
1918-ci ilin martında Bakı şəhərində və Bakı quber
niyasında azərbaycanlılara qarşı törədilmiş soyqı
rımdan 100 il ötür. Bu hadisənin ildönümü ilə əlaqə
dar olaraq Azərbaycan Respublikasının Prezidenti 
İlham Əliyevin imzaladığı sərəncam bu istiqamətdə 
həm tarixi tədqiqatlarda yeni səhifə açdığından, 
həm milli tarixə marağı artardığından və həm də və
tənpərvərlik hisslərini gücləndirdiyindən böyük 
əhəmiyyət daşıyır. Bəs, mart ayında törədilən soyqı
rım 100 ilin zirvəsindən necə görünür?

Musa Qasımlı
Milli Məclisin deputatı, 
AMEA-nın müxbir üzvü

insanlıq əleyhinə
ağır cinayət -
31 mart 1918-ci il
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Soyqırım ərəfəsindəki 
şəraitə qısa baxış

Birinci Dünya müharibəsinin ge
dişində oktyabr ayında Rusiyada 
bolşeviklər Müvəqqəti hökuməti 
devirib hakimiyyətə gəldikdən son
ra rus-Qafqaz cəbhəsinin dağılması 
nəticəsində Anadoluda törətdikləri 
soyqırımları üçün cəzasız qalmaya- 
caqlarından qorxan erməni-daşnak 
dəstələri geri çəkilən ordu ilə birlik
də Cənubi Qafqaza qayıtdı. Bu za
man regionda anarxiya hökm sürür
dü; Müvəqqəti hökumətin orqanla
rı, sovetlər və milli komitələr fəaliy
yət göstərirdilər. Bakıdan keçib Ru
siyaya getməli olan rus əsgərləri si
lah və sursatını ermənilərə və Bakı 
bolşeviklərinə vermişdi. Mülki türk, 
müsəlman əhaliyə qarşı Şərqi Ana
doluda törətdikləri qırğınları ermə
ni silahlı dəstələri 1917-d ilin payı
zından etibarən tarixi Azərbaycan 
torpağı olan İrəvan quberniyası - in
diki Ermənistan Respublikası, Cə
nubi Azərbaycan, indiki Azərbay
can Respublikası və Tiflis quberni
yası ərazilərində də törətdilər.

Erməni silahlı qüvvələrinin mül
ki azərbaycanlı əhaliyə qarşı törət
dikləri kütləvi qırğınların zirvə 
nöqtəsi 1918-ci ilin martında oldu.

Soyqırımın səbəbləri 
və məqsədləri

Martda törədilən soyqırımın 
həm tarixi kökləri, həm daxili şə
raitdən, həm də böyük dövlətlərin 
regionda yürütdükləri siyasətdən 
doğan səbəbləri var idi. Soyqırımın 
kökləri, hər şeydən əvvəl, çar Rusi
yasının isti dənizlərə yiyələnmək 
strategiyasını həyata keçirmək 
üçün özünə "etibarlı" ünsür axtar
ması ilə bağlı idi. İsti dənizlərə çıx
maq üçün Osmanlı dövləti və İra
na qarşı mübarizədə yanında qul 
psixologiyasına sahib, Şərqi yaxşı 
bilən, şəraitə tez uyğunlaşmağı ba
caran və özünə digər amillər baxı
mından yaxın hesab etdiyi erməni
ləri görməsi, onları azərbaycanlı 
torpaqlarına köçürüb yerləşdirmə
si, əlverişli şərait yaradaraq qısa 
müddətdə varlandırması ilə bütün 
Cənubi Qafqaz regionunda milli

münaqişələrin və sonralar isə baş 
verən qanlı hadisələrin təməli qo
yuldu.

İsti dənizlərə çıxmaq üçün apar
dığı işğalçı müharibələr nəticəsin
də Azərbaycanı bölüşdürdükdən 
sonra Cənubi Qafqaza erməniləri 
yerləşdirməklə çarizm həm de
moqrafik vəziyyəti dəyişdirdi, həm 
də onları Şərq siyasətində bir alətə 
çevirdi. Həmin siyasəti çarizm dev
rildikdən sonra qurulan Müvəqqə
ti hökumət, ondan sonra isə bolşe
vik Rusiyası da davam etdirdi. 
1917-ci ilin noyabrında Bakıda 
S.Şaumyan başda olmaqla azər
baycanlıların əleyhinə olan sovet 
hakimiyyəti quruldu. V.İ.Lenin hə
min ilin dekabrında S.Şaumyanı 
Qafqazda xüsusi səlahiyyətli ko
missar təyin etdi.

Soyqırımın törədilməsinin sə
bəblərindən biri neft amili ilə bağlı 
idi. İqtisadi baxımdan Bakı şəhəri 
bolşevik Rusiyası üçün böyük əhə
miyyət daşıyırdı. Dünya mühari
bəsinin son mərhələsində Yaxın və 
Orta Şərqdə, Cənubi Qafqazda iki
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əsas neft mənbəyi uğrunda hərbi 
əməliyyatlar aparılırdı. Bunlardan 
biri Mosul, digəri isə Bakı neft 
mənbəyi idi. Bolşevik Rusiyası şə
həri əldən vermək istəmirdi. Heç 
əbəs deyildir ki, 1918-ci il mart ayı
nın ikinci yarısında V.İ.Lenin ABŞ- 
ın Qırmızı Xaç nümayəndəliyinin 
rəhbəri polkovnik R.Robinsonun 
"Rusiya Sovet Respublikası üçün 
Bakının iqtisadi əhəmiyyəti nədə
dir" sualına "Bu, neft, işıq və ener
jidir", - deyə cavab vermişdi.1

Soyqırımın səbəblərindən biri 
Azərbaycanın yerləşdiyi əlverişli 
coğrafi-siyasi mövqeyə yiyələn
mək uğrunda dövrün böyük döv
lətləri arasında gedən amansız mü
barizə ilə bağlı idi. Bakıda bütün 
Cənubi Qafqazda hakimiyyətin

hansı qüvvənin əlində olmasının 
taleyi həll edilirdi. Bakıya hakim 
olmaq bütün Cənubi Qafqaza nə
zarət imkanı verər, Tiflisdə fəaliy
yət göstərən Zaqafqaziya Seyminin 
süqutuna kömək edərdi.

Digər tərəfdən, Bakıya yiyələn
mək Xəzər dənizi və "dünyanın 
ürəyi" olan Orta Asiyaya gedən 
yola nəzarət etmək imkanı verər
di. "Dünyanın ürəyi" nə gedən yol 
Bakıdan, Azərbaycandan keçirdi. 
Azərbaycan böyük ticarət yolları
nın üstündə yerləşirdi.

Qırğınların törədilməsinin digər 
bir səbəbi Osmanlının əhalisi əsa
sən türk və müsəlmanlardan ibarət 
olan Cənubi Qafqaza, xüsusən Ba
kıya buraxılmaması üçün Bakı və 
Bakı quberniyasını yerli, aborigen

əhalidən təmizləmək və Azərbay
canın müstəqilliyinin qarşısının 
alınması idi. Bakı Sovetinin istifadə 
etdiyi erməni-daşnak qüvvələri isə 
tarixdə olmayan "Böyük Ermənis
tan" qurmaq yolunda onlara mane 
ola biləcək azərbaycanlıları məhv 
etməyə çalışırdılar.

Beləliklə, İngiltərənin Bakıdakı 
təmsilçisi Makdonelin sözləri ilə 
ifadə edilərsə, "Bakı qazanı poq- 
quldamağa başladı". Bu şəraitdə 
qırğınlar üçün kiçik bir bəhanə la
zım idi. O da tapıldı.

Bəhanə
Belə bir bəhanə general M.Talı- 

şinski başda olmaqla müsəlman 
(Azərbaycan) diviziyasının "Eveli
na" gəmisi ilə Lənkəranda həlak

Bakıda törədilən soyqırımdan görüntü
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olan silah yoldaşları böyük xeyriy
yəçi Hacı Zeynalabdin Tağıyevin 
oğlu Məhəmmədi Bakıya gətirən 
bir qrup zabit və əsgərin Bakı So
veti tərəfindən tərksilah edilməsi 
oldu. Diviziyanın əsgər və zabitləri 
silahların geri qaytarılmasını tələb 
etsə də, nəticəsi olmadı. S.Şaum- 
yanla aparılan danışıqlar da uğur
suz oldu. Xalq küçələrə çıxıb silah
ların qaytarılmasını tələb etdi. So
sial dayağı olmayan bolşevik hö
kumətinin rəhbəri S.Şaumyan er
məniləri və bolşevikləri, xüsusən 
Xəzər Hərbi Dəniz Donanmasının 
matroslarını azərbaycanlılara qarşı 
soyqırıma təhrik etdi.

Soyqırımın həyata 
keçirilmə üsulları

Martın 30-da axşam saat 5-də 
Bakıda ilk atəş açıldı. Mart qırğını 
başlananadək özlərinin bitərəfliyi
ni elan etmiş Daşnaksütyun və Er
məni Milli Şurası, erməni ziyalıları, 
o cümlədən erməni kilsəsi bir neçə 
saatdan sonra Bakı Soveti tərəfin
dən döyüşə qatıldılar. S.Şaumyan 
bu hadisə ilə bağlı yazırdı ki, bizim 
süvari dəstəyə ilk silahlı hücum 
cəhdindən bəhanə kimi istifadə et
dik və bütün cəbhə boyu hücuma 
keçdik. Bizim artıq 6 min nəfərə 
qədər silahlı qüvvəmiz var idi. 
Həmçinin Daşnaksütyunun 3-4 
minə qədər milli hissələri var idi. 
Onlar da bizim sərəncamımızda 
idi. Daşnaksütyunun iştirakı və
təndaş müharibəsinə milli qırğın 
xarakteri verdi və bundan qaçmaq 
mümkün deyildi. Biz buna şüurlu 
olaraq getdik. Əgər onlar Bakıda 
qələbə qazansaydılar, şəhər Azər
baycanın paytaxtı elan edilərdi.2

Qırğın qəddarlıqla həyata keçi
rildi. Şəhər yerdən və havadan 
bombardman edildi. Mülki azər
baycanlı əhali diri-diri su quyuları
na, yanar təndirlərə, neft quyuları
na atılır, hamilə qadınların qarınla
rı süngü ilə deşilir, körpə uşaqlar 
divarlara mıxlanır, qadınlar hörük

Bakıda erməni vandalizminin nəticələri

Dağıdılmış, yandırılmış Şamaxı

lərlə bir-birinə bağlanaraq küçələr
də çılpaq gəzdirilirdi. Silahlı dəstə
lər uşaqlara, qocalara və qadınlara 
rəhm etmirdilər. Adamlardan siya
si mənsubiyyət soruşulmurdu. Öl
dürmək üçün türk, müsəlman ol
maq kifayət edirdi.

Soyqırımın gedişində azərbay
canlılara məxsus ictimai binalar, 
milli rəmzlər və mədəniyyət ocaq
ları dağıdıldı. "Açıq söz", "Kaspi" 
qəzetlərinin redaksiyaları, fəaliy
yətini bütün Cənubi Qafqaza yayan 
və müharibə zamanı Qafqaz cəbhə
sində hərbi əməliyyatlar meyda
nında böyük iş aparan, azərbay
canlıların ictimai hərəkatında mü
hüm rol oynayan Müsəlman Xey
riyyə Cəmiyyətinin yerləşdiyi "Is- 
mailiyyə" binası yandırıldı. Təzəpir

məscidinin minarələri zədə aldı.
Qüvvələr bərabər deyildi. Bina 

görə də martın 31-də azərbaycanlı
lar döyüşü dayandırdılar. Buna 
baxmayaraq, azərbaycanlıların öl
dürülməsi davam edirdi. Döyüş 
yalnız aprelin 2-də dayandırıldı.

Soyqırımın nəticələri
Bakıda törədilən soyqırımın 

ağır nəticələri oldu. Sonralar Bl
yumkin soyadlı bir bolşevik 
S.Şaumyanın Bakı Sovetinin iclas
larında M.Ə.Rəsulzadəni və silah
daşlarını təhlükəli şəxslər kimi 
qiymətləndirdiyini, Osmanlıya ar
xalandıqlarını deyərək onun aşa
ğıdakı fikirlərini vurğulayırdı: 
"...18-ci ilin mart hadisəsi baş 
verdi. Və biz özümüzün silahlı
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qüvvəmiz olmadığından daşnak 
dəstələrindən istifadə etdik. Lakin 
daşnak dəstələri özlərinin alçaq 
işlərini həyata keçirdilər, vətən
daş müharibəsi əvəzində milli qır
ğın törətdilər, 20 min nəfərə qədər 
məzlum müsəlman əhalini qırdı
lar...müsəlman əhali bolşeviklərə 
quldurlar kimi baxır..."3

N.Nərimanov 1918-ci il mayın 
23-də çap olunmuş "Vətəndaş mü
haribəsinin milli rəng almaması 
üçün nə etmək lazımdır?" adlı 
məqaləsində etiraf edirdi: "Fana
tizmdən uzaq olan hər bir şəxsə 
məlumdur ki, Zaqafqaziyada ge
dən vətəndaş müharibəsində 99 
faiz bir millətin nümayəndələri 
qırılır. İrəvan quberniyası, Lənkə
ran qəzası, Quba, Şamaxı bölgələ

ri mənim dediklərimi tamamilə 
təsdiq edir".4

N.Nərimanov daha sonra 1919- 
cu ilin fevralında yazdığı "Biz Qaf
qaza hansı şüarla gedirik?" və 
"Qafqazın işğalına baxış" adlı mə
qalələrində yazırdı ki, bolşevizm 
şüarları altında daşnaklar müsəl
man əhaliyə zülm etdilər. Belə şə
raitdə sovet hökuməti Bakıda və
təndaş müharibəsinə başlamağa 
qərar verdi. Vətəndaş müharibəsi 
adı altında Bakıda qanlı hadisələr 
törədildi. Bakıda sovet hakimiyyə
ti daşnakların əlində alət idi.5

Bakıda baş verən hadisələrlə bağ
lı olaraq ingilis arxiv sənədində ya
zılır: "Ermənilərin qoşun qüvvələri 
bolşeviklərə ümid edirdilər. Belə he
sab edirdilər ki, onların yaxşı silah

lanmış dəstələri müsəlmanlara qar
şı çıxıb oıılan məhv edə biləcəklər. 
Ağır döyüşlər oldu. Müsəlmanların 
dörddə bir hissəsi öldürüldü..."6

Qeyd etmək lazımdır ki, o za
man Bakı şəhərində təqribən 280- 
300 min nəfər əhali yaşayırdı ki, 
onun da 80-100 min nəfəri azər
baycanlı idi. Bu qədər əhalinin 
dörddə biri 20-25 min nəfər edir.

Böyük Britaniya nümayəndəsi 
P.Koks bir müddət sonra - 1918-ci 
il 30 oktyabr tarixində Tehrandan 
göndərdiyi teleqramında yazırdı: 
"Ermənilər və bolşeviklərlə müba
rizə nəticəsində mart ayında 180 
kənd dağıdıldı və müsəlmanlar öl
dürüldülər".7

İngilis nümayəndələrinin 1918- 
ci il aprelin 9-da Bakıdan göndər
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dikləri teleqramda deyilirdi ki, er
mənilər bolşeviklərlə birləşərək 
özlərinə irqi düşmən hesab etdik
ləri azərbaycanlılara qarşı qırğınlar 
törətdilər.1 2 3 4 5 6 7 8

ABŞ-ın Harbord missiyasının 
hesabatında yazılırdı ki, ermənilər 
1918-ci ilin martında Bakıda 2 min 
azərbaycanlını öldürdülər.9

İndianapolisdən olan amerikalı 
alim Leonard Ramsden Hartill ya
zır ki, ermənilər Bakıda 25 min 
müsəlmanı qətlə yetirdilər.10

ABŞ kəşfiyyat mənbələrinə gö
rə, 60 min Azərbaycan türkü qaçqı
na çevrildi və 420 müsəlman kəndi 
dağıdıldı.11

Soyqırımı törədənlər 
istəklərinə 

nail ola bildilərmi?
Martda Bakıda törədilən soyqı

rımda çoxlu itkilər versə də, Azər
baycan xalqının iradəsini qırmaq 
mümkün olmadı, dövlət müstəqilli
yinin elanı yubadılsa da, dayandırı
la bilmədi. Mayın 28-də Azərbay
can xalqı bütün müsəlman Şərqində 
ilk dəfə olaraq respublika üsuli-ida- 
rəsini qurdu. Respublika məfkurə
sini müsəlman Şərqinə məhz Azər
baycan xalqı gətirdi, müsəlman 
xalqlarına müstəmləkəçilikdən xi
las olmaq yolunu və nümunəsini 
göstərdi. Bakı şəhəri sentyabrın 
15-də azad edildi. Azərbaycan hö
kuməti tarixi şəhərimiz olan Bakıya 
köçdü. Azərbaycan nefti yadelli

qüvvələrin əlindən alındı. Azərbay
can xalqı taleyinin sahibi oldu.

Soyqırıma 
verilən qiymət

Azərbaycan Xalq Cümhuriyyəti 
yarandıqdan sonra 1918-ci ilin mart 
hadisələrinin təhqiqinə xüsusi diq
qət yetirildi. Nazirlər Şurası 1918- 
ci il iyulun 15-də bu faciənin tədqi
qi məqsədi ilə Fövqəladə istintaq 
Komissiyasının yaradılması haq
qında qərar qəbul etdi. Komissiya
da çalışanlar əsasən ruslar, yəhudi
lər və digər millətlərin nümayən
dələri idi.

Komissiya mart soyqırımını, il
kin mərhələdə Şamaxıdakı vəhşi
likləri, İrəvan quberniyası ərazi
sində ermənilərin törətdikləri ağır 
cinayətləri araşdırdı. Dünya icti
maiyyətinə bu həqiqətləri çatdır
maq üçün Xarici İşlər Nazirliyi 
nəzdində xüsusi qurum yaradıldı.

31 mart tarixi iki dəfə -1919 və 
1920-ci illərdə Azərbaycan Xalq 
Cümhuriyyəti tərəfindən ümum
milli matəm günü kimi qeyd edil
di. Əslində bu, azərbaycanlılara 
qarşı yürüdülən soyqırıma və bir 
əsrdən artıq davam edən torpaq
larımızın işğalı proseslərinə tarix
də ilk dəfə siyasi qiymət vermək 
cəhdi idi. Lakin Azərbaycan Xalq 
Cümhuriyyətinin süqutu bu işin 
başa çatmasına imkan vermədi.

Azərbaycan xalqının Ümummil
li lideri, Prezident Heydər Əliye

vin 26 mart 1998-ci il tarixli sərən
camı ilə 31 mart azərbaycanlıların 
soyqırımı günü elan edildi. Bun
dan sonra həmin tarixin daha də
rindən araşdırılması istiqamətində 
geniş işlər görüldü.

İbrət dərsləri
Mart ayında törədilən soyqırım

dan alınacaq bir sıra ibarət dərsləri 
vardır. Hər şeydən əvvəl, bu hadi
sə insanlığa qarşı cinayətdir və bir 
daha təkrarlanmamalıdır, ikincisi, 
Azərbaycan xalqı yaxşı təşkil olun
madığı və ordusu olmadığı üçün 
soyqırımın qarşısını ala bilmədi. 
Deməli, Azərbaycan xalqı daim 
mütəşəkkil olmalı, ordusunun və 
dövlətinin yanında olmalıdır. 
Üçüncüsü, Azərbaycan xalqı anar
xiya, xaos və qarışıqlıq yaradan 
xalq olmadığından belə şəraitlər
dən tez baş aça bilmir və həm in
san, həm də ərazi itkilərinə məruz 
qalır. Deməli, həm indi, həm də gə
ləcəkdə ölkədə xaos, anarxiya və 
qarışıqlığa yol vermək olmaz. Dör
düncüsü, o zaman Azərbaycan 
dövləti olsaydı və güclü olsaydı, 
bu soyqırımın qarşısını almaq 
mümkün olardı. Deməli, Azərbay
can xalqı daim güclü Azərbaycan 
dövlətinin mövcudiyyətinə maraq
lı olmalıdır. Çünki yalnız güclü 
dövlət milləti fiziki baxımdan qo
ruyur və bütün sahələrdə inkişaf 
etdirir, əks halda millət daim geri
yə gedir.
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