz~~fikirleri söylemek, bir tak~m ince detaylan aç~~a ç~karmak zorunda kalm~~t~. O, ~. Ebilov'
a ek olarak a~a~~daki daha önemli delilleri aç~klam~~t~ : Mukavelenin Azerbaycan ve Gürcistan taraf~ndan ayr~l~kta onaylanmas~~bizim için özel önem ve
zaruriyet te~ kil etmez, bizi çok da ilgilendirmez. Fakat, onun Ermenistan taraf~ndan ayr~l~kta imzalanmas~ na gelince ise bizim için fevkalade mühimdir.
Y. Kemal Bey böyle diplomatik-siyasi görü~ü de ~. Ebilov'un dikkatine sunmu~tu.
Do~u konusuna dair konferansa Türkiye'nin de davet edilece~i tahmin
edilir ve Ermeni politikac~lar~n~n Bat~da yürüttükleri i~in ve propagandan~n
neticesinde o konferansta ~ngiltere veya Amerika taraf~ ndan Ermeni meselesi gündeme ç~kar~labilir. E~er biz, bir yandan Ta~naklarla, di~er yandan
Ermeni komünistleriyle mukavelelere sahip olursak, o zaman kendi ç~karlar~m~z~~savunabiliriz (~unu da belirtelim ki, bu hem de Azerbaycan'~n Nahç~ van'la ba~l~~ ç~karlar~n~n savunulmas~~demek idi). E~er Kars Mukavelesi ayr~ l~kta de~il, ittifak Sovyeti taraf~ndan onaylan~rsa, o zaman konferansta o mukavelenin Ermeni halk~n~n iradesi olmad~~~n~, di~er iki cumhuriyetin iradesini ona zorla kabul ettirmek yolu olay~n~n oldu~u söylenilirdi. Sonda Y. Kemal Bey ~. Ebilov'dan Nerimanovla ili~ ki kurarak antla~man~n her bir cumhuriyet taraf~ndan ayr~~ayr~~onaylanmas~na ve bu i~in h~zland~r~lmas~na etki
göstermesini rica etmi~ti. ~. Ebilov ise bu ricay~~ yerine getirece~ine söz vermi~ti.
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Belirtmek gerekir ki, Kars Mukavelesi TBMM taraf~ndan, "istikbal" Gazetesinin 19 Mart 1922 tarihli say~s~nda yaz~ld~~~~gibi, 1922 y~l~~17 Mart'ta 172
oyla onaylanm~~u . Öteki taraflara gelince, mukavele 1922 y~l~~Mart ~n
3'ünde Azerbaycan, Mart~n 20'sinde Ermenistan, Haziran'~n 14'ünde Gürcistan Merkezi icra komitelerinde tastik edilmi~, 1922 y~l~~11 Eylül'de ~revan'da
(Erivan) tastikname fermanlann~n mübadelesi yap~lm~~~ve ayn~~günde de yürürlü~e girmi~ti31. Bilgi için söyleyelim ki, Transkafkasya Federasyonu ittifak
Sovyeti'nin Azerbaycan SSC'nin d~~i~ler üzere müvekkilinin bu organ~n ba~kan~na 22 A~ustos 1922 tarihli mektubunda yaz~ld~~~~gibi, Azerbaycan SSC
Halk komiserleri Sovyeti Kars Mukavelesi'nin tastiknamelerinin mübadelesi
için H. Sultanov'u delege olarak atam~~ur".
Bütün bu söylenenlerden göründü~ü üzere Nahç~van bölgesi nüfusunun keskin mücadelesi ve Türkiye Milli Hükümetinin sürekli, verimli diplomatik faaliyeti neticesinde Moskova ve Kars antla~malanyla bölgenin toprak
mensubiyeti meselesi Azerbaycan için kanuni ve adaletli ~ekilde çözüldü.
M.E. Resulzade buna ba~l~~demi~ti ki, Azerbaycan komünisderi taraf~ndan
Ermenistan ~ûralar~na hediye edilen Nahç~van vilayeti Moskova müahidesiyle, mümtaz bir vilayet unvanlyla ve salis bir hükümete hediye edilmemek ~art~yla Azerbaycan'~n taht-~~himayesine verilmi~ti".
O daha sonra yaz~yordu: "Ermenistan Cumhuriyeti Bol~evilder taraf~ndan istila edilince, Azerbaycan Bol~evik hükümetinin reisi Neriman Nerimanov Nahç~van kazas~n~~Ermenistan'a hediye etmi~ti. Zaman~nda ~ngilizlerle
Amerikal~lar da Nahç~van'~n Ermenistan'a verilmesini istemi~, bu hususta te~ebbüs etmi~, fakat muvaffak olamanu~lard~. ~ki seneden ziyade elinde silah
alarak Ermenistan'a ilhak aleyhinde cesaretle harp eden Nahç~vanl~lar bu
defa da ~srar ettiler. Ermenistan Cumhuriyeti Nahç~van "hediye"sini teslim
almak için iyice kan dökmeli idi. Nahç~vanl~lar ise her tarafa müracaat ederek Ermenistan'a tabi olmak istemediklerini bildiriyorlard~. Bu mesele Türk
heyetinin dahi nazar' dikkatini celp etmi~ti."
Böyle olunca önemli bir meseleyi de kaydetmek gerekir ki, Kars Mukavelesi yürürlükten kald~r~lmasa da Moskova'n~n resmi himayesi neticesinde
3°

Yine orada, i~~234, v. 14.
Sbomik deystvuyu~ih dogovorov, sogla~eniy i konventsiy, zaklyutsonn~h inostranmmi
gosudarstuami, v~pusk 3. Moskva, 1922, s. 57.
32 Azerbaycan Cumhuriyeti MDA, f. 28, siy. 1. i~~40, v. 6, 20.
23 M.E. Resulzade, Azerbaycan Cumhuriyeti., Bakü, 1990, s. 81.
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Ermeniler taraf~ ndan defalarca bozulmu~ tur. Mesela, mukavele onayland~ ktan sonra ~erur kazas~ n~ n terkibinde olan Dereleyez nüfusunun Güney
Azerbaycan'a ve Nahç~van bölgesinin di~er yerlerine göç etmesinden 34 yararlamlarak bu araziler Ermenistan'a birle~ tirildi. Birkaç y~ldan sonra ise hiçbir
esas olmadan Nahç~van Özerk Cumhuriyeti s~ n~ rlar~~ yeniden düzenlendi.
Böyle ki, Kars Mukavelesi'nde esas taraflardan biri olan Türkiye devletinin r~zas~~ve istiklali olmadan Transkafkasya Sovyetleri Merkez icra Komitesi Riyaset Heyetinin 18 ~ubat 1929 tarihli karar~~(protokol no: 3, bent 3) ile bölgenin 657 km2 sahas~~ (~erur kazas~ n~ n Kurtkulak, Haçik, Horadiz, Nahç~van
kazas~~ ~ahbuz nahiyesinin Akbine, Akhak, Almal~, Da~~Almal~, ~tk~ ran, Sultan Bey köyleri, Ordubat kazas~ n~ n Gerçivan Sovyetlerine dahil olan Mehri,
Bu~-uker kasabalar~, Kilit köyünün bir k~sm~ ) Ermenistan'a verildi35.
Bu organ~ n 5 Mart 1938 tarihli toplant~s~ n~ n karar~ na (Azerbaycan delegeleri olarak Merkez icra Komitesinin milletler ~ubesi müdürü, milliyetçe
Ermeni olan ~sahanyan ve i~ler müdürü Qadakçyan taraf~ ndan imzalanan)
esasen ise ~erur'un Sederek ve Kerki köyleri çevresindeki baz~~ araziler Ermenistan'a verildi36. 1929-1931 y~llar~ nda Eldere, Lehvaz, Astazur, Nüvedi
v.b. köylerin Ermenistan'a verilmesi ve o arazide Mehri bölgesinin olu~turulmas~~ neticesinde Nahç~ van bölgesi Azerbaycan'~ n di~er topraklar~ ndan
ayr~~sal~ nd~. Daha sonra 80.1i y~llar~n ortalar~nda Ordubat bölgesinin Kotam
ve Kilit köyleri topraklar~ n~ n bir k~sm~~Ermenistan'a verildi. 1991 y~l~ nda ~erur bölgesinin Kerki köyü Ermeni silahl~~ güçleri taraf~ ndan i~gal edildi.
Bunlar~n hepsi Moskova ve Kars antla~malarm~ n kaba bir ~ekilde bozulmas~~ ve uluslararas~~ antla~malar hakk~ nda 1969 y~l~~ Viyana Konvensiyonu'na ve 1975 y~l~~Helsinki toplant~s~ n~ n yekün aktine münasebetle ald~ rmazl~ k
gibi de~erlendirilir. Buna göre de Azerbaycan hem Kars Antla~mas~'na, hem
de Viyana Konvensiyonu'na dayanarak kaybetti~i topraklar~~talep etmeli ve
onlar~n geriye al~nmas~na nail olmal~d~r.

Azerbaycan Cumhuriyeti MDA, f. 1009, siy. 1, i~~6, v. 18, i~~14, v.
orada, f. 379, siy. 1, i~~2176.
36 Yine orada, i~~7429, 7345.
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