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GİRİŞ

Naxçıvan Cənubi Qafqaz kimi mühüm strateji bölgə- 
də yerləşən Azərbaycanm ən qədim tarixi ərazilərindən- 
dir. Ötən iki yüzillikdə xalqımızm qarşılaşdığı əsassız 
erməni iddialarmm nəticələrl bu qədim diyarda da ağır 
izlərini buraxmışdır. Əsrlər boyu Avropadan Şərqə doğru 
sürünmə prosesi yaşayan ermənilər əvvəlcə Şərqi Anadolu 
torpaqlarmda məskən salmış, buradan isə Rusiyanm hi- 
mayəsi ilə Cənubi Qafqaza köçürtılmüşlər. XIX əsrin əv- 
vəllərində baş verən Rusiya-İran və Rusiya-Tlırkiyə mü- 
haribələrindən sonra genişlənən erməni köçürülmələrinin 
ünvanlandığı ilk Azərbaycan torpaqları İrəvan və Qara- 
bağla yanaşı, həm də Naxçıvan diyarı. olmuşdur. Məhz 
köçürülmədən sonra erməniləı* Azərbaycan torpaqlarını 
qəsb etmək uğrunda on illəri əhatə edəıı qanlı mübarizəyə 
başlamışlar. XX əsrin əvvəllərində erməni cinayətlərinin 
baş verdiyi əsas ərazilərdən olan Naxçıvan torpağı daim 
Azərbaycana məxsusluğunu qoruyub saxlaya bilmiş, 
məkrli düşmənə qarşı rəşadəjtlə mübarizə aparmış, böyük 
Vətənin ayrılmaz hissəsi kimi qalmışdır.

Ümümmilli liderimiz Heydər Əliyevin ölkə prezidenti 
kimi «Naxçıvan Muxtar Respublikasmm 75 illik yubile- 
yinin keçirilməsi haqqmda» imzaladığı 4 fevral 1999-cu il 
tarixli fərmanda (90) XX əsrin əvvəllərində torpaqlarımı- 
zın bütövlüyünüıı pozulmasma yönəlmiş daşnak planları 
barədə deyilir: «Illc olaraq Azərbaycaıı torpağı Zəngəzur 
mahalı Ermənistan SSR-in tərkibinə qatıldı. Əslində isə 
ermənilərin planları daha geniş idi və onlarm torpaq id- 
dialarmm əsas hədəfı məhz Naxçıvan idi. Onlar Zəngəzu- 
run Ermənistana ilhaq edilməsini bu yolda atılmış mü- 
hüııı addım hesab edirdiləı*. Beləliklə də, Naxçıvanı Azər- 
baycandan ayıran Azərbaycan torpaqlarmm -  Zəngəzur
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mahalmm Ermənistana verilməsi Naxçıvanm mııxtariyyət 
məsələsini zəruri etdi». Bölgə əhalisinin kəskin müqavimət 
hərəkatı və aparılan məqsədyönlü diplomatik mübarizə 
nəticəsində Naxçıvanm muxtariyyat statusu təmin edildi.

Lakin ermənilərin torpaqlarımıza qarşı əsassız iddiala- 
rı və azərbaycanlılara qarşı düşmən münasibətləri yalnız 
XX əsrin əvvəlləri ilə məhdudlaşmadı. Həmişə mürəkkəb 
tarixi şəraitdə, qlobal ictimai-siyasi kataklizmlərin yaşan- 
dığı mərhələlərdə meydana çıxan erməni təcavüzü ötən əs- 
rin sonunda, bu dəfə də sovetlər birliyinin tənəzzülü zəmi- 
nində özünü göstərdi. Hazırda torpaqlarımızm qəsbinə 
yönələn erməni planları bilavasitə Qarabağm Azərbay- 
candan qoparılması məqsədi daşısa da, Naxçıvan düş- 
mənlərimizin planlarmda xüsusi yer tutur. Hələ xalqımıza 
qarşı törətdikləri 1918-1920-ci illər soyqırımmdan sonra 
daşnak liderlərinin mövqeyi belə idi ki, «0 , (Ermənistan -  
E.C.) Gürcüstanm xeyrinə Axalkələkdən və Azərbaycanm 
xeyrinə Dağlıq Qara~bağdan imtina etsə, hər halda Şərur 
və Naxçıvanı özündə saxlamalıdır» (73, s. 88). Bu, Er- 
mənistanın hazırkı təcavüzkär siyasətinin prioritet istiqa- 
mətlərindəndir.

1908-ci ildə yaradılmış, 1921-ci ildə yenidən təsis konf- 
ransmı keçirmiş erməni Ramkavar (hazırda Ramkavar- 
Azatakan adlanır) partiyasmm ABŞ-m Boston şəhərində 
erməni dilində nəşr olunan «Paykar» («Mübarizə») qəzeti 
Azərbaycan və lceçmiş SSRİ rəhbərliyinə göndərdiyi 18 
dekabr 1960-cı il tarixli «İldönümünə hədiyyə» sərlövhəli 
nömrəsində Ermənistanda Sovet hakimiyyətinin 40-cı 
ildönümünə «ən böyük hədiyyə» kimi Naxçıvanı və Dağ- 
lıq Qarabağı Ermənistana verməyə çäğırırdı. 1985-ci il 
dekabrm 11-də Fransada işıq üzü görən «Qamk» erməni 
qəzetinin dərc etdiyi Daşnaksütyun partiyasınm siyasi 
manifestində qeyd olunurdu ki, «Böyük Ermənistanın



sərhədləri Sevr müqaviləsi ilə müəyyənləşdirilmiş erməni 
ərazilərini, Naxçıvan, Axalkələk və Qarabağ regionlarmı 
əhatə etməlidir. Səpələnmiş erməni əhalisi müstəqil milli 
ərazidə cəmləşməlidir». 1987-ci ilin martmda daşnaklar 
ABŞ-da digər erməni siyasi töşkilatları ilə birlikdə «Naxçı- 
vanı Ermənistana birləşdirmək» hərəkatmı yaradaraq 
dərhal minlərlə erməninin imzası ilə məsələnin müsbət 
həllinə nail olmaq üçün keçmiş SSRİ rəhbərliyinə müra- 
ciət etdilər. Ermənilərin təcavüzkar planlarmm məhz er- 
məııi iqtisadçısı A.Aqanbekyanm «Humanite» qəzetinin 
1987-ci il 18 noyabr tarixli sayında dərc olunan Qaraba- 
ğın Ermənistana verilməsi təklifı ilə çıxış etdiyi müsahibə- 
sindən sonra bilavasitə icrasma başlanılması bu baxımdan 
təsadüf hesab olunmamalıdır.

Təbii ki, ermənilər 1988-ci ildən başlanan azərbaycan- 
lıların deportasiyası və soyqırımı siyasətinə də çoxdan 
hazırlıq görmüşdülər. Təsadiifı deyildir ki, Moskvada işıq 
üziı görən «Arqumentı i faktı» qəzetinin hələ 1986-cı il 
ııömrələrinin birində erməni jurnalisti O.Kotoyan «Qo- 
naqsevərlik qanunlarmı pozaraq» adlı məqaləsində yazır- 
dı ki, 1957-ci ildən İrəvana ali təhsil almağa gələn xarici 
vətəndaşlar arasında daşnak təbliğatı aparanlar çoxluq 
təşkil edirdi. Jurnalist hazırda (1986-cı ildə -  E.C.) 20 
ölkədən 700 tələbənin (həm də daşnak təbliğatçısmm) 
gənclərin nıilli duyğuları ilə oynadığını, xalqlarm dostluq 
və qardaşlığma böhtan atdığmı yazır, onların «özlərini 
erməni məsələsinin həllinə imkan yaradan qüvvə hesab 
etdiyini», tarixi saxtalaşdırdıqlarmı və ərazi iddiaları irəli 
sürdüklərini bildirirdi.

Daşııak ideoloqu Z.Balayan Latviyada çıxan «SM- 
seqodnya» qəzetinin 1993-cü il 5 fevral tarixli nömrəsində 
dərc oluııan mıısahibəsində «Dağlıq Qarabağ faciəsinin 
ideoloqlarmdan biri kimi həlak olanlar, qaçqmlar qarşı-
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smda özünüzü günahkar sayırsmızmı?» sualma belə ca- 
vab vermişdi: «Mən bu işi başlamağıma görə yox, öz xal- 
qımı gec ayağa qaldırmağıma görə günahkaram. Görü- 
nür, məsələni Naxçıvandan :başlamağa cəsarətim çatma- 
dı» (bax: 17, s. 66). Ermənilərin Naxçıvanla bağlı <<:cəsa- 
rətlərini» məhv edən, bizim fıkrimizcə, üç amil olmuşdur: 
ümummilli liderimiz Heydər Əliyevin Sovet İttifaqı Kom- 
munist Partiyası Siyasi Bürosunun iızvü olması, Moskva 
və Qars beynəlxalq müqavilələri ilə Naxçıvanm muxtariy- 
yət statusunun himayə olunması və bölgədə ermənilərin 
əhalinin cəmi 1,4 faizini (166, s. 7) təşkil etməsi.

Bununla belə, ermənilərin Naxçıvana qarşı iddialarm- 
dan əl çəkdiklərini və ya nə vaxtsa əl çəkəcəklərini di'ışün- 
mək sadəlövhlük olardı. Belə ki, ötən əsriıı 90-cı illərinin 
sonunda İrəvanda ermənilər «Naxçıvan icması» adlı qu- 
rumu, onun terrorçu dəstələrini yaradaraq bölgə barədəki 
iddialarmı aktiv müstəviyə keçirməyə başlamışlar. Ermə- 
nistan Yazıçılar Birliyiniıı sədri L.Ananyan 2004-cü il 
martm 15-də keçirdiyi mətbüat konfransında.bildirirdi ki,
«1921 -ci ildə Moskvada imzalanmış I^ u ş iy a -T ü rk iy ə  mü- 
qaviləsinə yenidən baxılması Dağlıq Qätabağ problemi- 
nin nizamlanma prosesinin tərkib hissəsi olmalıdır». Gu- 
ya Moskva müqaviləsi ilə «80 min km2-lik tarixi erməni 
torpaqları -  Qars, Ərdahan, Bitlis Türkiyəyə, Naxçıvan 
isə Azərbaycana verilib» və «Naxçıvan problemi Dağlıq 
Qarabağ nizamlanmasmm ayrılmaz hissəsi olmalıdır...» 
Ermənilər indi də tarixi Azərbaycan- torpağı Naxçıvanla 
bağlı xüsusi qəsbkarlıq planlarmm oldüğunu gizlətmirlər.

2007-ci il noyabrm 2-də ABŞ-m məşhur Harvard uni- 
versitetində ermənilərin təşkilatçılığı ilə «Naxçıvan bölgə- 
sindəki erməni abidələri» mövzusunda sərgi təşkil edildi. 
Sərgi iİə bağlı xüsusi internet saytı yaradan ermənilər 
burada Naxçıvanm tarixən .ermənilərə «məxsus olması»
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barodə tamamilə saxta məlumatlar yerləşdirmişlər. Guya 
1828-ci ildə Rusiya ilə İran arasında bağlanan Türkmən- 
çay müqaviləsinin şərtlərinə əsasən Naxçıvan da daxil 
olmaqla Şərqi Ermənistan torpaqları Rusiya imperiyasına 
birləşdirilib: «1918-1920-ci ilİər arasında Naxçıvan Ermə- 
nistan Respublikasının bir hissəsi olub. 1921-ci ildə sovet 
hökumotinin qərarına əsasən Naxçıvan Azərbaycana bir- 
ləşdirilib». Daha sonra guya «70 illik sovet hakimiyyəti il- 
lərində ermənilərin Naxçıvanı tərk etdiyi və arxada yüz- 
lərlə orta əsr memarlıq abidələrini qoyduğu» qeyd olunur.

Təbii ki, bu məlumatların real tarixi həqiqətlə bu və ya 
digər dərəcədə heç bir əlaqəsi yoxdur. Eyni zamanda bu 
iddialardan ermənilərin Qarabağla bərabər Naxçıvanın 
da qəsb olunması planlarınm olduğu aydın görünür. Çün- 
ki təxminəıı eyni vaxtda ermənilər Rusiya Federasiyasının 
naytaxtı Moskva şəhərində Novo-Naxçıvan adlandırdıq- 
llrı erməni kilsəsinin inşasına başladılar. Bütün bunlar 
Qätrabağm ardınca Naxçıvanın «erməni torpağı» olduğu 
fcärodə ciddi ideoloji mi'ıbarizənin başlandığından, bu 
qədim Azərbaycan torpağına <lair qəsbkar planların icra- 
sına başlamaq üçün zəmin hazırlanmasından xəbər verir. 
Hələ 1990-cı ilin yanvarından başlayan erməni silahlı 
qüvvələrinin Naxçıvanı ələ keçirmək cəhdləri də əslində 
çoxdan mövcud olan bu məkrli planın reallaşdırılmasına 
yönələn səylər idi. Bütün bunlar bir daha sübut edir ki, 
torpaqlarımızın qəsb olunmasını nəzərdə tutan erməni 
planları yalnız Dağlıq Qarabağla məhdudlaşmır.

Ölkomizin məkrli düşmənlə bir daha qarşı-qarşıya 
qaldığı son dövrün ibrət dərsləri tariximizin açılmamış 
səhifələrini öyrənməyi, onları yalnız ölkə daxilində deyil, 
daha çox beynəlxalq arenada işıqlandırmağı tələb edir. 
Keçmiş SSRI tərkibində olduğumuz dövrdə Azərbaycan 
üçün taleyiiklü bir sıra tarixi məsələlərin öyrənilməsinə
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rəsmi qadağa qoyulması xalqımızda tarixi unutqanlıq ki- 
mi mənfı meylin yaranmasma səbəb olmuşdur. Bu sahədə 
böyük bir dövr itirilmişdir və bu itkinin aradan qaldırıl- 
masının yeganə yolu bundan sonra tariximizin faciəli 
səhifələrinin ciddi şəkildə öyrənilməsi və elmi-idteoloji 
sahədə bir daha düşmənə fürsət verilməməsindən keçir. 
Bəhs olunan tarixi mərhələnin öyrənilməsi bilavasitə 
Azərbaycan Respublikasının Prezidenti Heydər Əliyeviıı 
«1948-1953-cü illərdə azərbaycanlıların Ermənistaıı SSR 
ərazisindəki tarixi-etnik torpaqlarından kııtləvi surətdə 
deportasiyası haqqında» 18 dekabr 1997-ci il tarixli və 
«Azərbaycanlıların soyqırımı haqqında» 26 mart 1998-ci 
il tarixli fərmanlarından sonra elmi-ictimai diqqətə çəkil- 
miş və aktuallıq qazanmışdır. Ümummilli liderimiz eyni 
zamanda tariximizin aktual problemlərinin araşdırılması- 
nı xalqıınızın perspektiv mövcudluğu baxımındaıı da mü- 
hüm vəzifə kimi irəli süımüşdür: «Müstəqil dövlətimiz 
üçün taleyüklü məsələlərin həyata keçirilməsi tariximizin 
bir çox qaranlıq səhifələrini açmaqla kimliyimizi tam 
müəyyən etməyi, millı kökləri ilə bağlı yeni təfəkkürlü 
gənc nəsil yetişdirilməsini zəruri edir» (4, s. 173).

Bu baxımdan 1905-1907-ci illərdə və 1918-1920-ci il- 
lərdə baş vermiş azərbaycanlıların soyqırımının öyrənil- 
məsi böyük elmi-əməli və siyasi əhəmiyyət kəsb edir. Nax- 
çıvan ermənilərin Azərbaycana qarşı qəsbkarlıq planla- 
rında əsas yerlərdən birini tutduğu üçün erməni iddiaları- 
nın tarixi köklərinin araşdırılması, onların bu diyara kö- 
çürülməsuvə xlisusən indi yalnız coğrafı baxımdaıı ana 
vətəndən ayrı düşmüş bu bölgədə bəhs olunan tarixi dövr- 
də ermənilərin törətdiyi qanlı cinayətlərin araşdırılması, 
həmin hadisələrin Naxçıvanın tarixində buraxdığı izlərin 
qiymətləndirilməsi də mühüm taleyüklü məsələlərdəndir. 
Gələcəyimiz xeyli dərəcədə keçmişimizi ııecə öyrənməyi-
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mizdən asılıdır və ya iımummilli liderimiz Heydər 
Əliyevin sözləıi ilə desək: «Tariximiz bizim üçün dərs 
olmalıdıı*».

Bu mənada XIX əsrin sonu-XX əsrin əvvəllərində er-
#•

mənilərin Azərbaycana, o cümlədən Naxçıvana köçürül- 
diıkdən sonra burada azərbaycanlı əhaliyə qarşı törətdiyi 
qanlı cinayətlərin araşdırılması bir sıra tarixi həqiqətlərin 
daha aydın şəkildə izahına imkan verir. Belə ki, ermənilər 
məhz bu dövrdə Cənubi Qafqazda etnik amil kimi milli 
münasibətlərin subyektinə çevrilmiş və onların xalqımıza 
qarşı həyata keçirdikləri soyqırımm ilk iki mərhələsi 
(1905-1907 və 1918-1920-ci illər) məhz bu zaman yaşan- 
mışdır.

Sovet hakimiyyəti illərində dövlətin hakim siyasi ideo- 
logiyası olduğu kimi elmə də tətbiq edilmiş, amorf «sovet 
xalqı» yaratıııaq naminə saxta xalqlar dostluğu ideyası 
irəli sürüİmüşdür. Halbııki XX əsrin ortalarmda və 
sonunda (1930-cu illərin repressiyalarmda, 1948-1953-cü, 
1960-cı, eləcə də 1980-ci illərdə) sovet dövləti rəhbərliyi 
gizli, bəzən hətta açıq şəkildə.ermənilərin xalqımıza.qarşı 
məkrli planlannı himayə etmişdiı*. Bu baxımdan tədqiqat 
üçün mtıraciət etdiyimiz mövzu tarixi problem kimi 
müstəqillik ərəfəsi və istiqlaliyyət dövrünün ən aktual 
problem-məsələlərindəndir. Sovet dövrü tarixşünaslığmda 
Rusiyanın milli qırğın siyasəti ilə bağlı mövzular üzərində 
qalın pərdə olduğundan yalnız bəzi məsələlər səthi 
araşdırılmış və bu zaman hadisələrə sinfı don geyindirmək 
bir növ dəbdə olmuşdur. Hətta XIX əsrdə ermənilərin 
Azərbaycana köçürülməsi prosesini tədqiqatçılar yalnız 
bir fakt kimi qcyd etmiş, onun səbəb və nəticələriııin 
mahiyyətinə. varmaq istəməmişlər.

Bir sıra rus qafqazşünaslarınm (68, 159̂  171, 172, 175, 
176) XIX əsr və XX əsrin əvvəlləri üçün Naxçıvan bölgə-
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sinin tarixi demoqrafiyası barədo məlumatları ermənilorin 
Azərbaycana, o cümlədon Naxçıvana köçürülməsi, çariz- 
min bu prosesdə məqsodləri, köçürülənlərin yerloşdirildik- 
ləri ərazilərin xüsusiyyətləri və s. bu kimi məsələləıin öy- 
rənilməsi baxımından əhəmfyyətlidir. V.L.Veliçko (156), 
İ.N.Kanadpev (163), İ.Q.Çavçavadze (174) kimi dövrün 
tanmmış ziyalılarının əsərləri, bəzi məqalə və noşrlər (27, 
70, 160, 161, 165) Qafqaz xalqlarmın həyatına dair ma- 
raqlı mənbələr olmaqla, milli münasibətlərdəki ziddiyyətli 
cohətlərin kökünün araşdırılmasma imkan verir.

Azərbaycanın Naxçıvan bölgəsində milli münasibətlə- 
rin kəskinləşməsinə təsir göstərən amil kimi əhalinin etnik 
tərkibinin dəyişməsi və demoqrafık inkişaf dinamikasınm 
öyrənilməsi sahəsində son illərdə nəşr olunmuş tədqiqat- 
ların böyıık elmi dəyəri vardır. Bu tədqiqatlar (77, 79, 98, 
99, 106, 122, 157) ermənilərin bölgəyə köçürülməsi noticə- 
sində milli münasibətlərin təşokkül tapması zəminini öy- 
rənmək üçün əhəmiyyətli material verir.

•   ___

Akademik I.Hacıyevin doktorluq (52) və E.Zamano- 
vun namizədlik (110) dissertasiyalarında mövzuya toxu- 
nulmuşdur. İ.Hacıyev araşdırdığımız tarixi problemə 
ümumi nəzor salmış, E.Zamanov isə 1918-1920-ci illərdə 
Azərbaycanın Gürcüstan və Ermənistandakı diplomatik 
nümayəndəliklorinin fəaliyyətini tədqiq edərək Naxçıva- 
nın Azərbaycanın tərkib hissəsi kimi qorıınub-saxlanıl- 
ması uğrunda aparılan diplomatik mübarizədən də yeri 
gəldikcə bəhs etmişdir.

Azərbaycanın cəlb olunduğu Qarabağ münaqişəsi Öl- 
kə ictimaiyyətini öz uzaq və yaxın keçmişinin Qarabağla 
bağlı tarixinə nəzər salmağa, tarixçi alimlərimizi, tədqi- 
qatçılarımızı tariximizin açılmamış səhifələrini araşdırma- 
ğa sövq etdi. Qarabağ hoqiqətləri ilə bağlı nəşr olunan vo 
tədqiqätımızda istifadə etdiyimiz bir sıra nəşrlər (28, 30,
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40) ermənibrin torpaqlarımıza qarşı əsassız iddialarımn 
üzərindəki pərdələri götiirdü. Aydmlaşdırıldı ki, uzun illər 
bir çox erməni «tarixçiləri» Naxçıvan, Qarabağ, Zəngəzur 
kimi tarixi Azərbaycan torpaqlarmı özlərininki kimi qələ- 
mə vermişlər. «Böyük Ermənistan» haqqmda əsl həqiqət- 
lər onlarm (N.Qarsoyan) öz dili ilə aşkarlandı. Belə ki, bu 
ifadə bəzi erkən orta əsr müəlliflərinin (F.Buzand, M.Xo- 
renatsi), sadəcə, «öz ideallarmı -  zərdüştilik təhlükəsinə 
qarşı duran birləşmiş vahid Ermənistanı» əks etdirir və 
gerçəkliyi təhrif edir (40, s. 28-29). Bundan başqa 
«Ermənistan» qədim türkdilli xalqlardan birinin (erman, 
ermən) adı ilə bağlı olan etnotoponimdir, coğrafı ərazidir 
və o, Kiçik Asiyanm şərqində yerləşir (158, s. 67-68, 73). 
Ermənistan admda müstəqil hay dövləti XX əsrədək möv- 
cud olmamışdır. Haylarm öz adlarma çıxdıqları bu ərazi- 
dəki siyasi hakimiyyət heç vaxt haylara məxsus olmayıb 
və ümumiyyətlə, Ermənistan konkret xalqa məxsus ölkə 
kimi bütün tarix ərzində müstəqil dövlətçilik ənənələrinə 
malik olmamışdır. Tarixçi alim K.Patkanovun dili ilə de- 
sək, «Ermənistan biı* dövlət kimı bəşəriyyət tarixində heç 
bir ıııühüm rol oynamamış, bnun adı ölkənin coğrafı ter- 
mini olub güclü qonşu dövlətlərin... öz mübahisələrini 
həll etdikləri yer olmuşdur». Tədqiqatçılarımızm Qarabağ 
həqiqətləri haqqmdakı araşdırmalarmm məhsulu olan 
sonrakı nəşrlər (26, 65, 67, 72, 74, 75, 95, 97) problemin 
daha geniş spektrdə təhlilinin nəticəsi kimi meydana çıxdı. 
Eyni zamanda ermənilərin xalqımıza qarşı XX yüzillik 
boyu törətdiyi əsl həqiqətlər dərsliklərə də yol tapdı.

*

Ilk dövrlərdə ermənilərin əsassız iddialarmı neytrallaş- 
dırmaq üçün bir növ cavab xarakteri daşıyan həmin təd- 
qiqatları daha sonra digər tarixi Azərbaycan bölgələrinin, 
Zəngəzurun (29, 43, 81), Naxçıvanm (17, 34-37, 39, 45, 
81, 85, 89, 91), Qərbi Azərbaycanm (37, 38, 74, 108) yaxm
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və uzaq tarixi keçmişi, ermənilərin bu ərazilərdə törətdik- 
ləri vəhşiliklər barədə araşdırmalar əvəz etdi. Problemə 
kompleks yanaşmanm məhsulu kimi ərsəyə gələn bir sıra 
tədqiqat və toplular (2, 15, 26, 27, 28, 33, 44) ermənilərin 
Azərbaycan torpaqlarma qarşı illərdən bəri yürütdükləri 
qəsbkarlıq siyasətinin əsl mahiyyətini və nəticələrini orta- 
ya çıxardı. :

• •

Ermənilərin Naxçıvanda həyata keçirdikləri soyqırım, 
Naxçıvan əhalisinin düşmənə qarşı inadkar mübarizəsi, 
ermənilərə havadar çıxan qüvvələrin fəaliyyəti, bölgədə 
mövcud olmuş idarəçilik qurumları, Türkiyənin bölgənin 
müdafiəsinə göstərdiyi kömək, beynəlxalq müqavilələrdə 
Naxçıvan məsələsi və problemin bu kimi ayn-ayrı aspekt- 
ləri ilə bağlı son dövrlərdə bir sıra əsərlər (45, 47, 48, 50, 
60, 86, 89, 91) və məqalələr (1, 51-55, 64, 66-67) işıq üzü 
görmüşdür. Erməni siyasi təşkilatlarmm yaranması və on- 
larm Azərbaycandakı fəaliyyətləri barədə İ.Bağırovariin 
XX əsrin əvvəllərində Azərbaycanda mövcud olmuş siyasi 
partiya və təşkilatlardan bəhs edən əsəri (155) çox dəyər- 
lidir. Lakin bu əsərlərdə Naxçıvan bölgəsində erməni- • 
azərbaycanlı münasibətlərinin kompleks şəkildə elmi həlli 
öz əksini tapmamışdır. f

E.Şıxəliyevin Türkiyədə nəşr olunmuş k itab larr(l 19, 
147) erməni probleminin dünəni və bu günü, onlarıh 
törətdikləri soyqırım, eyni zamanda «erməni kartı»nm 
regional siyasət strategiyasmm mühüm amili olması ilə 
bağlı ciddi təhlillərin və tarixi paralellərin aparıldığı qiy- 
mətli əsərlərdir. Bundan başqa, xüsusən bizim tədqiq etdi- 
yimiz mövzu ilə bağlı araşdırma aparmış azərbaycanlı 
tədqiqatçılarm Türkiyədə keçirilən beynəlxalq tarix sim- 
poziumlanndakı çıxışları və dərc olunmuş toplulardakı 
məqalələri (115-117, 124-127, 131, 138, 150) ermənilərin 
bilavasitə Azərbaycanm Naxçıvan bölgəsindəki cinayət-
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kar fəaliyyətlərinə aiddir.
Qardaş Türkiyədə də, XIX əsrin ikinci yarısından er- 

məni xəyanətinin ağrısmı yaşayan bir ölkə kimi, «eı*məni 
soyqırımı», «Böyük Ermənistan» və s. bu kimi saxta 
iddialara qarşı onlarla kitab nəşr olunmuşdur. Lozanna 
müqaviləsi danışıqlarmda (1922) türk nümayəndə heyəti- 
nin üzviı olmuş E.Urasm əsas erməni qaynaqlarmı təhlil 
edərək yazdığı kitab (149) son dərəcə dəyərli və bu sahədə 
araşdırma aparan özündən sonrakı bütün tədqiqatçılarm 
istisnasız olaraq yararlandığı fundamental bir əsərdir'.

Türkiyəli tədqiqatçı İ.E.Atnur həm öz ölkəsinin, həm 
ABŞ, İngiltərə və s. Qərb ölkələrinin, həm də Azərbay- 
canın arxivlərində əldə etdiyi materiallar əsasmda birbaşa 
Naxçıvanla bağlı son dərəcə əhəmiyyətli monoqrafıya (3, 
113) yazmışdır. Lakin əsər bir sıra hallarda dolaşıq, bir- 
birini təkzib edən, həqiqətə uyğun gəlməyən fıkirlərlə də 
yadda qalır və tənqidi miınasibət tələb edir.

Naxçıvanm erməni təcavıızündən qorunmasmda mü- 
hüm xidmətləri olmuş K.Qarabəkirin yazdığı (132) və 
oııun haqqmda yazılan (99, 120) kitab və məqalələrdə 
1918-1920-ci illər Naxçıvan tarixi ilə bağlı çox mühüm 
faktlar vardır. Həmin dövrdə Naxçıvandakı Osmanlı or- 
dularınm zabiti kimi fəaliyyəıt göstərmiş V.Ünüvarın xati- 
rələri (46) də dəyərli mənbədir. 1918-1920-ci illərdə bey- 
nəlxalq şərait və sovet Rusiyası-Türkiyə münasibətlərinin 
bölgədəki siyasi duruma təsiri baxımından A.Müderrisoğ- 
lunun kitabı (141) maraqlı faktlarla zəngindir.

Türkiyə qaynaqları Osmanlı dövründən başlayaraq 
«erməni məsələsi»nin tarixinə aid (143-145), erməni cə- 
miyyətlərinin və siyasi təşkilatlarınm törətdikləri qanlı ci- 
nayətlərə dair (112, 130, 139) verdikləri məlumatlarda yeri 
gəldikcə Azərbaycan ərazisində, o cümlədən Naxçıvaıı 
bölgəsində ermənilər tərəfıııdən törədilən qırğmlara da to-
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xuıımuşlar. A.E.Gökdəmirin 1918-1919-cu illərdə bölgədə 
mövcud olmuş dövlət qurumlarına həsr olunmuş kitabı 
(128) öz mövzusunda, demək olar ki, ycganədir. Təqdirə- 
layiq haldır ki, tiırkiyəli tədqiqatçıların müvafıq mövzu- 
laıdakı araşdırmaları xarici dillərdə də nəşr olunmuşdur.

Bir sıra xarici tədqiqatçıların; S.A.Uimzin (100), 
T.Svyatoçovskiııin (102, 103), E.Fayqlın (173) tədqiqatla- 
rı eıməni saxtakarlığının və terrorizminin maraqlı olma- 
yan üçüncü mövqe tərəfindən ifşası baxımından ohomiy- 
yətlidir. Tədqiq olunan problemin bəzi cəhətləri bu əsər- 
lərdə əks olunsa da, xüsusən onun yaranma tarixi itabağlı 
məsələlərdə onlar bəzən qüsurlardan da xali deyildiı*.

Ermənilərin Anadolu və Azərbaycan türkləıinə qarşı 
cinayətləri barədə arxivlərdə minlərlə tarixi faktları özün- 
də yaşadan qiymətli sənədlər vardır. Bu baxımdan Azər- 
baycan Respublikası Mərkəzi Dövlət Arxivinin (AR 
MDA) 894, 896, 970 və Azərbaycan Respublikası Siyasi 
Partiyalar və lctimai Həıəkatlar Dövlət Arxivinin (AR 
SPİHDA) 276 və 277-ci fondlaıında, habelə Surət fon- 
dunda saxlanan sənəd və materiallar böyük əhəmiyyət 
kəsb edir. Lakin qeyd olıınmalıdır ki, 1918-1920-ci illərdə 
Azərbaycan Xalq Cümhuriyyətinin (AXC) Naxçıvan böl- 
gəsi ilə əlaqələri çox zəif olduğundan hər iki arxivdəki 
materiallar, demoqrafıya ilə bağlı məlumatları dolğun 
əhatə etsə də, soyqırımın öyrənilməsi baxımından əsasən 
ümumi xarakter daşıyır.

Bu baxımdan Naxçıvan Muxtar Respublikası Mərkəzi 
Dövlət Arxivindəki (NMRDA) xeyli sənəd və materiallar 
problemin öyrənilməsində müstəsna yer tutuı*. Naxçıvan 
MR DA-nın, xüsusən 314 saylı fondu mövzu ilə bağlı 
rəsmi sənədlərlə zəngindir.

Lakin təəssüfləndirici haldır ki, 1905-1907-ci illərdə 
ermənilərin törətdikləri qırğınlarm nəticələrini əks etdirən
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arxıv materıalları yox dərəcəsindodiı*. Böyük ehtimalla bu 
dövrə aid müvafıq tarixi sənədlor ya o zaman quberniya 
mərkəzi olmuş trəvan arxivlorindədir, ya da ermənilər tə- 
rofındən əvvəlcədən məqsədli şəkildə arxivlərdən götürü- 
lorək məhv edilmişdir (1836-cı ildə Alban katolikosluğu- 
nun məhv edilən arxiv sənədləri kimi).

Həmin fondlardakı sənəd və materialların bir qismi 
əhalinin etnik torkibi və bölgənin demoqrafık vəziyyotini, 
silahlı daşnak birləşmələrinin Qərbi Azərbaycanda həyata 
keçirdikləri etnik təmizləmədən sonra yaranan qaçqınlar 
və onların yerləşməsi problemini, dağıdılan Azərbaycan 
yaşayış məntəqələri və soyqirıma məruz qalan Naxçıvan 
əhalisinin sayındakı azalmam, bölgə əhalisinin torpaqları- 
mızın bütövlüyü uğrunda mübarizosini, bölgədə qurulan 
yerli idarəetmə təsisatlarımn fəaliyyətini, Naxçıvan və di- 
gər qərb bölgələrinin tızərində tarixi hüquqlarmm bərpası 
üçün Azərbaycan Xalq Cümhuriyyətinin diplomatik səy- 
lərini və s. problemləri öyrənməyə imkan verir.

Nəşr olunmuş mənbələr içərisində əsas yeri bölgənin 
tarixi demoqrafıyasma, xüsusən burada milli zəmində baş 
vermiş münaqişələrə, ermənilorin Naxçıvana qarşı əsassız 
ərazi iddiaları və müxtəlif qüvvələrin köməyi ilə bu böl- 
gəni işğal etmək cəhdlərinə, daşnakların Naxçıvanda hə- 
yata keçirdikləri soyqırıma dair materiallar tutur. Bu ma- 
teriallar içərisində bilavasitə həmin dövrdə yaşamış bir 
sıra görkəmli şəxslərin; Ə.Təbrizlinin (bax: 18), Ə.Əliyevin 
(34-38), M.B.Əliyevin (42), Ü.Hacıbəylinin (49), L.Hü- 
seynzadənin (60), M.B.Məmmədzadənin (78), M.M.Nəv- 
vabın (92), M.S.Ordubadinin (93, 94), C.Zeynaloğlunun 
(111) mövzu ilə bağlı kitab və məqalələri, son illərdə işıq 
iızü görmüş materiallar (151, 164), habelə Türkiyədə nəşr 
olunmuş arxiv sənədlərindən ibarət toplular (114, 123, 
133) böyük əhəmiyyətə malikdiı*. Qeyd edilənlər arasında
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1905-1907-ci illər hadisələrini öyrənmək baxımından 
M.M.Nəvvabın və M.S.Ordubadinin əsərləri müstəsna 
əhomiyyət daşıyır.

Bundan başqa müasir dövrdə ııəşr edilmiş bir sıra 
tədqiqatlar da diqqətəlayiqdir. H.Həsənoğlunun (57, 58), 
A.Mansurovun (72), xüsusən İ.Mommədovun (74), İ.Mu- 
sayevin (80-83, 140), A.Paşayevin (95, 96), V.Şirinoğ- 
lunun (104), İ.Vəliyevin (107), S.Əsədovun (152, 153, 154
-  I.Məmmədovla birgə) və başqalarınm əsərləri hadisələrə 
müasir baxış prizmasını əks etdirməsi baxımından təqdi- 
rəlayiqdir. Professor İ.Musayevin «Azərbaycanın Naxçı- 
van və Zəngəzur bölgələıində siyasi vəziyyət və xarici 
dövlətlərin siyasəti (1917-1921-ci illər)» monoqrafiyası 
bizim tarixi problem kimi araşdırdığımız mövzunu 
öyrənmək baxımından son dərəcə qiymətli mənbədir. 
Əsərdə Naxçıvan və Zəngəzur bölgələrinin bəhs olunan 
dövrünə dair ölkəmizin arxivlərindəki materialların çox 
böyiık bir qismi təhlil edilmişdir.

XX əsrin əvvəllərindən bizi artıq bir əsr ayırsa da, bu 
dövrdə ermənilərin Azərbaycan xalqına qarşı yürütdıık- 
ləri deportasiya və milli qırğın siyasətinin nəticələıini öz 
gözləri ilə görərək yaddaşlarında yaşadan yaşlı nəslin 
nümayəndələri dövrün məşum hadisələrinin caıılı və 
etibarlı şahidi kimi, ölkəmizin bütün bölgələrində, o 
cümlədən Naxçıvanda hələ yaşamaqdadırlar. Bu nəslin 
nümayəndələrilə aparılan söhbətlərdə ermənilərin ən 
müxtəlif qanlı cinayətlərinə dair səslənən faktlar arxiv 
sənədlərində öz əksini tapmış rəsmi məlumatlarla, demək 
olar ki, tam uyğun gəlir.

Sonda qeyd edək ki, ermənilərin 1905-1907-ci və 1918- 
1920-ci illərdə tarixi Azərbaycan torpağı olmuş Naxçıvan- 
da xalqımıza qarşı həyata keçirdikləri depoıtasiya və 
soyqırımm. tədqiq olunmasma dair materiallar əsasında
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mııəllif 2005-ci ildə «XIX yüzilliyin sonu-XX yüzılliyin 
ovvəllərində Naxçıvanda erməni-azərbaycanlı münasibət- 
lori» mövzusunda namizodlik disscrtasiyası müdafiə et- 
mişdir. Bu kitabııı ərsəyə golməsi üçiın həmin dissertasiya 
baza rolunu oynasa da, ötən müddətdə mövzunun tədqiqi 
istiqamətində davam etdirilən araşdırmalar yeni-yeni 
laktların meydana çıxmasına, məsələyo daha dolğun baxış 
bucağının formalaşmasına ciddi təsiı* göstərmişdir ki, 
bütün bunlar da kitabda öz əksini tapmışdır.



I FƏSİL
TARİXDƏ ERMƏNİLƏR VƏ ERMƏNİ < 

HƏRƏKATININ FORMALAŞMASI

1.1. Ermənilər və Ermənistan haqqmda

Avropa ilə Asiyanm sərhədlərinin, eyni zamanda qlo- 
bal maraqlarm kəsişdiyi Qafqaz çoxmillətli. bölgə olmaq 
etibarı ilə milli münasibətlər probleminə çox həssas coğra- 
fı ərazidir. Bu mənada müasir şəraitin diqtəsi ilə sönmək 
bilməyən bir neçə milli münaqişə ocağınm (Dağlıq Qara- 
bağ, Abxaziya, Cənubi Osetiya, Çeçenistan) mövcudluğu 
buradakı milli münasibətlərdə kənar maraqlarm fəal təsi- 
rilə millətlərarası münasibətlərin heç də arzu edilən səviy- 
yədə olmadığım göstərir. Burada digər bir ibrətamiz fakt 
ondan ibarətdir ki, həmin qaynar münaqişə ocaqları nə 
Qafqazm • aborigen xalqlarmin bilavasitə öz fəaliyyətlə- 
rinin nəticəsidir, nə də bu münaqişələr əsrlər boyu yanaşı 
və mehriban yaşamış qafqazlılarm (erməniləı* avtoxton 
qafqazlı deyillər) milli, dini, etnik-coğrafı maraqlarma 
uyğundur. Bu münasibətlərin kəskinləşməsində, onlarm 
sonrakı dövrdə aktivliyinin səngiməməsindəki şovinist, 
antihumanist və ikrahdoğurucu maraq, qətiyyətlə demək 
olar ki, rus imperializminə mənsubdur.

Yalnız eramızm I minilliyinin ikinci yarısmda tarix 
səhnəsinə çıxan və IX əsrdə ibtidai cəmiyyətdən qonşu 
mədəniyyətləriıı təsiri altmda feodalizmə keçid edən və 
yenicə «dövlət» anlayışı ilə tanış olan qədim ruslar elə 
həmin dövrdən etibarən qəsbkarlıq yürüşləri ilə tarix səh- 
nəsinə qədəm qoymuşlar. X. əsrin birinci yarısmdakı yü- 
üşlər, xüsusən 944-cü ildə baş vermiş və tariximizə «Bərdə 
faciəsi» adı ilə düşmüş hadisə slavyanlarm basqmlarmm 
'Stilaçı xarakterinə bariz sübutdur. XVII əsrin ikinci yarı-
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sında S.Razinin başçılıq etdiyi quldur dəstəsinin Rusiya 
ilə qonşu ərazilərə, o cümlədən Azərbaycana talançı yü- 
rüşləri sovet tarixşünaslığmda həmişə zülmə qarşı yönəl- 
miş kəndli hərəkatı kimi müsbət qiymətləndirilmiş, guya 
Azərbaycanda da onun rəğbətlə qarşılandığı bildirilmiş- 
dir. XVIII əsrin ilk rübündə ilk rus imperatoru I Pyotr, 
sonralar isə onun xələfləri Azərbaycana yürüşlərinin işğal- 
çı mahiyyətini pərdələmək üçün daim saxta manifestlərlə, 
«xeyirxahlıq» dolu müraciətlərlə əsaslandırmağa çalışmış- 
lar. Ruslarm bu qəbildən olan istilaçı yürüşləri zamanı 
yerli əhaliyə hansı şəkildə «yaxşı münasibətdə» olduqları- 
na dair tarixin yaddaşmda qanlı faktlar qalmışdır.

XIII əsrin 20-ci illərində monqol istila maşınm qarşı- 
smda tab gətirməyən rus knyazlıqları həmin yüzilliyin 40- 
cı illərində yaradılmış monqol Qızıl Orda dövlətinin vas- 
sallarma çevrilmişdilər. Bu ^sılılıq həyatı XV əsrin sonu- 
nadək davam etdi və yalnız XVI əsrin ilk rübündə mər- 
kəzləşdirilmiş rus dövlətinin təşəkkül tapması ilə Rusiya- 
nm siyasi tarixi yeni mərhələyə qədəm qoydu. Rus istila- 
sınm ilk istiqaməti Volqaboyu və Başqırdıstan oldu. XVI 
yüziliiyin ikinci yarısmda Osmanlı dövlətinə arxalanan 
Krım xanlığı ilə Rusiya arasmda baş verən ilk toqquşma- 
lar uzıın sıırən Osmanlı-Rusiya müharibələrinin başlıca 
amillərindən hesab edilə bilər ki, sonradan bu mübarizə- 
nin əsas ağırlıq mərkəzlərindən biri də Cənubi Qafqaz, 
xüsusən Azərbaycan olmuşdu. Rusiyanm başladığı illc iri- 
miqyaslı və uzun sürən istilaçı müharibə 1558-1583-cü il- 
lərdə baş vermiş Livoniya müharibəsi idi. Rusiya mühari- 
bəyə Baltikyanı əraziləri ələ keçirmək və Baltik dənizinə 
çıxış əldə etmək məqsədi ilə girişmişdi. Lakin o, məqsə- 
dinə nail ola bilməyərək məğlubiyyətə uğradı və əvvəl 
Polşa (1582), sonra isə İsveçlə.(1583) müvafıq müqavilələr 
imzaladı.
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Şimal istiqamətdə uğursuzluqla üzləşən Rusiya dənizə 
çıxmaq planlarmm yönünü cənuba doğru dəyişməli oldu.

• *

Daha çox Qara dənizə nüfuz etməyə çalışan Rusiya 
burada Osmanlı imperiyası və onun vassalı olan 'Krım 
xanlığı ilə uzun müddətli mübarizəyə girişdi. Bu mübarizə 
ayrı-ayrı vaxtlarda gah bu, gah da digər tərəfın xeyrinə 
nəticələnirdi və bu nəticələrin dayamqlığı uzun müddətə 
söykənmirdi. Lakin Rusiya hakim dairələri I Pyotrun 
(1689-1725) hakimiyyəti dövründən etibarən işğalçı 
maraqlarmm təmin edilnıəsində daha sistemli və planlı 
şəkildə fəaliyyət göstərməyə başladılar. Təsadüfı deyil ki, 
1700-1721-ci illərdə baş vernıiş Şimal müharibəsində 
İsveçi məğlub edərək Baltik dənizinə çıxmaq arzusunu 
reallaşdıran Rusiya həmin qələbədən sonra, 1721-ci ildə 
senat tərəfmdən imperiya elan edildi.

* XVIII əsrin başlanğıcmda Qafqazda öz strateji ma- 
raqlarım və müstəmləkəçi niyyətlərini həyata keçirmək is- 
təyini qətiləşdirən və bu sahədə təfriqəçi etnos kircri tanı- 
nan, əsasən İranda və Osmanlı Türkiyəsinin ərazilərində, 
o cümlədən Suriyada məskunlaşmış ermənilərdən istifadə 
edə biləcəyini başa düşən ilk rus çarı da I Pyotr oldu. 
Rusiyanm diqqətini hələ XVII yüzillikdən başlayaraq 
cidd-cəhdlə Qafqaza cəlb etməyə çalışan ermənilərin əsas 
istəyi məhz rus hökmdarlarınm etibarmı qazanmaqla 
onlarm bölgədəki başlıca müttəfıqinə çevrilmək, rus 
imperializminin maraqları zəminində və ondan istifadə 
etməklə tarixdə heç vaxt mövcud olmamış «dənizdən- 
dənizə» «Böyük Ermənistan» iddialarım gerçəkliyə çevir- 
mək idi: Uzun müddət bölgədə bir-birini əvəz edən və ya 
paralel mövcud olmuş əsasən türk xanədanları olan döv- 
lətlərin (Səlcuq, Atabəylər, Hülakülər, Osmanlı, Qaraqo- 
yunlu, Ağqoyunlu, Səfəvi) varlığı ermənilərin siyasi quru- 
ma malik olmaq arzıılarmı xəyala çevirmişdi. XVII-XVIII
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əsrlərin qovuşuğunda isə bir tərəfdən iki türk dövləti1 -  
Səfəvi və Osmanlı dövlətləri arasmdakı ziddiyyətlər, digər 
tərəfdən isə şimalda Qafqaza maraq göstərən və getdikcə 
güclənən Rusiya imperiyasmin xüsusən Osmanlı dövlətinə 
düşmən münasibəti erməniləri fəal hərəkətə keçməyə sövq 
etdi. Lakin mövcud şəraitdə Cənubi Qafqazda ermənilə- 
rin öz məkıii planlarım həyata keçirmələri üçün lazımi 
zəmin yaranmamışdı. Çünki ermənilər tarixən Qafqaz 
sərhədlərindən kənarda yaşamış, tarixi keçmişi o qədər də 
aydm olmayan, bəhs edilən dövrdə İranm və Türkiyənin 
Qafqazla sərhəd ərazilərinə yaxm torpaqlara səpələnmiş 
kiçik biı* xalq idi.

Beləliklə, qarşıda duran ilk məsələ ermənilərin xəyali 
«Böyük Ermənistan» adlandırdıqları «məmləkətləri»nin 
bərpa olunması naminə bölgədə, xüsusən Cənubi Qaf- 
qazda demoqrafik vəziyyəti öz xeyirlərinə dəyişmələri idi. 
«Böyük Ermənistan» adı altmda ermənilər çox geniş bir 
ərazini nəzərdə tuturlar. Amerikada erməni milli ittifaqı- 
nm 1919-cu ildə Ermənistana dair nəşr etdirdiyi əsərdə 
verilən «Böyük Ermənistan» adlı xəritəyə görə guya Er- 
mənistan Trabzon və Samsunda Qara dənizə, İskəndərun 
körfəzində Aralıq dənizinə, şərqdə isə Xəzər dənizinədək 
uzanır, Kür çayınm bütüıı axarı boyu cənuba doğru Sal- 
yan, Lənkəran, Muğan, Mil, Qarabağ, Zəngəzur, Gəncə 
qəzasmm dağlıq hissəsini, Naxçıvan ilə Ordubadı, Cənubi 
Azərbaycandan isə Astara, Ərdəbil, Qaradağ, Təbriz, 
Xoy, Makıı, Səlmas və Urmiya gölü ətrafmı əhatə edir. 
Ermənilər Təbrizi «Tavriz», Gəncəni «Ğanzax» adlandı- 
raraq onları öz qədim şəhərləri hesab edirlər (78, s. 30).

Sovet hakimiyyəti illərində Moskvadakı rəsmi, habelə 
elmi dairələrdə ciddi himayə olunmalarmdan istifadə edən 
ermənilər öz saxtakaıiıqlarmı kitablarla yanaşı, xəritələr 
üzərində də həyata keçirməyə başladılar. Ermənilərin hələ
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1956-cı ildə Moskvada «Qospolitizdat» nəşriyyatmda nəşr 
etdirdikləri «Cənubi Qafqaz b.e.-nm I-IV əsrlərində» adlı 
xəritə də erməni saxtakarlığmm çoxsaylı bariz ntımunələ- 
rindən biridir. Xəritəyə əsasən, xəyali «Böyük Ermənis- 
tan» ərazisi Kür çaymdan Çənubi Azərbaycanm ^şimal 
torpaqlarmm da daxil olduğu ərazini, Qərbi Azərbäycanı 
(indiki Ermənistanı), Gürcüstanm cənubunu, Urmiya gö- 
lünün şimal və qərb hissəsindəki bütün torpaqları, müasir 
Iraqm şimal torpaqlarıııdan Qara dənizədək olan geniş 
ərazini, şərqdə Xəzər dənizindən qərbdə Türkiyənin Sivas 
vilayətinədək olan çox nəhəng bir bölgəni əhatə edir. 
Maraqlıdır ki, həmin xəritədə «Böyük Ermənistan»dan 
qərbdə yerləşən ərazi də «Kiçik Ermənistan» adlandırıl- 
mışdıı*. Guya IV əsrin sonlarmda «Böyük Ermənistan»m 
Kaspiana vilayəti Sasanilərin, Sakasena və Kür çayı ilə 
Araz çayı arasmda yerləşən digəı* vilayətlər isə Albanii- 
yanm tərkibinə keçmişdiı*. Buııunla belə, Qərbi Azərbay- 
can, o cümlədən Naxçıvan, Cənubi Azərbaycanm şimal 
hissəsi, müasir Türkiyənin Van gölü ətrafmdakı vilayətləri 
guya IV əsrin sonunadək «Böyük Ermənistan» ərazisi 
kimi qalmaqda idi.

Əlbəttə, ermənilərin bu və bu kimi digər sayıqlamaları 
da bütövlükdə «Böyük Ermənistan» xülyasmm özü kimi 
tamamilə cəfəngiyyatdır. Ən azı ona görə ki, Ermənistan 
adlanan coğrafı ərazi Roma-lran müharibələrinin nəticəsi 
olaraq 387-ci ildə bu iki imperiya arasmda bölüşdürül- 
müşdü və nə o vaxtadək, nə də həmiıı dövrdən XX əsrin 
əvvəllərinədək, daha dəqiq desək, 1918-ci ilin may ayma- 
dək «Ermənistan» adı heç bir tarixi mənbədə siyasi sər- 
hədləri göstərmək məqsədi ilə işlədilməmişdir (təbii ki, er- 
mənilərin özlərinin sayıqlamalarmdan və saxtakaıiıqlarm- 
dan başqa). Tarixi Ermənistan isə eramıza qədərki 
mərhələdə bir çox hallarda ayrı-ayrı dövlətlərə məxsus
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inzibati ərazi vahidi olmuşdur ki, bu zaman həmin 
torpaqlarda müxtəlif etnoslar, o cümlədən türkdilli 
xalqlaı* yaşamışlar, indiki ermənilərin əcdadları olan 
haylar isə bu məsələdə istisnadır.

«•

Umumiyyətlə, bizə tanış plan mənbələr «Ermənistan» 
sözünün kökündə duran qədim «erməni» etnosunun 
indiki «hay-ermənilər»lə (bundan sonra qədim ermənlərlə 
indiki erməniləri və onların əcdadlarmı fərqləndirmək 
üçiın bəzən şərti olaraq «hay-erməni» ifadəsindən istifadə 
edəcəyik) heç bir əlaqəsinin olmadığmı təsdiq edir. Tarixi 
Ermənistan (Arme, Armina, Arminiya) ərazisi hay- 
ermənilərin qədim vətəni deyildir və bütün tarix ərzində 
lıeç vaxt bu ad hay-erməni dövlətinin siyasi sərhədlərini 
bildirmək üçün işlədilməmişdir. Ermənistan, e.ə. I əsrdə II 
Tiqramn (bu tarixi şəxsin də hay-ermənilərə heç bir dəxli 
yoxdur) qısamüddətli hakimiyyətini çıxmaq şərtilə, 
ümumiyyətlə, siyasi sərhədləri olan ərazi olmamışdır, 
tarixi məlumatlaı* bu ərazini admı qədim türk etnosu sak 
tayfalarmm bir qolu olan ermən (ermen, arman) tayfa- 
sının adma əsaslanan etnotöponim, bir qədər də dəqiq 
desək, xoronim kimi xarakterizə etməyə imkan verir.'

İstənilən halda tarixi Ermənistan ərazisi Qafqazm coğ- 
rafi hüdudlarmdan kənarda, Kiçik Asiya ərazisindədir. 
Eramızdan əvvəlki dövrə aid ən etibarlı mənbələrdən biri- 
nin müəllifı, tarix elminin atası hesab edilən Herodot (e.ə. 
V əsr) yazır ki, Babil şəhərindən axan Fərat çayı öz 
başlanğıcmı Ermənistandan (onun tərtib etdiyi xəritədə 
«Armenii» -  E.C.) götürür. O, Ermənistanm Assuriyadan 
yuxarıda yerləşdiyini qeyd edir (158, s. 67-68, 73). Bəzi 
müəlliflər, görünür, erməni tarixçilərinin saxta məlumat- 
larının yaratdığı dolaşıqlıq üzündən Ermənistan ərazisi 
haqqmda danışarkən qeyri-müəyyəııliyə və ciddi səhvlərə 
yol verirlər. «Bu bölgəyə ayrı-ayrı dillərdə -  aysor dilində
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Urartu, ivrit dilində Ararat, arami dilində Harminyan, 
Harmeni kimi ımıxtəlif adlar verilmiş və ilk dəfə Bisütun 
kitabəsində (e.ə. 522-486) Armeni -  «Yuxarı məmləkət» 
kimi göstərilmişdir. Maraqlıdır ki, Dədə Qorqud boyla- 
rında (VII-IX əsr) bu bölgə və onun xalqı, tarixi ilə əlaqə- 
dar geniş məlumatlar verildiyi halda, erməni kəlməsi heç 
işlədilməmişdir» (62, s. 8). Bu zaman sak boyu* olan 
ermənlər artıq daha iri türkdilli tayfalarla qaynayıb- 
qarışmışdılar. Çünki «Kitabi Dədə Qorqud»da sak- 
kimmer tayfalarmm da adı çəkilmir.

Ernıənistan adlandırılan ərazi Urartu mətnlərində 
«Arme» kimi işlədiliı*. Müəllif Ermənistan ərazisi ilə ermə- 
nilərin öz adlarına çıxdıqları Urartu dövlətinin ərazisini 
tam eyniləşdirməklə səhvə yol verir. Herodotun öz əsərinə 
əlavə etdiyi xəritədə, eyni zamanda əsərin özündə də 
Urartunun (əsərdə Alarodiya -  E.C.) Van, Urmiya və 
Göyçə göllərinin əmələ gətirdiyi üçbucaq ərazidə yerləşdi- 
yi göstərilir. Van gölü ilə Dəclə çayının yuxarı axarı ara- 
smda, indiki Türkiyə-İran sərhədi yaxmlığmdakı ərazidə 
matienlər, Batumi yaxmlığmda Qara dənizə tökiılən 
Çorox lıövzəsi boyunca isə saspirlər yaşayırdılar (158, s. 
517). Qeyd edək ki, urartulular Göyçə gölünün qərb his- 
səsindəki torpaqları (indiki Qərbi Azərbaycan ərazisini) 
da öz qüdrətinin yüksəlişi dövründə, Urartu çarları Me- 
nua (e.ə. 810-781) və I Argiştinin (e.ə. 781-760) dövründə 
dövlətlərinin tərkibinə qatmışdılar. Erməni alimi B.İşxan- 
yan da antik dövrdə ermənilərin həqiqi vətəninin Kiçik 
Asiyada, yəni Rusiyadan xeyli kənarda yerləşirdiyini 
etiraf edir. Lakin bu «vətən» həmin tarixi Ermənistan 
ərazisi deyil.

Əslində bu etirafm özündə də saxtalaşdırma vardır. 
«Ermənilərin həqiqi vətəni» ifadəsinin əvəzinə «ermənilə- 
rin köç etdikləri ərazi» şəklində işlədilsəydi, zənnimizcə,
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həmin etiraf həqiqətə daha uyğun olardı. Antik mənbə- 
lərin Armina, Armeniya, Harmeni kimi adlandırdıqları 
coğrafı ərazinin indiki ermənilərə və Qərbi Azərbaycan 
torpaqlarma (müasir Ermənistan adlandırılan əraziyə -  
E'.C.) heç bir aidiyyəti ola bilməz. Ən azı ona görə ki, 
ermənilər indiyədək özlərini «hay», yaşadıqları torpaqları 
isə «Hayastan» adlandırırlar. Biz artıq yuxarıda qeyd 
etdik ki, «Ermənistan» sözünün ilkin formada olan şəkli 
(Arme, Armina, Arminiya, Armeniya, Harmeni) coğrafı 
məkan anlamında işlədilmişdir. .

Qədim haylarm eramızdan əvvəl I minilliyin ortalarm- 
da Balkaıı yarımadasmdan köç edərək Fərat çaymın yu- 
xarı vadisində, dağlıq və yüksəklik ərazidə (qədim arami 
dilində «Armina»- «yuxarı məmləkət», «dağlıq ölkə») 
məskunlaşdıqları fıkri bir çox tədqiqatçılar tərəfmdən 
vurğulanır. Lakin qeyd edək ki, hay-ermənilər tərəfindən 
saxtakaıiığa məruz qalmamış qədim mənbələrin heç birin- 
də «hay»larm adı xatırlanmır. Buna görə də qədim 
haylarm indiki ermənilərin əcdadı olduğunu qəbul etsək, 
bu tayfalarm həmin ərazidə və bəhs edilən dövrdə -  e.ə. I 
minilliyin ortalarmda məskunlaşması fıkri qəbul edilə bil- 
məz. Lakin hələ Herodotun dövründə qədim ermənlər 
(bunlar qətiyyən indiki hay-ermənilərin əcdadı deyildir -  
E.C.) Ermənistan (Arminiya) yaylasmm yalnız qərb hissə- 
sində məskunlaşmışdılar. Ksenofont da Herodotun bu ba- 
rədə məlumatlarmı təsdiqləyərək göstərir ki, o, fasian və 
taoxlarm sonralar Şimal-Mərkəzi Ermənistan adlandırıl- 
mış ərazilərinə daxil olduqda başa düşüı* ki, ermənilər ar- 
xada qalmışdır (bax: 40, s. 21). Plutarx Roma sərkərdəsi 
Lukullun II Tiqratıla döyüşə yollanmasmdan danışarkən 
yazıı* ki, o, «tələsik yoluna davam etdi, Dəcləni keçdi və 
Armeniyaya daxil oldu» (167, s. 135). Plutarxm məluma-
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tına görə, Ermənistan Van gölünün qərb hissəsindəki 
torpaqları əhatə edirdi.

Fikrimizcə, bu fakt da coğrafı bölgə olan Ermənis- 
tanm qədim hay tayfaları ilə heç bir bağlılığı olmadığmı 
göstərir. Erməni tarixçilərindən rahib Alişan da bu fıkri 
irəli sürür: «Hayk, ermənicə «Hay» adınm kiçildilmişidir. 
Hay da ulusumuzuıı adıdır. Ermənilər qətiyyən 
başqalarmm adlandırdıqları kimi, armen deyildir» (149, s. 
102). «Ermənistan» söztınün qədim formasmm' rast 
gəlindiyi ən qədim mənbələr Əhəmənilər sülaləsindən İran 
şahı I Daranın Bisütun kitabəsindəki yazılan və 
Herodotun «Tarix»idir. Bisütun kitabəsinin qədim fars 
dilindəki mətnində bu söz Armina, Elam dilindəki 
mətnində Harminuya şəklində işlədilir (14, IV c., s. 83).

«Ermən», «armen» etnonimlərinin qədim türk dilində 
olduğu dilçi alimləı* tərəfmdən sübuta yetirilmişdir. Belə 
ki, indinin özündə də türkdilli xalqlarm yaşadığı bir çox 
ərazilərdə, Qazaxıstan (Ermen dağı, Ermentau şəhəri, 
Eriman və s.), Özbəkistan (Erman qışlağı), Türkmənistan 
(Ermen-deli obası, Arman-qala, Ermeniqum, Arman və 
s.), Başqırdıstan (Arman) kimi qədim türk etnoslarınm 
vətənlərində bu etnonimlə bağlı çoxlu toponimlərə rast 
gəlinir. Artıq tədqiqatçıların bir çoxu «ermən» və «hay» 
etnoslarmm ayrı-ayrı etnik qruplar olduğu -  qədim 
«ermanlar»m türkdilli, «haylar»m isə indiki ermənilərin 
əcdadı olduğu fıkrində eyni mövqedən çıxış edirlər. Belə 
ki, əslində tarixdə «ermən» admı daşıyan qədim etnos heç 
də indiki hay-ermənilərin əcdadı olmamışdır. Bu ad o 
zaman burada yaşayan digərlərinə nisbətən ən böyük 
etnosun adı olduğu üçün tarixi Ermənistaıı ərazisində 
yaşayan əhalinin hamısma şamil edilmişdir. Başqa sözlə 
desək, qədim Ermənistanm da əhalisi türklər olmuşlar. 
Tarixi analogiya kimi qeyd edək ki, qədimdə Şimali
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Azərbaycanda 26 etnosun yaşadığı mənbələrdə öz əksini 
tapsa da, bu ərazilərimiz həmin etnoslardan ən böyüylı- 
nün -  albanlarm adma müvafıq olaraq Albaniya adlandı- 
rılmışdır. Bu mənada nə antik müəlliflərin, nə də sonrakı 
salnaməçilərin əsərlərində «hay» etnoniminə, ümumiyyət- 
lə, rast gəlinnıəməsi təbiidir, çünki onlar tarixən Ermənis- 
tan adlandırılmış ərazinin yeıii etnosu olmamışlar. Hay- 
ermənilərin özləri də əcdadlarım «erman» («erməni») 
deyil, hay adlandırııiar. Defnəli, bir daha təsdiq olunur 
ki, indiki hay-ermənilərin özlərinə qədim əcdad hesab 
etdikləri hayların mənbələrdə haqqmda damşılan qədim 
ermən(i)ləıiə heç bir əlaqəsi yoxdur.

Yeri gəlmişkən, bir sıra hallarda haylarm təqribən 
Dəclə və Fərat çaylarmm mənbəyilə Qara dəniz sahilləri 
arasındakı Hayasa adlanan vilayətdə yaşadıqlarım göstə- 
riıiəı*. Lakin Herodotun xəritəsində Kiçik Asiyadakı hətta 
ərazicə ən kiçik vilayətlərin adları öz əksini tapdığı halda, 
nəinki nəzərdə tutulan ərazidə, ümumiyyətlə, xəritədə Ha- 
yasa vilayətinə rast gəlmək olmur. Bəlkə bir qədər radikal 
səslənəcək, lakin görünür, bunlar («hay», «Hayasa») da 
«ermən», «Ermənistan» ifadələrinin özü kimi hay-erməni- 
lər tərəfmdən mənimsənilmiş və saxtalaşdırılmışdır. Ümu- 
miyyətlə, bu mövzu başqa:bir kompleks araşdırmanm 
predmeti olduğundan, tədqiqatımızda buna geniş yer ver- 
mirik, bununla belə, hesab edirik ki, bu istiqamətdə fun- 
damental tədqiqatlarm aparılmasma ciddi ehtiyac vardır.

Bədnam erməni alimləri Cənubi Qafqaz bölgəsinin 
aborigen xalqlarmdan olduqlarmı sübuta yetirmək üçün 
qədim Urartu dövlətiniri (e.ə. I minilliyin I yarısı) tarixini 
öz adlarma çıxmış və bunünla da tarixi elmi ədəbiyyatlar- 
da özünəməxsus şəkildə xeyli saxtakarlıqlar, yanlışlıqlar 
yaratmışlar. Miıxtəlif mənbələrdə əks olunmuş tarixi fakt- 
lar Van, Urmiya və Göyçə göllərinin əmələ gətirdiyi coğ-
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rafı üçbucaqda yerləşən, assuriyalıların Urartu, Uruatri,
*

Nairi, urartulularm özlərinin Biaynili (109, s. 277), Hero- 
dotun isə Alarodi (158, s. 168, 335) adlandırdığı ərazinin 
nə Ermənistan (bu ərazi müəyyən dövrdə Urartu ərazisi 
olmuşdur) və Hayasa adlandırılan ərazi ilə, nə də hay 
tayfaları ilə heç bir əzəli bağlılığı yoxdur. Ermənistanın 
şərq sərhədləri ilə qonşuluqda yerləşən Qərbi Azoı baycan 
(indiki Ermənistan) torpaqlarının da tarixin müəyyən 
kəsimində daxil olduğu Urartu ərazisinə də, biıtövlükdə 
Kiçik Asiyaya olduğu kimi, hay tayfaları gəlmədirlər. 
Başqa sözlə desək, Urartu dövlətinin mövcud olduğu 
tarixi mərhələdə onun əhatə etdiyi ərazilərdə hay tayfaları 
yaşamamışlar.

Erməni tarixçilərinin özləri arasında da xalqlarıııın 
tarixi kökü və vətənlərinə dair ciddi fıkir ayrılıqlaıı 
mövcuddur. Bu mənada, ümumiyyətlə, onların təsirilə 
formalaşmış fıkirləri aşağıdakı kimi qruplaşdırmaq olar:

1. Hayların kökiınün Nuh peyğəmbərdən qaynaqlan- 
dığmı iddia edən fıkirlər. Bu iddianm tərəfdarları Nuhun 
nəvəsi olan Haykı ermənilərin ulu əcdadı hesab edirlər. 
Guya Nuhun gəmisi Ağrı dağıııda dayandığına görə hay- 
larm da vətəni buradır. Hayk 400 il yaşamışdır və öz toı- 
paqlanm İkiçayarasınm cənubunadək genişləndirrnişdir. 
Təbiidir ki, bütün bu əfsanə cəfəngiyyatdan başqa bir şey 
deyildir və cidd-cəhdlə onu’n təkzibinə çalışmaq məna- 
sızdır.

2. Urartunun hayların qədim dövləti olduğunu iddia 
edən fıkiıiər. E.ə. IX əsrdə yaranmış Urartu dövlətinin nə 
tarixinə dair faktlarda, nə də urartuluların bir xalq kimi 
dilində və qalan maddi-mədəniyyət abidələrində hay- 
ermənilərlə kiçicik bir uyğunluğun tapılmaması öz-özlü- 
yündə bu iddianı təkzib edir. Yarandığı dövrdən Midiya 
tərəfındən işğal olunduğu e.ə. 590-cı ilə qədərki Urartu
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dövlətinin tarixi ərzində heç bir mənbə «hay» adını çək- 
miı*. Urartu dili ilə hay dili tamamilə fərqli xüsusiyyətlərə 
malikdir. Belə ki, qədim Urartu dili və mədəniyyəti Ural- 
Altay qrupuna aid oduğu halda, hay-erməni alimlərini öz 
dilləıini Hind-Avropa dilləri qrupuna daxil edirlər. Hay- 
crmənilərin bu istiqamətdəki «faktları» da özlərinin 
saxtakarlıq mərəzindən başqa heç bir tarixi reallığa və 
əsasa söykənmir.

3. Haylarm Urartu ərazilərini işğal edən Frakiya (Fri- 
giya) tayfası olduğunu iddia edən fıkirlər. Bu, əvvəlki iki 
düşüncəyə nisbətən hay-erməni tarixçiləri arasmda daha 
geniş yayılmışdır. Bu fıkiıiərin tərəfdarları hayları Balkan 
etnosu hesab edir və bildiriıiər ki, e.ə. onlar illiriyalılarm 
təzyiqləri altında Balkan yarımadasından Kiçik Asiyaya 
köçmüşlər. Erməni alimi Y.A.Manandyan da «Proto- 
haylar Balkan yarımadasmda illiriyalılarla makedoniya- 
lılar arasmdakı bölgədə yaşamışdır» fıkrini irəli sürıır.

4. Haylarm kökli'ı Qafqaz xalqı olduğunu iddia edən 
fikirlər. Bu fıkrin tərəfdarları I Daranın kitabəsində 
ermənlərin ölkəsinə yürüşü qeyd edilərkən guya Cənubi 
Qafqaz ərazisinin nəzərdə tutulduğunu söyləyirlər.

Bu iddialarm hamısmda, əslində tarixi məlumatlarm 
təhlilindən, birbaşa qeyd edək ki, törəmə, yəni etnogene- 
zindo bir neçə xalqm iştirak etdiyi qarışıq etnos olduğu 
qənaəti yaranan indiki hay-erməniiərin qədim tarixini 
yaratmaq və bıı tarixi mümkün qədər keçmişə aparmaq 
maraqlarmm güdüldiıyü şübhəsizdir. Belə ki, bir 'qrup 
tədqiqatçılar, o cümlədən bəzi erməni tarixçiləri hay-er- 
məniləri hətta tiırklərdən törəmə etnos hesab ediıiər. Bu- 
rada o fıkrin təsiri açıq-aşkar duyulur ki, tarixdə mövcud 
olmuş qədiın ermənİəri bir çox tədqiqatçılar türk.mənşəli 
etnos hesab edirlər. Üçünciı qrupa aid olan fıkirlər həqi- 
qətə daha yaxmdır. I Daranm Bisütun kitabəsindəki
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«ermən» adınm bugünkü hay-ermənilərə heç bir dəxli 
yoxdur. Çünki kitabədəki «ermənləri məğlub etdim» ifa- 
dəsini erməniləı* özlərinin hələ o dövıiərdə torpaq sahib- 
ləri olmalarmm, öz dövlətlərinə malik olmalarmm təsdiqi 
kimi qələmə verirlər ki, bu da real tarixə uyğun gəlmir.

Erməni tarixçilərindən Pastırmacyan yazır ki, 
«...Hind-Avropa topluluğuna daxil olan ermənilərin 
(haylarm -  E.C.) şərqdə meydana çıxmaları Urartuya, 
yəni (ermənilərin dediyi kimi) əzəli Ermənistana digər bir 
Hind-Avropa tayfası olan kimmerlərlə birlikdə Qafqaz- 
dan, yaxud özləri ilə qohum olan digər bir Hind-Avropa 
xalqı -  frigiyalılarla biıiikdə Balkanları və Kiçik Asiyanı 
keçərək qərbdən gəlmələri e.ə: VII, yaxud VI əsrə təSadüf 
edir» (bax: 130, s. 13). Artıq sübuta yetirilmişdiı* ki, kim- 
merlər (qaməıiər) qədim türk etnosudur, Hind-Avropa 
tayfası deyildir və onların bölgəmizə köçü haylardan xeyli 
əvvəl -  e.ə. VII əsrdə və fərqli istiqamətdən -  əvvəllər ya- 
şadıqları Qara dənizin şimal sahillərindən Qafqaza keç- 
məklə baş vermişdir. Haylarm isə bölgəmizə gəlişindəki 
istiqamətin məhz Balkanlardan Kiçik Asiyaya və Ermə- 
nistan yaylası adlanan əraziyə doğru olması bir çox fakt- 
larla təsdiqlənir. Çünki mənbələrin ardıcıl izlənməsi hay- 
larm başqa istiqamətdən gəlişi barədəki məlumatları 
doğrultmur.

Herodotun məlumatları indiki ermənilərin özlərinin
qədim əcdadları hesab etdikləri hay tayfalarmm bölgəmi-
zə gəlişi haqqmda müəyyən’ qənaətə gəlməyə əsas verir.

•  *  \

Bəri başdan qeyd edək ki, nə Herodota qədərki mənbələr- 
də, nə də onun «Tarix» əsərində «hay» etnonimi barədə 
konkret heç bir məlumat yoxdur, həmin ada bu və ya 
digər şəkildə rast gəlinmir. N.Krayblis yazır ki, ilk İran 
tarixləri bu «erməni», «ermən» admdan bəhs etmiı* və bu 
ad üçün heç bir əsər; heç bir etiqad, hətta bir şəxs belə
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yoxdur. Erməni adı bu məmləkəti ıstila edən iranlılarm 
Menua (Urdhu -  Urartulularm hökmdarı və onun daş 
abidələri) abidələrindəki «Armonidad» admdan götür- 
diıkləri bir ifadədir. İranlılar bu adm şöhrətinin təsiri al- 
tında onun dəyişdirilmiş şəkli olan «Erman-Ermən» adın- 
dan istifadə etmişlər. İran adı da belə bir abidədən alııı-

■

mışdır. Bu tarixdən etibarən əski Urdhu məmləkəti Iran 
dilində olan biı* adla anılmağa başlandığı kimi, İramn 
hakimiyyəti altma düşmüşdür. Bu, göstərir ki, erməni 
milləti ilə qədim və mədəni Ermənistan arasmda tarixi bir 
bağlılıq yoxdur (136, s. 136). Qeyri-dəqiqliyə yol verilən 
bu məlumat «erməni» admın zahiri oxşarlığa əsasən izah 
edilməsi faktlarmdan biridir, lakin bu halda da onun 
haylara (bu günkü ermənilərə) heç bir aidiyyatı yoxdiır.

Məlumdur ki, qədimdə Balkan yarımadasmm şərqin- 
də, Qara, Egey və Mərmərə dənizləri arasmdakı ərazi Fra- 
kiya, onun əhalisi isə frakiyalılar adlanırdı. Herodotun 
məlumatma görə, qədim yunan tayfaları olan dorilərin 
cənuba doğru yürüşləri ilə bağlı olaraq briq adlanan Fra- 
kiya tayfaları Ön Asiyaya köç etdilər. Yerdəyişmədən 
sonra bu tayfalar öz məskunlaşdıqları ərazini Frigiya, 
özlərini isə frigiyalılar adlandırmağa başİadılar. Frigiya- 
dan şərqə doğru gəlib Ermənistanda məskunlaşan tayfa- 
lar isə frigiyalılar kimi silahlanmışdılar. Həm onlarm, 
həm digər tayfalarm başçısı I Daranm qızma evlənmiş 
Artoxm idi (158, s. 334). Perslər kimi silahlanan (əslində 
isə perslər onlaı* kimi silahlamrdılar) midiyalılarm başçısı 
isə Əhəməni sülaləsindən olan Tiqran idi. Qədimdə çnları 
hamı arilər adlandırırdı. Bu arilərə Afmadan kolxidalı 
Medeyanm gəlişindən sonra onlar da öz adlarmı dəyişdir- 
dilər (158, s. 332). Bu məlumatlar «Tiqran» adınm sonra- 
lar gəlmə etnos olan haylara əhərfrənilərdən keçdiyini 
söyləməyə əsas verir. Başqa sözlə desək, konkret olaraq
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nə I Tiqranm və nə də II Tiqranın real taıixi şəxsiyyət 
kimi hay olmaması şübhəsizdir. Çünki, miladdan əvvəlki 
dövrdə mənbələrdə hay dövlətinin mövcudluğu qeyd 
olunmur. Əsl həqiqətdə, əgəı* belə demək mümkünsə, 
«hay-erməni dövlətçiliyi» anlayışmm tarixi cəmi bir əsrə 
bərabərdir, yəni 1918-ci ildən o tərəfə getmir.

Bütün nüfuzlu alimlərin etimadını qazanmış Lenor- 
man belə deyir; «Biz bunu təkzibolunmaz həqiqət sayma- 
hyıq ki, Kirin çağdaşı olmuş I Tiqrana qədər ermənilərin 
(hayların -  E.C.) heç bir milli rəvayəti yoxdıır. O 
dövrədək baş vermiş hadisələr haqqmda rəvayətlər, ermə- 
ni yazıçılarmm bütün hekayələri yalan əhvalatlar söyləyən 
Marobaz Katinanm kompilyasiyasmın sadəcə olaraq üzü- 
nü köçürən Moisey Xorenlİnin əsərindən qaynaqlanır... 
Katina dövründə belə kələklər çox geniş yayılmış, bu cür 
saxtakarlıqlar dıınyanı başına götürmüşdü» (174, s. 29- 
30). Bununla belə, görkəmli şərqşünas Avqust Karrier 
Moisey Xorenliyə həsr etdiyi əsərində onun V əsrdə deyil,
VIII əsrdə yaşadığını göstərir, Marobaz Katiiıamn isə ya 
uydurulmuş şəxs, ya da Moisey Xorenlinin özünün 
təxəllüsü olduğunu bildirir (152, s. 18).

Beləliklə, hayların Kiçik Asiyadakı Ermənistan (Ar- 
miniya) adlanan coğrafı əraziyə Avropadan -  Balkan ya- 
rımadasının şərqində yerləşən Frakiyadan e.ə. VII-VI əsr- 
lərdə Frigiyaya (Egey dənizi sahillərinə) köçdüyü barədə 
fıkir söyləməyə əlimizdə əsas vardır. Bu tayfalar Dəclə və 
Fərat çaylarmm yuxarı axarmda yeıiəşən və dağlıq ərazi 
olan həmin torpaqlara bilavasitə Kiçik Asiyanm qərbində 
yeıiəşən Frigiya ərazisindən sonrakı əsrlərdə köç etmişlər. 
Büttın bunlar hay-ermənilərin Hind-Avropa dil qrupuna 
daxil olan xalq kimi bəzi Avropa xalqları (xüsusən 
qədimdə Frakiya və Frigiyada məskunlaşan etnoslaıia) ilə 
qohumluq əlaqələrinə malik olduğu fıkrini irəli sürməyə
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imkan verir.
E.ə. I minilliyin ortalarında haylarm Frigiyadan Er- 

mənistana deyil, ondan cəııubda yerləşən Suriya ərazisinə 
köçdtıyünü bəzi mənbələr qeyd edirlər. Təsadüfı deyil ki, 
Strabon «Ermənilər, suriyalılar və ərəblər yaxm qonşu 
olaraq yaşadıqlarmdan təkcə dillərinə görə deyil, həyat 
tərzinə, bədən quruluşlarma görə də bir-birlərinə oxşayır- 
lar» yazır (I.II.34).

Bəzi tarixçilərin iddia etdiyi kimi, haylarm e.ə. II mi- 
illiyin sonlarmda Kiçik Asiyaya, o cümlədən Ermənistana 
köçməsi faktı da mənbələrdə əks olunmamışdır. Kiçik 
Asiyanm şimal-şərq hissəsində, Halis (indiki Qızıl Irmaq) 
çayı hövzəsində e.ə. XVIII əsrdə yaranmış qədim Hett 
padşahlığı təqribən e.ə. 1200-cü ildə «dəniz xalqları»nm 
(axeylər, likiləı*, etrusklar, fılistimlər və s.) yürüşləri nəti- 
cəsində süqut etmişdir (109, s. 237). Herodot Hett pad- 
şahlığmm süqutunu Frakiyadan Frigiyaya köçmüş tayfa- 
ların şərqə yürüşləri ilə əlaqələndirir. Hett padşahlığınm 
yaranmasmadək isə eyni ərazidə yaşayan Hind-Avropa 
mənşəli nesi, luvi və palay tayfalarmm adları çəkiliı* (158, 
s. 517). Mənbədə hay adlanan etnosa rast gəlinmir. Buna 
görə də hay-ermənilərin Kiçik Asiyada məskunlaşmala- 
rına dair ümumi fıkir yürütmək mümkündür: bəhs olu- 
nan dövrdə hay-ermənilərin qədim əcdadları çox kiçik bir 
tayfa olmaqla bölgənin siyasi həyatmda heç bir əhəmiy- 
yətli mövqeyə malik deyildilər və onlar frigiyalılarm şərqə 
doğru yerdəyişməsindən əsrlər sonra bir neçə tayfanm qo- 
humluq əlaqələrindən yaranmış sonrakı yekcins kökə 
malik olmayan qarışıq etnosdur. Nəzərə alsaq ki, öz real 
tarixlərinə nisbətən obyektiv münasibət bəsləyən erməni 
alimləri də bu xalqın tarixi keçmişinin qeyri-müəyyən 
olduğu fıkrini irəli sürürlər, onda iııdiki hay-ermənilərin 
törəmə etnos olduğu düşüncəsinin həqiqət olduğuna şüb-
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hə yeri qalmır.
Professor F.Cəlilov qeyd edir ki, haylar qədim xalq 

deyildir, çünki eramızm IV-V əsrlərindən əvvəl mənbələr- 
də bir tək «hay» sözünə belə rast gəlinmir. Şumeıiərin 
«Bilqamış» dastanmdan müqəddəs kitablara keçən Nuh 
tufanı əfsanəsi İncilin yunancadan hay dilinə tərcüməsin- 
də dəyişdirilmiş, haylarm ulu babası Haykın adı bura 
əlavə edilmişdir. Çünki nə yunanca, nə də yəhudi dilində- 
ki İncildə Hayk adı da, hay sözü də yoxdur. Burada 
«Ararat» kimi oxunan «RRT» isə əslində Urartu adımn 
sami dilindəki yazılışıdır. Digər tərəfdən qədim hurri- 
Urartu tayfaları hay ola bilməzdilər, çünki onlar Qafqaz- 
dilli, Haylar isə PIind-Avropa dilli xalqdır. Ən nəhayət, 
Hind-Avropa kökünə mənsub xalqlarm ilk vətənləri Av- 
ropa olduğu halda, hayların ən qədim məskənlərinin Ön 
Asiya olması absurddur. Qafqaz və Anadolu xalqlärınm 
öz antropoloji xüsusiyyətlərinə görə kəskin fərqlənən hay- 
lar, bundan başqa' avropoid irqi içərisində də ayrıca 
armenoid qolunu təşkil edir ki, bu da onlarm qarışıq bir 
etnos olduğunu göstərir. Beləliklə, armenoid haylar fızio- 
loji tipə görə Ermənistan adlandırılaıı ölkədə yeıii xalq 
deyildir, daha doğrusu, yerli ermən xalqı hay deyildir.

Bu fıkrin həqiqət çəkisini gücləndirən digər mənbələr 
də vardır. Professor D.N.Anuçin qeyd edir ki, ermənilər 
ari tayfası deyil, daha qəti olaraq dil baxmıından ariləşmiş 
tayfadır. Bütün bunlarla yanaşı, özlərini erməni hesab 
edənlərin heç də hamısı əsl erməni kökünə mənsub deyil- 
dir. «Murç» adlı erməni jurnalı 1897-ci il nömrələrinin 
birində «Qaraçılardan törəyən erməııilər» adlı məqalədə 
yazır ki, XIX əsrin 90-cı illərində ermənilərin arasmda 
kifayət qədər böyük faizdə assimilyasiya olunmuş qaraçı- 
lar vardır (156, s. 65-66). Jurnal dünyada yalnız yəhudi- 
ləıiə qaraçılarm milli dili olmayan və vətənsiz xalq olduq-
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larını yazır. Rus alimi V.Veliçko ermənilərin mənşəyi haq- 
qında məlumatların çox az' olduğunu bildirir. Şantr, 
Erkert, Pantyuxov və digər elm adamlarmın araşdırmala- 
rmdan, antropoloji xüsusiyyətlərə görə, ermənilərin daha 
çox dağ yəhudilərinə və sirohaldeylərə (aysorlara) bənzə- 
diyi aydm olur. İngilis alimi Bertin onları yəhudilərin 
Fələstin dövrünə qədərki tipinə aid edir (156, s. 65).

Görkəmli antropoloq İ.İ.Pantyuxov Türkiyədən Tifli- 
sə köç edən yarıvəhşi qaçqınların gəlişindən istifadə edə- 
rək Türkiyə ermənilərinin bir çoxunu antropoloji tədqi- 
qatlara cəlb etmiş və fıziki göstəricilərə görə, onların elə 
əsl kürdləı* olduğu qənaətinə gəlmişdir. F.A.Brokhauz və 
I.A.Yefronun XIX-XX əsrlərin qovuşuğunda tərtib edil- 
miş lüğətlərində isə birbaşa göstərilmişdir ki, ermənilər -  
«Hind-Avı*opa tayfalarımn İran qrupunun bir qoludur» 
(bax: 156, s. 66, 68).

Qeyd edək ki, irandilli tayfalarm da bizim bölgəmizə 
gəlmə olduqları barədə ciddi məlumatlar vardır. E.ə. II 
minilliyin sonlarmdan İran ərazisinə hind-İran dillərində 
danışan hind-Avropa tayfalarının İran qrupundan olan 
ari (müasir İranm adı da buradandır; qədim İıan dilində 
Aryanam -  «arilər ölkəsi» və ya padşahlığı deməkdir) tay- 
faları gələrək qərbi və mərkəzi rayonlarda məskunlaşdılar 
(14, IV c., s. 502). Bu məskunlaşma ilə Herodotun haq- 
qında məlumat verdiyi Balkan yarımadasmdakı Frakiya- 
dan biı* sıra tayfalarm Kiçik Asiyaya köçü eyni dövrə 
təsadüf edir. Bu baxımdan haylarla İrandilli tayfaların 
qohumluğuna dair fıkrin həqiqət çəkisi daha da artmaqla 
yanaşı, V.Veliçkonun məlumatları bugünkü hay-erməııi- 
lərin törəmə xalq olduğu qənaətini də xeyli möhkəm- 
ləndirir. Öz növbəsində haylarm «əcdadlarmm Balkanlar- 
dan gəldiyi» fikrinin, ermənilərin özlərinin də etirafına 
rəğmən, doğruluğuna şübhə etməyə əsas yoxdur.
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Bütün bunlardan sonra dünyanm bütün əlifbalannm 
mənbəyi hesab olunan, guya e.ə. XVIII əsrə aid edilən 
«metsamor qiksos -  qədim eı*məni» əlifbası və e.ə. XVII-
XIV əsrlərə aid edilən «hayas heroqlif yazısı» (bax: 38, s. 
20) haqqmda deyilənlərin xlısusi təkzibinə ehtiyac qalmır. 
Görkəmli rus tarixçisi Dyakonov da qədim hay-erməni 
dilinin Ermənistan yaylasmda yaşayan qədim avtoxton 
xalqlann dilinə uyğun gəlmədiyini, bu dilin başqa bir 
ərazidən gəldiyini yazır. Tarixi faktlar qədim tarixləri 
haqqındakı hay nağıllannın böyük saxtakarlıq fantaziya- 
smııı məhsulu olduğunu tam çılpaqlığı ilə üzə çıxarıı*. Hər 
halda hayların özlərinin ən qədim tarixlərinə dair uydur- 
duqları «tarixi məlumatlar»m heç bir əsası olmadığı şüb- 
həsizdir. Beləliklə, hay-erməni təsirinə və saxtakaıiığına 
uğramamış bütün mənbələrdəki məlumatlar qədim er- 
mənlərlə haylarm ayrı-ayrı etnoslar olduğunu, öz ııövbə- 
sində haylarm Kiçik Asiya ärazisinə Avropadan (Balkan 
yarımadasmdan) gəlmə olduqlarım və onların dariışdığı 
qədim hay dilinin (onlaı* bunu qrabar dili adlandırııiar) 
Hind-Avropa dilləri qrupuna daxil olduğunu təsdiqləyir.

Yeri gəlmişkən, burada guya IV-V əsrlərdə yaşamış 
Mesrop Maştos tərəfmdən yaradılmış ernıəni əlifbası ba- 
rədə bir fakta toxunmaq istərdik. Sankt-Peterburq (Le- 
ninqrad) Universitetiniıı Qədim Şərq ölkələri tarixi kafed- 
rasının əməkdaşı və SSRI EA Antropologiya, arxeologiya 
və etnoqrafıya institutunun Afrika kabinetinin mtıdiri 
olmuş, tanınmış afrikaşi'ıııas akademik D.A.Olderoqqe 
«Maştosun əlifbası» kitabmda erməni əlifbası ilə efıop 
əlifbasını müqayisə edir və bu qərara gəlir ki, erməni əlif- 
basındakı hərflər efıop əlifbasmda olanlarla eynidir və ya 
başqa sözləıiə desək, erməııüər öz xislətlərinə uyğun ola- 
raq başqa xalqlarm tarixini öz adlarma çıxdıqları kimi, 
əlifbanı da efıoplardan oğurlamışlar. Aşağıda akademikin
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öz məqaləsində verdiyi hərfı işarələrin müqayisəli şəklini 
olduğu kimi verməyi məqsədəuyğun saydıq:
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Beləliklə, göründüyü kimi, ermənilərin «orijinallığı» 
və «özünəməxsıısluğu» ilə öyündükləri əlifbalarmdakı 
hərflər də efioplardan götürülmədir. Başqa sözlə desək, 
ermənilər, tarixən sadəcə oğurluğu yaxşı mənimsəmişlər.

• • ______

Herodotdan sonrakı bif neçə əsrdə də Ermənistan 
toponiminin mənbələrdə işlənməsinə təsadiif olunsa da, 
hay etnosunun bölgənin siyasi həyatmdakı iştirakma dair 
elə bir fakt tapmaq olmur. Ksenofontun Herodotuıı 
məlumatlarma münasibəti də sübut edir ki, Ermənistan 
(Şərqi Anadolu) haylarm vətəni deyildir. Hələ Herodotun 
dövründə Ermənistan yaylasmm qərbində yaşayan və elə 
bu ərazinin özünə də gəlmə element olan haylar, e.ə. I 
minilliyin sonlarma doğru bir sırä etnoslarm qohumlu- 
ğundan törəyən etnik vahidə çevrilmişdir. Şübhəsiz ki, 
burada qədim İran tayfaları ilə qohumluq barədə yuxarı- 
da deyilən fıkri də xatırlamaq lazımdır. Bu baxımdan 
M.Məmmədzadənin «Ermənilər və İran» əsərindəki ötən 
yüzilliyin əvvəllərində müxtəlif səviyyəli erməni daşnak 
orqanlarmm hay-ermənilərlə qədim İran tayfalarınm 
qohumluğu barədə söylədikləri müəyyən əsasa söykənmiş 
olur. Əlbəttə, bu başqa məsələdir ki, əsrlər sonra, dillərin 
və dinlərin, mədəniyyətlərin fərqliliyinin xeyli dərin köklə- 
rə malik olduğu bir vaxtda və mövcud ictimai-siyasi şə- 
raitdə hay-ermənilərin bu məsələni hay-küylə qabartması 
yalnız onlarm düşünülmüş, məkrli, şovinist planlarma 
xidmət edirdi.

E.ə. I minilliyin ikinci yarısına dair mənbələrdəki mə- 
lumatlarm izlənməsi artıq bu dövrdə hay-ermənilərin kö- 
kündə duran, onlarm törədikləri etnoslann bir qrupunun 
Ermənistan adlanan coğrafı ərazidə tam məskunlaşması 
və hətta getdikcə Kiçik Asiyanm şərqinə doğru yerdəyiş- 
məsini müşahidə etməyə imkan verir. Burada mühüm bir 
faktı da qeyd etməliyik ki, bu dövrdə hələ də tam etnik-
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siyasi vahidə çevrilmiş etnosdan danışmaq olmaz. Ehti- 
mal ki, bu yerdəyişmə e.ə. VIII-VI əsrlərdə Kiçik Asiyanm 
Aralıq və Qara dəniz sahilləri boyu döyüşkən yunanlann 
öz çoxsaylı koloniyalarmı yaratmaları ilə bağlı idi. Sonra- 
kı dövrdə qüdrətli Makedoniya və Roma imperiyalarmm 
yaranması və onlarm Şərqə getdikcə mütəmadi və ardıcıl 
xarakter daşıyan yürüşləri Frigiya etnoslarmm Dəclə və 
Fərat çaylarmm yuxarı axarlarma -  istilaçı ordular üçün 
nisbətən daha əlçatmaz olan dağlıq ərazilərə səpələnmə- 
sinə səbəb olmuşdu.

E.ə. X-VIII əsrlərdə mövcud olmuş Frigiya çarlığmm 
ərazisində yaşayan həmin tayfalar eyni zamanda e.ə. VIII 
əsrin sonunda Urartu ilə ittifaqa girərək Ön Asiyanm o 
dövı* üçün qüdrətli dövlətlərindən biri olan Assuriya ilə də 
miıbarizə aparmışlar (14, IX cild, s. 621). E.ə. VII əsrdə 
kimmerlər Frigiyanm paytaxtı Qordion şəhərini (Qordion
-  Türkiyənin müasir Yassıhöyük adlanan ərazisində 
yerləşirdi və həmin ərazinin cənub hissəsi indi də 
Haymana adlanır -  E.C.) tutaraq dağıtmış (14, III c. s. 
207), bundan sonra Frrgiya ərazisi Egey dənizi 
sahillərində yerləşən Lidiya’ dövlətinə birləşdirilfnişdi. 
Başqa biı* məlumata görə isə Lidiya dövlətini də qədim 
friq tayfaları yaratmışlar. Haylarm friqlərlə birlikdə e.ə. 
VII-VI əsrlərdə Qərbdən (N.Pastermacyan), indiki İsveçrə 
(R.Kuriyan) ərazisindən işğalçılaı* kimi gələrək yerli 
əhalini əsarət altına aldıqlarım (R.Hovannisyan) hay 
tarixçiləri özləri də etiraf edirlər (bax: 74, s. 260). «Əsarət 
aliına aldıqları» ifadəsi haylara deyil, friq tayfalarma aid- 
dir, çünlci qədim haylarm özləri friqlərin təbəəsi olmuşlar.

Bu zaman Ermənistan ərazisində siyasi hakimiyyət 
türkdilli xalqlara məxsus idi. F.Cəlilov yazır ki, şimala 
çəkilən subar, mitan-armi və urmu tayfalan yeni axmla 
bölgəyə gəlmiş soydaşları saqa-qamərləıiə (sak-kimmer-
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lərlə -  E.C.) qovuşub yeni qüvvəyə çevrildi və əvvəllər 
Urartu əyaləti olan bu ərazidə, Fərat çayının yuxarı axa- 
rında e.ə. VII əsrin sonunda kiçik Ermən (tarixi Ərmə- 
niyə) bölgəsi yarandı. Bu bölgənin döyüşçüləri Assur döv- 
lətinə qarşı 615-ci ildə başlanan böyük müharibədə Mada 
ordusuna qoşuldu və Mada;çarı Kiaksar Assur dövlətini 
dağıdandan sonra Ermən bölgəsini bəylik statusunda 
Mada vilayətinə çevirib saqa boyundan Parur bəyi bura 
hökmdar (canişin) təyin e td i. Beləliklə, haylara heç bir 
aidiyyatı olmayan bu ilk «Ermən çarlığı» miladdan əvvəl 
612-ci ildə əhalisi əsasən türk armi-mitan, urmu, qaşqay, 
subar, saqa-qamər və qafqazdilli hurri -urartu boylar m- 
dan ibarət olan bu Mada əyalətində yarandı. Suriyanm 
şimal-qərbindən bu bölgəyə xristianlığın yarandığı çağlar- 
da sızan azsaylı hay tayfalarımn bölgə əhalisinə çevrilməsi 
olayı isə sonralar baş verdi.

Qeyd edək ki, hay tarixçiləri saqa (sak) boyundan 
olan Paruı* bəyi «häy hökmdarı» kimi qələmə verirlər. 
«Hay-erməni tarixinin atası» adlandırılan M.Xorenatsi 
bildirir ki, «Bizim birinci hökmdarımız Varbak tərəfindən 
başına tac qoyulan Skayorcfının oğlu Paruyr olmuşdur» 
(rusca mətndə: «Haın nepB'wn rocyAaps, yBenııa'ınibin 
BapöaKOM, öbiji riapynpB, cbih Cı<aHOpj[iBi») (Xorenatsi, 1, 
XXII). Bu onu göstərir ki, hay-ermənilər özlərinin 
ənənəvi saxtakaıiıqlarmm əsasını elə M.Xorenatsidən 
başlayaraq qoymuşlar.

Frigiya tayfalarınm şərqə doğru köçünü asanlaşdıran 
əsas amil isə Kiçik Asiyanm e.ə. 546-cı ildə İran Əhəməni 
imperiyasmm tərkibinə qatılması oldu. Çünki artıq vahid 
imperiyanm tərkibində olan ərazilərdə bir ərazidən digəri- 
nə keçid çətin mübarizə bahasına başa gəlmirdi. Təsadüfı 
deyildir ki, həmin tayfalarm iranlılarla qohumluğuna dair 
Herodotun məlumatı məhz İran istilasmdan sonrakı döv-
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rə, I Daranııı (e.ə. 522-486) zamanına aiddir (158, s. 334). 
Məlumdur ki, bölgədəki İran hakimiyyəti Makedoniyalı 
İsgəndərin (e.ə. 336-323) Şərq yürüşünədək davam etmiş 
və haqqında bəhs etdiyimiz tayfalar da digər Kiçik Asiya 
etnosları kimi Əhəmənilər dövlətinin tərkibində olmuşlar. 
Sonralar Ermənistan ərazisinə yayılan həmin etnoslar 
məhz bundan sonra vahid £tnonimlə erməni (arminalı, 
arminiyalı) adlandırılmağa başlanmışdır. Əhəmənilərin 
son illərinədək tarixi Ermənistan ərazisi İran dövlətinin 
bir canişinliyi olmuşdur. Əhəmənilərin saray həkimi 
Baqoy e.ə. 336-cı ildə Əhəməni taxtına Arminiya satrapı 
Kodomanın namizədliyini irəli sürmüş və o, III Dara adı 
ilə şah elan edilmişdi (109, s. 378). III Daranın isə qədim 
pcrs tayfasmdan olması məlumdur. Bu həm də onun 
sübutuduı* ki, e.ə. IV əsrdə Ermənistanda heç bir hay 
dövlətçiliyi mövcud deyildi.

Makedoniyalı İsgəııdər özünün e.ə. 334-cü ildə başla- 
yan Şərq yürüşü zanıanı Ermənistanı da Əhəməni imperi- 
yasının digər qərb əraziləri kimi elə yürüşünün ilk ilindəcə 
və asanlıqla ələ keçirdi. Hay-ermənilərin tarix ədəbiyyat- 
larmda guya İsgəndərə qarşı mübarizə aparılması barədə 
əsassız məlumatlar vardıı*. Onların uydurulmuş rəvayətinə 
görə, guya «Böyük İsgəndərə qarşı döyüşən Hayk nəslinin 
son hökmdarı Vahe bu döyüşdə öldüıüldükdən sonra 
bölgə İsgəndərin əlinə keçmişdir» (bax: 62, s. 9). Lakin 
erməniləriıı özlərindən başqa nə o dövrə aid, nə də son- 
rakı mənbələı* İsgəndərin bilavasitə Ermənistan üzərinə 
yiırüşü və haylarm ona qarşı döyüşmələri barədə danış- 
mıı*. Burada sadə bir fakt vardır: İsgəndər bütövlükdə 
Əhəməni imperiyasınm ərazilərini istila etmiş, onun ayrı- 
ayrı əraziləri uğrunda xüsusi döyüşlər aparmamış və buna 
sadəcə ehtiyac olmamışdır. Istiiadan sonra Sardes qalasım 
Isgəndərə təslim etmiş, əslən iranlı olan Mithrines adlı
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şəxs bu diyara (Ermənistana) vali təyin olunmuşdu (62, s.
H).

E.ə. 323-cü ildə İsgəndərin ölümündən dərhal sonra 
parçalanan imperiyamn digər bir çox əraziləri kimi Ermə- 
nistan da yeni yaranmış Selevkilər dövlətinin (e.ə. 312-64)
tərkibinə daxil oldu. Selevki hökmdarı II Aııtiox zəbt•• \

etdiyi Ermənistam böyük və kiçik Ermənistan olmaqla iki 
hissəyə ayırmış və hər birinə satrap deyilən iki canişin 
təyin etmişdi. Tarixi analogiya kimi xatırladaq ki, Midiya 
ərazisi Əhəmənilər dövlətinin tərkibinə qatılandan sonra 
kiçik Midiya və böyük Midiya ərazilərinə bölünmüş və 
e.ə. 321-ci ildə Atropatena dövləti də kiçik Midiyanm 
hüdudları daxilində yaranmışdı. «Böyük Ermənistan» 
ifadəsinin bu dövrdə meydana gəldiyi və inzibati ərazi 
bölgüsünü bildirmək üçün işlədildiyi aydın olur.

Rus mənbələri həmin ifadənin coğrafı mənada e.ə. 
220-ci ildə ortaya çıxdığmı yazır (bax: 76, s.48-49). Həmin 
il III Antiox keçmiş Urartu ərazisini işğal edərək həmin 
yerləri Ermənistanm əsas vilayəti ilə (Van gölü ətrafı) 
birləşdirmiş, «Böyük Ermənistan» ifadəsi də o vaxt yaran- 
mışdır. Bu zaman kiçik Ermənistandaıı savayı bütün 
ərazilər Selevkilərə tabe edilmişdi. Antiox Artaksi (haylar 
Artaşes deyirlər) sülaləsinin başçısmı böyük Ermənistanm 
hökmdarı (strateqi) təyin etmişdi. Beləliklə, kiçik Ermə- 
nistana nisbətən böyük, yəni geniş Ermənistan ərazisi 
mövcudluq qazanır. Ermənilərin xəyali «Böyük Ermənis- 
tan» iddialarmm kökünü də burada axtarmaq lazımdır.

«Böyük Ermənistan» adınm siyasi mənada işlənməsi- 
nə gəlincə, bu, e.ə. II-I əsrlərdə Artaşesin və II Tiqranm 
hakimiyyətinin məhz coğrafı ərazi olan böyük Ermənis- 
tanda mövcudluğu ilə əlaqədar olmuşdur. Yəni həmin 
dövrdə bu iki şəxsin hakimiyyəti Selevkilər dövlətinin tər- 
kibində olmuş böyük Ermənistan ərazisi üzərində bərqə-
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rar edildiyi üçün həmin ifadə bundan sonra siyasi mənada 
da işlədilməyə başlanmışdır. Lalcin e.ə. 65-ci ildə II Tiqra- 
nın hakimiyyətinin başa çatması ilə böyük Ermənistan 
inzibati-coğrafı vahid kimi öz ömrünü başa vurdu və Er- 
mənistan ərazicə yalnız Ermənistan yaylası hüdudunda 
qaldı, coğrafı mənada «Böyük Ermənistan» ifadəsi isə o 
vaxtdan ta erkən orta əsrlərədək işlədildi (76, s. 49). Təbii 
ki, II Tiqran milliyyətcə hay olmadığmdan onun hakimiy- 
yətdə olduğu dövrün də «hay dövlətçiliyi» ilə heç bir 
əlaqəsi yoxdur. ;

Bu ərəfədə Roma quldar dövləti e.ə. II əsrin ilk illərin- 
dən etibarən şərq istiqamətində yürüşləri başlanmışdı. 
E.ə. 190-cı ildə Maqneziya döyüşündə Roma ordusu Se- 
levki hökmdarı III Antioxun (e.ə. 223-187) qoşunlarmı 
məğlub etdi. Qeyd edək ki, bundan sonra, guya e.ə. 189- 
cu ildə tarixi Azərbaycan ərazilərinin qonşuluğunda hay 
dövlət qurumunun -  Arminiya dövləti yaranması prosesi- 
nin başlanması barədə bəzi müəlliflərin məlumatları heç 
bir ciddi və dəqiq mənbəyə əsaslanmır. Bu məlumat ermə- 
nilərin uydurduqları və yaxud saxta əlavələr etdikləri 
«mənbələrdən» başqa heç bir nıəxəz tərəfmdən təsdiqlən- 
miı*. Təbii ki, biz I Artaşesin Ermənistan ərazisini romalı- 
lara tabe olmaqla idarə etdiyi faktmı inkar etmirik, lakin 
nə I Artaşes, nə də onun əsasmı qoyduğu sülalənin hay-
larla bağlılığı yoxdur. Çox qəribədir, bütün bunlarm mü-

• '  • i

qabilində ermənilər e.ə. XXII əsrin sonlarmdan başlaya- 
raq öz «tarixlərinin» xronologiyasmı, uydurma sülalələri- 
nin, hökmdarlarmm ardıcıllığmı elə bir qibtəediləcək 
«dəqiqliklə» sıralamışlar ki, sanki o dövrdən bu günədək 
yazı ilə tanış olar-olmaz, tarixə məlum olan bütün dünya 
salnaməçiləri və tarixçiləri yalnız «hay tarixini» yazmağı 
müqəddəs vəzifə hesab etmiş və bunu yerinə yetirməyi 
şərəf bilmişlər. Saxtalaşdırmaq üçün əlləri yetməyən
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mənbələrdə isə, «obyektivlik naminə», yalııız özlərinə sərf 
edən məqamlan kontekstdən çıxararaq yararlanmışlar.

Antik müəlliflərdən Strabon (e.ə. 64/63-b.e. 23/24) ya- 
zır ki, I Artaşes işğalçılıq müharibələrinə girişdi və qonşu 
torpaqlann, o cümlədən Azərbaycanm ərazisi hesabına 
Ermənistan torpaqlanm genişləndirdi. «...Əvvəllər xırda

- ölkə olan Ermənistanı Artaksi (Artaşes) və Zariadrın 
miıharibələri genişləndirdi. İlk əvvəl onlar Böyük Antio- 
xun sərkərdələri imişlər, onun məğlubiyyətindən sonra 
hökmdar oldular: .biri Sofenada, o birisi Artaksatda; on- 
lar birgə öz ərazilərini genişləndirdilər, belə ki, ətraf xalq- 
ların vilayətlərinin biı* qismini qopartdılar; məsələn, ,midi- 
yalılardan (atropatenlilərdən) Kaspiana, Favnitida və Ba- 
soropedanı, iberlərdən Pariadı* dağətəyini, Xorzena və 
Qoqarenanı...» (bax: 109, s. 403-404). Burada Kaspiana- 
nın işğalı faktmı erməni «tədqiqatçılan» Xəzər dənizi 
sahilində yeıiəşən bu qədim Azərbaycan torpaqlärmm 
qondarma hay dövləti tərəfmdən istila edildiyinə və guya 
bu vilayətin özlərinə məxsus olduğuna, bununla həm də 
bəhs olunan tarixi mərhələdə Cənubi Qafqazla bağlı 
olduqlanna, eyni zamanda dövlətə və hərbi-siyasi gücə 
malik olduqlanna dair «sübut» faktı kimi istifadə ediıiəı*.

Bəzi müəlliflər Maqneziya döytışündən sonra yaradı- 
lan bu dövlət qurumunun romalılarm himayəsi altında 
elan edilən krallıq olduğu qənaətindədirlər. Fikrimizcə, 
bu qənaətlə razılaşmaq olar! Çünki Kiçik Asiya ərazisi, 
xüsusən onun Ermənistan adlanan bölgəsi daim bu 'və ya 
digər istilaçı dövlətin əlinə keçmişdir. Təbii ki, Roma 
Selevkilərə qalib gəldikdən sonra bölgədə yeni müstəqil 
dövlətin yaranması ilə razılaşa bilməzdi. Buna görə də çox 
güman ki, I Artaşesin Ermənistan ərazisində qurduğu 
dövlət qurumu (bu qətiyyən hay dövləti deyil -  E.C.) Ro- 
madan asılı halda olmuşdur. Qeyd etdiyimiz kimi, Stra-
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bonun Atropatena və Albaniyamn müxtəlif vilayətlərinin 
Ermənistan hakimləri tərəfındən istilası haqqmda məlu- 
matlarmdan ruhlanan hay-erməni «tarixçiləri» Albaniya- 
nın Kür və Araz çayları arasıııdakı vilayətlərinin, hətta 
Xəzər sahilində yerləşən Kaspiana vilayətinin də özlərinin 
qədim torpaqları olduğunu iddia edirlər. Əvvəla, Strabo- 
nun məlumatmda «Ermənistan ərazisinin I Artaşes və 
Zariadr tərəfmdən Albaniya torpaqları hesabma genişlən- 
dirilməsi»ndən söhbət gedir, bu isə haylara dəxli olmayan 
bir dövlət qurumu idi, ikincisi, müəllif həmin torpaqlarm 
Albarıiyaya məxsusluğu barədə də məlumat verir: «A1- 
banlarm ölkəsinə Kaspiana vilayəti də daxildir, onun və 
dənizin adı indi itib getmiş tayfanm admdan götüriılüb»
(16, s. 17).

Haylarm guya e.ə. II-I əsrlərdə meydana çıxmış «Bö- 
yük Erməııistan» adlanan xəyali döylətləri nəzəri olaraq 
Kiçik Asiyanm çox böyük bir hissəsini, Gürcüstanı, Ros- 
lov vilayətinə qədərki Rusiya torpaqlarmm hamısmı (Şi- 
mali Qafqazı), Cənubi Azərbaycanı, Azərbaycan Respub- 
likasmın bütün ərazilərini, o cümlədən Naxçıvanı da əha- 
tə edir. Onların bütövlükdə bu torpaqlara, tarixi Azər- 
baycan ərazilərinə, habelə Naxçıvana qarşı heç vaxt səngi- 
məyən iddialarınm kökündə hay «tarixçiləri»nin uydurub 
saxtakarlıqlarma özlərinin fanatikcəsinə inandıqları (bu, 
onlarda artıq sözün əsl mənasmda psix(oloj)i xəstəliyə 
çevrilmişdir) həqiqətdən uzaq bu əfsanələr duruı*.

Real olaraq haylar (yəni indiki ermənilərin özlərinə 
əcdad hesab etdikləri etnos) . tarix səhnəsində mil^ddan 
sonrakı dövrlərdə görünməyə və xatııianmağa başlamış- 
lar. Bu təbiidir, çünki onlarm yekcins kökə malik olma- 
yan etnos olduqları, miladdan əvvəlki «siyasi-dövlətçilik 
tarixlərinin» isə əfsanə olduğu real tarixi həqiqətdir. Ma- 
raq doğuran cəhət budur ki, biı* sıra erməni «alimləri»
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bizim yuxarıda haqqmda danışdığımız, I Artaşesin Ermə- 
nistanda hakimiyyətinin başlaması ilə əlaqədar e.ə. II-I 
əsıiərdə bölgədə baş verən hərbi-siyasi hadisələri «erməni 
dilli vilayətlər»in birləşməsi və «erməni dövlətçiliyinin 
yeni mərhələsi» kimi qələmə veriıiər.

Onlarm daha çox öyündükləri tarixi mərhələ isə II 
Tiqranm (e.ə. 95-55) hakimiyyətdə olduğu dövrdür. Hay 
tarixçiləri onun e.ə. 77-ci ildə saldırdığı Tiqranakert 
şəhərini dövlətinin paytaxtma çevirdiyini qeyd edirlər. 
Antik mənbələr həqiqətən də Tiqranakert şəhərinin adını 
çəkirlər. Yeri gəlmişkən, son dövrlərdə ermənilər guya bu 
şəhərin qalıqlarmm Azərbaycan Respublikasmm Ağdam 
rayonunun işğal etdikləri ərazilərində «tapıldığı» barədə 
mənasız hay-küy qaldırmışlaı:. Lakin məsələ burasmdadır 
ki, bu şəhərin, elə II Tiqranm özü kimi, indiki hay-ermə- 
niləıiə heç bir əlaqəsi yoxdur və Tiqranakert nəinki Azər- 
baycan ərazisindədir, ümumiyyətlə, Qafqazm hüdudİarm- 
dan tam kənardadır. Belə ki, Strabon həmin şəhərin 
İberiya yaxmlığmda, Fərat çayı sahilində olduğunu yazır. 
Plutarx isə Roma sərkərdəsi Lukullun Tiqranakert üzəri- 
nə hiıcumdan bəhs edərkən məlumat verir ki, «şəhərin 
yunan əhalisi Tiqranakerti Lukulla təslim etmək istəyən 
barbarlara qarşı üsyan etdi və o (Lukull -  E.C.), şəhəri 
hücumla aldı». Müəllif daha sonra yazır ki, Lukulİ həm 
yunanları, həm də Tiqranakertdə zor gücünə məskunlaş- 
mış barbaıiarı yol üçtın pullarmı verərək vətənlərinə bu- 
raxdı (167, II c., s. 141). Göründüytı kimi, bu zaman 
Tiqranakertin əhalisi yunanlardan və «barbaıiar»dan iba- 
rət olmuşdur, burada haylardan söhbət belə getmir.

Bu fakt da sübut edir ki, Ermənistanda hakimiyyətdə 
olmuş II Tiqranm nə özü haydır, nə də əhalisi arasmda 
haylann olmadığı Tiqranakert şəhəri, eləcə də bütövlükdə 
biitün Ermənistan indiki hay-ermənilərlə heç bir bağlılığı
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olmayan ərazidir və burada hay-erməni dövləti heç vaxt 
olmamışdır. Digər tərəfdən Tiqranakertdə haylar yaşasa- 
ydı və o, həqiqətən haylarm «tarixi vətənlərində», onların 
«dövlətləriııin paytaxtı» olsaydı, Lukull bu şəhəri zəbt 
etdiyi halda haylara yol pulunu öz vətənlərində nə üçün 
verməliydi?!

Amma burada maraqlı məqam ondan ibarətdir ki, 
Plutarx yunanlardan başqa qalan əhalini «barbaı*lar» ad- 
landırır. Belə güman etmək olar ki, müəllif bu ad altmda 
əvvəllər buraya köçmüş friq tayfalarmı nəzərdə tutur. 
Əgər belədirsə, onda haylar o qədər azsaylı olmuşlar ki, 
Plutarx onların admı qeyd etməyə ehtiyac duymamış və 
ya onların admı belə eşitməmişdir. Digər tərəfdən isə bura 
onlarm vətəııi deyildi, çünki Lukull «barbarları yol üçiın 
pullarmı verərək vətənlərinə» buraxmışdı.

Bu dövrdə II Tiqranla müttəfıq olan Kiçik Asiy^dakı 
Pont padşahlığmm hökmdarı VI Mi.tridat Yevpatorun 
(e.ə. 132-64) fəal işğalçılıq siyasəti Roma imperiyasınm 
şərq sərhədləri üçün təhlükə törədirdi. VI Mitridat e. ə. 
107-ci ildə Savmakın üsyanmı yatırdıqdan sonra Bospor 
padşahlığmı, Qara dəniz sahilindəki bütün yunan şəhərlə- 
rini həmçinin Kiçik Ermənistanı və Kolxidanı özünə tabe 
etmişdi (14, VII c., s. 9). Lakin Roma imperiyasmm şərq 
əyalətləri olan Qalatiya, Vifmiya, həmçinin Kappadokiya 
uğrunda mübarizədə ağır məğlubiyyətə uğramış, e.ə. 64- 
cü ildə Pont padşahlığmm vaıiığma romalılar tərəfmdən 
son qoyulmuşdu. VI Mitridatla müttəfıqliyinə görə parfı- 
yalı Ermənistan çarı II Tiqranı bir növ cəzalandırmaq 
üçün e.ə. 68-ci ildə Roma senatmm göndərdiyi sərkərdə 
Lisini Lukull ona qarşı döyüŞərək məğlubiyyətə uğratmış- 
dı. Plutarx ermənlərin (indiki- hay-ermənilər deyil, Ermə- 
nistanm avtoxton əhalisi olanlar -  E.C.) şərq qonşuları 
olaıı albanlarm, iberlərin və Araz çayı sahilində yaşayan
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digər tayfaların bu döyüşdə II Tiqrana köməyə gəldikləri- 
ni yazır. Qonşu xalqlar olan albanlarm, iberlərin və 
parflarm müttəfıqlik etməsində isə heç bir qəribə məqam 
yoxdur.

Digər Roma sərkərdəsi Qney Pompeyiıı bölgəyə e.ə. 
66-cı ildəki hücumu zamanı II Tiqran müqavimət göstər- 
mədən təslim olmuşdu. Bundan sonra e.ə. 53-cü və 38-ci 
ildə Roma imperiyası ilə Parfıya arasmda baş verən dö- 
yüşlərin nəticəsi kimi Ermənistan gah romalılardan, gah 
da parfıyalılardan asılı vəziyyətə düşürdü. Bu döyüşlərin 
birincisində Parfıya, ikincisində Roma ordusu qalib gəl- 
mişdi. Ermənistan hakimi II Artavazd Roma sərkərdəsi 
Mark Äntoninin Parfıyaya e.ə. 36-cı ildəki yiiılışü zamanı 
özünü müttəfıq kimi göstərsə də, sonradan Antoni II 
Artavazd tərəfmdən aldadıldığmı başa düşmüşdü. Buna 
görə də ö, e.ə. 34-cü ildə « .;.Mark Antoni və Kleopatra 
tərəfmdən Livana çağırılmışäı: onıı orada döyüş arabası- 
na bağlayıb sürütləməklə öldürmüşdülər. Mark Antoni- 
nin oğlu Aleksandr Ermənistana lcral təyin edilmiş, Araz- 
dan şimaldakı ərazi isə Midiya kralma verilmişdi» (62, s. 
13). Qeyd edək ki, müasir hay-erməni mənbələri Alek- 
sandrm və onun xələflərinin Ermənistanda hakimiyyətlə- 
rini «erməni dövlətçiliyinin varisliyində» mlıvəqqəti işğal 
kimi xronologiyalaşdırmışlaı*. Bununla da Ermənistanda 
Parfıya hökmranlığma son qoyulmuş, onun ərazisi Roma 
imperiyasmm şərq əyalətinə daxil edilmişdi. II Tiqranm 
hakimliyinə son qoyulmasmdan başlayaraq (e.ə. I əsr) 
428-ci ilə qədər Ermənistan ərazisində müstəqil siyasi 
hakimiyyət faktik olaraq mövcud olmamışdır. Bütün bu 
dövrlər ərzində -  VI əsr də daxil olmaqla Ermənistan 
ərazisi iki böyük imperiyş -  Roma-Bizans və İran 
arasmda dəfələrlə bölüşdürülmüşdür (76, s. 33).

Hay mənbələri II Tiqranm hakimiyyətinin başa çat-
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masmdan 428-ci ilədək olan dövrü «Ermənistanm fars 
hissəsində çar hakimiyyətinə son qoyulması, idarəçiliyin 
nahararlarm əlinə keçməsi» dövrü kimi qiymətləndi;'irlər. 
Həmin mənbələrdə «nahararlar» iri hay-erməni feodalları 
kimi izah cdiliı*. Belə olduğu halda, əgəı* həqiqətən də II 
Tiqran hay çarı idisə, onda niyə «hay çarı»nm hakimiyyə- 
tinin bitməsi, Ermənistanda idarəçiliyin «hay feodalları 
olan nahararlara» keçməsi kimi əlverişli bir faktı hay 
alimləri niyə öz «dövlətçiliklərində» fasilə dövrü kimi şərh 
edirlər?!

Çünki tarixi həqiqət haylarm bu bölgənin taleyində 
heç bir siyasi rol oynamadığmı təsdiqləyir. Eramızm I 
əsriııdə Ermənistan ərazisi Roma imperatoru Avqustin 
tərəfmdən Atropatenanm hakimlərinə verilmişdi. Dion 
Kassinin və Tatsitin məlumatlarma görə, eramızm 30-50- 
ci illərində Ermənistanı tberiya şahzadələri idarə etmişlər. 
I-II əsrlərdə burada Roma qoşunları yerləşdirilmişdir ki, 
onların da strateqləri ölkənin- sahibləri idilər. Fakt'kimi, 
son dərəcə əhəmiyyətlidir ki, hökmdarı Romanm vassalı 
olan Ermənistan çarları taxt-tacı elə romalılarm əlindən 
qəbul etmiş və 358-ci ilə qədər Romaya vergi vermişdir. 
Hay alimlərinin iddialarmm əksinə olaraq, I-IV əsrlərdə 
«Böyük Ermənistan» heç ciır təcavüzkarlıq siyasəti apara 
bilməzdi, çi'ınki növbə ilə ya Romadan, ya da Parfıyadan 
asılı olmuşdur (40, s. 28). Əslində asılı olmamışdır, çünki 
bu ifadə yarımmüstəqil dövlətin mövcudluğuna dəlalət 
edir. Sadəcə Ermənistan əldən-ələ keçərək gah Roma, gah 
da Parfıya əyaləti olmuşdur. Həm də bu zaman yenidən 
xatırlatmağa ehtiyac duyulur ki, burada heç vaxt hay 
dövlətçiliyi olmamışdır.

Ermənistanda 62-428-ci illərdə hakimiyyətdə olmuş 
Parfıya əsilli Arşakilər süläləsinin hökmranlığı ə'slində 
formaj xarakter daşımışdır. 226-cı ildə İranda hakımiyyət
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başma gələn Sasanilər Roma ilə, bir çox ərazilər kimi,
Ermənistan uğrunda da davamlı mübarizə aparmışlar.
Nəhayət, bu mübarizə 387-ci ildə Ermənistan ərazisinin

• \

(məhz ərazisinin, dövlətinin yox -  E.C.) bu iki imperiya 
arasmda bölüşdürülməsi ilə nəticələnmiş, Arşakilər 
onlarm vassalma çevrilmişdilər. Roma ilə 387-ci ildə 
bağlanmış müqaviləyə əsasən Mesopotamiya, Ermənistan 
çarlığmm 4/5 hissəsi Sasanilər dövlətinin tərkibinə qatıldı 
(14, VIII c., s. 304). 391-ci ildə Qərbi, 428-ci ildə isə Şərqi 
Ermənistanda çar hakimiyyəti tam ləğv olundu. Qərbi 
Ermənistanı Roma sərkərdəsi, Şərqi Ermənistanı isə 
Sasani mərzbanı (canişini) idarə edirdi. S.Koçäş Şərqi 
Ermənistanda çar hakimiyyətinin ləğvini 433-cü ilə aid 
edir (62, s. 14). Lakin mənbələrin böyük əksəriyyəti bu 
hadisənin 428-ci ildə baş verdiyini göstəriıiər. Bunadək 
mövcud olmuş «çar hakimiyyəti» isə Parfıya Arşakilər 
sülaləsinin hökmdarlarma aiddir.

Hay etnosunun adma və .bölgədə cərəyan edənJıadi- 
sələrdə bu və ya digər şəkildə iştirakma məhz xristianlığm 
yayılmasmdan sonra rast gəlinir. Bu zaman artıq müxtəlif 
tayfalarm, xüsusən Hind-Avropa etnoslarmm etnogene- 
zində iştirak etdiyi hay etnosu təşəkkül tapma dövrünü 
yaşayırdı.

301-ci ildən Ermənistan ərazisində xristianlıq yayılma- 
ğa başlandı. Katolikos Qriqori Partevin adı ilə apostol 
kilsələrindən biri qriqorian kilsəsi adlanmağa başladı. Nə- 
həng Roma imperiyası 395-ci ildə iki yerə bölündükdən 
sonra Ermənistanm qərb hissəsi Şərqi Roma imperiyası- 
nm (Bizansm) hakimiyyəti altmda qaldı. Ermənistanm 
şərq hissəsinə isə Sasanilər nəzarət edirdilər. Bizans hakim 
dairələri və dini idarələri öz ölkələri daxilində qriqoriaıı 
təriqətinin yayılmasmı istəmirdilər. Eyni zamanda çox- 
saylı etnoslarla məskun ərazr olan Ermənistan imperiya



üçün qarmaqarışıqlıq və narahatlıq doğuran bir İDÖlgə 
hesab olunurdu. Bu iki səbəbdən Bizans Qərbi Ermənis- 
tanı təfriqəçi tayfa olan haylardan təmizləmə siyasəti yü- 
rütməyə başladı (143, s. 79). 536-cı ildə Bizans imperatoru 
Yustinian (527-565) Ermənistanm bir hissəsini Bizansa 
qataraq tabe olmayanları cəzalandırmağa başladı. Bunun 
nəticəsində minlərlə hay başqa yerə köçürüldü. Erməniləri 
yunanlaşdırma siyasəti yürüdüldü (62, s. 15).

Bizansın bu siyasəti səlcuqların Anadoluya gəlişlərinə 
qədər fasilələrlə davam etdi. Bu siyasət çərçivəsində daha 
əvvəl feodal ailələri bölgədən uzaqlaşdırıldı. Sayları təx- 
minən əlliyə çatan hay ailələrinin bir qisminin əsilləri pers, 
orta asiyalı (Mamikonyan ailəsi kimi), yəhudi və ya sür- 
yani idi. Erməni (hay -  E.CL) ailələrinin bir qismi sürgün 
edildikdən sonra bölgə əhalisinin də bir qismi ^zorla 
Frakiyaya köçürüldü. Köçürülənlərin yerinə başqa 
bölgələrdən insanlar gətirilib yerləşdirildi (143, s. 79). 
Hay-ermənilərin pers, orta asiyalı, yəhudi və süryani əsilli 
olmasına dair yuxarıdakı məlumat da hayların qarışıq, 
törəmə etnos olduğunu sübut edir.

Digər tərəfdən Sasani şahı II Yezdəgird (439-457) xris- 
tianlığa nifrət etdiyindən Ermənistana olan ardıcil hü- 
cumları zamanı buradakı əhaliyə məzdəkiliyi qəbul eıdir- 
məyə çalışirdı. Onun bu siyasəti Şərqi Ermənistanda 450- 
ci ildə Vardan Mamikonyanın başçılığı ilə üsyana səbəb 
oldu. 451-ci ildə Avarayr döyüşündə Sasanilər üsyançıları 
məğlub etsələr də, V əsrin 80-ci illərində sasanilərə qarşı 
yeni mübarizə dalğası başlandı. Dədə Qorqud oğuznamə- 
ləri V.Mamikonyanm mənsub olduğu nəslin «Çin Tür- 
küstanından gəlmiş türkmənlər olduğunu, adlarmm da 
şahzadə Mamikdən (Mamikon) ahndığım göstərirlər. 
Sülalənin şahzadə Mamikin digər qardaşı Kona bəy (Qa- 
ra Qonaq) tərəfındən davam etdirilən o biri hissəsi XIV
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əsrdə miısəlman olmuş və bunlara Qaraqoyunlu deyilmiş- 
dir» (62, s. 15). Belə məlum oluı* ki, Van gölünün cənub 
ərazilərində məskən salmış qaraqoyunlular güclü tayfa 
ittifaqma çevrilməmişdən əvvəl qərbdə yerləşən qonşu 
xristian dinli tayfalarm təsiri altmda xristianlığı qəbul 
ediblərmiş. Sonrakı mərhələdə, yəni XI əsrdə müsəlman 
səlcuqlarm bölgəyə axmı və burada türk etnosunun qəti 
şəkildə həlledici siyasi-etnik amilə çevrilərək öz hakimiy- 
yətlərini çox geniş əraziyə yaymaları Qaraqoyunlu tayfa 
ittifaqma daxil olan tayfalarm islam dinini qəbul etmələri 
ilə nəticələnmişdi.

602-629-cu illərdə Iranm Bizansla apardığı müharibə 
nəticəsində Sasani şahı II Qubadın 629-cu ildə Bizans 
imperatoru İralcli ilə bağladığı müqaviləyə görə, Ermənis- 
tan ərazisi bütövlükdə Bizarism tabeliyinə keçdi. Bundan 
sonra bizanslılar məzhəb fərqi üzündən hay-erməriilərlə 
düşmənçilik etməyə başladılar. VII əsrin ortalarmda ətraf 
ərazilərin böyük hissəsini işğal edən ərəbləı* Bizansla 
mübarizədə bu amildən istifadə etmək məqsədi ilə hayla- 
rın dinlərinə toxunmadılar. İstiladan sonrakı ilk dövrlərdə 
ərəb canişinləri tərəfmdən idarə olunan Ermənistanda «ilk 
ərəb axmları sırasmda 12 min erməninin öldürüldüyü, 35 
min erməninin də əsir alıııdığı yazılmışdır» (143, s. 80). 
Bununla belə, ərəbləı* haylara o qədər isti münasibət gös- 
tərmişlər ki, xilafətin digər canişinliklərinə əsasən ərəb 
əsilli canişinlər təyin olunduğıı halda, «xəlifə Mütamətbil- 
lah dövründə I Aşot Ermənistana kral təyin edilmişdi. 
Xəlifənin admdan Ermənistanm valisi Əmir İsa 885-ci ildə 
Ani şəhərində onun başma tac qoymuşdu. Aşotdan sonra 
oğlu Smbat, daha sonra nəvəsi Aşot 1045-ci ilə qədər 
Ermənistanda müxtəlif böylık dövlətlərin tabeçiliyində 
olmuşlar» (62, s. 16). Burada «kral» ifadəsi düzgün səs- 
lənmir, çünki onun başma tac qoyan ərəblərin Erməııis-
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tandakı canişini Əmir İsa olmuşdu. Bu o deməkdjr ki, 
həmin «krallıq» Xilafətin əyalətlərindən biri olmuşdur. 
Haylarla ərəblərin isti münasibətlərinə gəldikdə isə bunun 
əsası hələ 705-ci ildə Albaniya dövlətinə son qoyulması 
zamanı yaranmışdı. Göründüyü kimi, haylarm bir etnos 
kimi tarixi Ermənistanda siyasi hadisələrdə iştirakma dair 
real tarixi faktlar miladdan sonrakı əsrlərə aiddir. /

Mənbələrin verdiyi məlumatlarm təhlilindən sonra 
belə bir iımumi fıkrə gəlmək olur ki, miladdan sonrakı 
əsrlərdə Kiçik Asiyanm şərqində görünməyə başlayan 
haylar ən yaxşı halda ayrı-ayrı vaxtlarda müxtəlif imperi- 
yaların idarəçiliyində olan Ermənistanı vassal asılılığı ilə 
idarə etmək üçün canişin təyin edilmişlər ki, bunu da 
müstəqil dövlətçilik ənənələrinin nəinki davamı, hətta 
yaranması kimi qiymətləndirftıək belə yanlış mövqedir.

Ermənistan uğrunda İran-Bizans müharibələrinin ar- 
dınca başlayan ərəb-Bizans müharibələri təxminən 4 əsr, 
XI əsrin ortalarmadək davam etdi. VII əsrin ortalarmdan 
başlayaraq Kiçik Asiyaya və Qafqaza uğurlu hərbi səfər- 
lər edən ərəblər gürcü dövləti olan Kartlini, Qafqaz Alba- 
niyasmı və Ermənistanı öz istilalarmm ilk dövrlərində əl- 
Cəzirə adlanan canişinliyin tərkibinə daxil etmişdilər. 
Sonralar bu canişinlik gah Azərbaycan, gah da Ərməniy- 
yə adlandırılırdı. XI əsrin ilk rübündən etibarən səlcuq 
türklərinin Orta Asiyadan Anadoluya yürüşləri bu bölgə- 
nin tarixində çox əhəmiyyətli bir mərhələnin başlanğıcmı 
qoydu. Səlcuqlar qərbdə ilk hücum hədəfləri olan Bizansa 
qarşı 1015-ci ildə sultan Toğrul bəyin qardaşı Çağrı bəyin 
başçılığı ilə ilk kəşfıyyat yürüşünə çıxdılar. Bu yürüş 
zamanı onlar Bizans qoşunlärmı məğlub edərək Van gölü 
hövzəsindəki əraziləri, eyni zämanda Naxçıvan və 'onun 
ətrafmdakı Azərbaycan torpaqlarmı nəzarət altma aldı- 
lar. Onların yürüşü ilə eyni vaxtda Bizans imperatoru II
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Vasili (976-1025) Vaspurakan erməni bəyliyini (feodal 
hakimliyi -  E.C.) öz torpaqlarma qatmış, 14 min Jkişini 
yanlarmda olan qadm və uşaqları ilə birlikdə Sivas və 
ətrafına yerləşdirmişdi (143, s. 80).

Xatırladaq ki, Van gölünün cənub-qərbindəki və 
Urmiya gölünün şimal-qərbindəki torpaqlardan başlanıb 
indiki Naxçıvan MR-in cənub-qərb hissəsini əhatə edən 
əraziyə qədərki bölgədə yerləşən Vaspurakan (Basorope- 
da) vilayəti VII əsrin ikinci yarısmdan etibarən Basfurac- 
can (Busfaracan) adı ilə Ərəb xilafətinin tərkibinə daxil 
edilmişdi. IX əsr ərəb tarixçisi əl-Bəlazurinin və digər ərəb 
müəlliflərinin əsərlərində Nəşavə (Naxçıvan) Arran vila- 
yətinə aid edilən Basfuraccanm əsas şəhəri adlandırılırdı.
IX əsrdə Naxçıvan Azərbaycanm digər bölgələri ilə birlik- 
də Sacilər dövlətinin tərkibinə daxil edildi. Vaspurakan 
isə erməni feodal nəsli Artsrunilərin xanədanma çevrildi. 
XI əsrin birinci yarısmda adı çəkilən xanədan Bizans im- 
periyasma qatıldı (84, s. 570). Bu iki mənbənin məlumatı 
eynidir, lakin XI əsrdə Bizansm tərkibinə qatılmış Vaspu- 
rakan (Basoropeda, Basfuraccan) vilayəti Azərbaycan 
torpaqlarmdan qərbdə yerləşən Şərqi Anadolu ərazisinin 
bir hissəsini əhatə edirdi.

Bizansla onun ərazisində yaşayan haylar arasmda dini 
təriqət ayrılığı üzündən düşmənçilik münasibətlərinin 
olduğu barədə qeyd etmişik. Bu səbəbdən ermənilərin bir 
qismi V-VI əsrlərdə, xüsusən imperator Yustiniamn döv- 
ründən başlayaraq Bizans hüdudlarmı tərk edirdilər. «Bu 
ərazilərdə dağımq, bəzən də kiçik krallıqlar, bəyliklər şək- 
lində, əksərən böyük qonşu dövlətlərə tabe halında yaşa- 
yan ermənilərin bir qismi bu mücadilələrə dözməyərək 
Gürcüstana, Polşaya və Qalfsiyaya, əksəriyyəti isə cənub- 
qərbə -  Aralıq dənizi sahilləririə köçmüşdülər» (62, s' 16).

Elə haylarm Cənubi Qafqaza, o cümlədən tarixi Azər-
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baycan torpaqlarına ilk fıtnəkaı* müdaxiləsi (söhbət hay- 
ların köçündən getmir) də məhz həmin dövrdə olmuşdur. 
705-ci ildə erməni katolikosu İlya ərəb xəlifəsi Əbdül Ma- 
likə məktub yazaraq alban katolikosu Nerses Bakurun 
devrilməsinə nail olmuş, bu hadisə həm alban dövlətçili- 
yinin süqutu, həm də alban kilsəsinin eıməni qriqorian 
kilsəsinə tabe edilməsi ilə nəticələnmişdi. Albaniyada ya- 
şayan xristian dinli əhali arasmda qriqorianlaşma və er- 
məniləşmə prosesi bundan sonra başladı ki, bu da erməni 
əhalisinin sonrakı əsrlərdə bölgədəki həm say artımma öz 
təsirini göstərdi, həm də xristian albanlar hay-ermənilərin 
etnogenezi prosesinə daxil oldular. Heç də təsadüf say- 
maq olmaz ki, «Ermənistanm Sisian, Basarkeçər (Varde- 
nis) və digər rayonlarmm bəzi kənd yerlərinin əhalisi indi 
erməni olsa da, bu əhalinin adət və ənənələri, qonşuluqda 
yaşayan və ata-babaları müxtəlif səbəblər üzündən müsəl- 
man olan azərbaycanlıların ädət və ənənələri eynidir. Bu 
rayonlarm əhalisi məhz onlardır ki, ata-babaları «erməni 
dini kilsəsinə qoşulmuş və ermənilərlə qarışmışlar» (152, 
s. 181).

Beləliklə, IV əsrdən XIII əsrədək Ermənistanda yaşa- 
yan etnoslarm Frakiyaya, Makedoniyaya, Balkan yarı- 
madasma və digər yerlərə köçü baş verdi. VII əsrdə ərəb- 
lər tərəfındən Ermənistanm işğalı ilə genişlənən bu köç 
prosesi XI əsrdə səlcuqlarm Ermənistana hücumu və işğa- 
lindän başlayaraq daha da gücləndi. Ermənilər Kilikiyaya 
və ətraf ərazilərə də köç etdilər. Ermənilərin 1080-ci ildə 
burada qurduqları Kilikiya erməni krallığı yarımmüstəqil 
dövlət kiıni 1375-ci ilə qədər yaşadı. Əslində «şahlıqdan 
daha çox dərəbəyliyi xatırladan və çoxu xarici millətlər- 
dən olan kralların idarəçiliyində» (62, s. 18) olan Kilikiya 
krallığı 1375-ci ildə Misir məmlükləri tərəfındən fəth 
edildi və tarixə qovuşdu. Ermənistanm özünə gəldikdə isə

55



1071-ci ildə səlcuqilər «Malazgird döyüşündə Bizansı ağır 
məğlubiyyətə uğradıb bu bölgəyə tamamilə hakim olduq- 
ları dövrdən əvvəl erməni krallıqları artıq Bizans tərəfın- 
dən darmadağın edilmişdi» (62, s. 16).

Böyük Sovet Ensiklopediyasınm «Erməni koloniyala- 
rı» adlı məqaləsində erməni köçü barədə deyilənlər maraq 
doğurur: «V əsrin başlanğıcınadək erməni koloniyaları 
Yaxın Şərq ölkələrində təşəkkül tapmışdı. Ərəb işğalı 
(VII-IX əsrlər) və səlcuqilərin hökmranlığı (XI əsr) döv- 
ründə emiqrasiya daha kütləvi xarakter alaraq Avropanı, 
Qızıl Orda şəhəıiəıini, Krımı, Polşanı, Ukraynanı əhatə 
etdi. XI-XIV əsrlərdə Bizansda, Misirdə, Suriyada, Livan- 
da ermənilərin sayı artdı, Qalisiya, Moldaviya, Macarıs- 
tan və digər rayonlarda böyük erməni koloniyaları yara- 
dıldı. XIV əsr ərəfəsində ermənilərin Gürcüstana, Kiçik 
Asiyaya, Rusiya və Krıma köçü artır. XVII əsrin əvvəllə- 
rində erməniləı* İranda Yeni Çulfa şəhərində kök saldılar.

%

Bu nəhəng erməni koloniyasının ticarət şirkətləri dünya- 
nın bir çox ölkələri ilə əlaqələrə malik idi. XVIII 'əsrdə 
İrandan Hindistana, Çinə, Birmaya, Filippinə, Yava ada- 
sına çoxlu erməni köçdü. Rusiyada erməni koloniyala- 
rı Peterburqda, Moskvada, Həştərxanda, eləcə də Şimali 
Qafqazda mövcud idi. 1778-1779-cu illərdə ermənilər Don 
çayı hövzəsində bir neçə kənd və Naxçıvan şəhərini saldı- 
lar» (152, s. 182). Don çayınm sağ sahilində salmmış hə- 
min Naxçıvan şəhəri hazırda Rusiyanın Rostov şəhərinin 
bir hissəsinə çevrilmişdir. Erməniləı* bu şəhərin guya 
XVIII əsrdə Azərbaycana məxsus Naxçıvan diyarından 
və şəhərindən köçmüş haylar tərəfmdən salmdığı barədə 
yalanları ilə saysız-hesabsız cəfəng ideyaları sırasma birini 
də artırmışlar. Həmin dövrdə Naxçıvanda ermənilər etnik 
qrup kimi yaşamırdılar və belə olan halda onların guya 
buradan köçdüyü barədə iddialar da tam əsassızdır. ,Qeyd
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edək ki, həmin dövrdə Türkiyənin Qars vilayətindəki 
Naxçıvan adlanan kənddə yaşayan ermənilərin köçərək 
həmin Don çayı sahilindəki şəhərin əsasmı qoyduqları 
barədə məlumatlar həqiqətə daha uyğundur. Çünki XVII-
XVIII əsrlərdə ermənilərin 'Suriya və Kiçik Asıyada 
yaşadıqları ərazilərdən qrup şəklində müxtəlif ölkələrin 
ərazilərinə köç etdiklərinə daiı* məlunıatlar vardır.

Yeri gəlmişkən, bu qədər geniş trayektoriya üzrə səpə- 
lənməyə görə hay-ermənilər yalnız qaraçı tayfaları ilə mü- 
qayisə oluna bilər ki, bəzi antropoloji əlamətlərə görə 
tədqiqatçılar bu iki etnos arasmda oxşarlıqlar müəyyən 
etmişlər.

1071-ci ildə Bizansa qarşı Malazgird zəfərinin qazanıl- 
ması ilə biıiikdə həm Ermənistanda türk hökmranlığı, 
həm də türklərlə bu bölgədə yaşayan xalqlarm günümüzə- 
dək davam edən ortaq yaşayışları başladı. Ermənistan adı 
daşıyan bu coğrafı bölgə 1157-ci ilə qədər Böyük Səlcuq 
imperatoıiuğunun, 1194-cü ilədək İraq Səlcuq imperiyası- 
nııı, daha sonra Xarəzmşahlar və Elxanilərin tabeliyində 
qaldı. Elxanilərdən sonra növbə ilə Cəlairilər, Teymurilər, 
Qaraqoyunlular, Ağqoyunlular və Səfəvilər bölgəyə ha- 
kim oldular (143, s. 80). Böyük Səlcuq imperatorluğu bu 
bölgəni ələ keçirən zaman artıq miladdan sonra 11 əsr 
yaşanmışdı ki, bü müddətdə də Ermənistan adlanan əra- 
zidə heç bir hay dövləti mövcud olmamışdı. Yuxarıda 
qeyd etdiyimiz dövlətlərin sonuncusu olan Səfəvilər isə 
1514-cü ildə baş verən Çaldıraıı döyiişündə osmanlılara 
ınəğlub olduqdan sonra Ermənistan Osmanlı imperiyası- 
nm tərkibinə qatılmışdı. Tarixən Ermənistan (Arminiya) 
adlandırılmış, lakin törəmə hay-erməni etnosunun tarixi 
vətəni olmayan həmin coğrafı ərazi hazırda Türkiyə 
Respublikasınm tərkib hissəsidir.
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1.2. Ermənilərin Cənubi Qafqaza köçüriilməsi çar
Rusiyasmın Azərbaycanda möşkəmlənmək siyasətidir

Tarixi hadisələrin erməriilər üçün heç də ürəkaçan 
olmayan, müxtəlif imperiyalann tərkibində keçən bir çox 
əsrlərin axarında ermənilərin müstəqillik arzularını, böl- 
gədə öz dövlətlərini qurmaq niyyətlərini həyata keçirmək 
üçün göstərdikləri hər bir cəhd xristianlığm qəbulundan 
sonra erməni qriqorian kilsəsinin fəaliyyətinin nəticəsi ki- 
mi ortaya çıxmışdır. Bu zaman xəyali «Böyük Ermənistan 
imperiyası»nı «bərpa etmək» kimi özləri üçün cəlbedici, 
təhrikedici, lakin tarixi reallıqdan uzaq və heç vaxt həyata 
keçməyəcək bir ideya istiqamətində ermənilərin son əsr- 
lərdə xüsusilə güclənən iyrənc mübarizəsinin təşkilatçılıq 
funksiyasmı uzun müddət məhz erməni kilsəsi öz üzərinə 
götürmüşdür. Oıta əsrlərdə ermənilərin Bizansla mııqayi- 
sədə tabeçiliyini daha xoş qarşıladıqları türk imperiyaları- 
nm, xüsusən Osmanlı dövlətinin tərkibində tamamilə 
rahat bir həyat yaşadıqları bir vaxtda onlarda özlərinin 
dövlətini qurmaq meylinin yaranması XVI-XVII əsiiərdə 
formalaşan, XVIII əsrin əvvəllərində isə imperiyaya çevri- 
lən mərkəzləşdirilmiş, həm də xristian Rusiya dövlətinin 
mövcudluğunu göstərməsi ilə birbaşa bağlı idi. Bu zaman
I Pyotrun (1689-1725) çarlığı dövründə rus imperiyasının 
cənuba -  Qafqaza və Osmanlı dövlətinin ərazilərinə mara- 
ğınm güclənməsi ermənilərin mənafeyinə uyğun gəlirdi. 
Ermənilər türk müsəlman xalqlarmin əhatəsində yaşayan 
xristian dinli xalq kimi Rusiyanm bölgə dövlətləri ilə 
mübarizəsində özləriniıı müttəfıqlik təkliflərinin türklərə 
nifrət edən I Pyotr üçün maraqlı olacağım yaxşı başa 
düşmüşdülər.

Beləliklə, nəzərdə tutulan məraınm -  erməni dövləti 
yaratmaq planınm həyata keçirilməsi üçün lazımi siyasi



fəaliyyət formulu və hərbi güc tapılmış olurdu: bölgədə 
yaradılacaq erməni dövləti Rusiyanm müttəfıqi, Rusiya 
isə ermənilər üçün hərbi-siyasi istinad olacaqdı. Elə həmin 
dövrdən bu günədək ruslarla;ermənilər bir-birindən məkr- 
li, vəhşi məramlar üçün qarşılı.qlı istifadə etməkdədirjər.

Elə bu səbəbdən də lazımi tarixi şəraitin yetişdiyini 
anlayan ermənilər qriqorian kilsəsinin rəhbərliyi ilə öz 
niyyətlərini həyata keçirmək üçün dərhal fəaliyyətə başla- 
dılar. Həmin dövrədək tarixən heç vaxt öz müstəqil döv- 
lətlərinə malik olmamış ermənilərin siyasi cəhətdən təşki- 
latlanması üçün heç bir tarixi şəxsiyyət, siyasi lider və ya 
qüvvə, hətta milli ideologiya olmadığından, orta əsrlərin 
dini sxolastikasmm güclü təsirinin qaldığı bir zamanda 
məhz kilsə ermənilər üçün həm öndə gedəcək siyasi qüvvə 
və dini-ideoloji mərkəz rolunu öz üzərinə götürdü. Bu bir 
tərəfdən də xristian dövlətlərin himayəsini qazanmaq 
üçün əlverişli. Erməni qriqorian kilsəsi sonrakı dövrdə öz 
qurumlarmm (kilsələrin) olduğu ərazilərdə həm də terror- 
çu təşkilat və silah cəbbəxan&sı funksiyasmı həyata keçir- 
di. Bu, hətta XIX əsrin sonunda ilk erməni siyasi təşkilat- 
ları yaranandan sonra da davam etdi.

XIX əsrdə, ilk əvvəllər Osmanlı Türkiyəsinin Van gölü 
ətrafı vilayətlərinə iddialı olan ermənilər bu dövlətin hələ 
də öz qüdrətini saxladığmı nəzərə alaraq XX əsrin əvvəllə- 
rində Cənubi Qafqaza -  Azərbaycan torpaqlarına meyl 
etməyə başladılar. Bununla belə, onlar osmanlı torpaqla- 
rıııa olan iddialarmı da heç vaxt unutmadılar. Ermənilə- 
rin Cənubi Qafqaza köçü ruslarm bu gün məlum olan 
məqsəd və fəaliyyətlərinin nəticəsi idi. Bu məqsəddən 
doğan siyasətin mahiyyətinin təsiri idi ki, ermənilər böl- 
gədə baş verən müharibələrdə daim xəyanət mövqeyində 
dayanmışlar.

Rusiya ilə lazımi mıınasibətlərin qurulmasmda bu
• *
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dövlətlə ticarət əlaqələri olan iranlı erməni taciıiəri əhə- 
miyyətli rol oynadılar. Bolqarıstana, Almaniyaya, İtaliya- 
ya, Norveçə və digər Avropa ölkələrinə dövlət qurmaq 
arzularma yardım almaq məqsədi ilə səfər edən erməni 
ideoloq-taciıiərinin səfərləri uğursuzluqla nəticələndikdən9 • 
sonra bütün ümidlər Rusiyaya yönəlmişdi. Rusiyada Iran 
ipəyinin ticarəti ilə məşğul olan isfahanlı taciı* Xoca Zakar 
Sarhadov (Sarhadyan) hələ 1660-cı il avqustun 28-də çar 
Aleksey Mixayloviçlə görüşdə qiymətli hədiyyələrlə ona 
təsir göstərə bilmişdi. Moskva Kremlinin Silahlaı* otağııı- 
da indiyədək saxlanılan həmin hədiyyələrdən biri də «A1- 
maz taxt»dır. Qızıl, gümüş və fıl sümüyündən Şərq üslu- 
bunda düzəldilən bu taxtm 22599 manat (o dövr ııçün bu, 
çox böyük məbləğ idi) olmaqla 987 almaz, 1298 yaqut, 18 
mindən çox fıruzə ilə bəzədilmişdi. Hədiyyələr arasmda 
intibah dövrünün böyük rəssamı Leonardo da Vinçinin 
«Siıii gecə» tablosunun surəti də vardı. 1669-cu il dekab- 
rm 3-də Isfahan ermənilərindən Stepan Mişseqov və Boq- 
dan Salbanov rus çarına növbəti dəfə qiymətli hədiyyələr 
təqdim etmişdilər. 1673-cü ildə İsfahandan olan erməni 
tacir Stepan Ramadamski' Rusiya hökmdarına 9062 
manat dəyərində qiymətli bəxşiş vermişdi.

Beləliklə, rus müstəbidlərinin tamah dişini yoxlayan 
ermənilər öz məqsədlərini reallaşdırmaq üçün effıektli 
üsula -  rüşvətə əl atmışdılar. Burada bir şeyi xüsusi qeyd 
etməyə ehtiyac vardır ki, rus tarixçisi M.Solovyovun 
əsərlərində erməni tacirlərinin rus hakim dairələri ilə 
əlaqələri barədə verdiyi məlumatlar arasmda İsrael Orinin

• ____

xidmətləri daha bariz nəzərə çarpır. 20 il Italiya, Fransa 
və Almaniyada yaşayıb ermənilərin ümumi mənafeyi na- 
minə geniş iş aparan bu şəxs real nəticə əldə edə bilmə- 
dikdən sonra fəaliyyət hədəfı olaraq Rusiyanı seçdi. 1677- 
ci ildə katolikos Akopun başçılığı altında Eçmiədzində
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yığmcaq keçirildi. Orada Qərbi Avropa ölkəbrinə göndə- 
rilmək üçün nümayəndə heyəti təşkil edildi. Nümayəndə 
heyəti İstanbıılda olarkən Akop öldü və nümayəndələr 
geri qayıtdılar. Yalnız İ.Ori «ümumi işi» davam etdirərək 
1701-ci ilin oktyabrında arximaııdrit Minas Vardapetlə 
birlikdə I Pyotrla görüşüb ona və arvadma qiymətli 
hədiyyələr verdilər. Çara Cənubi Qafqaz bölgəsi haqqında 
özlərinə sərfəli lazımi ınəlumatları verən erməni diplomatı 
onda bu bölgəyə qarşı maraq oyada bilmişdi. I Pyotr 
əıuəli fəaliyyətə keçərək t.Oriyə polkovnik rütbəsi verir və 
onu 50 nəfərlik nümayəndə heyətinin rəhbəri kimi İrana 
göndərir. 1709-cu ildə burada özünü Səfəvi şahı Hüseynə 
Roma papasının nümayəndəsi kimi təqdim edən İ.Orinin 
iki il sonra ölümü ilə onun missiyası yarımçıq qaldı. Onu 
da qeyd edək ki, İ.Orinin Azərbaycan torpaqlarmm işğa- 
lıriä dair hazırladığı layihənin 11-ci bəndi bilavasitə Nax- 
çıvanla bağlı idi.

XVIII əsrin əvvəlləri Azərbaycanda Səfəvilər xanəda- 
nmın zəifləməsi, tənəzzülü və süqutu, əvəzində isə Nadir 
şahın niıfuzunun artması və onun imperiyasmın yaradıl- 
ması dövrü kimi xarakterizə olunur. Lakin ömrü qısa 
olan Nadir şah imperiyasının dağılmasından sonra Azər- 
baycanda vahid məıkəzləşdirilmiş dövlət yox, ayrt-ayrı 
nüfuzlu feodal nəsillərinin yaratdığı dövlət qurumları -  
xanlıqlar təşəkkül tapır. Bu dövlətlərdən birinin -  Qara- 
bağ xanlığınm tarixi mövzumuzun tədqiqi baxımmdan 
maraq doğurur. Bu xanlığm öz ərazisindən başqa xanlara 
vassal asılılığı ilə tabe olan məliklik formasmda beş 
(Xaçın, Vərəndə, Çiləbörd, Talış (Güllıstan) və Dizaq) 
feodal hakimliyi də mövcud idi. Bunlardan yalnız Xaçın 
məlikliyinin əhalisi əsasən müsəlmanlardan ibarət idi. Di- 
gər məlikliklərin yerli əhalisi isə xristian albanlarm nəsil- 
ləridən ibarət olmuşdur. Məlikliklərin əhalisinin və məlik-
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lərin, xüsusən sovet dövrü elmi ədəbiyyatında çox vaxt 
«erməni» adlandırılmasma gəlincə, bu, albanlarm həmin 
dövrdə hələ də xristianlığa sitayiş etmələri ilə bağlı olmuş- 
dur. Məlumdur ki, Vərəndə məliyi Şahnəzər istisna ol- 
maqla digər d'örd məliklik Qarabağ xanlarına qarşı daim 
mübarizə aparmışdılar. Hətta I.Ori burada xristian təəs- 
sübkeşliyi amilindən bacarıqla istifadə edərək məlikliklə- 
rin əhalisinin ermənilərdən ibarət olduğuna Rusiya rəsmi 
dairələrini inandıra bilmişdi. •

Rusiya hökmdarları I Pyotrdan başlayaraq ermənilə- 
rin bölgəmizə köçürülməsi siyasətini yürııtməyə və onla- 
rm qüvvəsindən istifadə edərək yerli əhalinin -  Azərbay- 
can türklərinin Cənubi Qafqazdan sıxışdırılıb çıxarılması- 
na çalışırdılar. Çünki aparılan bütün təbliğat işlərinə, rus 
çarlarmm Azərbaycan xanlıqlarına ünvanladığı müraciət 
və manifestlərə baxmayaraq yerli əhali ruslarm Azərbay- 
cana gəlişini heç də isti qarşılamırdılar.

I Pyotrun 1722-1723-cü illərdəki yürüşləri nəticəsində 
Iranla bağladığı 1723-cü il 12 sentyabr tarixli Peterburq 
müqaviləsinə görə Xəzəryam vilayətlər Rusiyaya tabe 
edildi. I Pyotrun işğal olunmuş ərazilərə ermənilərin kö- 
çiırülməsi haqqında verdiyi xüsusi fərmanda deyilirdi ki, 
rus dövləti xristianlıq namfnə «qardaş erməni xalqını» 
nimayəyə götürür. 1725-ci ilin yanvarmda I Pyotrun 
ölümü ilə Rusiyada başlanan saray çəkişmələri dövrü 
ermənilərin planlarım mtıəyyən müddətə təxirə salmış ol- 
du. Lakin onun yerinə keçən arvadı I Yekaterina, özü rus 
zadəganlarının əlində oyuncaq olsa da, erməniləri unut- 
mamış, onlara mərhəmət edilməsi və himayə olunması 
haqqında 1726-cı il fevralm 22-də fərman vermişdi.

XVIII əsrin II yansmda xarici ölkələrdə yaşayan varlı 
ermənilərin*«ümumi işə» qoşulması ilə ermənilər yenidən 
fəallaşdılar. 1760-cı ildə Hindistanda yaşayan erməni İosif
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Emin Rusiya hakim dairələri ilə əlaqə yaradaraq bildirdi 
ki, əgər Rusiya Türkiyə və İrana qarşı müharibəyə başla- 
sa, ermənilərin köməyinə bel bağlaya bilər. Həştərxanlı 
erməni Movses Safarov rus çarıçasına müraciət edərək 
«Ermənistan torpaqları»nı azad etməyi və Rusiyanın tər- 
kibində onu dirçəltməyi xahiş edirdi. 1780-ci ildə erməni 
keşişi İosif Arqutinski (Hovsep Arqutyan) və Moskva 
varlısı Ovanes Lazaryan Tiirkiyə və İran dövlətlərinin 
ərazilərinin kəsişdiyi sərhəddə erməni dövləti yaratmaq 
haqqında Rusiya hökumətinin nümayəndələri ilə sövdə- 
ləşmə apardılar. Həm İ.Emin, həm də İ.Arqutinski öz 
sələfləri I.Ori kimi Azərbaycan torpaqlarmm Rusiyanm 
köməyilə qəsb olunmäsına dair xüsusi layihələr hazırla- 
mışdılar. İ.Arqutinskinin layihəsinin 7-ci maddəsi Naxçı- 
van torpaqlarımn eımənilərin idarəçiliyinə verilməsini nə- 
zərdə tuturdu. Bir çox hallarda öz strateji mövqeyinə görə 
Naxçıvanın işğalı planı ətraf ərazilərin istilası üçün bir 
vəsilə rolunu oynayırdı.

1783-cü il maym 19-da Q.A.Potyomkin II Yekaterina- 
ya yazdığı məktubda erməni dövləti qurmaq üçün fikirlə- 
rini belə ifadə etmişdi: «...Fürsət tapan kimi Qarabağı 
dərhal ermənilərin nəzarətinə vermək və beləcə Asiyada 
bir xristian dövləti qurmaq^üçün lazım olanı edəcəyik» 
(116, s. 126). Bu o demək idi ki, ermənilər öz məkrli'plan- 
larma Rusiyanm hakim dairələrində lazımi reaksiyanı ya- 
ratmağa müvəffəq olmuşdular. Çünki II Yekaterina 1768- 
ci ildə Rusiya imperiyasınm erməniləri himayəyə götür- 
nıəsi barədə fərman vermiş, I Aleksandr isə 1802-ci ildə 
Cənubi Qafqaza yürüş edən rus ordu hissələrinin koman- 
danı A.Sisianova Azərbaycan torpaqlarının ələ keçirilmə- 
sində ermənilərdən istifadə etməyi tapşırmışdı.

Rusiyanı Cənubi Qafqaza hücuma razı salmaq üçün 
bütün vasitələrə baş vuran ermənilər eyni zamanda
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buradakı yerli əhali arasında Rusiyaya loyal münasibət 
yaratmaq üçün geniş təbliğat aparırdılar. XVIII əsrin 
sonu-XIX əsrin əvvəllərində Azərbaycan uğrunda Rusiya, 
Iran və Türkiyə arasmda gedən mübarizənin kəskiııləşdiyi 
bir vaxtda bəzi Azərbaycan xanlarmm Rusiyaya meyl 
etməsinə erməni təbliğatınm təsiri də yox deyildi. Lakin 
rus qoşunlarmm tərkibində Azərbaycana gələn erməni 
Artemi Araratskinin yazdığı «azərbaycanlıların çoxu 
ruslarla birlikdə öz həmdmlərinin əleyhinə vuruşmağa 
hazır idi» (19, s. 8-9) sözləri daha çox rusların işğalçı 
yürlışlərinə haqq qazandırmaq cəhdi idi. Çünki XIX əsrin 
əvvəllərində Azərbaycan xanlarmm çoxunun Rusiyaya 
qarşı kəskin mübarizə apardığı məlumdur. Rusiyaya meyl 
isə daha çox xristian dininə itaət edən əhalinin yaşadığı 
ərazilərdə müşahidə olunmuşdur.

1796-cı ildə V.Zubovun Azərbaycana yürüş edən qo- 
şunlarmm tərkibində olan erməni arxiyepiskopu İ.Arqu- 
tinski Cənubi Qafqaz xristianlarma, xüsusilə Qarabağ 
məliklərinə məktub göndərib, belə bir şayiə buraxmışdı 
ki, guya V.Zubovun gəlişinin əsl məqsədi xristianları miı- 
səlmanlarm zülmündən azad etmək və burada möhtəşəm 
xristian dövləti yaratmaqdan ibarətdir. Lakin bu xəbər 
Azərbaycan xanlıqlarma gəlib çatdıqda onların çoxunu 
təşvişə salmışdı (19, s. 91-92). .

1779-cu il sentyabrm 1-də çariça II Yekaterina xüsusi 
fərmanla 2 minə yaxııı İran ermənisini Rusiya təbəəliyinə 
qəbul etmişdi. Rusiyada xüsusən II Yekaterinanm (1762- 
1796) dövründə güclənən erməni təbliğatı XVIII əsrin 
sonunda onun ölümü ilə yenidən yarımçıq qaldı. Lakin 
XIX əsrin əvvəllərində Türkiyə və İranla Rusiya arasında 
çoxdan bəri baş verməsinə canfəşanlıq etdikləri müharibə- 
lərin başlaması ilə ermənilərin arzuladıqları tarixi şərait 
yetişdi. 1804-1813-cü illər və 1826-1828-ci illər Rusiya-

64



İran, 1806-1812-ci ilbr və 1828-1829-cu illər Rusiya- 
Türkiyə müharibələrində ermənilər rusların qələbə çalma- 
sı üçiın onlara bacardıqları qədər kömək etdilər.

Cənubi Qafqaza, o cümlədən Azərbaycana dair Rusi- 
yanm imperialist siyasətinin başlanması I Pyotrun adı ilə 
bağlı olsa dä, ermənilərin özlərinin də qeyd etdiyi kimi, 
onlar iıçün ən böyük işləri I Pyotrun məlum vəsiyyətna- 
məsinə əməl edən II Nikolay gördü. Onun dövründə Ru- 
siya bu bölgədə maraqlarmm toqquşduğu iki dövləti Tür- 
lciyə və İranı neytrallaşdıra bildi. Rusiyanm İranla bağla- 
dığı 12 oktyabr 1813-cü il tarixli Gülüstan müqaviləsi ilə 
Irəvan və Naxçıvan xanlıqları, eləcə də Ordubad mahalı 
iştisna olmaqla Araz çaymdan şimaldakı Azərbaycan 
torpaqları Rusiyaya ilhaq edildi. Eyni dövlətlər arasında 
1828-ci il fevralın 10-da imzalanmış Türkmənçay müqavi- 
ləsi Şimali Azərbaycanm tamamilə Rusiya müstəmləkəçi- 
liyinə, Cənubi Azərbaycanm isə İran əsarətinə tabe edil- 
məsini təsdiqlədi.

Ermənilərin Cənubi Qafqaza kütləvi köçürülməsi də 
məhz 1826-1828-ci illər II Rusiya-İran və 1828-1829-cu 
illər Rusiya-Türkiyə müharibələrinin gedişində və həmin 
müharibələrin nəticəsi olaraq baş verdi. Təsadüfi deyil ki, 
Türkmənçay müqaviləsinin 15-ci maddəsi diplomatik dillə 
üştüörtülü şəkildə məhz ermtənilərin Cənubi Qafqaza kö- 
çürülməsini nəzərdə tuturdu.- 1828-1829-cu illər Rusiya- 
Osmanlı müharibəsinin nəticəsi olaraq bağlanmış Ədirnə 
müqaviləsinin 13-cü maddəsinə görə dövlətlər öz tabeli- 
yində olub müharibə zamanı qarşı tərəfı müdafıə edən 
təbəələrini bağışlayırdılar. İstədikləri yerə getmək üçün 
belələrinə 18 ay vaxt da verilirdi. Osmanlı dövləti o vax- 
tadək ermənilərə xoş münasibət bəslədiyindən ruslar hiylə 
işlətməyi planlaşdırırdılar. Çünki onlar məhz ermənilərin 
sayəsində bir sıra uzunmiıddətli iqtisadi, siyasi və hərbi
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mənafelərini təmin etməyi düşünürdülər (121, I c., s. 557- 
558). Eyni zamanda belə bir ciddi ehtimal da vardıı* ki, 
Türkmənçay müqaviləsinin köçürülməni nəzərdə tutan 
15-ci maddəsindən doğan ayrıca xüsusi bir razılaşma da 
mövcud olmuşdur (16, s. 286).

Ermənilərin bölgəmizdə Rusiyanm müstəmləkəçi ınA- 
raqlarmm təmin edilməsi üçün ırılması ideyasmm müəllifı 
və əsas təşkilatçılarmdan olan rus diplomatı A.S.Qri- 
boyedov yazırdı: «Eraıənilərin ilk dəfə buraxıldıqları 
torpaqlara əbədi sahib duracaqlarmdan müsəlmanlar 
içərisində yaranan qorxunu äradan qaldırmaq və (sonun- 
cularm) düşdükləri ağır vəziyyətin uzun sürməyəcəyini 
bildirməklə onları sakitləşdirmək məsələsini biz... dəfələr- 
lə götür-qoy etmişik» (bax: 16, s. 299). Yerli türk-müsəl- 
man əhalinin kəskin miiqavimət göstərəcəyi qorxusu rus- 
lara Azərbaycan torpaqları hesabma birbaşa müstəqil er- 
məni dövləti yaratmaqda mane olmuşdu. Əvəzində isə I 
Nikolaym Türkmənçay müqaviləsindən cəmi bir ay son- 
ra, 1828-ci il martm 21-də verdiyi fərmanda deyilirdi: 
«İranla bağlanan müqaviləyə əsasən, İrandan ayrılaraq 
Rusiyaya ilhaq edilən Irəvan və Naxçıvaıı xanlıqları buıı- 
dan sonra Rusiyanm bütövlüyü daxilində erməni vilayəti 
kimi tanmır» (147, s. 32). Bununla da Rusiya erməniləri 
tarixi Azərbaycan torpaqlarmda məskunlaşdıraraq onla- 
rm əsassız iddialarmm gerçəkləşdirilməsi üçün real zəmin

v

yaratdı. •
Köçürmələrədək Cənubi Qafqazda əhalinin böyük ək- 

səriyyətini azərbaycanlılar təşkil edirdi. Ermənilərin isə bu 
torpaqlara «ilk dəfə buraxıldıqları»nı (A.Qriboyedov) o 
dövrə aid bütün qaynaqlar yekdilliklə təsdiqləyir. Ona gö- 
rə də erməni tarixçisi V.A.Parsamyanm guya «Rusiyaya 
birləşdirilənədək Şərqi Ermənistanm (Qərbi Azərbaycamıı 
-  E.C.) 169155 nəfər əhalisinin 57305-i, yəni 33,8 fai/i
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erməni, 84089-u, yəni 49,7 faizi müsəlman-azəri, 26911-i, 
yəni 16 faizi kürd və 850-i, yəni 0,5 faizi digər millətlər 
idi» (bax: 147, s. 32) fıkri, azərbaycanlıların daha çox o l-t 
duğunu bildirməsinə baxmayaraq, reallığı əks elətdirmir. 
Çünki erməni tarixçilərindən başqa, demək olar ki, heç 
bir mənbə həmin dövrdə bölgəmizdə bu qədər erməninin 
yaşamasım təsdiqləmir. Əksinə, bütün mənbələr ermənilə- 
rin Cənubi Qafqazda mütləq azlığı barədə faktlarla 
zəngindir.

Amerika alimi C.Makkarti «Genosid olmuşdurmu?» 
kitabmda yazır ki, İrəvan quberniyasmda 1828-ci ilədək 
əhalinin 80 faizi azərbaycänlı müsəlmanlar olmuşdur.
1826-1828-ci illər Rusiya-İrän müharibəsi zamanı rus 
ordusunun zəbt etdiyi İrəvan xanlığmın yalnız bir hissə- 
sində mövcud olan 737 yaşayış məntəqəsindən cəmi 38-də 
ermənilər yaşamış, 25 qarışıq kənd, qalam isə sırf azər- 
baycanlı kəndi olmuşdur. Müharibədə 420 kənd tamamilə 
dağıdılmış, əhalisi isə İrana köçməyə məcbur edilmişdir.
1828-1872-ci illərdə azərbaycanlılar yaşayan 161 kəndi 
ermənilər zəbt etmişlər. 1873-cü ilədək təbii artım və kə- 
nardan gətirilənlər hesabma 148 yeni erməni kəndi salm- 
mışdı. 1831-ci ildə bu ərazidə azərbaycanlılar yaşayan 
kəndlərin sayı 208 vahid azalmışdır (32, s. 74-75). Azər- 
baycanlılar yaşayan kəndlərin saymdakı azalmamn Rusi- 
ya-İran müharibəsinin gedişində məqsədli şəkildə boşaldı- 
lan və onların yerinə İrandan ermənilərin köçürülməsi 
hesabma baş verdiyi şübhəsizdir.

1828-ci ildəki köçürmələrdən əvvəl təkcə Naxçıvanda 
əh'alinin 29440 nəfəri və ya 92 faizi azərbaycanlılar (172, s. 
83) idi. İrəvan xanlığı, Naxçıvan xanlığı və Ordubad 
mahalmm ərazisini əhatə edən «Erməni vilayəti»ndə 
azərbaycanlılarm (qaynağa görə, «mlısəlman türklərin») 
xüsusi çəkisi 1828-ci ildə 73,8 faiz idisə, 1834-1835-ci
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illərdə 46,2 faizə enmişdi. Naxçıvan əyalətində isə 
müqavilədən qabaq 2791 azərbaycaıılı ailəsi və 434 
erməni ailəsi var idisə, sonrakı köçürülənlər hesabına 
ernıəni ailələrinin sayı artıb 2719-a (burada Ordubada 
köçürülən 266 erməni ailəsi nəzərə alınmayıb -  E.C.) 
çatmışdı. 1832-ci il kameral sayımına görə Qarabağ 
əyalətində 32,4 min (64,8 faiz) azərbaycanlı və 17,4 min 
(34,8 faiz) erməni qeydə alınmışdı (göründüyü kimi, 
ernıəni əhalisi 1823-cü ildəki 8,4 faizə nisbətən qısa vaxtda 
dörd dəfədən çox artmışdı) (16, s. 299).

1828-ci ildən genişlənən köçürülmə işinə rəhbərlik er- 
məni əsilli rus polkovniki Läzarevə tapşınlmışdı. Lazarev 
İran vəliəhdi Abbas Mirzəyə yazdığı məktubda Türkmən- 
çay müqaviləsinin 15-ci maddəsinə əsasən, eımənilərin 
(mətndə «xristianların») köçürülməsinin qraf Paskeviç 
tərəfındən ona tapşırıldığını yazırdı (159, s. 70). XIX əsrin 
əvvəlində • baş verən müharibələrin müasiri olmuş 
S.N.Qlinkanın məlumatları erməniləriri köçürülməsinin 
həm geniş miqyaslı, həm də əvvəlcədən planlaşdırılmış və 
məqsədli olduğu haqqmda fıkirləri gücləndirir. Hətta belə 
qənaətə gəlmək mümkündür ki, köçürmələr bir sıra hal- 
larda heç də könüllü xarakter daşımamışdır. Bu fıkri 
həmin mənbədə öz əksini tapmış iranlı Abbas Mirzə ilə 
Lazarevin məktublaşmalarmı izləməklə də təsdiqləmək 
mümkündür.

Hələ miıharibənin gedişində İrandan Azərbaycan tor- 
paqlarına 18 min erməni ailəsi köçürülmüşdü (57, s. 57). 
Köçkün ermənilər daha çox xəzinə (dovlət) torpaqlarında 
yerləşdirilirdi ki, sonradan yerli əhali tərəfındən həı* hansı 
təzyiqə məruz qalmasınlar. Lazarev məhz «Naxçıvan 
xanlığında xəzinə torpaqlarının azlığı üzündəıı erməni 
köçkünlərini yol xərcləri üçün pulla təmin edərək onları 
İrəvan və Qarabağ xanlıqlarına köçməyə razı salmışdı».
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Köçürmənin demoqraflk vəziyyətə təsiri məsələsi və 
onun siyasi cəhətləri barədə N.N.Şavrovun fıkirləri 
maraq doğurur: «Biz müstəmləkəçilik fəaliyyətinə Cənubi 
Qafqazda rus əhalisinin deyil, bizə yad olan xalqlarm yer- 
ləşdirilməsindən başladıq. 1828-ci ildən 1830-cu ilə kimi 
biz Cənubi Qafqaza Irandan 40 mindən çox, Türkiyədən 
84 mindən çox erməni köçürmüş və onları erməni əhalisi- 
nin azlıq təşkil etdiyi Yelizavetpol və Irəvan quberniyala- 
nnm ən yaxşı xəzinə torpaqlarmda yerləşdirmişik. Yer- 
ləşmək üçün onlara 200 min desyatindən çox xəzinə tor- 
pağı ayrılmış və onlar üçün müsəlmanlardan 2 milyon 
manatlıqdan çox xüsusi sahibkar torpağı satm almmışdı. 
Yelizavetpol quberniyasmm;dağlıq hissəsi (yəni Qaraba- 
ğm dağlıq əraziləri) və Göyçə ğölünün sahili həmin fermə- 
nilər tərəfmdən məskunlaşdırıldı... Qeyri-rəsmi köçənlərlə 
birlikdə köçüb gələnlərin ümumi sayı 200 mini ötüb 
keçdi» (175, s. 82-83).

Ermənilərin İrəvan, xüsusən Qarabağ xanlığına məx- 
sus olmuş ərazilərdə yeıiəşdirilməsinin əsas səbəblərindən 
biri də, görünür, hələ də xristian dininə ibadət edən, 
xalqımızm etnogenezində iştirak etmiş qədim alban 
ııəsillərinin yüz illərdən bəri bu ərazilərdə yaşaması idi. 
Xristianlarm daha çox olduğu ərazilər hesabma Rusiya 
bufer zona yaratmaq plamnı reallaşdırmaq istəyirdi. 
Lazarevin Urmiya şəhərindən köçürülənlərə 1828-ci il 
martm 30-da etdiyi müraciət də flkrimizi təsdiqləyir: 
«...Rusiya monarxı köçmək istəyənlərə öz dövlətində 
etibarlı, sakit və xoşbəxt sığmacaq verir. İrəvan, Naxçıvan• * % 
və Qarabağ -  harada özünüz istəsəniz, siz yalnız onda bir 
hissəsi xəzinənin xeyrinə becərilən qismən əkilmiş daha 
məhsuldar torpaqlar alacaqsmız... Orada siz xristianlarla 
məskunlaşmış yeni vətən tapacaqsmız və daha müqəddəs 
inancmıza qarşı zülm görməyəcəksiniz... Tələsin! Vaxt
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qiymətlidir. Tezliklə rııs ordusu İran sərhədlərini tərk 
edəcək, onda sizin köçməyiniz çətinləşəcək və biz sizin 
təhlükəsizliyiniz üçün cavab vermək imkanmda olmaya- 
ağıq. Az şeyi və az vaxtı qurban verməklə, hər şeyi və 
həmişəlik alacaqsmız» (159, s. 107-111).

Bu çağırış-müraciət deməyə əsas verir ki, Türkiyə 
kimi, İranda da ermənilərin bir qismi rus məmurları 
tərəfmdən aldadılaraq köçmüşlər. Lakin Lazarev qeyd 
edirdi ki, o, ermənilərin köçməyə məcbur edilmədiyini 
göstərmək üçün İranm yüksək rütbəli dövlət məmuru 
Əsgər xanın oğlu ilə Xoy qalasmm 1 ağaclığmda (7 
verstliyində) Urmiyadan köçən 400 ailəlik qafıləyə 
yaxınlaşaraq bu barədə soruşduqda həmin ermənilər 
könüllü köçdüklərini belə ifädə etmişdilər: «Biz Rusiyada 
ot yeməyi İranm çörəyindən üstün tuturuq». Buradä belə 
bir sual qarşıya çıxır: köçürülənlərin hamısı könüllü 
olaraq köçürülürdüsə, onda Lazarevin belə şirnikləııdirici 
müraciətinə nə ehtiyac vardı? Hər halda Lazarevin istər 
təhrikedici çağırışları, istərsə də əməli fəaliyyəti öz nəti- 
cəsini verməkdəydi. Cəmi üç ay yarım ərzində 8 mindən 
çox erməni ailəsi Araz çaymı keçərək torpaqlarımızda 
məskunlaşmışdı. S.Qlinka yeni yaradılmış İrəvan vilayə- 
tində yerləşdirilənlərin sayınm 10 min nəfər olduğunu 
göstərir. 1828-ci ilin aprel aymda Araz çayı sahilində 
toplaşan 5 min erməni ailəsinin də Qarabağda məskun- 
aşdırılması nəzərdə tutulurdu. Bütövlükdə qısa müddət 
ərzində, 1828-ci il fevralm 26-dan iyunun 11-dək İrandan
köçürülən erməni ailələrinin- sayı 8249 idi (159, s. 131). 
Bunlardan 6949 ailə İrəvan və Naxçıvanda, 1300 ailə isə 
Qarabağ və Zəngəzurda yerləşdirilmişdi.

1828-1829-cu illər Rusiya-Türkiyə müharibəsindən 
sonra İrandan 23098 nəfər, Türkiyədən 20324 nəfər, cəmi 
43422 nəfər erməni köçürülərək (97, s. 22) keçmiş İrəvan
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və Naxçıvan xanlıqlarının ərazisində məskunlaşdırılmışdı. 
Sonradan İran və Türkiyədən yenə 130 mindən çox 
erməni həmin ərazilərə köçürülmüşdü. Beləliklə, İrəvan 
xanlığı ərazisində yaşayan azəıbaycanlıların xüsusi çəkisi 
77,9 faizdən 46,7 faizə enmişdi. S.Qlinkanın məlumatına 
görə, zəbt edilmiş bölgələrə əhalinin gözlənilməyən axını 
buğda qıtlığının ortaya çıxmasma səbəb olduğundan, 
Lazarev köçürülənləri Naxçıvan və İrəvan xanlıqları 
əvəzinə zəngin taxıl sahələrinə görə daha əlverişli yer olan 
Qarabağda yerləşdirilməsi üçün əmı* almışdı. Buna görə 
də 1829-cu il Ədirnə mi'ıqaviləsindən sonra Rusiyanın 
təşəbbıısü, Lazarevin, Mədətovun və digər erməni əsilli 
rus məmurlarının aktiv fəaliyyətləri nəticəsində ennənilə- 
in İrandan və Türkiyədən Qarabağ ərazisinə kiıtləvi 
şəkildə köçüri'ılməsi təşkil olıinmuşdu.

Ruslarm erməniləri Ti'ırkiyə və İran ərazilərindən 
köçiırməsi, onları bu dövlətlərin hökumətlərinə qarşı 
«mııdafıə etməsi», osmanlı türklərinə qarşı təhrik etməsi 
heç də yalnız xristian təəssübkeşliyindən qaynaqlanmırdı. 
Hətta Qafqaz erməniləri ilə bağlı problem yarananda 
Türkiyə ermənilərinə daha çox təzyiq göstərməyi osmanlı- 
lara təbliğ edən ilk ölkə də Rusiya olurdu. Yalnız 1828-ci 
ilin iyulunda Qarsın işğalına səbəb olan ermənilər bu 
hadisədən sonra rusların rəğbətini qazanaraq öz iddiala- 
rını onlara mənimsədə bilmişdilər (121, I c., s. 556). Lakin 
yenə də rusların tam olaraq yalnız ermənilərin maraqla- 
rını güddiıyünü söyləmək olmaz. Buna ən böyük dəlil isə 
çarizmin, xüsusən XIX əsrin ikinci yarısında rəsmi olaraq 
yürütdüyü; xarici işlər naziri.Lobanov-Rostovskinin ifadə 
etdiyi kimi «Rusiya hüdudları daxilində ermənilərsiz 
Ermənistan» qurmaq siyasəti idi.

Köçürmələr zamanı çarizm öz iqtisadi maraqlarmı 
irəli çəkməyi də unutmurdu. İrandakı rus səfıri A.Qribo-
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yedov ermənilərin köçürülmşsinin iqtisadi faydasıııı xiısu- 
silə qeyd edir və əsas məşğuliyyətləri ticarət olan,Gür- 
cüstan ermənilərinin yerinə sənətkar və təsərrüfatçı olan 
İran ermənilərinin Rusiya ərazisinə köçürülməsinin daha 
əhəmiyyətli olduğunu söyləyirdi. Eyni zamanda o, general 
İ.Paskeviçə göndərdiyi məktubda Lazarevin xüsusi 
erməni birliklərinin qurulması və Qarabağda xüsusi idarə- 
etmə mexanizminin təsis olunması istiqamətindəki fıkirlə- 
rinin sıxmtılı olduğunu yazırdı (131, s. 373). Belə məlum 
olur ki, ermənilərə özünüidarəetmə imkam verilməsi və 
onların təşkilatlanması çarizmin maraqlarma o qədər də 
uyğun gəlmirdi. Şübhəsiz ki, bu, A.Qriboyedovun rus 
məmuru kimi düşüncə tərzinin ifadəsi olmaqla bərabər 
Rusiyanm köçürmələri daha çox öz maraqlarınm təmin 
edilməsi üçün həyata keçirməsi fıkrinin sübutu da hesab 
oluna bilər. Paskeviç də öz növbəsində qraf Dibiçə 
ünvanladığı 3 mart 1828-ci il tarixli raportunda məsləhət 
görürdü ki, «hər cür imkan yaratmaq lazımdır ki, boşal- 
dılmış və müsəlmanlara məxsus olan torpaqlarda xristian- 
lar, rus imperiyasma sadiq olan ermənilər məskunlaşsm- 
lar». İrəvan vilayətinin gəlirlər və xəzinə mülkiyyəti idarə- 
sinin rəhbəri işləmiş İ.Şopen isə qeyd edirdi ki, «bizim 
hökumətimiz gəlmə ermənilərin yerləşdirilməsi ilə sistemli 
şəkildə məşğul olur». Başqa sözlə desək, çarizm 
ermənilərin harada və necə məskunlaşdırılması işinə 
diqqətlə yanaşır və bunun öz məqsədinə müvafıq şəkildə 
həyata keçirilməsinə ciddi nəzarət edirdi.

1836-cı ildə Sankt-Peterburqda D.Zubarev tərəfmdən 
hazırlanıb nəşr edilmiş «Rusiyanm Cənubi Qafqazdakı 
mülklərinin icmalı»nda göstərilir ki, Ordubad dairəsində 
kişi cinsindən 2157 nəfər azərbaycanlı, 787 nəfər yeıii er- 
məni, 216 nəfər isə İrandan köçüriilmüş erməni olmıişdur. 
Burada verilmiş cədvəldə Ordubad şəhərində 804 ev, 1768
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nəfəı* əhali, o cümlədən 1684 nəfər azərbaycanlı, 84 ermə- 
ni olduğu qeyd edilmişdir. Azərbaycana köçürülən 45 min 
nəfər erməni əhalisinin 1340'nəfəri (266 ailə) Ordubadda, 
Aşağı və Yuxarı Azada, Derdə, Ələhidə, Bistdə və başqa 
kəndlərdə yerləşdirilir. Bunlar əsasən İranm Müjənbər, 
Duxarxana və Təbriz şəhərlərindən köçürülənlər idi (bax:
115, s. 23-24).

Rusiyaya birləşdirildikdən sonra Naxçıvan xanlığı 
ərazisində Rusiya Dövlət Senatmm 21 mart 1828-ci il 
tarixli qərarı ilə mahal adlanan idarə sistemi saxlanıl- 
mışdı. l.Şopen Naxçıvan mahalmm beş əyalətdən ibarət 
olduğunu göstərir: Əlincəçay, Naxçıvaıı, Məvazixatun, 
Xok və Dərələyəz. Ordubad mahalı da eyni sayda əya- 
lətdən təşkil olunmuşdu: Ordubad, Əylis, Dəstə, Biləv və 
Çənnəb (176, s. 599-634). 1828-ci ilədək əhalisinin 92 faizi
azərbaycanlılar olan Naxçıvan əyalətinə təkcə həmin ildə 
2551 erməni ailəsi (12755 nəfər) köçürülmüşdü. V.Qriqor- 
yevin məlumatma (172, s. 83-84) görə, bunlardan 416 ailə 
(2080 nəfər) Naxçıvan şəhərində, 1869 ailə (9345 nəfər) 
Naxçıvan əyalətində, 266 ailə (1330 nəfər) Ordubad dai- 
rəsində məskunlaşdırılmışdı. Naxçıvan əyalətinə köçürül- 
müş 1869 erməni ailəsinin 1127-i bu əyalətin tabeliyində 
olan kəndlərdə, 362-i Əlincəçay kəndlərində, 369-u isə 
Dərələyəz kəndlərində yerləşdirilmişdi. Köçürmələrədək 
Dərələyəz kəndlərində yaşayan ailələrin ümumi sayı 1000- 
ə yaxm idi ki, bunlarm da hamısı azərbaycanlı ailələri 
olmuşdur.

Dərələyəz mahalı rus işğalmdan sonra iki hissəyə 
ayrılmışdı: qərbi və şərqi Dərələyəz. Mahalm qərb 
hissəsinə 9 kənd daxil idi. Həmin kəndlərin 346 ailədən 
ibarət əhalisindən 252-i azərbaycanlı ailələri, 57-i 1828-ci 
ilədək buraya köçən, 37'-i isə sonradan İrandan 
köçürülmüş erməni ailələri idi. Şərqi Dərələyəz 61 kəndi
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(onlardan 24-ü dağıdılmışdı) əhatə edirdi ki, burada 
yaşayan 907 aibnin 66O-1 azərbaycanlı ailələri, 247-i isə 
yenə də Irandan köçürülmüş erməni ailələri idi (91, s. 
112). Məlumatlardan aydın olur ki, II Rusiya-Iran 
müharibəsinədək Dərələyəz mahalında 1283 azərbaycanlı, 
əvvəllər köçürülmüş cəmi 58 erməni ailəsi olmuşdur.
1827-1828-ci illərdə Dərələyəzə İrandan və Türkiyədən 
731 erməni ailəsi köçüriilmüş, bununla da demoqrafık 
vəziyyət ciddi şəkildə dəyişilmişdi. Dərələyəz mahalının 
qərb hissəsinə 1828-ci ildən sonra İrandan 284 erməni 
ailəsi köçürülmüşdü. Əgər köçürülmələrədək buradakı 
ailələrin 94,2 faizi azərbaycanlılardan, yalnız əvvəllər bu 
ərazilərə köçürülmüş 5,8 faizi ermənilərdən ibarət idisə, 
kütləvi köçürülmədən sonra erməni ailələri əhalinin 34 
faizini və ya 25,8 faizini təşkil edirdilər (27, s. 26-27). 
Rəqəmlərdəki fərqlilik müxtəlif mənbələrdə olan statistik 
rəqəmlərin uyğunq gəlməməsindən qaynaqlanır.

1812-1826-cı illərdə Şimali Azərbaycanda cəmi 51530 
nəfər, yəni bütün əhalinifı 9,37 faizi qədər erməni 
yaşayırdı. Bu ermənilərin də 'bir çoxu məhz Rusiyä-Iran 
müharibələrinin gedişində İrandan köçmüşdülər. Əsrin 
sonunda, 1897-ci ildə onlarm sayı xeyli artmışdı. Ərazisi- 
nin darısqallığına baxmayaraq İrəvan quberniyasına daha 
çox erməni gətirilmişdi. Şübhə yoxdur ki, çarizm köçürü- 
lən ermənilərin Azərbaycanm Türkiyə ilə sərhəd bölgədə 
yerləşdirilməsində xüsusi məqsəd güdürdü. XX əsrin 
əvvəllərində Azərbaycanda və Türkiyədə baş verən qanlı 
hadisələr bu məqsədin nədən ibarət olduğunu əyani şəkil- 
də göstərdi. Digər tərəfdən çarizmin köçürmələrdə Azər- 
baycana, onun müsəlman xalqına dair müstəmləkəçi 
plaüİarı da ermənilərin daha çox bu ərazidə məskunlaş- 
dırılması zərurətini yaradırdı.

I.Şopenin məlumatına görə, 1828-1832-ci illər siyahı-
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yaalmasının nəticələrinə əsasən İrəvan vilayətində olan 
1111 yaşayış məskənindən cəmi 62 kənddə köçürmələrdən 
əvvəl ermənilər yaşayırdılar. Bu kəndlərdən yalnız 14-nün 
adı erməni mənşəli olmuşdur. I.Şopen Naxçıvan və Ordu- 
bad mahallarında 231 kəndin adını qeyd edir ki, bunların 
da yalnız 12-də köçürülmələrdən əvvəl ermənilər yaşayır- 
mışlar (176, s. 599-634). Nəzərə alsaq ki, İ.Şopen çar 
Rusiyasmm məmuru idi və heç bir halda azərbaycanlıla- 
rın mənafeyinə xidmət edə bilməzdi, erməniləri isə bizim 
bölgəmizə məhz onun xidmət etdiyi çarizm köçürmtışdü, 
onda onun məlumatlarmm obyektivliyinə şübhə ilə 
yanaşmaq üçün ciddi əsas yoxdur.

Digər çar məmurlarınm verdikləri məlumatlar da, 
ermənilərin köçürülmələrədək Cənubi Qafqazda, o 
cümlədən Azərbaycan ərazisində nəinki tıstünlük təşkil 
etmədiyini, hətta onların, ümumiyyətlə, regionda etnos 
kimi mövcudluğunu inkar edir. Yəni, tarixi həqiqət, elə 
erməniləri himayə etmiş imperiya məmurlarınm öz 
faktları ilə bir daha təsdiq olunur.

Btı baxımdan V.Qriqoryevin ermənilərin bilavasitə 
Naxçıvana köçürülməsi barədəki məlumatları da maraq 
doğurur. İlk kütləvi köçürmələr dövründə (I Rusiya-İran 
müharibəsindən dərhal sonra) Naxçıvana 13 min nəfərə- 
dək erməni gətirildikdən sonra 1832-ci ildə əyalətdə 
əhalinin ümumi sayı 45086 nəfərə çatmışdı ki, bunlardan 
da 28791 nəfəri və ya 64 faizi azərbaycanlı, 16295 nəfəri 
və ya 36 faizi ermənilər idi (27, s. 27). V.Qriqoryev 
Naxçıvan mahalma köçürülən 10 mindən artıq erməninin 
(2551 ailə) 4459 kişi və 6206 qadından ibarət olduğu, 
onların yerləşdirildikləri yaşayış məntəqələri barədə 
məlumat verir (172, s. 164, 177):
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Cədvəl 1.1

V.Qriqoryevə görə köçürülən ermənilərin 
məskunlaşdıqları yaşayış məntəqələri

yaşayış məntəqəsi
köçürü- 
lan ailə- 
lərin sayı

köçürü-
lənlərin

sayı
kişi-
lər

qadin-
lar

Naxçıvan mahalına cəmi 2285 9449 3970 '5479
Naxçıvan şəhərinə 416 - - -

Əbrəqunus kəndinə 36 86 60 26
Bənəniyar kəndinə 43 260 103 157
Qazançı kəndinə 22 101 44 57
Xəlilli kəndinə 24 98 31 67
Kültəpə kəndinə 70 262 86 176
Nehrəm kəndinə 208 943 398 545
Armc kəndinə 31 121 51 70
Qarababa kəndinə 24 93 34 59
Külüs kəndinə 13 50 20 30
Nurs kəndinə 30 124 50 74
Şahbuz kəndinə 20 75 31 44
Məzrə kəndinə 22 74 32 42
Ordubad mahalma cəmi V 66 1216 489 727
Əylis kəndinə 37 139 53 ' 86 1
Aza, Dər, Dizə və Dırnıs 
kəndlərinə 182 554 354 200

Ermənilərin Rusiyaya, o cümlədən Azərbaycana kö- 
çürülməsinə Iranda rəhbərlik edən Lazarev və Tiırkiyədə 

, köçürməni təşkil edən general Pankratev köçürülmələrin 
kütləviliyini bütün vasitələrlə təmin etməyə çalışırdıl'ar. 
Ruslarm öz qəsbkar planlarmı səylə həyata keçirmələrinə 
baxmayaraq, xüsusən Türkiyə ərazisindən könüllü köç- 
məyən erməni ailələrinin bəziləri elə yolda ikən geri dö- 
nürdülər. Belə olduqda çar məmurları öz yaşayış yerlərini
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tərk etmək istəməyən erməni ailələrini müxtəlif təxribat- 
lara çəkərək yerli hakim dairələrlə üz-üzə qoyur, ermənı- 
lərin osmanlılar və iranlılar tərəfmdən zülmə məruz qal- 
dıqları görüntüsünü yaratmağa çalışırdılar.

Nəticədə İrandan 1828-ci il Türkmənçay müqaviləsin- 
dən sonrakı ilk üç ay yarım ərzində 8249 ailə, yəni 41245 
nəfəı* Azərbaycan torpaqlarma köçürülmüşdüsə, Şərqi 
Anadoludan köçürlılənlərin ;sayı 100 mini ötmüşdü. Xü- 
susən Ərzurumdan ermənilərin hamısı köçmüşdü. JBura- 
dakı 42320 evdən (müsəlmanlar 130 min nəfər idi) 21150 
nəfər erməni köç etmişdi. Ərzuruma aid olan bu rəqəmlə- 
rə Qarsı da əlavə etsək, iki şəhərdən köçən ermənilərin sa- 
yı 70 minə yaxın idi (121, I c., s. 562). Bu köçürülənlər 
üçün ruslar Naxçıvan, İrəvan və Qarabağda yer ayırdılaı*. 
1828-1829-cu illəı* Osmanlı-Rusiya müharibəsində ruslara 
böyük köməlc göstərdikləri üçün oşmanlılarm intiqamm- 
dan qorxan Ərzurum yepiskopu Karapet Ərzurum, Qars 
və Bəyazitdəıı 90 ıııin ermənini də özü ilə bərabər Rusi- 
yaya aparmışdı. Bu köçənləı* Aleksandropol (Gümrü) və 
Gürcüstanda yerləşdilər (149, s. 623-624).

«Şərq məsələsi»nin tərkib hissəsi kimi, Osmanlı və 
İran dövlətlərinin ərazilərindəki xristianlarm (baxmaya- 
raq ki, köçürmə prosesi yalnız erməniləri əhatə etmişdi) 
vəziyyətinin guya ağır olduğunu bəhaııə edən Rusiya öz 
planlarinı bu ad altmda reallaşdırmağa çalışırdı. Həmin 
dövrdə «Avropa jandarmı» rolunu oynayan çar Rusiyası 
bu missiyasmı əslində Azərbaycanda da həyata keçirmək- 
də idi. Bu bölgənin həm xammal zənginliyini, həm də stra- 
teji əhəmiyyətini nəzərə alan çarizm cənub sərhədlərində 
müsəlman türklərin yaşamasmı gələcək mənafeləri üçün 
real təhlükə hesab edirdi. Təsadüfı deyildir ki, sonrakı 
uzun illər Azərbaycanm Rusiya tərkibində olmasma bax- 
mayaraq çarizm dövründə məhz müsəlman və türk olduq-
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larma görə.azərbaycanlılar etibarsız xalq kimi orduya ça- 
ğırılmırdılar.

* m ş ^  ^  İ  I  j  C v  L  *  ^  "  I  \  A k  I  ^  9 %  & I  A |  * J  M  i  l  Ä 1 1  ^  #  * % * *  . I

Digər tərəfdən erməniləri Azərbaycana köçürməklə 
çar Rusiyası uzun illər müharibə apardığı iki mlısəlman 
dövləti -  Türkiyə və İranla öz sərhədləri arasmda müsəl- 
man azərbaycanlılara nisbətən daha etibarlı xalq olan er- 
mənilərin yaşadığı bufer zona yaratmış olurdu. Bunu 
A.Qriboyedovun Türkmənçay müqaviləsinə Rusiya tərəf-

• * •

dən imza atmış Qafqaz canişini qraf I.Paskeviçə göndər- 
diyi «Eı*mənilərin vilayətlərimizə köç etmələrinə daiV mə- 
lumat»ı da sübut edir. Köçürülmə şərtlərinin tam yerinə 
yetirilməməsindən narahatlıq keçirən məlumat müəllifı 
köçürülən ermənilərin geri qayıdacağmdan ehtiyat edirdi.
O, köçürülmələr üçün Rusiya hökumətinin ayırdığı mad- 
di vəsaitin köçürülənlər arasmda çox dağınıq və az pay- 
landığmı, onlarm ehtiyacmı ödəyəcək qədər buğda təda- 
rük edilmədiyini, növbəti ildə əkiləcək toxumluq buğda- 
nm almmamasmı çatışmazlıq hesab edir və ümid etdiyini 
bildirirdi ki, əgər verilən 30 min gümüş rubl və 2 min qızıl 
pul daha diqqətli şəkildə xərclənərsə və dövlət qısa bir 
zamanda iki dəfə eyni miqdarda vəsait ayırarsa, onda 
köçürülənlərin rifahı təmin ediləcəkdir (121, II c., s. 313- 
314). Bununla da onlarm arzuolunmaz geri dönüşlərinin

V

qarşısı alınmış olacaqdı.
Lazarevin Paskeviçə göndərdiyi 24 dekabr 1829-cu il 

tarixli «Hesabat»ı bu baxımdan diqqəti cəlb edir. O qeyd 
edir ki, yerli hakim dairələrin köçməmək üçün ermənilərə 
təzyiqlər etdiyini görəndə «mənim tərəfımdən köçürülmə 
prosesi sürətləndirildi: köç dəstələri fasiləsiz olaraq biri- 
digərini əvəz etdi və Azərbaycan vilayətinin (Cənubi 
Azərbaycanm -  E.C) əhalisi nəzərəçarpacaq dərəcədə 
azaldı. 5000 ailə Araza yaxmlaşanda -  digərlərinə pul yar- 
dımı verilmişdi və onlaı* bunu artıq xərcləmişdilər -  mən

ı
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Erməni vilayəti hakimindən ilkin bildiriş aldım, o, məni 
xəbərdar edirdi ki, çörək çatışmadığı üçün köçürülənlərə 
lazımi köməyi edə bilmir və xahiş edirdi ki, onları taxıl 
biçininədək burada saxlayım». Lazarev bildirir ki, ərzaq 
sarıdan korluq çəkdikləri üçün köçmək istəməyənlərə kö- 
nüllü köçkünlərə ayrılan pul vəsaiti hesabma yardım et- 
mişdir ki, onlar da köçsünlər (159, s. 127-128). Bu məlu- 
matlar köçürülmə prosesinin əvvəlcədən planlı şəkildə 
Rusiyanm maraqlarma uyğun təşkil olunduğu və heç də 
həmişə köçənlərin könüllülüyü prinsipinə əsaslanmadığı 
barədəki fıkirlərimizin həqiqət yükünü artırır. Belə ki, 
hələ Lazarevin gəlişinədək kütləvi köçmələr qeydə alın- 
mamışdı.

Köçürülən ermənilər yerlərdə heç də razılıqla qarşılan- 
mırdı. Doğrudur, onlarm yerləşdirildikləri ərazilərdə ilk 
dövrlərdə «torpaq sahibi olan müsəlmanlarm çoxu yay- 
laqlarda olduğundan başqa dindən olan bu yadelli köç- 
künlərlə qarşılaşmamış» (121, II c., s. 313) olsalar da, yəni 
həm də bu səbəbdən ilk vaxtlarda ciddi münaqişələr ol- 
masa da, ümumilikdə proses yerli azərbaycanlı əhali tərə- 
fındən kəskin müqavimətə səbəb olurdu. Mənbələrdə gös- 
tərilir ki, çarizmin bu zorakı və mənfur siyasəti Naxçıvan- 
da da narahatlıqla qarşılanmış, əhalinin böyük narazılığı-

• •

na səbəb olmuşdur. Nehrəftı camaatı buna qəti etiraz 
etmiş və kəndlərində ermənilərə yer verməmişlər. Nəticədə 
onlarm Araz çayı sahilindəki bağ massivləri (kövşənləri) 
zorla almaraq ermənilərə verilmiş, orada ermənilər Təzə- 
kənd adlı kənd salıb məskunlaşmışlar. Kəndin yuxarı tərə- 
fındən təqribən 5 km aralı Güznüt kəndi də belə salın- 
mışdır. Eyni narazılıq hallan Kültəpə və Bənəniyar kənd- 
lərində, Naxçıvan şəhərində də olmuşdur (17, s. 61-62).

1836-cı ildə çar hökumətinin erməni qriqorian kilsəsi 
haqqmdakı qərarma görə alban patriarxlığı-katolikosluğu
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ləğv plundu. 1909-1910-cu illərdə rus sinodu Eçmiədzin 
erməni qriqorian sinoduna və Irəvan erməni qriqorian 
konsistoriyasma, yəni inzibati idarəsinə icazə verdi ki, 
tabeliyində olan yeparxiyalarm köhnə arxiv sənədlərini 
məhv etsinlər’ Köhnəlmiş erməni arxivləri ilə birlikdə 
alban kilsəsinin arxivləri də məhv edildi (76, s. 227-228). 
Nəzərə alsaq ki, orta əsrlər tariximizin erkən dövrünə aid 
bir çox tarixi sənədlər məhz bölgədəki alban kilsələrində 
qorunub saxlanılırdı, onda bu vandalizm aksiyasmm da 
xüsusi məqsədlə həyata keçirilməsinə şııbhə yeri qalmır. 
Eyni zamanda Azərbaycan tarixinin mühüm bir mərhələ- 
sinə dair qiymətli mənbə hesab ediləcək sənədlərin məhvi- 
nin ermənilərin sonrakı və hazırkı saxtakarlıqlarmm belə 
geniş vüsət alması üçün bir vəsilə olduğu qeyd edilməlidir.

XIX əsrin 40-cı illərində çar Rusiyası Cənubi Qafqaza 
dair bir sıra sahələri əhatə edən islahatlar keçirmişdi. 
Müstəmləkəçi rejimin «parçala və hökm sür» prinsipinə 
əsaslanan bu islahatı nəticəsində Gəncə, Balakən, İrəvan 
və Naxçıvan qəzaları digər Azərbaycan torpaqlarmdan 
(qalan ərazilər Xəzər vilayətinin tərkibində idi) ayrılaraq

• _

Gürcüstan-Imeretiya quberniyasınm tərkibinə daxil 
edildi. Lakin bu idarə sistemi özünü doğrultmadığmdan 
1844-cü ildə Qafqaz canişinliyi təsis edildi. 1849-cu ildə 
Irəvan quberniyasmm yaradılması ilə 1813-1828-ci illər- 
dən sonra bu dəfə də Şimali Azərbaycan torpaqları 'Rusi- 
yanm tərkibində növbəti parçalanmaya məruz qaldı. İrə- 
van, Naxçıvan və Ordubad qəzaları bu quberniyanm tər- 
kibinə daxil edildi. Bununla çarizm özünün Türkiyə sər- 
hədləri boyu xristian ermənilərdən təşkil edilməsi nəzərdə 
tutulan bölgə yaradılması planmın reallaşdırılması istiqa- 
mətində daha bir addım atmış olurdu. Lakin bu dövrdə, 
ümumiyyətlə, bütün XIX əsr boyu İrəvan quberniyasında 
etnik çoxluq azərbaycanlılara məxsus olmuşdur.



1877-1878-ci illər rus-türk müharibəsində qələbə çalan 
və Türkiyənin şərq torpaqlarını ələ keçirən ruslar Qars 
vilayətinə təqribən 50 min, Sürməli qəzasma isə 35 min 
erməni yeıiəşdirdilər. 1890-cı ildə Ərzurumda, 1892-1893- 
cl'ı illərdə Istanbul, Kayseri, Yozqat və Çorumda, 1894-cü 
ildə Sasunda, 1895-ci ildə Zeytunda, 1896-cı ildə Vanda 
(178, s. 22-23) və digər yeıiərdə törədilən erməni vəhşilik- 
lərinin qarşısmm almmasmdan sonra ermənilərin Azər- 
baycana köçü yenidən intensivləşdi.

Rus ordusunun general-ädyutantı Şeremetyevin 1896- 
cı ilə aid olan məlumatma görə, Cənubi Qafqazdakı ermə- 
nilərin sayı 900 min nəfərdir. M.Neyman «Ermənilər, on- 
ların tarixi və müasir vəziyyəti» (S.-Peterburq, 1899) kita- 
bında yazır ki, Rusiyada 1200000 erməni məskən salmış- 
dır ki, onlarm da 985460 nəfəri Cənubi Qafqazda yaşayır. 
Bütiın kütləvi köçürmələrdən sonra ermənilər Qafqazda 
yaşayan millətlər arasmda yalnız dördüncü yeri tuturdu- 
lar. Qafqazda ruslar 2286738 nəfər, gürcülər 1201256 
nəfər, azərbaycanlılar 1139659 nəfər, ermənilər isə 985460 
nəfərdir (bax: 28, s. 58). 1908-ci ildəki demoqrafık vəziy- 
yət barədə N.N.Şavrov yazırdı ki, «indi Cənubi Qafqazda 
yaşayan 1300000 erməninin 1 milyondan çoxu məmləkə- 
tin yeıii əhalisinə mənsub olmayıb bizim tərəfımizdən 
yerləşdirilən İran və Türkiyə erməniləridir. Qalmış 200- 
250 min erməni isə xristianlaşjnış albanlardır» (175, ,s. 59- 
61). Şeremetyev və M.Neymanla N.Şavrovun məlumatla- 
rını müqayisə etdikdə aydm olur ki, təkcə 1896- 1908-ci il- 
lər ərzində Cənubi Qafqaza 300-350 min erməni köçürül- 
miışdür. 1895-1896-cı illərdə təxminən 60 min erməni 
Qafqaza köçürüldü. Birinci dünya müharibəsi zamanı 
Şərqi Anadoludan köçürülən 400 min erməni əvəzinə eyni 
miqdarda müsəlman Türkiyəyə köçürtıldü. 1820-ci ildən 
1920-ci ilədək Türkiyədən Rusiyaya 600 minə qədər ermə-
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ni, Rusiyadan Türkiyəyə isə 2 milyon müsəlman köçürül- 
müşdü (26, s. 163).

Bu dövrdə Naxçıvan əyalətində də əhalinin milli- 
demoqrafık tərkibində dəyişkənliklər olmuşdu. XIX əsr 
boyu davam e.tmiş köçürmələı* nəticəsində 1897-ci ildə 
əyalətdə yaşayan 136536 nəfərdən 90397 nəfəri (66,3 faiz) 
azərbaycanlı, 44604 nəfəri (32,7 faiz) erməni olmuşdur 
(87, iş 23, v. 22). Bu isə o deməkdir ki, Naxçıvanda 
əhalinin təbii artımma görə azərbaycanlılarm sayı 1828-ci 
ildəkinə nisbətən 3 dəfə artsa da, ermənilərin köçıırül- 
mələr hesabma, süni şəkildə . 17 dəfədən çox artırılması 
azərbaycanlılarm əhalinin ümumi saymdakı çəki payınm 
xeyli azalmasma (lakin azərbaycanlılar yenə də erməni- 
lərdən iki dəfədən də artıq çox idilər) səbəb olmuşdu. 
1905-1907-ci illərdə azərbaycanlı qırğmları, eyni zamanda 
Türkiyədən erməni köçünün davam etməsi əhalinin 
ümumi sayında azərbaycanlıların sayınm azalması, ermə-

# • 

nilərin isə artması ilə nəticələnmişdi. Naxçıvanda əhalinin 
say tərkibinə dair müxtəlif mənbələrin verdiyi statistika 
bir-birindən müəyyən dərəcədə fərqlənsə də, bu fərqlər 
prinsipial xarakter daşımıı*. Həm də nəzərə almaq 
lazımdır ki, XIX yüzillik boyu ermənilərin bölgəmizə 
köçü fasiləsiz xarakter daşımışdır. Eyni zamanda Türkiyə 
tədqiqatçılarınm bir çoxu qeyd edir ki, köçürülən ernıəni 
ailələrinin bəziləri miıxtəlif foəhanələrlə və ya gizlicə öz 
yerlərinə qayıdırdılar. Bu səbəblərdən də demoqrafik 
statistika tez-tez təbəddülata məruz qalırdı. Ayrı-ayrı 
mənbələrdəki demoqrafık statistikanm müqayisəsi aşağı- 
dakı cədvəldə öz əksini tapmışdır ki, bu da bütövlükdə
XIX əsrin I rübündən XX əsrin əvvəllərinədək olan dövr- 
də Naxçıvan əyalətində əhalinin say göstəricilərini ifadə 
edir:
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Cədvəl 1.2

1828-1909-cu illərdə Naxçıvanda əhalinin etnik tərkibinin
dəyişilməsi

^ \N a x ç ıv a n
^ ''- \ ə h a l i s i

illər üzrə
azərbaycanlılar ermənilər

1828 29440 (92%) 2240 (7%)
1832 28791 ( 63,6% ) 16295 (36,2%)
1897 90397 (66,3%) 44604 (32,7.%)
1909 59060 (56,7%) 44438 (42,6%)

XX əsrin əvvəllərinə aid olan arxiv sənədlərinə görə, 
Naxçıvan və Şərur-Dərələyəz qəzalarmm birlikdə əhalisi 
182669 nəfərdir ki, bundan da 115258 nəfəri (63,1 faiz) 
türklər, 67121 nəfəri (36,7 faiz) isə ermənilərdir. Bu 
dövrdə Naxçıvan qəzasmda 104398 nəfər əhalinin 59060-1 
(56,6 faiz) azərbaycanlı, 44438 (42,6 faiz) erməni, Şərur- 
Dərələyəz qəzasmda isə 78271 nəfərdən 54242-i (69,3 faiz) 
azərbaycanlı, 22693 nəfəri (29 faiz) erməni olmuşdur (88, 
iş 9, v. 20, 22).

Dövrün demoqrafık-statistik təhlili Naxçıvanda 1897- 
ci ilə nisbətən 1909-cu ildə azərbaycanlılarm sayınm 
31279 nəfər (34,6 faiz) azaldığını göstərir. Həmin illərdə 
əhalinin təbii artımı da nəzərə almarsa, 1905-1907-ci illə- 
rin qırğmlarının nəticəsində təkcə Naxçıvanda azərbay- 
canlılarm sayınm təxminən 2 dəfə azaldığım söyləmək 
olar. Qeyd etmək lazımdır ki, həmin illərdəki erməni cina- 
yətləri qırğmlarla bərabər həm də yerli əhalinin öz yurdla- 
rmı tərk etməsinə, tarixi torpaqlarmdan didərgin düşməsi- 
nə səbəb oimuşdu.

1914- 1918-ci illərdə I dünya müharibəsi zamanı, Rusi-

%
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yanm Şərq cəbhəsində uğur qazanmaq cəhdi Türkiyədə 
erməni fıtnəkarlığmm kütləviləşməsi ilə müşayiət olunur- 
du. Lakin Şərqi Anadoluda növbəti erməni planlarmm 
iflasmdan sonra onlarm Qafqaza üçüncü kütləvi köçü 
başlandı. Mənbələr bu zaman köçənlərin saymı 300-500 
min nəfər arasmda müxtəlif rəqəmlərlə ifadə edirlər (hə- 
min qaçqmlarm bir hissəsi 1921-ci ildə Naxçıvana köçü- 
rülmüşdü (88, iş 17, v. 34). Bundan sonra daşnak liderləri 
Şərqi Anadoludaıı ordularmı çıxararaq Azərbaycan tor- 
paqlarmm qəsbinə yönəltdiləı*. O dövrdə ermənilərin nəşr 
etdirdikləri «Nezavisimaya Armeniya» qəzeti yazırdı: 
«Erməni daşnaklarmm ərazi əldə etmək istəyi çox böyük 
idi. Ona görə də onlar öz nizami ordularmı Zəngəzura 
göndərərək könüllüləri inandırmağa çalışır, əhalini qırır 
və beləcə öz sıralarım genişləndirməyə can atırdılar» (bax: 
131, s. 374).

O döVrün statistik məlumatlarmı hazırlayanlarm bir 
çoxunun məqsədli olduğunu və eyni zamanda Türkiyədən 
Qafqaza fasiləsiz davam edən erməni köçünün rəqəmləri 
ilbəil, hətta aybaay dəyişdiyini nəzərə alsaq, onda erməııi- 
lərin Azərbaycanda təbii artımdan niyə dəfələrlə çox art- 
dığmı başa düşmək olar. Bundan əlavə Türkiyədən köçən 
ermənilərin bir qismi dərhal Rusiya təbəəliyini qəbul edir, 
digəı* qismi isə ya bundan imtina edir, ya da bu prosesə 
bir qədər gec qoşulurdu. Bu^ ayrı-ayrı mənbələrin verdik- 
ləri statistik məlumatlarm . müxtəlifliyində öz əksini 
tapmışdır.

1918-1920-ci illərin soyqırımmdan əvvəl də bölgədə 
etnik üstünliik azərbaycanlılara məxsus olmuşdur. 1916-cı 
il yanvarm 1-ə olan məlumatlara görə, Naxçıvan qəzasın- 
da 81708 nəfər (59 faiz) azərbaycanlı, 54209 nəfər (40 faiz) 
erməni yaşayırdı. Bu rəqəmlər Şərur-Dərələyəz qəzasmda 
müvafıq olaraq 60183 (66,7 faiz) və 29165 (32,3 faiz) idi.
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1917-ci ildə həmin rəqəmlər azərbaycanlılarm təbii artımı 
hesabma bir qədər də dəyişmişdi. Bu zaman Naxçıvan 
qəzasmda əhalinin 83276 nəfəri (59,4 faiz) azərbaycanlı, 
50193 nəfəri (39,6 faiz) erməni idisə, Şərur-Dərələyəz 
qəzasında bu say müvafıq olaraq 82607 nəfər (68 faiz) və 
31999 nəfər (31 faiz), Zəngəzurda isə 123085 nəfər (55 
faiz), 99257 nəfər (44,3 faiz) idi (81, s. 48-49).

AXC Xarici İşlər Nazirliyinin əməkdaşı A.Şepotyev
• •

«Oz müqəddəratmı təyin edən azərbaycanlılarm hüquqla- 
rı oian miıbahisəli Qafqaz əraziləri haqqında məruzə»sin-7 *
də Naxçıvan və Şərur-Dərələyəz qəzalarmda, eləcə də Irə- 
van qəzasmm həmin qəzalaıia qonşu olan cənub torpaq- 
larmda yaşayan əhalinin 61 faizinin azərbaycanlılar, 38 
faizinin isə ermənilərdən ibarət olduğunu yazırdı. Məru- 
zədən belə aydm oluı* ki, ermənilər həm şəhərlərdə cəmləş- 
mişlər, həm də kəndlərdə azərbaycanlı əhali ilə qarışıq 
halda yaşayırlar. Bu sənəddə erməniİərin Naxçıvan qəza- 
smda əhalinin 39,6 faizini, Şərur-Dərələyəz qəzasmda 31 
faizini təşkil etdiyi göstərilir (9, iş 227, v. 12).

Statistik məlumatlarm müqayisəli təhlili 1915-1917-ci 
illərdə bəzi qəzalarda ermənilərin saymııı artdığmı, digər- 
lərində isə azaldığmı göstərir. Əldə edilən məlumatlardan 
bu nəticəyə gəlmək olur ki, soyqırımm ikinci mərhələsinin 
başlanması ərəfəsində bütün qəzalarda əhalinin böyük 
çoxluğunun azərbaycanlılara mənsub olduğu şübhə do- 
ğurmuı*. Belə ki, AXC parlament sədri Ə.Topçubaşovun 
Paris sülh konfransmm sədrinə və Antanta bloku niıma- 
yəndələrinə təqdim etdiyi 16-19 avqust 1919-cu il tarixli 
etiraz notasında da Naxçıvan qəzasmda əhalinin 62,5 
faizinin azərbaycanlılardan, 36,7 faizinin .ermənilərdən 
ibarət olduğu bildirilirdi. Şərur-Dərələyəz qəzasmda bu 
rəqəmlər müvafıq olaraq 72,3 və 27,1 faiz təşkil edirdi (9,
iş 142, v. 61).
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Bəhs edilən dövrə aid rəsmi statistik məlumatlarm və 
eləcə də müxtəlif mənbələrdə ermənilərin Azərbaycana 
köçürülməsi, onların bölgədəki qanlı əməlləri, azərbay- 
canlı əhaliyə qarşı yeridilən etnik təmizləmə, deportasiya 
və soyqırım siyasəti, demoqrafik vəziyyətə dair verilən 
məlumatlarm təhlili tam aydm şəkildə göstərir ki, ermə- 
nilərin Azərbaycanda məskunlaşdırılması prosesi uzaq 
hədəflərə və uzunmüddətli planlara hesablanmış siyasətm 
tərkib hissəsi olmuşdur. Məhz bu səbəbdən XIX əsrin 
ikinci rübündən vüsət alan erməni köçürülmələri Azər- 
baycan əhalisinin etnik tərkibində xeyli dəyişiklik yaratdı. 
Eyni zamanda bu köçürülmələr onun məqsədini təmin et- 
di -  XX yüzilliyin əvvəllərində Azərbaycanda, o cümlədən 
Naxçıvanda çarizmin mənafeyinə uyğun milli münasibət- 
lərin formalaşması zəminini hazırlamış oldu. Köçürülmə- 
lər nəticəsində tarixi Azərbaycan torpaqlarmın bir hissəsi- 
nə yiyələnmək fürsəti əldə edən ermənilər daha sonra 
azərbaycanlılara qarşı soyqırım siyasəti yürüdərək bütün 
milli-mənəvi sərvətimizi, hətta tarixi keçmişimizi belə ələ 
keçirmək iddiasma düşdülər.

W % | J * I  6  _ f w V * % f  a »•  A i i  * |  % f " a ^  I ^  * |

1.3. Erməni miUətçi hərəkatmm formalaşması və erməni 
terrorçu siyasi təşkilatları

XIX yüzillik ərzində ermənilərin çar Rusiyası tərəfın- 
dən məqsədli şəkildə kütləvi köçürülmələrə cəlb edilməsi 
Cənubi Qafqazda yalnız demoqrafık vəziyyətiıı xeyli dərə- 
cədə ermənilərin xeyrinə dəyişməsi ilə qalmadı. «Erməni 
məsələsi» getdikcə aktuallaşaraq hələ XVIII əsrdən bəri 
Avropa imperialistlərinin, xiısusən Rusiyanm Osmanlı 
imperiyasma qarşı yürütdüyü siyasətin əsasmı təşkil edən 
«Şərq məsələsi»nin ən mühüm tərkib hissəsinə çevrildi. 
Napoleon imperiyasmı süquta uğradan «Müqəddəs itti-
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faq» üzvləri 1815-ci il Vyana konqresində həmin dövrdə 
«Avropa jandarmı» kimi qəddar bir xisləti olan Rusiya- 
nm təklifılə Osmanlı imperiyasmdakı xristianlarm vəziy- 
yətini də müzakirə etmişdilər. Təklif olunan mövzuda 
əslində müzakirə ediləcək problem olmadıgmdan, bu, 
ciddi qərara səbəb olmamışv lakin həmin məsələ sonrakı 
dövrdə Rusiya ilə digər Avropa dövlətləri, xüsusən
# • % 
Ingiltərə və Fransa arasmda mtıbarizə amilinə çevrilmişdi. 
Rusiya imperiyasmm və Avropa imperialistlərinin ortaya 
atdıqları «Şərq məsələsi» də əslində elə Vyana konq- 
resiııdən sonra aktuallıq qazanmış və getdikcə kəskin- 
ləşmişdi (121, III c, s. 336).

Vyana konqresindən sonra Rusiyanm XIX yüzillik 
ərzində apardığı xarici işğalçı siyasətin ana xəttini məhz 
bu məsələ təşkil etmişdir. XIX əsrdə Rusiyanm Iran və 
Türkiyə ilə apardığı bütün müharibələrdə «erməni məsə- 
ləsi» daim müzakirə müstəvisində olmuşdur. Elə 1828-ci il 
Türkmənçay müqaviləsinin 15-ci və 1829-cu il Ədirnə 
müqaviləsinin 13-cü maddələri Rusiyanm bu istiqamətdə- 
ki siyasətinin növbəti addımı kimi meydana çıxmışdı.
1877-ci il martm 31-də Avrppa dövlətlərinin Londonda 
imzaladıqları protokolu Osmanlı dövləti özünün daxili 
işlərinə kobud müdaxilə kimi qiymətləndirərək onu rədd 
etdi və elə bu, 1877-1878-ci illərdə Rusiya ilə Türkiyə 
arasmda növbəti müharibəyə səbəb oldu. London proto- 
kolunda onu imzalayan dövlətlər guya «Avı*opada sülhün 
qorunması baxımmdan Osmanlı dövlətindəki xristianla- 
rm vəziyyəti ilə məşğul olmaqda davam edəcəklər»ini 
bildirmişdilər. Osmanlılara müharibə elan edən yeganə 
dövlət isə Rusiya olmuşdu (121, III c, s. 336).

1877-1878-ci illərdə baş verən müharibənin qalibi kimi 
Rusiya Türkiyə ilə bağladığı San-Stefano preliminar mü- 
qaviləsinin 16-cı maddəsində, Türkmənçay və Ədirnə mü-
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qavilələrindəkinin əksinə, bu dəfə xristian əhali haqqmda 
deyil, birbaşa ermənilər haqqmda məsələ qoydu (160, s.
7). Hərnin maddədə deyilirdi ki, Osmanh hökuməti Şərqi 
Anadoludakı «erməni vilayətləri» adlandırılan altı vila- 
yətdə islahatlar keçirməyi öhdəsinə götürür. Müqaviləyə 
dair müzakirələrin getdiyi bir vaxtda San-Stefanoya ge- 
dən İstanbul erməni kilsəsinin patriarxı Nerses Varjapet- 
yan rus ordusu komandanlığmdan Rusiya himayəsində 
erməni dövlətinin qurulmasma kömək etməyi xahiş etmiş- 
di (143, s. 41). Lakin Rusiya «eı*məni məsələsi»ni müqavi- 
ləyə öz mənafeyinə uyğun şəkildə daxil etdi. Qeyd edək ki, 
«erməni məsələsi» Rusiyanm XIX əsrdə artıq iki əsrdən 
bəri yürütdüyü «Şərq siyasəti»nin reallaşdmlması istiqa- 
mətində ən mühüm siyasi manevr və icra vasitəsinə 
çevrilmişdi.
* Rusiyanm XIX əsrin birinci yarısmda genişlənən kö- 

çürmə siyasətindən sonra artıq «erməni məsələsi»ni Tür- 
kiyə ilə birbaşa müzakirə və müqavilə müstəvisinə çıxar- 
ması çarizmin öz maraqları naminə konkret mübarizəyə 
keçməsinin təzahürü idi. San-Stefano damşıqlarmda işti- 
rak edən Rusiya nümayəndə heyətinin üzvü İqnatyev ya- 
zırdı ki, «müqavilənin 16-cı maddəsi ermənilər tərəfmdən 
böyük bir sevinclə qarşılandı. Erməni kəlməsi ilk dəfə ola- 
raq beynəlxalq müqavilədə tələffüz edildi... » (121, I c., s. 
147) İngiltərənin təşəbbüsü ilə 1878-ci ildə çağırılan Berlin 
konqresində imzalanmış müqavilənin 61-ci maddəsi də 
eyni məzmunda ifadə olundu: burada da Türkiyənin er- 
mənilərin daha çox məskunlaşdığı altı vilayətində islahat- 
lar keçirmək Osmanlı hökumətinin üzərinə öhdəlik kimi 
qoyulur, lakin öhdəliyin icrasma nəzarət yalnız Rusiyaya 
deyil, Berlin konqresinin iştirakçısı olan altı dövlətin 
hamısma həvalə edilirdi (160, s. 7). Ingiltərə bu məsələdə 
mənafelərinin toqquşduğu Rusiyanm rolunu müqavilənin
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icrasma nəzarətdə əhəmiyyətli dərəcədə azalda bildi.
Artıq erməni iddialarmm beynəlxalq müqavilələrdə 

(1877-ci il London protokolu, 1878-ci il San-Stefano və 
Berlin müqavilələri) əks olunan hüquqi istinadgahı da 
yaradılmışdı. Hətta Hnçaq və Daşnaksütyun kimi erməni 
terrorçu siyasi təşkilatları özlərinin qanlı əməlləriııə haqq 
qazandırmaq üçün hüquqi cəhətdən guya Şərqi Anado- 
luda müstəqil erməni dövlətinin yaradılmasmı nəzərdə tu- 
tan Berlin traktatmm 61-ci maddəsinə daim istinad etmiş- 
lər. Ermənilər törətdikləri iğtişaşlarla öz məsələlərini gün- 
dəlikdə saxlamağa çalışır, Avropa dövlətlərinin prosesə 
ardıcıl müdaxiləsinə nail olmaq istəyirdilər. 1876-cı ildə 
erməni patriarxı N.Varjapetyan İngiltərə səfıri Elliotla gö- 
rüşündə ermənilərin öz arzularma «Avropa dövlətlərinin 
diqqətini cəlb etmək üçün qiyam, üsyan belə qaldınnağm 
çətin olmadığım» bildirmişdi (149, s. 186-187).

Bu dövrdəki beynəlxalq şərait iri dövlətlər arasmda 
müstəmləkələr və yeni ərazilər ələ keçirmək uğrunda açıq 
və ya gizli şəkildə aparılan mübarizənin kəskinləşməsi ba- 
xımmdan mürəkkəb tarixi mərhələ idi. İngiltərə və Fransa 
ilə Rusiya arasmda Osmanlı dövlətini parçalamaq, Yaxm 
Şərqdə hegemonluq uğrunda gərgin mübarizə gedirdi.

%

Mənbələr ermənilərin Türkiyədə bilavasitə Rusiyanm təh- 
riki və təşviqi ilə yerli dinc əhalini qırğmlara məruZ qoy- 
duqları barədə məlumatlarla zəngindir. Türkiyədəki ingi- 
lis diplomatik nümayəndələrinin XIX əsrin 80-ci illərinə 
aid yazışmalarmda ermənilərin Rusiyanm yaxmdan kö- 
məyilə üsyana hazırlaşdıqları, onlarm komitələr halmda 
biıiəşərək fəaliyyət göstərdikləri, silahlandırıldıqları, hər 
bir erməninin öz evində silah saxladığı bildirilir (121, I c.,
s. 99).

Hələ IV əsrdə xristianlığm qəbulundan sonra erməni- 
lər üzərində qriqorian kilsəsinin böyük təsiri olmuş, er-
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məni kilsəsi əslində ötən yüzilliklərdə yalnız dini-ideoloji 
deyil, həm də ermənilərin siyasi təsisatı və cəbbəxanası ki- 
mi fəaliyyət göstərmişdir. Erməni təşkilatlarmm qurulma- 
smadək «erməni məsələsi»ni beynəlxalq problemə çevirən 
və onun aktuallaşmasma nail olanlar da məhz kilsə xa- 
dimləri olmuşlar. San-Stefano müqaviləsinin imzalanması 
zamanı erməni yepiskopluğu haqqmda məsələnin müzaki- 
rəsi də əslində təsadüfı olmayıb siyasi məzmun kəsb edir- 
di. XIX əsrin sonu-XX əsirin əvvəllərində Türkiyə və 
Azərbaycanda ermənilərin törətdikləri qanlı qırğmlar 
zamanı bölgələrdəki erməni kilsələri, sözün əsl mənasm- 
da, silah anbarı rolunu oynamışdı. Eyni zamanda «erməni 
məsələsi»nə Avropa dövlətlərinin marağmm səngidiyi hiss 
olunan kimi kilsə xristianların müsəlmanlar tərəfmdən 
soyqırıma məruz qaldığı barədə özünəməxsus şəkildə ya- 
lançı fəryad qoparıb avropalılarm dini hisslərini də oyat- 
mağa ciddi səy göstərirdi. Bunun nəticəsi idi ki, Almaniya 
«erməni məsələsi»nə maraq göstərməyib bu məsələdə 
türklərin haqlı olduğuna inansa da, 1895-ci ildə alman 
imperatoru II Vilhelmə guya ermənilərə qarşı soyqırım 
törədildiyini bildirən saxta məlumatı verdikdə, o, qəzəb- 
lənərək «Bu artıq həddi aşmaqdır. Axı onlar da xristi- 
andır» demişdi (121,1 c., s. 106).

Yeri gəlmişkən, Almaniyä ilə Türkiyənin I dünya mü- 
haribəsində müttəfıq olmasına baxmayaraq müliaribə 
dövründə almanlar da «erməni kartı»ndan Azərbaycan 
torpaqlarmı əhatə edən siyasi məqsədlə istifadə etmişdilər. 
1918-ci il iyunun 28-də «Pravda» qəzeti yazırdı ki, alman 
imperatoru II Vilhelınin diplomatları erməni burjuaziya- 
sınm liderlərini zorla «Erməni Respublikası» yaratmağa 
təhrik etdilər və əvəzində erməni hissələrinin Bakıdan çı- 
xarılmasmı, onlarla əlbir fəaliyyət göstərib Bakmı bolşe- 
viklərdən təmizləməyi tələb etdilər. Qəzetin məlumatma
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görə ermənilər bu təkliflə razılaşmışdılar. Lakin qısa 
mtıddət sonra, 1918-ci ilin avqustunda almanlarm sovet 
Rusiyası ilə Bakmın tutulması və Azərbaycan neftinin ələ 
keçirilməsilə bağlı ayrı bir razılaşması olmuşdu.

Beləliklə, XIX əsrdə Rusiya başda olmaqla maraqlı 
dövlətlər «erməni məsələsi»nin yaranma, aktuallaşma və 
inkişaf etmə xüsusiyyətlərini, xarakterini, beynəlxalq mü- 
nasibətlərdəki yerini nəzərə alaraq bu dövrdə erməni hə- 
rəkatmı şərti olaraq biı* neçə dövrə bölmək mümkiindür:

1. Erməni millətçiliyi və onun ideologiyasmı formalaş- 
dırmaq üçün müxtəlif tədqiqat və təbliğat qurumlarmm 
yaradılması. «Erməni məsələsi»ni öz siyasi maraqları na- 
minə vasitəyə çevirə biləcəklərini anlayan Avropa dövlət- 
ləri və Rusiya bu tipli qurumlarm yaradılmasmda maraqlı 
olmuşlar. Fransa imperatoru I Napoleon hələ 1810-cu 
ildə Parisdəki Şərq dilləri məktəbində erməni bölməsi 
yaratmışdı. Bu dövrdə Avropa elm adamlarmm Osmanlı 
dövləti ərazisinə həmin istiqamətdə tədqiqat üçün gəldik- 
ləri məlumdur. Görünür, «erməni məsələsi»nin tarixi kök- 
lərini öyrənən avropalılar bu yöndəki siyasətlərində tarixi 
zəminə əsaslanmaq niyyətində idiləı*. Digər tərəfdən Ru- 
siya erməniləri məqsədəmüvafıq şəkildə maarifləndirmək 
məsələsini ön plana çəkmişdi. 1816-cı ildə Moskvada 
fəaliyyətə başlayan Lazaryan İnstitutu, 1823-cü ildə isə 
Tiflisdə fəaliyyətə başlayan Nersesyan Seminariyası bu 
məqsədə xidmət edirdi (121, I c., s. 100). Təbii ki, 
ermənilərin içərisindən o dövrədək tanmmış liderlərin 
çıxmaması və bütövlükdə ermənilərin hələ də millət kimi 
formalaşa bilməməsi baxımmdan maraqlı dövlətlər tərə- 
fındən atılan bu kimi addımlar başadüşüləndir.

2. Missioner məktəblərinin açılması. Bu tipli məktəb- 
lərin açılmasmda əsas məqsəd dünyanm ümumi siyasi 
ıxarından çox geridə qalan erməni toplumunun millət-
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çilik hisslərini oyandırmaq və onlarda siyasi şüuru və 
iddialılığı, özü də lazımi istiqamətdə formalaşdırmaq idi. 
1846-cı ildə ermənilərin Parisdə açdıqları Katolik kolleci 
fransızların həmin istiqamətdəki güclü təbliğatlarımn 
nəticəsi kimi meydana çıxmışdı. Qeyd edək ki, 1823-cü il 
Monro doktrinası ilə Avropa dövlətlərinin dünyanm 
Qərb yarımkürəsində yürütdüyü siyasətinə qarışmasmm 
qarşısmı almaq xətti yeridən ABŞ hələ XIX əsrdə «erməni 
kartı»ndan istifadədə onlardan heç də geri qalmirdı. 
Osmanlı dövlətinə qarşı planlannı üzə çıxarmayaraq gizli 
saxlayan ABŞ protestant kilsəsi vasitəsilə erməniləri 
«oyandırmaq», onlar arasmda millətçilik düşiıncəsini can- 
landırmaq üçün ciddi səy göstərirdi. Amerikalı missioner- 
lər Smit və Duaytm bilavasitə iştirakı ilə 1834-cü ildə 
Istanbulda Bəyoğlunda ermənilər üçün ilk orta məktəb 
açıldı. 1836-cı ildə İstanbul erməni icması Hasköydə 500 
nəfərin təhsil alacağı məktəb açdı, bunun ardmca Trab- 
zon, Kayseri və Tarsusda, habelə Cənubi Azərbaycanm 
Urmiya şəhərində erməni əyalət məktəbləri açıldı. Türki- 
yə ərazisində ermənilərlə iş aparan amerikalı missionerlər
XIX əsrin ikinci yarısında daha 9 kollec yaratdılar.

• t ~

Bunlar Istanbulda Robert kolleci (1862) və Amerikan Qız 
kolleci (1873), Beyrutda bir universitet (1864), Antepdə 
Mərkəzi Türkiyə kolleci (1876), Harputda Fırat kolleci 
(1878), Maraşda Mərkəzi ^Türkiyə Qız kolleci (1882), 
Merzifonda Anadolu kolleci (1886), Tarsusda St.Paul 
İnstitutu (1888) və İzmirdə Uluslararası kollec (1891) idi. 
Həm fransız, həm də amerikan missioner məktəblərində 
erməni gənclərinin beyinlərinə türklərə qarşı ədavət toxu- 
mu səpilir, tələbələrə mifık «Böyük Ermənistan»m xəritəsi 
verilir, onun olmayan tarixi barədə uydurma qəhrəmanlıq 
söhbətləri aparılır, sonda isə erməni gəncləri öz «qədim 
dövlətləri»ni bərpa etmək naminə açıq mübarizəyə, üsyan
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və qiyama, hətta terrora təşviq edilirdi. Bu istiqamətdə 
ideoloji təbliğat vasitəsi rolunu oynayan qəzet, jurnal, 
kitab, xəritə və intibahnamələr Türkiyəyə, ələ keçməsin 
deyə, maraqlı Qərb dövlətlərinin diplomatik nümayəndə- 
ləri tərəfındən gətirilir və yayılırdı (121,1 c., s. 100).

3. Mətbuat vasitəsi ilə erməniləri ideoloji cəhətdən ha- 
zırlamaq. Türkiyədə Tənzimat hərəkatı nəticəsində orta- 
ya çıxan 1839-cu il «Gülhanə xətti-şərifı» adlı və 1856-cı il 
tarixli «Xətti-humayun» adlı ali sultan fərmanlarmm 
verdiyi hüquq və azadlıqlardan istifadə edən ermənilərin 
nəşrinə başladıqları qəzetlər erməni millətçiliyinin təbliği 
istiqamətində çox mühüm vasitəyə çevrildi. Karapet Utü- 
ciyan adlı bir erməni tərəfmdən 1852-1893-cü illərdə İs- 
tanbulda nəşr edilən «Massis» («Ararat»), Vanda doğulan 
erməni din xadimi Mkrtıç Hrimyanm naşiri olduğu, 1855- 
1858-ci illərdə İstanbulda, 1858-1863-ctı illərdə isə Vanda- 
kı Varaq monastrmda nəşr edilən «Ardzvi Vaspurakan» 
(«Van qartalı») qəzetləri bu məqsədə xidmət edirdi (121, 1 
c, s. 101). 1885-ci ildən Fransanm Marsel şəhərində «Ar- 
meniya» qəzetini (az sonra onun təsiri və naşirinin təşki- 
latçılığı ilə Armenakan partiyası yaradılacaqdı) nəşr etdi- 
rən Van ermənisi Mkrtıç Portakalyanm əsas qayəsi «er- 
ıııəni məsələsi»nin Qərb ictimaiyyətinə təbliği ilə bərabər 
terrora çağıran intibahnamələrin çap edilərək Türkiyədə 
yaşayan ermənilər arasmda: yayılması idi. 1888-ci ildə 
ingilislərin təhriki və Ceyms .Brays adlı bir ingilisin kö- 
məyilə Londonda «İngilis erməni şirkəti» yaradan erməni- 
lər eyni zamanda burada «Hayastan» qəzetinin də nəşrinə 
başladılar. Bu zaman Londonda Minas Çeraz adlı bir 
erməni ingilis və erməni dillərində «Armeniya» adlı qəzet 
nəşı* etdirirdi. Həmin illərdə Nyu-Yorkda «Surhantak», 
«Hayk», Tiflisdə isə «Hnçaq» və «Droşak» qəzetləri 
çıxarılırdı.
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4. Kilsədən kənarda dünyəvi düşüncələrə meylli ilk er- 
məni təşkilatlarmm yaranması. Xarici dövlətlərin missio- 
ner fəaliyyətləri nəticəsində yaradılan məktəblər erməni 
gəncləri arasmda məzhəb ayrıhğma səbəb olur və nəticədə 
onlar getdikcə erməni kilsəsinin təsirindən çıxmış olurdu- 
lar. Kilsə bunu öz nüfuzuna zərbə hesab etdiyinə görə 
1838-ci ildə Hasköy məktəbinin bağlanmasma nail oldu. 
XIX əsrin 40-cı illəri qriqorian kilsəsinin ermənilər arasm- 
da fərqli düşüncələrə qarşı mübarizə dövrü oldu. Istanbul 
erməni icmasmı iki hissəyə parçalayan bu hadisələri son- 
rakı dövrdə erməni müəllifləri 1848-ci il Avropa burjua 
inqilablarma bərabər tuturdular. Osmanlı hökumptinin 
səyi nəticəsində ermənilər arasmda iğtişaşlar aradan qal- 
dırıldı və erməni milli məclisi (dini və dünyəvi) yarandı. 
Lakin Türkiyədə baş verən hər bir hadisədən öz mənafe- 
ləri naminə maksimum yararlanmağa çalışan Avropa 
dövlətləri ermənilər arasmda yaranan parçalanmadan da 
məharətlə istifadə etdilər. 1830-cu ildə Fransamn təsirilə 
katolik ermənilər, İngiltərə səfıri Kanniqin təsirilə 1850-ci 
ildə protestant ermənilər ayrı-ayrı millətlər kimi tanmdı 
(121, I c., s. 284-285). Bu, ermənilərin qriqorian kilsəsin- 
dən kənarda təşkilatlanması işini bir qədər də sürətlən- 
dirdi. 1860-cı ildə Türkiyədə hazııianan və sultan tərəfm- 
dən bəyənilən «Erməni milləti nizamnaməsi» erməııilərə 
geniş hüquq və azadlıqlar verdi. Digər tərəfdən köçürmə- 
lər hesabma Qafqazda öz märaqlarmı təmin etmək üçür 
real zəmin əldə etmiş olan Rusiyanm təbliğatı da bu işdə 
öz təsirini göstərdi.

İlk erməni təşkilatları yardım dərnəkləri və xeyriyyə 
cəmiyyətləri adı altmda yaradılırdı. Bu istiqamətdə ilk tə- 
şəbbüs Adana bölgəsində 1860-cı ildə qurulan «Xeyirse- 
vərlər cəmiyyəti» ilə oldu. Bunun ardmca «Fədakarlar cə- 
miyyəti» yaradıldı. Van bölgəsində yaradılan «Araratlı»,
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mərkəzləri Muşda olan «Məktəb sevənlər», «Şərqli», «Ki- 
likiya» cəmiyyətləri sonradan «Ermənilərin birlik cəmiy- 
yəti» adı altında birləşmişdilər (149, s. 421). 1860-cı ildə 
İstanbulda «Erməni xeyirxahlar dəı*nəyi» təşkil edildi. 
Dərnəyin yaradıcılarmdan Hovsep Şişmanyan və Mkrtıç 
Beşiktaşyan Türkiyədə ilk erməni qiyamı olan 1862-ci il 
qanlı Zeytun hadisələrinin əsas təşkilatçıları olmuşdular 
(144, s. 88).

Belə təşkilati fəaliyyət feminist hərəkatlarda və ma- 
sonluqda da özünü büruzə verirdi. Hələ XVIII əsrdə ingi- 
lis və qismən fransız mason lojalarmda bəzi erməni tacir- 
lərinin adma rast gəlinir. Lakin ilk rəsmi erməni lojası 
olan «Tiqran» 1864-cü ildə İzmirdə yaradılmışdı. Bunun 
ardmca 1867-ci ildə Istanbulda «Ser» adlanan erməni 
mason lojası təşkil edilmişdi. Dövriın tanmmış ziyalıla- 
rınm bir qismi ya bu mason təşkilatlarmm qurucusu, ya 
da ilk üzvləri olmuşdur (121, I c, s. 289). Erməni təşkilat- 
larınm yaradılması prosesi sonrakı illərdə də davam etdi. 
1872-ci ildə Vanda «Birlik və qurtuluş cəmiyyəti», 1880- 
ci ildə Ərzurumda «Silahlılar cəmiyyəti», 1882-ci ildə yenə

•  

Vanda «Qara xaç cəmiyyəti», Istanbulda «Erməni vətən- 
pərvərlər ittifaqı», Ərzurumda «Vətəndaşlarm müdafıəsi 
cəmiyyəti» yaradılmışdı (144, s. 126). 1881-ci ildə Ərzu- 
rumda təsis edilmiş «Yüksək kurul» cəmiyyətinin terrorçu 
dəstələri və silah ambarları da var idi, burada terrorçulara 
hərbi təlim də keçilirdi. Bu təşkilatı Qafqazdan gələn er- 
məni həkim Baqrat Navasartyan təşkil etmişdi. Cəmiyyə- 
tin fəaliyyəti Tiflisdən idarə' olunur, buradan cəıAiyyət 
üzvlərinə maliyyə yardımı göstərilirdi (149, s. 430-431).

Türklərə qarşı düşmənçilik, ədavət və terror məqsədi 
ilə yaradılan ilk erməni təşkilatları sayça çox olub dağmıq 
halda fəaliyyət göstərirdilər. Zənnimizcə, bunu biı* neçə 
amillə izah etmək olar. Əvvəla, ermənilərin arasmda məz-
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həb fərqi vardı və elə bu məzhəb fərqinin yaradılmasmm 
başlıca səbəbkarları olan Avropa dövlətlərinin bundan öz 
məqsədləri üçün istifadə etmələri ermənilərin birləşməsinə 
mane olurdu. Digər tərəfdən bu dövr ermənilərin ilk 
təşkiiatlanma 'mərhələsi olduğundan çoxsaylı təşkilat- 
ların yaranmasmı təbii hal kimi də qəbul etmək olar. Nə- 
hayət, təşkilatçılar arasmda ideologiya ayrılığı və gələcək- 
də yaradılması nəzərdə tutulan erməni dövlətində bəri 
başdan öz vəzifə paymı təmin etmək istəyi yaranmış 
vəziyyətin əsas səbəblərindən idi və s.

5. Bu mərhələ yuxarıda qeyd etdiyimiz mərhələlərin 
məntiqi davamı olmaqla yeni, daha mütəşəkkil terrorçıı 
təşkilatlarm yaranması və mövcud olanlarm birləşməsi 
prosesi ilə xarakterikdir. Bu dövrdə bölgədəki situasiyaya 
maraqlı dövlətlərin, o cümlədən Rusiyanm təsiri nəzərə- 
çarpacaq dərəcədə gücləniı*. Hələ 1868-ci ildə knyaz Kor- 
çakov öz ölkəsinin bölgədəki siyasətini belə ifadə etmişdi: 
«Ya xristianlara muxtariyyat verilməli, ya da Osmanlı im- 
periyası parçalanmalı və bölünməlidir» (62, s. 44). Lakin 
bu heç də çarizmin erməni dövlətinin qurulmasmda ma- 
raqlı olması demək deyildi, əslində ermənilərə muxtariy- 
yət tələbinin irəli sürülməsində də əsas məqsəd Osmanlı 
Türkiyəsinin ərazilərini bölüşdürməkdən ibarət idi. Çünki 
elə bu dövrdə Rusiyanm xarici işlər naziri Lobanov- 
Rostovskinin hazırladığı «Rusiya hüdudları daxilində 
ermənilərsiz Ermənistan» (62, s. 51) planı çarizmin «er- 
məni məsələsi»ndən istifadə ,€dərək Osmanlı imperiyasını 
parçalamaq və bu zaman Şərqi Anadoluya sahib çıxmaq 
məqsədini güdürdü.

1878-ci il Berlin konqresində Türkiyə məsələsində İn- 
giltərə və Fransa təşəbbüsü ələ almaqla çarizmin bölgədə- 
ki siyasətinə böyük zərbə vurdu ki, bunu görən Rusiya da 
terrorçu təşkilatlar yaradaraq onların vasitəsi ilə ermə-
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niləri mütəşəkkil üsyanlara hazırlamaq və məsələni öz 
xeyrinə həll etmək istəyirdi. Bu zaman Rusiya eyni 
zamanda iki mühüm problemi həll etmiş olurdu. Birinci, 
Osmanlı dövlətinin onsuz da zəiflədiyi bir dövrdə ermə- 
nilərin törədəcəyi kütləvi qirğmlar ona ağır zərbə ola- 
caqdı. İkinci, Türkiyə qırğınİarm qarşısmı almaq üçün 
müvafıq tədbirlər görməyə məcbur olacaqdı ki, hər iki hal 
Rusiyanm yuxarıda qeyd etdiyimiz planım (xristianlarm 
incidilməsi, ermənilərin qırılması, köçürülməsi və s. barə- 
də hay-küy qaldırmaqla) gerçəkləşdirməyinə əlverişli zə- 
min yaradacaqdı. Rusiyanm problemi müqavilələr vasitə- 
silə həll etmək siyasətini erməni terrorçu təşkilatlarmm 
təşkil edilməsi yolu ilə əvəz etməsi də məhz rusların Berlin 
konqresində mövqelərini əldən verməsi ilə bağlı idi. Təsa- 
düfı deyildir ki, ermənilərin bu tarixədək sırf terrorçuluq 
fəaliyyəti göstərən ciddi siyasi təşkilatları olmamışdır. 
Beləliklə, XIX yüzilliyin ikinci yarısmda Rusiyanm xarici 
işlər naziri Lobanov-Rostovskinin hazırladığı «Rusiya 
hiıdudları daxilində ermənilərsiz Ermənistan» planı ilə 
çarizm «erməni məsələsi»ndən istifadə edərək Şərqi Ana- 
doluya sahib çıxmaq məqsədini güdürdü. Lakin erməni 
terorrçu təşkilatlarınm yaradılması, onlarm silahla təchi- 
zatı və dəstəklənməsi işində, Avropa dövlətləri, xüsusən 
Ingiltərə Rusiyadan heç də geri qalmadı.

Beləliklə, bəhs edilən amillərin bilavasitə təsirilə XIX 
əsrin ikinci yarısmda Rusiyanm təhrikilə yaranmış və son- 
radan həm də bölgədə marağı olan Avropa dövlətlərinin 
(xüsusən İngiltərənin) dəstəyini qazanmış dörd əsas er- 
məni terrorçu siyasi təşkilatmı qeyd etmək olar: Armena- 
kan, Hnçaq, Daşnaksütyun və Ramkavar. Bu erməni par- 
tiyalarmm Azərbaycanda, o ciımlədən Naxçıvanda terror- 
çuluq fəaliyyəti tədqiqat baxımmdan maraq doğurduğu 
üçün onların təşəkkül tapma tarixinə nəzər salmaq faydalı
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olardı.
a) Armenakan. Bu, erməni inqilabi terrorçu partiyası 

kimi yaradılan ilk mütəşəkkil siyasi təşkilatdır. Partiya 
1885-ci ildə Marseldə «Armeniya» qəzetini buraxan İstan- 
bulda müəllimlik təhsili almış vanlı Mkrtıç Portakalyanm 
doqquz nəfər tələbəsi tərəfındən yaradıldığmı bildiriıiər. 
Onlar müəllimlərinin naşiri olduğu qəzetdə fəaliyyət gös- 
tərmiş, sonra isə ayrılaraq qəzetin adma uyğun Armena- 
kan adlı partiya təsis etmişdilər (144, s. 53). M.Portakal- 
yan özü bu partiyamn təşkilində iştirak etməsə də onun 
bu işə təsiri də yox deyildi. Tələbələı* isə A.Təhməzyan, 
Q.Təhməzyan, R.Şatavaryan, Q.Adyan, Q.Acemyan, 
M.Barutciyan, G.Hancıyan,..Q.Beozikyan, Q.Manukyan 
familiyalı erməni gəncləri idilər. Partiyamn başlıca məq- 
sədi Şərqi Anadolu əraziləri hesabma erməni dövlətinin 
yaradılmasma nail olmaq idi. Armenakan partiyasmm 
Türkiyənin Muş, Bitlis, Trabzon, İstanbul şəhəıiərində, 
İranm Salmas və Təbriz şəhərlərində, eləcə də ABŞ-da 
şöbələri var idi. Gələcəkdə qurulması nəzərdə tutulan 
erməni dövlətinin fəaliyyətində iştirak etməsi üçüıı müxtə- 
lif bölgələrdən seçilən erməni gəncləri partiyanm köməyi 
ilə Avropaya təhsil almağa göndərilir (121, I c., s. 102), 
burada lazımi şəkildə təlimatlandırıldıqdan sonra geri 
qaytarılırdı.

Armenakan partiyası Hnçaq, xüsusən Daşnaksütyun 
partiyası yaradıldıqdan sonra arxa plana keçdi və bir 
müddət sonra fəaliyyətini dayandırdı. Onun fəal üzvləri 
isə daşnaklarm sıralarma qoşuldular. Sonrakı müddətdə 
erməni hərəkatmda «armenakanlar» adının şamil edildiyi 
qruplar mövcud olmuşdu.

b) Hnçaq partiyası. Bu partiya 1887-ci ilin avqustunda 
İsveçrənin Cenevrə şəhərində Qafqazdan olan ermənilər 
Avetis Nazarbekyan (Lorents), sonradan onun arvadı
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olmuş Maro (Mariam) Vardanyan adlı qadm və onların 
dostları olan Qabriel Qafeyan (Şmavon), Ruben Xanazat- 
yan (Xanazat), X.Ohanesyan, Q.Qaracyan (S.Arkomed) 
tərəfmdən yaradılmışdı. Partiyanı yaradanlar Avropaya 
ali təhsil almağa gedən Rusiyanm imkanlı erməni ailələ- 
rindən yeddi nəfər gənc olmuşdur. E.Uras yazır ki, Hnça- 
qın yaradıcıları və fəal üzvləri XIX əsr rus inqilabi fık- 
rinin tamnmış nümayəııdələri Gertsen, Bakunin, Lovrov 
və Çernışevskinin ideyalarmm təsiri altmda idilər. O, 
«Hnçaq» sözünün mənası («zəng») ilə həmin dövrdə Ru- 
siya cəmiyyətində çox məşhur olan Gertsenin adınm mə- 
nası eyni olan «Kolokol» əsəri arasmda kifayət qədər 
inandırıcı görünən bir oxşarlıq görür (149, s. 440).

Hnçaq 1890-cı ildən Turkiyədə də öz fəaliyyətini 
genişləndirməyə başladı. İstanbulda partiyanm təşkilatmı 
yaratmaq üçün Tiflis ermənisi Şimavon, Trabzondan rus 
təbəəsi R.Xanazad, Batumdan H.Meqavoryan, İrandan 
isə S.Daııielyan gəldilər. İki ay davam edən müzakirə- 
lərdən sonra partiyamn İstanbul şöbəsi yaradıldı və 1890- 
cı ildə İstanbulda müzakirələrdən əvvəl yaradılmış inqi- 
labçı-terrorçu erməni təşkilatı da Hnçaqa birləşdi (149, s. 
441). İstaııbuldan sonra partiyanm Bafra, Merzifon, 
Amasya, Toqat, Yozqat, Eyin (Kəmaliyə), Arapkir və 
Trabzonda da yerli təşkilatları təsis edildi. Bundan sonra 
partiya əsas fəaliyyət meydanı kimi Tiırkiyə Ermənistanı 
ərazisini seçir.

Partiyanm mərkəzi qərargahınm sonradan Londona 
köçürülməsi Hnçaqm İngiltə.rənin himayəsi ilə yaradıldığı 
və sonradan bilavasitə onlın təsiri altma düşdüyünü 
söyləməyə əsas verir. Lakin bu da məlumdur ki, llnçaq 
sonrakı fəaliyyətində ideoloji baxımdan sosial-demokrat 
ideyalarmı müdafıə etməklə 1918-ci ildə daşnaklar tərəfın- 
dən işğal edilərək iki il mövcud olan daşnak istila reji-
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mindən sonra 1920-ci ildə sovet Rusiyası tərəfmdən Qərbi
Azərbaycan torpaqları hesabma erməni sovet dövlət qu-
rumunun yaradılmasım alqışlamış və sovet Ermənistanmı
həmişə müdafıə və təbliğ etmişdir. Armenakan kimi, bu
partiyanm da əsas məqsədi Şərqi Anadolunun Türkiyə-
dən qoparılmasma nail olmaq, buranı Rusiya və İranda
ermənilərin yaşadıqları ərazilərlə biıiəşdirib azad, müstə-
qil, vahid dövlət yaratmaq -  rnifık «Böyük Ermənistan»ı
«bərpa etmək» idi. Azərbaycan, o cümlədən də Naxçıvan
bu planlarda əlalıiddə yeı* tuturdu.

Partiya məqsədə çatmaq vasitəsi kimi terrorçu təşki- 
latlar və silahlı atlı inqilabçı dəstələr yaratmaq niyyətini 
də açıq-aşkaı* bəyan etmişdi (149, s. 431-442). Partiya 
üzvü olan terrorçulardan birinin aşağıdakı sözləri Hnça- 
qm Türkiyədəki məqsədlərini və fəaliyyət strategiyasmı 
açıq şəkildə ortaya qoyur: «Hnçaq dəstələri türkləri öl- 
dürmək üçün fürsət axtaracaqlar, onların kəndlərini yan- 
dıracaq və sonra dağlara qaçacaqlar. Təhriklərə dözə bil- 
məyən müsəlmanlar müdafıəsiz ermənilərə hücum edəcək 
və onları o qədər qıracaqlar ki, Avropa insanlıq və xris- 
tian təəssübkeşliyi naminə vəziyyətə müdaxilə edəcəkdir... 
Biz ermənilər azadlıq istəyirik. Avropa bolqarlarm terro- 
runa səs verdi və Bolqarıstanm azadlığmı təmin etdi. Mil- 
yonlarla qadm və uşağm acı fəryadları və qanlarmm ax- 
ması nəticəsində bizim də səsimizi eşidəcəkdir... Biz ümi- 
dimizi itirdik. Buııları edəcəyik» (163, s. 48).

1897-ci ildə Hnçaq beş bölmədən ibarət Proqramım 
elan etmişdi (155, s. 203). Hnçaqm proqrammm maddə- 
lərindən birində deyilirdi: «İstənilən şəraitdə türkləri və 
kürdləri öldürməli, öz amallarma xəyänət edən ermətoilərə 
heç vaxt aman verməməli, onlardan qisas almalı» (168, s. 
13). Hnçaq yarandığı ilk illərdən başlayaraq Türkiyədə 
dəfələrlə terror hadisələrinin təşkilatçısı və fəal iştirakçısı
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oldu. Bu təşkilat öz qarşısma çox böyük məqsəd qoymuş- 
du: «...Türkiyədə müstəqil Ermənistan yaradılandan

•   

sonra inqilab Rusiya və Iran Ermənistanma yayılacaq və 
federativ Ermənistan qurulacaqdır» (100, s. 77).

Partiya müxtəlif vasitələrlə Londonda nəşr edilən 
«Hnçaq» və Marseldə nəşr edilən «Armenia» qəzetlərinin 
ayrı-ayrı nömrələrini Türkiyəyə gətirir və ermənilər ara- 
smda yayırdı. Ermənilərdən həm könüllü, həm də hədə- 
qorxu yolu ilə yığılan pullara Rıısiyadan silah almır və 
ermənilərin daha çox sıx məskunlaşdıqları ərazilərə terror 
əməliyyatlarına başlamaq üçün göndərilirdi. Bununla da 
Rusiya həm ideoloji, həm də terrorçu qüvvələrə ıışzarət 
baxımından Hnçaq təşkilatlarma nəzarəti ələ keçirmiş 
olurdu.

Lakin Rusiyada 1897-ci ildə verilmiş erməni qriqorian 
kilsəsinin nəzdində olan məktəblərin xalq maarifı nazirli- 
yinə tabe edilməsiııə dair və 12 iyun 1903-cü il tarixli 
qriqoıian kilsəsi əmlakmm müsadirə edilməsi barədə qa- 
nunlardan sonra Hnçaq kəskin antirusiya mövqeyinə keç- 
mişdi. Hətta bu qanunlarm verilməsindən sonra çar Sara- 
yını lənətləyəıı və erməniləri hökumətə qarşı itaətsizliyə 
çağıran Eçmiədzin kilsəsində «Patorik» adlı ruhani par- 
tiyası da yaradılmışdı. Bu vaxt Hnçaqın da daxil olduğu 
erməni hərəkatmda antirusiya meyli xeyli gücləndi. Yal- 
nız 1909-cu ildə keçirilən V qurultaymda iki yerə parça- 
landıqdan sonra «Yenilənmiş Hnçaq» yaranmış ictimai- 
siyasi şəraitdə Rusiya hakim dairələri ilə ittifaqda Türki- 
yəyə qarşı mübarizə aparmaq barədə qərar qəbul etmişdi
(155, s. 204,211-212).

XIX əsrin sonu-XX əsrin əwəllərində ermənilərin Cə- 
nubi Qafqaza növbəti kütləvi köçündən sonra erməni ter- 
rorçu hərəkatmm böyük biı* qüvvəsi də bu bölgəyə keçmiş 
oldu və Cənubi Qafqazda daha bir güclü mərkəz yarandı.
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Bu zaman Hnçaqdan başqa və ona nisbətən daha mütə- 
şəkkil təşkilat olan, Tiflisdə və Bakıda öz mərkəzi komi- 
tələrini yaratmış Daşnaksütyun partiyası da fəallaşmışdı. 
Hnçaqm Bakı təşkilatı X.S.Məlik-Ağamiryanm başçılığı 
altında, güman ki, 1892-ci ildə yaradılmışdı. Daha sonra 
O.Ovanesyan başçılıq etdiyi bu təşkilat «İnker» (Yoldaş), 
«Banvor» (Fəhlə) və «Murad» adlandırılmış üç şöbəni öz 
tərkibində birləşdirmişdi. 1902-ci ildə isə hnçaqçılar Şuşa 
və Gəncədə öz şöbələrini təsis etmişdilər (155, s. 202-203, 
207).

Hnçaqın dövri mətbuat orqanları Cenevrədə nəşr 
olunan «Hnçaq» jurnalı, Tiflisdə «Paykar» (Mübarizə) 
(XX əsrin ortalarından bu qəzet ABŞ-m Boston şəhərində 
işıq üzü görüı* -  E.C.), İstanbulda «Kayts» (Qığılcım) 
qəzetləri idi. Bakıda hnçaqçılarm ilk qəzeti 1918-ci ildən 
"nəşr edilən «Mer Orer» (Bizim günlər) idi. Blıtövlükdə isə
1887-ci ildən 1922rci ilədək Amerika, Avropa və Asiyada 
41 adda qəzet və jurnal buraxırdı (155, s. 209).

c) Daşnaksütyun partiyası (Erməni inqilabçı cəmiyyət- 
lər ittifaqı). 1890-cı ildə S.Zavaryan, X.Mikaelyan, S.Zor- 
yan, M.Vardanyan və başqaları tərəfmdən Tiflisdə yara- 
dılmış bu partiyanm ilk əvvəllər əsas məqsədi Hnçaq, Tif- 
lisdəki Gənc Ermənistan və mərkəzi Vanda olan Armena- 
kan təşkilatlarını birləşdirmək, terror və iısyan yolu ilə 
Şərqi Anadolunun iqtisadi və siyasi müstəqilliyinə nail ol- 
maq idi. Təsis edilən zaman xüsusi proqram qəbul etmək-
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də marağı olmayan partiya 'ilk dövrlərdə özünün mətbu 
orqanı olan, 1890-cı ildən nəşr edilən «Droşak» (&Bay- 
raq») qəzetinin adı ilə Droşak komitəsi, daşnaklar isə 
droşakçılar kimi də tanmırdılar. 1891-1892-ci illərdə üç 
bəyanatla erməni xalqı və təşkilatlarma özünün məqsəd 
və ideyalarım açıqlasa da (161, s. 9), tezliklə Daşnakslıt- 
yun proqrammm, strategiya və taktikasınm miıəyyən
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edilməsi zərurəti ilə qarşılaşdı. Bu məqsədlə 1892-ci ildə 
Cenevrədə 32 nümayəndənin iştirakı ilə Daşnaksütyunun
I qurultayı keçirildi. Qurultay partiyanm son məqsədinin 
Şərqi Anadolu torpaqlarında müstəqil demokratik res- 
publika qurulması olduğunu elan etdi. Həmin məqsədə 
nail olmaq üçün aşağıdakı mübarizə üsulları müəyyən 
edildi: 1) silahlı üsyan; 2) yalnız ermənilərin deyil, Osman- 
lı hakimiyyəti altında olan bütün xalqların ardıcıl olaraq 
inqilabiləşdirilməsi; 3) ermənilərin silahlandırılması və təş- 
kilatlandırılması; 4) hökumət adamlarının və müəssisələri- 
nin terror yolu ilə məhv edilməsi (149, s. 446). Təşkilati 
cəhətdən çox mürəkkəb struktura malik olan Daşnaksüt- 
yunun 1892-ci ildə qəbul edilmiş bu ilk proqramı Rusi- 
yadakı məşhur «Narodnaya volya» təşkilatınm proqramı 
əsasmda hazırlanmışdı. Bunun əsas səbəbi təşkilatın əsas 
qurucularından hesab edilən Xristofor Mikaelyanm əv- 
vəllər «Narodnaya volya»nm üzvü olması idi. Daşnaksüt- 
yun eyni zamanda sosial cəhətdən aşağı təbəqəyə mənsub 
olan ermənilər arasında nüfuz qazanmaq məqsədi ilə 
bəzən marksizm ideyalarından da istifadə edirdi (14, III 
c., s. 353).

Yeri gəlmişkən, 1918-ci ildə Azərbaycanda, xüsusən 
paytaxt Bakıda törədilmiş soyqırım zamanı S.Şaumyanm 
başçılıq etdiyi leninçi-kommunistlərlə daşnakların antia- 
zərbaycan əməkdaşlığı, 1920-ci ildən sonra Qərbdə öz fəa- 
liyyətini davam etdirən daşnakların sovet hakimiyyətini 
rəğbətlə qarşılaması, sovet Rusiyası tərəfındən Qərbi 
Azərbaycan torpaqlarının işğalçı daşnak rejimindən azad 
edilib erməni sovet idarəçiliyinə verməsinə sonradari libe- 
ral yanaşmaları da daşnaklarla kommunistlərin əqidə ya- 
xmlığını söyləməyə imkan verir. Burada təbii ki, belə bir 
erməni deyimini xatırlamaq yerinə düşür ki, siyasi əqidə- 
lərindən asılı olmayaraq hər bir erməni ilk növbədə ermə-
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nidir, daha sonra armenakan, hnçaqçı, daşnak, ramka- 
var, kommunist və s.-dir. Hnçaqçılardan fərqli olaraq ya- 
randığı dövrdən bu günədək daşnaklar seçdikləri terrorçu 
mübarizə taktikasma daim sadiq qalmış və heç vaxt 
bundan imtiria etməmişlər.

Daşnaksütyunun tərkibində burjuaziya ilə yanaşı mil- 
lətçi ziyalılar, şəhər xırda burjuaziyası mühüm yer tutur- 
du. Müxtəlif millətçi ünsürlər, Naxçıvan, Təbriz, Bakı, 
Tiflis və başqa şəhərlərdəki erməni fəhlə və kəndliləri də 
bu partiyaya daxil olurdular. Belə geniş sosial spektrə öz 
təsirini saxlamaq məqsədi ilə 1905- 1907-ci illər Rusiya 
inqilabı başladıqdan sonra, 1905-ci ilin sonunda Daşnak- 
sütyun özünü həm də sosialist yönümlü partiya elan 
etmişdi. Bu, Qafqazda öziinün sosial dayaqlarmı itirmək

• *

qorxusundan irəli gəlsə də, lıəm də onunla bağlı idi ki, 
həmin addımı ilə Daşnaksütyun II İnternasionala'daxil 
olmaqla mühüm təbliğat tribunası əldə etmək və beləliklə, 
erməni məsələsinə beynəlxalq sosialist hərəkatmm diqqə- 
tini cəlb etmək məqsədini güdürdü (155, s. 220).

Partiya 1892-ci ilin payızmda Tiflisdə keçirilən geniş 
toplantısmda xainlərə, casuslara, düşmən xəfıyyələrinə 
qarşı sui-qəsdlərin təşlcil edilməsi, ermənilər yaşayan böl- 
gələrə silah göndərilməsi, onlann fəäl şəkildə silahlandırıl- 
ması və döyüş təlimlərinin keçilməsi, gənclərin və büttın 
ermənilərin baş verəcək hadisələrə hazırlanması qərarma 
gəldi. Serop, Andranik, Tatol, Aşot, Arziv, Avak, Hrayr 
və digər quldurlarm rəhbəıiiyi ilə silahlı dəstələr təşkil 
edildi.

Daşnaksütyunun 1904-cü ildə keçirilən III qurultaym- 
da partiyanm Hərbi nizamnaməsi qəbul olundu və^ciddi 
nizami silah.li dəstələrin yaradılmasma başlandı. Bu 
dəstələr xumba, onları təşkil edən əsgərlər isə zinvor 
adlanırdılar. 1907-ci ildə keçirilən IV qurultaymdan sonra
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partiya yenidən təşkilatlanaraq daha effektli mübarizə 
aparmaq üçün qərargahı ? Cenevrədə olan Qərb və 
iqamətgahı Tiflisdə olan Şərq 'bürosu olmaqla iki mərkəzi 
komitədə iş aparmaq qərarmı verdi. Şərq bürosu Qafqaz, 
Rusiya və İranı, Qərb bürosu isə Kiçik Asiya, Amerika, 
Balkan yarımadası, Misir və bütövlükdə Rusiyadan 
kənarda olan əraziləri əhatə edirdi (155, s. 223).

Şərq bürosunun terrorçu silahlı dəstələr yaratmaq 
istiqamətində apardığı fəal işlə yanaşı partiyanm Qərb 
bürosu təbliğat işlərini genişləndirməkdə idi. Mərkəzi 
Cenevrədə olan Qərb bürosunun Parisdə nəşr etdirdiyi 
«Pro-Armenia» adlı qəzetlə yanaşı «Paylak», «Yerkir», 
«Jamanak», «Droşak», «Xaraç», «Alik», «Hayrenik», 
«Razmik» adlı komitə qəzetləri də Avropa ictimai fıkrinə 
ermənilərin xeyrinə təbliğat yeridirdi. Paris, London, 
Brüssel, Berlin, Leypsiq, Cenevrə, Sürix, Roma, Milan və 
s. Qərbi Avropa şəhərlərində ermənilər əlverişli şəraij; əldə 
etmiş, Brüsseldə uluslararası erməni dostları konqresi 
keçirilmiş, Fransa, İngiltərə, İtaliya, Belçika, Hollandiya 
parlamentlərində ermənilər haqqmda məlumatlar dinlə- 
nilmişdi (149, s. 450-451). Şərq bürosunun nəzarəti altın- 
da da geniş mətbuat şəbəkəsi yaradılmışdı. Tiflisdə siste- 
matik şəkildə yenidən çap olunan «Droşak»la bərabər 
«Mşak», «Qoı*ts», «Vtank» qəzetləri, «Borba» adlı şagird 
təşkilatmm jurnalı, 1907- 1908-ci illərdə Bakıda «Qro» və 
«Şepor», 1912-ci ildə «Arev», İrəvanda «Razdan», Alek- 
sandropolda «Jayr» qəzetləri nəşr edilirdi (155, s. 224).

Daşnaksütyunun ayrı-ayrı regionlarda yaradılmış ko- 
mitələrinin yerləri qismən müəyyənləşdirilmişdir. Digərlə- 
rinin yerləşməsiııə əsasən, sənədlər olmasa belə, demək 
olar ki, əminliklə onlarm mövcud olduğu şəhərlərin admı 
göstərmək olaı*. Qafqazdakı şəhərlər bunlardır: Bakı -  
«Voskanapad», Tiflis -  «Böyük şəhər», («Medz-Kaxak»),
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Batum -  «Navaqankist», Qars -  «Carapert», İrəvan -  
«Mirkastan», Aleksandropol -  «Kar», və Şuşa -  «Apa-

_ • ____  .

raj». Cəmi 7. Iranda -  Tehranda və Təbrizdə. Şərqi Anna- 
doluda, Kiçik Asiyada, Ərzuhım və Vanda. Bütün bu 13 
və ya 14 (ola bilər ki, daha çox) Tiflisdə yerləşən yuxarı 
orqana -  Şərq bürosuna tabe olmayan, lakin nəzarət al- 
tmda olan mərkəzi komitələrdir. Ehtimal ki, Bakı şəhərin- 
də (Daşnaksütyunun mərkəzi komitələri) Şimali Qafqaz, 
Bakı quberniyası və Yelizavetpol quberniyasmm şərq 
hissəsi, ikincisi Qarsda və ya İrəvanda artıq Ermənistamn 
azad olunmuş hissələrinin idarə edilməsi üçün mövcuddur

m

(mərkəzi komitələr: Qars, Irəvan, Naxçıvan, Şuşa) (170, s. 
76). Daşnaksütyunun Gəncə (Yelizavetpol) komitəsi 
1903-cü ildə «Ayqestan komitəsi» adı ilə arximandrit 
Benik və hərbi həkim M.Bəylərovun başçılığı altmda 
yaradılmışdı. Başqa bir məlumata əsasən 1904-cü ildə 
keçirilən III qurultaym hesa.batma görə, daşnak partiya- 
sınm 21 mərkəzi komitəsi (bünlardan 11-i Cənubi Qafqaz- 
da yerləşirdi) vardı. Bu komitələrin hər biri nömrələri ilə 
yanaşı yerləşdikləri şəhərlərin şərti adı ilə də adlandı- 
rılırdı. Irəvandakı komitə «Mirkastan», Moskvada yerlə- 
şən isə «Yekeqets» adlanırdı (155, s. 215, 223).

1890-cı il sentyabrm 24-ə aid olan bir arxiv sənədində 
bildirilir ki, Naxçıvan erməni komitəsi topladığı 1700 
rublla aldığı silahları Cənubi Azərbaycanm Salmas qəsə- 
bəsinə göndərmiş, bu silahlar şübhə doğurmamaq iıçün 
üzüm tingləri içərisində araba ilə aparılmışdı (133, s. 8). 
Bu məlumat sübut edir ki, Daşnaksütyunun yarandığı za- 
man Naxçıvanda yaşayan ermənilər də icma kimi təşki- 
latlana bilmiş, azərbaycanlılara qarşı törədilməsi planlaş- 
dırılan qanlı cinayətlərdə fəal iştirakçılığa başlamışdılar. 
İlk dövrlərdə Naxçıvandakı erməni komitəsinin əldə etdi- 
yi silahları Cənubi Azərbaycana göndərməsi isə qırğmla-
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rırı buradan başlaması və ya silahlarm Şərqi Anadoluya 
həıxıin ərazidən daha asan ötürülməsi plam ilə bağlı idi.

1905- 1907-ci illərdə Azərbaycanda həyata keçirilən 
antitürk soyqırımında aralarmdakı müəyyən ziddiyyətlərə 
rəğmən Daşnaksütyunla Hnçaq əlbir hərəkət etmişdilər. 
Bu dövrdə geniş terrorçuluq fəaliyyəti göstərən daşnaklar 
özlərinin antitürk planlarma qarşı çıxan hər bir kəsi 
ölümə məhkum edirdilər. «Daşnaksütyunun partiya ter- 
rorundan inzibati vəzifə tutan bir çox şəxslər; general 
Əlixanov, Bakı qubernatoru knyaz M.Nakaşidze, Yeliza- 
vetpol vitse-qubernatoru Andreyev, qəza rəisləri Boqus- 
lavski, Şmerlinq, Neşşanski, Pavlov, polis rəisi Saxarov, 
pristav Cavaxov və Şumakeviç, sərhəd dəstəsinin polkov- 
niki Bıkov və digərləri həlak olmuşdular» (170, s. 76).

1908-ci il dekabrm 24-də Gəncə ermənisi Vahan 
Vartazarov-Osipov RSDFP Tiflis şöbəsinin «Borba» adlı 
kitabçası ilə bərabər 71 ədəd ermənicə kitabça və 52 ədəd 
açıqca ilə dolu çemodanla Naxçıvanda rus kazakları 
tərəfmdən saxlanılmışdı. Maraqlıdır ki, «Borba» kitabça- 
smda «naməlum müəllif» «erməni məsələsi»ni qaldırır və 
«Qafqazm bütün xalqlarma başqa dövlətlərdə olduğu 
kimi, bərabər hüquqlar tələb ediı*di». Açıqcalarm üzərin- 
də üstünə silahlanmış kütlənin hücum etdiyi ağlayan qa- 
dm təsviri, onun altmda isə «düşməndən qisas» tələb edən 
erməni hərəkatı haqqmda erməni dilində şerlər yazılmışdı 
(88, iş 18, v. 1-14). Tiflis məhkəməsi 1909-cu il dekabrm 
23-də V.Vartazarova 8 aylıq həbs cəzası da kəsmişdi. 
Təbii ki, həmin ermənin həqiqətən sosial-demokrat oldu- 
ğu şübhəli görünür. Şübhə yoxdur ki, o, sosial-demokrat 
pərdəsi ilə gizlənən erməni terrorçu təşkilatlarmdan biri- 
nin, böyük ehtimalla, Daşnaksiıtyunun üzvü olmuşdur. 
Çünki Rusiyada 1917-ci il oktyabr inqilabı qalib gələnə- 
dək RSDFP milli məsələdə ehtiyatlı hərəkət edirdi.



1918-ci il maym 28-də Qərbi Azərbaycan torpaqların- 
da işğalçı erməni rejimini daşnaklar digər erməni siyasi 
təşkilatlarından ayrı, təkbaşına qurmuşdular. 1919-cu il 
avqustun 1-də açılan işğalçı rejimin parlamcntiniıı 80 
üzvdən 72-i (90 'faizi) daşnalcidi, yalnız eserlər partiyasma 
4 yeı* verilmişdi. Bu, əslində parlament deyil, Daşnäksüt- 
yunun bir təşkilatı idi (149, s. 674). Daşnaklarm təkbaşına 
siyasi hakimiyyət əldə etmələri sübut edir ki, məhz digər 
erməni millətçi siyasi partiyalanna nisbətən daha mütə- 
şəkkil qüvvə olan daşnaklar həm də maraqlı xarici dövlət- 
lərdə, xüsusən İngiltərə və Rusiya hakim dairələrində 
lazımi dayaq tapa bilmişdiləı*.

d) Ramkavar partiyası. Hnçaq kimi Rusiyaya meylli- 
liyi ilə fərqlənən Ramkavar partiyasının rəsmi adı «Ermə- 
ni Demokratik Liberal Partiyası»dır. 1908-ci ildə Istan- 
bulda yaradılsa da, Ramkavar özünün mərkəzi qərargahı- 
na uyğun yer kimi ABŞ-m Massaçusets ştatmı seçmişdir. 
Partiya «erməniliyin xilası» üçün digər erməni təşkilatla- 
rının sıx münasibətlər yaratmasını, daha ciddi təsirə malik 
təşkilatlarm yaradılmasım fəaliyyətiııdə əsas tuturdu.• % 
Ramkavar partiyası təkbaşına və gizli fəaliyyətə üstünlük 
verirdi. Yeri gəlmişkən, son illərdə Azərbaycanm cəlb 
olunduğu Ermənistanla münaqişə dövründə ölkəmizin 
nıəruz qaldığı terror aksiyalarında bu partiya da fəal rol 
oynamışdır. Son dərəcə ıııəxfı fəaliyyət göstərən Ramka- 
vaı* erməni fəaliyyətlərinin «qapalı qutusu» kinıi qiymət- 
ləndirilir. Bu səbəbdəndir ki, digər ernıəni təşkilatlarmdan 
fərqli olaraq Ramkavaı* haqqmda yayılan məlumatlar çox 
məhduddur. Bununla belə, məlumdur ki, partiya dini 
mərkəz kimi Eçnıiədzin kilsəsinə bağlıdır və qriqorian 
kilsəsi, eləcə də biı* sıra Qərb dövlətləri tərəfmdən müdafıə 
olunur. Əsas mətbu orqanları isə ABŞ-da erməni dilində 
çıxan gündəlik «Paykar» qəzeti və ingilis dilində həftədə



iki dəfə ııəşr olunan «Miror-Spektator» qəzetidir (149, s. 
XCVIII). Ramkavar partiyası 1921-ci ildə yenidən, bu 
dəfə «Ramkavar-Azatakan» adı ilə təsis konfransmı 
keçirmiş və sovetləı* biıiiyi dağıldıqdan sonra, 1991-ci ildə 
Ermənistanda rəsmi qeydiyyatdan keçmişdir. Bu partiya 
hazırda da ermənilərin Daşnaksütyun və Hnçaqla bərabər 
iıç tarixi ənənəvi partiyasmdan biri hesab olunur.

XIX-XX əsrlərin qovuşuğunda ermənilər terrorçu 
siyasi təşkilatları təsis etməklə bədnam «Böyük Ermənis- 
tan» planlarmı həyata keçirmək üçün terror, kütləvi qır- 
ğın və digər qanlı cinayətlər yolunu seçdilər. Bu təşkilat- 
ların içərisində Daşnaksütyun həm üzvlərinin sayma, həm 
maliyyə imkanlarmm genişliyinə və ermənilər arasmda 
populyarlığma, həm də türklərə qarşı yaradılmış geniş 
terrorçu hərbi dəstələr şəbəkəsinə görə öncül yer tuturdu. 
1890-cı ildə erməni millətçi təşkilatlarını biıiəşdirmək 
məqsədini elan edərək yaradılan Daşnaksütyuna ilk vaxt- 
larda Hnçaq partiyasınm da qoşulacağı güman edilirdi. 
Lakin həmin ilin sonunda Hnçaqm biıiəşmədən imtina 
edərək qisnıən qapalı fəaliyyətə keçməsi erməni hərəka- 
tma rəhbərliyin Daşnaksütyunun əlində cəmləşməsinə 
səbəb oldu. Hnçaq 1891-ci il iyunun 5-də daşnaklarla 
əlaqələrini tam kəsdi (130, s. 133). Bununla belə, tarixən 
Anadolu və Azərbaycan tiırklərinə qarşı qanlı cinayət- 
lərdə, soyqırım və deportasiya siyasətində bu iki siyasi 
qüvvə həmişə eyni mövqedən çıxış etmişlər.

Ermənilər Türkiyə ərazisindəki ilk iğtişaşlara siyasi 
təşkilatlanma mərhələsindən çox əvvəl -  hələ XIX əsrin 
60-cı illərindən başlamışdılar. XVIII əsrin 80-ci illərindən 
daha çox dövlətə vergi ödəməmək və qulduıiuq hərəkət- 
ləri ilə yadda qalan ermənilər Osmanlı dövləti tərəflndən 
1860-cı ildə Livana müstəqillik verilməsindən sonra öz 
narazılıqlarmm mahiyyət və xarakterini dəyişdilər. Siyasi
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tələblərin irəli sürüldüyü ilk erməni üsyanı 1862-ci ildə 
Zeytunda -  1618-ci ildə osmanlı sultanı IV Murad tərəfın- 
dən muxtariyyət hüququ alan vilayətdə törədildi. Üsyan- 
çılar üzərinə .ordu gondərilsə də, Fransanm müdaxiləsi 
Zeytunun muxtariyyətinin saxlanması ilə nəticələndi. Qa- 
rabağ ərazisindən, Xaçmdan Zeytuna gəlmiş Levon Lu- 
sinyanm və Arutyun Çakıryanm Fransadan müstəqillik 
əldə etmələrinə yardım istəmələri Zeytunda yaşayan ermə- 
nilərin katolik olmaması səbəbindən fransızlarm ciddi 
marağma səbəb olmamışdı. Zeytunda erməni üsyanları 
sonrakı illərdə də eyni mahiyyətdə dəfələrlə təkraıian- 
mışdı (62, s. 88-89).

Bundan sonra ermənilər öz məqsədlərinin müdafiəsi 
üçün beynəlxalq müdafıə axtarmağa başlamış və bunu
1878-ci il Berlin konqresində əldə etmişdilər. Məhz bu 
konqresdən sonra qriqorian kilsəsinin liderlik etdiyi 
erməni hərəkatı daha da azğmlaşmış, öz mütəşəkkıllik vo 
təşkilatlanma mərhələsinə qədəm qoymuşdu. 1882-ci ildən
1909-cu ilədək olan dövrdə erməriilər təkcə Türkiyədə 38 
böyük üsyan qaldırmışlar ki, bunlarm da 30-a yaxıııı 
1895-1909-cu illər ərzində (144, s. 135) bilavasitə erməni 
siyasi təşkilatlarmm rəhbərliyi ilə olmuşdur. 1890-çı ilin 
fevralmda Ərzurumda və onun ardınca həmin il iyulun 
15-də Istanbulun Qumqapı səmtində erməni terrorunuıı 
nəticəsi kimi baş verən qanlı hadisələr XIX əsrin 90-cı 
illərində Türkiyədə xüsusi silsilə təşkil edən hadisələrin 
başlanğıcı olmuşdu. Həm Ərzurum hadisələrini, həm də 
Qumqapı nümayişini təşkil edən Hnçaq fəalları məqsədlə- 
rinin böyük dövlətlərin diqqətinin «erməni məsələsi»nə 
cəlb etmək olduğunu qeyd edirdilər. Bir müddət sonra 
hnçaqçılara daşnaklar da qoşulduqda hadisələr daha 
faciəli şəkil almağa başladı. 1890-cı ildə Ərzurumda, 
1892-1893-cü illərdə İstanbulda, Kayseridə, Yozqatda,
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Çorumda, Merzifonda, 1894-cü ildə Sasunda, 1895-ci ildə 
Zeytunda və Türkiyənin bir çox bölgələrində, 1896-cı ildə 
Vanda erməni təşkilatları qaıılı iğtişaşlar təşkil etdilər
(178, s. 22-23).

Erməni milli hərəkatının lokomotivinə çevrilən 
Daşnaksütyunun rəhbərliyi öz planlarım həyata keçirmək 
üçün təşkil etdikləri iğtişaşlarda təhrikedici addımlar ata- 
raq hökumət qüvvələri tərəfındən daha çox dinc ermə- 
ninin öldürülməsinə nail olmağa çalışırdılar. Hətta bir 
sıra hallarda «ümumi işə» yardım etməyən ermənilərin 
məhvi haqqmda da rəsmi qərarlar qəbul olunur və digər 
yardımdan boyun qaçıranlara ibrət olsun deyə dərhal icra 
edilirdi ki, bu cinayətlər də çox vaxt türklərin ayağına 
yazılırdı. Onların sonrakı mərhələlərdə də dəfələrlə təkrar 
etdikləri bu taktiki addımda məqsədləri özlərinin «zaval- 
lı», «məzlum», «əzabkeş» xalq olduqlarına böyük dövlət- 
ləri inandırmaq və onların ermənilərə daha fəal kömək 
etmələrinə nail olmaq idi. Hadisələrdə bölgələrdəki ermə- 
ni kilsələri silah ambarı və erməni cəlladlarınm gizlənməsi 
üçün toxunulmaz sığınacaq rolunu oynayır, bir çox hal- 
larda isə birbaşa qırğmlarm əsas təşkilatçısı kimi fəaliyyət 
göstərirdi. İstanbul ermənir kilsəsinin patriarxı Mateos 
İzmirliyan bu baxımdan xüsusilə fərqlənirdi. Türkiyə 
tarix ədəbiyyatı bu şəxsin cinayətlərdə fəal təşkilatçılığma 
və iştirakma dair xeyli faktlar mövcuddur (121, I c., s. 
379-394). M.İzmirliyan 1895-ci il sentyabrın 30-da İstan- 
bulda təşkil edilmiş «Babi-Ali nümayişi» adı ilə məşhur 
olan qanlı hadisələrin rəhbəri və təşkilatçısı olduğu üçün 
Osmanlı hökuməti tərəfmdən Qiıdsə sürgün edilmişdi. 
Lakin 1908-ci ildə Türkiyədə ikinci dəfə Konstitusiya elan 
edildikdən sonra yenidən İstanbula qayıdaraq erməni 
kilsəsinin patriarxı, az sonra isə Eçmiədzin katolikosu
seçilmiş və sonrakı fıtnəkar hadisələrdə yenə də yaxından

t
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iştirak etmişdi.
Bu dövrdə erməni təşkilatlarınm -  istər kilsənin, istər 

də terrorçu siyasi partiyalarm qanlı hadisələrdə iştirakına 
dair çoxlu tarixi faktlara rast gəlinir. Bəzi hallarda erməni 
iğtişaşlarmda bu təşkilatlar təkbaşma fəaliyyət göstərsələr 
də, bir çox qanlı cinayətlər onların əlbir fəaliyyəti nəticə- 
sində törədilmişdi. Bu baxımdan V.Qurko-Kryajinin 
«1890-cı ilin sonundan Hnçäq səhnədən gediı* və erməni- 
lərin yeganə rəhbər təşkilatı Daşnaksütyun olur» (1'60, s.
8) fıkri həqiqətlə uzlaşmır. Çünki Hnçaqın sonrakı mərhə- 
lələrdə də terror aksiyalarında fəal iştirakı çoxsaylı fakt- 
larla sübut olunur. Məsələn, 1905-1907-ci illərdə Azərbay- 
canda, o cümlədən Naxçıvanda törədilən soyqırımda 
hnçaqçılar daşnaklarla əlbir hərəkət etmişdilər. Bu başqa 
məsələdir ki, Daşnaksütyun yarandıqdan sonra erməni 
siyasi təşkilatları arasmda aparıcı mövqeyi ələ keçirmişdi. 
Həmin öncüllüyü daşnaklar öz partiyalarınm çoxşaxəli 
strukturu, bütün sosial zümrələri birləşdirməsi və geniş 
coğrafı ərazini əhatə etməsi sayəsində qazanmışdılar. 
Digər tərəfdən Daşnaksütyunun iki əsas özəyindən biri 
Qafqazda (Tiflisdə) olduğundan onun hadisələrə effektli 
və çevik təsir imkanı daha böylık idi. Nəhayət, daşnaklar 
digər partiyalara nisbətən daha çox tərəfdar toplay.a bil- 
mişdilər ki, bu da onlarm öz ideologiyalarmı istənilən so- 
sial təbəqənin mənafeyinə ııyğunlaşdıra bilmələri ilə bağlı 
idi. Sadəcə, Daşnaksütyunun erməni hərəkatına liderliyi 
ələ keçirməsindən sonra Hnçaq «kölgə fəaliyyəti» göstə- 
rirdi, yəni qapälı fəaliyyətə keçmişdi.

Hər iki terrorçu təşkilatm Naxçıvandakı qırğınlarda 
təşkilatçılıq fəaliyyəti faktlarla sübut olunur. 1905-ci il 
mayın 11-12-də Naxçıvan şəhərində ermənilərin törətdik- 
ləri qırğmları əks etdirən «Hnçaq» qəzeti özünün 26 may 
tarixli sayında yazırdı: «Dünən axşam saat 6-dək biz
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azərbaycanlılaıia atışdıq. Bizə bunun üçün əlavə olaraq 
166 müxtəlif tüfənglər paylanıldı, böyük sayda patronlar 
verildi, biz təmiz vicdanla şəhərimizi (yəni Naxçıvanı) 
müdafıə etdik, türkləri layiqincə qırdıq. Hnçaqçılar 2, 
daşnaklar isə 1 bombadan da istifadə etdilər. Çoxlu türk 
evləri qarət edildi. Bizə silah paylayan adam yenidən silah 
dalmca getdi» (bax: 51, s. 39). Bu, azərbaycanlı qırğmla- 
rında Hnçaq-Daşnaksütyurt əməkdaşlığım sübut edən 
mühüm faktdır.

Ordubadlılar 1906-cı ilin avqustunda Zəngəzurun 
Panuslu və Girdəkan kəndləri yaxmlığmdakı döyüşdən 
sonra Oxçu çayınm sahilində aşkar etdikləri iki daşnak 
cəsədinin üzərindən onların erməni terrorçu təşkilatla- 
rının üzvü olduqlarma dair məktub tapmışdılar. Hər iki 
məktubda daşnaklarm öz ailələrinə yazdıqları sözlər 
ermənilərin bütün millət halmda Osmanlı və Azərbaycan 
türklərinə qarşı ölüm-dirim savaşma qalxdıqlarmı sübut 
edir. Elə həmin vaxt meyitlərin arasmdan təsadüfən sağ 
qalmış şəkildə çıxarılan qadınm bildirdiyi kimi, erməni- 
lərin qırğm vaxtı azərbaycanlılara dediyi sözləı* də (94, s. 
133) hadisələrin məhz erməni terrorçu siyasi təşkilatları 
tərəfmdən törədildiyini sübut edir. Belə ki, erməni dəstə 
başçılanndan biri azərbaycanlılardan Osmanlı türklərinin 
qisasmı aldıqlarmı bildirirmiş'. Məlum olduğu kimi,' Tür- 
kiyədəki qanlı hadisələr də elə həmin partiyalar tərəfmdən 
törədilmişdi.

«Erməni məsələsi»nin bir tarixi problem kimi meyda- 
na çıxmasmda və erməni millətçiliyi hprəkatmm formalaş- 
masmda olduğu kimi, ermənilərin törətdikləri qanlı iğti- 
şaşlar da beynəlxalq münasibətlərin fonunda izah edilmə- 
lidir və yalmz bu zaman baş verən hadisələrin mahiyyəti- 
nə daha çox aydmlıq gətirmək olar. Məlumdur ki, XIX 
əsrin son rübü müstəmləkələr uğrunda iri imperialist döv-

113



lətlər arasmda qütbləşmənin və mübarizənin kəskinləşmə- 
si dövrüdür. Almaniya və İtaliyanm vahid dövlətdə birləş- 
məsinin yalnız 1870-1871-ci illərdə başa çatması bu döv- 
lətləri, xüsusən Almaniyanı geniş müstəmləkələrin işğalı 
prosesindən kənarda qoymuşdu. İngiltərə, Fransa və 
Rusiya isə bu dövrədək dünyanm bir çox bölgələrində 
əlverişli xammal bazaları olan müstəmləkələr ələ keçirmiş- 
dilər. Bu prosesə yalnız vahid dövlətə çevrildikdən sonra 
qoşula bilən Almaniya müstəmləkələr ələ keçirmək üçün 
digər imperialistləıiə toqquşmanm labüdlüyünü baş'a dü- 
şərək 1879-1882-ci illərdə Italiya və Avstriya-Macarıstan- 
la «Üçlər sazişi» adlanan hərbi blok yaratmışdı. Öz ııöv- 
bəsində 1891-ci ildə yaradılan Fransa-Rusiya ittifaqı da 
əslində elə birbaşa «Üçlər sazişi»nə qarşı düşünülmüşdü.

•  

Bu ittifaq sonradan Ingiltərənin 1904-cü ildə Fransa, 
1907-ci ildə Rusiya ilə müqavilə bağladıqdan sonra 
«Antanta» hərbi blokuna çevrilmişdi.

Lakin «Antanta» bloku yaradılanadək onun üzvü 
olan dövlətlər, xüsusilə Ingiltərə ilə Rusiya arasmda uzun 
müddət Osmanlı imperiyasmm əraziləri uğrunda açıq və 
ya gizli şəkildə mübarizə getmişdi. Haqqmda bəhs olunan 
«erməni məsələsi» də bu miıbarizənin predmeti olaraq 
həmin dövlətiləı* tərəfmdən. ortaya atılmış və inkişaf 
etdirilmişdi. Dövrün Osmaıilı sultanı II Əbdiılhəmid öz 
xatirələrində yazır ki, ermənilərin osmanlılardan heç bir 
narazılığı olmamış, yalnız ruslar onları müxtəlif vasitələr- 
lə türklər əleyhinə qaldırmışdılar. Rusiyanm Vandakı 
konsulu general Mayevski erməni təşkilatlarmm fəaliy- 
yətə başlamasmdan sonra bölgədə vəziyyətin gərginləşdi- 
yini deyirdi. İngiltərənin Ərzurumdakı konsulu Qreyvs də 
«Nyu-York Herald» qəzetinin müxbiri Sidari Uitmenin 
sualma cavabmda qeyd etmişdi ki, əgər erməni terrorçu 
təşkilatlarınm məlum fəaliyyətləri olmasaydı, «inanmıram
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ki, bir tək erməni öldürülmüş olsun» demişdi (135, s. 67- 
69). Erməni terrorçu təşkilatları isə, qeyd etdiyimiz kimi, 
bölgədə marağı olan dövlətlərin, o cümlədən Ingiltərənin 
himayəsi ilə yaradılmışdı.

XIX yüzilliyin 90-cı illərində Türkiyənin az qala bütün 
ərazisini əhatə edən erməni iğtişaşlarmı təbliğat vasitəsi 
kimi terrorçular Avropaya öz arzularına müvafiq şəkildə 
sırıdılar. Avropa dövlətlərinin «məzlum, hüquqları pozu- 
lan» ermənilərin yaşadıqları Türkiyənin altı vilayətində 
islahatlar keçirmək tələbi sultan II Əbdülhəmid tərəfmdən 
qətiyyətlə rədd edildikdən son'ra ernıəni terrorçuları sulta- 
ııa qarşı 1905-ci il iyulun 21-də sui-qəsd törətdüər. 26 nə- 
fərin öldüyü bomba partlayışmdan II Əbdülhəmid sağ 
qurtara bilmişdi (135, s. 72-75). İmperialist rus təbliğatı- 
nın xarakterik nümayəndəsi kimi V.Qurko-Kryajin bu 
hadisələri ermənilərin az qala öz hüquqları ağrunda 
ədalətli mübarizəsi kimi qələmə verir, İngiltərə və Rusi- 
yanı buna biganə qalmaqda qınayır. Əlbəttə, bütün' XIX 
əsr boyu ermənilər öz fəaliyyətlərində daim və daha çox 
bu iki imperialist dövlətə arxalanmışlar. Lakin fıkrimizcə, 
əvvəlki dövrlərdən fərqli olaraq erməni təşkilatlarınm 
yaranmasından sonra bütövlükdə erməni hərəkatınm fəa- 
liyyətində müəyyən dərəcədə müstəqillik də hiss olu- 
nurdu. Başqa sözlə desək, ermənilərin təşkilatlanmasında, 
silahlandırılmasmda, təhrik edilməsində böyük rol ovna- 
yaıı İngiltərə və Rusiya bu mərhələdə ya erməni hərəka- 
tına kifayət qədər nəzarət edə bilmirdilər, ya da bilərək- 
dən belə bir şərait yaratmışdılar. Eyni zamanda erməni 
liderləri də imperialistlərin «erməni məsələsi»ndəıı sırf öz 
mənafeləri naminə istifadə etdiklərini başa düşməmiş 
deyildilər. Bıı dövrdə Cənubi Qafqazda ruslaşdırma siya- 
səti yeridən çarizm açıq şəkildə «Asiyada ermənilərin 
xiısusi imtiyazlara malik olacaqları ərazinin» yaradılması
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əleyhinə çıxır və bu məsələdə «hər hansı dövlət tərəfmdən 
müstəqil fəaliyyətə yol verməyəcəyini», xarici işlər naziri 
Lobanov-Rostovskinin dili ilə «başqa bir Bolqarıstanm» 
yaranmasma razı olmayacağmı bəyan edirdi (160, s. 9).

Digər tərəfdən II Əbdülhəmidlə çar II Nikolay arasm- 
da «erməni məsələsi»nə dair gizli razılaşmanm detalları 
aşkara çıxdıqdan və bundan sonra Rusiyanm ermənilərə 
münasibətinin artıq şübhə doğurmadığı biı* vaxtda İngil- 
tərə də «erməni məsələsi»ndə ehtiyatlı hərəkət etməyə baş- 
lamışdı. Dardanel və Bosfor boğazlannm ələ keçimək 
üçün xüsusi səy göstərən Ingiltərə və Fransanm Rusiya- 
dan başqa Yaxın Şərqdə başqa bir güclü rəqibi də,mey- 
dana çıxmaqda idi. Bu dövlətlərdən fərqli olaraq «erməni 
məsələsi»nə o qədər də ciddi yanaşmayan Almaniya ilk 
dövrlərdə özünün Yaxın Şərqdəki ekspansiya siyasətini 
«dinc nüfuzetmə» prinsipi ilə həyata keçirməyə səy göstə- 
rirdi. Almaniya Bağdad dəmir yolunun çəkilməsinə rəh- 
bərliyi ələ keçirmək uğrunda mübarizədən qalib çıxdı.
1888-ci ildə alman bankı «Döyçe .bank» dəmir yolunu 
çəkmək üçün konsessiya alıb işə başladı (14, I c, s. 531- 
532). Məqsəd Osmanlı imperiyasmm ərazisi boyu keçəcək 
və boğazları İran körfəzi ilə birləşdirəcək bu yol vasitəsilə 
bölgədə öz nüfuzunu təmin etmək idi. Bunun ardmca 
1903-cü ildə Almaniya Osmanlı hökuməti ilə Beıiin- 
Bağdad dəmir yolunun çəkilməsi barədə müqavilə imza- 
lamışdı. Bu müqavilə İngiltərənin Yaxm Şərqdəki məna- 
feyinə ağır zərbə olduğundan ingilislərin «erməni məsə- 
ləsi»ndəki əvvəlki türklərə qarşı təhrikedici mövqeyində 
yumşalma hiss olunurdu. Məqsə'd Türkiyəni almanlara öz 
ərazilərində bu böyük layihəni həyata keçirməyə razılıq 
verməməyə sövq etmək idi.

Lakin bütün bunlarla yanaşı, həm ingilislər, həm də 
ruslar erməniləri birdəfəlik arxa plana keçirmək fıkrində
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deyildibr. Xüsusilə Rusiya bu məsələdə kifayət qədər 
çevik siyasət yürüdürdü. Hər halda XIX yüzilliyin son 
onilliyində və XX əsrin ilk illərində xeyli gərginləşən 
beynəlxalq şərait və imperialistlərin fasiləsiz kəskinləşən 
mənafe mübarizəsi «erməni kartı»na marağm bir müddət 
üçün zahirən azalmasma səbəb olmuşdu. Bunun əsas 
səbəblərindən biri də Osmanlı imperiyasmı parçalamaq 
uğrunda səylərin və mübarizənin artıq açıq müstəviyə 
keçməsi və «Şərq məsələsi»ndə, qeyd edildiyi kimi, Alma- 
niyanm simasmda yeni bir rəqibin meydana çıxması idi.

Belə bir mürəkkəb şəraitdə yaranıb formalaşan erməni 
terrorçu siyasi təşkilatlan, xüsusən Daşnaksütyun partii- 
yası öz məqsədləri uğruııda imperialist dövlətlərin müda- 
fıəsi imkanmdan imtina etmədən daha qətiyyətli şəkildə 
müstəqil mövqe nümayiş etdirməyə başlamışdı. Çox qısa 
ımıddətdə təşkilatlana və erməniləri səfərbərliyə ala bilən 
mütəşəkkil siyasi güc kimi özünü göstərən Daşnaksütyun 
hətta Osmanlı sultanı II Əbdülhəmidə qarşı Türkiyə 
daxilindəki müxalif siyasi qüvvələrlə də əməkdaşlığa baş- 
lamışdı. «Gənc türklər»in İttihad və Tərəqqi partiyasmı 
ustalıqla aldada bilən daşnaklar digər qüvvələri də cəlb 
etməklə 1907-ci il dekabrm 27-29-da Parisdə «11 Osmanlı 
liberallar konqresi» adı ilə müştərək bir toplantı təşkil 
etdilər. Konqresdə Türkiyədə hakimiyyət çevrilişi etmək 
üçün konkret fəaliyyət planı da işlənib hazırlandı. Ən 
acmacaqlısı isə bu idi ki, gənc türklərlə daşnaklar bir- 
birinə maliyyə yardımı da eäirdilər (135, s. 76-82). Təbii 
ki, gənc türklərin hakimiyyətə gəlmək naminə daşnaklaıia 
əməkdaşlıq etmələri, Türkiyədə müəllifı ermənilər olan 
qaıılı hadisələri sultan II Əbdülhəmidin adma yazaraq 
onu ittiham etmələri daşnaklarm təbliğatma tamamilə 
uyğun gəlirdi və bu, heç də gənc türklər üçün milli 
mənafelərə xidmət edən hərəkət deyildi. '
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Yeri gəlmişkən, İttihad və Tərəqqi partiyasmm bu 
siyasəti onlann 1908-ci il inqilabı nəticəsində hakimiyyətə 
gəlmələrindən sonra da davam etmiş, bir çox erməni lider- 
lərinə Osmanlı hökumətində mühüm vəzifələr verilmişdi 
(82, s. 121-134). Ən qəribəsi isə bu idi ki, Osmanlı hök;U- 
mətinin xarici işlər naziri vəzifəsinə daşnak Qabriel Nora- 
dunkyan təyin edilmişdi. Bu şəxs Türkiyənin İtaİiya və 
Balkan ölkələri ilə müharibələrə cəlb olunmasında müs- 
təsna rol oynamışdı. Ermənilər artıq XX yüzilliyin əvvəl- 
lərində Türkiyədə siyasi cəhətdən o qədər möhkəmlənə 
bilmişdilər ki, artıq hakimiyyətdə də ciddi mövqelər və 
bununla da planlarmı reallaşdırmaq üçün daha əlverişli 
zəmin əldə etmişdilər. Türkiyədəki bütün fəaliyyətləri bo- 
yu ermənilər Daşnaksütyun jpartiyasmm proqramındakı 
«Erməni xalqı tək bir erməni sağ qalanadək sultan taxtmı 
h'ədələməkdən usanmayacaqdır» prinsipini əllərində rəh- 
bər tutmüşlar.

Ermənilərin törətdikləri qanlı cinayətlərdə fəaliyyət 
taktikaları da kifayət qədər orijinal olmuşdur. Y.Qurko- 
Kryajin yazır ki, 1894-cü ildə Sasunda Osmanlı hökuməti 
tərəfmdən guya erməni qırğmı təşkil olunmuşdur ki, 
nəticədə 24 erməni kəndi məhv edilmişdir. Guya 1896-cı 
ildə bütün Asiya Türkiyəsini bürüyən erməni qırğmları 8 
min kəndi, 50 min ermənini əhatə etmiş, 100 min nəfər 
şikəst olmuş, evsiz-eşiksiz qalan 300 min erməninin çox 
hissəsi Rusiyaya qaçmışdı. Ermənilərin özlərinin törətdik- 
ləri qanlı iğtişaşları Türkiyə rəsmi dairələrinin üzərinə atıb 
tamamilə iftira yazan müəllif daha sonra yazır ki, ^carici 
ölkə səfirlərinin hadisələrə müdaxiləsi İstanbulun özüııdə 
6 min erməninin qırılması ilə nəticələnmişdi (160, s. 9). 
Əlbəttə, öz ölkələrinin imperialist siyasətini təbliğ edən 
rus tarix ədəbiyyatmda bu cür sərsəm fıkirlərin mövcud- 
luğunu təbii qəbul etmək olar. Lakin Rusiya arxivlərindc



saysız rəsmi sənədlər bunun əksini sübut edir. Türki- 
yədəki qanlı hadisələr zamanı xarici, xüsusən Avropa 
dövlətlərinin səfırlikləri nəinki ermənilərin qırılmasma 
səbəb oluı% əksinə, həmin diplomatik nümayəndələr türk- 
lərin qırğmmı təşkil edən erməni terroru liderlərinin 
gizlənmək üçün əsas sığmacaq yerlərinə çevrilmişdi. Bir 
çox erməni terrorçusunu, cinayətkarı haqlı cəzadan xilas 
edən səfırlərin bu cür himayədarlıq fəaliyyətləri barədə də 
onlarla tarixi fakt mövcuddur.

Qanlı cinayətlərin təşkilində ermənilər türkləri günah- 
kar çıxarmaq məqsədi ilə ıstənilən yola əl atırdılar. 1919- 
cu ildə Qafqazda olmuş ingilis jurnalisti Skotland-Liddel 
Daşnaksütyun partiyası «uzun illər ərzində məqsədyönlü 
şəkildə erməniləri müsəlmaiılar üzərinə hücuma təhrik 
etmişdir. Sonunculardan layiqli cavab alaraq onlar «bəd- 
bəxt ermənilərə» qarşı dünya ictimaiyyətində simpatiya 
oyatmağa çalışırdılar... Daşnak üçün öldürülmüş erməni 
qiymətlidir. Belə ki, bundan lazımi şəkildə istifadə edilər- 
sə, onda o, təbliğat işinə xeyli xeyir gətirər» (161, s. 3).

Bu cıır təbliğat vasitəsindən ermənilər həm XIX əsrin 
90-cı illərində, həm də XX yüzilliyin əvvəllərində və 
sonunda Azərbaycanda törətdikləri hadisələrdə gen-bol 
istifadə etmişlər. 1988-ci ilin fevral aymda daşnaklarm 
bilavasitə özlərinin təşkil etdikləri Sumqayıt hadisələri, 
dövr dəyişsə də, erməni məkrinin və hiyləgərliyinin 
dəyişmədiyini göstərir. Yüz il əvvəl olduğu kimi, 
Sumqayıtda da Eduard Qriqoryan adlı daşnak terrorçusu 
«Paşa» ləqəbindən istifadə e(|ərək erməni hərəkatı naminə 
ianə verməyən, daşnaklara . qoşulmayaraq dinc Jıəyat 
yaşamağa cəhd edən bir neçə sadə ermənini qətlə yetirmiş, 
bunu Azərbaycan türklərinin üzərinə ataraq hadisələrin 
genişlənməsinə səbəb olmuş və həmin faktdan təbliğat 
vasitəsi kimi ermənilər ustalıqla istifadə etmişdilər. Bu
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fakta oxşar digər bir hadisə ‘də 1905-ci ildə NaxçıVanm 
Kültəpə kəııdinin Xaçatur adlı varlı ermənisinin qətli idi. 
Bu zaman qətl yuxarıda göstərdiyimiz səbəblərdən 
törədilmiş, lakin xoşbəxtlikdən hadisənin üstü tez, özü də 
çar məmurları tərəfmdən açılmışdı.

Erməni təşkilatlarmm fəaliyyətlərinin təhlilindən belə 
aydın olur ki, artıq XIX əsrin sonu-XX əsrin əvvəli üçün 
erməni hərəkatı formalaşdıqdan sonra tam mütəşəkkillik 
dövrünə qədəm qoymuşdu. Erməni hərəkatma rəhbərlik 
uğrunda mübarizədə Daşnaksütyun daha böyük uğur qa- 
zanaraq ön mövqeləri ələ keçirmişdi. Bəhs olunan tarixi 
mərhələdə Türkiyə ərazisində təşkil olunan erməni iğtişaş- 
larında, eləcə də XX yüzilliyin ilk illərindən başlayaraq 
Azərbaycanda həyata keçirifən qtrğmlarda Daşnaksütyu- 
nun və Hnçaqm terrorçu dəst-xətti özünü göstəriı*, bir çox 
hällarda bu qurumlar özlərinin həmin cinayətlərin təşki- 
latçısı olduqlarmı nəinki gizlədir, əksinə, bunu erməni 
xalqı uğrunda qəhrəmanlıq mübarizəsi hesab edir və indi 
də belə qələmə verməkdədir. XIX əsrin sonunda Osmanlı 
hölcumətinin qətiyyəti və sərt müqaviməti nəticəsində 
məğlubiyyətə düçar olan erməni hərəkatmm fəaliyyət 
sahəsinin Şərqi Anadoludan Qərbi Azərbaycana, Naxçı- 
vana və az sonra bütün Azərbaycan ərazisinə keçirilmə- 
sində də əsas rolu məhz daşnaklar oynadılaı*.

Bu prosesdə rus hakim dairələrinin məqsədyönlü, 
təhrikedici və istiqamətləndirici fəaliyyətinin də həlledici 
amillərdən olduğu unudulmamalıdır. Çünki təhlil edilən 
tarixi faktlar sübut ediı* ki, Rusiya özlınün işğalı altında 
olan ərazilərdə və belə görünür ki, ümumiyyətlə, hər hansı 
bir maraq dairəsində olan .bölgədə ernıəni dövlətinin 
yaradılmasma heç bir vəchlə razı deyildi. Birinci dünya 
müharibəsi illərində Şərqi Anadoluda erməniləriıı yenidən 
fəallaşmalarmm əsas təşkilatçısmm da Rusiya olduğunu
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nəzərə alsaq, belə qənaətə gəlmək olur ki, çarizm erməni 
dövlətinin yaradılacağı təqdii'də bunu öz maraqlarmm 
olduğu bölgədən kənarda təsəvvür edirdi. Lakin 
Rusiyadakı 1917-ci ildə baş verən daxili siyasi dəyişik- 
liklərdən və onun müharibədən çıxmasmdan sonra yaran- 
mış vəziyyətdən, eləcə də Türkiyədə milli azadlıq müba- 
rizəsinin alovlanmasmdan sonra ermənilər yenidən bəd- 
nam «Böyük Ermənistan» planlarmı Cənubi Qafqazda, 
Azərbaycan torpaqları hesabına reallaşdırmaq üçün ciddi 
fəaliyyətə başladılar.
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II FƏSİL
1905-1907-Cİ İLLƏRDƏ ERMƏNİLƏRİN 

NAXÇIVAN BÖLGƏSİ ƏHALİSİNƏ QARŞI
QIRĞINLARI

2.1. Milli münaqişələrin qızışdırılması çarizmin
müstəmləkəçilik siyasətinin tərkib hissəsi kimi

4  ^

Tarixi hadisələrin xronoloji izlənilməsi və təhlili iki
halda müstəmləkəçiliyin və imperialist meyllərin güclən- 
məsini müşahidə etməyə imkan verir. Bunlardan birincisi, 
orta əsrlərin ikinci dövrünün sonunda -  feodalizmin tam 
inkişafı və ilkin kapitalist münasibətlərinin meydana gəl- 
diyi tarixi mərhələdə mərkəzləşmiş dövlətlərin yaranması 
və Böyük coğrafı kəşflərdən sonra baş vermişdir. İkinci 
mərhələdə isə burjua inqilablarmm qalib gəldiyi Qərbi 
Avropa dövlətlərinin özlərində baş verən siyasi və sosial- 
iqtisadi inkişafdan dərhal sonra təcav.üzkar-müstəmjəkəçi 
siyasət xətti seçməsi səciyyəvidir. Bunu XVI-XIX əsrlərdə 
kapitalist dövlətlərinə çevrilən Hollandiya, Ingiltərə, 
Fransa, ABŞ, Almaniya və İtaliya haqqmda söyləmək 
mümkündür.

Əgər Avropa ölkələri Böyük coğrafı kəşflər nəticəsin- 
də kəşf edilmiş torpaqlarda möhkəmlənməyə, ABŞ 
nisbətən gec -  1823-cü il «Monro doktrinası»ndan sonra 
Amerika qitəsində öz nüfuzunu yaymağa səy göstərirdisə, 
Rusiya hələ XV əsrin sonu-XVI yüzilliyin əvvəllərində 
mərkəzləşmiş vahid dövlətə çevrildikdən sonra öz sərhəd- 
lərindən şərqə, şimala və cənuba doğru ərazilərə nüfuz 
etməyə, bu regionları hakimiyyəti altma almağa səy 
göstərirdi. XIX yüzilliyə müstəmləkəçi-imperialist dövlət- 
lər kimi daxil olan yuxarıdä adlarmı qeyd etdiyimiz bir 
çox dövlətlər həıuin əsrdə «Şərq məsələsi» kontekstində
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Osmanlı imperiyasmı parçalamaq uğrunda istər Türkiyə 
ilə, istər də öz aralarmda gərgin mübarizə aparırdılar. 
1815-ci il Vyana konqresində yaradılan «Müqəddəs 
ittifaq» üzvlərinin 1822-ci iL Verona konqresindən sonra 
«Şərq məsələsi» daha da aktuallaşdı və həmin mülparizə 
sonrakı dövrdə Rusiyanm digər Qərbi Avropa ölkələri ilə 
qarşıdurmasmm kəskinləşməsi ilə nəticələndi. Avropa 
dövlətləri, xüsusilə Böyük Britaniya, Fransa və Avstriya- 
Macarıstan Osmanlı imperiyasmın əraziləri uğrunda 
mübarizə zamanı Rusiyanm Türkiyə ilə apardığı müha- 
ribələrdə istənilən uğuruna o qədər həssaslıqla yanaşır- 
dılar ki, hətta bir çox hallarda özlərinin də təşkilatçısı və 
təhrikedicisı olduqları Rusiya-Osmanlı müharibələrində 
Türkiyəyə fəal şəkildə hərbi yardım edirdilər.

Bununla belə, iki əsrə yaxm müddətdə apardığı müha- 
ribələrdə çar Rusiyası addım-addım öz məqsədinə nail 
oldu: həm Qara dənizdə Rusiyanm nüfuzu bərqərar edil- 
di, həm də Qafqaz ələ keçirildi. XIX əsrin ikinci yansmda 
Şərqi Anadolu məsələsi Qərbi Avropanm iri dövlətləri ilə 
Rusiya arasmda daha bir gərgin münaqişə nöqtəsinə çev- 
riləndə məşhuı* «parçala və hökm sür» prinsipi ilə hərəkət 
edən çarizm bölgədə xalqlar arasmda milli ədavəti qızış- 
dırmaqla, düşmənçilik və nifaq toxumu səpməklə öz ma- 
raqlarmı təmin etməyə başladı. Rusiya konkret bu siya- 
sətilə bölgədə hər hansı yeni müstəqil dövlətin, o cüm- 
lədən erməni dövlətinin yaranmasmda marağmm olmadı- 
ğmı göstərirdi. Lakin yerli xalqlarm inadlı müqaviməti, 
fərqli din amili, bölgədə yerli türkdilli əhalinin böyük 
üstünlüyə malik olması çarizmin separatçı xislətinə yaxşı 
bələd olduğu ermənilərə fəal hərbi yardımmı zəruri edirdi.

Rusiya erməni hərəkatmm təşkilatlanması üçün həm 
xaricdə erməni siyasi təşkilatlarmm yaranmasma kömək 
edir, həm də öz ərazisində belə qurumlarm mövcudluğuna
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və istənilən fəaliyyətinə göz yumurdu. Təbii ki, erməni- 
lərdən istifadə edilməsi barədə planları Rusiya daha çox 
Şərqi Anadolu məsələsində məqbul hesab edirdi və 
Türkiyədə baş verən qanlı erməni iğtişaşlarmda çarizmin 
təhrikçi, himayədar siyasətşinə dair çoxsaylı faktların 
mövcudluğu flkrimizin sübutu üçün əsas ola biləı*. ,

1894-cü ildə Rusiya xarici işlər naziri S.Sazonov çar II 
Nikolaya yazırdı: «Məlum xalqı (erməniləri -  E.C.) 
köçürməkdə məqsəd gələcəkdə öz dövlətinin salamatlığmı 
təmin etməkdir, çünki ermənilər harada yaşayırlar-yaşa- 
sınlar, qiyam etmək fıkrindən heç vaxt vaz keçmirləı*. Bu- 
na görə hökumət onların çoxunu köçürməyə və nə qədər 
mümkünsə, etibarlı hissəsini saxlamağa çalışır». 1895-ci 
ilin yanvarında isə II Nikolay İstanbuldakı rus səfırinə 
məsləhət görmüşdü ki, türklərin ermənilər tərəfmdən qət- 
lini təhqiq edən komissiyada rus nümayəndəsi ingilis nü- 
mayəndəsi ilə yox, fransız nümayəndəsi ilə yaxınlıq etsin, 
çünki ingilis «başqa məqsədlər güdə bilər» (72, s. 121- 
122). N.N.Şavrov ingilislərin erməniləri təhrik etməsi ilə 
bağlı yazırdı ki, 1864-cü ildä Qafqaz idarələrində çoxluq 
təşkil edən erməııi və gürcülərdə millətçilik düşüncəsi 
oyandı. Erməni və gürcü çarlıqlarım yenidən dirçəltmək 
ideyası londonda ustalıqla onlarm rəhbəıiərinin beyninə 
yeridildi ki, bu da onlarda Cənubi Qafqazda daha çox 
ərazilər zəbt etmək cəhdinə səbəb oldu (175, s. 68).

Osmanlı hökumətinin erməni hərəkatma qarşı inamlı 
mübarizəsi bu hərəkatın, Rusiyanm hakim dairələrinin 
maraqlarma uyğun olmasa da, ermənilərin əsas fəaliyyət 
mərkəzinin Cənubi Qafqaza keçməsinə səbəb oldu. Bu 
zaman erməni terrorçu siyasi təşkilatları, xüsusilə 
Daşnaksütyun çarizmin iradəsindən kənar öz müvafiq 
planlarma malik idilər. Ermənilərə görə, iri dövlətlərin 
mənafeləri üçün onların əlində alət rolunu oynadıqları

I  I  ^  ^  '  .m  A  ^  JK ^  M  ^  *  *  • »  <  ^  A  ^  •
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Şərqi Anadoludansa, Cənubi Qafqaz daha əlverişli fəaliy- 
yət bölgəsi idi. Digər tərəfdən isə, belə görünür ki, Rusiya 
Şərqi Anadolu ilə bağlı növbəti cəhdlərini getdikcə 
kəskinləşən beynəlxalq şəraitdə yaxm gələcəyə saxlamağı 
daha münasib hesab edirdi. Həm də bu zaman Osmanlı 
türkləri ilə yaxm olan və Cənubi Qafqazda çoxluq təşkil 
edən azərbaycanlılarm mümkün müqavimətini neytrallaş- 
dırmaq lazım idi. Cənubi Qafqazm ən böyük sənaye şə- 
həri olan Bakı da XX əsrin əvvəlləri üçün potensial inqila- 
bi çıxışlar mənbəyinə çevrilmişdi. Məhz bu baxımdan 
Azərbaycanda da ermənilər bir münaqişə vasitəsi kirni 
ruslara lazım idilər.

Lakin əsrlərin qovuşuğunda yaranmış mürəkkəb geo- 
siyasi vəziyyət və Rusiyanm bölgədəki həm qlobal, həm 
də məhəlli maraqları ermənilərin nəzarət altmda saxla- 
nılmasmı zəruri edirdi. Eyni zamanda 1881-ci ildə çar II 
Aleksandrııı öldürülməsindən sonra hakimiyyətə gələn 
oğlu III Aleksandrm (1881-1894) dövründə yayılmağa 
başlayan rus millətçiliyi və şovinizmi sonuncu çar II 
Nikolaym (1894-1917) dövründə daha da genişlənmişdi. 
Digər tərəfdən Rusiya YaxıJi Şərqdən Ingiltərəni sıxışdı- 
raraq bütövlükdə çıxarmaq üçün Türkiyə ilə, hər halda 
rnüvəqqəti də olsa, sazişə girmək lüzumunu hiss etmişdi. 
Türkiyə mənbələrinin məlumatlarmdan belə aydm olur 
ki, XIX əsrin sonunda II Əbdiilhəmidlə II Nikolay ara- 
smda bu istiqamətdə məxfı bir razılaşma olmuşdur. Hə- 
min sazişin şərtlərindən biri Rusiyanm öhdəsinə götürdü- 
yü ermənilərdən üz çevirmək, türklər əleyhinə olan təh- 
riklərdən əl çəkmək idi. Bununla da erməniləri II Alek- 
sandr dövründə qətiyyətlə müdafiə edən Rusiya bu siya- 
sətiııdən mlıvəqqəti əl çəkməli oldu.

Türkiyəni inandırmaq üçün ermənilərə qarşı bir sıra 
qəti tədbirlər görüldü. 1884-cü ildən Tiflisdə çıxan erməni
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pzQtı «Mşak» bağlandı. Həmin il Eçmiədzin katolikosu 
seçilən İstanbul erməni kilsəsinin patiriarxı, Türkiyədəki 
iğtişaşlarda fəal iştirakı ilə məşhur olan Nerses 
Varjapetyanm təyinatı qəbul edilmədi və oııun Rusiya 
ərazisinə daxil olmasma icazə verilmədi. 1885-ci ildə
A • •  • • « . "«« t * r  * •  * '*' * ̂ , •  •

erməni məktəblərinin biı* çoxu bağlandı. 1896-cı ildə isə 
bir çox erməni ziyalıları Sibirə sürgün edildi. Erməni 
xeyriyyə cəmiyyətləri bağlandı, erməni mətbuatma senzu- 
ra qoyuldu. Erməni məsələsi ilə çarm tapşırığma ə'sasən 
xüsusi məşğul olan Qafqazm o zamankı hakimi knyaz 
Qolitsmm 1898-ci ildə təqdim etdiyi məlumatda çarın 14 
iyun 1897-ci il sərəncamı ilə erməni məktəblərinin Rusiya 
Təhsil Nazirliyinə tabe edilməsi haqqmda göstərişinə tabe 
olmaq istəməyən 320 məktəbin bağlandığı, 31 məktəbin 
isə fəaliyyətinə davam etdiyi bildirilirdi. Məlumatdan 
Qafqazdakı erməni mətbuatmm çarizmə qarşı mııxalif 
mövqedə olduğu, erməni xeyriyyə cəmiyyətlərinin siyasət- 
lə məşğul olduqları aydm olurdu. Qolitsmm bu məlumatı 
ermənilərə qarşı Türkiyə ilə razılaşmanm tələblərindən 
doğan tədbirləri gücləndirmək üçün əsas olmuş, 1901-ci 
ildə hökumət tərəfındən «ümid və azadlığın müqəddəs 
yeri» kimi Rusiyaya üz tu.tan Türkiyə vətəndaşı olan 
ermənilərə ya dərhal rus təbəəliyini qəbul etmələri, ya da 
Rusiya torpaqlarmı tərk etmələri təklif edilirdi (149, s. 
368-373). Ermənilər bu təklifı qəbul etməyib yenidən geri 
qayıtmaq istədikdə isə çarizm sərhədləri gücləndirərək 
hərbi güc hesabma bunun qarşısmı alırdı. Bu fakt Rusiya 
hakim dairələrinin ermənilərlə bağlı xüsusi planlannm 
olduğuııu sübut edir. Çünki əks təqdirdə hakimiyyət yüz 
minlərlə qaçqınm ölkəyə təşrif buyurması kimi ağır 
problemi könüllü olaraq qəbul etməzdi.

Qafqaz hakimi knyaz Qolitsımn ermənilərə qarşı 
radikal mövqeyi ermənilərin ona sui-qəsd törətmələri ilə

126



nəticələndi. 1903-cü ilin oktyabrm 14-də Tiflisdə Hnçaq 
üzvləri tərəfmdən təşkil edilən aksiya nəticəsində ağır 

. yaralanan Qolitsm çar tərəfındən Peterburqa dəyişildi. 
Onun yerinə isə İ.Vorontsov-Daşkov təyin edildi. 
Bununla da çarizmin ermənilərlə bağlı siyasətində mühüm 
taktiki dəyişikliklər baş verdi. Ermənilər İ.Vorontsov- 
Daşkovun iqamətgahma asanlıqla yol tapa bildilər. 
Hakim dairələr inqilabi cəhətdən təhlükəli regiona 
çevrilən Cənubi Qafqazda erməniləri sıxışdırmaqdansa, 
onların potensial təhlükəyə'çevrilmiş qüvvəsindən daha 
səmərəli istifadə etmək qərarma gəldilər. Hətta 1905-ci il 
avqustun 5-də erməni kilsələrinin 1903-cü ildə müsadirə 
olunmuş əmlakmm özlərinə qaytarılması barədə çar 
fərmanı verildi. Çarizm yeni canişinin əli ilə təşkil etdiyi 
qırğmlarda aşağıdakı taktikanı həyata keçirirdi: bir 
tərəfdən inqilabiləşən, hakimiyyəti hədələyən çıxışlara 
cəhd edən xalqlar, digər tərəfdən isə Rusiya üçün 
arzuedilməz xalqa çevrilmiş ermənilər milli münaqişənin 
qarşı-qarşıya duran tərəfləri kimi bir-birini qıraraq 
zəifləyəcək, bundan çarizm qazanmış olacaqdı.

Rusiyanm azərbaycanlılara qarşı düşmən münasibə- 
tinə rəvac verən bir amil milli və dini mənsubiyyətlə bağlı 
idisə, digər cəhət XIX əsrin sonu-XX əsrin əvvəllərində 
xüsusilə Bakıda yaranan inqilabi mühitlə bağlı idi. Bölgə- 
də ictimai-siyasi şəraitin çarizmin arzulamadığı istiq^mət- 
də formalaşmasmm əsas səbəbi XIX əsrin ikinci yarısm- 
dan başlayaraq Bakıda neft sənayesinin inkişafı ilə bağlı 
Azərbaycanm paytaxtmm iri sənaye mərkəzinə çevrilməsi 
ilə bağlı idi. Miıxtəlif yerlərdən kəsbkarlıqla bağlı Azər- 
baycana üz tutanlarm hesabma Bakı çoxmillətli, beynəl- 
miləl şəhərə çevrilmişdi. Həmin dövrdə Bakınm çarizmi 
qorxuya salan tətillər və inqilabi çıxışlar mərkəzinə 
çevrilməsi bəhs olunan amilin əsasmı təşkil edirdi.
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1905-ci ildə Bakıda keçirilmiş rəsmi təftiş materiala- 
rında göstərilirdi ki, Bakıda.«neft sənayesi yaranmağa 
başladığı vaxtdan, XIX əsrin 70-ci illərinin əvvəllərindən 
etibarən ermənilər burada məskunlaşmağa başlamışlar; 
xüsusən, son 10-15 ildə ermənilərin buraya axını daha da 
güclənmişdir və hazırda şəhər əhalisinin cəmi 15 faizini 
ermənilər təşkil edir» (bax: 77, s. 97). Başqa bir məlumata 
görə, XIX əsrin sonu üçün Bakı zəhmətkeşlərinin 17,5 
faizini təşkil edən ermənilər yüksək ixtisas tələb edən 
vəzifələrin 25 faizini tuturdularsa, az əmək haqqı olan, 
ixtisassız «qara» fəhlələrin 70 faizini müsəlmanlar təşkil 
edirdi. 1893-cü ildə təkcə Bakı neft sənayesində işləyən 
fəhlələrin 28 faizi erməni idi (101, s. 28). Nəzərə alsaq ki, 
bu zaman Bakı şəhərində yaşayanların sayı 200 mini 
ötmüşdü, onda ermənilərin əhalinin sayında nəzərəçarpa- 
caq çəkiyə malik olduqları aydın olaı*. Erməııilərin 
Azərbaycana sadəcə kəsbkaıiığa gəldiyini söyləmək; təbii 
ki, doğru olmazdı. Çarizmin xüsusi himayəsi ilə erməni 
burjua dairələri Cənubi Qafqazda, o cümlədən Azərbay- 
canda əlahiddə imtiyazlaıia öz fəaliyyətlərini genişləndi- 
rirdilər. Belə ki, XIX yüzilliyin 60-70-ci illərində Azərbay- 
can neft sənayesinin 88 faizi yerli sahibkaıiarın ixtiya- 
rında və yalnız 9 faizi erməni sahibkarlarımn əlində'idisə, 
artıq 1909-cu ildə Bakıda fəaliyyət göstərən 167 neft səna- 
yesi müəssisəsinin 32,9 faizi, yəni üçdə biri erməniıərə 
məxsus idi, həm də erməni kapitalı əsasən, orta və irimiq- 
yaslı neft sənayesi müəssisələrində üstünlüyü ələ almışdı
(77, s. 98).

Bakı nefti hesabına hədsiz sərvətlər əldə edərək vaıia- 
nan erməni sənaye burjuaziyası «ölkədə sənaye həyatmın 
tamamilə yoxluğu» ucbatmdan əslində elə bütövlükdə 
Bakıda kök salmışdı. Erməni müəllifləri erməni sənaye 
burjuaziyasmm və erməni proletariatınm yaşadıqları
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torpaqlarm hüdudlarmdan kənarda formalaşdığmı inkar 
etmirlər. «Kənarda» ifadəsinin isə daha çox Azərbaycana 
aid olduğu şübhəsizdir. Bu baxımdan onsuz da bölgədə 
ərazi qoparmaq arzusu ilə yaşayan ermənilərin Rusiyanm 
himayəsinə sığman iqtisadi ekspansiyalarımn siyasi iddia- 
lar doğuracağı və elə doğurduğu, ermənilərin bilavasitə 
xislətlərinin səciyyəvi cəhəti kimi, bəri başdan aydm idi. 
Əslində erməni kapitalı bu istiqamətdə səfərbər olunmuş 
və yalançı təbliğat maşmı art'ıq Avropada işə sahnfmşdı. 
XX əsrin ilk illərində məşhur alim V.Veliçko yazırdı ki, 
«erməni inqilabi dərnəklərinin mövcud olduğu Fransa və 
Aimaniyada Bakı neft sənayeçilərinin pulu hesabına 
ermənilərin xeyrinə güclü təbliğat aparılır...» (156, s. 73) 

Beləliklə, XX əsrin başlanğıcmda, əvvəlki dövrdə 
Osmanlı Türkiyəsində olduğu kimi, Azərbaycanda da 
çarizmlə erməni hərəkatmm mənafeləri xeyli dərəcədə üst- 
üstə düşürdii. Burada da ermənilər öz dövlətlərini qur- 
maq ııaminə xalqımıza qarşı iri dövlətlərin əlində alət 
olıııaq missiyasmı həyata keçirməyə tam hazır idilər. Yük- 
sək rütbəli bir çar məmurunun «Bakı elektrik zənginin 
düyməsinə bənzər bir şeydir... həmin düyməni basan kimi 
bütün Rusiyanı həyəcan bür.üyür» deməsi çarizmin ermə- 
nilərə münasibətdə məqsədli himayədarlıq siyasətinin 
hansı hədəflərə yöııəldiyini aydmlaşdırmağa imkan verir. 
Millətlərarası ədavətin qızışdırılması, milli qırğmlarm 
təşkil edilməsi çarizmin monarxiyanı hədələyən inqilabi 
cəhdlərdən qurtarmaq cəhdinin təzahürü idi. Müstəmlə- 
kəçiliyin ənənəvi forması olan xalqlar arasmda düşmənçi- 
liyin, ədavətin yaradılması, milli münaqişələrin qızışdırıl- 
masmda çar hökuməti Azərbaycandakı hadisələrə qədər 
artıq yaxşı təcrübə toplamışdı. Polşa və Baltikyanı ölkə- 
lərdə çarizm həmin üsullardan uğuıia istifadə etmişdi. 
«Xalqlar həbsxanası» admı Rusiya öz hakim dairələrinin
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həmin qəsbkar fəaliyyəti nəticəsində qazanmışdı.
XX yüzilliyin əvvəllərində çarizm Azərbaycandakı 

qırğmlarm əsas təşkilatçısı olsa da, ermənilərin milli 
münaqişənin qızışdırılmasmda könüllü alət olmaları, 
eləcə də o vaxt Azərbaycanda bütövlükdə cəmiyyətin 
ınaariflənmə vəziyyətinin aşağı səviyyədə olması rus 
hakim dairələrinin pərdə arxasında qala bilməsinə şərait 
yaradırdı. Müstəmləkə həyatı xalqlar arasında yaranmış 
coğrafı sərhədlərin müvəqqəti və şərti olaraq itməsinə 
səbəb olmuşdusa da, azərbaycanlılarm torpağa bağlılığı 
və inadlı müqaviməti milli qırğınlarm təşkilində Rusiya- 
nııı planlarma nəinki mane olur, əksinə, müəyyən mənada 
təkan verirdi. Çünki daha çox bu amil bölgədəki həssas 
etnik sabitliyi pozmaqda çar məmurlarma kömək edirdi.

Hadisələrin xarakteri, miqyası və gedişi azərbaycanlı- 
larm soyqırımmm dövlət səviyyəsində hazııianıb həyata 
keçirilən • cinayət olduğunu göstərirdi. Xüsusilə 1903-cü

•  ^

ildən, qraf I.Vorontsov-Daşkovun Qafqaza hakim təyin 
edilməsindən sonra hadisələr daha qızğm şəkil almışdı. 
Türklərə nifrətini, ermənilərə isə xüsusi hüsn-rəğbətini 
gizlətməyən bu şəxs hər yerdə öz məmurlarma və 
kazaklara erməniləri himayə etmək barədə göstəriş 
vermişdi. Qanlı hadisələriıi çar məmurları tərəfmdəıı 
qızışdırılması, onlarm bir çox hallarda rus qoşuntanna 
ermənilərlə bir cəbhədə döyüşmək əmri verməsi, ən yaxşı 
halda isə çar çinovniklərinin müşahidəçi mövqeyi tutması 
azərbaycanlılarm soyqırımmm mütəşəkkilliyini təmin 
etmək baxımmdan düşünülmüşdü. Bakıda qubernator 
Nakaşidze, Deminski, Lileyev, İrəvanda qubernator 
Paskeviç, vitse-qubernator Baranovski, Naxçıvanda qəza 
polis rəisi Angil, Şuşada Qalaşşapov və digərləri milli 
qırğmlarm birbaşa təşkilatçısı və təhrikçiləri idilər. Bir 
çox hallarda bu məmurlar azərbaycanlı əhaliyə qarşı
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qırğmları özlərinin bilavasitə göstərişləri ilə başlayır, 
sonra isə qanlı hadisələri soyuqqanlılıqla seyr ediı*, dəh- 
şətli faciəyə göz yumur, insanlaıın kömək üçün etdikləri 
müraciətləri qulaqardına vururdular. Bunu nəzərdə tutan 
«Molla Nəsrəddin» jurnalı həmin dövrə aid nömrələrinin 
birində çarizmin riyakarlığmı ifşa edərək yazırdı: «Bu nə 
sirdir ki, erməni-müsəlman vuruşması düşən kimi höku- 
mət əsgərləri elə şiddətli azara mübtəla olurlar ki, təbiblər 
onların çölə çıxmasmı rəva görmürlər».

Münaqişə illərində Azərbaycanda bolşevik, menşevik, 
eser, kadet, oktyabrist partiyalarmm yerli komitələri və 
təşkilatlarmdan başqa, digər xırda burjua, anarxist 
təşkilatlar və qruplar da meydana gəlmiş və fəaliyyət 
göstərmişlər. 1905-1907-ci illər inqilabı dövründə mütlə- 
qiyyət quruluşunu açıq müdafıə edən, onun uğrunda hər 
cür çirkin vasitələrdən istifadə edərək mübarizə aparan 
partiyalar da meydana gəlmiş və formalaşmışdı. Onlar- 
dan «Rus xalqınm ittifaqı», «Mixail Arxangel ittifaqı» 
kimi qaragüruhçu hökumət partiyaları çar mütləqiyyətini 
müdafıə edir, hakim millətçilik şovinizmi, antisemitizm 
təbliğ edirdilər. Bu təşkilatlar yerli xalqlara qarşı müxtəlif 
cinayətlər təşkil edir, yəhudi talanları, erməni-müsəlman 
qırğını törətmək kimi çirkin və vəhşi vasitələrə əl atırdılar 
(101, s. 55). *

Azərbaycanda milli qırğrnlarm törədilməsində' əsas 
rolu Türkiyədən gələn ermənilər oynadılar. Bu ölkədəki 
tığursuzluqdan sonra «...Bu məzlumlar dərhal özlərinə 
gəldilər və öz qara əməllərini göstərdilər... Bura 
Türkiyədən daha güclü axm başladı. Hər şeyə hazır olan 
daha yarım milyon nəfər gəldi. Bu baş verənlər 
ermənilərin özləri tərəfmdən biı* tərəfdən axmaqlıq və çox 
vaxt rus hakimiyyət adamlarmm mənəvi rəzaləti, digər 
tərəfdən isə onlarm siyasi tərbiyəsi ilə izah edilirdi».
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Gəncə, Irəvan və Qars vilayətlərinə köçürülən bu 
ermənilərdən 200 mini Rusiya təbəəliyini qəbul etmişdi 
(161, s. 8, 11). Bununla da erməni siyasi təşkilatlarmm 
artıq qanlı iğtişaşlara Azərbaycanda davam etmələri üçün 
əlverişli zəmin yaranmışdı. Rusiyanm köməyi ilə 
Türkiyəyə zərbə vurmaq, qisas almaq ümidi ilə Cənubi 
Qafqaza gələn ermənilər burada da eyni millətlə 
qarşılaşdıqda qisasçılığa elə Azərbaycandan başladılar. 
«Novaya vremya» qəzetinin İrəvan müxbiri Qriqoryev 
yazırdı ki, bölgədə törədilənTbütün cinayətlərin 80 faizini 
məhz Türkiyə erməniləri törədirdilər. Onların sı'raları 
muzdlu qatilləı* və bədnam «milli amallar» uğrunda 
məcburi fədakarlıq edənləıiə dolu idi (bax: 156, s. 137).

1905-1907-ci il milli qırğmları ərəfəsində çarizmin 
erməni hərəkatmı öz istədiyi məcraya yönəltməsi cəhdi 
ermənilərin daha da azğmlaşmasma səbəb olmuşdu. 1903- 
cü ildə Eçmiədzin kilsəsinin ixtiyarmda olan torpaqlarm 
çarın fərmanma uyğun olaraq Rusiya Torpaq və Əmlak 
Nazirliyinin sərəncamma keçirilməsi öz xalqı arasmda 
böyük nüfuza malik olan, ermənilərin dini-ideoloji, mənə- 
vi, bir çox hallarda. isə birbaşa hərbi-siyasi rəhbər təşkilatı 
kimi çıxış edən qriqorian kilsəsinin ııiövqeyini zəiflətmək 
məqsədi daşıyırdı. Ermənilər böyük ümidlərlə pənah 
gətirdikləri Rusiyanm bu addımma müxtəlif şəhəıiərdə 
çar üsul-idarələrinə və məmürlarma qarşı silahlı çıxışlar 
və sui-qəsdlərlə cavab verdilər. V.Veliçko qeyd edir ki, 
ermənilərin bu siiahlı çıxışları bütün şəhərlərdə xüsusi 
işarə rolunu oynayan kilsə zənglərindən sonra törədil- 
mişdi. O lıəm bu, həm də ermənilərin çox güclü silah am- 
barlarma malik olmaları, Bakıda və Qarsda strateji möv- 
qeləri ələ keçirmələri faktlarma əsaslanaraq çarizmin mə- 
lum addımma qarşı yönəlmiş silahlı iğtişaşların əvvəlcə- 
dən planlaşdırılmış oldıığu fıkrinə gəlir (156, s. 139-143).
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XIX əsrin sonu-XX əsrin ilk illəri Azərbaycanda siyasi 
həyatm canlanması, ictimai-siyasi təşkilatların təşəkkül 
tapması mərhələsi kimi də yaddaqalan olmuşdur. Təəssüf 
doğurucu haldır ki, Azərbaycan milli burjuaziyasmm 
qeyri-milli burjuaziyaya nisbətdə öz torpaqlarımızda belə 
bəhs edilən tarixi mərhələdə kəmiyyət baxımmdan geri 
qälması siyasi həyata da öz təsirini .göstərməkdə idi. Yeni 
yäyıian siyasi-ideoloji prinsiplərin daşıyıcısı olan milli 
ziyalılann sayı digər millətlərdən olan ictimai-siyasi xa- 
dimlərin arasında barmaqla şayılacaq qədər az idi. Bunun 
müqabilində qeyri millətləriiı nümayəndələri Azərbayca- 
nın ictimai-siyasi həyatmda nəzərəçarpacaq mövqeyə ma- 
lik idibr. Belə ki, o dövr üçün populyar olan sosial-de- 
mokraüyä hərəkatmm və marksizmin Azərbaycanda ya- 
yılmasında əsas işi qeyri-azərbaycanlılar, məsələn, P.To- 
çisski, A.Yenukidze, L.Krasin, İ.Sturua, V.Ketsxoveli, o 
cümiədən erməniləı* S.Avetisyan, A.Bekzadyan, B.Knun- 
yants, M.Məlikyan və b. görürdülər. Belə aydm olur ki, 
ermənibr artıq XX əsrin əvvəlləri üçün Cənubi Qafqazm 
siyasi həyatma Daşnaksütyun, Hnçaq və digər milli 
U'şküatiardan kənarda da fəal müdaxilə edirdilər (ətraflı 
ınəlumat üçün bax: 155, s. 232-239).

XX əsrin əvvəllərində erməni hərəkatmm Cənubi 
Qafqaza keçməsinə şərait yaradan çarizm özünün 
müəyyon etdiyi çərçivəni -aşma təhlükəsini duyaraq 
erraənibr tərəfmdən təşkil edibn iğtişaşlarm fəallarım 
həbs edir, polisin gücü hesabma terrorun qarşısmın 
alınmasına çalışırdı. Lakin sonrakı dövrdə Cənubi 
Qafqazda, xüsusilə Bakıda cərəyan edən siyasi hadisələr 
yerli çar məmurlarmda erməni hərəkatmdan öz 
mənafelərinə uyğun istifadə etmək ideyasmı doğurdu. 
Inqilabi cəhətdən narahat və siyasi baxımdan mütəhərrik 
bölgədə -  Cənubi Qafqazda müstəmləkəçilərin artıq
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nəzarətdə saxlaya bilmədikləri getdikcə äzğınlaşan erməni 
təşkilatlarmm fəaliyyəti, beynəbcalq şəraitin də xeyli 
mürəkkəbləşdiyi bir dövrdə, hakimiyyət dairələri üçün 
böyük narahatlıq mənbəyinə çevrilmişdi. Başda Qafqaz 
canişinliyi olmaqla, onun quberniya və qəzalarındakı 
nümayəndələri iki potensial təhlükəni eyni zamanda 
aradan qaldırmaq -  həm inqilabi hərəkata ağır zərbə 
vurmaq, həm də erməni hərəkatmı cilovlamaq üçün miili 
ədavətin qızışdırılması üsulunun əlverişli olacağım anladı- 
lar. Məhz bu səbəbdən milli-etnik cəhətdən ermənilərin 
köçündən sonra daha həssas bölgəyə çevrilmiş Cəııubi 
Qafqazda, daha çox Azərbaycanda çarizm milli qır^mları 
özünəməxsus canfəşanlıqla həyata keçirdi.

Türkiyədəki erməni iğtişaşlarmda Rusiya ilə bərabər 
Qərbi Avropa ölkələri, xüsusən İngiltərə və Fransa da 
əhəmiyyətli dərəcədə təhrikedici və təşkılatçılıq siyasəti 
yeridirdilər. Bundan istifadə edən rəsmi rus dairələri hadi- 
sələrin məsuliyyətini Osmanlı hökumətinin, günahmı isə 
İngiltərənin üzərinə qoyurdusa, Azərbaycandakı qırğın- 
larda məsuliyyət birbaşa Rusiyanm üzərinə düşürdü. 
Çünki Osmanlı dövlətinin torpaqları uğrunda pərdəarxası 
mübarizə özünü daha çox «erməni məsələsi»ndə büruzə 
verirdi. Bu qəbildən olan istənilən uğursuzluğun günahını 
mübarizə aparan tərəüər bir-birilərinin üzərinə atırdılar. 
XIX əsrdən bəri bilavasitə Rusiyanm tərkibində olan 
Cənubi Qafqaz isə yalnız I dünya müharibəsindən sonra 
beynəlxalq maraqların toqquşduğu bölgəyə çevrilmişdi.

XIX əsrin sonunda baş vermiş qanlı hadisələrdə ermə- 
ni hərəkatmm önündə Daşnaksütyun partiyası və Hnçaq 
gedir, bütün iğtişaşlara bu terrorçu qurumlar təşkilatçıİıq 
və nəzarət edirdilər. Heç vaxt mövcud olmamış xəvaii 
«Böyük Ermənistan» dövlətinin «əraziləri»ni nəzəri cəlıot- 
dən gündən-günə genişləndirən Daşnaksütyun 1904-cü
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ikiə Qərbi Azərbaycanı da öz planlarma daxil etdi. Bun- 
dan sonra Naxçıvanda və digər vilayətlərdə erməni vəhşi- 
iiyindən dinc müsəlmanların qaçmaq yolu ilə canlarım 
qurt.armaqdan başqa yolları qalmamışdı. Daşnaksütyun 
partiyasmın 1904-cü il qurultaymda qəbul edilən qərarm 
Rusiya ilə Türkiyə arasmda ikili məngənədə qalmalarma 
səbəb olacağmdan çəkinən daşnakiar öz fıtnəkar fəaiiy- 
yəüərinin yainız Türkiyəyə qarşı yönəldiyini göstərmək 
üçün cınayətkarlarm tutuimasında rus hakim dairələrinə 
açıq şəkildə kömək etməyə başladılar (160, s. 11).

XIX yüzillik boyu və XX əsrin əvvəllərində davam 
edəii erməni köçürüiməiəri. iiə paralel olaraq böigədə 
n»;4aşdırma və xristianlaşdırma siyasəti yürüdən çarizmin 
əsas məqsədi Cənubi Qafqazm bütövlükdə yainız xristian 
əhaİinin yaşadığı bölgəyə çevriiməsi idi. Hələ 1913-cü iidə, 
yəni X Balkan müharibəsi dövründə Qafqaz canişini 
i.Vorontsov-Daşkov çara özünün hesabat məruzəsində 
yazırdı lci, əgər gələcəkdə Qafqaz xaiqlarımn separatiz- 
mindən qorxmaq iazım gəiərsə, bu, yainız müsəimaniar 
tərəfındən ola biiər. O, müsəiman xalqlarmm özünəməx- 
sushıq və vicdan azadlığı hüququnu tanısa da, beiə 
•.KVı.icəyə gəimişdi ki, oniarı rus mədəniyyətinə cəlb etmək 
və onlar arasında rus hüquqi düşüncə başianğıcı toxumu 
səpmək vasitəsilə təsir göstərmək lazımdır. Bununia belə
o, xüsusi olaraq qeyd edirdi ki, müsəimanlarm mədəni 
təbəqələri arasında miiii özünüdərk ideyaiarı inkişaf 
etməyə başiamışdır ki, bu da Rusiyanın maraqiarı üçün
xüsusilə təhiükəlidir (155, s. 201).

Xatırladaq ki, bundan bir əsr əvvəl, hələ 1817-ci ildə 
almanlarm torpaqlarımıza köçürüiməsi prosesi həyata 
keçirilmişdi. 1830-cu il oktyabrın 20-də isə dini təriqətinə 
görə fərqlənən «təriqətçi və bidətçi» rusların Azərbaycan 
'‘Orpäqlarma köçürülməsi haqqında hökumət sərəncamı
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verilmişdi. Nəticədə XIX əsrm sonunda Azərbaycamn ən 
miinbit torpaqları faktiki olaraq rus köçkünləriııin əiində 
cəmləşmişdi (35, s. 53-54). Çarizmin zorakı ruslaşdırma 
və xristianlaşdırma siyasəti isə hələ XIX əsrin 30-cu 
illərindən, Şimali Azərbaycanm Rusiyaya birləşdirilmə- 
sindən dərhal sonra, erməni köçürülmələri ilə paralel ola- 
raq başlanmışdı. Həmin dövrdə Azərbaycanm müxtəlif 
bölgələrində çarizm əleyhinə baş verən xalq üsyan və 
çıxışları da bir çox hallarda məhz bu müstəmləkəçi 
siyasətin əleyhinə yönəlmişdi.

Bir əsr davam edən erməni köçürülmələrini, oıüarın 
da ən münbit torpaqlarda yerləşdirildiklərini nəzərə alsaq, 
belə düşünmək üçün ciddi əsaslar vardır ki, əslində tor- 
paqdan məhrum edilmiş azərbaycanlılarm fıziki cəhətdən 
də məhv edilməsi üçün erməniləıiə milli ədavət saım'aq və 
bununla məqsədini tam şəkildə həyata keçirmək istəyən 
çarizmin erməniləri himayə siyasətinin kökündə sırf öz 
müstəmləkəçi maraqları dururdu. Azərbaycamrı Rusiya 
ilə İran arasmda bölüşdürülməsindən sonra çarizmin 
ruslaşdırma və xristianlaşdırma siyasətində kütiəvi erməni 
köçürülmələriııdən sonra azərbaycanlılarm soyqırımı 
növbəti, sonuncu mərhələ kiıııi nəzərdə tutulmuşdu.

Rusiyanm azərbaycanlıları məhv etmək naminə Cənu- 
bi Qafqazda milli qırğm törətmək siyasəti çarizmin bütün 
varlığı boyu özünü göstərən qəsbkar prinsipə əsaslanırdı. 
Daşnak ideoloqu Aknuni (Xaçatur Malumyan) 1905-ci 
ildə Cenevrədə nəşr edilmiş «Qafqaz yaraları» kitabmda 
yazırdı ki, 1904-cü ilin sonlarmda Qafqazm yüksək rüt- 
bəli məmurları Peterburqa Çağırılmış, uzun müzakirələr- 
dən sonra bəzi məxfı qərarlar qəbul edilmiş, xüsusi proq- 
ram tərtib olunmuşdu. Proqrama görə, qırğmla emıəniləri 
zəiflətmək, iqtisadi güclərinə zərbə vurmaq, xüsusilə 
Ararat. bölgəsindəki ermənilərin saymı azaltmaq, bunuııla
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da boyun əyməyən ermənirəri əzərək Qafqazdakı digər 
miİlətlərə bir dərs vermək, sonra da qüvvətlənib özlərinə 
daha lazım olmayan türkləri təqib edərək panislamizm 
ideyalarmı məhv etmək planlaşdırılırdı. Eyni zamanda 
türk panislamistləri tərəfındən rus-yapon müharibəsindən 
sonra Qafqazdakı xristianları zəiflətmək üçün ruslarm 
razılığı ilə ermənilərə hücum qərara almmışdı (bax: 149, s. 
532). Əlbəttə, daşnak fəalı olmuş Aknuninin bu fıkiıiə- 
rində Daşııaksütyunun əvvəlcədən planlaşdırdığı qählı 
hadisələrin məsuliyyətini azərbaycanlılarm üzərinə atmaq 
niyyəti aydm sezilsə də, bütövliıkdə hadisələr ərəfəsində 
nəşı* edilmiş kitabdakı həmin fıkirlər çarizmin şovinist 
siyasətini üzə çıxarır. Təbii ki, «türk panislamistlərinin 
Qafqazda xristianları zəiflətmək üçün rusların razılığı ilə 
ermənilərə hücumu»nun qərara almması barədə fıkir

%

tamamilə absurddur. . .
Hadisələrin canlı şahidi olmnş ədibimiz M.S.Ordubadi 

milli ədavətin və qırğmlarm baş verməsinin dörd əsas 
səbəbini belə sadalayır: erməni Daşnaksütyun komitəsinin 
tətbiq etdiyi müstəbid idarə üsulunun qanlı terrorlarla 
müşayiət olunması, hökumət məmurlarmm törədilən 
vəhşiliklərə etinasızlığı və ya erməniləri aşkar, yaxud gizli 
şəkildə müdafıə etmələri, müsəlmanlarm elmsizliyi, 
silahlanmaması və müasir siyasi oyunlardan xəbərsizliyi 
və nəhayət, ermənilərin muxtariyyət istəyi. M.S.Ordubadi 
erməni hərəkatmm Şərqi Anadoludan Cənubi Qafqaza 
keçirilməsinin ideoloqunu və təşəbbüskarmı da göstərir: 
bu, dövrüıı erməni yazıçısı Arsruni idi (94, s. 8-11). 
Mənbəyə görə, erməni-müsəlman qırğınmı təşkil etmək də 
ouun planı idi və Arsruıii vəfat etməmişdən əvvəl, 
sonralar Rusiya Dövlət Dumasmm üzvü seçilmiş, 4877- 
1878-ci illər Rusiya-Osmanlı müharibəsi zamanı Qarsm 
işğalmda iştirak etmiş erməni polkovniki Loris-Melikova
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müvafıq təlimat da veribmiş. Qeyd edək ki, müəllif 
hadisələrin canlı şahidi kimi qanlı cinayətlərin bu gün 
aydm bilinən həqiqətlərini düzgün şərh etmişdi. Lakirı 
görünür, bəzi mülahizələrə görə, o, bütün amiiiədn 
kökündə çarizmin türklərsiz və müsəlmanlarsız Cənubi 
Qafqaz siyasətinin durduğunu qeyd etməmişdir.

Sonralär Qafqaz hakimi və canişini olmuş İ.Voront- 
sov-Daşkov hələ 1900-cü ildə rus çarma yazırdı: «Böyük 
Pyotrun dövründən üzü bəri rus siyasəti müharibəİərdə 
bizim tərəfımizdə olan ermənilərə qarşı dostluq münasi- 
bətində olmuşdur... Türkiyə ermənilərinin müdafıə edil- 
məsində qətiyyət göstərməliyik, xüsusilə belə bir zamanda 
ki, hərbi müdaxiləmizə asanlıqla səhnə ola biləcək böigo - 
lərdə yaşayan xalqlarm bizimlə dostluq duyğularına zərb;> 
vurmaq əvəzinə onları müdafıə etməliyik» (145, s. 180). 
Çarizmin ermənilərə məhz Vorontsov-Daşkovun ifadə 
etdiyi tərzdə yanaşması Cənubi Qafqaza qaçan və 
köçürülən Türkiyə vətəndaşı ölan ermənilərin mənafeyiııə 
və erməni siyasi təşkilatlarmm məkrli planlanna xidrnət 
edirdi. Dövlət qurmaq tələblərini nəyin bahasıoa v 
harada olursa-olsun, həyata keçirmək artıq erməui 
təşkilatları üçün bir amal və prinsip məsələsinə 
çevrilmişdi. Təsadüfı deyildir ki, 1932-ci ildə Parisdə 
«Daşnaksütyun tarixi» kitabmı nəşr etdirən daşnak 
partiyasımn yaradıcılarmdan və liderlərindən biri olnluş 
Mikael Varandyan yazırdı ki, onlar üçün Qäfqazıi), 
Türkiyənin fərqi yoxdur. Bunlarm ikisi də Turänlıdır. 
Sasun necədirsə, Qafqaz da elədir (bax: 149, s. 532).

Milli qırğmlarm törədilməsi ərəfəsində çarizm silah- 
lanma məsələsində də ermənilərə və azərbaycanlılara qarşı 
münasibətdə fərqli mövqe tuturdu. Bakı nefti hesabı^a

•  •  •  

sərvət toplamış erməni kapitalistləri və Daşnaksytyun 
partiyäsı öz terrorçu dəstələrini yaradaraq lazımi səkildə

'Z2'
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siİahlaııdırmaqla yanaşı Bakıda və bölgəbrdə cəbbəxana- 
lar yaratmışdılar. Bunu «görməyən» çarizm silah gəzdir- 
rnəyi azərbaycanlılara qadajan etmişdi. M.S.Ordubadi 
yazır ki, «məhəlli hökumət bir sıra yüngül cinayətlərjə baş 
girbsə də, belə mühüm işlərin qabağmı almaq kimi əməl- 
lərdən uzaq idi. Bundan anlaşılır ki, bir-birindən dostluq 
əlaqələrini kəsmiş hər iki millət bir-birinə qarşı buraxıl- 
mışdı»: (94, s. 12).

Bəhs olunan dövrün müasiri, görkəmli Azərbaycan 
dramaturqu C.Məmmədquluzadənin əsərlərində çarizmin 
fitnəkar fəaliyyətinə dair faktlarla qarşılaşmaq mümkün- 
dür. «Xatiratım» əsərində müəllif bölgəmizdə törədilən 
milli qırğınların səbəbləri sırasmda haqlı olaraq daha çox 
Rusiyamn mənfı rolundan, asan müstəmləkəçilik məqsə- 
dilə onuıı apardığı siyasətdən danışır. Baş verən hadisələr- 
də azərbaycanlılarm elmsizliyinin mənfı hal olduğu ba- 
rədə M.S.Ordubadinin söylədikləri Mirzə Cəlilin «Usta 
Zeynal» hekayəsində özünün- bədii şəkildə təsvirini tapır.

«Qanlı illər» kitabmı hadisələrin canlı şahidlərinin və 
iştirakçılarmm ifadələri və məktubları, mətbu orqanlarm- 
da dərc edibn məlumatlar və öz müşahidələri əsasında 
qələmə alan M.S.Ordubadi hadisələrin birbaşa təşkilatçı- 
sıııın çarizm olduğunu açıq göstərməsə də, onun sözlə- 
rindən bunu anlamaq çətin deyil: «Süni və çoxdan bəri 
hər iki millətin zatma qondarılmış iğtişaş bombası part- 
ladı və bütün Qafqaz aləmi bu bombanm təsir şiddətindən 
yanıb-yaxıldı, deyilsə, daha diız olar. Görəsən, o 
partlayıcı maddə həqiqətdə bomba imiş? Bəli, bu bomba 
fevralm altısmda baş verən Bakı faciəsidir ki, bütün 
Qafqaza buradan atəş açıldı» (94, s. 13).

IĞtabda Azərbaycanda törədilən milli qırğınların tər- 
kib hissəsi kimi təsvir edilən Naxçıvan və Zəngəzur hadi-

§•

səbri haqqında verilən məllımatlarla tanışlıqdan sonra
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münaqişənin çar məmurlarınm təhriki və təşkilatçılığı ilə 
törədilməsinə şübhə yeri qalmır. 1905-ci il may ayuım 1İ- 
də ermənilərin Naxçıvan şəhərində törətdikləri vəhşiliklər 
barədə hadisələıiə bağh quberniya mərkəzi olan İrəvan-

•  *

dan Naxçıvanä gəlmiş vitSe-qubernator Baranovskiyə 
şikayət edərək tədbir görülməsini tələb edən naxçıvänlılar 
ondan «Əgər onlar sizə atəş açır, siz də tutub onlarm 
silahlarmı almız» cavabını alırlar. Eyni zamanda Naxçı- 
van qəzasmın polis rəisi Angil nəinki törədilən qətl və 
qarətin qarşısını alır, tam əksinə, azğınlaşan ermənilorı 
cinayətlərə təhrik və təşviq edirmiş. Müvəqqəti sabitlik 
yaranan kimi isə çar məmurları yenidən ədavəti körükiə- 
yir, qırğmlarm daha da vüsət almasına nail olurdular.

1905-ci ilin payızmadək, qırğmların nisbətən səngidiyi 
qısa müddətdən sonra noyabr aymda qırğınlarııı yeııi 
mərhələsinin başlamasına birbaşa səbəbkar rus kazakları 
olmuşdular. Noyabrm 26-da guya asayişi bərpa edou 
kazakların evini talan etdikləri Çeşməbasar kəııd sakini 
Hacı Nəsir Hacı Nağı oğlunun ailəsiııi məhv etməsi hadi- 
sələrin yenidən qızışması üçün ermənilərə bir işarə roLunu 
oynamışdı. Hadisənin əsas təşkilatçıları isə çar polkovııiki 
Krılov və qəza polis rəisi Angil olmuşdu. Elə bu hadisənin 
baş verdiyi gecə Naxçıvan şəhərində «kazaklar və 
ermənilər əlbir olub müsəlman bazarmı tamam qarəı 
edəndən sonra od vurmuşlar». Yanan bazarın ətrafma 
toplaşan azərbaycanlı əhali yenə də Krılov və Angiliıı 
əmri ilə atəşə tutulmuş, bu zaman naxçıvanlı Məşədi 
Həsən Məhəmmədqulubəy oğlu öldüriılmüşdü.

Noyabr ayınm 30-da Cəhri kəndinin yandırılmasmda 
da kazaklar ermənilərlə birlikdə hərəkət etmişdilər. 
Həmin gün Naxçıvana gəlmiş Irəvan general-qubernatoru 
Paskeviç nəinki hadisələrin təfsilatı ilə maraqlanmamış, 
əksinə, Cəhri kəndi tamam yanıb qurtarandan sonra,

•  •
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dekabrm 2-də kəndə yollanmış, naxçıvanlılarm haqlı 
şikayətləri ilə bir daha qarşılaşmamaq üçün gecə ikən 
qatarla İrəvana qayıtmışdı. Zəngəzurda isə 1905-ci il 
iyulun 29-dan avqustun 9-dək Qatar kəndi uğrunda gedən 
döyüşlərdə pristav Saxarov öz kazaklarma erməni quldur 
dəstələrinə kömək etmək baä-ədə göstəriş vermiş, özü isə 
ermənilərin yaşadığı Barbatum kəndinə çəkilərək bmra- 
dakı yüksəklikdən daşnak hərbi dəstələrinin kəndi dağıt- 
masını seyr etmişdi (94, s. 121-122).

1905-ci ildə görkəmli ictimai-siyasi xadim Əhməd bəy 
Ağayev tərəfmdən azərbaycanlılarm ermənilər tərəfındən 
soyqırımma qarşı müdafıə məqsədi ilə yaradılan və az 
sonra Gəncə, Şuşa, Qarabağ və Naxçıvanda öz şöbələrini 
açan «Difai» («Müdafiə») təşkilatmı təsis etmişdi. Partii- 
yanm qəbul etdiyi bəyannamədə «Qafqaz müsəlmanları 
ilə ermənilər arasmda baş verən inünaqişənin rus hakim 
dairələrinin təhriki ilə törədildiyi qənaətinə gələn müsəl- 
manlarm özləri ilə ermənilər arasmdakı nifaq və ədavəti 
qızışdıran rus məmurları» barədə tədbirlər görüləcəyini 
bəyan edilirdi (145, s. 182). Təşkilatm o zaman Azər- 
baycan ictimai mühitində? böyük nüfuz sahibi olan 
Ə.Ağayev tərəfmdən yaradılriıası, eləcə də M.M.Nəvva- 
bın, M.S.Ordubadinin, C.Məmmədquluzadənin, C.Zey- 
naloğlunun və digərlərinin məlumatları deməyə əsas verir 
ki, 1905-1907-ci illərdə Azərbaycanda törədilən milli 
qırğınm, bütövlükdə hadisələrin kökünü və təşkilatçılarmı 
Azərbaycan ziyalılarınm böyük əksəriyyəti düzgün görür 
və qiymətləndirirdilər. Lakin onlarm, demək olar ki, 
hamısı xalqm əsas kütlələrinin geriliyi və «elmsizliyi» 
səbəbindən münaqişənin əsl mahiyyətini anlaya bilmədik- 
lərini təəssüf hissi ilə bildirirlər. Bu baxımdan C.Zeyna- 
loğlunun fıkirləri səciyyəvi xarakter daşıyır: «Yalnız azəri 
türkləri hələ qəflətdə idilər və iğtişaşlarda çar tərəfıni
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saxlayırdılar. Rusiya hökuməti müsəlmanların bu qəflə- 
tindən istifadə edib, Peterburqdan xüsusi surətdə yüz otuz 
xəfıyyə məmuru göndərərək türklər ilə ermənilər arasında 
icra etdiyi propaqanda ilə biri digəri əleyhinə silah 
işlətməyə təşviq və əsrlərcə yaxşı keçinən iki millətin birini 
digərinə qırdırırdı» (111, s. 107).

Hnçaq partiyasınm banilərindən olan Qabriel Kafyan 
Şmavon (Kafyants) «Böyük Ermənistan» yaratmaq 
planları iflasa uğradıqdan sonra söyləmişdi: «Tarixə nəzər 
salanda aydm görürsən ki, lap əvvəldən biz erməniləri 
təhrik edən çar mütləqiyyəti və rus patriarxlığı olmuşdur» 
(72, s. 99). Bu deyilənlər törədilən milli qırğınm Cənubi 
Qafqazın inqilabiləşməsinin qarşısını almaq, eləcə də bu 
bölgəni müsəlmanlarsız, daha doğrusu, türklərsiz bölgəyə 
çevirmək məqsədi daşıdığı barədə fıkirlərimizin həqiqət 
çəkisini artırır. Münaqişələrin törədilməsi üçün xüsusi 
xəfiyyələrin göndərilməsi faktı isə azərbaycanlılara qarşı 
soyqırımın ən yüksək səviyyədə hazırlanaraq həyata 
keçirilməsinin daha bir sübutu kimi qəbul edilməlidir.

1907-ci il iyunun 3-də çar II Nikolay II Dövlət 
Dumasını da qovmuş, 1905-çi ildə «17 oktyabr Manifesti» 
ilə verdiyi hüquq və azadlıqları yenidən məhdudlaşdırmış, 
irticaçı və şovinist P.Stolıpini Nazirlər Şurasınm sədri 
təyin etmişdi. Radikal aqrar islahatlar aparan P.Stolı- 
pinin iradəsi ilə Sibirə, Mərkəzi Asiyaya, eləcə də Cənubi 
Qafqaza Rusiyanm mərkəzi quberniyalarından bütövlük- 
də 2,5 milyon kəndli köçıırülmüşdü. Başqa sözlə, aqrar 
islahatları bəhanə edən çarizm bundan istifadə edərək öz 
əvvəlki planmı -  Cənubi Qafqazı zorakı ruslaşdırma vo 
xristianlaşdırma siyasətini davam etdirirdi. Bu (rus kənd- 
lilərinin Azərbaycana köçürülməsi) isə mövcud şəraitdə 
ermənilərin maraqlarma heç də uyğun deyildi.

Ermənilər özlərinin ənənəvi təbliğat vasitələrindən

142



istifadə etməklə «erməni məsələsi»nin aktuallığmı itirmə- 
məsinə, onu daim gündəlikdə saxlamağa və fürsət düşən 
kimi yenidən real hərəkətə keçməyə çalışırdılar. 1912-ci 
ildə Eçmiədzin katolikosu seçilən Y Gevork Sürenyan II 
Nikolaya müraciət edərək erməniləri öz himayəsinə alma- 
ğı, əsrlərdən bəri uğradıqları zülm və haqsızlıqlardan xilas 
olunmalarmı xahiş etdi (149; s. 374-375). Onu bu addımı 
atmağa təşviq edən Qafqazm məşhur ermənipərəst.cani- 
şini Vorontsov-Daşkov özü də 1912-ci ilin oktyabrmda, 
yəni V Gevorkla eyni vaxtda yazdığı məktubunda çara 
məsləhət görmüşdü ki, II Nikolay «əsl rus siyasətinə -  
Türkiyə ermənilərinə havadarlıq etməyə qayıtsın» (72, s. 
128).

Müraciətlərdəki «Türkiyə erməniləri» ifadəsi təsadü- 
fən işlədilməmişdi. Belə ki, ımıraciət müəllifləri çar Rusi- 
yasınm Osmanlı dövləti barəsindəki ekspansionist niyyət- 
lərindən əl çəkmədiyini bilir və sadəcə, «Türkiyə erməni- 
ləri» faktorunu çara xatırladırdılar. Bunun nəticəsi idi ki, 
1913-cü ilin payızmda çar sülaləsi üzvlərinin Cənubi 
Qafqaza gəlişi ilə bağlı II Nikolay ermənilərə müraciə- 
tində demişdi: «Siz o zaman xoşbəxt ola bilərsiniz ki, 
Konstantinopol (İstanbul) ; bizim praytaxtımız olsun. 
Bosfor və Dardanel bizim olsun. Ondä Cənubi Qafqfazda, 
Kiçik Asiyada «Böyük Ermənistan» dövləti yaradılaca- 
ğını sizə söz verirəm» (57, s. 86). O, bu vədini erməni- 
lərdən Osmanlı dövlətinə qarşı istifadə edə bilmək 
məqsədilə vermişdi. Çünki Türkiyə ermənilərinin Cənubi 
Qafqaza kütləvi köçünün son mərhələsindən sonra erməni 
təşkilatları «Böyük Ermənistan» qurmaq cəhdlərini Rusi- 
yanın tərkibində olan Cənubi Qafqazda həyata keçirmək 
istəyirdilər ki, bu da çarizmin mənafeyinə cavab vermirdi. 
Azərbaycanlılara qarşı soyqırımm ikinci mərhələsini əhatə 
edən 1918-1920-ci illərdə də Rusiya «erməni kartı»ndan
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öz mənafeyi naminə maksimum istifadə etməyə çalışırdı. 
Bu zaman o, əvvəlki dövrlərdən fərqli olaraq hətta öz 
məqsədini gizlətməyə belə cəhd etmirdi.

Çarizmin ermənilərdən bir vasitə kimi, xüsusən Türki- 
yəyə qarşı müharibədə istifadə etmək, habelə erməniləri 
antitürk fəaliyyətə təhrik etmək niyyətindən M.S.Orduba- 
di özünün «Dumanlı Təbriz» tarixi romanmda da danışır.
2__ ' ~ ' F X , ^
Daşnak komandiri Andranik Ozanyanın Təbrizə könüllü 
erməni dəstələri yığmaq üçün emissarlar göndərdiyindən 
danışan ədib qeyd edir ki, «neçə gündü ki, çar höku- 
mətinin yaratdığı uçurumlara düşmək istəyən və kor- 
koranə könüllü yazılan erməni gəncləri, daşnak «şairləri» 
və daşnak «bəstəkarları» tərəfmdən bəstələnmiş milli şər- 
qiləri oxuya-oxuya Təbriz küçələrini dolaşırdı. Bu vəziy- 
yət Təbriz müsəlmanları və xtısusilə müsəlman millətçiləri 
içərisində çox fəna təsir bağışlamışdı. Təbrizdəki çar kon- 
sulxanası isə bundan xeyli məmnun idi. Konsulxananm 
avtomaşmı könüllü yığmaq üçün seçilmiş komisyonun 
ixtiyarma buraxılmışdı». Ədib daha sonra yazır: «Daşnak 
partiyasma mənsub tacirlər, bir neçə də nüfuzsuz erməni 
ruhaniləri konsulxana ilə sıx əlaqə saxlayaraq oradan 
gündəlik işlər üçün göstərişlər alırdılar» (93, s. 335).

Digər tərəfdən artıq yaxın zamanlarda alovlanacağı 
şübhə doğurmayan müharibədə Türkiyənin gənc türklər 
hökuməti də Cənubi Qafqaz xalqlarından Rusiyaya qarşı 
istifadə etmək cəhdlərinə baş vurmuşdu. Müharibəniıı 
əvvəllərində Türkiyə hökuməti gürcülərə yaradacaqları 
dövlətin müstəqilliyinin tanmması barədə vəd verdi. Eyni 
zamanda bu barədə erməniləıiə də müxtəlif səviyyəli gö- 
rüşlər keçirildi. Hətta 1914-cü ilin avqustunda daşnakla- 
nn  Ərzurumda keçirdikdəri qurultayda «gənc türklər»in 
nümayəndələri də iştirak etdi. Ərzurum görüşündə 
daşnak liderlərinə muxtariyyət vəd edildi. Bunun əvəzində
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ermənilər rus ordusunun arxasmda üsyan qaldırmalı 
idilər. Lakin erməni liderləri razılığm əksinə olaraq buna 
getmədilər (59, s. 28). Ermənilər etibarlılıq baxımmdan 
Rusiyanm təkliflərini daha məqbul saymışdılar.

Rus hərbi dairələrinin ermənilərin silahlanmaq barədə 
«xahişlərinə» diqqətlə yanaşması, eyni zamanda erməni 
kilsəsinin hərbi cinayətlərdə iştirakı arxiv sənədlərində öz 
əksini tapmışdır. Azərbaycaiı erməni yeparxiyasmm baş- 
çısı arximandrit Nerses Məli'k-Tanqyants Cənubi Azər- 
baycandakı rus ordularmm komandanma 1914-cü il 
avqustun 20-də yazdığı məktubda ermənilərin 1722-ci ildə 
I Pyotrun bölgəyə yürüşü zamanı 40 min nəfərlik ordu ilə 
ona kömək etdikləri, erməni-rus münasibətlərini «Rusiya 
ilə və Rusiyada ermənilərin xilası» kirni tarix boyu 
«qırmızı xətlə keçən fikir» kimi xatırladır, Türkiyə 
ziılmündən ənənəvi olaraq şikayət ediı* və Azərbaycan 
ərazisində rus hərbi rəislərinin komandanlığı altmda 
erməni könüllü dəstələrinin yaradılmasına razılıq verilmə- 
sini xahiş edirdi (88, iş 59, v. 48-49). Rus Qafqaz ordu- 
sunun səhra qərargahı rəisinin 1914-cü il 30 oktyabr ta- 
rixli əmrində isə «bütün ermənilərin katolikosunun xahi- 
şi»ni nəzərə alaraq ona Tiflisdəki artilleriya arsenalından 
250 «Berdana» tipli tüfəng və hər tüfəng üçün 1004güllə 
verilməsinə dair göstəriş (88, iş 53, v. 2) verilirdi.

Rusiya ermənilərdən istifadə etmək üçün hətta külli 
miqdarda maddi vəsait də ayırmışdı. 1915-ci ilin fevra- 
lmda keçirilən erməni milli konqresindəki çıxışında Daş- 
naksütyunun nümayəndəsi bu barədə deyirdi: «Rusiya 
Osmanlı ermənilərini silahlandırmaq, müharibəyə hazırla- 
maq və üsyan qaldırmalarmı təmin etmək üçün müha- 
ribədən əvvəl 243 min qızıl rubl vermişdir» (149, s. 600- 
601). Erməni katolikosluğu özünün rəsmi mətbu orqanı 
olan «Ararat» jurnalımn 1914-cü il avqust nömrəsində
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katolikos V Gevorkun bütün erməniləro «rus imperiyası 
taxtına qarşı olan sədaqətini ən yüksək inanc və istəklə 
göstərmə zamanı» gəldiyi barədə müraciətini vermişdi. 
Andranik və Osmanlı parlamentinə Ərzurumdan deputat 
seçilmiş Q.Pastırmacyan (A.Qaro) Daşnaksütyun tərəfın- 
dən təşkilati işlər üçün Tiflisə göndərilmişdilər. Çalkuşyan 
1919-cu ildə Parisdə nəşr etdirdiyi «Qırmızı kitab»ında 
yazır ki, «böyük xərclər heşabma dərhal erməni səyyar 
xəstəxanaları yaradıldı. Tiflisdən hər tərəfə Duma^üzvü 
Papacanov, yepiskop Mesrop, Tiflis bələdiyyəsinin sədri 
Xatisov, Qafqaz erməni xeyriyyə cəmiyyətinin sədri 
Arutyunovun imzaları ilə belə çağırışlar göndərilirdi: 
«Erməni millətinin Rusiyaya qarşı dəyişməyən sədaqətini 
göstərməsi zamanı gəlmişdir. Ermənilər sərhədin o' 
tərəfındə qalan bir çox qardaşlarını xilas etmək üçün heç 
bir fədakaıiıqdan çəkinməməlidirlər» (149, s. 588-590).

1908̂ -ci ildə Türkiyədə Konstitusiya verilənədək ermə- 
nilər hərbi xidmətə çağırılmırdılar. Koııstitusiya verildik- 
dən sonra isə hərbi xidmətə getməkdən imtina edən 
ermənilər fərarilik edərək terrorçu daşnak qruplaşma- 
larına daxil olurdular. Birinci dünya mtıharibəsi başlayan 
kimi Tiflisdə Türkiyə və Qafqaz erməniləri hesabma təşkil 
edilmiş könüllü dəstələr də hərəkətə keçdilər. Eımənilərin 
rus qoşunları ilə biıiəşərək təxribatlar törətməsi Osmanlı 
dövlətinin şərq torpaqlarında ağır nəticələrə səbəb olmuş, 
ruslar Van, Malazgird və Bitlisi işğal etmişdilər (139, s. 
40). II Nikolay Van ernıəni komitəsinə 1915-ci il aprelin 
21-də teleqrafla «Rusiyaya göstərdikləri xidmətə» görə 
təşəkkür etmişdi. ABŞ-da nəşr edilən «Qoçnak» adlı 
erməni qəzeti 24 may 1915-ci il tarixli nömrəsində «Vanda 
cəmi 1500 türkün qaldığmı» iftixaıia bildirirdi (bax: 139, 
s. 18). Rusiyadakı ermənilərin çarın çağırışına həvəslə 
qoşulması Daşnaksütyunun Türkiyə erməniləriııi də aya-
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ğa qaldırmasma səbəb oldu.
Fəaliyyət prinsipləri «bulanıq suda balıq tutmaq» olan 

erməni siyasi təşkilatlarmm böyük ümidlər bəslədiyi 
Birinci dünya müharibəsi Türkiyədə erməni hərəkatmm 
məhvi dövrü oldu. Bunu şərtləndirən mühüm amillər isə 
bir tərəfdən Osmanlı hökumətinin erməni separatizminə 
qarşı qəti addımları olmuşdusa, digər tərəfdən, bu, çar 
Rusiyasmm ermənilərdən növbəti dəfə yalnız öz 
maraqları ııaminə istifadə etməsinin üzə çıxması ilə bağlı 
idi. 1916-cı ilin əvvəllərində. rus ordusunun Ərzujrumu 
işğal etməsi ilə bağlı çar qoşunları Baş komandanmm 
verdiyi əmrdə deyilirdi ki, «ermənilərə Ərzurumda 
məskunlaşmaq ixtiyarı verilmir» (149, s. 600). 1916-cı ildə 
Rusiya xarici işlər naziri Sazonov Qafqaz canişini knyaz 
Nikolay Nikolayeviçə məktubunda yazırdı: «Məlum 
olduğu kimi, bizdə erməni məsələsini həll etmək üçün iki 
yol düşünülmüşdür: biri 1913-cü ildə bizə tövsiyə edildiyi 
kimi, ermənilərə tam muxtariyyət vermək, digəri isə buna 
qarşı ermənilərin siyasi əhəmiyyətini sıfıra endirmək və 
onlarm yerinə müsəlmanları gətirib yerləşdirmək. Mənə 
belə gəlir ki, erməni məsələsinin istər o, istərsə də bu 
şəkildə həlli həm daxili, həm də xarici siyasət baxımmdan 
Rusiyamn mənafeyinə uyğun deyildir» (135, s. 102).

Təbii ki, müharibənin ilk illərində Şərqi Anadoluda 
uğıııiu hərbi əməliyyatlardan sonra ermənilər öz missiya- 
smı yerinə yetirmiş qüvvə kimi burada çarizmə daha 
lazım deyildilər. Onların bu ərazidə bundan sonrakı 
mövcudluğunu rus hakim dairələri hətta təhlükəli hesab 
edirdilər. Sonralar Daşnaksütyunun lideri, Qərbi Azər- 
baycanda 1918-ci ildə qurulmuş işğalçı daşnak rejiminin 
baş naziri olmuş O.Kaçaznuni 1923-cü ildə yazırdı: 
«1915-ci ilin ikinci yarısı və bütün 1916-cı il bizim iıçün 
ümidsizlik dövrü idi. Bu zaman Türkiyədən qaçanlar ac,
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çılpaq Qafqaza doluşurdular. Ruslaı* bizi aldatdılar, bizə 
xəyanət etdilər, bilərəkdən ləngidilər, qətiyyətsizlik göstər- 
dilər, irəli gedib işğal etdilər, yerli erməniləri türklər məhv 
edə bilsinlər deyə tənha qoydular... Ruslarm hərəkətləıini 
açıqlamaq üçün bizi məhv etmə planlarmın, qayələrinin 
olduğunu irəli sürməyə səbəb yoxdur. Yalnız bu yaxşı 
bilinməlidir ki, rusların məqsədləri, nəyin bahasma 
olursa-olsun, Türkiyə ermənilərini xilas etmək deyildi və 
heç bir zaman da belə olmamışdır» (149, s. 629-630). 
Kaçaznuninin fıkirlərini başqa bir fakt da təsdiqləyir. Belə 
ki, ermənilərin digər «himayədarı» İngiltərənin Frartsa ilə 
1916-cı ilin mayında imzaladığı Sayks-Piko sazişinə 
əsasən, çarizmin nəzərdə tutduğu kimi, «Türkiyə 
Ermənistanmm (Şərqi Anadolunun -  E.C.) böyük bir 
hissəsi sadə rus quberniyası şəklində Rusiyanın tərkibinə 
daxil edilir, rus hökuməti həmin ərazilərə kazakları (Don, 
Kuban, Sibir kazaklarını) köçürmək, bununla da Türkiyə 
Ermənistanmı ruslaşdırmaq istəyirdi» (2, s. 55).

Bu dövrdə Rusiyada bir-birini əvəz edən iqtidarlar 
müxtəlif siyasi oriyentasiyaya malik olmalarma baxmaya- 
raq Cənubi Qafqazda eyni milli siyasəti yi'ırüdürdülər. 
Milli məsələlər üzrə köməkçisi erməni Xondkaryaıı olaıı 
və daşnaklarm müdafıə etdiyi Kerenski hökumətinin də, 
çarizm kimi, milli məsələdə şiyasəti bölgədə azərbaycanlı- 
lar ilə ermənilər arasında 'ədavətin qızışdırılmasına və 
milli münaqişənin alovlandırılmasına yönəlmişdi! Elə 
buna görədir ki, Naxçıvan və Şərur-Dərələyəz qəzalarmda 
azərbaycanlıların mütləq əksəriyyəti təşkil etmələrinə 
baxmayaraq həı* iki qəzaya həm də ermənilərdən müvək- 
kil təyin oluıımuşdu. Halbuki İrəvan quberniyasmın digər 
qəzalarında bu cür hal müşahidə olunmamış, hətta bütün 
quberniyada azərbaycanlı əhalinin sayının ermənilərdən 
xeyli artıq olmasma baxmayaraq quberniya komissarı
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vəzifəsi də ermənilərin nümayəndəsi Xaçaturyana həvalə 
olunmuşdu. Ordubad qəzasmda isə yenə azərbaycanlı- 
larm çoxluq təşkil etmələrinə baxmayaraq qəzaya cəmi 
bir müvəkkil, lakin azərbaycanlı olmayan Bendukidze 
təyin olunmuşdu (81, s. 52).

Eyni siyasət sovet Rusiyası tərəfındən də davam etdi- 
rilmişdi. Lenin oktyabr çevrijişinə bir ay qalmış, 1917-ci il 
sentyabrın əvvəllərində hökümətin Osmanlı torpaqlarmm 
ilhaqı üçün davam etdirdiyi müharibəyə qarşı «istər 
Ermənistandan (Şərqi Anadolu nəzərdə tutulur -  E.C.), 
istərsə də tlırk torpaqlarmdan geri çəkilmək» fıkrini 
müdafıə edirdi. Həmin təbliğatm davamı kimi, 1917-ci il 
noyabrm 20-də Leninin imzası ilə yayılan «Rusiyanm və 
Şərqin biıtün müsəlman zəhmətkeşlərinə» adlı müraciətdə 
«Türkiyənin parçalanmasma və Ermənistanm onun əlin- 
dən almmasma dair anlaşmanm ləğv edildiyi» bildirilirdi. 
Bolşevik hökumətinin xalq komissarı İ.Stalinin 1917-ci 
dekabrm 31-də yaydığı «Tüı*kiyə Ermənistam haqqmda» 
məlumatmda Qərb dövlətlərinin Şərqi Anadoluda həyata 
keçirdikləri siyasi oyunları və ermənilərdən necə istifadə 
etdikləri haqqmda danışılırdı (121, I c., s. 131). Hətta 
çarizmin 1877-1878-ci illər miıharibəsi zamam işğal etdiyi 
bütün Osmanlı torpaqları 1918-ci il Brest-Litovsk müqa- 
viləsinə əsasən Türkiyəyə qaytarılırdı. Lakin bu, Leninin 
tarixi ədaləti bərpa etmək cəhdi ilə bağlı deyildi. Sadəcə, 
tarixdə ilk sovet dövlətinin banisi olmuş Lenin yaxşı 
anlayırdı ki, yeni siyasi-iqtisadi sistemə təzəcə keçmiş 
Rusiya müharibəni davam etdirmək iqtidannda və 
gücündə deyildir, əgər müharibə davam etdirilərsə, sovet 
Rusiyası dağılmağa məhkumdur. Buna görə də bolşevik 
çevrilişini daşnak liderləri yaxşı qarşılamadılar.

Lakin Leninin milli məsələdə, xüsusən Cənubi 
Qafqazda yiirütdüyü siyasət sovet Rusiyası üçün də
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«erməni kartı»nm aktual siyasət predmeti olduğunu 
göstərirdi. 1917-ci il dekabrm 16-da qatı millətçi və 
terrorçu S.Şaumyanm RSFSR Xalq Komissarları Soveti 
tərəfındən Qafqaz işləri üzrə müvəqqəti fövqəladə 
komissar təyin edilməsi bolşeviklərin milli məsələdə 
yürütdükləri siyasətin mahiyyətini üzə çıxardı. O, hələ 
1911-ci ildə Həştərxanda sürgündə olarkən «...V.İ.Le- 
ninlə, xüsusən milli məsələ harədə yazışırdı» (14, X c., s. 
470). Şaumyan 1917-cı il fevral burjua inqilabmdan soııra 
qiyabi olaraq Bakı Sovetinin sədri seçilmiş, 1917-ci ilin 
noyabrından isə həmin quruma rəhbərlik etmişdi. Bu şəxs 
əsas təşkilatçısı və baş icraçısı olduğu 1918-ci il qırğmları 
ərəfəsində cəmi 16 yaşı olan oğlu Suren Şaumyanm 
RK(b)P Bakı Komitəsi yanmda döyüş drujinası pulemyot 
komandasmm rəisi təyin edilməsinə nail olmuş, onu da 
qanlı cinayətlərin fəal icraçısma çevirmişdi. Yeniyelmə 
oğlunun qanlı cinayətlərə alət edilməsində Şaumyanm 
məqsədi azərbaycanlılara qarşı soyqırımm xüsusi qəddar- 
lıqla törədilməsinə nəzarəti öz əlində saxlamaq idi.

Beləliklə, bəhs olunan dövrdə Cənubi Qafqazda rus 
hakim dairələrinin yürütdüyü milli siyasət ermənilərin 
fəallığmm artmasma səbəb oldu. Erməni terrorçu təşkilat- 
ları Azərbaycanm ayrı-ayrı bölgələrində böyük hərbi qüv- 
və ilə təşkil olunmuş qanlı cinayətlərə -  soyqırıma başla- 
dılar. Azərbaycanlılara qarşı soyqırımm istər 1905-1907-ci 
illər, istərsə də 1918-1920-ci illər mərhələlərində erməni 
lideıiərinin arasmdakı siyasi fıkir ayrılıqları onlara xalqı- 
mıza qarşı qırğmlarda birlikdə iştirak etməyə heç də mane 
olmadı.

Beləliklə, XIX əsrin sonu-XX əsrin əvvəllərində 
getdikcə mürəkkəbləşən beynəlxalq şəraitin, gərginləşən 
dövlətlərarası münasibətlərin, eyni zamanda Rusiyada 
kəskinləşən daxili ictimai-siyasi, inqilabi vəziyyətin
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yaratdığı şərait çarizmin xarici və daxili siyasətində 
irticaçı meyllərin artmasım şərtləndirən əsas amil idi. Bu 
dövrdə irticadan ən çox zərər çəkən Azərbaycan olmuşdu. 
Coğrafı-strateji mövqe baxımından tarixən öz xüsusiy- 
yətləri ilə fərqlənən ölkəmiz əgər əvvəlki yüzilliklərdə 
Osmanlı dövləti, İran və Riısiya arasında münaqişə və 
müharibə meydanına çevrilmişdisə, çarizmin ssenarisi ilə 
ötən əsrin əvvəllərində burada milli qırğınlar baş vermiş, 
xalqımıza qarşı soyqırımm ilk mərhələləri həyata keçiril- 
mişdi. Rusiya Qafqaza -  əsıiər boyu bölgənin avtoxton 
millətlərinin dinc, mehriban yaşadığı bu coğrafı məkana, 
xüsusilə onun cənub hissəsinə elə nifaq toxumu səpdi ki, 
artıq yüz il sonra da biz onun ağrılarım əıı ağır şəkildə 
yaşamaqdayıq.

2.2. Ermənilərin Naxçıvanda törətdiyi qanlı cinayətlər

1905-1907-ci illərdə baş verən erməni iğtişaşlarından 
danışarkən törədilən milli qırğmlarm səbəb-nəticə əlaqələ- 
rinin yalnız göstərilən illərlə bududlanması problemə səthi 
yanaşma demək olardı. Çünki XIX əsrin ikinci yarısında 
ermənilərin Şərqi Anadoluda və Cənubi Azərbaycanda 
törətdikləri qanlı cinayətlərdə Cənubi Qafqaza, o cümlə- 
dən Naxçıvana köçürülmüş ermənilər fəal iştirak etməkdə 
idilər. M.M.Nəvvab hələ XIX əsrin ortalarından erməni- 
lərin müsəlmanlara qarşı həqarətlə davrandıqlarım, XX 
yuzilliyin ilk illərindən azərbaycanlılara qarşı qanlı cina- 
yətlər törətməyə başladıqlarmı yazır (92, s. 10-15).

Digər tərəfdən ermənilər 12 iyun 1903-cü il tarixli kil- 
sələrin əmlakının müsadirə edilməsi haqqında çar fərma- 
nından sonra kifayət qədər mütəşəkkil şəkildə ötən əsrin 
sonlarında çarizmin Türkiyə ilə gizli razılaşmasından do- 
ğan antierməni tədbirlərə qarşı Cənubi Qafqaz ərazisində



ilk silahlı çıxışlarmı etmişdibr. Hələ XIX əsrin son onil- 
liklərindən başlayaraq «Qafqazm erməni hərəkatı tərəfın- 
dən özünün sənaye-siyasi həyasızlığmadək gəlib çatmış iq- 
tisadi işğalmm təşkil edilməsinin qaçılmaz siyasi problem- 
lərə gətirib çıxaracağı» (156, s. 130) məlum idi. Elə bu 
səbəbdən də ciddi iqtisadi əsaslara malik olan erməni təş- 
kilatları yuxarıda qeyd edilən çar fərmanma mütəşəkkil 
silahlı iğtişaşlarla cavab verdilər. Bu iğtişaşlarda ermənilə- 
rin istənilən bölgədə, bir çox yerlərdə elə kilsələrin özündə 
silah ambarlarmm, cəbbəxanalarınm mövcudluğu üzə çıx- 
dı. Təbii ki, bu, gələcək qırğmlarm xeyli əvvəlcədən plan- 
laşdırıldığmı göstərirdi. Digər tərəfdən erməni kilsəsi 
özünü dini təsisatdan çox milli, daha dəqiq desək, millətçi 
təsisat, yarımleqal erməni hərbi-siyasi təşkilatı kimi 
göstərirdi.

1903-cü ilin avqust ayının əvvəllərində Türkiyə ermə- 
niləri Eçmiədzin qəzasmm Şəhriyar kənd sakini Stepan 
Drampovu erməni milli məqsədləri üçün pul yığılmasmm 
təşkilatçılarmdan iki nəfəri ələ verməkdə şübhəli hesab 
etdiklərinə görə, avqustun 13-də isə Aleksandropol pra- 
voslav kilsəsinin protoiereyrVasilyevi üç erməni kəndini 
pravoslavlığa dəvət etdiyi üçün öldürdülər. Özü də bir 
neçə dəfə daşnak şantajma məruz qalan rus ziyalısı V.Ve- 
liçko bu terror hadisələrinə qiymət verərkən qeyd edir ki, 
«bir şey danılmazdır ki, bütün Cənubi Qafqaz üzərində 
siyasi şantajm ağır atmosferi dolaşır, onu təhdid edir».

Haqqmda danışılan çar fərmanma qarşı yönəlmiş 
erməni terroru tezliklə kilsənin təhriki ilə kütləvi silahlı 
çıxışlara çevrildi. Belə çıxışlar 1903-cü il avqustun 29-da 
Qarsda və Gəncədə, avqustun 31-də Eçmiədzində, 
oktyabrın 14-də Tiflisdə baş verdi (156, s. 139-142). 
Sonuncu hadisə çarizmin ermənilərə qarşı həyata keçir- 
diyi tədbirlərin ideoloqu və əsas icraçısı olan Qafqazm
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mülki hakimi general-adyutant, knyaz Qolitsma qarşı 
həyata keçirilmiş, yaralanan knyaz sonra çar tərəfmdən 
Peterburqa geri çağırılmışdı.

Qafqazda erməni hərəkatı tarixində və Rusiyanm bu 
istiqamətdəki siyasətində əsaslı dəyişiklik İ.Vorontsov- 
Daşkovun Qafqaza 1903-cü ildə hakim təyin edilməsin- 
dən sonra baş verdi. O dövrəvaid və sonradan həmin tarixi 
mərhələni işıqlandıran bütün • mənbələr bir qayda olaraq 
İ.Vorontsov-Daşkovu qatı ermənipərəst şəxs kimi xarak- 
terizə edirlər. Görünür, Qolitsınm antierməni tədbirləri- 
nin silahlı çıxışlara səbəb olması və sələfmə qarşı törədilən 
sui-qəsd hadisəsi onun bu mövqeyinə təsirsiz ötüşməmiş, 
Qafqazm yeni hakimi ermənilərə münasibətdə daha hiylə- 
gər siyasət yeridərək erməni silahlı çıxışlarım inqilabi hə- 
rəkätm boğulmasma istiqamətləndirməyə başlamışdı. Tə- 
sadüfı deyil ki, çarizm onun fəaliyyətini daha məqbul he- 
sab edib 1905-ci il fevralm 26-da Qafqaz canişinliyini bər- 
pa edərək burada həm mlılki, həm də hərbi hakimiyyəti

m

I.Vorontsov-Daşkova (1905-1915) verməklə onun səlahiy- 
yətlərini genişləndirdi.

Canişinlik bərpa edilən zaman çarizmin milli qırğm 
siyasətini Bakıdan başlaması iki əsas faktorla bağlı idi. 
Birincisi, XIX əsrin ikinci yarısmda burada sənayenin 
sürətli inkişafı proletariat sinfmin təşəkkiılü ilə əlaqədar 
inqilabi mühitin yaranıb inkişaf etməsinə və bununla da 
Rusiya üçün böyük təhlükə mənbəyinə çevrilməsinə səbəb 
olmuşdu. İkincisi, Bakı neft sənayesində və bununla bağlı 
sənayenin digər sahələrində ciddi maliyyə-iqtisadi dayaq- 
lar əldə etmiş, Cənubi Qafqazm «iqtisadi işğalı»nı reallaş- 
dırmış erməııi sənaye maqnatlarmm (Mantaşev, Saturov, 
Ter-Avakov, Qukasov qardaşları, Gülbenkyan, Mirzoyev 
qardaşları, Lianozovlar, Arakelov, Adamov, Avetov, 
Mayılovlar və s.) vəsaiti hesabma Bakı, 1903-cü il sent-
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yabr iğtişaşlarından da göründüyü kimi, ermənilərin əsas 
silah cəbbəxanasına çevrilmişdi. Başqa sözlə, iqtisadi gtıc 
siyasi iddiaları reallaşdırmaq üçün zəmin hazırlamaqda 
idi. Bu iddiaları .təmin etmək üçün «Qafqaz erməni bur- 
juaziyası... Daşnaksütyun partiyasmda özünün yetirməsi- 
ni, ən yaxşı müttəfıqini, öz mənafeyinin ən yaxşı ifadəçisi- 
ni görür və buna görə də var qüvvəsi ilə, maddi və mənəvi 
cəhətdən bu partiyanı müdafıə edirdi» (14, III c., s. 353).

1905t1907-cİ illərdə çarizmin himayə etdiyi erməni hə- 
rəkatmm rəhbəri kimi Daşnaksütyun öz yerli təşkilatları- 
nı partiya nizamnaməsi prinsipləri əsasmda lazımi şəkildə 
qura bilmişdi. XX yüzilliyin əvvəllərində bu partiyanm 
Rusiyada 2311, Türkiyədə 693, İranda 90 və s. yerli təşki- 
latları fəaliyyət göstərirdi. Partiyanm Cənubi Qafqaz şə- 
hərlərindəki mərkəzi komitələri xüsusi adlar altmda təşkil 
edilmişdi. Sonuncu komitə isə Naxçıvanda yaradılmışdı. 
Qars, Irəvan, Naxçıvan və Şuşada yaradılan mərkəzi

■

komitələr Qarsda və ya Irəvanda yerləşən ümumi orqana 
tabe idilər (160, s. 13-14). Terrorçuluğu bir dəst-xətt kimi 
əsas tutan Daşnaksütyunun Cənubi Qafqazda kifayət 
qədər mükəmməl şəkildə təşkilatlanması azərbaycanlılara 
qarşı törədiləcək soyqırımın vahid mərkəzdən idarə olun- 
masına imkan verirdi. Bu zaman 1903-cü il hadisələrindən 
sonra mövqeyi zəifləmiş errriəni kilsəsi daşnaklar'üçim 
silah ambarı Və lazım gəldikdə etibarlı sığınacaq rolunıı 
oynayırdı. Daşnaksütyun isə bölgədə silahlı dəstələı* 
yaradılması işini daha da genişləndirmiş, Rusiyada inqila-
bi çıxışlar başİayan zaman öz ordusunu səfərbər edərək

0

onun saymı 100 miıı nəfərə çatdırmışdı (161, s. 19). Belə- 
liklə, e.rmənilər terrorçu siyasi təşkilatlarımn rəhbərliyi ilə 
1905-r 1907-ci illərdə azərbaycanlılarä qarşı qırğmlara ciddi 
və hərtərəfli şəkildə hazırlaşmışdılar.

Bakıda daşnaklarm silah ehtiyatlarmm çoxluğu və «öz
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kilsələrinin işlərinə müdaxilə edən, bəzi hallarda Eçmiəd- 
zinlə diktator ədası ilə danışan» (156, s. 136) varll erməni 
neft sənayeçilərinin və bankirlərinin iqtisadi-siyasi marağı 
erməni cinayətlərinə buradan rəvac verdi. Hadisələrin 
1905-ci ilin fevralmda başlaması da təsadüfı deyildi. 1905- 
ci il yanvarın 9-da Peterburqda Birinci Rus inqilabınm 
başlanmasmdan cəmi üç gün sonra həmin hadisələrin 
təsiri ilə Bakıda da inqilabi çıxışlar baş vermişdi. Bakı 
hadisələrinin çarizm üçün daha təhlükəli ola biləcəyini 
anlayan hakim dairələr milli qırğmlarm təşkil olunmasma

p  •

başladılar. Bakıda siyasi təşkilatlarm sayınm, sıralarmm 
və nüfuzunun artdığı bir şəraitdə qırğınlarm törədilməsi 
ilə Azərbaycanda inqilabi çıxışlarm silahlı üsyana çevril- 
məsinin qarşısmı almaq çar məmuıiarına müyəssəı* oldu. 
İnqilabi hərəkatın potensial hərəkətverici qüvvələri -  əha- 
linin aşağı təbəqələri milli münäqişəyə cəlb olundu. Bu, 
çarizmin uğuıia nəticələnən siyasi-taktiki gedişi idi. Çünki 
üsyanın Bakını da bürüyəcəyi təqdirdə bütün Qafqaz 
bundan təsir görəcək və hadisələrin sonluğu Rusiya taxtı 
üçün ağır nəticələrə gətirib çıxaracaqdı. Bu amil, heç şüb- 
həsiz ki, nəzərə alınmışdı.

1905-ci ildə fevral ayının ilk ongünliıyünü əhatə edən 
Bakıdakı erməni terrorundan danışan M.S.Ordubadi 
qeyd edir ki, fevralm 6-10-dä vlısət alan qanlı cinayətlər- 
dən sonra «ermənilər büsbiıtün Bakıda məğlub olub fəla- 
kətə uğramışlar... Ermənilərin əvvəlki təşəbbüs və təda- 
rüklərinə baxdıqda insan son dərəcə təəccüb qalır. Zən- 
nimcə, həmin bu məğlubiyyətə ermənilərin özləri səbəb 
olmuşlar. Belə ki, bir sıra xırda-para işləıiə müsəlmanları 
duyuq salıb özlərinin nə xəyalda olduğunu layiqincə 
islamlara bildirdilər. Miısəlmanlar da ermənilərin bu fık- 
rini başa düşüb özlərinin mühafızəsi qayğısma qalıblar...» 
(94, s. 17). Müəllif 1903-1904-cü illərdə ermənilərin
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mərkəzi hakimiyyətə qarşı çıxışlarmı və azərbaycanlılarla 
ilə qeyri-sağlam rəftarmı nəzərdə tutaraq müsəlmanlarııı 
baş verəcək hadisələrdən əvvəlcədən xəbərdar olduğunu 
yazır. Lakin əsərdə azərbaycanlıların hərbi bacarığınm 
aşağı səviyyəd'ə olduğu fıkri də bir neçə dəfə təkrar olunur 
və bu, yaxşı silahlanmayan müsəlmanlarm daha çox 
qırılmasmm səbəblərindən biri kimi göstərilir. Qeyd edək 
ki, bütün ərazilərdə baş verən hadisələrdə soydaşlarımız 
heç də məğlubiyyətə düçar olmadılar. Lakin ermənilərə 
qarşı ciddi müqavimətin əsasmı azərbaycanlılarm heç do 
yaxşı silahlanmasmda, hərbi səriştəsində deyil, 'milli- 
mənəvi prinsiplərə bağlılığmda axtarmaq, namus, qeyrət 
hisslərinin uca tutulmasmda görmək lazımdır.

Bakı qırğmları zamam ermənilər buradakı hərbi sur- 
satlarmm zənginliyinə, onların çar məmurlan tərəfındəıı 
müdafıə edilmələrinə baxmayaraq məqsədlərini reallaşdı- 
ra bilmədilər. Çünki Bakı qubernatoru Nakaşidze milli 
qırğmların davam etdirilməsinin də arzuedilməz nəticələrə 
səbəb ola biləcəyini başa düşüb, artıq 1905-ci il fevralın
10-da erməni cinayətlərinin qarşısmı almağa məcbur oldıı. 
Lakin bu, onun özünün faciəsi ilə nəticələndi. Nakaşidze 
1905-ci il may ayının 15-də şəhərin meydanmdan keçər- 
kən daşnak dəstə başçısı Dronun atdığı bomba nəticəsin- 
də öldürüldü. Qubernatorun milliyyətcə azərbaycanlı 
olan faytonçusu da öldü (149, s. 534). Nakaşidzenin

• *  S

öldürülməsi bir tərəfdən onun qalib gələ bilməyən ermə- 
nilərin cinayətlərinin qarşısmm tez almmasmdan doğan 
qəzəbin nəticəsi idisə, digər tərəfdən erməni terrorçularına 
mane olmağa cəhd etmək istəyən çar məmurlarma da bir 
xəbərdarlıq idi. Təbii ki, çarizm istənilən halda hadisələrin 
öz nəzarətindən çıxması ilə barışmaq istəmirdi. Buna görə 
də, rus-erməni planlanmn, milli qırğınlarm siyasi şiıuruıı 
zəif inkişaf etdiyi bölgələrdə həyata keçirilməsi daha
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məqbul variant idi. Bununla da Bakı iğtişaşlarmdan sonra 
erməni cinayətləri Naxçıvan, İrəvan və Zəngəzur qəzala- 
rında artmağa və genişlənməyə başladı.

Hadisələrdən danışarkən daşnak ideoloqu Aknuninin 
bir məlumatma diqqət yetirmək märaqlı olardı: «Mərkəzi 
İstanbulda olan bir komitə vardı. Bu komitənin İstanbul- 
dakı rəhbərləri Qafqaza gedərək on ildir orada işləyirlər. 
İstanbuldan silah, cəbbəxana, pul göndərilmiş, bu komitə 
Yelizavetpol, Bakı, Şuşaya xeyli silah və cəbbəxana topla- 
mışdı. Hərəkatm mərkəzi kimi Bakı seçilmiş və gücləndi- 
rihnişdi. Bu komitənin planlarma görə, Bəyazit tərəfdən 
Qafqaza giriləcək, Qars istehkamlarmdan yan keçərək 
İrəvan, Naxçıvan, sonra Qarabağa keçiləcək, Dağıstanda 
yerləşmək üçlın Bakı zəbt olunacaq, hər tərəfdə xris- 
tianlar məhv ediləcək, müsəlmanlar yerləşəcək, sonra da 
rus hakimiyyətinə son veriləcək» (bax: 149, s. 533).

Aknuninin yazdıqlarmdan belə məlum olur ki, guya 
belə biı* komitəni türklər yaradıblarmış. Lakin onun qeyd 
etdiyi planda bəhs olunan torpaqlarm elə azərbaycanlıla- 
rın əlində olduğunu nəzərə alsaq, rus hakimiyyətinə son 
vermək üçün başlanacaq hərəkata, guya həmin komitənin 
cəbbəxanalar yaratdığı bu torpaqlardan, lap elə Bakıdan 
başlamaq olmazdımı? Əlbəttə, Aknuninin yazdıqlarına 
tarixi əsası və elmi məntiqi olmayan sayıqlamalar kimi də 
yanaşmaq olardı. Amma onun söylədiklərinə diqqətlə 
yanaşdıqda, məlum olur ki, daşnak ideoloqu əslində 
hansısa mövcud olmamış türk komitəsinin adma çıxdığı 
həmin hərəkat planlarmda Daşnaksütyunun Azərbaycan 
torpaqlarma dair əsl niyyətini açıqlamışdır. Çünki hadisə- 
lərin sonrakı gedişi, 1905- 1907-ci illərdə azərbaycanlılara 
qarşı törədilən soyqırımm, demək olar ki, Aknuninin 
qeyd etdiyi coğrafı trayektoriya üzrə həyata keçirilməsi 
bizim mülahizəmizin həqiqət yükünü artırır. Bunun türk

157



\

komitəsinin adma çıxılması isə ənənəvi erməni təbliğat 
taktikasından başqa bir şey deyildir.

Aknuninin bu məlumatmm əsl mahiyyəti və haradan 
qaynaqlandığı başqa bir məlumatdan aydm oluı*. Daş- 
naksütyun partiyasınm 1913-cü il sentyabr ayınm sonun- 
dan oktyabrm 15-dək Cenevrədə keçirilən qurultayında 
qəbul edilən fəaliyyət planınm daşnak fəalı Avetis Aqa- 
ronyan tərəfındən təklif edilmiş 16-cı maddəsi aşağıdakı 
redaksiyada idi: öz adamlarımızı Qafqaza göndərmək, 
təbliğat yolu ilə müsəlman əhalisini Rusiyaya qarşı təhrik 
etmək və üsyan qaldırmaq; nəticədə rus hökuməti tərəfm- 
dən başlanacaq repressiyalar müsəlman kütlələrinin zəif- 
ləməsinə səbəb olacaq ki, Daşnaksütyun da Qafqazda 
gələcəkdə aparacağı işlərdə mlısəlmanlarm müqaviməti ilə 
qarşılaşmayacaq; bundan başqa Qafqaz müsəlmanlan ilə 
Anadolu türklərinin ermənilərə qarşı birləşmiş hərəkatı 
təhlükəsi də sovuşacaq (15, s. 117). Doğrudur, Aknuni öz 
məlumatmı 1905- 1907-ci illərdə baş verən hadisələrb 
bağlı verir, Daşnaksütyunun bəhs olunan qərarı isə 1913- 
cü ildə qəbu edilmişdir. Lakin bu da nəzərə alınmalıdır ki, 
Aknuni öz kitabını 1932-ci ildə yazmışdır və hadisələrin 
yerini dəyişmək, saxtalaşdırmaq erməni müəlliflərinin ən 
yaxşı bacardıqları işlərdən mənfıliklərdən biridir.

Bakıda ermənilərin törətdikləri vəhşiliklər Azərbayca- 
nın hər bir bölgəsində, o cümlədən Naxçıvanda da böyük 
əks-səda doğurmuş və əhalinin böyük narahatlığma səbəb 
olmuşdu. .Bu narahatlığı gücləndirən, onun əsaslı olduğu- 
nu sübut edən digər bir amil'Naxçıvanda ermənilərin həlo 
Bakı hadisələrindən bir qədər də əvvəl azərbaycarilılara 
qarşı göstərdikləri soyuq, bir çox hallarda təxribatlara 
təhrikedici münasibət idi. Əhali arasında ermənilərin 
sürətlə silahlanması barədə məlumatlar yayılırdı ki, bu da 
psixoloji gərginliyi son həddə çatdırırdı. Ermənibrin
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özlərini Naxçıvanm əsl sahibi kimi aparmaları və imkan 
düşən kimi azərbaycanlıları ələ salaraq eyhamlı şəkildə 
danışmaları yaxmlaşmaqda olan facıədən xəbər verir və 
gərgin psixoloji təsir vasitəsinə çevrilirdi. M.S.Ordubadi 
yazır ki, «o zamaııa qədər əsla qara-qorxu görməmiş 
Naxçıvan müsəlmanları gecələr ermənilərin qorxusundan 
eşiyə, gündüzlər isə uzaqda olan əmlaka da gedə bilməzdi- 
ləı*. Naxçıvanm ətrafı hər tərəfdən erməni kəndləri (bu 
kəndlərin hamısı XIX əsrdə köçürülmələrdən sonra ermə- 
nilərlə məskunlaşdırılmışdı -  E.C.) ilə əhatə olunduğun- 
dan, 6 saat ərzində İrəvandan istədikləri qədər erməni 
əsgəri gətirməyə gücləri çatdıqlarından daha müsəlman-

9 ’  •

ları şirin dillə dindirmək belə.istəmırdilər» (94, s. 18).
Təbii ki, ermənilərin silalilanmasından və özbaşmalıq- 

larmdan Rusiyanm yeıii hakimiyyət orqanlarınm xəbər- 
ləri olmamış deyildi. Çarizmin bu hərəkətlərə loyal müna- 
sibəti onun bu məsələdə xüsusi maraqlarmm olduğunu 
göstərirdi. Digər tərəfdən daşnaklar özlərinə münasibətdə 
qanuna əsaslanmağa meyl edən çar məmuıiarım şantaj 
edir, hədələyir, bir sıra hallarda onlarm qətlinə fərman 
veriı* və qətli dərhal icra edirdilər.

Daşnak ideoloqu Mikael Varandyan 1932-ci ildə Pa- 
risdə nəşr etdirdiyi «Daşnaksiıtyun tarixi» kitabmda 
yazırdı ki, azərbaycanlıların soyqırımmı daha qüwətli və

4

təsirli həyata keçirmək, hücumu əsaslı şəkildə təmin 
etmək üçün Qafqaz Daşnaksütyun mərkəz məsul komitəsi 
rusca bu bildirişi nəşr edərək yaymışdı: «Erməni inqilabi 
cəmiyyətlər birliyi (Daşnaksütyun -  E.C.) bütün polislərə, 
strajniklərə, bələdiyyə rəislərinə, jandarmlara, əgər ermə- 
nilərin əllərindən silahlarını almağa, onlara zərər yetirmə- 
yə cəsarət edərlərsə, hər birinin tək-tək və mərhəmətsiz- 
cəsinə məhv ediləcəkləri barədə xəbərdaıiıq edir. Belələri 
Daşnaksütyun komitəsinin qərarı ilə öldürülmüş olan
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Bakı qubernatoru Nakaşidze, Gəncə vitse-qubernatoru 
Andreyev, mütəsərrif Slavski, Şmerlinq, Bıkov, polis rəisi 
Saxarov, pristav Naşanski, Cavaxov, Şumakeviç, Ter- 
Saakovu xatırlasmlar» (bax: 149, s. 535). Bu, həm də 
daşnaklarm öz məqsədləri naminə yeri gəldikcə hətta öz 
nümayəndələrinə belə rəhm etmədiklərinin daha bir 
nümunəsidir.

Naxçıvanda qanlı hadisələrin törədilməsi ərəfəsində 
açıq-aşkar silahlı erməni daşnak əsgərləri toplanmaqda 
idilər. M.M.Nəvvab yazır: «Elə ki İrəvanın fıtnə-fəsad 
törədən erməniləri Naxçıvana gəldilər, orada vəziyyət 
gərginləşdi. Naxçıvan erməniləri neçə illərdən bəri təda- 
rük etdikləri vuruş sursatlarını -  topları, bombaları, beşa- 
çılan tüfəngləri və s. növbşti qırğın üçün hazııiamağa 
başladılar» (92, s. 21). Məlumatdan aydm olur ki,,Nax- 
çıvan hadisələri İrəvandan gəlrniş daşnak silahİılarmm 
təhriki ilə başlamışdır. Onlar təhrikedici hərəkətləri ilə 
azərbaycanlıları münaqişəyə cəlb etməyə çalışırdılar.

Naxçıvanda hadisələrin başlanması üçün bilavasitə 
qığılcım rolunu 1905-ci il may ayınm 5-də «gündüz saat 
üç radələrində üç nəfər Cəhri kəndinin salcini olan 
müsəlmanlarm erməni kəndi Şıxmahmud adlı yerdən 
keçdikləri vaxt ağır surətdə yaralanması» (94, s. 18) 
hadisəsi oynadı. Bu hadisənin bölgə əhalisi arasında
çaşqmlıq yaratdığı, narahatlığı artırdığı bir vaxtda

f  » ■ f  *  ■ •  •

Naxçıvan şəhəri yaxmlığmda yerləşən, azərbaycanlılaıia 
ermənilərin bərabər yaşadığı Tumbul kəndində mayın 7- 
də bir azərbaycanlı qətlə yetirildi. «Qanlı illər»in müəllifı 
Tumbul kəndində azərbaycahlılarm ermənilərdən iki dəfə 
çox olduğu halda onların • bu cinayətkar əməllərini 
ermənilərin silah ehtiyatlarmm çoxluğu ilə əlaqələndirir. 
Bu fıkrin həqiqətə uyğunluğu şübhə doğurmasa da, təbii 
olaraq qarşıya belə bir sual çıxır: bu halda nə üçün

160



•  •  •

%

ermənilər müsəlmanlara qarşı birbaşa kütləvi və̂  qəfıl 
müharibəyə başlamadılar? Ermənilərin xisləti bizə yaxşı 
məlum olduğundan, düşünməyə əsasımız vardır ki, onla- 
rın bunu etməməkdə də müəyyən məqsədləri olmuşdur.

Aknuni hələ hadisələr ərəfəsində nəşr etdirdiyi kita- 
bında qabaqdangəlmişlik edərək baş verəcək bütün qanlı 
cinayətlərin məsuliyyətini azərbaycanlı tüık əhalinin üzə- 
rinə qoymağa səy göstərirdi. Artıq nəzəri əsasını hazırla- 
dıqları planlarının reallaşdırılmasına, demək olar ki, hər 
yerdə ilk baxışda o qədər də planlaşdırılmış kütləvi 
cinayət kimi görünməyən tək-tük qətl hadisələri başla- 
mışdılar. Belə başlanğıc yerli türk əhalisini təhıik etmək, 
təxribata çəkmək və bununla da genişləndirəcəkləri qır- 
ğmlarm məsuliyyətini azərbaycanlıların üzərinə atmaq 
niyyətinin təzahürü idi. Digər ərazilərimizdə olduğu kimi, 
Naxçıvanda da əhali belə fıtnəkar hərəkətlərə uymadı. 
Lakin bu, ilk növbədə naxçıvanlıların ermənilərin niyyət- 
lərini irəlicədəıı başa düşməklərindən daha çox azərbay- 
canlıların sülhsevərliklərinin, dinc və fıravan yaşamaq 
əzminin nəticəsi idi.

Belə ki, 1905-ci il mayııı 8-də Irəvan quberniyasının 
vitse-qubernatoru Baranovskinin, Irəvan şəhər rəisi Ağa- 
malovun və Peterburqdan qayıdan Naxçıvan şəhərinin 
hakimi Cəfərqulu xan Naxçıvanskinin şəhərə gəldiyini 
eşidən naxçıvanlıların məramı yalnız ermənilərdən şikayət 
etmək yox, həm də xoş ııiyyət göstərmək idi. Onlar 
hökumət məmurlarına «ermənilər bizə nə etdilər isə keçdi, 
fəqət yenə yığışıb bazara gəlsinlər» dedilər. Eımənilərin 
kütləvi şəkildə bazardakı dükanlarını bağlayıb ya öz 
evlərinə, ya da kilsəyə yığışnraqlarının heç də yaxşı əlamət 
olmadığını anlayan naxçıvanhların istəkləri qanlı qlrğın- 
lar vüsət almamış ermənilərə barışıq təklifı idi. Cəhrililər 
isə kəndə gedən yolların ermənilərin əlinə keçməsinə görə
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narahat olub, vitse-qubernatprdan Cəhri yoluna hökumət 
qüvvələrinin nəzarətinin təmin edilməsini istədilər.

Azərbaycanlılarm tələblərinin təmin olunmaması və 
səbəbləri məlum olan bu məmur etinasızlığı, dinc əhalinin 
taleyin hökmünə buraxılması ermənilərin sonrakı cinayət- 
ləri üçün stimul oldu. Türk əhalinin səmimi barışıq təklif- 
ləri ermənilərin açıq təhdidləri və sonra isə qırğmlarm 
başlaması ilə müşayiət olundu. Daşnak cinayətlərinin 
növbəti qurbanı Naxçıvan şəhərinin yaxmlığmda olan 
ermənilərin yaşadığı Əliabad kəndinin quldurları tərəfın- 
dən bulaq başmda qətlə yetirilən şəhər sakini Əli Hacı 
Bayramzadə oldu. Lakin bununla da nigaranlığı tarıma 
çəkilən naxçıvanlıları təxribata çəkməyin mümkün olma- 
dığmı anlayan ermənilər növbəti hiyləyə əl atdılar. Maym
11-də ermənilərin sıx yaşadıqları Kültəpə kəndində Xaça- 
tur adlı bir varlı erməni öz; ailəsi ilə birlikdə daşnaklar 
tərəfmdən qətlə yetirildi. Ermənilər bu hadisəni müsəl- 
manlarm üzərinə atmağa çalışsalar da, dərhal aparılan 
təhqiqat əsl həqiqəti tızə çıxardı. Həmin Kiıltəpə ermənisi 
Daşnaksütyunun yerli komitəsinin qərarı ilə öldürülmüş- 
dü (94, s. 19). Bu, erməni terrorçularmm Türkiyədə XIX 
əsrin sonlarmdakı fəaliyyətləri zamanı dəfələıiə smaqdaıı 
keçirdikləri taktiki bir üsul idi. Belə ki, daşnaklar əvvəlcə 
varlı ermənilərə «ümummilli amallar» naminə «... şirkət 
təşkil etdik. Biz şəxsən xidmət edirik. Sən. də nəqd pul 
verməlisən. Verməsən, səni məhv edərik və sirrimizi höku- 
mətə xəbər versən, işini dərhal bitirərik» (121, I c., s. 507- 
508) məzmunlu təhdidedici məktublar yazır, məktubu 
alan erməni vaıiısı məcbur qalıb istənilən məbləği ödəyir, 
əks halda məhv edilirdi.

•  •

Bu baxımdan, yeri gəlmişkən, 1988-ci ilin fevralmda 
baş vermiş Sumqayıt hadisəsiiıi qeyd etmək maraqlı’ olar- 
dı. Hadisələrdə öldürülən 32 nəfərin 26-ı erməni olmuşdu.
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Ilk dövrlərdə ermənilər bunun məsuliyyətini azərbaycanlı- 
ların üzərinə atmış, hətta beynəlxalq miqyasda da təbli- 
ğatlarmı bu istiqamətdə uğurla aparmışdılar. Lakin son- 
rakı araşdırmalar sübut etdi' ki, hadisələrin təşkilatçısı 
Daşnaksütyun, icraçısı isə özünü «Paşa» kimi qələmə 
verən və şəxsən 6 ermənini öz əli ilə qətlə yetirən Eduard 
Qriqoryan adlı daşnak terrorçusu olmuşdur. Öldürülən 
Sumqayıt erməniləri isə ya Daşnaksütyun sıralarına daxil 
olmaq istəməyən, ya da «milli amallar» narninə ianə 
toplanışına qoşulmaqdan imtina edən ermənilər olmuşlar. 
Burada ingilis jurnalisti Skotland-Liddelin «Daşnak tiçün 
öldürülmüş erməni qiymətlidir. Bu cür hadisəni lazımi 
şəkildə istifadə etdikdə, o, təbliğat işinə çoxlu səmərə verə 
bilər» fıkrini bir daha xatırlamaq lazım gəlir. Bundan 
soııra Kültəpədəki hadisənin də hansı məqsədlə törədil- 
diyi tam aydın olur.

Maraqlı cəhət bu idi ki,..Kültəpə qətlinin baş verdiyi 
gün Naxçıvanda olan vitse-qubernator Baranovski^ gecə 
yolda ikən bir ermənidən şəxsən çoxlu silah-sursat və 
bomba müsadirə edir (94, s. 19). Lakin bu da çar məmuı*- 
larına ermənilərə qarşı qəti tədbiı* görmək üçün kifayət 
etmir. Əvəzində isə ermənilər elə həmin gün, maym 11-də 
Kültəpə qətlindən bəhanə kimi istifadə edərək Naxçıvan 
şəhərini iki saatdan artıq müddətdə aramsız gi'ıllə yağışma 
tuturlar. Azərbaycanlılar mayın 12-də növbəti dəfə Bara- 
novskinin öziınün də şahid olduğu hadisə barədə ona 
şikayət etdikdə vitse-qubernator «Əgəı* onlar sizə atəş 
açır, siz də tutub onların tapançalarmı alınız... Mən bil- 
mərəm» deyib çarizmin milli qırğınlardakı həqiqi mövqe- 
yini bir daha nümayiş etdirir. Bundan sonra artıq naxçı- 
vanlılar ermənilərə qarşı müvafıq cavab addımlarıııa əl 
atmağa məcbur olurlar. Naxçıvan bazarında baş verən 
atışma zamanı ermənilər Baranovski, Ağamalov, Cəfər-



qulu xan və pristav Mehdi xan Ordubadskini də atəşə 
tuturlar. Bu atışma zamanı azərbaycanlılardan 5 nəfər, 
ermənilərdən isə tacirlər Adamov öz şagirdləri, Xalatov 
uşaqları ilə və bir sıra digərləri qətlə yetirilir. Çaı* məmur- 
larımn əsl sifəti bu atışmada da özünü göstərir. Naxçı- 
vanın qəza polis rəisi Angil hətta döyüşün qızğm vaxtmda 
əhalini qarşılıqlı qarət və talanlara təhrik edirdi.

Bir gün sonra Naxçıvan bölgəsinin hər yerində, xüsu- 
silə Cəhri kəndində baş verən talan və qətl-qarətdən sonra 
buradakı çar qoşunları azərbaycanlılara qarşı təhqiramiz 
hərəkətlər etməklə onları yerli-yersiz yoxlamaya məruz 
qoydular. Bundan sonra bir müddət üçün hadisələrin 
ktıtləviliyinin qarşısı almdı və «noyabrm 26-a qədər mü- 
səlmanlar və erməniləı* hökumətin siyasəti sayəsində dəfə- 
lərlə sülh edib bir-birilə əl-ələ vurdular. Axırda yenə bu 
sülhlər hər iki tərəfə ədavətdən başqa bir səmər vermirdi. 
Necə ki, hər saatda bu iki tayfanm arasmda yeni bir 
ədavətiıı ortaya çıxacağı gözlənilirdi». Buna ermənilərin 
də təhrikedici hərəkətləri dəlalət edirdi. Onlar yaranmış 
sakitlikdən istifadə edərək öz mal-mülklərini kilsələrə 
daşıyır, imkan düşən kimi asayişi pozür, «müsəlmanlara 
qarşı zülm və acı töhmət yağdırırdılar» (94, s. 20-21).

1905-ci ilin may-noyabr ayları arasmda olan dövrdə 
ictimai asayişin nisbətən təmin edilməsinin hökumət dai- 
rələrinin səyindən daha çox naxçıvanlıların ermənilərin 
gözləmədiyi şəkildə müqavimət göstərmələri və baş ver- 
miş hadisələrin nəticəsində qalib çıxmaları ilə əlaqələn- 
dirmək daha doğru olardı. Bununla yanaşı, Badamlı kən- 
dinin erməniləri daşnak fıtnəsinə uymayaraq, dinc yaşa- 
maq istəklərini ifadə etmək üçün hətta müsəlmanlığı da 
qəbul etmişdilər (94, s. 22-23). May aymdakı toqquşma- 
nm ermənilərin məğlubiyyəti ilə nəticələnməsi onların bir 
müddət sakitləşməsinə, naxçıvanlılarm qəhrəmanlığı rus-
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erməni planlarınm qısa müddət üçün təxirə salınmasma 
səbəb olmuşdu. Qafqazda ermənilərin əsas himayədarı 
olan canişin Vorontsov-Daşkov öz əlaltılarmm məğlub 
olduğunu görüb Tiflisdən general Əlixanov-Avarskini və 
Cənubi Qafqaz Şeyxülislamı Əbdüssalam Axundzadəni 
Naxçıvana göndərir. Şeyxüli-Sİamla bərabər İrəvan qazısı 
da Naxçıvana gəlir və yalnız bundan sonra silahlı toqquş- 
manm kütləviliyinin qarşısı alınır. Bir sıra Naxçıvan 
kəndlərində isə 1905-ci ilin payızınadək ermənilər tərəfın- 
dən pərakəndə də olsa, müxtəlif cinayətlərin törədilməsi, 
azərbaycanlılara qarşı qəsdlər davam etdirilirdi.

Naxçıvandan sonra milli qırğm dalğası İrəvan qəzası- 
nı əhatə etdi. M.S.Ordubadi yazır ki, Naxçıvandakı hadi- 
sələrin azərbaycanlılarm qələbəsi ilə başa çatması İrəvan 
müsəlmanlarmm sevincinə, ermənilərin isə qəzəbinə səbəb 
olmuşdu. Buna görə də azərbaycanlılardan qisas almağa 
bəhanə axtaran İrəvan erməniləri 1905-ci il maym 23-də 
şəhərin Qarsaçay bağçasmda üç nəfər sərxoş müsəlmanı 
döyürlər. Bu hadisədən dərhal sonra İrəvan bazarında 
başlanan atışma tələfatsız başa çatır. Lakin mayın 25-də 
gündüz baş verən silahlı tocjquşma azərbaycanlılardan 4 
nəfər qadınm, 2 uşaq və 5 kişinin (cəmi 11 nəfər) öldürül- 
məsi ilə nəticələnir. İrəvan azərbaycanlılarmda olan 20 
ədəd köhnə tüfəngin müqabilində hərbi təlim keçmiş er- 
mənilərin və daşnak dəstələrinin o dövr üçün ən müasir 
silahlarla silahlandığı mənbədə qeyd olunur. Bununla be- 
lə, hər bir cəhətdən ermənilərdən geri qalan müsəlmanla- 
rın qarşısmda «ermənilərin bu atışmalarda artıq tələf ol- 
maları islam camaatma çox təəccüblü gəlirdi. Zira, ermə- 
nilər müharibə əsnasmda bal mumundan qayırılmış mü- 
qəvva kimi olub püf edən kimi məhv olurduiar. Erməni- 
lərdə səbat, mətanət və ürəklərinin təpəri yox idi. İrəvan 
müharibəsinə yığılmış ermənilərin əksəriyyəti Bakı döyüş-
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lərindən, Naxçıvan məğlubiyyətindən can qurtarıb qaçan 
əsgərlər olduqlarma görə mənən büsbütün pozulmuşdu- 
lar». Digər səbəb isə bu idi ki, ermənilər, adətən, sərxoş 
halda döyüşürdülər (94, s. 24-27). Təbii ki, ermənilərin 
qırğınlardakı müvəffəqiyyətini artıran başlıca amil çar 
məmurları tərəfindən yaxından himayə olunmaları idi. 
Lakin azərbaycanlılar daşnaklara qarşı mütəşəkkil müba- 
rizə aparanda bu himayə də bəzən nəticəsiz olurdu. % 

Buna görə də, Naxçıvan hadisələrində olduğu kimi, 
Qafqaz canişini Şeyxülislamı, İrəvan qazısı və yepiskopu- 
nu hadisələrin qarşısım almaq üçün dəvət etdi. Maym 31-i 
və iyunun 1-də həmin şəxslərin səyi nəticəsində İrəvan 
şəhərində hadisələri sakitləşdirmək mümkün olsa da, bu 
dəfə daşnak komitəsi milli qırğmları İrəvan qəzasmm 
mahal və qəzalarmda törətmək üçün fəaliyyətə başladı. 
1905-ci il maym 31-də Qırxbulaq mahalmm ermənilərin 
məskunlaşdığı Tirjabat kəndindən silahlı erməni dəstələri 
cəmi 20 evdən ibarət Gözəcik müsəlman kəndinə qəfıl 
hücuma keçdilər. Kəndin müdafıəsini təşkil edən olmadı- 
ğmdan qonşu Məngus kəndinə qaçan gözəciklilərin qarşı- 
smı almaq istəyən kənd ağsaqqalı Novruz Kazım oğlunun 
səyləri nəticə vermir və o, təkbaşına xeyli düşmən məhv 
edə bilsə də, sursatı tükəndiyindən ermənilərə əsir düşür. 
Ağır işgəncələrlə qətlə yetirilən qəhrəman qocanm Tirja- 
bat keşişi Ayrapet tərəfmdən kəsilən başı «min beş yüz 
müsəlman sərkərdəsinin başma» bərabər qiymətləndirilir, 
əvvəlcə Aleksandropola, sonra isə azərbaycanlılarda vahi- 
mə yaratmaq üçün Bakıya göndərilir (94, s. 29-31). Bun- 
dan sonra bir neçə gün ərzində 12 azərbaycaıılı kəndi 
e'rmənilər tərəfindən boşaldılır, həmin kəndlərin müdafıə- 
siz qalan sakinləri isə cəmi 20 evdən ibarət olan Təzə- 
kəndə toplaşırlar. İyunun 3-də 10 min nəfəıiik erməni 
silahlı dəstələrinin hücumuna məruz qalan Güllücə, Tut-
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ya, Kamal və Damagirməz kəndlərinin azərbaycanlı olan 
sakinləri də Təzəkəndə pənah aparırlar. 1905-ci il iyunun 
4-də, nəhayət, 18 günlük müharibədən sonra rus qoşunla- 
rı artıq öz nəzarətləri altmdan çıxmış hadisələrə müdaxilə 
ctdiyindən azərbaycanlılar öz kəndlərinə geri dönə 
biliıiər.

1905-ci il iyunun 3-də ermənilərin daha sıx yaşadıqları 
Abaran mahalının Şuragəl, Pənbək, Aleksandropol yaşa- 
yış məntəqələrindəıı toplanan silahlı dəstələr Eçmiədzin 
qəzasımn İlançalan erməni kəndi istiqamətindən Uşu adlı 
azərbaycanlı kəndinə hücum ediıiər. 8 saatlıq gərgin dö- 
yüş azərbaycanlılarm parlaq qələbəsi ilə nəticələnir. Yeni 
qüvvələr cəlb etməklə sıralarını genişləndirən ermənilər 
iyunun 5-də baş verən növbəti döyüşdə də məğlub olurlar. 
Lakin iyunun 8-də Uşu kəndi yaxmlığında baş verən 
üçüncü döyüş ermənilərin üstünlüyü ilə başa çatır. 
Bununla belə, döyüşdə ermənilərdən 180 nəfər öldiırülür, 
uşululardan isə cəmi 4 nəfəri həlak olur. Kənd əhalisi 
müharibənin gedişində Sürməli kəndinə pənah aparır, 
Uşu kəndi isə düşmən tərəfındən yandırılır. Bir gün sonra 
daha 8 kənd Təkyə, Pərsi, Nazrəvan, Kiçikkənd, Kötüklü, 
Qoşabulaq, İrgu və Əngirsək kəndləri də erməni vəhşiliyi- 
nin qurbanı olur və dağıdılır. Iyunun 9-da bu kəndlərin 
sırasına daha 9 azərbaycanlı kəndi əlavə edilir.

İrəvan və Eçmiədzin qəzalarında törədilən qırğınlar 
ermənilərin quberniyanın bu iki qəzasında Şərqi Anado- 
ludan olan son axından və Rusiyanm müharibədə bu böl- 
gəni ələ keçirməsindən sonra yaranmış etnik üstiinlükdən 
istifadə edərək siyasi hakimiyyəti ələ almaq, siyasi cəhət- 
dən dövlət kimi istinad olunacaq ərazi yaratmaq cəhdləri 
ilə bağlı idi. Bu plan həyata keçirilərsə, ermənilərin «İrə- 
vandan Naxçıvana qədər yol üstə yerləşən Naxçıvan 
kəndlərini dağıtmaqla İrəvan ermənilərini Naxçıvanda
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hazır olan əsgəri qüvvələrlə birləşdirmək, Naxçıvandan 
Zəngəzura kimi yol boyunda olan köyləri dağıdıb Zən- 
gəzur könüllüləri ilə Naxçıvandakı əsgəri qüvvəni biıiəş- 
dirmək kimi alçaq xəyallar»ı (94, s. 119) vardı. Bu plan 
XIX əsrdə ermənilərin niyə məhz Azərbaycanın qərb 
torpaqlarına köçürülməsi səbəblərinə işıq salır. Planın 
reallaşması Rusiya üçün azərbaycanlılarsız regionun, er- 
mənilər üçün dövlət yaratma təşəbbüslərinin həyata keç- 
məsi demək olacaqdı. ?

XIX yüzilliyin sonlarındakı iğtişaşlardan və qiyamdan 
sonra Qars və İrəvan arasındakı bölgəyə yarım milyondan 
artıq erməni yeıiəşmişdi. Rus sərhədçilərinə onlara Türki- 
yəyə qayıtmağa cəhd göstərəcəkləri halda atəş açmaq əm- 
ri verilmişdi. Erməni katolikosunun yalvarışlarından son- 
ra qaçqınlarm İran yolu ilə kiçik qruplar şəkliııdə qayıt- 
malarına icazə verilsə də, buna praktiki olaraq imkan ya- 
radılmadl (149, s. 373). Çünki çarizm hələ Şərqi Anado- 
lunu ələ keçirə bilməsə də, onun «ermənilərsiz Ermənis- 
tan» planı həmin ərazidən ermənilərin kütləvi qaçması ilə 
avtomatik həll olunmuşdu. Rusiyaya Osmanlı Türkiyəsini 
müharibəyə cəlb etmək və Şərqi Anadolu torpaqlarını 
işğal edərək öz ərazilərinə qatmaq problemi qalırdı ki, bu 
da Birinci dünya müharibəsi illərində qaçqın və köçürül- 
müş ermənilərin hərbi qüvvəsindən istifadə olunmaqla hə- 
yata keçirildi. Bunu daha çoX Rusiyamn Türkiyə ilä olan 
gizli razılaşmasmın tələbləri ilə bağlayan erməni siyasi 
təşkilatları bu qaçqınlardan Azərbaycan torpaqlarında 
həyata keçirdikləri qırğınlarda hərbi qüvvə kimi istifadə 
etmək qərarına gəldilər.

Bütün bunlar göstərir ki, daşnaklar 1905-ci il hadisələ- 
rinin ilk mərhələsində Bakıda və Naxçıvanda uğradıqları 
müvəffəqiyyətsizlikdən sonra növbəti qanlı cinayətlərinə 
daha ciddi hazırlıq görməkdə idilər. Bu zaman ermənilər
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əvvəlki uğursuzluğun əsas səbəblərindən biri olan vahid 
rəhbərliyin olmamasıııı da nəzərə alaraq Azərbaycanın 
qərb bölgəsindəki daşnak hərbi qüvvələrinə komandanlığı 
Bakıdakı fevral hadisələrində erməni hücumlarma rəhbər- 
lik edən Nikol-Tumana tapşırdılar. O, İrəvanda yerləşə- 
rək buradan öz dəstələrinə lazımi göstərişlər verirdi. 1905- 
ci ilin ikinci yarısında yenidən vüsət alan və bu dəfə daha 
planlı şəkildə həyata keçirilən qırğınlara Naxçıvanda Ars- 
lan, Qarabağda Vartan, Zəngəzurda Sivaslı Murat, Əsgə- 
randa Hamazasp (Hamvo), Şisyanda Keri rəhbərlik edir- 
di. Bundan başqa daşnak dəstə başçılarından Sako və Ab- 
raham Gülxandanyan Gəncədə, Durbah, Armen Qaro, 
kapitan Baqdasaryan və Tiqran Stepanyan Tiflisdə azər- 
baycanlılara qarşı törədilən dəhşətli cinayətlərə başçılıq 
edirdilər (149, s. 534-535).

Naxçıvanda qırğmlarm ikinci mərhələsi 1905-ci ilin 
noyabr ayında başladı. Onsuz da may aymdan noyabra- 
dək ötən müddətdə kütləvi münaqişələr qeydə alınmasa 
da, vəziyyət gərgin olaraq qalmaqda idi. Xüsusilə təşkilat- 
lanma işlərini başa çatdırdıqdan sonra ermənilər may 
məğlubiyyətinin qisasmı almaq üçün bəhanə və fürsət 
axtarırdılar. Digər tərəfdən çarizm hadisələrin nəzarətdən 
çıxmasım istəməsə də, milli qırğmların qarşısınm alınma- 
sına heç bir ciddi cəhd göstərmirdi. Çünki bu dövrdə hələ 
də Rusiyada inqilab yüksələh xətlə inkişaf edirdi. 1905-ci 
ildə bir-birinin ardınca baş verən inqilabi çıxışlar, tdtil və 
üsyanlar ölkəni iflic vəziyyətinə salmışdı. İnqilabm Cənu- 
bi Qafqazı da bürüyəcəyi təqdirdə hadisələr çarizm üçün 
daha ağır məcraya yönələcəkdi. Artıq Bakıda, zəif də 
olsa, müəyyən üsyankar çıxışlar baş verməkdə idi. Lakin 
impeıiya məmurlarının milli qırğın siyasəti Cənubi Qaf- 
qazııı biıtövlükdə inqilaba qoşulmasınm qarşısmı aldı.

1905-ci ilin noyabrmda Naxçıvanda yenidən başlanan
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qırğınların bu dəfə artıq birbaşa səbəbkarları çar məmur- 
ları və rus kazakları oldular. M.S.Ordubadi hadisələrin 
yenidən faciəli şəkil almasının səbəbinin Çeşməbasarda 
baş verən hadisə olduğunu yazır: «Bu gün kazaklar sülh 
və asayişi təmin etmək üçün Çeşməbasar kəndiııə gedər- 
kən Hacı Nəsir Hacı Nağı oğlunun evini qarətə başlamış- 
lar, bu vaxt qabağa durub mane olmağa çalışan Hacının 
bir zavallı oğlunu öldürmüşlər. Müsibətə düçar olmuş 
Hacı oğlunu qana bulaşmış görərkən çaşıb bir güllə 
kazaklara atmış, elə buna görə də onun ailəsi biədəblər 
tərəfındən qətl edilmişdir». •

Noyabrm 26-da baş verən'Çeşməbasar qətli Naxçıvan 
şəhərində və ətraf kəndlərdə yenidən qanlı hadisələrin 
başlanması üçün bir işarə rolunu oynadı. Elə həmin gün 
azərbaycanlılar şəhər bazarındakı dükanlarını eşitdikləıi 
xəbər ucbatmdan tez bağladıqlarından erməni-rus qrup- 
laşması şəhər bazarını axşama yaxın yandırdılar. Yanan 
bazarın tamaşasına yığışan camaata isə çar məmurları po- 
lis rəisi Angilin və polkovnik Krılovun əmri ilə atəş açıldı 
və Məşədi Həsən Məhəmmədqulu bəy oğlu adlı bir naxçı- 
vanlı qətlə yetirildi. Bir gün sonra artıq külü qalmış 
bazarda 85 dükan, 75 ambar və boş dükan yanmışdı. Bu, 
noyabrın 27-dən 30-dək Naxçıvan şəhərində aclığa səbəb 
oldu. Azərbaycanlı əhali arasında yaranmış çaşqınlıqdan 
istifadə edən rus kazakları heç bir səbəb olmadan evlərə 
soxularaq qarətçiliklə məşğul olur, küçələrdə yerli-yersiz 
yoxlama aparır, mane olmağa cəhd edənləri və tabe 
olmaq istəməyənləri qətlə yetirirdilər.

Naxçıvan şəhərində yaranmış gərgin vəziyyətdən, yerli 
əhalinin psixoloji durumundan istifadə edərək rus kazak- 
ları ilə birləşən ermənilər 1905-ci noyabrın 30-da Cəhri 
kəndini yandırdılar. Kəndin əhalisinin bir hissəsi erməni- 
lər tərəfmdən qırıldı və yanğında həlak oldu. Həmin gün
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Naxçıvana gələn Irəvan general-qubernatoru Paskeviç 
Naxçıvan əhalisinin şikayətindən sonra işə baxacağım vəd 
etsə də, nəticəsi bu oldu ki, qubematorun şəhərdə olması- 
na əhəmiyyət verməyən erməni-rus birləşmələri Naxçıvan 
şəhərinin də bir hissəsinə od vuraraq yandırdılar. Dekab- 
rın 2-də Cəhri kəndinə gedən qubernator günahkarları 
cəzalandırmaq üçün nəinki tədbiı* görmədi, tam əksinə, 
kəndin yandırılmasım eşidən Naxçıvan əhalisinin şikayət- 
lərini eşitməsin deyə, Cəhridən qayıdaraq gecəyarısı 
İrəvana geri döndü (94, s. 21-22). 1905-ci il hadisələri 
naxçıvanlılar üçün Cəhri fadəsi və bir sıra kəndlərdə baş 
verən qırğmlarla bağlı faciəvi sonluqla nəticələndi., May 
ayındakı hadisələrdə ermənilərin məğl.ub olmalarımn 
səbəbi azərbaycanlılardakı milli təəssübkeşlik hisslərinin 
güclü olması idisə, sonrakı dövrdə naxçıvanlılarm məğlu- 
biyyətinin başlıca səbəbi, demək olar ki, bütün qanlı 
cinayətlərin açıq-aşkar çar məmurları tərəfındən törədil- 
məsi və onların artıq heç bir şeydən çəkinmədən ermənilə- 
rə qırğınlarda yaxmdan kömək etmələri olmuşdu.

Qırğmlar əvvəlki dövrlərdə Türkiyədən və İrandan 
köçürülmüş ermənilərin daha çox məskunlaşdıqları ərazi- 
lərdə törədilmişdi. Bu bölgələr Naxçıvan, İrəvan, Qara- 
bağ və Zəngəzur idi. Hələ Naxçıvan hadisələri törədilər- 
kən Zəngəzur və Şuşada da ermənilər azərbaycanlılara 
qarşı qırğınlar törədirdilər. Belə ki, Cəhri kəndi Zəngəzur 
və Naxçıvan qəzalarmm inzıbati sərhəd zolağmda yerlə- 
şən azərbaycanlılarm yaşadığı Xanlıqlar və İtqıran kənd- 
ləri tamamilə dağıdıldıqdan sonra yandırılnuşdı. Başqa 
sözlə desək, Cəhrinin yandırılması Zəngəzur qəzasmda 
aparılan etnik təmizləməniıı Naxçıvan ərazisinə sirayət 
etməsi demək idi. 1905-ci ilin iyul ayında Şuşada baş 
verən döyüşlər daşnak-hnçaqçı qruplaşmaların məğlubiy- 
yəti ilə nəticələnmişdi. Lakin bütövlükdə 1905-ci il hadisə-
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lərinin ermənilorin uğursuzluğu ilə nəticələnməsi onların 
heç də geri çəkilməsi demək deyildi. Çünki 1904-cü ildə 
Daşnaksütyun partiyasının III qurultayında xəyali «Bö- 
yük Ermənistan»m əraziləri daxilinə nəzəri olaraq qatıl- 
mış bölgələrin; Naxçıvan, İrəvan, Zəngəzur və Şuşa qəza- 
larının, eləcə də Irəvan və Gəncə quberniyalarınm digər 
ərazilərinin azərbaycanlılardan təmizlənməsi erməni hərə- 
katınm qarşısmda başlıca vəzifə kimi qoyulmuşdu.

Naxçıvanda faciəli hadisələr yalnız 1905-ci ildə baş 
verənlərlə bitmədi. Naxçıvan qəzasının Ordubad, Cəhri, 
Şıxmahmud, Kültəpə, Əliabad, Çeşməbasar, Tivi, Tum- 
bul və onlarla başqa kəndlərini də əhatə edən erməni cina- 
yətləri 1906-cı ildə davam etdi. Taleyin hökmü və erməni 
vəhşiliyi ilə baş-başa buraxılmış həmin kəndlərin bir 'çoxu- 
nıın əhalisi qırıldı, sağ qalanlar isə digər kəndlərə, habelə 
Iranla sərhəd ərazilərə qaçaraq canlarını qurtarmağa 
çalışdılar.

Daşnak rəhbərləri isə qarşılarına qoyduqları məqsədə 
doğru irəliləməkdə çarizmin onlara fəal kömək etdiyiııi 
görərək daha da azğmlaşdılar. 1906-cı ilin yay aylarında 
Aleksandropol (Gümrü), İrəvan, Abaran, Şuragil və digər 
ərazilərdən yığılmış könüllü erməni silahhları nizami alay- 
lar şəklində təşkilatlanaraq Zəngəzura və Ordubad maha- 
lmın ermənilər yaşayan kəndlərinə göndərildiləı*. Yol bo- 
yu silahlı erməni təcavüzünə məruz qalan Dırnıs, Unus və 
Pəzməri kəndlərinin əhalisi özlərini qoruya bildilər. İrə- 
van quberniyasının şimal bölgələrinin ermənilərindən təş- 
kil edilmiş bu dəstələr Ordubadm Əylis, eləcə də ona ya- 
xın olan Kələki və Danagirt (mətndə Kəlağı və Dəmqurt -  _ •

E.C.) kəndlərinə toplaşdılar. Xatırladaq ki, I.Şopenin mə- 
lumatına (176, s. 623) görə, Kələki, Danagirt və eləcə də 
Aşağı Əylis erməni köçürülmələri nəticəsində salmmış 
kəndlər idi. Şuşa və ətraf ərazilərdən yığılnıış erməni
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biıiəşmələri isə iyulun 20-də Zəngəzur ərazisindəki mis 
mədəninin yanmda düşərgə saldı. Şuşa ermənilərinə Aram 
Nehrəmov, Əylisdəki dəstələrə isə Aşot adlı daşnaklar 
rəhbərlik edirdilər (94, s. 127).

1906-cı il iyulun 29-da Zəngəzurun Qapan dərəsində 
yerləşən Karxana kəndinin azərbaycanlı əhalisi Aram 
Nehrəmovun dəstələri tərəfmdən, demək olar ki, son 
nəfərinədək məhv edilmişdi. Karxana kəndi ilə eyni gündə 
erməni təcavüzünə məruz qalan Lov, Xələc, Saldaşlı, İn- 
cəvar və Daşnov kəndlərinin camaatı kiçik Qatar kəndinə 
pənah apardılar. Onları təqib edən ermənilər avqustun 1- 
də Qatar kəndini də mühasirəyə aldılar. M.S.Ordubadi 
yazır ki, atışmanm şiddətli yerində milliyyətcə ləzgi olan 
Cəlil adlı strajnik pristav Saxarova «cənab pristav, sizdə 
heç rəhm-mürüvvət yoxdurniu? Siz baxırsmız, islamları 
gülləbaran edirlər. Olmazmı ki, kəndin kənarmda olan 
kazaklara buyurasan, islamları mühafızə etsinlər» -  de- 
dikdə, «mən müsəlmanları mühafızə edə bilmərəm. Gör- 
mürsən, ermənilər necə canalıcı güllə atırlar» -  cavabmı 
alır. Burada baş verən hadisələrdə kazaklar azsaylı silah- 
laıia kəndin müdafıəsinə qalxmış qəhrəman qatarlılarm 
mövqeləri və qüvvələri barədə məlumatları erməniləıə 
verməklə onlara kömək etdiləı*. Kazaklar, hətta guya hö- 
kumətin erməniləri cəzalandıracağı barədə azərbaycanlı 
əhaliyə yalançı vədlər verməklə onlarm arasında arxaym- 
çılıq əhval-ruhiyyəsinin yaranmasma çalışırdılar.

Ermənilər yaşayan kəndlərlə əhatə olunan Qatar kən- 
dinə daşnakların 8 minlik silahlı dəstələrinin hücumuna 
qatarlılar 9 gün ərzində mərdliklə sinə gərdilər. Qüyvələr 
nisbətinin kəskin fərqləndiyi bu döyüşdə azərbaycanlıla- 
rm Zəngilandan gözlədikiləri yardımı ala bilməmələri, bu- 
nun müqabilində isə erməni sahibkarı Məlik Azaryansm 
mis mədənində işləyən iranlı fəhlələrin ermənilərə kömək
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etməsi Qatar kəndinin taleyini həll etdi. «Bu rəhnisizlər 
arxalarında neft, dinamit daşıyıb «Ya Əli» qışqıra-qışqıra 
kənd içinə girdikdə müsəlmanlar «bizə sursat daşıyırlar» -  
deyə düşünüb onları kəndə buraxırdılar. Mürüwətsiz 
iranlılar həmən nefti damlara vurub yandırdıqları kimi, 
dinamiti daş binalara taxıb havaya uçurdurdular» (94, s. 
121-123). Bununla da, 1906-cı il avqustun 8-9-da erməni- 
rus-iranlıların birləşmiş qüvvəsi Qatar kəndini ələ keçir- 
dilər. Kəndin sağ qalan əhalisi digər kəndlərdən gəlmiş 
qaçqmlarla birlikdə azərbaycanlıların yaşadığı Kəllədağ 
kəndinə sığmdılar.

Mərkəzi komandanlıqdan verilən əmrə əsasən, Əylis- 
dəki erməni hərbi biıiəşmələri avqustun 7-də, mis mədəni 
ətrafındakı erməni qiıvvələri isə avqustun 8-də Panuslu 
kəndinə gələrək burada qüvvələrini birləşdirdilər və Qxçu- 
Şəbadək dağlarmm ətəyində yerləşən Azərbaycan kəndlə- 
rinə hücuma başladılar. Avqustun 9-da başlayan və dörd 
gün davam edən Oxçu kəndi uğrunda döyüş, ermənilərin 
hərbi cəhətdən və sayca dəfələrlə çox olmalarına baxma- 
yaraq oxçulularm qələbəsi ilə başa çatdı. Erməniləri təqib 
edən Oxçu sakinləri onların sığındığı Gicəlan kəndini də 
azad etdilər. Lakin daşnaklar yenidən Ləyc, Təşqin, Kar- 
lur, Vənd, Mehri, Əsədazur, Qırçıvan, Əkərək, Bəhrvar, 
Ucanabus, Qurasən, Çəmən, Bux, Oxadıız, Raxdaxana, 
Noraşen, Xotanan, Üsərəng, Sahadhur, Çin, Mələk Çit 
və digər ətrafdakı ermənilər yaşayan kəndlərdən daha bö- 
yük hərbi qüvvə topladılar və Panuslu, Girdəkan və 
Gicəlan kəndləri ətrafında əlverişli mövqe tutaraq Oxçu- 
Şəbadək dağlarmdakı strateji yüksəklikləri ələ keçirdilər. 
Azərbaycanlılarm qüvvələri və sursatları tükəndiyindən 
həmin gecə Oxçu-Şəbadək kəndlərinin imamı Molla Hə- 

' sən Əfəndinin məsləhəti ilə Saqqarsu adlanan yerə sığmdı- 
lar. Kəndlərdə qalan əhalinin hamısı ermənilər tərəfmdən
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qətlə yetirildi. T
Erməni silahlı birləşmələrinin genişmiqyaslı hü'cumu 

Azərbaycan kəndlərinin dağıdılması ilə nəticələndi. Daş- 
nak silahlıları Saqqarsuda gizlənən azərbaycanlıları istis- 
nasız olaraq qırdılar. Bir neçə qadınla əlində Quran kitabı 
ermənilərin qarşısma çıxaraq aman diləyən Molla Həsən 
Əfəndinin özü və ətrafındakılar da erməni silahmdan 
qurtula bilmədilər. İslam dininin müqəddəs kitabı vəhşi- 
cəsinə təhqir olıındu. Saqqarsu faciəsi baş verən gün daha 
dörd müsəlman kəndi düşmən tərəfındən dağıdıldı.

Azərbaycan kəndlərinin sağ qalmış azsaylı əhalisi Or- 
dubada və onun ətraf kəndlərinə pənah apardılar. Zəngə- 
zurdan gələn qaçqınları böyük qayğı ilə qarşılayan ordu- 
badlılar Qapan dərəsində, Saqqarsuda və digər döyüş yer- 
lərində qalaıı azərbaycanlı yaralıları və qətlə yetirilənlərin 
meyitlərini gətirmək üçün dəstələr təşkil etdilər. Avqustun 
16-da Saqqarsuda Ordubad köııüllüləri Molla Həsən 
Əfəııdinin özü ilə bərabər kənddən çıxardığı 62 qadm və 
uşağın meyitlərini aşkar etdilər. İki gün sonra ordubad- 
lılar Saqqarsuda yenicə ailə qurmuş bir gənc qadmla ca- 
van oğlanın, Molla Həsən Əfəndinin yandırılmış cəsədlə- 
rini, 15 körpənin palaza bükülmüş və bir-birinə qarışmış 
kəsilmiş başlarım və bədən hissələrini tapdılar. Qapan 
dərəsindəki Pürdavud kəndi də dağıdılmış, əhalisi isə son 
nəfərinədək qətlə yetirilmişdi. Bu kənddəki şiə imamı 
Rzanın qardaşı Sultan Davuda məxsus hücrə, onun daxi- 
lindəki müqəddəs əşyalar, onlarla Quran kitabı yandırıla- 
ıaq məhv edilmişdi. Ermənilərin insanlıq adına sığmayan 
vəhşiliyindən sonra bölgədə son dərəcə acınacaqlı vəziyyət 
yaranmış, Zəngəzurun Naxçtvanla qonşu kəndlərinin əha- 
lisi əsasən məhv edilmiş, azsaylı sağ qalanlar isə onsuz da 
vəziyyəti çox gərgin olan Naxçıvana və Ordubada pənah 
gətirmişdilər.
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Bütün bunlar sübut edir ki, ermənilərin təşkil etdikləri 
bu qanlı cinayətlər əsl müharibə xarakteri daşıyıb azər- 
baycanlılarm soyqırımma istiqamətlənmişdi. Bu sayqırı- 
mm səbəblərini isə ermənilər özləri də açıq şəkildə bildirir- 
dilər. Belə ki, Ördubad müdafıə dəstəsinin üzvləri eyni za- 
manda ermənilərin də Panuslu və Girdəkan kəndləri ya- 
xmlığmdakı döyüş meydanmda qalan meyitlərini götür- 
düklərini eşidərək Oxçu çayınm sahilində iki daşnak 
cəsədi aşkar edirlər. Onlann hər ikisinin üzərindən tapılan 
məktublarda öz ailələrinə yazdıqları sözlər ennənilərin 
bütövlükdə xalq halmda Osmanlı və azərbaycanlılara 
qarşı ölüm-dirim savaşma qalxdıqlarını sübut edir. Ermə- 
ni dəstə başçılarmdan birinin meyitlərin arasmdan təsadüf 
nəticəsində sağ qalmış şəkildə çıxarılan azərbaycanlı qadı- 
na dedikləri hadisələrin mahiyyətini açıq-aşkar göstərirdi: 
«Bizim Qafqazda müsəlmanlarla müharibəmiz vardır. 
Fəqət, bu müharibələr sünrii camaatı ilə olmayıb şiələr 
ilədir. Ancaq siz sünni camaätmm bäşma gələn bu tjədər 
vəziyyətlər Osmanlıda Osmanlı sultanmm ermənilərin 
başına gətirdiyi müsibətlər xatiri üçün əmələ gəlir. Bu 
qırğınm cümləsini Osmanlı tərəfındən bilməlisiniz! Siz öv- 
rətlərə nə qədər cəfalar edilsə, Osmanlıda Sasun, Zeytun, 
Yan diyarlarmda hökumət cəfasmdan islamlarm itaəti 
altına düşüb islam məzhəbini qəbul edən erməni xanımla- 
rınm yarı mükafatı da olmayıbdır» (94, s. 133). Əlbəttə, 
bu fakt təsadüfı xarakter daşımayıb, Türkiyədən qaçan 
ermənilərin bölgədə qanlı cinayətlərin təşkilatçısı rolunda 
çıxış etmələrinin təsdiqi hesab edilməlidir.

Ordubadlıların İrəvan və Gəncə general-qubernatorla- 
rma yüzlərlə şikayət teleqramlarından sonra göndərilən 
çar draqun rotası guya azərbaycanlı qaçqmları öz doğma

* • 
kəndlərinə qaytarmaq istədi, Lakin elə onlarm gözlərı 
qarşısmda qaçqmlardan ikisi heç bir səbəb olmadan
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ermənilər tərəfindən öldürüldü və bundan sonra çar mə- 
murlarının da özünəməxsus «sülh missiyası» başa çatdı.
• • ___

Umumiyyətlə, 1906-cı ilin yalnız yay aylarında Zəngəzur 
qəzasınm aşağıdakı kəndləri dağıdılmış, əhalisi isə kjütlovi 
şəkildə qırğına məıuz qalmışdı: Xələc, Karxana, Qatar, 
Incəvar, Çöllü, Yeməzli, Saldaşlı, Mollalar, Batuman, 
Oxçu, Şəbadək, Atqız, Pürdavud, Zurul, Cuman, İyilli, 
Sənalı, Minənəvur, Tərcan, Qalaboynu, Əcəbli, Buğacıq 
(94, s. 136), Panuslu, Girdəkan, Kəllədağ, Lov, Saldaşlı, 
Daşnov və s.

Ordubadlılar hökumət dairələrinin də erməniləri mü- 
dafiə etdiklərini görərək Zəngəzur kəndlərini azad etmək 
üçün könüllü dəstələr təşkil etmək qərarına gəldilər. 1000 
nəfəri qaçqınlardan, 800 nəfəri isə yerli azərbaycanhlar- 
dan olmaqla 1800 nəfərlik ciddi intizama tabe edilmiş kö- 
nülliı dəstələr Saqqarsuda toplaşaraq 1906-cı il sentyabrın
16-da ermənilərə qarşı həlledici döyüşdə qəti qələbə çalır 
və bütün Zəngəzur kəndləriııi azad edirlər. Vəziyyətin 
azərbaycanlıların xeyrinə dəyişdiyini görən çar ınəmurla- 
rının göndərdiyi 500 nəfəıiik kazak ordusu yenidən böl- 
gəyə gəlir və guya qaçqınlarm onlar tərəfındən öz kəndlə- 
riııə qaytanldığı görüntüsünü yaradırlar. Girdəkan-Pa- 
nuslu müharibəsi ermənilərin məğlubiyyəti ilə nəticələnir. 
Lakin ermənilər hücumları zamanı, demək olar ki, bütün 
Zəngəzur kəndlərini tamamilə dağıtmışdılar.

Bu dövrdə yalnız Naxçıvan şəhərində deyil, Naxçıvan 
diyarının ayrı-ayrı kəndlərində məskunlaşmış ermənilər 
azərbaycanlılara qarşı qırğınlarda fəal iştirak etmişlər. 
1905-1907-ci illərdə erməni cinayətlərinin qurbanı olmuş 
ııaxçıvanlıların məzarları bir çox kəndlərin qobiristanlıq- 
larında mövcuddur. Bu baxımdan Culfa rayonunun Dizə 
kəndi yaxmlığındakı kütləvi qəbiristanlıq Gal kəndində 
məskunlaşmış ermənilərin äzorbaycanlılara qarşı silahlı
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basqınlarınm şahidi kimi qalmaqdadır. Yerli əhalinin 
özünəməxsus şivədə «Şeiddik» («Şəhidlik») adlandırdığı 
həmin qəbiristanlıqda bəhs olunan illərdə ermənilər 
tərəfmdən qətlə yetirilmiş onlarla azərbaycanlmm məzarı 
vardır (ətraflı kitabın sonundakı əlavəyə və şəkillərə bax).

Ermənilərin bu dövrdə torətdikləri qanlı hadisələrin 
miqyası, onlarm Naxçıvan, Irəvan, Şərur-Dərələyəz və 
Zəngəzur qəzalarma eyni zamanda mütəşəkkil hücumu 
azərbaycanlılarm soyqırımmm irəlicədən planlaşdırılmış 
şəkildə həyata keçirıldiyini söyləməyə əsas verir. Zəngəzu- 
run azərbaycanlılardan təmizlənməsi ilk növbədə Naxçı- 
vanm mühasirəyə almaraq işğal edilməsi və bununla da 
hər iki bölgənin yaradılması planlaşdırılan erməni dövləti- 
nin ərazisinə çevrilməsini nəzərdə tuturdu. Qeyd edilən 
bölgələrlə eyni dövrdə ermənilərin Gəncə quberniyasınm 
dı'gər qəzalarmda -  Gəncənin özündə, Şuşa və Cəbrayılda 
qırğmlara başlaması Zəngəzur əhalisinin Azərbaycanm 
şərq torpaqlarma yolunu bağlayır və nəticədə onlar Nax- 
çıvana pənah gətirməli olurdular. Bu isə sonrakı mərhələ- 
də, Zəngəzurun işğalı nəticəsində, Azərbaycanm əsa,s his- 
səsindən coğrafı cəhətdən ayrı salınacaq Naxçıvanda 
azərbaycanlılarm ermənilər tərəfmdən kütləvi şəkildə 
qırılması planma daxil idi.

1905-1907-ci il hadisələri Azərbaycan tarixində ermə- 
nilər tərəfmdən sonralar silsilə halını almış xalqımıza qar- 
şı törədilən soyqırımın ilk mütəşəkkil mərhələsi olmuşdur. 
Doğrudur, bu tarixi cinayətin bilavasitə və birbaşa icraçı- 
ları ermənilər olsalar da, həmin illərdə azərbaycanlılara 
qarşı yönəldilmiş qırğmlarda çarizm və onun bölgədəki 
məmurları da ən azı ermənilər qədər məsuliyyət daşıyırlar. 
Belə ki, çarizm azərbaycanlılardakı torpağa bağlılıq, 
vətənpərvərlik hisslərinin təsirindən hərdənbir özünü sülh
yaratmaq istəyən vasitəçi kimi göstərmək istəsə də, hər bir

t *
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belə cəhddən sonra ermənilər daha da azğınlaşır və azər- 
baycanlılara qarşı qırğmları genişləndirirdilər. Hökumət 
məmurlan isə hər dəfə qanlı cinayətlərə öz «töhfələrini» 
verir, böyük bir tarixi cinayət olan azərbaycanlıların 
soyqırımında erməniləıiə birgə iştirak edirdilər.

Qafqaz canişini I.Vorontsov-Daşkovun təşəbbüsü ilə
1906-cı il fevralm 20-də Tifİisin «Yaşıl zal» sarayında 
erməni liderləri ilə Azərbaycan ictimai fıkrinin öncül 
ııümayəndələri arasmda keçirilmiş yığıncaqda (94, s. 105- 
118) guya məqsəd iki xalq arasmda milli qırğına son qoy- 
maq idi. Azərbaycan tərəfmi təmsil edənlər Əhməd bəy 
Ağayev, Israfıl Hacıyev, Əlimərdan bəy Topçubaşov, Mə- 
həmməd ağa Vəkilov, Qarabəy Qarabəyov, Ələkbər bəy 
Xasməmmədov, Ədil xan Ziyadxanov və dövri'ın digər 
tanmmış ziyalıları, ictimai xadimləri idilər. Erməniləri isə 
sonralar Qərbi Azərbaycan torpaqlarındakı işğalçı reji- 
min (daşnak Ermənistanının) baş naziri olmuş Aleksandr 
Xatisov (Xatisyan), «Mşak» qəzetinin müdiri Kalantar, 
Muşeqsyan, Stepanov, Arakelyan, Taqianosov, Ter-Ava- 
nesov, arximandrit Muradyan və başqa daşnak qaniçən- 
ləri təmsil edirdilər. Azərbaycan nümayəndələri tərəfindən 
rus-erməni işbirliyinin və daşnak planlarınm qətiyyətlə 
ifşa edildiyi yığıncaqda son nəticədə hökumət tərəfındən 
terrorun aradan qaldırılması və silahlı dəstələr saxlayan 
siyasi partiyaların dağıdılması barədə qətnamə qəbııl edil- 
di. Lakin hadisələrin yuxarıda da geniş şəkildə bəhs etdi- 
yimiz sonrakı axarı bu yığıncağın Qafqaz canişini tərəfın- 
dən gözdən pərdə asmaq, hadisələrin törədilməsində məs- 
uliyyətdən yaxa qurtarmaq və Azərbaycan ictimai rəyini 
öyrənmək üçün təşkil edildiyini sübut edir. Çünki bundan 
sonra milli qırğınlar nəinki səngidi, əksinə, daha da vüsət 
aldı və yeıiərdəki çar məmurları hadisələrdə artıq açıq- 
aşkar, çəkinmədən iştirak etməyə başladılar.
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1905-1907-ci illər soyqırımı və deportasiyası xalqımız 
üçün bir əsri aşan faciəli hadiäələrin ilk mərhələsi olmuş- 
dur. Hadisələr haqqında məlumat verən mənbələrin azlı- 
ğı, mövcud mənbələrdə isə dəqiq statistik göstəricilərin, 
demək olar ki, olmaması müəyyən çətinliklər doğursa da, 
hər halda qırğmlarm miqyasmı təsvir etmək mümkündür. 
Erməni müəllifı S.Zavaryaiım məlumatma görə, bəhs 
olunan hadisələr zamanı Şüşa qəzasmda 12, Cavanşir 
qəzasmda 15, Cəbrayıl qəzasmda 5, Zəngəzur qəzasmda 
43 müsəlman kəndi dağıdılmışdı (bax: 2, s. 51). Erməni 
mənbələrinə görə, 128 erməni və 158 müsəlman kəndi 
dağıdıldı və yä talan edildi. Tələfat 3000-dən 10000 nəfərə 
çatırdı (İ03, s. 55-56). Lakin bu rəqəmlər əsl reallıqdan 
çox aşağıdır və buraya Naxçıvan qəzasmda, Şərur-Dərə- 
ləyəzdə, Gəncədə, Qazax qəzasmda, Bakı quberniyasmda 
dağıdılmış yaşayış məntəqələrini də nəzərə alsaq, 1905- 
1907-ci illər milli qırğmlarmm azərbaycanlılarm tam 
məhvinə yönəldilmiş soyqırım olduğunu qeyd etmək olar. 
Belə ki, 1897-ci ildə İrəvan quberniyasmda azərbaycanlı 
əhalinin sayı 313176 nəfər olduğu halda, 10 ildən sonra -  
yəni 1907-ci ildə 302965 nəfər qalmışdı. Deməli, 1905-ci 
və 1906-cı illərdə yalnız İrəva'n quberniyasmda əhalinin 10 
illik təbii artımdan 10 min nəfər artıq azərbaycanlı'qətlə

•  ♦  

yetirilmişdi (2, s. 50). Irəvanda rusca nəşr edilən «Irəvan 
quberniyasmm 1908-ci il üçün yaddaş kitabçası»nda 
İrəvan quberniyasınm 242 kəndində 65149 nəfəri türk, 
5579-u kürd olmaqla cəmi 70728 müsəlmanm öldürüldü- 
yü bildirilmişdir (bax: 146, s. 202). Quberniyanm tərkib 
hissəsi kimi Naxçıvanda törədilən qanlı cinayətlərin də 
göstərilən rəqəmlərdə ifadə olundüğu aydmdır. Gəncə, 
Bakı və Tiflis quberniyalarmdakı qırğmlarm nəticələrini 
də əlavə etdikdə, 1905-1907-ci illərdə xalqımıza qarşı əv- 
vəlcədən düşünülmüş, planlaşdırılmış milli qırğm siyasəti
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yürüdüldüyünə şübhə yeri qalmır.
Məlumatlara görə, 1897-ci ilə nisbətən 1907-ci ildə 

Naxçıvanda azərbaycanlılarm sayı 31279 nəfər (34,6 faiz) 
azalmışdı. Əhalinin təbii artımmı da nəzərə almaqla 1905-
1907-ci illər azərbaycanlı qırğmlarmm nəticəsində təkcə 
Naxçıvanda azərbaycanlılarm sayınm təxminən 2 dəfə 
azaldığım söyləmək olar. Bu dövrdə erməni vəhşiliyi yerli 
əhalinin öz yurdlarmı tərk etməsinə səbəb olmuşdu. Bir

%

qədər sonra, 1910-cu ildə 1897-ci ilə nisbətən əhalinip sayı 
14159 nəfər artmışdı ki, bunun da 11455 nəfərini azərbay- 
canlılar təşkil edirdi. Bəzi tədqiqatçılar bu artımı «1905-ci 
il hadisələrindən heç nə əldə edə bilməyən daşnaklarm 
bütün erməniləri vahid mərkəzdə birləşdirmək və güclü 
dövlət yaratmaq üçün indiki Ermənistan ərazisində top- 
laşmaq ideyasmı irəli sürmələri» (27, s. 27) ilə əlaqələn- 
dirir. Bu fıkrin doğruluğuna şübhə etmədən qeyd etməli- 
yik ki, azərbaycanlı əhalinin saymdakı bu artım heç də 
tamamilə təbii artımm nəticəsi olmayıb, daha çox bölgəyə 
pənah gətirən qaçqmlarm hesabına baş vermişdi. Çünki 
Zəngəzurda erməni vəhşiliyindən sonra yalnız Azərbay- 
can kəndlərinin dağmtılan qalmışdı. Naxçıvanda azər- 
baycanlılarm sayınm artması isə 1905-1907-ci illər qırğı- 
nmdan sonra yaranmış nisbi;sabitlik nəticəsində mümklın 
olmuşdu.

1905- 1907-ci illəı* soyqırımmdan nə çarizm, nə də 
ermənilər azərbaycanlıları tamamilə məhv etmək planını 
həyata keçirib istədikləri nəticəni əldə edə bilmədilər. 
Lakin onlar eyni zamanda öz niyyətlərindən də birdəfəlik 
əl çəkmədilər. Həmin illərdə ermənilər Azərbaycan xalqı- 
na qarşı öz qanlı planlarını reallaşdırarkən bu cinayətlərin 
icrasmda arzuladıqlan himayəni görmədikləri bir sıra çar 
məmurlarmı Daşnaksütyunun yerli komitəsinin qərarı ilə 
qətlə yetirdilər. Bu terror aktlanm həyata keçirməklə
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daşnaklar həm intiqam alır, həm də özlərini bir siyasi 
qüvvə kimi çar hökumətinə qəbul etdirməyə və onlarla 
hesablaşılmasına çalışırdılar. Əslində, azərbaycanlılara 
qarşı soyqırımm ilk mütəşəkkil mərhələsi bununla başa 
çatdı və həmin hadisələrdən sonra erməni hərəkatı yeni 
mərhələyə daxil oldu.

Bu mərhələdə ermənilərin yenidən Türkiyədə, bu dəfə 
siyasi səhnədə fəallaşmaları müşahidə olunurdu. Lakin 
daşnaklarm Birinci dünya müharibəsinin başlamasınadək 
müəyyən manevrlər etməklə qonşu dövlətdə nəyəsə nail 
olmaq cəhdləri son nəticədə uğur qazanmadı. I dünya 
müharibəsi ermənilərin ümidlərini doğrultmadı. XIX əsr 
boyu erməniləri Türkiyəyə qarşı mübarizədə daim müda- 
fıə etmiş böyük dövlətlər bu dəfə də öz müstəmləkəçi 
maraqlarmdan çıxış edərək ermənilərdən alət kimi istifadə

• etdilər. Rusiyada mütləqiyyətin devrilməsi ilə nəticələnən 
burjua inqilabının baş verməsindən sonra ikihakimiyyətli- 
liyin, anarxiyanın hökm sürməsi ermənilərin diqqətini 
yenidən Qafqaza cəlb etdi. Çünki bölgədəki vəziyyətin 
mürəkkəbləşməsi ermənilərin maraqlarına tamamilə uy- 
ğun gəlirdi. Digər tərəfdən erməni siyasi təşkilatları, xüsu- 
sən Daşnaksütyun liderləri Cənubi Qafqazın siyasi mühi- 
tində fəallaşmış, bölgənin idarəçiliyi üçün yaradılan təsi- 
satlarda gürcü və Azərbaycan siyasi qüvvələri ilə bərabər- 
hüquqlu şəkildə təmsil olunmağa başlamışdılar. Bütün 
bunlar ermənilərin Azərbaycan xalqına qarşı soyqırımııı 
ikinci mərhələsinə başlamalarmın ilkin zəminini təşkil 
edirdi.
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III FƏSİL
1918-1920-Cİ İLLƏRDƏ NAXÇIVAN BÖLGƏSİNDƏ

AZƏRBAYCANLILARIN SOYQIRIMI

3.1. Ermənilərin Naxçıvan diyarını işğal etmək cəhdləri 
və azərbaycanlılara qarşı qırğmlar

Birinci dünya müharibəsi ermənilərin ümidlərini doğ- 
rııltmadı. Onlarm gözlədiklərinin əksinə olaraq XIX əsr 
boyu erməniləri Türkiyəyə qarşı mübarizədə daim müda- 
fıə etmiş böyük dövlətlər bu ;dəfə də öz müstəmləkəçi ma- 
raqlarmdan çıxış edərək ermənilərdən alət kimi istifadə 
etdilər. Türkiyədə bu dəfə çarizm tərəfındən «ermənilərsiz 
Ermənistan» planı çərçivəsində ağır zərbə almış ermənilə- 
rin Qafqaza kütləvi köçünün yeni mərhələsi başlanmışdı. 
1905- 1907-ci il qırğmları və XX əsrin əvvəllərində, eləcə 
də sonrakı illərdə Türkiyədən Cənubi Qafqaza köçən er- 
mənilərin hesabına, habelə Qarsda və İrəvan quberniyası- 
nm xüsusən şimal ərazilərində etnik təmizləmələrdən son- 
ra erməni terrorçu siyasi təşkilatlarınm istinad edəcəyi 
erməni əhalisinin olduğu bölgə, siyasi sərhədləri rəsmən 
tanmmasa da, coğrafı baxımdan artıq yaradılmışdı.

Rusiyada çarizmin süqutundan sonra daha tez-tez səs- 
ləndirilən xalqlarm öz müqəddəratlarmı müəyyən etmək 
hüququ kimi beynəlxalq prinsip erməniləri yenidən əsasən 
Türkiyənin şərq vilayətlərini Və tarixi Azərbaycan torpaq- 
larını əhatə edən bədnam «Böyük Ermənistan» yaYadıl- 
masmın planınm icrasmı davam etdirməyə həvəsləndirdi.

•  •  *

Ozünü daha çox Azərbaycanm Naxçıvan, Zəngəzur, Qa- 
rabağ bölgələrinə qarşı ərazi iddialarında qabarıq büruzə 
verən erməni təbliğatımn arqumentləri onların tamamilə 
əsassız, hansısa «tarixi hüquqları»na və ya «etnoqrafık 
htıquqları»na söykənməyə cəhd edirdi (81, s. 45). O
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dövrün demoqrafik statistikasınm ziddiyyətli xarakterinə 
baxmayaraq ermənilərin hər iki iddia istinadgahlarınm 
əsassız olduğu şübhəsizdir.

1917-ci ilin fevralında Rusiyada baş verən burjua 
inqilabı ərəfəsində Cənubi Qafqazda, o cümlədən Azər- 
baycanm Naxçıvan və Zəngəzur bölgələrində etnik duru- 
mun bəhs edilən şəkildə olması çarizmin devrilməsindən 
sonra həmin bölgələrdə siyasi hakimiyyət məsələsinə də 
ciddi təsir göstərmişdi. İnqilabdan sonra imperiyanı idarə 
edən Müvəqqəti hökumət Cənubi Qafqaza nəzarəti əldən 
verməmək üçün Dövlət Dumasmm yerli üzvlərindən 
ibarət Xüsusi Cənubi Qafqaz Komitəsi adlanan idarəetmə 
qurumu yaratmışdı. Kadet V.A.Xarlamovun sədrlik etdi- 
yi Komitənin tərkibinə menşevik A.İ.Çxenkeli, s'osial- 
federalist K.Abaşidze, bitərəf M.Y.Cəfərov və kadet 
M.M.Papacanov daxil idilər. Lakin digər bölgələrdə oldu- 
ğu kimi, Naxçıvan və Zəngəzurda da yerli müsəlman və 
erməni milli komitələrinin formalaşması ikihakimiyyətli- 
liyə gətirib çıxarmışdı. Həm də bu komitələr Xüsusi Cə- 
nubi Qafqaz Komitəsinin yerlərdəki təsisatma tabe deyil- 
dilər. Bununla bərabər Xüsusi Cənubi Qafqaz Komitəsi 
tərəfındən qəzalara müvəkkillər göndərilməsi zamanı 
ermənilər bütün vasitələrdən istifadə edərək bu vəzifələrə 
öz nümayəndələrinin təyin olunmasına çalışırdılar.

Komitənin 26 aprel 1917-ci il tarixli qərarı ilə Bürhan 
bəy Maqsudov Naxçıvan qəzası üzrə müvəkkil (vəsiqə JNfe 
1330) təyin edilmişdi (88, iş 63, v. 15). Yerli azərbaycanlı- 
lar qəzaya ikinci müvəkkilin ruslardan təyin olunmasmı 
daha məqbul hesab edirdilər. 1917-ci ilin may aymcia qə- 
zanın Dizə kəndində keçirilmiş yığmcaqda qəbul edilmiş 
qərara əsasən Xüsusi Cənubi Qafqaz Komitəsindən xahiş 
olunurdu ki, «Naxçıvan qəzasınm yenidən təşkili üzrə 
müvəkkil vəzifəsinə əhalinin hədsiz dərəcədə inam və
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etibarını qazanmış, özünün iki aylıq işi ilə əsl qabiliyyətini 
və yerli hakimiyyəti demokratikləşdirmə əsaslarına uyğun 
olaraq təşkil etmə işi aparılmasmın səmimi arzusunda 
olduğunu göstərmiş Aleksandr Aleksandroviç Kalyujnı» 
təsdiq edilsin (88, iş 63, v. 9).

Lakin ermənilər bununla razılaşmayaraq müvəkkilliyə 
öz niımayəndələrini təyin etməkdə israr edirdilər. Naxçı- 
van Erməni Milli komitəsinin sədri və erməni kilsəsinin 
baş rahibi arximandrit Sion 1917-ci ilin iyununda növbəti 
dəfə Xüsusi Cənubi Qafqaz Komitəsinin erməni üzvü Pa- 
pacanova müraciət edərək «təkidlə xahiş edirdi ki, yerli 
orqanları yenidən qurmaq üçün qəzaya erməni müvəkkil 
ezam edilsin» (88, iş 63, v. 21). Papacanovun səyi ilə 
Cənubi Qafqazı idarə edən nmperiya orqanı ermənilərin 
bu arzusunu yerinə yetirmiş, 1917-ci il iyulun '18-də 
Mxitaryans Naxçıvan qəzası üzrə müvəkkil (vəsiqə JVg 
4653), S.Abqaryan və K.Mtenanyan onun köməkçiləri 
təyin edilmişdilər (88, iş 63, v. 69, 86). İyunun 1-də Xüsusi 
Cənubi Qafqaz Komitəsi tərəfındən Hüseynqulu Şəfıyev 
və Qeğam Ter-Arutyunyans Şərur-Dərələyəz qəzasma 
müvəkkil təyin olunaraq bölgəyə göndərilmişdilər. İyul 
ayında isə Q.Ter-Arutyunyansı vəzifəsində L.Əmirxanov 
əvəz etmişdi (88, iş 63, v. 143, 146-147).

Avqust ayında Xüsusi Cənubi Qafqaz Komitəsinin 
Yerli hakimiyyətin təşkili işləri üzrə müdiri B.Maqsudo- 
vun yerinə Naxçıvan qəzasıııa və Yeni Bəyazit qəzasına 
müsəlman müvəkkilin təyin edilməsi üçün namizədlər ver- 
məsi xahişi ilə qurumun azərbaycanlı üzvü M.Y.Cəfərova 
müraciət etmişdi. Elə həmmvaxt Naxçıvan qəzasmın er- 
məni müvəkkili Mxitaryans teleqramında müsəlman mü- 
vəkkil olmadığından vəzifəsini icra edə bilmədiyini yazır- 
dı. 1917-ci il avqustun 30-da M.Y.Cəfərovun təqdimatı ilə 
Baxşəli ağa Şahtaxtinski Naxçıvana qəza müvəkkili təyin
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edildi (88, iş 63, v. 41, 44, 46):.
Rıısiyada 1917-ci ildə müxtəlif siyasi oriyentaSiyaya 

malik rejimlərin bir-biriııi əvəz etməsinə baxmayaraq on- 
ların hamısı, həm çarizm, həm Müvəqqəti hökumət, həm 
də kommunistlər «erməni məsələsi»nə münasibətdə, de- 
mək olar ki, eyni mövqeni tutdular. Hakimiyyət dairələri- 
nin antiazərbaycan siyasəti Naxçıvan bölgəsində 1917-ci 
ildən öz nəticəsini verməyə başladı. Azərbaycanlılara qar- 
şı təqib və təzyiq siyasəti yürüdülməsinə başlandı, hətta 
1905-1907-ci illər hadisələrində ermənilərə müqavimət 
göstərənləri incitməyə, yerli müsəlmanları siyasi cəhətdən 
hüquqsuz vəziyyətə salmağa başladılar.

1917-ci ilin mayında Cəhri kənd sakini Məşədi Abbas 
Zal oğlu Xüsusi Cənubi Qafqaz Komitəsinə (XCQK) yaz- 
dığı şikayət məktubunda 1905-ci ildə bir ermənini öldür- 
məyə cəhd etdiyinə görə 8 ay' həbsdə yatdığını, Müvəqqəti 
hökumətin 17 mart 1917-ci il tarixli qərarı ilə özünürı bü- 
tün hüquq və imtiyazlarınm bərpa edildiyini, buna bax- 
mayaraq 1917-ci il mayın 24-də Cəhridə keçirilən seçkilə- 
rə buraxılmadığım yazırdı (88, iş 63, v. 17). Arxiv sənəd- 
lərində rast gəlinən bu kimi faktlar ötən qanlı hadisələrin 
rus məmurları tərəfmdən ermənilərə bir növ xatırladılma 
səciyyəsində olub milli münaqişənin yenidən alovlandırıl- 
masına yönəlmişdi.

Ermənilərin Naxçıvan bölgəsində separatçılıq hərəkət- 
ləri ayrı-ayrı yaşayış məntəqələrinin idarəçiliyində xüsusi 
imtiyazlar əldə etməyə yönəlmişdi və Naxçıvana qarşı 
qanlı planlarının hazırlıq mərhələsini təşkil edirdi. Naxçı- 
van qəza müvəkkili B.Şahtaxtinskinin 21 oktyabr 1917-ci 
il tarixli, 115 saylı məktubun# əsaslanan XCQK noyabrın
4-də İrəvan quberniyasınm komissarına yazırdı ki, Yam- 
xana, Qaraxanbəyli və Tumbul kəndlərinin erməni əhalisi 
bu yaşayış məntəqələrinin xüsusi kənd cəmiyyətləri kimi
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ayrılmaları barədə icma qərarları çıxarmışlar (88, iş 63, v. 
84). Halbuki həmin kəndlərm heç birində ermənilər çox- 
luq təşkil etmirdilər. Ona görə də bu, bir tərəfdən'azər- 
baycanlıların hüquqsuz vəziyyətə salınmasınm, digər 
tərəfdən ermənilərin bilavasitə təhrikedici hərəkətlərlə öz 
planlarının icrasına başlamalarınm əlaməti idi. Onlar 
azərbaycanlıları təxribata çəkmək və hənıişə olduğu kimi, 
məsuliyyəti öz üzərləı indən atmaq istəyirdilər.

1917-ci ilin sonu-1918-ci ilin əvvəllərində Naxçıvanda 
müxtəlif vəzifələrə təyin edilmiş ermənilər Cənubi Qafqaz 
Komissarılığına (CQK) göndərdikləri məlumatlarda (88, 
iş 57, v. 1-7) «kürd-tatar» silahlı dəstələrinin ermənilər ya- 
şayan ərazilərə qanlı və talançı yürüşləri barədə danı- 
şırdılar. Şərur-Dərələyəz qəzasmın erməni müvəkkili 
L.Əmirxanov 1917-ci il iyulun 27-də XCQK-ya göndərdi- 
yi məktubunda İran kürdlərinin onun rəhbərlik etdiyi qə- 
za ilə Yeni Bəyazit qəzasının həmsərhəd kəndlərinə talan- 
çı hücumlarından və əhalinin terrora məruz qalmasmdan 
şikayətlənir və yerli müsəlmanların da kürdlərə kömək 
etdiyini yazırdı (88, iş 63, v. 146-147). Naxçıvan qəzasınm 
erməni müvəkkili Mxitaryans da 2 sentyabr 1917-ci il 
tarixli teleqramında yazırdı: «Bizdə də quldur dəstələri 
peyda olub, hər yerdə tez-tez qətllər olur, oğurlayırlar, 
əhali, xüsusilə erməni əhali əziyyət çəkir» (88, iş 63, v. 
107). Teleqram yeni təyin olunmuş azərbaycanlı müvəkkil
B.Şahtaxtinskinin Naxçıvana gəlişindən bir neçə gün 
əvvəl (o, sentyabrm 8-də Naxçıvana gəlmişdi -  E.C.) 
göndərilmişdi. Bütün bunlar əslində az sonra başlayacaq 
erməni cinayətlərinə bəri başdan «ciddi» əsas axtarışı idi.

1917-ci il dekabrm 17-də Naxçıvan şəhər dəmir yolun- 
da xidmət edən rus kazakııım silahınm azərbaycanlılar 
kimi geyinmiş Qaraxanbəyli .kəııdinin bir erməni sakini 
tərəfındən oğurlanması ilə ermənilər rus əsgərləri ilə
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azərbaycanlılar arasında düşmən münasibətin yaranması- 
na nail oldular. Bundan sonra rus-erməni silahlı dostobri 
dekabnn 22-23-də Naxçıvarn şəhərinin azərbaycanlılar 
yaşayan məhəllələrini atəşə tutdular. 1917-ci ilin dekab- 
rmda baş verən insident dərhal kütləvi qırğınlara rəvac 
verməsə də, hadisələrin artıq bu istiq'amətdə inkişaf etdiyi 
şübhə doğurmurdu.

Belə bir şəraitdə bölgədə mərkəzi Naxçıvan şəhəri 
olmaqla əhalinin etnik tərkibinə görə idarəçilik sistemi 
kimi müsəlman və erməni milli komitələri yaradılmışdı. 
Həmin komitələr Naxçıvanı və ətraf kəndləri idarə etmək 
üçün bütün səlahiyyətləri öz əllərinə almışdılar. Həm 
müsəlman, həm də erməni milli komitələri özləıinin hərbi 
qüvvələrini də yaratmışdılar. Lakin türk-müsəlman əsgər- 
lərinin komandiri və onun müavini «bəzi mühüm məsələ- 
ləri həll etmək üçün» Tiflisə gedib bir daha geri qayıtma- 
dılar. Bu hadisə müsəlman hərbi təşkilatının dağılmasına, 
qalan bütün hərbi sursatın isb ermənilərin əlinə keçməsinə 
səbəb oldu. Fevral ayının sonlarında ermənilər Əznəbürd 
kəndinə hücum edərək 29 nəfər qadın və uşağı qətlə yetir- 
dilər (3, s. 27-28). M.B.Əliyev Əznəbürd faciəsinin yanva- 
rın 17(30)-də törədildiyini və ermənilərin 22 nəfəri qətlə 
yetirdiyini yazır (42, s. 10).

Arxiv sənədləri (88, iş 64, v. 228-231) bölgədəki real 
vəziyyət barədə müəyyən qədər təsəvvür yaradır. Yaran- 
mış qarışıq siyasi vəziyyətdən istifadə edən ermənilərin
1918-ci il yanvarm 14-də Irəvan quberniya komissarı tə- 
yin edilməsinə nail olduqları Saak Torosyan quberniya- 
dakı vəziyyət barədə CQK-nın daxili işlər komissarı Çxen- 
keliyə, maliyyə komissarı Karçikyana vurduğu teleqram- 
larda quberniyadakı ağır vəziyyətdən, milli qarşıdurma- 
nm kəskinləşməsindən şikayştlənir, təcili kömək istəyirdi. 
O, baş verən silahlı toqquşmaların məsuliyyətini <<tatar

188



dəstələri»nin üzərinə qoyun, məhz ermənilərdən ibarət 
hərbi hissələrin köməyə göndərilməsini xahiş edirdi.

Azərbaycanlı əhalinin vəziyyətini ağırlaşdıran daha 
bir hadisə Rusiya ilə Türkiyə arasında 1917-ci il dekabrm 
5-də bağlanmış Ərzincan sazişinə əsasən müharibədən çı- 
xan rus ordusunun siUhlarmm ermənilərə təhvil verilməsi 
oldu. Bu, erməni hərbi birləşmələrinin Azərbaycanm bü- 
tiın bölgələrinə, o cümlədən də Naxçıvana irimiqyaslı hü- 
cumlarmı stimullaşdıran həlledici amil oldu. Cənubi Qaf- 
qaz Komissarlığı silahlanma məsələsində ayn-seçkilik 
etdiyinə görə «azərbaycanlılar komissarlığın siyasətindən 
narazı idilər». A.Səfıkürdski qeyd edirdi ki, «Transqaf- 
qazda kiçik qardaşlar olan ermənilər və gürcülər silahlan- 
dıqları halda, böyiık qardaş olan müsəlmanlara silah 
verilmədi». O, bu ifadələri işlədərkən bölgədə müsəlman- 
ların çoxluq təşkil etdiyini nəzərdə tuturdu (59, s. 39).

1918-ci ilin ilk aylarmdan-baş verən qanlı hadisələrin 
iştirakçıları 1905-1907-ci illərdə olduğu kimi idi: «bir 
tərəfdə qeyri-mütəşəkkil müsəlman kütləsi, digər tərəfdə 
mütəşəkkil erməni nizami hərbi hissələri» (88, iş 68, v. 44). 
Milli ədavətin getdikcə alovlandığı bir vaxtda yerli 
idarəçilik qurumlarmm rəhbərləri arasmda tez-tez ixtilaf- 
ların baş verməsi naxçıvanlılarm vəziyyətini daha da 
ağırlaşdırırdı.

Bu vaxtadək Cənubi Azərbaycamn Urmiya, Salmas və 
Xoy şəhərlərində baş verən erməni cinayətləri Naxçıvanda 
da yayıldı. İlk silahlı münaqişələrdə naxçıvanlılar ciddi 
müqavimət göstərdiyindən ermənilər sülh təklifı ilə çıxış 
etdilər. Lakin tezliklə bunun vaxt udmaq üçün atılmış 
addım olduğu üzə çıxdı. Belə ki, bir neçə gün sonra əsl 
müharibə meydanma çevrilmiş Naxçıvanda mövqelər də- 
yişildi: bu dəfə Müsəlman Milli Komitəsinin (MMK) sülh 
təklifmə martm 23-də (42, s. 13-14) xaricdən xeyli silah-
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sursat almış ermənilər azərbaycanlılardakı toplarm, silah- 
larm onlara təhvil verilməsi şərti ilə cavab verdilər. Naxçı- 
vanm dinc yolla işğalma yol aça biləcək bu fıtnə^aıiıq 
cəhdi uğursuz oldu, naxçıvanlılar bu təxribata getmədilər.

1918-ci il aprelin 13-də erməmlər Əlincəçay vadisində 
yerləşən Bənəniyar, Qızılca, Saltat^’Noraşen, Xoşkeşin və 
s. kəndlərə hücum edərək bu yaşayış məntəqələrini dağıt- 
dılar. Həmin kəndlərin əhalisi qırıldı, sağ qalanları isə 
müxtəlif ərazilərə səpələndi. Nehrəm kəndi ilə Qaraxan- 
bəyli erməniləri arasında da döyüş başladı (42, s. 21-22). 
Aprelin 16-da ermənilər tərəfmdən öldürülmüş 6 nehrəm- 
linin meyiti MMK sədri Mirzə Nəsrullah Əmirova təhvil 
verilmişdi. Onlardan beş nəfərinin meyiti yandırılaraq ta- 
nmmaz hala sahnmış, birinin -  Məşədi Rəhim Babayevin 
başı kəsilmişdi. Hər gün İrəvan qəzasmm erməni kəndlə- 
rindən gələn kömək hesabma öz sıralarını gücləndirən 
crmənilər Naxçıvan şəhərinin ayrı-ayrı məhəllələrini ələ 
keçirmişdilər. İşğal olunmuş məhəllələrdən AraZ' çayı 
sahilindəki Qaraçuq kəndinə pənah aparanlar burada 
Qaraxanbəyli kəndində yaşayan ermənilərin silahlı dəstə- 
lərinin hücumuna məruz qalırdılar.

Aprelin 21-də ermənilərin sülh təklifı barədə irəli sür- 
dükləri 7 maddədən ibarət şərtlərində əsas tələblərindən 
biri müsəlmanlarda olan 12 topun ermənilərə verilməsi 
idi. Bu tələb etirazla qarşılandı. Aprelin 25-26-da Naxçı- 
vandakı erməni qarnizonunun rəisi Yero Xarazyanla Rə- 
him xan, M.N.Əmirov və Abbasqulu Tahirovdan ibarət 
nümayəndə heyətinin apardığı danışıqlarda ermənilərin 
sülh təşəbbüsü ilə çıxış etmələrinə bir amilin böyük təsiri 
olmuşdu. Belə ki, bu ərəfədə osmanlı qoşunlarmm Maku 
və İqdır istiqamətində müzəffər yürüşləri barədə yayılmış

•  •

xəbəıiər erməniləri təşvişə7 salmışdı. Hadisələrin canlı 
şahidi olmuş L.Hüseynzadə yazır ki, I Qafqaz koloi-dusu
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komandanı Kazım Qarabəkir paşanm imzası ilə (60, s. 25- 
26) Naxçıvan MMK sədrinə göndərilən məktubda tezliklə 
türk ordusunun köməyə gələcəyi bildirilirdi. M.B.Əliyev 
həmin məktubun aprelin 29-da osmaıılı sərkərdəsi Bəkir 
Sadiq əfəndi tərəfmdən göndərildiyini yazır (42, s. 27-28). 
Lakin L.Hüseynzadə həmin məktubun surətinin çoxaldı- 
lıb yayılmasmda şəxsən iştirak etmiş və məktubun oriji- 
nalmı öz kitabmda nəşr etdirmişdir.

Barışıqdan sonra M.N.Əmirovun ermənilərin törət- 
dikləri cinayətlərin qarşısmm almması barədə tələbinə 
Y.Xarazyan belə cavab vermişdi: «Sizin bu haqlı tələbiniz 
qarşısmda mən söz deməyə xəcalət çəkirəm. Bilmirəm nə 
edim. Hərgah biləm ki, mənim qanımı tökməklə ermənilər 
sakit olacaqsa, mən bu saat özümü öldürərəm. Ancaq 
yəqin bilirəm ki, iş bununla bitməyəcək. Erməni millətini 
mən sakit edə bilməyəcəyəm. Buna mənim qüvvəm, 
gücüm çatmayacaq...» (60, s. 19) Cavabdan belə aydıti 
olur ki, qanlı hadisələr daha: mütəşəkkil qüvvə tərəfındən 
idarə olunur və bu qüvvənin daşnak partiyası olduğu 
şiıbhə doğurmur.

Mayııı 3-də ermənilərlə keçirilən birgə yığmcaqda 
qərara alındı ki, hər bir şəhər və rayona biri azərbaycanlı, 
digəri erməni olmaqla iki komissar təyin olunsun. Bu 
prinsip ictimai asayişi qoruyacaq polis qüvvələrinin 
rəhbərliyinə də şamil edildi. Naxçıvan şəhərinin rəisliyinə 
azərbaycanlılardan A.Tahirov, ermənilərdən Ruben Ba- 
baxanov təyin olundu. Lakin asayişin bərpası yenə müm- 
kün olmadı.

Mayın 10-da osmanlı əsgərlərinin Şahtaxtı kəndinə 
daxil olması xəbərini eşidən ermənilər 1800 nəfərlik hərbi 
dəstələr təşkil edərək İrəvandan 6 top, iki mindən artıq 
güllə və s. sursat gətirərək Naxçıvanda hərbi nümayiş 
keçirdilər. Bölgə kəndlərində ermənilər tərəfmdən qətl və
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talanlar başlandı. Yənənd və Ordubadın onunla qonşu 
olan digər kəndləri hücurna məruz qaldı. Mayın 16-da 
Y.Xarazyan dəstəsinin sıralarmı genişləndirmək lıçün Qa- 
raxanbəyli kəndinə, oradan isə Culfaya hərəkət etdi (42, s. 
34-35). Erməni dəstələrinin fəallaşmasmm və azərbaycan- 
lı əhaliyə qarşı qırğmlara başlamasımn əsas səbəbi osman- 
lı ordusu Naxçıvana daxil olanadək bölgəni azərbaycanlı- 
lardan «təmizləmək» və ermənilərin çoxluğunu təmin et- 
mək idi. Bu məqsədlə Y.Xarazyan Güznüt və Əbrəqunus- 
da dəstəsinin möhkəmləndinlməsi qayğısma qaldı. O, 
bütün bu hərəkətləri ermənilərin yaşadıqları kəndlərdə 
guya əhalini intizama dəvət etmək istəyi ilə pərdələyirdi.

1918-ci ilin may aymda Cənubi Qafqaz bölgəsində 
yeni tarixi şərait yarandı. Maym 28-də Azərbaycamn öz 
dövlət müstəqilliyini elan etdi. Azərbaycan Xalq Cümhu- 
riyyəti (AXC) ilə eyni vaxtda Qərbi Azərbaycan torpaqla- 
rmda işğalçı daşnak rejimi quruldu. AXC-nin yaradrlması 
tariximizdə mühüm hadisə olub, torpaqlarımızm təcavüz- 
dən qorunacağma da böyük ümidlər yaratmışdı. Lakin 
nəinki Azərbaycan torpaqlarmm bütövlüyü təmin edildi, 
əksinə, hətta cümhuriyyətin elan edildiyi elə ilk günlərdə 
(maym 29-da) Müsəlman Milli Şurası çox ciddi tarixi 
səhvə yol verərək İrəvanm ermənilərə güzəştə gedilməsi 
barədə heç bir ciddi əsası olmayan qərar qəbul etdi. 
Bununla belə, cümhuriyyət hökuməti sonrakı mərhələdə 
süni olaraq mübahisə obyektinə çevrilmiş ərazilər uğrun- 
da gərgin diplomatik və silahlı mübarizə apardı.

İyunun 4-də Batumda Türkiyə ilə imzalanan dostluq 
müqaviləsinin 4-cü maddəsi Azərbaycana siyasi-hərbi 
yardım göstərilməsini nəzərdə tuturdu. Bundan sonra 
Azərbaycana Osmanlı dövlətinin hərbi naziri və baş 
qərargah rəisi Ənvər paşanm qardaşı Nuru paşanm 
komandanlığı ilə bir diviziya göndərildi. Qafqaz ordusu



adlanan bu osmanlı diviziyası ilə general Əliağa Şıx- 
linskinin komandanı olduğu əlahiddə Azərbaycan korpu- 
sunun birləşməsi əsasında Qafqaz İslam Ordusu yaradıldı 
(44, s. 163). Bu, Azərbaycan tarixində son dərəcə əlamət- 
dar bir hadisə idi. ;

Batum konfransında Türk'iyənin təklif etdiyi «03man- 
lı imperiyası ilə Transqafqaz konfederasion respublikası 
arasmda sülh və dostluq haqqmda» müqavilənin şərtləri- 
nə görə, Rusiya ilə bağlanmış 1829-cu il Ədirnə sülhündən 
əvvəlki sərhədlər bərpa edilməli və Cənubi Qafqazdan 
Türkiyəyə 1250 min əhalisi olan 38 min km2 ərazi veril- 
məli idi (14, II c., s. 42). Türkiyə həmin gün daşnaklarla 
bağladığı müqavilə ilə Göyçə gölü ətrafmda 10 min km2- 
lik ərazidə qondarma erməni dövləti yaradılmasma loyal 
yanaşdığmı göstərdi. Təbii ki, bu münasibət həmin dövr- 
də Türkiyənin maraqlarmdan irəli gəlirdi. Çünki müqavi- 
ləyə görə Eçmiədzin və Gümrünü öz ərazilərinə qatan 
Türkiyə Qars-Gümrü-Culfa dəmiryoluna nəzarət hüququ 
alırdı. Osmanlı rəsmi dairələri hesab edirdilər ki, öz dövlət 
qurumlarma malik olan eniənilər Türkiyə torpaqlarına 
iddialanndan əl çəkəcəklər. Lakin tarix bu ümidin tama- 
milə əsassız olduğunu sübut etdi.

Qərbi Azərbaycandakı işğalçı rejimlə Türkiyənin mü- 
qavilə bağlaması onun bir dövlət kimi osmanlılaı* tərəfın- 
dən de-yure tanmması demək idi ki, bununla da daşnak- 
lar öz planlarmın mühüm bir hissəsini gerçəkləşdirdilər. 
Bölgədəki vəziyyətlə bağlı təşkil edilmiş erməni komissii- 
yasınm Levisyans, Tomaşev, Vəkilov, Keşişev və Jakoye- 
vin imzaları ilə göndərilən məlumatda deyilirdi: «Erməni 
komissiyası Osmanlı hökumətinin dostluğuna inanaraq 
və Osmanlı ordusu baş komandanlığmm «Erməni höku- 
mətini Türkiyə təşkil etdi və təbii lci, mühafızə də edəcək- 
dir» kimi böyük vədini xatırlayaraq təsəvvür etmir ki,
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Türkiyə erməni millətinin ölümünü istəsin» (132, s. 97).
Bununla belə, 1918-ci ilin ikinci yarısında müharibə 

cəbhələrində Türkiyənin vəziyyəti çətinləşdikcə o, Naxçı- 
anda daha güclü və sabit yerli hakimiyyətin yaradılması- 
na meyl göstərirdi. Elə yerli hakimiyyət ki, daşnaklarm 
hücumuna davam gətirərək diyarı heç vaxt onlarm tapda- 
ğı altına verməsin (53, s. 9).' Bu məqsədlə mayın '17-də 
Naxçıvana göndərilən Xəlil bəyin başçılığı ilə bir qrup 
osmanlı hərbçisi Şahtaxtıda iqamətgah qurdu. Topçu 
Hüsnü Əfəndi Naxçıvanda azərbaycanlılardan hərbi 
dəstələr təşkil edilməsi, topçular hazırlanması ilə məşğul 
olmağa başladı.

Xəlil bəyin gəlişindən sonra Şahtaxtıya yaxın yaşayış 
məntəqələrindən ermənilərin kütləvi köçü müşahidə olu- 
nurdusa, Əlincəçay boyunca olan yaşayış məntəqələrinin, 
xüsusən Əbrəqunus kəndində yaşayan ermənilərin Qazan- 
çı kəndinə' toplaşması daşnak qüvvələrinin səfərbərlik 
cəhdi idi. Bu zaman Naxçıvanda olan 8 ədəd rus dağ 
topundan 4-ü 34 mərmi ilə biıiikdə Şahtaxtına aparıl- 
mışdı. Bundan xəbər tutan ermənilər 50 mərmini Şahtax- 
tına aparan azərbaycanlmı əsir götürmüş, bununla bağlı 
Y.Xarazyan MMK-nə öz etirazını bildirmişdi. M.N.Əmi- 
rov Xəlil bəyə topçu Hüsnü Əfəndinin Naxçıvandan geri 
çağırılmasını təklif etdiyindən Xəlil bəy mayın 29-da hər 
iki tərəfdən könüllü tərksilah olunmalarını tələb etmişdi.

Bu tələbə məhəl qoymayan Y.Xarazyanın quldur dəs- 
tələri mayın 31-də Culfadan çıxaraq kəndlərə basqın edə- 
edə Naxçıvana doğru irəliləməyə başladı. İyunun 2-də 
Yaycı kəndi ilə Aza kəndində yaşayan ermənilər arasında 
qanlı döyüşlər getdi. Bir gün sonra isə Əbrəqunus və Qa- 
zançı kəndindən olan ermənilər Bənəniyar, Ərəzin, Nora- 
şen və Xanağa kəndlərinə hücum edərək altı kişi və bir 
qadını əsir tutdular. Əznəbürtdə yaşayan ermənilər isə
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Lizburt kəndindən iki azərbaycanlım öldürərək bir neçəsi- 
ni də yaraladılar və bütün kəndi talan etdilər. Xanlıqlar 
kəndinin erməniləri isə iyunun 8-də Xəlil bəyə təsiim 
olduqlarmı bildirdilər.

Xəlil bəyin bölgədə sülh yaratmaq təşəbbüsləri Andra- 
nik Ozanyanm quldur dəstələrinin Naxçıvana hücuma 
başlaması ərəfəsinə təsadüf etdiyindən uğur qazanmırdı. 
Onun yürüş edəcəyi barədə xəbərlər Naxçıvandakı ermə- 
niləri daha da azğmlaşdırmışdı. Çünki Andranikin hərbi 
qüvvəsi buradakı Osmanlı silahlı qüvvəsindən qat-qat 
artıq idi. tyun-iyul aylarmda Naxçıvan diyarı öz tarixinin 
ən qanlı günlərini yaşadı. Andranikin yürüşü təkcə Gilan- 
çay və Əlincəçay hövzələrində 80-dən çox kəndin dağıdıl- 
ması, əhalinin böyiık qisminin məhvi ilə nəticələnmişdi.

Naxçıvan və Şərur-Dərələyəz qəzaları əhalisinin Kə- 
rim xan İrəvanlmm başçılığı ilə may ayının sonunda hərbi 
kömək üçün Türkiyəyə göndərdiyi nümayəndə heyəti 
Mehmet Vehib paşanm qəbulunda oldu. Nəticədə 9-cu və 
11-ci tlırk diviziyalarma Naxçıvana hərəkət etmək əmri 
verildi (99, s. 75-76). 1918-ci ilin avqustun 5-də Türkiyə- 
nin I Qafqaz ordusunun gəlişi ilə vəziyyət nisbətən sabit- 
ləşdi. İki gün sonra XI ordu fcomandam Kazım Qarabəkir 
paşanın gəlməsi ermənilərin Naxçıvaria hücumunuıi qar- 
şısının ahnması istiqamətində ciddi tədbirlər göriılməsi ilə 
müşayiət olundu.

Lakin bu, erməni təcavüzünün birdəfəlik dəf olunması 
demək deyildi. Belə bir şəraitdə sentyabrda bölgədə 
plebissit keçirildi və nəticədə Naxçıvan qəzasmm da Qars 
qəsəbəsinin tərkibiııdə Batum vilayətinin bir hissəsi kimi 
Türkiyəyə birləşdirildiyi elan edildi. Müxtəlif vaxtlarda, 
habelə dövrumuzdə də bəzən yanlış mövqe bildirilməsinə 
baxmayaraq, bu hadisə işğal aktı olmayıb, bölgənin 
təhlükəsizliyinin təmin edilməsi zərurətindən doğmuşdu.
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Çünki K.Qarabəkir paşa Naxçıvanm gələcək müqəddəra- 
tının müstəqil cümhuriyyət kimi daha yaxşı olacağı ideya- 
smı irəli sürmüş və bu ideya Atatürk tərəfindən bəyənil-
mişdi (99, s. 76).

1918-ci il sentyabrın 14-də qəbul edilən qərarla 23 qə- 
zada birləşən 100 nahiyə Batum vilayəti adı altında Os- 
manlı dövlətinin tərkibinə daxil edilmişdi. A.Abbasoğlu 
da bu faktı təsdiqləyir, lakin'səhvən 14 iyul tarixini göstə- 
rir (1). Oktyabr ayında Naxçıvana qəza rəisi təyin olunan 
Xalis Turqut bəy burada cəmi bir ay -  Osmanlı qoşunları 
bölgəni tərk edənədək qaldı. Türkiyə ordusu Naxçıvan 
əhalisinin çoxsaylı xahişlərini, habelə Batum müqaviləsi- 
nin 4-cü maddəsini əsas tutaraq Naxçıvanm və digər 
Azərbaycan torpaqlarmm qorunmasına öz töhfəsini 
verdi.
* Naxçıvanı tərk etmə ərəfəsində bölgədəki türk hərbi 
rəhbərliyinin ermənilərə münasibətində biı* yumşalma da 
hiss olunurdu. Təbrizə gedərkən oktyabrm 5-də yolüstü 
İrəvanda olmuş Xəlil bəy işğalçı daşnak rejimini Naxçıva- 
na, Zəngəzura və s. Azərbaycan torpaqlarına olan iddia- 
larmdan əl çəkməyə çağırmış, Osmanlı ordusunun Qə- 
mərlidəki ərzaq ambarmdan; ermənilərə 12 min pud buğ- 
da buraxılmasma icazə vermişdi (81, s. 88). 1918-cijl no- 
yabrmda IX diviziya komandanı Rüşdü bəy yerli höku- 
mətə ermənilərin Naxçıvana və ətraf ərazilərə qayıtmaları 
və müsəlman əhalinin onlarla xoş davranmaları barədə 
teleqram göndərmişdi.

Oktyabrın 21-də və 22-də alınmış əmrlərə müvafiq 
olaraq K.Qarabəkir paşa oktyabrm 25-də Culfaya, bura- 
dan isə Naxçıvana gəldi. 1918-ci il oktyabrm 31-də başçı- 
lıq etdiyi I Qafqaz ordusu ləğv edildiyindən noyabrm 1-də 
o, Naxçıvam tərk etdi. Mudros müqaviləsinə əsasən Tür- 
kiyə qöşunları noyabr-dekabr ayları ərzində bütün Azər-
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baycanı tərk etdilər. Osmanlı ordusunun Naxçıvanı tərk 
etməsi tarixi barədə fıkirlər müxtəlifliyi ilə fərqlənir. 
M.B.Əliyev «Türkiyə ordusunun Naxçıvanı tərk edib 
Arpaçay hüduduna keçməsi» tarixini 1918-ci il oktyabrın 
5(18)-i göstərir, lakin ardınca oktyabrm 23-də əsgər və za- 
bitlərin tərxis olunması əmrinin verildiyini və sonrakı üç 
gün ərzində Osmanlı əsgərlərinin Naxçıvanı tərk etdiyini 
yazır (42, s. 81). Təbii ki, ;bu məlumatda uyğunsuzluq 
vardır.

Osmanlı ordusunun getməsi bölgə əhalisinin yenidən 
silahsız halda düşmənlə üz-üzə qalması demək idi. Ordu- 
bad Milli Komitəsinin sədri Mir Hidayət Seyidzadə İrə- 
van quberniyası müsəlmanları adından AXC Nazirlər Şu- 
rasınm sədri F.Xoyskiyə 22 dekabr 1918-ci il tarixli məlu- 
matmda yazırdı: «Andranikdən sonra bizə türklər gəldilər 
və üç aya yaxm qəzada hamı sakit yaşadı. Türklər Qaf- 
qazdan getdikdən sonra bizim vəziyyətimiz əvvəlkindən 
də pis oldu». Naxçıvan Milli Komitəsinin sədri Cəfərqulu 
xan da Osmanlı əsgərlərinin bölgəni tərk etməsinin qanlı 
səhifələrin təkrarlanması ilə nəticələndiyini bildirmişdi 
(12, iş 57, v. 2).

Daşnaklar oktyabrın 27-də səfərbərlik elan edərək 
Göyçə, Yeni Bəyazit, Ağbulaq və İrəvanda 18-35 yaşlı 
kişiləri hərbi qüvvələrinə cəlb etdilər. Oktyabrm 30-da 
Arpa kəndi işğal edildi. Osmanlı ordusunun bölgəni tərk 
etməsini gözləmədən hərəkətə keçən ermənilər artıq Nax- 
çıvana öz əraziləri kimi baxmağa başladılar. Daşnak reji- 
minin daxili işlər naziri Njde 16 noyabr 1918-ci il tarixli 
ərizəsini nəzərə alaraq poruçik Qaregin Ter-Arutyunyans 
adlı bir ermənini noyabrın 27-də 156 JNç-li əmi'lə Naxçı- 
vanın qəza komissarı təyin etmişdi (88, iş 11, v. 1-3).

Naxçıvanm tərk edilməsindən sonra erməni qüvvələ- 
rinin hücum təhlükəsinin real olduğunu anlayan Osmanlı
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hərbi rəüDərliyi bölgədə müdafıənin təşkil edilməsi nıəqsə- 
dilə yerli məhəlli hökumət təşkilatları qurmağa başladı. 
IX Ordıı komandanı Yaqub Şövqü paşa tərxis olıınan 
əsgərlərdən qalan silahlarm xalqa paylanmasmı təmin 
etmişdi. 1918-ci il oktyabrın 29-da Axıska hökuməti, 
noyabrm 5(18)-də Araz-Türk Respublikası və Qars İslam 
Şurası quruldu. Noyabrın 30-da bu hökumətlər Milli 
Şura hökuməti adı altmda birləşdilər. 1919-cu il yanvarm
17-18-də Cənub-Qərbi Qafqaz Respublikasma çevrilən 
Qars Milli Şurasma aprelin 30-da ingilislər son qoydular 
(121,1 c., s. 404-405).

Eçmiədzin mahalımn bir hissəsini, Sərdarabad, Ulu- 
xanlı, Qəmərli, Vedi, Şərur, Naxçıvan, Ordubad, Mehri 
və Sürməli bölgələrini əhatə edən, «paytaxtı Naxçıvan 
şəhəri, ərazisi təxminən 16 min km2, əhalisi 1 milyon nəfə- 
rə yaxm» (52, s. 29) olan Araz-Türk Respublikası Türki- 
yənin yaxmdan köməyi ilə Qəmərlidə yaradılmışdı. Lakin 
Qəmərlinin ermənilər tərəfındən işğalı təhlükəsi yarandı- 
ğından Araz-Türk Respublikası hökuməti Naxçıvana 
köçmüşdü. Hökumət aşağıdakı tərkibdə təşkil olunmuş- 
du: hökumətin sədri -  Əmir bəy Əkbərzadə; hərbi nazir -  
İbrahim bəy Cahangiroğlu; maliyyə naziri -  Qənbərəli 
bəy Bənəniyarlı; mülki işlər üzrə nazir -  Bağır bəy Rza- 
zadə; ədliyyə naziri -  Məhəmməd Bəyzadə; xarici işlər 
naziri -  Həsən ağa Səfızadə; şeyxülislam -  Mirzə Hüseyn 
Mirzə Həsənzadə; müfti -  Xoca Ekid Əfəndi.

Tədqiqatçılar arasmda bu dövlət qurumuna münasi- 
bət birmənaiı olmamış, Araz-Türk Respublikasının ya- 
ranması bəzən Osmanlı dövlətinin bölgəni sonrakı dövrdə 
də əlində saxlamaq və Azərbaycandan ayırmaq cəhdləri- 
nin nəticəsi kimi qiymətləndirilmişdiı*. Hətta A.Hacıyev 
Araz-Türk Respublikasmı Naxçıvanın «...hələ keçmişlər- 
dən regional müstəqilliyə can atması» (50, s. 47) kimi
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tamamilə səhv, zərərli və yolverilməz tezislə izah edir. 
Onun keçmişdəki hansı müstəqilliyə can atma faktlarma 
əsaslandığı aydın deyildir. Çünki əslində belə cəhdlər heç 
vaxt olmamışdır. Əksinə, «Araz-Türk Respublikası 1919- 
cu il yanvarın 4-də ilk hökumət bəyannaməsində elan 
etdi ki, Naxçıvan həmişə ;özünü Azərbaycanm tərkib 
hissəsi hesab etmişdir və Ermənistanın hərbi təcavüzünə 
qarşı Azərbaycandan kömək gözləyir» (63). 1919-cu ilin 
martında Araz-Türk Respublikasınm iıərbi hissə rəisi 
müsavatçı Bəhram xan Naxçıvanski Bakıya göndərilmiş- 
di. O, özü ilə yerli hökumətin Cənııb-Qərbi Azərbaycan 
adı altmda Naxçıvanı Azərbaycan Respublikasına birləş- 
dirmək təklifini də gətirmiş, eyni zamanda maliyyə yardı- 
mı, zabit və başqa köməklər də xahiş etmişdi (52, s. 111).

Naxçıvan diyarmın erməni işğalına qarşı mübarizəsin- 
də yerli siyasi xadimlər arasında ziddiyyətlərin olduğu bir 
şəraitdə Osmanlı hərbi dairələrinin yaxından köməyi ilə 
yaradılan Araz-Türk Respublikası Naxçıvanm Azərbay- 
can torpağı kimi qorunub saxlamlmasında mühüm mər- 
hələ təşkil ediı*. Bakıdan realyardımın mümkün olmadığı 
bir vaxtda Naxçıvanda sırf milli təhlükəsizlik baxımından 
belə bir müstəqil dövlət qurumunun yaradılması faktı heç 
bir separatçılıq məqsədi daşımamışdır və təqdirəlayiq hal 
hesab edilməlidir.

Araz-Türk Respublikasınm qısamüddətli mövcudluğu 
dövründə qurumun hərbi naziri İ.Cahangiroğlunun ciddi 
səyi ilə silahlı qüvvələr təşkil olundu. Bu hərbi hissələr -  
könüllü xalq dəstələri təxminən 20 tabordan (batalyon- 
dan) ibarət idi və onlardan 4-ü Naxçıvanda, 3-ii Şərur- 
Dərələyəzdə, digərləri isə Vedibasar, Qəmərli və Zəngiba- 
sar ərazilərində yerləşdirilmişdi. Nehrəmdəki tabora Kəb- 
lə Muxtar, Cəhridəkinə Kəblə Kərim, Dizədəki batalyona 
Qulubəy, Məhəmməd Rza bəy, Şərurdakma Hüseyn Əli-
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yev, Şərur-Sədərək kəndlərindəki birliklərə Həsən Şahver- 
dioğlu, Yengicə qüvvələrinə Məşədi Ələsgərağa, Kərkər 
qüvvələrinə Möhsün Camalov, Baş Noraşen-Zeyvə-Dü- 
dəngə qüvvələrinə Fətulla Hüseynov və Kərbəlayi Həbib 
bəy, Ordubad batalyonuna müəllim İbrahimxəlil Axun- 
dov rəhbərlik edirdilər. Bu şəxslər peşəkar hərbçilər deyil- 
dilər. Buna görə də Osmanlf qüvvələri bölgəni tərk edər- 
kən silahları yerli hökumətə versə də, Xəlil bəyin rəhbər- 
liyi ilə 5 zabit və 300 əsgərini də burada saxladı (81, s. 61). 
Azərbaycanm istiqlaliyyətinin möhkəmləndirilməsinə öz 
töhfəsini verən, ərazi bütövlüyümüzün qorunmasına ciddi 
yardım göstərən türk ordusu bu yolda 30 zabitini, 1100 
əsgərini qurban vermişdi.

Daşnaklar Mudros müqaviləsinə əsasən türk ordusu- 
nun gec-tez bölgəni tamamilə tərk edəcəyini bildiklərin- 
dən hərbi əməliyyatlara başlamaq üçün ciddi hazırlıq apa- 
rırdılar. Onlar bölgəni idarə etmək üçün Millətlər Cəmiy- 
yətindən mandat almış İngiltərəni özlərinin əsas himayəçi- 
si hesab edir, Osmanlı qüvvələrinin getməsindən sonra 
yeıii əhalinin uzun müddət müqavimət göstərə bilməyəcə- 
yini anlayırdılar. Qarsdan Qsmanlı hərbiyyə nəzarətinə 
göndərilən şifrəli teleqramda\yazılırdı ki, «erməni Yapon 
1200 nəfərədək qüvvə ilə 5 dekabr 1918-ci ildən etibarən 
Naxçıvan ətrafmdakı müsəlmanlara divan tutmağa başla- 
mışdır. Naxçıvanm 40 km şimalmdakı Almalı mahalmda

9

516 kişini qətlə yetirdikdən və gənc qadmlan ayırdıqdan 
sonra 2000 nəfəri toplayaraq qətlə yetirdilər, 40 qadm və 
uşağı həbs etdilər» (81, s. 61). Dəhnə istiqamətində müsəl- 
manlarm hərbi qüvvəsi 4 minə çatırdı. Naxçıvandan Ars- 
lan Həsən bəyin rəhbəıiiyi ilə 500 nəfərlik hərbi qüvvə 
Şərurda qətl və qarət törədən ermənilərə qarşı göndə- 
rilmişdi (39, s. 90-91).

Bəzi ərazilərin ermənilərin nəzarətinə keçməsi əhali
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arasmda təlaşa səbəb olmuş, əhalinin Naxçıvan şəhərini 
tərk etməsinin qarşısmı almaq üçün noyabrm 25-də şəhər- 
də hərbi vəziyyət elan olunmuşdu. Lakin əslində əhalinin 
qaçması üçün elə bir yer də galmamışdı. Belə ki, İran er- 
məniləri buraya pənah aparan azərbaycanlılan Naxçjıvana 
geri qayıtmağa məcbur edirdilər. Zəngəzurun erməni vəh- 
şiliyi ilə üz-üzə qalmış əhalisinin sağ qalan hissəsi Naxçı- 
vana və Gəncəyə sığınırdı. Zəngəzurda və Qarabağda 
qanlı cinayətlərini davam etdirən Andranik Naxçıvam 
yenidən eyni aqibətlə hədələyirdi. Bir neçə kənddə bütün 
Zəngəzur qəzasınm daşnak hökumətinin tabeliyinə keçdi- 
yi barədə elanlar asılmışdı. Bununl.a onlar, qüwələri ça- 
tarsa, Zəngəzur, Şərur, Naxçıvan və Ordubad qəzalarmın 
bütün müsəlmanlarım məhv etmək, bu qəzaları müsəl- 
manlardan «təmizləmək» məqsədi güdürdülər. Ermənilər 
bununla gələcəkdə sülh konfransmda bu yerlərə öz hü- 
quqlarmı irəli sürmək və onları Ermənistan ərazisi elan 
etmək istəyirdilər, belə ki, müsəlmanlardan azad edilmiş 
qəzaları bütün xalqlar erməhi əraziləri kimi tanıyırdılar
(151,s. 117).

Naxçıvan və Ordubad sakinləri admdan AXC Daxili 
İşlər Nazirliyinə göndərilən 28 dekabr 1918-ci il tarixli 
teleqramda deyilirdi ki, İrəvandan 25 min nəfərlik erməni 
birləşmələri Sədərəyi keçərək 8 müsəlman kəndini müha- 
sirə etmiş, əhalinin silahlarmı əllərindən almışdır, Naxçı- 
van və Şərur əhalisi İrana qaçmağa hazırlaşır, 200 nəfər- 
dən artıq adam Arazı keçərkən tələf olmuşdur. Zəngəzur 
erməniləri bizə hücum etmişlər; əgər İrəvan quberniyasma 
kömək göndərməsəniz, o, ermənilərin hücumundan məhv 
olacaqdır (6, iş 65, v. 127). Ermənilərin Naxçıvan bölgəsi- 
nə 1918-ci ilin dekabr ayının 14-də başlayan yürüşü ağır 
nəticələrə səbəb oldu. Yürüş nəticəsində İqdır, Qəmərli, 
Dərələyəz və Uluxanlı bölgəsinin müsəlman əhalisi öz



yurdlarmdan didərgin düşmüş, Qəmərlidə 48, Vedibasar- 
da 18, Dərələyəzdə 74, Şərurda 7 kənd yandırılmış, əhali 
ağır məhrumiyyətlərə düçar olmuşdu. Osmanlı ordusu- 
nun köməyindən, demək olar ki, tamamilə məhrum 
olduqdan sonra ən ümidsiz günlərini yaşayan Naxçıvan 
əhalisı Təbrizə -  İran vəliəhdinə kömək üçün müraciət 
edirdi. Təbii ki, bu, sırf təhlükəsizlikdən doğan tƏlaşla 
bağlı olub heç bir hüquqi-siyasi mahiyyət daşımırdı. 
Digər tərəfdən bu addım AXC ilə əlaqənin çox zəif olması 
ilə bağlı idi.

Azərbaycan parlamentinin 1918-ci il dekabrm 7-də 
açılış mərasimındə iştirak edən Araz-Türk Respublikası- 
nm nümayəndəsi P.Bayramov irəvanlıların Yardım Cə- 
miyyəti yaratmalarına, cəmiyyətin Naxçıvan bölgəsi əha- 
lisinə maddi yardım göstərməsinə, eyni zamanda Azər- 
baycan hökumətinin Araz-Türk Respublikasına müdafıə 
qüvvələrinin təşkili üçün 1 milyon rubl ayırmasma- nail 
olmuşdu. 1919-cu il yanvarın 25-də Cəfərqulu xanın 
başçılığı ilə qurulan Naxçıvan Milli Şura hökumətiniıı 
xarici işlər komissarı Bəhram xan Tiflisdə olarkən vəsaiti 
gətirənlərdən pulu tələb edərək Naxçıvana özü gətirmək 
istədi. Onunla Azərbaycan parlamentinin üzvü Camalbə- 
yov arasında bu məsələdə yaranan narazılıq vəsaitin Bakı- 
ya qaytarılması ilə nəticələnmişdi.

Araz-Türk hökumətinin müvafıq müraciətindən sonıa 
ermənilərlə azərbaycanlılar arasmda sülh yaratmaq üçün 
bölgəyə gələn İran nümayəndə heyəti Naxçıvan təmsilçi- 
ləri Hacı Mirbağır ağa, Heydərqulu bəy və Cəfərqulu 
xanla birlikdə dekabrın 24-də Irəvana getdilər. Lakin Də- 
mirçi və Quşçu kəndlərini işğal edərək qüvvələrini bu 
kəndlərdə cəmləşdirən erməni komandiri Doluxanov nax- 
çıvanlı nümayəndələri həbs edərək Noraşen və Yengicə 
kəndlərinə hücum əmri verdi. Həmin gün Kalbalı xanın və
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Məşədi Ələsgər ağanın başçılıq etdikləri könüllü dəstələri 
Maxta və Dəmirçi kəndlərini ermənilərdən azad edib bir 
gün sonra Qurd qapısmda (Dəhnə boğazmda) düşmənə 
ağır zərbə vurdular. Doluxanov hücumun istiqamətini 
Vedinin Qaralar, Qabqıran, Şirazlı, Reyhanlı, Əfşar kənd- 
lərinə yönəltsə də, uğur qazana bilməyib Dəvəlidəki möv- 
qeyinə çəkildi. :

Nuru paşanm 3 noyabrda verdiyi, lakin dekabrm 20- 
də Naxçıvana çatan əmi'ə əsasən Xəlil bəy kiçik leytenant 
Xəlil İbrahim əfəndini öz yerinə təyin edərək (3, s. 134) 
1919-cu il yanvarın 5-də tabeliyində olanlarla birlikdə 
Naxçıvanı tərk etdi. Lakin o, Türkiyədə qısa müddət qall- 
dıqdan sonra yenidən Naxçıvana qayıtmışdı. Belə bir şə- 
raitdə faciəli hadisələr, bölgənin müdafıəsinin zəif təşkili, 
eyni zamanda Naxçıvandakı yerli hökumət nümayəndələ- 
ri arasmdakı intriqalar Araz-Türk Respublikası hökumə- 
tinin xalq arasmda dayaqlarmı itirməsi ilə nəticələndi.
1918-ci il noyabrm 30-da II Qars konfransmda Qars 
Müsəlman Şurasmın sədri seçilən Araz-Turk hökumətinin 
hərbi naziri İ.Cahangiroğlunun Naxçıvanı tərk edərək 
Qarsa getməsi ilə Araz-Türk Respublikası əslində fəaliy- 
yətsiz qaldı. 1919-cu il yanVarm 17-dən 18-ə keçən gecə 
Qarsda Esat Oktay bəyin başçılığı ilə toplanan böyiık 
konqresdə (III Qars konfransında) Axıska, Axalkələk, 
Ərdahan, Oltu, Kağızman, İqdır, Şavşat, Qəmərli, Naxçı- 
van, Ordubad, Qars və Batumu əhatə edən Cənub-Qərbi 
Qafqaz Cümhuriyyəti təşkil edildi.

Azərbaycan hökuməti Naxçıvan diyarma əsaslı kö- 
mək edə bilməsə də, bölgədəki vəziyyət barədə tam məlu- 
matlı idi. Dro, Selikov, Aram paşa, Dəli Qazar, general 
Araşev və digərlərinin başçılıq etdikləri erməni silahlı 
dəstələri İrəvan, Naxçıvan, Sürməli və Qazax qəzalarmda 
350-dən çox kəndi yandırmış, xeyli adamı qətlə yetirmiş-
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dibr. Araz Türk Respublikası məçlisinin bir qrup üzvü 
tərəfındən Azərbaycan parlamentinə göndərilən məlumat- 
da deyilirdi: «Birləşmiş erməni qoşunları Sürməli, İrəvan, 
Eçmiədzin və Şərur qəzalarımn müsəlmanlar yaşayan his- 
sələrini tutaraq dağıtmış və Naxçıvan istiqamətində hərə- 
kət edirlər. Bununla da dinc əhalinin bir qismi qılıncdan 
keçirilir, canlarmı qurtaranlar isə Arazı keçərkən boğulub 
ölürlər». Azəıbaycan paıiaıiıenti bu məsələyə 1919-cu il 
yanvarm 8-də keçiıilən iclasmda baxmış, hökcımətə 
müvafıq tədbirlər görülməsini tapşırmışdı.

1919-cu il yanvarın 14-də Zəngəzurdakı erməni köç- 
künlərinə maddi yardım edən İngiltərə ni'ımayəndəsi 
V.Hibbonun və yanvarın 18-də kapitan F.Lautonun 
Naxçıvana gəlişində ilk baxışda əsas məqsəd həm qaçqm- 
lar məsələsini həll etmək, həm də ermənilərlə Naxçıvan 
əhalisi arasında asayişi bərpa etmək idi (3, s. 148-152). 
Lakin əslində ermənilərin işğalı altında olan torpaqlardan 
didərgin düşmüş azərbaycanlıların taleyi ilə maraqlan- 
mayan «ingilisləri düşıındürən yaşaya biləcək bir Ermə- 
nistan» yaratmaq idi. Buna görə də 1919-cu il yanvarın 
əvvəllərində V.Hibbonun Naxçıvana gəlişində əsl məqsəd 
diyarın iqtisadi və siyasi vəziyyəti ilə tanış olmaq, Araz 
Respublikası silahlı qüvvələrinin vəziyyətini, bu dövlətin 
siyasətinə türklərin təsir dərəcəsini öyrənmək olmüşdur. 
Təsadüfı deyildi ki, «Naxçıvan ərazisində ingilis general- 
qubernatorluğu elan edildiyi gün respublikanm daxili 
vəziyyətinin sabitliyi ciddi surətdə pozulmuşdu. Naxçıvan 
əhalisini ermərii təcavüzündən layiqincə qoruya bilməyən 
Əmir bəy hökumətinin zəifliyi də buna imkan yaradırdı»
(50, s. 53).

İngiltərənin bölgədəki nümayəndələri «Naxçıvanı işğal 
etdikdə Araz-Türk Respublikasına Türkiyə tərəfmdən 
yaradılmış qurum kimi baxaraq onu tanımaq istəmədilər»
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(53, s. 9). Lauton hətta Naxçıvan hökumətinin başçısı 
Cəfərqulu xana ermənilərin öz yaşayış yerlərinə qayıtma- 
larını və onlar üçün Şərurdan min pud taxıl buraxılma- 
sının təmin olunmasmı təklif etmişdi. Cəfərqulu xan Azər- 
baycan hökuməti nümayəndələri ilə müzakirədən sonra 
birinci təklif (ermənilərin öz yaşayış yerlərinə qayıtması) 
haqqmda demişdi ki, bu məsələ Paris sülh konfransmda 
müzakirə olunanadək təxirə salmmalıdır. Taxıl isə yerli 
əhaliyə ehtiyac olan neft və şəkərlə dəyişdirilə bilər. Nax- 
çıvanda yerli hökumət rəhbərləri ilə danışıqlarda Läuton 
Britaniya qoşun hissəsinin Dəvəli, Naxçıvan, Culfa və 
Şahtaxtıda yerləşdirilməsi, bu yerlərdə bütün məsələlərin 
ingilis hakimiyyət orqanları tərəfmdən həll edilməsi barə- 
də danışıqlar da aparmışdı. Naxçıvan rəhbərləri yerli 
muxtariyyəti saxlamaq şərtilə ingilislərin şərtlərini qəbul 
etmiş və hətta ingilislərin mövqeyində duran bir neçə yerli 
xadimi öz hökumətlərinin tərkibinə daxil etmişdilər (88, iş 
67, v. 24-26).

İngilislərin mövqeyi əhali arasında Naxçıvanm erməni 
idarəçiliyinə veriləcəyi barədə əsaslı şübhəyə və hiddətə 
səbəb olmuşdu. Naxçıvan Müsəlman Milli Şurası Cəfər- 
qulu xanm və digərlərinin imzası ilə Naxçıvan, Sürməli, 
İrəvan, Eçmiədzin müsəlmanları admdan Naxçıvan-Şərur 
diyarınm ingilis general-qubernatoruna göndərdiyi 26 fev- 
ral 1919-cu il tarixli notasmda qeyd edilən bölgələrin mü- 
səlmanlarmm bir gün əvvəlki yığmcaqlarmda «özlərinin 
və gələcək nəsillərinin mənafeyi naminə Azərbaycan 
Respublikası ilə birləşmək qərarma» gəldiklərini bildirirdi 
(114, s. 26, 358-359). Azərbaycan hökuməti Naxçıvanı 
nəzarət altma qaytarmaq və bölgənin müdafıəsini daha 
səmərəli təşkil etmək üçün 1919-cu il fevralm 28-də Nax- 
çıvan general-qubernatorluğunun yaradılması barədə qə- 
rar qəbul etdi. Bəhram xan Naxçıvanski bölgənin general-
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qubernatoru vəzifəsinə təyin olundu. Naxçıvana real hər- 
bi qüvvə göndərmək imkanı olmayan Azərbaycan höku- 
məti bu istiqamətdə diplomatik mübarizəni gücləndirirdi. 
Rəsmi Bakı Parisə göndərdiyi sülh nıımayəndə heyətinin 
rəhbəri Ə.Topçubaşova göndərdiyi 14 mart 1919-cu il 
tarixli məktubda yazırdı: «Batum və Qars vilayətlərindən 
yaranan Cənub-Qərbi Qafqazm müstəqilliyinin müdafıə- 
sinə nail olun. Qarabağı, Naxçıvanı, Sürməlini ermənilə- 
rin iddialarmdan müdafıə edin» (140, s. 71).

Lakin bu tədbir nəinki ingilis-erməni planlarmm qar- 
şısmı aldı, əksinə, onlar bölğəni Azərbaycandan q'opar- 
maq üçün daha fəal hərəkətə başladılar. Lauton Naxçıvan 
hökumətinə bölgənin qəti surətdə erməni işğalma verilmə- 
yəcəyi barədə söz versə də, İrəvandakı ingilis generalı 
Esserin mart ayının əvvəllərində Naxçıvanda «türklərin 
ermənilərə qarşı işlədiyi cinayətləri» araşdırmaq üçün xü- 
susi komissiya yaratması (3, s. 157) başqa məqsədlərdən 
xəbəı* verirdi. İngilislər hətta açıq-aşkar təhrikçi hərəkətlə- 
rə də yol verirdilər. Şərurdakı hərbi qüvvələrin komandiri 
Məşədi Ələsgər Həmzəzadə Kalbalı xana göndərdiyi 
məlumatda Xanlıqlar kəndində baş verən cinayətləri vo 
Baş Noraşendə yanğını törədənlərin ingilis əsgərləri oldu- 
ğunu bildirir və bu məlumatın əhali tərəfmdən də təsdiq- 
ləndiyini göstərirdi. Bakıdakı ingilis qoşunlarınm koman- 
danı Tomson martın 28-də İrəvanda apardığı danı§ıqlar 
zämanı bildirmişdi ki, ermənilər Qarabağ və Zəngəzurun 
Azərbaycana verilməsini qəbul edərlərsə, o, Qars və Nax- 
çıvanm ermənilərin nəzarətinə verilməsinə kömək edəcək- 
dir. AXC-nin İrəvandakı diplomatik nümayəndəsi M.Tə- 
kinskinin 1919-cu il aprelin 20-də Bakıya göndərdiyi 
teleqramda yayılan xəbərlərə görə, ingilislərin Qars, Şərur 
və Naxçıvam ermənilərə verdiklərini yazır, bunun doğru 
olacağı təqdirdə bütün islam aləmi, o cümlədən Paris si'ılh
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konfransı qarşısında etiraz olunmasmı zəruri hesab edirdi 
(9, iş 57, v. 27).

Ermənilər artıq ingilislərin himayəsi altmda Naxçıvan- 
da əhaliyə qarşı qırğmlar törətməyə başlamışdılar. Erməni 
dəstələri yolları iızərindəki bir neçə azərbaycanlı kəndini 
yer iizündən sildilər. Ordubad ətrafmda özünü «qəza 
rəisi» elan etmiş Aşot Movsesyansm dəstəsi ağalıq edirdi. 
Hər gün 5-10 nəfər «erməni qaniçənliyinin qurbanı» olur- 
du. Belə bir vəziyyətdə Naxçıvanda Lautonu əvəz edən in- 
gilis zabiti Simpson dərhal bölgənin erməni idarəçiiiyinə 
verilməsi üçün hazırlıq işləri ̂ görməyə başladı. İngiltərə və 
Antanta əleyhinə danışanİarm cəzalandırılacağı, elan 
olundu, Vedi və ətraf ərazilərin əhalisinin tərksilah olun- 
masına başlanıldı, polkovnik H.Ququşovun rəhbərlik et- 
diyi Azərbaycan zabitləri Naxçıvandan çıxarıldı, Vedinin 
eıməııilərdən qorunmasında misilsiz rəşadət göstərmiş 
A.Şadlinski aldadılaraq İrəvana aparıldı və ermənilərə 
təslim edildi (o, sonradan Vediyə qayıda bilmişdi). Tom- , 
sonun işğalçı daşnak rejiminin rəhbəri Xatisyanla aprelin 
30-dakı görüşündə razılaşdırılmışdı ki, ingilis-erməni 
qoşunlarınm Naxçıvana yürüşünə general Devi nəzarət 
edəcəkdi.

Bütün bunlar İngiltərənin bölgədəki siyasətinin qon- 
darma erməni dövlətinin möhkəmləndirilməsinə və onun 
işğalı altında olan ərazinin genişləndirilməsinə xidmət et- 
iiyinin ifadəsi idi. Elə mayın;3-də Naxçıvanın işğalçı Daş- 
ıak rejiminin idarəçiliyinə verilməsi haqqında bəyanatı da 
Dro və general Devi imzalamışdılar. M.Təkinskinin, Nax- 
^ıvan əhalisinin və yerli Milli Komitənin bütün etirazları- 
na baxmayaraq diyarın erməni idarəçiliyinə verilməsi 
reallaşdı və Bakıda yaşayan erməni Gevorq Varşamyan 
Naxçıvanın hərbi valisi təyin olundu (3, s. 158-175).

M.Təkinski 1919-cu il iyunun 11-dən Bakıya göndər-

207



diyi teleqramda xəbər verirdi ki, «Bakı və Batumu tərk 
etmək fıkrində olmayan» ingilis qoşunu İrəvandan get- 
mişdir. İngilislər ermənilərin tam hökmranlığma imkan 
yaratmaq üçün Naxçıvanı tərk etdilər (50, s. 72). İngi- 
lislərin bölgədəki fəaliyyətlərinin nəticəsi belə oldu ki, 
«daşnaklar 1918-ci ildə Qars vilayətini, İrəvan quberniya- 
sının bir hissəsini müttəfıqlərdən alaraq Ermənistanm 
ərazisini 17500 ingilis kv. milinə, əhalisini 1510000 nəfərə 
(795 min ermənilər, 575 min müsəlmanlar, 140 min başqa. 
millətlər) çatdırdılar. Azərbaycanla uzunmüddətli və qanlı 
müharibə... nəticəsində mübahisəli rayonların əhalisi 10- 
30 faiz azalmış, bir sıra kəhdlər, sözün əsl mənasmda, 
yerlə-yeksan edilmişdir» (26, s. 132).

Bununla belə, ingilislər Naxçıvanı bütünlüklə erməni 
idarəçiliyinə verə bilmədilər. Bu dövrdə Şərurda Məşədi 
Ələsgər ağa, Naxçıvanm şimal hissəsində Bəhram xan 
Naxçıvanski, Ordubadda isə Səmədbəyov yerli idarəçiliyi 
öz əllərinə almışdılar. Digər tərəfdən Naxçıvanı işğal et- 
miş daşnak rejimi vəziyyətə tam nəzarət edə bilmir, əhali 
ilə ehtiyatla davranırdı. Azərbaycan hökuməti Naxçıvan 
məsələsi ilə bağlı konkret müdafıə tədbirləri görə bilməsə 
də, özünün İrəvandakı səfıri vasitəsilə bəzi məsələləri həll 
etməyə çalışırdı. M.Təkinski Naxçıvanm maym 3-ə plan- 
laşdırılan işğalı barədə öz hökumətini əvvəlcədən xəbər- 
dar etmişdi. İyunun 8-də AXC Xarici işlər naziri M.Y.Cə- 
fərov Bakıdan göndərdiyi teleqramda onun Naxçıvanla 
əlaqə yaratmaq barəsindəki "səylərini alqışlayır, regionun 
hərbi xərcləri üçün vəsait verilməsinə razı olduğunu 'bildi- 
rirdi (50, s. 72). «Azərbaycan» qəzeti 23 iyun 1919-cu il 
tarixli saymda ingilislər bölgəni tərk etdikdən sonra Azər- 
baycan hökumətinin 200 min hərbi sursatı, 300 min rus 
rublunu İranın şimalı vasitəsilə Naxçıvana çatdırması ba- 
rədə məlumat vermişdi. M.Təkinski iyunun 13-də İrəvan-
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dan göndərdiyi teleqramda Şərıır-Naxçıvan bölgəsində 
ermənilərə qarşı 6 min nəfərədək qüvvənin cəmləşdiyini, 
lakin onların təchizat məsələsinin çox çətin olduğunu 
yazırdı (88, iş 74, v. 167-171).

Ermənilərin Naxçıvanı, müvəqqəti də olsa, işğal etmə- 
lərinin qarşısmı almaq mümkün olmadı. 1919-cu il may 
ayınm ortalarmdan iyulun sonlarmadək -  təxminən iki 
aylıq müddətdə Naxçıvan bölgəsində erməni idarəçiliyi 
mövcud oldu. Bu müddətdə işğalçılar nəinki bölgəni tam 
nəzaıətə ala bildilər, əksinə, qəhrəman naxçıvanlılar 
onları ermənilərə tabe olmağa dəvət edən şəxsləri nifrətlə 
qarşılayıb silaha sarüdılar. Bunu bəhanə edən daşnaklar 
silahları yığmaq bəhanəsilə kəndlərə hücuma keçir, qarət-

•  •

lə məşğul olur və qırğın törədirdilər. Naxçıvan və Şərur 
ətrafmdakı 45 kənd erməni əsgərlərinin təcavüzünə məruz 
qalmış, dəmiryoluna yaxm bölgələı* zirehli vaqonlardan 
atəşə tutulmuş, əhali məhv edilmişdi. Daşnaklar Naxçı- 
vanda və Şərurda bircə nəfər belə müsəlman qalmayana- 
dək əhalini qıracaqları və ya Araz çayma tökəcəkləri 
barədə qərar qəbul etmiş, hətta Şərur əhalisini Araz 
çayına tökmək daşnakların üçüncü alay komandanlığına 
tapşırılmışdı (133, s. 166).

Ermənilərin Naxçıvandakı qısamüddətli idarəçiliyi 
bölgə əhalisi üçün əsl fəlakətlə nəticələndi. «Bölgənin 
müxtəlif yerlərində çoxlu özbaşmalıqlar və qanunsuzluq- 
laı* törədildi. Heç bir əsas və səbəb olmadan axtarışlar 
aparıldı, «köçüb-getmiş ermənilərinkidir» bəhanəsilə külli 
miqdarda əmlak müsadirə edildi, bir sıra nüfuzlu şəxslər 
islamçı və türkçü adı altmda həbs olundu, xeyli adam 
işgəncələrdən və tutulmaqdan qurtulmaq niyyətilə ev- 
eşiyindən qaçaq düşdü. Naxçıvan Müsəlman Milli Şurası- 
nm hesablamalanna görə, bəzən gün ərzində yalmz Nax- 
çıvan şəhərində 10-15 axtarış və həbs hadisəsi baş verirdi.

*
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Bütövlükdə erməni idarəçiliyi dövründə təkcə Naxçıvan 
şəhərində 330-dək axtarış aparılmış, 500-600 nəfər həbs 
olunmuş, 100-150 nəfərə isə işgəncə verilmişdi. Nə bu şə- 
raitin yaranmasmda bilavasitə mühüm rol oynamış bölgə- 
dəki Britaniya nümayəndəliyinin, nə də M.Təkinskinin 
əsassız həbsləri və axtarışları dayandırmaq barədə səyləri 
uğurla nəticələnməmişdi (81, s. 164-166). Ermənilər Güm- 
rü və Näxçıvan cəbhələrində bir sıra müsəlman kəndlərini 
işğal edərək 4 minədək müsəlmanı vəhşicəsinə öldürmüş- 
dülər (123,1 c., s. 348).

İyulun 25-i ermənilərin Naxçıvan şəhərindən qovulub- 
çıxarılmasında mühüm tarixi gün oldu. İrəvan-Culfa də- 
miryol xətti boyu gərgin döyüşlər getdi. Şahtaxtı stansiya- 
smdakı erməni qarnizonu ilə daşnak dəstə komandiri 
Yaponun silahlı qüwəsi də dağıdıldı. Naxçıvanlılar 42 
pulemyot, 4 top, zirehli qatar və xeyli silah-sursat ələ 
keçirdilər.- Ermənilərin 8 zabiti və 800 əsgəri əsir alındı 
(35, s. 67). Yalnız erməni qamizonun qərargahı hərbi rəis 
Qarakeşişovla birlikdə qaça bildi. Bunun ardmca Xanlıq- 
lar kəndi döyüşsüz təslim oldu, 5 daşnak zabiti, 195 əsgər 
əsir, 600 tüfəng qənimət kimi götürüldü. Başqa bir mənbə 
(123, I c., s. 1045) ermənilərin 400 nəfər itki verdiyini, 5 
daşnak zabitinin, 213 əsgərin əsir almdığmı qeyd edir. 
Ermənilərin.Vedi üzərinə növbəti yürüşü onlarm özlərinin 
4 min nəfər itki verməsi ilə başa çatmışdı (7, iş 80, v. 42- 
43). Beləliklə, Naxçıvan əhalisinin iyulun 18-dən 25-dək 
ermənilərə qärşı apardıqları inadlı silahlı mübarizə işğalçı- 
larm bölgədən qovulması ilə nəticələndi.

Qərbi Azərbaycandakı işğalçı daşnak rejiminin iljk baş 
naziri ölmuş O.Kaçaznuni 1923-cü ildə yazırdı: «Azəı*bay- 
canla az-çox qəbul edilə bilən «modus vivendi» (maraqlı 
tərəflərin qarşılıqlı qəbul etdikləri münasibətlərin mövcud 
vəziyyəti -  E.C.) yarada bilmədik, müsəlman rayonlarda



inzibati tədbirlərlə qayda-qanun yarada bilmədik, silaha 
əl atmağa, qoşun yeritməyə, dağıtmağa və qırğm törətmə- 
yə məcbur olduq, lakin uğursuzluğa uğradıq. Vedibasar, 
Şərur, Naxçıvan kimi mühüm yerlərdə hətta silah gücünə 
öz hakimiyyətimizi qura bilmədik, məğlub olduq və geri 
çəkildik» (bax: 63). Bütün bu uğurlarm qazamlmasında 
iyulun 18-19-da yenidən Naxçıvana qayıdaraq diyarm 
müdafıəsinin təşkilində, 1918-ci ildə olduğu kimi, böyük 
rol oynamış Xəlil bəyin başçılığı ilə türkiyəli hərbçilərin 
mühünı xidmətləri olmuşdu.

1919-cu ilin avqustunda AXC Nazirlər Şurası Səməd
I

bəy Cəmillinskini Cənub-Qərbi Azərbaycanm (Naxçıva- 
nm) general-qubernatoru təyin etdi. 1919-cu il avqustun
5-də onun sərəncamma Qarabağ general-qubernatoru 
tərəfmdən 1 milyon manat Vəsaitin ayrılmasmdan sonra  ̂
Səməd bəy Naxçıvanda, Ordübadda, Şərurda yaranması 
zəruri olan dövlət idarələrinin açılmasma və onlarm fəa- 
liyyət göstərməsinə nail oldu. O, məlum səbəblərdən bir 
müddət öz iqamətgahmı Ordubadda saxlamağa məcbur 
olsa da, tezliklə Naxçıvan şəhərinə köçdü.

1919-cu ilin avqust ayı Naxçıvan bölgəsinin erməni 
işğalmdan azad edilməsində, bölgənin Azərbaycan 
hökumətinin yurisdiksiyası altına qaytarıması yolunda 
nuıhüm bir dövr olsa da, ingilislərdən sonra ABŞ-ın bölgə 
üzərində Millətlər Cəmiyyətinin mandatmı alması Qərbi 
Azərbaycan torpaqlarmda yeni situasiyamn yaranmasma 
səbəb oldu. 1919-cu il avqustun 28-də Bakıya gələn ABŞ 
ordusu Baş qərargahmm polkovniki Vilyam Haskel (o,
1919-cu ilin iyulunda Antaptanm Ermənistanda (Qərbi 
Azərbaycanda) ali komissan təyin edilmişdi) N^zirlər 
Şurasmm sədri N.Yusifbəyli ilə söhbətində «Qarabağm, 
eləcə də Zəngəzurun qəti olaraq Azərbaycana keçməsini 
zəruri saydı»ğmı bildirdi. Lakin o, eyni zamanda Şərur və
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Naxçıvandan ibarət neytral şona (bəzi sənədlərdə «müttə- 
fıq zona») yaradılması məsələsini ortaya atdı. Qnun 
fıkrincə, bu zonada başda amerikan qubernatoru olmaqla 
müttəfıq idarəçilik sistemi tətbiq olunmalıydı.

Naxçıvanm erməni işğalmdan müdafıəsində mühüm 
xidmətlər göstərmiş general Veysəl Ünüvar 1948-ci ildə 
İstanbulda Naxıçvanla bağlı çap etdirdiyi xatirələrində 
Haskelin aşağıdakı şərtləri irəli sürdüyünü bildirir: «1. 
Naxçıvan, Şərur bölgələri bitərəf elan ediləcək. Bu bölgə 
bir amerikalı baş valinin idarəsində olacaq, yerli vəzifə 
sahiblərini bu vali təyin edəcək; 2. Azərbaycan və Ermə- 
nistan bu bölgədəki məmurlarım, əsgərlərini və araqızışdı- 
ranlarmı geri çəkəcək; 3. Böyük Vedi müsəlman kəndinin 
əhalisi bitərəf bölgədə baş valinin münasib bildiyi bir yerə 
köçürüləcək» (46, s. 23).

* Şərtlərdən də göründüyü kimi, Haskelin məqsədi 
əvvəlcə Qərbi Azərbaycanda A.Şadlinskinin başçıhğı ilə 
rəşadətlə müdafıə olunan Vedini boşaltmaq, bitərəf zona 
yaratmaq adı altmda sonradan Naxçıvan və Şərurun da 
ermənilərin işğalı altma verilməsi planmı həyata keçirmək 
idi. Lalcin Azərbaycan hökumətinin başçısı N.Yusifbəyli 
amerikalılarm əsl məqsədini başa düşdü və məsələni 
parlamentin müzakirəsinə verməyi vəd edərək bir sıra 
prinsipial şərtlər irəli sürdü: neytral zonada Azərbaycan 
pulu (bonu) işlədilməli, zona Ermənistanm bütün təsirlə- 
rindən kənarda olmalı, erməni silahlı qüvvələri zonaya 
buraxılmamalı və s. (63) Bütün bunlardan sonra Haskelin 
təklif etdiyi şərtlərin həyata keçirilməsinin qarşısı almması 
istiqamətində fəal tədbirlərin görülməsinə başlanıldı.

Avqustun 21-də İrəvanda Haskellə görüşməyə nail ola 
bilməyən Naxçıvan, Ordubäd, Şərur, Sürməli, Millistan 
və Vedibasar nümayəndələri‘Tiflisdə yığmcaq keçırərək 
10 bənddən ibarət (Naxçıvan diyarmm Azərbaycanm tər-
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ibində saxlanılması, bölgəni Azərbaycanm əsas hissəsi ilə 
birləşdirən Zəngəzurdan keçən yolun açılması, İrəvandan 
geri çağırılmış M.Təkinskinin yerinə yeni səfır təyin olun- 
ması, Qərbi Azərbaycandan qovulan müsəlman əhklinin 
Azərbaycanm digər ərazilərində, ilk növbədə Naxçıvan 
bölgəsində yerləşdirilməsi və s.) sənədi seııtyabnn 9-da 
AXC Nazirlər Şurasmm sədrinə göndərdilər (12, iş 58, v. 
40-43). Bu bölgənin özünü rəsmi olaraq AXC-yə tabe 
hesab etdiyinin ifadəsi kimi çox mühüm bir addım idi.

Haskelin oktyabrm 1-də Naxçıvana gələn nümayəndə- 
si general Robenzonla S.Cəmillinski, Xəlil bəy və Kalbalı 
xanın apardığı damşıqlar zamanı (12, iş 58, v. 128) Kalba- 
lı xan ona yerli qubernatorluq yaradıb onu Antantanm 
Cənubi Qafqazdakı Ali komissarma tabe etməyi təklif 
etrniş, lakin Haskelin nümayəndəsi buna etiraz etmişdi. 
V.Haskel Parisə qayıtdığı üçün onun AXC hökuməti ilə 
bəhs olunan məsələ barəsindəki danışıqlarmı 1919-cu il 
oktyabrm 18-də Bakıya gələn müttəfıq qoşunların Ali 
Komissaıiığmm qərargah rəisi Ceyms Rey davam etdirdi.,; 
N.Yusifbəyli bir qədər ehtiyatlı tərpənərək, Naxçıvan və 
Şərurun neytral zona elan edilməsinə prinsipcə etiraz 
etməsə də, C.Reyə bunun Azərbaycanm mənafeyinə 
uyğun olmadiğmi, bu işdə fəal iştirak etməyə hökumətin 
xalq qarşısmda hüququnun olmadığmı bildirmişdi (63).

C.Reyin Naxçıvana səfəri zamanı yerli hakimiyyət 
nümayəndələri ilə apardığı gərgin danışıqlardan sonra 
V.Haskelin əmri ilə oktyabrm 24-də bölgədə Amerika 
general-qubernatoru kimi fəaliyyətə başlamalı olan pol- 
kovnik Edmund Delli son nəticədə Naxçıvanda Paris sülh 
konfransınm nümayəndəsi kimi işə başladı. «General- 
qubernatorun funksiyalarmı yerli müsəlman liderlərinə 
izah etməyə və onlarm təhlüjcəsizliyini təmin etməyə çalı- 
şan Amerika rəsmi zabitinə deyildi ki, Şərur-DərəJəyəz,
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Naxçıvan və Vedibasar Azərbaycanm ayrılmaz hissələri 
olmuşdur və yalnız Azərbaycan qanunları altmda fəaliy- 
yət göstərəcəkdir». Onlar amerikalı qubernatoru deyil, 
nümayəndəni qəbul edəcək Və bütün dinlərdən olan qaç- 
qınlara Amerika yardımını älqışlayacaqlar. Lakin' başa 
düşülməlidir ki, «əgər bizim istəyimizin əleyhinə olaraq 
kimsə torpaqlarımızı Ermənistana verməyə cəhd göstərər- 
sə, biz onu özümüzə düşmən hesab edəcəyik; biz onu əli- 
mizdə silah olaraq qarşılayacaq və bizim düşmənlər yalnız 
meyitlərimizin i'ıstündən adlayaraq evlərimizə girə bilər- 
lər» (100, s. 210). Xalqm tələbi ilə Delli bölgəyə gəlmiş 
amerikalı zabitləri İrəvana göndərdi və ermənilərin təklif- 
lərinə məhəl qoyulmadı. Bir müddət sonra polkovnik 
Delli, 1920-ci ilin yanvarında isə bütün amerikalı zabitlər 
Naxçıvanı birdəfəlik tərk etdilər (9, iş 65, v. 121).

Beləliklə, Azərbaycan rəhbərliyinin, yerli hakimiyyət 
nümayəndələrinin, xüsusən Naxçıvan əhalisiııin, birgə 
gərgin mübarizəsi nəticəsində bölgənin yenidən ermənilə- 
rin əlinə keçməsinə şərait yaradacaq daha bir planm -  
Naxçıvanda Amerika general-qubernatorluğu yaradılma- 
sı planınm qarşısı qətiyyətlə almdı.

Bölgəyə səfər edən ABŞ hərbi nümayəndələrinin ingi- 
lis həmkarları ilə müqayisədə hadisələrə daha təmkinli ya- 
naşmalarına baxmayaraq Naxçıvanda əvvəlcə ingilis, son- 
ra isə Amerika general-qubernatorluğunun yaradılması 
istiqamətində görülən işlər tarix boyu Azəıbaycana 
məxsus olmuş bu diyarın işğalçı daşnak rejiminin təsiri 
altına salınmasına cəhddən başqa bir şey deyildi. Şübhəsiz 
ki, burada müharibədən qalib çıxmış Antanta dövlətləri- 
nin Cənubi Qafqaz kimi strateji bölgədə, xüsusən Rusiya- 
da sovet rejiminin qurulduğu, Türkiyədə isə milli azadlıq 
hərəkatmm başlandığı bir tarixi mərhələdə, qlobal rnaraq- 
larının da olduğu danılmaz fakt idi. Lakin bu ölkələr öz
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maraqlarını Türkiyə ilə düşmən mövqedə olan, sovet 
Rusiyasma isə mənfı münasibət bəsləyən daşnak rejiminin 
hesabma, həm də onun tələblərini ödəyərək təmin etmək 
istəyirdilər.

Bu baxımdan rəsmi səriədlər İngiltərənin bölgədəki 
maraqlarmm nədən ibarət olduğunu sübut edir: <<:Lord 
Kerzondan cənab Uordropa. 11 aprel 1920. ... Poqos Nu- 
bar paşa və cənab Ağaronyan məni ziyarət etməyə gəldi- 
lər, onları axmaq hərəkətlərinə görə tənbeh etdim. Türklə- 
ri öldürmək üçün verdiyimiz silahlarm azərbaycanlılara 
qarşı istifadə olunmasmın axmaqlığmı anlatdım. Əgər be- 
lə intizamsızlıq edib qonşularına təcavüz edərlərsə, Millət- 
lər Cəmiyyətinin onları tanımayacağmı anlatdım» (135, s. 
114). Bu teleqram Ingiltərənin antitürk planlarmda ermə- 
nilərdən fəal şəkildə istifadə etdiyini, daşnaklarm isə ingi- 
lis siyasətindən maksimum bəhrələnməyə çalışdıqlarmı 
sübut edir.

Naxçıvanda Amerika general-qubernatorluğunun ya- 
radılması səylərinin genişləndiyi dövrdə, 1919-cu il okt- 
yabr ayının ortalarmda Naxçıvan general-qubernatoru * 
S.Cəmillinski AXC-nin İrəvandakı səfıri vasitəsilə Bakıya 
məlumat verirdi ki, «Naxçıvan mahalmm Vedibasardan 
Ordubadadək bütün sərhədləri boyu, xüsusilə də Zəngə- 
zur qəzasmda ermənilər tərəfmdən bizim bölgəyə hücum 
üçun təcili hazırlıq görülür, İrəvandan Zəngəzura, Gorus 
istiqamətindən isə Naxçıvan və Ordubad sərhədlərinə 
toplar və başqa hərbi sursat gətirilir, nizami silahlı qüvvə- 
lər sərhədlərdə cəmləşdirilir» (9, iş 104, v. 2-3). 1919-cu il 
oktyabrm 1-ə olan rəsmi məlumata görə, təkcə İrəvan qu- 
berniyasmdan qaçqm düşən azərbaycanlılarm sayı 39741 
nəfərə (5848 ailə) (8, iş 3, v. 6) çatmışdı. C.Rey bir qrup 
ABŞ hərbçisi ilə oktyabrm 24-də Naxçıvana gələrkən 50 
minədək qaçqınm yollarda ağır vəziyyətdə çadırlarda
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qaldığımn şahidi olmuşdu (3, s. 225). M.B.Məmmədzadə 
qaçqmlarm ümumi sayınm 300 mini ötdüyünü, AXC 
Himayəçilik nazirliyinin bölgəyə ezam olunmuş nümayən- 
dəsi T.Makinski isə öz məruzəsində regionda olan 150 
min qaçqınm 30-70 mininin.Böyük Vedi, Naxçıvan və s. 
ərazilərdə cəmləşdiyini yazırdı (81, s. 215).

ABŞ hərbi ekspansiyasmm bölgəyə daha ciddi nüfuz 
etməyə çalışdığı, Naxçıvanm neytral idarəçiliyə cəlb 
olunmasma cəhd göstərildiyi, V.Haskelin məhz İrəvanda 
Antantanm Ali komissarı vəzifəsini icra etdiyi bir vaxtda 
müttəfıqlərin bölgədəki nümayəndələri, təbii ki, nə Daş- 
nak silahlı qüvvələrinin bu qədər geniş miqyaslı yerdəyiş- 
məsindən, nə də yol boyu səpələnmiş on minlərlə qaçqı- 
mn məhz azərbaycanlılar olmasından xəbərsiz deyildilər. 
Sadəcə, amerikalılar da öz ingilis həmkarları kimi, bölgə- 
dəki siyasətlərində eyni məqsədə -  daşnaklarm işğalı al- 
tında olan ərazilərin genişləndirilməsinə xidmət edirdilər.

Təsadüfı deyil ki, ABŞ senatoru Bora çıxışlarmm bi- 
rində «Birləşmiş Ştatlar bu məsələnin (Ermənistanm man- 
datı haqqmda) müzakirəsini jbaşlamazdan əvvəl Fransa və 
İngiltərə qoparılmış əraziləri Ermənistana qaytarmalıdır» 
(50, s. 95) demişdi. Əlbəttə, Amerikanm erməniləri hima- 
yə siyasətinin ifadəsi kimi, burada söhbət ermənilərdən 
«qoparılmış» hər hansı bir ərazidən deyil, tarixi Azərbay- 
can torpaqlarmdan, ilk növbədə Naxçıvandan gedirdi. 
ABŞ prezidenti V.Vilson hələ 1919-cu il maym 14-də bəzi 
Anadolu vilayətlərini də əhatə edən müstəqil Ermənistanı 
Amerika mandatı altma alacağım. açıqlamış, 1919-cu il 
avqustun 29-da Osmanlı hökumətinin Baş naziri Damad 
Fərid paşaya göndərdiyi notada Qafqazdakı ermənilərin 
müsəlmanlar tərəfmdən öldürülmələrinə mane olunmaya- 
cağı təqdirdə Osmanlı imperiyasmın türklərlə məskun 
ərazisi üçün sülh prinsiplərinin 12-ci maddəsi ilə tanman
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hökmranlığm geri almacağmı bildirmişdi. Halbuki həmin 
dövrdə Qafqaz Osmanlı idarəsi və hökmranlığı altında 
deyildi. Osmanlı idarəsi altmda olan Şərqi Anadoluda isə 
arlıq erməni əsilli kimsə qalmamışdı (141, s. 31). Ən əsası 
isə Qafqazda müsəlmanlar erməniləri deyil, öz havadarla- 
rının, İngiltərə, Fransa və ABŞ-m fəal himayəsi altmda 
ermənilər azərbaycanlıları qırırdılar.

V.Haskelin və digər Amerika nümayəndələrinin Daş- 
nak rejimindən Zəngəzurdakı hərbi əməliyyatlara son 
qoymasmı ara-sıra tələb etmələri də Naxçıvam özlərinin 
nəzarəti altında neytral zonaya çevirməyi asanlaşdırmağa, 
Azərbaycanı daha tez «dilə tutmaq» niyyətinə xidmət 
edirdi. Bu məsələnin başqa tərəfıdir ki, ingilislərlə müqa- 
yisədə ermənilər ABŞ hərbçilərinin bölgədəki fəaliyyətlə- 
rindən o qədər də razı deyildilər. Görünür, daşnaklarm 
iddialarmm böyüklüyü və bu iddiaların tələsik həllinə 
çalışmaları amerikalıların bölgədəki fəaliyyət imkanlarmı 
məhdudlaşdırırdı. Digər tərəfdən 1919-cu ilin əvvəllərində 
ingilis fıtnəkarlığma və hiyləsinə aldanaraq daşnak işğalı 
ilə üz-üzə qalmış Naxçıvan əhalisi ABŞ nümayəndələrinin 
istənilən təklifınə inadlı müqavimətlə cavab verirdilər. 
Nəhayət, Azərbaycan hökuməti də, əvvəlki dövrlərdən 
fərqli olaraq Naxçıvan diyarı üzərindəki hüquqlarmm 
qorunması işinə daha ciddi yanaşırdı.

Hələ Naxçıvandakı könüllü dəstələri ilə daşnak reji- 
minin hərbi qüvvələri arasmda gərgin mövqe döyüşlərinin 
getdiyi bir dövrdə, 1919-cu il noyabnn 23-də Tiflisdə
C.Reyin vasitəçiliyi ilə Azərbaycanla daşnak rejimi ara- 
sında imzalanan 5 maddədən ibarət saziş əshndə tərəflərə 
heç bir hüquqi öhdəlik yaratmayıb, «status-kvo»nu 
rəsmiləşdirirdi (81, s. 237-238). Sonrakı mərhələdə erməni
rəhbərləri bu sazişlə istədikləri şəkildə manipulyasiya
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etməyə, mənafeləri tələb edəndə onu ciddi saymağa, əks
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halda isə ona məhəl qoymamağa başladılar. Azərbaycan 
hökuməti isə heç bir məsuliyyət mexanizmi olmayan bu 
müvəqqəti sazişə sadiqliyini nümayiş etdirərək Zəngəzur- 
dan öz hərbi qüvvələrini çıxardı ki, bu da ağır nəticələrə 
səbəb oldu.

Bundan istifadə edən daşnak rejiminin Zəngəzurda və 
ətraf ərazilərdə hərbi əməliyyatlara başlaması Naxçıvanda 
yenidən gərginliyin yaranmasma səbəb olmuşdu. Hama- 
zaspm Zəngəzurun Oxçu kəndi ətrafmda və Gığıdərəsi 
kəndlərindəki geniş miqyaslı hərbi əməliyyatları 1400 nə- 
fər azərbaycanlmm məhvi ilə nəticələnmişdi. Zəngəzuruıı 
dağıdılan dörd kəndinin -  Oxçu, Pirdavdan, Şabadm və 
Atqızm 4000 nəfər əhalisindən cəmi 261 nəfəri qaçmaqla 
canını qurtararaq Ordubadm Dırnıs, Dəstə və s. kəndlə- 
rinə pənah aparmışdılar. Zəngəzurda və Qars vilayətində 
ermənilər tərəfmdən 88 müsəlman kəndi dağıdılmış, 1820 
ev yandırılmış və 131930 nəfər öldürülmüşdü (81, s. 230, 
241-242).

Azərbaycanlı qaçqmlann emosional vəziyyətdə ermə- 
nilərin yaşadığı Aşağı Əylis kəndinə gələrək onları bura- 
dan qovması və kənddəki evlərdə məskunlaşmasmı Daş- 
nak rejiminin Xarici işlər nazirliyi AXC-nin müvafıq döv- 
lət qurumuna göndərdiyi 30 dekabr 1919-cu il və 14 yan- 
var 1920-ci il tarixli teleqramlarmda türk hərbçiləri Xəlil 
bəy və Ədib bəyin başçılığı ilə dekabrm 25-də naxçıvan- 
lılarm Yuxarı və Aşağı Əylis kəndlərinə hücum edərək 
qırğm törətməsi kimi qiymətləndirmişdi. Halbuki türk za- 
biti Ədib bəy Əylis ermənilərinin bölgədən təhlükəsiz çıx- 
masma təminat vermişdi. Guya Naxçıvan diyarmı Türki- 
yə ilə birləşdirmək məqsədi daşıyan bu hücum zamanı 
1400-dək (11, iş 41, v. 10, 13-14) erməni öldürülmüşdü. 
Şübhəsiz ki, bu addım Haskelin dekabrm ortalarmda səs- 
ləndirdiyi daşnakların Zəngəzurda törətdikləri vəhşiliklə-

218



rin təsdiqlənəcəyi təqdirdə daşnak rejiminin güciü zərbə 
alacağı barədəki ittihamı, hərbi əməliyyatlarm dayandırıl- 
ması barədəki tələbindən sonra ermənilərin özlərinin Zən- 
gəzurda törətdikləri vəlışilikləri ört-basdır etmək niyyətin- 
dən doğmuşdu. Elə buna görə də daşnak rəhbərliyi eyni 
məzmunlu teleqramları dekabrm 29-da Haskelə və Tiflis- 
dəki İngiltərə nümayəndəsi Uordropa da göndərmişdi.

1919-cu il oktyabrm sonlarmda S.Cəmillinskinin Nax- 
çıvanla sərhəddə erməni qoşünlarınm cəmləşməsi barədə 
məlumatmdan sonra rəsmi Bakı Naxçıvanda vəziyyətin 
ağırlığım nəzərə alaraq bildirmişdi ki, bölgəyə 6 min nə- 
fəıiik silahlı qoşun göndəriləcək. 1919-cu ilin noyabrmda 
daşnaklarm Naxçıvana irimiqyash təcavüzünün yeni mər- 
hələsi başlandı. Ordubad qəza rəisinin Naxçıvan general- 
qubernatoruna göndərdiyi 30 noyabr 1919-cu il tarixli 
teleqramda bildirilirdi ki, ermənilər Zəngəzurun bir neçə 
kəndini dağıdaraq Ordubadm Dırnıs kəndini ələ keçirdik- 
dən sonra Yuxarı və Aşağı Əylis, Danagirt, Çənnəb kənd- 
lərində yaşayan ermənilərlə birləşərək Ordubad və Culfa 
üçün təhlükə yaradacaqlar (7, iş 101, v. 21).

Öz hərbi qüvvələrini Zəngəzurdan çıxaran Azərbay- 
can hökuməti, qeyri-iradi ol^raq bu addımı ilə Naxçıvanı 
daha böyük təhlükə qarşısmd.a qoymuş, 1920-ci il y^ınva- 
rm 6-dan 23-dək davam edən erməni hücumları vəziyyəti 
daha da ağırlaşdırmışdı. K.Qarabəkir paşanm tapşırığı ilə 
Cavid bəy fevralm 14-də kapitan Mühiddin bəyin və 
ehtiyatda olan zabit İhsan bəyin başçılığı ilə Zəngibasara 
hərbi hissə, silah və sursat göndərmişdi. Lakin bu 
qüvvələr ermənilərin irimiqyaslı hücumlarmm qarşısmı 
almaq üçün yetərli deyildi. Vəziyyəti ağırlaşdıran daha bir 
amil Naxçıvanda S.Cəmillinski, Kalbalı xan və Xəlil bəy 
arasmda baş verən çəkişmələr idi. Doğrudur, onlar 
erməni təcavüzü qarşısında birləşməyi bacarsalar da,
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bölgədə nüfüz uğrunda lüzumsuz mübarizə Naxçıvanm 
müdafıəsini lazımınca təşkil etməyə mane olurdu.

1920-ci il martm 8-də ermənilərin 2 min nəfərlik hərbi 
qüvvəsinin Ağanohur və Nüsnüs dağları istiqamətindən 
Ordubad üzəriiıə hücumunun qarşısı Kəlbalı xanm Naxçı- 
vandan göndərdiyi hərbi qüvvənin köməyi ilə alındı. 
Ermənilər 300 nəfər, 12 qatır və 7 pulemyot itirərək geri 
çəkildilər. Lakin martm 21-də daşnakların 10 min nəfərlik 
dəstəsinin növbəti hücumu Ördubadm Düylün, Yənənd, 
Vələver, Xanağa, Disər, Ağrı,‘ Dizə və s. kəndləriniri qətl- 
qarətə məruz qalması ilə nəticələndi. Yenidən Ədib bəylə 
Kəlbalı xanm birləşmiş qüvvələri erməniləri geri oturda 
bildilər (81, s. 186). Azərbaycan mənbələrinin bir çoxu 
mart ayında K.Qarabəkirin Xəlil bəyin öz xahişinə əsasən 
geri çağırıb onun yerinə Əli Timur bəyin başçılığı ilə 
göndərdiyi 50 nəfərlik kiçik bir dəstənin Naxçıvanm 
müdafıəçilərinə qoşulduğunu yazırlar. Lakin əslində iyul 
ayında mayor Əli Timur bəy Naxçıvan ətrafmm hərbi 
komandanı, mayor Yeysəl bəy isə Naxçıvan əhalisinin 
müfəttişi təyin olunmuşdu (3, s. 298).

Burada müasir regional geosiyasi proseslər baxımm- 
dan böyük maraq doğuran bir məsələni də qeyd etmək 
yerinə düşərdi. 1920-ci il martın 11-də Azərbaycan höku- 
məti ilə müqavilə bağlayan İran digər tərəfdən əşlində 
«Azərbaycan Cümhuriyyətinə qarşı ərazi iddiaları irəli 
sürərək Naxçıvan bölgəsini ələ keçirmək, bu mümkün 
olmadığı zaman bölgənin ermənilərin əlinə keçməsinə 
çalışırdı. Məsəİən, rəsmi Tehran ingilislərin və ermənilərin 
təhriki ilə Naxçıvan və onun ətrafından 60 mindən artıq 
əhalinin (azərbaycanlıların -  E.C.) İrana köçürülməsinə, 
bununla da bölgəni zəif vəziyyətə salmağa və daşnaklarm 
planlarmm gerçəkləşməsi üçün şərait yaratmağa səy 
göstərməkdə idi» (127, s. 50). İran rəsmi däirələrinin bu
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ermənipərəst siyasəti həmin dövrdə bölgədə vəziyyətin 
mürəkkəbliyini səciyyələndirən ciddi amillərdən biri idi.

Son dərəcə gərgin bir tarixi dövrdə Bakıda baş verən 
inqilabi çevrilişlər -  bolşevik işğalı və bununla bağlı 
ölkənin müxtəlif bölgələrində baş verən etiraz çıxışları öz 
təsirini Naxçıvan diyarmdakı hadisələrə də göstərdi. 
Bolşeviklərin 1920-ci il aprelin 27-28-də Bakmı ələ 
keçirərək AXC-nin varlığma son qoymasmdan istifadə 
edən daşnak ordusu bölgədə fəallaşaraq Şərurun bir neçə 
kəndini işğal etdi. Yeysəl bəy yerli polis rəisi Həbib bəy 
Səlimovun köməyi ilə erməni qüvvələrinin bölgədən 
çıxarılmasma çalışsa da, daşnak dəstələri Şərur qəzasım 
və Şahtaxtı stansiyasmı da ələ keçirdilər. Qaçqma çevrilən 
bütün Şərur əhalisi Naxçıvana digər ərazilərinə və Cənubi 
Azərbaycana sığmmağa məcbur oldular.

Bu dövrdə Zəngibasarda 48 kənd tamamilə yandırıl- 
mış, 400-dən çox uşaq, 150 qoca kişi və qadın öldürül- 
müş, 100 xəstə odda yanaraq məhv olmuş, 816 qaçqm 
Arazda boğulmuş, 160 min nəfər isə İranda açıq havada 
qalmışdı. Vedibasarda 118 kənd yandınlmış, 900 nəfər 
artilleriya atəşindən ölmüş, 6 qadm əsir aparılmış, 300- 
dən çox uşaq və qoca qırılmışdı. Dərələyəzdə 74, Şərurda 
və Şahtaxtı ətrafmda 76 kənd yandırılmışdı. Şərur qəza- 
smda 810 nəfər xəstə yatağmda məhv edilmiş, 144 qadm 
əsir götürülmüş, artilleriya? atəşindən 72 nəfər məhv

•  i ^ *  V  1 >1 . . •

olmuş, 150 qoca və qadın öldürülmüşdü. Şahtaxtıdä isə 3 
qadın əsir aparılmış, 35 uşaq, 14 qoca, 8 qarı və 9 xəstə 
öldürülmüşdü. Cənubi Azərbaycana pənah aparan 45 
mindən çox qaçqm aclıqdan və xəstəlikdən ölmüşdü. 70 
min qaçqın İranda, 400 min nəfər isə Naxçıvanda və ətraf 
ərazilərdə evsiz-eşiksiz, açıq havada qalmışdı (81, s. 281). 
Zəngibasarda təkcə 1920-ci il iyulun 2-də 1500 nəfər suda 
boğularaq öldürülmüşdü (118, s. 171).
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1917-ci ilin dekabrmdan 1918-ci ilin iyununadək er- 
mənilər Naxçıvanın da daxil olduğu İrəvan quberniyasm- 
da 200-dən artıq azərbaycanlı kəndini qarət edib yandır- 
mışdılar. 100 .min n'əfər azərbaycanlı Şərur, Sürməli, İrə-

•  ,  m

van, Eçmiədzin qəzalarım tərk etməli olmuşdu. Irəvan qu- 
berniyasında 1918-ci ilin mart aymadək 199 kənd dağıdıl- 
mış, 135 min nəfər öldürülmüş və ya didərgin salmmışdı. 
İxtilaflarm sonunda 180 min müsəlman, yaxud İrəvan qu-

v  *

berniyasmm müsəlman əhalisinin üçdə iki hissəsindən ço- 
xu qətlə yetirilmiş və didərgin düşmüşdü (74, s. 398, 415).

Azərbaycanlılara qarşı s.oyqırımm ikinci mərhələsini 
təşkil edən 1918-1920-ci illər’çoğrafı baxımdan böyük və- 
təndən ayrı salmmış Naxçıvan üçün də ağır və məşəqqətli 
biı* dövr olmuşdur. Hələ 1914-1916-cı illərdə Azərbayca- 
nm cənubunda 150 min, Şərqi Anadoluda, tarixən həmişo 
azərbaycanlılarm yaşadıqları bölgələrdə 200 min, 1918-
1920-ci illərdə Azərbaycanda 250 min, Qərbi Azərbaycan- 
da 132 min azərbaycanlı ermənilər tərəfındən vəlışicəsinə 
qətlə yetirilmişdi. J918-ci ilədək Qərbi Azərbaycanda 
yaşayan 575 min nəfər müsəlman əhalisindən AXC-nin 
süqutu ərəfəsində cəmi 10 min nəfərdən bir qədər artıq 
azərbaycanlı əhali qalmışdı (75, s. 33). 1922-ci ildə 60 min 
qaçqm qayıtdıqdan sonra azərbaycanlılar burada 72596 

, nəfər təşkil etmişdir.
AXC hökuməti ermənilərin azərbaycanlılara qarşı 

qanlı cinayətlərinin araşdırılması üçün 15 iyul 1918-ci ildə 
, keçirdiyi iclasmm qərarma əsasən avqustun 31-də Ələkbər 

bəy Xasməmmədovun sədrliyi ilə Fövqəladə İstintaq 
Komissiyası (FİK) yaratmışdı. Artıq 1919-cu il avqustun 
27-i üçün komissiya üzvləri xeyli iş aparmış və Cənubi 
Qafqazda müsəlman əhaliyə qarşı daşnaklar tərəfmdən 
törədilən soyqırım aksiyalarma dair 36 cilddə toplanmış 
3500 səhifəlik istintaq materialları hazırlamışdı (5, v. 7,
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116, 132). Həmin dövrdəki hadisələrin gərgin dinamikası, 
bir çox hallarda hakimiyyətsizlikdən və ya çoxhakimiy- 
yətlilikdən, bölgənin ölüm-dirim savaşma qatılması və s. 
səbəblərdən 1918- 1920-ci illərdə Naxçıvan diyarının əhali- 
siııin dəyişmə dinamikasmı, daşnakların soyqırıma məruz 
qoyduğu, yurd-yuvasmdan didərgin saldığı əhalinin dəqiq 
statistikasını tam müəyyən etmək mümkün olmamışdır. 
Bununla belə,' əldə etdiyimiz faktlar erməni vəhşiliyi 
haqqında aydın təsəvvür yaradacaq qədər real tarixi 
həqiqətlərdir.

Türkiyə nəşr olunan «Kaf dağı» qəzetinin 2001-ci il 4- 
cü nömrəsində 1918-1921-ci illərdə Naxçıvan bölgəsində 
ermənilər tərəfındən 73727 nəfər azərbaycanlmm ən vəhşi 
üsullarla öldürüldüyü yazılmışdır. Türkiyə alimi Y'.Sarı- 
naym öz ölkəsinin arxivlərindən əldə edərək «Eğitim» jur- 
nalının 2003-cü il 38-ci nömrəsində dərc etdirdiyi «Ermə- 
nilər tərəfındən türklərə qətliam tətbiq olunan yeıiəri gös- 
tərən cədvəl» yuxarıdakı məlumatı təsdiq edir. Cədvəldə
1919-cu ildə daşnakların Naxçıvan kəndlərinə hücumu 
zamanı 4 min, 1920-ci ildə burada aclıq, xəstəlik, soyuq- 
dan və qətl ilə ölənlərin 64408, müxtəlif kəndlərdə öldürü- 
lənlərin 5307 (cəmi 73727), yaralananların isə 63 nəfər 
olduğu göstərilir.

Bu məlumatı başqa bir mənbə (133, s. 212) bütün 
təfərrüatı ilə göstərir. 1920-ci il dekabrın 27-ə aid sənədə 
görə, 1918-1920-ci illər arasında Naxçıvanm Şərur və 
Sədərək məntəqələrində errrçənilər tərəfındən 56 kənddə 
törədilən qətliam və talanda ?428 nəfər qətlə yetirilib^ 2286 
ev yandırılıb, 7178 nəfər evsiz-eşiksiz qalıb, 6740'nəfər 
aclıq, soyuq və xəstəlikdən ölüb, Dərələyəzdə isə 54 
kənddə 57240 nəfər qətlə yetirilib, 9735 ev yandırılıb.

Əlbəttə, bu məlumatın səhihliyi heç bir şübhə doğur- 
mur. Lakin bir neçə məqama xüsusi diqqət yetirmək gə-
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rəkdir: 1) Y.Sarınaym tərtib etdiyi cədvəldən də göründü- 
yü kimi, həmin məlumat 1918-1921-ci illəri deyil, məhz
1919-1920-ci illəri əhatə edir; 2) nəzərə almaq zəruridir ki, 
ermənilərin Naxçıvan bölgəsində müsəlman əhaliyə qarşı 
qanlı cinayətləri hələ 1917-ci ilin ikinci yarısmdan başla- 
mışdı; 3) 1918-ci ilin əvvəllərindən genişlənən erməni 
vəhşiliyi elə həmin ildə minlərlə azərbaycanlınm məhvi ilə 
nəticələnmişdi (məsələn, təkcə 1918-ci il iyunun 20-25-də 
Andranikin bölgəyə yürüşü zamanı baş verən «Yaycı 
faciəsi»ndə 2000-2500 nəfər, 1919-cu ilin avqustunda isə 3 
kəndin (74, s. 515) əhalisi tamamilə öldürülmüşdü); 4) 
1918-ci ilin yayında Andranikin, Njdenin, dekabr aymda 
isə onlarla bərabər Yaponun cəllad dəstələri də əhaliyə di- 
van tutmuş, xeyli azərbaycarilım öldürmüşdülər; 5) Cənu- 
bi Azərbaycana pənah apararaq burada aclıq, xəstəlik və 
soyuqdan ölənlərin sayı bu rəqəmə daxil edilməmişdir və 
s. Bu amillərin təhlilindən sonra qətiyyətlə demək olar ki, 
1918-1920-ci illərdə Naxçıvanda həyata keçirilən soyqırı- 
mm qurbanları göstərilən rəqəmdən xeyli artıq olmuşdur. 
Görünür, Türkiyə arxivlərində yalnız onun Naxçıvaıı 
diyarma hərbi köməyə gəlişindən sonrakı dövrdə baş ver- 
miş erməni cinayətlərinin izi qalmışdır.

Başqa məxəzlərdə də ermənilərin Naxçıvanda törət- 
dikləri soyqırım rəqəmlərlə əks etdirən konkret faktlar 
vardır. Naxçıvanm Qəmərli istiqamətindəki üç müsəlman 
kəndində yaşayan əhali qətlə yetirilərək Araz çayma 
atılmışdı. Türkiyə arxivlərində saxlanılan 4 dekabr 1920- 
ci il tarixli «İstehkam mövqe komandanı miralay Rüştü» 
imzası olan bir sənəddə göstərilir ki, ermənilərin «İran sizi 
himayəsinə götürdü» bəhanəsi ilə köçürdükləri 35 min 
nəfər faciəli şəkildə yollarda öldürülmüş, ancaq 10 min 
nəfər sağ qurtara bilmişdi (146, s. 194-195). 1920-ci il 
iyulun 25-də tamamilə köməksiz və məkrli düşmənlə
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qeyri-bərabər şəkildə qarşı-qarşıya qalmış Naxçıyanın 
kəndlərindən İrana keçmək üçün Şahtaxtıya gələn 500 
nəfərdən ibarət böyük bir dəstə daşnaklar tərəfmdən son 
nəfərinədək qətlə yetirilmişdi (46, s. 45). Göstərilən illərdə 
(1918-1920) Naxçıvan, Ordubad, Şərur-Dərələyəz qəzala- 
rında təkcə kənd əhalisinin sayı 52 min nəfər azalmış, 287 
kənd tamamilə və ya qismən dağıdılmışdı (52, s. 103). Elə 
bunun nəticəsi idi ki, 1921-ci ildə Naxçıvan bölgəsinin 
əhalisi azalaraq 72182 nəfərə enmişdi (27, s. 28).

1918-1920-ci illərdə Naxçıvanm əhalisi kəskin şəkildə 
-  38 faiz azalmışdı. Daşnak rejiminin Naxçıvanı öz nəza- 
rəti altma almaq cəhdləri nəticə vermədiyindən əvvəllər 
bölgəyə köçürülmüş ermənilərin böyük əksəriyyəti Naxçı- 
vanı tərk etməyə məcbur olmuşdu. Nəticədə 1921-ci il 
üçün ermənilər Naxçıvan əhalisinin cəmi 12 faizini təşkil 
etmişdilər. Ermənilərin Naxçıvandan getmələrinə ilk növ- 
bədə Qərbi Azərbaycandakı işğalçı daşnak hökuməti bais 
olmuşdu (54, s. 36).

Qərbi Azərbaycanm bir hissəsində iki illik (may 1918- 
noyabr 1920) daşnak işğalçı rejimi zamanı burada yaşa- 
yan azərbaycanlıların 60 faizi öldürüldü. Däşnaklar Gür- 
cüstandan Borçalı və Axalkələki, Azərbaycandan isə Qa- 
rabağ, Naxçıvan və Gəncə əyalətinin bir qismini (Zəngə- 
zuru -  E.C.) tələb edirdilər (116, ş. 135). 28-ci diviziyanm 
rəisi Nesterovski XI Qızıl ordunun rəisinə göndərdiyi te- 
leqramda (1920-ci il 22 sentyabr) bildirirdi ki, daşnaklarm 
süngüsündən xilas ola bilən qaçqınlar Naxçıvan rayonun- 
da məskən salmışlar. Onların sayı təqribən milyona çatır 
(26, s. 133). Bu, bir qədər qeyri-dəqiq və şişirdilmiş rəqəm 
kimi görünsə də, həmin faktm özü erməni zülmündən 
qaçqm düşənlərin sayının yü2 minlərlə olduğuna dəlalət 
edir. Çünki təkcə 1918-1919-cu illərin cəmi bir neçə aym- 
da 150 min azərbaycanlı öz doğma ocağmdan didərgin
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salmmış, az sonra onları sayı artaraq 600 min nəfəri 
ötmüşdü (74, s. 59). 7

Behbud ağa Şaxtaxtinski Azərbaycan İnqilab Kdmitə- 
sinin 1921-ci il aprelin 19-da keçirilən iclasında «Naxçıva- 
nm siyasi və iqtisadi vəziyyəti haqqmda» məruzəsində 
göstərirdi ki, Naxçıvan, Ordubad və Şərur-Dərələyəz 
qəzalarmda ermənilər tərəfındən azı 240 kənd xarabalığa 
çevrilmişdir. Bu yerlərdən qovulan 500 min nəfərdən çox 
əhali Azərbaycan, Naxçıvan və Iranın şəhər və kəndlərin- 
də sərgərdan dolaşmaqdadırlar. Qaçqınlar məsələsi ətra- 
fmda uzun müddət Naxçıvan SSR ilə Ermənistan SSR, 
RSFSR və bu respublikalarla Təbriz bələdiyyə rəisi, Ma- 
ku xanı, Culfa gömrük rəisi arasmda uzun-uzadı yazışma- 
lar getmişdi. Nəticədə Ittifaq Soveti Qərbi Azərbaycan- 
dan olan 28 min nəfər qaçqmın Naxçıvanda saxlanmasına

• dair qərəzli qərar qəbul etmişdi (61, s. 25-27). Məlumatla- 
ra əsasən demək olar ki, sovet hakimiyyəti qurulduqdan 
sonra Naxçıvan regionunda qaçqınlarm ümumi sayı 500- 
600 min nəfər olmuşdur. Eyni zamanda Zəngəzurdan qaç- 
qınların gəlməsi prosesi 1923-cü ildə hələ də davam et- 
məkdə idi (88, iş 26, v. 11). Bu qaçqınlar Culfa ətrafında, 
Arınc, Əbrəqunus, Qazançı və s. kəndlərdə yerləşdirilirdi.

Qaçqınlar problemi 20-ci illərin sonunadək Naxçıvan 
bölgəsi üçün ən ağrılı (88, iş 18, v. 119-125; iş 26, v. 1-32; 
iş 30, v. 1-42) problem olaraq qaldı. Hətta Qərbi Azərbay- 
canda qurulmuş erməni sovet hakimiyyəti Xarici İşlər Ko- 
missarmm müavini Karinyan Naxçıvan diyarının Komis- 
sarına göndərdiyi məktubda buradan vaxtilə İrana və 
Naxçıvana qaçmış azərbaycanlıların «kortəbii kütləvi hə- 
rəkat olması, habelə epidemiyalarm yayılmasının qarşısı- 
nın almması üçün» qaçqınlarm Qərbi Azərbaycana lıərə- 
kətinin qarşısmın «müvəqqəti olaraq alınmasını» *xahiş 
edirdi (88, iş 15, v. 2-3). Xalq Xarici İşlər Komissar
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Mravyan isə bir tərəfdən Karinyana vurduğu teleqramda 
«hansı qaçqmlardan söhbət getdiyini aydınlaşdırmağı, 
Naxçıvan diyarından olan ermənilərin» öz «vətənlərinə» 
qayıda biləcəklərini, digər tərəfdən isə Naxçıvan İnqilab 
Komitəsinin sədri B.Vəlibəyova teleqrammda Dərələyəz- 
də sığınacaq tapan erməni qaçqınlarm Naxçıvana qayıt- 
maq arzusunda olduqlarım, onların ağrısız şəkildə «öz 
doğma kəndlərində» məskunlaşdırılmasınm mümkünlü- 
yünün təcili xəbər verilməsi barədə yazırdı (88, iş 18, v. 
122). Bütün yazışmalardan aydın olur ki, erməni sovet 
hakimiyyəti azərbaycanlı qaçqınların öz yurd-yuvalarma 
dönüşünün qarşısmı müxtəlif bəhanələrlə almağa çalışır, 
əvəzində daşnaklar siyasəti ucbatından Naxçıvandan 
keçmiş İrəvan quberniyasınm digər ərazilərinə köçmüş 
ermənilərin «qaçqm» adlandırılaraq Naxçıvana geri 
qaytarılması siyasəti yüriıdülürdü.

Rus ordusunun yüksək rütbəli zabiti Ohannes Apres- 
yan adlı bir quldur Qafqazda tətbiq etdikləri soyqırımı 
belə təsvir edirdi: «...Tatarlann (azərbaycanlıların -»E.C.) 
qaçmalarma imkan verəcək yolları və dağ keçidlərini tu- 
taraq bağladıq. Dərhal məhvetmə işinə başladıq. Birliklə- 
rimiz bir-birinin ardınca kəndləri dağıdırdı. Topçu atəş- 
ləri ilə kənd evləri daş və torpaq yığınları halına salınır və 
kəndlilər kənddə dura bilrnəyərək çöllərə qaçmağa başla- 
dıqda tüfəng nıərmiləri və süngülərlə işlərini bitirirdik. 
Heç şübhəsiz ki, tatarların bəziləri qaça bildilər. Bunlar 
ya dağlarda özlərinə bir sığmacaq yer tapa bildilər, yaxud 
da sərhədi keçərək Türkiyəyə qaçdılar, arxada qalanlar 
isə tamamən öldürüldü. Beləcə, rus Ermənistanmın (Qər- 
bi Azərbaycanın -  E.C.) Naxçıvandan Axalkələkə qədər 
olan sərhəd bölgəsi, Ağrı dağmın ətəyindəki isti ovalıqlar- 
dan şimaldakı soyuq dağ yaylalarına qədər, hər yerdə 
yerlə bir edilmiş tatar kəndbrinin dilsiz xarabalıqları ilə

227



doldu. Indi bu kəndlərdə buralarda qalmış ölü insanların 
sümüklərini tapmaq üçün gedən qurd və çaqqalların ula- 
malarından başqa bir səs eşidilmir» (146, s. 196). Daşnak 
lideıi O.Kaçaznuni öz partiyasınm xarici orqanlarının 
1923-cü ilin aprelində keçirilmiş konfransmda deyirdi: 
«Bizim dövrümüzdə xalq müharibədə məhv olur, ya da 
acmdan ölürdü. Biz Şərur və Vedi kimi taxılla zəngin olan 
məntəqələri, Ağbaba kimi mal-qarası çox olan məntəqəni 
viran etdik» (73, s. 68).

Sovet Rusiyasının Azərbaycan torpaqları ilə bağlı mə- 
sələdə tutduğu mövqe bir çox hallarda ABŞ və Iııgiltə- 
rənin, habelə daşnak hökumətinin mövqeyi ilə üst-üstə 
düşürdü. Elə bunun ifadəsi idi ki, Sovet Rusiyasmın Xari- 
ci işlər komissarı G.V.Çiçerin 1920-ci il iyunun 2-də rus- 
ların Qafqazdakı emissarı Q.Orconikidzeyə yazırdı: «Daş- 
nak hökuməti ilə kompromisə nail olmaq bizə vacibdir. 
Bu arada Azərbaycan hökuməti nəinki Qarabağ və Zən- 
gəzuru, həm də Şərur-Dərələyəz qəzasmı mübahisəli ərazi 
elan edir. Sonuncu heç vaxj;, heç kim tərəfındən müba- 
hisəli elan edilməmişdir, buranı hətta Müsavat hökuməti 
həmişə Ermənistanmkı kimi qəbul etmişdir. Onsuz Ermə- 
nistandan, demək olar ki, heç nə qalmır. Bakıda özünü- 
zün böyük nüfuzunuzdan istifadə edərək Azərbaycan hö- 
kumətinin Şərur-Dərələyəz qəzasım deyil, Qarabağ və 
Zəngəzuru mübahisəli hesab etməyinə nail olmağı xahiş 
edirik» (13, inv. JsTq 594). Belə aydın olur ki, Sovet höku- 
mətinin bütün cidd-cəhdi Qarabağ və Zəngəzurun müba- 
hisəli ərazilər hesab edilməsi və Şərur-Dərələyəz qəzasmın 
isə erməni ərazisi olduğunuıı Azərbaycan tərəfındən 
tanınması ilə bağlı idi. Başqa sözlə deyilərsə, qondarma 
erməni dövlətinin ərazilərinin genişləndirilməsi yeni sovet 
Rusiyası hökuməti üçün də prioritet məsələyə çevrilmişdi.

Sovet XI ordu hissələri məhz daşnak rejiminə ultima-
• •
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tum verərək 1920-ci il iyulun 28-də azərbaycan ərazisi 
olan Naxçıvana daxil oldu. Həmin gün yaradılan, tərkibi- 
nə M.Bəktaşov, Q.Səlimov, A.Qədimov, Q.Məmmədov, 
H.Əliyev, Ə.Əzimov, N.Nəcəfov, A.Kazımov, F.Mah- 
mudbəyov və Y.Babayevin daxil olduğu Naxçıvan Inqi- 
lab Komitəsi tərəfındən, Azərbaycanm sovetləşdirilməsi 
prosesinin tərkib hissəsi kimi, Naxçıvanda da sovet 
hakimiyyətinin qurulduğu elan edildi. Lakin bundan 
sonra da Naxçıvan diyarmm vəziyyəti gərgin olaraq qalır- 
dı. Naxçıvan İnqilab Komitəsi yarandığı günün səhərisi,
1920-ci il iyulun 29-da daşnak hökumətinə müraciət 
edərək sülh danışıqlarma başlamaq təklifini verdi və bu 
məqsədlə İrəvana nümayəndə heyəti göndərdi. Lakin 
daşnaklar naxçıvanlı nümayəndələrin qarşısmda Naxçıva- 
nm qeyd-şərtsiz erməni hakimiyyətinə tabe olması tələbini 
qoymuşdular. Bu azmış kimi, daşnakların tələblərinə görə 
naxçıvanlılar onlara 7 min ədəd tüfəng, hər bir tüfəng 
üçün 80 ədəd güllə, Naxçıvanda olan bütün top və pulem- 
yotları, habelə 300 min pud buğda, 300 yəhərli at, 200 baş 
qoşqu heyvanı verməli idi (13, inv. 397).

•  •

Bu zaman Naxçıvanda olan Veysəl Unüvarm daşnak 
hökümətinin tələbləri barədə məlumatı bir qədər fərqlidir. 
O, ermənilərin tələblərinin 19 iyulda daxil olduğunu və 
Azərbaycan hərbi dəstələrinin komandiri, general Həbib 
bəy Səlimovun və özünün iştirakı ilə Naxçıvan Milli Şura- 
smda müzakirə edildiyini bildirir. V.Ünüvar tələblərin 
aşağıdakı şəkildə olduğunu yazır: «1. Bütün Naxçıvan 
Araz hökumətinin ərazisi erməni hökumətinə birləşdiri- 
ləcək. Əhali erməni hökumətinin rəiyyəti, təbəəsi (sparta- 
lıların hilotları kimi) olaraq qalacaqlar, bunu qəbul etmə- 
yənlər istədikləri yerə gedə biləcəklər; 2. İki həftə içində 
müsəlmanlar erməni hökumətinə hər biri əlli min manat 
qiymətində 300 at, hər biri otuz min manat qiymətində
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200 inək, bu aym içində 300000 pud buğda pulsuz, bun- 
dan əlavə, hər pudu iki min manat hesabı ilə və ya pul ilə 
300000 pud buğda, hər pudu üç min manat hesabı ilə iki 
ay ərzində 100000 min pud düyü verəcək; 3. Dəmiryol- 
larmın təmiri üçün işçi qüvvəsi veriləcək; 4. 1919-cu ildə 
erməni hökumətindən zəbt edilən silahlardan başqa hər 
iki evdən bir silah hesabı ilə 1500-dən aşağı olmamaq şər- 
tilə tüfənglərini təslim edəcəklər; 5. 24 saat ərzində əsgər- 
lərin silah-sursatı təslim ediləcək; 6. Yuxarıdakı təkliflərə 
əməl edilincəyə qədər hər şəhərdən beş, hər kənddən üç 
nəfər girov olaraq verilməlidir; 7. Cavab üçün 60 saatlıq 
möhlət verilmişdir». Bir gün sonra Milli Şuranm sədri Cə- 
fərqulu xanın imzası ilə qəbul edilərək ermənilərə göndəri- 
lən cavabda bildirilirdi ki, «müsəlman əhali bu ərazinin 
Ermənistanın bir parçası olduğunu o zaman qəbul edər 
ki, Dəhnə boğazmdan Ordubada qədər olan ərazinin mü- 
səlmanlarma istiqlal verilsin». Təklif edilirdi ki, digər 
məsələlərin həlli İrəvanda tərəflərin «bəlli bir gündə» 
müəyyənləşdirilməsi təklif olunan görüşündə müzakirə 
olunsun (46, s. 40-41).

•  •

Hər iki məlumatm müqäyisəsi belə qənaətə gəlməyə 
əsas verir ki, iyulun 28-də Näxçıvanda sovet hakimiyyəti 
qurulduqdan sonra daşnak hökuməti ona sülh təklifı ilə 
müraciət edən Naxçıvan İnqilab Komitəsi qarşısında^ da 
mahiyyətcə eyni tələblər qoymuşdular. Həm də bu zaman 
artıq iyulun 25-dən (46, s. 45) başlayaraq Şahtaxtıya 
qədərki əraziləri işğal edə bilmişdilər. Hər iki halda Daş- 
nak hökuməti hətta ingilislərin və amerikanların köməyilə 
Naxçıvanı müvəqqəti işğal etdikləri vaxtda belə bu qədər 
sərt tələblərlə çıxış etməmişdilər. Görünür, daşnakların 
belə azğmlaşmasma əsas səbəb AXC-nin süqutundan 
sonra Naxçıvanm müvəqqəti olaraq himayəsiz qalması və 
ərazi məsələsində sovet Rusiyasınm da onların mənafe-



yinə cavab verən siyasət yürütməsi olmuşdu.
Təbii ki, naxçıvanlı nümayəndələr daşnakların bu 

«könüllü istila altına düşmə» tələbilə razılaşa bilməzdilər. 
Bunu bilən daşnaklar 1920-ci ilin sentyabr ayınm əvvəllə- 
rində Ordubad üzərinə qəfıl hücuma keçdilər. Yüzlərlə 
azərbaycanlı qətlə yetirildi və Ordubad əhalisi ermənilər 
tərəfındən qarət olundu. Yainız sentyabrın 18-də Naxçı- 
vandakı türk qoşunlarınm və yerli hərbi dəstələrin'birgə 
fəaliyyəti nəticəsində daşnak orduları Ordubaddan qovu- 
lub çıxarıldı. Naxçıvan bölgəsinin əhalisi Azərbaycan 
İnqilab Komitəsinin sədri N.Nərimanova göndərdikləri 
məktubda bildirirdi ki, bu rayonlar (Naxçıvan, Culfa və 
Ordubad) bir-birindən aralı düşüb, ancaq yerli əhalinin 
güci'ı ilə daşnaklardan müdafıə olunurlar. Buna görə də 
həmin rayonlar Qızıl Ordu tərəfmdən azad olunmalı və 
bilavasitə Azərbaycana birləşdirilməlidir» (53, s. 10).

Belə bir şəraitdə, avqustun 10-da RSFSR-lə daşnak 
rejimi arasında imzalanan müvəqqəti sülh sazişinə görə 
Şahtaxtı və Culfa, habelə Şahtaxtı-Culfa dəmiryolu hərbi 
məqsədlər üçün istifadə etməmək şərtilə daşnak rejiminin 
nəzarətində qalırdı. Azərbaycan hökumətinin israrlı tələb-

•  •

lərindən sonra sentyabrm 18-də Ordubad şəhəri, oktyab- 
rın əvvəllərində Ordubad qəzasının ərazisi, dekabrin əv- 
vəllərində isə Şərur qəzası Qızıl Ordu hissələri tərəfmdən 
daşnaklardan təmizləndi. 1920-ci il avqustun 11-də XI 
Qızıl Ordunun Naxçıvanda olan 28-ci diviziyası daşnak- 
lann işğalı altında olan ərazilərlə sərhədləri bağlasa da, 8 
minədək türk əsgəri hələ Naxçıvanda qalmaqda idi. Belə- 
cə, Rusiya işğalı altma düşən Naxçıvanla bağlı siyasi və 
diplomatik çəkişmələrin yeni mərhələsi başlanmış oldu
(127, s. 51).

Sovet qoşunlarının Azərbaycana qədəm qoyduğu gün- 
dən süni olaraq yaradılmış «mübahisəli ərazilər» məsələsi-
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nin ermənilərin xeyrinə həlli istiqamətində işlər aparılırdı. 
Bu işdə İ.Stalinlə Q.Orconikidzenin mövqeləri həlledici 
rol oynamaqda idi. Qərbi Azərbaycanda sovet hakimiyyə- 
tinin qurulmasından bir gün sonra, AK(b)P MK Siyasi və 
Təşkilat bürolarınm 1920-ci il noyabrın 30-da Q.Orconi- 
kidze, S.Ter-Danielyan, Y.Stasova, A.Serebrovski, V.Ye- 
qorov, Q.Kaminski, N.Nərimanov, Ə.Qarayev, M.Hüsey- 
nov, M.Qasımov və başqalaftnın iştirakı ilə keçirilən birgə 
iclasımıi ərazi məsələlərinə dair qərarmda deyilirdii' «So- 
vet Azərbaycanı ilə Sovet Ermənistanı arasında heç bir 
sərhəd mövcud deyildir. Zəngəzur və Naxçıvan qəzaları- 
nın ərazisi Sovet Ermənistanmın ayrılmaz ərazisidir. Dağ- 
lıq Qarabağın əməkçi kəndlilərinə öz müqəddəratını təyin 
etmək üçün tam hüquq verilir...» (88, iş 15, v. 6-7) Qəra- 
rm həyata keçirilməsi ermənilərin illərdən bəri uğrunda 
silahlı mübarizə apardıqları amallarınm -  Qərbi Azərbay- 
can torpaqlarının tam işğalınm gerçəkləşməsi olacaqdı.

1920-ci ilin dekabrın 2-də imzalanan, əslində bir-birinə 
zidd olan iki müqavilə Naxçıvan məsələsinin hələ də öz 
qəti həllini tapmayan ciddi problem olduğunu göstərirdi. 
Bu müqavilələrin birində -  RSFSR-lə onun özünün Qərbi 
Azərbaycanda yaratdığı oyuncaq erməni sovet hökuməti 
arasmda bağlanan hərbi-siyäsi sazişə görə, keçmiş İrəvan 
quberniyası, Zəngəzur qəzası Rusiya tərəfındən Ermənis- 
tan SSR tərkibinə mııbahisəsiz ərazi kimi daxil edilirdi. 
Həmin gün Türkiyə ilə çökməkdə olan daşnak rejimi 
arasmda imzalanan Gümrü müqaviləsinin (88, iş 18, v. 
128-133) 2-ci maddəsinə görə, erməni hökuməti Naxçı- 
van, Şahtaxtı və Şərur ərazisinə müdaxilə etməmək, ple- 
bissitlə müəyyən ediləcək idarə formasınm yaradılmasma- 
dək həmin ərazidə Türkiyənin himayəsində yerli idarəçilik 
qurulmasına razı olmuşdu. Lakin Giimrü müqaviləsi özü- 
nün sonuncu gününü yaşayan daşnak rejimi ilə imzalan-
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dığı üçün heç bir hüquqi əhəmiyyəti olmadı.
1918-1920-ci illərin soyqırımı nəticəsində azərbaycanlı 

əhalisinin xeyli hissəsi məhv edildiyindən Zəngəzurun 
erməni işğalma verilməsinə qarşı ciddi müqavimət təşkil 
etmək mümkün olmadı. Lakin Naxçıvan əhalisinin 1920- 
ci il dekabrm 5-dən başlayaraq öz qətiyyətli iradəsini or- 
taya qoyması bölgənin sonrakı taleyini həll etdi. Dekab- 
rın 15-də Naxçıvana göndərilən Azərbaycanm Ədliyyə 
Komissarı Behbud, ağa Şahtaxtinskinin ermənipərəst 
mövqedə duran Naxçıvan pövqəla.də Komissarljğmın 
rəhbəri B.Vəlibəyovu vəzifəsindən uzaqlaşdıraraq, naxçı- 
vanlılarm etirazmı diyarm Azərbaycanm tabeliyində sax- 
lamlması uğrunda mübarizəyə səfərbər etməsi, bu işdə 
Türkiyənin rolunu düzgün qiymətləndirərək ondan istifa- 
də etməsi öz bəhrəsini verdi. Ermənistan İnqilab Komitəsi
1920-ci il dekabrm 28-də verdiyi bəyanatla Naxçıvanı 
müstəqil sovet respublikası kimi tanıdığmı və ona qarşı 
ərazi iddialarmdan imtina etdiyini bildirdi.

1921-ci ilin əwəlində Azərbaycan SSR, Ermənistan 
SSR və RSFSR nümayəndələrinin Azərbaycan və Ermə- 
nistan inqilab komitələrinin bəyanatlarma münasibətlə 
bağlı keçirdikləri rəy sorğusunda Naxçıvan bölgəsi əhali- 
sinin 90 faizi dıyarm muxtar respublika hüququnda Azər- 
baycanm tərkibində qalmasıfta səs verdi (81, s. 341-342). 
Bu, Zəngəzurun işğalmdan sonra Naxçıvanm qəsb olun- 
ması ilə bağlı planlarmı gələcəyə saxlamaq niyyətində 
olan ermənilərin arzularma bəri başdan ciddi zərbə oldu. 
Naxçıvana muxtar ərazi statusu verilməsi ilə razılaşan 
ermənilər bunu diyarm Azərbaycandan ayrılması və gələ- 
cəkdə onun işğalı üçıın hüquqi əsas kimi görürdülərsə, 
bölgənin muxtariyyat qazanması o dövrün diqtə etdiyi 
şərtlər altında Azərbaycanın Naxçıvanı öz əlində saxla- 
ması üçün bəlkə də yeganə yol idi.
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Naxçıvanm tarixi taleyini -  yəni onun Azərbaycanın 
tərkibində muxtar respublika kimi qalma imkanlarını
1921-ci ildə imzalanmış Moskva və Qars müqavilələri 
reallaşdırdı. Həmin dövrdə bölgədə söz sahibi olan Tür- 
kiyə ilə RSFSR arasmda martm 16-da imzalanmış 
Moskva müqaviləsinin 3-cü maddəsində (127, s. 84-87) 
göstərilirdi ki, «damşıq aparan tərəflər müqavilənin 1(C) 
əlavəsində müəyyən edilən sərhədlər daxilindəki Naxçıvan 
ərazisinin, qəyyumluğunu üçüncü bir dövlətə heç bir vaxt 
güzəştə getməməsi şərti ilə, Azərbaycanın tərkibində 
muxtar bölgə təşkil edilməsi çbarəsində razılığa gəlmişlər». 
Naxçıvanm ərazi bütövlüyünün qorunması və möhkəm- 
ləndirilməsi, onun muxtariyyət statusunun dönməz xarak- 
terinin təsbit edilməsində oktyabrm 13-də imzalanmış 
Qars müqaviləsinin (88, iş 18, v. 135-145) daha böyük 
əhəmiyyəti oldu. Bir tərəfdən Türkiyə hökuməti, digər tə- 
rəfdən Azərbaycan, Ermənistan və Gürcüstan sovet hö- 
kumətlərinin RSFSR-in iştirakı ilə bağladıqları müqavi- 
lənin 5-ci maddəsində deyilirdi: . «Türkiyə hökuməti, 
Azərbaycanm və Ermənistanm Sovet hökumətləri razılığa 
gəlirlər ki, Naxçıvan vilayəti, bu müqavilənin III əlavəsin- 
də göstərilən sərhədlər daxilində Azərbaycanın qəyyumlu- 
ğu altmda muxtar ərazi təşkil edir».

Qars müqaviləsi 1922-ci il martın 3-də Azərbaycan 
Mərkəzi İcraiyyə Komitəsi, martm 17-də Türkiyə Böyük 
Millət Məclisi tərəfındən, märtın 20-də Ermənistan, iyu- 
nun 14-də isə Gürcüstan mərkəzi icraiyyə komitələri tərə- 
fındən təsdiq olunmuşdu. 1922-ci il sentyabrın 11-də Irə- 
vanda müqavilənin təsdiqnamə fərmanlarmm mübadiləsi 
aparılmış və elə həmin gündən də qüvvəyə minmişdi. 
Azərbaycan SSR Xalq Komissarları Soveti H.Sultanovu 
İrəvanda Qars müqaviləsinin təsdiqnamələrinin mııbadi- 
ləsi üçün nümayəndə təyin etmişdi (81, s. 355-356).
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Qars müqaviləsinin bir neçə dövlət -  Türkiyə, Rusiya, 
Azərbaycan, Ermənistan və Gürcüstan (sonuncu üçü 
formal olaraq müstəqil olsalar da) tərəfmdən imzalanması 
onun beynəlxalq müqavilə statusunu möhkəmləndirdi. 
Digər tərəfdən müqavilə üçün müddət məhdudiyyətinin 
qoyulmaması Naxçıvanm gələcək taleyi baxımmdan mü- 
hüm amil idi. Beləliklə, Qars miıqaviləsinin imzalanması 
ilə onu imzalayan dövlətlərin bu muxtariyyəti tanıması ilə 
yanaşı bütün dövrlər üçün Naxçıvanm muxtariyyətinin 
beynəlxalq hüquqi təminatı da yaradıldı.

1922-ci ilin dekabrmdan Moskva və Qars müqavilə- 
lərində Naxçıvanm muxtariyVəti ilə bağlı qoyulmuş məsə- 
lənin həlli istiqamətində real äddımların atılmasma başla- 
nıldı. Həmin dövrdə I Cənubi Qafqaz Sovetlər qurultayı 
Azərbaycan SSR-in tərkibində Naxçıvan muxtariyyətinin 
təşkil edilməsilə bağlı qərar qəbul etdi. 1923-cü ilin yanvar 
ayında RK(b)P Cənubi Qafqaz ölkə komitəsi Naxçıvan 
muxtariyyətinin təşkili barədə məsələni müzakirə edərək 
AK(b)P Mərkəzi Komitəsinə Cənubi Qafqaz Sovetlər 
qurultayınm qərarları əsasında Naxçıvanı muxtar vilayətə 
çevirmək təklif olundu. Yeri gəlmişkən, Azərbaycaııın 
daxilində Naxçıvanm muxtariyyət təşkil etməsi bölgənin 
spesifık ərazi vəziyyəti -  geosiyasi şəraiti ilə bağlı idi. Çün- 
ki şimaldan və şərqdən Ermənistanla həmsərhəd olması 
Naxçıvanı Azərbaycanın digər torpaqlarmdan ayırırdı. 
Həmçinin o, cənubda və qərbdə İranla (176 km) və Tür- 
kiyə (11 km) ilə sərhədlərə malik idi və ərazi baxımından 
Azərbaycanm əsas hissəsindən aralı düşmək Naxçıvanın 
inzibati idarəçiliyini qəza və ya rayon hüquqlarmda təşkil 
etməyə imkan vermirdi (81, s. 356-357).

Naxçıvana muxtar respublika hüququnda muxtariy- 
yətin verilməsi bir neçə mərhələdən sonra reallaşdı. Əv- 
vəlcə, 1921-ci il martm 16-dan Naxçıvan Sovet Sosialist
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Respublikası kimi fəaliyyət göstərən qurum 1923-cü ildən 
Naxçıvan diyarı adlandırıldı. «Azərbaycan SSR Mərkəzı 
İnqilab Komitəsinin 1924-cü il 9 fevral tarixli dekreti ilə 
Naxçıvan muxtar diyarınm Naxçıvan Muxtar Sovet So- 
sialist Respublikasma çevrilməsi təsdiq edildi. Bu, Azər- 
baycan xalqınm olduqca mürəkkəb bir siyasi şəraitdə əldə 
etdiyi böyük tarixi näıliyyət idi» (90).

Bununla belə, sovet hakimiyyətinin sonrakı illərində 
Naxçıvanm ərazisinə təcavüz halları oldu. 1929-cu il fev- 
ralm 28-də Cənubi Qafqaz Mərkəzi Icraiyyə Komitəsinin 
qərarı ilə Moskva və Qars beynəlxalq müqavilələrinin 
şərtlərinə məhəl qoymadan və bu müqaviləni imzalayan 
dövlətlərlə razılaşdırılmadan’Naxçıvana məxsus ərazilər -  
Şərur rayonunun Xaçik, Horadiz, Ordubad rayonunun 
Karçevan, Şahbuz rayonunun Oqbin, Sultanbəy, Ağxəc, 
Səs, Almalı və İtqıran kəndləri Ermənistan SSR-in tərki- 
binə verilmişdir. Bu ərazilərin ümumi sahəsi 657 km2 təş- 
kil edirdi (105, s. 13). SSRİ-nin süqutu ərəfəsində, mər- 
kəzi hakimiyyət tərəfındən himayə olunan ermənilərin 
1988-ci ildən Azərbaycan torpaqlarma qarşı təcavüzüııün 
yeni mərhələsində Naxçıvan da itkilərə məruz qaldı, 1990- 
cı ilin yanvarm 15-də Kərki kəndi işğal edildi.

Erməni təcavüzünün son mərhələsinin hələ də davam 
etməsi tarixi yaddaşsızlığımızm, eləcə də ifrat insanpərvər- 
lik və humanizm kimi milli xüsusiyyətlərimizin qarşımıza 
çıxardığı ən böyük faciə olmaqla bərabər, həm də gələcək- 
də eyni səhvlərin yenidən təkrarlanmaması üçün ibrət 
dərsidir. Bu baxımdan dövfət rəhbərliyinin Ermənistan- 

, Azərbaycan, Dağlıq Qarabäğ münaqişəsinin həllində 
hansı mövqeyi (sülh və ya müharibə) seçməsindən asılı 

;fblmayaraq bundan sonra Azərbaycan tarix elminin 
qarşısmda onu saxtalaşdıran, səhifələrinə qanlı faciələr 
yäzan məkrli düşmənlərə q'arşı daim sayıq olmaq,
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hadisələrdən uzaqlaşdıqca onu unutqanlığa meylli oian 
xalqımızm qan yaddaşmı zaman-zaman oyatmaq vəzifəsi 
həmişə aktuallığmı qoruyacaqdır.

3.2. Andranik Ozanyamn başçılığı ilə erməni quldur 
dəstələrinin bölgədəki vəhşilikləri

•  1

XX əsrin əwəllərində ermənilərin azərbaycanlılara 
qarşı soyqrım və deportasiya siyasəti bədnam qonşuları- 
mızm bütövlükdə xalqımıza qarşı tarixi qanlı cinayətləri 
olmaqla yanaşı, bu cinayətdə ayrı-ayn erməni cəlladları 
fəal rol oynamışlar. Naxçıvanda azərbaycanlılara qarşı 
törədilən soyqırımda sadə xalqın yaddaşmda «tayqulaq 
erməni daşnak generalı» kinii qalmış Andranik Ozanyan, 
daşnak hərbi dəstə rəisləri Dro, Njde, Doluxanov, Yapon, 
Şelkovnikov və digər cəlladların başçılıq etdiyi dəstələr 
böyük rol oynamışlar. Özünəməxsus vəhşiliyi Andranikin 
adım ermənilərin azərbaycanlılara qarşı həyata keçirdiklə- 
ri soyqırım tarixinə xüsusi nifrətlə yazmışdır.

Andranikin kimliyi haqqında o qədər də geniş məlu- 
mat verməyəıı mənbələr onun törətdiyi cinayətlər barədə 
daha səxavətlidirlər. Andranik Ozanyan 1865-ci il fevralm 
25-də Şərqi Anadoluda Şabin-Qarahisar (Türkiyənin 
indiki Girəsun vilayətində) adlı yerdə doğulmuşdur. O, 
1888-ci ildən keşiş Nazaret Kibaryanm başçılıq etdiyi 
Hnçak partiyasmın inqilabçı dəməyinə üzv olmuş və Si- 
vasda türklərə qarşı törədilən qanlı üsyanlarda fəal iştirak 
etmişdir. Bu zaman o, həbş olunsa da, bir müddətdən 
sonra həbsxanadan qaçmışdır. 1892-ci ildə ermənilər ara- 
smda getdikcə şöhrət tapmaqda olan terrorçu Daşnak- 
sütyun partiyasma daxil olmuşdur.

E.Uras 1893-cü il avqustun sonlarmda Daşnaksütyun 
tərəfmdən Qarsda təşkil edilən quldur dəstə rəislərindən

9
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Serop, Tatol, Aşot, Arziv, Avak və Hrayrla birlikdə And- 
ranikin də adını çəkir (149, s. 450-451). Erməni mənbələri 
Andranikin daşnak Axpur Seropun terrorçu dəstəsinə 
1895-ci ildə qoşulduğunu göstərirlər. 1899-cu ildən başla- 
yaräq bir müddət Türkiyədə daşnak terrorçu dəstələrin- 
dən birinin başçısı kimi qanlı cinayətlər törədən Andranik
1904-cü ilin payızmda öz dəstəsi ilə İrana, buradan isə 
Qafqaza keçir və Vyanaya gedir. 1907-ci ildə Balkan 
yarımadasma gəlir və birinci Balkan müharibəsində 230 
nəfərlik erməni könüllülərindən ibarət dəstəyə başçılıq 
edir (18). Bu, Andranikin artıq Türkiyənin və tlırklərin 
qatı düşməninə çevrildiyini göstərirdi.

Andranikin guya türk ordusunda qulluq etdiyi və 
hətta «paşa» (general) rütbəsi alması haqqmda bəzi yanlış 
məlumatlar yayılmışdır. Əslipıdə isə general-mayor rütbəsi 
ona 1917-ci ilin yanvarmda çar Rusiyasınm Qafqaz prdu- 
su komandanlığı tərəfmdən verilmişdir. Onun «Andränik 
paşa» adlandırılması isə Andranikin bir qanlı terrorun 
təşkilatçısı olması ilə bağlıdır. 1900-cü ildə Andranikin 
daşnak həmkarı A.Serop kürd mənşəli türk hərbçisi 
B.Xəlil tərəfındən məhv edildiyindən sultan Əbdülhəmid 
tərəfındən ordenlə təltif olunmuşdu. Bu hadisədən 8 ay 
sonra Andranik Seropun qisasım almaq məqsədilə 
B.Xəlili və onun 17 nəfər kürd döyüşçüsündən ibarət 
dəstəsini xaincəsinə qətlə yetirir. Bu zaman törətdiyi qanlı 
cinayətə qane olmayan daşnak canisi B.Xəlilin sinəsindəki 
sultan ordenini qarət edərək öz sinəsinə asır. Bundan 
sonra həmin orden Andranikə onu tanımayan dinc və 
sadə türk kəndlilərinin arasmda daha asan terror törətmə- 
yə imkan yaradır. 1901-ci nldə Muş yaxmlığmda türk 
ordusu onu mühasirəyə alarkən məhz bu orden ^onun 
asanlıqla xilas olmasma səbəb olmuşdu. Çünki dinc əhali 
sultan ordeninə görə onu türk hərbçisi, paşa hesab edir-

238



miş. Andranikin paşa «titulu>> da buradan yaranmışdır.
1912-ci ildə Birinci Balkan müharibəsi başlayanda 

Andranik Qaregin Njde ilə birlikdə ermənilərdən ibarət 
rota (rotanm komandiri Q.Njde olur) təşkil edərək bolqar 
qcyri-nizami qoşunlarmm tərkibində Türkiyəyə qarşı 
döyüşlərdə iştirak edir.

Birinci dünya miıharibəsinin başlanğıcmda Daşnak- 
sütyun partiyası «milli məsələ»ni həll etmək üçün yaran- 
mış vəziyyətdən istifadə etmək niyyətilə Qafqazda erməni- 
lərdən ibarət silahlı dəstələrin yaradılması işinə girişəndə 
Bolqarıstandan Cənubi Qafqaza qayıdan Andranik 1914- 
cü il avqustun 12-də Tiflisdə çar ordusu Qafqaz hərbi dai- 
rəsinin komandanı Mışlayevski ilə görüşür və ondan Tür- 
kiyəyə qarşı döyüşmək üçün ermənilərdən ibarət drujina 
yaratmağa razılıq alır. O, dərhal erməni könüllülərindən 
ibarət 1000 nəfərlik dəstə yaradır və rus ordusunun tərki- 
binə daxil olur.

Bu zaman Daşnaksütyun funksionerləri öz növbələ- 
rində Qafqazda və Cənubi Azərbaycanda da geniş şovi- 
nizm və antitürk, antimüsəlman təbliğatı aparır, silahlı er- 
məni dəstələrinin yaradılmasma çalışırdılar. M.S.Orduba- 
di özünün «Dumanlı Təbriz» tarixi romanmda Andrani- 
kin fəaliyyətini belə təsvir edir: «Öz vəhşiliyi ilə tanınan 
Andranik paşanın nümayəndələri bir neçə gündü ki, yerli 
ermənilərdən könüllü yığmaq üçün Təbrizə gəlmişdi. Saf- 
raziyan və onun kürəkəni Hayk (yazıçı onu Andranikin 
Təbriz nümayəndəsi adlandırır -  E.C.) Təbrizdəki Daş- 
nakların iclasını çağırıb onlarla razılaşmışdı. Onlar artıq . 
öz xəyanətlərinə başlamış və erməni yoxsullarını bu «mü- 
qəddəs» yola dəvət etmişdilər. Könüllü yazılanlar və Daş- 
nak partiyasmın tələsinə düşənlər çox idi». Yazıçı daha 
sonra qeyd edir ki, «... yerli ermənilər, hətta tacirlər və 
yoxsul ailələr də bu təşəbbüsdən razı deyildilər. Onlar er-
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mənilərin bu xəyanətdə iştirak etməsinə qarşı açıq-açığma 
çıxmağı bacarmırdılar, çünkt mauzerçilər bir qatil, bir Əz- 
rail kimi gündə neçə kərə onların gözlərinə görünürdü... 
Daşnak partiyası da öz növbəsində bu işləri hiss edərək 
ətrafdan gələri daşnaklara əlavə olaraq bir para xuliqan- 
ları da silahlandırmışdı». Erməni könüllülərini gecə ikən 
Xoy şəhərinə, Andrariikin qərargahma göndərmək istəyir- 
dilər (93, s. 335-337).

Ədibin yazdığma görə, Andranikin Təbrizdən könüllü 
erməni dəstələri toplamaq cəhdi boşa çıxır. Qeyd edək ki, 
müəllif Andranikin Təbrizdən könüllü dəstələr toplamaq 
cəhdindən danışarkən dəqiq tarix göstərmir. Lakin o, 
daşnak dəstə rəhbərinin bu təşəbbüsündən Təbrizin 1914-

&

cü il həyatından danışarkən bəhs etdiyinə görə, Andra- 
nikin Təbrizdəki emissarlarınm fəaliyyətinin I dünya mü- 
haribəsinin başlanması ərəfəsinə təsadüf etdiyi şübhə do- 
ğurmur. M.S.Ordubadinin daşnakların könüllü dəstələr 
toplamaq cəhdi zamanı TəbrM əki çar konsulunun kömə- 
yinə arxalandıqlarmı yazması bizim fıkrimizi təsdiqləyiı*. 
Bəzi arxiv materialları (88, iş 10, v. 16-17) məhz bu ərəfə- 
də Naxçıvanda da yerli ermənilərin Andranikin dəstəsinə 
qoşulması haqqında məlumat verir.

1917-ci ilin birinci yarısında Ərzurumda müvəffəqiy- 
yətsizliyə uğrayan (149, s. 640-641) Andranik dekabr 
aymda üç briqadadan ibarət şərq erməniləri diviziyasmm 
komandiri oldu və diviziya 1918-ci ilin yanvarmda erməni 
korpusuna daxil edildi. Türkiyə hökuməti tərəfmclən 
qanundankənar elan edilmiş Andranik 1917-ci il dekabrın 
15-də Erməni Milli Şurasmm iclasmda demişdi: «Mən o 
fıkirdəyəm ki, cəbhə bu cür parçalanarsa, bəlkə də türk- 
lərlə barışmaq lazım gələcəkdir». Dekabrm 19-da keçiri- 
lən növbəti iclasda Andranik bildirmişdi: «Əgər məni Er- 
mənistanm oğlu bilirsinizsə, günü sabah Ərzuruma yolla-
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nıram... Türkləri və azərbaycanlıları, klırdləri və yəhudi- 
ləri qırmaq üçün rəşadətli dəştəmlə gedəcəyəm və heç kim 
məni saxlaya bilməyəcəkdir»?(72, s. 131-132). Onun Ərzu- 
ruma yürüşü nəticəsində on minlərlə adam məhv 'oldu. 
1918-ci ilin yanvar-aprel aylarmda türk qoşunları Ərzin- 
cana, Bayburta, Mamaxatuna, Ərzuruma, Qarsa və başqa 
şəhərlərə girəndə onlarm qarşısmda erməni vəhşiliklərinin 
dəhşətli mənzərəsi qalmışdı.

1918-ci martm 3-də Almaniya ilə imzaladığı Brest- 
Litovsk müqaviləsinə əsasən Rusiyanm I dünya mühari- 
bəsindən məğlub durumda çıxması Andranikin və ümu- 
miyyətlə, erməniləritı planlarına böyük zərbə oldu. O, 
1918-ci ilin mart aymda Ərzurumu tərk edərək istefaya 
çıxdı və Tiflisə qayıdaraq şərq ermənilərindən ibarət yeni 
briqada təşkil etdi. Bununla belə, o, 1918-ci ilin maymda 
ermənilərin Sərdarabada hücumunda iştirak etmədi (18). 
Əvəzində isə öz ordusunu gücləndirməyin qayğısına qala- 
raq Naxçıvan üzərinə irimiqyaslı hücuma hazırlıq işlərinə 
başladı.

Milli məsələdə ortaq mövqedən çıxış edən erməni li- 
derləri arasmda 1917-ci il oktyabr siyasi çevrilişindən son- 
ra Rusiyada təşəkkül tapan yeni siyasi rejimə münasibət- 
də müxtəliflik nəzərə çarpırdı. Lakin bu fərqli münasibət 
ayrı-ayrı siyasi düşərgələrə mənsub olan ermənilərin anti- 
türk, antiazərbaycan mövqeyində vahid cəbhədə birləş- 
məsinə heç nə mane olmurdu. Başqa sözlə desək, onlar 
istənilən siyasi rejimdən öz niyyətlərini həyata keçirməkdə 
istifadə etmək üçün birləşirdilər. Belə ki, Qərbi Azərbay- 
can torpaqlarında işğalçı rejim quran daşnaklar erməni 
kommunistlərinə -  S.Şaumyana, Q.Melikyana, T.Əmiro- 
va, A.Mikoyana Bakıda hakimiyyəti əldə saxlamaq barə- 
də gizli məsləhətlər verirdilət;: Digər tərəfdən I dünya mü- 
haribəsi zamanı çar ordusunun zabiti kimi Osmanb döv-
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lətinə qarşı döyüşmüş A.Ozanyanm 1917-ci ilin sonlarm- 
da Daşnaksütyun partiyasım tərk etməsi, 1918-ci il martm 
5-də Cənubi Qafqazdakı tngiltərə missiyasma və Amerika 
konsulluğuna ərizə ilə müraciət edərək «xain və satqmlar 
arasına düşmüşəm, xahiş edirəm, məni dəstə rəisi Vəzifə- 
sindən azad edəsiniz» (81, s. 56) yazması ilk baxışda onun 
öz siyasi iddialarım təkbaşma həyata keçirmək cəhdi kimi 
görünürdü. Lakin hadisələrin sonrakı axarı göstərdi ki, 
bu, sadəcə taktiki bir addım imiş. Müxtəlif siyasi düşərgə- 
lərə mənsub olan erməni liderləri öz planlarmm reallaş- 
dırılması üçün bölgədə marağı olan ayrı-ayrı dövlətlərə 
meylli olan siyasi qüvvələr spektrini yaratmışdılar. Bu, 
mürəkkəb olduğu qədər də mütəhərrik olan regional 
ictimai-siyasi vəziyyətin hər hansı dəyişkənliyinə hazıı* 
olmaq məqsədi daşıyırdı.

Andranikin Daşnaksütyun partiyasmı tərk etməsi ba- 
rədə müxtəlif fıkirlər vardır. Erməni mənbələri Andrani- 
kin daşnak partiyasmdan 19.07-ci ildə çıxdığmı qeyd edir- 
lər. Ə.Təbrizli də onun daşriaklardan ayrılmasmı 1907-ci 
ilə, Vyanadan Balkan yarımadasına getdiyi vaxta aid edir. 
Lakin elə öz əsərinin başqa bir hissəsində o, bunun 1917- 
ci ildə baş verdiyini yazır: «Son vaxtlar Andranik haqqm- 
da erməni mətbuatında və ədəbiyyatmda belə qeydlər gö- 
rünməyə başlayıb ki, «1917-ci ildə o, Daşnaksütyun par- 
tiyasından çıxıb və guya daşnak qəzetlərinin yazdığına gö- 
rə, o, bu partiyanm üzvü olub». Bütün bunlar Andranikin 
xalqm əleyhinə olan bu partiyaya mənsubluğunu və bur- 
jua millətçilərinin əlində bir alət olaraq erməni xalqmın 
tarixi qarşısmda məsuliyyətini müdafıə etmək üçün boş 
cəhdlərdən başqa bir şey deyildir (18). Bundan əlavə And- 
ranik özü «Ayastan» qəzetinə (erməni mənbələri bu qəze- 
tin Andranikin himayəsilə nəşr olunduğunu bildirirlər -  
E.C.) göndərdiyi məktubunda bu partiyadan 1917-ci ilin
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oktyabr ayında çıxdığmı göstərmişdir. Üstəlik onun par- 
tiyadan çıxması səbəbləri izah olunmamışdır. Onun qəzet- 
dəki bəyanatı çox dumanlı və qeyri-müəyyəndir: «Səbəbi- 
ni aydınlaşdırmadan Daşnaksütyundakı yoldaşlarıma 
elan edirəm ki, mən Daşnaksütyun partiyasmm sır^larmı 
tərk edirəm».

1918-ci il iyunun 4-də Türkiyə Batumda daşnak rejimi 
ilə müqavilə bağladıqdan sonra Andranik öz dəstəsi ilə 
erməni hökumətinə tabe olmayacağım bəyan edərək azər- 
baycanlılara qarşı qanlı cinayətlərə başlamışdı. Əgər And- 
ranikin daşnak partiyasmdan rəsmi surətdə 1917-ci ildə 
çıxması nəzərə almsa, onda Tiflisdə nəşr olunan erməni 
qəzetinin belə bir bəyanatına necə ad vermək olar ki, ge- 
neral Andranik 1920-ci ilədək xaricdə daşnak hökumətini 
təmsil etmişdir? Bu, şübhə oyatmır ki, o, cinayətkar Daş- 
nak siyasətinin sadiq icraçısı olaraq qalmışdır, bunu onun 
fəaliyyəti sübut edir (18). Çünki 1919-cu ildə «Andranik 
xaricə getdikdən sonra da bir sıra məclislərdə daşnak hö- 
kumətini təmsil etdiyini dəfələrlə söyləmişdi» (81, s. 63).

Andraniklə Qərbi Azərbaycandakı işğalçı daşnak reji- 
mi rəhbərlərinin münasibətlərini müəyyən etmək baxımın- 
dan rejimin baş naziri O.Kaçaznuninin öz xələfmə yazdığı 
4 fevral 1920-ci il tarixli məktubu da diqqətəlayiqdir: 
«...Biz onu da yadda saxlamalıyıq ki, nə Nubar (Poqos 
Nubar paşa -  E.C.), nə də onun ən yaxm müşaviri Papa- 
canov müstəqil Ermənistanda hakimiyyətə buraxılmama- 
lıdır. Bu iki ada mən 46 milyoıı manat pul oğurlamış 
həyasız qatil Andranikin də adını qoşardım. Bu adamları 
milli canilər kimi güllələmək və onlardan əbədi üz dön- 
dərmək lazımdır. Nubarı və ən yaxın əlaltılarmı çıxmaqla 
ramkavarlar, Papacanovu çıxmaqla joqovurdakanlar və 
Andraniki çıxmaqla Türkiyə erməniləri -  gələcəkdə bizim 
sazişçilik proqramımız belə olmalıdır». Daşnak rejiminin
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nüfuzlu xadimlərindən Manukyan, Kaçaznuni və Saak- 
yan Aııdranikdən biryolluq imtina etmək üçün 1918-ci 
ilin noyabrında Moskvaya, Istanbula, Berlinə vəd etmiş- 
dilər ki, əgər o, «Ermənistan torpağına qədəm basarsa, 
tərksilah olunub hərbi məhkəməyə veriləcəkdir» (72, s. 
138-140).

Bütün bunlar Andraniklə işğalçı daşnak iqtidarmın 
liderləri arasında ciddi ixtilaflar olduğunu təsdiqləsə də, 
bu hələ onun həbsinə daşnak rəhbərlərinin maraq göstər- 
diyinin sübutu demək deyil. Andranikin müsəlman əhali- 
yə qarşı qırğın törədilməsində müstəqil hərəkət etməsi 
daşnak rejiminin planlarınm tərkib hissəsi olub, yeri 
gələndə bütün qanlı cinayətlərin hamısmm məsuliyyətini 
heç kimə, xüsusən işğalçı daşnak rejiminə və Daşnaksüt- 
yuna tabe olmayan silahlı dəstənin üzərinə qoymaq kimi 
taktiki addıma xidmət edirdi. Digər tərəfdən erməni dəstə 
başçıları arasmdakı ixtilafların kökündə maliyyə fırıldaq- 
larının durduğu, onların özlərinin də məlumatlarından 
aydın görünür. Daşnak ordusunun komandanı Nazarbe- 
kov Gümrüdəki müstəqil erməni komissiyasının rəhbərli- 
yinə yazdığı 27 iyun 1918-ci il tarixli məlumatda bildirirdi: 
«Aldığım məlumata görə, əmrlərimə itaət etmədiyi üçün 
komandam altındakı ordudan bütün ətrafı ilə 5 iyun 
1918-ci il tarixdə qovulan Andranikin Naxçıvan ətrafında 
həqiqətən bir çox zülm və faciə törətməkdə olduğunu türk 
komandanlığma bildirmənizi rica edirəm» (132, s. 92). 
Bəzi məlumatlara görə, hətta daşnak hökumətinin liderlə- 
ri 1918-ci il iyunun 17-də Osmanlı dövlətinin hərbi naziri 
Ənvər paşaya guya Andranikin dəstəsini darmadağııı 
etmək üçün birgə səylər göstərmək xahişi ilə müraciət 
etmişdilər (81, s. 62). Lakin sonrakı dövrdə də Andranik 
Naxçıvanda, Zəngəzurda, Qarabağda azərbaycanlılara 
qarşı törədilən qırğınlarda elə həmin rejimin tabeçiliyində

244
ı



olan ordularla əlbir hərəkət etmişdi. Başqa sözlə, hətta 
onların arasında ixtilaflar olsa belə, hər halda daşnak 
liderləri onu nə həbs etməyə həvəsli görünürdü, nə də 
onlarm Andraniki başqa cür zərərsizləşdirmək fıkirləri 
olmamışdır.

Andranikin Naxçıvana hücumu 1918-ci ilin iyun ayma 
təsadüf edir. İyımun 11-də Xəlil bəyin təklifı ilə müs^lman 
və erməni milli komitələrinin birgə keçirilən iclasmda yerli 
erməni dəstəsinin komandiri Y.Xarazyan ermənilərin 
törətdikləri vəhşilikləri etiraf etdikdən sonra qətl və 
qarətlərə son qoyulması, ermənilərin tutduqları əsirlərin 
buraxılması və öldürülən azərbaycanlılarm qatillərinin 
Müsəlman Milli Komitəsinə təhvil verilməsi barədə qərar 
qəbul edildi. İyunun 12-də hər iki komitə sədri Xəlil bəyin 
dəvəti ilə Şahtaxtıya getdilər. Bundan əvvəl Y.Xarazyan 
Xəlil bəyə məktubunda, eləcə də Müsəlman Milli 
Komitəsilə keçirilən birgə iclasda bildirmişdi ki, o, öz 
ordusu ilə tezliklə Naxçıvanı tərk edərək Batum 
müqaviləsi ilə müəyyən olunan sərhədə -  Arpaçaym şərq 
sahillərinə çəkiləcəkdir. Lakin o, Şahtaxtıda Xəlil bəyə 
növbəti bir əmrə qədər Naxçıyanda qalacağmı və bununla 
da əslində Batum müqaviləsini tanımadığmı bildirdi.

Y.Xarazyanm bölgədə qalmağa qərar verməsinin əsas 
səbəbi isə A.Ozanyanm quldur dəstələrinin Naxçıvana 
hücuma başlaması ilə aydın oldu. Ermənilərin nicatmı 
yalnız Rusiyada gördüyünü bildirən Andranik Batum 
müqaviləsini və daşnak hökumətini tanımadığmı bəyan 
edərək iyunun 5-də müstəqil hərəkətə başlamışdı. Andra- 
nikin Naxçıvana soxulması və burada törətdiyi zorakılıq 
hərəkətləri Osmanlı ordusunun bölgəni tutaraq Bakıya

ı

doğru irəliləmələrinin qarşısım almaq cəhdi kimi qiymət- 
ləndirilir. Onun böyük bir qüvvə ilə hərbi yürüşü Naxçı- 
vaııdakı erməniləri fəallaşdırmış və onları azərbaycanlılar-
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la olan bütün razılaşmaları pozmağa cəsarətləndirmişdi. 
Çünki bu dövrdə Xəlil bəyin başçılığı ilə bölgədə olan 
Osmanlı hərbi qüvvəsi Andranikin qüvvəsindən qat-qat 
az idi.

İyunun 8-də Göyçə mahalmdakı Yelenovka kəndin- 
dən başlayaraq Yeni Bəyazit qəzasından keçib Naxçıvana 
doğru yürüş edən Andranik İyunun 19-da Naxçıvan şəhə- 
rinə daxil oldu. Onunla eyni 'gündə Cənubi AzərbaVcan- 
dan keçərək Culfadan gələn qatarla topçu zabitlər Hüsnü 
bəy, Helmi bəy və Şükrü bəyin başçılığı ilə daha bir Os- 
manlı hərbi dəstəsinin şəhərə daxil olması Andranikin öz 
qanlı əməllərinə bilavasitə Naxçıvan şəhərindən başlamaq 
planmın qarşısmı aldı. Erməni quldur dəstələri Culfaya 
doğru hərəkət etməyə və qarşılaşdıqları bütün kəndlərin 
əhalisinə divan tutmağa başladılar. Yol boyu bütün kör~ 
pü və tunellər dağıdıldı. Bu, Osmanlı qoşunlarımn bölgə- 
də sərbəst hərəkətinin qarşısım almaq üçün edilmişdi.

Qeyd edək ki, Culfaya doğru hərəkət edərkən Andra- 
nik öz dəstəsinin bir hissəsini Əlincəçay hövzəsində yaşa- 
yan, xüsusən Əbrəqunusda məskunlaşmış silahlı erməni 
qüvvələrini özlərinə birləşdirmək üçün bu istiqamətə gön- 
dərmişdi. Həmin dəstə Əbrəqunusdan və ətraf kəndlprdən 
silahlı erməniləri öz tərkibinə aldıqdan sonra oradan Gal 
kəndinə, Galdan isə Dizə kəndinə və nəhayət, Yaycıya 
keçərək burada Andraniklə yenidən birləşmişdi. Bu faktı 
hadisələrin bilavasitə şahidi olmuş həmin kəndlərin yaşlı 
əhalisi ilə söhbətlər də təsdiqləmişdir. Məhz bu zaman 
Andranikin dəstəsinin Galdan keçib gələn hissəsi Dizə 
kəndindən tələsik (onunla birləşmək üçün) keçərkən, si- 
lahsız dizəlilər özlərini müdafıə etmək üçün evlərində giz- 
lənmişlər. Lakin bu kənd də erməni cinayətlərindəri kə- 
narda qala bilməmiş, 15 nəfər dizəli daşnaklar tərəfmdən 
qətlə yetirilmişdi. Kəndin Həsən Əsgərov ädlı bir sakini
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Andranikin dəstəsini qorxutmaq üçün özündə olan top- 
dan kortəbii şəkildə pərakəndə atəşlər açırmış. Maraqlıdır 
ki, bölgədə sovet hakimiyyəti qurulduqdan sonra məhz 
bu hərəkətinə görə H.Əsgəröv, oğlu Məmməd istisna ol- 
maqla, bütün ailəsi ilə birlikdə Qazaxıstana sürgün edildi. 
Yalnız Stalin dövründə repressiyaya uğrayanlarm bir ço- 
xunun XX əsrin 50-ci illərinin sonu-60-cı illərində bəraət 
alması prosesi başlandıqdan sonra H.Əsgərovun da ailə- 
sinə bəraət verilmişdi.

Andranikin Cənubi Azərbaycana doğru hərəkət etmə- 
si İrandakı ingilis qoşunları ilə birləşmək cəhdi ilə bağlı 
idi. Erməni katolikosu ilə quldur dəstə başçıları arasın- 
dakı yazışmalardan aydm olur ki, «sovet Rusiyasına bö- 
yi'ık inamla baxan Andranik həm də ingilislərlə birləşmə- 
yin erməni xalqmı xilas edəcəyini bildirmişdi» (81, s. 57). 
Lakin Andranikdən fərqli olaraq «sovet Rusiyasma inam- 
la baxmayan» ingilislərin belə olduğu təqdirdə erməni ca- 
nisi ilə birləşməyə maraqlı olpnäsı heç də inandırıcı görün- 
mür. Bu bir daha sübut edir'ki, həm Andranikin, həm də

• • \ 
digər daşnak liderlərinin bölgədə marağı olan istənilən 
siyasi qüvvədən, ayrı-ayrı dövlətlərdən istifadə cəhdi zahi- 
rən və süni şəkildə guya onlarm arasmda ciddi siyasi fıkir 
ayrılıqlarınm olduğu görüntüsünü yaratmışdı.

Andranikin dəstəsi 8 min əsgər, 4 top, 6 pulemyot və 
s. silah-sursatdan ibarət idi. Bəzi məlumatlara görə, onun 
başçılığı altında olan canlı qüvvə daha artıq idi. Lakin 
Naxçıvanda olarkən onun hərbi qüvvələrinin tərkibinin 
Naxçıvan Müsəlman Komitəsinin verdiyi məlumata görə, 
4 min piyada, 2 min süvari, 8 pulemyot və 6 topdan ibarət 
olduğu aydın olur. Təbii ki, Andranik yürüşü zamanı 
azərbaycanlıların müqaviməti nəticəsində müəyyən itki də 
vermişdi. Bu isə onun qüvvəsinin bir qədər azalmasına 
səbəb olmuşdu. Lakin o, sonradan Xoy-Salmas istiqamə-

• > • >'• ı . *ıf'i . » r t • )

247



tində daha 2 top və 3 pulemyot, Culfanm Yaycı kəndinə 
yürüş zamanı isə 3 top, 1 pulemyot və 4 milyon patron ələ 
keçirmişdi (150, s. 131). Eyni zamanda Naxçıvana yürüşü 
zamanı onun dəstəsinə xeyli sayda burada yaşayan ermə- 
nilər də dəstə şəklində qoşulmuşdular.

İyunun 21-də erməni quldur dəstələri Culfanı, işğal 
edərək İrana gedən körpünü tutduqdan və onu mühafızə 
edən 2 türk zabitini və 20 əsgəri əsir aldıqdan (88, iş 63, v. 
183) bir gün sonra 3000 piyada, 700 süvaridən ibarət 
qoşunla Xoydan 30 km aralıda yerləşən Evoğluya daxil 
öldular. Quldurlar yolboyu Osmanlı ordusunun 4 zabiti 
ilə birlikdə 200 əsgərini əsir götürmüş, 2 topu və 3 pu- 
lemyotu qənimət kimi ələ keçirmişdilər. Andranik Culfa- 
nm işğalmdan sonra S.Şaumyana göndərdiyi 22 iyun 
1918-ci il tarixli 577 JVb-li teleqrammda yazırdı: «Culfa 
mənim əlimdədir, istədiyimiz vaxt onu sizin sərəncammıza 
verə bilərəm». Bu teleqrammda o, mərkəzi Rusiya höku- 
mətinin sərəncamma keçdiyini və Bakı kommunasma 
yardım göstərməyə hazır olduğunu bildirirdi. Bu teleqram 
və Şaumyanm ona cavabı bir çox mətləblərə işıq salır: 
«Culfa, xalq rəhbəri Andranikə. Sizin teleqramı aldım. 
Bütün mətni Moskvaya Mərkəzi hökumətə xəbər verdim. 
Mən şəxsən Sizi, həqiqi milli qəhrəmanı təbrik edirəm. 
Əgər cənab Kaçaznuni və başqaları Sizin kimi olsaydılar, 
erməni xalqı indi belə çətinliklə yaşamazdı... Əgər türk 
bəyliyinə və xanlığma, gürcü hakimiyyətinə, erməni 
burjuaziyasına qalib gəlsək, o zaman bütün Cənubi Qaf- 
qazm birliyinə nail olarıq...Mənimlə əlaqə yaratmaq üçiin 
yollar aramağı rica edirəm» (31).

Urmiya gölünün şimal və şimal-qərb ətrafmdakı Azər- 
baycan kəndlərində misli göriınməmiş vəhşiliklər törədən 
ermənilər iyunun 24-də Xoyu işğal etsələr də, elə həmin 
gün Osmanlı ordusuna məğlub olaraq şəhərdən qovuldu-
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lar. Ingilislərlə birləşmək planı baş tutmayan Andranik 
Naxçıvana qayıdarkən Culfa körpüsünü dağıtdı. Bundan 
sonra Naxçıvan üçün faciəli günlər başlandı, Andranik 
Xoy yaxmlığındakı məğlubiyyətinin qisasmı naxçıvanlı- 
lardan almağa başladı. Araz çayı sahilindəki 4 min nəfərə 
yaxm əhalisi olan Yaycı kəndi yerlə yeksan edildi, kənd 
əhalisinin 2000-2500 nəfəri öİdürüldü (142, s. 35; 50). Er- 
məni süngüsündən sağ qurtarän əhalinin bir çoxu; cjadm- 
lar, uşaqlar, qocalar İrana qaçmaq üçün Araz çaymı 
keçərkən boğulmuşdular. Qərbi Azərbaycanda ermənilər 
tərəfmdən başlanan etnik təmizləmənin 1988-ci ildən baş- 
lanan mərhələsində, 1991-ci il avqustun 7-də boşaldılan 
sonuncu azərbaycanlılar yaşayan kəndin -  Nüvədinin 
yaşlı əhalisinin bu gün də yaxşı xatırladığı bir fakt Yaycı 
faciəsinin miqyasmı sübut edir. Belə ki, Andranikin qul- 
dur dəstəsinin qıraraq Araz çayina tökdüyü yaycılılarm 
cəsədlərini nüvədililər çaym kəndlərinin yaxmlığmdan ke- 
çən hissəsində sahilə çıxararaq dəfn etmişdilər. Meyitlərin 
sayı o qədər çox idi ki, böyük bir qəbiristanlıq yaran- 
mışdı. İndi erməni işğalı altmda qalan həmin məzarlar o 
dövrdəıı Nüvədi kəndində .Yaycı qəbiristanlığı adı ilə 
tanmmışdır.

Nehrəmli Tağı Nağdəlizadə ermənilərin törətdikləri 
qırğmları o vaxt «Istiqlal» qəzetində yazdığı məqalədə 
ispanlarm XIII-XV əsrlərdə Əndəlus vilayətində ərəblərə 
qarşı törətdikləri qanlı cinayətlərlə müqayisə edirdi. 
Yaycıdan Ordubada doğru irəliləyən Andranik qarşısına 
çıxan azərbaycanlı kəndlərini dağıda-dağıda ermənilərin 
yaşadığı Çənnəb kəndində məskən saldı. Ordubadlılardan 
tələb etdiyi ərzağı və Xudafərin körpüsündən İrana 
keçməyə istədiyi şəraiti əldə edə bilməyən erməni cəlladı 4 
miıı nəfərlik dəstə ilə «Naxçıvan yürüşü»nə başladı. And- 
ranikin dəstəsinin Ordubada yürüşü 2 min azərbaycan-
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lının ölümü, zülmdən qaçmaq üçün Araz çaymdan keçən 
300 nəfərin boğulması ilə nəticolənmişdi.

«Naxçıvan yürüşü» də yolboyu çoxlu kəndlərin dağı- 
dılması, əhalinin talan edilməsi və qırılması ilə müşayiət 
olundu. Ordubad ətrafı, Əlincəçay boyu və Şahbuz kənd- 
lərinin əhalisi tərksilah olunub, xeyli hissəsi qətlə yetirildi. 
Andranikin qüldur dəstələri ilə birlikdə yerli kəndləıin 
əhalisi olan ermənilər də qanlı cinayətlərdə yaxından işti- 
rak edirdilər. Şahbuz yaxınlığındakı Qarababa və Badam- 
lı kəndlərində yaşayan ermənilər Nurs, Şahbuz, Kolanı, 
Gecəzur, Hənzər, Daylaqlı, Mahmudoba və s. kəndlərini 
talan edib, əhalisinin çox hissəsini qətlə yetirdilər. Əlincə- 
çay vadisinin Əbrəqunus, Qazançı, Paradaş və Şurut kən- 
dində məskunlaşmış ermənilər isə Baş Anzır, Ayaq Anzır, 
Xanağa, Bənəniyar, Camaldın, Ərəzin və Kırna kəndləri- 
nin əhalisinə qarşı dəhşətli qırğmlar törətdilər. Bu kəndlə- 
rin sağ qalan əhalisinin bir qismi başqa kəndlərə, digər 
qismi isə dağlara sığmdılar. Şahidlər Xanağa kəndində 
400 nəfərlik erməni hərbi dəstəsinin toplaşdığmı bildirir- 
dilər. Şıxmahmud və Qaraxanbəyli kəndlərində məskən 
salmış ermənilər isə Naxçıvan şəhərinin əhalisini daim 
qorxu altmda saxlayırdılar. Digər tərəfdən Erməni Milli 
Komitəsi tez-tez Andranikin;Naxçıvana yürüş edəcəyi ba- 
rədə Müsəlman Milli Komitəsinə məlumat verməklo psi- 
xoloji gərginliyi artırırdı. Vəziyyəti gərginləşdirən amillər- 
dən biri də Naxçıvanda və ətraf kəndlərdə vəba epide- 
miyasınm yayılması idi. Belə ki, xəstəlikdən hər gün bir 
neçə adamm dünyasım dəyişməsi adi hal almışdı (42, s. 
58-67).

Törətdiyi qırğmların miqyası o qədər böyiık idi ki, 
Andranik öz qanlı cinayətləri ilə artıq Naxçıvanı öz haki- 
miyyətinə tabe etdiyini düşünürdü. Elə bunun nəticəsi
kimi iyulun 15-də o, Naxçıvan qəzası əhalisinin tərksilah
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olunması haqqmda əmr vermiş və bölgədə hərbi hakimiy- 
yət yaratdığmı elan etmişdi. Əmrin məzmunu aşağıdakı 
kimi idi: «1. Bu gündən etibarən öz dəstəm ilə tamamən 
mərkəzi Rusiya Respublikası hökumətinin tabeliyinə və 
sərəncamına keçirəm; 2. Brest-Litovsk müqayiləsinə görə 
Naxçıvan Rusiya Respublikasınm ayrılmaz hissəsidir; 3. 
Qəzada hərbi vəziyyət elan edirəm; 4. Miiliyyətindən asılı 
olmayaraq bütün qəza əhalisi dərhal tərksilah olunmalı- 
dır; 5. Respublika hökumətini tanımayan, yaxud onun 
düşmənlərinə kömək edənlər Rusiyanm satqını və qanun- 
dankənar hesab edilərək ağır cəzaya məruz qalacaqlar; 6. 
Ayrı-ayrı şəxslərdə və ictimai təşkilatlarda olan bütün 
silah növləri, geyimlər və ümumiyyətlə, digər təchizatlar 
iki giın ərzində dərhal hərbi hökumətin sərəncamına ve- 
rilməlidir» (150, s. 132).

Həmin gün Müsəlman Milli Komitəsinin iclasmda 
Andranikin müsəlman nümayəndələrini Əbrəqunus kən- 
dinə dəvət etməsi haqqında məktubu oxundu. Əbrəqunu- 
sa göndərilmək üçün nümayəndələr müəyyənləşdirilsə də, 
heç kim həyatmı təhlükə qarşısmda qoyaraq Andranikin 
çağırışına qulaq asmadı. Hətnin gün Y.Xarazyanm And- 
ranikin adından verdiyi tərksilah olunmaq barədəki 'tələbi 
də yerinə yetirilmədi. Əvəzində Xəlil bəyin vəziyyəti nəza- 
rət altına almaq cəhdləri nəticə verirdi. Iyulun 16-da qul- 
dur dəstələrinin Naxçıvanda növbəti dəfə tərksilah tələbi- 
ni irəli sürdükləri vaxtda Şərurun Noraşen və Xanlıqlar 
kəndlərində yaşayan erməniləri silahlarını Xəlil bəyə təh- 
vil verdilər.

Şahtaxtıda və onun ətrafında olan kəndlərdə Xəlil bə- 
yin nəzarəti ələ almasına rəğmən Naxçıvan şəhərində və 
ondan cənubdakı ərazilərdə Andranikin və Xarazyanm si- 
lahlı dəstələri hökmranlıq edirdilər. Iyulun 17-də Andra- 
nik Güznütdən bölgənin ən böyük kəndi olan Nehrəmə
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yürüş etdi. Nehrəm yaxınlığmdakı XIX əsrdə köçürülən 
ermənilərin saldığı Təzəkənd əhalisinin hücum olacağı ba- 

, rədə xəbərdarlığım və onun digəı* kəndlərdə törətdiyi vəh- 
şilikləri eşidib Jazımi hazırlıq görən nehrəmlilər Andrani- 
kin dəstələrinə böyük tələfat verib düşməni geri oturt- 
dular. Məlumatlara görə, 25 nəfər erməni qulduru Neh- 
rəm döyüşlərində məhv edilmiş, düşmənin 60-a qədər sila- 
hı ələ keçirilmişdi. Kəndin müdafıəsində Hacı Əli,tHacı 
Heydər Dünyamalı oğlu, Kərbəlayi Muxtar, Kazım, Mə- 
şədi Heydər, Həsənqulu Həsənov, Hacı Mehdi, İbrahim 
Hacı Fərzalı oğlu, Müseyib və Müslüm adlı qardaşlar, Sa- 
dıq və onlarla digər nehrəmli böyük rəşadətlə döyüşmüş- 
dülər (88, iş 72, v. 103-105). Üç günlük döyüşdə çoxlu itki 
verdiyini, Culfa yürüşündən fərqli olaraq burada daha 
ətraf erməni kəndlərindən kömək gəlmədiyini, bununla da 
Nehrəmin işğalınm mümkün olmadığım anlayan Andra- 
nik kəndin kənarmda zəbt etdiyi bir-iki evi yandıraraq 
Nehrəmi tərk etməyə məcbur oldu.

Bundan bir gün sonra Qaraxanbəylidə məskunlaşmış 
ermənilər Naxçıvan şəhərinə hücum etdilər. Ermənilərin 
Andranikin adından verdikləri tərksilah tələbinə osmanlı 
çavuşu Mustafanm başçılığı ilə əks hücumla cavab verildi. 
Iyulun 19-da Culfa tərəfdən daxil olan Osmanlı qoşunları 
erməniləri sıxışdıraraq Naxçıvana doğru irəliləməyə baş- 
ladı. İyulun 20-də Şıxmahmud və Əliabad kəndlərini er- 
mənilərdən təmizləyən Xəlil bəy, Cavid bəy, Osman Nuri 
bəy, Həsən bəy və Akif bəyin başçılığı altında Osmanlı 
qoşunları həmiri gün Naxçıvan şəhərini də azad etdilər. 
Naxçıvan şəhəri uğrunda döyüşlərdə 20-dən çox türk 
əsgəri həlak oldu. Türk ordusunun bu hərbi əməliyyatlara 
başınm qarışmasından istifadə edən ermənilər Dərələyəz 
kəndlərinin əhalisinə divan tutdular. Naxçıvandan və 
ətrafmdakı bəzi kəndlərdən qovulub çıxarılan erməni
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dəstələri birləşərək Sirab, Qahab və Qaraqala kəndlərini 
talan edərək əhalinin xeyli hissəsini qırdılar.

Osmanlı ordusunun XI Qafqaz diviziyası Naxçıvanı 
ermənilərdən təmizlədikdən sonra iyulun 22-23-də Culfa- 
nı da azad etdi. Diviziyanın bir alayı Culfanm, digör bir 
alayı Şahtaxtınm müdafıəsi üçün saxlanılaraq qalan 
bütün qüvvələr Naxçıvan şəhərinə aparıldı. Iyulun 24-dən 
31-dək Naxçıvan qəzasmm gənclərindən min nəfərlik hər- 
bi qüvvə təşkil olundu və bölgəyə yeni göndərilmiş Tür- 
kiyənin XI alay komandanı Sürəyya bəyin sərəncamma 
verildi.

M

Iyulun sonlarında Naxçıvan kəndlərində məskunlaş- 
mış ermənilərin ona 6 min əsgər verəcəkləri vədinə və 
Naxçıvan üzərinə yerimək xahişinə, ən başlıcası isə Os- 
manlı qoşunlarmm bölgənin içərilərinə doğru irəliləməsi- 
nə görə Andranik dəstəsi ilə Əbrəqunusa gəlmişdi. Lakin 
özünün sonralar, 1918-ci il noyabrm 22-də yazdığı və 
«Naşe vremya» qəzetinin 13. yanvar 1919-cu il tarixli sa- 
ymda dərc olunan məktubunda etiraf etdiyi kimi, Əbrə- 
qunusdakı ermənilər tərəfmdən rəğbətlə qarşılanmayan 
Andranik burada əlavə qüvvə toplaya bilməmişdi. O, iyu- 
lun sonlarmda Əbrəqunus və avqustun 3-də Naxçıvan 
stansiyası yaxmlığmda döyüşlərdə Osmanlı ordusuna 
məğlub olmuş, Ordubadın Bist, Nəsirvaz kəndlərindən 
keçərək Oxçu vadisi ilə Qafana, avqustun axırlarında ora- 
dan Gorusa gələrək burada özünə məskən salmış (120, s. 
48) və qanlı cinayətlərini Zəngəzurda davam etdirmişdi. 
Andranikin əlavə qüvvə toplaya bilməməsinin bir səbəbi 
artıq Naxçıvan kəndlərindəki bütün silahlı ermənilərin 
onun dəstəsinə qoşulması idisə, digər səbəbi də Osmanlı 
ordusunun ona ağır zərbə vurduğunu görən yerli erməni- 
lərin Andranikin gec-tez məğlub olacağım görərək hiylə- 
gəı* tərpənmələri idi. Belə ki, pnlar Andranikin ordusu ge-
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ri çəkildikdən sonra, onun cinayətlərinin iştirakçısı kimi, 
türk hərbçiləri tərəfmdən təzyiqlərə məruz qalacaqlarm- 
dan çəkinirdilər.

Andranikin Naxçıvanı tərk etməsindən sonra bölgənin 
vəziyyəti son dərəcə acmacaqlı idi. O, əvvəlki illərdə,Şərqi 
Anadoluda törətdiyi vəhşilikləri indi Naxçıvanda təkrar- 
lamışdı. Təkcə Gilançay və Əlincəçay hövzələrində 80-dən 
çox kənd viran qoyulmuş, əhalinin böyük qismi qətlə 
yetirilmişdi. Andranikin qaniçən dəstə başçılarmdan olan 
Njdenin qüvvələri Ərəzin, Camaldm, Yaycı, Dizə, Ordu- 
bad mahalmm Aşağı Aza, Sabir Dizə, Baş Dizə, Düylün, 
Vənənd, Dəstə, Kotam və s. kəndlərini dağıdıb, viran 
qoymuş, dinc əhaliyə vəhşicəsinə divan tutmuşdu. Bəzi 
məlumatlara (81, s. 60) görə, Andranikin bölgəyə hücumu 
300-dən artıq Azərbaycan kəndinin məhvi, minlərlə insa- 
nm qətli ilə nəticələnmişdi. Təbii ki, erməni quldur dəstə- 
lərinin amansız basqmları bölgəyə böyük itkilər hesäbına 
başa gəlmişdi. Lakin bununla belə, 300-dən artıq kəndin 
məhvi barədə məlumat, zənriimizcə, ya bir qədər şişirdil- 
mişdir, ya da bütövlükdə 1918-1920-ci illər qırğınları ər- 
zində dağıdılan yaşayış məntəqələrinin sayım əks elətdirir.

K.Qarabəkir paşanm tabeliyində olan qüvvələr Naxçı- 
van üzərində tam nəzarəti bərpa etdikdən sonra o, Cənubi 
Azərbaycana hərəkət etdi. Osmanlı ordusu qərargahmm 
1918-ci il avqustun 23-ə olan məlumatmda bildirilirdi ki, 
Zəngəzurda və ətrafında 8 mindən çox canlı qüvvə topla- 
yan Andranik hücuma hazırlaşır. Avqustun 28-ə olan di- 
gər məlumatda deyilirdi: «Naxçıvanm şimal-şərq bölgə- 
sində Andranik səfərbərlik elan edərək 15 yaşdan 45 yaşa- 
dək ermənilərin hamısmı silaha sarılmağa çağırmışdır. 
Andranik 5000 erməni ilə Gorusun 10 km cənub-qərbində 
-  quldurlarm 700 piyada, 400 atlı, 4 pulemyot, 2 dağ topu 
olduğu (142, s. 34-36) həmin. yerlərin ermənilərini də ixti-
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lafa çağıraraq müsəlmanları qətlə yetirməyə təşviq edir». 
Başqa bir məlumatdan anlaşılır ki, Zəngəzurdakı Qatar 
misəritmə zavodlarmda fransız kompaniyasmdan qalan 
partlayıcı maddələrdən istifadə etməklə hərbi sursat hazır- 
layan zavodu işə salmışdı (5; v. 92). Andranikin dəstələri 
Ordubadm 15 verstliyində 10-dan yuxarı Azərbäycan 
kəndini talan etmişdilər: Kilit, Lehvaz, N.Vartanazur, 
B.Vartanazur, Tey, Quğakar, Taqamir və s. Əlidərə, Tu- 
ğut, Mərzit, Pyuvadi və Ərnəzir kəndlərini isə ələ keçir- 
mişdilər. Qorxmuş əhali İrana qaçmağa cəhd elədi, çoxlu 
gəlin, qadın və uşaq Arazda boğuldu. Didərginlər Araz 
sahilində sığınacaqsız dolaşırdılar (18). Əsir düşmüş qoca 
erməninin sözlərinə görə, Andranik bu kəndləri Zəngəzur 
ermənilərinin xahişi ilə dağıtmışdır (28, s. 76).

Andranikin törətdiyi vəhşiliklərin qarşısmm almması 
barədə Azərbaycan hökumətinin 15 avqust 1918-ci il ta- 
rıxli etiraz notasma cavabmda daşnak hökuməti növbəti 
dəfə Andranikin silahlı qüvvələrinin özünə tabe olmadı- 
ğmı bəhanə edərək bildirmi^di ki, general Andranik və 
onun dəstəsi erməni ordüsunun tərkibindən silinmişdir. 
Buna səbəb isə onun və dəstəsinin daşnak hökumətini 
tanımadıqları barədə bəyanatları olmuşdu. Buna görə də 
daşnak rejimi Andranikin və onun dəstəsinin cinayətkar 
əməlləri üçün cavabdehlik daşımadığım bildirmişdi (9, iş 
11, v. 149, 180, 193). Halbuki Andranik törətdiyi cinayət- 
lərdə daşnak rejimində yüksək vəzifələr tutmuş terrorçu 
dəstə başçıları (Njde, Dro və s.) ilə birgə hərəkət etmişdi. 
Lakin hər halda, həm Osmanlı ordusunun hərəkəti, həm 
də Sultan bəyin başçılığı ilə Hacısamlı regionu əhalisinin 
qəhrəmanlığı Andranikin və digər erməni cəlladı Şahnəzə- 
rovun Zəngəzuru tamamilə işğal etmək planlarım boşa 
çıxardı (29, s. 8-12).

Bununla belə, sentyabrm 5-də yerli ermənilərdən iba-



rət silahlı dəstələr Gal, Bist, Əbrəqunus və Qarababa 
kəndlərindən azərbaycanlıları qovub-çıxardılar. Avqus- 
tun son günlərində İrəvan müsəlmanları ermənilərin təz- 
yiqi altmda öz yurdlarmı tərk edərək Naxçıvana sığındı- 
lar. Sentyabrm 13-də Andranikin və Yaponun dəstələri 
Dərələyəz mahalmm Cul, Märtiruk, Keşişkənd və Hakaza 
kəndlərinə hücum edib azərbaycanlı əhalini qırdılar: Qaf- 
qaz Islam Ordusunun sentyabrm 15-də Bakmı Sentrokas- 
pi tör-töküntüsündən azad etdiyi gün Naxçıvandakı Os- 
manlı qüvvələri də Badamlı kəndini azad etdi. Bu ərəfədə 
Andranikin qüvvələri Zəngəzurun Rut, Dərəbas, Abudu, 
Vahudi, Araxlı, Şükür Məlikli, Pulkənd, Şəki, Qızılçək, 
Qarakilsə, İrlik, Paxlalı, Qurdlar, Kotanan, Sisyan və 
Zəbəzədur kəndlərini yandıraraq 500 nəfərdən çox azər- 
baycanlmı qətlə yetirdilər. Qortqız, Dəstəgir və s. kəndlər 
yer üzündən silindi. Andranikin quduzlaşmış ordusunun 
Tat kəndində törətdiyi vəhşiliklər heç bir müharibə tari- 
xində görünməmişdi (29, s. 7). Zəngəzurda, Naxçıvaııda, 
Ordubadda, İrəvan quberniyasımn digər ərazilərində qan- 
lı cinayətlər törədən Andranik öz dəstəsi ilə Qarabağda: 
Cavanşir, Cəbrayıl və Şuşa qəzasmda da azərbaycanlı 
əhaliyə qarşı qırğınlar təşkil etmişdi.

Türkiyədə çıxan «Sabah» qəzeti 1918-ci il 17 sentyabı*
tarixli saymda «Ermənistan hökuməti; Andranikin dəstə-
sinin dağılması» başlıqlı məqaləsində yazırdı: «Türkiyə ilə
sülh bağlayan Ermənistan Cümhuriyyəti hər cür hərbi hə-
rəkatdan əl çəkdi. Fəqət Andranikin bir könüllü dəstənin

.  •

başma keçərək fəaliyyətinə davam etməsi Istanbulda və 
Qafqazdakı türklər arasında narahatlıq yaratdı. Buna gö- 
rə də Ermənistan hökuməti Andranikdən dəstəni dağıt- 
mağı tələb etdi; Andranik və dəstəsi də silahı yerə qoya- 
raq dağıldılar». Təbii ki, bu, həqiqətə uyğun deyildi və qə- 
zet yayılan hansısa şayiələrə əsaslanmışdı. Çünki 1918-ci



ilin sentyabrından sonra da Andranikin dəstələri istər 
Qərbi Azərbaycanda, istər də Şərqi Anadoluda qanlı cina- 
yətləri davam etdirmişdi.

1918-ci ilin dekabrı-1919-cu ilin yanvar-fevral ayla- 
rmda Andranikin Zəngəzur əhalisinə qarşı vəhşiliyi yeni- 
dən vüsət aldı. Gəncə qubernatorunun 14 dekabr 1918-ci 
il tarixli 70 JNb-li teleqrammda bildirilirdi ki, «A.Miko- 
yanın təhrikilə tayqulaq Andranikin və Hamazaspm Daş- 
nak dəstələri Maku və Xoy marşrutu ilə Zəngəzurdan ke- 
çərək Qarabağda dinc azərbaycanlı əhalini qətlə yetirir- 
lər» (168, s. 103). Zəngəzur qəza rəisinin 114 nömrəli 
teleqrammda deyilirdi: «Ermənilər Andranikin başçılığı 
ilə ingilis-fransız nümayəndəliyinə verilən vədin əksinə 
olaraq 30-dan artıq müsəlman kəndini dağıdıb, yandırıb 
və əmlakmı talan ediblər. Qaçıb qurtara bilməyən sakinlər 
vəhşicəsinə öldürülmüşdür». Zəngəzur qəzasmm idarə 
müdiri Ağdaşm 1919-cu ilin yanvarmdakı 349 nömrəli 
teleqrammda bildirilirdi: «Quşçulu, Əcili, Əfsərli kəndləri 
ermənilər tərəfındən yanvarm birinci günlərində dağıdılıb. 
Şəhərcik, Açağu, Oxçu mühasirə edildikdən sonra ermə- 
nılər tərəfindən alınmış Girətağ, Mollalı, Qovşud, Qara- 
başlar, Baharlı, Gığı, Daşbaşı; Mahmudlu, Keypəşiü, Hə- 
çəti, Kurut, Pəyhan, Kırs, Acıbac kəndləri ermənilər tərə- 
findən mühasirəyə almmışdır. Vuruşmada Andranikin 
dəstəsindən yüzlərlə adam iştirak edir» (28, s. 75-76). 
Onun iç üzünü göstərən A.Lalayan yazırdı: «Qaniçən 
xmbapetlərin (Andranik, Hamazasp və b.) başçılığı ilə 
daşnrak dəstələri türk qadınlarmın və uşaqlarmm, qoca- 
larm və xəstələrin məhv edilməsində maksimum «igidlik» 
göstərdilər. Daşnak dəstələri tərəfmdən işğal edilən mü- 
səlman kəndləri canlı insanlardan tərnizlənir və tanmmaz 
meyitlərlə dolu səhralara çevrilirdi» (bax: 168, s. 95).

Andranikin vəhşiliyi o dərəcəyə çatdı ki, Bakı azad
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edildikdən sonra Qafqaz Islam Ordusunun böyi'ık bir his- 
səsi Qarabağa göndərildi. Xəlil bəy də Ordubadda təşkil 
etdiyi topçu batareyasınm bir bölüyüni'ı Zəngəzura gön- 
dərdi. Bu zaman Bazarçayda yaşayan malakanlar Osman- 
lı dövlətinin himayəsini xahiş edərək Andranikin tutulma- 
sına yardım edəcəkləri barədə bölgədəki türk ordusunıın 
komandanlığma məlumat gondərdilər. Onlara Andraniki 
təslim edəcəkləri halda istədikləri himayə, hətta mükafat 
da vəd olundu. Şərqdən Qafqaz Islam Oıdusu, qərbdən 
isə Naxçıvandakı Osmanlı hərbi qüvvələri tərəfındən sı- 
xışdırılan Andranik Zəngəzur əhalisinə qarşı amansız hü- 
cumlara başladı. Qarakilsə və Darıkənd ətrafmda azər- 
baycanlılarla erməni dəstələri arasında qanlı döyüşlər get- 
di və nəticədə Zəngəzurun onlarla müsəlman kəndi yandı- 
rıldı. Oktyabrın 6-da Andranik Qafqaz Islam Ordusuna 
•məğlub olsa da, yalmz Mudros müqaviləsi bağlandıqdan 
sonra ingilislərin təkidi ilə hərbi əməliyyatlar dayandırıldı 
(3, s. 70). Lakin bu, nəinki Andranikin fəaliyyətinin da- 
yandırılmasına səbəb oldu, əksinə, bundan sonra o, daha 
da azğınlaşdı. Osmanlı qüvvələrinin uğurlu hərbi əməliy- 
yatlarmın nəticəsi idi ki, Q.Orconikidze Vladiqafqazdan 
Leninə vurduğu teleqramda Andranikin Qarabağda^xain- 
cəsinə öldürüldüyünü, Qarabağ əhalisinin yarısınm, Şuşa 
və Zəngəzur qəzaları əhalisinin, Bakıda isə 30 min erməni 
və fəhlənin türk ordusu tərəfindən qətlə yetirildiyini 
yazırdı (81, s. 85-86). Təbii ki, öldürülən «Qarabağ 
əhalisinin yarısı», qətlə yetirilən Şuşa və Zəngəzur qəzaları 
əhalisinin hamısı azərbaycanlılar idi. Bakıda «30 min 
erməni və fəhlənin türk ordusu tərəfindən qətlə yetiril- 
məsi» isə ağ yalandan başqa bir şey deyildi.

Əsl həqiqət isə Naxçıvanda olduğu kimi, Zəngəzurda 
da Andranikin yürüşüntın ağır faciələrə səbəb olmasmdan 
ibarət idi. 1919-cu il mayın 9-da Azərbaycan hökumətinin
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yaratdığı Fövqəladə İstintaq Komissiyasmm üzvü Mixay- 
lov öz məruzəsində Andranikin və digər erməni silahlı bir- 
ləşmələrinin hücumunun Zəngəzur üçün faciəli nəticələri- 
ni rəqəmlərlə ifadə edirdi. 1918-ci ilin yazı və payızı 
ərzində Zəngəzurun 115 kəndi erməni terrorçu dəstələri 
tərəfmdən dağıdılmışdı. Bu dövrdə 3257-i kişi, 2276-1 q a - . 
dm və 2196-ı uşaq olmaqfa 7729 azərbaycanlı xüsusi 
amansızlıqla öldürülmüşdü. 1060-ı kişi, 794-ü qacfm və 
485-i uşaq olmaqla 2239 nəfər isə şikəst olmuş, yara- 
lanmış, 1 milyard rubla yaxm maddi ziyan dəymişdi (9, iş 
161, v. 7-9).

Andranikin «qarşısıalmmazlıq» mifıni yaradan, vəhşi- 
liyinin miqyasmı artıran, onun öz qanlı əməllərini həyata 
keçirməsinə şərait yaradan əsas amil bölgədəki vəziyyət 
idi. Əvvəla, o, Antanta dövlətləri tərəfındən lazımi şəkildə 
himayə olunurdu (6, iş 65, v. 44-45), ikincisi bölgə əha- 
lisinin silahlanma vəziyyəti onun dəstəsi ilə müqayisədə 
çox pis idi, üçüncüsü, Naxçıvanda yerli rəhbərlər arasmda 
çəkişmələı* mütəşəkkil müdafıənin təşkilinə mane olurdu 
və ən nəhayət, Azərbaycan Xalq Cümhüriyyəti hökuməti- 
nin bölgə ilə əlaqəsi, xüsusən hərbi köməyi yox dərəcə- 
sindəidivəs.

•  t

1919-cu ilin iyul aymda Zəngəzurla Şərqi Anadolu
arasında hərbi yürüşlərini davam etdirən Andranikin dəs- 
tələri Gorus ətrafmda yerləşən kürd kəndlərini də dağıt- 
mış, bölgənin bütün kürd əhalisi məhv edilmişdi. «Naşe 
vremya» qəzeti 1919-cu il 3 yanvar tarixli saymda yazırdı 
ki, azərbaycanlılarla qonşuluqda yaşayan ermənilərin 
məskunlaşdıqları kəndlər də Andranikin qəddarlığmdan 
əziyyət çəkməkdədirlər. Andranik isə öz növbəsində Əbrə- 
qunusda zəruri səfərbərlik həyata keçirə bilmədiyindən 
gileylənirdi (168, s. 129-130). Ümumiyyətlə, arxiv sənəd- 
ləri 1915-1918-ci illərdə yüz minlərlə türk əhalisi ilə yana-
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şı, Türkiyənin cənub vilayətlərində 600 mindən çox kür- 
dün terrorçu erməni qruplaşmaları tərəfmdən məhv edil- 
məsi barədə şahidlik edir (10, iş 15, v. 3-5). Mənbələr er- 
məni dəstələrinin 1920-ci ilin martmda hələ də terrora da- 
vam etdiklərini göstərir. Martm 23-də Əsgəran şəhərinin 
tutulmasmda və dinc əhalinin qətlə yetirilməsincjə də 
Andranikin dəstəsinin tör-töküntüləri xüsusi fəallıq gös- 
tərmişdi (9, iş 113, v. 91).

Ə.Təbrizli yazır ki, «1919-cu ilin mart ayında ingilislər 
ondan öz dəstəsini buraxmağı tələb edirlər və Andranik 
aprel ayında Cənubi Qafqazı tərk edir. O, əvvəlcə Fran- 
saya, İngiltərəyə, sonra isə Kaliforniyaya gedir, hər yerdə 
öz xalqma və ölkəsinə xeyir vermək iıçün fəaliyyət göstə- 
rir». Erməni mənbələrinə görə, Andranik 1927-ci ildə 
ABŞ-ın Kaliforniya ştatınm Çiko şəhərində ölmüş, Frez- 
no şəhər qəbiristanlığmda dəfn olunmuş, 1928-ci ildə cə- 
sədi Parisdəki Per-Laşez qəbiristanlığma köçürülmüşdür.

■

1999-cu ildə Andranikin cəsədi Irəvan şəhəri yaxmlığmda- 
kı Yerablur hərbi qəbiristanlığına köçürülmüşdür.

İki dəfə Sovet İttifaqı Qəhrəmanı Həzi Aslanovun ölü- 
mündə şübhəli bilinən marşal İ.Baqramyan yazırdı> «Er- 
mənilərin geniş təbəqələri Andranik haqqında inkaredil- 
məz belə bir fıkiı* deyirlər ki, o, öz həyatmı doğma Qərbi 
Ermənistanın (Şərqi Anadolunun -  E.C.) mürtəce, şovi- 
nizm, dini dönməməzlik zəhəri ilə zəhərlənmiş Osmanlı 
Türkiyəsinin hakim dairələrinin əsarətindən azad etməyə 
həsr etmişdir. Bu müqəddəs mübarizə onun əsas siyasi 
amalı olmuşdur. Məhz bu xeyirxah əməldə Andranik 
Ozanyan əfsanəvi xalq qəhrəmanı kimi şöhrət qazanmış- 
dır». Onun sovet Rusiyasına olan rəğbətinə baxmayaraq 
RSFSR Xarici İşlər Komissarı G.Çiçerin Andraniki «An- 
tanta agenti» adlandırır, onun Bakmı işğal etmiş ingilis 
generalı Denstervillə birləşməyə cəhd etdiyini göstərirdi.
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Azərbaycan xalqma sınnmış Qarabağ müharibəsinin bəd- 
nam ideoloqu Z.Balayan, öz sələfı Şaumyan kimı, Andra- 
niki «xalq qəhrəmam» hesab etdiyini bildirir.

Son iki əsr ərzində xalqımıza qarşı daim (gizli və 
yaxud aşkar şəkildə) düşmənçilik siyasəti yeritmiş erməni 
siyasi təşkilatlarmm, siyasi .əqidəsindən asılı olmayaraq 
bütün erməni liderlərinin . Andranikə olan rr\üsbət 
münasibəti onun məhz azərbaycanlılara, Türkiyənin türk 
və kürd əhalisinə qarşı qaniçən fəaliyyətindəıı doğmuşdur. 
Bıı baxımdan ermənilərin özlərinə «milli qəhrəman» 
hesab etdikləri Andranikin Azərbaycan və Türkiyə 
xalqlarmm cəlladı lcimi tarixə düşdüyü, məhz bu səbəbdən 
onun qaniçən obrazmm yaşlı nəslin, habelə tarixin daş 
yaddaşında həkk olunduğu şübhəsizdir.



NƏTİCƏ

Azərbaycan torpaqlarının əsrlər boyu məruz qaldığı 
təcavüz bütövlükdə xalqımızm həyatında, ölkəmizin 
tarixində ağır izləıini buraxmışdır. Cənubi Qafqaz kimi 
strateji cəhətdən qlobal maraqlarm toqquşduğu bölgədə 
yerləşən ölkəmiz, xüsusən XVIII əsrdən başlayaraq 
genişlənən nüfuz uğrunda mübarizədə «erməni kartı»nın 
tətbiq edildiyi coğrafi ərazi olmuşdur. Ayn-ayri 
dövlətlərin əlində vasitə olmaqdan bir fürsət kimi istifadə 
edən ermənilər tarixdə heç vaxt mövcud olmamış «Böyük 
Ermənistan» adlandırdıqları xəyali dövlətlərinin Türkiyə 
və Azərbaycan torpaqları hesabma real olaraq qurulması 
uğrunda mübarizəyə başladılar. Bu zaman erməni 
iddialarmm və təcavüzünün ən çox yönəldiyi ərazilər 
Naxçıvan, Qarabağ və Qərbi Azərbaycan torpaqları oldu.

Ermənilər XIX əsrin əvvəllərində çarizmin Türkiyə və 
İranla apardığı müharibələrdə öz himayədaıiarı Rusiyaya 
bütün vasitələrlə kömək etdilər. Müharibələr başa çatan 
kimi çarizm ermənilərin Cənubi Qafqaza köçürülməsini 
təmin etməklə tarixi rəqibləri ilə öz arasında xristian er- 
məniləıiə məskunlaşdırılmış şərhəd zonası yaratmaq siya- 
səti yürütməyə başladı. Faktlar sübut ediı* ki, ermənilərin 
Azərbaycanda məskunlaşdırılması prosesi uzaq həd'əflərə 
və uzunmüddətli planlara hesablanmış siyasətiıı tərkib 
hissəsi olmuşdur. Çarizmin birbaşa Azərbaycana, onun 
yerli əhalisinə qarşı yönəlmiş müstəmləkəçi siyasəti ermə- 
nilərin xalqımıza qarşı məkıii planları ilə paralellik təşkil 
edirdi. Beləliklə, XIX əsriıı ikiııci rübündən erməni köçü- 
rülmələri Azərbaycanda əhalinin etnik tərkibində və milli 
münasibətlərdə özünü bariz şəkildə göstərdi.

XIX yüzilliyin 60-90-cı illərində Şərqi Anadoluda 
geniş qanlı iğtişaşlar dalğasını həyata keçirən ermənilər
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burada müvəffəq ola bilmədikdən sonra Azərbaycan tor- 
paqlarında fəaliyyətə başladılar. Çarizmin inqilabiləşən 
Azərbaycanı cəzalandırmaq üçün gördüyü tədbir erməni- 
lərin əli ilə milli qırğın törətmək oldu. 1905-1907-ci illərdə

•  *

azərbaycanlılara qarşı həyatä keçirilən soyqırım Naxçıvan 
bölgəsini də əhatə etdi. Nəticədə bölgə əhalisinin sayı qır- 
ğınlardan sonra iki dəfəyədək azaldı. Çarizm Azərbaycanı 
inqilabda iştirakdan əsasən kənarda saxlamağa nail olsa 
da, ermənilər istədikləri nəticəni tam əldə edə bilmədilər.

1914-cü ildə Birinci dünya müharibəsi başlayarkən er- 
mənilər yenidən Şərqi Anadoluda fəallaşdılar. Lakin dün- 
ya müharibəsi ermənilərin ümidlərini doğrultmadı. XIX 
əsr boyu erməniləri Türkiyəyə qarşı mübarizədə daim mü- 
dafıə etmiş böyük dövlətlər bu dəfə də öz qlobal maraq- 
larından çıxış edərək ermənilərdən alət kimi istifadə etdi- 
lər. 1917-ci ilin fevralında Rusiyada baş verən burjua in- 
qilabından sonra yaranmış şərait ermənilərin diqqətini ye- 
nidən Qafqaza cəlb etdi. Türkiyədə məskunlaşmış erməni- 
lərin Qafqaza kütləvi köçünün yeni mərhələsi başlandı. 
Daşnaksütyun liderləri Cənubi Qafqazm siyasi mühitində 
fəallaşaraq bölgənin idarəçiliyi üçün yaradılan təsisatlar- 
da gi'ırcü və Azərbaycan siyasi. qüvvələri ilə bərabərhü- 
quqlu şəkildə təmsil olunmağa başladılar. Naxçıvan böl- 
gəsində də qəzaların idarə edilməsi üçün göndərilən iki 
müvəkkildən biri adətən ermənilərdən təyin olunurdu. Di- 
gər tərəfdən cəbhəni tərk edən rus qoşunlarının hesabma 
cəbbəxanasını daha da genişləndirən erməni milli komitə- 
si və erməni siyasi terrorçu təşkilatları öz hərbi dəstələrini 
təşkil edərək müsəlman əhaliyə qarşı qırğınlara başladı.

1918-ci ilin iyununda Andranikin quldur dəstələrinin 
Naxçıvana hiıcumu xüsusilə ağır nəticələrə səbəb olsa da, 
K.Qarabəkir paşanın başçılığı ilə Osmanlı ordu hissələri- 
nin Naxçıvana daxil olması müəyyən müddət üçün ermə-



ni cinayətlərinin qarşısını aldı. 1918-ci ilin noyabrmda 
Araz-Türk Respublikasmm təşkili Naxçıvan bölgəsinin 
müdafıə qabiliyyətinin təmin edilməsində mühüm mərlıələ 
oldu. Lakin 1919-cu ilin əvvəllərindən ingilislərin Naxçı- 
vanda öz general-qubernatojrluqlarım yaradaraq bölgəni 
erməni idarəçiliyinə vermək cəhdləri vəziyyəti yenidən pis- 
ləşdirdi. İyun-iyul aylarmda iki aylıq eıməni idarəçiliyi 
dövrü naxçıvanlılara qarşı yeni qırğmlarla müşayiət 
olundu. Kalbalı xanm və Xəlil bəyin başçılığı ilə bölgədə 
erməni hakimiyyətinə son qoyan Naxçıvan əhalisi bu dəfə 
amerikalılarm öz idarəçiliklərini tətbiq etməsinə imkan 
vermədi.

1920-ci ilin əvvəllərində Naxçıvan bölgəsinə qarşı Daş- 
nak basqmlarmm növbəti mərhələsi başlandı. Bir tərəfdən 
Cənubi Qafqazda baş verən siyasi hadisələr, bolşevik 
istilası, digər tərəfdən naxçıvanlılarm inadkar müqaviməti 
erməni planlarmm qarşısmı aldı. Azərbaycanda sovet 
rejiminin bərqərar edilməsindən sonra Naxçıvan məsələsi 
siyasi-diplomatik mübarizə müstəvisinə keçdi. Zəngəzu- 
run Ermənistana verilməsi ilə Naxçıvan məqsədli şəkildə 
Azərbaycan torpaqlarmdan ərazicə ayrı salındı. 1921-ci 
ildə imzalanan Moskva və Qars müqavilələri ilə Naxçı- 
vanm muxtaı* ərazi statusu beynəlxalq münasibətlərin 
subyekti kimi xüsusi nəzarət altma almdı.

Lalcin ermənilər 1918-1920-ci illərdə Azərbaycanm 
digər bölgələrində olduğu kimi, Naxçıvan ərazisində də 
apardıqları məqsədyönliı, təşkil olunmuş deportasiya və 
soyqırım siyasəti nəticəsində azərbaycanlıların kütləvi 
məhvinə, sağ qalanlarm böyük əksəriyyətinin öz tarixi 
yurd-yuvalarmdan didərgin düşmələrinə səbəb oldular. 
1917-ci ildə Naxçıvan bölgəsinin (Naxçıvan və Şərur- 
Dərələyəz qəzaları birlikdə) əhalisi 248075 nəfərdən
(165883 nəfəri azərbaycanlı, 82192 nəfəri erməni) ibarət
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idisə, 1921-ci ildə əhalinin ümumi sayı 72 min, 1924-cü 
ildə isə 90 min təşkil etmişdi. 1918-1920-ci illər ərzində 
diyarın sakini olan azərbaycanlılarm 50 faizindən çoxu 
ermənilər tərəfmdən qətlə yetirilmişdi.

Naxçıvanm ərazi bütövlüyünün qorunması məsələsi 
uğurla həll edilsə də, istər L905- 1907-ci, istərsə də 1918-
1920-ci illərdə ermənilərin Naxçıvan bölgəsində azərbay- 
canlı əhaliyə qarşı həyata keçirdiyi qanlı cinayətlər BMT- 
nin 9 dekabr 1948-ci il tarixli 260 A (III) saylı qərarı ilə 
təsdiq edilmiş «Soyqırım cinayətinin qarşısınm alınması 
və cəzalandırılmasına dair müqavilə»nin 2-ci maddəsinə 
görə azərbaycanlılarm bir xalq kimi ortadan qaldırılma- 
sma yönəlmiş soyqırım aktı kimi qiymətləndirilməlidir. 
Naxçıvanm hələ də düşmənlərimizin qəsbkarlıq planlann- 
da başlıca yerlərdən birini tutduğunu nəzərə alaraq prob- 
lemin elmi və siyasi yollarla həlli daim diqqət mərkəzində 
saxlanılmalı, XX əsrin əvvəllərində Naxçıvanda erməni 
cinayətlərinin beynəlxalq müstəvidə öz qiymətini alması- 
na nail olunmalıdır.

Məsələnin mənəvi tərəfmə gəldikdə isə xalqımız öz 
tarixi keçmişinin deportasiya, soyqırım məfhumları ilə 
ifadə olunan məşum səhifələrini bir daha unutmayacaq 
qədər dərindən bilməli, gələcək nəsillərin vətənpərvərlik 
ruhunda tərbiyə edilməsi prosesində azərbaycanlılara 
qarşı ermənilərin həyata keçirdiyi soyqırımı ifadə edən 
faktlardan məqsədəmüvafıq istifadə edilməlidir. Bu 
mənada qırğmlarm törədildiyi bütün bölgələrdə soyqırım 
tarixi muzeylərinin yaradılması faydalı olardı.
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1905-1907-ci illərdo Naxçıvanda ermənilərin törətdik- 
ləri qanlı qırğınlar bölgənin bir çox kəndlərinin tarixində 
iz buraxdı. Doğulduğum Culfa rayonunun Dizə kəndində 
uşaqlıq dövründən kənd əhalisinin dilindən tez-tez eşit- 
diyim «Şeiddik» («Şəhidlik») adı diqqətimi çoxdan cəlb 
etmişdi və tədqiqata başladıqdan sonra həmin adm tarixi 
ilə maraqlanmaq qərarma gəldim. Məlum oldu ki, Culfa 
rayonunun inzibati ərazisindəki dizəlilərin «Şəhidlik» 
adlandırdığı ərazi kütləvi qəbiristanlıqdır və o, həmin 
məşum illərin yadigarıdır. Bu qəbiristanlıqda bəhs olunan 
dövrdə Gal kəndində məskunlaşmış ermənilərin Dizə 
kəndi əhalisinə qarşı törətdikləri qanlı cinayətin 
qurbanları uyuyur. Galda məskən salmış erməni silahlı 
quldur dəstələri vaxtaşırı Dizəyə basqm edərək dinc 
əhalini qətlə yetirirmişləı*. Dizə kəndinin əhalisi 'Gal 
kəndinə gedən yolun üzərində, kənddən o qədər də uzaq 
olmayan Qarakol adlanan bulaqdan su gətirməyə 
gedəndə, eləcə də kəndin bu hissəsində yerləşən taxıl 
zəmilərində işləyərkən ermənilər tərəfmdən tutularaq 
qətlə yetirilirmiş. Kənd ağsaqqalları və ziyalılarmdan 
aldığımız məlumatlara görə,' qəbiristanlıqda 1905-1906-cı 
illərdə qətlə yetirilmiş yüzədək dinc, heç bir günahm 
sahibi olmayan azərbaycanlı uyuyur.

Dizə kənd orta məktəbinin ədəbiyyat müəllimi, 
vətənpərvər ziyalı Ədalət Əhmədovun verdiyi başqa bir 
məlumat d a ' maraq doğurur. Belə ki, ermənilər öz 
sələflərinin törətdiyi qanlı cinayətin əyani sübutu olan bu 
qəbiristanlığı yer üzündən silmək üçün hiyləyə əl atmışlaı*. 
Əvvəlcə onlar Dizə kəndindən Gal kəndinə 1982-1983-cü 
illərdə çəkilən asfalt yolun qəbiristanhğm ərazisindən 
keçməsinə və beləliklə, məzarlarm bir hissəsinin asfalt
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altmda qalaraq itməsinə nail olmuşlar. Lakin məzarlığın 
böyük bir hissəsi asfalt yoldan kənarda qaldığından 
Galda məskunlaşmış ermənilər elə həmin illərdə qəbirlərin 
guya eımənilərə məxsus olduğu barədə xəbər yayaraq 
dizəliləri həmin məzarları dağıtmağa təhrik etmişləı*. Son- 
radan kəndin yaşlı əhalisi qəbiristanlığın ermənilərə deyil, 
azərbaycanlılara məxsus olduğunu bildirsələr də, artıq 
məzarlarm bir çoxunun başdaşı ermənilərin özləri tərəfm- 
dən dağıdılmışdı. Bununla belə, ermənilərin azərbaycanlı- 
lara qarşı Naxçıvan ərazısində həyata keçirdikləri soyqırı- 
mm daha bir tarixi yadigarı olan, Dizə-Gal yolunun 3,5 
kilometrliyində yolun sol tərəfmdə yerləşən qəbiristanlıq- 
dakı məzarlar tamamilə itməmişdir və onları aydın şəkildə 
görmək mümkündür (şəkillərə bax).

Azərbaycan ərazisində bu cür qəbiristanlıqların möv- 
cudluğu (Qubada tapılmış kütləvi məzärlıq da bunu sübut 
edir) şübhə doğurmur. Həmin məzarlıqlar erməni cinayət- 
lərinin sübutu olan tarixi abidələr kimi xüsusi mühafızə 
olunrrialı, gələcək nəsillərin qan yaddaşına yazılmalıdır.
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