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GİRİŞ 

 

 

Böyük Güclərin geosiyasi maraqlarının toqquşması konteks-

tində ―erməni məsələsi‖nin yeri, bu dövlətlərin siyasətlərinə uyğun 

olaraq silahlandırılan və güc qazanan ermənilər tərəfindən gerçəkləş-

dirilən kütləvi qırğınların mahiyyətinin araşdırılması, rəqabət və 

təhriklər nəticəsində ortaya çıxan problemin Azərbaycan üzərindəki 

ağır nəticələrinin xarici mənbələr və arxiv materialları əsasında aşkara 

çıxarılaraq təhlil edilməsi son dərəcə elmi, siyasi əhəmiyyət kəsb edir. 

Məlum olduğu kimi, ermənilər XX əsrin əvvəllərində özlərinin soyqı-

rımına məruz qaldıqlarını önə sürərək, bütün dünyada bu iddianın 

təbliğatını aparırlar. Halbuki tarixi sənədlər bu iddianın tam əksini 

sübut etməkdə və ermənilərin Azərbaycan, eyni zamanda Şərqi 

Anadoluda soyqırımı gerçəkləşdirdiklərini ortaya qoymaqdadır. Bu 

araşdırma başlıca olaraq Böyük Britaniyanın Milli Arxivlərində (The 

National Archives of United Kingdom) yer alan sənədlər əsasında 

hazırlanmışdır. İngiltərə arxivləri ermənilərin törətdikləri cinayətlərlə 

bağlı reallıqların aşkara çıxarılmasında əsas rol oynayan qiymətli 

materiallara sahibdir. Bu sənədlərdə erməni faktorunun Böyük Güclər, 

xüsusilə də İngiltərə üçün əhəmiyyətini ifadə edən ingilis dövlət 

adamlarının öz aralarındakı yazışmaları və yüksək səviyyəli rəsmi 

şəxslər tərəfindən imzalanmış çox gizli raportlar mövcuddur.  

Böyük Britaniya arxivlərində yer alan sənədlər tarixi 

reallıqların ortaya çıxarılması və araşdırılan problemin daha obyektiv 

kriteriyalar içərisində dəyərləndirilməsi baxımından olduqca vacibdir. 

Çünki Qərb dünyasında ermənilər və onların havadarları istər 

Azərbaycan, istərsə də Türkiyədəki materialların obyektiv deyil, 
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tərəfli olduğu yönündə təbliğat aparmaqdadırlar. Əlbəttə, Azərbaycan 

və Türkiyə arxivlərində yer alan materiallar tarixi həqiqətlərin ortaya 

çıxmasında böyük önəmə sahibdir, lakin obyektiv dəyərini qoruması 

baxımından məsələnin başlıca olaraq Böyük Britaniyanın arxiv 

materialları əsasında tədqiq edilməsinin daha faydalı olacağı qənaətin-

dəyik. Ermənilər tərəfindən törədilən cinayətlərin Azərbaycan və 

Türkiyə arxivlərində yer alan sənədlər əsasında isbatının Qərb icti-

maiyyətində o qədər də inandırıcı olmadığını nəzərə alaraq və ya belə 

düşünərək, reallıqların məhz İngiltərə arxivlərindəki sənədlərə söykə-

nərək aşkara çıxarılmasını qarşıya qoyduq. Bu materiallar Pantu-

ranizm ideologiyasının ortadan qaldırılmasında ermənilərdən baryer 

olaraq istifadə edildiyini, Türkiyə ilə Azərbaycan, dolayısı ilə Türk 

Dünyası arasındakı əlaqələrin kəsilməsi hesaba qatılaraq Ermənistan 

dövlətinin yaradılmasının Antanta dövlətlərinin birbaşa maraqları 

daxilində olduğunu, bu məqsədlə maliyyələşdirilən və hərbi baxımdan 

silahlandırılan erməni dəstələrinin 1917-1920-ci illər arasında Cənubi 

Qafqazda, xüsusilə də Azərbaycanda yerli əhaliyə qarşı sistemli 

soyqırımı siyasəti yeritdiklərini sübut edir. Düşünürük ki, erməni 

iddialarına tutarlı şəkildə cavab vermənin, əsas olaraq da dünya 

ictimaiyyətinə həqiqətləri çatdırmağın yolu digər materiallarla 

birlikdə, Böyük Britaniyadakı arxiv sənədlərinə də müraciət etməkdən 

keçir.  

Arxiv materialları ilə yanaşı rus, ingilis, türk, erməni alim-

lərinin və rəsmi nümayəndələrin tarixi sənəd mahiyyətindəki əsər-

lərinə də geniş yer verilmişdir. Hesab edirik ki, əldə edilən mate-

rialların təhlili Böyük Güclərin, xüsusilə İngiltərənin erməni məsələsi 

ilə bağlı siyasətinin müəyyən cəhətlərini yenidən gözdən keçirməyə, 

eyni zamanda XX əsrin əvvəllərində Cənubi Qafqazda apardığı 

siyasəti səciyyələndirən məqsəd və mahiyyətini daha geniş şəkildə 

anlamağa imkan yaradacaqdır.  
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Bu işin ərsəyə gəlməsində böyük rolu olan Azərbaycan Res-

publikasının Prezidenti yanında Elmin İnkişafı Fonduna, arxiv mate-

riallarının əldə edilməsində verdiyi məlumatlara və tövsiyələrə görə 

Atatürk Universitetinin dosenti, görkəmli tədqiqatçı Tolqa Başaka 

minnətdaram. Çünki həqiqətən də mövzu ilə bağlı İngiltərənin Milli 

Arxivlərində yer alan fondların yeri əvvəlcədən müəyyənləşdirilmə-

diyi təqdirdə lazım olan sənədləri tapmaq olduqca çətindir. Bununla 

yanaşı, Londonda apardığım tədqiqatlar əsnasında göstərdikləri xoş 

münasibət və yardımlarından dolayı İngiltərə Milli Arxivinin əmək-

daşlarına, eyni zamanda Londonda qaldığım müddət içərisində diqqət-

lərini məndən əsirgəməyən AZAL-ın Böyük Britaniya və ABŞ üzrə 

rəsmi nümayəndələri Kamran Qacara və Elnur Şəfiyevə də öz dərin 

təşəkkürlərimi bildirirəm. Və təbii ki, arxiv materiallarının toplanıl-

ması və belə bir tədqiqat əsərinin hazırlanması üçün məni həmişə 

motivasiya edən ―İrs‖ jurnalının baş redaktoru, tarix üzrə fəlsəfə 

doktoru Musa Mərcanlıya da öz minnətdarlığımı bildirirəm. 
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İngiltərənin geosiyasi planlarında “erməni məsələsi”nin yeri 

 

İngiltərənin Azərbaycanla bağlı geosiyasi maraqları, ümumilikdə 

Qafqaz siyasəti ―tarixi Şərq məsələsi‖nin ayrılmaz tərkib hissəsi kimi 

dəyərləndirilməlidir. İnkaredilməz həqiqətdir ki, tarixən hər bir böyük güc 

öz imperialist siyasətini həyata keçirərkən müxtəlif bəhanələrdən və 

amillərdən istifadə etmişdir. Hal-hazırda dünyada baş verən hadisələrdə, 

böyük güclərin geosiyasi maraqlarında da bu amilləri müşahidə etmək 

mümkündür. XX əsrin əvvəllərində İngiltərənin istər Osmanlı ərazilə-

rində, istərsə də Cənubi Qafqazda öz geosiyasi maraqlarını həyata keçir-

məsində başlıca rol oynayan amillərdən biri də məhz ermənilər idi. Qeyd 

etmək lazımdır ki, ermənilər XIX əsrin sonları və XX əsrin əvvəllərində 

İngiltərənin geosiyasi maraqlarının icraçısına çevrilsələr də, öz növbə-

sində dünyanın bu böyük gücündən gələcəkdə qurulması planlaşdırılan 

―Ermənistan Dövləti‖ üçün öhdəliklər də tələb etmişdilər. Yəni ingilis-

erməni əlaqələrini bir növ ―qarşılıqlı istifadə və faydalanma‖ münasi-

bətləri çərçivəsində xarakterizə etmək olar. Qeyd olunduğu kimi, İngiltərə 

―erməni məsələsi‖nin ortaya çıxmasında və millətlərarası problemə çev-

rilməsində başlıca rol oynamış, özünün Osmanlı torpaqları ilə bağlı 

ekspansionist siyasətində, o cümlədən Cənubi Qafqazla bağlı geosiyasi 

maraqlarında ermənilərdən əsas vasitə kimi istifadə etmişdir. Bu məsə-

ləyə keçməzdən əvvəl ingilislərlə ermənilər arasındakı münasibətlərin 

tarixinə nəzər salmağı vacib hesab edirik. 

Hər iki millət arasındakı münasibətlərin kökü orta əsrlərə qədər 

gedib çıxır. Bəzi mənbələrdə ermənilərin VII əsrdə İngiltərədə mövcud 

olduqları göstərilir (36, s. 48; 39, s. 73). Bu dövrdə ermənilər Ərəb-İslam 
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dövlətinin genişlənməsi nəticəsində Avropaya gəlmiş, az bir hissəsi də 

İngiltərədə məskunlaşmışdır. Orta əsrlərdə başlayan əlaqələr daha çox 

dini və ticarət səviyyəsində inkişaf etmişdir. Xüsusilə xaçlı səfərləri əsna-

sında Kilikiya ətrafındakı ermənilər ilə İngiltərədən bu səfərə qatılanlar 

arasında ən üst səviyyədə əlaqələr qurulmuş və türklərə qarşı xaçlılar ilə 

ittifaq quran ermənilərin bu münasibəti digər xaçlılar kimi ingilislərdə də 

böyük rəğbət yaratmışdır. Türk tədqiqatçıları Sədat Laçınər və Ehsan Bal 

bəzi erməni mənbələrinin “ermənilərin türk işğalından qaçaraq İngil-

tərəyə sığınmış olduqları, hətta türklər əleyhinə Avropada təbliğatlar 

apardıqları, hər iki xalq arasındakı münasibətlərin isbatı olaraq ingilis 

kralı III Henri ilə Hetum arasındakı məktublaşmalar” barədə verdikləri 

məlumatları müqayisəli şəkildə təhlil edərək göstərirlər ki, istər xaçlı 

səfərləri əsnasında, istərsə də sonrakı dövrlərdə ermənilərin İngiltərə və 

Avropanın digər xristian ölkələrində dəstək axtarışları ermənilərin yaşa-

dıqları ərazilərdəki xalqlara qarşı kənar güclərdən yardım umduğunu 

ortaya qoyur (39, s. 74). 

Daha sonrakı dövrlərdə ermənilər İngiltərənin xarici siyasətinin 

önəmli bir parçasına çevrildilər. Bu, hər şeydən əvvəl ingilislərlə təmas 

vəziyyətində olan bəzi erməni tacirlərinin Şərq dillərini (osmanlıca, 

farsca, hindcə və s.) bilmələrindən irəli gəlirdi. Bununla birlikdə onların 

xristian olmaları da ermənilərə böyük üstünlük qazandırmışdır. Bu 

dövrdə Hindistanı və ümumiyyətlə, Asiyanı müstəmləkələşdirmə siyasəti 

yeridən İngiltərə üçün ermənilər çox əlverişli bir vasitə ola bilərdi ki, bu 

da öz bəhrəsini verdi. İngiltərənin Hindistana girişində ermənilər böyük 

rol oynadılar. Bölgəni çox yaxşı tanıyan və dil problemi olmayan ermə-

nilər başlanğıcda İngiltərəyə könüllü olaraq yardım etdilər. Hətta İngiltə-

rənin Şərq ticarətində önəmli paya da sahib oldular. Ermənilər sadəcə 

Hindistan deyil, İngiltərə-İran xəttində də önəmli paya sahib idilər. Onlar 

əsas olaraq ipək, qumaş və ədviyyat ticarəti ilə məşğul idilər (111).  
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XVII əsrdə erməni tacirlərinin xidmətləri nəzərə alınaraq onlar 

Kraliyyət Fərmanı (Royal Charter) ilə mükafatlandırılmış və İngiltərənin 

azad vətəndaşları statusuna layiq görülmüşlər. Ticarətdəki bu uğurlar in-

gilislərin ermənilərə olan rəğbətini daha da artırmış və sonrakı dövrlərdə 

bu rəğbət özünü siyasətdə də göstərmişdir (39, s. 75). Bu rəğbətin arxa-

sında ingilis milli maraqlarının dayandığını xüsusilə qeyd etmək lazımdır. 

Yeddiillik müharibələrdən
1
 Birinci Dünya müharibəsinə qədər olan 

dövrdə getdikcə güc itirən və ―xəstə adam‖ deyə adlandırılan Osmanlı 

imperiyasının zəngin və strateji əraziləri bir çox müstəmləkəçi dövlət 

kimi İngiltərənin də diqqətini çəkmişdi. Bu müstəmləkəçi dövlətlər Os-

manlı imperiyasının əraziləri uğrunda öz aralarında qızğın rəqabət apa-

rırdılar. Başlıca imperialist dövlətlər olan İngiltərə, Rusiya, Fransa, sonra-

dan Almaniya və İtaliya üçün ən önəmli məsələ Osmanlı torpaqlarının 

necə bölüşüləcəyi, bu imperiyanın qeyri-müsəlman etnik ünsürlərindən 

hansı şəkildə öz mənafeləri üçün yararlanılması idi.  

XVIII əsrin sonlarından etibarən Osmanlı dövlətinin ərazi bütöv-

lüyünü müdafiə etmək siyasətini yeridən İngiltərə 1877-1878-ci illər 

Osmanlı-Rusiya müharibəsindən sonra Osmanlı imperiyasının ərazi bü-

tövlüyünə əsaslanan ənənəvi siyasət prinsiplərindən zahirən ayrılmasa da, 

bu dövlətin özü üçün strateji əhəmiyyət daşıyan ərazilərinə sahib olmaq 

                                                 
1
Qeyd: Yeddiillik müharibələri İngiltərənin məşhur siyasi və dövlət xadim-

lərdindən Uinston Çörçil (Winston Churchill) Birinci Dünya müharibəsi ola-

raq adlandırır. 1756-1763-cü illər arasında baş verən bu müharibəyə çox 

sayda dövlət – koloniyaları ilə birlikdə İngiltərə, Fransa, İspaniya, Portuqa-

liya, Prussiya, Avstriya, Müqəddəs Roma imperiyasına daxil olan əksər al-

man knyazlıqları, Rusiya, İsveç, Saksoniya, Sarduniya qatılmış və müharibə 

Uzaq Şərq, Hindistandan Avropaya, oradan bütün Amerika materikinə qədər 

olan bütün ərazilərdə cərəyan etmişdir. İngiltərə və müttəfiqlərinin qalib gəl-

diyi müharibə Birinci Dünya müharibəsi olaraq dəyərləndirilir (bax: 

H.V.Bowen. War and British Society (1688-1815). Cambridge: Cambridge 

University press, 1998, p. 7). 

https://az.wikipedia.org/wiki/M%C3%BCq%C9%99dd%C9%99s_Roma_imperiyas%C4%B1
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və ya ən azından bu ərazilər üzərində nəzarət və təsirini gücləndirmək 

siyasətinə yönəldi. Digər bir ifadə ilə, əvvəllər Osmanlı dövlətinin ərazi 

bütövlüyünü müdafiə edən İngiltərə XIX əsrin ikinci yarısından etibarən 

Osmanlı dövlətini yıxmaq məqsədini daşıyan bir siyasəti mənimsəməyə 

başladı. Bunun əsas səbəbi də ondan ibarət idi ki, İngiltərənin siyasi 

xadimləri əvvəllər Hindistan yolunun Osmanlı dövlətinin ərazi bütövlüyü 

ilə təminat altına alınacağı fikrini mənimsəmişdilər. Lakin XIX əsrdən 

etibarən bu dövlətin çox qısa bir müddətdə dağılacağını dərk edən 

İngiltərə Osmanlı dövlətinin torpaqları üzərində yeni dövlətlər yaratmağı 

və bu sayədə Hindistanı və Hindistan yolunu təminat altına almağı 

qarşısına məqsəd qoydu. İngiltərənin əsas məqsədi bunlar idi: 

a) Öz ərazi bütövlüyünü qoruya bilməyən və itirən Osmanlı 

dövlətinin torpaqlarının İngiltərənin maraqlarına zərər verə biləcək və 

müstəmləkələrini təhdid edə biləcək bir ölkənin əlinə keçməsinə mane 

olmaq; 

b) Rusiyanın isti dənizlərə enməsinin qarşısını almaq üçün əvvəllər 

Osmanlı dövlətinin ərazi bütövlüyünü qorumaq istəyən İngiltərənin artıq 

bu dövlətin sonunun yaxınlaşdığını gördüyü üçün Osmanlı imperiyasının 

torpaqları üzərində özündən asılı dövlətlər yaratmaqla müstəmləkələrinin 

təhlükəsizliyini təminat altına almaq (bu barədə ətraflı bax: 24, s. 564-

567; 28, s. 200-201). 

Erməni məsələsi də İngiltərənin bu siyasətinin bir parçası idi və 

qlobal xarakterli həmin məsələnin ortaya çıxmasında İngiltərə-Rusiya 

rəqabətləri böyük rol oynamışdır. Erməni məsələsini ortaya atmaqla 

İngiltərə sadəcə Osmanlı torpaqlarını parçalamağı və parçalanmış ərazilər 

üzərində hegemonluq qurmağı hədəfləməmiş, eyni zamanda Rusiyanın 

Aralıq dənizinə enməsinin qarşısını almaq istəmişdir. Məlum olduğu 

kimi, İngiltərə dünyanın ən böyük dəniz gücünə sahib idi və dünya 
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ticarətini əlində saxlayırdı. Qazandığı zəfərləri ilə rəqibsiz bir gücə 

çevrilmişdi. İngiltərənin ali strategiyası güclü diplomatik və strateji balans 

əsası üzərində qurulmuşdu. 1890-cı illərdə İngiltərə Fransa ilə açıq dəniz-

lərdə, Afrikada, Yaxın və Uzaq Şərqdə, Almaniya ilə Avropa rəqabətində 

və Osmanlı imperiyasının torpaqları üzərində, Rusiya ilə də Yaxın 

Şərqdə, Balkanlarda, Anadoluda və Asiyada, xüsusilə Əfqanıstan və Çin-

də rəqib idi. Eyni zamanda Osmanlı imperiyasının torpaqları İngiltərəni 

çox maraqlandırırdı. Buna görə də Balkanlarda Bolqarıstanı, Anadoluda 

Ermənistanı, Yaxın Şərq torpaqlarında da özündən asılı ərəb dövlətləri 

yaratmaqla Rusiya, Fransa və Almaniyaya qarşı rəqabət və güc müba-

rizəsində ingilis maraqlarına uyğun olaraq üstünlük əldə etmək istəyirdi. 

İngiltərə baxımından ―erməni məsələsi‖nin mənası da bu üstünlüyə nail 

olmaq üçün ondan vasitə kimi istifadə etməkdən irəli gəlirdi (16, s. 223; 

28, s. 129-131). 

Qeyd etmək lazımdır ki, 1878-ci il tarixli San-Stefano anlaşmasının 

16-cı maddəsi İngiltərəni Rusiyanın Osmanlı torpaqlarını işğal edəcəyi 

düşüncəsi ilə qorxutmuşdu. Əgər Rusiya Şərqi Anadolu yolu ilə bir 

tərəfdən İsgəndərun, digər tərəfdən də Mesopotamiya yolu ilə Bəsrə 

Körfəzinə ensəydi, İngiltərə üçün ciddi və ağır nəticələr yarana bilərdi. 

İngiltərəyə görə, bu təhlükəni aradan qaldırmağın yeganə yolu yuxarıda 

da qeyd edildiyi kimi, Osmanlı dövlətinin ərazi bütövlüyünü müvəqqəti 

olsa da, qorumaq və onun torpaqları üzərində nəzarət qurmaq olmuşdur. 

İngiltərə bu planı reallaşdırmaq üçün Berlin anlaşmasından öncə Rusiya-

nın təhdidinə qarşı osmanlılarla müdafiə anlaşması imzalamaq istədi (40, 

s. 22). İngiltərənin Xarici İşlər naziri Robert Solsberinin Rusiyanın təzyiqi 

qarşısında İngiltərənin türklər üçün deyil, Osmanlı imperiyası üçün 

mübarizə aparacağını dilə gətirməsi çox düşündürücüdür (38, s. 5). Bu 

söz əslində çox şeyi açıqlayır. Buradan aydın olur ki, İngiltərəni qətiyyən 

türklər maraqlandırmamışdır. Solsberiyə görə, ruslar Qarsı almaqla kifa-

yətlənməyəcək, Anadolunu da eyni Balkanlar kimi parçalayacaqdı. Bu 
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vəziyyətə mane olmaq üçün İngiltərə ilə Osmanlı dövləti arasında Asiya 

torpaqlarının müdafiəsini nəzərdə tutan bir ittifaq anlaşmasının imzalan-

ması vacib idi (40, s. 5). Yeni anlaşmanın Berlində imzalanması qərarlaş-

dırıldı. Osmanlı dövləti İngiltərənin Berlində onu dəstəkləyəcəyini ümid 

edirdi. Lakin İngiltərə Osmanlı dövlətinin vəziyyətinin gərgin olduğunu 

bildiyindən Berlin Konqresində təhdid yoluna baş vuraraq Osmanlıdan 

Kipr adasını müvəqqəti də olsa aldı. 4 iyun 1878-ci ildə imzalanan və 15 

iyul 1878-ci ildə II Əbdülhəmid tərəfindən təsdiq edilən anlaşmaya görə, 

Osmanlı dövləti Şərqi Anadoluda yaşayan ermənilər üçün İngiltərə ilə 

birlikdə qərarlaşdıracağı islahatlar aparacaqdı. İngiltərə də Şərqi Anadolu-

dakı rus təhdidini aradan qaldırmaq üçün bu təhlükə sovuşuncaya qədər 

Kipri əlində saxlayacaqdı. Beləliklə, İngiltərə Hindistana gedən ən qısa 

yolun təhlükəsizliyini təmin etmiş oldu (32, s. 15). Göründüyü kimi, 

islahatlar barəsində İngiltərə erməniləri deyil, öz maraqlarını qorumaq 

üçün siyasət yeritmiş və Rusiyaya qarşı baza olaraq Kipr adasını ələ 

keçirmişdir.  

1880-ci ildə antitürk düşüncələri ilə məşhur olan V.Qladstonun 

seçkilərdə qalib gələrək Baş nazir seçilməsi ilə İngiltərə sanki ermənilərin 

vəkilinə çevrilmiş oldu (32, s. 168). Qladston ilk iş olaraq ―erməni 

məsələsi‖nə yenidən nəzər yetirmiş, Bab-ı Aliyə (Osmanlıya – E.Ş.) nota 

göndərərək ermənilərin məskunlaşdığı yerlərdə islahatların aparılmasını 

tələb etmiş, Osmanlı dövləti isə öz cavabında islahatların onsuz da apa-

rıldığını bildirmişdir (24, s. 570). Qladstonun bu təşəbbüsü ermənilərdə 

böyük ümidlər doğurmuşdur. 1880-ci illərdən başlayaraq İngiltərənin dəs-

təyini arxasında hiss edən ermənilər öz fəaliyyətlərini daha da artıraraq 

müstəqil Ermənistan dövlətini yaratmaq üçün müxtəlif cəmiyyətlər qur-

mağa başladılar və yerlərdə dövlət əleyhinə üsyanlar çıxardılar. Erməni-

lərlə müsəlmanlar arasında baş verən münaqişələr Avropada ermənilərin 

türklər tərəfindən qətl edildikləri şəklində təbliğ olundu. İngiltərə Rusiya 

və Fransa ilə birlikdə islahat məsələsini yenidən gündəmə gətirdi. Bu üç 
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dövlətin İstanbuldakı səfirləri Erməni Patrikliyinin də əsas götürdüyü 

prinsiplər çərçivəsində 11 may 1895-ci ildə Bab-ı Aliyə bir memorandum 

verərək 6 vilayət – Ərzurum, Bitlis, Van, Sivas, Diyarbəkir və Harput – 

üçün islahat layihəsini təqdim etdilər. İngiltərə bu layihəyə adı keçən 

vilayətlərə təyin ediləcək valilərin dövlətlər tərəfindən təyin və ya azad 

edilməsi haqqında bir maddə əlavə etmək istəsə də, Rusiya ilə Fransa bu 

təklifi rədd etdilər. Çünki İngiltərənin bu təklifinin qəbul edilməsi ona 

―erməni məsələsi‖nə istədiyi kimi müdaxilə etmək hüququnun verilməsi 

mənasına gəlirdi. İngiltərə Osmanlıya bu layihəyə ən qısa müddətdə 

müsbət cavab verməzsə, hərbi gücdən istifadə edəcəyini bildirdi. Bu təh-

did öz növbəsində Rusiyanı narahat etməyə bilməzdi. İngilislərin ―erməni 

siyasəti‖nin əsl niyyətinin Osmanlı imperiyasının Şərqi və Cənub-Şərqi 

Anadolu bölgələrini öz nəzarəti altına almaq istədiyini və əgər İngiltərə 

burada yaşayan ermənilər üzərində hegemonluq qurarsa, bunun öz sər-

hədləri daxilindəki ermənilərə də təsir edəcəyini anlayan Rusiya hərbi 

gücə baş vurmağın əleyhinə olduğunu açıqlayınca, Osmanlı dövləti cəsa-

rətlənərək İngiltərə tərəfindən təqdim olunan islahat layihəsini rədd etdi. 

İngiltərə onun niyyətlərini başa düşən Rusiya və Fransa qarşısında isla-

hatlar barəsində Osmanlı dövlətinin üstünə çox getməsə də, yeni prob-

lemlər yaratmağa davam etdi (24, s. 569-571). Bu problemlər İngiltərənin 

Osmanlı torpaqlarında protestant missionerlərin fəaliyyətlərini daha da 

yönləndirməsi, geosiyasi məqsədli psixoloji hərəkatlara dəstək verməsi, 

türk düşmənçiliyi üzərinə qurulu olan ideoloji fikirləri silahlanma sayə-

sində düşüncədən praktikaya keçirməsi və s. ilə xarakterizə oluna bilər. 

Radikal erməni millətçiliyinin oyanmasında bu fəaliyyətlərin böyük rolu 

olmuşdur. Qeyd etmək lazımdır ki, erməni milli şüuru böyük güclərin 

geosiyasi gözləntilərinin fərqli, hətta bir-biriylə toqquşan maraqları nəti-

cəsində ortaya çıxmışdır. Erməni terror təşkilatlarından da əsas silah ola-

raq geosiyasi məqsədlərə xidmət edəcək tərzdə istifadə olunmşdu. Böyük 

Güclərin ayrı-ayrılıqda geosiyasi planlarının erməni terror təşkilatları 

üzərində böyük təsiri var idi (bu barədə ətraflı bax: 24, s. 571-580; 28, s. 
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184-188; 43, s. CXLVI-CXLIX). Məhz həmin təsirlərin nəticəsi idi ki, 

çox sayda türk-müsəlman əhali XIX əsrin sonlarından etibarən qurulmağa 

başlayan erməni terror təşkilatlarının qurbanına çevrildi. Bu terror təşki-

latlarının silahlandırılması ilə Anadoluda və Qafqazda qanlı cinayətlərə 

imza atıldı. 

Bir məsələni də xüsusilə qeyd etmək lazımdır ki, bu terror təşki-

latlarından öz mənafeləri üçün yararlanmaq istəyən dövlətlər, xüsusilə 

Rusiya ilə İngiltərə aralarındakı geosiyasi rəqabətə baxmayaraq, 1895-ci 

ildən sonra getdikcə güclənən Almaniya qarşısında bir-birilərinə yaxınlaş-

mağa başladılar. Daha doğrusu, Almaniya qorxusu hər iki dövləti bir-

birinə yaxınlaşdıran ən önəmli faktor oldu. Aralarındakı ixtilaflı məsə-

lələri uzlaşma yolu həll etməyi qarşılarına qoyan Rusiya və İngiltərə mü-

nasibətlərini 1907-ci ildə imzaladıqları bir müqavilə ilə yenidən qurdular 

və Antanta çərçivəsində birlikdə hərəkət etməyə başladılar. Hər iki döv-

ləti maraqlandıran məsələ Almaniyanı ―Şərq‖ məsələsindən uzaqlaşdıra-

raq, Osmanlı dövlətinin zəngin strateji torpaqlarına sahib olmaq idi (bax: 

24, s. 443-450; 28, s. 128-136). Lakin Birinci Dünya müharibəsinin son-

larına doğru dünyanın siyasi mənzərəsində önəmli dəyişikliklər baş verdi. 

1917-ci ildə oktyabr çevrilişinin baş verməsi ilə Antantanın əsas üzv-

lərindən biri olan Rusiya müharibədən çəkilmək məcburiyyətində qaldı. 

Antanta ittifaqında Rusiya ilə boşalan yeri ABŞ əvəz etdi. Beləliklə, 

erməni təşkilatları üzərində tam nəzarət belə demək mümkündürsə, 

İngiltərəyə keçdi.  

İngilislər Birinci Dünya müharibəsi illərində də erməni təşkilat-

larına dəstək verərək onları etnik-milli münaqişələrə təşviq etmiş, öz siya-

sətinə uyğun olaraq ermənilərin siyasi gələcəyinə dair öhdəliklər götür-

müş, ―Müstəqil Ermənistan‖ üçün ciddi vədlər vermiş, sadəcə Şərqi Ana-

doluda deyil, Cənubi Qafqazda da onlardan yararlanmış, ―erməni məsə-

ləsi‖ni Azərbaycanda və onun ayrılmaz parçası olan Naxçıvanda 
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gündəmdə tutmuşdur. Bu təşviq hərəkətlərinin pərdə arxası nə idi? 

Ermənilərin vəziyyəti ingilisləri bu qədər yaxından maraqlandırırdısa, 

nəyə görə Osmanlı torpaqları üzərində özündən asılı milli dövlətlər 

yaratma siyasətinə uyğun olaraq Şərqi Anadoluda bir erməni dövlətini 

qurmadı? Osmanlı İmperiyasını parçalayaraq onun torpaqları üzərində 

mandatlıq rejimi ilə özündən asılı çox sayda dövlətlər (ərəb dövlətləri – 

E.Ş.) yaradan İngiltərə baxımından bu ərazidə ―erməni dövləti‖nin 

yaradılması çətin idimi? ―Erməni dövləti‖nin yaradılması planının Cənubi 

Qafqaza ixrac edilməsinin əsas səbəbləri nə idi? Bu suallara cavab verə 

bilmək üçün o dövrün siyasi proseslərini diqqətlə təhlil etmək lazım gəlir.  
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“Erməni dövləti”nin yaradılması planının və ermənilər tərəfindən 

azərbaycanlılara qarşı törədilən soyqırımı cinayətlərinin  

pərdə arxası 

 

Geostrateji baxımdan Cənubi Qafqaz İngiltərə üçün böyük əhəmiy-

yətə malik idi. Xüsusilə Azərbaycan, onun iri sənaye-maliyyə mərkəzi 

olan Bakı üzərində nəzarətin ələ keçirilməsi və Xəzər limanının zəbt 

olunması cəhdləri ingilis siyasətinin ənənəvi və prioritet istiqamətlərindən 

idi, eyni zamanda onun ümumilikdə Avrasiya ilə bağlı əsas geosiyasi 

konsepsiyasına uyğun gəlirdi. Xəzər dənizinə sahib olmaq təkcə Qafqaza 

deyil, eyni zamanda Mərkəzi Asiyada nəzarət qazanmaq, Hindistana 

gedən yolu qorumaq demək idi (12, s. 208). Lakin 1917-ci ildə Rusiyada 

baş verən hadisələr nəticəsində Qafqaz Osmanlı dövləti üçün açıq dəhlizə 

çevrildi. Meydana gələn proseslər türklərə Qafqaz vasitəsilə İrana və Orta 

Asiyaya girmək üçün əlverişli imkan yaratmış, Hindistan təhlükə altına 

düşmüşdü. Çar Rusiyasında ortaya çıxan qarışıqlıqlar türklərə öz plan-

larını tətbiq etmək üçün bir fürsət yaratmışdı. Bununla yanaşı, Pantürkist 

(və ya Turançılıq) arzuların reallaşması üçün də bir yol açılmışdı.  

Məlum olduğu kimi, ―Turançılıq‖ ideologiyası Birinci Dünya mü-

haribəsi dövründə iqtidarda olan ―İttihad və Tərəqqi‖ Partiyasının xarici 

siyasətində önəmli bir rol oynayırdı. ―Turan‖ sözü fars mənşəli olub, iran-

lıların İranın şimal-şərqindəki ölkələrə verdikləri addır. ―Turançılıq‖ məf-

humu ilk dəfə Macarıstanda 1839-cu illərdən etibarən istifadə olumağa 

başlanmış və ―uzaq anavətən düşüncəsi‖ mənasını özündə ehtiva etmişdir 

(31, s. 126). Qeyd etmək lazımdır ki, Macarıstan sadəcə ―Turançılıq‖ 

məfhumunun ilk istifadə olunduğu yer olmamış, eyni zamanda XIX əsrin 

sonlarına doğru Pantürkizm cərəyanının da ortaya çıxdığı ilk məkan 
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olmuşdur. Heç təsadüfi deyildir ki, macar şərqşünası Arminius Vamberi 

türkçülüyün qurucusu hesab olunur. “Orta Asiyaya səyahət” adlı kitabın-

da Vamberi “Bir türk xanədanı olaraq Osmanlı dövləti dinləri, dilləri və 

tarixləriylə bir-birilərinə bağlı olan türk xalqlarını bir araya gətirərək 

Adriatik sahillərindən Çinin içərilərinə qədər güclü bir imperiya qura 

bilərdi. Anadolululardan, azərbaycanlılardan, türkmənlərdən, özbəklər-

dən, qırğızlardan və tatarlardan mütəşəkkil olan bir türk bloku şimal 

qonşusuna (Rusiya) qarşı  bugünki Türkiyədən (Osmanlı dövləti) daha 

balanslı vəziyyətdə olardı” – deyə yazaraq, həm siyasi türkçülüyün proq-

ramını ilk dəfə ortaya qoymuş, həm də ―Adriatik sahillərindən Çinin içə-

rilərinə qədər‖ məfhumunu ilk dəfə işlətmişdir (63, p. 378). Göründüyü 

kimi, burada ―Turançılıq‖ ideyasının siyasi məna etibarilə türk mənşəli 

bütün xalqların Osmanlı dövlətinin hakimiyyəti altında birləşmələri və 

siyasi birlik qurmaları nəzərdə tutulurdu.  

Qeyd etmək lazımdır ki, Avropada meydana gələn milliyyətçi cərə-

yanları güc qazandıqca, Osmanlı ziyalıları da istər-istəməz bunun təsiri 

altında qalmışlar. Lakin Osmanlı dövlətindəki türkçülüklə bağlı proseslər 

sırf bu dövlətin sərhədləri içərisində yaşayan türklər düşünülərək uzun 

müddət ədəbiyyat, teatr və digər sənət sahələri ilə məhdud qalmışdır. Bü-

tün Türk Dünyasını əhatə edəcək şəkildə yayılan fikir tendensiyaları 

ümumiyyətlə, Rusiyadakı türklərdən gəlmişdir. İsmayıl bəy Qaspıralı 

türkçülüyün bəzi əsaslarını işləyib hazırlamışdı. Onun 1883-cü ildən 

etibarən  rus və türk dillərində nəşr etdirdiyi ―Tərcüman‖ qəzetinin 

türkçülük şüarı “dildə, fikirdə, işdə birlik” idi (11, s. 32; 31, s. 128).  

Türkçülük mövzusunda türk irqinə söykənən ilk əsaslı və sistemli 

siyasi şüar İsmayıl bəy Qaspıralının kürəkəni Yusif Akçura tərəfindən 

ortaya atılmışdır. O, “Üç tarz-ı siyasət” adlı kitabında 3 əsas mövzu – 

əvvəlcə ―Osmançılıq‖, sonra ―İslamçılıq‖, nəhayət, ―Türkçülük‖ üzərində 

dayanırdı (23, s. 27). 
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XX əsrin əvvəllərində Türkiyənin siyasi və ictimai xadimləri 

arasında Osmanlı dövlətinin tənəzzülünün qarşısını almaq məqsədilə hə-

yata keçirilməli olan siyasi tədbirlərlə bağlı gərgin müzakirələr gedirdi. 

Yusif Akçuranın qeyd olunan üç prinsipi həmin müzakirələrin əsas möv-

zusu idi. Gizli şəkildə Tibbiyə Məktəbində yaranan ―İttihad və Tərəqqi‖ 

Cəmiyyəti də bu  üç yoldan hansının tənəzzülün qarşısını alacağı, qurtu-

luşu təmin edəcəyi və reallığa uyğun olacağı üzərində baş sındırırdılar. 

İttihadçılar iqtidarı ələ keçirdikdən sonra ―Osmançılıq, İslamçılıq və 

Türkçülük‖ cərəyanlarının hər üçünə əsaslanan bir siyasət yeritməyə 

başladılar. Lakin Birinci Dünya müharibəsi başladıqdan sonra inkişaf 

edən proseslər nə Osmançılığın, nə də İslamçılığın reallaşmasının müm-

kün ola bilməyəcəyini ortaya qoydu. Müharibə irəlilədikcə, ərəblərin 

ingilislərə, ermənilərin də Antanta dövlətlərinə yaxınlaşmalarını görən 

rəhbərlik bütün diqqətini Qafqaz və Orta Asiyaya yönəldərək, dövlətin 

rəsmi ideologiyası olaraq Türküçülük, daha doğrusu Turançılıq xəttini 

qəbul etdi (bu barədə ətraflı bax: 11, s. 33-35; 20, s. 58; 31, s. 130). Digər 

tərəfdən, o dövrün məşhur türkçülərindən Yusif Akçura, Məmməd Emin 

Əfəndi, Halide Edip, Əli bəy Hüseynzadə, Əhməd bəy Ağaoğlu, Ziya 

Göyalp və başqalarının ―İttihad və Tərəqqi‖ Partiyasına daxil olmaları, 

türkçülük ideologiyasının partiya tərəfindən mənimsənilməsi Osmanlı 

dövlətinin xarici siyasətinə əsaslı təsir göstərmiş və xarici siyasətin 

―Turançılıq‖ üzərində qurulub möhkəmlənməsinə gətirib çıxarmışdı (11, 

s. 35). 

Qeyd olunduğu kimi, 1917-ci ildə Rusiyada meydana gələn 

qarışıqlıqlar türklərə öz planlarını və Pantürkist ideyalarını tətbiq etmək 

üçün bir fürsət yaratmış, beləliklə, Qafqaza və Xəzər ətrafına, oradan da 

Orta Asiyaya doğru irəliləmə ehtimalı daha da güclənmişdi. Şərqdəki 

ingilis maraqları baxımından ciddi təhlükə kəsb edən bu proseslər, 

Türkiyə, Azərbaycan, İran, Əfqanıstan və Orta Asiya türklərinin birliyi 

əsasında dünyanın siyasi sistemində çox güclü bir Türk-İslam ittifaqının 
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meydana gəlməsi ehtimalı İngiltərəni müəyyən tədbirlər almaq məcburiy-

yəti qarşısında qoydu. Çünki belə bir ehtimalın reallaşması İngiltərənin 

maraqlarına həm Orta Asiyada, daha sonra isə Cənubi Asiyada zərbə vura 

bilərdi (42, s. 320). Panturanizm təhlükəsi ilə qarşılaşan İngiltərə Qafqazı 

strateji baxımdan İran, Əfqanıstan və daha da önəmlisi Hindistandakı 

iqtidarı üçün həyati dərəcədə əhəmiyyətli hesab edirdi (30, s. 18). Yaxın 

gələcəkdə türk hegemonluğunun qurulması ehtimalı nəzərə alınaraq, 

İngiltərənin Asiyadakı mövqeyi baxımından real təhlükə mənbəyinin 

aradan qaldırılması üçün mütləq şəkildə Türkiyə ilə Türk Dünyası ara-

sında bir sədd yaradılmalıydı. Digər tərəfdən, Qafqazın türklər tərəfindən 

ələ keçirilməsi İngiltərənin yalnız regional deyil, ümumi maraqları baxı-

mından da mənfi nəticələr doğura bilərdi. Azərbaycandakı neft rezervləri 

ilə Gürcüstandakı mədən və kömür yataqlarının da türk və alman 

güclərinin əlinə keçməsi İngiltərənin bütün planlarını alt-üst edə bilərdi 

(29, s. 246). Məhz bu baxımdan baş verən proseslər qarşısında lazımi 

tədbirlər alınmalıydı. 

İngiltərənin prioritet məqsədi Qafqazdakı müxtəlif etnik və dini 

qruplar içərisində hansı millətin türklərə qarşı ciddi müqavimət göstərə 

biləcəyini müəyyənləşdirmək idi. Türksoylu olması baxımından Osman-

lıya rəğbət göstərən Azərbaycan türklərinə etimad göstərilməyəcəyi bəlli 

idi. Öz növbəsində Azərbaycan türkləri də İngiltərənin ermənilərə göstər-

diyi yardımlardan dolayı olduqca narahat idilər. Hətta bu yardım erməni-

lər tərəfindən azərbaycanlılara qarşı qıcıqlandırma metodu kimi də istifa-

də olunurdu. Ermənilərin xüsusi himayə altında olduqlarına dair ifadə və 

davranışları xalqda ingilis hökumətinin açıq şəkildə antiislam siyasət ye-

ritməsi yönündə fikirlər formalaşdırırdı (85). İngiltərənin Tehrandakı səfi-

ri cənab Marlin (C.Marling) Xarici İşlər Nazirliyinə göndərdiyi məlu-

matda Azərbaycanda yaşayan tatarların (türklərin – E.Ş.) getdikcə Tür-

kiyə türklərinə daha çox meyil etdiklərini bildirirdi (84). Xristian 

gürcülərin isə almanlarla XIX əsrdən bəri müəyyən əlaqələri vardı (ətraflı 
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bax: 31, s. 184, 195, 283). Vəziyyəti nəzərə alaraq İngiltərənin Ali Baş 

Qərargah rəhbərliyi tərəfindən verilən memorandumda sadəcə ermənilərə 

etimad göstərilə biləcəyi bildirilirdi (83). Nəticə etibarilə ingilis dəstəyi-

nin ən etibarlı namizədi xristian ermənilər idi. Ermənilərin əksəriyyəti-

nin çar ordusunda vuruşmuş olduqları və əgər müharibə Antanta döv-

lətlərinin xeyrinə bitərsə, onlara müstəqillik vəd edildiyindən əzmli 

şəkildə mübarizə aparacaqlarını da isbat etmələri də erməniləri layiqli 

namizədə çevirən amillərin başında gəlirdi. Əslində ermənilərin başqa 

yolu da yox idi, çünki onlar Antanta dövlətlərinə öz sadiqliyini nü-

mayiş etdirərək türklərə qarşı xəyanətkarlığın sıxıntısı içərisində 

idilər. Rus ordusu Ərzurum cəbhəsindən çəkilərkən ermənilər onların 

boşaltdıqları mövqelərə yerləşmişdilər. Bununla yanaşı, erməni hərbi 

dəstələrinin Qafqaza gətirilməsi üçün də bəzi fəaliyyətlər aparılırdı. 

Türklər qələbə qazandığı təqdirdə ermənilər çox şey itirəcəkdilər, 

lakin müttəfiqlərin zəfəri onlara çox şey qazandıra bilərdi. İngilislərin 

planları tamamilə fərqli idi. Onların əsas narahatlığı bölgəni türk və 

almanlara qarşı müdafiə tədbirləri ilə bağlı idi və bu tədbirlər içəri-

sində ermənilərə xüsusi olaraq böyük ehtiyac hiss olunurdu. Bu 

baxımdan onlar maddi və mənəvi baxımdan dəstəklənirdilər (33, s. 

323-324). 

Digər tərəfdən, ermənilərin ingilis dəstəyinin ən layiqli və eti-

barlı namizədinə çevrilməsinin əsas səbəblərini onların ―Böyük Ermə-

nistan‖ ideologiyası ilə yaşamalarında və mifoloji düşüncələrə olan 

inamlarında da axtarmaq lazımdır (bu barədə ətraflı məlumat üçün 

bax: 17, s. 38-45; 18, s. 65-81; 19, s. 47-62). Xüsusilə “vəd olunmuş 

torpaqlar” məsələsi erməni iddialarının başında gəlir. Məlum olduğu 

kimi, ermənilər dünya ictimaiyyətinə ən qədim xalq olduqlarını, Şərqi 

Anadolu və Qafqazın Hz. Nuh tərəfindən onlara vəd edildiyini isbat 

etməyə çalışırlar. Həmin vədlər çərçivəsində ―Böyük Ermənistan‖ ola-

raq xarakterizə olunan bu torpaqlar dünyanın ilk qədim dövlətlərindən 
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biri kimi Aralıq dənizi də daxil, Qaradənizdən Xəzər dənizinə qədər 

böyük bir ərazini əhatə edir. Erməni iddialarına görə, Türkiyənin şərq 

bölgələri, yəni Şərqi Anadolu ―Böyük Ermənistan‖ın ayrılmaz hissəsidir, 

Qərbi Ermənistan olaraq tanınır, Azərbaycan isə Şərqi Ermənistan olaraq 

bilinir (51, s. 47-48, 67; 52, s. 40).  

Ermənilər arasında dərin kök salan digər mifoloji xarakterli iddia 

isə onların “dünyanın ilk xristian xalqı” olmaları ilə bağlıdır. Bu 

iddiaya görə, Hz. İsa Eçmiədzinə (ermənilər Eçmiədzinin mənasını 

Tanrının yeganə oğlunun yer üzünə endiyi məkan olaraq izah edirlər – 

E.Ş.) enərək, ilk kilsəni məhz burada inşa etmiş, onu digər kilsələrdən 

fərqli olaraq daha ehtişamlı bir mövqeyə gətirmişdir (35, s. 19; 43, s. 

126). Bunun da səbəbi ermənilərin Tanrı tərəfindən “seçilmiş bəndə” 

olması ilə əlaqələndirilir.  

Göründüyü kimi, önə sürülən bu iddialar ―Böyük Ermənistan‖ 

ideologiyasının gerçəkləşməsi üçün qonşu ölkələrin torpaqları üzərində 

yoxdan var edilən uydurma ərazi iddialarıdır və tamamilə mifoloji düşün-

cələrə əsaslanır. Qeyd etmək lazımdır ki, bu iddialar yeni deyil, uzun 

illərin, hətta əsrlərin məhsuludur. 

Ermənilərin o dövrdə də belə iddialara aludə olduqlarını nəzərə 

alan İngiltərə üçün bundan daha əlverişli bir fürsət ola bilməzdi. 

Beləliklə, Şərqi Anadolu və Qafqazı türk və alman ordularına qarşı 

müdafiədə İngiltərə üçün başlıca tərcihə çevrilən, eyni zamanda 

türklərə qarşı vuruşmaq istəyən ermənilərlə ingilislər arasında əmək-

daşlıq prosesi başladı. İngiltərə hökuməti tərəfindən strateji baxımdan 

son dərəcə əhəmiyyətli bir yer olan Qafqazın və bölgənin zəngin təbii 

qaynaqlarının türk və alman güclərinin əlinə keçməməsi üçün ermə-

nilərin təşviqinə start verildi. Bu şəkildə ingilis imperiyası üçün ka-

busa çevrilən Panturanizmə qarşı sədd çəkiləcəkdi. Qafqazda ingilis-
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lərin hərbi məqsədləri çərçivəsində ermənilərdən istifadə olunması 

məsələsi Rusiyanın Ali Baş Qərargahındakı ingilis generalı Barterin 

İngiltərənin Hərbi Kabinetinə göndərdiyi 15 oktyabr 1917-ci il tarixli 

teleqarfla gündəmə gəldi. General Barterə görə, Qafqaz birlikləri 

içərisində etimad ediləcək yeganə ünsür ermənilər idi. Bölgədə yeni 

erməni hərbi dəstələri yaradılmalıydı. General Barter bu barədə İngil-

tərənin Hərbi Kabinetinin razılığını istədi (105). Batumdakı ingilis 

konsulu Stevensdən də oxşar məlumatlar gəlirdi. Stevens Qafqazdakı 

hərbi vəziyyət haqqında İngiltərənin Xarici İşlər Nazirliyinə göndər-

diyi bir raportda Qafqaz cəbhəsində meydana gələn boşluğun xüsusilə 

ermənilərdən və gürcülərdən yararlanaraq doldurula biləcəyini göstə-

rirdi. Bölgədəki ən sadiq və etibarlı namizəd ermənilər idi və onların 

müqavimət göstərəcək, hətta lazım gəldiyi təqdirdə türklərə qarşı 

hücuma keçəcək şəkildə saylarının artırıla biləcəyi də həmin raportda 

iddia edilirdi (73). Türklərin Qafqazda geniş şəkildə Pantürkist təbli-

ğat fəaliyyətlərinə başlaması ingilis hərbi dairələrini olduqca narahat 

edirdi. Bu baxımdan Qafqaz ordusunun mümkün olduğu qədər çox 

sayda ermənilərdən təşkil olunması fikri İngiltərənin Ali Baş Qərargah 

rəhbərliyi tərəfindən də dəstəkləndi (106). Hərbi Kabinet də öz növ-

bəsində 23 oktyabr 1917-ci ildə bu barədə bir qərar qəbul etdi (103). 

İngiltərə hökuməti Türkiyə ilə Türk Dünyası arasındakı yeganə 

baryerin ermənilər olduğunu anlamışdı. Bu səbəbdən Qafqazı türk ordu-

larına qarşı müdafiə etmək üçün tərcih edilən millət ermənilər oldu. Məş-

hur ingilis tarixçisi, Birinci Dünya müharibəsi dövründə Hərbi Nazirliyin 

nəzdində fəaliyyət göstərən Təbliğat Bürosunun tanınmış nümayəndə-

lərindən olan Arnold Toynbi (Arnold Toynbee) İngiltərənin Xarici İşlər 

Nazirliyinin nüfuzlu əməkdaşlarından cənab Kidstona yazırdı ki, “bizim 

siyasətimiz erməniləri türk boyunduruğundan xilas etməkdir. Bu ba-

xımdan mənafelərimizdən biri fəal şəkildə Turan hərəkatına mane 

olmaqdır” (91). 
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Erməni ordusunun İngiltərə tərəfindən hərbi və maliyyə dəstəyi ilə 

təmin olunduğu bu dövrdə ―erməni məsələsi‖nə yönəlik siyasi açılımlar 

da özünü göstərdi. Ermənilər türklərə qarşı müharibə qarşılığında Ermə-

nistanın gələcəyi ilə bağlı öhdəliklər tələb etdilər. Bu tələblər qarşısında 

London İngilis-Erməni Komitəsinin sədri və İngiltərə Parlamentinin 

üzvü Anerin Uilyams (Aneurin Williams) 4 dekabr 1917-ci ildə İngil-

tərənin məşhur diplomatlarından olan Xarici İşlər nazirinin müavini, 

eyni zamanda Millətlər Cəmiyyətinin qurucusu Lord Robert Sesilə 

(Robert Cecil) göndərdiyi məktubda ermənilərə yardım göstərilmə-

sinin zəruri olduğunu bildirirdi. Anerin Uilyams hətta ermənilərin 

silahlandırılmasını və Andranik kimi silahlı dəstə liderlərindən istifadə 

edilməsini də son dərəcə gərəkli hesab edirdi (80). Məktubda ingilis, 

fransız və amerikan hökumətlərinin də erməni ordusuna maddi dəstək 

vermələrinin vacib olduğu bildirilmiş, sərhədlərdən kənarda yaşayan 

ermənilərin pul yardımı ilə Şərqi Anadoluya və Qafqaza gətirilmə-

lərinin qaçılmaz olduğu yazılmışdı (80).  

Parisdəki Erməni Nümayəndə Heyətinin rəhbəri Poqos Nubar 

paşa da öz növbəsində Avropanın nüfuzlu şəxsləri ilə keçirdiyi 

görüşlərdə bütün diqqətlərin Qafqaz cəbhəsinə verilməsini arzulayırdı. 

Onun düşüncəsinə görə, ―məşhur erməni komandanı Andranik‖ə silah, 

sursat və pul tədarük edilməsi durumunda 50-60 min nəfərlik bir ordu 

yaradıla bilərdi (81). Əslində İngiltərə erməni birliklərindən sadəcə 

Qafqazda deyil, Mesopotamiya və İranda da yararlanmaq istəyirdi. 

Lakin 1917-ci ilin sonlarında İngiltərənin Xarici İşlər naziri Lord 

Artur Balfurla (Arthur James Balfour) görüşündə, Poqos Nubar paşa 

Andranik və erməni könüllü dəstələrinin İran və Mesopotamiya cəbhə-

sində vuruşmalarının mümkün olmayacağını, Qafqaz cəbhəsindəki hadi-

sələrin daha ciddi xarakter alması səbəbiylə bu bölgədə mübarizə apara-

caqlarını vurğuladı və bu iş üçün pul və silah dəstəyinə ehtiyac olduğunu 

da bildirdi (74). Artur Balfura görə, ermənilər üçün lazım olan pullar 
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İrandakı mis mədənlərindən təmin edilə bilərdi (74). Nəticədə İngiltə-

rənin Hərbi Kabineti özünün 7 dekabr 1917-ci il tarixli iclasında 

ermənilərə maliyyə dəstəyi verilməsi haqda qərar qəbul etdi (104, p. 

103). Hərbi Kəşfiyyat Xidməti erməni güclərinin təşkil olunması üçün 

lazım olan pulların miqdarına dair Tiflisdə olan general Şordan 

(Shore) yardım istədi. Andranik ilə görüşən general Şor müəyyən 

məlumatlar əldə edərək, onun bir ay içərisində Türkiyə ermənilərindən 

mütəşəkkil olan 10 min nəfərlik bir ordu qura biləcəyini və bunun 

üçün hələlik 5-10 milyon rubla ehtiyac olduğunu bildirdi (75). Qeyd 

edək ki, Andranik general Şorla görüşündə, əgər silah və sursat 

İngiltərə və Rusiya tərəfindən təmin olunarsa, ordunun sayını 20 minə 

çıxara biləcəyini də bildirmişdi (75).  

İngiltərənin Ali Baş Qərargah rəhbərliyi tərəfindən 16 dekabr 

1917-ci ildə Tiflisə göndərilən bir yazı ilə silah və sursatın təmin 

olunması barəsində Qafqazdakı erməni birliklərinin liderlərinə də 

maddi dəstək sözü verməsi üçün general Şor səlahiyyətli şəxs hesab 

olundu (77; 78; 82).  

İngiltərənin Xarici İşlər Nazirliyi erməni könüllü dəstələrinin 

Qafqaza fərqli yollardan gəlməsinə də köməklik göstərəcəkdi (76). 

Bununla yanaşı, İngiltərənin Hərbi Kəşfiyyat fondlarından da erməni-

lərə pay ayrılmışdı (104, p. 101). İngiltərə tərəfindən ermənilərin 

dəstəklənməsi üçün ayrılan yardım təxminən 20 milyon sterlinq idi 

(44, s. 293). Bununla yanaşı, 1917-ci ilin sonları və 1918-ci ilin əvvəl-

lərində ingilislər tərəfindən Tehrandan Bakıya, oradan da ermənilərə 

verilməsi üçün Tiflisə külli miqdarda qızıl və pul göndərildi (33, s. 

329). Bu işlərlə birbaşa İngiltərənin Xarici İşlər Nazirliyinin qərarına 

əsasən xüsusi missiya ilə vəzifələndirilən mayor Mak Donel 

(MacDonell) məşğul olurdu. Qatarların içərisində aparılan bu qızıllar 

və pullar aynaların arxasında, ventilyatorların içərisində və digər 
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yerlərdə gizlədilirdi. Mac Donel bunların Azərbaycan türkləri tərə-

findən bilinməsini istəmirdi. Çünki bu qızılların və pulların ermənilərə 

göndərildiyi ortaya çıxsaydı, Azərbaycan türkləri tərəfindən tələyə 

düşürülərək ələ keçirilə bilərdi (33, s. 330-331). Göründüyü kimi, işlər 

son dərəcə gizli şəkildə aparılırdı. 

Qeyd etmək lazımdır ki, pul, qızıl, müxtəlif silah və sursatlar 

ermənilərə Panturanizm təhlükəsinə qarşı baryer təşkil etmək üçün 

verilirdi (79). Panturanizm təhdidinə qarşı ermənilərdən istifadə siya-

səti Versaldakı Antanta Ali Hərbi Şurası ingilis hərbi mütəxəssislə-

rinin 1917-ci ilin dekabr ayındakı memorandumunda açıq şəkildə 

göstərilməkdədir: “Ermənilərə hər vəziyyətdə işğal etdikləri bölgə-

lərdə pul, silah və sursat tədarükü ingilis siyasətinin maraqları daxi-

lindədir. Bu təcrübənin uğurlu olması nəticəsində erməni qüvvə-

lərindən gələcəkdə türklərin diz çökdürülməsi üçün faydalanmaq 

olar” (107).   

İngilislərin bu dəstəyi sayəsində hərəkət qabiliyyətlərini artıran, 

külli miqdarda silah və sursat təmin edən ermənilər Azərbaycanın bir 

çox bölgələrində ciddi etnik təmizlik siyasəti gerçəkləşdirdilər. Xüsu-

silə Naxçıvanda, Zəngəzurda, Qarabağda və s. bölgələrdə törədilən 

qırğınlar erməni silahlı dəstələrinin rəhbəri kimi, adı sonraları erməni 

milli qəhrəmanı kimi özdəşləşən Andranik Ozanyan və onun kimi 

radikal türk düşmənçiliyi ilə tanınan Nijde, Dro, Doluxanyan və s. 

rəhbərliyi altındakı erməni gücləri tərəfindən həyata keçirilmişdi. Bu 

komitəçilər Anadolu və Qafqazdakı qanlı hadisələrin əsas cavab-

dehləri kimi ilk sırada dayanırdılar. İngiltərənin arxiv materialları 

törədilən cinayətlərlə bağlı Andranikin silahların və hərbi sursatların 

ingilislərdən aldığını təsdiq edir. İngiltərənin Qafqazdakı Ali komis-

sarı Oliver Uordrop (Oliver Wardrop) İngiltərənin Xarici İşlər Nazir-

liyinə göndərdiyi bir raportda Andranikin Böyük Britaniya ordusunun 
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mayoru Qibbondan aldığı bütün silahları erməni dəstələrinə payla-

dığını bildirirdi (72). 

Arxiv materiallarında yuxarıda adları çəkilən erməni komitə-

çilərinin, xüsusilə də Andranik Ozanyanın silahlı dəstələrinin İrəvan 

əyalətində 200-dən çox, Naxçıvan, Şərur-Dərələyəz və Ordubad nahi-

yələrində də 50-dən çox müsəlman kəndlərinə silahlı hücumlar təşkil 

etdiklərinə, kənd əhalisinin böyük əksəriyyətinin də qətlə yetirildiyinə 

dair önəmli məlumatlar yer almaqdadır (69, vv. 103-105). Türkiyənin 

arxiv materiallarında ingilislərin bölgədə ermənilərin törətdikləri qət-

liamlara məhəl qoymadığı, hətta bu cinayətləri görməzdən gəldiklə-

rinə dair çox sayda sənədlər mövcuddur (71, s. 150-154). 

Naxçıvan, Qarabağ və Zəngəzurun Ermənistana birləşdirilməsi 

vəzifəsini öhdəsinə götürərək qanlı fəaliyyətlərə başlayan Andranik 

Ozanyan 1918-ci ilin iyun-iyul aylarında Naxçıvanda çox sayda kənd 

və qəsəbələri talan etmiş, dəhşətli cinayətlər törətmişdir. 1918-ci ilin 

iyun ayının əvvəllərində Araz çayının sol sahilindəki Yaycı kəndinə 

hücum edən Andranik Ozanyan silahsız dinc əhaliyə amansız divan 

tutmuşdur. 4 min nəfərə yaxın əhalisi olan Yaycı kəndi yerlə yeksan 

edilmiş, kənd əhalisinin yarıdan çoxu öldürülmüşdür. Ermənilərin 

süngüsündən sağ qurtulan əhalinin əksəriyyəti – qadınlar, uşaqlar, 

qocalar Araz çayını keçərkən boğulmuşdular. Ölənlərin sayı o qədər 

çox, sağ qalanların sayı o qədər az idi ki, cəsədləri dəfn etməyə insan 

tapılmırdı. Andranikin quldur dəstəsinin qıraraq Araz çayına tökdüyü 

yaycılıların cəsədlərini nüvədililər çayın kəndlərinin yaxınlığından 

keçən hissəsində sahilə çıxararaq dəfn etmişdilər. Meyitlərin sayının 

çoxluğundan böyük bir qəbiristanlıq yaranmışdı. Hal-hazırda erməni 

işğalı altında qalan həmin məzarlar o dövrdən Nüvədi kəndində Yaycı 

qəbiristanlığı adı ilə tanınmışdır (3, s. 249; 14, s. 139; 15, s. 58). 
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Yaycıdan Ordubada doğru irəliləyən Andranik yol boyu bütün 

Türk kəndlərini talan edərək 2 min insanı qətlə yetirmişdir. Andra-

nikin dəhşətli cinayətləri Şahbuz, Gecəzur, Hənzər, Daylaqlı, Nursu, 

Kolanı, Mahmudoba, Əbrəqunus, Qazançı, Paradaş, Baş Anzır, Ayaq 

Anzır, Xanağa, Bənəniyar, Camaldin, Ərəzin, Kırna və digər kənd-

lərdə də davam etmişdir (3, s. 249-250). 

Bir çox tarixi sənədlərdə Şərur bölgəsinə bağlı 45 kəndin ermə-

ni komitəcilərinin hücumuna məruz qaldığı, əhalisinin qətlə yetirildiyi 

və Araz çayına atıldığına dair önəmli məlumatlar qeyd olunur. 

Müsəlmanlar tərəfindən ələ keçirilən ermənilər Naxçıvanda və ona aid 

olan bölgələrdə bütün türkləri qətlə yetirmələri və Araz çayına atma-

ları barədə öz amirlərindən əmr aldıqlarını etiraf etmişdilər. Erməni 

birliklərinə yazılı olaraq göndərilən əmrdə aşağıdakı ifadələr yer alır-

dı: “Şərur əhalisini Araz çayına atmaq üçüncü alay komandanlığının 

əsas vəzifəsidir” (70, s. 45-46). 

Andranikin silahlı dəstələri Naxçıvan və ətraf bölgələrdə 

törətdikləri cinayətlərdən sonra 1918-ci ilin sentyabr ayında Sisyana, 

noyabr ayında isə Gorusa keçdilər. Bu tarixdən etibarən Zəngəzur və 

Qarabağın ağır günləri başlandı. Törətdiyi cinayətlərin miqyası o 

qədər böyük idi ki, Andranik bu hərəkətləri ilə Naxçıvanı öz idarəsinə 

tabe etdiyini düşünürdü. Onun məqsədi ələ keçirdiyi hər bir türk 

bölgəsində etnik, milli təmizlik siyasəti yeritmək, Qarabağ, Zəngəzur 

və Naxçıvanı Ermənistana birləşdirmək idi. Mənbələrdən əldə edilən 

məlumatlara görə, 1918-1921-ci illər arasında Naxçıvanda 73.727 

nəfər ermənilər tərəfindən qətlə yetirilmişdir (4, s. 29; 8, s. 147). 

1915-1921-ci illər arasında Cənubi Azərbaycanda isə ingilislərin və 

rusların təşviqi ilə təşkilatlanan və silahlanan erməni ordusunun qətlə 

yetirdiyi insanların sayı 90.000 nəfərin üzərində idi (27, s. 248).  
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Bu acı gerçəklər ermənilərdə türklərə qarşı nifrət psixologiya-

sının, türkü öldürməkdən mənəvi zövq alma düşüncəsinin bariz 

nümunəsi və əlaməti olmaqla yanaşı, törədilən bu cinayətlərin arxasında 

böyük dövlətlərin dəstəyi olduğu, eləcə də İngiltərə tərəfindən verilən 

qızıl və sterlinqlərin, eyni zamanda silah və sursatların təsiri də xüsusilə 

qeyd edilməlidir. Düzdür, dinc əhaliyə qarşı törədilən bu cinayətlər 

ingilislərin planları daxilində yer almasa da, sırf Panturanizm təhlü-

kəsinə qarşı silahlandırılan ermənilər həmin yardımdan faydalanaraq 

kütləvi qırğınlara baş vurmaqdan çəkinməmişdilər. Heç təsadüfi 

deyildir ki, Qafqazda erməni silahlı dəstələrinin törətdiyi bu cinayətlər 

ingilis hökumətinin narahatlığına səbəb olmuş, bu barədə Poqos Nu-

bar paşa vasitəsilə ermənilərə ciddi xəbərdarlıq belə edilmişdir (86). 

Çünki ermənilərin dinc əhalini qətlə yetirmələri Azərbaycan türklərin-

də İngiltərə hökumətinə qarşı narazılıq yaratmış və xalqda ingilislərin 

qərəzli şəkildə antiislam siyasət yeritməsi fikri formalaşmışdı (85). 

Belə bir hərəkət İngiltərənin bölgədəki nüfuzuna ciddi xələl gətirirdi. 

Lakin ortada dəyişməyən bir həqiqət vardı ki, bu da ingilislərin 

məqsədlərindən asılı olmayaraq erməniləri maddi, hərbi baxımdan 

dəstəkləməsi və silahlandırması idi. Məhz bunun nəticəsidir ki, müsəl-

man türk əhalisinin çəkdiyi əziyyətlər və törədilən soyqırımı cinayət-

ləri İngiltərənin siyasi dairələrində heç bir səs gətirməmiş, əksinə bu 

cinayətlərin üstü xüsusi etina ilə örtülməyə çalışılmşdır. 

Yuxarıda da qeyd edildiyi kimi, türklərin Panturanizm ideologiyası 

və Türkiyə, Azərbaycan, İran, Əfqanıstan, Orta Asiya türklərinin birliyi 

əsasında dünyanın siyasi sistemində çox güclü bir Türk-İslam ittifaqının 

meydana gəlməsi ehtimalı İngiltərə üçün başlıca təhdid və əsl təhlükə 

mənbəyi idi. Panturanizm təhdidini ortadan qaldırmaq üçün İngiltərə tərə-

findən ―Dunsterforce‖ və ―Malleson missiyası‖ şimal-qərbi İrana yerləş-

dirildi. Bakısız Xəzər dənizinin nəzarətini qoruya bilməyəcəyini anlayan 

ingilislər şəhəri qorumaq üçün bütün riskləri nəzərə almaq məc-
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buriyyətində idilər (57, p. 140-141). Əks təqdirdə geniş neft yataqlarını 

ələ keçirəcək olan düşmənin (türklərin – E.Ş.) Qafqaz dəmir yollarından 

istifadə etməsi vəziyyəti Asiya ilə Əfqanıstana yönəlik müharibə 

qabiliyyətini artıra bilərdi (57, p. 227). Türk hərəkatı qarşısında əksə-

riyyəti ermənilərdən mütəşəkkil olan Bakı Sovetinin hərbi birliyi geri 

çəkilirdi. Əslən azərbaycanlı olan məşhur amerikalı tarixçi Firuz Kazım-

zadə tərəfindən “antibolşevik dənizində bolşevik adası” olaraq təsvir edi-

lən Bakıda vəziyyət çox qarışıq idi və şəhər erməni-bolşevik koalisiyası 

tərəfindən idarə olunurdu (58, p. 128). Stepan Şaumyan və onun bolşevik 

silahdaşlarını açıqca dəstəkləyən ermənilər özlərini ―İslam ordusu‖ndan 

qorumaq üçün lazımi güclərin Rusiyadakı bolşeviklər tərəfindən göndəri-

ləcəyini ümid edirdilər. Lakin Moskvadakı bolşevik rejimin Bakının mü-

dafiəsi ilə bağlı lazımi dəstəyi verməməsi ilə ermənilər üzlərini 1918-ci 

ilin iyununda Ənzəliyə gələn general Lionel Çarlz Denstervile (Lionel 

Charles Dunsterville) çevirdilər. Ermənilər yığıncaq təşkil edərək, başda 

Ənzəlidəki Denstervil və Bakıdakı ingilis konsulu mayor Mak Donel 

(McDonell) olmaqla şəhərin müdafiəsi üçün ingilis yardımı ilə bağlı təklif 

ortaya atdılar. İyul ayının 25-də keçirilən yığıncaqda ingilislərin çağırıl-

masıyla bağlı təkliflər əksəriyyəti ermənilər və sosialist inqilabçılardan 

ibarət olan qrup tərəfindən qəbul edildi. Avqustun 1-də Bakıda eser, men-

şevik və daşnaklardan ibarət ―Sentrokaspi diktaturası‖ adı altında yeni bir 

mürtəce hökumət quruldu (bu barədə ətraflı bax: 9, s. 111-112; 10, s. 136; 

11, s. 242; 12, s. 206; 13, s. 419). Yeni hökumətin ilk işi Denstervil ilə 

əlaqə yaradıb ingilislərin yardımını istəmək oldu. Denstervil tərəfindən bu 

istəyin qəbul edilməsi üzərinə polkovnik Stoksun (Stokes) komandanlığı 

altında ilk ingilis hərbi birliyi avqustun 4-də Bakıya gəldi (101, p. 9). 

―Dunterforce‖ adlanan kiçik müttəfiqlər ordusunun Bakını müdafiə etmə-

sinin əsas səbəbi türklərin Orta Asiyaya irəliləməsində önəmli dəhliz olan 

Xəzərin nəzarətini ələ keçirmək idi. Lakin İngiltərənin Bakıya yerləş-

dirəcəyi ordu olduqca az idi. Bu qədər ordunun ―şəhərin müdafiəsi‖nə 

qalxacağı mümkün deyildi. Ən real variant Bakıdakı erməni güclərini 



32 

 

təşkilatlandırmaq və gücləndirməkdi. Heç təsadüfi deyildir ki, İngiltərə-

nin Ali Baş Qərargahının təlimatlarına görə, Denstervil missiyasının böl-

gəyə göndərilməsinin əsas məqsədi həm Panturanist meyillərin qarşısını 

almaq, həm də dolaylı olaraq Mesopotamiyadakı ingilis ordusuna dəstək 

olmaq üçün Qafqaz xalqlarının (gürcülər daha çox almanlara meyil 

etdiyindən, burada əsas olaraq ermənilər nəzərdə tutulur – E.Ş.) hərbi 

gücünü təchiz edib, onlara təlim keçmək və təşkilatlandırmaqdı (61, p. 

102-103). 

Avqustun 16-da Ənzəlidən yola çıxan Denstervil avqustun 17-də 

Bakıya gəlib çatdı. Denstervilə məxsus hərbi birlik bəzi mənbələrə görə 

900, digər mənbələrə görə isə 1400 nəfərdən ibarət idi (56, p. 39; 58, p. 

139). Denstervil heç bir mübahisəyə yer verməyərək, öz xatirələrində 

800-900 əsgərin olduğunu qeyd edirdi (47, s. 276). Denstervilin Bakıya 

gəlməsindən təxminən 10 gün sonra Cənubi Qafqazda meydana gələn 

hadisələrdən faydalanaraq həm Bakı neftini ələ keçirmək, həm də Pantu-

ranizm ideyalarını reallaşdırmaq istəyən Osmanlı dövləti öz ordusunu 

Bakıya göndərdi. Türk hərəkatı uğurla nəticələndi və 1918-ci ilin 

sentyabr ayında Qafqaz İslam Ordusu Bakıya daxil oldu (25, s. 141). 

Əmrlərə itaət etməyən ermənilər atəş altındakı cəbhəni tərk edirdilər. 

Sayları təxminən 9 min olmasına baxmayaraq, türklərə qarşı real müqa-

vimət göstərən ermənilərin sayı 3 mini keçmirdi. Halbuki Denstervil 

erməni güclərinə arxalanırdı. Lakin müharibə əsnasında bəzi ermənilər 

qaçıb evlərinə sığınmışdılar (90). Denstervilin edə biləcəyi heç bir şey 

yox idi. Heç təsadüfi deyildir ki, bu hadisədən sonra ermənilər “heç bir 

dəyəri olmayan qorxaqlar” adlandırıldı (29, s. 301). İngiltərənin Hərbi 

Nazirliyinin ingilis ordusunun Bakıdan çıxması ilə bağlı əmrinə əsasən 

Denstervil 15 sentyabrda şəhəri tərk edərək Ənzəliyə qayıtdı. 16 

sentyabrda isə türklər Bakını ələ keçirdilər (67, p. 7). İngilis ordusunun 

Bakını türklərdən müdafiə cəhdləri uğursuzluqla nəticələnmiş, şəhər və 

neft ehtiyatları türklərin əlinə keçmişdi (bu barədə ətraflı bax: 29, s. 302; 
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54, p. 208). Denstervil bu uğursuzluğun əsas səbəbkarı kimi bilavasitə 

erməni güclərini günahlandırırdı. İngiltərənin Hərbi Nazirliyi də bu 

vəziyyətin bütün məsuliyyətini ermənilərə yüklədi və bu ittihamlar ingilis 

mətbuatında da sıx-sıx yayınlandı. ―The Times‖ qəzetinin 20 sentyabr 

1918-ci il tarixli nömrəsində “İngilislər Bakını tərk edirlər: ermənilərin 

qəbahəti” başlıqlı yayınlanan xəbərdə ermənilərin istəyi və dəvəti üzərinə 

İrandan Bakıya göndərilən ingilis güclərinin ermənilərin qəbahətləri 

ucbatından müvəffəqiyyət qazana bilmədiyi qeyd olunurdu (66, p. 6). 

Digər ingilis qəzetlərindən olan ―Daily Mail‖də “Bakı evakuasiya 

olundu: ingilislərə erməni xəyanəti” başlığı altında yayınlanan yazıda da 

ermənilərin neqativ hərəkətləri və müharibədən qaçaraq ingilislərə xəya-

nət etmələrindən bəhs olunurdu (68). 

Bakının evakuasiya olunması nəticəsində ingilis mətbuatında ermə-

niləri alçaldacaq bu cür yazıların yayınlanmasından narahat olan London-

dakı erməni nümayəndəliyi İngiltərənin Xarici İşlər Nazirliyinə bir 

məktub göndərdi. Təəssüf hissiylə yazılmış bu məktubda Bakıda baş 

verənlərin bütün ermənilərə şamil olunmasının yanlış olduğu ifadə edi-

lirdi. Erməni nümayəndəliyinin istəklərini Hərbi Kəşfiyyat Xidmətinə 

çatdıran Xarici İşlər Nazirliyi də öz növbəsində evakuasiya ilə bağlı 

xəbərlərin ingilis xalqında ermənilərə qarşı mənfi rəy formalaşdıracağı və 

bunun ingilis siyasətinə zərər vura biləcəyi səbəbiylə bu cür xəbərlərin 

yayınlanmasını məqsədəuyğun hesab etmirdi (87). Qeyd etmək lazımdır 

ki, mətbuatda yayınlanan bu xəbərlərin əsas qaynağı məhz Hərbi Nazirlik 

idi (88). 

Hərbi Nazirliyin nəzdində fəaliyyət göstərən Təbliğat Bürosunun 

görkəmli simalarından Arnold Toynbi bu cür xəbərlərin İngiltərənin ma-

raqlarına çox böyük zərərlər vurduğunu bildirərək, hazırlamış olduğu ra-

portda ermənilərin ingilislər baxımından xüsusi əhəmiyyət kəsb etdiyini, 
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Bakı hadisələrindən ermənilərin məsul tutulması və onların satqınlığı 

barədə yayınlanan yazıların düşmənin (türklərin – E.Ş.) təbliğatlarına 

dəstək verə biləcəyini, ermənilərə olan etimadın azalmasının Pantürkizm 

məsələsində əl-qollarının zəifləyəcəyinə səbəb olacağını, əgər erməni 

iddiaları zəifləyərsə, bunun ingilis siyasətinə zərbə vuracağını qeyd edirdi 

(88). 

Həm İngiltərənin Xarici İşlər Nazirliyinin, həm də Arnold Toynbi-

nin dəyərləndirmələrindən aydın olur ki, ermənilər ingilislər üçün qiymət-

li təbliğat vasitəsi kimi əsas potensial idi və bu baxımdan xalqda erməni-

lərə qarşı formalaşan mənfi rəy unutdurulmalı, ermənilərin müharibə 

əsnasında müttəfiqlərin yanında qəhrəmancasına vuruşduqları şəklində 

mətbuatda onların lehinə bəzi xəbərlər yayınlanmalı və yazılar veril-

məliydi. İngiltərənin xarici siyasət üzrə mütəxəssisləri və Xarici İşlər Na-

zirliyi hadisələrə daha geniş bir çərçivədən yanaşaraq, ingilis-erməni 

münasibətlərini yumşaltamağa və ermənilərin könüllərini qazanmaq üçün 

fəaliyyətə başladılar. 

Qeyd olunduğu kimi, ingilis ordusunun Bakını türklərdən müdafiə 

cəhdləri uğursuzluqla nəticələnmiş, L.Denstervil şəhərin müdafiəsinin 

faydasız olduğunu başa düşərək ordunu şəhərdən çıxarmış, nəticədə Qaf-

qaz İslam ordusu Bakıya daxil olmuşdu. Qafqaz İslam ordusu komandan-

lığı Bakı şəhərində qayda-qanun yaratdı, bütün millətlərin nümayəndə-

lərinə bərabər münasibət bəsləndi. Sentyabrın 17-də milli hökumət Gən-

cədən Bakıya köçdü və Azərbaycan öz təbii, tarixi, siyasi, mədəni, milli-

mənəvi paytaxtına sahib oldu. Lakin Osmanlı dövləti Birinci Dünya mü-

haribəsində məğlub olaraq, 1918-ci il oktyabrın 30-da ingilis ―Aqamem-

non‖ kreyserində imzalanmış Mondros müqaviləsinin şərtlərinə əsasən 

tezliklə öz qoşunlarını bütün Qafqazdan, o cümlədən Bakıdan çıxarmaq 

məcburiyyətində qaldı (5, s. 31; 9, s. 141; 12, s. 214-215; 25, s. 141-142). 

Barışıq sazişi İngiltərənin Cənubi Qafqazda mövqeyinin güclənməsinə 



35 

 

səbəb oldu. Müqavilənin şərtlərinə görə, İngiltərə Cənubi Qafqazda 

möhkəmlənərək İranın şimalına, yəni Cənubi Azərbaycana gedən ən 

əlverişli məntəqəyə də sahib olurdu. Avropa ilə Asiyanı birləşdirən bu 

strateji məntəqəyə yiyələnmək dünya siyasətində İngiltərənin rolunu və 

imkanlarını artırır, Hindistanla əlaqələrin qorunmasını etibarlı edirdi (12, 

s. 215). Qeyd etmək lazımdır ki, sentyabrın 15-də Bakını tərk edən 

Denstervilin ordusu, yəni ―Dunsterforce‖ 3 gün sonra, ayın 19-da 

Ənzəlidə rəsmi şəkildə buraxılmış, yeni yaradılan Şimali İran ordusuna 

general Uilyam M.Tomson (William M.Thomson) komandan təyin 

edilmişdi (10, s. 191). Noyabrın 17-də U.Tomson başda olmaqla 10 

minlik müttəfiq orduları Bakıya gəldi. O, başlanğıcda Azərbaycan adlı 

dövlətin mövcudluğunu inkar edirdi. İngilis generalı bildirirdi ki, “bizim 

bildiyimizə görə, Azərbaycan xalqının ümumi fikrindən meydana gəlmiş 

bir respublika mövcud deyil, yalnız türk komandanlığının intriqası ilə 

təşəkkül tapmış bir hökumət vardır. Madam ki, siz bunun əksini iddia 

edirsiniz, o halda hər şeyi yerində yoxlayıb buna münasib olaraq qərar 

verərik” (41, s. 99). 

Tomson eyni zamanda bildirdi ki, müttəfiqlər dağıtmaq üçün deyil, 

qurmaq üçün gəlirlər. Danışıqların sonunda U.Tomson bəyanat verərək 

elan etdi ki, Bakı istər Azərbaycan, istərsə də türk ordusundan təmizlən-

məlidir. Bakı və onun neft mədənləri ingilislərin nəzarəti altına keçəcək, 

özü isə şəhərin general-qubernatoru olacaqdır (10, s. 192).  

Bakının işğalı ilə bağlı vaxtilə Baş nazir olmuş İngiltərənin məşhur 

siyasi xadimlərindən Uinston Çörçil (Winston Chuchill) Hərbi nazir 

vəzifəsində işlədiyi dövrdə yazırdı ki, britaniyalılar qısa müddətdə Xəzər 

dənizində onlara üstünlük təmin edən donanma yaratdılar. İngilis ordusu 

dünyanın ən böyük strateji xətlərindən birinə sahib oldu (53, s. 105). 

Lakin ingilis ordusunun Cənubi Qafqazda mövcudluğu uzun çəkmədi. 

Bakıya daxil olduqdan üç ay sonra, 1919-cu ilin fevralında Lloyd Corc 
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(Lloyd George) hökuməti ordunu Cənubi Qafqazdan mümkün qədər tez 

çıxarmağı qərara aldı (9, s. 248). İngilislərin Qafqazdan çıxmaq qərarı bu 

günə qədər tam dəqiqləşdirilməmiş ciddi problemlərdən biri olaraq qalır.  

Mənbələrdə Birinci Dünya müharibəsinin sonunda İngiltərənin 

Qafqazı, xüsusilə neft bölgəsi olan Azərbaycanı öz müstəmləkə imperiya-

sına qatmaq, Xəzər dənizinə sahib olmaq niyyətində olduğuna dair məlu-

matlar keçir. Tarix üzrə elmlər doktoru, professor Pərvin Darabadi qeyd 

edir ki, ingilislərin Qahirədən Kəlküttəyə qədər Böyük Britaniyanın nəza-

rəti altında birləşməsi yolu ilə bütöv ərazinin yaradılması ideyası mövcud 

idi. Bu ideya İngiltərənin Orta Şərqdəki siyasətinin yeni məzmununu – 

Xəzər və Qafqazətrafı ərazilər, xüsusilə neft Bakısı üzərində nəzarətin 

yaradılmasını stimullaşdırırdı (5, s. 26). Bu geosiyasi plan eyni zamanda 

Hindistanın şimal sərhədlərindən Aralıq dənizinə doğru uzanmış bir neçə 

bufer dövlətdən ibarət zəncirin yaradılmasını da nəzərdə tuturdu. Bu 

zəncir Hindistana hücumlar zamanı bir qalxan, Böyük Britaniya, 

Avstraliya və Yeni Zelandiya arasında əsas əlaqələndirici vasitə rolunu 

oynamalı idi. Qafqaz-Xəzər regionu əsas əlaqələndirici həlqəyə çevrilirdi 

ki, bu həlqə İngiltərənin hərbi-siyasi planlarında həmin dövr üçün xüsusi 

yer tuturdu (5, s. 26). 

İngiltərənin məşhur siyasi və dövlət xadimlərindən Lord Kerzon 

(Lord George Nathaniel Curzon) qeyd edirdi ki, Böyük Britaniyanın 

gələcəyi Avropada deyil, bizim immiqrantlarımızın gəldiyi, sonralar isə 

gələcək nəsillərin artıq istilaçı kimi geri qayıtdığı qitədə həll olunacaqdır. 

Türkistan, Əfqanıstan, Xəzər, Persiya dünya hökmranlığı uğrunda oyun 

gedən şahmat lövhəsinin bir hissəsidir (5, s. 25).  

İngiltərənin Azərbaycanı öz müstəmləkə imperiyasına qatmaq, 

Xəzər Dənizinə sahib olmaq niyyətində olduğuna dair məlumatlar Cəmil 

Həsənlinin (9, s. 249), N.K.Buzınina və K.V.Vinoqradovun (45, s. 119), 
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F.Volkovun (46, s. 50) və s. tanınmış tədqiqatçıların əsərlərində də 

mövcuddur, eyni zamanda bu tədqiqatların hər birində ingilis planlarına 

dair məsələlərdə haqlılıq payı da olduqca yüksəkdir. Lakin ingilislərin 

qısa bir müddət içərisində Qafqazı tərk etmələrinin səbəbi qaranlıq olaraq 

qalır. Əvvəla, ingilislər niyə gəlmişdilər və heç bir kənar müdaxilə 

olmadan bölgəni hansı səbəbdən tərk etdilər? 

1918-1919-cu illər ərzində ingilis hökumət dairələrində Qafqazla 

bağlı yekdil fikir birliyi mövcud deyildi. İngiltərənin Hindistan məsələləri 

üzrə naziri A.Monteqyu (Lord A.Montaque) Qafqaza münasibətdə öz 

düşüncələrini bu cür açıqlayırdı: “Hindistanın müdafiəsi məsələləri ilə 

bağlı mən fikirləşirəm ki, Qafqaz haqqında düşünmək bizim üçün mühüm 

deyildir. Mən hesab edirəm ki, bu bölgə tamamilə bizim maraqlarımızdan 

kənardadır” (49, s. 74). 

Bu ifadələr olduqca müəmmalı və çox qarışıqdır. Əgər Qafqaz 

İngiltərənin maraqları xaricində idisə, bölgəyə niyə gəlmişdilər? Qənaəti-

mizcə, İngiltərə öz müstəmləkələrinin ərazilərini genişləndirməkdən daha 

çox, müharibə dövründə ələ keçirdiyi müstəmləkələri qoruyub saxlamaq 

üzərində düşünürdü. Xüsusilə İngiltərə baxımından daha çox əhəmiyyət 

kəsb edən bölgə Yaxın Şərq idi. Enerji resurslarının əsas hissəsinin 

Osmanlı sərhədləri içərisində yer alması Yaxın Şərqi İngiltərə üçün tam 

mənası ilə vaz keçilməz bir bölgəyə çevirmişdi. Sənaye inqilabını 

tamamlamış olan İngiltərə üçün Yaxın Şərq neftinə sahib olmaq ölkənin 

rifah və zənginliyi baxımından olduqca zəruri idi.  

Digər bir tərəfdən, Mondros müqaviləsindən sonra başlayan işğal-

lar nəticəsində Türkiyədə ortaya çıxan Milli Mübarizə Hərəkatı yeni türk 

dövlətinin sərhədlərini Brest Litovsk və 30 oktyabr 1918-ci il tarixli 

müqavilə ilə müəyyənəşdirilən hüdudlar olaraq elan etmişdi. Belə bir və-

ziyyətdə İngiltərənin bir tərəfdən Ermənistana verilən torpaqları qoruması, 
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digər tərəfdən də Suriyanın şimalını və Mosulu müdafiə etməsi olduqca 

çətin olacaqdı. İngilis güclərinin işğalı altında olan bütün bu torpaqlar 

arasında edilən tərcih İngiltərənin Mosulu qorumağa çalışması oldu (44, 

s. 164). 

Ancaq bütün bunlar o demək deyildi ki, zəngin təbii sərvətlərə 

malik olan Bakı neftinin İngiltərənin iqtisadi maraqlarında yeri yox idi. 

İngiltərə qədər neftin əhəmiyyətini dərindən idrak edən ikinci bir dövlət 

göstərmək mümkün deyil. Bunun üçün ingilislər hər şeylərini ortaya 

qoyaraq bu yağlı maddənin mütləq hakimi olmaq istəyirdilər (37, s. 160). 

Məlum olduğu kimi, XX əsrin ən güclü təbii qaynağı və dünyanı idarə 

edən əsas qüdrəti neft idi. Neft neçə-neçə dövlətləri oyuncağa və alətə 

çevirmiş, böyük, kiçik bir çox yeni yaranan dövlətlərə azadlıq verdiyi 

kimi, qocaman imperiyaları da tarix səhnəsindən silmişdir. Bu maye üçün 

insan deyilən varlığın zərrə qədər də olsun dəyəri yoxdur. Məşhur 

siyasətçi Uinston Çörçilin 1936-cı ildə İcmalar Palatasında neftin 

əhəmiyyəti barədə dediyi sözlər olduqca düşündürücüdür: “Bir damla 

neft bir damla qandan daha qiymətlidir” (37, s. 13-14). Bu baxımdan 

ingilislərin Azərbaycana gəlişinin, daha doğrusu bölgədə işğal siyasəti 

yeritməsinin səbəbi bilavasitə iqtisadi maraqlarla – neftlə xarakterizə 

oluna bilər. Məşhur türk tədqiqatçısı Raif Karadağ “Petrol fırtınası” adlı 

əsərində ―Times‖ qəzetinin tanınmış əməkdaşlarından Artur Murun 

(Arthur Moore) 1 iyul 1922-ci il tarixli məqaləsinə istinadən, ingilislərin 

Bakı neftinə sahib olmaq üçün Qafqaza gəldiklərini, lakin bolşevik rus 

hökuməti ilə müharibəyə başlamağa hazır olmadıqlarından bölgəni tərk 

etmək məcburiyyətində qaldıqlarını qeyd edir (37, s. 162). Bu fikirlər 

doğru olsa da, ortada yenə bəzi müəyyən qaranlıq məqamlar mövcuddur. 

Hər şeydən əvvəl ona görə ki, dünyanın ən güclü ordusuna sahib olan 

İngiltərə üçün Rusiyada hakimiyyəti ələ keçirən və daxili çəkişmələrlə 

məşğul olan yeni rejimin rəqib olması imkansız idi. İngilislər gələcəkdə 

rus təhlükəsi ilə qarşılaşmaq istəməyə bilərdi. Təbii ki, bu da mövcud 
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ehtimallar içərisində sayılmalıdır. Lakin qənaətimizcə, İngiltərənin bəhs 

olunan dövrdə zəngin təbii sərvətlərə sahib olan Yaxın Şərqə, xüsusilə 

Mosul neftinə daha çox fikir verməsi ehtimalı burada daha çox üstünlük 

təşkil edir. Bu ehtimalları sadalamaqla birlikdə, bu real faktı da gözdən 

qaçırmamaq lazımdır ki, İngiltərə Panturanizm amilini mütləq şəkildə 

nəzərə almaq məcburiyyətindəydi. Çünki Türkiyənin tamamilə yalnızlığa 

məhkum edilməsi hesaba qatılaraq, bu dövlət ilə Türk Dünyası arasındakı 

əlaqələrin qoparılması və Turançı ideyaların önünün kəsilməsi İngiltərə 

baxımından mühüm əhəmiyyət kəsb edirdi. Bu planın gerçəkləşməsi 

üçün ən uyğun vasitə isə ermənilər idi. Tanınmış siyasi xadim Lord 

Kerzonun ifadələri olduqca düşündürücüdür: “Türkiyə ilə Türk xalqları 

arasında tampon bir dövlətin yaradılması qaçılmazdır. Problemin 

ortadan qalxması üçün yeni “Erməni Dövləti” təzahüründə xristian bir 

topluluğun meydana gətirilməsi vacibdir” (48, s. 427).  

Məhz burada Naxçıvan amili vacib bir məqam kimi ortaya çıxır. 
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İngiltərənin gizli planlarında Naxçıvanın yeri 

 

İngiltərənin ermənilərlə bağlı planlarını araşdırıb təhlil etdikcə, 

istər-istəməz belə bir sualla qarşılaşmalı oluruq: ―Erməni dövləti‖ təzahü-

ründə bu qurum hansı bölgələrdə yaradılacaqdı? Bu dövlətin Şərqi 

Anadoluda qurulması mümkün deyildi, İngiltərə özü də buna qətiyyən 

razılıq verməzdi. Halbuki İngiltərə Şərqi Anadolu və Qafqazda türk 

təhdidinə qarşı baryer olaraq yararlanması müqabilində ermənilərə təmi-

nat vermiş, ―Müstəqil Ermənistan‖ın qurulması yönündə ciddi öhdəliklər 

götürmüş və vədlər vermişdi. Erməni dövlətinin Türkiyə ilə Azərbaycan 

arasında, Naxçıvanı da əhatə edən bir bölgədə qurulması və sərhədlərinin 

müəyyənləşdirilməsi məsələsi İngiltərənin planları çərçivəsində idi. 

İngilislər Türkiyəyə meylli olan Azərbaycana inanmadıqlarından məhz 

Ermənistana etimad edir və Türkiyənin Transqafqaza olan qapısını əbədi-

lik bağlamaq üçün Naxçıvanı ermənilərə verməyə çalışırdılar (bu barədə 

ətraflı bax: 2, s. 13-14; 22, s. 74). 

1919-cu ildə ingilis ordusu Naxçıvana daxil oldu. Bunun əsas 

səbəbi ermənilərdən baryer kimi istifadə edilməsiylə Panturanizmə qarşı 

sədd çəkmək və Naxçıvanı ermənilərə vermək olsa da, ingilislər başlan-

ğıcda öz gəlişlərinin səbəbini “Qərbin məzlum övladı” deyə adlandırılan 

erməni qaçqınlarına köməklik göstərmələri ilə izah edirdilər (26, s. 152). 

Yoxsa ki, “biz buraya Pantürkizmin qarşısını almaq, Naxçıvana erməni-

lərə verməklə Türk Dünyasının bağrına sancılan xəncər kimi tampon bir 

dövlət olaraq yeni “Erməni Dövləti” təzahüründə xristian bir topluluğun 

meydana gətirilməsi üçün gəldik”şəklində belə bir açıqlamanın verilməsi 

heç bir məntiqə sığmazdı.  
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Həqiqətən də əsas bəhanə erməni qaçqınlarının Naxçıvana yerləş-

dirilməsi oldu. Bakıdan Zəngəzurdakı erməni qaçqınlarına bir milyon 

rubl dəyərində yardım gətirən Böyük Britaniya ordusunun mayoru 

Uilyam D.Qibbon (William D.Gibbon) qaçqınlar məsələsini həll etmək 

üçün Naxçıvana göndərildi (59, p. 190). 1919-cu ilin yanvar ayının 

əvvəllərində Naxçıvanda hökumətin səlahiyyətli şəxsləri ilə görüşən 

U.Qibbon əvvəl çox ümidli idi. Naxçıvanın nüfuzlu şəxsləri ona hörmət 

göstərir və dərdlərini izah edirdilər (bu barədə ətraflı bax: 6, s. 104-106). 

Lakin Qibbon Naxçıvanda erməni qaçqınlarının məsələsini həll etmək 

üçün gəldiyini açıqlayınca vəziyyət gərginləşdi. Keçmişdə baş vermiş 

hadisələr, Ermənistandakı türklərin qarşılaşdıqları sərt müamilələr, ermə-

ni hücumları nəticəsində Naxçıvan və İrana sığınan on minlərlə müsəl-

man qaçqınlarının vəziyyəti acınacaqlı olduğu halda belə bir təklifin 

qəbulu gözlənilməzdi. Belə bir vəziyyətdə Qibbon Naxçıvandan getmək 

məcburiyyətində qaldı (26, s. 153). Çox keçmədən digər bir ingilis ko-

missarı, kapitan Fridrix İstfild Lautonun (Frederick Eastfield Laughton) 

rəhbərlik etdiyi heyət Naxçıvana gəldi. Yanvarın 8-də Milli Şura üzvləri 

ilə ingilis heyəti arasında müştərək yığıncaq keçirildi və bəzi qərarlar 

qəbul edildi. Həmin qərarlara görə: 

1) Dəmiryolu ingilislər tərəfindən təmir ediləcək və istifadəyə 

veriləcək; 

2) Teleqraf xətləri açılacaq, Culfadan Sədərəyə qədər Naxçıvan 

və Şərur müsəlmanların ixtiyarında, Sədərəkdən İrəvana qədər isə 

ermənilərin ixtiyarında olmalı; 

3) Müsəlmanların hüdudu Arazdəyən, ermənilərin hüdudu İrəvan 

Yengicəsi olmalı; 
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4) Dəhəkənd nahiyəsində Danzik müsəlmanların ixtiyarında, Ərə-

bə isə ermənilərin ixtiyarında hüdud olmalı; 

5) Naxçıvan müsəlmanları Amerika missiyasına erməni mühacir-

lərinə paylanması üçün 10.000 pud buğda və pudu 50 manatdan 

verməlidir (6, s. 107). 

Naxçıvanda Milli Şura hökuməti ilə görüşüb razılaşan kapitan 

F.Lauton təcili şəkildə 27-ci Diviziya Qərargahına Naxçıvanda hərbi qu-

bernatorluğun yaradılması və cənubdakı silahlı qüvvələrin İrəvana aparıl-

ması üçün Ermənistana əmr verilməsini təklif edən bir raport göndərdi. 

Yanvarın 26-da general Corc T.Forestir Uolker (George T.Forestier 

Walker), Hərbi Kəşfiyyat şefi Uilyam Henri Biç (William Henry Beach), 

Qərargah rəisi Çarlz Qraten Belev (Charles Gratten Bellew), 8-ci Briqada 

komandiri Robert N.Stüart (Robert N.Stewart) və müavinləri bir yerə 

yığışdılar. Aparılan müzakirələr nəticəsində Lauton podpolkovnik rütbə-

siylə Naxçıvana hərbi qubernator təyin edildi və ona 8-ci Briqadadan bir 

rota göndəriləcəyi bildirildi (26, s. 154).  

Naxçıvanda ingilis hakimiyyəti öz fəaliyyətinə başlayanda, bölgədə 

öncəliklə nüfuz qazanmağı düşünürdülər. Belə ki, ingilislər müsləman-

ların əksəriyyət təşkil etdikləri bölgələri erməni iddialarından və hücum-

larından qoruyur, yerli əhaliyə müəyyən vəzifələr verməklə türk əhalisini 

məmnun etməyə çalışırdılar. Hətta ermənilərlə azərbaycanlılar arasında 

heç bir fərq qoyulmadan onlarla bərabər səviyyədə davranaraq obyektiv 

bir görüntü yaratmağa çalışır, ermənilərin bəzi təkliflərinə qarşı çıxaraq 

əhalinin xoşuna gəlməyə can atırdılar. Bu da müəyyən mənada özünü 

doğruldurdu. Şübhəsiz ki, başlanğıcda ermənilərlə bağlı gerçək planlarını 

və əsl niyyətlərini bəlli etməyən ingilislərin belə bir addım atmaları heç 

də səbəbsiz deyildi. Hər şeydən əvvəl ona görə ki, ingilislər başlanğıcda 

bölgədə kifayət qədər gücə sahib deyildilər. Bu səbəbdən qubernator 
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Lauton bütün səlahiyyətlərə tam olaraq malik deyildi. O, bəzi məsələlərdə 

Naxçıvan hökumətindən icazə istəyir və yalnız təkliflər irəli sürə bilirdi 

(26, s. 156-157). Lakin mart ayından başlayaraq ingilislərin gerçək niy-

yəti üzə çıxdı və bölgə əhalisiylə münasibətləri pozulmağa başladı. 

Naxçıvana gəldiklərindən etibarən başlanğıcda zora baş vurmasalar da, 

erməni qaçqınlarına buğda göndərmək üçün canfəşanlıq edən ingilislər 

sonradan satın aldıqları buğdanı Ermənistana göndərərək qaçqınlara pay-

layırdılar. İngilislərin ermənilərin lehinə apardığı siyasət getdikcə daha 

açıq formada özünü büruzə verirdi. General Uilyam M.Tomsonun 10 

martda Bakıdan Tiflisə gəlməsi ingilis siyasətindəki dəyişikliyin başlan-

ğıcı oldu. Erməni mənşəli amerikalı tarixçi Riçard Hovanissiyan yazır ki, 

Qarsdan Naxçıvana qədər türklər təşkilatlı olaraq hərəkət edirdilər. 

İngilislər müsəlmanların ekspansionist siyasətinin fərqinə varmış və bu 

işdə türklərin barmağı olduğunu anlamışdılar (59, p. 235-236). Dərhal 

hərəkətə keçən general Tomson 16 martda 2-ci Rajput Yüngül Piyada 

Alayının 1-ci batalyonundan iki tam nizamlı rotanı Naxçıvana göndərdi. 

Bir həftə sonra isə Rajputların komandiri podpolkovnik Con Simpson 

(John Chalmers Simpson) F.Lautondan hərbi qubernatorluq səlahiyyət-

lərini almaq üçün yola çıxdı (59, p. 236-237). Podpolkovnik Simpsonu 

Naxçıvana göndərərək, 28 martda özü Tiflisdən İrəvana gələn general 

Tomson erməni hökuməti ilə görüşdü. Erməni hökuməti qaçqınların 

Naxçıvan və Şərura yerləşdirilməsi üçün bölgənin türk əhalisinə qarşı sərt 

tədbirlərin alınmasını istəyirdi. Tomson ermənilərin tələblərini qəbul etdi 

və müəyyən qərarlar aldı. Tomsona görə, köçürüləcək insanların maddi 

zərərlərinin ödənilməsi, qaçqınların Naxçıvan və Şərura yerləşmələri 

üçün onlara lazımi yardımın göstərilməsi məcburi idi. Hətta bu qərarlar 

general Uilyam Biçin sülh konfransındakı ingilis nümayəndələrinə 

təqdim etmək üçün hazırladığı raporta da əlavə olundu (59, p. 237). Əsas 

məqsəd ermənilərin tarixi türk torpaqları olan Naxçıvan və Şərura yerləş-

dirilməsini təmin etmək, bu minvalla adı keçən bölgələri Ermənistanın 

nəzarətinə vermək idi. İngilis hərbi dairələri tərəfindən İrəvan, Qars və 
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Naxçıvan bölgələri üçün məsul olan general Deviyə (Keith Maitland 

Davie) bəzi təlimatlar verildi. Buna görə Qars və Naxçıvan bölgələri Paris 

Sülh Konfransının qərarına qədər Ermənistanın ixtiyarına veriləcək, 

Naxçıvandakı hərbi qubernatorluq ləğv olunacaqdı. Bütün işlər 30 aprelə 

qədər bitəcək və ingilis əsgərləri bu tarixdən etibarən bölgəni tərk etməyə 

başlayacaqdı (59, p. 237). Buradan anlaşıldığı kimi, Naxçıvanda erməni-

lərin nəzarəti təmin olunduqdan sonra ingilislərin vəzifəsi bitmiş sayı-

lacaqdı. 

Beləliklə, Naxçıvanın müvəqqəti olaraq Ermənistanın nəzarəti altı-

na keçməsi qərarlaşdırıldı. Başlanğıcda naxçıvanlıların belə bir plandan 

xəbərləri yox idi. İngilislər zorla bu ilhaqın hansı formada gerçəkləşəcə-

yinə dair lazımi plan hazırladıqdan sonra vəziyyəti Naxçıvan hökumətinə 

və əhalisinə bildirdilər. Mirzə Bağır Əliyev “Qanlı günlərimiz” adlı 

əsərində bu barədə yazır: “...Bu gün Naxçıvanda böylə şayiə dövran etdi 

ki, guya Naxçıvan qəzası və həvalisi əraminə tayfasının (ermənilərin – 

E.Ş.) ixtiyarında qoyulubdur. Naxçıvan şəhəri ermənizəmin adlanır. Bu 

fəcih xəbər əhalini böyük bir həyəcana gətirdi. Binaənəley Naxçıvan Milli 

Şurası tərəfindən müsəlman əhalisi məscidi-camiyyə ehzar edilib orada 

məzbur şayiə və siyasətimizə dair alınan rəsmi kağızlar sədri-şura əvəzi 

olan İrəvan əhli Əmiş tərəfindən oxundu. Əhali tərəfindən bəzi izahatlar 

verildi... Məsələ müzakirə olunduqda, haziruni-məscid ittifaqi-ara ilə 

Azərbaycan hökumətinə mülhəq olmalarını uca səslər ilə yetirdilər” (6, s. 

119). 

Göründüyü kimi, ingilislərin planının əksinə olaraq Naxçıvan 

əhalisinin əsas istəyi Azərbaycan Cümhuriyyətinə birləşmək olmuşdur. 

Lakin aradan 5 gün keçdikdən sonra, yəni 3 may 1919-cu ildə erməni 

komandanı Dro (Drastamat Kanayan) və general Devinin imzalarıyla bir 

bəyannamə yayınlandı. Həmin bəyannamədə deyilirdi:  
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Naxçıvan bölgəsi üçün əmrlər 

3 may 1919, İrəvan 

Müharibə qurtardı. Xalqın çəkdiyi əzab və işgəncələr sona 

çatmalıdır. Hər kəs öz ocağına qayıtmalı və sülh içində işinə yenidən 

başlamalıdır. Din və millət fərqi qoyulmadan hər kəs üçün sülh dövrü 

başlayır. Naxçıvana müttəfiqlərin və hökumətin əmriylə gəldim. 

Əmrim altındakı birliklərə müraciət edirəm: Siz hökumətin nüma-

yəndələrisiniz. Heç bir milli fərq qoymadan cümhuriyyətin bütün 

vətəndaşlarının can və mallarını qorumalısınız. Bu, sizin vəzifənizdir. 

Hansı zabit, əsgər və ya milis əmri pozaraq şəxsi səbəblərlə silahdan 

istifadə etsə və ya xalqın bir hissəsini o birinə qarşı qızışdırsa, 

vurulacaqdır. Günahkara ən ağır cəza verə bilməyim üçün birliklərin 

bütün qanunsuz hərəkətləri xalq tərəfindən yerli komandirlərə 

bildirilməlidir. Hər bir hissədə sakit həyatın qurulmasına mane olan 

quldurlara qarşı hərbi məhkəmələr qurulmalıdır. Hər bir hissə 

komandirinə xəbərdarlıq edirəm: Meydana çıxan hər hansı qeyri-

qanuni hərəkətə görə onları məsul tutaram. Yaddan çıxarmayın ki, 

dövlətimiz Ermənistan Cümhuriyyətidir. Ermənistanda yaşayan bütün 

xalqların cümhuriyyəti. Hökumətin əsas hədəfi cümhuriyyətin bütün 

millətləri üçün sərbəst bir həyat ərsəyə gətirməkdir. Xristian və 

müsəlmanlar üçün qanunlarımız eynidir. Hər kim qanunu pozarsa, 

eyni şəkildə cəzalandırılacaq. 

Naxçıvan xalqı! Sizə də səslənirəm. Mən müttəfiqlərin və öz 

hökumətimin əmri ilə, erməni və müsəlman qaçqınlarını evlərinə 

gətirmək üçün Naxçıvana gəldim. Hökumətimiz regionda qanunsuz 

müsadirə edilən bütün torpaqları öz əsl sahiblərinə qaytaracaqdır. 

İstər erməni olsun, istərsə də türk, əməkçi xalqın bu qanuni arzusuna 

qarşı çıxan bütün vətəndaşlar cəzalandırılacaqdır. Qarşı çıxan 

kəndlər qanundan kənar elan ediləcək və cəzalandırılacaqdır. Evini-

eşiyini qoruyan hər kəs sülhsevər xalqın malından faydalanaraq 
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varlanmaq istəyən pis niyyətli kəslərin işinə mane olmalıdır. Bütün 

xalqa bildirirəm ki, Cənubi Qafqaz münasibətləri üçün bu, məc-

buridir.  

Hissə komandirləri bu əmrləri dərk etməli və hər yerdə qayda-

qanunu, sabit həyatı qorumalıdırlar. Pis niyyətli şəxslər cəzalan-

dırılmalı, milli ayrı-seçkilik qoyulmadan hər xalqdan yardım görmə-

lidirlər. Birliklər üçün lazım olan hər şey pulla alınacaqdır.  

İngilis generalı Devi 

İrəvan hərbi hissə komandiri Dro, 

İrəvan Dəstə Qərargah rəhbəri Muradyan (26, s. 170). 

 

General Tomsonun göstərişi ilə yayınlanan bu bəyannamə Naxçı-

vanda böyük narazılığa səbəb olsa da, qərar dəyişməmişdi. Milli Şura 

üzvləri ilə keçirilən görüşdə general Devi qəti olaraq Naxçıvanın 

Ermənistana verildiyini və bunu xüsusilə müttəfiqlərin əmri olduğunu 

bildirdi (26, s. 173). 

Əhalinin müəyyən hissəsi və nüfuzlu şəxslər hökumət binasına 

yığışaraq etiraz mətni hazırladılar. Etiraz mətnində göstərilirdi: “Bizə 

qarşı anadangəlmə nifrəti və şovinizmi ucbatından son iki ildə gözlərimiz 

qarşısında sistematik surətdə və insafsızcasına qardaşlarımızı, qadın və 

uşaqlarımızı döyməklə, yüzlərlə kəndi yandırmaq və atəşə tutmaqla, 

əmlakını talan etməklə məşğul olan xalq bizi özünə yaxınlaşdırmağa və 

ədalətli hakim hüququ ilə idarə etməyə qadir deyildir.  

Mədəni cəhətdən ermənilər Sizin hökumət səviyyəsindəki mədəniy-

yətədək inkişaf etməmişlər ki, ədalət, bərabərlik prinsipləri əsasında 

maneəsiz bizi idarə etsinlər və burada bizim mənafeyimiz təxminən 

onlarınkı ilə eyni olsun. 
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Öz müstəqilliklərini elan etdikləri gündən indiyədək ancaq erməni 

əhalisinin yaşadığı ərazilərdə möhkəm və sarsılmaz hakimiyyət qura 

bilməmiş, Ermənistan Respublikasını bürümüş anarxiyanı dəf etməyi 

bacarmamışlar. Bəs, onlar müxtəlif, amma psixoloji cəhətdən bərabər 

millətləri necə idarə edə bilərlər? 

Razılaşın ki, məlum ermənilərə tabe olmaqla biz təkcə özümüzü 

yox, həm də ömrü boyu bizə lənətlər oxuyacaq nəslimizi alçaldılmağa və 

təhqirə məruz qoyuruq. Buna görə də əlahəzrət general Devinin bizim 

Naxçıvan, Şərur və Vedibasar rayonlarımızın müvəqqəti də olsa, erməni 

hökumətinin idarəsinə verməsinə biz Allah tərəfindən bütün diyarın 

əhalisinə bəxş edilmiş azadlıq, arzu və meyllər üzərində zorakılıq faktı 

kimi baxırıq. Bu barədə bəyanat verərək əlavə edirik ki, ingilis 

hakimiyyətinə qarşı çıxmaq fikrimiz yoxdur, çıxmayacağıq və çıxa da 

bilmərik, lakin bütün varlığımızla, son nəfərədək hamımız bu cür 

zorakılığa qarşı öz etirazımızı bildiririk” (7, s. 67). 

Etiraz mətni, general Tomsona çatdırılması üçün Naxçıvanın hərbi 

qubernatoru  podpolkovnik Con Simpsona verildi. Ümumiyyətlə, etiraz-

lar heç bir nəticə vermirdi. 1919-cu il mayın 14-də general Devi, 

Aleksandr Xatisyan, Naxçıvana qubernator olaraq yeni təyin olunan 

erməni Gevorq Varşamyan və onları müşayiət edənlər Naxçıvana 

gəldilər. Əhalinin etirazları ilə qarşılaşan general Devi təhdidkar şəkildə 

bildirdi ki, “camaat, bu tarixdən etibarən ermənilər sizə hakimdir. 

Qubernator da gəldi. Hər kəs ona itaət etməlidir. Onu tanımayanlar və 

itaət etməyənlər Erməni Hökumətini tanımırlar, – deməkdir. Onların 

hakimiyyətinə girmək istəməyənlər bizim düşmənimiz hesab olunacaqlar” 

(26, s. 179). 

Ertəsi gün qubernator Varşamyanı öz fəaliyyətinə başlaması üçün 

Naxçıvanda qoyan general Devi Xatisyanla birlikdə bölgədən ayrıldılar. 
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Bir neçə gündən sonra erməni qaçqınlar da Naxçıvana gətirildilər (6, s. 

123; 59, p. 246). 

Beləliklə, Naxçıvanda erməni idarəsinin qurulması ilə ingilis plan-

ları gerçəkləşmiş oldu. İngiltərə ermənilərlə bağlı üzərinə aldığı öhdəliyin 

bir hissəsini yerinə yetirmişdi. Naxçıvan ermənilərə verilmiş, beləliklə də 

vəzifələri tamamlanmışdı. Artıq əvvəlcədən verdikləri qərara əsasən 

ingilis ordusu bölgədən çıxmalı idi (59, p. 237). İyulun əvvəllərində 

ingilis qüvvələri Naxçıvanı tərk etdilər (2, s. 14). Qeyd etmək lazımdır ki, 

ingilislər Naxçıvanla yanaşı, Ermənistanın digər bölgələrini də tərk 

edirdilər (60, p. 62). Bu məsələ ermənilər üçün təhlükəli bir vəziyyət 

meydana gətirmişdi. Erməni hökumətinin zəifliyi özünü büruzə verirdi. 

İngilislər tərəfindən ermənilərə hədiyyə edilən bölgələrin türk əhalisi hər 

an bu zəiflikdən istifadə edə bilərdilər. Heç təsadüfi deyildir ki, 

İngiltərənin İstanbuldakı Ali Baş Qərargahı erməni idarəsinin zəif olması 

ilə bağlı Hərbi İdarəyə ünvanladığı raportda regiondakı problemlərin əsl 

qaynağının müsəlman türklərin hədsiz dərəcədə çox olması ilə izah edirdi 

(102). Məhz bunun nəticəsi idi ki, ingilis hərbi dairələrinin və ordusunun 

köməyi ilə 1919-cu ilin iyununda daşnaklar Naxçıvanın bir hissəsini 

tutsalar da, Naxçıvan Milli Komitəsinin hərbi hissələri ermənilərin nizami 

qoşununu əzərək onları Naxçıvan ərazisindən kənara atdılar (2, s. 14). Bu 

baxımdan ingilis ordusunun bölgəni, ümumilikdə Qafqazı tərk etməsi 

ermənilər baxımından arzuedilən bir durum deyildi. Lakin İngiltərənin 

qərarı qəti idi.   
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İngilis ordusunun Qafqazdan çıxması və əsas nəticələri 

 

İngilslərin Qafqazla bağlı planları, ermənilərin taleyi, Ermənistanın 

gələcəyi və mandatlıqla bağlı məsələlər hələ 1918-ci ilin sonlarında 

Birləşmiş Krallığın siyasi dairələrinin gündəminə gətirilmiş və müzaki-

rəyə çıxarılmışdı. İngiltərə öz maraqlarına uyğun olaraq ermənilərdən 

lazımi səviyyədə yararlanmışdı, lakin sonda Ermənistanın gələcəyi ilə 

bağlı vaxtilə öhdəlik götürdüyü vədlərdən yavaş-yavaş uzaqlaşırdı. Lord 

Kerzon Hərbi Kabinetin Şərq Komitəsinin 2 dekabr 1918-ci il tarixli 40-

cı iclasında ermənilərlə bağlı belə deyirdi: “Türklərin Panturanist 

arzularına qarşı baryer olması üçün erməni dövlətinin qurulmasını istə-

yirik... Lakin məsələ ilə bağlı qarşımızda 2 problem var: Bunlardan 

birincisi qurulacaq erməni dövlətinin sərhədləri ilə bağlıdır. İkinci 

problem isə bu dövlətin qurula bilməsi üçün vacib olan böyük bir mandat 

güc haqqındadır. Biz Ermənistanın gələcəyi ilə bağlı məsuliyyəti öz 

üzərimizə götürmək fikrində deyilik. Onsuz da bizim görüləcək çoxlu 

işlərimiz var” (108, p. 5-6). 

Göründüyü kimi, Ermənistanın bölgədə baryer olaraq qurulmasını 

arzu edən Lord Kerzon bu dövlətin İngiltərənin deyil, başqa bir dövlətin 

himayəsinə verilməsinə tərəfdar idi. Ermənistan məsələsi zənn edildiyi 

qədər sadə bir məsələ deyildi. İngilis xarici siyasətinin rəhbərləri ermə-

nilərin gələcəyi ilə bağlı bölgədə Ermənistan dövlətinin qurula bilməsi 

üçün mütləq şəkildə xarici bir gücün maddi və mənəvi dəstəyinə ehtiyac 

duyulduğunu təsbit etmişdilər. Lakin İngiltərə qurulacaq Ermənistan döv-

ləti üçün heç bir şəkildə öhdəlik götürmək istəmirdi. Əslində erməni döv-

lətinin zəmini hazırlanmışdı. Düzdür, İngiltərə bölgədə erməni dövlətinin 
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qurulmasını arzulayırdı, lakin öz maraqlarına uyğun olaraq qurulacaq bu 

dövlətin gələcəyinə dair müharibə əsnasında üzərinə götürdüyü öhdəlik-

ləri başqalarına həvalə etmək istəyirdi və bu siyasətdə yönəlmiş olduğu 

dövlətlər Fransa, İtaliya və ABŞ idi.  

İngiltərənin Hərbi Kabinetində 1918-ci ildə Xarici İşlər nazirinin 

müavini Eyr Krou (Eyre Crowe) tərəfindən memorandum verildi. Həmin 

memoranduma görə, Fransanın Sayks-Pikot (Sykes-Picot) anlaşmasından 

əl çəkməsi üçün ən real variant ona Ermənistan və Cənubi Qafqazın man-

datlığını vermək idi. Əsas məqsəd Fransanı şimala yönləndirərək ingilis-

lərin maraq dairəsi daxilindəki bölgələrdən uzaqlaşdırmaqdı. Memoran-

dumda, eyni zamanda Fransanın Ermənistan üzərində, ABŞ-ın isə 

Gürcüstan və Azərbaycan üzərində mandatlığı məsələsi də göstərilirdi 

(107). Lakin Lord Kerzon İngiltərənin Hərbi Kabinetinin Şərq Komi-

təsində müzakirəyə çıxarılan 2 dekabr 1918-ci il tarixli 40-cı iclasında 

Fransanın mandatlığı barəsində öz şübhələrini belə açıqlayırdı: “Fransa 

Qafqazda belə bir məsuliyyəti öz öhdəsinə götürəcəkmi? Digər tərəfdən, 

bu bizim üçün düzgün tərcihdirmi? Nəhayət, güclü bir Fransanı dünyanın 

bu bölgəsində avtoritet gücə çevirmək maraqlarımıza uyğundurmu?” 

(108, p. 17). 

Lord Kerzonun fransız mandatlığı barəsindəki təhlil və təkliflərinə 

Robert Sesil də şərik çıxdı. Bölgəni Hindistan rotasının bir hissəsi kimi 

dəyərləndirən R.Sesil Fransadansa ABŞ-ın bu bölgəyə yönləndirilməsini 

daha real hesab edirdi. O, ABŞ-ın bölgədə qalıcı olmayacağını fikirləşirdi 

(108, p. 21). 

Beləliklə, İngiltərənin öz maraqlarını nəzərə alaraq Qafqazdan çıx-

ması ilə bağlı qərarları ermənilərin təşvişinə səbəb oldu. İngiltərə tərəfin-

dən tərk edildiklərini düşünən ermənilər bu duruma sərt reaksiya verdilər. 

İngilis hökuməti ermənilərin narahatlığını yatışdırmaq üçün yeni siyasi 
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axtarışlara yönəldi və bölgədə İngiltərənin yerini alacaq bir güc olaraq ilk 

öncə İtaliyaya bel bağladı. Burada əsas məqsəd işğalın yükünü imperialist 

ittifaqın ən zəif halqasının üstünə yıxmaq idi. Lakin İtaliya hökuməti 

Britaniya qoşunlarını əvəz etmək üçün öz ordusunu Qafqaza göndər-

məkdən imtina etdi (9, s. 253). 

İngiltərənin Xarici İşlər Nazirliyi ingilis qoşunlarının Qafqazdan 

çıxarılması nəticəsində bölgədə ortaya çıxacaq problemləri aradan qaldır-

maq üçün müəyyən planlar hazırlayırdı. Xarici İşlər Nazirliyindən Artur 

Ceyms Balfur ilk olaraq ermənilərin silah-sursat sıxıntılarını nəzərə 

alaraq, ingilislərin bölgədən çıxarkən silah-sursatların bir hissəsinin 

onlara verilməsini istədi (92). Hərbi Nazirlik isə belə bir vəziyyətdə 

müsəlmanlara qarşı erməni cinayətlərinin daha da artacağını hesab edirdi 

(99). 

İngiltərənin Xarici İşlər Nazirliyində 1919-cu ilin avqust ayında 

keçirilən iclasda ordunun təxliyyəsinin təsirlərini azaltmaq və bölgə ilə 

əlaqəni təmin etmək üçün başda Oliver Uordrop olmaqla ingilis siyasi 

missiyasının Qafqaza göndərilməsi planlaşdırıldı (9, s. 258). İngilislərin 

getməsiylə bölgədə yalnız və himayəsiz qalan ermənilərə yönəlik ehtimali 

hücumların qarşısını almaq üçün müəyyən tədbirlərin alınması da 

O.Uordropun missiyası içərisində idi (98). 

Buradan anlaşıldığı kimi, ermənilərin türklərə qarşı törətdikləri 

cinayətlərin dərəcəsi o qədər dəhşətli olmuşdur ki, ingilis ordusu bölgə-

dən getdikdən sonra törətdiklərinin müqabilində erməniləri heç də yaxşı 

aqibət gözləmədiyini hesab edən İngiltərə məhz belə bir addım atdı. 

Ancaq ingilis himayəsi müvəqqəti xarakter daşıyırdı. Ermənistanın Xarici 

İşlər naziri Aleksandr Xatisyan ingilislərə, müharibədə onlarla bərabər 

türklərə qarşı mübarizə aparan erməniləri yalnız qoymalarının təhlükəli 

olduğunu bildirirdi (94). 
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Ermənistan Respublikası Nümayəndə Heyətinin rəhbəri M.Aha-

ronyan da 11 avqust 1919-cu ildə Baş nazir Lloyd Corca göndərdiyi mək-

tubda təcili şəkildə İngiltərənin yardımını istəyirdi (93). 

Bu dövrdə İngiltərədə yaşayan ermənilər də ingilislərin getməsini 

onların məhv olmasına səbəb olacaq və zəmin hazırlayacaq bir hərəkət 

kimi şərh edirdilər (64, p. 11). Ermənistanın yalnızlığa məhkum edil-

məsini bəşəriyyət naminə ―fəlakət‖ olaraq xarakterizə edən ermənilər ən 

azından dost bir güc tərəfindən nizam-intizam qurulanadək ingilis birlik-

lərinin Qafqazda qalmalarının vacib olduğunu düşünürdülər. Onlara görə 

ingilis hökuməti Qafqazı tərk etmək qərarını yenidən gözdən keçirməliydi 

(96).  

İngiltərənin Qafqazdan çıxmaq qərarının ermənilər tərəfindən 

―fəlakət‖ olaraq şərh edilməsi çox təbii idi. Çünki İngiltərənin işğalı ilə 

bölgədə himayə altına alınan ermənilər ingilislərin nəzarətində türk bölgə-

lərinə gətirdilərək, buralarda türklərə qarşı misli görünməyən qətl cinayət-

ləri törətmişdilər. Bu vəziyyət o dövrdə Qafqazda olan ingilis generalı 

Alfred Raulinsonun (Alfred Rawlinson) göndərdiyi raportda da qeyd 

olunmuşdu. Raulinson ingilislərin bölgədən çıxması ilə müsəlmanların 

ermənilərdən intiqam alacaqlarını fikirləşirdi. Törədilən cinayətlərin 

qarşılıqsız qalmayacağının fərqində olan ermənilər məhz bu səbəbdən 

ingilislərin çıxmasını fəlakət olaraq xarakterizə edirdilər (97). İngiltərənin 

Hərbi Nazirliyi isə ―bölgədəki bütün ermənilərin boğazları kəsilsə belə‖ 

Qafqazda bir batalyonun da qalmasına icazə verməyəcəyini bildirmişdi 

(98). 

Şübhəsiz ki, bu qərarların müəyyən səbəbləri var idi. Əvvəl də 

qeyd olunduğu kimi, İngiltərə öz müstəmləkələrinin ərazilərini genişlən-

dirməkdən daha çox, müharibə dövründə ələ keçirdiyi müstəmləkələri, 

xüsusilə neft bölgəsi olan Yaxın Şərqi qoruyub saxlamaq üzərində 
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düşünür, Qafqazda bolşevik rus təhlükəsi ilə qarşılaşmaq istəmirdi.
2
 

İngiltərə daha çox Mosul neftinə fikir verirdi. Heç təsadüfi deyildir ki, 

                                                 
2
Qeyd: İngilis siyasəti tarixən sirli və qaranlıq olmuşdur. İngilis ordusunun Qafqazı 

tərk etməsi qərarı da, biz hər nə qədər mənbələrə söykənərək fərqli mühakimələr 

yürütsək də, yenə qaranlıq olaraq qalır. Mənbələr və sənədlər əsasında İngiltərənin 

Qafqazdan çıxmasının səbəbləri hərbi əməliyyatların öz iqtisadiyyatlarına yük olması, 

iqtisadi maliyyə məsələlərinin ingilis milli maraqları daxilində tutulmasının vacibliyi, 

Rusiyada yeni rejimlə müharibəyə başlamağa hazır olmadıqları və s. kimi amillərlə 

izah olunsa da, dəqiqləşdirilməyən məqamlar yenə qalır. Nədir bu qaranlıq məqamlar? 

Rusiyada yeni yaranan rejim, yəni bolşevik rus hökuməti həqiqətən də dünyanın ən 

güclü dövlətlərindən olan İngiltərə üçün real təhlükə idimi? Əslində yeni rejimin 

ortadan qaldırılması heç də çətin deyildi. İngiltərə özü olmasa belə, hərbi baxımdan 

dəstəklədiyi müəyyən dövlətlərin əliylə bu rejimi hər an devirə bilərdi. Belə bir 

zərbənin ingilis dəstəkli Polşadan gəlməsi an məsələsi idi. Heç təsadüfi deyildir ki, 

əsrlər boyu Çar Rusiyasının boyunduruğu altında inləyən polyaklar bolşevik inqilabı 

ilə birlikdə üsyana qalxmış və istiqlaliyyətlərini zorla əldə etmişdilər. Kommunist 

liderlər polyakların üsyana qalxdıqları əsnada, eyni özlərindən əvvəlki sələfləri kimi 

xalqın üzərinə hərəkətə keçərək onları tarixin əsir xalqları cərgəsinə yenidən almaq 

üçün müharibəyə girişmişdilər. Lakin marşal Josef Pilsudskinin (1867-1935) 

komandanlığı altındakı Polşa orduları əsrlərdən bəri yığışıb qalan kin və ingilislərin 

təmin etdiyi mükəmməl silahlarla 1920-ci ilin yay aylarında bolşevik ordularına 

həlledici zərbələr endirdilər. Bununla kifayətlənməyən marşal Pilsudski yeni rejimi 

elə beşiktəcə boğmaq niyyətiylə sürətlə Moskvaya doğru irəlilədi. İngiltərə hökuməti 

bolşevik gücləri ilə polyak ordusu arasında cərəyan edən müharibəni və eyni zamanda 

Rusiyanın düşdüyü acınacaqlı vəziyyəti diqqətlə izləyirdi. Məhz belə bir dövrdə 

ingilislər Polşa ordusunun irəli hərəkatına mane olmağa qərar verdilər. Həmin dövrdə 

İngiltərənin Xarici İşlər naziri olan Lord Kerzon bu işə rəsmən müdaxilə edərək, 

hökumətin qərarını bir nota ilə başkomandan marşal Pilsudskiyə bildirdi, ordunun 

təsbit edilən xətt üzərində durmasını və hərəkatı dayandırmasını tələb etdi. Əslində 

tarixin dərinliklərindən gələn bir kinlə Rusiyanı məhv etmək üçün Polşanın əlinə 

əlverişli tarixi fürsət keçmişdi və Pilsudski bu fürsəti yerindəcə dəyərləndirmək 

istəyirdi. Lakin ingilis hökumətinin təkidləri və silah yardımlarının dayandırılması ilə 

bağlı təhdidləri qarşısında Pilsudski Kerzon xəttinin qərbində öz hərəkatını 

sonlandırmaq məcburiyyəti qarşısında qaldı. Göründüyü kimi, İngiltərə kommunizmin 

sonunu hazırlayacaq Polşa ordusunun hərəkatına açıq şəkildə mane olmuşdu. Səbəblər 

olduqca qaranlıq və müəmmalıdır. Qənaətimizcə, hadisələrin pərdə arxası səbəbləri 

Yaxın Şərqin və Qafqazın önəmli güc mərkəzləri arasında bölüşdürülməsi olsa da, 

görkəmli türk tədqiqatçısı mərhum Raif Karadağ “Petrol fırtınası” adlı əsərində 

məsələnin mahiyyətində yatan əsas səbəbləri Royal Dutch-Shell (İngiltərə) ilə 

Standard Oil (ABŞ) kimi dev trestlər arasında cərəyan edən rəqabət (bunu Rotchild-

Rockefeller rəqabətləri kimi də xarakterizə etmək olar – E.Ş.), Bakı nefti üzərində 
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bölgə Türkiyədən zorla qoparılmış və yeni yaradılan İraqa birləşdiril-

mişdi. İngiltərə isə 1920-ci il tarixli San-Remo konfransı ilə İraqı öz man-

datlığına alacaq, Qafqazda itirdiyini bu yeni yaradılan ərəb ölkəsində 

təmin edəcəkdi (bu barədə ətraflı bax: 1, s. 52; 25, s. 201; 37, s. 194-195). 

İkincisi, iqtisadi maliyyə məsələləri ingilis milli maraqları çərçivəsində 

tutulmalıydı. Regiondakı hərbi əməliyyatlar ingilis iqtisadiyyatına yük ola 

bilərdi. Buna əlavə olaraq, ingilis əsgərləri də öz ölkələrinə qayıtmaq 

istəyirdilər. Belə şərtlər altında real çıxış yolu olaraq öhdəliklərin və 

məsrəflərin bərabər şəkildə bölüşüldüyü müştərək bir addımın atılması 

uyğun görüldü (110). 

Beləliklə, Oliver Uordropun rəhbərlik etdiyi ingilis missiyasından 

başqa, Qafqaza mayor de Nonakurun rəhbərlik etdiyi Fransa, polkovnik 

Uilyam Haskelin rəhbərlik etdiyi Amerika, polkovnik M.Qabbanın rəh-

bərlik etdiyi İtaliya missiyaları Cənubi Qafqaza gəldilər. Lakin Fransa və 

İtaliyanın bölgəyə olan maraqları tərəddüdlü idi. Almaniya və Osmanlı 

müstəmləkələrinin bir hissəsini ələ keçirən Fransa Rusiya imperiyasının 

müstəmləkələrinə son dərəcə ehtiyatla yanaşırdı. Bir qayda olaraq fransız 

siyasətçiləri ―vahid və bölünməz Rusiya‖ ideyasının tərəfdarı idilər. 

İtaliya isə gələcəkdə Rusiya və Türkiyə ilə qarşılaşmaq qorxusu səbəbilə 

belə bir addımdan çəkinirdi (10, s. 356). 

ABŞ-a gəlincə, İngiltərə Mondros müqaviləsindən sonra bu dövlətə 

müraciət edərək Cənubi Qafqazın amerikan ordusunun nəzarəti altına 

keçməsini istəsə də, ABŞ-dan müsbət cavab ala bilməmişdi (65, p. 9). 

Parisdəki sülh anlaşmaları prosesində də ABŞ-ın Ermənistan məsələsini 

həll edəcəyi düşünülürdü. Ermənistan məsələsi Parisdə Dördlər Şurasının 

müzakirəsinə çıxarıldıqda, prezident V.Vilsonun ABŞ Senatının da 

                                                                                                         
böyük imtiyazlar əldə etmək naminə bolşevizmin himayə edilməsi, gələcəkdə ABŞ ilə 

Rusiyanı üz-üzə qoymaq kimi izah etmişdir (geniş məlumat üçün bax: Raif Karadağ. 

Petrol fırtınası. İstanbul: Truva yayınları, 2014, s. 187-190).  
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razılığı olduğu təqdirdə mandatlığı qəbul edəcəklərini bildirməsi Lloyd 

Corcu çox sevindirdi. Baş nazir amerikalıların belə bir ―alicənab vəzifə‖ni 

qəbul etmələrindən dolayı son dərəcə rahatlamışdı (62, p. 260). 

Bütün bunları ümumiləşdirərək belə bir nəticəyə gəlmək müm-

kündür ki, İngiltərə özünün ekspansionist siyasətini həyata keçirərkən 

Londonda tərtib olunmuş ssenari üzrə hərəkət edən daşnaklardan istifadə 

etmiş (21, s. 256), hər vəchlə Ermənistanın Antantaya öz ərazisini, habelə 

hərbi və iqtisadi potensialını verməyə hazır olan daşnak rəhbərlərini 

dəstəkləmiş (5, s. 33), faktiki olaraq Ermənistanı Naxçıvan və Zəngəzurla 

bağlı təcavüzkar hərəkətlərə təşviq etmişdir. Nəticədə İngiltərənin siyasi 

planları çərçivəsində dəstəklənən ermənilər tərəfindən Şərqi Anadoluda 

olduğu kimi, Azərbaycanda və onun ayrılmaz parçası olan Naxçıvanda 

soyqırımı siyasəti gerçəkləşdirilmişdir.  

Beləliklə, İngiltərə qarşılıqlı istifadə və faydalanma münasibətləri 

çərçivəsində vəd etdiyi ―Böyük Ermənistan‖ dövlətini yaratmasa da, 

Türkiyə ilə Türk Dünyası arasında tampon dövlət olaraq müstəqil daşnak 

Ermənistan dövlətinin qurulmasında bilavasitə yaxından iştirak etmiş, 

ümumtürk birliyi arasına baryer kimi erməniləri yerləşdirərək öz milli və 

geosiyasi maraqlarına uyğun olaraq Panturanizmin qarşısına sədd çəkmiş, 

beləliklə, öz vəzifəsini tamamlamışdır. Digər bir ifadəylə, Ermənistan 

dövlətinin qurulması İngiltərənin, ümumilikdə Antantanın məqsədləri içə-

risində olub, Panturanizm təhlükəsinə qarşı baryer kimi ―əsas maneə‖ 

rolunu oynamış və bu yolda milyonlarla sterlinqlər xərclənmişdir. 1918-

ci ilin oktyabr ayında İngiltərənin Xarici İşlər naziri Artur Balfur 

tərəfindən erməni milli nümayəndəsinin rəhbəri Poqos Nubar paşaya 

ünvanlanan yazıda qeyd olunurdu ki, Ermənistan dövlətinin yaradıl-

ması Antantanın, xüsusilə İngiltərənin müharibə məqsədlərindən biri-

dir (89). Bu yazı açıq bir etirafdır. 
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Məsələnin mahiyyətinə endikcə aydın olur ki, Antantanın, xüsusilə 

də İngiltərənin iradəsi olmasaydı, erməni dövlətinin qurulmasından və 

mövcudiyyətindən söhbət gedə bilməzdi. Bu barədə fransız tədqiqatçısı 

Jorj de Malevil də “1915-ci il erməni tragediyası” adlı əsərində 

göstərir: “İngiltərənin iradəsi ilə çar imperiyasının xarabalıqları 

üzərində qurulub qısa bir ömür (1918-1920) sürən erməni respub-

likası, bütün tarixi boyu mövcudiyyəti qeydə alınan yeganə müstəqil 

erməni dövləti idi” (50, s. 15). 

Göründüyü kimi, müstəqil daşnak Ermənistan dövləti məhz 

İngiltərənin geosiyasi maraqlarına uyğun olaraq onun iradəsi ilə 

yaradılmışdır. Lakin bir məsələni də qeyd etmək lazımdır ki, ―Böyük 

Ermənistan‖ ideyası ilə yaşayan radikal erməni millətçilərinin düşün-

cəsinin əksinə olaraq, müstəqil Ermənistan dövləti Osmanlı İmperi-

yasının ərazilərində deyil, Cənubi Qafqazda qurulmuşdur. Bunun da 

müəyyən səbəbləri var idi. Əgər ―Böyük Ermənistan‖ dövləti Şərqi 

Anadoluda yaradılsaydı, bu dövlət İngiltərənin deyil, Rusiyanın nəza-

rəti altına keçə bilərdi. Rusiyanın 1828-ci ildə ―Erməni vilayəti‖nin əsa-

sını qoymaqla gələcəkdə ondan hücum mərkəzi olaraq düşünməsini, 

―erməni kartı‖ndan yararlanaraq gələcəkdə Osmanlı dövlətini parçala-

maq, Şərqi Anadoluda yaşayan erməniləri müstəqillik və ―Böyük Ermə-

nistan‖ vədləri ilə qızışdıraraq, onları öz himayəsi altında bir araya gətirə-

rək Osmanlı ərazilərinə yiyələnmək arzusunda olması faktlarını xatır-

latmaq kifayətdir. Bu ehtimalı nəzərə alan İngiltərə Osmanlı torpaq-

larını öz nəzarətində saxlaya bilmək üçün Erməni dövlətinin qurul-

ması məsələsini Cənubi Qafqaza ixrac etmişdir. Heç şübhəsiz ki, geo-

siyasi maraqların toqquşmasının nəticəsi olaraq Ermənistan dövlətinin 

yaradılması o tarixdən günümüzə qədər Azərbaycan üzərində ağır 

dərin izlər buraxmışdır.  
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NƏTİCƏ 

 

Yekun olaraq qeyd etmək lazımdır ki, Azərbaycan və eyni 

zamanda Türkiyə üçün böyük təhlükə mənbəyinə çevrilən, müxtəlif 

təhriklər nəticəsində ortaya çıxan ―erməni məsələsi‖nin Azərbaycan 

üzərindəki təsirlərinə dair aparılan tədqiqatlarda obyektivliyin qorun-

ması baxımından xarici ölkələrin arxiv materiallarına müraciət edil-

məsi son dərəcə zərurətdir. Düşünürük ki, Böyük Britaniyanın arxiv 

materialları əsasında ərsəyə gətirilən bu araşdırma Böyük Güclərin, 

xüsusilə də İngiltərənin ―erməni məsələsi‖ ilə bağlı siyasətinin müəy-

yən məqamlarını gözdən keçirməyə, Cənubi Qafqazda aparılan siya-

səti səciyyələndirən məqsəd və məramları daha geniş şəkildə dəyər-

ləndirməyə imkan yaradacaqdır. İngiltərənin arxiv materialları aparı-

lan tədqiqatla bağlı reallıqların ortaya çıxmasında önəmli rol oynayan 

sənədləri özündə ehtiva edir. Əldə edilən sənədlər əsasında gəldiyimiz 

nəticə aşağıdakı kimi xarakterizə oluna bilər: 

―Erməni məsələsi‖ Böyük Güclərin geosiyasi maraqlarının toq-

quşması nəticəsində ortaya çıxmışdır. Vaxtilə Rusiyanın inhisarında 

olan bu məsələ Böyük Britaniyanın ənənəvi siyasətinə zidd oldu-

ğundan, tədricən İngiltərənin inhisarına keçməyə başladı. Heç təsadüfi 

deyildir ki, ―erməni məsələsi‖ni ilk dəfə millətlərarası siyasi sistemin 

gündəminə gətirən də məhz İngiltərə olmuşdur. Bunun da şübhəsiz ki, 

müəyyən səbəbləri var idi. Məlum olduğu kimi, XIX əsrin sonlarında 

Osmanlı dövləti özünün ən zəif dövrünü yaşayırdı. Öz maraqlarını 

nəzərə alaraq, 1790-cı illərdən Osmanlı dövlətinin ərazi bütövlüyünü 

müdafiə etmək siyasətini yeridən İngiltərə təxminən yüz il sonra, yəni 
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1877-1878-ci illərdə baş verən rus-türk müharibəsi və həmin tarixdə baş 

tutan Berlin Konqresindən sonra Osmanlı dövlətinin zəngin və strateji 

əhəmiyyət daşıyan ərazilərinə sahib olmaq və ya ən azından bu ərazilər 

üzərində nəzarət və təsirini gücləndirmək siyasətinə yönəldi. Digər bir 

ifadə ilə, İngiltərə XIX əsrin sonlarından etibarən Osmanlı dövlətini 

yıxmaq məqsədini daşıyan bir siyasət mənimsəməyə başladı. Bu da hər 

şeydən əvvəl Hindistan yolunun təminat altına alınması və yeni müstəm-

ləkə torpaqlarının əldə edilməsi ilə bağlı idi.  

Erməni məsələsi də İngiltərənin bu siyasətinin bir parçası idi və 

qlobal xarakterli həmin məsələnin ortaya çıxmasında İngiltərə-Rusiya 

rəqabətləri böyük rol oynamışdır. Erməni məsələsini ortaya atmaqla İn-

giltərə sadəcə Osmanlı torpaqlarını parçalamağı və parçalanmış ərazilər 

üzərində hegemonluq qurmağı hədəfləməmiş, eyni zamanda Rusiyanın 

Aralıq dənizinə enməsinin qarşısını almaq istəmişdir. Qazandığı zəfərləri 

ilə rəqibsiz bir gücə çevrilən İngiltərə baxımından zəngin təbii sərvətələrə 

malik olan Osmanlı torpaqları olduqca əhəmiyyətli idi. Bu torpaqlar 

üzərində digər böyük güclərlə rəqabət halında olan İngiltərə müxtəlif 

amillərlə birlikdə, ―erməni məsələsi‖nə də öz siyasi planlarında yer 

ayırdı. Tarixən böyük və müstəqil Ermənistan dövləti yaratmaq istəyən 

ermənilər bu yolda Antantaya, xüsusilə İngiltərəyə möhtac olarkən, 

ingilislər də ermənilərdən öz siyasi maraqlarına xidmət edəcək tərzdə 

həm təbliğat amili, həm də hərbi vasitə olaraq istifadə etdilər. 1917-ci ildə 

Rusiyada meydana gələn çevriliş Qafqazı Böyük Güclərin maraqlarının 

toqquşduğu arenaya çevirdi. Bu vəziyyət ingilis-erməni əməkdaşlığını 

Qafqazda da gücləndirdi və yaranan şərtlər də qarşılıqlı maraqlar kon-

tekstində tərəfləri bir araya gətirdi. Qafqazı strateji baxımdan İran, 

Əfqanıstan və daha da önəmlisi Hindistandakı iqtidarı üçün həyati 

dərəcədə əhəmiyyətli hesab edən İngiltərə bu bölgədə Panturanizm təhlü-

kəsi ilə qarşılaşmışdı. Yaxın gələcəkdə türk hegemonluğunun qurulması 

ehtimalı nəzərə alınaraq, İngiltərənin Asiyadakı mövqeyi baxımından real 
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təhlükə mənbəyinin aradan qaldırılması üçün mütləq şəkildə Türkiyə ilə 

Türk Dünyası arasında bir sədd yaradılmalıydı. Digər tərəfdən, Qafqazın 

türklər tərəfindən ələ keçirilməsi İngiltərənin yalnız regional deyil, ümu-

mi maraqları baxımından da mənfi nəticələr doğura bilərdi. Azərbay-

candakı neft rezervləri ilə Gürcüstandakı mədən və kömür yataqlarının 

türk və alman güclərinin əlinə keçməsi də İngiltərənin bütün planlarını 

alt-üst edə bilərdi. Məhz bu baxımdan baş verən proseslər qarşısında 

lazımi tədbirlər alınmalıydı. Bölşevik çevrilişi nəticəsində rus hərbi birlik-

lərinin cəbhəni tərk etməsiylə maliyyə və hərbi təchizatlarla təmin edilən 

ermənilər Cənubi Qafqazda türk və alman təhdidinə qarşı İngiltərə tərə-

findən baryer olaraq istifadə olundular. Qarşılıqlı istifadə münasibətləri 

çərçivəsində formalaşan ingilis-erməni əməkdaşlığı Azərbaycanın bir çox 

bölgəsində fəlakət mənbəyi olaraq ortaya çıxdı və minlərlə müsəlman 

türk əhalisinin qətlə yetirilməsinə səbəb oldu.  

Böyük Britaniyanın arxiv materialları əsasında əldə edilən məlu-

matlara görə, İngiltərənin Xarici İşlər Nazirliyi, Hərbi Kabineti, Ali Baş 

Qərargahı, Hərbi Kəşfiyyat Xidməti və s. qurumlar tərəfindən ermənilərə 

köməklik göstərilməsi ilə bağlı qəbul edilən qərarlardan sonra külli miq-

darda maliyyə vəsaiti ayrılmış, müxtəlif silah və sursatlar ermənilər üçün 

təmin edilmişdir. Məhz həmin yardımların nəticəsi idi ki, 1917-1920-ci 

illərdə istər Şərqi Anadoluda, istərsə də Azərbaycanın bir çox bölgə-

lərində, o cümlədən Naxçıvanda ciddi etnik təmizləmə siyasəti həyata 

keçirilmişdir. Göstərilən siyasi, maddi və hərbi yardımlar hər şeydən 

əvvəl İngiltərənin Panturanizm təhlükəsinə qarşı əsas sədd və baryer kimi 

ermənilərdən istifadə etməsi, qarşılıqlı faydalanma münasibətləri çərçi-

vəsində ermənilərin siyasi gələcəyinə dair götürdüyü öhdəliklər və müstə-

qil Ermənistan üçün verdiyi vədlərlə bilavasitə əlaqədar idi.  

Hadisələrin gedişatı göstərdi ki, İngiltərənin başlıca məqsədi məhz 

―erməni‖ amili vasitəsilə Panturanizm ideologiyasının qarşısını almaq, 
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Türk Dünyası arasındakı əlaqələri və koridoru kəsmək olsa da, nəticə 

siyasi, iqtisadi və hərbi baxımdan dəstəklənən ermənilərin regionda törət-

diyi genişmiqyaslı soyqırımı cinayətləri olmuşdur. Düzdür, dinc əhaliyə 

qarşı törədilən bu cinayətlər ingilislərin planları daxilində yer almasa 

da, sırf Panturanizm təhlükəsinə qarşı silahlandırılan ermənilər həmin 

yardımdan faydalanaraq kütləvi qırğınlara baş vurmaqdan çəkinmə-

mişdilər. Lakin ortada dəyişməyən bir həqiqət vardı ki, bu da ingilis-

lərin məqsədlərindən asılı olmayaraq erməniləri maddi, hərbi baxım-

dan dəstəkləməsi və silahlandırması idi. 

Son olaraq qeyd etmək lazımdır ki, İngiltərənin ən böyük 

məqsədlərindən biri götürdüyü öhdəliklərə və verdiyi vədlərə əsasən 

Ermənistan dövlətini yaratmaq olsa da, bu dövlətin Şərqi Anadoluda 

qurulması məsələsini öz geosiyasi planları xaricində tutmuş və Cənubi 

Qafqaza ixrac etmişdir. Çünki İngiltərə Şərqi Anadoluda qurulacaq 

Ermənistan dövlətinin gələcəkdə Rusiyanın nəzarəti altına keçə 

biləcəyi ehtimalını diqqətə alaraq belə bir addım atmışdı.    

Erməni dövlətinin Cənubi Qafqazda qurulması məsələsi geosi-

yasi maraqların toqquşmasının başlıca nəticəsi olsa da, bu siyasəti Türk 

sivilizasiyasına qarşı bir təhdid olaraq da xarakterizə etmək mümkündür. 

Xüsusilə Türk Dünyası arasındakı əlaqələri təmin edən ―türk qapısı‖ 

Naxçıvanın ingilislər tərəfindən ermənilərə verilməsi cəhdlərinə də məhz 

bu aspektdə baxılmalıdır. 
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