Türküstan
Mosul-Təb riz-Naxçı
van-Qarabağ-YevlaxGəncə yolu ilə Azərbay
cana doğru istiqamət
götürdü.1918-ci il ma
yın 24-də Yevlaxda.maGəncə şəhəri.
yın 25-də isə Gəncədə
tarixçi
Nuru Paşanın qarşılan
ması mərasimi keçirildi.O,Azərbaycanın hər
Azərbaycan Xalq Cümhu bi-siyasi vəziyyəti ilə tanış ol
riyyətinin yaradılmasında Qaf duqdan sonra rus-erməni qüv
qaz İslam Ordusunun müstəs vələrinin müqavimətini qır
na xidmətləri olmuşdu.Bu or maq üçün ,qısa müddət ərzin
dunun komandanı Nuru Kllllgll də,milli hərbi struktur formaCümhuriyyətimizin yaradıcıla laşdırılmasının qeyri-mümkün
rından biridir.
olması qənaətinə gəldi.Bu ba
Nuru Paşanın Osmanlı rədə 0,3-cü ordu komandanı
imperatorluq ordusunda hərbi Vehib Paşaya təcili məlumat
xidmətinin ən mühüm dövrü göndərdi və dövlət orqanları
Qafqaz İslam Ordusunun fəa qarşısında Azərbaycana türk
liyyəti ilə bağlıdır.Bu ordunun hərbi qüvvələrinin göndəril
yaradılması 1918-cl İlin əvvəl məsi barədə məsələ qaldırma
lərində reallaşmağa başla sını xahiş etdi.1918-ci il iyu
dı.Azərbaycanda rus bolşe- nun 4-də Batumda Azərbay
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İslam Ordusunun komandanlı
ğı altında olan qüvvələrin təc
hizat və təminat məsələlərini
həll etmək kimi mürəkkəb və
zifələr dururdu.İncə və çevik
hərbi duyuma malik olan Nu
ru Paşa ona həvalə olunmuş
hərbi vəzifələrin öhdəsindən
bacarıqla gəldi,Azərbaycan
hökumətinin və Azərbaycan
türklərinin dəstəyi ilə onun
komandanlığı altında olan hər
bi qüvvələr qısa vaxt ərzində
Gəncədən Bakıya qədər uğur
lu döyüş yolu keçdilər.
Döyüşlərin getdiyi müd
dətdə Nuru Paşa Əlahiddə
Azərbaycan korpusunun ko
mandanı Əllağa Şıxlinski İlə
birlikdə üç dəfə birbaşa cəbhə
xəttində olmuşdu-1918-cl II iyu
nun 18-də Qaraməryəm cəbhə
sində, İyulun 5-də Ağsu cəbhə
sində,sentyabrın 10-da İsə Ba
kı cəbhəsində olan Nuru Paşa

Ordum - Qafqaz İslam Ordusu,
Komandanım - Nuru Paşa
vlk-ərmənl daşnak rejiminin
türk-müsəlman əhaliyə qarşı
törətdiyi soyqırımı dayandır
maq məqsədi ilə Azerbaycan
milli azadlıq hərəkatı liderləri
nin kömək üçün Osmanlı döv
lətinə müraciətindən sonra
Qafqaz İslam Ordusu yaradıl
ması qərara alınmışdı.Türklyə-

nin hərbi naziri Ənvər Paşa
Azərbaycana yardım göstəril
məsinin əsas təşkilatçısı
idi. İlk qərara əsasən, Azərbay
cana göndəriləcək türk zabit
lərinin rəhbərliyi və iştirakı ilə
yerli milli qüvvələrdən ordu
formalaşdırılmalı idl.Azərbaycana göstəriləcək hərbi yardı
ma rəhbərlik Nuru Paşaya
tapşırıldı. Vəzifəsinin icrasına
başlamazdan əvvəl Nuru Pa
şaya feriq (general-leytenant)
hərbi rütbəsi,bütün Qafqaz İs
lam Ordusu hissələrinə ko
mandanlıq vəkaləti,Qafqazda
Osmanlı imperatorluğunun si
yasətini təmsil etmək hüququ
verildi.
Nuru paşa 1918-ci il mar
tın 2-ci yarısında 20 nəfərlik
bir heyətlə Azərbaycana doğ
ru hərəkətə başladı.Martın 25də onun heyəti Mosul şəhərinə
çatdı.Aprelin əvvəllərində Nu
ru Paşa öz heyəti ilə birlikdə

can və Osmanlı imperatorluğu
arasında imzalanan müqavi
lədən sonra Nuru Paşanın və
satəti əsasında 5-ci Qafqaz
firqəsi Azərbaycana göndəril
di.Nuru Paşa Türk və Azərbay
can hərbi hissələrindən təşkil
edilmiş Qafqaz İslam Ordusu
nun komandanı olmaqla bəra-

qüwələrin yənldən səfərbərli
yə alınmasında,döyüş planları
nın taktiki baxımdan təkmilləş
dirilməsində böyük rolu oldu.
Bakının azad olunma
sdı 918) üçün həlledici hücum
planı Nuru Paşa tərəfindən
hazırlanmışdı.Şəhərin azad
edilməsindən sonra Cumhu-

oğullarına minnətdar olduğu
mu ərz etməklə iftixar edərim
“.Ənvər Paşanın Zaqafqaziya
da siyasətinin əsas icraçısı
Osmanlı-Azərbaycan-Dağıstan qüvvələri-“Qafqaz İslam
Ordusu” idi.Bu orduya Ənvər
Paşanın ögey qardaşı Nuru
Paşa komandanlıq edirdi.Qafqaz İslam Ordusu Osmanlı
imperatorluq ordusunun Be
şinci piyada diviziyası əsa
sında təşkil edilmişdi.General
Şıxlinskinin müsəlman milli
korpusu,” Vəhşi diviziya” his
sələri və nizamsız qoşun dəs
tələri də bu ordunun tərkibinə
daxil idi. Bütünlüklə Nuru Pa
şanın komandanlığı altında
12-14 min Osmanlı imperator
luq əsgərindən ibarət Qafqaz
İslam Ordusu, Azərbaycan
türklərindən və Dağıstan mü
səlmanlarından ibarət könüllü
lərin qatılması ilə təqribən 20
min sayıda olmuşdur.
Qafqaz İslam Ordusu- Os
manlı Dövlətinin 1918-ci ilin
mart-avqust tarixləri arasında
yaratdığı Şərq Orduları Qru
puna daxil olan hərbi birlik
lər idi.Hərbi nazir Ənvər Pa

Döyüşlərin getdiyi müddətdə Nuru Paşa Əlahiddə Azərbaycan
korpusunun komandanı Əliağa Şıxlinski ilə birlikdə üç dəfə
birbaşa cəbhə xəttində olmuşdu-1918-ci il iyunun 18-də Qara
məryəm cəbhəsində,iyulun 5-də Ağsu cəbhəsində,sentyabrın 10da isə Bakı cəbhəsində olan Nuru Paşa qüvvələrin yenidən sə
fərbərliyə alınmasında,döyüş planlarının taktiki baxımdan təkmilləşdirilməsində böyük rolu oldu
bər,Azərbaycan hökumətinin
qərarı əsasında milli hərbi his
sələrin formalaşdırılmasına
rəhbərliyi də öz üzərinə götür
dü.Onun qarşısında Bakı So
vetinə tabe rus bolşevik-ermə
ni daşnak hərbi qüvvələri
nə,erməni silahlı dəstələrinə
qarşı mübarizəni təşkil et
mək,Azərbaycan milli ordu
hərbi hissələrinin formalaşdırılmasına nail olmaq,Qafqaz

riyyət hökumətinin başçısı Fə
təli xan Xoyski öz minnətdarlı
ğını və təbrikini Nuru Paşaya
bu sözlərlə bildirmişdi: “Ko
mandanız altında bulunan cə
sur türk əsgərlərimiz tərəfin
dən Azərbaycanın baş kəndi
olan Bakının düşməndən tə
mizlənməsi münasibəti ilə mil
lətim,zati-hakimiyyət-pərvəranələrinizə və dünyanın ən cə
sur və soylu əsgəri olan türkün

şanın əmri ilə yaradılmış və
tamamilə
müsəlmanlardan
ibarət idi. Bu ordu Osmanlı
imperatorluq ordusunun üç tü
məni (diviziyası) əsasında ya
radılmışdı.Azərbaycan Milli
Şurasının sədri Məmməd
Əmin Rəsulzadə rəsmən Os
manlı dövlətindən hərbi yar
dım istəmişdi.
Türk hərbi qüwvələri və
Nuru Paşanın 25 mayda Gən

cəyə çatması,üç gün sonra da
Azərbaycan Cümhuriyyətinin
elan edilməsi, Gəncənin də
müvəqqəti paytaxt olması Ba
kıdakı Şaumyan idarəsini təlaşlandırmışdı.Bolşevik qüvvə
ləri ətrafdakı erməni və rusla
rın da qatılması ilə 40 min
nəfərlik bir orduya sahib ol
muşdu.
Qafqaz İslam Ordusuna
bağlı hərbi birliklər Bakı Mü
haribəsini qazanaraq 15 sent
yabr 1918-ci ildə Bakıya girdi,
bu müharibədə 1130 Osmanlı
əsgəri öldü.Oktyabr ayı başın
da Osmanlı imperatorluq or
dusu şimala irəliləyib Dər
bənd və Mahaçqalanı ələ ke
çirdi.
Qarabağın erməni silahlı
dəstələrindən təmizlənməsinə
başlanmazdan əvvəl də, 1918ci il oktyabrın 1-də Nuru Paşa
Ağdama gəldi,döyüşlərə hazır
laşan Türk -Azərbaycan hərbi
qüvvələrinin vəziyyəti ilə ya
xından tanış oldu.
30 oktyabr 1918-ci II tari
xində imzalanan Mudros Mü
qaviləsinə görə Qafqaz İslam
Ordusu 16 noyabrda Bakını
tərk etdi və 15 dekabr 1918-cl
il tarixində Osmanlı əsgərləri
nin Azərbaycandan çəkilməsi
tamamlandı.
Qafqaz İslam Ordusunun
Döyüşləri.
Birinci Dünya Müharibəsi.
Bakı Döyüşü.
Göyçay Döyüşü.
Kürdəmir Döyüşü.
Qafqaz İslam Ordusu Azər
baycan dövlətinin yardıİmasın
da həlledici rol oynamış, Azər
baycan türklərinin rus və er
mənilər tərəfindən soyqırımla
məhv edilməsinə son vermiş
di. Nuru Paşa onun əsgərləri
Azərbaycan tarixində bir xilas
kar kimi əbədi yer tutmuşlar.
Nuru Paşa ruslara qarşı Qara
bağ üsyanının başçısı, Bakı
şəhərinin qurtarıcısı kımı tari
ximizin əbədi qəhrəmanıdı.
Cümhuriyyətimizin qurucuları
isə heç zaman unudulmamalı
dır.

