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İRƏVANIN ERMƏNİLƏRƏ VERİLMƏSİ TARİXİ-SİYASİ ŞƏRAİTİNDƏ
İMZALANMIŞ BƏZİ MÜQAVİLƏLƏRİN BU PROSESƏ TƏSİRİ
1878-ci il San-Stefano damdıqları və müqa\'iləsi indiki anlamda “erməni məsələsi "nə beynəlxalq
status verdi. Erməni məsələsinin ilk dəfə beynəlxalq diplomatlar tərəfindən müzakirəyə qoyulması, yəni
beynəxalq status alması erməni ictimaiyyətini son dərəcə fərəhləndirmiş və fəallaşdırmışdı.
Bundan sonra bəzi beynəlxalq güclər ara.sında gedən Cənubi Qafqaz siyasətində “erməni məsələ
si ” diqqət mərkəzinə daha çox yaxınlaşırdı. Məqalədə bu məsələlər açılır və təhlil olunur.
Beləliklə, Batum konfran.sında (l l may-4 iyun 1918) İrəvanın ermənilərə verilməsi ilə bağlı razı
laşma əldə olunduqdan sonra 1918-ci il mayın 29-da .Azərbaycan Milli Şurasının Həsən bəy Ağayevin
sədrliyi ilə keçirilən üçüncü iclasında İrəvan şəhərinin ermənilərə və İrəvan bölgəsində erməni dövləti
yaradılması məsələsi müzakirə edildi. Ciddi tarixi yanlışlıq olaraq İrəvan güzəştə gedildi. Ermənilər isə
üzərlərinə götürdükləri heç bir öhdəliyi yerinə yetirmədilər.
Açar sözlər: İrəvan, ermənilər, tarixi-siyasi, müqavilə, şərait, proses.

1918-Cİ il martın 3-də Sovet Rusiyası ilə Almaniya-Osmanlı bloku ölkələri arasın
da Brest-Litovsk sülh müqaviləsi imzalandı və bu müqavilənin dördüncü maddəsinə gö
rə, Rusiya, Qars, Ərdəhan və Batum vilayətlərinin (bölgədə keçiriləcək referendumun
nəticələrinə görə) Türkiyəyə keçdiyini təsdiq etdi [1; 2; 3].
Zaqafqaziya Seyminin Sovet Rusiyası ilə Almaniya-Osmanlı bloku ölkələri ara
sında Brest-Litovsk sülh müqaviləsini tanımaqdan və onun şərtlərini yerinə yetirməkdən
imtina etməsi səbəbindən Osmanlı dövləti Seymiə ayrıca konfrans keçirməyə məcbur
oldu. Bu məqsədlə tərəflər arasında 1918-ci il martın 14-də Trabzonda konfrans açıldı
Trabzon konfransında Osmanlı tərəfi Brest-Litovsk sülhü əsasında sülh bağlamağa israr
edir, Seym nümayəndələri isə inadla buna qarşı çıxıb Brest müqaviləsinin qanuniliyini
qəbul etməkdən imtina edirdilər.
Zaqafqaziya Seymi Osmanlı dövlətinin Brest sülhü ilə bağlı tələblərini qəbul et
məyib 1914-cü il sərhədləri çərçivəsində müqavilə imzalamağa çalışmaqla bərabər. Os
manlı dövləti ərazisində ermənilərə muxtariyyət verilməsi kimi məntiqsiz bir təklif də
irəli sürürdü [9, V. 6]. Əslində bu təklif Seymdəki ermənilər tərəfindən Osmanlı dövləti
ilə müqavilənin imzalanması üçün zorla irəli sürülmüşdü [10, G. 2-13; 6, G, 1-3]. Azər
baycanlılarla paralel olaraq gürcülər də bu təklifi əsassız hesab edib danışıqlarda müda
fiə edilməsini lüzumsuz bildilər.
Uzun sürən danışıqlarda nəticə əldə edilmədikdə. Osmanlı tərəfi Seym nümayəndə
heyətinə ultimativ şəkildə bildirdi ki. Osmanlı dövləti ilə Seym arasında normal qonşu
luq münasibətlərinin yaranması onun Brest-Litovsk sülhünü qəbul edib, şərtlərini yerinə
yetirməsi və özünün statusunun tam şəkildə müəyyən etməsi ilə mümkün olacaqdır.
Çünki, Seym tərəfi bir tərəfdən özünün müstəqil dövlət deyil, Rusiyanın bir parçası ol-

duiiunu iddia edir, digər tərəluən isə Srnet Rusix'asının ıınzahıdığı nıucjax liəmn şəıllənm mnmıaqdan imtina edirdi [*)]
Brest süihunu r|əl)u] edib. Qars. rduləltan \‘ə Batunı vüavətlərmin Turkıvəvə keçdiytni təsdiq etməklə bağlı Trabzondakı Zaqafqaziya nümayəndələri arasında, həmçinin
Sev md ək i fraksiyalar arasında birlik yox idi. Erməni və gürcülər Türkiyənin tələblərini
rədd edib, onunla müharibə aparmağa çalışırdılarsa. Azərbaycan fraksiyası qarşılıqlı gü
zəştlər əsasında Osmanlı imperiyası ilə ra/ıhğa gəlməvi təklif edirdi Əra.zi məsələləri
nin müzakirəsi son anda ona gətirib çıxartdı ki, gürcülər Batumu əldə saxlamaqla Qars
və Ərdəhanın güzəştə gedilməsinə razı idilərsə, ermənilər Batunı və Acariyanm güzəştə
gedilməsinə tərəfdar olub, Qarsm Türkiyəyə verilməsinə razı deyildilər. .Azərbaycan
fraksiyası isə bu tikirdə idi ki, Qars və Ərdəhanın əhalisinin əksəriyyəti türklər olduğu
üçün Brest-Litovsk mücjaviləsinin bu iki vilayət haqqındakı maddələri verinə yetiriirnəlidir Onların fikrincə,, .Acariya Zaqafqaziyanın tərkibində ayrıca müsəlman respublika
sına çevrilməlidir, əgər bu mümkün olmazsa, onda o, 'furkiyəyə birləşdirilməlidir Batıım isə xaricə mühinn çıxış yolu kimi Zaqafqaziyanm tərkibində qalmalıdır [17, s. 132]
Zaqafqaziya Seyminin Brest-Litovsk sülhünü qəbul etməməsi və digər tərəfdən öz
statusunu konkret müəyyən etməməsi səbəbindən bir aya qədər davam edən Trabzon
danışıqları uğursuzluqla nəticələndi, Seym 19 18-ci il 13 aprel tarixli iclasında Osmanlı
dövlətinin tələbləri qarşısına silahla çıxmaq haqqında qərar qəbul elədi [4, v, 6-7].
Osmanlı dövləti ilə Zaqafqaziya Sevmi arasında müharibə cəmi 8 gün çəkdi. Hələ
aprelin 3-də Ərdəham ələ keçirən turk qoşunları aprelm I 5-də BaUımu. 25-də isə Qarsı
ələ keçirdilər \ə beləliklə Osmanlı dövləti Bresi sülhü ilə əldə etdiyi ərazilərə silah
gücünə vtvələnməli oldu Türk ordııianmn hücumları qarşısmda tab gətirə bilməvən
/aqai'qaziv a Sevmi Türkiyənin tələblərini qəbul etməvə məcbur oldu. .Aprelin 22-clə (üda) Sevmin iclasında Zaqafqaziya müstəqil Demokratik Federativ Respublika elan olun
du, Osmanlı dövləti ilə sulh tərəfdarı olan .A.Çxenkeü başda olmaqla yeni hökumət ya
radıldı. Lyru zamanda. Osmanlı dövləti ilə sülh danışıqlarının davam etdirilməsi və tez
liklə sulh müqaviləsinin bağlanması haqqında qərar qəbul edildi [14. s. 222].
Osmanlı dövləti ilə Zaqafqaziya Sevmi arasında sülh danışıqlarının ikinci mərhə
ləsi kimi 191 8-ci il mavm I l-ciə Baturnda konfrans açıldı. Konfransda 10 nələrlik Os
manlı nümayəndə heyətinə ədliyyə naziri və xarici işlər naziri vəkili Xəlil bəv .Menteşə
rəhbərlik edirdi. Qafqaz cəbhəsinin komandanı Ferik Mehıned Vehib paşa da bu beyət
də təmsil olunan əsas simalardan idi ],''].
A Çxenkelinin rəhbərlik etdiyi Zaqafqaziya nümayəndə heyətinə Seymdəki fraksiyaiararası qarşılıqlı inamsızlıq səbəbindən 45 nəfər daxil idi. Lakin nümayəndəlik 6
lıəlledici üzvdən ibarət idi Buraşa gürcülərdən A.Çxen.keh və bs.Nikoladz.e, azərbavcanlılardan M.Ə Rəsulzadə və MH.Hacınski. ermənilərdən R İ.Kaçaznuni və ,A,İ..\atiso\- daxi! edilmişdi [7, s 34]
Batum konfransı İ918-ci il mayın I i-də açıldı və ümumi toplantısı oldu 1ürkivə
nümayəndəliyi adından Xəlil bəy Menteşə giriş nitqi söylədi, habelə Türkiyənin tələb
lərini şərh etdi. Nitqin qısa mahiyyəti ondan ibarət idi ki. əgər iki dövlət arasında BrestLitovsk müqaviləsindən sonra qan axıdılmışsa, hənnn mü-qavılənin şərtlən indiki danı
şıqlar üçün əsas oia bilməz, l'urkivə təıotlndən hazırlanmış oıı iki maddədən və üç əla
vədən ibarət olan '■Osmaniı ımpeıivası ilə (.'ənubi Qafqaz Koniederasvon Respublikası
arasında sülh və dostluq haqqında ’ müqavilə lavihəsi müzakirə üçün Zaqafqaziya nü
mayəndələrinə təqdim edildi. Osmanlı dövləti ılə Zaqafqaziva Seymi arasında imzalana
caq müqavilənin layihəsi hələ may ayının 2-də Osmanh dövlətinin baş komandan vəkili
və hərbi naziri Ənvər paşa tərəfindən Batumdakı türk heyətinə göndərilmişdi Ənvər

paşa layihə ilə birlikdə Batumdakı hərbi nümayəndə Vehib paşaya belə bir təlimat da
vermişdi ki, “verilən tələblər sülh yolu ilə qəbul edilməzsə, o zaman hərbi yolla qəbul
etdirilməlidir” [5, s. 137].
Bu layihədə artıq Türkiyə hərbi əməliyyatlar meydanında verdiyi qurbanların əvə
zi olaraq bir sıra yeni ərazilər və imtiyazlar tələb edirdi [15, s. 76-77]. Bu tələblərə Tiflis
quberniyasının Axıska və Axalkələk qəzaları, İrəvan quberniyasının Aleksandropol
(Gümrü) və Sürməli qəzaları, Eçmiədzin qəzasının Sərdarabad hissəsi, İrəvan qəzasının
cənub və cənub-qərb hissəsini təşkil edən Kəmərli (Gərnibasar), Uluxanh (Zəngibasar)
və Vedibasar bölgələri, Şərur-Dərələyəz qəzasının Şərur hissəsi və Ordubad istisna ol
maqla Naxçıvan qəzası, habelə Qars-Aleksandropol-Culfa dəmir yolu daxil idi. Bundan
əlavə, İngiltərəyə qarşı müharibə davam etdiyi müddətdə Türkiyəyə Zaqafqaziyanın
bütün dəmir yol şəbəkəsindən istifadə etmək hüququ verilməli idi [5].
Osmanlı dövlətinin bu tələbləri nəinki Brest müqaviləsinin Türkiyə üçün müəyyən
etdiyi 1877-1878-ci illər müharibəsinə qədərki türk-rus sərhəd xəttini, hətta 1828-ci il
dəki türk-rus sərhədini də aşırdı. Zaqafqaziya heyəti isə, Brest-Litovsk müqaviləsi əsa
sında sülh bağlamaq üçün Batuma gəlmişdi. Osmanlı dövlətinin tələblərinə münasibətdə
ümumi bir mövqeyə gələ bilməyən Zaqafqaziya heyətində fikir ayrılıqları və ziddiyyət
lər daha da dərinləşdi. Bu da öz növbəsində heyətdə təmsil olunan azərbaycanlı, gürcü
və erməni nümayəndələrinin ayrı-ayrılıqda Türkiyə və Almaniya ilə danışıqlar aparma
sına gətirib çıxartdı. Gürcülər türk tələbləri qarşısında çıxış yolu kimi Almaniyaya
sığınmaq qərarına gəldilər. Gizli aparılan gürcü-alman danışıqları “Poti razılaşması” ilə
nəticələndi ki, mayın 25-də imzalanan bu razılaşma ilə Gürcüstan Federasiyadan çıxıb
öz müstəqilliyini elan edir və Almaniyanın qəyyumluğunu qəbul edirdi [7, s. 158]. Elə
həmin gün Batumdan Tiflisə qayıdan gürcü Milli Şurasının sədri N .İordaniya Osmanlı
dövləti ilə sülh danışıqlarının gedişi barədə menşeviklərin konfransına məlumat verdi və
konkret olaraq Gürcüstanın Cənubi Qafqaz federasiyasından çıxıb müstəqilliyini elan
etmək məsələsini gündəliyə çıxardı [7, s. 57].
Cənubi Qafqaz federasiyasını qismən olsa saxlamağı zəruri bilən Batumdakı Azər
baycan nümayəndələri gürcülərə ermənilərsiz ikilikdə dövlət yaratmağı təklif etsələr də,
gürcülər bunu qəbul etmədilər. Yaranmış vəziyyəti müzakirə edən Seymin müsəlman
fraksiyası belə bir qərara gəldi ki, “Gürcüstan ayrılıb müstəqilliyini elan edəcəyi halda,
Azərbaycan da öz müstəqilliyini elan etməlidir” [4].
1918-ci il may ayının 26-da Zaqafqaziya Seyminin sonuncu iclası keçirildi. Bura
da Gürcüstanın Federasiyadan çıxmaq haqqında bəyanatı dinlənildikdən sonra Zaqaf
qaziya Seymi özünü buraxmaq haqqında qərar qəbul etdi. Elə həmin gün Gürcü Milli
Şurası tərəfindən Gürcüstanın müstəqilliyi elan edildi [14, s. 336-338]. İki gün sonra
Gürcüstan Almaniya ilə aparılmış Poti danışıqlarının yekunu olaraq mayın 25-də imza
lanmış gizli sazişi elan etdi və bununla da Almaniyanın qəyyumluğunu qəbul etdi [14, s.
332-336].
Zaqafqaziya Seyminin buraxılması ilə bağlı yaranmış böhranlı siyasi vəziyyətlə
əlaqədar Seymdəki Azərbaycan nümayəndələri mayın 27-də toplaşaraq Azərbaycanın
idarə olunması vəzifəsini öz üzərinə götürdülər və özlərini Azərbaycanın Müvəqqəti
Milli Şurası elan etdilər [4, v. 46-47]. Azərbaycan Milli Şurası mayın 28-də keçirdiyi ilk
iclasında Azərbaycanın istiqlaliyyətinin elan olunması haqqında qərar qəbul etdi və altı
bənddən ibarət “İstiqlal Bəyannaməsi”ni elan etdi [4, v. 49-50].
Hələ may ayının 25-də, Seymin dağılacağının labüd olduğu tam gerçəkliyi ilə mə
lum olan zaman. Seymin müsəlman fraksiyasının üzvü F.X.Xoyski erməni fraksiyasının
üzvləri ilə apardığı müzakirələr zamanı X.Korçikyan bəyan etdi ki, əgər gürcülər fede35

rasi>'adaıı çıxıb oz imistəqıiükləi'inı elan edərlərsə, o /aman ermənilər də nıasləqiihklənni elan edəcəklər [4. \ 43-45].
Lakin Seymin parçalanması halında C'ənubi Qalqazda gürcü \ə Azərbaycan döv
lətlərindən başqa erməni dövlətinin də yaradılması məsələsi ilkin şərtlər daxilində real
deyildi. Çünki bəhs edilən dövrdə bölgədə taktiki güc sahibi olan və burada gedən pro
sesləri öz nəzarətində saxlayan Osmanlı hökuməti ilk öncə Seymin dağılması halında
Cənubi Qafqazda yalnız Azərbaycan və gürcü dövlətlərinin yaradılması siyasətini yeri
dirdi, Zaqafqaziya Sevminin dağılmasi ərəfəsində, mayın 2,4-də Osmanlı dövlətinin sədrəzəmi Mehmed 'fələt paşa Batum konfransındakı ürk nümayəndə heyətinin rəlıbəri
Xəlil bəy Menteşəyə göndərdiyi teleqramında yazırdı: ■‘Ermənilərin bir hökumət halında
təşəkkül etməsinə qətiyyən tərəfdar deyiləm. Kiçik bir erməni muxtariyş əti beş i! sonra
beş milyon əhalisi olan bir erməni dövləti halına gələcək və bütün Qafqaza hakim ola
raq Şərqin Bolqarıstanına çevriləcəkdir. İran və Amerikada olan bütün ermənilər orada
toplanacaq, ingilis və fransızlardan hər cür yardım alaraq, gələcəkdə xristian gürcülərlə
və çox asanlıqla əcəmilərlə birlikdə bizim əleyhimizə bərəkət edəcəklər, fkı səbəbdən
mümkün olsa, “çiban! kökündən təmizləmək" ən xeyirli iş olacaqdır. Bu mümkün ol
madığı təqdirdə Ermənistanın çox zəif və yaşamayacaq şəkildə təşəkkül etməsi zəruri
dir . [ 1 6 ] .
Onu da qeyd etmək lazımdır ki. Cənubi Qafqazda erməni dövlətinin varadıiması
məsələsinə münasibətdə bu siyasət heç də Osmanlı hökumətinin bütün üzvləri tərəfin
dən dəstəklənmirdi. Sədrəzəm Tələt paşa və hərbi nazir Ənvər paşa Cənubi Qafqazda
ennəni dövləti yaradılmasının əleyhinə idilər və bu məsələdə “çibanı kökündən təmiz
ləmək" tərəfdarı idilər. Bu mümkün olmadıqda "Ermənistanın çox zəif və yaşaya bil
məyəcək bir dövlət şəklində təşəkkül etməsini" təklif edirdilər. Lakin, Tələt paşa və Ən
vər paşadan fərqli olaraq. Batum danışıqlarında 'l'ürkivə nümayəndə heyətinə başçılıq
edən Döv lət Şurasının sədri və ədliyyə naziri Xəlil bəv Menteşə və Osmanlı Orduları
Qafqaz cəbhəsinin komandam Ferik Mehmed X'ehib paşa Cənubi Qafqazda Azərbaycan
torpaqları hesabına ermənilərə dövlət yaratmaq tərəfdarı idilər Onlar güman edirdiləı
kı, bununia ermənilər həm .Anadoludan uzaqlaşdırılacaq, həm Türkiyə-erməni münasi
bətləri birdəfəlik nizama salınacaq, həm də "erməni məsələsi" ilə bağlı 1 ürkivəyə qarşı
bex nəlxakj qınağa son qoyııiacaqdır [ 18],
Onu da qeyd etmək lazımdır ki. Tələt və Ənvər paşaların mövcud vəziyyətdə er
məni dövlətinin yaradılmasına imkan verməmək və bu məsələdə ''çlban! kökündən tə
mizləmək" istəyinə Azərbaycan nümayəndələri heç də müsbət yanaşmırdılar. Onlar öz
mövqeyini əsaslandıraraq bildirirdilər ki, əgər bölgədə üç - gürcü, müsəlman və erməni
kantonlan yennə yalnız iki ■giırcu və nulsəiman döviətiən yaradılarsa, o zaman Cənubi
Qafqazda \ə xüsusilə də ultimatumda tələb edilən. Osmanlı dövlətinə birləşdiriləcək
ərazilərdə olan böyük erməni kütləsi Azərbaycana axışacaq. Bu da Azərbaycana faktiki
olaraq daha böyük qırğınlar, müsibətlər v.ə dağıntılar gətirəcək. Buna yol verməmək
uçun kiçik bır ərazidə ermənilənn milli dövlətlərini varatrnaq və onları ora cəm etmək
lazımdır. Bu məsələ ilə bağlı Azərbaycan nümayəndələri 1918-ci il mayın 23-də Batuni
dan Ənvər paşaya yazılı bir müraciət də göndərdilər f 1!].
Azərbaycan nümayəndələrinin müraciəti, eyni zamanda Xəlil bəv Menteşənin tə
kidləri sədrəzəm 1ələt paşa və hərbi nazir Ənvər paşanın erməni döv lətinin yaradılmas!
məsəiəsindəkı mövqeyinə ciddi təsir etdi. Lnn.əm dövlətinin varadılmasma razılıq əldə
edildikdən sonra bu dövTətm hansı siyasi mərkəz ətrafında yaradılması məsələsi müza
kirə prednıetinə çevriidi. Qarsın ardınca .Aleksandropol da turk qoşunları tərəfindən tu
tulduqdan sonra ermənilərə siyasi mərkəz olaraq İrəvanın verilməsi məsələsi gündəmə
>6

gəldi. Osnıanii sivasi dairələri İrəvanı güzəştə getmək istəməsələr də. ermənilər bu mə
sələ üzərində israrla davandılar İndi türklər veni vara nan erməni dövləti uçun si\asi
mərkəz olaraq va .Aleksandropoiıı ermənilərə xerməli \'ə bu şəhərlə bağlı irəli surclııvu
tələbindən geri çəkilməli, ya da İrəvanı müsəlmanlardan ahb onlara verməli ıdiləi' Bu
iki seçmi qarşısında Aleksandropoldan imtina etmək llkrini belə qəbul etməyən türklər
ikinci varianta üstünlük verdilər [17, s. 162].
Xəlil bəv azərbaycanlılara məxsus ərazilərin bir qismini onlardan alıb ermənilərə
vermək təklifim irəli sürdü. Əslində bu təklif lik əvvəl ermənilər tərəfindən irəli sürül
müşdü. 'frabzon konfransı uğursuzluqla nəticələndikdən sonra Osmanlı dövlətinin tələb
ləri qarşısına silahla çıxmağın əsas tərəfdarı olan ermənilər indi daha da sərtləşən türk
tələbləri qarşısında əlacsız bir vəziyyətə düşmüşdülər. Onlar "erməni ınəsələsi”nin bey
nəlxalq bir problem olduğunu önə çəkərək. Osmanlı dövlətinin ermənilərə ayırdığı əra
zilərin erməni xalqının yaşaması üçün həddindən ço.x az olmasından şikayətlənir və
bildirirdilər ki. Türkiyənin təklif etdiyi sərhədlər iki .xalq arasında daimi bir düşmənçi
liyə yol açacaqdır. Erməni nümayəndələri sərt türk tələbləri qarşısında çıxış yolu kimi
ləküi'edirdilər ki, heç olmasa .Azərbaycan torpaqlarmdan müəyyən bir ərazi ermənilərə
verilsin. Bunun qarşılığında ermənilərlə müsəlmanlar arasında olan düşmənçilik də ara
dan qalxacaq və ermənilər Bakıdakı müsəlman əhalinin təhlükəsizliyini təmin etməyi öz
üzərlərinə götürəcəklər. Xəlil bəy bu məsələ ilə əlaqədar M Ə .Rəsulzadə və M H.Hacınski ilə bir sıra danışıqlar apardı və nəticədə Osmanlı yardımına böyük ehtivac duyan
.Azərbaycan nümayəndələrinin razılığını ala bildi [17].
Batum konfransında ( i I ma\-4 iyun 1618) erməni döOətinin varadiiması məsələsi
ətrafında aparılan danışıqlar barədə Sədrəzəmə məlumat verən Xəlil bə\’ bu məsələni
aşağıdakı şəkildə şərh edirdi: "... Ermənilərə gəlincə, onlar İrəxanın verdə qalan qis
mində təşəkkül edə bilərlər. Sədrəzəmin Qafqazda erməni mövcudiyyətinin əleyhinə
olmadığına məmnun oldum. Bu bir siyasi zərurətdir. Qafqazda ermənilərin ən kompakt
yaşadığı yerlər Osmanlı dövlətinə birləşdiriləcək ərazilərdir, digər yerlərdə ermənilər
müsəlmanlar arasında səpələnmiş şəkildə vaşavırlar. Osmanlı dövlətinə birləşdiriləcək
ərazilərin qarşı tərəfində erməni dövlətinin yaradılması uçun bır ərazi avnlmasmın uvğun olub-olmadığını müsəlman numavəndələr ilə geniş müzakiım etdik və nəticədə
bunun qeyri-mümkün olduğu məlum oldu...” [3. v. 55-.>7J. Sədrəzəmin erməni məsələ
sində mıımkünsə "çibam kökündən təmizləmək və erməni dövlətinin varadılmasına
ümumiyyətlə imkan verməmək" tıknni qeyri-mümkün və təhlükəli hesab edən Xəlil
bəy ermənilərə dövlət yaradılmasım zəruri hesab edir \ə bildirir ki. "arzum xilafında ol
sa da. təbii ki, vəzifəmi icra edəcəyəm, fəqət zərurət ilə qovacağım bu imza həyatımın
ən acı bir səhifəsi olacaqdır” [3. v 55-57],
Tələt və Ənvər paşalardan fərqli olaraq. Vehib paşa da mövcud reallığı dəyərlən
dirən Xəlil bəylə eyni mövqedən çıxış edirdi O. Ənvər paşanın teleqramına 29 ma\
1918-cİ il tarixində verdiyi cavabda "verilən əmrləri yerinə yetirmək üçün çalışdıqlan!if’ bildirməklə yanaşı onu da qevd edirdi kı. “erməniləri büsbütün qeyri-movcud edə
bilmərik Hər halda onlara bir \ücud vermək zərurət \ə məcbunvyətmdəyık” |!7, s.
168|. Batumdakı türk hevətinin möxqevinə gorə yaradılacaq erməni dövləti Eçmiədzm
və Yeni Bəyazid qəzalarından ibarət olmalı idi [17],
Xəlil bəv 1918-gİ il mayın 26-da Batumda erməni məsələsi ilə bağlı .Azərbaycan
və erməni numa\ əndəiəri ilə geniş danışıqlar apardı. Bu danışıqlardan əldə edilən nəticə
ondan ibarət oldu ki: I) .Azərbaxcan nümayəndələri hazırda ermənilərin əlində olan Ba
kı şəhəri iiə bağlı çox narahatdırlar və Osmanlı hərbi vardımım öikəvə təmin etmək
uçun Osmanlı dövlətinə keçəcək ərazinin qarşı tərəfində ermənilərə onJan qismən təmin
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edəcək bir ərazi a\ ırmaşia razı uidıılar. 2) hnnənı nümavəndəiən də belə bir ərazinin
avninıasından məmnun qaldılar Lirməni nümayəndələri bu şəkildə onlara dövlət \aradildığı təc|dırdə İstanbula bir hevət göndərərək Osmaniı döcləunə sədaqət ərz edəcəklə
rini bəvan edirlər; 3) Ermənilərə bu şəkildə dövlət varadılmasının Avropa \’ə Amerikada
yaradacağı təsiri çox bovük olacaqdır j 12],
Batum konfransında apa-rılan danışıqlar may ayının 30-da sona çaldı, İrəvanın er
mənilərə verilinəsi və İrəvan bölgəsində erməni dövlətinin varadılması müqabilində er
məni iıevəti aşağıdakı şərtlərin şerinə yetirilməsin! oz üzərinə gotiırdu:
1, Ermənilərlə müsəlmanlar arasında düşmənçilik aradan qaidıniacaq və erməni
tərəfi Stepan Şaumvania əiaqəvə girib Bakının müsəlman əhalisinin təhlükəsizliyini tə
min edəcək, bununla azərbaycanlılara qarşı kütləvi qırğınların qarşısı almacaqdır;
2 Azərbaycan qəzalarında erməni silahlı birləşmələri tərəfindən müsəlmanlara
qarşı həyata keçirilən kütləvi qırğınlar dayandırılacaqdır;
3, Ermənistan hökuməti Irəxamda \'ə yeni varaddan erməni dövlətinin digər ərazi
lərində müsəlmanların sərbəst dmi ibadət, mədəniyyət, siyasi və ana dilində təhsil almaq
hüquqlarını təmin edəcəkdir;
d Ermənilər Azərbaycana qarşı ərazi iddialarından imtina edəcəklər;
5 Ermənilər gələcəkdə Azərbaycanla vahid konfederativ dövlətdə birləşəcəklər [! ].
Beləliklə, Batum danışıqlarında İrəvanın ermənilərə verilməsi ilə bağlı razılaşma
əldə olunduqdan .sonra. 1Ö18-ci il mayın 29-da .Azərbaycan Milli Şurasının Məsən bəy
Ağavevm sədrliyi ilə keçirilən üçüncü iclasında İrəvan şəhərinin ermənilərə və İrəvan
bölgəsində erməni dövlətinin yaradılması məsələsi müzakirə edildi [4, v, 51-52]. İclasda
baş nazir IkX Xovski Ermənistanla .Azərbavcan arasında səi'həd məsələləri barədə .Azər
baycan Miiii Şurasmm üzviən ilə Ermənistan Milli Şurasmın lizvlən arasında apaninıış
danışıqlar haqqında məlumat 'cerdi. Fətəli Xan oz məruzəsində ermənilərin özlərinin sivasi mərkəzlərini varatmaq uçun Aleksandropoi türklər tərəiındən tutulduqdan .sonra
İrəvanın Ermənistana güzəştə gedüməsinin qaçılmaz, olduğunu bəyan etdi. Daha sonra
bu məsələ ilə bağlı X.Xasrnənımədow M,Y.C'əfərow Ə.Şeyxüiislamov və M.Məhərrə
mov çıxış edərək İrəvanın ermənilərə güzəştə gedil məsinin tarixi zərurət, lakin bizim
üçün qaçılmaz acı bir həqiqət olduğunu qeyd etdilər. Bu məsələ ilə bağlı səsvermədə 28
nəfər Şura üzvündən lo nəfəri İrəvanın ermənilərə güzəştə gedilməsi təklifinin lehinə. 1
nəfər əlevhinə səs verdi. 3 nəfər isə bitərəf qaldı (protokolda (Xe 3) belə göstərilmişdir)
[4, V 51-52], Bununla da İrəvanın Ennənistana güzəştə gedilməsi məsələsi ermənilərin
xev rinə həl! edilmiş oldu.
•Azərbavcan Cümburivvətinin baş nazın E X,Xovski elə həmin gıin (mavm 2ö-da)
Batumda olan xarici işlər naziri M 14 Hacınskivə yazırdı; "Biz ermənilərlə bütün müba
hisələrə son qoyduq, onlar uitımatıımu qəbul edəcək və müharibəm qurtaracaqlar Biz
İrəvanı onlara güzəştə getdik" |2. v. i-2].
.Azərbaycan Milli Şurasının iyun ayının i-də keçirilən dördüncü iclasında İrəv an
dan olan. Milli Şura üzvləri M.H Sevidov. B Rzayev və N.Nərimanbəyos İrəvanın ermə
nilərə güzəştə gedilməsi ilə bauh Milli Şuranın 2ö may Iö18-ci il tarixli qərarına yazılı
şəkildə etirazlarını bildirirlər. Lakin Milli Şura bu etirazı müzakirə etmədən işə tikmək
haijqioda qərar qəbul etdi 14, \ ,
Y'enı varannıış erməni dov'iətinin ərazisi İrəvan şəhəri və ətralindakı torpaqlardan
ibarət olmaqla 9 min km" idi Ermənistan Respublikası Göyçə gölü ilə Osmanlı dövləti
nin yeni sərhədləri arasındakı dar dağlıq ərazini əhatə edirdi. Bura aşağıdakı ərazilər
daxil idi; Yeni Bavazit qəzası (Basarkeçər adlanan cənub-şərq qismi istisna olmaqla).
İrəvan qəzası (Qəmərli-Gərnibasar. Uluxanh-Zəngibasar \ə Vedibasar istisna olmaqla).

Lçiiıiədzin qozası (Sərdai'abad istisna olmaqla) \’ə Aleksanciropo! qəzası (qəza mərkəzi
Aleksandropoi istisna olmaqla) [?. v, 69]. Ermənilərə verilmiş Azərbaycan ərazisinin
əhalisi cəmi 321.000 nəfər idi ki. omın da 230 mini erməni. 80 mini türk-müsəlman, I !
mini isə digər .Kalqlann nümayəndələri idi [3, v. 69j
Nəticə etibarilə. Osmanlı dövləti Batum konfransının gedişində İrəvan mərkəz ol
maqla Azərbaycan torpaqları hesabına kiçik bir ərazidə (9 min km") ermənilərə dövlət
yaratdı və İstanbul hökuməti onu de-fakto tanıyan ilk dövlət oldu. Bununla da. Xəlil bəy
Vfenteşənin təbirincə desək. Osmanlı dövləti bır tərəfdən "erməni məsələsi ' ilə bağlı
beynəlxalq aləmdə ona qarşı olan "qınag”ı aradan qaldırmış olur (12, v. 82-83], digər
tərəfdən də Rusiya və Fransa kimi dövlətlərin Şərqi Anadoluda yaratmaq istədikləri
erməni dövlətini Cənubi Qafqazda yaratmaqla liəm də erməni problemini özündən uzaqlaşdıı mış olurdu
Lakin ermənilər İrəvan bölgəsində ozlənnə dövlət yaradılmasına nail olduqdan
.sonra üzərlərinə götürdükləri şərtlərin heç birini yerinə yetirmədilər Belə ki, Baium
konfransından sonrakı dövrdə daşnak hökuməti bölgədə türk-müsəlman əhalisinə qarşı
soyqırım cinayətlərini həyata keçirməkdə olan erməni silahlı birləşmələrinin fəaliyyətini
nəinki dayandırmadı, əksinə onları himayə etməyə başladı; Ermənistan ərazisində qalan
müsəlmanlara qarşı soyqınmı həyata kcçiıtdi; Azərbaycana qaışı yeni ərazi iddiaları
irəli sürdü; Azorbavcan torpaqlarım işğal etdi və s.
Beləliklə, bütün bunları ümumiləşdirərək qeyd edə bilərik ki, .Azərbaycanın əzəli
torpağı olan İrəvan xanlığı 1827-ci ildə Rusiya tərəfindən işğal edildikdən sonra çarizm
mərhələ-mərhələ xanlığın aborigen əhalisi olan azərbaycanlıiann di.skriminasivaşı və
xaricdən ermənilərin köçürülməsi hesabına bölgənin etnik tərkibini süm şəkildə dəvtşdi
\.ə bu bölgənin erməniləşdirilməsini həyata keçirdi. İrəvan bölgəsində ernı.ənilər Rusıva
nın birbaşa köməvi ilə özlərinin ərazi bazalarım varatdıiar 1827-ci üdən İ 9 İ 7 - C İ ilədək.
90 il müddətində Rusiya imperiyası da özünün antiazərbaycan və antiturkiyə siyasətinin
həyala keçirilməsində ermənilərdən bir alət kimi istifadə etdi. Lakin nə qədər təzadlı
görünsə də. son nəticədə, 1918-ci ildə ermənilərə İrəvan mərkəz olmaqla bölgədə dövlət
yaradan onlardan Osmanlı dövlətinə qarşı öz məqsədləri üçün istifadə edən Rusiva,
1ıvansa, İngiltərə kimi dövlətlər deyil, məhz Osmanlı dövlətinin özü oldu. Osmanlı döv
ləti də erməni dövlətini İrəvan mərkəz olmaqla tarixi .Azərbaycan ərazilərində yaratdı.
Lakin ermənilər və Ermənistan dövləti Osmanlı dövlətinin və eyni zamanda Azərbaycan
Cümhuriyyətinin erməni xalqı qarşısındakı bu xidmətlərini qiymətləndirmədilər. 1918ci ildən etibarən keçən dövr ərzində rəsmi İrəvan hökuməti və onun tərəfindən dəstəklə
nən, maliyyələşən və təşviq edilən erməni silahlı birləşmələri və terror təşkilatlan Tür
kiyə və .Azərbaycana qarşı müntəzəm terror, təqib, təcavüz və soyqırım cinayətləri həyata keçirdilər və bu siyasət hazırda da davam etməkdədir.
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ВЛИЯНИЕ НЕКОТОРЫХ ДОГОВОРОВ, МОгНШСАНИЫХ
В ИСТОРИШ-ПОЛИТИЧЕСЖИХ УСЛОВИЯХ ИЕРЕДЛЧН
ЛРИВ.АИЛ АРМЯНАА1, ИА ДАННЫЙ ИРОГДЕСС

Переговоры и договор, заключенный в Сан-Стефано в 1878 п.^ду. дал «ар
мянскому во13[Х)С\'» международный статус в современном пониманшт Обсужде
ние :-)того вопроса дипломатами на международном уровне впервые, то есть пол\'ченпе им метклуна род ио го статуса, очень обрадовало армянскую общественность
и способствовало поттышению их активности.
После этого в Южио-Кавказкой политике, которой занимались отдельные
.международные силы, армянский вопрос стал чаще становиться центром внима
ния. В научной статье поднимаются и анализируются эти проблемы.
Таким образом, после достижения соглашения на Багумской конференции
( İ I мая-4 июня 1918) о передаче Эривана арзтянам. 29 мая 1918 года Азербай
джанский Национальный Совет грегьего созыва под председательством Гасан
бека .Агаева обсуждал вопрос о передаче города Эриваиа армянам и создании в
Эриванском регионе армянского госз'дарства Усгупка армянам Дривана стала
серьезной исторической ошибкой, а армяне не выполнил)! ни одного из взятых на
себя oÖMTaTejibCTB
Г,полевые с.шва;

ıpinuın. прм япе. uaıi(it>iiK(i-n;uıııi!ti4eaaifı. •)ого 1 ;ор. fincnıoAnu'.ihrm^io, пр о-
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IXFIAJENCE OF SOME CONTRACTS SIGNED IN THE HISTORICALPOLITICAL CONDITIONS OF TRANSFERING ERIVAN
TO ARMENIANS TO THIS PROCESS
The negotiations and the treaty concluded in San Stefano in 1878 gave the
"Armenian question" international status in the modern sense Discussion of this issue
i)\ diplomats at the international level for the first time, that is. gaining international
status, was very gratifying to the Armenian public and contributed to their activitv
increase
After that, in the South Caucasus politics, which was dealt with by individual
international forces, the Armenian issue became more often the center of attention. The
scientific paper raises and analyzes these problems.
Thus, after reaching an agreement at the Batumi conference (May I i-,lune 4,
1918) on the transfer of Erivan to the Armenians, on May 29, 1918, the Azerbaijan
National (.'<,)uncil of the third convocation chaired by Hasan bey .Agayev discussed the
transfer of the city of Erivan to .Armenians and the establishment of an Armenian state
in the Ei ix an region. The concession to the Armenians of Erivan was a serious historical
mistake, and the .Armenians did not fulfill any of the obligations undertaken.
K c j ^» on ls: l\ n v a n . innem<i/is. h t s io r ic a l a n d p o ln ic a l. Irealv. a r r i m is ' a n c e . p n i r t ' s x

fAkademik İsmayıl Haavev ipvnfmdnn tnqdim edilmişdir)
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