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MtjqaLıdə yeni sanud v* materialiar .isastnda Araz-Turk Respnb/ikasinin tarixi itrusdırılır. Araz-Tiirk Respuhlikasimn yaradihnasi z^rnrsti, yaranmu tarixi, mərk.ızi,
r.ıhbərhri, bölg.ıni ermnni daşnaklarının hasqın/arından qorııması, siiqııtn, tarixi
j/ijiniyyjti, Azjrbaycan Xalq Сinnhиriyy.iti v.i СэпиЬ-Qərhi Qafqaz Demokratik Respublikası ifo .ilaq.ibrin.i diqq.ıt yetirilmiş, hir sira tarixi fakt v.i hadisjbrj aydinltq
gətirilmişdir. Aparilan arasdirmalardan aydm olur ki, hir sıra t.ıdqiqatçıların kitab v.i
maqahhrind.i bn respnblikanin f laliyyəti lazınıi sjviyy.id.i öyr.ınilm,ımiş v.i h.itta b.izi
yanli!}liqluru yol verilmişdir. M.ıqal.ı tarixi fu kt v.i lıadisəl.ırin d.ıqiqhşdirilm.ısi üçiin
“ T.ıf.ıkkiir " jıımailnin xa/ıişi il.ı yaz.ihnisdir.
zorbaycan Xalq Cümhuriyyotinin fəaliyyot göstərdiyi ilk ildo
Naxçivan bölgəsiııdə və ətraf orazilərdo
Araz-Türk Respublikası yaradıldı. Bu
respublikamn tarixi və foaliyyəti barədo
Q.Mədotov.Ə.ƏIiyev, A.Hacıyev, İ.Musayev, Ş.Tağıycva, N.Nosibzadə, T.Əzizov, S.Sadıqov, N .Mustafa, İ.Atnur,
A.Gökdomir, E.Modətli, I I.Cəforov,
A.Abbasoğlu, N.OIiyev, Z.Acar vo baş-

A

qalan monoqrafiya, kitab vo moqalobr
yazınışlar.
Tədqiqatçılar
içərisində
A.l lacıyev və İ.Musaycvin araşdırmalarıııı xüsusilo qeyd etmoliyik. A.llacıycviıı kitabında Qars (Cənub-Qərbi
Qafqaz Demokratik Rcspublikası) və
Araz-Türk respublikalannın tarixi (13),
Lirmonistanın təcavüzünə qarşı bu respublikaların göstərdiklori müqavimət
çoxsaylı yeni arxiv matcrialları osa-
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sında işlonınişdir. Lakin kitabda tarixi azorbaycanlılardan tomizlomoyo çalışahoqiqoto uyğun golmoyon fakt və ha- raq onu “ böyük Erınonistan"a qatıııaq
disoloro ycr vcrilınoklo yanaşı. bıı rcs- istomişlor. Aııcaq ycrli olıali mordliklo
publikaların tarixiııdon konar ınoso- mübarizo apamıış. cmıoııi colladlarına
loloro do loxımulmuşdur. Professor layiqli cavab vcmıişdir. Bunıınla bcb,
İ.Musaycvin todqiqatlarında. xüsusilo crmoııi vohşilikloriııin qarşısını alınaq
Araz-Türk Rcspııblikasının tarixino aid üçün “ 1918-ci ilin ınaym sonıında Nax
nıoqalosindo (19) bu rcspublikanın ya- çivan vo Şonır-Doroloyoz qozalarının
raııması. süqııtu. orazisi. morkozi. dövlot ohalisi Korim xaıı İrovanlının başçılıgı
vo idaroçilik orqanları vo s. mosololorlo ilo Mchıncd Vchib paşanın yanına xüsubaglı problcmloro aydınlıq gotirilmişdir. si nümayondo hcyoti göndororok" (16.
Bununla beb, hob do Araz-Turk Res- s. 49) Naxçivan diyarına horbi qüvvo
publikasının tarixi vo foaliyyoti ilo bağ- ilo kömok ctmoyi xahiş ctmişlor. Naxlı forqli fıkirlor mövcuddur ki. bunlann çıvana golon türk qoşunları ycrli köniillü dəstolorin könıoyi ilo daşnak quldur
doqiqloşdirilmosino chtiyac vardır.
Qcyd ctdiyimiz kiıııi. Araz-Türk dostobrini qozadan qovmuşlar.
Respublikasının tarixi Azorbaycan taBirinci Düııya müharibdsindo nıoğrixşünaslığında *\..on çox maraq do- lubiyyoto uğrayan Osmanlı dövloti
ğııran və sotlıi öyronilon mühüm clnıi Mudros nıüqavilosinin (1918, 30 oktproblcmlordon b iri"d ir(l9 . s. 107). Bu yabr) II vo 15-ci ınaddolərino göro.
rcspublikanın yaranması. foaliyyoti vo Azorbaycanı vo bütün Qatqazı tork ctsüqııtu Naxçivan diyarının 1918-1919- ıııoli. mülıaribodon ovvolki sorhodloro
cu illordoki ictimai-siyasi voziyyoti ilo çokilmoli idi (23. s. 372). Nunı paşa
Azorbaycandan qoşunlan çıxardığı kiəlaqodardır.
İlk növbodo Araz-Türk Rcspublika- ıni. Kazını Qarabokir paşa da 1918-ci
sının no vaxt. harada. hansı zorurotdon il noyabnn l-do qorargahı ilo Naxçıyaranmasma aydınlıq gotirilnıolidir. vandaıı qatarla Qarsa yola düşdü. Mud
Molumdıır ki. Azorbaycan Xalq Cüm- ros müqavilosinin şortlorini cşidon paşa
hııriyyoti foaliyyot gdstordiyi ilk ildo çox pcşmaıı olmuş. dcmişdi ki. “ Qırx
çotin daxili vo xarici amillorlo qar^ı- illik osarotdon altı ay önco qurtulan vo
la^dığından Naxçivan bölgosino isto- cnnoni mozaliınindon ağıryaralaralan...
nilon soviyyodo diqqot yctiro bilmo- türk-müsolnıan ohalisiniıı yaşadığı bu
mişdir. Bundan istifado edon cnnoni bölgobrdon biz 1914-cü iliıı hüdudlaqosbkarları bölgoyo ardı-arası kosil- rına çokilinco ycnidoıı cmıoni zülnıüno
moyon basqınlar ctmiş, ohalini qorxu momz qalacaqdır. Buna çarolor diişiivo vahimo içorisiııdə saxlaınış, onlan nüb. todbirbr görmoliyik...'* (16. s. 50).
Araz-Türk Rcspublikasının yarandığı
soyqırıma monız qoymıış, Naxçıvanı
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tarixi şoraiti sociyyolondirorkən Türkiyo
qoşunlarının Naxçivan bölgəsini tork
etınolori ilo olaqodar olaraq onun orazi
vo ohalisinin taleyi üçıin doğan tohlüko
xıisusi qcyd cdilmolidir. (,'iinki Türkiyo
ordu hissobrinin bölgədən çıxdıqları.
azorbaycanlı ohalinin ö/ünü vo torpağını qorumaq iiçün qüvvotli dövlot qurunuma. nizanıi horbi qüwəloro malik olnıadığı bir vəziyyotdə crmonilorin
siyasoti vo foallaşması ağır noticobr
vcro bilordi. Yaranmış şoraitdə bölgonin
müsolman-türk ohalisinin başçıları ıııəcburiyyət qarşısında qalaraq moholli sociyyəli siyasi-dövlot birliyi yaratmaq
qorarma goldilor ( IS. s. 68).
Bölgonin tohlükosizliyini toıııin etmok və crmonibr torəfindən işğala yol
vennomok üçün Araz-Türk Rcspııblikası yaradıldı. Tarixi todqiqatlarda ArazTürk Respublikasının yaranma tarixi
vo ycri mübahisolidir. Ə.ƏIiycvə göro.
bıı rcspublika 1918-ci iliıı iyul-avqust
aylarında. Q.Modotov, L.Hüscynzado.
S.Sadıqova göro. türk qoşunlarının Nax
çivan! tork etmosindon ovvol. A.Hacıycvin fikrinco, 1918-ci ilin noyabrın sonunda. T.Əzizova göro iso 1918-ci ilin
noyabrında yarandığı göstorilir. Müollifbrdən bozilori (N.Mustafa, Ə.Gökdoıııir. Z.Acar və b.) Araz-Türk Respublikasınııı yaranma tarixini noyabrın 3-ü
götürürlor. Professor İ.Musaycv bu faktların bozilorini tohlil ctdikdon sonra da
doqiq tarixi göstoro bilınomiş, yaxud
göstomıomiş, bıınu “ toxminən 1918-ci
iliıı noyabrma. yoııi Türkiyo qoşunla-

rının Azərbaycandan, о cümlodon do
Naxçivan bölgosindon gctdikbri dövro
tosadüf ctdiyini yazır" (19. s. 112).
Bıınu iso noyabrın 3-ü vo 18-i kimi do
götünnok olar. Noyabrın 18-i tarixi
ni iso İ.Atnıır qcyd ctmişdir (24. s. 96).
Nazim Mustafa “ M illi ınücadilo qohromanı-İbrahim boy CahangiroğlıT moqabsindo yazır: “ 30 oktyabr 1918-ci
ildo imzalanan Mudros sazişino osason
Türk ordusu 1914-cü il sorhodlorino
çokilmok mocburiyyotindo qaldığındaıı vo bıınuııla da ennonibrin lıomin
orazilori işğal ctmok tohlükosi yarandığındaıı Ordubaddan Sümıoliyodok
orazinin niimayondolori noyabnn 3-do
Qomorli qosobosino toplanaraq ArazTiirk hökıınıoti qurmaq luıqqında qorar
çıxardılar * (20).
Əhıııod Gökdomir iso yazır: “ Bölgonin türk-islam ohalisinin tomsilçilori
Kamcrli (Qomorli
İ.H.) qosobosino
toplaşaraq böyük bir moclis qumuışdular. Başda Naxçivan olınaqla Rovanın
güncyindon, Şərıır. Eçıııiodzin vo Sürmolidon gobn ınimayondobr toplanıııışdı. Yapılan müzakirolordon sonra bir
hökumot qurıılmasına qorar verilmişdi.
Hökumot altı üzvdon vo bir hökuınot
roisindon ibaıot idi. 3 noyabr 1918-ci
ildo morkozi İqdır olmaqla Araz-Türk
hökumoti quruldıT (25» s. 45-46). Müollif osorinin qcydiııdə yazır ki. burada
hökumotin boyamıamosi vardır vo Rüştü boyo müraciot tarixi 3 noyabr 1918-ci
ildir. Ona göro do Araz-TCirk Respııblikası bu tarixdo yaradılnıışdır. Bu fikri vo
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tarixi Ziya ZakirAcar da təsdiq edir (23.
s. 374). Fikrimizco, bu nuiolliflorin
todqiqatlarıııı, hir sıra ıııontiqi mülahizolorİ, tarixi lıadisolorin tohliliııi
əsas götürsok, Araz-Türk Respublikasının 1918-ci iliıı ııoyabrın 3-do varaııdığıııı tosdiq edo bilərik.
Araz-Türk Rcspııblikasının yaradılması təşəbbüsü ilə Naxçivan, Şorur müsolmanları çıxış ctmiş və onların təklifı
ilo ordubadldar da bu siyasi todbirə qoşulmıışlar. Ordubad M illi Komitəsiııin
sədri M.Scyidzadə Ordubad ohalisinin
bu təşobbüsü nıüdafio ctmoloriııi aşağıdakı amillorlə olaqotandirir: "T iflis
vo Goncoyo yolların bağlannıası;
(ürklərin Ordubaddaıı “ ctınosi ilo
olaqodar olaraq şohoro yardıııı - orzaq gotirilmosinin dayandırılm ası vo
bııııa ^öro do 500 ııotorlik dostoniıı
buraxılması vo yalnız bir rotanın saxlanılması; çatışnıazlıqların toşkilati
zoiflomosi vo kimo tabc olmağın, kinıdoıı <»östoriş alınağın bilinınonıosi:
Naxçivan qozası vo Şorurun nıtisolmanlarının da bu cür voziyyoto düçar olnıaları və biziııı bir miisolman
- Araz dövlotini yaratnıaq qorarına
golinınosi; Gonco ilo olaqoloriıı kosilnıosi vo hom do Araz hökuınotiııin
do A X C lıükuınoti ilo yaxınlaşmaq
istoıııosi (2. 1919, 14 yanvar) vo s.
Göründüyü kiıni. Osmanlı qoşunları Azorbaycaııdan getdikdon sonra
Naxçivan bül<>osinin Ermonistan torofindon iş£al olunnıaq vocrmonilorin
l)iırada öz hükuıııotini qura bilınok
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tohlükosi diyarın ycrli ohalisinin Araz
Rcspublikasını yaratınaqla özünüıı
müvoqqoti müstoqilliyini clan etmosi
ilo noticolonnıişdi.
Bu rcspublikanın morkozi barodo
do fikirlor ınüxtolifdir. Todqiqatlaıda
Araz-Türk Rcspublikasının morkoziııin Naxçivan, Qars, İ(|dır, Qomorli vo
b. şohorlor old 11Д11 göstorilir. Q ıırııluş
boyannaınosindo İ(|dır yazılmışdır.
İ.A tnur yazır ki, morkoz rosmon İcjdıı* gostorilso do, burada heç bir yığıııcaq keçirilmomişdir. Ilökııınotin
elanı vo bütün todbirlor Qoıııorlido
olnıuşdur (24. s. 98). N.Mustafa bir
yazısında İqdır göstərso do, sonradan
fikriııi doyişorok yuxarıda adıçokiloıı
moqalosindo Qonıorli oldıığunu yazmışdıı (20). Ə.Gökdonıir qcyd cdir
ki, morkozi İq dır olıııaq üzro ArazT ü rk Hökıııııoti qıırııldıı (25. s. 46).
Z .A car da morkozin İ(|dır olduğunu
«iöstormişdir (23. s. 375). A.Hacıycv,
L. H üsey nzado, İ .M usayev vo başq a Ia r ı
Naxçivan şohorinin Araz-Türk Rospublikasınııı morkozi oldugunıı yaznıışlar. T.Əzizov, Ş.Tağıycva vo N.Nosibzado iso morkozin ovvolco Qoınorli
olduğıınıı, sonra iso crmoni nizaıni
hissoloriııin hücunıu ilo ba<*lı Naxçıvaııa küçürüldüyiinü yazırlar (12. s.
194). Qarsorazisi Araz-Türk Rcspublikasınııı torkib hissosi olınadı£ııulan
onun morkozi Qarsda ycrloşo bilmozdi. L.IUiscynzadə “ Araz şahiddir"
kitabında Naxçıvandakı hadisəlordon
bəhs cdərək yazır: “ Oktyabr ayının son
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günlori idi. Kazıın Qarabəkir paşanın van, Şorur-Doroloyoz qozalarını, ()rson iqamotgahı olan Rohim xanın cvi- dııbad ınahalını, habcl.ı Sordarabad,
ııin qarşısında çoxlu adamlar toplaş- (Jluxaıılı, Vedibasar, Qomorli, Mehri
mışdı... Burada Naxçıvanın golocok la- vo s. orazilori ohato cdirdi (8. v. 9-9;
lcyi dövlotçilik statusıı haqqında mo- 19, s. 112). Salıosi 8696 kv. kın (22. s.
solo müzakiro cdilirdi. Bu iclasda Ka- 33). ohalisi bir milvon nəfordon artıq
zım Qarabokir paşa dcdi: “ Naxçıvanın olnıuşdur.
Araz-Türk Rcspublikasının loaliyyogolocok müqoddoratını toıııin ctmok
üçün btırada bir hökumot qurıılması va- lo başlaması ilo bir sııa dövlot vo idaroçicib vo zəruridir. /atoıı si/ naxçıvanlılar likorqanlarıda yaradıldı.Araz-Türk Rcsmilli azadlıq mübari/osindo tarixo şan- publikası hökumotiniıı torkibi sodrdon vo
lı solıilolor yazmışsını/. Dövlotçilik Irii- 6 üzvdon ibarot idi. Ilüktı ın.ıt in başçıququna vo loyaqətino maliksiniz. Si/ sı naxçıvanlı Ə m ir boy Nərimanboyov
bu hüquqıı. haqqı döyüş mcydanların- idİ(15, s. 46; 17. s. 105-108). Araz-TQrk
da düşmono qolobo çalaraq qazanıııış- hökumotinin Quruluş boyannamosiııdo
sınız. Şorqin qapısında. Naxçıvanda bir Ənıir boyin ünvanı “ ovvolinci diktacümhuriyyot qurulmalıdır" (15. s. 46). tor" kimi göstorilib. M .B.O Iiyev "QanBurada Araz-Türk hökumoiinin Nax- lı günlorimiz" gündoliyindo “ horbi dikçıvaııda yaradılmasından söhbət ge- taior * dcyo ifado olunan Əm ir boviıı sodir. Qcyd ctmoliyik ki. L.Hüscynzado о yadı bir ncço ycrdo Norimanboyov yazılmışdır. Ibrahim boy Cahangiroğlu
hadisolorin canlı şahidi olmuşdur.
Araz-Türk Kcspublikasının mor- “ Xatiro'Morindo Araz-Türk hökumotinin
kəzi kiıııi, oıııııı orazisi barodo d.ı başçısını Əm ir boy Vozirov olaraq ifado
miixtolif fikirlor iroli sürülmüşdür. ctmişdir. O.Gökdomir osorindo (23, s.
General Veysol İn ü v a r yaznıışdır 46. 49) hökumot başçısını Əm ir boy
ki, "Araz-Türk llükıı nı.ıt i Ordubad- Əkborzado kiıııi işlotmişdir. İ.Atıuıı
dan Gernibasar (Qomorli-I.H.) bölgo- osorindo (24. s. 97) Ə ıııir boyin soyadısino qodor daglarla Araz çayı ara- ııı Zimanboyzado. Z. Aear da bunu Zasındakı ora/iııi ohato edirdi” (13, s. manboyzado (23. s. 375) kiıııi qeyd cdir.
16). N.Mustafaya göro, Ordııbaddaıı Nazim Mustafa qeyd ctdiyimiz ıııoqaSürmoliyodok olan torpaqlar hu res- losindo “ hökumot roisi naxçıvanlı Əmiı
publikanııı ora/isino daxildir (20). boy Əkborzado"ııin olduğuııu göstorir.
İ.Musayevlo A.lfacıyevin bu barədo İ.Musaycv “ Araz Rcspublikası lıökıı(ikirlori üst-üsto diisiir. Sadoco A.Ha- ıııotinin sodri Onıir boy Əkborzado olcıycv Qomorlinİ Konıərli kiıni yazmış- muşdur'* dcyo bohs cdir (19, s. 116).
dır (26, s. 47). BcM ikta, Araz-Türk X X osrin 20-ci illoriniıı lıadisolorinin
Kespublikasının lıiidııdlan Naxçi iştirakçısı L.l lüseynzado iso “ Ə ıııir bo\
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Noriınanboyov ilk hökumətin başçısı scçildi" ya/ır ( 15. s. 46). Göründüyü kitııi.
Əm ir boyin soyadını müəllitlər müxtəlif
formalarda işlotmişlor. Mösəlman Milli Şurasının katihi olnıuş Mirza Bagır
Əliycvin va L a tif Hüseynzadanin fikirlərini əsas götiirərok Ə n ıir bayin
soyadı Narimanbayov olmuşdur.
Araz-Tiirk hükıııııatinin tarkibiııda aşağıdakı nazirliklar yaradılınışdır: Harbi (İh ralıiın bəy Cahangiroğlu), İıızibati (Bag ır bay Rzazado),
Maliyya (Qənbar Ə li bay (Qanbaralı
bav) Bananiyarlı), Ədliyya (Maııım ad
Bayzada), Xarici İşlor (Hasanağa Şafizada), Şeyxülislanı (Mirzalıüseyn
Mirza Hasanzada va Lütfi Xoca Kkid
Of'.ıııdi). Faxri üzv va aşirat raisi (ge
neral Ə li Ə şraf bay) (24. s. 46-49: 25.
s. 98-99).
Nazirlar Şurasının sodri Ə m ir bay
Narimanbayov bölga ahalisi arasında va siyasi dairalərda ço\ bacarıqlı,
vatanparvar va ınillatsevar bir şaxsiyyat kinıi dayarlandirilirdi (21. s. 32).
Osıııanlı dövlatinin Araz-Türk Respublikası hükıınıati yanıııdakı daiıni
harbi müşaviri Xalil bav, Kalbalı xan,
Cafarqulu xan, Abbasqulu xan va başqaları da respublikanın faalivyatina
vaxından yardını göstaranlarin sırasıııda idilar.
Araz-Türk Rcspublikasmda bir sıra
dövlot vo idarəçilik orqanları toşkil
edilmişdi. Araz-Türk Rcspublikasının
Parlamenti yaradıldı. lakin Parlament
foaliyyotini genişlondiro bilmodi (28. s.

55). "Azorbaycan Xalq Cümhuriyyəti
Parlamentinin tosisi lıaqqında" qanunda
Azorbaycan Parlameııtino Naxçivan,
Şorur va Ordubaddan üç nofar millot
vokilinin scçilnıəsi nozordo tutulmuşdu
(21. s. 32). Azorbaycan Xalq Cümhuriyyoti Parlamentinin açdışında ArazTürk Rcspublikasının rosmi nümayondosi Paşa Əliyev də iştirak etmişdi (14.
s. 50). Azorbaycan Xalq Cumlnıriyyoti Parlamentinin toşkili Araz-Türk
Respublikasının türk-müsolnıan ohalisi torofındon razılıqla qarşılanmışdı. Ordubaddan solahiyyotli müvokkil
A.Hacıyevin imzası ilə Azərbayean Parkımentino tobrik teleqramı göndorilmiş,
onun “ Qafqaz müsəlnıanlarının arzularıııı doğruldacağına. öz foaliyyoıi ilə biziııı do müstoqil yaşanıağa layiq. öz talcyiıııizi holl etmok vo lıüquqlarımızı
nıüdafıo etmək iqtidarında olduğumuzu
bütün dünyaya sübut edocoyino" onıin
olduqlarını bildirmişlor ( I I . 1918. 10
dckabr). Diqqotolayiqdir ki. ordııbadlılar bu Parlamenti "öz parlamcntlori" adlandırır vo ıııolumat verirdilor ki. “ onun
yaradıeı işinə hor cür yardım etmoyo lıazırdırlar" (2, 1918. lOdekabr).
Araz-Türk Respııblikası hökumotiııin
osas vozifosi bölgonin tohlükosizliyini
ermoni basqınlarındaıı qorumaq üçün
silahlı dostolor yaratmaq vo onlann
foaliyyotini tomin etnıok idi. Ilökumotin
ilk iclaslarının birindoaşağıdakı mühüın
qorarlar qobul cdilnıişdi: I. Moeburi
soforborlik: 2. Əsgorlori batalyonlara
bölmok vo kazarmalarda yerloşdimıok;
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3. Hökumot anbarlannda olan buğdadan əsgərlərin qidalanması üçün 14 min
pud vcrilınosini təmin ctmək; 4. Təzə
əsgorləro hökunıot tarofindən gcyinı vo
lazımi oşyaların verilməsi: 5. Osgərliyo
gctımyən əhalidən silahlan yıgaraq silahı olmayan osgorlərə paylamaq; 6.
20-35 yaşları arasında olan kişilarin hamısım əsgərliyo çağırmaq (15. s. 106).
Kespublika ога/isində milis idarolori vo
onların salıo şöbələri yaradıldı. Köııüllü xalq dəstolori taborlar (batalyoıılar)
yaradılmasına da başlandı. Uərbi nazir
İbrahim bəy Cahangiroğlunun könıoyi
ilə qısa müddətdə silahlı qüvvəlor təşkil
olundu. 500 nəfərlik süvari alayı yaradılmağa başlandı. Yaradılan könüllu

xalq dostəlori toxmiııən 20 tabordan
ibarot idi. Taborlardaıı 4-ü Naxçivanda. 3-ü Şorur-Dərələyəzdə. qalanları
isa Zongo/ur. Vcdibasar vo Qomorlido
ycrləşdirilnıişdi. Ног taborda əsgorlərin
sayı 250 ilə 500 arasında dəyişirdi (23.
s.375).
Nclırəm taboruna Kalba Muxtar.
Cohri tabomna Kalba Kərim, Dizə ta
boruna Qulu boy, Momməd Rza bəy.
Şənır laboruna Hüseyn Oliyev. Ycngico
qüvvələrinə Məşodi Əlosgorağa, Kərkər
qüvvəlorinə Möhsün Camalov, Baş No*
raşcn. Düdəngə vo Zcyvə kəndlərində
yerloşən labora Korbolayı I ləbib bay və
Fotulla Hüseynov, Ordubad taboruna
İbralıimxolil Axundov. Şorur-Sodərək

Naxçivan Araz-Tiirk Respuhlikası
(noyahr 1918 mart 1919-cu Ubr)
-

/.HACIYEV: Аra:-Tiı г к Rcs/nıNikıi.sı

taborıına iso Hoson Şahverdi oğlu başçılıq edirdilor (14, s. 52: 243, s. ЮЗ104). Araz-Türk Rcspublikasının horbi
hissolorinin yaradılmasında vo onların fəaliyyotinin toşkilindo Osmanlı
dövlotinin 9-cu ordusunun komandanı
Yaqııb Şövqü paşa vo 9-cu diviziya konıandiri. polkovnik Rüştü boyin böyük
onıoyi olmıışdu. Araz-Türk hökıımotinin
başçısı Əm ir boy Norimanboyov türk
ordusuııdan 18 maddə üzro silah-sursat.
canlı qüvvo, hərbi lovaziınat, paltar.
yıik arabaları və nıaddi vosaitlo köınok
göstorilmosini xahiş ctmişdi (23, s. 376377).
Yaradılan bütün qüvvələr Naxçıvanııı, Araz-Türk Rcspublikasının başqa
orazilərinin qoruıımasına vo idaro olıııımasına yönoldilnıişdi. Könüllü müqavimol dostolori cnnəni daşnaklarına layiqli cavab vcrmişdi. Xüsusilə, ŞorurDoroloyoz mahalııulakı Zcyvo kondi
yaxınlığında baş veron döyüşdə 6 nıiıı
noforlik könüllü müqavimot dostolori
cmıoni horbi qüvvolorini damıadağın
etmişdi (12. s. 194).
Araz-Türk Kespuhlikasının yaradılmasında başlıca ıııoqsod hül<>oni
crnıəni işğalından qorumaq idi.
Ilökuınotin rəhbərliyi hıı istiqamotdo
foal iş aparırdı vo osnıanlıların vardımından istifado cdirdi. Türkiyo
dövlatinin Araz-Türk Kcspublikası
hökumoti yanındakı daiıııi horbi müşaviri Xolil boy vo Osmanlı qoşunlarının Naxçıvanda saxlanılan 5 zabiti
va 300 osgori hu istiqanıotdo müovyon

işlor görnıüşdülər (28, s. 55). Xolil boy
Türkiyo iloAraz-Türk Rcspublikası arasında olaqoni tomin cdirdi. () istor ArazTıirk Rcspublikası dövriindo, istorso do
sonrakı illordo (1919-1920-ci illordo)
bölgo ohalisinin crmonilorin luicum vo
zorakılıqlarından qorunmasında xüsusi
xidmotlor göstomıişdir.
Araz-Türk Rcspııblikasının Parlamentinin iizvlori, ycrli ziyalılar, İrovan qubcrniyası ohalisiniıı ııüınayondolari bölgoııi qorunıaq üçıin bıitün
iıııkanlardan istifado ctıııoyo çalışır,
miixtolif toşkilatlarla daııışıqlar aparır, erınoni basqınlarının qarşısını alıııaq üçün onlara ıniiraciət edirdilor.
Parlamcnt üzvlorindon T.Makiııski,
Ə.Makinski. R.İsmayılov, A.Şcyxülislamov, M.Mohorromov, P.Bayramboyov, Y.Tahirov vo A.Sultanovun Azorbaycan Xalq Cümhuriyyoti hökuıııotino ünvanladıqları müraciotdə dcyilirdi:
‘T.mıoni qoşun hissolori bütün Sürmoli qozası vo İrovan, Üçmüodzin vo
Şorur qozalarının müsolmanlar yaşayan
hissosini tutmuşlar vo Naxçıvana sarı
horokot cdirlor. Bu zamaıı diııc ohalinin bir hissosi qılıncdan kcçirilmiş. bir
hissosi iso ö/ kondlorindon qovulmuş
vo dağlardan kcçərok İıana qaçmaq
mocburiyyotindodir. bu iso labüd ölüm
dcmokdir" (7, v. 2 1-22). I losoıı boy Ağaycv parlamcnt üzvloriniıı bu müraciotini
Azorbaycan Parlamentinin 1919-cu il
yaııvarın 8-do çağınlan 7-ci iclasnıda
oxudu. Bu facioli faktları kodorlo qarşılayan Azorbaycan Parlamcnti hökuınoto
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təklif ctdi ki. “ sorəncamında olaıı bütiin todbiıbıi görsün ki, hütüıı bu b.ıdboxtlikhriıı qarşısı alınsın" (7. v. 23).
Araz-Türk Rcspublikası Azorbaycan
Xalq C'iimhuriyyəti ilosıx olaqobıyaratnıağa çalışmış, onuııla birbşmok üyün
yollar aramışdı. Araz-Türk Respublikası hökumoti Naxçıvanın Azorbaycanın
ayrılmaz hissosi oldıığunu dofobrlo
clan cdorok, Azorbaycan hökunıotindon
yardını istomişdi. Buıılar Azorbaycan
Xalq Cümhuriyyoti torofindon razılıqla qobul olunmuş vo könıok göstomıok
iiçun tədbirlər göriilnıüşdü. I .akin ArazTiirk Rcspublikası əhalisinin gözlodiyi
köməyi Azorbaycan Xalq Cüıııhuriyyoti
ona göstoro bilmirdi (14. s. 50).
Azorbaycan
Xalq
C'ümlıuriyyoti
Araz-Türk Rcspublikasının əhalisinin
voziyyotini öyronmok üçün İrəvan qubcmiyası
müsolmanlarının homvcrlilor
J
*
comiyyəıinin nümayondosi Mirabbas
Mirbağırovu ora göndordi. Araz-Türk
Rcspublikasına köıııok üçün göndorilon
12 zabit do Goncədə M.Mirbağırova qoşuldu (3. s. 8).
Azərbaycan Xalq Cümhuriyyotinin
nünıayondolorini Ordubadda vo Naxçıvanda böyük ruh yüksokliyi vo
tontonə ib qarşıladılar. M.Mirbagırov
Naxçivan rohborbrino molıımat vcrdi ki. Azorbaycan Xalq Cümhuriyyoti
hökumoti onlara kömok göstorınoyo hazırdır. Tosadüfi dcyil ki. Azorbaycan
hökumoti buraya I milyon manat pul
göndormişdir. Pulu gotiron Paşa Bayra
mov vo Yusif boy Qazıycv müvoqqoti

olaraq Tiflisdo bngimişlor (14. s. 54).
Tiflis yolu ib gotirilon pul Naxçıvana
çatmadığından Bakıya qaytarıldı. Yardım pullarının Naxçıvana gotirilə bilınomosi rcgiondakı mövcud sıxıntılarm
artmasına sobob oldıı.
M.Mirbağırov vo onunla Naxçıvana golon nümayondobr 1919-cıı il fcvralın 23-do Araz-Türk Rcspublikasımn lıökumot üzvbri ilo iclasda iştirak
eldibr. Naxçıvanlılar Azorbavcanın
torkibindo olnıa(| arzularını Bakıdaıı
golon nünıayəndobro bildirdibr. Naxçıvaııııı köınillü surotdo Azorbaycan
Xalq
Cümlıuriyyotino
birloşmosi
lıaqqında akt iınzalaııdı. Akt siyasi,
horbi, iqtisadi. ıııaddi vo modoni
nıosololoro aid bondlordon ibarot
idi. Akt hükunıot üzvbri, M illi Şura
üzvlori vo olıaliııin nümayondolori
torofindon imzalanmış, hökunıot nıöluirü ilo tosdiq cdilmisdi.
Bu dövrdo Naxçıvanda Coforqulu
xanın torofdarları ilo Araz-Türk Respublikası arasındakı nninasibotbr lazııni səviyyodo dcyildi. Bu iso tohlükoli voziyyət yaradırdı. Bunu bilon
Azorbaycan Xalq Cümhuriyyoti nüıııayondobri “ Coforqulu xanın torofdarları
vo oleyhdarları arasında qızışan ehtirasları söndürmoyo nail oldular" (14. s. 55).
Araz-Tıirk Rcspublikasına goloıı
M.Mirbagırov oıuın i$i ib tanış olmuş,
ohali ilo söhbotlor ctmişdi. Yckuıı olaraq
o. diyar ilo bağlı nıaraqlı noticolor oldo
ctmiş vo onu yazılı şokildo Azorbaycan
Xalq Cümluıriyyotinin Nazirbr Şurası-

I.HACIYEV: Лги:- Turk Rt^puhlikaM

na toqdinı ctnıişdi:
1. Bu diyan idaro etmok üçün müttofiqlorin. İranın, Ermənistanın təsiri ilo
mübarizo apamıaq qabiliyyotino nıalik
vo xaıılara. sahibkarlara roğboti olmayan. başqalannın tosiri altına düşmoyon,
müəyyon bir siyasoti inadla ycrido bilon.
mord, qotiyyətli adam olan və rüşvoto
meyil ctmoyon azorbaycaıılı gcneralqubcrnatorun toyin olunması zoruridir.
2. Yuxanda göstorilon kcyfiyyotloro
malik bir adamı horbi nazirin nümayondosi toyin etmok zoruridir.
3. Mülki vo mohkomo idarələrini
idaro ctmok üçün baş momurlar mütloq
azorbaycan lılardan toyin cdilmolidirlor.
4. Ycrli horbi işin toşkili üçün ovvol
göndorilonlorin a/ olduğunu nozoro alaraq başçılan istcdadlı polkovnik olnıaqla daha bir dosto /abit göndormok lazıındır (14. s. 56).
M.Mirbağırovun tokliflorindon sonra Azorbaycan hökuırıəti Naxçıvanın
problcmlori ilə sistcmatik nıəşğul olmağa başladı. Lakin 1919-cu iliıı yanvar
ayında Naxçivan ingilislor torəfindon
tutulduğundan vo onların Əm ir boy hökıımotino müsbot ıııünasibət boslomoməsi i$i çotinloşdirirdi. Bununla bclo
Azərbaycan Xalq C'ünıhuriyyoti ArazTürk hökumotino iqtisadi və hərbi yardım göstorıııok istoyirdi. Özünün çox
ağır iqtisadi vo ıııaliyyo voziyyətino
baxmayaraq, Azorbaycan hökumotinin
1919-cıı ilo aid büdco layihəsindo yalnız
Bakı-Culfa domir yolunun tikintisinə
vosait ayırması da çox böyük ohomiyyoti

olan bir fakt idi (5. v. 3).
Araz-Türk Rcspublikası Azərbaycan
hökııməti ilo nninasibotlori sıxlaşdımıaq
üçün bir sıra todbirlor görmüşdü. Bclo
todbirlordon biri Araz-Türk Rcspublikasıııın horbi roisi Bəhram xan Naxçıvanskinin 1919-cu iliıı martin ovvəlindo
Bakıya göndorilmosi idi. B.Naxçıvanski
yolüstü Tiflisdo vo Gəncodo danışıqlar aparmışdı (22. s. 19). Məhz Bohrarn
xan Naxçıvanskinin Bakıya soforindon
vo Azorbaycan Xalq Cümhuriyyoti
rohborlori ilo danışıqlarından sonra iki
cümhuriyyot arasında olaqoloriıı caıılanması müşahido cdilir. Danışıq vo razılaşmalardan sonra Azorbaycan hökunıotinin Naxçıvana göndərdiyi 10 noforlik zabit hcyoti Araz-Türk Rcspublikasının horbi hissolorində tolim keçmiş.
koşfiyyat işlorinin toşkilindo vo sorhod
xotlorinin mölıkomlondirilmosindo iştirak ctmişdi.
Azorbaycan
Xalq
Cümhuriyyoti
Naxçıvanla olaqolorini yaxşılaşdırmaq
üçün Ağdam-Karyagin-Naxçıvan poçttclcqraf xottinin qaydaya salınması və
mühafizo cdilmosino diqqoti artırdı.
Noticodə bu hissodoki poçt-tclcqraf idarolorino silahlı mühafızo dostolori ayrıldı (14, s. 61).
Azorbaycan hökumoti Naxçivan, Şorur. Sürmoli. Vcdibasar vo Milistan bölgoloriııo T.Makinski. R.İsmayılov vo
Qonizadodən ibarot nümayondo hcyoti
göııdormok qorarına goldi. Nümayəndo
hcyotinin moqsodi crmoni qoşunlarının
tocavüzündon /iyan çoknıiş ohalinin ch-
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tiyacı üçün onlara yardım göstormok, qaçqmların voziyyotini müoyyon etmok idi.
Bütün bunlar onu dcmoyo osas vcrir ki. Azorbaycan Xalq Cümhuriyyəti
hökumoti Azərbaycamn ayrılma/ torkib
hissosi olan Naxçıvana. Araz-Türk hökuıııətinə diqqoti artırmağa çalışırdı.
Araz-Türk Rcspublikası ilo ConubQorbi Qafqaz Demokratik Cüıııhuriyyoli (Qars Rcspııblikası) arasındakı nıünasibotlor. qarşılıqlı okıqolor do maraqlıdır. Son illoro qodor bıı iki cümhuriyyot
arasında forq tapmaq çotinlik yaraclırdı, bıınlar bir-birino qarışdınlırdı. Çox
yaxşı haldır ki. honı Azorbaycan Respublikasında. hom də Türkiyo Cünıhuriyyotindo lıor iki cümluıriyyotiıı tarixino dair araşdırmalar aparılmış vo bu iııdi
do davam cdir.
Qcyd ctnıoliyik ki. X X osrin ovvollorindo Conub-Qorbi Qafqaz orazisindo olan ycrli türk ohalisinin şanlı
“ I lürriyyot vo isliqlal" nüicadilosi. azadlıq uğrunda qcyri-adi qəhromanlıqla
bağlı mübarizosi başlayır. Xalq birloşir,
təşkilathınır. siyasi todbirlor görür. Noticodo. “ Axıska lıökumoti” , “ Araz-Türk
Cümhuriyyoti” . “ Qars Mösolman Şurası” . “ M illi Şura hökumoti" vo "Conub-Qorbi Qafqaz Deıııokratik C'ümhııriyyoti" adlanan türk respublikaları
qurulurdu (I. 14. 19, 23, 25. 26).
Cənub-Qorbi Qafqazda ilk müstoqil
türk rcspublikası “ Axıska hökumoti" olnıuşdur. Bu hökumot türk ordusu Axıska-Axılkolokdon çıxarılacağı ərofodə
qurulmuşdıı (29 oktyabr 1918 - 30 no-

yabr 1918). Noyabrm 30-da (1918)
iso “ Qars Müsolman Şurası" adlı ycrli
hökumot yaradılır. Noyabrııı 15-do keçirilon I Qars konfransında Qars. Axıska. Artvin vo Batum vilayotlori birloşdirilorok “ M illi Müsolman (İslam) Şurası” qurulur (20). Noyabrııı 30-da
kcçirilon konfraıısda Araz-Türk Rcspııblikası ih M illi Müsəlman (İslaııı)
Şurası birloşorok Batııııulaıı Ordubada qodər orazidə "Q ars Müsəlman
Şurası” hökuııı.ıti yaradılır. ArazTürk Rcspublikasının horbi ııaziri
İbrahiın bov Cahangiroğlu şura rəisi
scçilir (25. s. 69).
17-18 yanvar 1919-cıı ildo III Qafqaz
konfransı kcçirilir. Hoıııin gcco qobul
cdilon qərara osason sodr İbralıim boy
Cahangiroğlu olmaqla müvoqqoti MilIj Conub-Qorbi Qafqaz lıökumoli to$kil
cdilir. Axıska. Axılkolok. Ərdahan,
Oltu, Kağızman, İqdır. Şavşat. Qomorli.
Naxçivan. Ordubad. Qars. Batum bıı
hökumotin torkibinodaxil idi. Yoni M il
li Şuranın sorhodlori cyııi ilo mühalizo
cdilirdi (24. s. 130).
Bu birloşmoni osas göüiron bir sıra
todqiqatçılaı* Araz-Tüık Respublikasının mövcudluğunu 3(18) noyabr 191830 noyabr 1918-ci il tarixlori ilo olaqoləıulirir. 30 ııoyabr tarixini Araz-Türk
Rcspublikasının foaliyyoliniıı son larixi hcsab cdirlor. Lakin İ.Musayev,
A.Hacıycv, İ.E.Atnurun da göstordiklori
kimi. bu birloşıno sırf formal sociyyo
daşımış. sadoco 1918-ci ildckabnn 1-do
Qars Miisolman M illi Şurası torofındon

l.lfAC/YHl': Araz-Turk Hı\/>ublıkti\ı

“ Cənub-Qərbi Qafqaz Cümluıriyyətinin
yarannıası haqqında" qərar-akt qəbul
cdibrkon onun ərazisi sayılan ımhallann sırasında Naxçivan vo Şorıır qəzalannın da adlan çəkilmişdi". ArazTürk Rcspublikası Conub-Qorbi Qaf
qaz Cümhuriyyəti ilə paralcl olaraq öz
fraliyyətini davanı ctdimıişdi. 1919-cu
ilin yanvarında kcçiribn böyük Qars
konfransında ( III konfrans) ınərkəzi
Qars olnıaqla C'ənub-Qərbi Qafqaz
Cümhuriyyəti clan edilir vo hökumət
rəisi ycnə do İbrahim bəy Cahangiroğlu
scçilir. Müst.Kjil daxili va \arici siyas.it
yeridən hıı lıökıını.ıti 12 aprcl 1919-cu
ild.ı iıi“ ilistar süquta uğradır və ibra
him bay Cahangiroğlu başda olınaqla
13 nəfor parlament üzvü M alta adasına sürgün cd ilir (26. s. 77).
Bəzi todqiqatçılar Araz-Türk Rcspublikasının fəaliyyətini 1919-cu ilin
may-iyun ayına qodər davam etdiyini yaznıışlar (14. s. 237). Fikrim izcə,
Araz-Türk Kcspublikasının siiqutu 1919-cıı ilin mart ayına tosadüf
cdir. Bu barədo bir sıra faktlar vardır.
1919-cu ilin martin ovvəlində ArazTürk hökumoti öz nümayəndobrini Bakıya göndərmişdi. () dövriin motbu orqanlannda Araz-Türk Rcspublikasının
xüsusi missiyasının 1919-cu il martin
8-də Naxçıvandan Bakıya gəlməsi
lıaqda məlunıat vcrilir (26: 1919. 9
mart). Araz-Türk hökuımti tərafındən
Azərbaycana-Bakıya göndərilmiş Pa$a
Bayramov Tiflisdə Bəhram xanla görüşmüşdür. Bəhram xan oııa Araz-Türk

hökumətinin yıxıldığını. ycrindo onun
mənsub olduğu hökumətin qurulduğunu bildirmişdi. Məqiqotən do. cmıonibr
1919-cu ilin yanvar-fcvral aylarıııda
Qəmərliyə hücum cdərkən kcçmiş ArazTürk Rcspublikası öz-öziino dağıldı və
Kalbalı xan Naxçivan dəstəsi ib Şərur
əhalisinin kömoyinə gcdorək crməni silahlı dəstobrini dannadağın ckli. Bölgədə Cəfərqulu xanın. Kalbalı xanın
vo Kərim xan İrəvanlının daxil olduğu hökuniDt yaraııdı (6, v. 3). Başqa bir
arxiv materialı da bu faktı təsdiq cdir:
“ Bütün bu hadisəbrin noticəsiııdə Omir
bəy hökuməti süquta uğradı. Naxçıvanda Cəfərqulu xan. Kalbalı xan vo Karim
xan başda olmaqla ycni hökumat toşkil
edildi** (4. v. 9-10). İrəvan qubcrniyası
müsəlmanları həmyerlibr cəmiyyotinin
nümayəndəsi M.Mirbağırov
1919cu il 25 fcvralda Naxçıvanda Kalbalı
xanla görüşmüş vo burada Araz-Türk
Cümhuriyyətinin artıq dağıldığını söybmişdi (9. v. 87). Göstəribn fakt və nümunolər tosdiq cdir ki. 1918-ci il 3 noyabrda yaradılan Araz-Türk Respublikası 1919-cu ilin martında süquta uğramışdır.
Araz-Türk Rcspublikasının qısa
müddət fəaliyyot göstəmıəsiııə baxıııayaraq bölgonin talcyində ınühüm rol
oynamaqla. Azorbaycan Xalq Cümhuriyyətinin orazi bütövlüyiinü təmin ctdi.
C). Naxçivan, Şorur, Ordubad vo digar
bölgobrin əhalisinin düşməna qarşı
mübarizə üçün birbşdirilməsinda mühüm rol oynamaqla yanaşı, bölgonin
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ermonilor torofincbn işğal edilmosiııo
imkan vermodi. Araz-Türk Rcspııblikası
dövründo oldo edilmiş nailiyyətlər token

о drivr üçün yox. bütövlükdə bölgonin
talcyi, bu günü vo golocoyi üçün do çox
böyük ohomiyyoto nıalikdir.
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Исмаил Гаджисв
А раз-Тю ркска я Рссиублн ка
Резюме
В статье на основе новых документов и материалов исследуется история
Араз-Тюркскон Республики. Внимание автора сосредоточено на причинах,
побудивших создание Араз-Тюркской Республики, истории создания, центре,
лидерах, защите территории от армянских дашнаков, падении, исторической
роли республики, связях с Азербайджанской Народной Республикой и ЮгоЗападной Кавказской Республикой. Из исследований становится ясно, что
деятельность Араз-Тюркской Республики еще не изучена исследователями
в должной мере, в изучении истории Араз-Тюркской Республики допущено
много ошибок. Статья преследует цель уточнения исторических фактов и
событий.
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Ismavil Hajiycv
Araz-Turk К сpublic
Summary
The history of Araz-Turk Republic is investigated on the basis of new documet
and materials.
The author pays attention to the necessity of the creation of Araz-Turk Repub
lic, its centre, leaders, his defending the region from the attackcs of amicnian dashnaks, the decline, the historical importance, its relations with Azerbaijan Democ
ratic Republic and South-West Caucasian Democratic Republic, and some histori
cal facts and events are cleared. The investigations shows that the activity of this
republic is not learnt enough in the books and articles of some investigators am
even their have some mistakes. The article had been written for to specify histori
cal facts and events.

Redaksiyadan
Rcdaksiyannza daxil olan m.iktublarda nıiirtlifljr çox az bir miidd.ıtdə d.i olsa,
Azprhaycan ərazisindəyaradihb fouliyyjt giistəron Araz-Tiirk RespuMikasi haqHindu jsaslı m əlunwt vermayi xuhiş edirdihr.
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