...Azərbaycan xalqının qədim, zəngin dövlətçilik tarixi
vardır. Azərbaycanın dövlətçilik tarixində ordu qurulması,
yaranması, dövləti, ölkəni qorumaq üçün qüdrətli olması həmişə diqqət mərkəzində dayanıbdır. Azərbaycan xalqı çoxəsrlik tarixində çox döyüşlərdən çıxmış, yadelli basqınlara
cavab verərək, torpaqlarını qoruyaraq, qonşu xalqların, ölkələrin təcavüzünün qarşısını alaraq, yaxud da öz ərazisinin
bərpasını təmin edərək çox döyüşlər etmiş, döyüşlərdən çıxmışdır. Azərbaycan xalqı tarix boyu görkəmli qəhrəmanlıq
nümunələri göstərmişdir. Azərbaycan xalqının igid oğulları
öz qəhrəmanlıqları ilə dastana çevrilmişlər, nəsillərdən-nəsillərə, dillərdən-dillərə keçmişlər.
...XIX–XX əsrlərdə Azərbaycan öz dövlətçiliyindən məhrum olandan sonra, çar Rusiyasının tərkibində olduğu zaman
da Azərbaycan xalqının görkəmli nümayəndələri həmin
orduda xidmət etmiş və Azərbaycan oğlunun, əsgərinin hərbi
peşəkarlıq sahəsində nəyə qadir olduğunu dəfələrlə sübut
etmişlər.
...O zaman Azərbaycan, Bakı bir çox ölkələrin maraq dairəsinə çevrilmişdi. Burada, azərbaycanlıların qədim torpağında yadellilər hökm sürmək istəyirdilər, Azərbaycanı, Bakını öz əllərinə keçirmək istəyirdilər. O vaxt döyüşlərdə bizə
yardım etməyə gələn türk ordusunun cəngavər, qəhrəman
oğulları olmuşdur. ... Vaxt keçib, zaman keçib, sovet hakimiyyəti illərində bu tarix tamamilə pozulub, qaralanıb, bu
tarixi öyrənməyə insanların imkanları olmayıb. Ancaq o
adlar, həmin adların arxasında olan qəhrəman türk əsgərləri
xalqımızın qəlbində yaşayıbdır.

Heydər Əliyev,
Azərbaycan xalqının Ümummilli Lideri

AZƏRBAYCAN RESPUBLĠKASI
SĠLAHLI QÜVVƏLƏRĠNĠN HƏRBĠ AKADEMĠYASI

MEHMAN SÜLEYMANOV

Azərbaycan Ordusunun
tarixi
I CĠLD
(1917 – 1918)
Azərbaycan Respublikası Silahlı Qüvvələri Hərbi
Akademiyasının Elmi Şurasının 27 iyul 2016-cı il
tarixli 5 nömrəli qərarı ilə çapa tövsiyə olunub.

Bakı – 2018

Baş məsləhətçi: Heydər Piriyev, general-leytenant
Elmi redaktorlar: Ataxan PaĢayev, tarix elmləri doktoru
Pərvin Darabadi tarix elmləri doktoru, professor

Rəyçilər:

Firdövsiyyə Əhmədova, tarix üzrə fəlsəfə doktoru
ġəmistan Nəzirli, jurnalist-tədqiqatçı

Mehman Süleymanov. Azərbaycan Ordusunun tarixi. I cild.

Bakı. “Maarif” nəĢriyyatı. 2018. 736 səh.

Kitab Azərbaycan Xalq Cümhuriyyəti Ordusu quruculuğunun ilkin
dövrünün araşdırılmasına həsr olunmuşdur. Burada Cümhuriyyətin elan
edilməsinin ilk aylarında ölkə daxilində hərbi-siyasi şərait, Qafqaz İslam
Ordusu tərəfindən Azərbaycanın ərazi bütövlüyü uğrunda mübariə geniş
şəkildə öz əksini tapmışdır.

ĠSBN: 978-9952-37-138-3

ÖN SÖZ
Azərbaycan Ordusunun tarixinə aid çoxcildli elmi-tədqiqat
əsəri Azərbaycan Respublikası Silahlı Qüvvələrinin təşkilinin 100
illiyi ərəfəsində geniş oxucu kütləsinə təqdim olunur. Azərbaycan
tarixşünaslığında ilk dəfədir ki, xalqımızın son birəsrlik tarixində
xüsusi yer tutmuş Azərbaycan Ordusu, onun təşəkkül və inkişaf
yolu haqqında əhatəli və ümumiləşdirici bir əsərin ərsəyə gətirilməsinə cəhd göstərilir, bu cəhdin nəticəsi olan tədqiqatın respublika ictimaiyyəti və oxucular tərəfindən maraqla qarşılanacağına
ümid edilir.
Təqdim olunan çoxcildlik Azərbaycanda ordu quruculuğunun
100 illik dövrünü əhatə edir. Bu dövr ərzində Azərbaycan xalqı
mürəkkəb, ziddiyyətli, eyni zamanda şərəfli bir yol keçmişdir. Həmin dövr ərzində Azərbaycan xalqı müxtəlif siyasi sistem və şəraitlərdə yaşamalı olmuş və çətin sınaqlarla qarşılaşmışdır. Ötən
müddət ərzində Azərbaycanın milli hərbi kadrlarının yetişməsi,
onun milli ordu quruculuğu tarixi də bu siyasi sistemlərin təsiri altında formalaşmışdır. Ona görə də Azərbaycan Ordusunun 100
illik tarixi enişli-yoxuşlu bir tarixdir və onun obyektiv şəkildə öyrənilməsi kifayət qədər aktual bir məsələdir. Azərbaycan xalqının
Ümummilli Lideri Heydər Əliyev müxtəlif çıxışlarında hərb tariximizin son birəsrlik dövrünün bütün mərhələləri haqqında maraqlı fikirlər söyləmiş, bu dövrlərə hərbi-siyasi qiymət vermiş və onların obyektiv təhlilini aparmışdır. Bununla Heydər Əliyev, əslində, həm də ordumuzun 100 illik tarixinin araşdırılmasının siyasielmi metodoloji konsepsiyasını müəyyənləşdirmişdir. Məhz bu
konsepsiyanın düzgün tətbiq edilməsi ilə Azərbaycan Ordusunun
obyektiv tarixini öyrənmək mümkündür.
Azərbaycan xalqının son birəsrlik tarixini ordusuz təsəvvür etmək mümkün deyildir. Bu bir əsrdə iki dəfə müstəqil dövlətini
qurmuş Azərbaycan xalqı ötən dövr ərzində ciddi sınaqlarla qarşılaşmış, qırğın və dağıntılarla rastlaşmış, bir sıra məhrumiyyətlərə
məruz qalmış, bununla yanaşı, mövcud olan çətinliklərə baxmaya5

raq, özünəxas iradə ilə inkişaf etmiş, yüksəlmiş, dünya xalqları
arasında layiqli yerini tutmuşdur.
Azərbaycan Ordusu da oxşar tarixi yol keçmişdir. Onun təşəkkülü, formalaşdırılması, bu prosesin qarşısında dayanan vəzifələrin ardıcıl şəkildə həyata keçirilməsi, əslində, xalqın milli mübarizəsinin mühüm bir istiqamətini təşkil etmişdir. Azərbaycanın qərar tutduğu tarixi-coğrafi məkanda milli ordunun mövcudluğu milli mövcudluğun ən etibarlı zəmanəti kimi qəbul edilirdi, ona görə
də XX əsrin əvvəllərindən başlayaraq bu məsələ Azərbaycan xalqının bütün milli qüvvələrinin qarşısında dayanan mühüm hədəflərdən biri olaraq qiymətləndirilirdi.
Azərbaycan Ordusunun əsaslarının qoyulması Azərbaycanın
hərb tarixində yeni bir mərhələni təşkil edir ki, bu da Azərbaycanın son birəsrlik tarixinin ən dəyərli səhifələrindən biridir. Artıq
heç kəsə sirr deyil ki, cəmi bir əsr ərzində bu səhifə son dərəcə
zənginləşərək xalqımızın qürur və iftixar mənbəyinə çevrilmişdir.
Azərbaycan Ordusunun əsasının XX əsrin əvvəllərində qoyulmasına baxmayaraq, məlumdur ki, Azərbaycanın qəhrəmanlıq və
mübarizlik ənənələrinin çox qədim və zəngin bir tarixi vardır. Əslində, Azərbaycanın qərar tutduğu bölgə hərb işinin ilkin təşəkkül
tapdığı bölgələrdən biri hesab olunur. Uzun əsrlərboyu at çapmağın, silah işlətməyin kamil vərdişlərinə yiyələnmək azərbaycanlıların başlıca xarakterik cəhəti olmuşdur. Çünki bir tərəfdən təsərrüfat həyatının yüksək inkişafı, digər tərəfdən də maraqlı coğrafi
məkan obyektiv olaraq burada hərb işinin inkişafını zəruri edirdi.
Ona görə ən qədim zamanlardan Azərbaycan ərazisində hərb işinin yüksək inkişafı ilə rastlaşmaq mümkündür. Bu inkişaf isə
Azərbaycan xalqına dəyəri bu gün də öz əhəmiyyətini itirməyən
və dünya hərbi-elmi fikri tərəfindən də layiqincə qiymətləndirilən
zəngin bir irsi miras qoymuşdur. Azərbaycan ərazisində təşəkkül
tapmış qədim dövlətlərin uzun müddət tarix səhnəsində mövcud
olması da məhz həmin dövlətlərdə hərb işinin yüksək inkişafı ilə
şərtlənirdi.
Bu zəngin ənənə və irs hal-hazırda əhəmiyyətini itirməyib, heç
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zaman da itirməyəcəkdir. Azərbaycan Ordusunun tarixini də bu
zəngin ənənədən kənar təsəvvür etmək doğru olmazdı. Çünki
Azərbaycan xalqının qəhrəmanlıq və mübarizlik ənənələri, işğalçılar qarşısında iradə nümayiş etdirməsi Azərbaycan Ordusunun
şəxsi heyətinin milli-mənəvi xüsusiyyətlərinin formalaşması üçün
hər zaman qiymətli örnək olmuş və örnək olaraq da qalacaqdır.
1828-ci ildə Azərbaycan xanlıqlarının öz müstəqilliyini itirməsini rəsmiləşdirən Türkmənçay müqaviləsinin imzalanması Azərbaycan xalqının tarixində olduğu kimi, Azərbaycanın hərb tarixində də yeni bir mərhələnin başlanğıcını qoydu. Bu tarixdən başlanan dövrü Azərbaycanda nizami ordu quruculuğunun ərəfəsi kimi
də qiymətləndirmək mümkündür. Çünki azərbaycanlıların nizami
ordu ilə yaxından tanışlığı və nizami ordu tərkibində xidməti də
məhz bu dövrə təsadüf edir.
Məlumdur ki, çar Rusiyası dövründə imperiya tərkibində yaşayan digər müsəlman xalqları kimi azərbaycanlılar da ümumi
hərbi mükəlləfiyyətə cəlb edilmirdilər. Azərbaycanlıların hərbi
keyfiyyətlərinin çar Rusiyasının hərbi komandanlıqlarına yaxşı
məlum olmasına, bu keyfiyyətlərdən bəhrələnmək üçün azərbaycanlılardan ibarət hərbi hissələrin təşkilinə qərar verilməsinə baxmayaraq, bunlar müvəqqəti xarakter daşıyırdı. Məsələn, məlumdur ki, XIX əsrdə Rusiyanın Qafqazla sərhəddə apardığı müharibələrdə çar Rusiyası ordusu tərkibində azərbaycanlılardan təşkil
edilmiş hərbi hissələr, xüsusilə də atlı hissələri iştirak etmişdilər.
Lakin bu hissələr nizami hissələr deyildi və müharibənin bitməsi
ilə onlar da buraxılmışdılar. Bununla belə, bu müvəqqəti yaradılmış hissələr haqqında Rusiya arxivlərində və tarixşünaslığında son
dərəcə maraqlı fikirlər qalmaqdadır.
Azərbaycanlıların zabit rütbəsində Rusiyanın nizami ordusu
tərkibində xidməti üçün isə müəyyən imkanlar saxlanmaqda idi.
Tələb olunan səviyyədə savada malik olan azərbaycanlılar Rusiyanın hərbi məktəblərinə daxil olmaq şansına malik idilər. Belələri
çox deyildi. Lakin belə zabitlərin fədakarlığı nəticəsində XIX
əsrdə və XX əsrin əvvəllərində Rusiya Silahlı Qüvvələri tərkibin7

də elə bir azərbaycanlı zabit nəsli yetişdi ki, onların adı və xidmət
yolu hərb tariximizin şərəfli səhifələrindən birini təşkil edir. Bu
zabitlərin hərbi xidməti və hərbçi istedadı Azərbaycanın hərb tarixində yeni bir məktəbin başlanğıcını qoydu. Azərbaycanın nizami
ordusunun təşkilatlandırılmasında iştirak etmiş Səməd bəy Mehmandarov, Əliağa Şıxlinski, Xəlil bəy Talışınski, Firudin bəy Vəzirov,
Feyzulla Mirzə Qacar, Əmənulla Mirzə Qacar, Süleyman bəy
Əfəndiyev, Həbib bəy Səlimov, İbrahim ağa Vəkilov, İbrahim bəy
Usubov və digər generalların zabit kimi formalaşması da məhz XIX
əsrin sonları və XX əsrin əvvəllərinə təsadüf edir.
Birinci Dünya müharibəsinin sonlarında Müsəlman korpusunun təşkilinə başlanması azərbaycanlılardan ibarət nizami qüvvələrin təşkili istiqamətində ilk addım kimi dəyərləndirilməlidir.
Məlum olduğu kimi, Müsəlman korpusunun təşkilinə Azərbaycanın müstəqilliyinin elan edilməsindən əvvəl başlanmışdı. 1917-ci
ilin fevralında çarizm üsul-idarəsinin devrilməsindən və 1917-ci
ilin oktyabrında Petroqradda bolşeviklərin hakimiyyətə gəlməsindən sonra Cənubi Qafqazda yerli hakimiyyət orqanlarının formalaşmasına başlandı. 1917-ci ilin dekabr ayının 11-də Cənubi Qafqazın yerli hakimiyyət orqanı olan Cənubi Qafqaz Komissarlığı
tərəfindən bu Komissarlığın tabeliyində olan Müsəlman korpusunun təşkili haqqında qərar qəbul edildi. Həmin qərara əsasən
Müsəlman korpusu azərbaycanlılardan təşkil edilməli idi. Əslində
isə Müsəlman korpusunun Cənubi Qafqaz Komissarlığına bağlılığı formal xarakter daşıyır və Müsəlman korpusunun formalaşması
azərbaycanlı mübarizlərin təşkil etdikləri milli şuraların köməyi
ilə aparılırdı. Bir sözlə, Müsəlman korpusu Azərbaycanın müstəqilliyindən əvvəl tarix səhnəsinə çıxsa da, bu korpus milli nizami
ordu quruculuğunun ilk səhifəsini təşkil edir və Azərbaycanın
müstəqilliyi elan ediləndən sonra Azərbaycanın milli ordusu da
məhz bu korpusun bazasında formalaşdırılmağa başlandı. Bu mənada, Müsəlman korpusu Cümhuriyyətin nizami ordusunun formalaşmasının ilkin səhifəsi kimi də qəbul edilə bilər.
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Azərbaycan Xalq Cümhuriyyətinin elan edilməsi və Azərbaycan
xalqının yenidən öz istiqlaliyyətinə qovuşması milli nizami ordu
quruculuğu tarixində şərəfli bir mərhələnin başlanğıcını qoydu.
Bu mərhələ Azərbaycan Ordusunun təşkilatlanması, formalaşması və reallığa çevrilməsi mərhələsidir. Tarixi şəraitin bütün mürəkkəbliklərinə baxmayaraq, Azərbaycan xalqı və Azərbaycan hökuməti tərəfindən qısa müddət ərzində Azərbaycan Ordusunun
formalaşdırılması və bu ordunun Azərbaycanın müstəqilliyinin
keşiyində dayanacaq bir qüvvəyə çevrilməsi həmin mərhələnin
son dərəcə əhəmiyyətli nəticəsidir.
Cümhuriyyət ordusu hərbi işə münasibətdə, ordunun cəmiyyətdə
və dövlət quruculuğundakı yerinin müəyyənləşdirilməsində tamamilə yeni bir təfəkkürü üzə çıxardı, bununla da dövlətçilik tarixində yeni bir səhifə açdı. Kifayət qədər məhdud müddət ərzində struktur baxımından təşkilatlanan, təminat və təchizat sistemi yaradılan, döyüş
və mənəvi-psixoloji hazırlığı nizamlanan Cümhuriyyət ordusunun
yaradılması həm də Azərbaycan xalqının, azərbaycanlı zabitlərin hərbi istedadını və qabiliyyətini nümayiş etdirdi.
Azərbaycan Xalq Cümhuriyyətinin Ordusu dövrünün modern,
qabaqcıl hərbi təcrübəyə əsaslanan bir ordusu idi və bu ordunun
təşkilatlanması sahəsində əldə edilmiş təcrübə metodoloji baxımdan bu gün də öz dəyərini itirməmiş, Azərbaycanda nizami ordunun təşəkkül tarixi kimi də heç zaman əhəmiyyətini itirməyəcəkdir. Məhz belə keyfiyyətlərə malik olmasının nəticəsi idi ki, 1920ci ilin aprelində Azərbaycanın bolşevik qüvvələri tərəfindən işğalından sonra ilk növbədə milli ordu siyasi və bəşəri terrora məruz
qaldı. Cümhuriyyət ordusu dağıdıldığı kimi, onu yaradanlar da
kütləvi şəkildə bolşevik terroruna məruz qaldılar və qısa müddətdən sonra işğala məruz qalmış Azərbaycanın Ordusu Cümhuriyyət
ordusu kadrlarından təmizləndi və bu ordunun sovetləşməsi həyata keçirildi.
Amma çox az zamandan sonra Azərbaycanın bolşevikləşməsi
üçün bolşevik ideyalarına aldananlar yeni rejimin millilikdən çox
uzaq olduğunun fərqinə vardılar və Azərbaycandakı ordunun milli
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xarakterinin saxlanması üçün mərkəzi hakimiyyətə qarşı müqavimət göstərməyə də cəhd etdilər. Lakin bu cəhdlər uğursuz oldu
və tezliklə işğaldan sonra Azərbaycan ordusunun milli xarakter və
mahiyyətini saxlamağa cəhd göstərən şəxslər, o cümlədən Əliheydər Qarayev, Heydər Vəzirov, Qambay Vəzirov, Hüseyn Rəhmanov, Cəmşid Naxçıvanski və digərləri də bolşevik terroruna
məruz qaldılar.
1920–1922-ci illərdə Azərbaycan Ordusu formal olaraq müəyyən idarəçilik müstəqilliyini saxlamaqda davam edirdi. 1922-ci
ildə SSRİ-nin təşkil edilməsi ilə Azərbaycan da bu İttifaqın tərkibinə daxil edildi və ordu quruculuğu bütünlüklə mərkəzin tabeliyinə verildi. Azərbaycanın yerli xüsusiyyətləri və tarixi şərait nəzərə
alınmaqla SSRİ-nin mövcudluğunun ilk dövründə milli tərkibli
qoşun hissələrinin saxlanması məqsədəuyğun bilinsə də, 1938-ci
ildə bu təcrübəyə də son qoyuldu. Bundan sonra azərbaycanlılar
vahid sovet ordusunun tərkibində əridildilər və milli hərbi təcrübənin birgə inkişaf imkanları da aradan qaldırıldı.
Bolşevik işğalından sonra Azərbaycanda tamamilə fərqli bir tarixi şərait meydana gəlsə də, bu dövrdə ordu quruculuğu istiqamətində mövcud olan təcrübənin Azərbaycan Ordusu tarixindəki
özünəməxsus yerini qiymətləndirməmək doğru olmazdı. Çünki
dövrün siyasi mahiyyətinə, hərbi sahədə fərqli şəraitin ortaya çıxmasına baxmayaraq, uzun əsrlərdən axıb gələn, Cümhuriyyət dövründə təkmilləşib bütövləşən hərbi təcrübə və keyfiyyətlər sovet
dövründə müxtəlif təsirlərə məruz qalsa da, qırılmadı və bu təcrübə yeni nəsillərə ötürüldü.
II Dünya müharibəsi illərində cəbhələrdə azərbaycanlıların
göstərdiyi hərbi şücaət və istedad da ənənəvi şəkildə nəsillərdənnəsillərə ötürülən hərbi təcrübə və keyfiyyətlərin nümayişi idi.
Azərbaycanlılardan təşkil edilmiş milli diviziyaların hərb tarixində iz buraxmış şərəfli döyüş yolu, azərbaycanlıların müxtəlif cəbhələrdə və müxtəlif ölkələrin ərazisində göstərdikləri qəhrəmanlıq
hərb tariximizə yeni bir səhifə yazmaqla Azərbaycanda hərbi ənənələrin yeni bir səviyyəyə qalxmasına da təkan verdi.
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Sovet hakimiyyəti illərində Azərbaycanın hərb tarixi üçün mühüm əhəmiyyət kəsb edən məqamlardan biri Azərbaycan xalqının
Ümummilli lideri Heydər Əliyevin sovet Azərbaycanına rəhbərliyi dövründə milli zabit kadrlarının yetişdirilməsi sahəsində gördüyü tarixi fəaliyyətdir. Böyük bir uzaqgörənliklə həyata keçirilən
bu işlərin nəticəsində Azərbaycanda yeni bir zabit nəslinin yetişdirilməsi mümkün oldu ki, məhz həmin zabitlər XX əsrin sonlarında
müstəqilliyini yenidən qazanmış respublikanın milli ordusunun ilkin və gərəkli zabit bazasını təşkil etdilər.
Təşkilatlanması üçün çox qiymətli işlərin hələ sovet dövründə
görüldüyü Azərbaycan milli ordusunun yeni əsaslar üzərində yaradılması, möhkəmləndirilməsi və real qüvvəyə çevrilməsi də məhz
Heydər Əliyevin adı və tarixi fəaliyyəti ilə bağlıdır. Heydər Əliyevin müstəqil Azərbaycana rəhbərliyi dövrü ölkəmizin tarixinin
ən məsuliyyətli, sınaqlı dövrü olduğu kimi, həm də Azərbaycan
Ordusu tarixinin yeni bir mərhələsidir. Bu yeni mərhələ öz başlanğıcını Ulu öndərin radio və televiziya ilə Azərbaycan xalqına 2
noyabr 1993-cü il tarixli müraciətindən götürür.
Heydər Əliyevin 2 noyabr 1993-cü il tarixli müraciəti Azərbaycanda ordu quruculuğunun əsaslarını müəyyənləşdirəcək tarixi bir
sənəddir. Strateji planda ordu quruculuğunun istiqamətlərini müəyyənləşdirən elə bir məsələ yoxdur ki, bu müraciətdə öz əksini
tapmamış olsun. O cümlədən ordu və dövlət, ordu və maddi baza,
ordu və mənəviyyat, ordu və xalq, ordu və milli kadrlar, ordu və
nizam-intizam və s. kimi əsaslı məsələlərin vəziyyəti, əhəmiyyəti
və əldə edilməsi yolları bu müraciətdə son dərəcə aydın və anlaşıqlı şəkildə qiymətləndirilmişdir. Bu müraciətdən sonra dərin
böhrana düşmüş Azərbaycan Ordusuna yeni sağlam bir nəfəs gəldi, bünövrəsi mövcud nöqsanlardan təmizləndi, şəxsi heyətdə canlanma yarandı, yeni hərbi hissələrin formalaşdırılmasına başlandı.
Yeni hərbi hissələrin rəhbərliyinə Vətəninə sədaqətli zabitlərin təyin olunması nəzarət altına alındı. Bütün bunlar tezliklə nəticələrini göstərməyə başladı. Azərbaycanın hərbi qüvvələrinin əvvəlcə
Füzuli, sonra Ağdam–Tərtər istiqamətində apardığı uğurlu döyüş11

lər Azərbaycan Ordusunun simasının dəyişdiyini nümayiş etdirdi
və bu dəyişiklik düşmən qüvvələrini də təşvişə saldı. Heydər
Əliyevin yenicə yaratmağa başladığı qüvvələr qarşısında böyük
itkilər verən düşmən qüvvələri atəşin dayandırılmasına daha ciddi
yanaşdılar və bunun nəticəsi olaraq 1994-cü ilin may ayında cəbhədə atəşkəs elan edildi.
Atəşkəsin əldə edilməsi Azərbaycan Respublikası Silahlı Qüvvələrinin formalaşmasında yeni bir canlanmanın başlanğıcını qoydu. Bunu Heydər Əliyevin özü də çox böyük məmnunluqla qeyd
edirdi. O deyirdi: “1993-cü ilin sonlarından başlayaraq həyata keçirilmiş xüsusi tədbirlər nəticəsində milli ordu quruculuğu keyfiyyətcə yeni mərhələyə qədəm qoydu, qısa müddətdə vahid komandanlığa tabe olan nizami ordu formalaşdırıldı. Hazırda Azərbaycanın Silahlı Qüvvələri müasir hərbi texnika ilə təchiz edilmiş, möhkəm nizam-intizam, yüksək döyüş ruhu ilə seçilən, düşmənə sarsıdıcı zərbə vurmağa qadir olan bir ordudur. Milli ordumuz müstəqil dövlətimizin ən böyük dayağı, xalqımızın təhlükəsizliyinin və
ölkəmizin ərazi bütövlüyünün təminatçısıdır”.
Əsasları Heydər Əliyev tərəfindən müəyyənləşdirilmiş ordu quruculuğu siyasətinin ardıcıl, davamlı və yaradıcı şəkildə həyata keçirilməsinin nəticəsində hazırda Azərbaycan Ordusu tarixinin ən şərəfli
dövrünü yaşayır və Azərbaycan Respublikasının Prezidenti, Silahlı
Qüvvələrin Ali Baş Komandanı cənab İlham Əliyevin rəhbərliyi
altında bu tarix hər gün daha da zənginləşməkdədir.
Cənab İlham Əliyevin müstəqil dövlət quruculuğunun bütün
sahələrində olduğu kimi, ordu quruculuğu sahəsində də uğurla
həyata keçirilən siyasəti nəticəsində Azərbaycan Ordusu yalnız
bölgədə deyil, dünyanın inkişaf etmiş orduları arasında özünə layiqli yer tutmuşdur.
Cənab İlham Əliyevin qayğısı nəticəsində son illər ərzində
Azərbaycan Ordusu inkişafının yeni bir səviyyəsinə yüksəlmişdir.
Qoşunların maddi-texniki bazasının davamlı olaraq təkmilləşdirilməsi, döyüş hazırlığının real döyüş vəziyyətinə daha da yaxınlaşdırılması, Silahlı Qüvvələrdə mənəvi əhval-ruhiyyənin sağlamlaş12

dırılması, ordunun milli kadr hazırlığının uğurla davam etdirilməsi, ordunun struktur islahatlarının onun qarşısında dayanan vəzifələrə uyğun aparılması, nizam-intizamın gücləndirilməsi, şəxsi
heyətə sosial qayğının daim diqqət mərkəzində saxlanması Azərbaycan Ordusunun daha da güclənməsinə imkan yaratmışdır. Bütün bunların nəticəsində Azərbaycan Ordusu Ali Baş Komandanın
bütün əmrlərini vaxtında yerinə yetirməyə və Azərbaycan xalqının
ümidlərini doğrultmağa qadir olan bir qüvvəyə çevrilmişdir.
Son dövrlərdə Ali Baş Komandanın rəhbərliyi ilə Silahlı Qüvvələrdə aparılan islahatlar ordumuzun istər döyüş, istərsə də mənəvi-psixoloji hazırlığının güclənməsinə şərait yaratdı.
Ordumuzun yüksək səviyyədə hazırlığını 2016-cı ilin aprel
döyüşləri bir daha təsdiqlədi. Belə ki, Ordumuz qısa müddət ərzində düşmənə sarsıdıcı zərbələr vuraraq sübut etdi ki, torpaqlarımızı işğaldan azad etməyə qadirdir.
Hal-hazırda Azərbaycan Ordusu dünyanın iri dövlətlərinin orduları ilə müqayisə edilir ki, bu da ordumuzun qüdrətini bir daha
təsdiqləyir.
Təqdim olunan çoxcildlikdə Azərbaycan xalqının Ulu öndəri
Heydər Əliyevin və onun layiqli davamçısı cənab İlham Əliyevin
Azərbaycan Ordusunun möhkəmləndirilməsi sahəsindəki tarixi fəaliyyətləri əhatəli şəkildə araşdırılmış və oxuculara çatdırılmışdır.
Bütünlükdə, Azərbaycan Ordusunun günü-gündən zənginləşən
100 illik tarixinin sistemli şəkildə öyrənilməsi, bu Ordunun keçdiyi tarixi yolun araşdırılması və daha əhatəli şəkildə respublika
ictimaiyyətinə çatdırılması respublikanın hərbi-ictimai fikir tarixində böyük maraq doğuran aktual bir məsələdir və bu mənada
ümid edirik ki, Azərbaycan Ordusunun tarixi ilə bağlı təqdim
olunan bu araşdırma mövcud boşluğun aradan qaldırılmasına yardımçı olacaqdır.
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ЭИРИШ
Təqdim olunan kitab azərbaycanlıların XIX əsrdə və XX əsrin
əvvəllərində Rusiya ordusunda xidməti, Port-Artur və Birinci
Dünya müharibəsindəki iştirakı ilə bağlı müxtəsər məlumatlarla
başlasa da, onun əsasını Müsəlman korpusu və Qafqaz İslam Ordusunun tarixi təşkil edir. Bu da səbəbsiz deyil, çünki Azərbaycan
Ordusu tarixində çox dəyərli bir səhifəni təşkil edən Müsəlman
korpusunun və Qafqaz İslam Ordusunun formalaşmasında Rusiya
ordusu sıralarında zəngin xidmət təcrübəsi qazanmış azərbaycanlı
zabitlərin çox böyük rolu var idi. Bu strukturların hər ikisinin
formalaşması tarixi bir zərurət kimi ortaya çıxmışdı və milli qüvvələrin rəhbərliyi və qayğısı altında bu məsuliyyətli vəzifə bütün
çətinliklərinə baxmayaraq, uğurla yerinə yetirildi.
ХХ ясрин икинъи ониллийинин сонларында Азярбайъанда вя бюлэядя ъяряйан едян просесляр Азярбайъан халгы цчцн ящямиййятли
тарихи щадисялярин баш вермяси иля нятиъялянди. 1917-ъи илин февралында чаризмин деврилмяси бюйцк бир imперийанын щцдудлары чярчивясиндя, о ъцмлядян Азярбайъанда иътимаи-сийаси фяаллыьын эенишлянмясиня тякан верди. Мювъуд олан мцряккяб шяраитя бахмайараг, халгын цмуммилли мянафеляриня дайaгланан бу фяаллыг
тезликля низамланмыш вя тянзимлянмиш бир мцбаризяйя чеврилди.
Щямвятянляринин бу эцнцнц вя сабащыны наращатлыгла йашайан
вятянпярвяр вя зийалы даиряляр бу мцбаризяйя гошулдулар вя юзляри
иля бярабяр чох бюйцк гцввяляри дя бу мцбаризяйя сяфярбяр
етдиляр. Həmin qüvvələrin səylərinin nəticəsində 1917-ci ilin
dekabrında nəhayət, milli qüvvələrdən təşkil ediləcək Müsəlman
korpusunun yaradılmasına icazə almaq mümkün oldu.
Qeyd edilməlidir ki, Müsəlman korpusunun yaradılmasının
başlandığı tarixi şərait kifayət qədər mürəkkəb şərait idi. Bu mürəkkəb şərait, hətta Azərbaycan xalqının müqəddəratı üçün ciddi
təhlükəni özündə saxlamaqda idi. Həmin mürəkkəbliyin araşdırılması Müsəlman korpusunun həm təşkilinə başlanmasının əhəmiyyətini, həm də bu korpusun təşkilatlandırılmasına yaratdığı çətinlikləri aydın təsəvvür etməyə imkan verir.
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Müsəlman korpusunun yaradılmasına başlanması Azərbaycanın
milli ordusunun yaradılması istiqamətində atılmış tarixi bir addım
idi. İstər kadr, istər təchizat, istərsə də çağırış baxımından son
dərəcə böyük çətinliklər olsa da, 1917-ci ilin sonlarından bu çətinliklərin həll edilməsi istiqamətində ilkin addımların atılmasına
başlandı. Xalqın qüvvəsinin bu prosesə cəlb edilməsi istiqamətində
mühüm işlər görüldü. Başlıcası isə cəmiyyətdə milli nizami hərbi
qüvvələrin yaradılması ilə bağlı yeni və zəruri bir yanaşmanın əsası
qoyuldu.
Müsəlman korpusunun təşkilatlandırılması sahəsində görülən
işlərin və onların nəticələrinin hansı miqyasda olmasına baxmayaraq, Azərbaycan Ordusunun tarixini bu dövrdə əldə edilmiş
təcrübədən kənar təsəvvür etmək doğru olmazdı. Ona görə Müsəlman korpusunun təşkilatlanma tarixinin tədqiqi, araşdırılması
Azərbaycan Ordusunun tarixinin öyrənilməsi baxımından əhəmiyyət kəsb edir. Unudulmamalıdır ki, Azərbaycan Xalq Cümhuriyyətinin ordusunun qurulmasına da məhz Müsəlman korpusunun
bazasında başlanıldı, yəni Azərbaycan Xalq Cümhuriyyəti elan
ediləndə müstəqil Azərbaycan Ordusunun yaradılması üçün hansısa səviyyədə müəyyən ordu strukturları, müəyyən təşkilatlanma
mövcud idi və əldə edilmiş bu təcrübədən də yeni ordu quruculuğunda istifadə edildi.
Lakin mövcud olan qüvvələr Azərbaycan Xalq Cümhuriyyətinin müstəqilliyinin müdafiəsi üçün yetərli deyildi. Azərbaycanın
müstəqilliyi isə ciddi və real təhlükə qarşısında idi. Kifayət qədər
böyük imkanlara malik olan erməni-daşnak qüvvələri Zəngəzur və
Qarabağ bölgəsində Azərbaycanın ərazi bütövlüyünün parçalanması üçün əməli fəaliyyətə keçmişdilər. Hazırkı kitabda Azərbaycan ərazilərində erməni dövləti qurmaq istəyən erməni-daşnak
qüvvələrinin hansı imkanlara malik olması müxtəsər şəkildə araşdırılmışdır. Təqdim olunan bu müxtəsər məlumatlar da erməni-daşnak qüvvələrinin hərbi imkanlarının Azərbaycanın milli
qüvvələri ilə müqayisədə son dərəcə böyük olduğunu nümayiş
etdirir.
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Rusiya imperiyasının cənub sərhədlərinin qorunması üçün
Azərbaycanın cənubunda yerləşdirilmiş rus hərbi qüvvələri də
Azərbaycan hökumətini tanımayaraq bölgədə öz hakimiyyətlərini
yaratmağa çalışırdılar. Nəhayət, erməni-daşnak qüvvələrinin əsirinə çevrilmiş olan Bakı Xalq Komissarları Soveti özünü bolşevik
Rusiyasının qanuni təmsilçisi hesab edərək Bakını və bütün Azərbaycanı öz hakimiyyəti altına almağa çalışırdı. Bunun üçün Rusiyadan hərbi və maliyyə yardımları alan Bakı Soveti və onun silahdaşı olan erməni-daşnak qüvvələri 1918-ci ilin martında Bakıda
milli qırğınlar törətdikdən sonra Azərbaycanı bütünlüklə işğal altına almaq üçün üç istiqamətə qoşun göndərdi: şimal istiqamətinə,
cənub istiqamətinə və qərb istiqamətinə. Azərbaycan Xalq Cümhuriyyəti elan ediləndə qərb istiqamətində hərəkət edən erməni-daşnak və bolşevik hərbi qüvvələri Şamaxıya və Hacıqabula
yetişmişdilər.
Азярбайъанын дахилиндя ися бу тяъавцзя мцгавимят эюстəрəъяк
гцввя щяля формалашмамышды. Беля бир щялледиъи анда милли-азадлыг
мцбаризясинин фяаллары кюмяк цчцn Тцркийя hökumətinə мцраъият
етдиляр. Османлы Тцркийясинин щюкумяти бу мцраъиятя мцсбят
ъаваб верди вя Азярбайъанда tцрк вя Азярбайъан щярби гцввялярини юзцндя бирляшдирян Гафгаз Ислам Ордусу йарадылды. Azərbaycan hökumətinin qərarı ilə milli ordu quruculuğuna rəhbərlik də
təcrübəli türk hərbçilərinə tapşırıldı. Bu məsələ Azərbaycan ərazisində hərbi sahədə göstərilən bütün fəaliyyətlərə rəhbərliyin mərkəzləşdirilməsi zərurətindən irəli gəlirdi. Əslində, tarixi şərait də
bunu tələb edirdi. Çünki belə bir mərkəzləşdirilmiş rəhbərlik olmadan son dərəcə təhlükəli xarakter almış bolşevik-daşnak təhlükəsinin qaşısını almaq da mümkün olmazdı.
Cümhuriyyət ordusunun formalaşdırılması bolşevik-daşnak
hərbi təhlükəsinə qarşı mübarizə ilə bir vaxtda aparılmalı oldu.
Ona görə Cümhuriyyətin hərb tarixinin Гафгаз Ислам Ордусу
dövrünün юйрянилмяси мцстягиллийин елан едилмяси яряфясиндя вя
мцстягиллийин илк айларында Азярбайъанда щярби шяраитин формалашдырылмасынын арашдырылмасы, бу шяраитя тясир эюстярян амиллярин
цзя чыхарылмасы, Азярбайъанын мцстягиллийинин щанsы тящлцкя иля
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гаршылашмасы вя бу тящлцкянин арадан галдырылмасы цчцн эюрцлян
ишин мигйасынын тясяввцр едилмяси бахымындан ящямиййятлидир. Бу
iстигамятдя обйектив тящлилин апарылмасы бир тяряфдян Совет Русийасынын вя онун бюлэядяки дайаьы олан Бакы Советинин болшевик-дашнак гцввяляринин, бир тяряфдян алман империализминин,
диэяр тяряфдян дя инэилис гцввяляринин Азярбайъанын мцстягиллийиня гаршы неъя бюйцк ъябщя гурдугларыны вя бу ъябщяйя гаршы уьурлу мцбаризя апарылмасында Azərbaycanla Osmanlı Törkiyəsi arasındakı hərbi əməkdaşlığın əhəmiyyətini дцзэцн гиймятляндирмяйя имкан веря биляр.
Azərbaycan Xalq Cömhuriyyətinin ordusunun tarixinin ilkin
dövrönön тядгиги мцстягил Azərbaycan Ordusunun тяшкилатландырылмасы вя мющкямляндирилмяси сащясиндя атылан аддымларын
юйрянилмяси, Азярбайъанын ярази бцтювлцйцнцн тямин едилмяси,
болшевик-дашнак тяъавцзцнцн арадан галдырылмасы уьрунда Азярбайъанын милли гцввяляринин бюйцк зящмятини вя ролуну юйрянмяк
бахымындан да хцсуси ящямиййят кясб едир. Чцнки милли вя
мцстягил орду гуруъулуьу, mцстягил дивизийаларын формалашдырылмасы, милли щярбчи кадрларын йетишдирилмяси, орду гуруъулуьунда
милли хяттин эцъляндирилмяси sahəsində ilk addımlar məhz bu dövrdə atılmışdı. Азярбайъанын мцхтялиф яразиляриндя мювъуд олан
мцхтялиф кюнцллц дястялярин бир мягсяд ятрафында бирляшдирилмяси
вя бцтцнлцкдя Азярбайъан халгынын имканларынын цмуми дцшмяня
гаршы сяфярбяр едилмясиндя вя истигамятляндирилмясиндя də bu
dövrdə əhəmiyyətli işlər görölmüşdö.
Azərbaycan Xalq Cümhuriyyəti Ordusunun Гафгаз Ислам Ордусу dövrönön арашдырылмасы Азярбайъан вя Тцркийя щярби ялагяляри тарихини, Азярбайъанын мцстягиллийинин горунмасы, Азярбайъан халгынын болшевик-дашнак тяъавцзцндян гуртулмасы уьрунда
тцрк халгынын, тцрк щярбчиляринин эюстярдикляри гардашлыг йардымынын дяйярини тясяввцр етмяк баxымындан да elmi-tarixi ящямиййят кясб едир. Гафгаз Ислам Ордусунун тяшкили вя фяалиййяти Азярбайъан Халг Ъцмщуриййятинин мювъудлуьунун биринъи йарымилиндя
Азярбайъанла Тцркийя арасында бцтцн сащялярдя, хцсусиля дя ordu
quruculuğu сащясиндя ямякдашлыьын ямяли вя бариз нцмунясидир.
Охуъуларын мцщакимясиня верилян бу китабın щазырланмасында
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respublika arxivlərinin materialları və işıq özö görmöş araşdırmalarla bərabər, Гафгаз Ислам Ордусу команданлыьынын Тцркийя
Силащлы Гцввяляри Баш Гярарэащынын Ясэяри Тарих вя Стратежи Арашдырмалар (АТАСЕ) башганлыьынын архивиндя сахланылан сянядлярдян geniş истифадя едилмишди. Орада Гафгаз Ислам Ордусунун
чох зянэин архиви сахланмагдадыр. Бу архивдя тцрк гцввяляринин
Азярбайъана эялмяси, онларын бурадакы фяалиййяти вя бцтцнлцкдя
щямин дюврдя Тцркийя-Азярбайъан ялагяляринин формалашмасы
барядя гиймятли сянядляр сахланмагла бярабяр, Азярбайъанын милли щярби гцввяляринин гурумланмасы, мющкямлянмяси вя республиканын ярази бцтювлцйц уьрундакы мцбаризяси барядя дя чохлу
мараглы вя гиймятли сянядляр мювъуддур.
Тядгигат ишиндя Гафгаз Ислам Ордусу рящбярляринин, бу ордунун тяркибиндя олмуш тцрк щярбчиляринин Гафгаз Ислам Ордусу
щярякаты иля баьлы хатиряляриндян эениш истифадя едилмишдир. Мараглыдыр ки, бу хатирялярin bir çoxunda мцяллифлярин шащиди олдуглары
щадисялярин тясвири иля бярабяр, Гафгаз Ислам Ордусу команданлыьынын чохсайлы архив сянядляриnə geniş yer verilmişdir. Бу да
щямин хатирялярин сянядлилийини вя обйективлийини, щабеlə тядгигат
цчцн ящямиййятини артырмагдадыр. Китабда щямин хатиряляря чохлу
истинад едилмяси дя мящз онлардакы тарихи сянядлярин və məlumatların чохлуьу иля баьлыдыр.
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I ФЯСИЛ
XIX ƏSRĠN SONU, XX ƏSRĠN ƏVVƏLLƏRĠNDƏ
AZƏRBAYCANLILAR ARASINDA HƏRB ĠġĠNĠN
VƏZĠYYƏTĠ
1. Türkmənçay müqaviləsinin imzalanmasından sonra
azərbaycanlıların Rusiya ordusu tərkibində xidməti
1828-ci ilin fevralında Türkmənçay müqaviləsinin imzalanmasından sonra işğal altına düşmüş Azərbaycan ərazilərində yeni bir
tarixi şərait yarandı. Bu tarixi şərait müstəqil Azərbaycan xanlıqlarının mövcudluğuna son qoyduğu kimi, bu coğrafi məkanda milli
hərb işinin müstəqil inkişafına da son qoydu. Azərbaycan Rusiya
imperiyasının tərkib hissəsinə çevrildi və onun ərazisində imperiya
üsuli-idarəsinin tətbiqinə başlandı. Bölgənin mühafizəsi işi isə
Rusiya hərbi qüvvələrinin nəzarəti altına götürüldü.
İşğal olunmuş Azərbaycan əraziləri İran və Osmanlı Türkiyəsi
ilə sərhəddə yerləşdiyinə görə burada Rusiyanın böyük hərbi qüvvələrinin saxlanılmasına ehtiyac var idi. Çünki Osmanlı Türkiyəsi
özü də Cənubi Qafqazda möhkəmlənmək planlarına malik idi.
Həmin planların həyata keçməsinə yol verməmək, Cənubi Qafqazda möhkəmlənmək və fürsət yaranan vaxtlarda Osmanlı Türkiyəsinə qarşı ərazi iddiaları qaldırmaq üçün Rusiya burada yetərli
mühafizə qüvvələri yerləşdirməyə çalışırdı. Amma Avropa ölkələri
ilə gərgin münasibətlərin mövcudluğu, habelə hərbi qüvvələrin
böyük hissəsinin Qara dəniz və Baltik dənizi ətrafında yerləşdirilməsi Rusiyaya imkan vermirdi ki, Cənubi Qafqaza əlavə hərbi
qüvvələr göndərsin. Ona görə Cənubi Qafqazda daha da möhkəmlənmək və ehtimal olunan müharibələrdə zəruri sayda canlı qüvvəyə malik olmaq üçün Rusiya hakimiyyəti döyüş qabiliyyətli
azərbaycanlı əhalinin xidmətlərindən istifadə edilməsini istisna
etmirdi.
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Rusiya hakimiyyətinə yaxşı məlum idi ki, Azərbaycan xanlıqlarının döyüşkən qoşunları var idi və bu qoşunlar neçə illər ərzində
Rusiya hərbi qüvvələrinə ciddi müqavimət göstərmişdilər. Kifayət
qədər təcrübə və döyüş keyfiyyətlərinə malik olan azərbaycanlı
əhalinin Rusiya qoşunlarına cəlb edilməsi bu dövlətin bölgədə
möhkəmlənmək planlarına cavab verə bilərdi. Lakin bu ideyaya
qarşı münasibət birmənalı deyildi. Çünki azərbaycanlı əhalinin
qoşun dəstələrində birləşdirilməsi onların silahlarının işğalçı Rusiya hakimiyyətinə qarşı çevrilməsi ilə də nəticələnə bilərdi və bu
da Rusiyanın bölgədəki hakimiyyətini çətin vəziyyətə sala bilərdi.
Ona görə bu məsələ Rusiyanın hakimiyyət dairələri tərəfindən
xeyli araşdırılmalı oldu. Bununla belə, Rusiyanın maraqları, xüsusilə XIX əsrdə Rusiyanın bölgədə apardığı müharibələrin gedişi
tələb edirdi ki, əlavə canlı ehtiyatlar tapılsın.
Bu zərurətlə əlaqədar olaraq XIX əsrdə Qafqazdakı Rusiya
qoşunları tərkibində bir neçə dəfə azərbaycanlılardan ibarət hərbi
hissələr təşkil edildi. Qeyd etmək lazımdır ki, azərbaycanlılardan
ibarət щисся вя бюлмялярин йарадылмасы мцвяггяти характер дашыйырды вя адятян, бу просес Гафгазда эедян мцщарибялярля баьлы
иди. Ümumiyyətlə, azərbaycanlıların hərbi mükəlləfiyyətə cəlb
edilməsinə belə münasibət çar Rusiyasının bütün mövcudluğu ərzində dəyişməz olaraq qaldı.
Məlumdur ki, hələ Azərbaycan xanlıqlarının işğalının gedişində
Rusiya generalları xanlıqların əhalisindən könüllü atlı dəstələrinin
təşkil edilməsini və rus qoşunları tərkibinə qatılmasını tələb edirdilər. Doğrudur, Qarabağ, Şamaxı, Şəki xanlıqları əhalisindən belə
dəstələrin təşkilinə nail olunmuşdu. Amma bu dəstələr Rusiya generallarının tələbləri əsasında yaradılmış dəstələr idi və onların
döyüş keyfiyyətləri rus generallarını, bir qayda olaraq, razı salmırdı. Bu dəstələrin vəziyyəti, hətta Rusiya çarı I Nikolayı da razı salmırdı və ona görə də onun tələbi əsasında Türkmənçay müqaviləsi
imzalanandan əvvəl toplanmış olan azərbaycanlı dəstələrin hamısı
buraxıldı. (1)
1828-ci ilin fevralında imzalanmış Türkmənçay müqaviləsinin
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14-cü maddəsində Azərbaycan xanlıqları ərazisindən Arazın cənubuna çəkilmiş xanların, onların ailə üzvlərinin, nüfuzlu ruhanilərin,
Rusiyanın etibarını qazanmayan adamların Arazın şimalına qayıtması və hətta Arazın cənub sahilləri boyu yaşaması qadağan olundu. (2)
Çünki bu adamların işğal olunmuş xanlıqların əhalisinə təsir edə
biləcəkləri çar generallarının təşvişinə səbəb olurdu. Bu tələb Qacar sarayı tərəfindən qəbul olundu və Türkmənçay müqaviləsi ilə
də həmin tələb rəsmiləşdirildi. Bundan sonra çar generalları tərəfindən azərbaycanlı əhaliyə silah tapşırılmasına və onlardan könüllü dəstələr təşkil edilməsinə meyl müəyyən qədər artmağa başladı.
1828-ci ilin mart ayında çar qoşunları komandanlığı sərhəd xəttinin mühafizəsinin təmin edilməsi üçün azərbaycanlı könüllülərdən ibarət 1500 nəfərlik dəstənin təşkil edilməsi haqqında qərar
verdi. Bu dəstənin 1000 nəfəri piyada, qalanı isə atlılar olmalı idi.
Osmanlı Türkiyəsinə qarşı müharibənin başlanması ərəfəsində də
azərbaycanlılardan ibarət könüllü dəstələrin təşkilinə başlandı.
1828-ci ilin may ayında piyada və atlılardan ibarət 2 min nəfərlik
könüllü dəstə təşkil edildi. Bundan əlavə, İrəvan vilayətinin azərbaycanlı əhalisindən bir sərbaz taboru (piyada tabor) təşkil edildi
ki, bu tabora rəhbərlik də azərbaycanlı zabitə tapşırıldı. Həmin
taborun tərkibində 8 bölük var idi. Hər bölükdə də 2 ober-zabit, 9
unter-zabit, 3 musiqiçi və 130 sıravi olmalı idi. Taborun şəxsi heyətinin ümumi sayı 1154 nəfər idi (3).
Мясялянин сийаси-идеоложи аспектляриня диггят йетиряркян
азярбайъанлылардан ибарят гошун бюлмяляринин Азярбайъаны ишьал
етмиш бир дювлятин ордусу тяркибиндя вурушдуьуну нязярдян гачырмаг олмаз. Лакин ону да нязярдян гачырмаг олмаз ки, чар Русийасы кими бир дювлятин ишьалы, онун сярт жандарм режиминин ъидди
нязаряти алтында олмасына бахмайараг, Азярбайъан халгынын габагъыл даиряляри мцряккяб шяраитдя беля милли, мядяни вя иътимаи
инкишафын артмасына сяйля чалышырдылар. Ян кяскин гадаьалара бахмайараг, ХЫХ ясрдя вя еляъя дя ХХ ясрин яввялляриндя милли ядяби, елми вя иътимаи фикрин инкишафында халгын даща да мцтяшяккилляш21

мясиндя чох дяйярли аддымлар атылмышды вя щямин истигамятлярдя
ялдя едилмиш нятиъялярин Азярбайъан халгынын тарихиндя юзцнямяхсус йери вардыр. Бу ъящятляри нязяря алдыгда азярбайъанлыларын
чар ордусу тяркибиндяки хидмятиня ейни заманда халгын щярби-дюйцшkянлик рущунун горунуб сахланмасы, халгын щярби кейфиййятляринин тясдиги, халгын щярби яняняляринин давам етдирилмяси
вя тякмилляшдирилмяси фцрсяти кими дя гиймят вермяк мцмкцндцр.
ХЫХ ясрдя рус ордусу Авропанын габагъыл ордуларындан бири иди.
Дювлятин империалист планларынын щяйата кечирилмяси цчцн ордуйа
ъидди фикир верилирди. Бу ися ордунун даща да мющкямляндирилмяси,
даща мцасир щярби вя техники наилиййятлярин ордуйа эятирилмяси иля
мцшайият олунурду. Азярбайъан ювладларынын забит кими рус ордусу
сыраларында хидмят етмяси щям дя габагъыл щярби тяърцбяйя йийялянмяйя бир зямин йарадырды.
Шимали Азярбайъан ханлыгларынын ишьалындан дярщал сонра
1828„1829-ъу иллярдя Русийа вя Тцркийя арасында апарылан мцщарибяйя дя чохлу сайда азярбайъанлы ъялб едилмишди. Дюврцн
габагъыл зийалыларындан вя иътимаи хадимляриндян олан Аббасгулу
аьа Бакыханов, онун гардашы подполковник Ъяфяргулу аьа Бакыханов, капитан Мирзя Адыэюзял бяй, полковник Фяряъулла бяй,
капитан Щаъы Сядряддин бяй, майор Мирзя Мящяррям Щаъыбяйов,
капитан Иса бяй, подпоручик Щцсейн бяй, поручик Эцлмяммяд
бяй вя онларъа башгалары рус ордусу сыраларында хидмятя башламышдылар. Мювъуд олан мялуматлара эюря, 1828„29-ъу ил Русийа„Тцркийя мцщарибясинин биринъи илиндя азярбайъанлылардан тяшкил
едилмиш гейри-низами гцввялярин шяхси щейятинин сайы 3400 няфяря
чатырды. Онлардан да 1000 няфяри пийада, галанлары ися сцвари идиляр.
Азярбайъанлы дюйцшчцлярин йцксяк щярби кейфиййятлярини эюряндян
сонра рус ордусу рящбярлийи онларын сайынын артырылмасы цчцн зярури
тядбирляря ял атды. Бунун нятиъяси иди ки, мцщарибянин икинъи илиндя
азярбайъанлы сцварилярин сайы 3 миня, пийадаларын сайы ися 1200 няфяря чатдырылды. Рус ордусу рящбярлийи тцрк ордусу гаршысында гцввя
цстцнлцйц йаратмаг цчцн азярбайъанлы сцварилярин мцщарибяйя
ъялб едилмяси мяъбуриййятиндя галмышды. Азярбайъанлы сцварилярин
нисбяти дя буну сцбут едирди. Тцрк ордусуна гаршы ъябщя тутмуш
рус ордусунун рус сцвариляринин вя казак щиссяляри сцвариляринин
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сайы 5500 няфяр, азярбайъанлыларын сайы ися 3500 няфяр иди (4).
Mövcud məlumatlara görə, 1828–29-cu illərdə Rusiya ilə Osmanlı Türkiyəsi arasında gedən müharibədə Azərbaycan könüllülərindən ibarət 5 alay təşkil edilmişdi. Birinci alay Qarabağ vilayətinin, 2-ci alay Şirvan və Şəki vilayətlərinin əhalisindən, 3-cü
alay Borçalı, Qazax və Şəmşəddil azərbaycanlılarından, 4-cü alay
İrəvan və Naxçıvan əhalisindən, 5-ci alay isə Naxçıvanın Kəngərli
tayfasından təşkil edilmişdi. Hər alayda 500 döyüşçünün və 100
nəfər də köməkçi heyətin olması nəzərdə tutulmuşdu. Azərbaycanlı
könüllülər qızılı və ya gümüşü baftası olan çərkəzi libas, şalvar və
iti ucluğu olan papaqlar geyirdilər. Hər bir alayın da öz döyüş
bayrağı var idi və bu bayrağın hər iki tərəfində ərəb dilində yazılar
var idi. Çox güman ki, bu yazılar Müqəddəs kitabdan olan yazılar
idi. Alayların bayraqları bir-birindən rənginə görə fərqlənirdi. Bu
rəng könüllülərin papaqlarına tikilmiş ulduzların rənginə uyğun idi.
Könüllülər tüfəng, qılınc və xəncərlə silahlanırdılar. Zabitlərə isə
əlavə olaraq tapança da verilirdi. Alayların komandiri vəzifəsinə
rus zabitləri, onların müavinləri vəzifəsinə isə azərbaycanlı bəylər
və ağalar təyin edilirdilər (5).
Hər bir alay 5 bölükdən (yüzlükdən) ibarət idi. Bu bölüklərin hər
birinə sultanlar rəhbərlik edirdi. Sultanların hər birinin yanında bir
naib və iki vəkil var idi ki, onlar yüzlüklərin idarə edilməsinə və
onların döyüşünün təşkilinə kömək etməli idilər.
Tarixi ədəbiyyatda bu alayların uğurla fəaliyyəti haqqında çoxlu
sayda məlumat mövcuddur. Azərbaycanlıların at çapmaqda və at
belində silah işlətməkdə malik olduqları məharət onların döyüşlərdə də uğur qazanmasına yol açırdı. Cənubi Qafqazdakı rus qoşunlarından təşkil olunmuş Əlahiddə Qafqaz korpusunun komandanı general Paskeviç-İrəvanski azərbaycanlı atlı könüllülərin
1828–29-cu illər müharibəsindəki iştirakına belə qiymət verirdi:
«Тцркляря вя фарслара гаршы истифадя олунан sövarilərimiz яввялляр
щямишя уьурсузлуьа дцчар олурдулар. Яввялa, она эюря ки, фарсын
вя Тцркийянин sövariləri сайъа даща чох иди, икинъиси ися онлар даща
йахшы иди. Чцнки фарслар вя тцркляр ушаглыгдан сцваридирляр. Буну
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биляряк фарс вя Тцркийя иля 1826„1827, 1828 вя 1829-ъу иллярдя
Йелизаветполдан башламыш Байбурта гядяр олан мцщарибялярдя
мян юз сцварилярими щямишя цчцнъц хятдя сахлайырдым. Артиллерийанын давамдар вя сямяряли атяшляри, щабеля пийадалaрıн фяалиййяти
иля дцшмян сарсылмайынъа онлары иряли атмырдым. Бир дя дцшмянин
тягибиндя онлардан истифадя едирдим. Сцварилярдян бу ъцр истифадя
едилдийи щалда мяним чох азсайлы драгун вя казак алайларым дейил,
мцсялман (Азярбайъан„М.С.) алайларым да парлаг иэидликляр
эюстярир вя ян йахшы ящвал-рущиййяйя малик олурдулар...» ( 6).
Тапшырылан щярби вязифяляри лайигинъя йериня йетирдикляри цчцн
чохлу сайда азярбайъанлы дюйцшчц, щятта Русийанын орден вя
медаллары иля тялтиф олундулар. 1828-ъи ил августун биринъи йарысында
Ахалсых галасы йахынлыьындакы дюйцшлярин нятиъяляриня эюря 68
няфяр азярбайъанлы дюйцшчц 3-ъц дяряъяли “Анна” ордени иля, 4-ъц
дяряъяли бантлы Владимир ордени иля, 4-ъü дяряъяли “Эеорэи” ордени
вя “Эеорэи” ленти цзяриндя олан Гызыл медалла тялтиф едилдиляр.
1829-ъу илдя апарылан дюйцшлярин нятиъяляриня эюря ися 162 азярбайъанлы дюйцшчц мцхтялиф орден вя медалларла тялтиф едилдиляр.
Бундан ялавя, азярбайъанлы сцвари алайлара вя Кянэярли сцвариляриня фяхри дюйцш байраглары тягдим едилди (7).
Azərbaycanlılardan ibarət könüllü atlı dəstələrinin təşkili və
saxlanması kazak atlı hissələrinin təşkili və saxlanması ilə müqayisədə daha az maliyyə xərcləri tələb edirdi. Ona görə belə alayların yaradılmasına müəyyən bir maraq mövcud idi. Amma çar generalları arasında azərbaycanlılardan ibarət könüllü alayların təşkilinə inamsızlıqla yanaşanlar da var idi. Görünür elə bu inamsızlığın nəticəsi idi ki, Şəmşəddil, Qazax, Borçalı azərbaycanlılarından təşkil edilmiş 3-cü atlı alay sonradan çar generallarına itaətsizlik göstərdi və bu itaətsizliyin qarşısının alınması üçün çar generalları ehtiyatlı addımlar atmaq məcburiyyəti qarşısında qaldılar
(8).
Azərbaycanlılardan ibarət könüllü dəstələrin təşkili müvəqqəti
və mövsümi xarakter daşıyırdı və ona görə Rusiya–Türkiyə müharibəsi başa çatandan sonra bu dəstələr də buraxıldılar. Amma
müharibədən sonrakı dövrdə də azərbaycanlıların hərbi keyfiyyə24

tinə müəyyən bir maraq qalmaqda idi. Məsələn, 1830-cu ilin oktyabrında Kəngərli tayfasının könüllü dəstələrinə Rusiya çarı tərəfindən döyüş bayrağı verildi. 1834-cü ildə general Paskeviçin təşəbbüsü ilə Cənubi Qafqaz müsəlman atlı alayının təşkilinə başlandı və
bu alay xidmət yerini Polşaya dəyişmiş general Paskeviçin sərəncamına göndərildi. 1840-cı illərin əvvəllərində yenə də general
Paskeviçin təşəbbüsü ilə Cənubi Qafqazda azərbaycanlılardan ibarət
kazak alaylarının oxşarı olan qeyri-nizami alayların təşkili barədə
məsələ qaldırıldı. Lakin bu təşəbbüs həyata keçməmiş qaldı (9).
1844-ъц илдя чар Русийасынын щакимиййят органлары yenidən
Гафгаз халгларындан, о ъцмлядян азярбайъанлылардан мцтяшяккил
гейри-низами щиссялярин йарадылмасы вя бу гцввялярдян рус ордусу
тяркибиндя истифадя едилмяси барясиндя мясяля галдырды. Азярбайъанлылар арасындан щярби хидмятя, адятян, маафлар ъялб едилирди.
Маафлар ъямиййятин хцсуси бир тябягясини тяшкил едирдиляр. Щяля
ханлыглар дюврцндя маафлар хан дружинасынын ясасыны тяшкил едирдиляр. Онлар кяндлиляр арасындан хцсуси имтийазлара малик олан
шяхсляр идиляр. Маафлар щярби хидмят чякмяйя разы олдуглары цчцн
бир сыра верэилярдян азад едилирдиляр вя ади кяндлилярдян даща
йцксяк тябягяни тяшкил едирдиляр. Бир чох щалларда маафлыг ирси
олараг нясилдян-нясля верилирди, щятта бязи тайфалар маафлар сырасына
кечирилирди. Мясялян, Нахчыван яразисиндя йашайан Кянэярли тайфасы беля бир имтийаза малик иди (10).
1844-ъц илдя азярбайъанлылардан ибарят гейри-низами бюлмя вя
щиссялярин тяшкили барядя мясяля галдырыланда беля маафлардан
ибарят бюлмялярин йарадылмасы нязярдя тутулурду. Русийа ордусунун Баш Гярарэащы азярбайъанлы маафлардан ибарят милис гцввяляринин йарадылмасыны планлашдырырды. Бу плана ясасян азярбайъанлы маафлар бюлмялярдя бирляшдирилмяли, онларын щярби ишля баьлы
хяръляри гисмян щюкумят тярəфиндян юдянмяли вя маафлар да бунун явязиндя щямишя вериляъяк тапшырыгларын иърасына щазыр олмалы
идиляр. Мясялянин щялли иля баьлы о дюврдя инзибати идаряетмя ващиди
кими йарадылмыш Хязяр вилайятинин ряиси эенерал Иванова да тапшырыг
верилмишди. Эенерал Иванов бу тяшяббцсц дястяклямякля бярабяр,
вилайятдя беля бир имканын олдуьуну да тясдигляди. Йухары органлара вердийи рапортларында о билдирирди ки, азярбайъанлы маафлар
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арасындан чох асанлыгла 2000 сцваридян ибарят даими милис йаратмаг мцмкцндцр. Щярби хидмятля баьлы бцтцн диэяр мцкялляфиййятлярдян азад едилмиш бу гцввяляр истянилян вахт дювлят хязинясиндян щяр щансы бир хяръ тяляб етмядян дюйцшян ордуйа гошула
билярди. Чар щюкумят органлары бу рапортдан сонра Азярбайъанын
щяр гязасында азярбайъанлылардан ибарят гейри-низами бюлмялярин
тəшкилиня разылыг верди. Анъаг Гафгазын о заманкы баш щакими эенерал Нейдгарт азярбайъанлылардан ибарят гейри-низами бюлмялярин
йарадылмасыны мцмкцн саймады вя бу просесин гаршысыны алды (11).
Чар щакимляринин беля бир гярары бир даща режимин Гафгаз
халгларына, о ъцмлядян Азярбайъан халгына иддиалы йанашмасынын
нцмайиши иди. Яслиндя, йерлярдя аьалыг едян чар мямурлары бцтцнлцкдя, халга гаршы гяддар сийасят йеритдиклярини, халг кцтляляринин чаризмин ишьалчы сийасятиндян наразылыьыны вя буна эюря дя
силащландырылмыш милли щярби бюлмялярин режимя гаршы силащ чевирмяк
ещтималыны йахшы билирдиляр. Она эюря дя Азярбайъан халгынын
ювладларынын силащландырылмасы вя онларын щярби структурларда бирляшдирилмяси щакимиййят даирялярини чох ъидди тяшвишя салмышды. Лакин
еля режимин мараглары бу мясялядян бирдяфялик цз чевирмяйи дя
мцмкцн саймырды. Ъанлы гцввяйя, щярби кейфиййятляри бюйцк олан
азярбайъанлыларын щярби эцъцня олан ещтийаъ чар эенералларыны бу
мясяляйя гайытмаьа вя азярбайъанлылардан тяшкил едиляъяк милли
гцввялярдян истифадя едилмясинин мцнасиб формасынын тапылмасына
сювг едирди. Хцсусиля ХЫХ ясрин орталарында Rusiya„Törkiyə мцщарибясиnin başlaması ərəfəsində, еляъя дя бу мцщарибянин эедишиндя йерли халгларын милли щиссяляринин йарадылмасы мясяляси даща
чох актуаллыг кясб еtди. Mилли гцввялярин hakimiyyətə сядагятиня
инамсызлыгла йанашан чар эенераллары bu zaman гейри-низами щярби
структурларын йарадылмасына цстцнлцк верирдиляр ки, беля структурлары
ляьв етмяк дя еля бир чятинлик yaratmırdı.
Еля чар эенераллары вар иди ки, онлар милли гошун щиссяляринин гейри-низами структурларынын йарадылмасына тяряфдар дейилдиляр. Онларын
фикринъя, йерли халгларын щярби кейфиййятляриндян даща сямяряли
истифадя едилмяси цчцн тялим-тярбийя мясяляляриня ъидди фикир верилмяли иди. Буна ися гошун щиссяляринин даими ясасда йарадылаъаьы
щалда наил олмаг мцмкцн иди. Мясялян, «Мцщарибя дюврцндя
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Гафгаз дийары щцдудларында сакитлийин тямин едилмяси» адлы ясяриндя эенерал-майор Духовски билдирирди ки, ня гядяр ки, кюнцллц
гцввяляр даими гошунларын тяркиб щиссясиня чеврилмяйиб вя кюмякчи гцввя олараг галыб онлардан ъидди нятиъяляр эюзлямяк дцзэцн дейил. О ялавя едирди ки, вахтында тялим-тярбийя эюрмяйян вя
йалныз тящлцкя вахты тялям-тялясик топланан милли кюнцллц гцввялярин фяалиййяти зяиф олaraq qalаъагдыр (12).
Bununla belə, ХЫХ ясрдя мцсялманлардан ибарят даими ясасда
гошун щиссяляринин йарадылмасы юз тясдигини тапмады. Тящлцкя
анында щеч бир мцвафиг щазырлыг кечмядян топланан вя дюйцшлярин
ян гайнар нюгтяляриня эюндярилян милли гошун щиссяляринин растлашдыьы чятинликляр ися бир чох щалларда бу гцввялярин йарарсызлыьы вя
щямин гцввялярин режимя сядагятсизлийи кими гиймятляндирилирди.
1854-ъц илдя азярбайъанлылардан ибарят гейри-низами сцвари гцввялярин дюйцшлярин бириндя щярби уьурсузлуьа дцчар олмасы онларын
йарарсызлыьы сюз-сющбятляриня сябяб олду вя бу сюз-сющбятляр
Русийанын али рящбярлийи сявиййясиндя мцзакиряляря чыхарылды. Мясяляйя айдынлыг эятирилмяси иля баьлы чар Русийасынын щярби назири
В.Долгоруков Гафгаз ишляриндя бюйцк тяърцбяси олан вя азярбайъанлылардан ибарят илк гейри-низами бюлмяляри йаратмыш олан
Азярбайъан халгынын ишьалынын сон мярщялясиндя Гафгаздакы рус
гошунларынын баш команданы олмуш Паскевич-Иряванскийя мцраъият
етди вя ондан мясяляйя мцнасибят билдирмясини хащиш етди. Паскевич-Ирявански ъавабында азярбайъанлылардан тяшкил едилмиш гцввялярин щярби кейфиййятлярини чох йцксяк гиймятляндирди вя Крым
мцщарибясинин эедишиндя беля гцввялярин щяр щансы бир уьурсузлуьа дцчар олмасыны азярбайъанлы дюйцшчцлярин сябатсызлыьы иля
дейил, онларын дюйцшляриня рящбярлик едян чар забитляринин сябатсызлыьы иля баьлады. Baş verən bu hadisə ilə bağlı general Paskeviç şöbhə etmirdi ki, «Адятян, мяним етдикляримин яксиня олараг инди
мцсялман алайлары ишин яввялиндя икигат вя бялкя дя цчгат эцълц
олан рягиб сцвариляри цзяриня эюндярилмишдир. Бярабярсайлы дюйцшлярдя мцсялманлар истянилян сцвариляря галиб эялмяйя гадирдир.
Она эюря дя, яэяр ишдя онлардан дцзэцн истифадя олунмайыбса вя
нятиъядя онлар юз дюйцш рущуну итириблярся, онлары эцнащландырмаг
чятиндир» (13).
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Фелдмаршал Паскевич-Иряванскинин азярбайъанлы сцвариляр щаггында бу фикирляри, щятта чара да чатдырылды вя онун разылыьы иля Крым
мцщарибяси дюврцндя азярбайъанлы сцварилярдян эениш шякилдя истифадя едилди. Анъаг йухарыда гейд едилдийи кими, режимин инамсызлыьына бахмайараг, 1853„56-ъы илляр Крым мцщарибяси яряфясиндя милли гошун щиссяляринин йарадылмасы йенидян актуаллыг кясб
етди. Рус ордусунун зярбя эцъцнц артырмаг цчцн мцщарибянин
башланьыъында Баш Гярарэащын эюстяриши иля азярбайъанлылардан
ибарят щярби структурларын йарадылмасы диггят мяркязиня эятирилди.
1854-ъц илин яввялляриндя артыг хейли сайда кюнцллц Азярбайъан
сцвариляри рус гошунларына бирляшмишди. Лакин аз сонра бу сцварилярин мцсялман-атлы сцвари алайларында бирляшдирилмяси гярара алынды
вя бунунла баьлы йерляря мцвафиг сярянъам да эюндярилди.
1854-ъц илин майында Ялащиддя Гафгаз корпусунун командири
Реуд Русийа щярби назириня азярбайъанлылардан ибарят сцвари алайларынын йарадылмасы щаггында мялумат веряркян билдирирди: “Дюрд
мцсялман атлы алайынын, конкрет олараг Шуша гязасынын ящалисиндян
ибарят 1-ъи алайın, Шамахы, Нуха вя Лянкяран гязаларынын сакинляриндян ибарят олан 2-ъи алайın, Йелизаветпол гязасынын сакинляриндян ибарят олан 3-ъц алайын вя Иряван губернийасынын сакинляриндян
ибарят олан 4-ъц алайын формалашдырылмасы чох бюйцк уьурла вя гыса
мцддят ярзиндя апарылмышдыр. Беля ки, май айынын 1-ня бу алайларын щамысы там тяркибдя Гафгаз-тцрк сярщядиндя дюйцшян корпуса, юз йерляриня эялмишляр... Бу дюрд алайын беля уьурла формалашдырылмасынын щям йерли ряислярин иърачылыьына, щям дя ады чякилян
гязаларын сакинляринин бу алайлара дахил олмаг сяйляриня вя щазырлыьына, щям дя бу гейри-низами сцвариляря милис (кюнцллц„М.С.)
дейил, низами гцввялярин бязи ясаслары цзяриндя йарадылмыш алай
адынын верилмясиня аид етмяк олар ки, бу да татарларын (азярбайъанлыларын „М.С.) гцруруну охшамышдыр” (14).
Йяни азярбайъанлылардан ибарят олан алайлар йалныз кюмякчи
гцввяляр кими нязярдя тутулмамышды. Азярбайъанлы сцварилярин
щярби кейфиййятлярини нязяря алараг онлардан тяшкил олунмуш
алайлар низами рус алайларына охшар тутулурду. Алайларын структур
тяркиби də онларын низами алайлара йахын тутулдуьуну эюстярирди.
Алай рящбярлийи командир вя онун йавяриндян, щабеля мцхтялифся28

виййяли 21 кюмякчисиндян ибарят иди. Алай командири вя онун
йавяри рус забитляриндян тяйин олунурдулар. Онун 21 няфяр кюмякчиси ися азярбайъанлы бяйляр вя мцлкядарлар арасындан сечилирди. Щямин 21 няфярдян вязифя категорийасына мцвафиг олараг
бири бяй, беши султан, беши наиб вя он няфяри вякил иди. Алайын
тяркибиндя ейни заманда 585 атлы вя йцкдашыйан вар иди. Онларын
500-ц дюйцшчц, 85-и ися йцкдашыйан иди. Атлылар маафлар арасындан,
йцкдашыйанлар ися ади кяндлиляр арасындан дястляшдирилирди (15).
Крым мцщарибяси дюврцндя Гафгаздакы рус щярби гцввяляри цч
дястядя бирляшдирилмишди. Ясас дястя олан Александропол дястясинин тяркибиндя 1-ъи Гарабаь Азярбайъан атлы алайы вя 2-ъи Ширван
Азярбайъан атлы алайы, Ахалсых дястясинин тяркибиндя 3-ъц Азярбайъан атлы алайы вя Иряван дястясинин тяркибиндя ися 4-ъц Азярбайъан атлы алайы вурушурду. Мцщарибянин эедишиндя бу алайлардан
башга диэяр кюнцллц дястяляр вя дружиналар да йарадылмышды. Мясялян, Александропол дястясинин тяркибиндя ялавя олараг азярбайъанлы кюнцллц дястяси, Иряван дястясинин тяркибиндя ися Иряван бяйляриндян тяшкил едилмиш ики дружина вурушурду. 2-ъи Азярбайъан атлы
алайынын сонрадан комплектляшдирилмяси цчцн ися Бакы шящяринин
вя гязасынын атлылары арасындан йыьым апарылмышды. Азярбайъан атлыларынын рус ордусуна ъялб едилмяси цчцн мцяййян мянтягялярдя
топланыш нюгтяляри йарадылыр вя йерли щакимляря тяшкилати иш апармаг
барядя эюстяриш верилирди. Мясялян, Лянкяран гязасынын Салйан
йашайыш мянтягясиндя, Шамахы гязасынын Аьсу кяндиндя вя башга
йашайыш йерляриндя беля мянтягяляр йарадылмышды.
1-ъи Гарабаь атлы алайынын формалашдырылмасына бахыш кечирилмясиндя Иран вялиящди Аббас Мирзянин о вахт Шушада сыьынаъаг
тапмыш оьлу Бящмян Мирзя Гаъар да иштирак етмишди. Бахыш кечирилдийи эцн алай бюлцкляря бюлцняряк шящяр дахилиндя сырайа дцзцлмцшдц. Гафгазын о вахткы ъанишини Воронсов бу бахышын кечирилмяси иля баьлы Петербурга беля бир мялумат вермишди: «Августун
13-дя сящяр дружина Асийа (Азярбайъан–М.С.) мусигисиндян ибарят цч хорун мцшайияти алтында там дюйцш вязиййятиндя галайа
дахил олду вя мейданда йерляшдирилди... Щямишя вя щяр вахт верилмиш сыьынаъаьа эюря император ялащязрятляриня юзцнцн дярин
миннятдарлыьыны ифадя етмяйя чалышан фарс шащзадяси Бящмян
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Мирзя дя кюнцллцляри эюрмяк истяди. Ялащязрят ора эяляряк сыраларын гаршысындан кечди вя тянтяняли аддымларла дружинанын гаршысында аддымлайаркян мцхтясяр, лакин эцълц ифадялярля кюнцллцляря
сядагятли хидмят, ряислярин ямрляриня итаят боръуну изащ етди.
Кюнцллцлярин ъавабы ися щамылыгла «Uра!» сядасы олду «(16).
Дюйцшлярин эедишиндя дя азярбайъанлы сцвариляр юзляринин
иэидлик вя шцъаятини ардыъыл олараг нцмайиш етдирирдиляр. Рус ордусунун йцксяквязифяли вя йцксякрцтбяли забитляри йухары органлара
эюндярдикляри рапортларында дяфялярля азярбайъанлы дюйцшчцлярин
щярби кейфиййятляриндян црякдолусу сющбят ачырдылар. Мясялян,
Иряван дястясинин ряиси эенерал-лейтенант Вранэел Ялащиддя Гафгаз
корпусунун команданына 1854-ъц ил ийулун 18-дя эюндярдийи
мярузясиндя дюйцшлярин юн хяттиндя олан вя дюйцш тапшырыгларыны
мящарятля йериня йетирян капитан Исмайыл ханын вя подпоручик
Кялбяли ханын адыны, щямин ил ийулун 30-да эюндярдийи мярузясиндя ися азярбайъанлылардан ибарят бяй дружинасынын, прапоршикляр
Яли вя Паша ханын, 4-ъц алайын капитаны Щцсейн Султанын, кюнцллц
Хянъан хан Мяммядгулу хан оьлунун адларыны чякирди. Ялащиддя
Гафгаз корпусунун 12 сентйабр 1855-ъи ил тарихли ямри иля эюстярдийи щярби шцъаятляря эюря 3-ъц мцсялман атлы алайынын бир сыра
дюйцшчцляриня щярби рцтбяляр вя мцкафатлар верилди. Ямрдя билдирилирди ки, ийунун 23-дя Сулдин йай-казак постунда апарылмыш дюйцшцн нятиъяляриня эюря Газах бюлцйцнцн командири капитан Мансур
аьа Вякилова «Иэидлийя эюря» йазылы Мцгяддяс Анна орденинин
4-ъц дяряъяси, Газах бяй йарымбюлцйцнцн прапоршики Мир Мирзя
Мяммяд Шяриф оьлуна нювбяти подпоручик рцтбяси, Борчалы бяй
йарымбюлцйцнцн вякилляри Мямяшад бяй Аьа Султанова йункер
чини, Аьабяй Ибращимхялил аьа Илйас аьа оьлу вя Газах бяй
йарымбюлцйцндян Мустафа аьа Яййубаьа оьлуна «Иэидлийя эюря»
йазысы олан эцмцш медал, Газах бюлцйцндян Аьаъан бяйя
«Иэидлийя эюря» йазысы олан гызыл медал верилди. Газах йцзлцйцнцн
атлысы Яли Кярим оьлуна мцсялманлар цчцн тясис едилмиш орден
верилмишди. 1855-ъи илин дюйцшляриндя 1-ъи Казак алайынын сыраларында хидмят кечян Ширван бяйи Аьа хан Ширвански, 2-ъи Казак
алайында хидмят кечян Сцлейман хан Ширвански, 48-ъи Дон казак
алайында хидмят кечян прапоршик Мирзя Фятяли бяй Фятялибяйов,
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17-ъи Дон казак алайында хидмят кечян подпоручик Няъяфгулу
бяй Аьа Мяммяд оьлу да кифайят гядяр танынмыш инсанлар иди.
Эюстярдикляри шцъаятя эюря азярбайъанлылардан тяшкил олунмуш
алайлардан икисиня, щятта азярбайъанлы забитляр командир тяйин едилмишди. Мясялян, 2-ъи мцсялман атлы алайынын командири подполковник Исрафил бяй Йадиэаров иди. О, Азярбайъанын щярб тарихиня
нечя-нечя забитляр вермиш Йадиэаровлар няслинин нцмайяндяси иди.
1-ъи мцсялман атлы алайынын командири ися рус ордусунун полковники Фяряъ бяй Аьайев иди. Шушада анадан олмуш Фяряъ бяй
Аьайев 1837-ъи илдя щярби хидмятя башламышды. Сон дяряъя бюйцк
щярби истедада малик олан Фяряъ бяй ониллик хидмяти ярзиндя атлы
алайынын ади сцварисиндян полковник рцтбясиня гядяр йцксяля билмишди. Хидмятинин чох щиссясини Ялащиддя Гафгаз корпусуна баьлайан Фяряъ бяй Аьайев эенерал-лейтенант рцтбясиня гядяр йцксялмякля ХЫХ яср Азярбайъан щярбчиляри арасында лайигли бир
мювгейя маликдир (17).
Рус ордусунда узун хидмят йолу кечмиш Крым мцщарибяси
иштиракчыларындан бири дя Исмайыл бяй Гутгашынлы иди. 1808-ъи илдя
анадан олан Исмайыл бяй щяля 1822-ъи илдя ясэяр кими рус ордусунда хидмятя башламышды. 1829-ъу илдя Исмайыл бяйя поручик рцтбяси
верилди вя Ялащиддя Гафгаз корпусу гярарэащ ряисинин йавяри тяйин
едилди. Щямин вахт корпусун гярарэащ ряиси эенерал-лейтенант
Панкратов иди. Бир мцддят сонра эенерал Панкратов Полшайа эюндярилдикдя онун хащишиня ясасян Исмайыл бяйин хидмят йери дя Полшайа дяйишдирилди. Мювъуд олан мялуматлара эюря, 1835-ъи илдя она
штабс-капитан, 1839-ъу илдя podpolkovnik, 1843-ъц илдя полковник, 1850-ъи илдя эенерал-майор щярби рцтбяси верилмишди. Еля щямин илдян дя о, Ялащиддя Гафгаз корпусунда хидмятини давам
етдирмяйя башлады (18). Исмайыл бяй 1854-ъц илдя 4-ъц мцсялман
атлы алайынын сыраларында Крым мцщарибясиндя иштирак етмишди.
Исмайыл бяй Гутгашынлынын Азярбайъан иътимаи-бядии фикринин инкишафында да бюйцк хидмятляри вардыр. Онун 1835-ъи илдя Варшавада чап олунмуш «Ряшид бяй вя Сяадят ханым» повести Азярбайъанын ХЫХ яср епик ядябиййатынын дяйярли нцмуняляриндян
биридир.
Анъаг азярбайъанлы сцвари дястяляринин вя азярбайъанлы забит31

лярин рус ордусу сыраларында тапшырылан щярби вязифялярин иърасына
кифайят гядяр ишэцзарлыг, енержи вя тяшяббцскарлыгла йанашмасына
бахмайараг, чар Русийасы ордусунун рящбярлийи Крым мцщарибяси
гуртаран кими бу милли щисся вя дястялярин бурахылмасы барядя гярар верди. Ишьалчы режимя гаршы ящалинин цмуми наразылыглары фонунда милли щиссялярин онларын тяряфиня кечя билмяк ещтималы hakimiyyət тямсилчилярини горхудурду. Бунунла бярабяр, милли щиссялярин бирдяфялик ляьв едилмясиндян йарана биляъяк наразылыг да чар
эенералларыны вя чиновниклярини наращат едирди. Бу наращатчылыьын вя
наразылыьын гаршысыны алмаг цчцн мцяййян бящаняляря дя ял атылырды. Ъящд эюстярилирди ки, Русийа ордусу Баш Гярарэащынын Гафгаз
ишляри цзря департаментинин милли сцвари щисся вя дястяляринин ляьв
едилмяси мясяляси щямин структурларын хидмятиндян наразылыг кими
йох, мцщарибянин гуртармасы вя сцлщцн баьланмасы иля ялагядар
ордуда ихтисарларын апарылмасы кими тягдим едилсин. Эцман едилирди
ки, ихтисар ады иля милли структурларын ляьв едилмяси щямин структурларда ъидди наразылыглар доьурмайаъагдыр. Бу бящаня алтында
1856-ъы илин августунда мцсялман атлы алайлары вя Гафгаз халгларындан тяшкил олунмуш диэяр структурлар ляьв едилди (19).
1877-ъи ил рус„тцрк мцщарибяси дюврцндя дя чар эенераллары
мцщарибядян галиб чыхмаг цчцн Гафгаз халгларынdan гейри-низами
dəstələrin формалашдырылмасына ял атдылар. Гафгаздан топланмыш
гейри-низами структурларын дюйцшчцляринин цмуми сайы 40 миндян
артыг иди (20). Онларын арасында азярбайъанлылар да вар иди.
1877„78-ъи ил рус„тцрк мцщарибясиндя щярби истедады иля фярглянян
забитлярдян бири дя Исмайыл хан Нахчывански иди. Рус ордусу сыраларында И.Нахчывански сон дяряъя ъясур вя истедадлы бир забит
кими танынмышды. Бунунла беля мцщарибянин баша чатмасы иля азярбайъанлы гейри-низами структурлар йенидян бурахылдылар.
1877„78-ъи илляр рус„тцрк мцщарибясиндя азярбайъанлы кюнцллц
гцввялярдян ялавя, Бакы алайы адланан рус ордусунун низами алайы
да иштирак едирди. Цмумян, ХЫХ ясрин икинъи йарысында низами рус
ордусу тяркибиндя Азярбайъанын йер адлары иля адландырылмыш бир
сыра низами щиссяляр мювъуд иди. Рус ордусунда кифайят гядяр
уьурлу дюйцш вя хидмят йолу кечмиш бу щиссялярдя мялуматларын
гытлыьы цзцндян ня гядяр азярбайъанлынын хидмят кечдийини сюйлямяк
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чятиндир. Анъаг низами щиссялярин Азярбайъанын йер адлары иля адландырылмасыны щямин йердя йашайан инсанларын, бцтцнлцкдя Азярбайъан халгынын щярби кейфиййятляриня вя яняняляриня верилян гиймятин ифадяси кими дя гябул етмяк олар.
Чар ордусунун низами 153-ъц Бакы алайы 1863-ъц ил нойабрын
6-да Крым пийада алайынын 6-ъы ещтийат табору вя 1-ъи Гафгаз хятти
ещтийат таборунун базасында йарадылмыш вя сонрадан рекрутларын
щесабына алайын шяхси щейяти тамамланмышды. 1864-ъц ил мартын
25-дян етибарян bu алай 153-ъц Бакы алайы адландырылды. 1863-ъц илдян
1874-ъц иля гядяр алай цч табордан ибарят иди. 1874-ъц илин 1 августунда Кутаиси губернийа табору да бу алайын тяркибиня верилди.
1878-ъи ил октйабрын 13-дя алайа Эеорэи байраьы тягдим едилди.
Байраьын цзяриндя беля йазылмышды: 1-ъи табора 1855-ъи ил октйабрын
25-дя Ингури чайы цзяриндяки дюйцшдя, 1877-ъи ил мартын 4-5-дя
Ярдящанын алынмасында, октйабрын 28-дя ися Язизиййя фортунун
алынмасында фяргляндийиня эюря; 2-ъи, 3-ъц вя 4-ъц таборлара ися
1877-ъи ил мартын 4„5-дя Ярдящанын алынмасында вя октйабрын 28-дя
Язизиййя фортунун алынмасында фяргляндийиня эюря. Таборларын
щамысынын шяхси щейяти дюйцшлярдя эюстярдийи шцъаятя эюря папагларында хцсуси фярглянмя нишаны дашыйырды (21).
Азярбайъанын ъоьрафи адлары иля адландырылан низами алайларын
ичярисиндя ян гядим alay император щязрятляри бюйцк кнйаз Эеорэи
Михайловичин 81-ъи Абшерон пийада алайы иди. Щямин алайын ясасынын гойулмасы Ы Пйотрун щакимиййяти илляриня тясадцф едир. Щяля
1721-ъи илдя чар Русийасынын Азярбайъаны ишьал етмяк планларынын
щяйата кечирилмяси мягсядиля бир нечя алайын мцхтялиф таборлары
айрыъа бир алайда бирляшдирилди. Бу таборлар Ы Пйотрун Гафгаза
йцрцшцндя иштирак етдиляр. 1724-ъц ил ийулун 9-да бу бюлмя вя
щиссяляр алай шяклиндя бирляшдирилди вя она Астрабад ады верилди.
Абшерон ады ися алайа 1732-ъи ил нойабр айынын 7-дя верилди.
1762-ъи илдя апрелин 25-дян ийунун 5-ня гядяр эенерал-майор Иван
Брахвелтин адыны дашыды. 1962-ъи илин орталарында алайын яввялки ады
йенидян юзцня гайтарылды. 1796-ъы илдя алай Абшерон мушкетйор
алайы адландырылды. Щямин вахт алай 2 табордан вя 2 гренадйор бюлцйцндян ибарят иди. Ы Павелин чарлыьы дюврцндя ашаьыдакы эенераллар алайын щамиси тяйин едилмишдиляр: 29 нойабр 1798-ъи ил33

дяn„эенерал-лейтенант Румйантсев; 10 апрел 1797-ъи илдян„эенерал-майор Корсаков, 1 сентйабр 1797-ъи илдян эенерал-майор
Фон-Тол, 28 ийул 1798-ъи илдян„эенерал-майор Милородович.
1811-ъи илдян етибарян алай йенидян садяъя олараг Абшерон алайы
адландырылды. 1819-ъу ил нойабрын 4-дя ялащиддя эцръц корпусу команданынын ямри иля алай Троитски алайы адландырылды. 1825-ъи ил майын 26-да алайын яввялки ады йенидян юзцня гайтарылды. 1863-ъц ил
августун 11-дя бюйцк кнйаз Эеорэи Михайлович алайын щамиси
тяйин едилди. 1864-ъц ил мартын 25-дян ися алай император həzrətləri
бюйцк кнйаз Эеорэи Михайловичин 81-ъи Абшерон пийада алайы
адландырылды. ХЫХ яср ярзиндя алайын таборлары щярби вя дюйцш
хидмятляриня эюря бир сыра мцкафатлара лайиг эюрцлмцшдцляр. 1-ъи
таборун мцкафатлары ашаьыдакылардан ибарят иди: цзяриндя «1760-ъы
ил сентйабрын 28-дя Берлинин алынмасындакы шцъаятиня вя фяалиййятиня эюря» сюзляри йазылмыш вя «1799-ъу илдя Италийада франсызлара гаршы дюйцшдя эюстярдийи иэидлийя эюря» сюзляри йазылмыш труба;
лентиндя «1700„1850-ъи илляр» йазысы, кянарында ися «1839-ъу ил
августун 22-дя Ахулгонун щцъумла алынмасында фярглянмясиня
вя 1859-ъу ил августун 25-дя Гунибин алынмасында фярглянмясиня
эюря» йазысы олан Эеорэи байраьы. Таборун дюйцшчцляринин папаьында ися «1857-ъи илдя фярглянмяйя эюря» йазысы олан нишан вар
иди. Диэяр таборларын да бир сыра охшар вя фяргли мцкафатлары вар иди.
Бцтцн бунлар ону эюстярирди ки, алай кифайят гядяр зянэин дюйцш
яняняляриня малик idi. Алайын таборлары адлары чякилян дюйцшлярдян
ялавя 1877-ъи илдя Даьыстанда цсйанын йатырылмасында, Анди вя
Дарго сяфярляриндя, 1857-ъи илдя Эюйтяпя галасынын щцъумла алынмасында, Шярги вя Гярби Гафгазын фятщ едилмясиндя, 1857-ъи илдя
Хивя сяфяриндя иштирак етмишдиляр (22).
Ы Дцнйа мцщарибяси дюврцндя 81-ъи Абшерон пийада алайы
Сямяд бяй Мещмандаровун командир олдуьу 21-ъи пийада дивизийасынын тяркибиндя иди вя онун рящбярлийи алтында алай малик
олдуьу щярби янянялярини даща да зянэинляшдирди.
Ы Дцнйа мцщарибяси илляриндя Сямяд бяй Мещмандаровун
командири олдуьу 21-ъи пийада дивизийасынын тяркибиня 81-ъи Абшерон пийада алайындан ялавя 82-ъи Даьыстан, 83-ъц Самур вя 84-ъц
Ширван алайлары да дахил иди. Император щязрятляри бюйцк кнйаз
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Владимир Александровичин 83-ъц пийада алайынын ясасы 1845-ъи илдя
гойулмушду. Алай Подолск вя Житомирск йеэер алайынын 2-ъи вя 3-ъц
таборларындан, 10-ъу эцръц хятти таборундан, Прага пийада алайынын
2-ъи вя 3-ъц таборларындан„ъями беш табордан тяшкил олунмушду.
Алай 1847-ъи ил сентйабрын 9„14-дя Салтынын алынмасы уьрунда дюйцшлярдя, 1877-ъи илдя Даьыстанда цсйанын йатырылмасында, 1864-ъц
илдя Гярби Гафгазын фятщиндя, 1857„59-ъу иллярдя Гафгаз уьрунда
эедян дюйцшлярдя, 1873-ъц илин Хивя йцрцшляриндя вя с. дюйцшлярдя
иштирак етмиш вя щямин дюйцшлярдя фяргляндийиня эюря алайын таборларына Эеорэи байраьы вя диэяр мцкафатлар верилмишди (23).
84-ъц Ширван пийада алайынын ясасы ися щяля 1724-ъц илдя гойулмушду. Щямин вахт алайын тяркиби 2 фцзел таборундан вя бир
гренадйор бюлцйцндян ибарят иди. 1762-ъи ил апрел айындан етибарян
алай бир мцддят эенерал-майор Бахман пийада алайы адландырылды.
1800-ъц иля гядяр алайын ады даща бир нечя дяфя дяйишдирилди.
Щямин илдян алай Ширван мушкетйор алайы адландырылды. 1811-ъи илдя
алай йенидян Ширван пийада алайы адландырылды. 1828-ъи илдя алайын
ады йенидян дяйишдирилди вя там пийада эенералы граф Паскевич-Иряванскинин пийада алайы, 1829-ъу илдя ися алай эенерал-фелдмаршал
граф Паскевич-Иряванскинин пийада алайы адландырылды. 1834-ъц илдя
хцсуси гренадйор алайынын вя 42-ъи Йеэер алайынын 3 табору щямин
алайла бирляшдирилди. 1856-ъы ил йанварын 20-дя алай Ширван пийада
алайы, щямин ил апрелин 19-да ися император щязрятляри бюйцк кнйаз
Николай Константиновичин Ширван пийада алайы адландырылды. Алай
1813-ъц илдя Криона мянтягяси ятрафындакы дюйцшлярдя, 1826-ъы
илдя Шуша ятрафындакы дюйцшлярдя, 1859-ъу ил августун 25-дя
Гуниб ятрафындакы дюйцшлярдя, 1881-ъи ил йанварын 12-дя Эюйтяпя
галасы уьрунда эедян дюйцшлярдя, 1826„29-ъу иллярдя Иран вя Тцркийя иля мцщарибялярдя, 1864-ъц илдя Гярби Гафгазын фятщи уьрунда эедян дюйцшлярдя, 1877„78-ъи илляр рус-тцрк мцщарибясиндя
иштирак етмиш вя бу дюйцшлярдя иштиракына эюря Эеорэи байраьына вя
бир сыра диэяр мцкафатлара лайиг эюрцлмцшдц (24).
Даща бир Азярбайъан ъоьрафи ады иля адланан Салйан алайынын
ясасы ися 1805-ъи илдя ещтийат табор кими гойулмушду. Табор Хязяр
флотилийасынын мцхтялиф командаларындан тяшкил едилмишди. Сонрадан
дяниз алайларындан мцхтялиф забитляр дя бу табора кечирилди вя о,
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Хязяр дяниз табору адландырылды. 1830-ъу илдя табор 8-ъи Эцръц
хятти табору адландырылды, 1834-ъц илдя 7-ъи хятти табор, 1840-ъи илдя
9-ъу хятти табор, 1842-ъи илдя ися йенидян 8-ъи хятти табор адландырылды. 1858-ъи илдя табор Гафгаз 21-ъи хятти табору, 1868-ъi илдя
66-ъы Бакы губернийа табору, 1874-ъц илдя Бакы йерли табору,
1890-ъы илдя 12-ъи Гафгаз табору, 1891-ъи илдя ися Салйан ещтийат
табору адландырылды (25). Ы Дцнйа мцщарибяси илляриндя Салйан табору артыг Салйан алайына чевриляряк 52-ъи пийада дивизийасынын тяркибиня верилмишди. Щямин дивизийанын тяркибиндя ейни заманда
206-ъы Шамахы алайы да вурушурду. Бу алайын ясасы 1889-ъу илдя
гойулмуш вя Гафгазын щярби даирясинин мцхтялиф йерли командаларындан тяшкил едилмишди (26).
Азярбайъанын даща бир гядим йашайыш мяскянинин ады иля адландырылмыш 154-ъц Дярбянд пийада алайы 1863-ъц ил нойабрын 6-да
тяшкил олунмушду. О заман садяъя Дярбянд пийада алайы адландырылан бу щиссянин тяркиби 3 табордан ибарят иди. 1864-ъц илдя алайа
нюмря верилди вя 154-ъц Дярбянд пийада алайы адландырылды.
1874-ъц илдя 14-ъц Гафгаз хятти табору да Дярбянд алайынын тяркибиня верилди. Алай 1877-ъи ил октйабрын 2-дя Орлок йцксяклийинин
алынмасында, 1864-ъц илдя Гярби Гафгазын фятщ едилмясиндя иштирак
етмиш вя хидмятдя фяргляндийиня эюря Эеорэи байраьы вя диэяр
мцкафатларла тялтиф едилмишди (27).
Адлары чякилян щиссялярдян башга рус ордусунун тяркибиндя
даща ики низами пийада алайы Азярбайъан шящярляринин ады иля адландырылмышды. Онлардан бири Йелизаветпол пийада алайы, диэяри ися
Загатала пийада алайы иди. Йелизаветпол алайынын ясасы 1863-ъц илдя
гойулмуш вя Кубан пийада алайынын 6-ъы ещтийат таборунун базасында йарадылмышды. Сонрадан рекрут чаьырышынын щесабына алайын
tяrkibi цч табора чатдырылмышды. Щяр таборун тяркибиндя ися 5 бюлцк
вар иди. 1864-ъц илдя алай 156-ъы Йелизаветпол алайы адландырылды.
1874-ъц илдя Ахалсых гала табору да Йелизаветпол алайынын тяркибиня
верилди вя бунунла алайын таборларынын сайы дюрдя чатды. Алай 1877-ъи
ил майын 4„5-дя Ярдящанын алынмасында, щямин ил октйабрын 3-дя
ися Яляъинск йцксякликляринин алынмасында фяал иштирак етмиш вя бу
дюйцшлярдя фяргляндийи цчцн она Эеорэи байраьы вя диэяр тялтифляр
верилмишди (28).
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164-ъц Загатала пийада алайынын ясасы ися 1874-ъц илдя гойулмуш вя дюрд табордан тяшкил едилмишди. Бу алайын тяшкил едилмяси
цчцн 81-ъи Абшерон пийада алайынын, 82-ъи Даьыстан пийада алайынын вя 83-ъц Самур пийада алайынын 4-ъц таборлары, щабеля 84-ъц
Ширван пийада алайынын 3-ъц табору онун тяркибиня верилди. Щямин
таборлар щям илкин дахил олдуглары алайларын тяркибиндя, щям дя
сонрадан Загатала алайынын тяркибиндя мцхтялиф дюйцш тапшырыгларыны уьурла йериня йетирмишдиляр. Она эюря Загатала алайы рус ордусунун ян титуллу алайларындан бири иди. Таборларын щяр биринин иштирак
етдийи дюйцшляря эюря чохлу титуллары вар иди. Алайын таборлары
йарандыьы вахтдан 1760-ъы ил сентйабрын 28-дя Берлинин алынмасында,
1799-ъу ил сентйабрын 20-дя Италийада франсызларла дюйцшдя, 1812-ъи
илдя франсыз гошунларына гаршы мцщарибядя, 1839-ъу ил августун
22-дя Ахулго мянтягясинин алынмaсында, 1845-ъи илин ийунунда
Анди йцрцшцндя, 1859-ъу ил августун 25-дя Гунибдаьын алынмасында, 1846–59-ъу илляр Гафгаз дюйцшляриндя, 1857–59-ъу илляр Гафгаз
дюйцшляриндя, 1826–27-ъи илляр рус-Иран мцщарибясиндя, 1877–78-ъи
илляр рус-тцрк мцщарибясиндя иштирак етмишдиляр (29).
ХЫХ ясрин икинъи йарысы вя сонларында чар ордусу сыраларында
Азярбайъанын чох дяйярли щярбчиляр нясли дя йетишмишди. Йухарыда
дейилдийи кими, режимин тямсилчиляри яйалят халгы кими азярбайъанлыларын кцтляви шякилдя чар ордусунда хидмят етмясиня мейлли
дейилди. Бунунла беля, чаризмин йерлярдя нцфузунун мющкямляндирилмяси истигамятиндя мцяййян мигдарда савадлы азярбайъанлыларын рус ордусу тяркибиндя хидмятиня имкан верилирди. Мювъуд олан гадаьалара вя икили мцнасибятляря baxmayaraq,öz щярби
истедады вя баъарыьы иля щям чар ордусу сыраларында, щям дя Азярбайъанын щярб тарихиндя силинмяз изляр бурахмыш азярбайъанлы
щярбчиляр вя эенераллар yetişmişdi,hətta бир нечя щярбчиляр нясли дя
формалашмышды. Мясялян, Нахчыванскиляр нясли, щярбчи Гаъарлар
нясли, щярбчи Йадиэаровлар нясли вя башгалары.
Щярбчи Нахчыванскиляр няслинин ичиндя Кялбалы хан Нахчывански, эенерал-майор Ещсан хан Нахчывански, эенерал-лейтенант
Исмайыл хан Нахчывански, Ещсан хан Нахчыванскинин оьлу Кялбалы
хан Нахчывански. Там сцвари эенералы Щцсейн хан Нахчывански
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истисна олмагла диэяр Нахчыванскилярин эенерал кими формалашмасы
ХЫХ ясря тясадцф едир.
Нахчывански щярбчиляр няслинин башланьыъыны гойан Кялбалы хан
Нахчывански шимали Азярбайъан ханлыгларынын ишьалы дюврцндя
Нахчыван ханы иди. Ханлыьын мцстягиллийини сахламаг цчцн онун
эюстярдийи шцъаятляр, онун истедады вя баъарыьы дюврцн мянбяляриндя вя щярби ядябиййатында чох йцксяк гиймятляндирилмишдир.
Ханлыьын гошунларынын башчысы да о иди. Онун рящбярлийи алтында
ханлыг гошунлары щям Qacar, щям дя Русийа гошунларына гаршы
иэидликля вурушмушду. Оьлу Ещсан хан Нахчыванскиляр няслинин илк
эенералыдыр. Кялбалы ханын диэяр оьлу Шейх Яли дя щярби рцтбяйя
лайиг эюрцлмцш вя полковник олмушду. Нахчыван ханлыьынын
мцстягиллийини горуйуб сахламаг мцмкцн олмадыгда Ещсан хан
рус ордусу иля ямякдашлыг етмяк мяъбуриййятиндя галды. Тарихи
ядябиййатда олан мялумата ясасян 1823-ъц илдян атасынын йериня
Нахчыван ханы олан Ещсан ханын дюврцндя ханлыьын 1000 няфярдян
ибарят щярби гцввяси вар иди. Бу гцввяляр ичярисиндя ъидди интизам
мювъуд иди вя интизамсызлыг едянляря гаршы ъидди ъязалар тятбиг
едилирди (30).
Нахчыван ханлыьы тяслим олдугдан сонра Ещсан хан рус ордусунун Ирана доьру йцрцшляриндя иштирак етмиш вя Иранла мцщарибя
баша чатдыгдан сонра она чарын сярянъамы иля эенерал-майор щярби
рцтбяси верилмишди. Ещсан ханын ики оьлу Исмайыл вя Кялбалы хан да
чар ордусу сыраларында щярби хидмяти давам етдирмиш вя щяр икиси дя
эенерал рцтбясинядяк йцксялмишди. ХЫХ ясрин орталарында Крым
мцщарибясиндя Исмайыл ханын вя Кялбалы ханын иэидликляри вя щярби
истедады Иряван дястясинин команданы эенерал-лейтенант Вранэелин
йухарыда щаггында данышылан 18 ийул 1854-ъц ил тарихли мярузясиндя
гцрурла xatırlanmışdı. Исмайыл хан Нахчывански 1877„78-ъи ил
рус„тцрк мцщарибясиндя дя истедадлы щярбчи олдуьуну нцмайиш
етдиря билмиш вя эенерал-лейтенант рцтбясиня гядяр йцксялмишди.
Кялбалы хан Нахчывански ися нцмуняви хидмятляриня эюря 1874-ъц
илдя эенерал-майор рцтбяси алмышды.
Азярбайъанын иътимаи-ядяби фикир вя щярб тарихиндя дяйярли
сящифя ачмыш Бакыхановлар нясли дя бир нечя эенерал вя щярбчи
йетишдирмишди. Азярбайъанда профессионал тарихчилийин баниси, бир
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сыра дяйярли елми-фялсяфи вя ядяби ясярлярин мцяллифи олан Аббасгулу аьа Бакыханов полковник рцтбясиня гядяр йцксялмишди. Бязи
мцяллифляр онун, щятта эенерал-майор рцтбяси алмасыны да эцман
едирляр (31). Бу няслин щярбчи нцмайяндяляри арасында эенерал-лейтенант Ъяфяргулу аьа Бакыханов, эенерал Щясян аьа Бакыханов, эенерал Абдулла аьа Бакыханов кими шяхсиййятляр вардыр.
ХЫХ ясрин азярбайъанлы щярбчиляри арасында витсе-адмирал Ибращим
бяй Асланбяйов, эенерал Ясяд бяй Талышханов, эенерал Щясян
бяй Аьаларов, эенерал-лейтенант Балакиши Яряблински, эенерал
Мирказым Талышханов, полковник Исрафил бяй Йадиэаров, полковник
Кярим бяй Новрузов, эенерал Ямир Казым Мирзя Гаъар, полковник Ханбаба хан Гаъар, эенерал Рзагулу Мирзя Гаъар, онларъа
вя йцзляръя диэяр азярбайъанлылар да вардыр. Чох тяяссцф ки, чар
ордусунда хидмят кечмиш азярбайъанлылар щаггында аз-чох тамамланмыш бир статистика йаратмаг мцмкцн deyil. Чцнки бир
тяряфдян лазыми илкин мянбяляр йохдур, диэяр тяряфдян дя азярбайъанлыларын ордуйа ъялб едилмясиндя щяр щансы бир систем йох иди.
Бу мясяля даща чох азярбайъанлыларын юз тяшяббцскарлыьына баьлы
иди. Онлар ихтийари шякилдя Тифлисдя вя Русийанын диэяр шящярляриндя олан щярби мяктябляря дахил олур вя тящсилини баша вурдугдан
сонра рус ордусунун сыраларына гатылырдылар. ХЫХ ясрдя Бакыда вя
Азярбайъанын диэяр шящярляриндя щяр щансы сявиййядя тящсил верян
щярби мяктябляр йох иди.
2. XX əsrin əvvəllərində azərbaycanlıların Rusiya ordusu
tərkibində xidmətləri
XX əsrin əvvəllərində Rusiya ordusunda xidmət edən azərbaycanlı zabitlərin yeni bir nəsli formalaşdı. Bu nəsil zabitlərin hələ
XIX əsrin sonlarından başlanan xidmət təcrübələri XX əsrin
əvvəllərində daha da təkmilləşdi və bununla əslində, Azərbaycanın
hərb tarixində də yeni bir səhifə açılmış oldu. Çünki bu dövrün
azərbaycanlı zabitlərinin əksəriyyətinin xidmət sahəsində qazandıqları təcrübə sonradan Azərbaycan Xalq Cümhuriyyəti Ordusunun təşkilatlandırılması üçün çox qiymətli bazaya çevrildi.
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Novruzov, Teymur Mirzə Məmmədəlibəyov, Xəlil bəy İsrafilov,
Xəlil bəy Talışxanov, Həbib bəy Səlimov, Süleyman bəy Əfəndiyev, Mənsur Mirzə Qacar, Əsəd bəy Talışxanov, Əmənulla
Mirzə Qacar, Seyfulla Mirzə Qacar, Cəlal bəy Sultanov və onlarca
digərləri XX əsrin əvvəllərində artıq kifayət qədər zəngin təcrübəyə malik zabitlər idilər.
XIX əsrin sonlarından Rusiya ordusunda xidmətə başlamış
Щцсейн хан Нахчывански, Сямяд бяй Мещмандаров вя Ялиаьа
Шыхлински kimi zabitlərin formalaşma dövrü də XX əsrin əvvəllərinə
тясадцф едир. Бу эенералларын щяр цчц сяркярдялик вя тяшкилатчылыг
габилиййятини зянэин биликлярля цзви сурятдя бирляшдирян, хидмяти
вязифялярин иърасына гаршы принсипиаллыьы вя тялябкарлыьы иля фярглянян zabiтlər idilər və bunun nəticəsi idi ki, hələ Rusiya ordusu sıralarında onlar yüksək vəzifələrə və rütbələrə layiq görülmüşdülər.
Щцсейн хан Нахчывански дяйярли щярби яняняляри олан Нахчыванскиляр няслиня мянсуб олмагла эенерал-майор Кялбалы хан
Нахчыванскинин оьлу иди. 1863-cö ildə anadan olan Höseyn хан
эянъ йашларындан забитлик пешясиня йийялянмяйи гаршысына мягсяд
гоймушду вя бу пешяйя йийялянмяк цчцн Петербургдакы Паж корпусуна дахил олmuşду. Paj korpusunu bitirən Höseyn xan 1883-cц
ildə kornet (leytenant) rötbəsinə layiq gюröldö və leyb-qvardiya
atlı alayında xidmətə başladı. Хидмятин илк илляриндян Щцсейн хан
зящмятсевярлийи иля бярабяр, щям дя щярби истедады иля дя юзцнц
таныда билди. Ялдя етдийи нятиъяляр гыса мцддятдя даща йцксяк
щярби рцтбяляря вя щярби вязифяляря наил олмаьа йол ачды. 1884-cü
ildə podporuçik, 1887-ci ildə poruçik, 1894-cü ildə ştabs-rotmistr,
1898-ci ildə rotmistr, 1903-cü ildə isə polkovnik rütbəsinə layiq
görüldü. Onun xidmət həyatı süvari hissələri ilə bağlı idi. 1886-cı
ildən etibarən Hüseyn xan 43-cü Tver draqun alayında xidmətini
davam etdirdi, sonradan eskadron komandiri, alay komandirinin
müavini, alay məhkəməsinin sədri oldu. 1904-cü ildə ona 2-ci
Dağıstan atlı alayının formalaşdırılması tapşırıldı və sonra da o, bu
alayın komandiri təyin edildi. 1904-cü ilin sonlarından isə Qafqaz
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atlı briqadasına rəhbərlik ona tapşırıldı. Rusiya–Yapon müharibəsinin başlanmasına kimi Hüseyn xan Naxçıvanski Müqəddəs Stanislav ordeninin 3-cü və 2-ci dərəcəsi ilə, Müqəddəs Anna ordeninin 3-cü dərəcəsi ilə, Müqəddəs Aleksandr ordeninin 4-cü dərəcəsi ilə, İranın «Şir və Günəş» ordeninin 2-ci dərəcəsi ilə, Bolqarıstanın «Hərbi xidmətlərinə görə» ordeninin 3-cü dərəcəsi ilə təltif
edilmişdi (32).
Ялиаьа Исмайыл оьлу Шыхлински ися 1865-ъи илдя Газах гязасынын
Газахлы кяндиндя анадан олмушду. Атасы ювладларынын тящсил алмасына вя савадланмасына ъидди фикир верирди. Бунун нятиъяси иди ки, о,
Ялиаьаны да щяля ушаг йашларында охумаг цчцн Тифлися эюндярмишди. 1875-ъи илдя о, Тифлисдяки хцсуси эимназийайа дахил олду.
1876-ъы илдя ися Тифлисдяки щярби эимназийада тящсилини давам етдирди вя 1883-ъц илдя щямин эимназийаны ян йцксяк балларла битирди. 1883-ъц илдя Ялиаьа Шыхлински Петербургдакы Михайловск топчу мяктябиня дахил олду. Бурада да Ялиаьа Шыхлински йцксяк савадыны вя истедадыны нцмайиш етдирди, мяктябин ян йахшы йункерляри
арасында юзцня йер тутду. 1886-ъы илдя Михайловск топчу мяктябини ян йцксяк гиймятлярля битирян Ялиаьа Шыхлински Гафгазын
Александропол шящяриндя йерляшян 39-ъу топчу бригадасына тяйинат
алды. Бригадада о, тялим командасына мцяллим тяйин едилди. Топчулуг цзря йцксяк савада вя елми биликляря малик олдуьуну нцмайиш
етдирдийи цчцн 1894-ъц илдя онун вязифяси артырылды вя Я.Шыхлински
бригаданын тялим командасынын командири тяйин едилди. Тялим
бригадасында йцксяк вязифяляря иряли чякилмяйин бцтцн чятинликляриня бахмайараг, Я.Шыхлинскинин истедады вя баъарыьы йухары
команданлыьын нязяриндян гачмады. Бригадайа тяфтишя эялян забитляр дя Я.Шыхлинскинин рящбярлийи алтында эянъ забитлярин йцксяк
сявиййядя щазырлашдырылдыьынын шащиди олдулар. Ады чякилян бригадада Я.Шыхлински 1900-ъц иля гядяр хидмят етди. Бу бригадада хидмяти заманы йцксяк наилиййятляриня эюря ЫЫЫ дяряъяли Станислав ордени, ЫЫЫ дяряъяли Анна ордени иля тялтиф едилди, 1888-ъи илдя поручик, 1894-ъц илдя штабс-капитан вя 1898-ъи илдя капитан рцтбяляриня лайиг эюрцлдц (33).
1900-ъц илин феврал айында Я.Шыхлинскинин ялащиддя Забайкал
топчу дивизионуна тяйин олунмасы щаггында ямр имзаланды. О, бу41

рада биринъи батарейанын баш забити тяйин едилмишди. Я.Шыхлинскинин
С.Мещмандаровла хидмят йолу да илк дяфя бурада кясишмяйя
башлады. Щямин вахт С.Мещмандаров дивизионун икинъи батареейасынын командири иди вя онларын тез-тез эюрцшмяк имканы олурду.
Хидмятя йцксяк мясулиййятля йанашдыьы цчцн Я.Шыхлинскийя бир
сыра ялавя иътимаи вязифяляр дя тапшырылмышды. Мясялян, о, забит
иъласы комитясинин сядри, бригада мящкямясинин цзвц, забитляр
ъямиййяти мящкямясинин цзвц вя с. кими вязифяляри дя иъра едирди.
Бунлардан башга, Я.Шыхлински мцхтялиф вахтларда батарейа вя дивизион командиринин вязифялярини дя иъра етмишди. Забайкал дивизионуна эялян кими Я.Шыхлински дюйцш тапшырыгларынын йериня йетирилмяси тапшырыьыны алды. Беля ки, 1900-ъц илдя Чиндя «Боксйор цсйаны» адландырылан бир халг цсйаны баш верди. Чар режими бу цсйанын
эенишлянмясинин вя ятрафа йайылмасынын гаршысыны алмаг цчцн щярби
гцввядян истифадя едилмяси ямрини верди. Бу цсйанын йатырылмасында иштирак ется дя, сонралар Я.Шыхлински халгын тялябляриня щюрмятля
йанашылмасынын ваъиблийини гейд едирди.
1900-ъц ил октйабрын 20„27-си арасында Я.Шыхлинскийя йени бир
дюйцш тапшырыьынын иърасы тапшырылды. Щямин тапшырыьа ясасян
Я.Шыхлински чятин дюйцш шяраитиня дцшмцш щярбчиляря йардым етмяли
иди. Я.Шыхлинскинин рящбяри олдуьу дястя бу дюйцш тапшырыьыны да
лайигинъя йериня йетирди. Бу кими вязифялярин иърасында вя хидмятин
тяшкилиндя юзцнямяхсус пешякарлыг нцмайиш етдирдийи цчцн Я.Шыхлински 1901-ъи илин май айында Станистал орденинин икинъи дяряъяси
иля тялтиф едилди. 1902-ъи илин май айындан ися Я.Шыхлинскийя С.Мещмандаровун йериня дивизионун икинъи батарейасына командирлик етмяк тапшырылды. С.Мещмандаровun узунмцддятли мязуниййятдя
вя сонра ися Петербургдакы забитляр курсунда олмасы иля ялагядар
олараг, тяхминян илйарым Я.Шыхлински онун вязифясини иъра етди. Бу
вязифянин ющдясиндян дя Я.Шыхлински баъарыгла эялди. С.Мещмандаровун олмадыьы дюврдя икинъи батарейанын щярби щазырлыг
сявиййяси хейли галдырылмыш, хидмятин тяшкили тякмилляшдирилмишди.
С.Мещмандаров эери гайытдыгдан sonra Я.Шыхлински щямин батарейада галды. Батарейанын баш забити вязифясини иъра етмякля Я.Шыхлински йени эялян ясэярлярин щярби щазырлыьынын артырылмасы иля хцсуси
мяшьул олурду (34).
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1904-ъц илдя Я.Шыхлинскинин hərbi xidmətinin Порт-Артур дюврц
башлайыр. Бу мцщарибядя Азярбайъан щярбчиляринин ян эюркямли
нцмайяндяляриндян Сямяд бяй Мещмандаров да иштирак едирди.
Щямин мцщарибянин башланмасына гядяр Сямяд бяй дя зянэин вя
сынагларла долу бир хидмят йолу кечмишди. 1855-ъi ил октйабрын
16-да Лянкяранда анадан олмуш Сямяд бяй илк тящсилини Бакыдакы
Яддадийя (реалны) мяктябиндя алмышды. Бурадакы тящсили заманы
рус дилини кифайят гядяр дяриндян юйрянмиш вя бунунла да эяляъяк
тящсилини Русийанын али мяктябляриндя давам етдирмяк цчцн зярури
бир шярти йериня йетирмишди. Бакыдакы тящсил дюврц эянъ Сямяд
бяйин дцнйаэюрцшцнцн формалашмасында щялледиъи тясиря малик олмушду. Мящз бурада охуйаркян о, тящсилини Русийада давам етдирмяйи, юзц дя щярбчи олмаьы гярара алды.
Беляликля, Сямяд бяй Мещмандаров 1873-ъö илдя Петербурга
йолланараг Константин щярби мяктябиня дахил олду. Щямин мяктяби битиряряк илкин забит рцтбяси олан прапоршик рцтбясини алан
Сямяд бяй 1875-ъi илдя 1-ъи Тцркцстан топчу бригадасынın 3-cö
батарейаsında xidmətə başladı. Забит щяйатынын илк сынаглары иля дя
Сямяд бяй бурада растлашды. Хидмяти вя фяалиййяти иля бу пешяйя
олан мараьыны вя габилиййятини сцбут етди. Онун аз вахтдан сонра
нювбяти рцтбяйя лайиг эюрцлмяси дя буну тясдиг едир.
Сямяд бяйин хидмят етдийи бригада 1876–78-ъи иллярдя чар Русийасынын Орта Асийайа гаршы ишьалчылыг планларынын щяйата кечирилмясиндя иштирак едирди. Сямяд бяй бу кампанийада илк дяфя
щярби ямялиййатлара гатылмыш, она вя онун батарейасына щяваля
олунмуш вязифяляри йцксяк пешякарлыгла йериня йетирмишди. Бу хидмятляриня эюря о, цчцнъц дяряъяли Станислав ордени иля тялтиф
едилмишди (35).
ХЫХ ясрин сонуна кими олан дюврц Сямяд бяй Мещмандаровун
характеринин там формалашмасы, забит вя инсани эюрцшляринин бцтювляшмяси, сечдийи пешяйя мцнасибятин сафлашмасы вя сабитляшмяси дюврц кими дя характеризя етмяк олар. Щямин дювр ярзиндя
онун ъаванлыг чыльынлыьы иля щяйат мцдриклийи цз-цзя дурмушду.
Анъаг растлашдыглары, мцталияляри ону эцнц-эцндян инсани принсипиаллыьа доьру истигамятляндирирди. Забит тялябкарлыьы иля инсани
кейфиййятляри цзви шякилдя бирляшдийи цчцн иди ки, 1879-cu ildən
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etibarən хидмят етдийи 2-ъи топчу бригадасында ону забит мящкямясинин цзвц сечмишдиляр. Бурада о, сящв етмиш, чыхылмаз вязиййятя дцшмцш щямкарларына мцмкцн олан гайьыны эюстярмякля
бярабяр, онлара гаршы тялябкар мювге тутмагдан да чякинмирди.
1885-ci ildə S.Mehmandarov 38-ci topçu briqadasına təyin
edildi. Bu briqada Qafqazda yerləşirdi. 1894-cü ildə isə o, Varşava
hərbi dairəsinə göndərildi və burada da topçu hissələrində xidmətini davam etdirdi. 1898-ci ildə Səməd bəy 3-cü atıcı-topçu divizionunun batareya komandiri təyin edildi. Elə həmin ildə S.Mehmandarov komandiri olduğu batareya ilə birlikdə Zabaykalye bölgəsinə köçürüldü. S.Mehmandarov 1876-cı ildə podporuçik, 1877-ci
ildə poruçik, 1882-ci ildə ştabs-kapitan, 1890-cı ildə kapitan,1898-ci
ildə isə podpolkovnik rütbəsinə layiq görüldü. Həmin müddət ərzində Müqəddəs Stanislav ordeninin 3-cü dərəcəsi ilə (1876), Müqəddəs Anna ordeninin 3-cü dərəcəsi ilə (1881), Müqəddəs Stanislav
ordeninin 2-ci dərəcəsi ilə (1891), Müqəddəs Anna ordeninin 2-ci
dərəcəsi ilə (1896) və Müqəddəs Vladimir ordeninin 4-cü dərəcəsi
ilə (1899) ilə və medallarla təltif edilmişdi (36).
Xidmət illərində С.Мещмандаров Азярбайъанла да ялагясини
кясмирди, Азярбайъан халгынын иътимаи щяйаты иля сых ялагя сахлайырды. Русийанын елми-техники тяряггиси, габагъыл фикирляри иля
аз-чох таныш олан Сямяд бяй юз халгынын, цмумян, мцсялман
халгларынын ъящалятдя сахланылмасыны цряк аьрысы иля гябул едирди.
Мараглыдыр ки, Сямяд бяй бу истигамятдяки фикир вя дцшцнъялярини
цмумиляшдиряряк мятбуат сящифяляриндя чап етдирирди. Щямин йазылардан эюрцнцр ки, Сямяд бяй Азярбайъандан узагларда олмасына бахмайараг, Азярбайъанын иътимаи фикрини наращат едян мясялялярин мцзакирясиндя фяаллыгла иштирак едирди. Юзц дя о, иътимаи
фикирдя ъанланмайа сябяб олан бир сыра мараглы тяклифляр вя мцлащизяляр иряли сцрмцшдц. Анъаг нязяря алмаг лазымдыр ки, щямин
мцлащизяляр Сямяд бяйин характеринин вя шяхсиййятинин илкин
формалашма дюврцнцн мящсуллары иди вя сонралар да щямин фикирлярин цзяриндя галдыьыны иддиа етмяк олмаз. Бцтцнлцкдя, публисистикайа мейл С.Мещмандаровун эянълик дюврцня аиддир.
Тядгигатчылар С.Мещмандаровун мягаляляриндя юз яксини
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тапмыш фикирляри маарифчилик идейалары кими гиймятляндиряряк бу
идейаларын тяблиьи сащясиндя ону Р.Яфяндийев, П.Вялибяйов,
Т.Байрамялибяйов, Ф.Кючярли, Я.Ъаваншир вя диэяр зийалыларла бир
сырайа гоймушду. Бу да ХЫХ ясрин сонунда Азярбайъанын иътимаи
фикир щяйатында С.Мещмандаровун йерини эюстярирdi (37).
С.Мещмандаровун бу дюврдя йаздыьы мягаляляри Тифлисдя няшр
олунан «Новойе обозренийе» гязетиндя чап олунурду. Бу гязетдя
онун илк мягаляси 1892-ъи илдя чап олунмушду. Щямин мягаля
«Мцсялманларын эерилийинин сябябляри» адланырды. 1894-ъц илдя бу
гязетдя онун даща цч мягаляси чап олунду. Онлар «Ня етмяли?»,
«Ибтидаи гираят дярсляри» вя «Мцсялман мцщафизякарлыьы ялейщиня»
адланырдылар. Бунлардан башга, С.Мещмандаровун «Новороссийский телеграф» гязетиндя дя йазылары дяръ олунурду. Ейни заманда
онун Исмайыл бяй Гаспарлынын тясисчиси вя редактору олдуьу
«Тяръцман» гязетиндя дя йазыларынын чап олундуьу эцман едилир.
Чцнки С.Мещмандаровун галдырдыьы мясяляляр бу гязетдя дя
эениш мцзакиряляря сябяб олмушду.
«Мцсялманларын эеридя галмасынын сябябляри» адлы мягалясинин
мязмунуну мцсялманларын эеридя галмасынын сябябляри барядя
мцлащизяляр тяшкил едирди. Сямяд бяйин бу мясяля иля баьлы юзцнямяхсус фикирляри вар иди вя щеч шцбщясиз ки, щямин фикирляр Русийанын иътимаи щяйатында растлашдыьы елми дяйярлярин тясири алтында формалашмышды. С.Мещмандаров бу мясяля иля баьлы нязярлярини бир
нюв Авропайа дикир вя орада дини ещкамчылыьын шяргдяки гядяр
эцълц олмадыьыны, онун иътимаи бялайа чеврилмядийини вя нятиъядя
иътимаи тяряггийя янэял олмадыьыны ифадя етмяйя чалышырды. Буна
эюря дя С.Мещмандаров бир тяряфдян мцсялман халгларыны бцрцмцш олан ъящалятя, фанатизмя гаршы чыхыş едир, диэяр тяряфдян дя
тящсилин вя маарифин давам етдирилмясини, халг арасында елми биликлярин вя она мараьын артырылмасыны зярури билирди. Сямяд бяй тякъя
оьланларын дейил, гызларын да тящсиля, маарифя ъялб едилмясини vacib
sayırdı вя онун фикринъя, бу йолла эерилийин арадан галдырылмасына
наил олмаг оларды.
Бу фикирляриндя С.Мещмандаров доьрудан да özünü маарифчи
kimi göstərir вя иътимаи тяряггинин ялдя едилмясиндя маарифчилийи
башлыъа йол сайырды. Бунунла беля, Сямяд бяй ислам дяйярляринин
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цзяриндян дя щеч дя тамамиля хятт чякмирди. Анъаг о, бу дяйярлярля мювщуматын вя ещкамчылыьын арасындакы сярщядин дцзэцн
мцяййянляшдирилмясиня чаьырырды.
1894-ъц илдя Сямяд бяй Мещмандаров артыг Варшава щярби
даирясиндя хидмят едирди. «Новойе обозренийе» гязетиндя чап
олунан мягалялярин дя бурада йазылдыьы эцман олунур. Лакин бу
барядя гяти бир фикир сюйлямяк чятиндир.
С.Мещмандаров бурада да юзцнц савадлы, габилиййятли вя ишэцзар забит кими танытдыра билмишди. Щямин кейфиййятляри нязяря
алынараг Сямяд бяй щям гарнизон забит мящкямясинин, щям дя
даиря щярби мящкямясинин цзвц сечилмишди. Бу хидмят илляри щям
дя илдян-иля Сямяд бяйин пешякарлыьыны артырырды.
Йени ясрин яввялляриндя Сямяд бяй артыг Забайкал ялащиддя
топчу дивизионунда хидмят едирди. Командири полковник Шивилин
олан бу дивизион ики батарейадан ибарят иди. Биринъи батарейайа подполковник Енэелман, икинъи батарейайа ися подполковник Сямяд
бяй Мещмандаров командирлик едирди. Йухарыда дейилдийи кими, еля
бу дивизиондакы хидмяти заманы Сямяд бяйля Ялиаьа Шыхлинскинин
щяйат йоллары кясишмишди. Я.Шыхлински дя Забайкал дивизионуна тяйин
едилмишди. Анъаг о, Сямяд бяйин батарейасында дейил, биринъи батарейада хидмят едирди.
Забайкал дивизионунда хидмят едяркян Сямяд бяй йенидян
щярби ямялиййатларда иштирак етди. 1899„1901-ъи иллярдя Чиндя баш
верян антиимпериалист цсйанлар бир сыра бюйцк дювлятляри ъидди тяшвишя салмышды. Она эюря дя бирэя сяйлярля бу цсйан йатырылды.
Цсйанын йатырылмасында Америка, Инэилтяря, Франса, Алманийа, Италийа, Йапонийа, Австрийа-Маъарыстанла бирликдя Русийа да йахындан иштирак едирди. Щямин тящлцкяни еля йериндяъя мящв етмяк
цчцн Чин яразисиня щярби гцввя эюндярилмяси гярара алынды. Бунун
цчцн хцсуси дястя йарадылды вя эенерал-майор Ренненкампф онун
команданы тяйин едилди.
Забайкал топчу дивизиону да бу дястянин тяркибиня дахил едилмишди. Дивизион 1900-ъц ил ийунун яввялляриндя дюйцш бюлэясиня
доьру щярякятя башлады. Сретенскя гядяр дивизион гатарла щярякят
етди. Орадан ися дивизион вя бир сыра пийада бюлмяляри ilə birlikdə
цч чай эямисиня миндирилди вя йола салынды.
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Амур чайы иля щярякят заманы щярби гцввяляря, о ъцмлядян дя
С.Мещмандаровун батарейасына верилян илк тапшырыг саь сащилдяки
Махо шящяринин тярк-силащ едилмяси олду. Бурада тяряфляр арасында
башланан дюйцш еля дя узун чякмяди. Чин цсйанчылары анладылар ки,
онларын рус гошунларына мцгавимят эюстяряъяк гядяр гцввяляри
йохдур. Она эюря дя шящяри тярк едяряк эери чякилдиляр.
Ийул айынын 19-да Благовешшенск шящяри дя яля кечирилди. Рус
гошунларынын рящбярлийи силащлы цсйанчылары дюйцшя ъялб едяряк
мящв етмяк истяйирди. Анъаг бунун цчцн еля бир чевик тактика нцмайиш етдиря билмирди. Гошунлар щяр щансы бир йашайыш мянтягясиня
чатанда она дюйцш дцзцлцшц алмаг, мювге тутмаг ямри верилирди.
Бу ямр йериня йетириляня кими Чин цсйанчылары мянтягяни тярк едя
билирдиляр.
Гошунлар Благовешшенскдя дайанаркян эенерал Реннекампф
400 казакла вя С.Мещмандаровун батарейасындан олан ики ядяд
топла бярабяр, иряли щярякят етди. Бу гцввя Зцря чайында бир цсйанчы дястяни мяьлуб едяряк Кичик Хинган даьынын ятякляриндя йени
бир дюйцшя эирмишди. Анъаг бурада мялум олду ки, архадан топчу
гцввяляри вя сцвари бюлмяляри эялмяся, цсйанчыларын мцгавимятини гырмаг мцмкцн олмайаъагдыр. Беля оланда архада галан
гцввялярдян С.Мещмандаровун батарейасы бцтцнлцкля, биринъи
батарейанын бир щиссяси вя бир сцвари табору Ренненкампфын кюмяйиня йолланды.
Августун 3-дя цсйанчыларла нювбяти дюйцш баш верди. Бу дюйцшдя С.Мещмандаровун батарейасы да иштирак етмяли иди. Дюйцш заманы онун батарейасынын етибарлы вя цсйанчыларын эюря билмяйяъяйи
мювгелярдя эизлядилмяси гярара алынды вя бунун цчцн йахынлыгдакы мешяляр сечилди. Цсйанчылар яввялъядян эцман едиблярмиш ки,
рус топларынын эизлядилмяси цчцн щямин аьаълыг ян мцнасиб йердир
вя она эюря дя ораны миналайыблармыш. С.Мещмандаровун батарейасы ора йахынлашанда эцълц партлайыш баш верди вя нятиъядя
батарейанын дюрд аты вя ики ясэяри щялак олду.
Бир нечя эцндян сонра гошунлар Тситсикара шящяриня йетишдиляр.
Дюйцшя башламамышдан яввял эенерал-майор Ренненкампф чинли
эенерал Шеунун йанына адам эюндяряряк шящяр гапыларынын ачылмасыны вя тяслим олмаларыны тяляб етди. Анъаг чинли эенерал бу
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тялябля разылашмады. Онда Ренненкампф шящяри мцщасиря етмяк
вя орадакы силащлы дястяляри мящв етмяк барядя ямр верди. Бу
барядя С.Мещмандарова да эюстяриш верилди. Сямяд бяйин батарейасы иля бярабяр, ики сцвари бюлцйц долама йолла шящярдян
чыхмаьа ъящд эюстярян цсйанчыларын гаршысыны алмалы иди. Эюрцнцр,
цсйанчылар мцгавимят эюстярмяйин мянасызлыьыны анламышдылар.
Она эюря дя онларын чоху силащы атараг шящярдян чыхмаьа чалышырдылар. С.Мещмандаров да тяйин олунан йердя мящз силащсыз цсйанчыларла растлашмышды вя буна эюря дя онларын щярякятиня мане
олмаг фикриндя дейилди. Ренненкампф буну ешидиб щирслянди вя
С.Мещмандарова ямр етди ки, цсйанчылара атяш ачсын. Я.Шыхлински
хатиряляриндя бу щадися иля баьлы йазырды: «Чин гошунлары силащсыз
олараг Мещмандаровун йанындан ютцб кечирдиляр. Ренненкампф
Мещмандарова ямр етди ки, онлара атяш ачсын. Мещмандаров ися
ъаваб вериб деди ки, силащсыз адамлара о, атяш ача билмяз. Лакин
бунун ардынъа икинъи бир ямр эялди. Бу ямрдя дейилирди ки, яэяр командир бу ямри йериня йетирмяся, мящкямяйя вериляъякдир.
Мещмандаров силащсыз чинлилярин башы цстцндя бир нечя дяфя
атяш ачдырды. Чинлиляр дярщал гайытдылар» (38).
Чин яразисиндя верилян дюйцш тапшырыгларынын иърасы, С.Мещмандаровун эюстярдийи йцксяк пешякарлыг вя мящарят йухары команданлыг тяряфиндян лайигинъя гиймятляндирилди вя о, 3-ъц дяряъяли Владимир ордени иля тялтиф едилди.
Дюйцш тапшырыглары йериня йетирилдикдян сонра С.Мещмандаровун командир олдуьу икинъи батарейа Харбин гарнизонунда сахланылды. 1902-ъи илдя Сямяд бяй артыг полковник рцтбясиндя иди.
Щямин илин май айында о, мязуниййятя бурахылмасы барядя йухары
команданлыг гаршысында вясатят галдырды. Bu вясатят мцсбят гаршыланды вя она алты айлыг мязуниййят верилди. С.Мещмандаров юз
мязуниййятини Петербургда кечирди. Еля мязуниййят дюврцндя дя
Житомирли Йелизавета Николайевна Теславла аиля щяйаты гурду (39).
Мязуниййят мцддяти битдикдян сонра С.Мещмандаров забит
топчу курсларына эюндярилмясини хащиш етди. Сямяд бяйин бу хащиши
дя гябул олунду вя мязуниййятдян сонра йедди ай да топчу курсларында тящсил алды. Юзцня тялябкарлыгла йанашан С.Мещмандаров
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мядян щяртяряфли забит кими йетишя билмязди. Буна эюря дя С.Мещмандаров топчулуьун тактики-техники имканларыны, мювге дюйцшляриндя топларын зярбя гцввясиндян истифадя едилмяси тактикасыны,
мющкямляндирилмиш мювгелярин мцдафияси заманы пийада иля
топчу гцввяляринин гаршылыглы фяалиййятини дяриндян юйрянирди. ХХ
ясрин яввялляриндя рус ордусунун истифадясиня верилмиш цчдцймяли
топлар, минаатанлар, щаубитсалар, щабеля топларын мцхтялиф нювляри
С.Мещмандаров тяряфиндян кифайят гядяр пешякарлыгла юйрянилмишди. Сямяд бяй бцтцнлцкдя топчулуьун дюйцшдя истифадясиндя
чох эениш ямяли вярдишляр ялдя етди вя она эюря дя мащир бир топчу
кими щюрмят вя ещтирам газанды.
1903-ъц илин нойабрында йенидян эери „ юз батарейасына гайыданда онун щяйатында бюйцк дяйишикликляр баш вермишди. Яввяла о,
аиля щяйаты гурмушду, сонра тящсил алараг нязяри вя практики биликлярини тякмилляшдирмишди. Щиссядя ися ону башга бир севинъ
эюзляйирди. Чин яразисиндяки дюйцшляря эюря С.Мещмандаров цзяриндя «Иэидлийя эюря» сюзляри йазылмыш Гызыл гылынъла мцкафатландырылды.
Йухарыда дейилдийи кими, С.Мещмандаров Петербургда оларкян
онун батарейасына команданлыг етмяк Ялиаьа Шыхлинскийя щяваля
олунмушду. Сямяд бяй эери гайыдандан сонра Я.Шыхлински эюрдцйц ишляр барядя она мялумат верди вя пул галыьыны, щабеля онун
гябул едилмяси барядя актлары тягдим етди. Я.Шыхлинскинин тямизлийиня ямин олан Сямяд бяй пул галыьыны саймадан актлара гол
чякди. Онун Я.Шыхлинскийя бу дяряъядя етибар етмяси ятрафындакылары тяяъъцб ичярисиндя гоймушду. Я.Шыхлински щямин щадисяни юз
хатиряляриндя бу ъцр тясвир едирди: «1903-ъц илин нойабрында
Мещмандаров юз щиссясиня гайытды. Щяйата кечирдийим бцтцн
тядбирляримля таныш олараг чох разы галды. Тядбирляр ися бунлардан
ибарят иди: бизим кичик щиссямиздя гянаят едилмиш хейли пул варды,
йухары идаряляр бу пуллары бизим ялимиздян ала билярдиляр. Мян бу
пулун бир щиссясини юз батарейамыз цчцн хяръляйиб бцтцн топларын
вя арабаларын атлары цчцн гошгу лявазиматы алдырмыш, сонра бцтцн
шяхси щейят цчцн бащалы, чох исти йорьанлар эятиртмишдим. Москвада щазырланмыш эюзял бир файтон вя с. алмышдым. Бу файтонун
юзцнцн аккумулйатору, електрик фяняри вар иди. Бунларын щамысына
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21 мин манат хярълямишдим. 17 мин манатымыз йеня галырды.
Мещмандаров батарейаны гябул етди, бцтцн дяфтярлярдя вя
пулун гябул едилмяси актында гол чякди, амма пуллары саймады.
Мян тяяъъцб едяряк пуллары нийя саймадыьыны сорушдугда эцлцмсяйяряк:
„ Сиз ки саймысыныз, мяним саймаьа ещтийаъым йохдур „ дейя
ъаваб верди.
Мещмандаров щямишя кефи саз оланда етдийи кими инди дя
шапкасыны йан гойараг ачары ъибиня салды вя евиня эетди. Кичикрцтбяли йолдашларым бу ишя чох тяяъъцб етмишдиляр, чцнки командирляримизин дювлят пулу цчцн неъя ъан йандырдыьыны йахшы билирдиляр.
Мян онлара баша салдым ки, Мещмандаров кими адамлар бир адама
бир дяфя инандылармы, щяр ъящятдян инанарлар, мяни ися Мещмандаров 1888-ъи илдян таныйыр» (40).
3. Azərbaycanlı zabitlərin Port-Artur döyüşlərində iştirakı
1904-ъц ил йанвар айынын сонларында Порт-Артур ətrafında башлайан rus-yapon müharibəsi Rusiya ordusu sıralarında xidmət edən
azərbaycanlı zabitlərin böyük bir dəstəsi üçün ilk döyüş məktəbi
oldu və bu müharibədə onlar zəngin döyüş təcrübəsinə yiyələndilər. Həmin zabitlər arasında Səməd bəy Mehmandarov, Hüseyn
xan Naxçıvanski, Əliağa Şıxlinski, Əmir Kazım Mirzə Qacar,
Feyzulla Mirzə Qacar, Əsəd bəy Talışınski, Əliqulu Mirzə Qacar,
İlyas bəy Ağalarov, İbrahim ağa Usubov, Gəray bəy Vəkilov,
Ağababa Sadıqov, Zülfüqar bəy Bağırbəyov, Kərim bəy Novruzov,
Davud bəy Yadigarov və başqaları var idi (41).
Hüseyn xan Naxçıvanski bu döyüşdə könüllü olaraq iştirak
etmək arzusunda olmuşdu. Rusiya sarayına yaxın əlaqələri olmasına baxmayaraq, onun paytaxtdan uzaqlaşmaq arzusuna müsbət
yanaşılmış və Rusiya imperatoru tərəfindən ona 2-ci Dağıstan atlı
alayının formalaşdırılması tapşırılmışdı. Məlumdur ki, H.Naxçıvanski sonradan həmin alayın komandiri təyin edildi və həmin
alayla da rus–yapon müharibəsinə yollandı. O öz alayı ilə 1904-cü
ilin yayından etibarən Mancuriyada aparılan döyüşlərə qoşuldu.
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Avqust ayının ikinci yarısında Lyaoyan yaxınlığındakı döyüşlərdə
H.Naxçıvanskinin rəhbərlik etdiyi alay həvalə olunan tapşırıqları
uğurla yerinə yetirdi və bu döyüşə görə H.Naxçıvanski Müqəddəs
Anna ordeninin 2-ci dərəcəsinə layiq görüldü. Sonrakı aylarda
Hüseyn xan Naxçıvanski «Şaxey» adı ilə tanınan döyüşdə (sentyabrın sonu–oktyabrın əvvəli), oktyabrın ortalarında Xalan-Toza
və Yantayszı kəndləri ətrafındakı döyüşlərdə, dekabr ayında Kalixe
və İnkoy kəndləri ətrafındakı döyüşlərdə iştirak etdi. Rus–yapon
müharibəsinin son günlərində Hüseyn xan Naxçıvanski komandirlik etdiyi atlılarla gərgin döyüşlərdə iştirak etdi və Rusiya qoşunlarının ümumi uğursuzluqlarına baxmayaraq, həvalə olunmuş tapşırıqları lazımınca yerinə yetirdi. Bu döyüşlərdə əldə etdiyi uğurlarına görə Hüseyn xan Rusiyanın 5 yüksək ordeninə, o cümlədən
Müqəddəs Georgi ordeninin 4-cü dərəcəsinə layiq görüldü (42).
Landunqau kəndi ətrafında yapon qoşunlarının mövqeləri üzərinə həyata keçirdiyi sürətli və səmərəli hücuma görə Hüseyn xan
1907-ci ildə Rusiyanın ali hərbi mükafatı olan Müqəddəs Georgi
ordeninin 4-cü dərəcəsinə layiq görüldü. Təqdimat sənədlərində
bildirilirdi ki, Hüseyn xan çətin vəziyyətdə qərar tutan 1-ci Zabaykalye kazak batareyasının müdafiəsinin təmin edilməsi üçün belə
bir döyüşü həyata keçirmək tapşırığı almışdı. Adı çəkilən batareya
bütün sursatını işlətdikdən sonra onun yaponlar tərəfindən məhv
edilmək təhlükəsi ilə qarşılaşmışdı. Hüseyn xan tapşırığı yerinə
yetirmək üçün komandirlik etdiyi alayla yaponların cinahına zərbə
endirdi və çevik manevrlə yaponları məcbur etdi ki, müdafiə
mövqeyinə keçsinlər. Sonradan yaponlar qüvvələrini cəmləşdirərək Hüseyn xanın atlılarını atəşə məruz qoysalar da, bu atlılar çətin
vəziyyətdə olan batareyanı ağır vəziyyətdən qurtara bildilər (43).
Hüseyn xan Naxçıvanskinin komandiri olduğu 2-ci Dağıstan atlı
alayının tərkibində digər bir azərbaycanlı zabit Feyzulla Mirzə
Qacar da rus–yapon müharibəsində iştirak etmişdi. O, bu alayın bölük komandiri idi. Döyüşlərin birində yaralansa da, bütünlükdə
göstərdiyi şücaətə görə Rusiyanın üç ordeni ilə təltif edildi və
müharibənin sonlarına yaxın yasavul rütbəsinə layiq görüldü (44).
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Rus-yapon müharibəsi Səməd bəy Mehmandarovla Əliağa
Şıxlinskinin də xidmət həyatında xüsusi bir yerə malikdir. Çünki
həmin müharibənin gedişində bu zabitlərin hər ikisi hərbçi istedadını və təşkilatçılıq qabiliyyətini daha əyani şəkildə nümayiş etdirdilər və bu keyfiyyətlərini daha da zənginləşdirdilər. Рус-йапон
мцщарибяси Rusiya tarixшцnaslığında щаггында ян чох йазылан мцщарибялярдян биридир. С.Мещмандаров бу мцщарибя иля баьлы
ясярлярдя иэид, горхмаз, истедадлы, диэярляриня нцмуня олаъаг бир
забит кими тясвир едилмишдир. Бцтцн ясярлярдя о, принсипиаллыьы тямсил едян забит кими эюстярилмишдир. Онун ян аьыр вахтларда ясэярлярля дил тапмасы, онлары сяфярбярлийя ала билмяси вя онлара гайьысы да забитлийя мяхсус олан ян мцсбят кейфиййятляр kimi qabardılmışdır.
Порт-Артур галасынын гурудан мцдафиясини 4-ъц Шярги Сибир
дивизийасы иля 7-ъи Шярги Сибир дивизийасы тямин едирдиляр. Бунлардан
ялавя, дюйцш бюлэясиндя 5-ъи Шярги Сибир алайы, 3-ъц Шярги Сибир
дивизийасынын кичик бюлмяляри, щабеля ики сярщяд бюлмяси олса да,
ясас аьырлыг адлары чякилян дивизийаларын цзяриня дцшмцшдц. Сямяд
бяй Мещмандаров 7-ъи Шярги Сибир дивизийасынын тяркибиндя иди. Бу
дивизийанын йарадылмасы барядя 1903-ъц илин ийунунда ямр верилмишди. Яслиндя илк вахтлар тяркибиндя дюрд алай, цч топчу батарейасы
вя бир истещкам табору олан бригаданын йарадылмасы вя онун Квантун йарымадасынын мцдафиясиня ъялб едилмяси мягсядяуйьун билинмишди. 1904-ъц илин йанвар айынын 17-дя 4-ъц вя 7-ъи бригадаларын дивизийайа чеврилмяси барясиндя ямр имзаланды. 7-ъи Шярги
Сибир дивизийасы йени йарадылмыш бир бирляшмя иди. Онун тяркибиня
дахил олан алайлар Rusiyanın müxtəlif dairələrindən gətirilmişdi.
Галаны мцдафия едяъяк артиллерийа гала вя сящра топларына бюлцнмцшдц. Гала топлары айрыъа бир щиссядя бирляшдирилмишди. Сящра
топлары ися piyada дивизийаларınа верилмишди. 1904-ъц илин йанвар
айынын 22-дя алынан ямря мцвафиг олараг топчу щиссяляря дя тяркибиня дахил олдуглары дивизийаларын нюмряляри верилди. 4-ъц Шярги
Сибир дивизийасынын тяркибиндя 4-ъц Шярги Сибир топчу бригадасы,
7-ъи дивизийанын тяркибиндя ися 7-ъи Шярги Сибир топчу дивизиону йарадылды. 4-ъц Шярги Сибир топчу бригадасы 4 батарейадан ибарят иди.
Онлардан икиси С.Мещмандаровун вя Я.Шыхлинскинин хидмят етдик52

ляри Забайкал дивизионунун ики батарейасы иди. Я.Шыхлински дя 4-ъц
Шярги Сибир топчу бригадасында хидмят едирди.
Сямяд бяй Мещмандаров ися йени йарадылмыш 7-ъи Шярги Сибир
топчу дивизионунун командири тяйин едилмишди (45). Бу дивизионда
цч батарейа вя 26 ядяд сящра топу вар иди. Дивизионун 1-ъи вя 2-ъи
батарейалары 37-ъи топчу бригадасындан алынмышдылар. Щямин батарейалар Порт-Артура апрел айынын 3-дя вя 4-дя эялиб чатмышды. Дивизионун 3-ъц батарейасы ися вахтиля Порт-Артурда йарадылмыш топчу
батарейасы иди.
7-ъи Шярги Сибир piyada дивизийасынын командири эенерал-майор
Р.И.Кондратенко иди. Эенерал-майор Кондратенко кифайят гядяр
принсипиал, вязиййяти айыг башла гиймятляндирмяйи баъаран бир шяхс
иди. Бцтцн тарихи ядябиййатда Р.Кондратенко Порт-Артурун мцдафиясиндя бюйцк зящмяти вя ролу олан бир командир кими гиймятляндирилир.
С.Мещмандаровла эенерал-mayor Кондратенко арасында чох ишэцзар вя мещрибан мцнасибятляр мювъуд иди. Онларын бирэя фяалиййяти Порт-Артур гарнизонунун мцдафия габилиййятини хейли артырмышды.
С.Мещмандаровун 7-ъи Шярги Сибир топчу дивизионунун 1-ъи
батарейасына подполковник Добров, 2-ъи батарейасына подполковник Скрыдлов, 3-ъц батарейасына ися подполковник кнйаз
Чхеидзе командирлик едирди. Бу батарейалардан щяр бири С.Мещмандаров цчцн йени батарейалар иди вя яввялдян онларын щеч бири
иля танышлыьы йох иди. Щямин батарейаларын щансы дюйцш потенсиалына
малик олмасындан да Сямяд бяй хябярсиз иди. Юзц дя дивизионун
мцщарибя шяраитиндя тяшкили, 1-ъи вя 2-ъи батарейаларын ися йалныз
апрел айында онун сярянъамына эялиб чыхмасы шяхси щейятин дюйцш
щазырлыьы иля мяшьул олмаг имканыны чятинляшдирирди. Она эюря дя
Сямяд бяй Мещмандаров щяр кичиъик имкандан истифадя едяряк
топчуларын щазырлыьыны тякмилляшдирмяйя, онлара дюйцшкян
ящвал-рущиййя ашыламаьа чалышырды. Топ мювгеляринин лазыми
шякилдя щазырланмамасы ися топчуларын вязиййятини даща да чятинляшдирирди. Ъябщя хятти бойу мювъуд олан истещкам тикилиляринин
чоху дцшмян мцшащидясиндян эизлядилмямишди. Бир чох мювгеляр
вя мцшащидя мянтягяляри мцдафия хяттиндян кянарда галмышды.
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Топлар чох вахт йахшы йерляшдирилмядийиндян йахын ятрафы атяшя
тута билмирди, ъинащлар ися чох вахт топларын атяшиндян кянарда
галырды. Бундан башга бир сыра диэяр амилляр дя гошунларын вя о
ъцмлядян дя конкрет олараг топчуларын сямяряли фяалиййятиня
чятинлик йарадырды. Бцтцн бунлар гошунларын шяхси щейятиндян даща
артыг зящмят вя енержи тяляб едирди.
С.Мещмандаров да мювъуд олан бу чятинликлярин, щабеля силащ
вя сурсат чатышмазлыьынын ялавя чятинликляр кими гаршыда дайандыьыны эюрцрдц вя дивизионун шяхси щейятини чятин вязифялярин йериня йетирилмясиня сяфярбяр етмяйя чалышырды. Гейд етмяк лазымдыр
ки, Сямяд бяй буна наил ола билмишди. Онун топчулары иэидлиk və
мящарятdя Порт-Артур дюйцшляриндя ад чыхармышды.
Порт-Артурун мцдафияси ики зонайа бюлцнмцшдц: Шярг вя Гярб
ъябщяляри. Шярг ъябщяси шималдан Порт-Артура эялян дямир йолу
хяттинин шярг тяряфини вя Порт-Артурун шимал-шярг ятяклярини ящатя
едирди. Гярб ъябщяси ися дямир йолу хяттиндян гярбя олан яразиляри
ящатя едирди. Щямин ъябщяни 4-ъц дивизийа мцдафия едирди. Я.Шыхлински дя бу ъябщядя иди. Шярг ъябщясини ися 7-ъи дивизийа мцдафия
едирди. Мещмандаровун дивизиону да бу ъябщядя иди. Онлар
башга-башга ъябщялярдя олдуглары цчцн аз тямасда олмушдулар.
Буна эюря дя Я.Шыхлинскинин хатиряляриндя Порт-Артур дюйцшляри иля
баьлы С.Мещмандаровун ады чох аз чякилир. Буна бахмайараг,
онларын эюрцшдцйц вахтлар, щабеля Сямяд бяйин топчуларынын Гярб
ъябщясиндя дюйцш тапшырыгларыны йериня йетирдийи вахтлар да олурду.
Порт-Артур уьрунда гуруда эедян эярэин дюйцшлярин башланмасы
1904-ъц илин апрел-май айларына тясадцф едир. Юзц дя бу дюйцşляр
Порт-Артурун ятрафында дейил, Квантун йарымадасынын шималында
башламышды. Məlumdur ki, bu döyöşlər ruslar üçün uğurla başlamadı. Bununla belə bölgədə мювге дюйцшляри ийул айынын орталарына
кими давам етди. Бу мцддят ярзиндя тяряфлярин щеч бири ъидди уьур
газанмасалар да, цстцнлцк йапонларын тяряфиндя галмагда давам
едирди вя онларын ирялийя щярякятинин гаршысынын алынмасында
С.Мещмандаровун топчуларынын да бюйцк ролу вар иди.
Ийулун 13-дя эедян дюйцшлярдя С.Мещмандаровун топларынын
сусдурулмасы цчцн йапонлар бцтцн имканларыны сярф едирдиляр.
Онларын сящра топлары рус пийадаларына гаршы истигамятляндийи щалда,
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даща узаг тясир сащясиня малик олан 120 мм мцщасиря топлары
Сямяд бяйин топларынын сусдурулмасы тапшырыьы алмышдылар. Йапонлар йахшы анлайырдылар ки, ирялийя асанлыгла щярякят етмяк цчцн
Сямяд бяйин топларыны нейтраллашдырмаг лазымдыр. Лакин эюстярилян
бцтцн ъящдляря бахмайараг, йапонлар щямин эцн Сямяд бяйин
топларына зийан йетиря билмядиляр. Чцнки дивизионун топлары кифайят
гядяр етибарлы шякилдя эизлядилмишди вя бу мясяля Сямяд бяйин
хцсуси нязаряти алтында иди.
Ийулун 14-дя давам едян дюйцшлярдя йапонларын ясас щядяфи
топчулар иди. Саь ъинащда йерляшмиш олан С.Мещмандаровун батарейалары вя диэяр топчу бюлмяляри бцтцн эцн ярзиндя йапон
топларынын атяшляриня мяруз галдылар. Тящлцкяли вязиййят йахынлашанда рус топчулары далдаланаъагларда эизлянир, азаъыг сакитлик
йаранан кими онлар да йапонлары атяшя тутурдулар. Бу минвалла
топчуларын дюйцшц ахшама кими давам етди. Анъаг йапонларын бир
сыра ялверишли йцксякликляринин яля кечирилмяси Сямяд бяйин топчуларыны, еляъя дя диэяр топчулары чыхылмаз вязиййятя сала билярди.
Она эюря дя рус гошунлары йенидян эери чякилмяк барядя ямр
алдылар. Ийулун 15-дя рус гцввяляри Гурд (Волчи) даьы бойу мцдафия мювгеляри тутдулар. Бурадакы ъябщя хяттинин саь ъинащынын
Дагушан вя Сйаогушан йцксякликляри тяшкил едирдиляр. Щямин йцксякликляр Порт-Артурун мцдафияси цчцн стратежи ящямиййят кясб
едирди. Айын 15-дя верилян дюйцш ямриндя сярщяд бюлмяляри иля
7-ъи топчу дивизионунун 1-ъи батарейасы Дагушан йцксяклийини
горумалы иди. Бу истигамятдя Сямяд бяйин 8 топу йерляширди.
Дивизионун диэяр ики батарейасы ися цмуми ещтийатда сахланылмышды.
Ийулун 16-на олан дюйцш ямриня görə ися С.Мещмандаровун
бцтцн дивизиону цмуми ещтийатда сахланылмышды. Ийулун 17-дя
йапонлар чох эцълц щцъума кечдиляр. Бязи мянбялярдя мювъуд
олан мялуматлара эюря, Гурд даьындакы мювгеляри горуйан 17
минлик рус ордусу цзяриня 50 минлик йапон ордусу щцъум етмишди.
Йапонлар топлара эюря дя цстцнлцйя малик идиляр. Рус гошунларында
йалныз сящра топлары олдуьу щалда, йапон ордусунда узагвуран
мцщасиря топлары вар иди. Буна эюря эюстярилян бцтцн ъящдляря
бахмайараг, йапонларын щцъумунун гаршысыны сахламаг мцмкцн
олмады. Дюйцшлярин эедишиндя Сямяд бяйин дивизионунун 2-ъи
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батарейасы цмуми ещтийатдан ъябщя хяттинин мяркязиня эюндярилди. Ийулун 16„17-дя ганлы дюйцшлярдя Я.Шыхлинскинин топчулары
да фяал иштирак едирди. Онун рящбярлийи алтында олан топчу батарейасы
диэяр батарейаларла бирликдя Гурд даьында мювге тутуб йапонларын
цстцн гцввяляриня зярбя ендирди. О, ики топла йапонларын 18 топдан
ибарят цч батарейасынын атяшляринин гаршысыны сахламаьа чалышырды.
Бунунла беля, ясас гцввялярин мцдафиядя зяифлийи Я.Шыхлински вя
онун топчуларынын да эери чякилмясиня сябяб олду (46).
Гурд даьындакы мювгелярин тутулмасы иля щям йапонлар, щям
дя руслар ясас диггяти Дагушан вя Сйаогушан йцксякликляриня
йюнялтдиляр. Bu йцксякликляр Порт-Артура доьру ян стратежи йцксякликляр иди. С.Мещмандаровун дивизиону да бу бюлэядя йерляшдирилмишди. Бцтцнлцкдя, Шярг ъябщяси Порт-Артур уьрунда сон
дюйцшлярин гайнар нюгтяси иди. Сонралар Шярг ъябщясинин артиллерийа
ряиси вязифяси дя С.Мещмандарова щяваля олунду. Бу ъябщядя
олан дивизион топчулары, щабеля башга топчулар Сямяд бяйин рящбярлийи алтында фяалиййят эюстярирди вя Сямяд бяйин цзяриня чох
бюйцк мясулиййят дцшмцшдц. Бурадакы дюйцшлярин талейи дя яслиндя, еля топчуларын неъя ишлямяси иля баьлы иди.
Йцксяк эярэинлик вя мясулиййят Сямяд бяйи няинки горхутмурду яксиня, о, даща бюйцк ирадя иля фяалиййят эюстярирди. Дюйцш
шяраитини дуйма габилиййяти, топларын атяшиндян дягигликля истифадя
едя билмяк мящаряти галанын мцдафия имканларыны даща да артырырды. Дюйцшлярдя Сямяд бяйин нцмайиш етдирдийи ирадя вя мцбаризлик бцтцн топчулара сирайят етмишди вя буна эюря онлар дюйцш
кейфиййятляриня эюря башга гцввялярдян фярглянирдиляр. Анъаг
топлар сащясиндя дя цстцнлцк йапонлар тяряфиндя иди. Она эюря бу
цстцнлцйц арадан галдырмаг щеч дя асан дейилди.
Август айынын 6-да йапонлар бцтцн ъябщя хятти бойу цмуми топ
щазырлыьына башлады. Топ атяшляри Шярг ъябщясиндя хцсусиля эцълц
иди. Беля анларда Сямяд бяй юз топчуларынын йанында олмаьа,
онларын бцтцн эцъцнц сяфярбяр етмяйя чалышарды. Мярщум полковник Я.Аббасов юз китабында эюстярирди ки, беля эцълц дюйцшлярин
бириндя Сямяд бяй юзцнц сцрцня-сцрцня юн хятдя йерляшмиш
топчуларын йанына йетирди вя онларын дюйцшцня рящбярлик етмяйя
башлады. Чох щалларда Сямяд бяйи ат белиндя эюрярдиляр. Бунунла
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да о чалышырды ки, гыса заман ярзиндя юз топчулары иля ялагя йарада
билсин вя онларын фяалиййятинин сямярялилийини даща да артырсын (47).
Щ.Ибращимбяйли юз китабында Я.Шыхлинскийя истинадян ашаьыдакы
сящняни тясвир едирди: «...Гала топа тутулан заман Сямяд бяй
Мещмандаров мяним мювгейимя эялди. Щямин мювге йапонлар
тяряфиндян икидцймяли топлардан 37 мм-лик хырда дяниз топуна
гядяр мцхтялиф топлар иля атяшя тутулмушду. Ейни заманда бу
мювге йапонларын тцфянэ вя пулемйот атяши алтында иди. Бу заман
Мещмандаровун йахынлыьында алты дцймя гумбара партламыш вя
йердян галхан гара палчыг онун цстцнц буламыш, лакин йараланмамышды. Мещмандаров буна ясла ящямиййят вермяйяряк бюйцк
бир сойугганлыгла ъибиндян аь дясмалыны чыхарыб эюзял, тязя палтосунун цзяриня сычрайан палчыьы силмяйя башламышды» (48).
П.Ларенконун «Стадные дни Порт-Артура» китабынын икинъи щиссясиндя дя С.Мещмандаровун характеринин бир чох ъизэиляри иля
баьлы гейдляр вардыр. Бу китабда да Сямяд бяй иэид, ъясур, гятиййятли, щеч бир чятинликдян горхмайан баъарыглы вя истедадлы бир забит
кими характеризя олунур. Диггят йетирин: «С. дахил олду вя данышды
ки, щцъума мяруз галмыш топчулардан полковник Мещмандаров
(Шярг ъябщясинин бцтцн артиллерийасынын команданы) вя подполковник Столников шяхси тящлцкясизлийя гаршы гейри-ади нифрятля йанашырлар. Бомбардман заманы батарейалары эязирляр, санки партлайан
мярмиляри щеч эюрмцрляр вя бунунла да башгаларыны тохтадырлар.
Биринъиси, гафгазлы олараг ъянэавяр кими гящрямандыр, икинъиси ися
диндар бир шяхс кими талейиня йазыланлара мцтидир» (49).
П.Ларенконун башга бир гейдиндя ися мцщарибядян горханлара,
онун тялябляри иля барыша билмяйянляря гаршы Сямяд бяйин мцнасибяти ифадя олунмушду. Мцяллифин фикриня эюря, Сямяд бяйин
щаггында данышылан кейфиййятляри топчулар тяряфиндян дя ряьбятля
гаршыланырды: «Йаралы забитлярля сющбят заманы полковник Мещмандаров щаггында даща бязи шейляри юйряндим. О, юзцнц севян, ъясур, табелийиндя оланлара гаршы ян тялябкар бир инсан имиш. Табеликдя оланлардан тяляб едир ки, шяхси иэидлийи иля нцмуня эюстярсин.
Гайнар темпераментли бир адам олараг кифайят гядяр кяскин данышыр. Сюйляйирляр ки, щцняр эюстярмяйя габил олан вя юзцня шцурлу
мцнасибят бясляйян инсанлары даща чох гиймятляндирир. Онун
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фикринъя, карйерист забитлярин ясас арзусу ися юз щяйатыны горумаг,
лайиг олмадыьы щалда орден алмагдыр. Л.Н.Толстойун зцлмя бойун
яймяк, юлдцрмякдян узаг олмаг кими идейаларына юзцнц мцти
эюстярмякля горхаглыьыны пярдялямяк истяйян инсанлары эюрмяйя
эюзц йохдур. Щирслянир ки, беляляри юзлярини, щятта щярби хидмятя дя
сохурлар. Штабс-капитан B.-йя о, бир дяфя беля демишди:
– Чох йахшы. Сян яэяр Tolstoyçusansa, бомбардман вахты юзцн
цчцн отур казaматда. Фортун qarnizonunun gözünə эюрцнмяйя вя
юзцнцн тюр-тюкцнтц эюрцнцшцнля башгаларынын овгатыны позмаьа
ъясарят етмя. Эцман едирям ки, мцщарибя гуртаран кими юз ягидянизя садиг галараг дярщал щярби хидмяти тярк едяъяксиниз» (38).
Сямяд бяй Мещмандаровун характери вя ишэцзар кейфиййятляри,
пешякарлыьы бир-бирини тамамлайырды. Буна эюря дя о, бцтюв бир
шяхсиййят вя командан кими щамынын ряьбятини газанырды.
Август айынын яввялляриндя Шярг ъябщясинин сол ъинащынын
юнцндя олан бир вя ики нюмряли редутлар да йапонларын ялиня кечди.
Бунунла да бу редутларын саьында вя солунда йерляшян 2-ъи вя 3-ъц
фортлар топларын щимайясиндян мящрум олдулар. Бу ися мцдафия
габилиййятини зяифлядя билярди. Она эюря эенерал-майор Кондратенко истещкам ряиси полковник Григоренко, Шярг ъябщясинин
артиллерийа ряиси полковник Мещмандаров, сащянин мцдафия ряиси
подполковник Раздолски иля мцшавиря кечиряряк йени топ мювгеляринин щазырланмасыны лазым билдиляр. Мещмандаровун разылыьы
иля щямин мювгеляр 2-ъи вя 3-ъц фортларын арасында сечилди. Еля
мювгеляр сечилмишди ки, орадан даща бюйцк сащяни топ атяшляринин
нязаряти алтында сахламаг мцмкцн олсун. Бу мювгеляр августун
ахырына кими щазыр олмалы иди.
Август айынын 11-дя Порт-Артурун гурудан мцдафия золаьы цч
ъябщяйя бюлцндц: Шярг ъябщяси, Шимал ъябщяси вя Гярб ъябщяси.
Шярг ъябщясинин сащяси демяк олар ки, дяйишилмяз галды. Эенерал-майор Кондратенко Порт-Артурун гурудан мцдафиясинин цмуми
команданы тяйин едилдийиндян Шярг ъябщясинин команданы 4-ъц дивизийанын бригада командири олмуш эенерал-майор Надеин, ъябщянин гала артиллерийасынын ряиси подполковник Столников тяйин едилдиляр. Полковник С.Мещмандаров ися Шярг ъябщяси гала вя сящра
артиллерийасынын цмуми ряиси иди.
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Сентйабр айында баш верян дюйцшлярдя Мещмандаровла неъя
растлашмасы барядя Я.Шыхлинскинин хатиряляриндя дя мараглы гейдляр вардыр. Бу эюрцш 3-ъц истещкамда олмушду. Щямин истещкам
3-ъц фортун сол ъинащында йерляширди. Сентйабрын 13-дя бу истещкама щцъум едян йапон гцввяляринин гаршысыны неъя алмасы барядя Я.Шыхлински беля йазырды:
«Сентйабрын 13-дя йапонлар 3-ъц истещкама гярб тяряфдян щцъум етмяйя башладылар. Бахыб эюрдцм ки, юртцлц мювгедя дурараг
бу истещкамын пийада щиссялярини щцъумдан горумаг мцмкцн
олмайаъагдыр. Буна эюря дя даьын зирвясиня ики топ чыхартдым. Бу
зирвя мяним мцшащидя мянтягям иди. Тамамиля ачыгда дуран
топларымын атяши щцъум едян йапон пийада гошунуну эерийя отуртду. Атышма сясини ешидян полковник Мещмандаров эенерал Надеинин йералты газмасындан чыхараг йаныма эялди. Мян тамамиля
ямин идим ки, ещтийатсызлыьыма эюря о, щямишяки кими инди дя
мяним абрымы алаъагдыр, лакин бу дяфя вязиййятля йахшы таныш олдугдан сонра деди:
„ Йахшы елямисиниз. Мян биринъи батарейанын бир взводунун бурайа эятирилмясини ямр едярям (бу вахта кими щямин батарейа
ашаьыда, нисбятян тящлцкясиз йердя дурурду).
Мян хащиш етдим ки, топларын йерини дяйишдиртмясин, анъаг
йарымбатарейанын икинъи взводуну иряли чякмяйимя иъазя версин.
„ Мян юзцм тякбашыма онларын ющдясиндян эялярям, –дедим.
О, дярщал буна разылыг верди.
„ Доьру дейирсиниз, бу даща йахшы олар» (50).
Октйабр айынын 13„14-дя Шярг ъябщясинин сол ъинащында дюйцшляр йенидян ъанланды. Сонрадан бу дюйцшляр ъябщянин диэяр сащяляриня дя йайылды. Я.Шыхлинскинин хатиряляриндя бу дюйцшлярин
эярэинлийи вя щямин эцнлярдя С.Мещмандаровла эюрцшмяси барядя дя гейдляр вардыр. Бу гейдляр щям дя дюйцшлярин ня дяряъядя эярэин эетмясиндян хябяр верир:
«Октйабрын 13-дя мяним йерляшдийим зирвя йеня дя тцстцлянмяйя башлады, щяр тяряфдян гранатлар йаьыр, башымызын цстцндя
шрапнелляр партлайырды. Бу атышма бир нечя эцн давам етди. Йапонлар ялбяття тяк мяним мювгелярими атяшя тутмамышдылар, онлар
бцтцн шярг бюлмясини (Шярг ъябщясини „ М.С.) башдан-баша атяш
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алтында сахлайырдылар. Батарейанын цстцндя 11 дцймяликдян тутмуш
1,5 дцймялик (37 мм) хырда мярмиляря кими щяр ъцр мярми йаьырды. Бундан ялавя, Драконовый Хребет даьынын зирвясиндя йерляшян
дцшмян пийадасы бизи орадан пулемйот вя тцфянэ атяшиня тутурду.
Беляликля, мяним батарейам сон дяряъя аьыр бир вязиййят ичярисиня
дцшмцшдц. Йапонларын атяшинин эцъцнц ашаьыдакы мисалдан эюрмяк олар: мян папаьымы батарейаны эизлядян даш диварын цстцня
гоймушдум, бешъя дягигянин ичиндя эцлляляр бу папаьы дешик-дешик етди.
Нящайят, щцъум башланды. Дцшмян топларынын вя бизим топларын
эурултусундан, дцшмян мярмиляринин выйылтысындан гулаглар батырды. Адамлар, щятта лап йахындан вердийим команданы беля
ешитмирдиляр. Буна эюря дя мян нювбя иля щяр бир топун йанына
эялиб онун щядяфини юзцм дцзялтмяйя мяъбур олурдум.
Икинъи топун йанында партлайан 6 дцймялик йапон гранаты топун
сол тяпярини даьытды, галын нишанэащы парча-парча етди, тушлайыъы-топчу Аршинскинин голларыны вя айагларыны апарараг ону бир анда
юлдцрдц, Балашевин башыны вя бойнуну гопарды. Корбушевин сол
эюзцнцн алтына дяйян бир гялпя ону ардынъа йеря сярди. Пулемйот
эцлляси ещтийат тушлайыъынын башыны дялди. Бу йалныз бир топун хидмятчиляри иди. Мяни ися анъаг гайнар бир щава бцрцдц (мян орадаъа дурмушдум).
Мяним йарымбатарейам бир нечя саат бу ъцр аьыр вязиййятдя
галды, лакин топлардан щеч бири атяшини дайандырмады. Анъаг сынмыш
тякярини вя парча-парча олмуш нишанэащыны дяйишдирмяк лазым эялдийи цчцн икинъи топ атяшини бир гядяр дайандырды вя йарымъа
саатдан сонра йеня дя атмаьа башлады.
Бирдян 3-ъц истещкамын йанындакы тяпядян щямин истещкам
хяндяйиня хырдаъа итлярин кечдийини эюрдцм. Онларын сайы-щесабы
йох иди. Бу гярибя щадисяйя диггятля бахдыгдан сонра мцяййян
етдим ки, йапонлар халис торпаг рянэли юртц алтында эизляняряк тяпядян кечирляр. Юртц алтында онларын гара айаггабылары эюрцнцрдц.
Топларым дярщал щямин йери вурмаьа башлады вя йапонларын щярякяти дайанды. Юзлярини чатдырыб хяндяйин бу тайына ашмыш олан
йапонлар мяним атяшим алтына, о бири щиссяси ися 3-ъц истещкам
топларынын атяши алтына дцшдцляр. Одур ки, сянэярдян чыхыб яввялки
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йерляриня чякилмяйя мяъбур олдулар.
Беляликля, Суи-Шин кянди йанында Драконовый Хребет даьынын
зирвясиндян атылан йапон пулемйотларынын атяши кясилди. Ахшам саат
5-я йахын йапонларын щцъуму дяф едилди. Дцшмян топларынын да
атяши демяк олар ки, тамамиля кясилди. Адамларымыза истиращят вердик.
Йерляшдийимиз тяпядя баш верян щадисяляри демя дивизион ряиси
сейр едирмиш, топчу щиссяси ряиси полковник Мещмандаров ися
шяхсян мяним батарейама эялди. О, мяним тядбир вя сярянъамларымы бяйяндийини сюйляйиб юз мянтягясиня гайытды» (51).
Октйабр айында Шярг ъябщясинин команданы эенерал-майор
Горбатовски тяйин едилди. Эенерал Горбатовски дя ъябщя хяттинин
мцдафиясиндя топлардан дцзэцн вя сямяряли истифадя едилмясиня
бюйцк ящямиййят верирди. Она эюря дя о, Сямяд бяй Мещмандаровун фяалиййятиня хцсуси диггят йетирирди. Эенерал чалышырды ки,
пийада гошунлары иля топчуларын фяалиййятини узлашдырсын вя бунунла
да мцдафия имканларыны даща да артырсын. Нойабр айынын 13-дя
йапон гцввяляринин Шярг ъябщяси цзяриня олан щцъуму эярэинлийиня эюря ян аьыр дюйцшлярдян бири иди. Йапонлар эюстярдийи бцтцн
сяйляря бахмайараг, бу щцъумла ирялиляйя билмядиляр. Онлар
чохсайлы итки веряряк эери чякилмяйя мяъбур олдулар. Йапонларын
мцгавимятинин гырылмасында щеч шцбщясиз ки, Сямяд бяйин топчуларынын да бюйцк хидмяти вар иди. Порт-Артур дюйцшц щаггында
«Оборона Порт-Артура»(Санкт-Петербург, 1910) ики ъилдлик самбаллы китаб йазмыш Й.Романовски вя А.фон Шварс 13 нойабр дюйцшляриндя С.Мещмандаровун команданлыьы алтында артиллерийанын
чох сямяряли фяалиййят эюстярдийини йазырдылар: «Ейни заманда
полковник Мещмандаровун вя подполковник Столниковун мцстягимян рящбярлийи алтында олан гала топларымыз фяал сурятдя дцшмяня ъаваб верди вя онларын батарейаларыны, щабеля яля кечирдикляри истещкамлары атяшя тутду» (52).
Мцяллифляр ону да тясдиг едирдиляр ки, рус команданлыьы топларын
дюйцшдяки ролуну даща дцзэцн гиймятляндирмяйя башламыш вя нойабр айындакы дюйцшляр заманы онларын эцъцндян даща сямяряли
истифадя етмишди. Сямяд бяй Мещмандаров да бцтцн мящарятини
вя истедадыны нцмайиш етдиряряк команданлыьы алтында олан топларын
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вя топчуларын даща сямяряли фяалиййятиня наил олмуш вя бунунла да
чох бюйцк сайда щцъума кечян йапон гцввяляринин гаршысыны
сахламаг мцмкцн олмушду. Йухарыда адлары чякилян мцяллифляр
ону да гейд едирляр ки, чох бюйцк арзуларла бу щцъума башламыш
йапонлар щеч няйя наил олмадыгда щяддян артыг гязяблянмиш вя юз
гязяблярини узагвуран топларла шящяри атяшя тутмагла сакитляшдирмишдиляр.
Нойабр дюйцшляриндян йазаркян П.Ларенко юз китабында Мещмандаровла баьлы башга бир щадисяни хатырлайыр: «Щяля август бомбардманы заманы йапонлар щисс етмишдиляр ки, щараданса, фортлар
хяттинин архасындан онлары чох сярраст атяшя тутурлар. Полковник
Мещмандаровун команданлыьы алтында 7-ъи Шярги Сибир дивизионуну (йяни сящра артиллерийасы) Шярг ъябщясинин щцъума мяруз галмыш сащясинин истещкамлар хяттинин архасындакы юртцлц йердя мювге
тутмушду вя мцдафия ишиня чох бюйцк файда верирди. Беля ки, бомбардманын илк эцнляриндя гала топларына бюйцк тяляфат верилмишди.
Сящра артиллерийасы ян шиддятли щцъумларын гаршысыны алыр вя йахынлыгда олан йапон батарейалары иля кифайят гядяр уьурла мцбаризя
апарырды» (53).
Нойабр айынын сонларында Порт-Артуру мцдафия едян гошунларын
вязиййяти хейли аьырлашды. Ъанлы иткилярин явязиня кюмяйин эялмямяси, сынга хястялийинин артмасы шяхси щейятин эцъцнц зяифлядирди. Топчуларын ися ещтийаты тцкянмякдя иди. Мярмиляр чох аз
сайда галмышды. Бу ещтийат о гядяр аз иди ки, гаршы тяряфдя мцшащидя едилян йапонлар атяшя тутулмурдулар. Мярмиляр йалныз йапон щцъумларынын гаршысынын алынмасы цчцн сахланылырды. Беля вязиййят шцбщясиз ки, Мещмандаровун команданлыьы алтында олан
артиллерийанын фяалиййятиня ъидди якс-тясир эюстярирди. Русийадан эяля биляъяк кюмяйя баьланылан цмидляр ися эцнц-эцндян пуча чыхырды.
Декабр айынын 15-дя капитан Ялиаьа Шыхлинскинин олдуьу 3-ъц
истещкам ятрафында шиддятли дюйцшляр эетди. Й.Романовски вя
А.фон Шварс адлары чякилян китабларында бу дюйцшц эениш тясвир
етмишляр. Онлар йазырлар ки, бу истигамятдя вязиййят эярэинляшдийи
анларда ъябщянин бцтцн топларынын фяалиййятиня полковник Мещмандаровла подполковник Столников шяхсян рящбярлик едирдиляр.
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Мещмандаров бу заман Лаперовски йцксякликляриндя иди. Щямин
истигамятдяки дюйцшляр бир нечя эцн давам етди. Бу истигамятдя
3-ъц форт йапонларын ялиня кечдикдян сонра рус гошунлары команданлыьында мцгавимятин давам етдирилмясинин мянасызлыьы гянаятиня эялинди. Гурудан мцдафиянин команданы эенерал Фок гала
коменданты Стесселин бу мювгейини мцдафия едирди. Йяни яслиндя,
ян йухары команданлыгда оланлар ъанларынын горхусундан мцгавимяти дайандырмаг цчцн йоллар ахтарырды. Анъаг Стессел юз фикирлярини ачыг шякилдя билдирмякдян чякинирди. О билирди ки, забитлярин
чоху, о ъцмлядян Порт-Артурун ятрафындакы дюйцшлярдя эюстярдийи
щцняр вя иэидликляря эюря эенерал-майор рцтбясиня лайиг эюрцлмцш
Мещмандаров да дюйцшлярин давам етдирилмясинин тяряфдары
идиляр. Она эюря дя Стессел декабрын 17-дя Щярби Шуранын иъласыны
чаьырды. Ахшам саат 6-да чаьырылмыш иъласда полковник Рейс, эенерал Фокун йахынлары олан забитляр бирмяналы шякилдя билдирдиляр ки,
галаны тяслим етмяк лазымдыр. Буну онлар онунла изащ едирдиляр ки,
ясэярляр йорулуб, мярми ещтийаты тцкяниб вя буна эюря дя мцдафияни давам етдирмяк мянасыздыр. Анъаг эенерал-майор Кондратенконун командири олдуьу 7-ъи дивизийанын забитляри, истещкамчылар, дянизчиляр гятиййятля билдирдиляр ки, сон няфясядяк мцгавимяти давам етдирмяк лазымдыр. Онларın sözünə görə, мярми
ещтийаты щяля йапонларын ики щцъумуну да дайандырмаьа бяс едярди. П.Ларенко юз хатиряляриндя йазырды: «3-ъц фортун алынмасы иля
бизим артиллерийанын вязиййяти писляшибми? „ суалына Мещмандаров
ъаваб верди ки, щеч бир писляшмя эюрмцр вя 3-ъц фортун алынмасы
артиллерийа вязиййятиня щеч бир тясир эюстярмямишдир».
Бу мцшавирядя мцгавимятин давам етдирилмясинин тяряфдарлары
цстцн эялдиляр вя дюйцшцн щялялик давам етдирилмяси гярара алынды.
Анъаг бу гярар бир чох забитляри, о ъцмлядян дя эенерал Фоку гане етмирди. Она эюря декабрын 18-дя эенерал Фокла Мещмандаров
арасында ъидди мцбащися баш верди. Бу мцбащисядя Фок Мещмандарову инандырмаьа чалышырды ки, артыг галаны горумаг мцмкцн дейил. Мещмандаров ися билдирирди ки, айры-айры мцдафия мювгеляринин
итирилмяси щеч дя там мяьлубиййят демяк дейил. Икинъи мцдафия
хяттиндя щяля мцгавимят эюстярмяк олар.
Щямин эцн Мещмандаровун топчулары чох аьыр бир дюйцшдя иш63

тирак етдиляр. Онлар итирилмиш олан 3-ъц форту, щабеля йахынлашмагда
олан йапонлары чох эцълц атяшя тутдулар. Й.Романовски вя А.фон
Шварс щямин дюйцшц беля тясвир едирляр: «...Ейни заманда полковник Мещмандаров бизим бцтцн батарейаларымыза ямр етди ки, 3-ъц
истещкамын дахилини, 3-ъц форту вя 3-ъц истещкама йахынлашан йапон дястялярини мцмкцн гядяр эцълц атяшя тутсунлар. Анъаг
дцшмянин чохсайлы топларына Курган батарейасындакы вя 4-ъц фортдакы топлардан башга йалныз 2 ядяд 6 дцймялик топ ъаваб веря
билди. Онлардан бири Лаперовски, о бири ися Заредутны батарейасында
иди. Диэяр саламат топлар кичиккалибрли иди. Она эюря бизим топлар
дцшмян тяряфдян бюйцк зийан эюрдцляр. Тезликля бизим бир нечя
топумуз да сырадан чыхарылды. Лаперовски йцксяклийиндя олан
полковник Мещмандаров вя подполковник Столников йахынлыгда
партлайан бомбадан юзлярини айагцстя сахлайа билмядиляр. Анъаг
хошбяхтликдян онлар саламат галдылар».
Декабрын 19-да Шярг ъябщясиндя олан «Болшойе орлиное гнездо» адлы йцксяклийин йапонлар тяряфиндян яля кечирилмясиндян
сонра эенерал Стессел тяслим олмаьы гярара алды. Сабащысы эцн, йяни
декабрын 20-дя рус вя йапон ордусунун нцмайяндяляри арасында
данышыглар апарылды вя рус ордусу команданлыьы йапонларын иряли
сцрдцйц бцтцн тялябляри гябул етдиляр. Капитулйасийа шяртляриня
эюря, Порт-Артур йапонлара тяслим едилир вя бцтцн ясэярляр ясир
алынырдылар. Забитляря гаршы мцнасибятдя ися бир гядяр фяргли тяляб
иряли сцрцлцрдц. Порт-Артур дюйцшляри бится дя, Манъурийа яразисиндя рус вя йапон ордуларынын дюйцшляри давам едирди. Йапонийа тяряфи горхурду ки, Порт-Артур гарнизонундакы забитлярин
Манъурийадакы рус ордусуна гошулуб йапонлара гаршы вурушан
щиссяляри гцввятляндиря биляр. Она эюря дя беля бир тяляб иряли
сцрцлцрдц ки, эяляъякдя Йапонийайа гаршы вурушмайаъаьы барядя
йазылы разылыг верян забитляр Русийайа бурахыла билярляр. Беля бир
сянядя гол чякмяйян забитляр ися ясир эютцрцляъякляр.
Декабрын 21-дя гарнизон бцтцн мцгавимятини дайандырды.
Декабрын 23-дя ися йапонлар шящяря дахил олмаьа башладылар.
Щямин эцнлярдя Мещмандаров вя онун топчулары щяр шейи тящвил
веряряк йапонлара тяслим олдулар. 7-ъи Шярги Сибир топчу дивизионундан 544 ясэяр вя онларла бирликдя 14 забит дя кюнцллц олараг
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йапонлара ясир дцшдцляр. Бу забитлярин арасында Сямяд бяй
Мещмандаров да вар иди.
Бир чох ъясур забитляр кими Сямяд бяйин Порт-Артур епопейасы
да йапон ясирлийиндя баша чатды. Бу иэид топчунун вя команданын
Порт-Артур дюйцшляриндя эюстярдийи иэидлик вя истедад тякъя юз
щямкарларыны дейил, щятта йапонлары да валещ етмишди. Бу барядя
П.Ларенконун хатиряляриндя мараглы гейдляр мювъуддур: «С.
мяня хябяр верди ки, дцнян йапон артиллерийасынын ряиси гярарэащы
иля бирэя галайа эялмишди вя галанын саь ъинащынын артиллерийа ряисини вя щягигятдя августун орталарындан орада артиллерийайа рящбярлик
едян полковник Мещмандарову (мцщасиря заманы эенерал-майор
олмушду) ахтарырды. О ъаваб верди ки, бялкя мющтярям гонаглар
сящв едирляр вя ола билсин ки, онлар гала артиллерийасынын ряиси эенерал
Белыны эюрмяк истяйирляр. Анъаг йапонлар она ъаваб вердиляр ки,
мцбаризя апарылмасы чятин олан щюрмятли дцшмянляри иля таныш олмаг онлар цчцн даща мараглыдыр. Онун шяниня чохлу хош сюзляр
сюйлядиляр. Етираф етдиляр ки, Порт-Артур ятрафында йапон артиллерийасынын иткиляри чох бюйцкдцр „ 25 миня гядярдир вя йапон топларынын
чоху мящв едилмишдир вя онларын вязиййяти Порт-Артурда мярми
гытлыьы щисс олунанда йахшылашмышды. ...Галанын тяслим едилмясинин
вя илтизам веряряк евя эетмяйин кяскин ялейщдарларындан бири олан
эенерал Мещмандаров ясирлийя йолланды» (54).
Порт-Артур дюйцшляриндя эюстярдийи шцъаятляря эюря Мещмандаров эенерал рцтбясиндян ялавя, щям дя Мцгяддяс Эеорэи орденинин 4-ъц дяряъясиня лайиг эюрцлдц. Анъаг П.Ларенконун йаздыьына эюря, Порт-Артур дюйцшчцляринин чоху Мещмандаровла бярабяр щеч бир хидмяти олмайан забитлярля бир сырайа гойулмасына
тяяъъцб едирдиляр. Чцнки онлар Мещмандарову бянзярсиз бир забит
щесаб едирдиляр.
Ейни сюзляри щеч шцбщясиз ки, бцтцн сынаглардан баъарыгла чыхан
Я.Шыхлинскийя дя аид етмяк олар. Бу мцщарибянин эедишиндя онларын щяр икиси сон дяряъя зянэин тяърцбя ялдя етмякля бярабяр,
юзлярини истедадлы вя баъарыглы забитляр кими дя нцмайиш етдиря билдиляр. Порт-Артур мцщарибяси щаггында йазылмыш тарихи ядябиййатда
Я.Шыхлинскинин иэидлийи вя баъарыьы щаггында хейли фактлара раст эялмяк олар. Щямин тарихи йазылардан бириндя ашаьыдакы сятирляри оху65

маг мцмкцндцр: «Ялащязрят император Мцгяддяс Эеорэи орденинин сцвари думасынын тягдим етдийи мярuзядян сонра
03.09.1905-дя Порт-Артурун мцдафиясиндя фярглянмяляриня эюря...
Эеорэи орденинин 4-ъц дяряъяси иля 4-ъц Шярги Сибир атыъы топчу
бригадасынын подполковникляри Ялиаьа Шыхлинскийя... 1904-ъц ил
октйабрын 13-дян 17-ня гядяр 3-ъц фортун топчу мцдафиясиня вя
щямин фортун мющкямляндирилмясиня эюря верилир. Беля ки, она
щяваля едилмиш йарымбатарейа иля цстцн дцшмяня гаршы фяалиййят
эюстярмякля пийадаларын иткиси иля баьлы бир чох щалларда топу юзц
истигамятляндириб дяфялярля дцшмян топларыны сусдурмуш вя йапон
пийадаларынын ады чякилян фортун ятяклярини тутмаг ъящдинин гаршысыны алмышды» (55).
Я.Шыхлински дя йапонлар гаршысында юз цзяриня илтизам эютцрмякдян имтина етди. Йалныз аьыр йараландыьы вя щоспиталда йатдыьы
цчцн вя йапон комиссийасы тяряфиндян хидмятя йарарсыз сайылдыьы
цчцн Русийайа бурахылды.
Мещмандаров ися юз топчулары иля бярабяр, ясир дцшмяйи щягарятли азадлыгдан цстцн сайараг йапонларын щярби ясириня чеврилди.
О, диэярляри иля бярабяр, Нагайа шящяриня эятирилди. Бир дя 1905-ъи
илин августунда Портсмут сцлщ мцгавиляси баьландыгдан сонра
Русийайа гайытды.
Мещмандаров Русийада юз щямкарлары тяряфиндян ясир кими
йох, Порт-Артур дюйцшляриндя иэидлик эюстярмиш бир забит кими
гаршыланды. Дярщал да фяал щярби хидмят щяйатына башлады. О, юз
талейини башга ъцр дя тясяввцр едя билмирди. Савады, тяърцбяси,
пешякарлыьы она даща мясулиййятли вязифяляри иъра етмяйя имкан
верирди. Она эюря Мещмандаров даща йцксяк вязифяйя тяйин олунду. О, тяхминян ики ил ярзиндя 75-ъи топчу бригадасына командирлик
етди. Сонрадан бу бригада 7-ъи Шярги Сибир топчу бригадасы адландырылмышды. 1907-ъи илдя С.Мещмандаров 3-ъц Сибир орду корпусунун
командири тяйин едилди. Щямин вязифяни цч ил иъра етди вя еля бу
вязифядя икян 1908-ъи ил ийулун 13-дя эенерал-лейтенант рцтбясиня
лайиг эюрцлдц.
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Биринъи Дцнйа мцщарибяси яряфясиндя чалышдыьы вязифялярдя Сямяд
бяй Мещмандаров нязяри вя практики биликлярини хейли артырды. ХЫХ
ясрин сону вя ХХ ясрин яввялляриндя рус-йапон мцщарибяси Русийанын апардыьы мцщарибяляр ичярисиндя артиллерийанын ян чох ишляндийи вя дюйцшдяки йери даща чох эюрцнян мцщарибялярдян иди.
Порт-Артур уьрунда эедян дюйцшляр артиллерийанын ишлядилмяси тактикасыны, онун материал щиссясинин тякмилляшдирилмяси барядя бюйцк
дярсляр вермишди. Узаг Шяргдя олан щисся вя бирляшмялярдя тяшкил
едилян забит дярнякляри бу тяърцбянин топланмасы, цмумиляшдирилмяси вя тятбиги цчцн тяклифляр щазырлайырдылар. Сямяд бяй
Мещмандаров да 3-ъц Сибир орду корпусунда тяшкил едилмиш забит
дярняйиня рящбярлик едирди. Мещмандаров Порт-Артур дюйцшляриндя алдыьы тяърцбяни цмумиляшдиряряк йайылмасында вя хидмят
заманы нязяря алынмасында забитляря кюмяк едирди. Бцтцнлцкдя,
Биринъи Дцнйа мцщарибяси яряфясиндя Порт-Артур дюйцшляри рус
ордусунун кечмиш олдуьу ян бюйцк практики дярс иди вя онун тяърцбясинин цмумиляшдирилмяси гошунларын дюйцш щазырлыьынын артырылмасы бахымындан да бюйцк ящямиййят кясб едирди.
Биринъи Дцнйа мцщарибяси яряфясиндя Мещмандаровун тяйин
едилдийи башга бир вязифя 1-ъи Гафгаз корпусунун топчу ряиси иди.
О, бу вязифяйя 1910-ъу ил май айынын 24-дя тяйин едилмишди. Бурада Мещмандаровун чийинляриня даща аьыр йцк дцшцрдц. Bu zaman
о, бцтцн корпусун артиллерийасынын фяалиййятинин тяшкилиня рящбярлик
етмяли иди. Корпусун тяркибиндя ися топчу гцввяляри чох иди. Щяр
пийада дивизийасында топчу бригадасы, щяр пийада бригадасында
топчу дивизиону, щабеля диэяр йардымчы щисся вя бюлмяляр вар иди.
Биринъи Дцнйа мцщарибяси яряфясиндя рус ордусунун корпусларында
ики пийада дивизийасы вя айрыъа мортир-топчу дивизиону вар иди.
Пийада дивизийасына дахил олан топчу бригадасында щяр бири цч батарейадан ибарят олан ики дивизион вар иди. Щяр батарейада да 8 топ
вар иди. Мортир-топчу дивизиону ися щяр бириндя 6 топ олан ики батарейадан ибарят иди. Корпусда 108 ядяд топ вар иди. Онлар да,
ясасян, 76 мм-лик топлар иди. Бу топларын щамысы йцнэцл топлар иди.
Аьыр топлар йох иди. Мещмандаров артиллерийанын истифадясиндя ялдя
едилмиш йени тактики биликляри рящбярлийи алтында олан топчу щиссяляриня тятбиг етмякля бярабяр, щям дя топчу щиссяляри иля пийада
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щиссяляринин бирэя сямяряли фяалиййятинин тяшкилиня наил олмалы иди.
Бу иш бюйцк зящмят тяляб едирди. Корпусун артиллерийа гцдрятинин
артырылмасы топчу щиссяляринин мадди-техники щиссясинин йахшылашдырылмасыны тяляб едирди. Бу ися еля дя црякачан дейилди. Биринъи Дцнйа мцщарибяси яряфясиндя рус ордусунун топчу щиссяляри мадди-техники тяъщизат бахымындан гярб юлкяляриндян эеридя галырды.
Биринъи Дцнйа мцщарибяси яряфясиндя корпусун сярянъамына
аьыр топлар да верилмяйя башлады. Щямин топларын мигдары аз олса
да, онларын юйрянилмяси вя атяш имканларынын диэяр топларын атяш
имканлары иля ялагяляндирилмяси тяляб олунурду.
Мещмандаров бу топларын корпусун зярбя гцдрятинин артырылмасы цчцн бюйцк ящямиййятя малик олдуьуну йахшы анлайырды вя
дярщал да онларын юйрянилмясиня башламышды. Аьыр топларын тез вя
сцрятля юйрянилмяси бахымындан Мещмандаровун хидмят етдийи
корпусда вязиййят диэяр корпуслара нисбятян даща йахшы иди. Буну
Я.Шыхлински дя тясдиг едирди. Щ.Ибращимбяйли китабында Я.Шыхлинскийя истинадян беля йазырды: «О заман рус ордусунда йени бир
силащ олан аьыр сящра топларынын вязиййятини йохламаг вя бу сащядя
фяалиййятя истигамят вермяк цчцн гярб ъябщясиня чаьырылдыгда
мян йедди корпусу эяздим вя мцяййян етдим ки, йалныз Мещмандаровун корпусунда аьыр топларын вязиййяти дцзэцн баша дцшцлмцш вя бу топлар щямин вязифяляря уйьун йерляшдирилмишдир. Бу
иш корпус топ мцфяттишинин тяшяббцсцнцн нятиъяси дейил, мащир топчу олан Мещмандаровун шяхси тяшяббцсцнцн нятиъяси иди» (56).
Я.Шыхлинскинин бу гянаяти Мещмандаровун корпус командири
олдуьу вахтлара аид иди. Анъаг Сямяд бяй бцтцн вязифялярдя топларын мцщарибядяки йерини дцзэцн анлайыр вя онларын атяш имканларындан даща сямяряли истифадя едилмяси цчцн габагъыл тактики
фикирлярин тятбигиня чалышырды.
4. Birinci Dünya müharibəsi və Azərbaycan
Бцтцн иътимаи-сийаси нятиъяляриня, дюврцн зиддиййятляринин
кяскинляшмясиня, халгын щяйатында аьыр изляр бурахмасына бахмайараг, Ы Дцнйа мцщарибяси азярбайъанлы щярбчилярин формалашмасында даща бир сынаг мейданы олду. Мцщарибянин ясас ямя75

лиййатлары Авропада ъяряйан ется дя, яслиндя, Азярбайъан да ъябщя бюлэясиня дахил олан яразилярдян иди. Чцнки 1914-ъц илин октйабрында йарадылмыш олан Гафгаз ъябщяси Гара дянизин ъянубундан башлайараг Тцркийя вя Ирандан кечмякля Хязяр дянизинин
ъянубуна гядяр узанырды. Ъябщя хяттиня бу гядяр йахын олмасы
Азярбайъан халгынын цзяриня дцшян чятинликляри даща да артырмышды.
Azərbaycanın iqtisadi həyatı da Rusiyanın tərkib hissəsi kimi bu
müharibənin aparılmasına səfərbər edildi və mərkəzi hakimiyyətin
siyasətinin dəstəklənməsi yerli hakimiyyət orqanlarının fəaliyyətinin əsas vəzifəsinə çevrildi. Azərbaycanda ictimai-siyasi həyat
ciddi nəzarət altına alındı, Bakının təsərrüfat həyatının müharibənin tələbləri üzərində qurulması üçün konkret tədbirlər həyata keçirildi. Məlumdur ki, Birinci Dünya müharibəsi ərəfəsində Bakı
şəhəri Rusiya imperiyasının böyük sənaye mərkəzlərindən biri idi.
Xüsusilə neft sənayesinin inkişafı cəbhənin yanacaq tələbatını ödəməklə yanaşı, hərbi təyinatlı bir sıra məhsulların istehsalı və bununla da cəbhənin ehtiyaclarının ödənməsi üçün əlverişli imkan yaradırdı. Ona görə də Birinci Dünya müharibəsinin elə ilk ilində ölkənin hərbi rəhbərliyi Bakıda neft tərkibli partladıcı maddələri,
habelə aviasiya benzinin istehsalı üçün məsələ qaldırdı. Bununla
bağlı Bakıda toluol zavodunun tikilməsi qərara alındı və bunun
üçün zəruri olan maliyyə vəsaiti ayrıldı. Bu zavodun tikilməsi qısa
müddət ərzində başa çatdırıldı və «Nobel qardaşları» şirkətinə
məxsus olan belə bir zavod 1916-cı ilin əvvəlində məhsul verməyə
başladı. Elə həmin il Bakıda digər şirkətlərə aid olan toluol, benzol,
ksilol zavodları da fəaliyyətə başladı. (57). Bu zavodlar Rusiya
Hərbi Nazirliyinin Baş artilleriya idarəsinin sifarişlərini yerinə
yetirirdilər.
Müharibə illərində Bakıda aviasiya benzininin istehsalı kifayət
qədər artırıldı və bu benzin cəbhənin tələbatının əsas hissəsini
təşkil etdi. İstehsalatın yenidən qurulması nəticəsində «Nobel qardaşları» şirkətinin fəaliyyətində bu məhsul böyük çəkiyə malik idi.
1914-cü ilin sentyabrında bu şirkət cəbhəyə 150 min pud aviasiya
benzini təhvil verdi. Dövlət sifarişləri əsasında bu məhsulun istehsalı sonrakı illər daha da artırıldı və 1916-cı il mart ayının sonunda
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«Nobel qardaşları» şirkəti artıq 2 milyon pud aviasiya benzini
təhvil verdi. 1915-ci ildə hərbi sifarişlər «Nobel qardaşları» şirkətinin bütün istehsalının 75 faizini təşkil edirdi. Bu şirkət tərəfindən
cəbhənin ehtiyacları üçün sulfat turşusu və sürtkü yağları da istehsal edilirdi (58).
Ölkənin müharibə ehtiyaclarının ödənməsi sahəsində Bakının
rolu yalnız neft tərkibli məhsulların istehsalı ilə kifayətlənmirdi.
Mövcud olan sənaye bazasından istifadə etməklə bu şəhərdə kifayət qədər çoxtəyinatlı hərbi sənaye kompleksi yaradılmışdı. Mövcud olan faktlar da bunu deməyə əsas verir. Çünki müharibə illərində cəbhə tələbatının ödənməsi üçün cəlb olunan işçi qüvvəsinin
sayına görə Bakı şəhəri Cənubi Qafqazın şəhərləri arasında birinci
yeri tuturdu. Həmin illərdə Bakıda hərbi sifarişləri yerinə yetirən
müəssisələrdə 65524 nəfər fəhlə çalışırdı. 1916-cı ildə Bakı quberniyasındakı müəssisələrə verilmiş hərbi sifarişin ümumi məbləği
isə 3 milyon 354 min rubl olmuşdu. Bu böyükhəcmli sifarişlərin
yerinə yetirilməsi üçün Bakıda bir sıra zavodların istehsalı da yenidən qurulmuşdu. Məsələn, bunun üçün Xəzər maşınqayırma və
qazan zavodları səhmdar cəmiyyətinin bir sıra zavodlarını yenidən
qurmaq lazım gəldi. (59).
Cəbhənin tələbatının ödənməsinin tənzimlənməsi və əlaqələndirilməsi üçün 1915-ci ildə ölkə miqyasında Mərkəzi Hərbi-Sənaye Komitəsi təsis edildikdən sonra hərbi sifarişlərin istehsalının nizamlanması üçün Bakıda da Hərbi-Sənaye Komitəsi yaradıldı. Hərbi-Sənaye Komitəsi başqa müəssisələrdə olan hərbi
sifarişləri tənzimlədiyi kimi, bir başa öz tabeliyində də xüsusi
müəssisələr var idi. O cümlədən Bakı Hərbi-Sənaye Komitəsinin
sərəncamında 9 müəssisə, Yelizavetpol Hərbi-Sənaye Komitəsinin
sərəncamında isə 7 müəssisə var idi. 1915–1916-cı illərdə bu Hərbi-Sənaye Komitələrinin rəhbərliyi altında kifayət qədər hərbi sifariş yerinə yetirildi. Bu müəssisələrdə mərmi, bomba, əl qumbarası, partladıcı maddələr və s. istehsal edilirdi. Amma qeyd edilməlidir ki, ölkədə dərinləşməkdə olan böhran bu komitənin fəaliyyətinə də təsir göstərdi və 1916-cı ilin sonlarından etibarən hərbi
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istehsal tədricən zəifləməyə başladı. (60).
Birinci Dünya müharibəsinin aparılması üçün Rusiyanın hakimiyyət dairələrinin fəaliyyəti Bakıda yalnız hərbi təyinatlı məhsulların istehsalı ilə dəstəklənmirdi. Azərbaycanda müharibə ilə
bağlı Rusiya mərkəzi hakimiyyət dairələrinə həm siyasi, həm mənəvi, həm də ictimai-xeyriyyə dəstəyi göstərilirdi. Doğrudur, bu
məsələdə müəyyən dairələr öz siyasi və iqtisadi maraqlarını güdürdülər, müəyyən dairələr isə bu müharibənin Rusiya əsarətində
olan xalqların həyatında bir yeniləşmənin əsasını qoyacağına ümid
edirdilər. Amma bütövlükdə müharibəyə münasibətdə hərbi vəziyyət elan edilmiş Bakıda mərkəzi hakimiyyətə qarşı açıq və kəskin qarşıdurmaya gedilməsi fəlakətli nəticələrə yol aça bilərdi. Ona
görə də müxtəlif səviyyələrdə müharibə aparan dövlətə dəstək elan
olunur və bu dəstəyin əməli ifadəsi kimi müəyyən xeyriyyə və
kütləvi tədbirlər həyata keçirilirdi. Məsələn, hələ 1914-cü il iyulun
23-də Bakı şəhər Dumasının iclasında müharibənin aparılması ilə
bağlı mərkəzi hakimiyyətlə həmrəylik elan edildi və bu müharibənin Rusiyanın xeyrinə başa çatdırılması üçün əməli işlər görülməsinə hazır olduğu bildirildi (61).
1914-cü il avqustun 21-də Rusiya Dövlət Dumasının Müsəlman
fraksiyasının üzvləri, o cümlədən Azərbaycandan olan üzvlər də
başlanan müharibədə Rusiyanın maraqlarının qorunmasına hazır
olduqlarını bildirməklə, bütün müsəlmanları da bu işə səfərbər olmağa çağırdılar (62).
1914-cü ilin dekabrında azərbaycanlıların da iştirak etdiyi
türk-müsəlman nümayəndələrinin Peterburqda keçirilmiş qurultayında da Rusiya mərkəzi hakimiyyət dairələri dəstəkləndi, müharibənin uğurla başa çatdırılması üçün xeyir-dua edildi, xeyriyyə
təşkilatlarının yaradılması, Qafqaz cəbhəsinə sanitar dəstələrin
göndərilməsi qərara alındı(63).
Cənubi Qafqaz Şiə Ruhani İdarəsi də müharibənin başlanmasından sonra «Müsəlmanlara çağırış» qəbul etdi və bu çağırışda da
ölkə maraqlarının müdafiəsi bölgə müsəlmanlarının qarşısında dayanan başlıca vəzifə kimi xarakterizə edildi. Müharibənin başlan78

ması xəbəri alınan kimi, Bakının dənizkənarı bulvarında izdihamlı
mitinq təşkil edildi və bu mitinqə çıxanlar da müharibənin qələbə
ilə başa çatdırılması üçün Rusiya hakimiyyət orqanlarına həmrəylik elan olundu. Belə mitinqlər şəhərin digər məntəqələrində də
təşkil edildi və şəhər əhalisinin müharibəyə nifrəti də mərkəzi hakimiyyətin dəstəklənməsi kimi qəbul olundu. 1914-cü il iyul ayının
19-da İçərişəhərin Cümə məscidinə toplaşanlar tərəfindən isə müharibənin qələbə ilə başa çatdırılması ilə bağlı Rusiya imperatorunun şərəfinə dualar oxundu (64).
Bundan başqa, cəbhədə vuruşanlara, onların ailələrinə maddi
yardım göstərilməsi üçün ianələr toplanılır, yaralı hərbçilərin
müalicəsinin təşkili üçün çoxsaylı lazaretlər yaradılırdı. Eyni zamanda yeni-yeni hərbi hissələrin təşkili üçün Azərbaycanda çağırış
və səfərbərlik də aparılırdı. Doğrudur, azərbaycanlı əhali çağırış və
səfərbərliyə cəlb edilmirdi, amma Azərbaycan ərazisində yaşayan
qeyri-müsəlman məzhəbinə məxsus sakinlərin geniş şəkildə orduya çağırışı və səfərbərliyi aparılırdı. Bu isə öz növbəsində müəyyən
təşkilati işlərin görülməsini tələb edirdi.
Rusiya hakimiyyət orqanlarının nümayəndələri azərbaycanlıların Rusiya ordusu tərkibində xidmətə maraqla yanaşdıqlarını da
qeyd edirdilər. Мясялян, щяля 1915-ъи илин яввялиндя, йяни мцщарибянин башланьыъ мярщялясиндя Русийа Хариъи Ишляр Назирлийинин,
щярби структурларын мялуматлары ясасында щазырладыьы арайышда мцсялманларын чохунун юлкянин талейиня биэаня галмадыьы, бу
халгларын щярби потенсиалынын ядалятли гиймятляндирилмяси вя истифадяси зярурилийи билдирилирди. Арайышда билдирилирди ки, мцщарибянин
башланмасы иля Русийайа гаршы панисламизм тяблиьаты ортайа атылса
да, яслиндя, онун архасында ъидди бир база дайанмыр. Мящз бунун
нятиъясидир ки, мцщарибянин башланмасындан сонра Гафгазда да
вятянпярвярлик нцмайишляри кечирилмиш, дуа мярасимляри тяшкил олунмушдур. «Вящши дивизийа»нын (“Dikaya diviziya”nın) тяшкил олунмасы да арайышда Гафгаз халгларынын, о ъцмлядян азярбайъанлыларын
ъябщядя вурушмаг язминиn нцмайиши кими тягдим олунурду (65).
Арайышда о вахтлар щяля эенерал-лейтенант олан Сямяд бяй
Мещмандаров вя Щцсейн хан Нахчыванскинин, 109 няфярлик бир
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дястя иля цч Австрийа ескадронуну мяьлуб едян йасаvул Шащрух
Дараб Мирзянин, штабс-ротмистр Кярим хан Иряванскинин,
штабс-капитан Щясян Яли оьлунун, корнет Ъябрайыловун, подполковник Фейзулла Мирзя Гаъарын, капитан Ибращим аьа Усубовун
рус ордусу сыраларындакы баъарыглы хидмятиня дя йцксяк гиймят верилмишди.
Yəni Azərbaycan da Rusiyanın tərkib hissəsi kimi, müharibə
dövrünün qayğıları ilə yaşayırdı və həm Bakı, həm Yelizavetpol
(Gəncə), həm də digər şəhərlər müharibə dövrünün şəhərlərinə çevrilmişdilər.
Азярбайъаны ящатя едян Бакы, Йелизаветпол вя Иряван губернийаларынын дахил олдуьу Гафгаз Cəbhəsi Ы Дцнйа мцщарибяси дюврцндя Гафгаз Cябщясинин арха районуну тяшкил едирди. Бу щярби
даирядя 25 ещтийат алайы, 22 кюнцллц пийада дружинасы вар иди.
1917-ъи ил йанвар айынын яввялиндя бу щиссялярин шяхси щейятинин
цмуми сайы 230 мин няфяр иди (66).
Гафгаз Cəbhəsinə дахил олан щиссялярдян бир чоху Азярбайъан
яразисиндя йерляширди. Мясялян, 279-ъу ещтийат пийада алайы
Бакыда, 218 вя 219-ъу ещтийат пийада алайлары ися Йелизаветполда
(Gəncədə) йерляширди. 1915-ъи ил нойабрын 22-дя Бакыда дяниз
авиасийасы мяктяби дя ачылды. Бу мяктябин ачылмасы Ы Дцнйа
мцщарибяси иlляриндя рус ордусунда пилот кадрларына олан бюйцк ещтийаъын арадан галдырылмасы иля баьлы иди. Буну нязяря алараг Бакыда Петербург дяниз авиасийасы забит мяктябинин шюбяси тясис едилди.
Мяктябин базасы Бакынын дянизкянары бухтасында йарадылмышды.
Мювъуд олан мялуматлара эюря, мяктябин ачылмасы чох тянтяняли
шякилдя тяшкил едилди. Юнъя дин хадимляри мяктябя хейир-дуа
вермиш, сонра мяктябин байраьы галдырылмыш, даща сонра ися щидропланларда нцмайиш учушлары иъра едилмишди. Мяктябин ряиси, Ы
дяряъяли капитан А.Йановски тяйин едилмишди. Щямин мяктяб юз
фяалиййятини болшевик чеврилишиня гядяр давам етдирди вя 1917-ъи
илин сонуна гядяр бу мяктябдя 40 забит, 17 няфяр ашаьы чин вя 20
дяниз тяййарячиси йетишдирилди (67).
Bəzi мялуматлара эюря, Ы Дцнйа мцщарибяси ъябщяляриндя
200-я гядяр азярбайъанлы забит хидмят едирди (68). Lazımi statistika olmadığı üçün onların sayının daha çox olduğu ehtimal
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edilsə də, hər halda bu zabitlərin щамысынын хидмят йолуну излямяк
мцмкцн дейил. Лакин ялдя олан фактлар азярбайъанлыларын щярби
истедадыны вя баъарыьыны бир даща нцмайиш етдирир. Ян мцхтялиф
шяраитдя азярбайъанлы забитляр йцксяк пешякарлыглары иля бюйцк
щярби qabiliyyətə малик олдугларыны сцбут етдиляр. Щеч шцбщясиз ки,
онларын арасында Щцсейн хан Нахчывански, Сямяд бяй Мещмандаров вя Ялиаьа Шыхлинскинин фяалиййяти Азярбайъанын щярб
тарихинин ян парлаг сящифялярини тяшкил едирляр. Onların hər üçü hələ
Birinci Dünya müharibəsi başlamazdan əvvəl məsuliyyətli vəzifələrə təyin edilərək yüksək hərbi rütbələrə layiq görülmüşdülər.
Щцсейн хан Нахчывански 1907-ci ildə həm məşhur leyb-qvardiya atlı alayına komandir təyin edildi, həm də general-mayor rütbəsi ilə təltif edildi. 1911-ci ildə o, artıq general-leytenant idi və
1912-ci ildən isə 1-ci əlahiddə süvari briqadasına komandirlik etməyə başlamışdı. 1914-cü ilin əvvəllərində Hüseyn xan daha böyük bir vəzifəyə təyinat aldı və o, 2-ci süvari diviziyasına komandiri vəzifəsinə təyin edildi. Birinci Dünya müharibəsinin başlanmasının ilk günlərindən Hüseyn xan da cəbhəyə yollandı. O, şimal-qərb cəbhəsinə ezam edildi və burada ona yığma süvari korpusuna komandanlıq etmək tapşırıldı. Bu yığma korpusun tərkibinə
1-ci və 2-ci qvardiya süvari diviziyaları və 2-ci və 3-cü süvari diviziyaları daxil idi. Hüseyn xanın komandanlıq etdiyi korpus bu
cəbhədə əməliyyat aparan 1-ci Ordunun döyüş açılışını təmin etməklə onun sağ cinahının mühafizəsini də öz üzərinə götürməli idi.
1914-cü il avqust ayının 4-də 1-ci Ordu dövlət sərhədinə doğru
hərəkətə başladı. Hüseyn xanın korpusu da 1-ci Ordunun sağ cinahında mövqe tutmuşdu. İlk gün süvari korpusu xüsusi bir çətinlik
çəkmədən bir neçə məntəqəni ələ keçirdi. Amma bu vəziyyət uzun
çəkmədi. Səhəri gün süvari korpusu Vitqiren-Malvişken xəttində
alman qüvvələrinin güclü müqaviməti ilə rastlaşdı. Almaniya ordusunun 44-cü və 45-ci alayları və süvari qüvvələri Hüseyn xanın
süvarilərinin irəliləməsinin qarşısını almağa çalışdı. Çünki almanlar yaxşı bilirdilər ki, Hüseyn xanın sürətlə irəliləməsi bölgədəki
dəmir yolları qovşağında yerləşən İnsterburq şəhərinin itirilməsi ilə
nəticələnə bilərdi ki, bu da Keniqsberqin vəziyyətini xeyli mürək81

kəbləşdirə bilərdi. Ona görə Hüseyn xan öz süvariləri ilə avqustun
5–6-da burada Birinci Dünya müharibəsinin ilk ciddi sınağı ilə
qarşılaşdı. Alman qüvvələrinin say üstünlüyü bu döyüşün gərginliyini daha da artırdı və buna baxmayaraq, Hüseyn xanın süvariləri
böyük itkilərlə üzləşsələr belə öz mövqelərindən geri çəkilmədilər.
Əksinə, onların davamlı müqaviməti alman qüvvələrini geri çəkilməyə məcbur etdi. Bu döyüş uğurla başa çatsa da, Hüseyn xanın
süvari birləşmələri böyük itki ilə üzləşdi və bu da yığma korpusun
sonrakı döyüş fəaliyyətinə öz təsirini göstərdi (69)
Avqustun 12-dən həmin ayın sonuna kimi gedən döyüşlər
Hüseyn xanın sərkərdəlik istedadının yeni bir nümayişinə çevrildi.
Doğrudur, alman qoşunlarının ümumi mövqe döyüşlərində üstünlük əldə etməsi, I Ordunun əməliyyatlarının kifayət qədər mürəkkəb keçməsi bütünlükdə cəbhədə təşəbbüsün əsaslı şəkildə ələ
alınmasına imkan vermirdi. Amma Hüseyn xan və onun rəhbərliyi
altında olan süvarilər bütün gücü və iradəsi ilə verilən tapşırıqların
icrasına səfərbər olunurdular. Bunun nəticəsi idi ki, avqust ayının
sonunda Hüseyn xanın rəhbərlik etdiyi yığma süvari korpusunun
10 min nəfərlik şəxsi heyətinin yarısı artıq sıradan çıxmışdı. Ona
görə süvarilər ön cəbhədən geri çəkildilər. Hüseyn xan bu döyüşlər
zamanı kiçik zədə aldı, göstərdiyi şücaətə görə isə Müqəddəs
Georgi ordeninin 3-cü dərəcəsinə layiq görüldü. Təqdimat sənədlərində deyilirdi ki, 1914-cü il avqust ayının 6-da 1-ci Ordunun cinahının mühafizəsinə vəzifələndirilmiş Hüseyn xan bu cinaha təhlükə yaradan düşmənə qarşı qətiyyətli döyüşə atıldı, düşmən qüvvələrinə böyük itki yetirməklə onları geri çəkilməyə məcbur etdi və
bununla rus qoşunlarının hücumuna əlverişli şərait yaratdı. Güclü
döyüşlərdən sonra Hüseyn xan dəmir yolu qovşağını ələ keçirərək
düşmənin böyük benzin və kerosin ehtiyatlarını partlatdı. Hüseyn
xanın döyüş xidmətlərində həm də onun sonrakı uğurlu döyüşləri
və bu uğurlarla rus qoşunlarının ümumi fəaliyyətinə kömək etməsi
də qeyd olunmuşdu (70)
Bundan sonra Hüseyn xan başqa bir birləşməyə komandan təyin
edildi. Şimal-qərb cəbhəsindən geri dönəndən sonra Hüseyn xan
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sentyabr ayının 15-də Rusiya imperatoru II Nikolayla görüşdü. Bir
müddət sonra, yəni 1914-cü il oktyabr ayının 13-də 2-ci süvari
korpusuna komandir təyin edildi (71). Bu korpus Cənub-qərb cəbhəsində yerləşirdi və onun tərkibinə 12-ci süvari diviziyası və
«Vəhşi diviziya» daxil idilər. Bu cəbhədə də Hüseyn xan özünəməxsus əzmkarlıqla döyüş yolunu davam etdirdi. 1914-cü il noyabr
ayının 16-da Müqəddəs Vladimir ordeninin 2-ci dərəcəsi ilə (qılıncla), 1915-ci il may ayının 1-də isə Ağ qartal ordeni ilə (qılıncla)
təltif edildi.
Hüseyn xanın Cənub-qərb cəbhəsindəki xidməti 1915-ci il avqust ayının sonlarına kimi davam etdi. O, sentyabr ayının 13-də
Qafqaz canişini, Qafqazdakı qoşunların baş komandanı böyük
knyaz Nikolay Nikolayeviçin sərəncamına göndərildi. Eyni zamanda o, 2-ci süvari korpusunun komandanı vəzifəsində də saxlanıldı. 1916-cı il yanvar ayının 23-də Hüseyn xan tam süvari generalı rütbəsinə layiq görüldü. Həmin il aprel ayının 23-də isə o,
yeni təşkil edilmiş süvari qvardiya korpusunun komandanı vəzifəsinə təyin edildi və yenidən Cənub-qərb cəbhəsinə göndərildi. Bu
vəzifədə də o, Birinci Dünya müharibəsi cəbhələrindəki fəaliyyətini başa vurdu (72).
Феврал ингилабындан сонра Мцвяггяти щюкумятя табе олмагдан
имтина едян Щ.Нахчывански ордудан истефа верди (73) вя 1919-ъу
илдя Петроградда вяфат етди.
Мцщарибянин башланьыъында Я.Шыхлински Петроградын топчу ряиси
вязифясиня тяйин едилмишди. Мащир топчу кими Петроградын мцдафиясинин тяшкилиндя Я.Шыхлинскинин хидмятляри аз дейилди. Дяфялярля
о, ъябщя хяттиня чыхараг мцдафия планларынын дягигляшдирилмясиндя яйани шякилдя иштирак етмишди. 1915-ъи ил йанварын 31-дя
Я.Шыхлински Шимал-qярб ъябщясиня эюндярилди ки, бурада аьыр топларын фяалиййятиндя бир ъанланма йаратсын. Щямин илин сентйабрында
ися Я.Шыхлински Али Баш Команданын гярарэащына эюндярилди.
Бурада фяалиййят эюстярмякля Я.Шыхлински бцтцнлцкдя ордуда топчу гцввяляринин ишинин йенидян гурулмасы вя ъанландырылмасы цчцн
сямяряли фяалиййят эюстярди. Йяни онун билик вя баъарыьы, топчулуг
сащясиндяки мящаряти вя тяърцбяси Русийа Силащлы Гцввяляринин али
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команданлыьы тяряфиндян дя лайигинъя гиймятляндирилди. Али Баш
Команданлыг ставкасынын тямсилчиси кими Я.Шыхлински ъябщя бюлэяляриня сяфярляр едир, артиллерийа хидмятинин дюврцн тялябляри сявиййясиндя тяшкил олунмасына рящбярлик едирди. Бцтцн бу хидмятляриня эюря Я.Шыхлински 1917-ъи ил апрелин 2-дя эенерал-лейтенант рцтбясиня лайиг эюрцлдц. Онун щярби хидмятляри Русийанын вя хариъи
дювлятлярин йцксяк дювлят мцкафатлары иля гиймятляндирилмишди.
Биринъи Дцнйа мцщарибяси башлананда Сямяд бяй Мещмандаров артыг пийада дивизийасынын командири иди. Бу мцщарибя щярби
тяърцбя бахымындан Мещмандаровун щяйатында силинмяз сящифяляр ачды. Дцнйа мцщарибясинин сийаси мащиййятиня вармадан сырф
пешякарлыг бахымындан йанашыларса, Сямяд бяй бир щярбчи кими
няйя гадир олдуьуну бу мцщарибянин эедишиндя сцбут етди. Мещмандаровун Биринъи Дцнйа мцщарибяси илляриндяки хидмят йолу
барядя дя щазырда кифайят гядяр мялумат ялдя олмаса да, бир сыра
мягамлара диггят йетирмяк йахшы олар. Яввяла, С.Мещмандаровун академийа тящсили йох иди. Буна baxmайараг, о, савады, истедады вя баъарыьы иля чох йцксяклярдя дайанырды. Мещмандаровун
юзц ъанлы бир академийа сайылырды вя хидмят щяйатына тялябкарлыгла
йанашан забитляр щямишя ондан юйрянмяйя чалышырдылар. Биринъи
Дцнйа мцщарибяси илляриндя эюстярдийи тяшкилатчылыг габилиййяти дя
нцмайиш етдирди ки, Мещмандаровун истеdады онун тящсил сявиййяси
иля дейил, командирлик истедады вя дуйуму иля гиймятляндирилмялидир. Aкадемик тящсили олмайан бир забит йалныз бюйцк баъарыг
саyясиндя, цмумиййятля щярби хидмяти чох севдийиня, дюйцшдя
мисилсиз гочаглыг вя щярби мящарят эюстярдийиня, ишиня ъан йандырдыьына вя сон дяряъя тямиз адам олдуьуна эюря бу гядяр бюйцк
рцтбя сащиби ола билярди. (74).
Биринъи Дцнйа мцщарибяси илляриндя Сямяд бяй Мещмандаров
там артиллерийа эенералы рцтбясиня лайиг эюрцлдц. Millətçi şовинизмин və dini təəssübkeşliyin мювъуд олдуьу бир ордуда азярбайъанлы щярбчи Сямяд бяй Мещмандаровун там артиллерийа эенералы
рцтбясиня лайиг эюрцлмяси дя онун истедад вя шцъаятинин нцмайишидир.
Нящайят, Биринъи Дцнйа мцщарибяси илляриндя Сямяд бяй Мещмандаров сырф топчу вязифясиндя дейил, цмумгошун команданлыьы
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вязифяляриндя хидмят етмишдир. Яввялъя, 21-ъи пийада дивизийа командири, сонра оператив дястя командири вя нящайят, 2-ъи Гафгаз
корпусунун командири олмушдур. Щямин вязифяляри дя баъарыгла
йериня йетирдийи цчцндцр ки, она пилля-пилля даща мясулиййятли вязифяляр тапшырылмышды. Бу да Мещмандаровун команданлыг мящарятинин йени бир тяряфи иди.
Биринъи Дцнйа мцщарибяси ъябщясиндя Мещмандаровун командир олдуьу 21-ъи пийада дивизийасынын иштирак етдийи аьыр ямялиййатлардан бири Варшава-Ивангород ямялиййаты иди. Лодз шящяри
ятрафында щярби вязиййятин хейли мцряккяб олмасына бахмайараг,
Мещмандаров бу истигамятдя алмыш олдуьу тапшырыьын иърасына бцтцн гцввясини сяфярбяр етди. Мещмандаровун дивизийасынын дюйцшя
гатылмасы вя бцтцнлцкдя гябул едилян тядбирляр Лодз ятрафындакы
дюйцшлярин рус гошунларынын уьуру иля битмясиня имкан верди.
Щямин уьурун ялдя едилмясиндя Мещмандаровун дивизийасынын юз
ролу вар иди (75).
Мещмандаровун дивизийасынын иштирак етдийи диэяр ямялиййатлардан бири дя 1914-ъц илин сентйабрында Ивангород ятрафында апарылан
ямялиййат иди. Щямин вахт 21-ъи пийада дивизийасы 3-ъц Гафгаз
корпусунун, щямин корпус ися 4-ъц рус ордусунун тяркибиня дахил
иди. Ивангород ятрафындакы ямялиййатда 3-ъц Гафгаз корпусу 4-ъц
ордунун саь ъинащында олмагла, рус гошунларынын 9-ъу ордусунун
эери чякилмяси заманы тящлцкясизлийи тямин етмяли иди. Ямялиййатын эедишиндя Мещмандаровун 21-ъи дивизийасы Ивангородун ъянубунда иди. Юз сащясиндя дивизийа эери чякилмякдя олан гцввялярин мцщафизясини лазыми шякилдя тямин етди вя сонра эери чякилмиш олан 47-ъи пийада дивизийасынын йерини тутду.
3-ъц корпусун тяркибиндя оператив команданлыьын йцксяк тялябляря ъаваб вермямяси, бирляшмяляр арасында ялагялярин дцзэцн
гурулмамасы цзцндян Мещмандаровун дивизийасы щеч дя щямишя
уьурлар газанмырды. Дивизийанын мцряккяб шяраитя дцшдцйц, аьыр
иткиляр вердийи анлар да олмушду. Бунунла беля Мещмандаровун
чевик рящбярлийи, щадисяляри ирялиъядян дуйма габилиййяти она щеч
дя аз уьур эятирмямишди. Козенитсе ятрафындакы дюйцшлярдя бир сыра
башга дивизийаларын щиссяляри дя Мещмандаровун команданлыьы
алтына верилмишди. Сай тяркиби етибариля Мещмандаровун коман85

данлыьы алтында олан гошунларын шяхси щейятинин сайы аз гала бир корпусун шяхси щейятинин сайы гядяр иди. Мещмандаровун бирляшмясинин дя фяал иштирак етдийи Козенитсе ятрафындакы ямялиййатда рус
ордусу нювбяти бир уьур ялдя етди (76).
Мещмандаров 1914-ъц илин сонуна кими 21-ъи пийада дивизийасынын командири олду. Щямин мцддят ярзиндя дивизийа башга
ямялиййатларда да иштирак етди. Бу заман Мещмандаровун дивизийасы айрыъа дейил, ясасян 3-ъц корпусун тяркибиндя вязифя иъра
едирди. Она эюря дя цмуми уьур чох заман ямялиййатын апарылмасынын цмуми тяшкилиндян асылы олурду. Анъаг бу ъящят дя Мещмандаровун щярби кейфиййятляринин ачылмасына мане олмурду. Нятиъядя ися Биринъи Дцнйа мцщарибяси илляриндя Мещмандаров кифайят
гядяр нцфуз газанмышды.
1914-ъц илин сонуна yaxın Мещмандаров 21-ъи дивизийанын
командирлийини тящвил верди. Сонра о, даща мясул бир вязифяйя
тяйин едилди. Мещмандарова бирляшмиш ямялиййат дястясиня рящбярлик тапшырылды. Чох эцман ки, бу бирляшмиш ямялиййат дястяси
мцвяггяти олараг мцщарибя дюврц цчцн йарадылмышды. Щямин дястянин тяркибиня ики пийада дивизийасы, ики бригада вя ики пийада алайы
дахил иди. Йяни бу дястя юз щяъминя эюря корпуса йахын олан бир
бирляшмя иди. Мещмандаровун ямялиййат бирляшмяси 17-ъи корпусла 3-ъц Гафгаз корпусунун ямялиййат районунда фяалиййят эюстярирди.
Möharibənin elə ilk ilində, 1914-ъц il dekabr ayının 12-də
Сямяд бяй Мещмандаров 2-ъи Гафгаз корпусунун командири
тяйин едилди. Сонралар Сямяд бяй шяхси ишиндя гейд етмишди ки, корпус командирлийи чар ордусунда онун сонунъу вязифяси иди. Рус ордусунда корпус кифайят гядяр бюйцк бир бирляшмя иди. Онун тяркибиня ики пийада дивизийасы, sövari hissələri, kazak hissələri, мортир-топчу дивизиону, истещкам табору, телеграф бюлцйц, мцщяндис
паркы дахил иди. Корпусун шяхси щейяти 48 мин няфяр иди.
Биринъи Дцнйа мцщарибяси илляриндя С.Мещмандаровла Я.Шыхлински тамам башга-башга бирляшмялярдя олсалар да, хидмят йолларынын кясишдийи анлар да олмушду. Бу барядя Я.Шыхлинскинин хатиряляриндя кичик бир гейд дя вардыр: «1916-ъы илин бащарында Крево
гясябяси харабалары мянтягясиндя алман мювгеляриня щцъум ет86

мяк гярара алынды. Бу щцъум ямялиййаты 4-ъц ордуйа щяваля едилмишди. Мян топчуларын ямялиййат планыны тяртиб етмяк вя планы йериня йетирмяк мясяляляриндя цмуми рящбярлик етмяк цчцн ора
эюндярилмишдим. Щцъумда габагъа ики бюйцк мешяни кечмяк
лазым иди. Эенерал Мещмандаровун командир олдуьу 2-ъи Гафгаз
корпусу мянтягясиндя Богушинск мешяси, эенерал Тсуриковун
командирлик етдийи 24-ъц орду корпусу юнцндя ися Пепеличевск
мешяси варды. Богушинск мешясинин сол таласы дцзбуъаг щалында
Пепеличевск мешясинин юн таласына доьру узанмышды. Эенерал
Тсуриков тякидля иддиа едирди ки, 2-ъи Гафгаз корпусу Богушинск
мешясини тутмайынъа 24-ъц корпус ирялиляйиб Пепеличевск мешясиня
щцъум едя билмяз.
Эенерал Мещмандаров ися башга шей иддиа едирди: Богушинск
мешяси башдан-баша тиканлы мяфтил иля чяпярлянмишдир, ону щцъумла
тутмаг мцкцн дейилдир. Буна эюря дя яввялъя бу мешяни топ атяшиля даьыдыб алманлары орадан говмаг лазымдыр; онун корпусу йалныз бу заман ораны тута биляр».
1917-ъи илдя феврал ингилабынын баш вермяси иля Сямяд бяй Мещмандаровун щяйатынын вя хидмят йолунун бюйцк бир мярщяляси
баша чатды. О, рус ордусундан истефа верди. Чар ордусунда хидмят
етдийи мцддят ярзиндя Сямяд бяй пешякарлыг бахымындан зянэин
бир йол кечди, сонсуз тяърцбя ялдя етди, там эенерал рцтбясинядяк
йцксялди. Бу мцддят ярзиндя о, Мцгяддяс Эеорэи орденинин 3-ъц
вя 4-ъц дяряъяляри иля, Станислав орденинин 1-ъи, 2-ъи вя 3-ъц дяряъяляри иля, Анна орденинин 1-ъи, 2-ъи вя 3-ъц дяряъяляри иля, Владимир орденинин 2, 3 вя 4-ъц дяряъяляри иля, Аь гартал вя Александр
Невски орденляри иля, щабеля бириллиантла бязядилмиш гызыл силащла
тялтиф едилди.
Биринъи Дцнйа мцщарибяси илляриндя Гафгаз ъябщясиндя олмуш
подполковник Щябиб бяй Сялимов Азярбайъанын щярб тарихиндя
Русийа Силащлы Гцввяляри Баш Гярарэащ Академийасыны битирмиш илк
азярбайъанлыlаrdan biridir (77), Авропа ъябщяляриндя вурушмуш
поручик Фяррух аьа Гайыбов ися илк азярбайъанлы щярби тяййарячи
кими йадда галмышдыр (78). Ы Дцнйа мцщарибяси илляриндя рус ордусу сыраларында хидмят кечмиш полковник Сейфулла Бящмян Мирзя,
полковник Вяли бяй Йадиэаров, Ъавад бяй Шыхлински, Хосров
87

Мирзя Гаъар, Ящмяд бяй Дибиров, Эярай бяй Вякилов, Лятиф бяй
Ибращимбяйли, Фикрят Аьаларов, Осман аьа Эцлмяммядов вя
башгалары да (79) Азярбайъан халгына мяхсус олан ян йахшы щярби
янянялярин давамчылары идиляр. Бцтцнлцкдя ися сийаси мащиййятиня
бахмайараг, чар ордусу тяркибиндя алынан тяърцбя Азярбайъан
Халг Ъцмщуриййяти ордусунун формалашдырылмасы цчцн дяйярли
базайа чеврилди.
Bütün bunlarla bərabər, Birinci Dünya müharibəsinin başlanması və Rusiyanın Türkiyəyə qarşı müharibə elan etməsi Azərbaycanın müəyyən dairələrində təbii bir nigarançılığa da səbəb
oldu. Çünki Rusiya və onun müttəfiqləri bu müharibədə qarşıya
müştərək din, dil, məfkurə dəyərlərinə malik Türkiyənin parçalanması və məhv edilməsi məqsədini qoymuşdular ki, bu da Azərbaycanın ictimai dairələrində birmənalı qarşılanmırdı. Ona görə
Türkiyəyə və türk xalqına qarşı təəssübkeşlik Azərbaycan daxilində günü-gündən genişlənməyə başladı və bu təəssübkeşliyin əməli
nümayişi kimi çoxlu sayda azərbaycanlı rejimin təqiblərinə baxmayaraq, gizli şəkildə Türkiyənin müdafiəsinə yollandılar və türk
xalqının mübarizəsinə qatıldılar. Dəqiqləşdirilməsi çətin olan bəzi
məlumatlara görə, azərbaycanlılardan ibarət könüllülər müxtəlif
cəbhələrdə Osmanlı ordusu tərkibində vuruşmuşdular və Çanaqqala döyüşlərində 3 min nəfərə yaxın azərbaycanlı könüllüsü şəhid
olmuşdu (80).
Rusiyanın Türkiyəyə qarşı müharibəyə başlamasına etiraz yalnız azərbaycanlılar arasında deyil, Rusiyada yaşayan bütün müsəlmanlar arasında özünü göstərməkdə idi. Bu etirazın daha da genişlənməsi üçün Türkiyə rəhbərliyi də öz səylərini əsirgəmirdi. Bununla əlaqədar Türkiyənin ictimai-siyasi dairələri Rusiya müsəlmanları arasında təbliğat işlərinin genişləndirilməsinə xüsusi diqqət yetirirdilər. Qeyd etmək lazımdır ki, Osmanlı sultanı islam
dünyasının xəlifəsi idi və onun dini məsələlər üzrə hər bir hökmü
islam aləmi üçün fitva xarakteri daşıyırdı. Müharibənin başlanması
ilə Osmanlı sultanı bu səlahiyyətindən istifadə etdi və Rusiya və
onun müttəfiqlərinə qarşı müharibəyə başlanması barəsində fitva
verdi. Bununla, əslində, Rusiya müsəlmanları qarşısında da dini
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fitvanın yerinə yetirilməsi tələbi qoyuldu.
Osmanlı sultanının fitvası ilə əlaqədar Türkiyə hökuməti tərəfindən Rusiya müsəlmanlarına xüsusi bir müraciət də hazırlandı. Щямин мцраъиятдя дейилирди: «Русийа Австрийа вя Aлманийайа мцщарибя елан етмишдир. О, Османлы императорлуьуна аман вермямиш
вя мцсялман торпагларына сохулмушдур. Бу ися османлыларын императору, бцтцн мцсялман дцнйасынын хялифяси, император щязрятляри В Султан Мещмет ханы мяъбур етмишдир ки,... Русийа вя онун
мцттяфигляри олан Франса вя Инэилтяряйя мцщарибя елан етсин. Инди
бизимкиляр вя Османлы ордусу щяр йердя бизим цмуми дцшмянимизля мцщарибя едир. Османлы ордусу Батума йахынлашыр. Онлар
щяр тяряфдян Гафгаза ахышыр. Гафгазын мцсялман тайфалары Османлы гардашлары иля бирликдя вурушурлар. Русийанын щярби донанмасы
Гара дянизин лиманларына сыхылмыш вя орадан чыхмаг имканына малик дейилляр. Хялифя султан рус, инэилис вя франсызлара гаршы мцгяддяс мцщарибянин фитвайи-шярифини елан етмишдир.
...Хялифянин бу ямрини, фитванын мязмунуну рус ордусунун
сыраларында олан мцсялман ясэяр вя забитляря чатдырырыг. Исламын,
хялифянин вя Османлы империйасынын гаты вя барышмаз дцшмяни олан
рус ордусунун сыраларыны тярк един...» (81).
Azərbaycanlılar arasında Türkiyəyə qarşı etnik-dini təəssübkeşliyin, məfkurə bağlılığının mövcudluğu və onların real təsirə
malik olması çar rejiminin yerlərdəki hakimiyyət orqanlarına lazımınca məlum idi və ona görə də Türkiyə tərəfindən azərbaycanlılara və Rusiya müsəlmanlarına göstərilən təsirlərin zəiflədilməsi və
qarşısının alınması üçün qətiyyətli addımlar atılırdı. Çar rejiminin
hakimiyyət dairələri istisna etmirdi ki, ən müxtəlif sahələrdə mövcud olan qarşılıqlı əlaqələrlə bərabər, мцсялманлар цчцн мцгяддяс олан «Гуран»а истинад едян, милли фяргляри вя тябяяляри нязяря
алмадан мцсялманларын гардаш олмасыны хатырладан вя христиан
дювлятляриндя ислам дининя ибадят едянлярин эуйа зцлм вя тягибляря мяруз галмаларыны эюстярян мцраъият kifayət qədər тясирли ола вя
мцсялманлар арасында арзуланмаз щяйяъанларын баш вермясиня шяраит йарада bilər (82).
Буна эюря дя Гафгаз ъанишинлийи ады чякилян мцраъият ətrafında
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azərbaycanlılar və Qafqaz mösəlmanları arasında апарылан тяблиьатын гаршысынын сярт шякилдя алынмасыны, щямин мязмунда вяряглярин тапылаъаьы щалда дярщал мцсадиря олунмасыны тяляб едирди.
Möharibə ərəfəsində və illərində Törkiyə ilə Azərbaycan arasında əlaqələrin artması, gediş-gəlişin çoxalması rejimin orqanları
tərəfindən çox böyük təşvişlə izlənilirdi. Ещтимал едилирди ки, Ъянуби Гафгаза эялмиш тцрк тябяяляри бурада Русийа ялейщиня мцсялманлар арасында иттифаг вя бирлийин эцъляндирилмяси истигамятиндя
тяблиьат апара билярляр. Она эюря Гафгаз ъанишинлийинин Хцсуси
шюбяси тяlяб едирди ки, Ъянуби Гафгаза эялмиш тцрк вятяндашларынын
излянилмяси эцъляндирилсин вя бу ишин щяйата кечирилмяси цчцн
хцсуси нязарят мянтягяляри йарадылсын. Тцрк вятяндашларынын нязаряти шящяр дахилиндя, тиъарят-сянайе мяркязляриндя, мещманханаларда, карвансараларда апарылмасыna ciddi diqqət yetirilirdi. Щятта Тцркийядяки Русийа консуллуьунун иъазяси иля Гафгаза эялян
тцркляр дя эизли нязарят алтында сахланмалы идиляр. Нязарят ишляринин
апарылмасы цчцн башланьыъ олараг Гафгаз ордусу гярарэащындан
Гафгаз ъанишинлийинин Хцсуси шюбясиня 1000 рубл вясаит айрылмышды.
Эюрцлян ишлярин хяръляри иля баьлы ялавя щесаблар тягдим едиляъяйи
щалда малиййя вясаитляри daha da артырылмалы иди. Möəyyən edilmişdi ki, mösəlmanlar arasında təbliğata cəhd göstərən türk vətəndaşının tutulması üçün 200 rubl mükafat verilsin (83).
Гейд едилдийи кими азярбайъанлыларын мцяййян даиряляринин щяля Тцркийя„Балкан мцщарибяси дюврцндя Тцркийяйя ряьбят бяслямяляри мялум иди вя чар органлары да бу мясялядян хябярсиз
дейилдиляр. Ы Дцнйа мцщарибясинин башланмасы иля тцркмейллилийинин
кцтляви характер алмасынын вя бунун ямяли фяалиййятя чеврилмясинин гаршысыны алмаг цчцн азярбайъанлы ящалидя олан силащларын
топланмасына гярар верилди. Гафгаз ъанишинлийиндя олан мялуматлара эюря, азярбайъанлы ящалидя 50 мин ядяд силащ var idi. Yelizavetpol qubernatoru G.Kovalyov азярбайъанлы ящалидя бу гядяр силащын олмасыna şöbhə ilə yanaşsa da, щяр щалда мцщарибянин башланмасы иля дярщал силащларын топланмасына башланды. Бунунла бярабяр,
гязаларда мцяййян рящбяр вязифялярдя олан азярбайъанлыларын Русийайа сядагятли олмасынын йохланылмасына гярар верилди. Мцщарибя
эетдийи бир вахтда онларын йцксяк вязифялярдя сахланмасы гей90

ри-мягсядяуйьун сайылırды (84).
Rusiya hakimiyyət orqanları tərəfindən 1916-ъы илин йайында
мцсялман ящалинин арха ъябщядя физики ишлярин эюрцлмяси цчцн сяфярбярлийя алынмасы фикри ортайа атылды. Бу барядя мятбуата мцхтялиф мялуматлар да чыхарылды. Нязярдя тутулмушду ки, Гафгаздан
19 йашындан 45 йашына гядяр олан 80 мин киши ящалиси ишчи гцввяси
кими арха ъябщянин мющкямляндирилмясиня ъялб едилсин (85).
Amma bu ideya azərbaycanlı əhali tərəfindən kəskin etirazla qarşılandı. Çünki bir tərəfdən bölgənin erməni, gürcü və yəhudi əhalisi
orduya cəlb edildiyi halda, azərbaycanlı əhali orduya yox, köməkçi
fiziki işlərin görülməsinə cəlb olunmalı idi, digər tərəfdən ermənilərin kütləvi şəkildə çar ordusuna cəlb edilməsi bölgədəki qoşunların tərkibində onların sayını da xeyli artırırdı və erməni millətçiliyinin təcavüzkarlığının genişlənməsi üçün obyektiv bir zəmin
yarada bilərdi. Мясялян, Birinci Dцnya mцharibəsinin başlanmasından 1917-ъи ил феврал айынын 1-ня гядяр Ъянуби Гафгаздакы
304164 няфяр орду сыраларына чаьырылмышды. Онларын арасында руслар
да аз дейилди. Анъаг ермяниляр даща чох идиляр. Konkret olaraq bu
чаьырыланлардан 121921 няфяри ермяни, ъями 1314 няфяри ися
азярбайъанлы иди (86).
İstisna edilmirdi ki, öz millətçi məqsədlərini həyata keçirmək
üçün belə kütləvi şəkildə orduya çağırılan ermənilər onlara paylanmış silahları azərbaycanlılara qarşı çevirə bilərlər. Bu da azərbaycanlı əhalinin əlavə nigarançılığına səbəb olurdu. Ордуда ermənilərdən fərqli olaraq azərbaycanlılara силащ етибар едилмямяси
бюлэядяки щярби-сийаси шяраити бир гядяр дя мцряккябляшдиря билярди. Чцнки азярбайъанлыларын силащлары ялляриндян алындыьы щалда türkçülüyə qənim kəsilmiş ермянилярин силащланмасы сцрятля давам
едирди вя буну чар органлары да тясдиг едирдиляр (87). Онларын Гафгаздакы рус ордусу сыраларында да сайы чох иди. Бу ися азярбайъанлы
иътимаиййяти наращат етмяйя билмязди.
Мцсялманларын ишчи гцввяси кими арха ъябщяйя сяфярбярлийинин
башланаъаьынын йарадаъаьы иътимаи проблемляр дя азярбайъанлыларын
наращатчылыьына сябяб олан мясялялярдян бири иди. 19„45 йашларында
кишилярин физики ишя сяфярбяр едилмяси яслиндя, мянтягялярин ишчи
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гцввясиндян мящрум олмасы демяк иди. Дини вя милли тялябляря
ясасян гадынларын чюл ишляриня чыхмасы яняняви сайылмадыьы цчцн
аилялярин чохларынын мящрумиййятлярля гаршылашаъаьы ниэаранчылыьа
сябяб олурду. Ордуйа чаьырылан гейри-мцсялман ящалийя вя онларын аилясиня щяр ай тяйин олунмуш юдянъ верилдийи щалда физики ишляря чаьырылаъаг мцсялманлара айлыг юдянъ верилмяси нязярдя тутулмамышды. Бу да бир тяряфдян наразылыьы артыра билярди. Йерли чар
органлары юз мярузяляриндя гейд едирдиляр ки, мцсялманларын юз
аилялярини башсыз гойараг сяфярбярлийя алынмасы ачыг иьтишашлара
чевриля биляр. Онларын, щятта щюкумят органларына гаршы кцтляви
иьтишашлара башлайаъаьы, мцхтялиф аксийалара ял атаъаьы да истисна
едилмирди. Щятта алынан мялуматлара эюря, мцсялманларын физики ишляря ъялб едилмясиня башланаъаьы щалда хцсуси груплар дямир йолларыны даьытмаьы, телеграф хятлярини сырадан чыхармаьы, нефт мядянлярини йандырмаьы вя с. планлашдырырдылар(88). Бакыда йашайан ящалинин бир щиссяси сяфярбярликдян йаха гуртармаг цчцн Иран паспорту
иля хариъя эетмяйи, Нуха, Загатала, Эюйчай, Аьдаш вя с. Мянтягялярдя ися даьларда, мешялярдя силащлы мцгавимят эюстярмяйи
нязярдян кечирирдиляр (89).
Йерли щакимиййят органлары йухары органлар цчцн щазырладыглары
мярузялярдя конкрет тарихи шяраитдя мцсялманларын физики ишляря
сяфярбяр едилмясини мягсядяуйьун саймырдылар. Бу мясяля иля
баьлы иътимаи эярэинлик о дяряъядя артды ки, Русийа чары гаршысында
мцсялман ящалинин физики ишляря ъялб едилмясинин дайандырылмасы
барядя вясатят галдырылды. Щямин вясатят тямин едилди вя Гафгаз
ъанишининин Гафгаз мцсялманларына 20 август 1916-ъы ил тарихли
мцраъиятиндя чарын фярманына ясасян мцсялман ящалинин физики ишлярин иърасына ъялб едилмяйяъяйи елан едилди (90).
5. «Vəhşi diviziya»nın Tatar (azərbaycanlı) atlı alayı
Mövcud məlumatlara görə, Birinci Dünya müharibəsinin başlamasından sonra Azərbaycanın milli hərəkatının bir sıra fəalları
Qafqaz əhalisinin, o cümlədən də azərbaycanlıların hərbi səfərbərliyə alınmasına münasibətin dəyişdirilməsi və azərbaycanlılardan
ibarət hərbi hissələrin təşkil eidlməsi və onların cəbhəyə cəlb edil92

məsi üçün Qafqaz canişini qarşısında məsələ qaldırdılar. Bununla
bağlı Ələkbər bəy Rəfibəyli, Xəlil bəy Xasməmmədov və İsmayıl
xan Ziyatxanovdan ibarət xüsusi nümayəndə heyəti Tiflisə yollandı
və Qafqaz canişini ilə görüşdü ( 91).
Belə təkliflər Qafqazın digər müsəlman xalqlarının nümayəndələri tərəfindən də qaldırılmışdı. Bu təkliflər əsasında Qafqaz canişini tam süvari generalı Voronsov-Daşkov 1914-cü il iyul ayının
26-da Qafqaz xalqlarının nümayəndələrindən ibarət könüllü atlı
alaylarının təşkili və cəbhəyə göndərilməsinə razılıq verilməsi barəsində Rusiya Hərbi Nazirliyi vasitəsilə çara müraciət etdi və bir
gün sonra, yəni iyul ayının 27-də Rusiya çarının belə alayların təşkilinə icazə verməsi barədə razılığı elan olundu (92).
Qafqaz xalqlarının nümayəndələrindən könüllü atlı alayların
təşkili və onların cəbhəyə göndərilməsi ideyası Rusiyanın hakimiyyət dairələri tərəfindən kifayət qədər geniş dəstək qazandı. Ona
görə də, belə alayların sayının artırılması və onlardan birləşmə
yaradılması məqsədəuyğun bilindi. Bunun nəticəsi kimi, Rusiya
çarı II Nikolay 1914-cü il avqust ayının 23-də «Qafqazın yerli xalqlarının atlı diviziyasının» («Кавказская туземная конная дивизия») yaradılması haqqında əmr imzaladı. Bu diviziyanın tərkibi üç
atlı briqadadan təşkil edilməli idi: 1-ъи бригадайа кабардин вя Даьыстан алайлары, 2-ъи бригадайа татар (Azərbaycan–М.С.) вя чечен
алайлары, 3-ъц бригадайа ися ингуш вя чяркяз алайлары дахил едилмишди.
Mövcud faktlarda aydın olur ki, bu diviziyanın təşkili haqqında
çarın fərmanı imzalanmazdan əvvəl artıq Qafqazda yerli xalqların
könüllü atlı alaylarının toplanmasına başlanmışdı. Qafqaz canişininin könüllü atlı alaylarının təşkili haqqında Hərbi Nazirliyə müraciətindən az sonra Rusiya ordusu Baş Qərargahının Baş idarəsi
tərəfindən “Hazırkı hərbi əməliyyatlar dövründə Qafqazın yerli
xalqlarından yaradılacaq hissələr haqqında Əsasnamə” hazırlandı
və Qafqaza göndərildi. Bu Əsasnaməyə əsasən Çeçen, Çərkəz,
Kabardin, Tatar, 2-ci Dağıstan atlı alaylarının və Acar piyada taborunun yaradılması nəzərdə tutulmuşdu. Bu alayların təşkilində
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həm məhəlli prinsip, həm də könüllülük prinsipi əsas tutulurdu.
Başqa sözlə, alaylar eyni məntəqədən olan könüllülər hesabına
komplektləşdirilməli idilər. Təşkil ediləcək yeni alaylar döyüş
təcrübəsinə malik olmadıqları və sıra təlimləri keçmədikləri üçün
onların ştat strukturuna kazak alaylarının ştatında olan kiçik komandir və xidmət personalının daxil edilməsi məqsədəuyğun bilindi, yəni hər bir alayda – 4 vaxmistr, 17 böyük uryadnik və 17
kiçik uryadnik, 1 qərargah şeypurçusu, 8 şeypurçu və 16 əmr məmuru olmalı idi (93).
Amma təklif edilən bu struktur sonradan təkmilləşdirildi və
yuxarıda qeyd edildiyi kimi, üçbriqadalı diviziyanın təşkili rəsmiləşdirildi. Avqustun 23-də Rusiya çarının əmri ilə təşkil edilən
yeni atlı diviziyasının komandir heyəti də təyin edildi. Diviziyanın
komandiri vəzifəsinə çarın kiçik qardaşı general-mayor, böyük
knyaz Mixail Aleksandroviç Romanov təyin edildi. 1915-ci ilin
fevralında onu knyaz D.Baqration əvəz etdi. Diviziyanın qərargah
rəisi vəzifəsinə isə Litva tatarı olan polkovnik Yakov Davidoviç
Yuzefoviç təyin edildi. Y.Yuzefoviç həm müsəlman idi, həm də
diviziyaya təyin edilməmişdən əvvəl Ali Baş Komandanın stavkasında xidmət edirdi (94).
Qafqazın yerli xalqlarının atlı diviziyasının tərkibinə üç atlı
briqadasından əlavə 2-ci dağ-atlı topçu divizionu, Baltik donanmasının pulemyot dəstəsi, atlı-təxribatçı dəstə, rabitə komandası,
avtomobil dəstəsi, motosiklet dəstəsi, 22-ci sanitar dəstəsi, sarğı
dəstəsi də daxil idi (95).
Atlı diviziyanın təşkili haqqında Əsasnaməyə əsasən alayların
şəxsi heyəti könüllü toplanmaqla bərabər, həm də öz atları və libasları, soyuq silahları və yəhər təchizatı ilə gəlməli idilər. Libaslar
çərkəzi libaslar idi. Əgər könüllünün atı yox idisə, ona dövlət
hesabına at ayrılırdı. Odlu silahlar isə könüllülərə xidmət yerində
verilməli idi. Odlu silahdan başqa könüllülərə xidmətə başladığı
zaman yardım kimi 150 rubl verilirdi. Atlılar adlandırılan sıravi
heyətə ayda 25 rubl maaş verilirdi. Onlara bədən cəzası verilməsi
qadağan olunmuşdu və atlılar zabitlərə “sən” deyə müraciət etmək
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hüququna malik idilər. Bu güzəştlər könüllülərə ehtiram kimi qəbul
edilmişdi. Qəbul edilmiş qərara görə, atlıların libası da eyni formada – çərkəzi formada olmalı idi. Bəzi atlı alaylarda poqonlar
rənglərinə görə fərqlənirdilər. Məsələn, Tatar, Çərkəz və 2-ci Dağıstan atlı alaylarında poqonlar qırmızı rəngdə, Kabardin, Çeçen və
İnquş alaylarında isə göy rəngdə olmalı idi. Eyni zamanda hər bir
alayın poqonunda bu alaya məxsus fərqləndirici işarələr var idi. Tatar atlı alayının poqonlarında «Tт» hərfləri həkk edilməli idi (96).
Diviziyanın bütün alayları kimi Tatar atlı alayının tərkibində də
4 bölük (yüzlük) nəzərdə tutulmuşdu. Bu bölüklər də hər biri 50
nəfərdən ibarət olan 2 taqımdan təşkil edilməli idi. İlkin təsdiq
edilmiş ştat cədvəlinə əsasən alayın tərkibi 22 zabitdən, 3 hərbi
məmurdan, 1 alay mollasından, 575 nəfər sıravi heyətdən (atlıdan)
və 68 qeyri-nizami məmurdan, cəmi 669 nəfərdən ibarət idi (97).
Bir müddətdən sonra alayın ştatı daha da təkmilləşdirilmiş və
onun say tərkibi artırılmışdı. Yeni ştatlara əsasən bölüklərin tərkibi 4 taqımdan təşkil edilmiş və hər taqımda da şəxsi heyətin sayı
60–80 nəfərə çatdırılmışdı. Alayın tərkibinə 50–80 nəfərlik piyada
taqımı da əlavə edilmişdi. Ona görə hər bir bölüyün sayı təxminən
250 nəfərə, alayın şəxsi heyətinin ümumi sayı isə təxminən 800
nəfərə çatdırıldı (98).
1914-cü il avqust ayının əvvəllərində Yelizavetpol (Gəncə)
şəhərində Tatar atlı alayına könüllülərin yazılışına başlandı. Alayın 1-ci bölüyü Qazax qəzasının, 2-ci bölüyü Şuşa və Cavanşir qəzasının, 3-cü bölüyü Ərəş, Zəngəzur, Qaryagin və Nuxa qəzalarının, 4-cü bölüyü isə Borçalı qəzalarının könüllülərindən komplektləşdirilirdi. Alaya könüllü kimi 21–40 yaş arasında sağlambədənli adamlar qəbul edilirdilər. Bu proses adları çəkilən qəzaların əhalisi arasında böyük maraqla qarşılandı və tələb olunandan
da çox sayda könüllü Tatar alayında xidmət üçün yazıldı. Alayın
ilkin ştatı 500–600 nəfər atlı tələb etdiyi halda qısa müddət ərzində 2 min nəfər könüllü xidmət etmək arzusunda olduqlarını bildirdilər. Ona görə də əlavə könüllü yazılışını dayandırmaq lazım gəldi (99).
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Mövcud məlumatlara görə, qəzalarda könüllülərin toplanması
və onların Yelizavetpola yola salınması xüsusi mərasimlərlə müşayiət olunurdu. Könüllülərin xidmətə toplanması əhali arasında
da maraqla qarşılanırdı. Xidmətə yollanan könüllülər əvvəlcə
məscidə yollanıb dua mərasimlərini yerinə yetirir və sonra da əhalinin müşayiəti ilə yola salınırdılar (100).
Tatar atlı alayının və Qafqazın yerli xalqlarının atlı diviziyasının təşkilinə azərbaycanlı zənginlər və bütünlükdə azərbaycanlı
əhali hərtərəfli yardım göstərməyə çalışırdı. Bu məsələ ilə bağlı
1914-cü ilin noyabr ayında milyonçu Hacı Zeynalabdin Tağıyevin
evində Bakı müsəlmanlarının nümayəndələrinin xüsusi müşavirəsi keçirildi və Qafqaz müsəlman atlı diviziyasının təşkilatlandırılması üçün maliyyə dəstəyi göstərilsin. Bu qərardan sonra qısa
müddət ərzində 50300 rubl vəsait toplandı. Hacı Zeynalabdin
Tağıyevlə Musa Nağıyev hər biri bu yardım fonduna 50 min rubl
vəsait köçürdü və onlar öz arzularını da bildirdilər ki, həmin vəsait
Qafqazın müsəlman atlı diviziyasının sanitar dəstəsinin təşkilatlandırılmasına sərf edilsin. Yardım fonduna pul köçürənlər arasında Musa bəy Əmircanov, Rza bəy Səlimxanov, Məmməd Həsən
Hacınski və s. kimi tanınmış şəxslər də var idi. Yardım fonduna
vəsait toplanması kütləvi bir hərəkata çevrildi və bununla əhali də
azərbaycanlılardan və bütünlükdə Qafqaz müsəlmanlarından könüllü atlı dəstələrinin yaradılmasına öz münasibətini nümayiş etdirdi (101).
1914-cü il sentyabr ayının əvvəllərində Tatar atlı alayının formalaşdırılması başa çatdırıldı. Bu alayın və eləcə də 2-ci Dağıstan
atlı alayının formalaşdırılmasının başa çatdırılması münasibətilə
diviziyanın komandiri böyük knyaz Mixail Aleksandroviç sentyabr ayının sonlarında Tiflisə gəldi və həmin ayın 29-da burada
Qafqaz müsəlmanlarının və azərbaycanlıların nümayəndələri ilə
görüşdü. Bölgə müsəlmanlarının, o cümlədən də azərbaycanlıların
nümayəndələri könüllü atlı dəstələrinin yaradılması ilə ölkənin
müdafiəsinə hazır olduqlarını bəyan etdilər. Böyük knyaz isə qısa
müddət ərzində könüllü alaylarının yaradılmasından məmnun ol96

duğunu bildirdi (102).
Qafqaz atlı alaylarının şəxsi heyətinin əsasını müsəlmanlar təşkil etsə də, bu alayların və diviziyanın komandir heyətinin əsasını
ruslar və qeyri-müsəlmanlar təşkil edirdilər. Tatar atlı alayının komandiri vəzifəsinə də qeyri-azərbaycanlı podpolkovnik Pyotr
Aleksandroviç Polovsov təyin edildi. Mövcud məlumata görə,
P.Polovsov hələ Tatar atlı alayı formalaşma prosesində olduğu
vaxt Yelizavetpola göndərilmişdi ki, bu prosesə rəhbərlik etsin.
1914-cü il sentyabr ayının 1-də isə o, Tatar atlı alayının komandiri
təyin edildi. P.Polovsov Bessarabiya quberniyasının zadəgan ailəsinə mənsub olmaqla 1874-cü il may ayının 30-da Peterburqda
anadan olmuş, Sankt-Peterburq tarix-filologiya gimnaziyasını,
sonra isə Nikolayev süvari məktəbini və nəhayət, Rusiyanın Baş
Qərargah Akademiyasını bitirmişdi. Rus-yapon müharibəsinin iştirakçısı olmuş və həmin müharibədəki xidmətlərinə görə 4 ordenə
layiq görülmüşdü. 1909-cu ildə o, piyada diviziyasının qərargah
rəisi vəzifəsinə təyin edilmiş, 1911-ci ildə isə Baş Qərargahın
ehtiyat tərkibinə keçirilmişdi. Qafqazda könüllü alayların təşkilinə
başlananda P.Polovsov səfərbərliyə alınaraq Tatar atlı alayının
komandiri təyin edildi (103 ).
Bütünlükdə Azərbaycan Xalq Cümhuriyyətinin elan edilməsinə
qədər tatar atlı alayının P.Polovsovdan başqa daha iki komandiri
olmuşdu. Onlar – F.N.Bekoviç-Çerkaski və L.L.Maqalaov idi.
Onların hər ikisi polkovnik idi və atlı diviziyasının təşkil edildiyi
gündən onun sıralarında xidmətə başlamışdılar. Bekoviç-Çerkaski
Kabardin atlı alayının komandir müavini, L.Maqalaov isə Tatar
atlı alayının 4-cü bölüyünün komandiri kimi xidmətə başlamışdı.
Alayın 1-ci bölüyünün komandiri vəzifəsinə rotmistr Şahverdi xan
Ziyadxanov, 2-ci bölüyünün komandiri vəzifəsinə ştabs-rotmistr
Pavel Zverev, 3-cü bölüyünün komandiri vəzifəsinə isə rotmistr
knyaz A.B.Amilaxvari təyin edildilər. Azərbaycanlı zabitlərin
sayına gəlincə isə alayın təşkil ediliyi vaxtlar onların sayı çox az
idi. Rotmistr Ş.Ziyadxanovdan başqa alayda daha iki azərbaycanlı
zabit – ştabs-rotmistr Nuh bəy Sofiyev və kornet Cəlal bəy Sulta97

nov var idi. Sonradan zabitlərin sayı tədricən artmağa başladı.
1917-ci ilin ortalarında Tatar atlı alayında yuxarıda adları çəkilən
azərbaycanlı zabitlərdən başqa bu zabitlər də xidmət edirdilər:
ştabs-rotmistr Cəmşid xan Naxçıvanski, ştabs-rotmistr İsrafil bəy
Yadigarov, praporşik Əlimurad bəy Vəzirov, praporşik Səlim bəy
Sultanov, praporşik Sayad bəy Zeynalov, praporşik Zeynalabdin
Sadıxov, praporşik Osman ağa Gülməmmədov, praporşik İdris
ağa Qacar, praporşik Ələkbər Hacıyev, praporşik Faisməmməd
Mustafayev, kornet Xudadad bəy Xudaverdiyev, kornet Zülfüqar
bəy Sultanov da xidmət edirdilər. Polkovnik Feyzulla Mirzə Qacar
isə bir müddət Tatar atlı alayında xidmət etdikdən sonra Çeçen atlı
alayının komandiri təyin edilmişdi (104).
Müsəlman atlı alaylarının ştatında molla vəzifəsi də var idi.
Onların mövcudluğu müsəlmanların dini mərasimlərinin icrasına
şərait yaradılması, müsəlman könüllülərin tapşırılan vəzifələrin
icrasına ilhamlandırılması, şəxsi heyət arasında dini-ideoloji işlər
aparılması zərurəti ilə əlaqədar idi. Tatar atlı alayında bu vəzifəyə
dövrün tanınmış şairi və ictimai xadimi Məhəmməd Hadi (Ağaməhəmməd Hacı Əbdüsəlim oğlu) təyin edilmişdi.
Atlı alayların şəxsi heyətinin cəbhəyə yollanmazdan əvvəl and
qəbul etmələri də alay mollalarının iştirakı ilə aparılırdı. Mövcud
məlumata görə, and Azərbaycan dilində də qəbul edilə bilərdi. Bu
zaman molla andın mətnini oxuyur, könüllülər andın mətnində
olan “and içirəm” sözünü üç dəfə təkrar edir, sonra da könüllülər
“And vərəqində” imza edir, ya da barmaqlarını basırdılar. Tarixi
ədəbiyyatda bu andın mətninin rus dilində olan variantı mövcuddur. 1914-cü il sentyabr ayının 7-də Nalçikdə Kabardin alayı könüllülərinin qəbul etdiyi andın rus dilində olan mətninin tərcüməsi
aşağıdakı kimidir:
“Quran qarşısında Vallah-Billah-Təaləllahü Allahü-Əkbərə and
içirəm ki, İmperator həzrətləri, Ümumrusiya hökmdarına sədaqəti
qoruyacaq, bütün vəzifələri namusla və vicdanla icra edəcək,
mənə tapşırılan səlahiyyətləri aşmayacaq, heç kimə qəsdən ziyan
və zərər yetirməyəcək, əksinə mənə həvalə olunan maraqları öz
98

maraqlarım kimi qoruyacaq və unutmayacağam ki, mən bütün
bunlara görə qanun qarşısında və Allah qarşısında onun məhşər
günündə cavab verməli olacağam. Bunların təsdiqi kimi müqəddəs Quranı öpürəm. Amin” (105).
Digər atlı alayları kimi, Tatar atlı alayının könüllüləri də 1914cü ilin sentyabr ayının 10-da Yelizavetpolda (Gəncədə) şəhər imamının iştirakı ilə belə bir and qəbul etdilər və həmin ayın ortalarına kimi artıq qatarla Yelizavetpoldan cəbhəyə yola salındılar.
Diviziyanın digər hissələri ilə birlikdə Tatar atlı alayı da Podolsk
quberniyasına gətirildi və burada bu hissələrin şəxsi heyətinin
döyüş hazırlığı aparıldı. Bu hazırlıq dövrü elə də uzun sürmədi və
1914-cü il noyabr ayının əvvəllərində diviziyanın Qərbi Ukraynanı əhatə edən Cənub-Qərb cəbhəsinə (Avstriya cəbhəsinə) göndərilməsi qərara alındı (106).
Bu cəbhə Karpat dağının ətəklərində yerləşirdi. Diviziyanın
formalaşdırılması başa çatdırılandan və müəyyən müddət üçün
döyüş hazırlığı keçiləndən sonra onun hissələrinin hansı cəbhəyə
göndərilməsinin məqsədəuyğunluğu araşdırılmış və qərara alınmışdı ki, Karpat dağı ətəklərində bu diviziyanın fəaliyyəti daha
səmərəli ola bilər. Çünki dağlıq şəraitdə əldə etdikləri vərdişləri
diviziyanın şəxsi heyəti Cənub-Qərb cəbhəsində daha uğurla tətbiq edə bilərdilər.
Diviziya general-leytenant Hüseyn xan Naxçıvanskinin komandan olduğu 2-ci süvari korpusunun tabeliyinə verildi. Döyüş
tapşırıqlarının icrasına yollanmazdan əvvəl onun hissələrinə sıra
baxışı keçirilməsi qərar alındı və 1914-cü il noyabr ayının 26-da
H.Naxçıvanski tərəfindən bu diviziyaya sıra baxışı keçirildi. Həmin baxışdan sonra diviziyanın hissələri, o cümlədən də Tatar atlı
alayı Lvov şəhərinin küçələrindən keçməklə cəbhəyə yollandılar.
Bu keçid şəhər sakinləri və küçələrə toplaşanlar tərəfindən son
dərəcə yüksək təəssüratla qarşılandı. Bununla da, Tatar atlı alayının döyüş yolu başlandı. 1914-cü ilin sonu, 1915–16-cı illərdə
Tatar atlı alayı bir sıra döyüşlərdə iştirak etdi ki, bu döyüşlərdə
böyük şücaət və igidlik nümunəsi göstərdi. Diviziyanın bütün his99

sələri əslində, iştirak etdiyi döyüşlərdə nümayiş etdirdiyi sürətə,
çevikliyə, yorulmazlığa, qətiyyətə görə qarşı tərəf üçün qorxunc
bir qüvvəyə çevrilmişdi və ona görə bu diviziya “Vəhşi diviziya”
kimi məşhurlaşmışdı.
1914-cü il dekabr ayının 12-də Tatar və Çeçen atlı alaylarından
ibarət olan 2-ci briqada Şandroves və 1251 yüksəkliyi ətrafındakı
dağlı ərazinin kəşfiyyatına göndərildi. Bu istiqamətdə briqada
həm də 7-ci piyada korpusun sağ cinahının mühafizəsini təmin etməli idi. Çünki bu istiqamətdə qarşı tərəfin qüvvələri kifayət
qədər fəal idi və bu da ona görə idi ki, bu qüvvələr rus qüvvələrinin mövqelərinin arxasına yol tapa bilmişdilər. Tatar atlı alayının
daxil olduğu 2-ci briqada da öz növbəsində düşmən qüvvələrinin
arxasına keçmək və onlara sürətli zərbə vurmaq tapşırığı aldı.
Briqada çətin dağ və əlverişsiz hava şəraitində bu tapşırığı yerinə
yetirmək üçün qalın qarla örtülmüş ərazi ilə uzun bir yol keçib qəfildən avstriyalı qüvvələrə arxadan güclü zərbə endirdi. Çaşqın
vəziyyətə düşmüş düşmən qüvvələri məhv edildi, onların mövqeləri ələ keçirildi. Bu sürətli hücum zamanı qarşı tərəfdən 9 zabit,
458 sıravi əsir alındı və 400 ədəd tüfəng qənimət götürüldü (107).
Tatar atlı alayının iştirak etdiyi növbəti uğurlu döyüşlərdən biri
1915-ci il fevral ayının 15-də Brin kəndi ətrafında baş verdi.
Alayın bu kənd ətrafında göstərdiyi şücaət yalnız alay qarşısında
qoyulan tapşırığın icrasına yox, bütünlükdə cəbhəboyu düşmən
qüvvələrinin məhv edilməsinə şərait yaratdı. Mövcud cəbhə qeydlərinə və şahidlərin ifadələrinə görə, Tatar atlı alayının döyüşçüləri gərgin keçən əməliyyatın gedişində sürətli hücumla hər iki
tərəf üçün əhəmiyyət kəsb edən istiqamətdə ilk müdafiə xəttini ələ
keçirib orada möhkəmləndilər. Sursatlarının məhdudlaşmasına
baxmayaraq, avstriyalılardan ələ keçirilmiş silah və sursatla azərbaycanlı döyüşçülər, hətta düşmənin ikinci müdafiə xəttini də ələ
keçirə bildilər və qarşı tərəfin bütün səylərinə baxmayaraq, bu
mövqeni tərk etmədilər. Hətta cinahlardan düşmən qüvvələri tərəfindən əhatə olunması təhlükəsi də azərbaycanlıları ələ keçirdikləri mövqeləri tərk etməyə məcbur edə bilmədi. Mövcud məlumat100

lara görə, azərbaycanlı döyüşçülər, hətta əlbəyaxa döyüşünə də
girməyə məcbur olmadılar. Bununla belə onlar ələ keçirdikləri
mövqelərdən geri çəkilmədilər. Gərgin keçən bu əməliyyatın
uğurla başa çatdırılmasında Tatar atlı alayının döyüşçülərinin özünəməxsus xidməti oldu və bunu dövrün rəsmi sənədləri də təsdiq
edir. Məhz bunun nəticəsi idi ki, “Vəhşi diviziyanın” alay komandirləri içərisində Tatar atlı alayının komandiri P.Polovsov ilk
olaraq Müqəddəs Georgi ordeninin 4-cü dərəcəsi ilə təltif olundu.
Bu döyüşdə göstərdiyi şücaətə görə həmin vaxt Tatar atlı alayının
tərkibində olan polkovnik Feyzulla Mirzə Qacar da həmin ordenə
layiq görüldü. Tatar atlı alayının döyüş məharəti isə hətta Rusiya
imperatorunun da böyük sevincinə səbəb oldu. O, diviziya komandiri Mixail Aleksandroviç Romanova bununla bağlı göndərdiyi teleqramında yazırdı: “Siz imperator həzrətlərinə tapşırıram ki,
məhəbbət və sədaqətlərinə görə Tatar atlı alayının çinlərinə Mənim minnətdarlığımı çatdırasınız, onların cəsarətli döyüş xidmətlərini qiymətləndirirəm və onların əcdadları kimi gələcəkdə də
Mənə və Vətənə şücaətlə xidmət etmələrinə hazır olmasına inanıram” (108).
1915-ci il ərzində Tatar atlı alayı daha bir neçə döyüşdə iştirak
etdi: mart-may aylarında Dnestr və Prut çayları arasında aparılan
döyüşlərdə, avqust ayında Dnestr çayının sol sahili boyunca aparılan döyüşlərdə, Strıp və Sereça çayları arasında gedən döyüşlərdə
iştirak etdi. Cəbhəboyu rus qoşunlarının döyüş fəaliyyətinin gedişi
“Vəhşi alayın” döyüş fəaliyyətinin ümumi gedişinə təsir göstərsə
də, Tatar atlı alayının döyüş fəaliyyəti dövrün sənədlərində yüksək
qiymətləndirilir və bu alay özünəməxsus döyüş keyfiyyətini bütün
tapşırıqların icrası zamanı nümayiş etdirirdi. 1916-cı ilin may
ayında isə Tatar atlı alayı Rumıniya istiqamətində general Brusilovun rəhbərliyi altında aparılan əməliyyat çərçivəsində Tışkovski
kəndi ətrafında uğurlu döyüş keçirdi. Bu döyüş zamanı alayın 4-cü
bölüyü Avstriya qoşunlarının bir piyada bölüyünü 5 nəfər zabitlə
birlikdə əsir ala bilmişdi. Bütünlükdə isə bu döyüşlə adı çəkilən
kəndi tamamilə azad etmək mümkün oldu. Tışkovski kəndi ətra101

fında aparılan döyüş Tatar atlı alayının Birinci Dünya müharibəsi
cəbhələrində apardığı ən uğurlu döyüşlərdən biri idi və onun
nəticələrinə görə alayın bir sıra döyüşçüləri ən yüksək mükafatlara
layiq görüldülər. Alayın zabiti Cəmşid xan Naxçıvanski isə bu döyüşə görə Georgi silahı ilə mükafatlandırıldı (109).
Tatar atlı alayının qərb cəbhəsində son döyüşlər 1917-ci ilin
iyun-iyul aylarında baş verdi. Rusiyada 1917-ci ilin fevral çevrilişindən sonra Cənub-Qərb cəbhəsində yaranmış mürəkkəb hərbi
vəziyyətin sabitləşdirilməsi üçün Tatar atlı alayı “Vəhşi diviziyanın” digər alayları ilə verilən tapşırığı icra etdi. Diviziyanın səyləri ilə bu istiqamətdə vəziyyəti müəyyən qədər sabitləşdirmək
olsa da, bütünlükdə Rusiyada baş verən siyasi proseslər cəbhəyə
təsirsiz ötüşmədi. Həmin ilin iyul ayında diviziya cəbhə xəttindən
arxaya çıxarıldı və bununla Tatar atlı alayının döyüş yolu da başa
çatmış oldu.
1917-ci il avqust ayının 21-də Ali Baş Komandanın əmri ilə
Qafqazın yerli xalqlarının atlı diviziyasının bazasında atlı korpusun formalaşdırılmasına başlandı. Bununla əlaqədar diviziyanın
tərkibinə əlavə üç atlı alayı da verildi və bundan sonra mövcud
alaylardan iki diviziya təşkil edildi. Rusiyada hakimiyyəti ələ almış müvəqqəti hökumətin 2 sentyabr 1917-ci il tarixli qərarı ilə
Tatar atlı alayının ilk komandiri P.Polovsov Qafqazın yerli xalqlarının atlı korpusunun komandiri, general-mayor Feyzulla Mirzə
Qacar isə 1-ci diviziyanın komandiri təyin edildi. Tatar atlı alayının komandiri vəzifəsini isə 1917-ci il iyul ayının 5-dən etibarən
polkovnik Levon Maqalov icra edirdi. Bu kadr dəyişikliklərindən
dərhal sonra Atlı korpus Qafqaza çıxarıldı. Korpusun qərargahı
Vladiqafqazda, 1-ci diviziyanın qərargahı isə Pyatiqorskda yerləşdirildi. Təşkilatlanma prosesi tam şəkildə başa çatdıqdan sonra
korpus Qafqaz cəbhəsinin tərkibinə qatılmalı idi. Bu prosesin başa
çatdırılması üçün korpus komandanlığı tərəfindən müəyyən cəhdlər göstərilsə də, Rusiyada və Qafqazda baş verən siyasi proseslər
bölgədə tamamilə fərqli olan bir siyasi vəziyyət yaratmışdı. Bu
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vəziyyət isə korpusun formalaşmasını sona çatdırmağa imkan vermədi.
Mövcud məlumatlara əsasən 1917-ci ilin sonlarında Tatar atlı
alayı tam heyəti ilə Azərbaycana qayıtmış, Yelenendorf (Göygöl)
ətrafında qərarlaşmışdı. Həmin il oktyabr ayının 26-da korpus
komandiri P.Polovsov Tatar atlı alayına baxış keçirdi. Gəncədə
olarkən P.Polovsov Müsəlman Milli Komitəsinin iclasında da iştirak etdi və məlumdur ki, bu iclasda milli tərkibli qoşun hissələrinin təşkili məsələsi də müzakirə edilmişdi.
Bölgədə baş verən siyasi hadisələr Qafqaz cəbhəsinin buraxılmasına gətirib çıxardı. Bundan sonra Tatar atlı alayı 1917-ci
ilin sonlarından təşkilinə başlanan Müsəlman korpusunun tərkibinə daxil oldu. Polkovnik Levon Lusaraboviç Maqalavun Müsəlman korpusunun tərkibində də Tatar atlı alayının komandiri olmasından belə bir qənaətə gəlmək olar ki, bu alay tam heyəti ilə Müsəlman korpusunun tərkibinə daxil olmuşdu.
Tatar alayının çoxlu sayda döyüşçüsünün çar Rusiyasının yüksək ordenləri və medalları ilə təltif edilməsi də bu alayın şərəfli
döyüş yoluna malik olmasından xəbər verir. Onların arasında bir
neçəsi Georgi xaçının bütün dörd dərəcəsi ilə təltif edilmişdilər:
Əlibəy Nəbibəyov, Sayad Zeynalov, Mehdi İbrahimov, Ələkbər
Hacıyev, Datso Daurov və Aleksandr Kaytukov. Alayın atlılarından olan Osman ağa Gülməmmədov Georgi xaçının və Georgi
medalının hər birinin üç dərəcəsi ilə, Zeynal bəy Sadıxov Georgi
xaçının üç dərəcəsi və Georgi medalının bir dərəcəsi ilə təltif edilmişdilər.
Tatar alayının zabit və atlılarının böyük əksəriyyəti sonradan
öz xidmətlərini Müsəlman korpusunun və Əlahiddə Azərbaycan
korpusunun tərkibində də uğurla davam etdirdilər.
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II ФЯСИЛ
AZƏRBAYCANDA MĠLLĠ TƏRKĠBLĠ HƏRBĠ
QÜVVƏLƏRĠN TƏġKĠLĠNĠ ZƏRURĠ EDƏN AMĠLLƏR
Müstəqilliyinin elan edilməsi ərəfəsində Azərbaycanda milli
tərkibli hərbi qüvvələrin yaradılmasını zəruri edən bir çox səbəblər mövcud idi. O cümlədən bölgədə cərəyan edən hərbi-siyasi
proseslər, böyük dövlətlərin Qafqaz siyasəti, Azərbaycanın təbii
sərvətlərinə olan beynəlxalq maraq, Birinci Dünya müharibəsinin
meydana gətirdiyi xaos və dağıntılardan mühafizə olunmaq zərurəti, Rusiya çarizminin çökməsi və onun bölgə üçün nəticələri
və s. Məsələyə mövzu çərçivəsində yanaşılarsa, Azərbaycanın
milli tərkibli hərbi qüvvələrinin təşkilini zəruri edən amillər heç
şübhəsiz ki, Azərbaycan daxilində və ətrafında Azərbaycan xalqının yaşayışına və milli maraqlarına qənim kəsilmiş olan ermənidaşnak, bolşevik və denikinçi hərbi qüvvələrin mövcudluğu idi.
Bu hərbi qüvvələrin və onları idarə edən qüvvələrin hər birinin öz
maraqları var idi və bu maraqlar Azərbaycan xalqı üçün çox ciddi
təhlükələrdən xəbər verirdi. Xüsusən həmin qüvvələrdən hər birinin öz maraqlarını silah gücünə həyata keçirməyə çalışması Azərbaycan xalqının varlığını sual altına qoyurdu. Onların yaratdığı
təhlükənin qarşısını isə yalnız milli müdafiə qüvvələri ilə, milli
tərkibli hərbi qüvvələrlə almaq mümkün ola bilərdi. Çünki Rusiya
imperiyasının süqut etdiyi, bütün imperiyada hakimiyyətsizlik və
xaosun baş qaldırdığı bir şəraitdə Azərbaycan xalqı real təhlükələrdən yalnız milli maraqların keşiyində dayana biləcək milli tərkibli hərbi qüvvələrin köməyi ilə çıxa bilərdi.
Göstərilən qüvvələr arasında erməni-daşnak və bolşevik qüvvələri daha güclü idi və konkret tarixi şərait də həmin qüvvələrin
güclənməsi üçün münasib zəminə çevrilmişdi. Denikinçi qüvvələr
isə süquta doğru sürüklənən bir qüvvə olsa da, müəyyən hərbi potensiala malik idilər və 1917-ci ilin fevralında Rusiya çarizminin
süqutundan sonra həmin qüvvələr, hətta Azərbaycanın cənubunun
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bir hissəsini öz nəzarəti altına keçirə bilmişdilər. Azərbaycanın
müstəqilliyinin elan edilməsi ərəfəsində bu qüvvələrin hər biri çox
böyük gücə malik idi və bu məqam Azərbaycanın milli azadlıq
mübarizlərinin diqqət mərkəzində saxladığı ciddi məqamlardan
biri idi.
1. Erməni-daşnak hərbi qüvvələri
Təcavüzkar və terrorçu mahiyyəti ilə Azərbaycan xalqının milli
maraqlarına və bütünlükdə onun mövcudluğuna qənim kəsilmiş
olan erməni-daşnak qüvvələrinin təşkilatlanması hələ XIX əsrin
sonu və XX əsrin əvvəllərində başlamışdı. Bu qüvvələrin təşkilatlandırılması üç istiqamətdə aparılırdı: 1)erməni terror dəstələrinin yaradılması və silahlandırılması; 2) Rusiya qoşunları tərkibində erməni qoşun hissələrinin yaradılması; 3) müstəqil erməni-daşnak silahlı dəstələrinin və qoşun hissələrinin yaradılması.
Cənubi Qafqazda və o cümlədən də Azərbaycanda erməni terror şəbəkəsinin yaradılmasına başlanması təxminən Daşnaksutyun
partiyasının yaranması ilə bir vaxta təsadüf edir. Təşkil edildiyi
gündən qarşısına “Böyük Ermənistan” kimi xəyali və irticaçı bir
vəzifə qoyan bu millətçi partiya məqsədinə çatmaq üçün ən real
vasitələrdən birini terrorda, silahlı qırğınlarda görürdü. Partiyanın
yaradıcıları belə hesab edirdilər ki, silahlı üsyanlar vasitəsilə
iddiasında olduğu əraziləri işğal edib orada arzusunda olduqları
dövləti yarada biləcəklər. Ona görə də partiyanın nizami hərbi
qüvvələrinin yaradılması əməli fəaliyyətin əsas istiqamətlərindən
biri kimi qəbul edildi. Partiyanın 1892-ci ildə keçirilən ilk qurultayında zinvorlardan (əsgər) təşkil ediləcək erməni ordusunun yaradılması barədə qərar qəbul edildi. Dərhal da erməni gəncləri arasında zinvorların toplanmasına və onların silahlandırılmasına başlandı (1).
İstər Cənubi Qafqazda, istərsə də Türkiyə ərazisində kütləvi
terrorların həyata keçirilməsi üçün Daşnaksutyun partiyası iki
müstəqil terror şəbəkəsinin fəaliyyətinə dayaqlanırdı. Bunlardan
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biri silahlı dəstələrin təşkili idisə, digəri partiyanın nəzdində peşəkar terrorçular şəbəkəsinin yaradılması idi. Seçilmiş şəxslərin aradan götürülməsi və məhv edilməsi üçün partiya liderləri tərəfindən xüsusi planlar hazırlanırdı və onların həyata keçirilməsi də
xüsusi hazırlıq görmüş şəxslərə tapşırılırdı. Belə şəxslərdən ibarət
olan terrorçu qruplar Daşnaksutyun partiyasının bütün mərkəzi
komitələrinin nəzdində yaradılmışdı. Partiyanın müstəqil fəaliyyət
göstərmək səlahiyyəti olan belə mərkəzi komitələri isə Cənubi
Qafqazda çox idi. Mövcud olan məlumatlara görə, təkcə Azərbaycan ərazisində Daşnaksutyun partiyasının 4 mərkəzi komitəsi var
idi. Onlar Bakıda, Şuşada, Gəncədə və Naxçıvanda yerləşirdi (2).
Daşnak partiyasının bu mərkəzi komitələrinin mövcudluğunun
gizli saxlanılması üçün onlara həm sıra nömrəsi verilmiş, həm də
sənədləşmədə mərkəzi komitələrin yerləşdikləri şəhərlər başqa
adla adlandırılırdı. Məsələn, Bakı Mərkəzi komitəsi – Voskanapat
Mərkəzi komitəsi, Yelizavetpol Mərkəzi komitəsi – Ayqestan
Mərkəzi komitəsi, Şuşa Mərkəzi komitəsi isə Abaraj Mərkəzi komitəsi adlandırılırdı. Sıra nömrələrinə gəlincə isə sənədləşmədə
Bakı komitəsi – IV Mərkəzi komitə kimi, Şuşa komitəsi – VI və
Yelizavetpol Mərkəzi komitəsi isə IX Mərkəzi komitə kimi göstərilirdi (3).
Bu mərkəzi komitələr Daşnaksutyun partiyasının qərargahı
Tiflisdə yerləşən Şərq bürosuna tabe idilər. Hər mərkəzi komitənin nəzdində yaradılmış peşəkar terrorçu qruplarına 40–100 nəfər
daxil idi. Qafqazda ermənilərin ən böyük terror qrupu Daşnaksutyun partiyasının Tiflisdəki Mərkəzi komitəsinin yanında yaradılmışdı. Bu qrupda 150 nəfər terrorçu var idi. Bundan başqa,
Tiflisdə, Şərq Bürosunun tabeliyində başqa bir xüsusi terror qrupu
yaradılmışdı. Bu qrup “Aqabeqiç Marmin” adlanırdı. Həmin qrupa daxil olan peşəkar terrorçular Büronun qərarı ilə Cənubi Qafqazın istənilən məntəqəsində, eləcə də digər məntəqələrdə terror törədilməsinə göndərilə bilərdilər. Bu terror qruplarına yazılmaq istəyən erməni millətçiləri xüsusi sınaqlardan keçirilir, onlara silahlardan istifadə edilməsi, bombaların partladılması və s. öyrədilirdi.
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XX əsrin əvvəllərində Daşnaksutyun partiyasının bu terrorçular
şəbəkəsi artıq kifayət qədər formalaşmışdı və təkcə 1905–1909-cu
illər arasında bu qruplar tərəfindən 200-dən artıq terror aktı həyata
keçirilmişdi (4).
Terror qruplarının üzvləri partiya rəhbərliyi tərəfindən yüksək
maaşla təmin edilirdi. Qrupun üzvləri ayda 15 rubldan 100 rubladək maaş alırdılar. Bundan başqa, həyata keçirilmiş hər bir terror
aktı üçün onlara 200 rubla qədər mükafat verilirdi (5). Terrorçuların xüsusi sifarişi ilə bu və ya digər məntəqəyə yollanması xərcləri də partiya tərəfindən ödənilirdi.
Lakin “Böyük Ermənistan” xəyali planının həyata keçirilməsi
üçün Daşnaksutyun partiyasının rəhbərləri təkcə terror qruplarının
fəaliyyəti ilə qane olmurdular. Türkiyədə iddia olunan ərazilərdəki
türk əhalisini, eləcə də Cənubi Qafqazda azərbaycanlılar yaşayan
məntəqələrdəki yerli əhalini qırıb çatmaq və bu ərazilərə şəriksiz
sahib çıxmaq üçün erməni millətçiləri daha kütləvi silahlı
qüvvələrə ehtiyac duyurdular. XX əsrin əvvəllərində Cənubi Qafqaz ərazisində silahlı erməni zinvor dəstələrinin yaradılması, xüsusilə geniş miqyas aldı. Çünki XX əsrin sonlarında Türkiyə ərazisində Ermənistan dövləti yaratmaq üçün başlayan üsyanlar, kütləvi qırğınlar bir nəticə vermədikdə erməni millətçi qüvvələri əsas
diqqəti Cənubi Qafqaza yönəltdilər. Birinci Dünya müharibəsindən əvvəlki dövrdə Daşnaksutyun partiyasının fəaliyyətinin əsas
istiqamətini Cənubi Qafqazda İsveçrədəki kantonlar nümunəsində
erməni muxtariyyəti yaratmaq təşkil edirdi (6). Bu muxtariyyətin
yaradılacağı ərazi kimi azərbaycanlılar yaşayan məntəqələr hədəfə
alınmışdı və erməni təcavüzkarlığının əsas istiqaməti də başlıca
olaraq azərbaycanlı əhaliyə qarşı istiqamətlənmişdi
Hələ 1903-cü ildə Cənubi Qafqazda mövcud olan erməni yaşayış məntəqələri və eləcə də böyük şəhərlərdə yaşayan ermənilər
Daşnaksutyun partiyasının silahlı hərbi bölmələr yaradılması işinə
cəlb edilmişdilər. Erməni emissarları ən ucqar kəndləri də öz fəaliyyətləri ilə əhatə edərək ora silah daşıyır və silahlı qruplar formalaşdırırdılar (7).
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Bu istiqamətdə daşnak partiyasının Bakı Mərkəzi Komitəsinin
fəaliyyəti, xüsusilə güclü idi. Təşkil olunan erməni terror qruplarının nizamlılığına nail olunması üçün Daşnaksutyun partiyası
Bakı Mərkəzi komitəsi tərəfindən Erməni inqilabi şurasının hərbi
nizamnaməsi hazırlanmışdı. Elə bu nizamnamə ilə tanışlıq göstərir
ki, Daşnaksutyun partiyası Bakıda bolşevik hərəkatının fəallaşmasından xeyli əvvəl gizli terror dəstələri formalaşdırıb onların
nizamlı fəaliyyətinə nail olmuşdu. Adı çəkilən nizamnamədə erməni inqilabçı-terror dəstələrinin quruluşu, terrorçuların vəzifələri, terror dəstələrinin rəhbərlərinin vəzifələri, erməni silahlıları
arasında intizam məsələləri, habelə erməni silahlılarının necə
cəzalandırılması məsələləri öz əksini tapmışdı (8).
Nizamnamədə göstərilirdi ki, erməni silahlı dəstələrinə üzv
olan ermənilər xəstəlik və digər obyektiv səbəblər olmadan öz
xidmətini tərk edə bilməzdilər. Xidmətə qəbul olunan 10 silahlı
bir onluğu, 3 onluq isə dəstəni təşkil etməli idi. Hər dəstənin rəhbərliyi müəyyənləşdirilməli idi ki, bunun da yolu Nizamnamədə
öz əksini tapmışdı.
Nizamnamədə erməni silahlıları üçün sərt intizam normaları
müəyyənləşdirilmişdi. Xüsusilə silahlılardan öz fəaliyyətlərinin
gizliliyini ciddi şəkildə qorumaq tələb olunurdu. Silahlılar öz fəaliyyəti barədə yalnız ona tapşırıq verən şəxslərə məlumat verə bilərdilər. Erməni işinə xəyanət edənlər, öz yoldaşlarını öldürənlər,
xidməti silahları mənimsəyənlər, erməni dezertirlərini qəbul edənlər ölüm hökmünə məhkum edilə bilərdilər. Digər qəbulolunmaz
əməllər üçün isə daha yüngül cəzalar müəyyənləşdirilirdi.
Gizli daşnak dəstələrinin silahlandırılması üçün də Daşnaksutyun partiyasının Bakı Mərkəzi Komitəsi tərəfindən fəal işlər
görülürdü. Əvvəla, Bakıda daşnakların silahötürücü anbarlarından
biri yerləşirdi və Avropa ölkələrindən alınan silahlar gizli yolla bu
anbara daşınırdı. Sonra da bu anbardan İrana və digər məntəqələrə
göndərilirdi (9). Bundan başqa çar orqanlarının araşdırmalarında
göstərilirdi ki, Daşnaksutyun partiyası küllü miqdarda silah və
sursata, habelə partladıcı maddələrə malikdir. Həmin silah və
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sursatın saxlanması üçün Cənubi Qafqazın hər bir böyük şəhərində iki xüsusi anbar yaradılmışdı (10). Heç şübhəsiz ki, burada
Bakı da nəzərdə tutulurdu. Çünki Bakı Cənubi Qafqazda erməni
daşnaklarının toplandığı ən böyük şəhərlərdən biri idi.
Mövcud olan tək-tək tarixi sənədlər də göstərir ki, doğrudan da
Bakıdakı erməni daşnakları kifayət qədər silah və sursata malik
idilər. Bu silah və sursat anbarına malik olmadan ermənilər 1905–
1907-ci illərdə Bakıda qırğınlar törədə bilməzdilər.
Birinci Dünya müharibəsinin başlanmasından öncəki dövrə aid
olan arxiv sənədləri göstərir ki, Bakı şəhərində daşnak partiyasının
fəallarından çoxlu silah və sursat müsadirə olunmuşdu. Məsələn,
evlərin birində erməni inqilabi sosialist partiyasının proqramı,
habelə xeyli sayda atıcı silahlar toplanmışdı. İrandan gəlmiş olan
Manuk Mamikonyan adlı birisinin Bakıda kirayə etdiyi evin gizli
saxlanc yerində silah və sursat anbarı tapılmışdı. Polis əməkdaşlarının tərtib etdiyi siyahıda 25 adda silah və sursat adları var idi.
Başqa bir məlumatda isə təsdiq edilirdi ki, erməni daşnaklarının
Bakıda xeyli sayda silah və sursat anbarı mövcuddur (11).
Təkcə Manuk Mamikonyanın evində 50 pud barıt, 150 min
ədəd silah gülləsi, 50 ədəd revolver tapılmışdı.
Daşnak partiyası silahlı dəstələrinin dinc dövr üçün proqramında zinvorların qarşısında dayanan vəzifənin – milli azadlığın
silah gücünə əldə edilməsinə hazırlaşmaq olduğu vurğulanırdı. Bu
sənədə görə, zinvorlar bütünlükdə özlərini daşnak partiyasının sərəncamına verməyi bacaran şəxslər olmalı idilər (12).
Silahlı dəstələrə rəhbərlik edəcək erməni zabitlərinin hazırlanması üçün də daşnak partiyasının xüsusi proqramı var idi. Bu
proqrama əsasən Bolqarıstanda erməni zabitləri hazırlayan kurs
yaradıldı. 1907-ci ilə bu kursu 53 erməni zabiti bitirdi və onlar,
əsasən, Qafqaza göndərildilər. Bundan başqa, Amerikada olan
hərbi məktəblərdə də erməni zabitlərinin hazırlanması nəzərdə tutulmuşdu. Daşnak partiyasının bütün hərbi qüvvələrinə Baş Hərbi
Şura rəhbərlik edirdi. Bu Şura 7 nəfərdən ibarət idi və onun tərkibinə, əsasən, keçmiş hərbçilər daxil idilər. Baş Şuranın nəzdində
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Baş Qərargah yaradılmışdı ki, o da 5 nəfərdən ibarət idi. Baş Qərargahın aşağısəviyyəli olan növbəti idarəetmə orqanı mərkəzi komitələrin nəzdində yaradılmış hərbi şuralar idi. Bu şuralar hər bir
mərkəzi komitəyə aid olan ərazidə yaradılan yüzlüklərin komandirlərindən təşkil edilmişdi (13). Daşnak partiyasının hərbi qüvvələri yalnız hərbi şuralara tabe idilər və yalnız onların qərarlarını
yerinə yetirirdilər.
Mövcud məlumatlara görə, 1905–1907-ci illərdə daşnak silahlı
qüvvələrinin sayı 100 minə çatdırılmışdı. Bu qüvvələrin tərkibini
xeyli sayda Türkiyə erməniləri təşkil edirdi (14). Xüsusilə Gəncədə, Bakıda və Azərbaycanın digər məntəqələrində azərbaycanlı
əhaliyə qarşı kütləvi qırğınların törədilməsi də bu şəbəkənin fəaliyyətinin nəticəsi idi. Azərbaycan ərazisində yaradılmış erməni
hərbi qüvvələrinin sərəncamında son dərəcə böyük silah ehtiyatları mövcud idi. Elə həmin illərdə Bakıda və Gəncədə çar polisi tərəfindən ələ keçirilmiş silah anbarlarında və silah emalatxanalarında üzə çıxarılmış böyük hərbi ehtiyatlar bunu sübut ediridi. Mövcud məlumatlara görə, bu illərdə daşnak partiyasının Qafqazdakı
silah anbarında 10 min ədəd tüfəng, hədsiz sayda revolver, 1 milyondan artıq patron, 1000-dən artıq bomba var idi (15). Sadalanan
silah növləri dövrün ən müasir silah növləri idi və onların vasitəsilə erməni terror dəstələri lazımi səviyyədə təchiz edilirdi.
Çar jandarm idarələrinin verdiyi məlumatlara görə, sonralar
Bakıda və Azərbaycanın digər bölgələrində azərbaycanlıların kütləvi şəkildə qətlə yetirilməsinə rəhbərlik edən Stepan Şaumyan da
elə bu illərdə daşnak partiyasının fəal üzvlərindən idi. 1908-ci ildə
o, daşnak partiyasının Bakı komitəsinin tərkibinə daxil olmuşdu.
Elə həmin ildə S.Şaumyan RSDFP Bakı komitəsinin katibi seçilsə
də, daşnaklarla əlaqəsini kəsməmişdi və 1910-cu ildə onun daşnak
partiyası üzvlərinə yaxından kömək göstərməsi, onları Bakıda işə
düzəltməsi və bununla da onların daxilində özünə arxa yaratması
haqqında məlumatlar mövcuddur (16).
Birinci Dünya müharibəsi ərəfəsində Cənubi Qafqazda erməni
silahlı dəstələrinin təşkili yeni bir təkan aldı. Erməni millətçiləri
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güman edirdilər ki, bu müharibədə çar ordusuna göstərilən xidmətlərin əvəzində Rusiya tərəfindən Türkiyə ərazisində ermənilərə də Polşada verilən muxtariyyət qədər güzəştə gediləcəkdir.
Nəticədə, ermənilər Türkiyə ərazisində erməni dövləti yarada biləcəklər (17). Bir qədər irəli gedərək demək lazımdır ki, ermənilərin bu niyyəti həyata keçmədi və onda əlavə yaradılmış olan bütün
erməni qüvvələrinin fəaliyyəti azərbaycanlılara qarşı çevrildi. Bununla da onlar əzəli Azərbaycan torpaqlarında erməni dövlətinin
yaradılmasına nail olmağa çalışırdılar. Ona da yalnız bir yolla nail
olmaq mümkün idi: azərbaycanlılar yaşayan ərazilərdə kütləvi
terror və qırğınlar törətmək və həmin əraziləri azərbaycanlılardan
təmizləmək. Erməni silahlı dəstələri bu istiqamətdə kifayət qədər
təcavüzkar fəaliyyət göstərə bilmişdilər.
Birinci Dünya müharibəsi illərində Daşnaksutyun partiyasının
Bakı Mərkəzi Komitəsi Bakı erməniləri arasında Türkiyə ərazisinə
göndərilməsi üçün həm maliyyə vəsaiti, həm də könüllülər toplayırdı (18). Çox güman ki, toplanan könüllülərin və maliyyə vəsaitləri hesabına əldə edilən silahların bir hissəsi Bakıda qalırdı. Bunun nəticəsi idi ki, Dünya müharibəsinin sonlarına yaxın Bakıda
erməni daşnak silahlı dəstələri böyük potensiala malik idilər.
Erməni daşnak hərbi qüvvələrinin formalaşdırılmasının ikinci
istiqaməti Rusiya qoşunları tərkibində ermənilərdən ibarət qoşun
hissələrinin yaradılması idi. Bu qoşun hissələri Rusiya qoşunları
tərkibində xidmət edən ermənilərlə qarışdırılmamalıdır. Qeyd etmək lazımdır ki, Rusiya ərazisində yaşayan ermənilər ruslar və
digər slavyan xalqları kimi hərbi mükəlləfiyyətə cəlb edilirdilər və
ona görə Rusiya qoşunları tərkibində onların sayı xeyli çox idi.
Birinci Dünya müharibəsinin başlanması ilə Rusiya qoşunları
sıralarına yenidən çoxlu sayda erməni çağırıldı. Mövcud olan bir
məlumata görə, Birinci Dünya müharibəsinin başlanmasından
1917-ci ilin sonuna kimi Rusiya ordusu sıralarına 250 min nəfər
rusiyalı erməni cəlb edilmişdi (19). Başqa bir məlumata görə,
Birinci Dünya müharibəsinin başlanğıcında Rusiya ərazisində yaşayan 1 milyon 220 min ermənidən 180–300 min nəfər hərbi xid117

mətə cəlb edilmişdi. Son rəqəmin doğru olacağı halda ölkə ermənilərinin 20 faizdən çoxu hərbi xidmətə cəlb edilmişdi. Erməni
mütəxəssislərinin fikrincə, Birinci Dünya müharibəsi illərində
əhalinin ümumi sayına nisbətdə ermənilər dünya xalqları arasında
ən çox əsgər verən xalqlardan biri idi (20).
Bir məlumata görə isə Birinci Dünya müharibəsi illərində
Rusiyanın nizami qoşun hissələrində 250 min erməni xidmət
edirdi. Onlardan başqa Fransanın və İngiltərənin qoşunlarında da
ermənilər xidmət edirdilər və bu ermənilərin sayı da bir neçə min
nəfər idi (21) . Məlumatların birində isə Birinci Dünya müharibəsi
illərində Rusiya nizami qoşun hissələrinə 300 min erməninin cəlb
edildiyi bəyan olunurdu (22). Bu ermənilərin bir hissəsi Qafqazdakı rus qoşunlarının tərkibində, bir hissəsi də Qərb Cəbhəsindəki
rus qoşunları tərkibində xidmət edirdilər. Bununla belə onların da
Azərbaycanda və Azərbaycan ətrafında hərbi şəraitin mürəkkəbləşməsində birbaşa əlaqəsi var idi. Çünki Rusiya imperiyasının
çökməsindən sonra erməni millətçilərinin çağırışı ilə Rusiyanın
müxtəlif hissələrində xidmət edən ermənilər axışıb Cənubi Qafqaza gəlməyə başladılar.
Birinci Dünya müharibəsinin başlanması ilə Cənubi Qafqazda
yaşayan ermənilər arasında da kütləvi səfərbərlik aparıldı. Mövcud olan məlumata görə, yalnız Tiflisdəki çağırış orqanları tərəfindən 121921 erməni nizami xidmətə cəlb edilmişdi (23). Bu sayda
ermənilərin böyük bir hissəsi Qafqazdakı rus qoşun hissələrinin
tərkibində saxlanılmışdı. Bundan başqa, Azərbaycanda da qeyriazərbaycanlı əhalinin, o cümlədən də ermənilərin xidmətə çağırışı
aparılırdı ki, bu yolla da Rusiya qoşunlarına əlavə xeyli erməni
cəlb edilmişdi.
Erməni mənbələrinin məlumatına görə, Birinci Dünya müharibəsi illərində Qafqaz cəbhəsi qoşunlarında həqiqi xidmətdə 30
min nəfər erməni hərbçisi var idi. Bundan başqa cəbhənin digər
xidmət və köməkçi hissələrində isə əlavə 40 min nəfər erməni
xidmət edirdi (24). Erməni hərbçiləri daha çox 1-ci Qafqaz ordu
korpusunun 39-cu piyada diviziyasının 153-cü Bakı, 154-cü
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Dərbənd, 155-ci Quba, 156-cı Yelizavetpol alaylarında toplaşmışdılar (25). Bəzi hissələrdə şəxsi heyətin təxminən 40–50 faizini ermənilər təşkil edirdi ( 26).
Bir daha qeyd edilməlidir ki, göstərilən bu rəqəmlər yalnız
Rusiyanın nizami qoşun hissələrində xidmət edən ermənilərə aid
idi. Bundan başqa, Qafqazdakı Rusiya qoşunları tərkibində erməni
könüllü drujinaları da təşkil edilidi və bu drujinalarda da kifayət
qədər çoxlu sayda erməni silahlısı birləşdi. Bəzi məlumatlara görə, bu drujinaların yaradılmasına Rusiyanın Türkiyə müharibə
elan etməsi ərəfəsində başlanmışdı və 1914-cü ilin oktyabrında,
yəni Türkiyəyə qarşı müharibə elan ediləndə erməni drujinalarında birləşənlərin sayı artıq 3 min nəfəri keçmişdi (27).
Erməni millətçi dairələri Osmanlı Türkiyəsinə qarşı müharibə
elan edilməsini təcavüzkar niyyətlərin həyata keçirilməsi üçün bir
fürsət kimi qəbul etdilər. Onlar istər Rusiya ilə, istərsə də Türkiyəyə qarşı müharibə elan etmiş dövlətlərlə hər cür hərbi əməkdaşlıq
etməyə hazır olduqlarını bəyan etdilər və bunun üçün qeyri-insani
vəhşiliklərini əməli şəkildə ortaya qoydular. Türk xalqına qarşı
həyata keçirdikləri vəhşiliklərin əvəzində onlar böyük dövlətlər tərəfindən parçalanacaq Türkiyə ərazisindən özlərinə pay qazanacaqlarına böyük ümid bəsləyirdilər.
Xüsusilə Rusiya çarının Birinci Dünya müharibəsinin başlanması münasibətilə ermənilərə müraciət etməsi və bu müharibədə
onların öz azadlıqlarına çatacağını, ermənilərin ruslarla birlikdə
türklərə qarşı müharibədə iştirak edəcəyi təqdirdə Türkiyənin məlum altı vilayətində erməni muxtariyyəti yaradılacağına vəd verməsi erməni millətçi dairələrini xüsusilə şirnikləndirdi (28). Bu isə
onlar tərəfindən əlavə drujinalar təşkil edilməsinə və onların rus
qoşunları tərkibində Türkiyə ərazisinə göndərilməsinə daha da ilhamlandırdı.
Erməni drujinalarının yaradılmasına həm erməni millətçi qüvvələrinin, həm də Rusiya hakimiyyətinin öz yanaşması var idi.
Erməni millətçilərinin nəzərində bu drujinaların yaradılması Osmanlı Türkiyəsi ərazisində iddia olunan ərazilərin türklərdən tə119

mizlənməsini daha da sürətləndirməli və bu ərazilərin erməniləşdirilməsini təmin etməli idi. Güman edilirdi ki, həmin drujinaların
fəaliyyəti böyük dövlətlər tərəfindən də müttəfiqlik fəaliyyəti kimi
qəbul ediləcək və bu müttəfiqliyin əvəzi kimi iddia olunan ərazilərin güzəştə gedilməsinə və bununla da ermənilər üçün “vətən”
yaradılmasına münasib zəmini təmin edəcəkdir. Drujinaların təşkili həm də ermənilərin kütləvi şəkildə erməni işinə səfərbər edilməsinin nümayişinə çevrilməli idi. Məlum idi ki, silah daşımağı
bacaran ermənilərin əksəriyyəti Rusiyanın və digər dövlətlərin ordularına səfərbər olunmuşdular. Bu və ya digər səbəbə görə, nizami ordulara cəlb olunmayan, çağırış yaşı çatmayan və ya çağırış
yaşı keçən, xaricdən gələn və türkçülüyə nifrət zəhəri ilə şüurları
zəhərlənən digər ermənilər erməni drujinalarının əsasını təşkil etməli idilər. Rusiya hakimiyyət orqanlarının drujinaların yaradılmasına münasibətinə gəlincə isə bununla əlavə qüvvələr əldə
edilirdi və bu da Rusiyanın maraqlarına cavab verirdi. Ermənilər
həm bölgəni yaxşı tanıyırdılar, həm yerli xalqların dilinə yaxşı
bələd idilər, həm də Rusiyanın müharibə apardığı Türkiyəyə qarşı
barışmaz bir nifrətlə yaşayırdılar. Bu keyfiyyətlərə malik ermənilər Rusiya qoşunlarının qarşısında dayanan hərbi vəzifələrin
icrasına yardımçı ola bilərdilər (29). Ona görə də Erməni Milli
Şurası tərəfindən drujinaların təşkili barəsində irəli sürülən təklif
Rusiyanın Qafqaz canişinliyi tərəfindən dərhal qəbul edildi və bu
təklifin həyata keçməsi üçün əməli işlərə başlandı.
Erməni könüllü drujinalarının təşkilinin və idarə edilməsinin
nizamlanması üçün erməni katalikosunun xeyir-duası altında Tiflisdə «Daşnaksutyun» və «Qnçak» millətçi partiyalarının nümayəndələrindən ibarət «Milli büro» yaradıldı. “Milli büro”nun işinə
türkçülüyə qarşı erməni vəhşiliklərinin müəlliflərindən olan
Andronik, Dro kimi millətçilər, erməni yepiskopu Mesrop, erməni
millətçiliyinin fəal nümayəndələrindən olan Xatisov, Zavriyev,
«Daşnaksutyun» partiyasının silahlı qüvvələrinin rəhbəri Samson
Arutyunuov və digərləri cəlb edildilər (30). Bu «fəallıqların» nəti120

cəsi idi ki, təşkilinə 1914-cü ilin sentyabrında icazə alınan erməni
könüllü drujinaları həmin ilin oktyabrında artıq yaradılmışdılar.
İlkin olaraq 4 erməni drujinası hazırlandı. Qərara alınmışdı ki,
bu drujinalar ayrı-ayrılıqda mövcud olsunlar və onların hər biri
ermənilər üçün milli maraq kəsb edən bir istiqamətə göndərilsinlər. Birinci drujinaya Andranik Ozanyan komandir təyin edildi.
Bu drujina Xoy–Dilman–Van istiqamətində türklərə qarşı müharibəyə girməyi öz üzərinə götürmüşdü. Drastamak Kanyanın (Dro)
komandir olduğu 2-ci drujina İğdır–Bayazid–Berkri–Van istiqamətində, Amazasp Srvantzsyanın komandir olduğu 3-cü drujina
Kaqızman–Alaşkert–Manazkert–Bitlis istiqamətində və nəhayət
Keri–Arşak Qavafyanın komandir olduğu 4-cü drujina Sarıqamış–
Ərzurum istiqamətində türklərin məhv edilməsi üçün «mübarizəyə» qoşuldular (31). Bu drujinalarda 3 mindən artıq erməni silahlısı birləşmişdi (32).
Əslində, silahlanmaq və türkçülüyə qarşı müharibəyə qoşulmaq
istəyən erməni canlı ehtiyatları kifayət qədər idi. Sonradan bu
qüvvələrin böyük bir hissəsi türkçülüyə qarşı mübarizəyə səfərbər
olundular.
Erməni könüllü drujinalarına vahid geyim forması verilmişdi.
Bu geyimlərin yaşıl rəngli poqonları var idi. Hər poqonun üzərində də erməni drujinasının nömrəsini əks etdirən yazı var idi.
Məsələn, «AD-1». Drujinanın nömrəsinə görə, bu rəqəmlər dəyişirdi. Erməni mənbələrinin verdiyi məlumata görə, bu drujinalar
əsasən, 3 xətli tüfənglərlə silahlanmışdılar. Ermənilərin istifadəsində «Manlixer» tüfəngləri də var idi. Drujinaların hər birinin tərkibində kəşfiyyat aparılması və rabitə əlaqələri yaradılması üçün
atlılar bölüyü (yüzlüyü) və təminat xidməti var idi ( 33).
1915-ci il fevral ayının 15–19-da Tiflisdə “Daşnaksutyun” partiyasının növbəti qurultayı keçirildi. Qurultayda müzakirə olunan
beş əsas məsələ içərisində ermənilərin silahlandırılması və erməni
drujinalarının fəaliyyəti haqqında məsələ də var idi. Erməni drujinalarının fəaliyyəti haqqında ətraflı məlumat almaq üçün xüsusi
olaraq Andronik döyüş bölgəsindən çağırıldı. Ermənilərin silah121

landırılması haqqında qəbul edilən qərar ermənilərin irticaçı fəallığına tamamilə cavab verirdi. Qərarda bildirilirdi ki, ermənilərin
qismən silahlandırılması ciddi nəticəyə gətirib çıxarmayacaqdır.
Ona görə təklif olunurdu ki, daha çox erməni silahlandırılsın və
daha çox drujina yaradılsın. Çünki onların gələcəkdə erməni işinə
daha çox səmərə verəcəyi güman edilirdi (34).
Erməni drujinaları ilə bağlı Andronik qurultayda məruzə ilə
çıxış etdi. Bu məruzədən sonra qurultay qərara aldı ki, erməni
drujinalarının sayı artırılsın. Həmin məqsədə nail olunması üçün
ermənilər arasında təbliğat işlərinin genişləndirilməsi təklif olunurdu. Rusiya Dövlət Dumasının üzvü olan erməni Paracanov
bildirdi ki, Rusiya hökuməti erməni drujinalarının sayının artırılmasına razılıq vermişdir. Bu xəbər qurultayda böyük sevinclə qarşılandı. Qurultayda o da qərara alındı ki, erməni drujinalarının
fəaliyyəti bir cəbhədə qurulsun. Belə olduğu təqdirdə onların idarə
edilməsi də asanlaşa bilərdi (35). 1915-ci ilin may ayında əlavə
beş drujinanın təşkili barəsində əmr imzalandı və bununla da erməni könüllüləri drujinalarının sayı 9-a çatdırıldı. 1915-ci ilin aprelində Voronsov-Daşkov tərəfindən təsdiq edilmiş ştatlara görə
erməni drujinalarının şəxsi heyətinin sayı 995 nəfər olmalı idi
(36). Bütünlükdə isə erməni könüllü drujinalarında 9 min nəfərə
yaxın silahlının olduğu bildirilirdi (37).
Erməni drujinalarının soyğunçuluğu, qırğınları və özbaşınalığı o
həddə çatdı ki, rus komandanlığı da bundan narahat olmağa başladı. Bu özbaşınalıqlara son qoymaq üçün Qafqaz cəbhəsi komandanlığı erməni drujinalarını müəyyən nəzarət altına almağı qərarlaşdırdı. Bununla bağlı 1915-ci ilin sonu, 1916-cı ilin əvvəllərində
erməni könüllüləri drujinaları bazasında erməni piyada taborlarının
təşkil olunması təklifi irəli sürüldü. Erməni millətçiləri bu təklifi
rəğbətlə qarşılamasalar da, Rusiya hərbi komandanlığının təkidi
qarşısında güzəştə getməli oldular.
Erməni piyada taborlarının komplektləşdirilməsinə Rusiya ordusunun ehtiyat hissələrində xidmət edən erməni zabit və əsgərləri
də cəlb edilirdi. Bu imkan verdi ki, erməni drujinalarının bazasında
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daha hazırlıqlı erməni taborları təşkil edilsin. Taborların komplektləşdirilməsi üçün Qafqaz cəbhəsinin 39-cu piyada diviziyasının hissələrindən xeyli sayda erməni əsilli hərbçi alındı. O cümlədən bu diviziyaya aid olan 153-cü Bakı piyada alayından 237
nəfər hərbçi, 111-ci ehtiyat piyada alayından 120 nəfər erməni
hərbçi erməni taborlarına cəlb edildi. Taborların hər biri təşkilati
planda 4 bölükdən ibarət idi. Taborun şəxsi heyəti 984 nəfərdən
ibarət olmalı idi. Taborların tərkibində piyada kəşfiyyat qrupu, atlı
kəşfiyyat qrupu, rabitə xidməti komandası, sanitar komandası, pulemyot komandası var idi. Bu taborların komandirləri də erməni
əsilli zabitlər idilər (38)
Bununla da 1916-cı ilin aprelində Rusiya qoşunları komandanlığı tərəfindən erməni könüllü drujinalarının bazasında 6 piyada
taborunun formalaşdırılması haqqında qərar verildi. Həmin qərara
əsasən erməni drujinaları aşağıdakı şəkildə piyada taborlarına çevrildilər:
2-ci erməni drujinası bazasında – 1-ci erməni piyada taboru
3-cü erməni drujinası bazasında – 2-ci erməni piyada taboru
4-cü erməni drujinası bazasında – 3-cü erməni piyada taboru
5-ci erməni drujinası bazasında – 4-cü erməni piyada taboru
6-cı erməni drujinası bazasında – 5-ci erməni piyada taboru
7-ci erməni drujinası bazasında – 6-cı erməni piyada taboru
Digər drujinalar ləğv edildi və onların şəxsi heyəti erməni piyada taborlarının ştat heyətinin komplektləşdirilməsinə istiqamətləndirildilər. Bundan başqa, bu taborları tam komplektləşdirmək
üçün Qafqaz cəbhəsinin digər hissələrindən də erməni əsgər və zabitləri bu taborlara ezam olundular (39). Bu taborların cəbhədə
kompakt şəkildə fəaliyyətinə imkan verilməsə də, onların bazasında bir erməni piyada briqadası yaradıldı (40). Bununla əslində, hələ
Birinci Dünya müharibəsi dövründə Qafqaz cəbhəsində nizami erməni milli piyada briqadası formalaşdırılmış oldu.
1917-ci ilin fevralında Petroqradda hakimiyyət dəyişikliyi baş
verəndən sonra Erməni Milli Şurası erməni piyada taborlarının bazasında erməni piyada alaylarının yaradılması haqqında məsələ
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qaldırdı. Bu alayların hər birinin iki tabordan təşkil edilməsi nəzərdə tutulmuşdu. Rusiyanın yeni hakimiyyət orqanları ermənilərin
bu təklifini də qəbul etdilər və mərkəzin razılığı əsasında Qafqaz
cəbhəsi komandanlığı 1917-ci ilin iyul ayında erməni piyada alaylarının təşkili barəsində əmr imzaladı. Bu yeni yaradılan erməni piyada alayları sonradan Erməni korpusunun əsasını təşkil etdi (41).
Erməni korpusunun təşkili məsələsi erməni millətçiləri tərəfindən hələ Müvəqqəti hökumətin dövründə qaldırılmışdı. Belə bir
korpusun yaradılması Cənubi Qafqazda hərbi şəraitin formalaşmasına erməni təsirini xeyli gücləndirə bilərdi. Müvəqqəti hökumətin
rəhbərliyi bu təklifə qarşı rədd cavabı verməsə də, hər halda onun
yaradılması üçün rəsmi icazə 1917-ci il noyabr ayının 19-da Petroqradda bolşevik çevrilişinin baş verməsindən sonra alındı. Qafqaz cəbhəsi komandanlığının əmrinə əsasən Erməni korpusundan
əlavə bir erməni süvari briqadası da təşkil edilməli idi. (42).
Erməni koprusunun təşkilinə Müsəlman korpusunun təşkilindən təxminən bir ay əvvəl razılıq verildi və bununla bölgənin
azərbaycanlı əhalisi ciddi bir təhlükə qarşısında qoyuldu. Erməni
korpusunun təşkili əslində, Qafqaz cəbhəsində mövcud olan erməni tərkibli hərbi hissələrin bir strukturda birləşdirilməsi üçün
atılmış addım idi. Müsəlman korpusunun təşkilinə isə heç bir bazaya malik olmadan başlamaq lazım idi ki, bunun üçün də kifayət
qədər böyük bir vaxt lazım idi.
Erməni tarixi ədəbiyyatında olan məlumata görə, 1918-ci ilin
fevral ayında Cənubi Qafqaz Komissarlığı tərəfindən bölgə əhalisinin, o cümlədən də azərbaycanlı əhalinin hərbi çağırışı haqqında qərar qəbul edəndə Erməni korpusunun tərkibində artıq 2
piyada diviziyası, bir süvari briqadası, habelə bir neçə ehtiyat alay
formalaşmış şəkildə mövcud idi. 1 mart 1918-ci il tarixinə Cənubi
Qafqazdakı erməni hərbi qüvvələri bunlardan ibarət idi:
1) general-mayor Foma Nəzərbəyovun komandanlığı altında
Erməni korpusu. Bu korpusun tərkibində 1287 zabit, 10388 sıravi,
bütünlükdə isə 11675 nəfər şəxsi heyət var idi;
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2) general Andranikin rəhbərliyi altında Xüsusi erməni yığma
dəstəsi. Dəstənin tərkibində 179 zabit, 13679 piyada əsgər, 1000
atlı, bütünlükdə 14858 nəfər şəxsi heyət var idi (43).
Bu siyahıda erməni süvari briqadası, erməni məhəlli hissələri
göstərilməmişdir ki, bu hissələrdə də xeyli sayda erməni toplanmışdı. Bundan başqa, Rusiyanın Qərb cəbhəsində xidmətdə olan
ermənilərin erməni milli qüvvələrinə qoşulması üçün çağırışlar
edildi. Bu işə Petroqradda müxtəlif yüksək hərbi vəzifələr tutmuş
erməni generalları və zabitləri rəhbərlik edirdilər. Onlar Erməni
korpusunun təchiz edilməsi məqsədilə Cənubi Qafqaza zirehli
qatarlar, zirehli avtomobillər, sanitar qatarı və digər təchizat göndərmişdilər. Erməni korpusunun təşkilini təkmilləşdirmək üçün
1918-ci ilin fevral-mart aylarında erməni generalları İ.Baqramyan,
R.Zaryan və A.Baqratuni Qərb cəbhəsindən Bakıya gəldilər (44).
Bundan əlavə, Türkiyə erməniləri də Rusiya qoşunlarının geri
çəkilməsi ilə Qafqaza axışaraq erməni hərbi hissələrinin tərkibinə
qatıldılar.
Cənubi Qafqaza toplaşan və gündən-günə genişlənməkdə olan
bu hərbi qüvvələr Türkiyə ərazisində əldə edə bilmədikləri «vətəni» Cənubi Qafqazda, Azərbaycan ərazilərində yaratmaq üçün öz
silahlarını da azərbaycanlı əhaliyə qarşı çevirdilər.
Bu qüvvələrdən başqa Bakıda və Azərbaycanın digər şəhərlərində də ermənilərin silahlandırılması davam etdirilirdi. Burada
da başlıca məqsəd azərbaycanlı əhaliyə qarşı kütləvi soyqırımı
həyata keçirməklə Azərbaycan ərazilərini boşaltmaq və bu əraziləri erməniləşdirmək idi.
Oktyabr çevrilişindən sonra Qafqaz cəbhəsinin buraxılması ilə
əlaqədar olaraq çoxsaylı əsgər kütlələri, o cümlədən də erməni silahlıları evlərinə dağılmalı oldular. Onların xeyli hissəsinin yolu Bakıdan düşdü. Həmin ermənilərin çoxu İran cəbhəsindən qayıdırdılar.
Erməni mənbələrinin məlumatına görə, təxminən 5–6 min erməni
əsgəri Tiflisə yollanmaq üçün Bakıda toplanıb qalmışdılar (45).
Tiflisə gedən dəmir yolu xətti bağlı olduğu üçün onlar Bakıda
qalmalı olmuşdular. Daşnak partiyasının üzvləri, Erməni Milli Şu125

rasının fəalları bu erməni əsgər kütlələri arasında millətçi təbliğat
aparmaqla onların Bakıda təşkil edilən erməni-daşnak silahlı bölmələrinə qoşulmasına nail oldular. Erməni Milli Şurası da daha
çox bu qüvvələrə arxalanaraq özünün hərbi potensialını formalaşdırdı. Bakıdakı ermənilər arasından, habelə Bakıya bölgədən gələn
ermənilər arasından toplanan könüllülər də 1918-ci ilin mart qırğınları zamanı Bakıda təşkil edilən erməni silahlı dəstələrinin əsas
bazasını təşkil edirdi.
Бир тяряфдян Бакыда вя онун ятрафында олан ермянилярин сяфярбяр едилмяси, бир тяряфдян дя ъябщядян тярхис олунан ермяни
ясэярляринин ъялб олунмасы нятиъясиндя 1918-ъи илин март щадисяляри яряфясиндя Бакыда хейли ермяни-дашнак гцввяси ъямляшмишди.
Еля С.Шаумйанын мялуматына эюря, онларын сайы 3–4 мин иди. Бу
мялумат гейри-дягиг дя ола билярди. Ермяни-дашнак гцввяляринин
тюрятдикляри гырьын вя фаъиялярин пярдялянмяси цчцн С.Шаумйанын
онларын сайыны хейли азалтмасы шцбщя доьура билмяз. Щяр щалда Бакыда планлашдырылан гырьынын арзу олунан нятиъялярля баша чатдырылмасы цчцн беля гцввялярин топланмасы вя тяъщиз едилмяси
сащясиндя фяал иш апарылырды. Щадисялярин шащиди Сурен Шаумйанын
етирафларындан да айдын олур ки, Бакыда силащлы дястялярин йарадылмасы сащясиндя Ермяни Милли Шурасынын фяалиййяти Мцсялман Милли
Шурасынын фяалиййятини хейли цстяляйирди. Тцркийя иля Русийа арасында мцщарибянин низамланмадыьы бир вахтда силащлы дястялярин
йарадылмасынын тцркпярястлик кими гиймятляндиряъяйиндян ещтийат
едян Мцсялман иътимаи тяшкилатларынын фяаллары сцстлцк эюстярдикляри щалда, Ермяни Милли Шурасы бцтцн имканлары дахилиндя дашнак
гцввялярини йаратмагда давам едирдиляр (46). Рус ордусунда
хидмят едян ермяни ясэярляриндян истифадя едилмясиня чалышылмасы
онларын сяйляринин нятиъялярини даща да артырырды. Ермяни Милли
Шурасы 1918-ъи илин мартында ъябщядян гайыдан ермяни ясэярляриня
мцраъият едяряк онлары Бакыда ермяни-дашнак гцввяляринин сыраларында бирляшмяйя, силащыны кимсяйя тящвил вермяйяряк юзцндя
сахламаьа вя йери эяляндя миллятин мянафейи наминя онуn тяъавцзкара гаршы ишлядилмясиня щазыр олмаьа чаьырырды (47).
Erməni-daşnak hərbi qüvvələrinin formalaşdırılmasının üçüncü
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istiqaməti isə müstəqil erməni hərbi hissələrinin yaradılması idi.
Bu işə əslində, rus qoşunları tərkibində başlanmışdı. 1917-ci ilin
sonlarında Cənubi Qafqaz Komissarlığının qəbul etdiyi qərara
əsasən erməni nizami hissələri erməni milli korpusu tərkibində
birləşdirildi. Müstəqil erməni milli hissələri yalnız İrəvan quberniyası ərazisində deyil, Azərbaycan ərazisində də təşkil edilirdi.
Bununla da, Azərbaycan milli korpusunun təşkili ən aşağı səviyyədə olduğu vaxtlarda Azərbaycan ərazisindəki hərbi şərait daha
da mürəkkəbləşdirildi. Məsələn, Qafqaz cəbhəsi komandanı vəzifəsini icra edən general-mayor Lebedinskinin 10 yanvar 1918-ci il
tarixli əmrində bildirilirdi ki, millətlərarası şuranın və cəbhə komissarının razılığına əsasən erməni korpusu komandirinin əmri ilə
aşağıdakı hissələrin təşkilinə icazə verilmişdir. Bundan sonra təşkil
ediləcək hissələrin adı və yerləşdikləri məntəqələr göstərilir. Qəribə
də olsa bu məntəqələrin, demək olar ki, hamısı Azərbaycan ərazisində idi. Həmin əmrə əsasən aşağıdakı hissələr yaradılmalı idi:
– Erməni piyada alayı. Təşkil ediləcək yer – Şuşa şəhəri;
– Alay ştatına yaxınlaşdırılmış əlahiddə erməni piyada taboru.
Təşkil olunacaq yer – Nuxa qəzası, Vartaşen kəndi;
– Erməni ehtiyat piyada taboru. Təşkil olunacaq yer – Naxçıvan şəhəri;
– Mövcud erməni ehtiyat taboru bazasında əlahiddə erməni ehtiyat taboru. Təşkil olunacaq yer – Yelizavetpol şəhəri (48).
Ermənilərin nizami hərbi hissələr yaratmaq istədikləri məntəqələr arasında Bakının adı yoxdur. Heç şübhəsiz ki, bu, Bakıdakı
hərbi hissələr arasında bolşeviklərin təsirinin daha güclü olması
ilə bağlı idi. Ona görə də, ermənilər Bakıda yeni hərbi dəstələr
formalaşdırmalı olurdular. Azərbaycanın digər məntəqələrində yaradılmış hərbi hissələr isə bütünlükdə Azərbaycan ərazisində ermənilərin marağına cavab verən fərqli hərbi şəraitin yaradılmasına
xidmət etməli idilər.
Yuxarıda qeyd edildiyi kimi, Bakı kommunistlərinin rəhbəri
S.Şaumyan mart qırğınları zamanı onların ixtiyarında 3–4 min erməni silahlılarının olduğunu söyləyirdi (49). S.Şaumyanın tabeliyi
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altında olmayan erməni-daşnak silahlılarının mart qırğınları dövründə mövcudluğunu da istisna etmək olmaz. Bu isə o deməkdir
ki, Erməni Milli Şurasının topladığı və silahlandırdığı ermənilərin
sayı S.Şaumyanın göstərdiyi saydan çox ola bilərdi. Elə erməni
mənbələrinin verdiyi məlumatlar da bunu deməyə əsas verir. Məsələn, hadisələrin şahidi və iştirakçısı olmuş erməni Qavril Korqanovun sonradan yazdığı xatirələrində Bakıda aşağıdakı erməni
hərbi qüvvələrinin olduğunu bildirirdi:
– 2-ci erməni alayı – 700 nəfər;
– Amazasp tərəfindən təşkil edilmiş partizan dəstəsi – 800 nəfər;
– daşnak dəstəsi – 50 nəfər;
– 2 ədəd top və 5 ədəd pulemyot;
– Qərb cəbhəsindən Erməni korpusunun komplektləşdirilməsi
üçün göndərilmiş erməni əsgərləri – bir-neçə min nəfər;
– Beynəlmiləl alay (50).
Bu məlumatların obyektivliyi şübhə doğursa da, hər halda Bakıda toplanmış erməni daşnak qüvvələrinin sayının S. Şaumyanın
göstərdiyi saydan daha çox olduğunu göstərir.
Gürcüstandakı erməni missiyası yanında informasiya bürosunun bülletenində 1918-ci ilin avqustunda çap olunmuş məlumata
görə isə Bakının Qırmızı qvardiya və erməni-daşnak hərbi qüvvələrindən təşkil olunmuş qarnizonun tərkibi aşağıdakı kimi idi:
1. Beynəlmiləl alay – 2000 nəfər;
2. 2-ci erməni alayı – 2000 nəfər;
3. Hamazaspın dəstəsi – 1000 nəfər;
4. Şamaxı erməni qvardiyası – 1000 nəfər;
5. Müxtəlif vaxtlarda cəbhədən dönmüş erməni əsgərləri –
10000 nəfər;
6. Daşnak hərbi hissələri – 5000 nəfər;
7. Keçmiş Qafqaz alayının 2 bölüyü – 500 nəfər;
8. Milis, menşeviklər dəstəsi və mühafizə dəstəsi – 1500 nəfər;
9. Biçeraxovun dəstəsi – 2500 nəfər;
10. Rusiyadan gəlmiş bolşevik dəstəsi – 1500 nəfər.
Cəmi: 27000 nəfər (51).
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Bu siyahıda göstərilən rəqəmlər də onu göstərir ki, Bakıda
erməni-daşnak hərbi qüvvələrinin sayı xeyli çox idi.
Bakıda toplanan erməni-daşnak hərbi qüvvələrinin silahlandırılması da kifayət qədər sürətlə həll edilirdi. Bunun üçün Erməni
Milli Şurasının ixtiyarında xeyli maliyyə vəsaiti vardı və həmin
maliyyə vəsaitinin toplanması üçün illər idi ki, iş aparılırdı. Silahlı dəstələrin əsasını Rusiya qoşun hissələrindən tərxis olunanlar
təşkil edirdi. Bu kontingent, xüsusən də erməni əsgərləri arasında
aparılan təbliğat işindən sonra onlar öz silahlarını Erməni Milli
Şurasına təhvil verirdi. Suren Şaumyanın yazdığına görə, köhnə
orduda mövcud olan erməni partizan drujinalarından çoxlu sayda
silah alınırdı. Müəllif çox güman ki, erməni partizan drujinaları
deyəndə, yuxarıda haqqında danışılan erməni drujinalarını nəzərdə
tuturdu. Müvafiq pul müqabilində tərxis olunan rus əsgərlərindən
də silah alınırdı. Bütün bunlardan sonra Suren Şaumyan da təsdiq
edirdi ki, mart qırğınları ərəfəsində Erməni Milli Şurasının kifayət
qədər ciddi hərbi qüvvəsi var idi (52).
Suren Şaumyan eyni zamanda Erməni Milli Şurası ilə Müsəlman Şurasının ixtiyarında olan hərbi qüvvələrin nisbətini də reallıqla təsvir edirdi. O bildirirdi ki, müsəlman əhalinin ( azərbaycanlıların) xidmətə çağırılmaması və müsəlman milli zabit kadrlarının
olmaması üzündən Müsəlman Şurasının tabeliyində yalnız kiçik
bir dəstə və bir də Praporşiklər məktəbi vardı. Amma onun sözlərinə görə, şəhərin müsəlman əhalisi də erməni əhalisi kimi silahlanmışdı. Bu sətirlər də onu deməyə əsas verir ki, mart qırğınları
günlərində azərbaycanlı əhaliyə qarşı cəbhə tutan yalnız Qırmızı
qvardiya və erməni-daşnak hərbi qüvvələri deyil, eyni zamanda
yaxşı silahlanmış erməni əhalisi idi. Məhz bunun nəticəsi idi ki,
qüvvə üstünlüyünə malik olan bolşevik və erməni-daşnak qüvvələri azərbaycanın milli qüvvələrinin məhv edilməsi üçün 1918-ci
il mart ayının sonlarında Bakıda və Azərbaycanın müxtəlif bölgələrində milli qırğınlara rəvac verdilər. Azərbaycanın milli hərbi
qüvvələrinin lazımi səviyyədə formalaşmaması isə bu qırğınların
miqyasının artmasına səbəb oldu.
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2. Azərbaycanın müstəqilləşməsinə qarşı olan bolşevik-qırmızı
hərbi qüvvələrin formalaşdırılması
Azərbaycanda müstəqillik meyllərinin gücləndiyi, milli-azadlıq
hərəkatının genişləndiyi bir vaxtda ictimai-siyasi həyata məqsədyönlü şəkildə təsir göstərməyin ən güclü vasitələrindən biri də
sözsüz ki, hərbi qüvvələrin formalaşdırılması idi. Bu məsələ bolşevik qüvvələrinin siyasi fəaliyyətinin əsas istiqamətlərindən birini
təşkil edirdi. Silahlı üsyan yolu ilə proletar diktaturasının təşkili
əslində, bolşevik inqilabi ideologiyasının mahiyyətindən irəli gələn
bir vəzifə idi. Azərbaycan şəraitində isə qırmızı hərbi qüvvələrinin
yaradılması bolşeviklər üçün xüsusi zərurət kəsb edən bir məsələ
idi. Çünki Azərbaycan daxilində bolşeviklər yalnız mövcud hakimiyyət orqanlarını yıxmaqla kifayətlənə bilməzdilər. Öz bolşevik
diktaturalarını qurmaq üçün bolşeviklər həm də Azərbaycanın milli
qüvvələrinin müqavimətini qırmalı idilər. Buna isə onlar yalnız
zorakılıq tətbiq etməklə nail ola bilərdilər.
XX əsrin əvvəllərindən qırmızı bolşevik qüvvələrinin formalaşdırılması üçün Bakıda münasib baza mövcud idi. Bir tərəfdən
Bakıda rus qoşun hissə və bölmələri var idi. Mövcud olan məlumatlara görə, Fevral inqilabı dövründə Bakıda 18 min nəfərlik
hərbi qarnizon var idi (53). Həmin qarnizon arasında aparılan təbliğat və ideoloji iş hərbi qulluqçuların bolşevikləşməsini sürətləndirə bilərdi. Çünki fevral inqilabından sonra baş verən çaşqınlıq
əsgər kütlələrindən də yan keçməmişdi. Həm də əsgər kütlələri
bolşevik vədlərini gələcək həyatları üçün bir ümid yeri sayırdılar və
buna görə də onların qırmızı qoşun sıralarına qoşulmaq ehtimalı
daha çox idi.
Digər tərəfdən Bakıda sənaye inkişaf etdikcə bura çoxlu sayda
rus və digər qeyri-azərbaycanlı əhali toplanırdı. Bu kontingent də
bolşevik təbliğatının və bolşevik qiyamçılığının yayılması üçün
daha əlverişli mühit idi.
Fevral inqilabından sonra qırmızısilahlı dəstələrin yaradılması
bolşeviklərin fəaliyyətində daha ciddi bir yer tutdu. Bunun üçün
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fəhlə kütlələri arasında təbliğat aparılır və onlarda zorakı mübarizə
yollarına meyl daha da gücləndirilirdi. Xüsusilə bolşeviklər eserlərdən ayrıldıqdan sonra qırmızısilahlı dəstələrin yaradılması tələbləri də geniş xarakter aldı. Məsələn, 1917-ci il sentyabrın 5-də
Ramanadakı «Daryal» zavodunun fəhlələri öz iclaslarında Qırmızı
qvardiyanın təşkilini tələb etdilər. Onların fikrincə, Qırmızı qvardiya fəhlələrin azadlığını qoruya bilərdi. Belə bir çağırışla 1917-ci
il sentyabrın 15-də Mirzəyev şirkətinin 9-cu mədən qrupu fəhlələri,
sentyabrın 22-də Balaxanıdakı bolşevik özəyi,sentyabrın 23-də
Nobel qardaşlarının Qara şəhərdəki zavodunun fəhlələri çıxış etdilər (54).
Eyni zamanda bolşeviklər Bakı qarnizonunun bolşevikləşdirilməsi üçün qoşun bölmələri arasında ideoloji-təbliğat işlərini
genişləndirdilər. Ağır və üzücü müharibənin çətinliklərindən təngə
gəlmiş əsgər kütlələrinin müəyyən hissəsi bolşevik ideologiyasının
və vədlərinin reallığına daha ümidlə yanaşırdılar və ona görə köhnə
rejimdən də asanlıqla qopurdular. Bunun nəticəsi idi ki, qısa zamandan sonra Bakı qarnizonunun əsgər kütlələrinin bolşevikləşməsi xeyli sürətləndi. Məhz bolşevikləşmiş Bakı qarnizonu əsgərləri 1917-ci il sentyabrın 10-da mitinq keçirərək qarnizonun komandir heyəti arasında təmizləmə işlərinin aparılması tələbini irəli
sürdülər. Həmin il sentyabrın 27-də təşkil olunmuş Bakı qarnizonu
əsgərlərinin konfransı isə tamamilə siyasiləşdiyini nümayiş etdirdi
və siyasi tələblərlə tətillər keçirən Bakı fəhlələrini müdafiə etdiyini
bildirdi (55).
1917-ci ilin oktyabrında Peterburqda həyata keçirilən çevrilişdən sonra bolşeviklər qoşun hissələrinin qorunub saxlanması və
bolşevik nəzarəti altına alınması üçün müvafiq addımlar atmağa
başladılar. Oktyabr çevrilişindən ilhamlanan bolşeviklər 1917-ci il
noyabrın 2-də Bakı və onun rayonlarının fəhlə və hərbi deputatlarının şurasının geniş konfransda seçilmiş İcraiyyə Komitəsində
üstünlük əldə etdikdən sonra özlərini Bakının ağası hesab etdilər.
Menşeviklərin, sağ eserlərin və daşnakların konfransı tərk etməsi
səbəbindən bolşeviklərin fəhlə və əsgər deputatları sovetlərinin
131

İcraiyyə Komitəsində üstünlük qazanması sovet tarixi ədəbiyyatında Bakıda sovet hakimiyyətinin qələbəsi kimi də xarakterizə edilir. Stepan Şaumyan bu İcraiyyə Komitəsinin sədri seçildi. Yeni
İcraiyyə Komitəsi şəhərdə bütün hakimiyyətin ələ alındığını da
elan etdi. Lakin məlumdur ki, bolşeviklərin Bakıda hakimiyyətə
şəriksiz sahib olmaq niyyətinin qarşısını Azərbaycanın milli qüvvələri kəsirdi və həmin milli qüvvələrin mövcudluğu şəraitində
bolşevik hakimiyyəti də müəyyən çərçivəyə salınmışdı.
Bakıda hakimiyyətin ələ keçirilməsinə iddialı olan S.Şaumyan
konfransdakı çıxışında tələb edirdi ki, bütün hərbi qüvvələr artıq
onların nəzarəti altına keçməlidir. Onun fikrincə, İcraiyyə Komitəsinin razılığı olmadan qoşun hissələrinin yerdəyişməsinə icazə verilməməli idi və buna tam nail olunması üçün o, hərbi hissələrdə
komissar vəzifələrinin təsis edilməsini tələb edirdi (56).
Oktyabr çevrilişindən sonra Qafqaz cəbhəsinin qoşun hissələrinin buraxılmasına başlandı. Bu prosesin bolşevik nəzarəti altına
alınmasına qədər Bakı bolşevikləri yerli fəhlələrdən ibarət Qırmızı
qvardiya bölmələrinin təşkilinə də cəhd göstərdilər. Bu dəstələrin
əsasını rus fəhlələri təşkil edirdilər. Oktyabr çevrilişi günlərində
sayı 300–400 nəfərdən ibarət olan bu dəstələrin hərbi potensialı çox
aşağı idi. Bu dəstələrin komandir heyətində təcrübəli hərbçilər yox
idi. Dəstə üzvlərinin əsas silahı isə berdanka tüfəngləri idi. Onların
da lazımi sayda güllələri yox idi (57).
Oktyabr çevrilişinin baş verməsindən və Bakıda Fəhlə və Əsgər
Deputatları Sovetinin İcraiyyə Komitəsi formalaşdırıldıqdan sonra
əsas diqqət mövcud və buraxılmış hissələrin bolşevikləşdirilməsinə
istiqamətləndirildi. Qafqaz cəbhəsində buraxılmış olan hərbi hissələr Tiflis–Bakı dəmir yolu xətti ilə Bakıdan keçməklə Rusiyaya
yollanırdılar. Hərbi eşelonlar Azərbaycan ərazisində, xüsusilə Bakıda olarkən əsgər kütlələri arasında müvafiq təbliğat işləri aparılır
və onların Qırmızı qvardiyaya qoşulmalarına nail olunurdu. Qırmızı qvardiyaya qoşulmayanların isə silahları alınır və bolşevik
dəstələrinin silahlandırılmasına yönəldilirdi.
Oxşar təbliğat işləri Xəzər hərbi donanmasının şəxsi heyəti
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arasında da aparılırdı. 1917-ci il noyabr ayının 4–5-də Bakıda Xəzər donanmasının qurultayı keçirildi. Qurultayda siyasi hakimiyyətə münasibət məsələsi müzakirə olundu. Müxtəlif mövqelər olsa
da, səs çoxluğu ilə S.Şaumyanın rəhbərliyi altında olan Fəhlə və
Əsgər Sovetlərinin İcraiyyə Komitəsinin dəstəklənməsi qərara
alındı (58).
Hərbi hissələrin bolşevikləşdirilməsi üçün atılan addımlardan
biri hissələrə qırmızı komissarların təyin edilməsi idi. Bu komissarlar əsgər kütlələrinin siyasiləşməsinə əks gedən zabitləri neytrallaşdırır və onların hissələrdən uzaqlaşmasına nail olurdular.
1917-ъи ил щяля нойабрын 12-дя Бакы Совети Бакы гарнизонуна
дахил олан гошун щиссяляринин командир щейятинин демократикляшдирилмяси вя командирлярин сечилмяси щаггында гярар гябул етди.
Ясэяр кцтляляри дярщал Бакы Советинин бу гярарына тяряфдар чыхдылар
вя низамнамя боръларыны йаддан чыхарараг щисся командирляринин
мцнасиб шяхслярля явяз едилмяси кампанийасына башладылар. Нятиъядя, 9, 18, 19 вя 20-ъи Гафгаз фящля таборларынын командирляри
йениляри иля явяз едилди. Нойабр айынын 28-дя ися бу щиссялярин
йенидян гурулараг ващид щисся шяклиндя тяшкили вя сонра да онун
болшевик органларына табе етдирилмяsи барядя гярар гябул едилди (59).
Гарнизон щиссяляринин командирлийиня мцнасиб шяхсляр йерляшдирилдикдян сонра декабр айынын 2-дя щямин щиссялярин мцвяккилляринин иъласы кечирилди. Бу иъласда подпоручик Йефремов гарнизон
ряиси, болшевик Клешшов Бакы шящяр коменданты сечилдиляр (60).
Декабр айынын 12-дя Фящля вя Əsэяр Sоветляри Иъраиййя Комитясинин няздиндя Щярби Ингилаб Комитяси йарадылды. Иъраиййя Kомитясинин бу гурумун тяшкили иля баьлы гярарында билдирилирди ки,
Щярби Ингилаб Комитясиня бюйцк сялащиййятляр верилир вя бу орган
Советлярин Иъраиййя Комитяси иля бирликдя шящярдя гайда вя ганунун йарадылмасыны юз цзяриня эютцрцр. Əslində, Hərbi İnqilab
Komitəsi Bakı bolşeviklərinin ali hərbi qurumu kimi təsəvvör edilirdi. Bu qurum şəhər və qarnizon çərçivəsində öz fəaliyyətini davam etdirməli idi və onun İcraiyyə Komitəsi ilə birlikdə verdiyi
əmrlər məcburi xarakter daşıyırdı. Qarnizonun bölük, alay və digər
komitələri Hərbi İnqilab Komitəsinin qərarlarını əsas tutmalı idi
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(61). Ятрафына топладыьы силащлы бюлмяляря дайагланараг Hярби Ингилаб Комитяси юзцнц шящярдя səlahiyyətli щакимиййят органы кими
апарыр вя бцтцн шящяр ящалиси цчцн мяъбури олан ямрляр гябул
едирди. Декабр айынын 14-дя бцтцн ящали цчцн мяъбури елан едилян
гярарда Щярби Ингилаб Комитяси кцчя вя мейданларда топлашмаьы,
ондан хябярсиз диэяр органларын ахтарышлар апармасыны, кцтляви
шякилдя мцраъиятляр едилмясини гадаьан едирди. Гярара эюря, декабр айында имзаланмыш шяхси вясигяляри олмадан щеч бир ясэяр
кцчяйя чыха билмязди (62). Ясэярляря аид едилян гадаьалар щеч
шцбщясиз ки, милли гошун щиссяляринин ясэярляриня гаршы чеврилмишди
вя бу йолла болшевик органлары милли щиссялярин формалашмасына
гаршы апардыьы мцбаризяни гануниляшдирмяйя чалышырды.
Декабр айынын 21-дя Бакы Советинин Иъраиййя Комитяси Гырмызы
qвардийанын тяшкил олунмасы барядя дя гярар гябул етди вя дярщал
Гара шящярдя вя Балаханыда илк Гырмызы qвардийа дястяляри йарадылды(63).
Бакы болшевикляринин мющкямлянмяси, онларын ещтийаъларынын
юдянилмяси цчцн Русийанын Халг Комиссарлары Совети дя юз кюмяйини ясирэямирди. Щяля 1917-ъи ил декабр айынын 16-да РСФСР
Халг Комиссарлары Советинин иъласында Сталинин Гафгаздакы вязиййят
щаггындакы мярузяси динлянилдикдян сонра Бакы Советинин сядри
С.Шаумйанын Гафгазын фювгяладя комиссары тяйин едилмяси вя онун
сярянъамына 500 мин рубл эюндярилмяси гярара алынмышды (64).
Qeyd etmək lazımdır ki, bolşeviklərlə bərabər, Cənubi Qafqaz
Komissarlığı və milli şuralar da Qafqaz cəbhəsi hərbi hissələri
daxilində iş aparırdılar. Həmin işin nəticəsi kimi hərbi hissələrin
şəxsi heyətinin müəyyən hissəsi heç bir siyasi qüvvəyə qoşulmayaraq tərxis olunur, müəyyən hissəsi də milli şuraların himayəsi
altında təşkil olunan milli hissələrə qoşulurdular. Bu prosesin güclənməsi Qırmızı qvardiyanın təşkili və silahlandırılması üçün
mövcud olan ehtiyatları xeyli azalda bilərdi. Qafqaz hissələrinin
milliləşməsinin və tərxisinin genişlənməsinin qarşısının alınması
üçün Bakıda bolşeviklərin nəzarəti altında olan Qafqaz ordusu Hərbi İnqilab Komitəsi Qafqaz cəbhəsinin əhatə etdiyi müxtəlif məntəqələrdə yerli hərbi inqilab komitələri yaradırdı. Bu komitələrin
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nəzarəti altında isə bütün hərbi hissələrdə və qarnizonlarda müvafiq hərbi inqilab komitələri yaradılmalı idi. 1917-ci il dekabrın
30-da Qafqaz ordusu diyar şurasının Hərbi İnqilab Komitəsi Qafqaz cəbhəsi hissələrinin əsgərlərinə milli hissələrə daxil olmaması
barədə qərar qəbul etdi. Qərarda həyəcanla bildirilirdi ki, milli şuraların çağırışına cavab olaraq əsgərlər hissələrini ataraq evlərinə
qayıdır və milli alaylara daxil olurdular. Bu isə cəbhədə kütləvi nizamsızlıq və xaosun genişlənməsinə yol açır. Qafqaz ordusu Hərbi
İnqilab Komitəsinin qərarında Qafqaz cəbhəsi hissələrindəki milliləşmə xüsusi bir narahatçılıqla qeyd olunurdu və ona görə də
Hərbi İnqilab Komitəsi belə milliləşməyə qarşı mübarizəyə səsləyirdi (65).
Toplanmaqda olan Qırmızı qvardiya dəstələrinə rəhbərlik edilməsi üçün Bakı Sovetinin İcraiyyə Komitəsi 1917-ci ilin sonlarında
Mərkəzi büro yaratdı. 1918-ci ilin əvvəllərində bu büro Qırmızı
qvardiyanın Mərkəzi qərargahı adlandırıldı. Mərkəzi qərargah rayon qərargahlarının fəaliyyətinə rəhbərlik edir, hərbi mütəxəssisləri və təlimatçıları təyin edir, dəstələrin silahla təchizinə, habelə
Qırmızı qvardiyaçıların təliminə məsuliyyət daşıyırdı. Bakının sənaye rayonlarında yaradılmış olan Qırmızı qvardiya dəstələri yerli
sovetlərin sərəncamında olmaqla Qırmızı qvardiyanın Mərkəzi qərargahına tabe idilər. Qırmızı qvardiya dəstələri manqa və taqımlardan təşkil olunmuşdular. Dəstələrin komandirləri seçmə yolu ilə
müəyyənləşdirilirdi. Qırmızı qvardiya dəstələrinə yalnız S.Şaumyanın rəhbərlik etdiyi Bakı Sovetinin siyasi xəttinə tərəfdar olan
şəxslər qəbul edilirdilər (66).
Görülən bu işlərin nəticəsində 1918-ci ilin əvvəlində Qırmızı
qvardiyanın şəxsi heyətinin sayını 3500 nəfərə çatdırmaq mümkün
oldu (67).
1918-ъи ил йанвар айынын еля илк эцнляриндян Бакы Советинин Иъраиййя Комитяси гярар гябул етди ки, йарадылмагда олан болшевик
щиссяляринин силащландырылмасы цчцн тярхис олунан щярбчиляр Бакыдан кечяркян тярк-силащ едилсин. Бунун цчцн Бакы вя Биляъяри
стансийаларында, лиман кюрпцсцндя нязарят тяшкил едилməli idi. Йерли гарнизонун ясэяр вя забитляри ися Бакы Советинин сярянъамына
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эюндярилməli вя совет щиссяляриндя хидмятлярини давам етдирмяйя
разы олаъаьы тягдирдя онлара силащ верилməli idi (68).
Бакы Советинин лидерляриндян бири А.Ъапаридзе юз чыхышларынын
бириндя билдирирди ки, бизим реал эцъцмцз „ Гырмызы Ордумуз олмалыдыр ки, онун кюмяйи иля бизим Совет щакимиййятинин бцтцн
дцшмянляриня гаршы мцбаризя апараг(69). Беля силащлы дястялярин
тяшкилиня Бакы болшевикляри 1917-ъи илин сонларында башласалар да
Фящля-Кяндли Гырмызы ордусуnun йарадылмасы барядя Совет щюкумятинин 15 йанвар 1918-ъи ил тарихли декретиндян сонра Бакыда
низами силащлы дястялярin йарадылмасы сащясиндяки иш даща да эенишлянди (70). Еля щямин эцнлярдя Гафгаз ордусу Щярби Ингилаб
Комитясинин сядри Гriqori Корганов Гафгаз зящмяткешляриня мцраъият едиб онлары Гырмызы Орду сыраларына дахил олмаьа чаьырды.
Беля бир чаьырышла Г.Корганов Гафгаз ъябщясиндян гайыдан ясэярляря дя мцраъият етди. Онун фикринъя, Совет щюкумяти горунмайаъаьы тягдирдя ясэярляр ня торпаг эюряъякdiляр, ня дя азадлыг.
Korqanov iddia edirdi ki, yoxsulluğun və viranəliyin qarşısının
alınması üçün sosialist ordusu yaradıb fəhlə-kəndli hakimiyyətini
möhkəmləndirmək lazımdır. Guya inqilab tam qələbə çaldıqdan və
əks-inqilab məhv edildikdən sonra xalqlar üçün ümumi sülh bərqərar olacaqdır. Onun sözlərinə görə, inqilabın qələbəsinin təmin
edilməsi üçün isə beynəlmiləl qoşunlar təşkil edilməli və bu qoşunlar sovet hakimiyyətinə tabe olmalı idilər(71).
Бакы болшевикляри Азярбайъанын милли щярякатынын, онун милли
гошун щиссяляринин мящв едилмясинин пярдялянмяси наминя Гырмызы Ордунун бейнялмилял дястясинин йарадылмасыны елан етмишдиляр. Лакин бу бейнялмилял дястяляр, ясасян, руслардан вя ермянилярдян тяшкил едилирди вя азярбайъанлыларын щямин дястялярин тяркибиня йазылмасына щяр васитя иля манечилик эюстярилирди(72).
Дястяйя, ясасян, есерлярин вя дашнакларын тясири алтында олан русдилли ящали гябул едилирди. Щямин вахтда Загафгазийа Комиссарлыьынын
29 йанвар тарихли декретиня ясасян Рус Милли Шурасы рус милли
корпусу цчцн чаьырыш апарырды вя бунун цчцн Бакы шящяриндя Рус
Милли Шурасынын топланыш мянтягяси фяалиййят эюстярирди(73). Bюлэядя баш верян просесляря лойал мцнасибят бясляйян руслар милли
рус корпусуна йазылырдылар. Гырмызы Ордуйа йазылан руслар „ русдил136

лиляр isə əslində, ифрат мювге иля сечилян болшевик-дашнак ъцтлцйцнцн ъыьырдашы идиляр. Гырмызы Ордуйа вя онун бейнялмилял дястясиня чаьырыш ишляри иля Авакйанын мяшьул олмасы да бура ъялб едилмиш шяхслярин мяняви кейфиййятляриндян хябяр верирди. Гырмызы
qвардийанын мяркязи гярарэащына да ермяни А.Багдасаров рящбярлик едирди(74)
Qeyd edildiyi kimi, Bakı rayonlarında Qırmızı qvardiya dəstələri yerli sovetlərin ихтийарында олуб Мяркязи Гярарэаща табе идиlər. Щямин дястяляр Мяркязи Гярарэащын гярары иля бу вя йа диэяр
мянтягяйя эюндяриля билярдиляр. Дястялярдя забит кадрларына олан
ещтийаъын арадан галдырылмасы цчцн хцсуси забит мяктяби йарадылмыш вя онун ишиня рящбярлик Щярби Ингилаб Комитясинин цзвц, прапоршик Солнтсевя тапшырылмышды(75). Бу мяктябя Гырмызы гвардийацзвляринин ян етибарлылары ъялб олунараг онларын эяляъяк командирляр кими щазырланмасы планлашдырылырды. 1917-ъи илин сонларында
Тцркийя ъябщясиндян тярхис олунуб эери гайыдан ясэярляр Бакы Советиня бир зирещли гатар вермишдиляр. Щямин зирещли гатар да Гырмызы qвардийайа верилмиш вя щейяти рус ясэярляриндян комплектляшдирилмишди.
Гырмызы qвардийанын тяъщиз вя тямин едилмясиндя Петроград
щюкумятинин кюмяйи дя болшевикляр цчцн аз ящямиййятя малик
дейилди. РСФСР Халг Комиссарлары Советинин гярары иля 1918-ъи илин
феврал айында Бакы Советинин сярянъамына 30 милйон 800 мин рубл
эюндярилмишди (76) ки, бу вясаитин бюйцк бир щиссяси силащлы дястялярин тяшкилиня истигамятляндирилди. Бцтцн бу сяйлярин нятиъяси иди
ки, аз мцддят ичярисиндя болшевик-дашнак тяяссцбкешляриндян
ибарят Гырмызы сосиалист алайы, сцвари бюлцйц, йцнэцл батарейа вя диэяр бюлмяляр йарадылды. Феврал айында Бакы Совети шящярин Азадлыг
мейданында (indiki Sahil bağında„red.) бу силащлы дястялярин парадыны кечириб ящалийя юз эцъцнц нцмайиш етдирди. Феврал айынын
24-дя ися йеня щямин мейданда сярщяд алайынын мин няфярядяк
дюйцшчцсцнцн митинги тяшкил олунду(77).
Азярбайъанын милли щярякаты вя милли гошун бюлмяляри иля мцбаризянин арзу олунан нятиъялярля баша чатдырылмасы цчцн Бакы
Совети Хязяр донанмасынын да нязарят алтына алынмасына ъидди
ящямиййят верирди. Бу мясяля иля баьлы Сталин дя С.Шаумйана эюн137

дярдийи телеграмда onu даща гятиййятли щярякят етмяйя щявясляндирир вя bunun üçün Rusiya Халг Комиссарлары Советиндян лазыми
кюмяк чатдырылаъаьыны билдирирди(78).
С.Шаумйанын йаздыьына эюря, 1918-ъи илин мартында Бакыда тяшкил едилмиш болшевик гцввяляринин сайы 6 мин няфяр иди (79). Бу
гцввялярин ихтийарында артыг ики ядяд зирещли гатар вя бир ядяд
зирещли автомобил вар иди. Зирещли гатарларда 4 топ вя 8„9 ядяд пулемйот гойулмушду.
Совет Русийасы иля ялагяляри кясилмиш олан Бакыда болшевиклярин
беля нятиъяляр ялдя едя билмяси В.Ленинин дя диггятиндян гачмыр
вя юз разылыьыны С.Шаумйана эюндярдийи телеграмда беля ифадя
едирди: «Язиз йолдаш Шаумйан! Сизин мюhкям вя гяти сийасятиниз
бизи чох севиндирир. Баъарыб щямин сийасяти индики чох чятин вязиййятин шцбщясиз тяляб етдийи чох ещтийатлы бир дипломатийа иля бирляшдирин, онда биз галиб эялярик»(80).
Аз сонра Шаумйанын рящбярлийи алтында Бакы болшевикляринин
йеритдийи сийасятин даща да мющкямляндирилмяси цчцн Москвадан
онларын сярянъамына йени щярби кюмяк эюндярилмяси гярара алынды.
Бу гярара эюря, Москва щярби даиряси Бакыйа бир дястя дюйцшчц, 2
тяййаря, 2 зирещли автомобил, 5 мин тцфянэ вя с. эюндярмяли иди (81).
Азярбайъанын милли щярякат гцввяляриня гаршы мцбаризядя Бакы
Советинин ян етибарлы дайаьы Русийа болшевик щюкумяти иди. Бу щюкумятин мювъудлуьу цчцн Бакы нефтинин ня демяк олдуьуну билян
Русийа болшевик щюкумяти лидерляри Бакынын советляшдирилмяси цчцн
бцтцн имканлардан истифадя едирдиляр. Ленин Бакыда фяалиййят эюстярян силащдашларына эюндярдийи тювсийяляриндя беля йазырды: «Бакы
бизим цчцн щяр шейдир вя ону мцдафия едиб сахламаг лазымдыр»
(82). Март щадисяляри яряфясиндя Сталин С.Шаумйана эюндярдийи
мяктубунда да йазырды ки, Бакыны щярби вя малиййя ъящятдян мющкямлятмяк лазымдыр(83). Бу шяхслярин бирбаша эюстяриши иля Бакы
Совети цчцн силащ, сурсат, щярби техника вя бюйцк малиййя вясаитинин
айрылмасы ися болшевикляр партийасынын Азярбайъанын милли гцввяляринин мящвиня истигамятлянмиш фяалиййятинин ямяли тяъяссцмц иди.
Совет щакимиййятини елан етдийи эцндян Бакы Совети шящярдя
шяриксиз щакимиййятя наил олмаьа чалышырды. Анъаг гцввяляр нисбяти
щеч дя онун хейриня дейилди. А.Микойан юз мягаляляринин бириндя
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билдирирди ки, Бакыда милли шураларын олмасы, гануни орган олан
шящяр бялядиййясинин мювъудлуьу Бакы Советиня мющкямлянмяк
имканы вермирди(84). Зоракы йолла щакимиййятин яля кечирилмяси,
Бакынын милли гцввялярдян тямизлянмяси цчцн зярури олан силащлы
дястялярин формалашдырылмасына ися мцяййян гядяр вахт лазым иди.
Она эюря А.Ъапаридзе билдирирди ки, бизим бцтцн яввялки сийасятимиз вахт газанмаьа йюнялдилмишди(85). С.Шаумйан ися фяхрля
бяйан едирди ки, Гафгаз Ордусу Щярби Ингилаб Комитяси газанылмыш олан 2„3 айлыг вахт ярзиндя йорулмаз бир фяалиййят эюстярди вя
Бакыда реал силащлы гцввяляр йаратды (86).
Азярбайъанын милли гцввяляриnə və милли гошун щиссяляриня аьыр
зярбявурма ниййяти 1918-ъи ил март щадисяляринин тюрядилмяси сябябляринин, щям дя бу щадисялярин башланмасы цчцн ортайа атылан
бящанянин мяркязиндя дайаныр. Бакыда шяриксиз щакимиййятя малик
олмаг цчцн илк нювбядя бурада милли щярякатын дайаьы олаъаг милли
гошун щиссяляринин формалашыб мющкямлянмясиня йол вермямяк
лазым иди. Она эюря дя С.Шаумйан беля бир фикирля щеч ъцр разылаша
билмирди ки, мцсялман миллятчиляри Бакыны Азярбайъанын пайтахтына чевирмяйи арзулайырлар (87). О, Бакыда милли гцввялярин мющкямляняъяйи тягдирдя бу шящярин вя бцтцнлцкдя Загафгазийанын
Русийа цчцн (ейни заманда Бюйцк Ермянистан цчцн) бирдяфялик
итириля биляъяйиндян дящшятя эялирди. Она эюря дя С.Шаумйан
Бакыда мцсялман гошун щиссяляринин щяля кифайят гядяр мющкямлянмядийиндян истифадя едяряк гяти щярякят етмяйи лазым билирди.
1918-ъи ил март айынын сонларында Азярбайъанда вя Бакы ятрафында
йетишмиш олан обйектив вя субйектив шяраит дя онлары буна вадар
едирди.
Чцнки Бакы Совети бир тяряфдян шималла ялагялярини итирмишди,
Русийадан кюмяк алмаг имканындан мящрум olmuşdu, digər
тяряфдян ися тахыл базасы кими бахылан Муьан да болшевик гцввяляриндян тямизлянмишди.
Бу ики стратежи дайаг олмадан Бакы Советинин мювъудлуьуну
дцшцнмяк мцмкцн дейилди. Вя нящайят, милли гошун щиссяляри Шамахы вя Щаъыгабулда дайанараг гярбя доьру узанан йоллары да
Бакы Советинин цзцня гапамышды. Онларын иряли щярякят етмяси ися
Бакынын шяриксиз щакимиййятиня ъан атан вя бурадан юз тясирини вя
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эцъцнц бцтцн Загафгазийайа йаймаг (88) истяйян С.Шаумйан вя
онун тяряфдарларынын мцртяъе ниййятляриня сон гойа билярди. Ифрат
болшевик вя дашнак елементляри анлайырдылар ки, Бакыны ялляриндя
сахламаг, ону болшевикляшдирмяк, ермяниляшдирмяк вя азярбайъанлыларын ялиня вермямяк цчцн йеэаня шанслары азярбайъанлылара
zərbə vurmaqdır. Онлары ифлас олмагдан йалныз зоракылыг тядбирляри
хилас едя билярди вя 1918-ci il март айынын сонунда бу тядбиря ял
атылды. Идеоложи бахымдан Русийа болшевик щюкумяти тяряфиндян
илщамландырылан Бакы ифрат болшевик елементляринин вя онларын ягидя
ъцтлцйц олан дашнак гцввяляринин Бакыда тюрятдикляри кцтляви
гырьын ямялляри щягигятдя онларын сийаси юмрцнц бир нечя ай да
узатды. Мцсават партийасынын Cənubi Qafqazda ян эцълц сийаси партийайа (89) вя ейни заманда болшевикляря гаршы ян эцълц сийаси рягибя чеврилдийини бюйцк бир горху вя ниэаранчылыг ичиндя етираф
едян С.Шаумйан рящбярлик етдийи гырьынлардан сонра бир нечя ай
Бакынын сийаси щакимиййятини юз ялляриндя ъямляшдиря билди.
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III FƏSĠL
MÖSƏLMAN KORPUSU
ХХ ясрин икинъи ониллийинин сонларында юз дювлят мцстягиллийини
ялдя етмяси яряфясиндя Азярбайъан халгынын гаршысында дайанан
башлыъа вязифялярдян бири милли щярби гцввялярин йарадылмасы мясяляси иди. Бу мясялянин щялли вя реаллашдырылмасы yalnız Азярбайъан
халгынын милли мянафеляринин горунмасы зяруряти иля дейил, həm дя
йаранмыш шяраитдя миллятин физики мювъудлуьунун горунмасы зяруряти иля шяртлянирди. Милли идейалары дашыйан вя онларын щяйата кечирилмяси уьрунда мцбаризя апаран гцввяляр шцбщя етмирдиляр ки, истяр Азярбайъанын дахил олдуьу империйа щцдудларында, истяр
Азярбайъанын юзцндя, истярся дя йахын бюлэядя эедян просесляр
халгы бюйцк фаъиялярля цзляшдиря биляр. Юлкя дахилиндя архаланмаг
цчцн дювлят цсули-идарясиня щеч бир цмид бяслянмядийи бир вахтда
халгы бу фаъиядян гуртараъаг реал вя етибарлы арха ися милли щярби
гцввяляр ола билярди. Азярбайъан халгынын физики мящвиндя мараглы
олан гцввялярин щярби эцъя малик олмасы вя кимсяйя мящял
гоймадан ондан истянилян вахт, истянилян шякилдя истифадя едилмяси
иля артмагда олан цмуммилли тящлцкя йалныз мцвафиг щярби гцввялярин тяшкили иля арадан галха билярди. Беля гцввялярин олмамасы
милли-азадлыг мцбаризясиндя ялдя едилян нятиъялярин горунуб
сахланаъаьыны да шцбщя алтында гойурду.
1905„07-ci illərdə ermənilərin azərbaycanlılara qarşı həyata
keçirdiyi milli qırğınlar da göstərdi ki, müəyyən milli müdafiə
qüvvələrinə malik olmaq milli mövcudluğun qorunub saxlanması
üçün son dərəcə zəruridir. Çünki belə qüvvələr olmadan bir çox
hallarda elə çarizmin özü tərəfindən təşviq olunan erməni-daşnak
silahlı qüvvələri azərbaycanlılara qarşı kütləvi qırğınlara rəvac
verə bilərdi.
Doğrudur, 1905–07-ci illərdə erməni-daşnak təcavüzkarlıqlarına cavab verildi və erməni millətçi dairələri törətdikləri qırğınların layiqli cavabını aldılar. Lakin bu, ermənilərdən fərqli olaraq
qeyri-nizami şəkildə silaha malik olan azərbaycanlıların fərdi tə146

şəbbüskarlığı nəticəsində baş verdi. Bir çox hallarda erməni silahlılarına ciddi müqavimət göstərən yerli qoşun dəstələrinin mövcudluğu da fərdi təşəbbüslərdən başqa bir şey deyildi.
Azərbaycan milli hərəkatının fəallarından olan Nağı Şeyxzamanlının sözlərinə görə, «Difai» partiyası bir qrup gəncin hərbi təlimi ilə məşğul olmağa başlamışdı. Onun yazdığına görə, Gəncənin hər məhəlləsində silahlı gənclərdən «Difai» ocağı quruldu və
onların təliminə başlandı. Öz xatirələrində N.Şeyxzamanlı Gəncədə 13 azərbaycanlı məhəlləsinin olduğunu xatırladırdı. Bu 13 məhəllənin hamısında təlim keçilib-keçilmədiyini müəllif dəqiqləşdirmir. N.Şeyxzamanlının təsvirinə əsasən hadisələrin 1917-ci ildə
baş verdiyini güman etmək olar (1).
Nəzərə alınsa ki, «Difai» partiyası gizli bir partiya idi, onun
hərbi təlimə cəlb edilmiş üzvlərinin elə də çox olduğunu iddia etmək olmaz. Çox güman ki, onlar xeyli az sayda idilər və yalnız silah işlədilməsi vərdişlərinin öyrədilməsinə cəlb edilmişdilər. Çünki tarixi ədəbiyyat və mənbələrdə «Difai» partiyasının hərbi təlim
keçmiş üzvlərinin fəaliyyəti barədə hər hansı məlumata rast gəlmək mümkün deyil.
Дювлят мцстягиллийинин елан едилмяси яряфясиндя халг милли-азадлыг щярякатынын фяаллары беля бир мясяляйя хцсуси диггят йетирирдиляр ки, чар цсули-идарясинин йеритдийи мягсядйюнлц сийасят нятиъясиндя ермяниляр вя эцръцлярля мцгайисядя азярбайъанлыларын
щеч бир щярби щазырлыьы йохдур вя азярбайъанлыларын щярби хидмятя
ъялб едилмямяси щеч дя Азярбайъан халгынын стратежи марагларына
ъаваб вермир. Xalqa гаршы эцълянмякдя олан тяъавцзцн гаршысынын
алынмасы, милли-азадлыг мцбаризясинин етибарлы гцввяляря дайагланмасы цчцн мювъуд олан бошлуьун арадан галдырылмасы, милли тяркибли щярби гцввялярин тяшкилиня башланмасына наил олунмасы истиглал
мцбаризляринин гаршысында дайанан башлыъа вязифялярдян бири щесаб
едилирди. Тяшкилати бахымдан сюзсцз ки, мцстягил идарячилийя малик
олан щярби структурларын йарадылмасы гейри-мцмкцн иди. Она эюря
дя милли-азадлыг щярякатынын фяаллары илк нювбядя азярбайъанлыларын
чаьырыша ъялб олунмасы, юлкя ордусу дахилиндя щеч олмаса сырави
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щейяти азярбайъанлылардан ибарят олан щиссялярин тяшкил едилмясини
иряли сцрцрдцляр.
Бу истигамятдя ъидди аддымлар 1917-ъи илин февралында чар
цсули-идарясинин деврилмясиндян сонра атылмаьа башлады. Щямин
илин апрел айында Бакыда кечирилмиш Гафгаз мцсялманларынын гурултайында мцзакиря обйектиня чеврилян башлыъа мясялялярдян бири
дя милли тяркибли щярби структурларын йарадылмасы мясяляси олду.
Гурултайда гярара алынды ки, Азярбайъанын сяфярбярлик имканларыны
мцяййянляшдирмяк цчцн мцсялман ящалисинин сийащыйа алынмасы
апарылсын. Бу тядбирин щяйата кечирилмяси цчцн гурултай тяряфиндян
хцсуси бир бцро да йарадылды. Мцсялман алайларынын тяшкил едилмяси
вя онларын силащландырылмасы да бу бцронун гаршысында дайанан башлыъа вязифя кими гойулду(2) .
Милли щярякатын фяаллары милли гошун щиссяляринин йарадылмасыны
мухтариййятин ялдя едилмясинин вя онун горунуб сахланмасынын
ваъиб амилляриндян бири щесаб едирдиляр. Гурултайдан бир мцддят
сонра Й.В.Чямянзяминли юзцнцн «Мухтариййят нядир?» адлы
мягалясиндя йазырды: «Ваъиб мясяляляримиздян бири дя милли гошундур. Милли гошун дцзялся, юлкямиздяки башсызлыьы дюврян арадан
галдырмаг мцмкцндцр»(3).
Милли гошун щиссяляринин йарадылмасына иъазя верилмяси барядя
тялябляр мяркязя эюндярился дя, Мцвяггяти щюкумят онун йериня
йетирилмясиндян чох узаг иди. Хцсусян милли щярякатлары Русийанын
парчаланмасы вя сепаратизм кими гиймятляндирян Керенски (4)
мцсялман гошун щиссяляринин тяшкилиня разылыг верилмясини 1917-ъи
ил сентйабр айынын сонуна кими тяхиря салмаьы гярара алды(5).
Анъаг Азярбайъанда милли гошун щиссяляринин йарадылаъаьы тягдирдя бурада мяркяздянгачма гцввяляринин даща да эцъляняъяйиндян горхан Керенски щюкумяти юз вядиня хилаф чыхды вя деврилдийи эцня гядяр бу мясялянин щяллиня щеч бир диггят йетирмяди.
Милли гошун щиссяляринин йарадылмасына щюкумят тяряфиндян иъазя верилмяся дя, бу истигамятдя мцяййян ишлярин эюрцлмяси цчцн
йоллар ахтарылырды. Милли-азадлыг щярякатынын фяаллары иля бярaбяр,
бюлэядя хидмят едян азярбайъанлы забитляр дя милли мянафелярин
горунмасы наминя бу мясялянин щяллини лазымынъа гиймятляндиряряк юзляринин кюмяк вя имканларыны ясирэямирдиляр. Бу бахым148

дан сонралар Азярбайъан Ордусунда эенерал-майор рцтбясиня
лайиг эюрцлмцш полковник Сцлейман бяй Яфяндийев азярбайъанлы
эянълярин щярби вярдишляр ялдя етмяси цчцн Эянъядя ящямиййятли
ишляр эюрмцшдц. 1917-ъи илин ийул айында Эянъя шящяриня хидмяти
езамиййятя эюндярилян полковник Сцлейман бяй Яфяндийев
бурада юз вязифясини йериня йетирмякля бярабяр, Эянъя Мцсялман
Милли Комитясинин кюмяйи иля шящярдя щярби курс тяшкил етди вя
орада 150 няфяря щярби ишин илкин вярдишляринин юйрядилмясиня башлады. Сонралар С. Яфяндийевин юлцмц иля ялагядар «Азярбайъан»
гязетинин чап етдийи некрологда онун Эянъядяки фяалиййяти иля
баьлы беля йазылмышды: «О вахт миралай (полковник) рцтбясиндя
олан Сцлейман бяй 1917-ъи сянянин ийул айында Эянъя шящяриня
тяшриф эятирди. Мцяййян бир вязифя иля Мавярайи - Гафгаз щюкумяти
тяряфиндян езам едилмиш иди, вязифяси ися тяшкил едиляъяк сцвари
милис алайы цчцн кичик забитляр йетишдирмяк иди. Мярщум Эянъя
шящяриня варид олан кими Эянъя Мцсялман Милли Комитясиня
тяшриф эятиряряк бяйанат верди. Вя Азярбайъан тцркляринин гявай
ясэяриййяси олмасы вя буна яшд ещтийаъ хцсусунда изащат веряряк
ялавя етди ки, яэяр бу мясряфи Эянъя Милли Комитяси юз ющдясиня
эютцряряк гявай ясэяриййя тяшкили ясасына ибтидар етмяк арзусунда
булунарса, мяал мямнуниййя бу хцсусда щеч бир фядакарлыгдан
чякилмяйяъякдир. Милли комитя ишя башлады. Йцз ялли няфярлик эеъя-эцндцз олараг бир мяктяби-щярбиййя эцшадынa гярар верди. Бу
мигдары Эянъя вилайяти гязалары арасында нцфуз етибариля тягсим
едяряк намизядляр вя онларын мясряфлярини эюндярмяк хцсусунда
ъцмля гязаларынын милли комитяляриня мцраъият етди»(6).
Бу курс вилайятя дахил олан бцтцн гязалары ящатя етмяли иди.
Эянъя Мцсялман Милли Комитяси гязалардан эюндяриляъяк намизядлярин сайыны мцяййянляшдирдикдян сонра бу барядя гяза mцсялман комитяляриня мялумат верди. Гяза мцсялман комитяляри
ися курсда тящсил алаъаг намизядляри мцяййянляшдирмякля онларын
тящсил хяръини юдямяли иди. Анъаг бязи комитяляр юз намизядлярини
эюндярсяляр дя, тящсил хяръини юдяйя билмядиляр. Бу ися курсун
фяалиййятиндя мцяййян чятинликляр йарадырды.
С. Яфяндийев ортайа чыхан бу чятинликляря бахмайараг, курсда
юз ишини давам етдирир вя эянълярин щярби биликляря йийялянмясиндя
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бойнуна эютцрдцйц мясулиййяти лайигинъя йериня йетирирди. Онун
рящбярлик етдийи бу кичик курсун цзвляри щярб ишинин сирлярини юйрянмякля бярабяр, Эянъядя ганун-гайданын йарадылмасында, анархийанын вя юзбашыналыгларын гаршысынын алынмасында йахындан иштирак
едирдиляр(7).
Бунунла беля, иътимаи ясасда йарадылмыш олан кичик бир курс
милли щярякатын мцяййянляшдирмиш олдуьу мягсядлярин щяйата кечирилмяси, халг кцтлялярини ещтимал олунан тящлцкя вя тяъавцзлярдян горунмасы цчцн кифайят дейилди. Мцсялман милли щиссяляринин
йарадылмасына эюстярилян мягсядйюнлц манеяляр щаглы наращатчылыьы эетдикъя артырырды. Мцсялман силащлы структурларынын тяшкилиня якс
эетдийи щалда Мцвяггяти щюкумятин Загафгазийа тямсилчиси олан
Хцсуси Комитя эцръц милли гцввяляриня милли щярби структурлар йаратмаьа иъазя вермишди. Дашнак идейаларына хидмят едян ермяни
милли гцввяляри ися артыг чохдан мювъуд иди.
Тцрклярин физики мящвини цмуммилли вязифя кими гаршыларына
гоймуш дашнак гцввяляринин тяъавцзцнцн азярбайъанлылара гаршы
йени бир вцсят алаъаьы тягдирдя онлары горуйаъаг етибарлы гцввя
мювъуд дейилди. Она эюря дя бюлэядя мювъуд олан мцхтялиф милли
гцввяляря мцяййян мцгавимят эюстяря биляъяк силащлы структурларын йарадылмасы эетдикъя даща эениш актуаллыг кясб едирди. Бу фикирляр 1917-ъи ил октйабр айынын 24-дя Йелизаветпола эялмиш вя Биринъи Дцнйа мцщарибяси дюврцндя гафгазлылардан тяшкил едилмиш «Дикайа дивизийа»нын Татар сцвари алайынын кечмиш командири Polovsovun шяряфиня кечирилмиш Мцсялман Милли Комитясинин фювгяладя
иъласында да сяслянди(8). Иъласда чыхыш едян комитя цзвляри милли
щярби гцввялярин тяшкил едилмясинин миллят цчцн хцсуси ящямиййятини гейд едир вя бу истигамятдя гцввяляри бирляшдирмяйя чаьырырдылар.
Щямин ил нойабр айынын 5-дя ися Йелизаветполда Гафгаз мцсялман щярбчиляринин I гурултайы кечирилди. Бурада да милли щярби
гцввялярин йарадылмасы мцзакирялярин ясас мювзусуна чеврилди.
Щятта Гафгазда диэяр миллятлярин юз милли гошун щиссялярини йаратмаьа башладыьы щалда азярбайъанлыларын милли тяркибли щярби
структурларынын йарадылмасына щяр васитя иля имкан вермяйян
Мцвяггяти щюкумятин мцртяъе мювгейи ъидди тянгид атяшиня тутулду. Цмуми фикир йекдиллийи иля бу сащядяки бошлуьун арадан
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галдырылмасы цчцн даща гятиййятли вя сямяряли щярякят едилмяси
мцдафия олунду(9).
1. Müsəlman korpusunun strukturu və idarəetmə orqanları
1917-ъи ил декабр айынын 6-да(19-да) Загафгазийа Комиссарлыьы
Бакыда вя Даьыстанда йаранмыш щярби шяраити мцзакиря едяркян
болшевизмя гаршы мцбаризянин даща сямяряли шякилдя апарылмасы
цчцн гошун щиссяляринин миллиляшдирилмясини мягсядяуйьун сайды.
Бунунла да яслиндя, Гафгаз ордусунун милли тяркибли бирляшмяляр
зямининдя йенидян гурулмасына гярар верилди. Гафгаз ъябщясинин
комиссары Донскойун имзаладыьы ямрдя бу мясяля öz щяллини тапды. Щямин ямрдя дейилирди: “1) Орду милли тяркибли низами ващидлярдян тяшкил олунур. 2) Ермяни, эцръц, мцсялман, украйналы вя
башгаларындан тяшкил олунан дюйцш щиссяляриндян башга, дярщал рус
корпусу да йарадылсын. 3) Гафгаз ордусунун ъябщясиндя хидмят етмяк истямяйян ясэяр вя забитляр мцвафиг тяйинат цчцн юз мящялли
щярби ряисляринин сярянъамына эюндяриляъякляр”(10).
Щямин ямрля Гафгаз oрдусунун тяркибиндя ъидди структур дяйишиклийи йарадылды. Бу структур дяйишиклийиня эюря, тяркиби ермянилярдян, эцръцлярдян, азярбайъанлылардан вя руслардан ибарят олан корпуслар тяшкил едилирди. Милли тяркибли бу корпуслар оператив вя тяшкилати планда Загафгазийа Комиссарлыьына табе олан Гафгаз ъябщясиня дахил идиляр. Корпусларын тяъщизат вя тяминат мясяляляри дя Гафгаз cəbhəsi команданлыьы тяряфиндян щяйата кечирилмяли иди. Анъаг
айдын иди ки, милли тяркибли щиссялярин формалашмасында Милли комитяляр дя кифайят гядяр кюмяклик вя гайьы эюстярирдиляр.
Еля щямин эцнлярдя Гафгаз ъябщясинин команданы эенерал Прижевалски Бакыда олан щярби щиссялярин ляьви барядя дя ямр имзалады. Анъаг ямрдя эюстярилирди ки, мювъуд олан милли тяркибли бюлмяляр вя груплар ляьв едилмирляр(11). Бу бюлмя вя груплар милли
мянсубиййяти цзря щиссялярин сярянъамына верилмяли идиляр.
Mилли tərkibli гошун щиссяляри мцряккяб шяраитдя формалашырды
вя яслиндя, бу мцряккяб формалашма просеси болшевизмя гаршы
мцбаризя иля паралел олараг апарылырды. Анъаг эетдикъя даща эениш
база ялдя едян Мцсават партийасы фяалларынын вя милли ящвал-рущий151

йяли диэяр вятянпярвярлярин мцбариз ирадяси вя гятиййяти бцтцн
гцввяляри ортайа чыхан чятинликлярин арадан галдырылмасына сяфярбяр
едирди. Милли tərkibli гошун щиссяляринин йарадылмасы мювъуд олан
азсайлы милли щярбчиляр тяряфиндян дя мцдафия олунурду. Беля щярбчилярин Бакыда, Лянкяранда, Тифлисдя кечирилян йыьынъагларында
(12) милли гошун щиссяляринин тяшкилинин зярурилийи вурьуланмышды.
Мцсялман Корпусунун йарадылмасы бярядя гятнамя Загафгазийа Комиссарлыьы тяряфиндян 1917-ъи ил декабр айынын 11-дя гябул едилди. Загафгазийа Комиссарлыьынын сядри Эеъечкори тяряфиндян имзаланмыш щямин гятнамядя дейилирди:
1. Загафгазийа мцсялманларынын ясэярлийя алынмасы кюнцллц
сифятиля олмалыдыр.
2. Мцсялман ясэярляринин топланмасыны Мяркязи Загафгазийа
Мцсялман Комитясиня тапшырмалы, мязкур комитя кифайят гядяр
дя силащ дашымаьа мцстяид адамлар вермялидир.
3. Топланмыш кюнцллцляр мцайиняйи-тиббиййядян сонра ясэяри
щиссяляря тягсим едилмялидирляр.
4. Ясэяри щиссяляря тягсим едилмиш мцсялман ясэярляри хидмятини йериня йетирмякдян ютрц цмуми гайда вя ясас цзря ясэярляр
синфиндя галмалыдырлар.
5. Команданлар, яркани-щярб мямурлары вя цмумиййятля бцтцн
забитляр Загафгазийа йерли мцсялманларындан олмалыдыр. Бунлар
кифайят етмядикдя башга миллятляр дя цзв олуна билярляр.
6. Голордунун тяшкили вя щиссяляринин тяъщизи барядя бцтцн мяхариъ цмуми ясас вя гайда муъибинъя Русийа ъцмщуриййятинин
саир ясэяри щиссяляриндя олдуьу кими дювлят хязиняси ющдясиня
гошмалыдыр.
7. Бу голорду тяшкил олундугдан сонра Загафгазийа мцсялманларынын солдат пулу (ясэяри налог) вермякдян азад едилдикляри
щяггиндя бир ямрнамя верилмялидир.
Корпуслары тяшкил едян щиссялярин формалашдырылмасы ися бир гядяр яввялдян, йяни артыг нойабр айындан башланмышды. Доьрудур,
эцръц вя ермяни силащлы гурумлары башга формада яввялдян дя
мювъуд иди вя милли гошун щиссяляринин тяшкили Загафгазийа Комиссарлыьы тяряфиндян рясмиляшдириляндя онлар йени структурларда дярщал
юз йерлярини тутдулар. Йяни «мцсялман алайынын тяшкили мцбащися
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вя мцнагишя щалында икян эцръц вя ермяни алайларынын тяшяккцлц
щаман тамам олуб битмишди»(13).
Милли гошун щиссяляринин арасындакы ялагя вя мцнасибятляри
низамламаг цчцн миллятлярин Щярби Шурасы тяшкил едилди. Бу Шурайа
азярбайъанлыларын, эцръцлярин вя ермянилярин нцмайяндяляри дахил
идиляр (14). Бундан башга, 1917-ъи илин сонларында Тифлисдя Гафгаз
Мцсялманларынын Щярби Шурасы адлы бир гурум да мювъуд иди.
Щямин гурум щеч шцбщясиз ки, мцсялман щиссяляринин тяшкилиня,
тяминат вя тяъщизатына гайьы эюстярмякля мяшьул иди.
Ейни заманда Тифлисдя рус корпусу да тяшкил едилирди. Йарадылмагда олан рус корпусуна эенерал Дратсенко, эцръц корпусуна эенерал Ахметели, ермяни корпусуна ися эенерал Назарбеков командирлик едирди(15). Корпусларын формалашдырылмасынын бцтцн тяшкилати
ишляри дя онларын рящбярлийи алтында апарылырды.
Мцсялман корпусунун командири vəzifəsinə эенерал-лейтенант
Ялиаьа Шыхлински тяйин едилди. Чар ордусу тяркибиндя шяряфли забит
йолу кечмиш олан Я.Шыхлински 1917-ъи илин нойабрында болшевикляшмякдя олан ордудан истефайа чыхмаьы цстцн тутду вя еля щямин ил
декабр айынын 2-дя онун хидмятдян азад едилиб ещтийата бурахылмасы барядя ямр имзаланды(16). О, дярщал да Гафгаза гайытды вя
бурада гайнар иътимаи просеслярин бурульанына дцшдц. Беля бир тяърцбяли вя нцфузлу эенерал Мцсялман корпусунун командири тяйин
олунду вя милли гошун щиссяляринин формалашдырылмасы она тапшырылды. Совет режиминин ян кяскин илляриндя йаздыьы хатиряляриндя
Я.Шыхлински Тифлися гайытмасы, Мцсялман корпусуна командир
тяйин едилмяси вя милли гошун щиссяляринин вязиййяти барядя чох
ещтийатла вя чох ютяри гейдляр етмишди. Анъаг Мцсялман kорпусунун мювъуд олан чох касад архивиндян мялум олур ки, Я.Шыхлински
милли гошун щиссяляринин йарадылмасыны црякдян алгышламыш, она тапшырылан чох чятин вязифянин ющдясиндян эялмяк цчцн йцксяк милли
вя вятянпярвярлик кейфиййятляри нцмайиш етдирмиш, бу йолда
юзцнцн бцтцн тяърцбя вя баъарыьындан истифадя етмишдир. Юз хатиряляриндя эенерал йазырды: «... сонра Азярбайъан (мцсялман „ М.С)
корпусу тяшкил етмяк гярара алынды. Бу корпуса команда етмяйи
мяня тяклиф етдиляр. Мян хястя олдуьума вя мцалиъяйя эялдийимя
ясасланараг бойун гачырдым. Буна бахмайараг, мяним орада
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олмадыьым эцнлярдя Мцсялман корпусу тяшкил етмяк вя башга бир
адам тяйин олунана гядяр бу корпуса мяним мцвяггяти командирлик етмяйим щаггында ямр вермишдиляр. Бу заман мян Yelizavetpola (Эянъяйя) эетмишдим. Тифлися гайытдыгда мцвяггяти
олараг мяня корпус команданлыьы щяваля олундуьу барядя ямри
охудум... Декабрын 31-дя мян юз гярарэащымын илк щейяти иля
Эянъяйя эетдим ки, орада щиссялярин тяшкил едилмясиля мяшьул
олдум»(17).
Азярбайъан милли гошун щиссяляринин йарадылмасына башланмасы
барядя 7 йанвар 1918-ъи ил тарихли нюмрясиндя «Ачыг сюз» гязети
беля йазырды: «Йанварын цчцндя Мяркязи Мцсялман Загафгазийа
Комитясинин цзвц, Мяркязи Комитя сядри Фятяли хан Хойски
мцсялман ясэяри дястяляри тяшкилаты щаггында мярузядя булунмушдур. Мярузядян анлашылдыьына эюря, 1917-ъи ил декабрын 11-дя
Загафгазийа Комиссарлыьынын Загафгазийа мцсялманларындан низами орду тяшкил етмяси гятнамяси чыхармышдыр. Низами орду цчцн
лазыми гядяр кюнцллц ъям едилмяси иши Гафгазийа Мяркязи Мцсялман Комитясиня щяваля едилмишдир. Низами орду тяшкил едилдикдян
сонра мцсялманлардан алынан ясэяри верэинин ляьв едилмяси щаггында Загафгазийа Комиссарлыьы тяряфиндян декрет вериляъякдир.
Загафгазийа Комиссарлыьынын бу гятнамясиня бинаян декабрын
19-да бешинъи вя йеддинъи Гафгазийа пийада фиргяляриндян ибарят
олан 6-ъы орду корпусунун Мцсялман низами ордусуна явяз едилмяси щаггында Гафгазийа ъябщяси гошунларынын баш команданы тяряфиндян əmrnamə верилмишдир. Щямин ясэяр дястялярини миллиляшдирмяк ишляринин нязаряти эенерал Ялиаьа Шыхлинскийя щяваля едилмишдир.
Эенерал Шыхлински юз вязифяляринин иърасына башламышдыр»(18).
1917-ъи илин сону, 1918-ъи илин яввялляриндя Мцсялман Корпусунун гярарэащы Тифлисдя йерляширди, бцтцн тяшкилати ишляря рящбярлик дя бурадан едилирди. Корпусун штаты рус ордусунун штатларына
уйьун олараг тяшкил едилмишди. Бу эцня эялиб чатмыш архив сянядляринин арашдырылмасы эюстярир ки, Мцсялман Корпусунун гярарэащында ашаьыдакы структурлар вар иди:
Цмуми гярарэащ, корпус лявазимат ряисинин хидмяти, корпусун
топчу мцфяттишинин хидмяти, корпусун истещкам ряисинин хидмяти,
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обер-квартирмейстер хидмяти, нювбятчи забитин шюбяси, корпусун
тибб хидмяти вя байтар щякиминин хидмяти(19).
Бу структурларын тяркиби щяддян артыг йыьъам иди вя бу йыьъамлыг
онларын чевик фяалиййятиня имкан йарадырды. Доьрудур, гярарэащларын
бу йыьъамлыьы гошун щиссяляринин формалашдырылмасында, тялим вя
тярбийянин тяшкилиндя чевик вя оператив щярякят етмяйя имкан верирди. Бунунла беля мювъуд олан обйектив чятинликляр Мцсялман
Корпусунун формалашмасыны хейли мцряккябляшдирмишди.
Яэяр Ермяни Милли Корпусунун тяркибиндя цч piyada дивизийасы
вар идися, Мцсялман Корпусунун тяркибиндя ики piyada дивизийасы
вар иди. Ермяни корпусу иля мцгайисядя Мцсялман Корпусунда
ики дивизийанын йарадылмасы чох эцман ки, чаьырыш вя кадр мясяляляри иля баьлы иди. Дивизийалар дюрд алайдан ибарят иди. Бундан
башга Мцсялман Корпусунун тяркибиня 1-ъи вя 2-ъи топчу бригадалары, хцсуси мцсялман сцвари бригадасы, мцсялман истещкам
табору, мусялман сцвари батарейасы, мцсялман мортир вя парк
дивизиону, икинъи мцсялман мортир паркы вя с. бирляшмя вя щиссяляр
дахил иди(20).

Мцсялман Корпусунун структуру
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Дивизийалара дахил олан алайларын нюмряляри ардыъыллыгла мцяййянляшдирилмишди. 1-ъи дивизийайа 1, 2, 3, 4-ъц алайлары, 2-ъи дивизийайа ися 5, 6, 7 вя 8-ъи алайлар дахил иди. Хцсуси сцвари бригадасына
дахил олан сцвари алайлары да ардыъыллыгла 1, 2 вя 3-ъц алайлар адландырылмышды.
Müsəlman korpusunun ilkin strukturunda aviasiya dəstəsi də var
idi. Qafqaz cəbhəsi qoşunları nəzdindəki Millətlərarası Hərbi
Şuranın qərarı ilə 4-cü Qafqaz aviasiya dəstəsi Müsəlman korpusunun tərkibinə verilməli idi (21). Hətta 4-cü aviadəstənin komandiri kapitan Sakiriçə də göstəriş verilmişdi ki, Müsəlman korpusu
ilə əlaqə saxlasın və həmin korpusun tərkibində aviadəstənin formalaşdırılmasına kömək etsin (22). Amma görünür, Ə.Şıxlinski
belə bir aviadəstənin təchizinin və lazımi döyüş hazırlığına malik
olmasının reallığına əmin deyildi və ona görə də onun əmri ilə bu
struktur ləğv edildi (23).
Архив сянядляриндя вя бязи тарихи ядябиййатда мювъуд олан
мялуматлар ясасында Мцсялман kорпусунун щисся вя бирляшмяляринин бир чохунун командирлярини дя дягигляшдирмяк мцмкцндцр. Онлар ашаьыдакылардыр: 1-ъи мцсялман дивизийасынын командири
„ эенерал-майор Хялил бяй Талышински, 2-ъи мцсялман пийада дивизийасынын командири „ эенерал-майор İbrahim aьа Uсубов, 1-ъи
мцсялман алайынын командири „ Ямянулла Мирзя Гаъар , 2-ъи мцсялман алайынын командири „ podpolkovnik Мяммядов, 5-ъи мцсялман алайынын командири „ polkovnik Сцлейман бяй Яфяндийев,
7-ъи мцсялман алайынын командири „ polkovnik Ялиисэяндяров, хцсуси мцсялман сцвари бригадасынын гярарэащ ряиси „ podpolkovnik
Щябиб бяй Сялимов, 1-ъи мцсялман сцвари алайынын командири „
podpolkovnik Щаъыбяйли, 2-ъи Татар сцвари алайынын командири „
polkovnik Магалов, 3-ъц Лязэи сцвари алайынын командири „ polkovnik Хосров Мирзя Гаъар, 2-ъи мцсялман топчу бригадасынын
komandiri– polkovnik Тлехас (24) .
1918-ъи ил феврал айынын 24-дя Бакыда 1-ъи мцсялман алайынын
тяшкил едилмяси цчцн эенерал-майор Х.Талышинскинин рящбярлийи иля
1-ъи дивизийанын бура эялмиш гярарэащ забитляри дярщал еля ваьзалдаъа щябс едилмишдиляр(25). Бу хябяр кцтляляр арасында чох бю156

йцк наразылыьа сябяб олду. Болшевиклярин нцмайяндяляри йазырдылар
ки, онларын гаршысына чыхмыш Йелизаветпол ящалиси дя Бакыда мцсялман гярарэащынын щябс едилмясинин, юз бяйлярини вя аьаларыны
девирмяк цчцн мцсялманлар арасында Шаумйанын чаьырышларынын
йайылмасынын, щабеля мцсялманлара гаршы гойулмасына ъящд эюстярилмясинин сябяблярини юйрянмяйя чалышыр, бу мясяляляря юз наращатчылыгларыны ифадя едирдиляр. Халгын наразылыгларынын эениш мигйас алдыьыны эюряндя болшевикляр эенерал-майор Х.Талышински иля
эялян мцсялман забитляри щябсдян азад етдиляр. Болшевиклярин
нцмайяндяляри иддиа едирдиляр ки, онлар халгын тялябляриня эюря дейил, йалныз сийаси мцлащизяляря эюря азад олундулар. Рус забитляри
ися ялавя олараг бир мцддят щябсдя сахланылдылар. Бящаня дя бу иди
ки, guya мцсялман гярарэащынын щябсиндян бир эцн яввял Бакыйа
эялян гатарларын бириндя бир ермяни забитинин юлдцрцлмясинин сябябляри барядя тящгигат ишляри апарылырмыш(26). Яслиндя ися болшевикляр Мцсялман корпусунда хидмят едян рус забитлярини йа безикдирмяк, йа да онлары юз тяряфляриня ъялб етмяк истяйирдиляр.
Эенерал-майор Х.Талышинскинин рящбярлийи алтында Бакыйа эялян
забитляр групу Мцсялман Хейриййя Ъямиййятинин гярар тутдуьу
Исмаилиййя бинасында фяалиййятя башладылар. Онлар бу бинанын зирзямисиндя эцлля сехи ачмаг истяйирдиляр. Лакин сонрадан щямин сех
Сяадят мяктябинин зирзямисиндя ачылды.
Феврал айынын 24-дя Бакы ваьзалында мцсялман гярарэащы щябс
едиляркян тясадцфян саламат галмыш забит Константин Конаплйов
хатырлайырды ки, сонрадан о, чох чятинликля болшевик хяфиййяляринин диггятиндян йайынараг юзцнц Исмаилиййяйя, эенерал-майор Талышинскийя
йетирмиш вя ондан Тифлися гайыдараг вязиййят барядя корпус командири Я.Шыхлинскийя мялумат вермяк барядя тапшырыг алмышды. Даьыстанлыларын кюмяйи иля эизли йолла шящярдян чыхан Конаплйов Пута
стансийасында гатара миниб Тифлися эялмиш вя бирбаша Я.Шыхлинскинин
евиня йолланараг эенерал-майор Х.Талышинскинин мялуматларыны она
чатдырмышды (27).
Алдыьы мялуматдан вя Бакыдакы иътимаи-сийаси вязиййятля ятрафлы таныш олдугдан сонра эенерал-лейтенант Шыхлински корпусун щиссяляринин дислокасийасында мцяййян дяйишикликляр етмяйи гярара алды.
Онун 58 сайлы 11 март 1918-ъи ил тарихли ямриндя дейилирди: «Кор157

пусун щиссяляринин формалашмасы цчцн Бакыда вя Гарс вилайятиндя
мцвяггяти олараг йаранмыш ялверишсиз шяраитля вя корпусун гярарэащынын Йелизаветпола кючцрцлмясинин нязярдя тутулмасы иля
ялагядар олараг ямр едирям:
1) 1-ъи мцсялман дивизийасынын гярарэащы Шамахы шящяриня кючсцн.
2) 1-ъи мцсялман алайы Шамахы районунда формалашдырылсын.
3) 2-ъи мцсялман алайы Губа шящяриня кючсцн.
4)1-ъи мцсялман piyada-топчу бригадасынын дивизиону вя рящбярлийи Йелизаветпола кючсцн.
5) 6-ъы мцсялман алайы Иряван губернийасында тяшкил едилсин.
Бунун цчцн алайын гярарэащы Нахчыван шящяриня кючцрцлсцн вя
Ордубадда тяшкил едилмиш дястяни алайын тяркибиня гябул етсин.
6) 7-ъи мцсялман алайы Нуха шящяриня кючсцн. Гарс вилайятиндя бу алай цчцн йарадылан команда ися гярарэащы Аббастуманда галан 8-ъи мцсялман алайынын тяркибиня верилсин.
7) 2-ъи мцсялман piyada-топчу бригадасынын 2-ъи дивизиону
Нахчыванда йарадылсын.
8) мцсялман сцвари-топчу батарейасы Лянкяранда йарадылсын.
9) 2-ъи сцвари алайынын гярарэащы Аьдама кючцрцлсцн.
10) Мцсялман истещкам табору Тифлисдя дейил, Йелизаветполда
йарадылсын.
11) Мцвяггяти Милли Щярбиййя Мяктяби Бакыда дейил, Йелизаветполда ачылсын.
12) Корпусун диэяр щиссяляри яввялъя мцяййянляшдирилян йерлярдя тяшкил едилсин (28).
Mart ayının sonlarında isə Müsəlman korpusunun qərargahının
Yelizavetpola (Gəncəyə) köçürülməsinə başlandı. İlkin olaraq ehtiyat komanda atlı bölüyü, korpusun təchizat idarəsi, korpus məhkəməsi, tibb və baytar xidmətlərinin köçürülməsi nəzərdə tutulmuşdu. Korpusun qərargahının köçürülməsinə başlanmazdan əvvəl 2-ci
piyada alayının və 1-ci topçu briqadasının qərargahları Gəncəyə hərəkət etməli və orada yerləşdikdən sonra korpusun qərargahının
köçürülməsi üçün şərait hazırlamalı idilər. Əmrə əsasən mart ayının
26-dan etibarən əmlakın daşınmasına başlanmalı idi (29).
Yeni dislokasiya şəraitində korpusun hissələri arasında qırılmaz
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rabitənin saxlanılması üçün Ə.Şıxlinski bu əmrdə poçt əlaqələrinin
yenidən qurulması barəsində də göstəriş verdi. Həmin göstərişə
əsasən iki mərkəzi poçt yaradılmalı idi. Korpusun qərargahının
Yelizavetpola köçməsi ilə həmin poçtlardan biri orada, korpusun
qərargahı nəzdində, o biri isə Tiflisdə, xüsusi süvari briqadasının
qərargahı nəzdində təsis edilməli idi. Korpusun poçt xidməti də,
əsasən, bu iki məntəqə tərəfindən tənzimlənməli idi.
Yelizavetpolda yerləşən mərkəzi poçtdan məktublar Yevlaxa,
Kürdəmirə və Tiflisə göndərilməli və onlardan qəbul edilməli idi.
Tiflisdə yerləşən mərkəzi poçtdan isə məktublar xüsusi süvari
briqadası vasitəsilə İrəvana, Qarayazıya göndərilməli və oradan
qəbul edilməli idi. Kürdəmirdə yerləşən məhəlli məntəqə – 1-ci
müsəlman diviziyasının qərargahına, 1-ci və 2-ci alaylara, Yevlaxda yerləşən məntəqə – Nuxa məntəqəsinə və 2-ci süvari alayına,
3-cü piyada alayına, süvari batareyasına, Nuxada yerləşən 7-ci
alaya və 3-cü Ləzgi süvari alayına, İrəvanda yerləşən məntəqə isə
6-cı piyada alayına, 2-ci piyada-topçu briqadasının 2-ci divizionuna, 1-ci müsəlman süvari alayının 2-ci divizionuna xidmət
etməli idi. Bunlardan əlavə, müəyyənləşdirilmişdi ki, 4-cü alay ilə
mortir divizionu birbaşa Yelizavetpoldakı mərkəzi məntəqə ilə
əlaqə saxlamalıdır(30).
Bu əmrin icrası yönümündə 1918-ci il mart ayının sonlarına
yaxın Müsəlman korpusunun qərargahı Yelizavetpol şəhərinə
köçürüldü (31).
2. Müsəlman korpusunun təchizat məsələləri
Müsəlman korpusunun təşkilatlandırılması üçün mövcud olan
чятинликлярдян бири тяъщизат мясяляси иди. Юзц дя бу проблемин еля
бир сащяси йох иди ки, орада вязиййят азаъыг да олса йахшы олаrды.
Корпусун командири Я.Шыхлински сонралар щаглы олараг беля йазырды:
«Бизим ялимиздя силащ, ъяббяхана, ярзаг ещтийаты, палтар вя айаггабы йох иди»(32). Корпусун рящбярлийи гошун щиссяляринин формалашдырылмасы иля бир вахтда бу бюйцк проблемин щяллиня дя наил олмалы иди.
Сюзсцз ки, Мцсялман милли шуралары да щямин истигамятдя юз кю159

мякликлярини ясирэямирдиляр. Мясялян, щяля Я.Шыхлински корпус командири тяйин едилмяздян яввял Тифлис Мцсялман Шурасы милли гошун
щиссяляринин тяшкили цчцн мцяййян гядяр зярури яшйалар топламыш вя
сонра онлары корпус команданлыьына тящвил вермишди. Мцсялман
иътимаи тяшкилатларынын фяаллары имкан дахилиндя базардан да силащ,
сурсат вя диэяр яшйалары алараг гошун щиссяляриня верирдиляр (33).
Lakin onların köməyi elə də çox deyildi. Милли гошун щиссяляринин тяшкилиндя вя тяъщизиндя Азярбайъан Милли буржуазийасынын нцмайяндяляри „ Щ.З.Таьыйев, М.Наьыйев вя башгалары да иштирак
едирдиляр. Hətta Щ.З.Таьыйев, Ш.Ясядуллайев кими имканлы шяхслярин ювладлары Мцсялман Корпусунун тяркибиндя хидмятə qoşulmuşdular və ona görə milli qoşun hissələrinin hansı çətinliklərlə
qarşılaşdığını Bakı zənginləri yaxşı bilirdilər (34). Она эюря дя
халгын милли тяяссцбкешляри чох сащялярдя олдуьу кими ордуйа гайьы сащясиндя дя йардымларыны ясирэямирдиляр.
Щ.З.Таьыйевин милли гошун щиссяляриндя хидмят едян оьлу
Мящяммяд дя сющбятляриндя тяъщизат мясяляляринин хейли аьыр олдуьуну, йатаг яшйаларынын олмадыьы цчцн забитлярин чохунун
башлары алтына йящяр гойараг йатдыгларыны билдирирди(35).
Бакыда тяшкилиня башланан гошун бюлмяляриндян биринин цзвц
Мирязиз Сейидли хатиряляриндя щямин эцнляри беля тясвир едирди:
“Щаъы Зейналабдин кими зянэинлярдян пара топланылды вя Исмаилиййянин бир эушясиндя кюнцллц ясэярлярин гейдиййатына башланды. Илк
щяфтядя 50„60 кюнцллц йазылды. Онларын арасында йолдашларыма
юрняк олмаг цчцн мян дя вардым.”(36).
Qafqaz cəbhəsi qoşunları baş komandanının əmrinə əsasən
Cənubi Qafqazdakı milli korpuslar Qafqaz cəbhəsinin hansısa bir
korpusunun bazasında formalaşdırılmalı idi və həmin korpusların
maddi-texniki bazası da nəzərdə tutulmuş milli korpusa verilməli
idi. Müsəlman korpusunun bazasının Qafqaz cəbhəsinin 6-cı ordu
korpusu təşkil etməli idi və güman edilirdi ki, həmin korpusdan
müəyyən maddi-texniki baza əldə ediləcəkdir. Müsəlman korpusunun komandiri Ə.Şıxlinskinin təhvil alınması ehtimal olunan
əmlakın necə bölüşdürülməsi ilə bağlı xüsusi bir əmri də imzalanmışdı. 1918-ci il mart ayının 3-də imzalanmış həmin əmrə əsasən
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6-cı ordu korpusunun əmlakı aşağıdakı kimi bölüşdürülməli idi:
6-cı ordu korpusu qərargahının əmlakı – Müsəlman korpusunun
qərargahına;
5-ci Qafqaz piyada diviziyasının qərargahının əmlakı – I Müsəlman piyada diviziyasının qərargahına;
7-ci Qafqaz piyada diviziyasının qərargahının əmlakı – II Müsəlman piyada diviziyasının qərargahına;
17-ci Qafqaz piyada alayının əmlakı – 1-ci müsəlman piyada
alayına;
18-ci Qafqaz piyada alayının əmlakı – 2-ci müsəlman piyada
alayına;
19-cu Qafqaz piyada alayının əmlakı – 3-cü müsəlman piyada
alayına;
20-ci Qafqaz piyada alayının əmlakı – 4-cü müsəlman piyada
alayına;
25-ci Qafqaz piyada alayının əmlakı – 5-ci müsəlman piyada
alayına;
26-cı Qafqaz piyada alayının əmlakı – 6-cı müsəlman piyada
alayına;
27-ci Qafqaz piyada alayının əmlakı – 7-ci müsəlman piyada
alayına;
28-ci Qafqaz piyada alayının əmlakı – 8-ci müsəlman piyada
alayına.
6-cı ordu korpusunun tərkibinə daxil olan 4-cü Qafqaz topçu
briqadasının və 1-ci əlahiddə yüngül batareyasının silahları, əmlakı, at və arabaları Müsəlman korpusunun 1-ci və 2-ci topçu briqadalarına verilməli idi (37).
Amma bu sadalanan hissə və birləşmələrin əmlakının Müsəlman
korpusuna təhvil verilməsi haqqında məlumat mövcud deyil. Müsəlman korpusunun maddi-texniki təchizat səviyyəsi də onu deməyə əsas verir ki, bu korpus Qafqaz cəbhəsi qoşunlarından ciddi bir
əmlaka sahib ola bilməmişdi. Cənubi Qafqazda və Qafqaz cəbhəsinin qoşunlarında mövcud olan xaos, özbaşınalıq, bu hissələrdə
milli şovinizmin, bolşevik və daşnak təsirlərinin güclü olması da
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həmin hissə və birləşmələrin Müsəlman korpusuna təhvil verilməsini mümkünsüz edirdi.
Qafqaz cəbhəsi qoşunlarından Müsəlman korpusuna bir neçə
ədəd avtomobil verilmişdi. İlkin sənədlərdə onların 6 ədəd olduğu
göstərilir – Lakomobil, Lauren-kliment, Talbot, Arqayl, Berliye və
Pokkard (yük) avtomobilləri. 1918-ci il iyun ayının ilk günlərində
onlardan cəmi ikisi işlək vəziyyətdə idi (38).
Müsəlman korpusunun hissələrinin arasında radio əlaqələrinin
qurulmasına zəruri olan texnikanın təmin edilməsi üçün Müsəlman
korpusunun komandanlığı bir neçə dəfə Cənubi Qafqaz Komissarlığı rəhbərliyinə müraciət etdi. Amma bu məsələ ilə bağlı müsbət cavab alınmadı (39).
Milli qoşun hissələrinin silah və sursatla təmin edilməsinin
mümkün yollarından biri Azərbaycan ərazisində yerləşdirilmiş rus
qoşun hissə və bölmələrinin silah və sursatının milliləşdirilməsi idi.
Məlum idi ki, ruslar öz silah və sursatını könüllü yolla təhvil vermək istəmirdilər. Ona görə ayrı-ayrı yerlərdə müəyyən bölmələrin
tərk-silah edilməsi üçün xüsusi əməliyyatlar hazırlanıb həyata keçirilirdi. Məsələn, Lənkəranda yerləşmiş rus qoşun bölmələri üzərinə təşkil edilmiş hücum zamanı 200-дян чох тцфянэ, чохлу патрон, 11 пулемйот, йцк арабалары, бир нечя ясэяр мятбяхи вя 40-а
гядяр миник аты яля кечирилди(40).
Тяъщизат чятинликляринин щялли цчцн ясас цмид Гафгаздакы рус
ордусунун тярк-силащ едилмясиня вя онун лявазiматынын милли гошун щиссяляриня верилмясиня баьланмышды. 1917-ъи ил декабр айында
Тифлис шящяриндя йерляшян артиллерийа анбарындан Загафгазийа Комиссарлыьынын тяляби иля милли гошун щиссяляри цчцн силащ вя сурсат
бурахылмадыгда(139) гяти тядбирляря ял атылды. Тифлис шящяриндя
щярби вязиййят елан едилди вя декабр айынын 12-дя артиллерийа анбары
Загафгазийа Комиссарлыьынын гцввяляри тяряфиндян тутулду(41).
Болшевик ящвал-рущиййяли щиссяляр тяряфиндян мющкям горунан бу
анбарын тутулмасы гарнизонун болшевикпяряст щиссяляринин тяъщизат
имканларына ъидди зярбя вурмагла бярабяр, милли гошун щиссяляринин, о ъцмлядян мцсялман щиссяляринин тяъщизатына да мцяййян
бир база йаратды.
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Загафгазийа Комиссарлыьы вя милли шуралар силащ, сурсат вя тяъщизат проблемини лазымынъа щялл етмяк цчцн „ “Cябщянин силащлары
Загафгазийада сахланылмалыдыр!” „ шцары иля чыхыш едяряк ляьв
олунан щиссялярин ямлакынын Загафгазийада сахланылмасына чалышырдылар. Дюврцн бу тялябинин щяйата кечирилмяси цчцн ермяниляр,
эцръцляр вя азярбайъанлылардан тяшкил олунмуш Миллятлярарасы Щярби Шура иля Гафгаз ъябщяси гошунларынын Цмуми гярарэащы бир сыра
гярарлар гябул етдиляр вя бу гярарларла мцяййянляшдирилди ки, ляьв
едилмиш щиссяляр юз ямлакыны щансы щиссяляря тящвил вермялидирляр.
Мясялян, бу гаршылыглы разылашмайа ясасян Йелiзаветполда йерляшян 219 сайлы алай юзцнцн бцтцн ямлакыны бурада формалашмагда
олан Татар алайына тящвил вермяли иди. Мцвафиг ямр 1917-ъи ил
декабр айынын 14-дя алайа чатдырылса да, бу алай ямлакы тящвил вермякдян имтина етди(42). Она эюря дя Эянъя Мцсялман Шурасынын
фяаллары гятиййят вя эцъ тядбирляри щяйата кечиряряк щямин алайын
ярзаг, лявазимат анбарларыны яля кечириб шяхси щейяти тярк-силащ
олмаьа мяъбур етдиляр.
Amma bu proses kifayət qədər mürəkkəb şəkildə baş verdi və
mürəkkəbliyin yaranmasında ermənilərin də rolu az deyildi. Mövcud olan faktlardan aydın olur ki, 219-cu ehtiyat piyada alayında
xeyli sayda erməni xidmət edirdi və onlar çalışırdılar ki, alayın
təchizatı da erməni milli korpusuna çatsın. Bununla bağlı onlar öz
niyyətlərini erməni milli korpusunun komandiri general Nəzərbəyova da çatdırmışdılar. General Nəzərbəyovun göstərişi əsasında
219-cu alayın erməni zabit və əsgərləri, habelə onların özlərinə tərəf çəkdikləri digər əsgərlərdən bir tabor təşkil edilmişdi və həmin
tabor erməni ehtiyat alayına qoşulmalı idi (43).
219-cu alayın tərk-silah edilməsində iştirak edən Nağı Şeyxzamanlı da bu alayın şəxsi heyətinin ermənilərlə anlaşaraq əsgər şurası yaratdıqlarını təsdiq edir. Bu anlaşmanın nəticəsi idi ki, zabitlər
alay əmlakını Gəncə milli şurasına təhvil vermək istəmir və hətta
Gəncə milli şurasının üzvlərini təhdid etməkdən belə çəkinmirdilər. Onlar şəhərdə silahla rastlaşdıqları şəhər əhalisini tərksilah
edəcəklərini bildirir və onlara şəhəri tərk etmək üçün yol verilməsini tələb edirdilər. Milli şuranın üzvləri zabitlərin təhdidlərinə
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baxmayaraq, qətiyyət nümayiş etdirirdilər və gün ərzində şəhərdə
rastlaşdıqları 60 rus əsgərini tərk-silah etmişdilər. Sonra isə alayın
4 qışlası Gəncə milli şurasının fəalları tərəfindən mühasirəyə alındılar. Bunu görən alayın şəxsi heyəti əmlakını təhvil vermək məcburiyyətində qaldı. Bundan sonra şəxsi heyət qatarlarla Rusiyaya
yola salındı (44).
Загафгазийа Комиссарлыьынын разылыьы иля Гафгаз ъябщясинин ляьв
олунмуш 5-ъи вя 7-ъи дивизийаларынын тяркибиня дахил олан щиссяляр дя
бюлэяни тярк етдикъя юз ямлакыны йарадылмагда олан мцсялман щиссяляриня тящвил вермяли идиляр (45). Анъаг ляьв олунан щиссялярин
яксяриййяти бир тяряфдян болшевик тяблиьатынын, диэяр тяряфдян дя шовинист щисслярин баш галдырмасы нятиъясиндя щеч дя кюнцллц сурятдя
силащ вя ямлакыны тящвил вермяк истямирдиляр. Беля щиссялярин бязиляриня гаршы мцяййян щалларда мювъуд гцввяляр дахилиндя эцъ
тятбиг едилирди. Мясялян, гошун дястяси Мцсялман Шурасынын фяаллары
иля бирликдя Лянкяран гязасында болшевик тясири алтында олан 4-ъц вя
7-ъи сярщяд алайларыны тярк-силащ етди. Еля щямин vaxt Милйутин эямисиндя Ирандан эери гайыдан рус ясэярляри милли гцввяляр вя Пришибдян чаьырылмыш Кярим бяй Шахтахтинскинин рящбярлийи алтында олан
Шащсевян дястяляри тяряфиндян тярк-силащ олундулар. Бу заман рус
силащлыларындан 6 ядяд пулемйот, 3 мин тцфянэ, 85 мин патрон, 10
йешик бомба яля кечирилди. Йанварын 15-дя ися милли силащлы гцввялярля Шащсевян сцвариляри Астара советинин 60 няфярлик милис дястясини тярксилащ едиб ямлакыны мцсадиря етди(46).
Рус гошун щиссяляринин чоху ися силащы тящвил вермяк истямир,
тярхис олунмаларына бахмайараг, ялляриндя олан силащла Русийайа
гайытмаг истяйирдиляр. Onlar yцкляниб йола дцшдцкляри дямир йолу
ешелонларында, щятта аьыр силащлары беля юзляри иля апарырдылар. Эцръцстан вя Азярбайъандан кечиб шимала эедян щярби ешелонларын
тяркибинин бязиси болшевиклярин, ясэярлярин бир чоху ися рус гошунларында олан чохсайлы ермяни дюйцшчцляринин тясири иля силащларыны Бакыда болшевикляря, йа да дашнак гцввяляриня тящвил верирдиляр.
Дашнак миллятчиляри ялляриндя олан пулла да рус щярби ешелонларындан хейли силащ алмышдылар. Беляликля, ъябщядян гайыдан ешелонлар
щесабына Азярбайъан милли щярякатыны ган ичиндя боьмаг истяйянляр лазымынъа силащланырдылар. О бири тяряфдян ися ъябщядян эери га164

йыдан вя эюряъяйи ишляр цчцн щеч бир мясулиййят дашымайаъаьыны
эцман едян рус ясэярляри йолбойу йерляшян кяндляри талайыр,
ящалинин вар-йохуну силащ эцъцня ялляриндян алырдылар. Бу таланлар
заманы хейли мцсялман кянди зийан эюрмцшдц (47). Щярби ешелонларын силащла йерли щакимиййят органларынын тялябляриня мящял
гоймадан чыхыб эетмяси милли гошун щиссялярини, о ъцмлядян мцсялман гошун щиссялярини дя мадди- техники базадан мящрум едирди.
Она эюря Загафгазийа Комиссарлыьынын вя милли шураларын рящбярляри
Гафгаздан эедян щярби ешелонларын силащларынын тящвил верилмясиндян ютрц гяти тядбирлярин щяйата кечирилмясини лазым билди. Чохсайлы
силащлы адамларын щярякят етдийи ешелонларын тярк-силащ едилмясинин
хейли тящлцкяли олдуьу цчцн хцсуси щазырлыг ишляринин апарылмасына
ъидди диггят йетирилирди. Бунун цчцн айрыъа силащлы дястяляр щазырланыр, силащларын щарада гаршыланмасы дягигляшдирилирди.
Рус щярбчиляринин ян бюйцк кцтляви тярк-силащ едилмяси щадисяси
1918-ъи ил йанвар айынын биринъи онэцнлцйцндя Шамхор стансийасы
йахынлыьында баш верди. Бир-биринин ардынъа щярякят едян йахшы
силащланмыш щярби ешелонларын гаршысыны сахламаг, онлары тярк-силащ
олунмаьа мяъбур етмяк чох бюйцк риск тяляб едирди. Анъаг
формалашмагда олан щиссяляри тяъщиз етмяк цчцн башга чыхыш йолу
да йох иди. Яслиндя, ял атылан васитя халгын физики мювъудлуьунун
горунмасы, милли мянафелярин ган ичярисиндя боьулмасына йол
верилмямяси цчцн мяъбуриййят цзцндян щяйата кечирилян бир
тядбир иди. Юзц дя Шамхор стансийасы йахынлыьында щярби ешелонларын тярк-силащ едилмяси Загафгазийа Комиссарлыьынын рящбярлийи
тяряфиндян санксийалашдырылса да, еля эцръц меншевикляринин тясири
алтында олан бу органын мцсялман гошун щиссяляринин формалашмасына, тяъщизиня лазыми диггят йетирмямяси милли гцввяляри дя даща
гятиййятли щярякят етмяк мяъбуриййяти гаршысында гойурду. Чцнки
эцръц меншевикляри, ермяни дашнаклары ялляриндя олан имканлардан
истифадя етмякля бярабяр, щям дя хариъи щавадарларына архаландыглары бир щалда мцсялман гошун щиссяляри лазыми диггят вя кюмякдян кянарда галмышдылар. Шамхор стансийасы йахынлыьында
щярби ешелонларын тярк-силащ едилмясинин ясас тяшкилатчыларындан бири
олан А.Сяфикцрдски бу мясяля иля баьлы юз фикрини беля билдирирди:
«...Мцсялманлар эцнащкар дейилдирляр ки, Комиссарлыгда тямсил
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олунан щюкумят юз боръларыны йериня йетирмядийи бир щалда зоракы
йолла силащ ялдя етмяйя мяъбурдурлар» (48).
Шамхор щадисяляринин башга бир фяал иштиракчысы олан Щагвердийев ися билдирирди ки, щятта аз мигдарда силащ алмаг цчцн Комиссарлыьын кандарыны дабандан кечирсяк дя, щеч ня ялдя едя билмирдик
(49).
Шамхор йахынлыьында щярби ешелонларын тярк-силащ едилмясиня
разылыг вермякля Загафгазийа Комиссарлыьы чох эцман ки, она гаршы истигамятлянмиш иттищамлары бир гядяр йумшалтмаг истяйирди. Бу
органын гярары Миллятлярарасы Шура тяряфиндян дя бяйянилмиш вя
онун щяйата кечирилмяси гошунларын гярарэащында ятрафлы мцзакиря
едилмишди. Щярби ешелонларын tərk-silah едилмяси цчцн 300 няфярлик
бир силащлы дястянин эюндярилмяси гярара алынса да, яслиндя, даща аз
„ 100 няфярлик бир дястя вя зирещли гатар эюндярилмишди (50):
1. Gürcü milli korpusundan – 250 silah və pulemyota malik olan
könüllü bölmə və dağ-süvari taqımı;
2. Erməni milli korpusundan – 300 tüfəngə malik 2 piyada
eskadron;
3. Müsəlman korpusundan – 300 qılınca malik 2 eskadron;
4. Rus korpusundan – 60 nəfər;
5. Hərbi daşımalar şöbəsindən – zirehli qatar (51).
Hərbi müşavirə iştirakçıları hətta bu tərkibdə yaradılacaq qüvvənin hərbi eşelonların tərksilah edilməsi üçün kifayət olmadığını
bildirsə də, yanvarın 4-də Millətlərarası Şura təklif edirdi ki, yanvarın 5-i axşam və ya yanvarın 6-da səhər hərbi eşelonların tərk-silah
edilməsi üçün zirehli qatarla birlikdə aşağıdakı tərkibdə dəstə göndərilsin:
1) Ştabs-rotmistr Abxazavanın rəhbərliyi altında 150 nəfər;
2) rus korpusundan – 60 nəfər;
3) 50 nəfər müsəlman könüllüsü;
4) 50 nəfər erməni korpusundan (52).
Hərbi eşelonların tərk-silah edilməsi üçün 300-dən bir qədər
artıq silahlı dəstənin göndərilməsi qərara alınsa da, əslində, daha az
– 100 nəfərlik bir dəstə və zirehli qatar göndərilmişdi (53).
Щярби ешелонларын тярк-силащ едилмясиндя Йелизаветпол Мцсял166

ман Милли Комитясинин фяаллары да йахындан иштирак етмишдиляр. Загафгазийа Комиссарлыьындан алынан мцвафиг телеграмдан сонра
Мцсялман Милли Комитясинин рящбярлийи юз фяалларыны топлайараг
Йелизаветполдан Шамхор ятрафына эюндярмишди (54).
Мцсялман Милли Комитясинин фяаллары щярби ешелонларын динъ
йолла тярк-силащ едиляъяйиня цмидлярини кясмямишдиляр. Данышыгларын апарылмасы цчцн мцяййян адамлар да сечилмишди. Нязярдя
тутулмушду ки, щярбчиляр юз силащларыны кюнцллц сурятдя тящвил веряъякляри тягдирдя онлар ярзаг вя диэяр зярури яшйаларла тямин едилсинляр вя йола салынсынлар (55).
Нязярдя тутулан тядбирин щяйата кечирилмясиня Йелизаветпол Мцсялман Милли Комитясинин Ряфибяйовлар, А.Сяфикцрдски, Х.Рцстямбяйов тяряфиндян рящбярлик едилян фяалларындан башга, Йелизаветполда йерляшян вя кнйаз Магалов тяряфиндян командирлик едилян
Татар сцвари алайынын qцvvəsi дə ъялб едилмишди. Щадисялярин шащидляринин мялуматына эюря, гаршы-гаршыйа эялян гцввялярин илк
цзляшмяси йанвар айынын 6-да баш верди. Щямин эцн саат 11-дя ъябщядян эялян бир ешелон Гарайазы стансийасында дайандырылды. Bu
eşelonun hərbçiləri ilə апарылан данышыглардан сонра onlar силащлары
тящвил вермяйя разы олдулар вя силащла долу олан вагону орада
сахлайараг йолларына давам етдиляр(56).
Бязи мялуматлара görə, динъ йолла тярк-силащ едилян илк ешелонда
эедян щярбчиляр яслян Украйнадан идиляр. Силащларыны тящвил вердикдян сонра онлар ярзаг вя диэяр зярури яшйаларла тямин едилиб
йола салындылар(57).
Щямин эцн Гарайазы стансийасына башга бир ешелон да эялиб чыхды. Стансийада ешелону эюзляйян гцввяляр тярк-силащын динъ йолла
давам едяъяйини эцман едяряк бу дяфя дя данышыглар апардылар вя
щярбчиляря силащы тящвил вермяйи тяклиф етдиляр. Ешелондакылар няинки силащларыны вермякдян имтина етдиляр, щятта яввялки ешелондан
алынмыш силащларын да эери гайтарылмасыны тяляб етдиляр. Щярбчилярин
юз гярарларында тякид етдийини эюряндя штабс-ротмистр Абхазава вя
кнйаз Магалов яввялки ешелондан алынмыш силащларла Мцсялман
Милли Комитясинин бир сыра цзвлярини силащландырдылар. Чцнки онларын
гцввяси о гядяр аз иди ки, щямин гцввя иля йахшы силащланмыш ешелонун гаршысыны сахламаг мцмкцн дейилди. Вязиййят мцряккяб167

ляшяндя гярара алынды ки, щярби ешелон Шамхора бурахылсын вя орада
данышыглар давам етдирилсин. Ешелон иряли сцрцлян тялябля разылашмайыб эери гайыдаъаьы тягдирдя Гарайазы стансийасында дямир йолу
сюкцлмяли вя гатарын щярякятинин гаршысы алынмалы иди (58).
Йанварын 6-да эюстярилян нювбяти бир ъящд дя нятиъя вермяди.
Ешелонла данышыг апармаьа эедян нцмайяндя щейяти рус щярбчиляри
тяряфиндян эиров эютцрцлдц. Ейни заманда Абхазавадан тяляб
олунду ки, онун рящбярлийи алтында олан зирещли гатар тярк-силащ
олунсун, бцтцн йоллар ачылсын вя артыг чохалмагда олан щярби
ешелонларын щярякятиня имкан верилсин. Йанвар айынын 7-дя Татар
алайынын командири Магалов иля штабс-ротмистр Абхазава ешелон
нцмайяндяляри иля данышыглары давам етдирдиляр. Загафгазийа щюкумяти дя бир даща щярби ешелонларын тярк-силащ едилмясинин мягсядяуйьунлуьуну билдирди. Данышыглар айын 8-дя, щятта 9-да да давам етдирилди. Бу вахт артыг Аьстафа иля Дялляр стансийалары арасында
10 щярби ешелон ъямляшмишди вя онлар юз щярби эцъцня архаланараг
йолларын ачылмасыны вя щярякят цчцн шяраит йарадылмасыны тяляб едирдиляр. Анъаг онлара гаршы дайанан гцввялярин гятиййятини эюрдцкдя ирялидя олан ешелонлар юзляринин силащларыны тящвил вермяйи
гярара алды (59). Щярби ешелондан алынан топларын бирини А.Сяфикцрдски юзц Йелизаветпола гядяр мцшайият етди.
Сонракы ешелонлар ися тярк-силащ олунмагдан гяти имтина етдиляр.
Татар алайынын командири Магалов билдирирди ки, эцндцз саат 2-дя
бцтцн ешелонларын нцмайяндяляри Шамхор стансийасына эялдиляр вя
бизим гцввяляримизи эюрдцкдян сонра бир сясля разылашдылар ки, юз
йолдашларыны силащы тящвил вермяйя инандыраъаглар. Силащын тящвил
верилмяси гайдасы вя шяртлярини юйряндикдян сонра онлар эери гайытдылар. Ахшам саат 6-да ися хябяр эюндярдиляр ки, силащларын тящвил
верилмяси сабаща кими тяхиря салынмышдыр (60).
Нювбяти ешелонларын да динъ йолла тярк-силащ едиляъяйиня баьланан цмид юзцнц доьрултмады. Ешелондакы щярбчиляр гяти ъаваб
вермялярини узадараг эцман едирдиляр ки, архадан йени ешелонлар
эяляъяк вя онларын кюмяйи иля Шамхордан кечиб эедяъякляр. Рус
щярбчиляри гярара алмышдылар ки, милли гцввяляря гаршы силащлы мцгавимят эюстярилсин вя онларын ясас зярбя гцввяси олан зирещли гатар
яля кечирилиб тярк-силащ едилсин. Бу хябяр Загафгазийа Комиссар168

лыьына чатанда Н. Жорданийа ешелондакыларын нцмайяндяляри иля
телефон ялагяси сахлады, онлары планлашдырдыглары тяъавцздян чякиндирмяйя чалышды. Н.Жорданийа билдирирди ки, рус щярбчиляринин данышыглар цчцн онларын йанына эюндярилмиш нцмайяндяляри эировдан
хилас етмякдянся, дямир йолунун горунмасы цчцн эюндярилмиш зирещли гатарын тярк-силащ едилмясиня ъящд эюстярилмяси фаъияли нятиъяляря эятириб чыхара биляр. Тяклиф олунурду ки, эировлар азад едилсин
вя ешелонлар динъ шякилдя юз йолларына давам етсинляр. Беля оларса,
зирещли гатар ешелонлара тохунмайараг онлары саь-саламат бурахаъагдыр. Н.Жорданийа ону да ялавя едирди ки, ешелонларын саь-саламат
бурахылмасына зяманят верилир вя бу барядя зирещли гатарын рящбярлийиня дя мцвафиг эюстяриш вериляъякдир (61).
Щярби ешелонлар ися щяр вяъщля зирещли гатарын тярк-силащ олунмасыны тяляб едир вя бу гатарын йанындан саь-саламат кечиб эетмяйин мцмкцн олмадыьыны билдирирдиляр. Апарылан данышыглар щеч
бир нятиъя вермяди вя бу зиддиййят дяринляшяряк силащлы конфликтя
эятириб чыхарды. Илк атяшин ким тяряфиндян ачылдыьыны сюйлямяк чятиндир. Доьрудур, щадисядян дярщал сонра болшевик мятбуаты бу барядя чох бюйцк сяс-кцй галдырмыш, силащлы тоггушма заманы ортайа
чыхан ъанлы иткилярин сябябини милли гцввялярин вя Загафгазийа Комиссарлыьынын цстцня атмаьа чалышмышды (62). Анъаг Н.Жорданийанын щярби ешелонларын нцмайяндяляри иля апардыьы сющбятлярин мязмуну да эюстярир ки, вязиййятин кяскин характер алмамасы наминя
рус щярбчиляринин саь-саламат кечиб эетмяляриня имкан йарадылмышды. Рус щярбчиляринин ися малик олдуглары гцввяйя архаланараг
гаршы тяряфя юз ирадялярини гябул етдирмяйя чалышмаларыны да истисна
етмяк олмаз. Силащлы тоггушмада щяр ики тяряфдян юлянляр вя йаралананлар вар иди. Загафгазийа Комиссарлыьынын гцввяляри рус гошунларынын атяш мювгелярини сусдурмаьа чалышдыглары щалда, руслар да
якс-тяряфи, щятта йахынлыгдакы Азярбайъан кяндлярини ян мцхтялиф
силащлардан атяшя тутмушдулар. Дюйцшцн эедишиндя 3 щярби ешелон,
бир сярнишин гатары вя даща башга бир гатар йандырылыб мящв едилмишди. Загафгазийа Комиссарлыьына мяхсус олан зирещли гатар да дюйцшдя мящв едилмиш вя онун командири Абхазава щялак олмушду (63).
Иткилярин даща да артмасына сон гоймаг вя вязиййяти сабитляшдирмяк цчцн Загафгазийа Комиссарлыьынын цзвляри Ф.Хойски,
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Х.Хасмяммядов вя Х.Мяликасланов азярбайъанлы ящалийя мцраъият етдиляр. Бунун ардынъа да Загафгазийа Komissarlığının хцсуси нцмайяндя щейяти щадися йериня эялди. Нцмайяндя щейятиня
рящбярлик едян Стрелковски Йелизаветполда Татар сцвари алайынын
командири кнйаз Магалов, Ряфибяйовлар, Сяфикцрдски вя башга
шяхслярля эюрцшдц, конфликтин арадан галдырылмасы цчцн онларын фикрини юйрянди. Сяфикцрдски вя Щагвердийев мцсялман гошун щиссяляринин тяъщиз едилмяси цчцн щярби ешелонларын tərk-silah едилмясинин зярурилийини бир даща тякид етдиляр. Данышыгларда иштрак едян
Рцстямбяйов ися вязиййятин гялизляшмясинин гаршысыны алмаг наминя эцзяштли бир тяклиф иряли сцрдц. Бу тяклифя görə,rus щярбчиляринин малик олдуьу атыъы силащларын йарысыны юзляриндя сахламасына
разылыг билдирилди. Бир шяртля ки, атыъы силащларын икинъи йарысы, пулемйотлар вя топлар милли гцввяляря тящвил вериляйди. Щярби тяшкилатларын нцмайяндяляри бунунла разылашмадылар вя тящлцкясизликляриня ямин олмадыглары цчцн силащларыны тящвил вермяйя горхдугларыны билдирдиляр. Данышыглардан сонра беля бир тяклиф иряли сцрцлдц ки, щярби ешелонлар бир сящра батарейасыны атлары вя тяъщизаты иля
тящвил веря билярляр. Йелизаветпол Мцсялман Милли Комитясинин
фяаллары бу тяклифя разы олмадылар. Онда Загафгазийа Комиссарлыьынын нцмайяндяси капитан Стрелковски билдирди ки, Мцсялман Милли
Комитясинин фяаллары бу тяклифля разылашарларса, онда о да юз
тяряфиндян Загафгазийа Комиссарлыьындан бир даь батарейасынын
мцсялман гошун щиссяляриня верилмясиня наил олаъагдыр. Щярэащ
онун бу вяди йериня йетирилмязся, о заман Мцсялман Милли Комитясинин фяаллары эяляъякдя бурадан кечян щярби ешелонларла истядикляри кими ряфтар едя билярляр. Бу шяртля иряли сцрцлян тяклиф барядя
разылашма Татар сцвари алайынын командири Магалов, А.Сяфикцрдски
вя Комиссарлыьын нцмайяндяси капитан Стрелковски тяряфиндян имзаланды (64).
Rus qoşunlarına məxsus hərbi eşelonların tərk-silah edilməsindən şahidlərindən biri tərəflər arasında qarşılıqlı razılaşma əldə
edilməsi prosesini belə xatırlayırdı: “Cənubi Qafqaz Komissarlığının və hərbi eşelonların Yelizavetpola gələn nümayəndəsi burada
knyaz Maqalov tərəfindən qarşılandı və sonra Müsəlman Milli
Komitəsinin nümayəndələrinin iştirakı ilə danışıqlar aparıldı. Da170

nışıqları Tatar alayının komandiri knyaz Maqalov açdı və bildirdi
ki, son günlərin hadisələri hər iki tərəf üçün ağır nəticələr vermişdir. Onun sözlərinə görə, müsəlman əhali rus qoşunları tərəfindən
hər hansı bir təhlükənin törədilməyəcəyinə əmin olsaydılar, onları
silahları ilə birlikdə buraxardılar”. Şahidin yazdığına görə, iclasda
A.Səfikürdski də çıxış etdi və o daha sərt mövqe açıqladı. O qeyd
etdi ki, müharibə illərində ruslar müsəlmanları məsxərəyə qoyur və
onların papaqlarını atəşə tuturdular. İndi müsəlmanlar öz ordularını
təşkil etmək hüququ əldə etmişlər. Bunun üçün onların silahları da
olmalıdır. A.Səfikürdski daha sonra bildirdi ki, Cənubi Qafqaz
Komissarlığı öz vəzifələrini yerinə yetirmir. Ona görə də müsəlmanlar zor gücünə silah əldə etməkdə günahkar deyillər.
A.Səfikürdski fikrini belə davam etdirdi ki, ermənilər və gürcülər silahlandıqları halda, müsəlmanların hələ də silahı yoxdur.
Cənubi Qafqaz Komissarlığından Jordaniyanın imzası ilə alınan
məktub da hərbi eşelonların tərk-silah edilməsinə əsas verirdi. Həmin məktubda bildirilmişdi ki, Müsəlman korpusunun silahlandırılması üçün geri dönən hərbi eşelonlardan müsadirə olunan silahlardan istifadə edilsin (65).
Danışıqlarda iştirak edən Rüstəmbəyov tərəflər arasında güzəştə
gedilməsinin mümkün olmasını da bildirdi. O təklif etdi ki, eşelonlardakı tüfənglərin yarısı, habelə artilleriya və pulemyotları
Müsəlman Milli Komitəsinə verən eşelonlar tüfənglərin ikinci yarısı ilə yollarına davam edə bilərlər. Cənubi Qafqaz Komissarlığının nümayəndəsi, Komissarlıqda silahların bölüşdürülməsi üzrə
komissiyanın sədri Strelkovski əvvəlcə Müsəlman Milli Komitəsi
üzvlərinin şikayətləri ilə və irəli sürülən təkliflə razılaşmadı. O
bildirdi ki, Müsəlman korpusunun da silahlandırılması üçün
müəyyən tədbirlər görülməkdədir və hərbi eşelonların bütünlüklə
tərk-silah edilməsi ilə razılaşa bilməz. Yelizavetpola gəlməkdə də
məqsədi odur ki, eşelonların salamat ötürülməsini təmin etsin.
Müsəlman Komitəsinin Cənubi Qafqaz Komissarlığından aldığı
teleqrama gəlincə isə o bildirdi ki, bu teleqramdan xəbəri yoxdur və
ona bu barədə də məlumat verilməyib.
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Hadisələrin şahidi olan A.Kuliyakinin qeydlərinə görə, Strelkovskinin mövqeyi Müsəlman Milli Komitəsinin üzvlərini razı
salmadı. İclasda iştirak edən Rəfibəyov onun nəzərinə çatdırdı ki,
bura toplaşmış olan minlərlə insan verilən vədləri çox eşidiblər və
onlar bura eşelonların tərk-silah edilməsi ümidi ilə gəliblər. Hərbi
eşelonların nümayəndələri də silahların təhvil verilməsinə müqavimət göstərməyə başladılar. Onların sözlərinə görə, üçgünlük
atışmalardan sonra əsgərləri silahı təhvil verməyə razı salmaq çətin
olacaqdır. Çünki onlar tərk-silah olunacağı təqdirdə öz təhlükəsizlikləri üçün ehtiyat edirlər. Nəhayət, aparılan danışıqlardan sonra
razılığa gəlindi ki, hərbi eşelonlarda bir səhra top batareyası, bütün
aidiyyəti hissələri, atları və mərmiləri ilə birlikdə Müsəlman Milli
Komitəsinə təhvil verilir və sonra eşelonlar yoluna davam edirlər.
Tərəflər arasında imzalanan protokolda Strelkovski vəd edirdi ki,
yaxın günlərdə Müsəlman Korpusuna Cənubi Qafqaz Komissarlığının anbarlarından bir dağ batareyası veriləcəkdir. Tərəflər arasında razılaşdırılan protokol 1918-ci il yanvar ayının 12-də imzalandı (66).
Щярби ешелонларын тярк-силащ едилмясиндя Татар сцвари алайы иля
бярабяр, Mцsəlman korpusunun полковник Сцлейман бяй Яфяндийевин командирлийи алтында олан 5-ъи алайы да йахындан иштирак етмишди(67).
Шамхор ятрафындакы тярк-силащ заманы щярби ешелонлардан 20
ядяд топ, 70 ядяд пулемйот вя 15000 тцфянэ алынды(68).
Göstərilən bu rəqəmlər bolşevik mənbələrindən götürülüb və
ona görə də onların nə dərəcədə doğru olduğunu müəyyənləşdirmək də çətindir. Bununla belə, Şamxor ətrafında hərbi eşelonların
tərk-silah edilməsi ilə bir miqdar silah və sursatın Müsəlman korpusunun təchizinə yönəldilməsi S.Şaumyanın rəhbərliyi altında
olan bolşevikləşmiş erməniləri xeyli narahat etdi. Bununla əlaqədar
S.Şaumyan Rusiya Respublikası adından etiraz bəyanatı imzaladı.
Bütün Cənubi Qafqazda hakimiyyətə iddialı olan və bunun üçün
V.İ.Leninin müvafiq sərəncamına nail olan S.Şaumyan Yelizavetpol Müsəlman Milli Komitəsinin silahlı fəallarını «banda», müsəlman milli komitələrini isə «əks-inqilabi millətçi sovetlər» adlan172

dırırdı. S.Şaumyan malik olmadığı səlahiyyətlərə istinad edərək
hərbi eşelonların tərksilah edilməsinin dayandırılmasını tələb edirdi. O, hərbi qulluqçulara isə müraciət etdi ki, silahlarını müsəlman
milli komitələrinə təhvil verməsinlər (69).
S.Şaumyan öz müraciətində Şamxor ətrafında hərbi eşelonların
tərk-silah edilməsi zamanı minlərlə əsgərin öldürüldüyü və yaralandığını qeyd edirdi. Suren Şaumyan isə Şamxor hadisələrinə işarə
ilə 8 rus əsgərinin öldüyünü və 20 nəfərin də yaralandığını bildirirdi (70).
Аьстафа, Ъулфа вя Хачмаз ятрафында да щярби ешелонларын тярк-силащ олунмасына ъящдляр эюстярилмишди. Нятиъядя, бу йолла ялдя
едилян силащлар мцсялман гошун щиссяляринин ещтийаъыны гисмян
арадан галдырса да, нормал тяъщизат цчцн щяля чох вясаит тяляб
олунурду. Бу ещтийаъ Мцсялман kорпусунун бцтцн мювъудиййяти
дюврцндя юзцнц эюстярмякдя иди.
Sursata olan ehtiyacın qismən aradan qaldırılması üçün milli
qüvvələr tərəfindən İsmailiyyə binasının zirzəmisində güllə sexi
açılmasına cəhd göstərdilər. Lakin sonradan həmin sex Səadət
məktəbinin zirzəmisində açıldı.
Милли гошун щиссяляринин сурсата олан ещтийаъыны гисмян юдяйя
биляъяк щямин сех гейри-легал шякилдя ачылмышды вя бцтцнлцкдя Бакыда милли гошун бюмяляринин там ачыг шякилдя формалашдырылмасы
цчцн лазыми шяраит мювъуд дейилди. Доьрудур, Бакы ятрафында бязи
гошун бюлмяляринин тяшкилиня наил олунмушду(71). Анъаг бу чох
чятин шяраитдя баш верирди вя Исмаилиййядя йерляшян мцсялман
гярарэащы цзвляринин щяр бир аддымы давамдар олараг излянилирди.
3. Kadr və səfərbərlik məsələləri
Милли гошун щиссяляринин йарадылмасына башланмасы вятянпярвярлик щиссляри иля алышыб йанан эянълярин щядсиз севинъиня вя
мараьына сябяб олмушду. Халгынын, йурдунун аьыр вязиййятдя
олдуьуну анлайан беля эянъляр щяр васитя иля гошун щиссяляринин
формалашдырылмасына кюмяк етмяйя чалышырдылар. Шащидлярин ифадясиня эюря, щятта башга шящярлярдя охуйан азярбайъанлы тялябялярин
дя бир чоху милли гошун щиссяляриня йазылмаг цчцн Бакыйа гайыдыр
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вя имкан дахилиндя юзляри иля силащ эятирирдиляр(72) .
Кюнцллцлярин топланылмасы ишиня сцвари забити Исэяндярбяйли
рящбярлик едирди. Гошун бюлмясиня йазыланлар арасында даьыстанлылар да варды. Бакынын Чямбярякянд мящяллясиндя бир мяктяб
бинасында кюнцллцляр цчцн гышла дцзялдилди вя дярщал да онларын
тялиминя башланды. Кюнцллцляр ися эялмякдя давам едирди. Щаъы
Зейналабдин Таьыйевин оьлу Мящяммяд дя бу вахт гошун бюлмясиня йазылмышды. Hadisələrin şahidi olan М.Сейидлинин йаздыгларына
эюря, сырави кюнцллцляри топламаг еля дя чятин дейилди. Башлыъа
чятинлик забитлярин тапылмасы məsələsi иди: «Забит мясялясини щялл
етмяк цчцн полковник Табасаринскинин рящбярлийи алтында Чямбяркянддя бир щярби мяктяб гурулду вя тялябя йолдашларымызын бир
чоху орайа йазылды. Эиришдийимиз бу ъидди щазырлыг ишляри Бакыда
олан Совдепин щеч дя хошуна эялмяди. Ейни заманда ермянилярин
дя рус солдатлары арасында бизя гаршы апардыглары шиддятли тяблиьат
арамыздакы эярэинлийи бир гат даща да артырды. Нящайят, эюз
юнцндян чякилмяйя гярар вердик. Бизя ян уйьун йер кими Лянкяран шящярини сечдик. Вя эцнлярин бир эцнц ахшама йахын Лянкяран
80 няфяря гядяр низами ясэяр кцтлясиня сащиб олду» (73).
Bununla belə, kadr və səfərbərlik məsələləri Müsəlman korpusunun mühüm çətinliklərindən biri kimi qalmaqda idi. Хцсусян
азярбайъанлы забитлярин олмамасы вязиййяти хейли чятинляшдирирди.
Корпусун командири Я.Шыхлински буну чыхылмаз бир вязиййят кими
гиймятляндирирди: «Иш чох чятин иди. Дейя билярям ки, щятта чыхылмаз иди. Чцнки Азярбайъан дилини билян кифайят гядяр забит йох
иди. Ясэярляр ися рус дилини ясла баша дцшмцрдцляр. Бизим кющня
хидмят эюрмцш бир няфяр дя олсун кичик забитимиз вя ясэяримиз
йох иди ки, йени эялянляр бунлары юзляриня нцмцня эютцрсцнляр»
(74). Она эюря дя гошун щиссяляринин забит кадрларла комплектляшдирилмяси цчцн мцхтялиф васитяляря ял атылырды.
Милли гошун щиссяляри цчцн забит кадрларынын илк мянбяйи Гафгаз
ъябщясиндя хидмят едян азярбайъанлы вя диэяр мцсялман забитляр
идиляр. Бу забитляр сайъа еля дя чох дейилдиляр. Анъаг корпусун команданлыьы бу кадрларын садиглийини нязяря алараг онлардан сямяряли истифадя етмяйя, команда вязифяляриндя йерляшдирмяйя чалышырды.
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Mösəlman korpusu zabitinin poqonu. Poqonun aĢağı
hissəsində ərəb əlifbası ilə «Müsəlman» sözü yazılmıĢdır.
Мювъуд олан мялуматлара эюря, Мцсялман kорпусунда тцрк забитляри дя хидмят едирдиляр (75). Лакин онлар еля дя чох дейилдиляр.
Мцсялман kорпусунун забитляринин бюйцк яксяриййятини руслар
тяшкил едирдиляр. Онларын сайы корпусун забитляринин цмуми сайынын
65 %-ня чатырды (76). Корпусда эцръц забитляри олса да, тяшкилати ишлярин ясас щиссяси рус забитляринин цзяриня дцшцрдц. Корпуса рус забитляринин ъялб едилмяси щям кюнцллцлцк ясасында (77), щям дя
команда цзря апарылырды. Гафгаз ъябщясиндя ляьв едилян гошун щиссяляринин забитляри истядикляри щалда Гафгаз ъябщяси гошунлары команданлыьынын ямри иля Мцсялман kорпусуна тяйин едилирдиляр. Мцсялман kорпусунда хидмят бцтцн забитляр цчцн яввялки хидмятин
давамы сайылырды вя бундан иряли эялян бцтцн щцгуглар горунурду.
Забитлярин хидмяти чар Русийасы дюврцндя гябул едилмиш мцвафиг
сянядляр вя гярарлар ясасында низамланырды. Мцсялман kорпусу За175

гафгазийа Комиссарлыьына табе олан Гафгаз ъябщяси гошунларынын
тяркиб щиссяси сайылдыьы цчцн онун забитляринин рцтбяляринин артырылмасы да Загафгазийа Комиссарлыьы щюкумятинин гярары иля щяйата
кечирилирди. Мясялян, подполковник Гайтабашы полковник рцтбясини
Загафгазийа щюкумятинин 246 сайлы 18 март 1918-ъи ил тарихли гярары
иля алмышды. Загафгазийа щюкумятинин гярары иля Мцсялман kорпусунун забитляри арасында эенерал рцтбяси алан да вар иди. Бу корпусун
гярарэащ ряиси Менчуков иди. Она эенерал рцтбяси 1918-ъи ил март
айында верилмишди. Мцсялман корпусунун сыраларында бир нечя эенерал хидмят етмишдир. Эенерал-лейтенант Я.Шыхлински вя эенерал-майор Менчуковдан башга онларын арасында эенерал-майор Xəlil bəy
Талышински вя эенерал-майор İbrahim ağa Usubov да вар иди.
Забит кадрларынын бюйцк гытлыьынын олмасына бахмайараг, хидмятини давам етдирянлярин дцзэцн йерляшдирилмясиня, онларын юз
вязифяляриня бюйцк мясулиййятля йанашылмасына хцсуси диггят
йетирилирди. Чятин шяраитдя ющдясиня дцшян борълары сядагятля йериня йетирянляр корпусун команданлыьы tərəfindən mükafatlandırılır вя həvəsləndirilir, тапшырылан ишя биэанялик вя лагейдлик нцмайиш етдирянляря гаршы ися тялябкарлыг азалдылмырды. Корпус командири эенерал-лейтенант Шыхлинскинин ямрляриндя хидмяти вязифясинин
ющдясиндян эялянляря тяшяккцр елан едилмясиня тякрар-тякрар раст
эялмяк мцмкцндцр. 1918-ъи ил март айынын 5-дя имзаладыьы 49
сайлы ямриндя эенерал-лейтенант Я. Шыхлински Лянкяранда йерляшян
сцвари divizionunun команданлыьынын вя забитляринин йорулмаз
фяалиййятини бюйцк бир севинъля гейд едирди. Щямин ямрдя дейилирди: «Гыса мцддят ярзиндя дивизион командири вязифясини иъра едян
штабс-ротмистр Мяликбяйов, корнет Ясядуллайев вя диэяр забитляр
тяряфиндян формалашдырылан Мцсялман сцвари дивизиону индики дюврцн чох чятин бир вахтында мяним вя диэяр рящбяр шяхслярин кюмяйи олмадан узун заман мцстягил фяалиййят эюстярмяли олмушдур.
Буна бахмайараг, дивизион тяшкил олунмуш, тялим алмыш, интизамланмыш вя артыг Лянкяран гязасынын динъ ящалисини таланедиъи
щцъумлардан вя анархийадан горумаг цчцн уьурлу ишляр эюрмцшдцр. Миллят вя Вятян наминя эюстярилян бу йорулмаз фяалиййятя эюря хидмят адындан дивизион командири вязифясинин иърачысы
штабс-ротмистр Мяликбяйова, дивизионун тяшкилинин тяшяббцскары
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корнет Ясядуллайевя вя divizionun бцтцн забитляриня сямими тяшяккцрцмц билдирирям. Ясэярляря вя муздлулара сямими саь олуму чатдырырам. Яминям ки, дивизион эяляъякдя дя тяркибиня дахил
олдуьу алайын дюйцш шющрятини горуйаъагдыр» (78).
Корпус рящбярлийи хидмятин тялябляриня мцяййян лагейдлик
эюстярян, низам вя интизама риайят етмяйян забитлярин ися бцтцнлцкдя хидмятдян говулмасыны лазым билирди. 2-ъи сцвари алайынын
тяркибиня верилмиш Мцсялман сцвари дивизионунун забитляриня
1918-ъи ил март айынын яввялляриндя корпус командири сямими
тяшяккцр елан етмишдися, тяхминян 20 эцн сонра, март айынын
22-дя имзаладыьы 73 сайлы ямриндя бу дивизиондакы бир сыра кичик
забитлярин юзлярини налайиг апармасындан, дивизион команданлыьынын ямрлярини йериня йетирмямясиндян ъидди наращат олдуьуну
билдирирди. Ямрин 5-ъи параграфында дейилирди: «Мцсялман сцвари дивизиону (щазырда 2-ъи сцвари алайынын 2-ъи дивизиону) цзря ямрлярдян анлайырам ки, кичик забитлярин бязиляри юз хидмяти вязифяляриня кифайят гядяр диггятля йанашмырлар. Сон заманлар бюлцклярдя
(сотнйа) мцшащидя олунан юзбашыналыг бунун нятиъясидир. Дивизион
командири вязифясинин иърачысы тяряфиндян интизам ъязаларына гядяр
гябул олунмуш тядбирляря бахмайараг, забитляр тяряфиндян хидмятя лагейд мцнасибят давам едир. 2-ъи сцвари алайынын командириня
ямр едирям ки, дивизионун бязи забитляринин бу дюзцлмяз щярякятляриня ъидди диггят йетирсин. Унтер-забит кадрлары олмайан эянъ ордуда ганун-гайданын тямин едилмяси тамамиля забитлярин цзяриня
дцшцр. Йашадыьымыз чятин вахтда ися онларын иши икигат артмалыдыр. Иши
баъармайан, хцсусиля ишлямяк истямяйянляр бизя лазым дейилдир.
Индики заманда гошунларда забит ишинин ящямиййятини вя мцгяддяслийини баша дцшмяйян шяхслярля гярарэащлары долдурмагданса,
даща йахшы олар ки, azsaylı забитляря малик олаг. Хидмятля масскалананлар корпусдан узаглашдырылмаг цчцн тягдим едилсинляр» (79).
Ə.Şıxlinski zabit kadrlarının mənəvi saflığına və yetkinliyinə
xüsusi fikir verirdi. Bu mənada onun anonim məktub göndərənlərə
cavab olaraq yazdığı əmr də xarakterikdir. Korpus komandiri bəyan edirdi ki, zabitlərin belə əməllərlə məşğul olmasını, düz sözü
deməyə cəsarət etməməsini heç bir halda təqdir etmir. Onun fikrincə, düz sözü deməyə qorxanlar yaramaz hərəkət edirlər və belə177

lərinə haqq qazandırmaq olmaz (80).
1918-ci il mart ayının sonlarından etibarən Müsəlman korpusunun qərargahının, hissə və xidmətlərinin Gəncəyə köçürülməsi ilə
əlaqədar bir sıra zabitlər Tiflisi tərk edib Gəncəyə yollanmaqdan
imtina etdilər. Bu zabitlər, əsasən, qeyri-azərbaycanlı zabitlər idilər. Korpusun qərargah rəisi Mençukov belə zabitlərə müraciət edib
bildirirdi ki, Müsəlman korpusu onları məmnunluqla qəbul etdiyi
və onlara etibar etdiyi halda onların tutduqları vəzifələrə hörmətlə
yanaşmalarına ehtiyac vardır (81). Buna baxmayaraq, bir sıra zabitlər tutduqları vəzifələri tərk etdilər ki, bu da zabit kadrları ilə
bağlı olan çətinlikləri bir qədər də artırdı.
Чятин дюврцн хцсусиййятляри, ордуларын даьыдылыб йарадылмасы,
щюкумятлярин бир-бирини явяз етмяси, ганунчулугда бошлуглар йаранмасы, ягидяъя мющкям олмайан бир сыра забитляря юз тясирини
эюстярирди. Беля забитляр хидмяти вязифялярин иърасына лагейд йанашдыглары кими, гошун ямлакынын горунмасына да лагейд йанашыр вя
бу ямлакы мянимсямяйя чалышырдылар. Эенерал-лейтенант Я.Шыхлински хидмятин тялябляриня ямял етмяйян бцтцн забитляри бойунларына дцшян вязифялярин лазымлылыьыны баша дцшмяйя, юз хидмятляри
иля ясэярляря нцмуня олмаьа чаьырырды(82).
Мцсялман korpusu команданлыьынын диггят мяркязиндя дайанан ясаслы мясялялярдян бири дя гошун щиссяляриня чаьырышын тяшкил едилмяси иди. Тяхминян бир əsrboyu мягсядйюнлц шякилдя
хидмятдян йадырьадылмыш олан вя орду дейяндя тясяввцрцндя рус
вя дашнак ордулары ъанланан халг кцтляляри щеч бир вяъщля ювладларыны xidmətə вермяк истямирдиляр. Бу цмуммилли психозу сындырмаг, азярбайъанлы эянълярин хидмятя ъялб едилмясини гайдайа салмаг Мцсялман милли тяшкилатлары кими Мцсялман корпусунун
команданлыьы гаршысында да дайанан чох ъидди вязифялярдян бири
иди. Корпус командири Я.Шыхлински сонралар йаздыьы хатиряляриндя
реал вязиййяти aşağıdakı kimi якс етдирмишди: «Тифлис Милли Мцсялман Шурасынын топладыьы башыпозуглар эяляъяк корпусун ясэярляри адландырылмышды. Щяля мян эялмяздян яввял Тифлис Шурасы
эяляъяк корпус цчцн гясб етдийи бязи лявазиматын горунмасыны
бунлара тапшырмышды. Ясэяр адланан бу адамлар шейляри дярщал гарят
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етмишдиляр... Ордуйа чаьырыш цчцн сийащы дейилян шей йох иди. Кянд
йерляриндя йашайан азярбайъанлыларын чохунун йаш каьызы йох иди,
чцнки кющня щюкумят бунунла гятиййян марагланмамышды. Щеч
олмаса кюнцллц йыьмаьа кюмяк едя биляъяк пристав вя гяза ряисляриня щеч кяс гулаг асмырды. Щамы гошун вя кюмяк истяйир, лакин
щеч кяс юз оьул вя гардашыны ясэярлийя вермирди. Кюнцллцляр
хидмят етмякдян артыг гарятля мяшьул олурдулар... Корпуса дахил
олмаг цчцн эянъляр тцфянэ, эцлля, йорьан-дюшяк алар-алмаз эеъя
бцтцн шейляри йыьышдырыб евляриня гачырдылар, онлары тутуб йериня
гайтараъаг гцввя йох иди» (83).
Çağırış işinin təşkilatlandırılması üçün ilk növbədə bu işi üzərinə götürməli olan sistemin formalaşdırılmasına ehtiyac var idi.
Azərbaycan daxilində və azərbaycanlılar yaşayan ərazilərdə yeni
çağırış sisteminin qurulması isə müəyyən vaxt tələb edirdi. Ona görə, ilkin vaxtlar korpusa çağırış daha çox azərbaycanlıların könüllülüyünə əsaslanırdı. Bu işdə Müsəlman Milli Komitələri də müəyyən işlər görürdülər. Onlar da yerlərdə iş apararaq gəncləri xidmətə
cəlb etməyə çalışırdılar. Məlumdur ki, ermənilər və gürcülər arasında orduya çağırış aparılırdı və ona görə də bu xalqların milli korpusları yaradılanda bölgədə xidmətdə olan milli kontingent milli
korpuslara cəlb olundu və milli hissə və birləşmələr ciddi bir çətinlik olmadan sıravi heyətlə komplektləşdirildi. Müsəlman korpusuna gəlincə isə Tatar atlı alayı istisna olmaqla digər hissə və birləşmələri xidmətə cəlb edilməyən və xidmətə adət etməyən azərbaycanlılar hesabına komplektləşdirmək lazım idi ki, bu da mövcud dövr üçün kifayət qədər ciddi bir məsələ idi.
Bütün bu çətinliklərə baxmayaraq, milli komitələrin səyləri ilə
çağırışın aparılmasında və azərbaycanlıların xidmətə cəlb olunmasında müəyyən işlər görülürdü.
Мцсялман kорпусуна анъаг Загафгазийада йашайан мцсялманлар ясэяри хидмятя чаьырыла билярди. Миллятин вя халгын мянафейи наминя щярби хидмяти гябул едянляр вя она бюйцк мясулиййятля йанашанлар аз дейилди. Мясялян, Йени Бяйазид гязасынын сакини Ряшид бяй Шямшяддинов юз тяшяббцсц вя эцъц иля силащлы atlılardan ибарят бир дястя топламыш вя сонра да корпусун команданлы179

ьына мцраъият едяряк щамылыгла Мцсялман kорпусунун тяркибиндя
хидмят етмяк истядиклярини билдирмишдиляр. Бу тяклиф корпусун
команданлыьы тяряфиндян бюйцк мямнуниййятля гаршыланмыш вя бу
дястя 1-ъи мцсялман сцвари алайынын тяркибиня верилмишди.
Штабс-ротмистр Хан Нахчывански бу дястянин командири тяйин едилмиш вя она эюстяриш верилмишди ки, дярщал дястя иля тялим вя
тярбийяни тяшкил етсин, сцвариляря кяшфиййат, мцщафизя хидмятинин,
атла вя пийада дюйцш апармаьын юйрядилмясиня башласын. Корпус
командиринин 51 сайлы 6 март 1918-ъи ил тарихли ямриндя даща сонра
дейилирди: «Корпусун формалашдырылмасы ишиндя эюстярдийи хидмятляря эюря вятяндаш Ряшид бяй Шямшяддинова црякдян тяшяккцр
едирям вя ону штабс-ротмистр Хан Нахчыванскийя кюмякчи тяйин
едирям. Ейни заманда Ряшид бяй Шямшяддинова прапоршик рцтбяси
верилмяси вя 1-ъи мцсялман алайынын сийащысына салынмасы барядя
вясатят галдырырам» (84).
Amma belə mösbət hallarla yanaşı, arzuedilməz hallar da özünü
göstərməkdə idi. Хидмятя чаьырылан эянълярин юз вязифясиня йарарсыз мцнасибятиня вя халг малына мющтякиръясиня йанашдыьына эюря
корпус командиринин ямри иля бязян бцтюв бир щиссянин шяхси щейяти бурахылыр вя о, йенидян комплектляшдирилирди. Корпус командири иля гярарэащ ряиси тяряфиндян имзаланан 55 сайлы 10 март
1918-ъи ил тарихли ямрдя дейилирди: «Корпус цзря 6 сайлы 12 йанвар
вя 39 сайлы 28 феврал тарихли ямрлярля йанвар айынын 1-дян 350 няфярлик эянъ ясэяр командасы мцсялман истещкам таборуна верилмишдир. Цмидляри доьрултмайан бу команда щярби гцввя кими
тамамиля йарарсыздыр. Чцнки о, ясасян, Вятянинин вя миллятинин
мцдафиячиси кими цзяриня дцшян ролу анламайан адамлардан тяшкил
олунмушдур».
Мцсялман истещкам таборунун командиринин 3 март тарихли рапортундан эюрцндцйц кими, командада мяняви тяняззцл еля бир
щяддя чатыб ки, адамлар ямрляри йериня йетирмир вя хидмяти ямлакын
оьурланмасы вя сатышы иля мяшьул олурдулар. Таборун мцщафизяси
алтында олан 49-ъу щярби хястяхананын ат тяъщизаты сатылыр вя мящв
едилирди. Нящайят, нювбя атлара да чатмышды. Корпус командири ямр
едирди ки, таборун бцтцн əsgərləri тяъили сурятдя бурахылсын (85).
Мювъуд олан бу бюйцк чятинлийя бахмайараг, корпусун щис180

сяляринин комплектляшдирилмясиндя мцяййян ишляр дя эюрцлцрдц.
Корпусун структуру да эюстярирди ки, бу гядяр щиссялярин, щятта нагис комплектляшдирилмяси беля чаьырыш ишиндя мцяййян нятиъяляря
наил олмадан мцмкцн дейилди.
4. Milli hərbiyyə məktəbi
Йаранмыш вязиййятдя рус ордусундан эялян забитляр Мцсялман
kорпусунун забитлярля комплектляшдирилмясинин ясас реал базасы
иди. Бунунла беля, милли забит кадрларынын щазырланмасы сащясиндя
дя мцяййян аддымлар атылырды. Бу мясяля щям мцсялман иътимаи
тяшкилатларынын фяалларыны, щям дя корпусун команданлыьыны ъидди
наращат едирди. Онун гисмян щялл едилмяси цчцн Бакыда Кадет
мяктябиндя мцсялман иътимаи тяшкилатларынын тяшяббцсц иля милли
забит кадрларынын щазырланмасына башланмышды (86). Бязи мцяллифляр
Бакыда Мцсялман Милли Шурасы тяряфиндян щярби мяктябин тяшкил
едилдийини йазсалар da, bu, мцстягил бир щярби мяктяб ола билмязди.
Чцнки иътимаи тяшкилат щярби хидмяти тяшкил едян бир орган дейилди
вя бу тяшкилатын щяр щансы бир щярби рцтбя вермяк сялащиййяти дя
йох иди. Бу мяктяб Мцсялман korpusunun табелийиндя дя дейилди.
Она эюря ки, Мцсялман korpusunun команданлыьы Бакыда бцтцн
щярби тялябляря ъаваб веряъяк ясл щярби мяктяби ачмаьы планлашдырырды. Мялуматларын гытлыьы цзцндян гяти фикир сюйлямяк мцмкцн олмаса да, чох эцман ки, сонсуз ещтийаъы нязяря алараг
Мцсялман Милли Шурасы иътимаи ясасларла, мцяййян щярбчиляри ъялб
етмякля Кадет мяктябинин няздиндя кюнцллцлярин щярб ишиня
юйрядилмясиня башламышды. Щямин курсун сонракы талейи барядя дя
мялумат йох дяряъясиндядир. Йягин ки, Бакыдакы март щадисяляри
бу курсун фяалиййятиня сон гоймушду.
Гейд едилдийи кими, забит кадрларынын щазырланмасы цчцн Мцсялман korpusunun команданлыьы тяряфиндян дя Бакыда Милли щярбиййя мяктябинин ачылмасына ъящд эюстярилмишди. Корпусун командири Я.Шыхлински вя гярарэащ ряиси полковник Менчуков 1918-ъи ил
феврал айынын 6-да Гафгаз ъябщяси гошунларынын Баш команданына
эюндярдийи рапортда кичик милли забитлярин чатышмамасы иля ялагядар
олараг Бакыда 1-ъи мцсялман дивизийасынын няздиндя Милли Щяр181

биййя Мяктябинин ачылмасына разылыг верилмясини хащиш едирдиляр.
Həmin raportda deyilirdi ki, korpusda hazırda təcrübəli unter-zabitlər yoxdur və bunun səbəbi Cənubi Qafqaz müsəlmanlarının hərbi mükəlləfiyyətə cəlb edilməməsi ilə əlaqələndirilirdi. O da bildirilirdi ki, unter-zabitlərin olması Müsəlman korpusunun piyada
hissələrinin formalaşdırılması üçün çox zəruridir. Raporta Milli
hərbiyyə məktəbinin Əsasnaməsi də əlavə edilmişdi (87).
Мяктябин ясаснамясиндя эюстярилирди ки, онун ачылмасында
ясас мягсяд забит кадрларын комплектляшдирилмяси, бюлцкляря
(роталара) низами хидмяти, бюлцйцн ишини вя онун щесабатыны апармаьы йахшы билян забитлярин верилмяси иди (88).
Мяктябдя 18 йашындан ашаьы вя 25 йашындан йухары олмайан
мцсялманлар, чатышмадыгда ися Загафгазийа руслары тящсил ала билярдиляр. Мяктябдя охумаг истяйянлярин илкин савады дюрдиллик вя йа
она бярабяр тутулан тящсил сявиййясиндя олмалы иди.
Гябул сечмя йолу иля апарылмалы иди. Бура физики ъящятдян
саьлам оланлар вя щяким комиссийасыны кечянляр, ейни заманда
щябсдя олмайан вя ъинайятя ъялб едилмяйянляр яризя веря билярдиляр. Мяктябдя тящсил мцддяти 3 ай иди. Курсун сонунда имтащанлардан гянаятбяхш гиймят аланлар о бири курса кечириля билярди.
Ейни заманда мяктяб ряисинин вясатяти вя корпус командиринин
разылыьы иля йахшы охуйанлар вахтындан яввял имтащан вериб мяктяби
битиря билярдиляр. Мяктябдя охуйанлар “йункер” адландырылмалы идиляр. Kursun sonunda yunkerlər buraxılış imtahanı verməli idilər.
Kursu мцвяффягиййятля баша вуранлара йени забит эейими, пагон
вя башга зярури яшйалары алмаг цчцн ялли рубл пул, сяфяр тяъщизаты,
гылынъ, револвер, дурбин вя низамнамяляр верилмяли иди(89).
Təhsili başa vuranlar göndərildikləri hissələrdə nizami unter-zabit və feldfebel vəzifələrini tuta bilərdilər. Məktəbi I dərəcə
ilə bitirənlər podpraporşik vəzifəsinə təyin edilə və sonradan ilkin
zabit rütbəsi olan praporşik rütbəsinə də layiq görülə bilərdilər.
Amma bu rütbəni almaq üçün məktəbi bitirənlər ən azı 8 ay xidmət
etməli və son 4 ayı podpraporşik vəzifəsində olmalı idi. Məktəbi II
dərəcə üzrə bitirənlər isə 2 ay yaxşı xidmətdən sonra diviziya
rəhbərliyinin əmri ilə podpraporşik ola bilərdilər.
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Təlim-tərbiyənin nəzəri və təcrübi baza üzərində daha yaxşı qurulması üçün Milli hərbiyyə məktəbinə 2 ədəd pulemyotun, 20 ədəd
qılıncın, 20 ədəd revolverin, 8 ədəd teleqrafın qurğusunun, 10 verst
kabelin, 1 ədəd təlim kommutatorunun verilməsi nəzərdə tutulmuşdu.
Милли Щярбиййя Мяктяби 100 няфяр йункер цчцн нязярдя тутулмушду вя гярара алынмышды ки, онун тяшкилати ишляри Тифлисдя апарылсын вя сонра Бакыйа кючцрцлсцн. 1918-ъи ил март айынын 1-дя поручик Нясирбяйов Милли Щярбиййя Мяктябинин (русъа олан архив сянəдляриндя бу мяктяб „ «Мусульманская школа подпрапоршиков» адланыр „ М.С.) ряиси тяйин едилди вя еля щямин эцн дя
мяктябин дяфтярханасы фяалиййятя башлады.
1918-ci il mart ayının 19-da daha 12 zabit Milli hərbiyyə məktəbinə təyin edildilər (90).
Yuxarıda qeyd edildiyi kimi, Milli hərbiyyə məktəbinin açılması ilkin olaraq 1-ci diviziyanın nəzdində nəzərdə tutulmuşdu və
məktəbin təchizatı da diviziya qərargahı hesabına aparılmalı idi.
Amma şərait dəyişdiyi üçün sonradan bu qərardan imtina edildi.
Korpus komandirinin 11 mart 1918-ci il tarixli əmri ilə Milli hərbiyyə məktəbinin təchizat məsələləri Ehtiyat alayına tapşırıldı və
bununla əlaqədar alayın komandiri polkovnik Süeymanova müvafiq göstəriş verildi (91).
1918-ъи илин март щадисяляриндян сонра Милли Щярбиййя Мяктябинин Bakıda фяалиййят эюстярмяси цчцн щеч бир шяраит галмады вя
онда гярара алынды ки, бу мяктяб Йелизаветполда йерляшдирилсин.
Корпус командиринин ямриня мцвафиг олараг мяктябин даими
тяркиби дяфтярханасы иля бирликдя 1918-ъи ил апрел айынын 2-дя Йелизаветпола эялиб дямир йолу мяктябинин бинасында йерляшди (92).
Апрел айынын 9-да ися мяктяб шящяря кючдц вя Йелизаветпол Сянят
мяктябинин бинасында гярар тутду(93).
Amma mart hadisələri bütünlükdə Milli hərbiyyə məktəbinin
fəaliyyətinə müəyyən düzəlişlər etdi. Bakıda hakimiyyəti ələ alan
bolşevik-daşnak qüvvələri Azərbaycanın milli qüvvələrini məhv
etmək üçün Gəncəyə doğru hərbi yürüş etməyə qərar vermişdilər.
Bu yürüşün qarşısının alınması və bolşevik-daşnak qüvvələrinə
zərbə vurulması üçün Azərbaycanın milli qüvvələrinin təzyiqi al183

tında Cənubi Qafqaz Komissarlığı Bakıya doğru müəyyən miqdarda hərbi qüvvə göndərməyə məcbur oldu. Müsəlman korpusunun
bütün imkanları da bu qüvvələrin gücləndirilməsinə səfərbər edildi.
Bununla əlaqədar hələ Gəncəyə köçməzdən əvvəl, mart ayının
25-də Milli hərbiyyə məktəbinin rəisi poruçik Nəsirbəyov da Cənubi Qafqaz Komissarlığının müştərək qüvvələrinin sərəncamına
göndərildi (94). Bu müştərək qüvvələrə Tatar atlı alayının komandiri polkovnik Maqalov rəhbərlik edirdi.
Hacıqabula qədər irəliləmiş müştərək qüvvələrin daha da gücləndirilməsinə ehtiyac yarananda məktəbin digər zabitlərinin də
cəbhəyə göndərilməsi qərara alındı. Bununla əlaqədar, Müsəlman
korpusu qərargah rəisinin апрел айынын орталарында имзаладыьы
ямрдян айдын олур ки, мяктябдя артыг тящсил алмаг истяйянлярин
топланмасына башланмышды. Щямин ямрдя гейд олунурду ки, Щярбиййя mяктяби дярщал баьлансын, онун забитляри артыг полковник
Магаловун дястясиндя олан поручик Нясирбяйовун сярянъамына
эюндярилсин. Гярарэащ ряиси ямр едирди ки, тялябяляр мяктябдян
азад олунсунлар вя онларын нязяриня чатдырылсын ки, мяктяб Бакы
ямялиййатындан сонра ачылаъагдыр. Bundan başqa kорпусун гярарэащ ряисинин мяктябин мцвяггяти баьланмасы барясиндяки ямриндя билдирилирди ки, тящсил аланлар кюнцллц шякилдя бу дястяйя санитар кими ъялб олуна билярляр (95). Müsəlman korpusunun rəhbərliyinin əmrlərində Milli hərbiyyə məktəbinin bağlanmasının
müvəqqəti xarakter daşıdığı birmənalı şəkildə vurğulanırdı.
Təxminən 40 günlük fasilədən sonra Milli hərbiyyə məktəbinin
rəisi poruçik Nəbibəyov cəbhədən geri çağırıldı və ona tədris
işlərinə başlanması tapşırıldı. Görünür, cəbhədə vəziyyətin mürəkkəb olmasına baxmayaraq, milli hərbçi kadrların hazırlanması zərurəti xüsusi əhəmiyyət kəsb etdiyindən, Müsəlman korpusunun
rəhbərliyi bu prosesə başlamağı lazım bilmişdi. Poruçik
Nəsirbəyov da dərhal bu istiqamətdə fəaliyyətə başladı, təşkilati
işlərə start verildi və tezliklə məktəbin fəaliyyətinin bərpasına nail
olundu. Мяктябин ряиси Нясирбяйов корпусун гярарэащ ряисиня
цнванладыьы рапортунда билдирирди ки, май айынын 10-да дяфтярхана
йенидян ишя дцшцб вя беш эцндян сонра дярсляря башламаг олар.
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Май айынын 12-дя ися мяктябин ряиси йазырды ки, мяктябдя дярслярин
башланмасы тяхиря салыныр. Буна сябяб мебелин, зярури инвентарын,
габ-гаъаьын олмамасы вя онларын тапылыб мяктябя верилмяси цчцн
Мцсялман Милли Комитясинин щяля дя юз вядляриня ямял етмямяси
иди (96).
May ayının 29-da isə Nəsirbəyov 5 gündən sonra məktəbin tədris işlərinə başlamağa hazır olduğunu bildirir və korpusun qərargah
rəisindən xahiş edirdi ki, hissələrdən gənclərin seçilib göndərilməsinə göstəriş versin. Elə həmin tarixə aid olan başqa bir məktubunda poruçik Nəsirbəyov Azərbaycan dilində dərslərin aparılması
üçün məktəbə Azərbaycan dilini bilən iki zabitin göndərilməsini
xahiş etdi (97).
Mövcud olan məlumatlar onu deməyə əsas verir ki, poruçik
Nəsirbəyov nəzərdə tutduğu tarixdə Milli hərbiyyə məktəbi təlim-tərbiyə prosesinə başlamışdı. Çünki Nəsirbəyov 6 iyun 1918-ci
il tarixli məktubunda məktəbdə türk dilində tədrisə keçiləcəyi bildirilirdi. Məktəb rəisinin 1918-ci il iyun ayının 11-nə korpus komandirinin adına ünvanladığı raportunda yunkerlərin sayına uyğun
olaraq məktəbə 80 ədəd tüfəngin və bir miqdar da patronun verilməsi haqqında məsələ qaldırmışdı (98).
Qafqaz İslam Ordusu təşkil ediləndən bir müddət sonra da poruçik
Nəsirbəyov Milli hərbiyyə məktəbinin rəisi olaraq qalmaqda idi. Məsələn, 1918-ci ilin iyul ayına aid olan sənədlərdə poruçik Nəsirbəyov
Milli hərbiyyə məktəbinin rəisi kimi göstərilir (99) və ona görə bu
azərbaycanlı hərbi kadrlar hazırlayan ilk milli hərbi məktəbin formalaşdırılmasında onun da özünəməxsus xidmətləri vardır.
5. Xidmətin təşkili
Мювъуд олан архив сянядляриндян айдын олур ки, щиссялярдя щярби тялим-тярбийянин апарылмасына ъидди диггят йетирилмишдир. Хидмятя ъялб едилмиш эянъляря щярби щазырлыьын илкин вярдишлярини
ашыламаг цчцн щиссялярдя тялим бюлмяляри вар иди. Топчу щиссяляриня баъарыглы мцтяхяссислярин щазырланмасы цчцн Мцсялман
тялим батарейасы тяшкил едилмиш вя полковник Мяммяд Мирзягулу
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Гаъар онун командири тяйин едилмишди(100).
Корпус команданлыьы щярби хидмят режиминдя мцяййян дяйишикликляр апарараг ону мцсялман щяйатынын мцяййян тяряфляри иля
уйьунлашдырмаьа чалышмышды. Мясялян, гярара алынмышды ки, Мцсялман Корпусунун шяхси щейяти цчцн истиращят эцнц „ щяфтянин ъцмя
эцнц olsun вя щямин эцн щярби щиссялярдя щеч бир дярс кечирилмямяли, шяхси щейятя истиращят верилмяли иди(101).
Рус ордусунда ишлядилян низамнамялярин йенидян ишлянмяси вя
онун Мцсялман korpusundakı хидмят вя мяишят шяраитиня уйьунлашдырылмасы да гярара алынмыш вя бунун цчцн хцсуси комиссийа
тяшкил едилмишди. Комиссийанын рящбяри корпусун щярби мящкямясинин сядри полковник Приходко иди. Бу комиссийайа тапшырылмышды ки, гыса мцддят ярзиндя низамнамяляря дяйишиклик едилмясиня
бахсын вя юз гянаятини корпус команданлыьына тягдим етсин (102).
General Ə.Şıxlinskinin bu məsələ ilə bağlı imzaladığı 46 saylı 4
mart 1918-ci il tarixli əmrində daha sonra deyilirdi: «Aşağıdakı
nizamnamələrə xüsusi diqqət yetirilsin:
1) Daxili Xidmət Nizamnaməsi – müsəlmanların məişətinə,
komplektləşdirmə şəraitinə, onların öz xalqına, xidmət xüsusiyyətlərinə uyğunlaşdırılmalı, xüsusilə gələcək əsgərlərin yaşadığımız dövrün çətin vaxtında aparılacaq tərbiyəsinə diqqət yetirilməli;
2) Sıra Nizamnaməsi – yenidən işlənərkən mənim «əlavə göstərişlərimi» əsas tutmalı;
3) İntizam Nizamnaməsi – rəhbər şəxslərin möhkəm hakimiyyətinin bərqərar edilməsinə, qoşunlara gələn kimi tabe olanlar arasında yüksək nüfuza malik olmalı olan unter-zabitlərin avtoritetinin
artırılmasına diqqət yetirilməli;
4) Alay məhkəmələri haqqında əsasnamə – dövrün tələbinə və
yaradılan qoşunların məişətinə uyğun olaraq yenidən işlənməli;
5) Qarnizon Nizamnaməsi – xidmət şəraiti və dövrün tələbinə
uyğun yenidən işlənməli» (103).
Тялим-тярбийянин апарылмасы заманы интизамын мющкямляндирилмяси гаршыйа башлыъа вязифя кими гойулмушду. Бу мясяля эюрцлян бцтцн ишлярин мяркязиндя дайанырды вя корпус рящбярлийинин
ямр вя эюстяришляриндя бу мясяляляря вахташыры тохунулурду.
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Эенерал-лейтенант Я.Шыхлински ямрляринин бириндя ясэярляр тяряфиндян спиртли ичкиляр гябул едилмясини дюзцлмяз щал сайыр, дини вя
бяшяри ганунларла гадаьан едилмиш бу бяланын мцсялман ясэярляр
арасында özönö göstərməsinə барышмаз мцнасибятини ифадя едирди.
Гошунларда хидмяти ямлакын мянимсянилмясини вя талан едилмясини дя корпусун рящбярлийи щярби гуллугчуларда лазыми интизамын ашыланмамасы иля ялагяляндирирди. Бу мясялянин щяллиня наил
олмаг цчцн забитлярдян вя команда щейятиндян тяляб олунурду
ки, практики дярсляря даща чох йер верилсин, тапшырылан вязифялярин иърасы вахташыры йохланылсын, сядагятли вя етибарлы ясэярлярин хидмяти
тяблиь олунсун.
Беляликля, эюрцлян ишляр, гаршыйа гойулан реал планлар вя онларын
щяйата кечирилмяси цчцн атылан аддымлар Мцсялман kорпусунун
формалашмасында мцсбят дяйишикликляр йаратмагда иди. Бу ися халгын мянафейиня зидд олан гцввяляри, ифрат болшевик вя дашнак елементлярини щеч дя разы салмырды. Щямин гцввялярин Азярбайъанын
милли щярякатына гаршы истигамятлянмиш тяъавцзкар фяалиййятинин
ясас зярбяси дя мящз милли гошун щиссяляри ялейщиня йюнялдилмишди. Халгын эюзлянилян фаъиялярдян горунмасы, Вятянин бцтювлцйцнцн тямин едилмяси цчцн етибарлы гцввя олан милли гошун щиссяляринин формалашмасына йол вермямяк цчцн щяр ъцр васитяляря ял
атылырды. Болшевик мятбуатында милли гошун щиссяляри ян ейбяъяр
ифадялярля тясвир едилир вя мцсялманлар бу щиссяляря дахил олмамаьа чаьырылырды(104).
Гейд едилдийи кими, Мцсялман сцвари дивизиону Лянкяранда
ганун-гайданы бяргярар етмяк цчцн болшевикляшмиш Лянкяран
гарнизонуну тярк-силащ етмишди. Бу ишдя гарнизон ряиси полковник
Барон Остен-Сакен мцсялман гошун щиссясиня йахындан кюмяк
етмишди. Мцсялман сцвари дивизиону Астарадан Бакыйа йолланан
болшевик дястясини дя тярк-силащ едяряк бюлэядя болшевиклярин
нязарятиня сон гоймушду(105).
Март айынын 14-дя Мцсялман Корпусунун бюлмяляри Шамахынын болшевикпяряст гарнизонуну тярк-силащ едяряк силащ вя сурсат
анбарыны яля кечирди.
Еля март айында да Даьыстан милли гцввяляри имам Няъмяддин
Готсинскинин рящбярлийи алтында Петровск (Мащачгала) шящярини болше187

вик гцввяляриндян тямизляйяряк бурада милли щюкумят гурдулар (106).
Бундан башга, Загафгазийа Комиссарлыьындан эюндярилян зирещли гатар мартын орталарында Щаъыгабул стансийасына эялди. Бакы
Советинин ихтийарында олан зирещли гатар да бу истигамятя щярякят
едяряк милли гцввялярин Бакыйа доьру ирялилямясиня имкан вермяк истямирди. Гаршы дайанан бу гцввяляр арасында бир нечя кичик
тоггушма да баш вермишди (107).
Йяни шималда болшевизмя якс олан гцввялярин юз щюкумятлярини
гурмасы Азярбайъанын милли гцввяляринин сямяряли мцбаризясиня
мцсаид зямин йаратса да, Азярбайъан дахилиндя болшевик-дашнак
гцввяляринин мцгавимятини щялялик гырмаг мцмкцн дейилди. Чцнки
бунун цчцн щяля кифайят гядяр эцъ йох иди. С.Шаумйанын йухарыдакы етирафларынын доьрулуьуна инанмалы олсаг, март айынын сонларында Бакыда 6 минлик болшевик силащлы дястяляри, 4 минлик ися дашнак
силащлы дястяляри мювъуд иди. Бязи мянбялярдя Бакыдакы силащлы
совет гцввяляринин, щятта 7 миндян артыг олдуьу эюстярилир (108).
Бура щяля Хязяр щярби донанмасынын шяхси щейяти вя онун
эцълц щярби техникасы да ялавя олунмалыдыр. Тякъя болшевик вя дашнак гцввяляринин цзвляри нечя-нечя алайын шяхси щейяти гядяр иди.
Милли гцввяляр тяряфиндян ися Бакыда 1-ъи мцсялман пийада алайынын тяшкилиня башланмышды. Бу ишин сона чатдырылмасынын хейли чятин
олдуьу айдынлашдыгда ися корпус командиринин ямри иля онун гярарэащынын Шамахыйа кючцрцлмяси гярара алынды. Демяли, Бакыда
щярби гцввялярин нисбятиндя болшевик вя дашнак ъцтлцйц ифрат цстцнлцйя малик иди вя беля бир вязиййятдя милли гцввялярин щяр щансы бир эцъ тятбигиня ял атаъаьына инанмаг щеч ъцр мцмкцн дейил.
Мящз бу цстцнлцйя ямин олдуьундан Бакы фящля, ясэяр вя матрос
депутатлары совети С.Шаумйанын мярузясиня гулаг асыб гярара эялди ки, Бакыдакы бцтцн милли щярби щиссялярин ляьв едилмяси вя йа
Бакыдан чыхарылмасы цчцн тядбирляр эюрцлсцн (109).
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IV FƏSĠL
MÜSTƏQĠLLĠYĠN ELAN EDĠLMƏSĠ ƏRƏFƏSĠNDƏ
AZƏRBAYCANDA HƏRBĠ-SĠYASĠ ġƏRAĠT
1. 1918-ci ilin mart qırğınlarının hərbi-siyasi aspektləri
Azərbaycan milli qüvvələrinə güclü zərbə vurmaq, Bakıda şəriksiz hakimiyyətə nail olmaq üçün istər daşnak qüvvələri, istərsə
də Bakı Soveti tərəfindən hazırlıq işləri xeyli əvvəldən başlamışdı.
Mart hadisələrindən 2–3 ay əvvəl Bakı erməniləri gizlətmirdilər
ki, Rusiyada baş verənlər Bakıda da təkrarlanacaq və Bakıda tüğyan edəcək hadisələrin nəticələri Rusiyadakından da dəhşətli olacaqdır (1). Mart hadisələrindən təxminən 20 gün əvvəl isə daşnaklar artıq öz niyyətlərini reallaşdırmağa başladılar. Belə ki, Ramanada peyda olan erməni taborunun silahlıları adamları talan
edir, onların var-yoxunu əllərindən alır və talayırdılar (2). Əhalini
bu erməni soyğunçuluğundan xilas etmək üçün isə heç bir təsirli
tədbir həyata keçirilmirdi.
Hadisələrin şahidləri də bildirirdilər ki, mart qırğınlarının törədilməsinə hazırlıq xeyli əvvəldən başlanmışdı. Bakı şəhər sakini
Aleksandr Naumoviç Kvasnik xatırlayırdı ki, hələ 1918-ci ilin əvvəllərində şəhərin azərbaycanlı əhalisinə qarşı qırğınların həyata
keçiriləcəyi haqqında söhbətlər dolaşırdı. Şəhər əhalisinin müəyyən hissəsi üçün belə söhbətlər anlaşıqlı olmasa da, bir müddətdən
sonra onun mümkünlüyünün əlamətləri görünməyə başladı. Əvvəlcə gecələr atəş səsləri eşidildi və bu, nizamsız xarakter aldı.
Təhlükənin reallığını hiss edən insanlar silah əldə etməyə başladılar ki, bu da silahların qiymətinin artmasına səbəb oldu. A.Kvasnik şübhə etmirdi ki, bu atəş ermənilər tərəfindən açılır və onlar
bununla həm əhali arasında qorxu yaradır, həm də azərbaycanlıları
cavab verməyə təhrik etmək istəyirdilər. Eyni zamanda erməni
millətçiləri şəhər daxilində məqsədyönlü şəkildə şayiə yayırdılar
ki, müsəlmanlar «Dikaya diviziya» (“Vəhşi diviziya”) bölmələri
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ilə şəhərin digər millətlərdən olan əhalisini qırmağa hazırlaşırlar.
Guya onların məqsədi bütün Qafqaza sahib olmaq idi. Ermənilər
açıq müraciətlər yayaraq azərbaycanlı silahlılardan qorunmaq
üçün silahlanmağa və hazırlaşmağa çağırırdılar (3).
A.Kvasnikə görə, S.Şaumyan, Avakyan, Korqanyan və digər
bolşeviklər öz fəaliyyətlərini Bakıda genişləndirdikdən sonra şəhərdə vəziyyət mürəkkəbləşməyə başladı. Müəllif əslində, bu kimi
ermənilərin bolşevik ola biləcəyinə öz təəccübünü gizlətmirdi. O
qeyd edirdi ki, ermənilərdən təşkil olunan fəhlə, əsgər və matros
deputatları soveti digər hakimiyyət qurumlarının sıxışdırılmasını
müsəlman əhali çox narahatçılıqla qarşılayırdı. Bolşevikləşmiş ermənilərin hakimiyyətə sahib çıxmaları müsəlman əhali arasında
bolşevizmə olan inamı sarsıtdı. A.Kvasnikə görə, şəhər erməniləri
isə əksinə, yaranmış vəziyyətdən sevindilər və onlar ümid edirdilər ki, Şaumyan kimilərinin rəhbərliyi altında onlar müsəlman
əhalini sıxışdırmaqla Bakını və digər məntəqələri nəzarət altına
ala biləcəklər. Ona görə A.Kvasnik mart qırğınlarını Bakıda və digər məntəqələrdə müsəlman əhalini qırmaqla onların bütün əmlakının ələ keçirilməsi üçün ermənilərin müsəlman əhaliyə qarşı tətbiq etdiyi qəsd kimi qiymətləndirirdi (4).
Sovet tarixşünaslığında 1918-ci ilin mart ayının sonunda Bakıda tüğyan edən faciəli hadisələrin müsəlman milli qüvvələri tərəfindən planlaşdırıldığı və başlanıldığı barədə xeyli fikirlər mövcuddur (5). Bu məsələnin mahiyyət etibarilə belə olmadığı artıq
kimsədə şübhə doğurmur. Bakıda yetişmiş olan obyektiv və subyektiv şərait, eyni zamanda S.Şaumyanın söylədiyi etiraf bunu bir
daha sübut edir. O bildirirdi ki, biz əlimizə düşən bəhanədən istifadə etdik və bütün cəbhəboyu hücuma başladıq (6).
Belə bir qırğını başlamaq üçün qüvvələr nisbətində böyük üstünlüyə malik olan bolşevik-daşnak qüvvələri hücuma keçmək
üçün vaxtında bir bəhanə yaratdılar və həmin bəhanədən məharətlə istifadə etdilər. Bu bəhanə «Evelina» gəmisində Lənkərana
doğru hərəkət etmək istəyən milli qoşun bölmələrinin tərk-silah
edilməsi ilə bağlı idi (7). Heç şübhəsiz, «Evelina» gəmisi ilə bağlı
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olan hadisə ortaya çıxmasaydı, bolşeviklər niyyətlərinə nail olmaq
üçün başqa bir bəhanə axtarıb tapacaqdılar. Bununla belə, burada
Müsəlman korpusunun bölmələri ilə bağlı olan bir məqama diqqət
yetirilməsi yaxşı olardı. Bu da ondan ibarətdir ki, «Evelina» gəmisinin tərk-silah edilməsinə toxunarkən Müsəlman korpusu bölmələrinin nə üçün gəmidə olması və onların hara getməsinin məqsədi
ilə bağlı müxtəlif mülahizələr irəli sürülür. Həmin məsələnin aydınlaşdırılması mart hadisələrinin başlanmasında milli qüvvələr
üzərinə atılan ittihamların əsassızlığının anlaşılmasına kömək etmiş olardı.
Bəzi məlumatlara görə, Azərbaycanın milli qüvvələri Lənkəranda bolşeviklərə qarşı mübarizəni gücləndirmək üçün ora əlavə
dəstələr göndərməyi qərara almışdılar. «Evelina» gəmisindəki silahlılar da bu dəstədən idi (8). Bakı Soveti Lənkərandakı bolşevik
qüvvələrinin əzilməsinə yol verməmək üçün Müsəlman korpusunun «Evelina» gəmisinə yüklənmiş dəstəsini tərk-silah etməyi
qərara aldı.
Bir məlumata görə isə H.Z.Tağıyevin oğlunun dəfn edilməsi
bəhanəsi ilə Bakıda bolşevik hakimiyyətinə son qoymaq üçün
Lənkərandan Müsəlman korpusunun silahlı dəstəsi gəlmişdi (9).
Bakı Soveti də bunun qarşısını alanda şəhərdə vətəndaş müharibəsi başlandı.
Başqa bir məlumata görə isə, «Vəhşi diviziya»nın Lənkərandakı qoşun hissəsində xidmət edən H.Z.Tağıyevin oğlu Məhəmməd
təsadüf nəticəsində ölmüşdü. Xidmət yoldaşları onu Bakıda dəfn
edib geri qayıdanda Bakı Soveti onları tərk-silah etməyə çalışmış
və bu da mart hadisələrinin başlanmasına bir işarə olmuşdu (10).
«Vəhşi diviziya »nın Lənkəran qoşun hissəsi dedikdə heç şübhəsiz
ki, Müsəlman süvari divizionu nəzərdə tutulurdu. Bakı qırğınının
araşdırılmasına yer verilən bir tədqiqat əsərində də buna oxşar bir
versiya üzərində dayanılır və Bakıya dəfnə gəlmiş silahlıların
tərk-silah edilməsi həmin vaxt yeganə müsəlman hərbi strukturu
olan Lənkəran dəstəsinə vurulan ağır zərbə kimi qiymətləndirilir
(11). Lakin baş verənlərin izlənməsi və faktların tutuşdurulması
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bu söylənilənlərin həqiqəti tamamilə açıqlamamasını göstərir.
Çünki Bakıda milli qoşun hissələri elə çox deyildi ki, Lənkərana
əlavə kömək göndərilsin, ya Lənkəranda elə çox qüvvə yox idi ki,
onun köməyi ilə Bakı bolşevik və daşnaklardan təmizlənsin. Özü
də M.Tağıyevin dəfn mərasimində iştirak etmək üçün Bakıda Lənkərandan zabit Əsədullayev və cəmi 18 əsgər gəlmişdi (12). Bu
baxımdan Həmid Sultanovun söylədiyi versiya həqiqətə daha yaxındır. Onun yazdığına görə, “Bakıda burjuaziya daim hakimiyyəti ələ keçirməyə çalışırdı. O, əsgərlərə təlim keçməyə başladıqda bu, daha aydın nəzərə çarpdı. Lakin Qızıl qvardiyanın olması
əsgərlərin təlim keçməsini çətinləşdirdi. Odur ki, onları uzaq rayona göndərmək qərara alındı. Bunda məqsəd həm onların sıralarını daha da artırmaq, həm də zəhmətkeş siniflə ən yaxın vaxtlarda
başlıca mübarizə üçün möhkəm baza yaratmaq idi” (13).
Müsəlman korpusu komandirinin yuxarıda toxunulan əmrindən
də aydın olur ki, Bakıdakı milli qoşun bölmələrinin yaranmış vəziyyətdə Bakıdan çıxarılması məqsədəuyğun bilinmişdi (14).
«Evelina» gəmisi ilə bağlı hadisənin şahidinin yazdıqlarına görə
isə artıq bu işə başlanmışdı və həmin gəmidə Lənkəran süvari divizionunun silahlı dəstəsinin hərəkəti ilə bərabər, Bakıdakı müsəlman hərbi kursunun Lənkərana köçürülməsi nəzərdə tutulmuşdu (15). Bakı Soveti isə Bakıdakı qoşun hissələrinin şəhərdən çıxarılmasına nail olunması barədə qərar qəbul etsə də (16), dinc şəkildə qoşun bölmələrinin Bakıdan uzaqlaşmasına yol vermədi.
Çünki bolşeviklərin və onlarla silahdaş olan daşnakların məqsədi
yaranmış bəhanədən istifadə edərək Azərbaycan milli qüvvələrinə,
bütünlükdə azərbaycanlılara ağır bir zərbə vurmaq idi.
Beləliklə, mart ayının 29-da Bakıda vəziyyət xeyli dəyişdi. Axşam hava qaralandan sonra «Evelina» gəmisi 16-cı liman körpüsünə yan aldı. Gəmi lövbər salan kimi onun mühafizəsi təşkil edildi.
Aşağıda 5 nəfər hərbçi postda dayanmışdı. Onlardan biri praporşik
rütbəsində idi. Bundan xəbər tutan şəhərin Qırmızı qvardiya komendaturası gəminin yoxlanılması üçün silahlı qrup göndərdi. 4
nəfərlik bir qrup limana gələn kimi gəminin göyərtəsinə qalxmağa
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cəhd göstərdi. Postda dayanan yunkerlər icazəsiz gəmiyə qalxmaq
istəyən silahlıların qapısını kəsdilər. Səs-küyə gəmidən çıxan
yasavul Qırmızı qvardiyaçıların sorğu-sualına cavab verərək bildirdi ki, o, müsəlman hərbi məktəbinin komendantıdır və gəmi bu
məktəbi Lənkərana köçürməlidir. Qvardiyaçılar bu məlumatı alan
kimi qarnizon rəisi Avakyana xəbər çatdırdılar (17).
Gəminin kapitanı da verilən məlumatı təsdiqləyərək əlavə etdi
ki, göyərtədə yüzdən artıq əsgər, yunker və zabit vardır. Onda
«Evelina»nın hərəkətinin qarşısını almağa çalışan qvardiyaçıların
sayı da artırıldı. Bu dəstədəkilər 90 nəfərə çatdırıldı. Bir qədərdən
sonra Qabişevin və Koçarovun rəhbərliyi altında hərbi inqilab komitəsinin başqa bir dəstəsi limana gəldi. Onlar güc tətbiq edərək
göyərtəyə qalxmağa səy göstərdilər. Göyərtədəki silahlılar qvardiyaçıların bu həyasızlığına qarşı lazımi cavab verdilər. Əvvəlcə,
gəmiyə qalxmaq istəyənlərin bir neçəsi suya atıldı. Qvardiyaçılar
yenə əl çəkmədikdə onlara qarşı silah işlədildi. Atışmada qvardiyaçılardan 2 nəfər öldürüldü, 6 nəfər isə yaralandı (18).
Bundan sonra «Evelina» gəmisi limandan aralanıb hərəkətə
başladı. Alınan xəbərdən bir-birinə dəyən Bakı Sovetinin liderləri,
qarnizonun bolşevik rəhbərləri Müsəlman korpusunun əsgər və
zabitlərinin onlara tabe olmamasından qəzəbləndilər və bu hərbçilərə «dərs» vermək üçün təcili tədbirlər görməyə başladılar. Əvvəlcə, «Göytəpə» keşikçi gəmisi «Evelina»nın ardınca göndərildi.
Sonra «Evelina» gəmisinin geri qaytarılacağı təqdirdə onun göyərtəsindəkilərin sahilə çıxa bilməməsi üçün dənizkənarı bulvara silahlı dəstə göndərildi, başqa bir dəstəyə “Parapet” bağında yerləşərək 1-ci müsəlman diviziyasının qərargahı yerləşən «İsmailiyyə»ni nəzarət altına götürmək tapşırıldı. Başqa bir silahlı dəstə isə
«Qafqaz və Merkuri» cəmiyyətinin limanında döyüşə hazır vəziyyətə gətirildi. Bununla da kifayətlənməyən bolşeviklər yaxşı silahlandırılmış 60 nəfərlik dəstəni Naberejni və Merkuri küçələrinin
tininə göndərdilər. F.Solntsev və Q. Popovun rəhbərliyi altında
olan başqa bir dəstə isə Petrov meydanında yerləşdirildi (19).
Əmirovun partizan dəstəsi və digər Qırmızı qvardiya dəstələri də
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şəhərin müxtəlif məntəqələrində yerləşdirildilər (20).
Beləliklə, bolşeviklər təxminən 100 nəfərlik bir qüvvəni tərksilah etmək üçün özlərinin bütün qüvvələrini səfərbər etdilər. Qırmızı qvardiya dəstələrinin fəaliyyətinə rəhbərlik, əsasən, erməni
bolşeviklərə tapşırılmışdı. Onların arasında Avakyan, Əmirov,
Martikyan, Əsriyans və başqaları var idi. «Evelina» gəmisinin
qarşılanmasına hazırlıq görüldüyü bir vaxtda S.Şaumyan öz silahdaşı Əsriyansa və onun ətrafında toplaşanlara tapşırıq verdi ki,
ciddi hazırlıq görüb işarəyə hazır olsunlar və onlar müsavatçıların
qərargahına basqın edəcəklər (21). «Göytəpə» keşikçi gəmisinin
hədələri ilə geri qaytarılan «Evelina» gəmisi 20-ci liman körpüsünə yan alan kimi qvardiyaçılar tərəfindən mühasirə olundu. Solntsev, Popov, Kvidçenko, Batmanov, Martikyan və başqaları Müsəlman korpusunun əsgər və zabitlərindən tərk-silah olunmağı tələb
etdikdə gəmidəkilər «Müsavat» partiyasının rəhbərliyi ilə telefon
əlaqəsinə girdilər və oradan tərk-silah olmayaraq bütün dəstə ilə
qərargaha gəlmək tapşırığı aldılar (22).
Təxminən gecə saat 1-də Müsəlman korpusunun silahlı dəstəsi
gəmidən düşərək İçərişəhərə doğru irəliləməyə başladı. Bu vaxt
onlar üç tərəfdən qvardiyaçıların atəşləri ilə qarşılaşdılar. Müsəlman korpusunun döyüşçüləri qvardiyaçıların müqavimətini qırmağın mümkün olmadığını gördükdə yenidən geri qayıdıb 20-ci liman körpüsündə daldalandılar. Qvardiyaçılar silah gücünə onları
tərk-silah etməyə çalışdılar. Atışma bütün gecəni davam etdi və
yalnız səhər açılarkən müqavimət göstərməyin əbəs olduğu bilinəndə korpusun döyüşçüləri tərk-silah olmağa razılıq verdilər (23).
Beləliklə, narahatçılıq içində yaşayan azərbaycanlı əhali tərəfindən Müsəlman korpusunun döyüşçülərinin, əsasən, ermənilər
rəhbərlik edən qvardiyaçılar vasitəsilə zorla tərk-silah edilməsi
çox böyük qəzəblə qarşılandı. Mart ayının 30-da bütün gün ərzində azərbaycanlıların iştirakı ilə izdihamlı mitinqlər keçirildi və
tərkibinin təxminən 90 faizi erməni olan Bakı Sovetinin İcraiyyə
Komitəsi (24) tərəfindən azərbaycanlı əsgərlərin tərk-silah olunması kəskin etiraza səbəb oldu.
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«Eyni zamanda əsgərə qəsd edilməsini ordunun və xalqın şərəfinə qanlı təhqir» (25) sayan Azərbaycan milli hərəkatının fəalları
da iclas keçirib Bakı Sovetinin törətdiyi təxribata son qoyulmasını, Müsəlman korpusunun döyüşçülərindən alınmış silahların geri qaytarılmasını tələb etdilər (26). Belə bir tələblə Bakı Sovetinin
rəhbərlərinə də müraciət edildi və onlarla danışıqlar aparıldı. Mart
ayının 30-da gündüz saat 2-də Nəriman Nərimanov, Şaumyan və
M.Ə.Rəsulzadə görüşüb baş vermiş hadisə ilə bağlı danışıqlar
apardılar. Həmin görüşün iştirakçısı olan Həmid Sultanov xatirələrində yazırdı ki, ikisaatlıq danışıqlardan sonra «Hümmət» təşkilatı vasitəsilə həmin silahların geri qaytarılması qərara alındı.
M.Ə.Rəsulzadə də buna razılıq verdi. Lakin iki saatdan sonra,
axşam saat 6 radələrində Bazar küçəsində, Nikolayevski küçəsində, İçərişəhərdə və başqa yerlərdə atışma başladı (27).
Bakıda 3 gün tüğyan edən qırğınların şahidlərinin birinin ifadəsinə görə, həm müsəlmanlar, həm də daşnaklar silahların geri qaytarılması ilə bağlı danışıqları diqqətlə izləyirdilər. Gərginliyin dinc
yolla aradan qaldırıla bilmək ehtimalı ortaya çıxanda Şamaxı yolunda gizlənmiş ermənilər təxribata əl atdılar və bolşevik patrullarını atəşə tutdular (28). Bu isə şəhərdə müsəlman əhalisinin qırılmasına başlamaq üçün bir işarə oldu.
Hadisələrin şahidi olan A.Klügenin yazdığına görə, yaxşı silahlanmış və təlim keçmiş erməni əsgərləri çoxlu miqdarda pulemyotlarla hücum edirdilər. Ermənilər müsəlmanların evlərinə soxulur, bu evlərin sakinlərini qırır, onları qılınc və xəncərlə doğrayır,
süngülərlə dəlik-deşik edir, uşaqları yanan evlərin içərisinə atırdılar (29).
Elə həmin gecə S.Şaumyanın əmri ilə Əsriyansın silahlı dəstəsi müsavatçıların qərargahına basqın edib güclü atışmadan sonra
oranı tutdu. Əsriyansın ifadəsinə görə, həmin qərargahda güllə və
partladıcı maddələr hazırlanan xüsusi laboratoriya var idi (30).
Martın 30-da axşamdan xeyli keçmiş bütün şəhər qaynar qazana
çevrildi. Bakı Sovetinin silahlı dəstələri «İsmailiyyə»ni və İçərişəhəri mühasirəyə alaraq oradakı milli qoşun bölmələrini və müsa199

vatçı silahlıları susdurmağa çalışırdılar. Avakyanın təklifi ilə bir
dəstə silahlı adam Dənizkənarı bulvar boyunca mövqelər tutub
İçərişəhəri hədəfə aldı. Başqa bir çevik dəstə isə öz yerdəyişmələri
ilə İçərişəhərdə mövqe tutmuş Azərbaycan qüvvələrinin diqqətini
özünə cəlb etməklə «İsmailiyyə» və Qoşa Qala qapısı yaxınlığında vuruşan qvardiyaçıların işini yüngülləşdirməli idi (31). Burada
isə «Metropol» mehmanxanasının ( indiki Nizami adına ədəbiyyat
muzeyinin) damında və onunla Qoşa Qala darvazaları arasındakı
binanın damında qvardiyaçıların pulemyotları qurulmuşdu. Bu pulemyotlar «İsmailiyyə» binasını və İçərişəhərdə olan atəş mövqelərini hədəfə almışdılar (32).
Sovet tarixşünaslığına aid olan bəzi tarixi ədəbiyyatda bildirilir
ki, mart qırğınları günlərində bolşevik-daşnak qüvvələrinə qarşı
müsavatçıların praporşiklər mərkəzi, Müəlman korpusunun 1-ci
diviziyasının qərargahı mövqe tutumuşdular (33). Digər tarixi
ədəbiyyatda bolşevik-daşnak cütlüyünə müqavimət göstərən qüvvələri «müsavat qoşunları», «əks-inqilabi qüvvələr» və s. kimi anlaşılmaz ifadələrlə xarakterizə edilir.
Praporşiklər məktəbinin bu qanlı döyüşlərə girmək imkanı olmamasını qeyd etməklə, hər halda nəzərə almaq lazımdır ki, Müsəlman korpusuna məxsus olan nizami hərbi bölmələr bolşevikdaşnak cütlüyünə qarşı mümkün müqavimət göstərirdi. Bakı
kəndlərinin qoçu dəstələrinin də erməni vəhşilərinə qarşı səmərəli
mübarizə apardığı haqqında tarixi ədəbiyyatda müəyyən məlumatlar vardır. Bununla belə, hazırda elmi dövriyyədə olan materiallarda Bakıda hansı nizami milli hərbi bölmələrin erməni-daşnak qüvvələrinə qarşı mübarizə aparması barəsində qaneedici məlumatlara
rast gəlmək çətindir.
Amma ayrı-ayrı faktlar göstərir ki, belə bölmələr şəhərdə mövcud idi və azərbaycanlı əhalinin erməni qırğınlarından xilas etmək
üçün onların göstərdiyi müqavimət, hətta bolşevik rəhbərliyinin
xeyli narahatlığına səbəb olmuşdu. Milli silahlı dəstələrdən biri
Bayıl istiqamətində bolşevik-daşnak qüvvələrinin əl-qol açmasının qarşısını almaq istəyirdi. Burada baş verən hadisələrin şahidi
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olan bolşevik A.R.Kuzminski bildirirdi ki, milli qüvvələr, hətta
hərbi dəniz bazasının sovet qüvvələrinin qərargahı ilə olan əlaqələrini kəsməyə müvəffəq olmuşdular. Bolşevikləşmiş olan matroslar öz qüvvələri ilə milli qüvvələrə zərbə vurub bolşevik qərargahı
ilə birləşməyə cəhd göstərsələr də, buna nail ola bilmədilər. Əsasını «Qars» gəmisinin şəxsi heyəti təşkil edən dəstə qala divarları
ətrafındakı Qubernator bağı yaxınlığında milli qüvvələrin müqavimətini qıra bilməyərək geri çəkilməli olmuşdu (34).
Suraxanı və Əmircan istiqamətində də milli qüvvələr kifayət
qədər fəallıqla müqavimət göstərirdilər. Bu istiqamətdə cərəyan
edən hadisələrin iştirakçısı olan Avak Qukasyan adlı birisi bildirirdi ki, yalnız Bakıdan bolşeviklərə məxsus olan zirehli qatar gəlib çıxandan sonra müsavatçı qüvvələrin müqavimətini qırmaq
mümkün oldu (35).
Mövcud olan digər faktlara görə isə şəhərin mərkəzində, qala
daxilində və azərbaycanlıların yaşadığı məhəllələrdə qoçu dəstələri erməni vəhşiliklərinin qarşısını almağa çalışırdılar (36).
Tarixi ədəbiyyatda olan məlumata görə, martın 30-da əsas
hadisələr şəhərin Stanislav, Balaxanı küçələri, Parapet meydanı,
Nikolayevski küçəsi, Sahil küçəsi və Dənizkənarı bulvar dairəsində davam etdi. Milli qüvvələr, əsasən, evlərin damlarında mövqe tutmuşdular. Bir sıra küçələrdə isə səngərlər qazılmışdı. Qala
daxilində də milli qüvvələr könüllü müqavimət göstərirdilər. Bayılda isə hərbi dəniz limanının ələ keçirilməsinə cəhd göstərilirdi.
Lakin milli qüvvələr buna nail olmadılar (37).
Mart ayının 31-də milli qüvvələrin bir silahlı dəstəsi Yasamal
istiqamətində qvardiyaçı dəstələrlə üzbəüz gəlmiş, onlarla döyüşə
girməkdən çəkinməmişdi. Burada, hətta qvardiyaçıların mühasirəyə alınması təhlükəsi yaranmışdı. Belə bir vaxtda Bakı Soveti
ora zirehli avtomobillə bərabər, əlavə dəstə göndərmiş və yalnız
bu dəstə gələndən sonra milli qüvvələr geri çəkilmişdi (38).
Elə həmin gün milli qoşun bölməsi Suraxanıda olan qvardiyaçılar dəstəsini tərk-silah etdi (39). Sonra isə həmin bölmə Əmircan
və Bülbülədən keçib Sabunçu neft rayonuna doğru hərəkət etdi
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(40). Milli qoşunlardan olan başqa bir dəstə isə Bayıl-Bibiheybət
istiqamətində gərgin döyüşlər aparırdı. Həmin bölmə hərbi-dəniz
limanına xeyli yaxınlaşa bildi (41). Lakin burada qvardiyaçıların
müqavimətini qırmaq mümkün olmadı.
Döyüşlərin ən qaynar nöqtəsi Qoşa Qala qapısı və «İsmailiyyə»
binaları ətrafında idi. Ətrafdakı binaların damlarında qoyulmuş pulemyotların aramsız atəşi altında milli qüvvələrin mövqelərinə hücum çəkən bolşevik dəstələrindən birinə A.Mikoyan özü rəhbərlik
edirdi. Ancaq bu dəstələr də milli qüvvələrin atəş mövqeyini susdurmaqda hələlik aciz idilər (42). Belə olanda döyüşə yeni qüvvələr
gətirildi. Fəhlə qırmızı qvardiyası, 1-ci Beynəlmiləl alay, 36-cı Türküstan alayı Bakı Sovetinin əmri ilə döyüşə daxil edildi (43).
Bu qüvvələrin və Xəzər donanmasının şəxsi heyətinin döyüşə
qoşulması ilə Bakı Soveti və daşnak cəbhəsi xeyli gücləndirildi.
Donanmanın matros və zabitlərinin diqqətini şəhərdə baş verənlərin əsas mahiyyətindən yayındırmaq üçün onların arasında belə
bir şayiə yayılmışdı ki, müsavatçı qüvvələr İçərişəhərdə rus əhalisini qırıb məhv edirlər. Həmin xəbəri eşidən kimi matroslar bütün
hərbi texnikalarını döyüş vəziyyətinə gətirdilər (44). Matroslardan
200 nəfərlik bir dəstə isə küçə döyüşlərində iştirak edirdi (45).
Az-çox mövcud olan tarixi faktların araşdırılması belə bir qənaətə gəlməyə əsas verir ki, mart ayının 30-da milli qüvvələr bolşevik-daşnak qırğınlarının və azərbaycanlı əhaliyə qarşı həyata keçirilən kütləvi vəhşiliklərin qarşısının alınmasında müəyyən müqavimət göstərməyə nail oldular. Bu müqavimət olmasaydı, azərbaycanlı əhali arasında qırğınların sayı sözsüz ki, daha çox olacaqdı.
Milli qüvvələrin müqavimətinin tamamilə aradan qaldırılması
və milli qırğınlara kütləvi hal verilməsi üçün martın 31-də döyüşlərə əlavə bolşevik və daşnak qüvvələri cəlb edildi. Milli qüvvələrə qarşı aparılan döyüşlərin tənzimlənməsi və əlaqələndirilməsi
üçün isə mart ayının 30-da bolşeviklər tərəfindən «Bakı şəhəri və
rayonlarının inqilabi müdafiə komitəsi» yaradıldı. Bakının müdafiəsi adı altında yaradılmış bu komitəyə bir nəfər də olsa azərbay202

canlı daxil deyildi. Şəhərin ali hərbi-siyasi orqanı olan bu quruma
rəhbərliyi yenə S. Şaumyan öz əlində cəmləşdirmişdi. Doğrudur,
bəzi tarixi ədəbiyyatda N.Nərimanovun da bu komitəyə daxil
olduğu bildirilir (46). Amma İnqilabi Müdafiə Komitəsinin 31
mart 1918-ci il tarixli bəyannaməsində bildirilir ki, N.Nərimanov
bu komitəyə dəvət olunur. (47). Başqa sözlə, N.Nərimanov bu
Komitənin üzvü deyildi. Komitənin üzvlərinin və komitəyə dəvət
olunanların əksəriyyətini isə ermənilər təşkil edirdilər.
Ümumiyyətlə, mart ayının 31-də İnqilabi Müdafiə Komitəsi iki
dəfə bəyanatla çıxış etdi. Birinci bəyanatda daha çox bu yeni orqanın məqsəd və vəzifələri, onun tərkibi barədə məlumat verilir və
bildirilirdi ki, İnqilabi Müdafiə Komitəsi Bakı və onun rayonlarındakı bütün sovet təşkilatlarını özündə birləşdirən ali hərbi-siyasi
orqandır. Yəni bütün təşkilatlar İnqilabi Müdafiə Komitəsinə tabe
olmalı idilər. İkinci bəyanatda isə bolşevik qüvvələrinin həyəcanı
duyulmaqda idi. Bu bəyanatda bolşeviklər Bakıda sovet hakimiyyətinin təhlükədə olduğunu bildirərək əlində silah olanların hamısını «xalq düşmənləri»nə qarşı mübarizəyə (48) çağırdılar.
Bəyanat S.Şaumyan, A.Caparidze, Q.Korqanov və İ.Suxarsev
tərəfindən imzalanmışdı və onun mətnində Müsəlman korpusunun
bölmələri ilə bağlı məlumat bolşevik-daşnak təfəkkürünə uyğun
olaraq təhrif edilmişdi. Əvvəla, Müsəlman korpusu bütün hissə və
bölmələri «Vəhşi diviziya» kimi təqdim olunurdu. Halbuki, «Vəhşi diviziya» adlı bir struktur Birinci Dünya müharibəsi dövründə
mövcud olmuş və sonra da ləğv edilmişdi. Sonra da Müsəlman
korpusunun 1-ci diviziyası, Lənkəran müsəlman süvari divizionu,
Şamaxıdakı milli bölmələr əks-inqilabi qüvvələr kimi xarakterizə
olunur və onların qurumlanması bəylər partiyası olan «Müsavat»ın əks-inqilabi planlarının həyata keçirilməsi kimi qiymətləndirilirdi. Bəyanatda fəhlə, əsgər və matros deputatlarının Bakı
Sovetinin İcraiyyə Komitəsi və Qafqaz ordusunun Hərbi İnqilab
Komitəsi adından Bakıdakı sovet hakimiyyətinin qorunmasına
çağırış var idi. Sovet hakimiyyətinin təhlükədə olmasını deyəndə
bolşevik-daşnak liderləri az-çox mövcud olan milli silahlı qüvvə203

lərin erməni-bolşevik qırğınlarının qarşısının alınması üçün göstərdikləri müqaviməti nəzərdə tuturdular. Bəyanatda sonra da işlədilən
əks-inqilabi elementlər, cinayətkar elementlər, müsəlman kütlələrinin düşmənləri, şovinist elementlər ifadələrinin altında isə Bakıda
qırğınlar törədən erməni-daşnak dəstələri deyil, əksinə öz evini, öz
şəhərini və xalqını bu qırğınlardan qorumağa çalışan milli qüvvələr
və Müsəlman korpusunun bölmələri nəzərdə tutulurdu (49).
Bolşeviklər piyada qüvvələrlə tezliklə qarşıya qoyulan məqsədə çatmağın mümkün olmadığını gördükdə Xəzər donanmasının
güclü hərbi texnikasını işə saldılar. Ayın 31-də donanmaya məxsus olan hidrotəyyarə havaya qaldırıldı.
Bu təyyarə əvvəlcə, buxta üzərində 2 dövrə vurub sonra milli
qüvvələrin mövqelərinə tərəf uçdu. Hadisələrin şahidinin ifadəsinə
görə, bu təyyarə heç bir atəş açmadan geri qayıtdı (50).
Mövcud olan məlumatlara görə, «Qars» gəmisindən azərbaycanlı
əhalinin yaşadığı məhəllələrin topa tutulmasına A.Kuzminki rəhbərlik edirdi. Açılan ilk atəşlər dağlıq məhəllələrə doğru istiqamətləndirildi. «Qars» gəmisinin ardınca «Ərdəhan» gəmisindən də şəhərin
azərbaycanlı məhəlləsinə atəş açıldı. Bu gəmidə isə topların fəaliyyətinə P.Larionov adlı birisi rəhbərlik edirdi. «Krasnovodsk» gəmisi də
şəhərin atəşə tutulmasına cəlb edildi. Bu gəmi sahilə yan alaraq qala
daxilindəki məhəllələri pulemyot atəşlərinə tutdu (51).
Gəmilərin döyüşə qoşulmasının səbəbini İnqilabi Müdafiə
Komitəsi belə əsaslandırırdı: «İnqilabi Müdafiə Komitəsi qarşısında belə sual dayanırdı – biz ya əlimizdə bomba hər bir ev uğrunda
mübarizə aparmalı idik, ya da hərəkatı başqa vasitələrlə dayandırmalı idik. Səhər saat 10-da qərara alındı ki, qorxutmaq üçün toplardan bir neçə atəş açılsın (52). İnqilabi Müdafiə Komitəsinin
gəmi texnikasından şəhərə atəş açılması barədə əmri gəmilərə
matroslar Novak, Uvarov və Kuzminki çatdırdılar. Bu barədə göstərişi onlar İnqilabi Müdafiə Komitəsində A.Caparidzedən almışdılar (53). Atılan mərmilərin biri «İsmailiyyə» binasına, biri də
İçərişəhərdəki çoxmərtəbəli yaşayış evlərindən birinə dəydi. Həmin evdə milli qüvvələrin atəş mövqeyi var idi (54). Ağır topların
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işə düşməsi gözlənilmədən başlayan döyüşlərin aparılması üçün
lazımi hazırlıq görməyib əlaqəsiz şəkildə vuruşan milli qüvvələrin
(55) müqavimətini tam qırdı.
Aprel ayının 1-də Suraxanı, Əmircan və Bülbülədəki qüvvələr
səfərbər olunaraq bir daha daşnak-bolşevik təcavüzlərinə qarşı müqavimət göstərməyə cəhd etdi. Lakin onların gücü şəhərdən göndərilmiş olan qırmızızirehli qatarın qarşısını saxlamağa çatmadı və
milli qüvvələr geri çəkilmək məcburiyyətində qaldılar (56).
Saysız qırğınların qarşısının alınması üçün N.Nərimanovun təşəbbüsü ilə bolşeviklərlə milli qüvvələr arasında danışıqlar başlandı (57). Qarşıya qoyduqlarına nail olduqlarına əmin olan bolşeviklər milli qüvvələrə qarşı ultimatum irəli sürüb dərhal onun yerinə
yetirilməsini tələb etdilər. İnqilabi Müdafiə Komitəsinin bu ultimatumunda aşağıdakı şərtlər var idi:
1. Bakı fəhlə, əsgər və matros deputatları sovetinin hakimiyyəti
aşkar və danışıqsız olaraq qəbul edilsin və onun bütün sərəncamları yerinə yetirilsin.
2. Əks-inqilabi «Vəhşi diviziya» Bakı və onun rayonlarında
saxlanıla bilməz. Digər müsəlman milli hissələri, habelə erməni
milli qoşun hissələri ya Bakıdan çıxarılsın, ya da tamamilə fəhlə,
əsgər və matros deputatları sovetinə tabe edilsin. Əhalinin bütün
silahları fəhlə, əsgər və matros deputatları sovetinin tam nəzarəti
və qeydiyyatı altında olmalıdır.
3. Bakıdan Tiflisə və Bakıdan Petrovska olan dəmir yolunun
açılması təcili şəkildə təmin edilsin (58).
İnqilabi Müdafiə Komitəsi tələb edirdi ki, aprel ayının 1-də gündüz saat 3-ə kimi «Müsavat» partiyası və ya milli qüvvələri təmsil
edən hər hansı bir qurum irəli sürülən tələblərin qəbul olunması
barəsində cavab versinlər. Əks təqdirdə, İnqilabi Müdafiə Komitəsi
milli qüvvələrə zərbə endirilməsinin davam etdiriləcəyini bildirdi.
Milli qüvvələrin bu ultimatumu qəbul etməkdən başqa bir
çarəsi yox idi. Ancaq qərar heç də şəhərdəki qırğınları dayandırmadı. Erməni-daşnak qüvvələri ən amansız şəkildə şəhərin müsəlman əhalisini qırıb-çatmaqda davam edirdi. Erməni daşnakları
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kimsəyə rəhm etmir, qaçan qoca və qadınları və uşaqları da güllələyirdilər (59). Onlar silahlı dəstələrlə məhəllə-məhəllə gəzib
həm evləri, həm də idarələrin əşyalarını talan edir, qarşılarına
çıxanları süngüdən keçirirdilər. Erməni cəlladları, hətta bolşevik
olan azərbaycanlılara da rəhm etmirdilər. Bildirirdilər ki, kimliyindən asılı olmayaraq, hansı əqidəyə və hansı partiyaya məxsus
olmasına baxmayaraq, müsəlman olan məhv edilməlidir (60). Onlar İrandan gəlmiş fars tacirlərini də müsəlman olduğu üçün öldürürdülər (61). Bir neçə gün ərzində şəhərin azərbaycanlı hissəsini viranəyə çevirib əhaliyə sonsuz divan tutan erməni-daşnak
dəstələrinə Stepan Lalayev, Xristofor Dildarov, Dövlətov, Ambarum Melikov və s. kimi insani keyfiyyətlərini itirmiş cəlladlar
rəhbərlik edirdilər (62). Əllərinə düşmüş fürsətdən ifrat bolşevik və
daşnak ünsürləri elə məharətlə istifadə etdilər ki, nail olduqları nəticələrə özləri də sevinclərini gizlədə bilmirdilər. S.Şaumyan fəxrlə
bildirirdi ki, əldə olunmuş qələbə o qədər böyükdür ki, baş verənləri də kölgədə qoyur (63). Rusiya Xalq Komissarları Sovetinə
göndərdiyi məktubunda isə S.Şaumyan erməni-daşnak qüvvələrinin
Bakıda sonsuz qırğın törətdiyinə öz münasibətini belə bildirirdi: «...
Daşnakların da 3–4 min nəfərlik silahlı milli hissələri var idi ki, o
da bizim sərəncamımızda idi. Məhz onların iştirakı vətəndaş müharibəsinə milli qırğın xarakteri verdi. Lakin onun qarşısını almaq
mümkün olmadı. Biz bu işə şüurlu surətdə getdik» (64).
Bu sətirlər mart qırğınlarının başa çatdırılması ilə əlaqədar
S.Şaumyanın V.Leninə göndərdiyi məktubundan götürülmüşdür.
S.Şaumyan törətdiyi milli qırğınların miqyasının kiçildilməsi üçün
Müsəlman korpusunun və digər milli qüvvələrin Bakıda olan
bölmə və dəstələrinin sayını da yenidən əsassız olaraq təhrif olunmuş şəkildə göstərirdi. O qeyd edirdi ki, hər iki tərəfdən döyüşlərdə iştirak edən qüvvələrin sayı 20 min nəfər idi. S.Şaumyan
bunlardan 6 minini Qırmızı qvardiyaya, 4 minini isə daşnak qüvvələrinə aid edirdi. Onun sözlərindən belə bir qənaət hasil olunurdu ki, milli qüvvələrin və Müsəlman korpusunun şəhərdəki bölmələrinin şəxsi heyətinin sayı 10 min nəfər olmuşdur. Bu isə heç
206

bir halda mümkün deyildi. Çünki Bakıda olan bölmələrin şəxsi
heyətinin sayı yaxşı halda bir neçə yüzdən artıq ola bilməzdi.
Azərbaycanın milli hərbi qüvvələrinin şəxsi heyətinin 10 minə
çatdırılması çox-çox sonralar mümkün olmuşdu. Şəhərdə və ətraf
kəndlərdə mövcud olan silahlı qoşunların sayı da yaxşı halda bir
neçə yüz nəfər ola bilərdi. Yəni, bütünlükdə Bakıda milli qüvvələrə aid olan silahlıların sayı, hətta bir mini belə haqlaya bilməzdi.
Qüvvələr nisbətində bərabərlik olsaydı, bolşevik-daşnak qüvvələri Bakıda kütləvi qırğınlar törədə bilməzdilər. Əksinə, qüvvələr nisbətinin müqayisəolunmaz dərəcədə bolşevik-daşnakların
xeyrinə olmasının nəticəsi idi ki, onlar Bakı şəhərini viranəyə çevirə bildilər.
İfrat bolşevik və daşnak qüvvələrinin Bakıda azərbaycanlı əhaliyə qarşı törətdikləri kütləvi qırğın elə bir miqyas aldı ki, bolşeviklərlə əlbir olub Azərbaycanın milli qüvvələrinə qarşı döyüşə
atılmış 36-cı Türküstan alayının, Xəzər donanmasının, o cümlədən
«Ərdəhan» və «Krasnovodsk» gəmisinin əsgər və zabitləri baş verənlərdən dəhşətə gəldilər və günahsız qırğınların dayandırılmasını tələb etdilər. Bakı Soveti İcraiyyə Komitəsinin sədri A.Caparidze də bu tələbə tərəfdar çıxdı. Hərbi gəmilərin şəxsi heyəti
bildirdi ki, şəhərdə azərbaycanlıların qırılmasına son qoyulmasa,
erməni məhəllələri toplardan atəşə tutulacaqdır (65). İnqilabi bolşevik şüarları ilə Bakı hadisələrini nə qədər pərdələməyə çalışsalar
da, həm S.Şaumyan (66), həm də digər bolşeviklər (67) şəhərdə
müsəlman əhalisinin kütləvi surətdə qırılmasını etiraf etməyə
məcbur oldular. Sovet hakimiyyəti uğrunda mübarizə kimi qiymətləndirilən bu qırğınlar türk-Azərbaycan hərbi qüvvələri Bakıya
gəldiyi günə qədər davam etdi (68).
Şəhərdəki qırğınların törədilməsində erməni-daşnak qüvvələrinin
iştirakı o qədər aydın idi ki, vəziyyətin normallaşdırılması da məhz
həmin qüvvələrin zərərsizləşdirilməsində görülürdü. Bununla bağlı
Müsəlman Sosialist Partiyasının bürosu da İnqilabi Müdafiə Komitəsinə öz təkliflərini göndərdi. Həmin təkliflərdə Erməni Milli Komitəsinin buraxılması, Erməni Milli Komitəsinə tabe olan erməni milli
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ordusunun Bakıdan çıxarılması, Bakının müsəlman məhəllələrinin
təhlükəsizliyinin Qırmızı qvardiyaya yazılmış müsəlmanlar tərəfindən qorunması, şəhərin müsəlman məhəllələrinin ərzaqla təmin
edilməsinə diqqətin gücləndirilməsi irəli sürülürdü (69).
Hadisələrdən bir neçə gün sonra N.Nərimanov mətbuatda çıxış
edərək baş verənlərin sovet hakimiyyətini ləkələdiyini, onun üzərinə qara kölgə saldığını bildirir və S.Şaumyandan təcili tədbirlər
görülməsini tələb edirdi (70).
Bütün bunların nəticəsində bir neçə gün ərzində Bakıda minlərlə azərbaycanlı öldürüldü. Onların dəqiq sayı barədə göstərilən rəqəmlər bir-birindən xeyli fərqlənir. Müxtəlif mənbə və ədəbiyyatda onların sayı 10 min (71), 10 mindən çox (72), 10 minlərlə (73),
14 min (74), 15 min (75) göstərilir. Bir araşdırmada isə mart hadisələrini təhqiq edən istintaq komissiyasının materiallarına əsasən 11 min adamın öldürülməsi göstərilir (76). Müəllifin yazdığına görə, təkcə «Vulkan» cəmiyyətinin köhnə yanalma körpüsündə
6748 müsəlman meyidi qalaqlanmışdı. Bundan əlavə, şəhər əhalisinin 400 milyon manatlıq daş-qaş əmlakı oğurlanmışdı, xeyli
sayda ictimai və şəxsi binalar dağıdılıb yandırılmışdı (77).
Həyata keçirilən bu qırğınlardan sonra S.Şaumyan və onun
ətrafına toplaşmış olan ermənilər Bakıda bolşevik-daşnak diktaturası qurmaqla şəriksiz hakimiyyətə sahib oldular. Bununla da bolşeviklər və daşnaklar tərəfindən qarşıya qoyulmuş ilkin vəzifə yerinə yetirilmiş oldu. Amma onlar bununla da kifayətlənmirdilər və
daha böyük iddialar irəli sürürdülər – Azərbaycanın milli qüvvələrini bütünlüklə məhv etmək və sonra da bolşevik-daşnak hakimiyyətini bütün Azərbaycan ərazisinə yaymaq. Bakı qırğınlarından
dərhal sonra həmin iddiaların həyata keçirilməsi üçün əməli addımlar atıldı və bolşevik-daşnak qüvvələri Hacıqabul ətrafına,
Lənkəran və Şamaxı istiqamətinə göndərildi.
Mart qırğınlarından dərhal sonra Bakı və onun rayonlarının
İnqilabi Müdafiə Komitəsi şəhər bələdiyyəsinin buraxıldığını elan
etdi (78).
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2.Bolşevik-daşnak təcavüzünə qarşı müqavimətin təşkili
sahəsində Müsəlman korpusunun fəaliyyəti
Bakıda baş verən hadisələr həm Azərbaycan milli qüvvələri,
həm də Cənubi Qafqaz hökumətinin gürcü nümayəndələri tərəfindən çox böyük həyəcan və narahatçılıqla qarşılandı. Bolşeviklərin
kütləvi qırğın törətməklə hakimiyyəti ələ alması və yaranmış olan
vəziyyətin sabitləşdirilməsi məsələsi 1918-ci il aprel ayının 2-də
Cənubi Qafqaz seymində ciddi müzakirə edildi. Yollar naziri
Məlikaslanovun Bakı şəhərində tüğyan edən hadisələr barədə verdiyi geniş məlumatdan sonra gürcü menşeviklərinin liderlərindən
biri, daxili işlər naziri N.Ramişvili bildirdi ki, Bakıda hakimiyyətin ələ keçirilməsi gələcəkdə bütün Cənubi Qafqazda hakimiyyətin ələ keçirilməsi üçün bolşevik planlarının həyata keçirilməsinin başlanğıcıdır (79). Ona görə də N. Ramişvili bolşevizmin Cənubi Qafqazda genişlənməsinə yol verilməməsinə çağırırdı. İclasda çıxış edən Müsəlman sosialist blokunun lideri A.Səfikürdskinin
fikrincə, Bakıda bolşeviklərin əl-qol aça bilmələrinin əsas səbəblərindən biri milli qoşun hissələrinin kifayət qədər silaha malik olmaması idi. O, bunu Şamxorda hərbi eşelonların tərk-silah edilməsində lazımi qətiyyətlilik göstərilməməsi və silah ehtiyatının
artırılmaması ilə əlaqələndirirdi. A.Səfikürdski Cənubi Qafqaz hakimiyyətindən tələb edirdi ki, təcili surətdə özünümüdafiə və bolşevizmin ləğvi üçün ən qəti tədbirlər həyata keçirsin. Əks təqdirdə
Səfikürdskiyə görə, Müsəlman sosialist bloku özü də müharibəyə
qoşulacaq və bolşevik qüvvələrini məhv edəcəkdir (80).
M.Ə.Rəsulzadənin də Cənubi Qafqaz seymindəki çıxışı belə
qətiyyəti ilə seçilirdi. Bolşeviklərin qanunsuz əməllərinə son qoyulması tələbləri onun da çıxışının əsas məzmununu təşkil edirdi.
Məsələnin müzakirəsindən sonra seym Cənubi Qafqaz hökumətinə
tapşırıq verdi ki, həm Bakının İnqilabi Müdafiə Komitəsi ilə danışıqlar aparılsın, həm də bolşevik-daşnak hərbi qüvvələrinə qarşı
konkret addımlar atılsın. S.Şaumyanın rəhbərliyi altında olan İnqilabi Müdafiə Komitəsi ilə danışıqlar aparılması və Azərbaycan
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ərazisində dinc əhaliyə divan tutulmasının qarşısının alınması yollarının araşdırılması Cənubi Qafqaz Komissarlığı daxili işlər naziri
İ.Ramişviliyə tapşırıldı. İ.Ramişvili danışıqların aparılması üçün
İnqilabi Müdafiə Komitəsinə məktub göndərdi və onun rəhbərlik
etdiyi nümayəndə heyətinin Bakıya səfərinə zəmanət verilməsini
xahiş etdi. Bir müddətdən sonra İnqilabi Müdafiə Komitəsi bu
müraciətə cavab verdi. Cavabda bildirilirdi ki, Bakıda və onun ətrafında qırğınlar baş verməyib, yalnız əks-inqilabi bəy və xanlara
qarşı vətəndaş müharibəsi aparılıb. İnqilabi Müdafiə Komitəsi
əks-inqilabi qüvvələr adlandırdığı milli qüvvələrlə heç bir danışığa
gedilməyəcəyini və buna görə də Cənubi Qafqaz Komissarlığından
hər hansı sülh heyətinin Bakıya gəlməsinə ehtiyac olmadığını bildirdi. İnqilabi Müdafiə Komitəsi əksinə, Cənubi Qafqaz Komissarlığını milli qüvvələri silahlandırmaqda ittihamlandırdı və Cənubi Qafqaz Komissarlığının da məhz İnqilabi Müdafiə Komitəsini
müdafiə etməli olduğunu iddia edirdi. Buna görə bildirildi ki,
Cənubi Qafqaz Komissarlığının nümayəndə heyəti Bakıya buraxılmayacaqdır.
Hökumət tərəfindən Hərbi Nazirliyə tapşırıldı ki, Bakının və
onun ətrafının bolşeviklərdən təmizlənməsi üçün hərbi hissələr və
xüsusi vəsaitlər ayrılsın (81).
Бу гырьынлардан сонра Загафгазийа щюкумяти Бакы болшевикляри
иля мцбаризя цчцн 100 мин рубл пул, пийада вя сцвари щиссяляри, ики
тяййаря, зирещли гатар, чохлу силащ вя сурсат айырмаг барядя эюстяриш верди. Бязи мялуматлара эюря, Азярбайъанын милли гцввяляри
Шимали Гафгазын milli гцввяляринин лидери иля дя данышыглар апарараг юз щярякятлярини низамламаьа чалышмышдылар (82).
Даьыстанын милли гцввяляринин лидери Готсински иля апарылан данышыглардан сонра разылашдырылмыш фяалиййят планына эюря цч истигамятдян Бакы цзяриня щцъум едилмяси нязярдя тутулмушду. Шималдан имам Готсинскинин дястяси, qярбдян Загафгазийа щюкумятинин
гцввяляри, Щаъыгабул вя Шамахы истигамятляриндян Мцсялман
Корпусунун бюлмяляри ирялилямяли иди. Мясялян, мювъуд олан мялумата эюря, Щаъыгабул ятрафындакы дюйцшлярдя щям 7-ъи мцсялман алайынын, щям дя 8-ъи мцсялман алайынын бюлмяляри иштирак ет210

мишдиляр. Бурада Мцсялман kорпусунун башга бюлмяляри дя иштирак едирдиляр. Йени ачылмыш олан Милли hярбиййя mяктябинин баьланараг онун забит щейятинин Щаъыгабул ъябщясиня эюндярилмяси
дя (83) Мцсялман kорпусунун мювъуд олан бцтцн имканларынын
сяфярбяр едилмясиндян хябяр верир. Щаъыгабула эюндярилян дястянин эцръц силащлы бюлмяляри дя вар иди. Сайы тяхминян 2 мин няфяря чатан бу дястянин кечирдийи уьурлу дюйцшдян сонра апрел айынын еля илк эцнляриндя Щаъыгабул стансийасы тутулду. Müsəlman
korpusunun komandiri general-leytenant Ə.Şıxlinski gürcü korpusu bölmələrinin bu döyüş zamanı göstərdiyi böyük şücaəti dərin
razılıq hissi ilə qarşılayırdı. O yazırdı ki, Qafqaz müsəlmanları, o
cümlədən mənə həvalə olunan korpus bizim əzəli dostlarımız və
bugünkü döyüş dostlarımız olan qəhrəman gürcülərin qardaşlıq
köməyini heç vaxt unutmayacaqdır (84).
Исмайыл хан Зийадхановун рящбярлийи алтында олан 3 мин няфярлик башга бир дястя ися Шамахы цзяриня щцъума кечди, ясасыны Мцсялман kорпусунун сцвариляри тяшкил едян бу дястя дя уьурлу
дюйцш кечириб Шамахы шящярини тутду(85). Щям Щаъыгабулу, щям
дя Шамахыны тутан дястяляр бурада мющкямляндикдян сонра Бакы
цзяриня щцъума кечмяли идиляр. Щямин щцъумун нятиъяси имам
Готсинскинин şималдан щярякят едян дястясинин фяалиййятиндян чох
асылы иди.
İmam Qotsinskidən hərbi kömək almaq üçün Azərbaycanın
milli qüvvələrinin nümayəndələri Dağıstana gəlmişdilər. Temirxan Şurada azərbaycanlı nümayəndələrlə Dağıstan milli qüvvələrinin görüşü keçirildi. Dağıstandan Azərbaycana kömək göndərilməsi məsələsi müzakirə olundu (86). Sonra bu məsələ Milli
Komitənin vilayət icraiyyə komitəsinin geniş iclasında müzakirə
olundu və Bakıya Azərbaycanın milli qüvvələrinin köməyinə hərbi qüvvə göndərilməsi qərara alındı (287). Həmin qərara görə,
Bakı üzərinə artilleriya və pulemyotlarla təchiz edilmiş iki alay və
könüllü bölmələr göndərilməli idi. Bu barədə yerli qəzetlərdə də
məlumatlar çap olunmuşdu. «Cəridati Dağıstan» qəzeti həmin
günlərdə öz nömrələrində bolşeviklərin Bakıda törətdikləri əməllər, Azərbaycan müsəlmanlarını kütləvi surətdə qırmaları barədə
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yazılar verərək dağıstanlıları məzhəb qardaşlarının köməyinə çağırırdı. Bakıda baş verənlərdən, bolşevik-daşnak elementlərinin
günahsız azərbaycanlılara tutduqları divandan xəbərdar olandan
sonra çoxları qardaş köməyinə hazır olduqlarını bildirdilər. Nəticədə, imam Qotsinskinin dəstəsinə 1500 nəfərlik nizami hissələrdən başqa, 1000 nəfərlik könüllü toplandı (88).
Имам Готсинскинин Бакы цзяриня эюндярилян дястясиня полковникляр Д.Мусалийев вя М.Ъяфяров командирлик едирдиляр. Дястянин гярарэащ ряиси ися рус эенералы Лазарев иди. Бу дястянин
Бакыйа доьру щярякяти заманы Губада, Хачмазда вя Дявячидя
мювъуд олан милли гошун щиссяляри вя силащлылар она гошулдулар
(89). Апрелин 7-дя бу дястя артыг Хырдаланда дюйцшгабаьы мювге
тутмушду. Бакы ятрафында оларкян Мцсялман kорпусунун шящярдян
чыхмаьа мяъбур олмуш бязи бюлмяляри дя имам Готсинскинин
дястясиня гошулду(90).
Цч истигамятдя планлашдырылан щцъумларын гаршысыны алмаг цчцн
Бакы болшевикляри дя ъидди щазырлыг эюрцрдцляр. Бакыда шяриксиз щакимиййятин ялдя едилмясиндян илщамланан болшевик фяаллары мювъуд олан бцтцн потенсиалы сяфярбярлийя алдылар. Март айынын сонлары
вя апрел айынын яввялиндя Бакыда ъямляшмиш олан рус щярбчиляри
Даьыстанын вя Шимали Гафгазын bolşevik гцввялярин нязаряти алтында олдуьуну эюрцб бцтцн силащларыны кюнцллц сурятдя Бакы болшевикляриня тящвил верирдиляр. Кифайят гядяр силащ вя сурсат ялдя едян
болшевикляр бунунла yeni dəstələr силащландырмаг имканы газандылар (91). Апрел айынын 2-дя С.Шаумйан Rusiyanın bolşevik dairələrinə мяктуб эюндярди вя Бакыйа тяъили олараг щидроаероплан, дюйцш аеропланы вя онлара зярури олан тяъщизат яшйаларыныn эюндярilməsини хащиш етди. Имам Готсинскинин дястяси иля дюйцш башланана кими бу техника Бакыйа чатдырылды вя онлар бу дюйцшдя иштирак
етдиляр(92). Апрел айынын биринъи йарысында Щяштярхандан Бакыйа
чохлу силащ эятирилди(93). Апрел айынын 6-да Бакы вя онун районларынын Ингилаби Мцдафия Комитяси Бакынын варлы адамлары цзяриня
50 милйон рубл тязминат гойду ки, онлардан зорла алынаъаг бу пулун ясас щиссяси Гырмызы Ордунун тяшкилиня истигамятляндирилмяли
иди. Апрел айынын 8-дя ися Ингилаби Мцдафия Комитяси Бакы ящалиси
арасында сяфярбярлик елан етди. Bununla əlaqədar imzalanmış əmrdə
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deyilirdi ki, Petrovskdan sonra Bakını işğal etməyə çalışan vəhşi
ordudan xalq hakimiyyətini qorumaq üçün bütün hərbçilərin və silaha malik olanların səfərbərliyi keçirilir. Həmin şəxslər aprelin
9-dan 12-nə kimi təyin olunmuş yerlərə gəlib komandalara yazılmalı idilər. Qırmızı qvardiyanın da şəhərdə olan bütün bölmələri
səfərbərliyə cəlb olunmalı idilər (94).
Имам Готсинскинин дястясинин Хырдалан ятрафында дюйцшгабаьы
мювге тутмасы Бакы болшевикляринин ъидди тяшвишиня сябяб олду.
А.Ъапаридзе бир нечя азярбайъанлы иля Готсинскинин гярарэащына
эялиб Бакы мцсялманлары адындан онунла данышыг апарараг Бакынын
болшевик щюкумятинин танынмасына ъящд эюстярди. Даьыстанлы
гцввялярин гярарэащында А.Ъапаридзенин рящбярлийи алтында олан
адамлар Азярбайъан халгынын мянафейини тямсил едяъяк нцмайяндя щейяти кими гябул едилмяди.
Апрел айынын 7-дя Бакынын мцдафияси цчцн Ингилаби Мцдафия
Комитяси тяряфиндян Хырдалан истигамятиня эюндярилмиш олан зирещли автомобил даьыстанлы гцввяляр тяряфиндян топ атяшиня тутулду.
Atışmanın başlandığı xəbərini eşidən kimi, İnqilabi Müdafiə Komitəsi şəhər əhalisinə müraciət etdi. Bu müraciətdə Bakı bolşevikləri yenidən sovet hakimiyyətinin təhlükədə olduğunu, Bakı ətrafında Cənubi Qafqazın taleyinin həll edildiyini vurğulayır və onların
məğlub olacaqları təqdirdə şəhərdə orta əsrlər xanlığının, habelə türk
ağalığının bərqərar ediləcəyi ilə camaatı qorxudurdular. Fəhlə-kəndli inqilabının təntənəsinə nail olunması üçün İnqilabi Müdafiə Komitəsi bütün qüvvələri döyüşə hazır olmağa çağırırdı (95).
Ингилаби Мцдафия Комитяси сярянъамында олан бцтцн гцввяляри
дярщал Бакынын ятрафында йерляшдирди. Ямировун (ермянидир „
М.С.) рящбярлийи алтында олан дястя Гурд гапысында мцдафия
мювгеляри тутду. Башга бир дястя Гящрямановун (ермянидир „
М.С.) рящбярлийи алтында Хырдалан йахынлыьына эюндярилди. Бу дястя
Палчыг вулканы иля Хырдалан стансийасы арасында мцдафия мювгеляри
тутмалы иди (96). Хырдалан ятрафында матрос Йелсовун команданлыьы
алтында Хязяр донанмасынын да бир бюлмяси вурушурду (97). Болшевик гцввяляринин 1-ъи зирещли гатары да бу дюйцшя ъялб едилмишди.
Болшевикляр сцварилярдян ибарят чевик кяшфиййат групу да дцзял213

дяряк ону Хырдаланла Сумгайыт стансийасы арасына йерляшдирмишдиляр. Анъаг ирялийя чыхардылмыш олан бу бюлмя хцсуси бир фяалиййят
эюстяря билмяйяряк еля илк дюйцшдя эери чякилмяк мяъбуриййятиндя галды (98).
Хырдалан ятрафында дюйцшляр апрел айынын 8„10-ну арасында олду.
Бу дюйцшляр чох эярэин шякилдя башласа да, сонрадан имам Готсинскинин дястясинин фяалиййятиндя бир сцстлцк щисс олунмаьа башлады. Бязи мцяллифляр даьыстанлы гцввялярин мяьлуб едилдийини йазырлар (99). Яслиндя, онлар кюнцллц шякилдя дюйцшдян чыхмыш вя Даьыстана цз тутмушдулар (100). Даьыстанлы гцввялярин ня цчцн беля
етмяси барядя гяти фикир сюйлямяк чятиндир. Ола билсин ки, Бакы шящяри цзяриня щцъума кечян бцтцн гцввялярин бирэя фяалиййятинин
низамланмасынын гейри-мцмкцн олдуьу, айрылыгда апарылан дюйцшлярин ися эюзлянилян нятиъяни вермяйяъяйи айдын олдуьу цчцн
даьыстанлылар эери гайытмаьы лазым билмишдиляр.
Щяр щалда Хырдалан истигамятиндян эюзлянилян тящлцкянин совушмасы Бакы болшевикляриня ясас диггяти Щаъыгабул цзяриня ъямляшдирмяк имканы верди. Ингилаби Мцдафия Комитяси Щаъыгабул истигамятиндя мцсялман вя эцръц корпусларынын бирляшмиш гцввяляринин гаршысыны сахламаьа чалышараг диэяр мянтягяляря дя щярби
гцввяляр эюндярди. Апрел айынын 12-дя пулемйот вя артиллерийа иля
силащланмыш йени бир дястя Шамахыдан эери чякилмякдя олан болшевик гцввяляринин кюмяйиня эюндярилди. Апрел айынын 14-дя Александр Жандер эямисиня йцклянмиш болшевик дястяси Лянкярана
эялиб чыхды. Дястядя атыъы силащлардан ялавя 2 топ, 3 пулемйот вар
иди. Дястянин тяркибиндя ялавя олараг 40 няфярлик хцсуси пулемйотчулар бюлмяси вар иди ки, она да ермяни Арустамов рящбярлик едирди. Болшевик силащлы бюлмяляри апрел айынын 14-дя Лянкяран шящяри
цзяриня щцъума башладылар вя апрел айынын 19-да шящяря нязаряти
йенидян ялляриня алдылар (101).
Даща гызьын дюйцшляр ися Щаъыгабул ятрафында баш верди. Магаловун команданлыьы алтында олан мцсялман вя эцръц корпусларынын
щиссяляри Щаъыгабулу тутдугдан сонра бир нечя эцн онун ятрафында
мювге дюйцшляри эетди. Бирляшмиш милли гцввялярин бюлмяляри саь
ъинащдан щцъума кечяряк дцшмянин мцдафия хяттини йармаьа
ъящд эюстярдиляр. Лакин онлар Дуванны ятрафында дайанан болшевик
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силащлыларынын мцгавимятини гыра билмяйиб эери чякилдиляр. Ейни
заманда болшевик сцвари бюлмяляри Щаъыгабулу адлайыб милли
гцввялярин архасына доьру щярякят етмяйя ъящд эюстярдиляр. Онларын да бу ъящди баш тутмады вя эцълц мцгавимятля растлашдыгларындан эери чякилмяк мяъбуриййятиндя галдылар. Милли гцввялярин
мювгелярини дягигляшдирмяк цчцн болшевик команданлыьы щидропланлардан да истифадя едирди (102).
Щаъыгабул ъябщясиндя гцввя цстцнлцйц йаратмаг цчцн Ингилаби
Мцдафия Комитяси бура ялавя бюлмяляр эюндярмяйи планлашдырырды.
İnqilabi müdafiə üzrə qərargah rəisi olan Korqanovun məlumatında
bildirilirdi ki, Hacıqabul ətrafında döyüşlərin davam etdiyi günlərdə Petrovsk şəhərinə Xəzər donanmasının güclü bir ekspedisiyası
göndərilmişdi (103). Həmin ekspedisiyanın tərkibinə daxil olan
«Kazbek», «Anna Qukasova», «Vostok», «Parizyen» və «Dağıstan» nəqliyyat gəmiləri 36-cı Türküstan alayını öz göyərtəsinə alıb
«Ərdəhan» keşikçi gəmisinin mühafizəsi və müşayiəti ilə aprel
ayının 19-da müəyyən olunmuş nöqtəyə gəlib çıxdılar və Petrovsk
şəhərinə hücum üçün döyüşqabağı mövqelər tutdular (104). Aprel
ayının 20-də iki tərəfdən təşkil edilmiş hücum nəticəsində Petrovsk
şəhəri tutuldu (105) və beləliklə, şimala doğru uzanan yolları bolşeviklər öz nəzarəti altına ala bildilər. Petrovsk şəhərinin tutulması
Rusiya ilə yenidən əlaqələr yarada bilmək imkanı verdi.
Хязяр донанмасынын шяхси щейятинин бир бюлмяси дя Щаъыгабул
истигамятиня эюндярилмишди. Ялавя олараг бура зирещли гатарын да
эялмяси болшевик щиссяляринин зярбя гцввясини хейли артырды. Бурада ъяряйан едян щадисяляр Азярбайъанын милли щярякаты фяалларынын да ъидди нязаряти алтында иди. Гошун щиссяляринин илкин уьурларынын гаршысынын алынмасы, бир чох ъябщялярдя якс-нятиъялярин ортайа
чыхмасы, Щаъыгабул ятрафында мцсбят дяйишикликлярин йаранмамасы
онлары хейли наращат едирди. Йаранмыш вязиййятдян чыхыш йолларынын
тапылмасы мясяляси Загафгазийа щюкумятинин 16 апрел 1918 -ъи ил
тарихли иъласында мцзакиря едилди. Иъласын гябул етдийи гярарда милли
гцввялярин кечирдийи наращатчылыглар юз яксини тапмышды. Бу гцввялярин тякиди иля щюкумят Бакынын тутулмасы ишини йенидян Щярби Назирлийя вя Дахили Ишляр Назирлийиня тапшырды. Щюкумятин гярарында
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гошун щиссяляринин тяляб етдийи яшйаларын эюндярилмяси барясиндя
дя маддя вар иди(106).
İki gündən sonra Загафгазийа hökuməti yenidən Bakı məsələsinin müzakirəsinə qayıtdı. F.Xoyski bildirirdi ki, Bakıda azərbaycanlıların qırılması məsələsi Yelizavetpol quberniyasının bütün
məntəqələrində yerli əhali tərəfindən narahatçılıqla müzakirə
olunmuş və qəbul edilmiş qərarlarda türk qoşunlarından kömək istənilməsi vurğulanmışdır. F.Xoyskiyə görə, əgər Загафгазийа Bakıda yaranmış vəziyyətin sabitləşdirilməsi və azərbaycanlı əhalini
gözləyən təhlükənin aradan qaldırılması üçün təsirli tədbirlər görməzsə, onda Yelizavetpol quberniyasının əhalisinin qərarına qulaq
asmaq lazım gələcəkdir. F.Xoyski onu da əlavə edirdi ki, aldığı
məlumatlara görə, bolşeviklər Hacıqabul istiqamətində güclü döyüş planlaşdırırlar və ona görə də bu istiqamətdə görüləcək işlər sürətləndirilməlidir (107).
Загафгазийа hökumətinin azərbaycanlı üzvlərinin çıxış və təkidindən sonra bu məsələ ilə bağlı yeni bir qərar qəbul edildi. Həmin
qərarda hökumət Hərbi Nazirliyə tapşırırdı ki, Bakının azad edilməsi üçün planlaşdırılmış hissələrin hamısı dərhal cəbhəyə yola
salınsın. Eyni zamanda Bakı istiqamətinə alman hissələrinin, artilleriyanın, təyyarənin göndərilməsi təklif olundu. Maliyyə Nazirliyinə tapşırıldı ki, Bakı dəstəsinin rəisi üçün ayrılmış olan puldan
qalan 300 min rubl da onun sərəncamına göndərilsin (108).
Бунунла беля эюстярилян сяйляря бахмайараг, Магаловун команданлыьы алтында олан дястя болшевик гцввяляриня гаршы мцбаризядя ъидди бир цстцнлцк ялдя едя билмяди. Яксинə, онларын гаршысыны алдыгдан сонра болшевик гцввяляри апрелин 20-дя эцълц щцъум тяшкил етдиляр вя 4 саатлыг дюйцшдян сонра Щаъыгабулу işğal etdilər. Мцсялман вя эцръц корпусларынын бирляшмиш дястяси Щаъыгабулдан эери чякилди(109).
Hacıqabul ətrafında birləşmiş hərbi dəstənin uğursuzluğa düçar
olması Bakının yaxın günlərdə bolşevik qüvvələrindən təmizlənəcəyi ümidini puça çıxardı. Bu barədə xəbər alınan kimi Загафгазийа seyminin müsəlman fraksiyasının üzvlərinin təcili iclası keçirildi. Həyəcan və narahatçılıq içində çıxış edənlərin hamısı Hacıqabul
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ətrafındakı hərbi uğursuzluğun baş verməsində gürcü menşeviklərini günahlandırdılar. Onların fikrincə, gürcü menşevikləri bu məsələdə heç də qətiyyətli mövqe tutmamışdılar. Загафгазийа hökumətində aparıcı rola malik olan gürcü menşevikləri bir tərəfdən
bolşeviklərlə mübarizə aparmaq üçün hökumət qoşun hissələri
göndərir və onları hər şeylə təchiz edəcəyinə söz verirdisə, o biri
tərəfdən də qoşun dəstəsi üçün təchizat göndərilməsini hər vasitə
ilə ləngidirdi. Çıxış edənlər onu da əlavə edirdilər ki, polkovnik
Maqalovun hər gün həyəcan dolu teleqramlar göndərməsinə, zirehli qatar, toplar, mərmilər, pulemyotlar və patronlar göndərilməsini xahiş etməsinə baxmayaraq, hökumət bunlara heç bir diqqət
yetirmir və əməli bir iş də görmürdü (110).
Щаъыгабулун тутулмасы барядя Ялят гошун групунун командиринин Бакы вя онун районларынын Ингилаби Мцдафия Комитясиня
эюндярдийи мялуматда билдирирди ки, полковник Магаловун дястясинин сайы 2 мин nəfərdir. Онун тяркибиня мцсялман сцвари алайы,
мцсялман пийада алайы, пулемйот командасы иля бирликдя эцръц тялим таборунун бир бюлцйц, 4 ядяд топ вя 6 ядяд пулемйот дахил иди.
Дястяйя мцсялман, эцръц вя рус забитляри команданлыг едирди.
Онлар болшевик гошунларынын щцъuмунун гаршысыны ала билмяйиб
Тифлис истигамятиндя эери чякилдиляр (111).
Qafqaz cəbhəsi komandanının müavini olmuş general Qavril
Korqanovun yazdığına görə, Hacıqabul ətrafındakı döyüşdə bolşevik silahlılarından 7 nəfər öldürüldü və 22 nəfər də yaralandı.
Amma bu döyüşün nəticələrinə görə, Bakı ətrafında yaranmış olan
mühasirə dairəsini xeyli genişləndirmək mümkün oldu. Bu, bir tərəfdən Bakı bolşeviklərinin rəhbərlərinin böyük sevincinə səbəb
oldu, bir tərəfdən də Bakı daxilində onların hakimiyyətinin daha da
möhkəmlənməsinə yol açdı. Bundan sonra Xəzər dənizindəki hərbi
qüvvələr də Bakı Sovetinin hakimiyyətini qəbul etdilər (112).
Щаъыгабул ятрафында дюйцшляр эетдийи эцнлярдя, йяни апрел
айынын 17-дя болшевик-дашнак гцввяляри Шамахыда олан милли гошун щиссялярини дя эери чякилмяйя мяъбур етдиляр. Бура эюндярилмиш олан болшевик-дашнак бюлмяляринин башында Бакыда тцьйан
едян гырьынларын рящбярляриндян олан Т.Ямиров вя С.Лалайев ду217

рурдулар. С.Шаумйанын тяклифи вя тякиди иля бу адамларын совет щакимиййятини тямсил едян гцввялярин рящбяри тяйин едилмясиндя мягсяд Шамахыдакы милли гцввяляря, бцтцнлцкдя азярбайъанлы ящалийя
эцълц зярбя вурмаг вя орада болшевик дайаьыны мющкямлятмяк иди.
Азярбайъанлылара гяним кясилян Т.Ямиров və С.Лалайев кимиляри
ятрафына топладыглары дашнак елементляри иля С.Шаумйанын вя ифрат
болшевик рящбярлийинин етимадыны лазымынъа доьрултдулар, Шамахы
ящалисиня ганлы диван тутдулар. Бакы щадисялярини тякрар едян дашнак
елементляри Шамахынын мцсялман ящалисини сцнэцдян кечирдиляр
(113). Namusunun tapdanmasına razı olmayan qadınlar qızlarının
əlindən tutub yanan evlərin içinə girirdilər (114). Faciələrin miqyası,
hətta onun şahidi olan bəzi erməniləri də dəhşətə gətirirdi (115).
Hələ Şamaxıya çatmamış daşnak elementləri yolları üstündə
olan 8 Azərbaycan kəndini viran qoymuşdular. Şamaxı ətrafında
milli qoşun bölmələri şəhəri əhatə edən qoşunlara müqavimət göstərməyə çalışsa da, gərgin döyüşlərdən sonra bolşevik qüvvələri
Şamaxıya daxil ola bildilər. S.Lalayevin daşnak dəstəsi dərhal evlərə soxulmuş və məhəllələrə od vurmuşdu (116).
Yerli erməni əhalisi də S.Lalayevin dəstəsinə qoşulub talan və
qətllərdə iştirak edirdi. Onlar qarşılarına çıxan heç bir azərbaycanlını
sağ buraxmırdılar. Meyidlər bütün küçələrə səpələnmişdi. Yaşayış
evləri ilə bərabər, Şamaxının Cümə məscidi də yandırılmışdı (117).
Bakıda olduğu kimi, Şamaxıda da daşnaklar tərəfindən törədilən
faciələr elə geniş miqyas aldı ki, bolşeviklər tərəfindən ora xüsusi
komissiya göndərildi. Bu komissiyanın rəyindən sonra hadisələri
təhqiq etmək üçün Kojemyakovun rəhbərliyi altında fövqəladə
hərbi istintaq komissiyası yaradıldı. Fövqəladə komissiya müsəlman əhalisinə qarşı törədilən vəhşiliklərdə S.Lalayevi təqsirkar bilərək həbs etdi. Lakin S.Şaumyanın şəxsən işə qarışması nəticəsində əvvəlcə S.Lalayev həbsdən azad edildi, sonra isə Şamaxıdakı
qırğınların törədilməsində erməni-daşnak elementlərini təqsirkar
bilən fövqəladə istintaq komissiyası ləğv edildi (118).
Гырьын эцнляриндя Шамахы шящяри йерля-йексан едилмиш, 80
Азярбайъан кянди виран гойулмуш, 15 мин ящали ев-ешийиндян
дидярэин дцшмцшдц (119).
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Апрел айынын 21-дя Салйанда да Совет щакимиййяти елан едилди.
М.Язизбяйовун рящбярлийи алтына верилмиш олан болшевик бюлмяляри
демяк олар щеч бир мцгавимятя раст эялмядян Салйана дахил олдулар (120).
Апрел айынын 23-дя ися Губа шящяриндя Совет щакимиййяти елан
едилди. Həmin gün bura gələn bolşevik silahlı bölmələri şəhərin
mərkəzi meydanında sovet hakimiyyətinin tanınması barədə əhaliyə ultimatum verdilər. Uzun çəkən söhbətlərdən, müzakirələrdən
və danışıqlardan sonra camaat sovet hakimiyyətini tanıdığını bildirməli oldu (121).
Bir neçə gündən sonra ətraf kəndlərin ləzgi silahlıları Qubanı
mühasirəyə alıb bolşeviklərin uzaqlaşmasını tələb etdilər. Bolşevik
rəhbərliyi razı olmadıqda tərəflər arasında atışma başladı. Bolşevik
qüvvələrinə bir top və pulemyotla silahlanmış əlavə kömək gəlsə
də, onların müqaviməti çox sürmədi və şəhəri tərk etməli oldular.
Şəhərdən çıxarkən həbsxanadan azad etdikləri erməniləri də özləri
ilə apardılar (122).
Xəbər Bakıya çatanda bolşevik hökuməti sovet hakimiyyətinin
elan edilməsinin Bakı və Şamaxı təcrübəsini Qubaya da tətbiq etdi.
Burada sovet hakimiyyətinin qurulması üçün daşnak elementlərindən ibarət böyük bir dəstə düzəldildi. Onun rəhbəri isə qatı millətçiliyi ilə tanınan daşnak Hamazasp təyin edildi. Bu dəstə may ayının
1-də güclü top atəşlərindən sonra Qubaya daxil oldu və bununla da
şəhərdə qırğınlar başladı. Ermənilər qarşılarına çıxan azərbaycanlıları öldürür və evləri yandırırdılar (123).
Qubada sovet hakimiyyətinin təmsilçisi olan Gelovaninin ifadələrinə görə, Hamazaspın dəstəsi S.Şaumyanın arzusu ilə başqa
komissarlarla razılaşdırılmadan Qubaya cəza dəstəsi kimi göndərilmişdi. Dəstənin tərkibinə daxil olan 2 minədək adamın hamısı ermənilərdən ibarət idi. Bu faktı Hamazasp özü də qubalılar qarşısındakı çıxışında etiraf etdi. O açıq-açığına bildirirdi ki, bura qisas
üçün gəlmişdir və Şamaxıda olduğu kimi Xəzər dənizi boyu Dağıstan sərhədlərinədək bütün kəndləri yerlə-yeksan etmək tapşırığı
almışdır (124).
Beləliklə, silah gücünə və sonsuz faciələr hesabına Bakı bolşe219

vikləri Bakıda və quberniyanın bir-sıra məntəqələrində sovet hakimiyyətini qurmağa müvəffəq oldular. Lakin onlar bununla heç də
kifayətlənmək fikrində deyildilər. Milli qoşun hissələrinin xeyli
zəif olmasından və Загафгазийа seymindəki fikir ixtilafından istifadə edərək qərbə doğru irəliləmək niyyətini bolşeviklər heç də gizlətmirdilər. Onların fikrincə, bir qədər qətiyyətlilik nümayiş etdirsəydilər, 1918-ci ilin yazınadək daha böyük əraziləri öz təsir dairəsi
altına ala bilərdilər. Şaumyan sonralar V.Leninə göndərdiyi məktubda belə yazırdı: “Biz Bakıdakı vətəndaş müharibəsindən sonra
az bir qüvvə ilə ora (Gəncəyə) yerimiş olsaydıq, daha yaxşı olardı.
O zaman vəziyyət xeyli əlverişli idi” (125).
Bakı bolşevikləri liderlərinin fikrincə, hələ 1918-ci ilin yanvarında Azərbaycanın milli qüvvələrinin cəmləşmiş olduğu Gəncəyə
hücum etmək üçün yaxşı imkan var idi. Çünki o zaman Azərbaycanın milli qüvvələri çox zəif və qeyri-mütəşəkkil idi. Onların
Türkiyə ilə elə bir əlaqəsi yox idi. Cəbhədən qayıdıb Bakıda toplaşmış olan rus qüvvələri isə Gəncəni almağa kömək edə bilərdi (126).
Bakı bolşevikləri münasib saydıqları imkanları əldən buraxmağa təəssüflənsələr də, nəinki Gəncəni, hətta Tiflisi tutmaq və
bütün Cənubi Qafqazda sovet hakimiyyəti elan etmək niyyətindən
əl çəkməmişdilər. Xüsusən 1918-ci il aprel ayının 22-də Загафгазийаnın müstəqil Demokratik Federativ Respublika elan edilməsindən sonra bu istiqamətdə görüləcək işlərin sürətləndirilməsinə
başlandı. Qarşıya qoyulan planın reallaşdırılması üçün Qırmızı ordunun gücləndirilməsinə xüsusi fikir verilirdi və bu məsələ 1918-ci
il aprel ayının 25-də yaradılmış Bakı Xalq Komissarları Sovetinin
qarşıya qoyduğu başlıca vəzifələrdən biri idi. Özünün 1 may
1918-ci il tarixli bəyanatında Bakı Xalq Komissarları Soveti elan
edirdi ki, sovet hakimiyyətinin son təntənəsi və bu hakimiyyətin
bütün Cənubi Qafqaza yayılması üçün qalibiyyətlə başlanmış vətəndaş müharibəsi davam etdirilməlidir. Bunun üçün isə hər şeydən
əvvəl güclü Qırmızı orduya malik olmaq lazımdır (127).
Məlumdur ki, bolşevik ideologiyasının xidmətində dayanan silahlı dəstələrin yaradılmasına hələ xeyli əvvəldən başlanmışdı. Bir
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sıra hissələr komplektləşdirilmiş və onlar lazımi sayda silah və
texnika ilə təchiz edilmişdi. Aprel ayında isə Qafqaz Ordusu Hərbi
İnqilab Komitəsi nizami Qafqaz Qırmızı ordusunun formalaşdırılmasına girişdi. Bu sahədə təşkilati işlərin gücləndirilməsi üçün
Hərbi İnqilab Komitəsinin sədri Q.Korqanov hərbi dəniz işləri komissarı kimi Bakı Xalq Komissarları Sovetinə daxil edildi (128).
Qırmızı bolşevizmin gücləndirilməsi istiqamətində aтылан аддымлардан бири болшевик гцввяляри иля дашнак гцввяляринин рясми
шякилдя бирляшдирилмясинин елан едилмяси олду.
Əslində, bu planın rəsmiləşdirilməsi üçün ilk addım aprel ayının
20-də, Hacıqabul ətrafında bolşevizm bayrağı altında birləşmiş
hərbi qüvvələrin əldə etdiyi uğurdan sonra atılmışdı. Həmin gün
Bakı şəhərinin İnqilabi Müdafiə Komitəsi Erməni Milli Şurasına
xəbərdarlıq edərək xüsusi erməni milli dəstələrinin ləğv edilməsi
və həmin qüvvələrin bolşeviklərin himayəsi altında yaradılan beynəlmiləl alayın tərkibinə daxil edilməsini tələb etdi. Həmin xəbərdarlıqda bildirilirdi ki, şəhərdə milli qoşun hissələrinin mövcudluğu qadağan olunur və belə qüvvələr yalnız sovet hakimiyyətinin
bayrağı altında fəaliyyət göstərə bilərdilər (129).
Erməni milli qoşun hissələrinə qarşı irəli sürülmüş bu tələbi şərh
edərkən general Qavril Korqanov bildirirdi ki, bu tələb əslində, erməni-daşnak qüvvələrinin maraqlarına cavab verirdi. «Çünki yalnız Xəzər donanmasına malik olan və Həştərxanda öz bazası olan
bolşeviklər yaradılan hissələrin təchizi və mübarizənin davam etdirilməsi üçün erməniləri silah, ərzaq və təchizatla təmin edə bilərdilər». Erməni generalı Korqanov sonra da yazırdı ki, Bakı Sovetinin rəhbərliyi altında qırmızı qüvvələrin təşkili görüntüsü yaradılsa da, əslində, bu qüvvələr erməni qüvvələri idilər. Çünki onların şəxsi heyətinin 95 faizini ermənilər təşkil edirdilər. (130).
Бу аддымын дашнак миллятчи планларынын реаллашдырылмасы цчцн
даща мцнасиб васитя олдуьуну анлайан Ермяни Милли Шурасынын
лидерляри дярщал болшевиклярин тялябляри иля разылашдыьыны билдирдиляр.
Апрел айынын 26-да Ингилаби Мцдафия Комитяси иля Ермяни Милли
Шурасынын бирэя иъласы олду. Иъласын гярарында дейилирди:
1. 2-ъи ермяни ещтийат пийада алайы ляьв олунур. Онун бир щиссяси
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Амазаспын таборуна дахил олур, башга щиссяси ися йарадылмагда
олан Гырмызы совет таборларына бирляшдирилир.
2. Амазаспын табору йенидян гурулур, там шякилдя Совет щакимиййятиня табе етдирилир вя Гырмызы Ордунун 16 вя 17-ъи таборлары ады алтында Гырмызы Ордуйа дахил олур (131).
Ясасыны руслар вя ермяниляр тяшкил едян силащлы дястялярин бирляшдирилмяси нятиъясиндя 1918-ъи ил май айынын орталарында Бакыда 18
мин ясэяр вя забитдян ибарят 19 атыъы табор вар иди. Бу щярби
щиссяляр 4 атыъы бригадада бирляшдирилмишди ки, онлар да бирликдя Гырмызы Ордунун 1-ъи Гафгаз корпусуну тяшкил едирдиляр (132). Корпусун команданлыьы ермяни-дашнак елементляринин ялиндя иди.
Онун командири Газаров, гярарэащ ряиси ися Аветисов иди.
Бакыдакы Гырмызы Ордунун бир нечя топчу батарейасы, цч зирещли
гатары, 3 пулемйот командасы, 10-дан артыг тяййаряси вар иди (133).
Артиллерийа батарейаларынын сярянъамында 12 сящра, 3 даь топу вя 4
ядяд мортир вар иди. Мярмиляр сайъа аз олса да, эцлля ещтийаты тяхминян 9 милйона чатырды. Силащлы гцввялярин фяалиййятиня рящбярлик етмяк цчцн май айынын 24-дя Али Щярби Шура йарадылды. Бу орган техники ихтисаслар цзря кадрларын сяфярбяр едилмясиня, тялиматчы мяктябиндя вя топчу курсунда забитлярин щазырланмасына диггяти артырды
(134).
Erməni generalı Qavril Korqanov da (Bakı Sovetinin hərbi-dəniz
işləri üzrə komissarı Qriqori Korqanovla qarışdırılmamalıdır–red.)
Bakı Sovetinin rəhbərliyi altında 4 briqadanın təşkil edildiyini və
sonradan bu briqadaların bir diviziyada birləşdirilməsi planının
olduğunu yazırdı. Onun qeydlərinə görə, ilkin plana görə, hər briqadada 4 tabor olmalı idi. Amma sonradan hərbi qüvvələrin sayının
artırılması zərurəti yarandı və onda taborların sayı 29-a çatdırıldı.
General Korqanovun məlumatına görə, Bakı Soveti qoşunlarının
sərəncamında 54 ədəd üçdüyməli toplar var idi. Həmin toplardan da
6 səhra, 2 haubitsa, 1 dağ batareyası, bütünlükdə 9 batareya təşkil
edildi. Bundan başqa, Bakı Sovetinin sərəncamında 2 atlı eskadronu,
istehkam taboru və zirehli avtomobillər dəstəsi var idi (135).
Bakı Sovetinin hərbi qüvvələrinin yenidən təşkilatlandırılması
başa çatan kimi dərhal da milli qüvvələrlə mübarizəyə cəlb edildi222

lər. Bu işdə əsas məqsəd Bakını şimal və cənubla birləşdirən yolları
azad etmək, şəhəri mühasirədən çıxarmaq və Rusiya ilə daha davamlı əlaqələr yaratmaq idi. 1918-ci il may ayının ilk günlərində
Bakı Sovet qoşunlarının bir dəstəsi şimala göndərildi və həmin dəstə əvvəlcə ciddi bir müqavimətə rast gəlmədən Temir xan Şuraya
qədər irəlilədi və bu barədə xəbər Bakı Soveti tərəfindən böyük
sevinclə qarşılandı (136).
Lakin sonradan yerli milli qüvvələr fəallaşaraq Bakı Soveti
qüvvələrinə qarşı müqaviməti gücləndirdilər. General Qavril Korqanovun yazdığına görə, bu fəallaşmanın nəticəsi kimi milli qüvvələr tərəfindən may ayının 8-də Qubanın erməni qarnizonu məhv
edildi. Bundan sonra milli qüvvələr Xaçmaz ətrafında toplaşmağa
başladılar. Milli qüvvələrin Xaçmaz ətrafında güclənməsi və Qubanı da nəzarət altına alması Temir xan Şuraya qədər irəliləmiş erməni-bolşevik dəstəsini təhlükə altında qoya bilərdi. Başlıcası isə
Bakının şimalla əlaqəsini kəsə bilərdi. Ona görə Bakı Soveti qərara
aldı ki, şimal istiqamətinə yeni bir dəstə göndərilsin. Qavril Korqanova görə, bu dəstə 1,5 tabordan, 2 eskadrondan və 2 ədəd topdan
ibarət idi. May ayının 9-da bu dəstə Xaçmaz yaxınlığında milli qüvvələrlə qarşılaşaraq onların müqavimətini qırdı. Milli qüvvələr bütün
gücünü toplayaraq Quba şəhərini qorumağa çalışsalar da, 8 saatlıq
müqavimətdən sonra şəhəri tərk etmək məcburiyyətində qaldılar
(137 ).
1918-ci il may ayının 20-də Azərbaycan ərazisində aşağıdakı
hərbi şərait mövcud idi. Bakı–Tiflis dəmir yolu xətti boyunca hər
iki tərəfin qüvvələri Hacıqabul ətrafında mövqe tutmuşdular. Qırmızı qüvvələr burada hələlik müdafiə mövqeyində dayanmışdılar
və onların qarşısında dayanan başlıca vəzifə milli hərbi qüvvələrin
Bakıya doğru irəliləməsinin qarşısını almaq idi. Qırmızı qüvvələr
15 tabordan və toplardan ibarət idi. Milli qüvvələr isə imkanlarının
yetərli olmaması üzündən qırmızı qüvvələrin müqavimətini yara
bilmirdilər. Bakı–Şamaxı yolu boyunca da milli qüvvələrin hərəkəti Şamaxı ətrafında dayandırılmışdı. Buradakı qırmızı qüvvələr
həm möhkəmləndirilmişdi, həm də yerli qeyri-azərbaycanlı kənd223

lərin əhalisi bu qüvvələrə dəstəyi gücləndirmişdi. Lənkəran istiqamətinə 2 qırmızı tabor göndərilmişdi və bu taborlarla Lənkərana
qədər olan Xəzərsahili ərazi bolşeviklərin nəzarəti altına alınmışdı.
Şimal istiqamətində isə Bakı Sovetinin böyük bir hərbi dəstəsi
Petrovska qədər irəliləmişdi. Bu dəstə 2 min nəfərdən ibarət idi və
zirehli qatar tərəfindən müşayiət olunurdu. Xəzərin Petrovska yaxın sahillərində «Astrabad» hərbi gəmisi və hidrotəyyarələr dayanırdı. Bir tabor qüvvə isə Biləcəri–Petrovsk arasındakı dəmir yolu
xəttinin mühafizəsi ilə məşğul idi. Dərbənddə də bir qırmızı dəstə
və «Qars» hərbi gəmisi var idi. Bir hərbi gəmi də Lənkəran istiqamətinə göndərilmişdi (138). Yəni Bakı Soveti milli qüvvələrin zəifliyindən istifadə edərək qısa müddət ərzində bütün istiqamətlərdə
böyük təhlükəsizlik zonası yarada bilmişdilər. Bu isə artıq imkan
verirdi ki, Bakı Soveti bütün qüvvələri səfərbər edərək Gəncə və
Tiflis istiqamətində hücuma keçsin və sovet hakimiyyətini bütün
Cənubi Qafqazda bərqərar etsin.
1918-ci ilin aprel ayında Hacıqabul ətrafındakı döyüşdə geri çəkilmək məcburiyyətində qalan müsəlman və gürcü korpuslarının birləşmiş dəstəsinin bölmələri 1918-ci il may ayının 21-də yenə burada
mövqe tutmuş bolşevik qüvvələri ilə döyüşə girdilər. Ancaq bolşeviklərin burada yerləşdirdikləri qüvvələr birləşmiş qoşun bölmələrinin bu hücumunun qarşısını da aldılar (139). Əsasən, süvarilərdən ibarət olan milli qoşun bölmələri Hacıqabulda Qırmızı ordunun piyada hissəsinin və artilleriyasının müqavimətini qıra bilməyərək əvvəlki mövqelərinə çəkildilər. Hərbi dəniz işləri üzrə komissar Q.Korqanov Xalq Komissarları Sovetində bu barədə etdiyi
məruzəsində Bakı ətrafında, o cümlədən Hacıqabulda milli qoşun
hissələrinin növbəti hücumunun qarşısının alınmasına sevindiyini
bildirsə də, bütünlükdə passiv müdafiədə dayanmağın qarşıya
qoyulmuş məqsədlərə çatmaq üçün düzgün olmadığını vurğulayırdı.
Onun sözlərinə görə, Ermənistanda və Gürcüstanda xalq kütlələri
intizarla Qırmızı ordunun yolunu gözləyirdilər və əgər irəliyə doğru
qəti hərəkət başlanmasaydı, türk qoşunları Azərbaycan ərazisində
möhkəmlənərək Bakıya doğru irəliləməyə başlayacaqdılar (140).
224

Bakı Xalq Komissarları Sovetinin sədri S.Şaumyan da bu mövqedə dayanmaqla bərabər, belə bir planın həyata keçirilməsinin
ilhamçısı və təşkilatçısı idi. V.Lenin tərəfindən Cənubi Qafqazın
fövqəladə komissarı təyin edilmiş S.Şaumyan Cənubi Qafqazda
hakimliyin tezliklə ələ keçirilməsi üçün sürətlə irəli hərəkət etməyin zəruriliyini bildirirdi. Qarşıya qoyulan planların mahiyyətini
inqilabi-bolşevik şüarlarla pərdələməyə çalışan S.Şaumyan milli
hisslərindən güc alan niyyətlərinin reallaşdırılmasında ilk növbədə
erməni-daşnak qüvvələrinə arxalanırdı. Ətrafına topladığı daşnak
qoşun dəstələrinə dayaqlanmaqla bərabər, S.Şaumyan Yelizavetpolda, bu quberniyanın digər qəzalarında və Gürcüstanda yaşayan
ermənilərin onunla həmfikir olacağına da şübhə etmirdi. O, Rusiya Xalq Komissarları Sovetinə göndərdiyi məktubunda gizlətmirdi ki, Yelizavetpola doğru irəliləməklə burada və sonra isə digər
məntəqələrdə ermənilərin üsyanını qaldırmaq və bununla da Cənubi Qafqaz hökumətinin devrilməsinə nail olmaq lazımdır (141).
Həmin məqsədinə nail olmaq üçün S.Şaumyan və Q.Korqanov
konkret plan hazırlamışdılar. Bu plana görə, onlar polkovnik
Lazar Biçeraxovun İranda olan dəstəsi ilə birlikdə iki istiqamətdən: Kürdəmir–Yevlax–Gəncə və Şamaxı–Göyçay–Kaxetiya–Tiflis istiqaməti ilə hücuma keçməli idilər ( 142).
Gəncəyə və oradan da Tiflisə doğru hücumunda S.Şaumyan
eyni zamanda qaniçən cəllad Andranikin yardımlarına da bel bağlayırdı. Qeyri-insani əməllərinə görə Türkiyədən qovulduqdan
sonra Naxçıvan, Zəngəzur və başqa qəzalarda silahsız azərbaycanlıların qırğınına rəvac verən bu cəllad Bakıdakı sovet hakimiyyətini tanımaqla Qafqazın yeni fövqəladə komissarının əmrini
yerinə yetirməyə hazır olduğunu bildirirdi. Onun Zəngəzurdan
Qarabağa, oradan da Yevlaxa doğru yürüşü isə S.Şaumyanın planlarının icrasına əlverişli zəmin yaratmalı idi.
S.Şaumyanın silahdaşı və məsləkdaşı A.Əmiryan da bütün diqqətin tezliklə Yelizavetpol üzərinə hücuma istiqamətləndirilməsinə çalışırdı. O yazırdı: «Qafqazın Versalına hücum etmək əvəzinə,
əks-inqilabçıların bütün başçılarını tutub dustaq etmək əvəzinə, biz
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onlara toplaşmağa, möhkəmlənməyə və əks-inqilabi xarici düşmənlərimizlə ittifaqa girərək inqilab əleyhinə hücuma keçməsinə
imkan verdik... İndi biz doğru yol tutmuşuq. Müdafiə deyil, necə
olursa-olsun hücuma keçmək, yenə və yenə təkrar edirəm ki, hücuma
keçmək lazımdır. Bizim başqa çıxış yolumuz yoxdur» (143).
Bolşevik qüvvələrinin Yelizavetpola doğru irəliləməsi planı
Rusiyanın liderləri tərəfindən də hərtərəfli şəkildə dəstəklənirdi.
Milli qoşun bölmələrinin may ayının 21-də Hacıqabula hücum etməsindən xəbər tutan Stalin S.Şaumyana göndərdiyi teleqramında
bu məntəqənin nəyin bahasına olursa-olsun qorunub saxlanmasına
çağırırdı (144). Çünki bu məntəqənin itirilməsi bolşevizmin Cənubi Qafqaza yayılması işinə ciddi bir zərbə ola bilərdi.
Гырмызы Орду 1918-ъи илин май айында щям сай, щям дя тяъщизат бахымындан милли гошунлардан цстцн иди вя мювъуд имканлар
Гырмызы Ордунун гаршысынын тясирли шякилдя алынмасы цчцн бяс ола
билмязди. Апрел айында эедян дюйцшлярдя Мцсялман kорпусунун
щиссяляриня щям мадди, щям дя ъидди мяняви зярбя вурулмушду.
Щямин ишлярин бярпа олунмасы цчцн ися мцяййян вахт лазым иди.
Она эюря дя Мцсялман kорпусунун командири, эенерал-лейтенант
Я.Шыхлински етираф едирди ки, Азярбайъанын мцстягиллийинин елан
едилдийи вахт мяним тяшкил етдийим щиссяляр йарымчыг щалда иди.
Беля гцввялярля Азярбайъанын йениъя елан едилмиш мцстягиллийини
горуйуб сахламаг ися еля дя асан дейилди.
Bolşevik-daşnak təcavüzünün fəallaşması Azərbaycanda təkcə
hərbi vəziyyətin kəskinləşməsi ilə deyil, həm də ictimai həyatda
anarxiyanın, qanunsuzluqların və cinayətkarlıqların genişlənməsi
ilə müşayiət olunurdu. Dərinləşən ictimai, siyasi, hərbi böhranın
qarşısının alınması üçün Cənubi Qafqaz hökumətinin təsirli imkanlara malik olmaması əhalidə, ictimaiyyətdə və milli qüvvələrin
fəallarında xarici köməkdən konkret olaraq Türkiyənin kömək və
yardımlarından bəhrələnmək meylini daha da artırdı. Xüsusilə
1918-ci ilin aprel ayında Hacıqabul ətrafındakı döyüşdə baş verən
uğursuzluq milli qüvvələrdə belə bir əminlik yaratdı ki, Azərbaycanı bolşevik-daşnak zülmündən yalnız Türkiyənin hərbi yardımı
xilas edə bilər (145).
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V FƏSĠL
QAFQAZ ĠSLAM ORDUSU
1. Türkiyəyə hərbi yardım müraciəti
Ермяни-болшевик гцввяляринин тяъавцзкарlıqları artdıqca Азярбайъанын милли гцввяляри tərəfindən бу тящлцкяnin qarşısının
alınması йолларынын ахтарышы да эенишлянмишди. Дахилдя мювъуд
олан имканларла болшевик-дашнак тящлцкясинин aradan qaldırılması
гейри-реал олдуьу üçün милли qüvvələrin fəalları, xalqın ziyalıları
konkret tarixi şəraitdə Türkiyə rəhbərliyinə müraciət edilməsini
əsas çıxış yolu kimi qəbul edirdilər. Onlar şübhə etmirdilər ki, belə
müraciət edilərdisə, XX əsrin əvvəllərindən yeni vüsət alan mənəvi
birliyin və yaxınlığın məntiqi nəticəsi olaraq Azərbaycan xalqı
güclü düşmən qarşısında tək qalmayacaqdır. Çünki mənəvi birliyə
dayaqlanan fəaliyyət yaxınlığı istər Rusiyada yaşayan türk xalqları,
istərsə də Osmanlı türklərinin siyasi qüvvələri tərəfindən ümumi
düşmənə qarşı bir müqavimət forması kimi qəbul edilməkdə idi.
Bölgədə cərəyan edən hərbi-siyasi hadisələr Azərbaycanın milli
mübarizə fəallarında belə bir qənaət yaratdı ki, Azərbaycan xalqının qarşılaşdığı tarixi sınaqlardan nicat tapması və xalqın milli
müstəqillik yolundakı mübarizəsinin məntiqi sonluğa çatdırılması
üçün Türkiyənin hərbi yardımına müraciət edilməlidir.
1917-ci ilin sonu, 1918-ci ilin əvvəllərində Azərbaycanın milli
mübarizə fəalları Osmanlı Türkiyəsinin 3-cü Ordu komandanlığı
ilə əlaqə yaradılması və nizami Osmanlı qoşunlarının Azərbaycan
xalqına hərbi yardım etmək imkanlarının aranmasına cəhd göstərdilər. Bu məqsədlə Gəncədən bir neçə nəfərlik heyət İran ərazisindən keçməklə 3-cü Ordu komandanlığına göndərildi. Bir müddətdən sonra 3-cü Ordu komandanlığından Azərbaycandakı vəziyyətlə
bağlı zəruri məlumatların toplanması və çatdırılması üçün leytenant Müzəffər və leytenant Midhət Gəncəyə gəldilər (1).
Cənubi Qafqazın cərəyan edən proseslər və bu proseslərdə ciddi
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sınaqlarla üzləşmiş olan türk və müsəlman xalqlarının oyanışı Osmanlı Türkiyəsində də davamlı olaraq izlənilirdi. Bu mənada Türkiyənin müəyyən dairələrində konkret mövqelər və baxışlar da
formalaşmışdı. Qeyd edilməlidir ki, tцрк халгларынын мяняви вя
сийаси бирлийи, тцркчцлцк идейасынын принсипляри Биринъи Дцнйа мцщарибяси дюврцндя Тцркийядя игтидарда олан Тялят бяй, Хялил бяй,
Янвяр паша вя диэяр шяхсляри юзцндя бирляшдирян Иттищад вя Тярягги партийасы тяряфиндян дя яхз едилмиш вя бунунла, яслиндя, щямин
вахт тцркчцлцк Османлы дювлятинин рясми эюрцшляри сявиййясиня
галдырылмышды. Тцрк халгларынын бирлийиня хцсуси ящямиййят верян
щярби назир Янвяр паша дюvлятин хариъи сийасятинин дя Туранчылыг
идейасы цзяриндя гурулмасына ъящд эюстярирди (214). Əнвяр пашанын Османлы дювлятиндя кифайят гядяр нцфузу вар иди вя бу нцфузундан истифадя едяряк реаллыьына инандыьы Туранчылыг идейасынын
щяйата кечмясиня дювлятин имканларыны сяфярбяр етмяйя чалышырды.
Азярбайъанын вя Шимали Гафгазда йашайан мцсялман халгларынын
бцтцнлцкдя Русийанын тяркибиня дахил олан тцрк халгларынын чар Русийасынын ясарятиндян гуртулараг бюйцк Туран дювлятиня гатылаъаьына инанан Янвяр паша щярби фяалиййятиндя дя бу планы диггятдян
гачырмырды. Биринъи Dцнйа мцщарибяси дюврцндя бу планын реаллашдырылмасы Азярбайъан вя диэяр мцсялман вя тцрк халгларына кюмяк эюстярилмяси цчцн Янвяр паша тяряфиндян бир fəallıq duyulurdu. 1914-cü ildə türk qoşunlarının bəzi uğurları və o cümlədən
də Rusiya qoşunlarının bir sıra əraziləri tərk etmək məcburiyyətində qalması Ənvər paşa və onun silahdaşlarında Qafqaza doğru irəliləmək ümidini daha da artırdı. Birinci Dünya müharibəsində
Türkiyənin müttəfiqi olan Almaniya da Qafqaza doğru irəliləməyi
və xüsusilə də Bakı neftindən bəhrələnmək ideyasını dəstəklədi.
Hətta daha böyük iddialar da mövcud idi. Güman edilirdi ki, Türkiyə-Almaniya qoşunları Xəzərboyu şimala doğru irəliləməklə,
Rusiya ərazisindəki tatarlara, Orta Asiya türklərinə dəstək verməklə Rusiyanın hərbi gücünə zərbə endiriləcəkdir (2).
Tükiyənin Birinci Dünya müharibəsi gedişində planlaşdırdıqları
həyata keçmiş olsaydı, o zaman İran ərazisinə qoşun çıxarılması,
buradakı rus qoşun hissələrinin geriyə çəkilməsindən sonra Qaf234

qaza da yol açılması nəzərdə tutulmuşdu. Bu planın həyata keçirilməsinə Ənvər paşa tərəfindən Xəlil bəy, Kazım Qarabəkir, Ömər
Naci kimi güvəndiyi şəxslər cəlb edilmişdi. Həmin planın həyata
keçirilməsi üçün hələ 1914-cü ilin sonlarına yaxın yarbay Xəlil
bəyin rəhbərliyi altında Azərbaycan və Dağıstan istiqamətinə
hərbçilər qrupu göndərmişdi. Ənvər paşa Xəlil bəyə verdiyi tapşırığında bildirirdi ki, onun vəzifəsi Təbrizdən keçməklə Dağıstana
doğru irəliləmək, bölgənin əhalisini üsyana qaldırmaq, Bakı–Tiflis
dəmir yolu xəttini dağıtmaq, rusların Xəzərin qərb hissəsindən geri
sıxışdırılmasına cəhd göstərməkdir (3).
Ənvər paşanın istəyi və dəstəyi ilə İstambulda «Qafqaz komitəsi» yaradıldı. Komitənin fəaliyyətinə Qafqaz xalqlarının nümayəndələri cəlb edilmişdi. Həmin komitə Qafqaz xalqları arasında iş
aparmalı və Qafqaz xalqlarının muxtarlaşmasına öz dəstəyini verməli idi (4).
Lakin Sarıqamış ətrafında baş verən böyük hərbi uğursuzluq
Ənvər paşanın Qafqazla bağlı olan siyasətinin də icrasını mümkünsüz etdi. Бунунла беля чар Русийасы тяркибиндя олан тцрк
халгларына кюмяк етмяк планы Янвяр пашаны бир ан да олса тярк етмяди. Мялумдур ки, щятта игтидардан дцшяндян сонра да Янвяр паша бу истигамятдя мцяййян фяалиййят эюстярди вя бу планын щяйата
кечмяси цчцн Орта Асийада болшевикляря гаршы вурушар-кян щялак
олду.
1917-ъи ил феврал ингилабындан сонра Русийа дахилиндя йаранан
гарышыглыглар, рус ордусунун ъябщялярдя уьурлар газана билмямяси,
дювлятин зяифлямяси туранчылыг идейасынын иърасына башламаг цчцн
Янвяр пашада йени цмидляр йаратмышды. Буну Янвяр паша цзвц олдуьу Иттищад вя Тярягги партийасынын 1917-ъи ил нойабр айынын 11-дя вердийи бир бяйанат да тясдиг едирди. Щямин бяйанатда билдирилирди: «Вятянимизин вя миллятимизин милли идеаллары бизи Москва дцшмянини
имщайа (мящв етмяйя„red/.) дявят етмякдядир. Беляликля, рус идарясиндяки бцтцн иргдашларымызы ичиня алан вя онларла бирлийимизя имкан веряъяк тябии щцдудумуз ялдя едилмиш олаъагдыр» (5).
Рус ордусунун даьылмасы эцъляндикъя бу планын иърасына мараг
да Янвяр паша вя онун силащдашлары арасында хейли эцълянмишди.
235

Доьрудур, бу план бцтцнлцкдя реал дейилди вя Азярбайъанын
милли-сийаси гцввяляринин щеч дя щамысы тяряфиндян дястяклянмирди. Анъаг Османлы Тцркийяси иля Азярбайъан арасында щярби мцнасибятляр формалашаркян бу ниййятин дя ортада олдуьуну инкар етмяк олмаз. Щеч шцбщясиз бунун нятиъяси иди ки, Азярбайъан-Тцркийя щярби ямякдашлыьынын формалашмасынын илкин мярщялясиндя Янвяр паша Азярбайъанын эяляъяйини Тцркийянин тяркибиндя
эюрцрдц. Иттищад вя Тярягги партийасы йухарыдакы бяйанатында тябии
щцдудумуз дейиляндя Тцркийянин шимал сярщядляринин Шимали Гафгаз даьларындан кечмяси нязярдя тутулурду.
Азярбайъана мцнасибятдя Янвяр пашанын шяхсиндя тцркчцлцкля
бярабяр, шащлыг режиминя хидмят едян, дцнйа савашына гошулараг
ондан гялябя иля чыхмаьа чалышан бир щярбчи кейфиййятляри бирляшмишди. Йени яразиляр ялдя етмяк, конкрет тарихи шяраитдя йени-йени
фятщляря наил олмаг бир ъаван сяркярдя кими онун да истякляриндян
узаг дейилди. Тцрк тарихчиляринин дя тясдиг етдийи кими Азярбайъаны
вя Шимали Гафгазы Русийадан айырмагла Янвяр паша бир нюв шярг
ъябщяляриндя итирдийинин явязини чыхмаг истяйирди(6). Анъаг бир
гядяр габаьа эедяряк гейд едяк ки, бюлэядя вя Азярбайъанда
эедян просесляр сонрадан Янвяр пашанын вя Нуру пашанын бахышларында да бир дяйишиклик йаратdı вя онларын щяр икиси Азярбайъан
Ъцмщуриййятинин мющкямлянмяси цчцн хейли сяй эюстярдиляр.
Гаршылыглы мцнасибятляря сийаси бахышын неъя формалашмасындан
асылы олмайараг, Янвяр пашанын Азярбайъан тцркляриня Русийа ясарятиндян гуртарылмасы цчцн мцмкцн йардымы эюстярмяк язми ися
щямишя дяйишмяз галмышдыр.
Османлы дювлятинин Азярбайъана сямяряли йардым етмяк ниййяти Азярбайъанын дахилиндя дя милли сийаси гцввяляр тяряфиндян
лазымынъа гиймятляндирилирди. Она эюря дя Мцвяггяти щюкумятин,
щям дя болшевик щюкумятинин вердийи вядлярин милли мцгяддяратынын мцяййянляшдирилмяси истигамятиндя нятиъясиз галдыьы вя ейни
заманда болшевик щюкумяти тяряфиндян рящбярлик едилян болшевик-дашнак гцввяляринин тяъавцзкарлыьы эенишляняндя Тцркийянин
щяртяряфли йардымына цз тутмаг мейли дя эцълянди. Йени тарихи
шяраитдя Азярбайъан халгы тяклянмишди вя мювъуд олан болшевик-дашнак тящлцкяси иля дя тякликдя мцбаризя апармаг мцмкцн
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дейилди. Бу щягигят лазымынъа анлашылдыьы цчцн иди ки, щяля 1917-ъи
илин нойабр айында Мосулда йерляшян 6-ъы тцрк ордусу команданлыьына бир нцмайяндя щейяти эюндярилди. Щямин нцмайяндя
щейяти тцрк щярбчиляриндян гудузлашан дашнак гцввяляриня гаршы
мцбаризядя йардым эюстярилмясини хащиш етди (7). Бу эюрцшцн нятиъяси барядя бир фикир сюйлямяк чятиндир. Она тохунан мцвафиг тарихи ядябиййатда да тяряфлярин эялдийи гярар барядя щеч ня дейилмир.
Анъаг сонрадан Османлы дювляти рящбярляринин Азярбайъанла
баьлы гятиййятли гярар гябул етмяляриндян эцман етмяк олар ки,
щямин эюрцш Янвяр пашада вя онун ятрафындакыларда артыг ямяли
аддымлар атылмасынын вахты чатдыьы гянаятини йаратмышды.
1917-ъи илин сонларындан етибарян бу мясяля щяр ики тяряф цчцн
йени бир актуаллыг кясб етмишди. Щямин илин декабр айында ъябщялярдя руслара ясир дцшмцш бир австрийалы забит гачараг тцрк гошун
щиссяляри тяряфиня кечмиш вя о вахтлар 6-ъы орду команданы олан
Хялил паша иля эюрцшмцшдц. Щямин ясирин вердийи мялуматлар щярби
назир Янвяр пашанын ямиси оьлу олан Хялил пашаны чох марагландырмыш вя онда беля бир гянаят щасил олмушду ки, Гафгаза доьру уьурлу йцрцш щяйата кечирмяк цчцн чох ялверишли бир шяраит
йаранмышдыр. Чцнки бу бюлэядя Русийанын эцъц чох зяифлямиш вя
бцтцнлцкдя юлкя дахилиндя мювъуд олан гарышыглыг чохдан дцшцнцлян планларын щяйатакечмя ещтималыны хейли артырмышды. Бу мялуматын доьрулуьуну Янвяр пашайа чатдырмаг цчцн Хялил паша щямин ясирин юзцнц онун йанына эюндярди. Ясирин вердийи мялуматлар
Янвяр пашанын юзцндя дя ямяли аддымларын атылмасы вахтынын
чатдыьына йягинлик йаратды. Бир мцддятдян сонра Янвяр паша Хялил
пашайа эюндярдийи телеграмында австрийалы ясирля эюрцшц барядя
беля йазырды: «Эюрцшдцйцм австрийалы йарбайын Бакынын дуруму
щаггында вердийи мялуматдан анлашылдыьына эюря, Азярбайъан халгынын дцшмяня гаршы тяшкилатланмайа вя савашмаьа истякли олдуьу,
анъаг онлары тяшкилатландыраъаг вя идаря едяъяк бир лидер булунмамасы нядянийля (сябябийля„red.) щярякятя кечя билмядикляри гянаятини единдим» (8).
Хялил пашайа 1918-ъи илин февралында эюндярдийи щямин телеграмында Янвяр паша Азярбайъан вя Гафгазла баьлы планларынын артыг щяйата кечирилмяси мярщялясинин башландыьыны билдирирди. Онун
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ямриня эюря, Гафгаз, Даьыстан, Тцркöстан вя Русийадакы диэяр
мцсялман халглара онларын ещтийаъ дуйдуглары йардым вя дястяйин
верилмяси цчцн мяркязи Тещранда олан бир тяшкилат йарадылмалы вя
ады чякилян йерляря баъарыглы тцрк забитляри эюндярилмяли иди. Янвяр
пашанын фикринъя, онун юэей гардашы йарбай Нуру бяй Тещрандакы
мяркязин рящбяри олмалы, йарбай Шювкят бяй Даьыстана вя Хялил пашанын мцнасиб билдийи башга забитляр ися Гафгазын диэяр бюлэяляриня
эюндярилмяли иди (9). Янвяр пашанын, щятта Яфганыстана да юз
щярбчилярини эюндярмяк фикри вар иди. О, бу планы бцтцнлцкдя ящатя
едя билмяся дя, щяр щалда Азярбайъан вя Даьыстанла баьлы ниййятляринин щяйата кечирилмяси истигамятиндя конкрет аддымлар ата
билди.
Янвяр паша конкрет олараг Азярбайъанла баьлы ямяли фяалиййятя
башларкян щеч шцбщясиз ки, бурадакы милли гцввялярин истяк вя
арзуларыны, ермяни-дашнак тящлцкясиндян гуртулмаг цчцн Тцркийяйя баьланылан цмидляри вя Тцркийяйя цнванланан чохсайлы мцраъиятляри дя нязяря алмышды. О шцбщя етмирди ки, атдыьы аддымлар биртяряфли дейил вя бу аддымлар Азярбайъанын милли гцввяляри вя
Азярбайъан халгы тяряфиндян дястякляняъяк. Ейни заманда гаршылыглы шякилдя щяйата кечирилян сяйляр болшевик-дашнак тяъавцзцня
гаршы цмуми бир щяряката чевриляъякдир.
Анъаг Тцркийядян эюзлянилян йардымын мащиййятиня эялинъя,
Азярбайъанын милли гцввяляринин щеч дя щамысы ващид мювгедя
дайанмырдылар. Милли мцъадиля лидерляри Тцркийянин йардымларынын
зярурилийини вурьуласалар да, бу йардымларын бир юлкянин щакимиййятиндян гуртулараг башга бир юлкянин щакимиййяти алтына дцшмяси
иля нятиъялянмясиня разы дейилдиляр. Онлар цмид едирдиляр ки, дин вя
дил ортаьы олан тцркляр Азярбайъан халгына йардым етмякля ону
тящдид едян тящлцкяни совушдураъаг вя Азярбайъанын мцстягиллийя говушмасына шяраит йарадаъагдыр.
Башга бир мювгедя дайанан гцввяляр ися Тцркийядян йардым
истямякля Азярбайъанын Османлы дювлятиня бирляшдирилмясиня тяряфдар чыхырдылар. Онлар Азярбайъанын эяляъяйини Османлы дювлятинин тяркибиндя эюрцрдцляр вя бунун цчцн эениш тяблиьат да апарырдылар. Бу ъяряйанын юнцндя Гафгаз Иттищад вя Тярягги партиийасынын фяаллары эедирдиляр. Тцркийядяки Иттищад вя Тярягги партии238

йасы иля идейа йахынлыьы олан бу партийанын фяаллары юзляриня чохлу
тяряфдар топлайараг Азярбайъанын иътимаи-сийаси щяйатына тясир едя
биляъяк бир гцввя ялдя етмишдиляр. Ясас фяалиййятини бу истигамятдя гуран Гафгаз Иттищад вя Тярягги партийасынын Мяркязи-Цмумиййяси 1918-ъи ил март айында бюйцк бир бяйанат вериб Османлы
дювлятиня мцраъиятля чыхыш етди. Гафгазын бцтцн мцсялманларынын
ирадясини ифадя етдийини билдирян Мяркязи-Цмумиййя гейд едирди
ки, бцтцн шимали вя ъянуби Гафгаз Ана вятянимиз олан Тцркийяйя
илщаг олунмалыдыр. Юзц дя иттищадчылар бу фикирлярини бяйан етмякля
болшевик щюкумяти лидерляринин, о ъцмлядян Ленинин миллятлярин юз
мцгяддяратыны тяйин етмяк чаьырышына ясасландыгларыны ачыглайырдылар. Онлара эюря болшевик щюкумяти рящбярляри тяряфиндян юз
мцгяддяратларыны мцяййянляшдирмяк зяманяти алан Гафгазын 6
милйонлуг мцсялман ящалиси Тцркийяни Гафгаза чаьырыр вя бцтцн
Гафгазын Ана вятяни олан Тцркийяйя бирляшдирилмясини тяляб
едирдиляр. Бяйанатда билдирилирди ки, инди галиб кцрсцсцндя отуран
Тцркийя тарихин она бяхш етдийи щаглара истинад едяряк дярщал Гафгазы алмалы вя ону чаьыран гардашларыны азад етмялидир. Дюрд ил ярзиндя Авропа, Асийа вя Африка ъябщяляриндя бюйцк уьурлар газанан Тцрк ордусунун 3„4 милйон русу вя бир нечя йцз мин
ермянини Гафгаздан говмаьа гадир олдуьуна йягинлик дя чаьырышда юз яксини тапмышды: «Ей Тцрк ордусу, эял! Эял, Чинэиз вя Теймурлянэин изляри бурададыр. Биз, бюйцклярля эянъляр сяня илщаг етмяк вя сянинля бярабяр яъдад йурдуна доьру йцрцмяк цчцн сяня
мцнтязирдир. Тявяггцв вя рцхсят битяр. Йцрц, шяргя йцрц. Бил ки,
сян йцрцдцкъя гызларымыз Гафгаз дяфняляриндян башына чялянэляр
тахаъаг вя миллятимиз Гафгаз даьларындан айаьына эцлляр сяряъякдир» (10).
Чаьырышда даща сонра билдирилирди ки, Османлы ордусунун Эянъяйя эялмяси иля ермяни мясяляси бирдяфялик йох олмалы вя бу миллят тамамиля дцнйа хяритясиндян силинмялидир. Чаьырышы имзалайанларын фикринъя, намуссуз вя виъдансыз щярякятляри иля бяшяриййятдя ад чыхармыш олан бу миллятин ямялляриня гятиййятля сон
гойулмасынын вахты чатмышдыр. Бу вязифяни йериня йетирмяк цчцн
Гафгаза эюндяриляъяк 1–2 эцълц тцрк дивизийасына бир щяфтя дя
вахт кифайят едярди. Чаьырышда о да билдирилирди ки, силащы вя сурсаты
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иля эялян тцрк дивизийаларынın Гафгазда олдуьу вахт иашясини, малиййя вясаитини, лявазиматыны йерли ящали бир ил мцддятиндя тямин
едя биляр вя щятта Тцркийядяки щярби гцввяляря дя мцяййян
гядяр кюмяклик эюстяря биляр (11).
Бу чаьырышы Гафгаз Иттищад вя Тярягги партийасы Мяркязи-Цмумиййя ряиси Иса бяй (орижиналда онун сойадыны охумаг
мцмкцн олмады, анъаг Ашурбяйов олдуьу эцман едилир„М.С.),
хязинядар Садыг Щцсейнзадя, щабеля Ъаваншир Гайыбзадя, доктор
Мящяммяд Гайыбзадя, Аьа Ашуров, Абдулла бяй Ямиръанзадя
вя башгалары имзаламышдылар.
Азярбайъан милли мцъадилясинин фяаллары да 1918-ъи илин яввялляриндя тцрк йардымынын ялдя едилмяси цчцн ямяли йоллар ахтармаьа башламышдылар. Бу мясяля Мцсялман Милли Комитясинин
щямин илин йанвар айында Эянъядя тяшкил едилмиш йыьынъаьында эениш мцзакиря едилмишди. Азярбайъанын диэяр мянтягяляриндян дя
нцмайяндяляр иштирак едян бу йыьынъагда Нясиб бяй Йусифбяйли
мювъуд олан вязиййяти топлананларын нязяриня чатдырараг ашаьыдакылары сюйлямишди: «Халгын гцввяси иля эюрцлян ишляр халгын эюзцнцн юнцндя ъяряйан етмишдир. Бцтцн щярякятимиз зяфярля нятиъялянмишдир. Анъаг бу гящряманъа щярякятляр нятиъяни ялдя етмякдян чох узагдыр. Бир кяря Азярбайъан мяркязи „ Бакы дцшмяндян
тямизлянмялидир. Чцнки башсыз бядян олмаз вя йашамаз. Бизим
халг, гцввяляримиз бунун цчцн кифайят дейилдирляр. Бюйцк бир йардыма ещтийаъ вардыр вя бу йардымы да бизя биръя Османлы императорлуьу едя биляр. Инди гярар гябул едиб Османлы императорлуьуна
сялащиййятли бир щейят эюндяряк, Тцркийядян йардым истяйяк» (12).
Йыьынъагда иштирак едянляр Н.Йусифбяйлинин дедикляриня тамамиля шярик чыхдылар вя иряли сцрцлян тяклифин щяйата кечирилмяси цчцн
Милли Комитяйя лазыми сялащиййят вердиляр. Бу гярара уйьун олараг Османлы дювляти рящбярляринин гябулуна Милли Комитянин нцмайяндясинин эюндярилмяси вя онун васитясиля Азярбайъан халгынын истяйинин Тцркийя рящбярляриня чатдырылмасы лазым билинди. Милли
Комитя адындан Н.Йусифбяйли бу вязифяни милли азадлыг щярякатынын фяалларындан бири олан Наьы Шейхзаманлыйа щяваля етди. Сонрадан йаздыьы хатиряляриндя (13) Н.Шейхзаманлы Тцркийяйя йола
дцшмяздян яввял Н.Йусифбяйли иля олан сон эюрцшцнц вя онун
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Тцркийя иля гурулаъаг ялагялярин мащиййятиня мцнасибятини беля
ачыглайырды. Н.Йусифбяйли: «Наьы, сян Истиглал комитясинин цзвцсян.
Бцтцн вязиййяти Османлы дювлятиня анлат, де ки, халгымыз мцстягил
йашамаьа язм етмишдир, бу йолда щяр ъцр фядакарлыг эюстярмишдир.
Азярбайъанын дюрддя цчц бу эцн русларын щакимиййятиндян гуртармыш вязиййятдядир. Онлар бизим ещтийаъымыз олан щярби гцввялярийля кюмяк етсинляр. Бизя гардаш яли узатсынлар, ялимиздян тутсунлар, истиглалымызы елан етмямизя кюмяк етсинляр. Анъаг бизи юзляриня илщаг етмяк истярлярся, онда эялмясинляр. Биз юз йаьымызда
говрулуб башымыза чаря тапарыг».
Наьы Шейхзаманлы иля бярабяр, Эянъядян Истамбула йолланан
тцрк забити Щцсамяддин Туьаъ да сонрадан йаздыьы хатиряляриндя
Н.Йусифбяйлинин Тцркийя йардымына мцнасибятдя мящз беля бир
мювгедя дайандыьыны гейд едирди. Щямин гейдлярдян айдын эюрцнцр ки, Нясиб бяй няинки Азярбайъанын илщаг едилмясинин ялейщиня
иди, щям дя Османлы дювлят идарячилийинин артыг дюврцн тялябляриня
ъаваб вермядийини вя буна эюря дя Азярбайъанын Истамбулдан
идаря едиля билмяси ещтималы иля щеъ ъцр разы дейилди. Н.Йусифбяйли
бу мясяля иля баьлы юз фикирлярини беля ифадя едирди: «Азярбайъана
тцрк ордусунун эялмяси ола билсин ки, лазымдыр, анъаг горхдуьумуз бир шей вар ки, тцркляр бизи Истамбулдан идаря етмяйя башламасынлар. Бизим федерализм ясасында гурулмуш програмымыз вардыр,
она уйьунлашмаг лазымдыр». Нясиб бяйин бу сюзц мяня бир аз гярибя эялди, сорушдум: «Сиз бу федерализм принсипини рус идарясиня
гаршы иряли сцрмцш олурсунуз. Тцркляря эялинъя, онларын руслардан
бир фярги олмайаъагмы? Бу щалда федерализмя ня лцзум вар?»
Нясиб бяй эцляр цзля мяня ъаваб верди: «Азярбайъанын сосиал
гурулушу бамбашгадыр. Бакы сянайе вя фящля мяркязидир. Султан
режими бурадакы ящвала уйьун эялмяз. Биз халгын щяр синиф вя
тябягясинин бярабярлийи цзяриндя дайанан бир щюкумят гурмаг
фикриндяйик. Чарлыг дюврцнцн аристократик вя феодал идарясиня сон
гойаъаьыг. Милли вя демократик бир идаря истяйирик. Щалбуки,
Османлы дювлятинин режими чарлыг идарясиндян щеч дя фярглянмир.
Ялбяття ки, Османлы тцркляри азяри тцркляринин бюйцк гардашыдыр.
Анъаг Бакы Истамбулдан идаря олуна билмяз, бунун цчцн Мцсават
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партийасынын федерализм принсипи даима Османлы идарясиня гаршы
гойулмалыдыр» (14).
Н.Шейхзаманлынын йаздыьына эюря, о, 1918-ъи илин йанварында
Эянъядян щярякят етмяли олмушду. Бу səfərdən кимсянин хябяри
олмасын дейя о, эизли шякилдя щярякят едирди. Тящлцкясизлик тядбирляриня ямял етмяк мяъбуриййятиндя галдыьы цчцн onun сяфяри
дя хейли узун чякмиш вя аййарымдан сонра, 1918-ъи илин мартында
Истамбула чатмышды.
Müharibə şəraitində Azərbaycan nümayəndə heyətinin Türkiyəyə maneəsiz getməsi asan deyildi. Hüsaməddin Tuğacın
yazdığına görə, onlar bitərəf sülhsevər nümayəndə heyəti kimi
hərəkət etməli oldular. Tanınmış jurnalist Ömər Faiq Nemanzadə
də bu heyətin üzvü idi. Cənubi Qafqaz seyminin üzvü Xosrov bəy
Sultanovun hazırladığı sənədlərə görə, Nağı bəy Şeyxzamanlı və
Hüsaməddin Tuğac Trabzon bölgəsində türklərlə rumlar arasında
baş verən ixtilafların aradan qaldırılması üçün Azərbaycandan
göndərilən vasitəçi heyətin üzvləri idilər (15). N.Şeyxzamanlı ilə
H.Tuğac Trabzonda doğrudan da, vasitəçilik məqsədilə tərəflər
arasında bir neçə görüş də keçirdilər. Ancaq onların əsas məqsədi
3-cü Ordu komandanı Vehib paşa ilə görüşmək idi. 3-cü Qafqaz
Ordusu komandanı Vehib paşa Qafqazdakı vəziyyətlə çox ciddi
şəkildə maraqlandı. Eşitdiyi şifahi məlumatdan əlavə, o, Hüsaməddin bəyə yazılı məlumat təqdim etməyi tapşırdı. Hüsaməddin
bəy hazırladığı yazılı raportunda oktyabr çevrilişindən sonra Qafqaz cəbhəsində olan rus qoşunlarını bürümüş böhran, Azərbaycan
ərazisindən keçib gedən rus hərbi eşelonlarının tərk-silah edilməsi,
rusların və Tiflisdəki ingilis və fransız hərbi missiyalarının yardımı
ilə erməni və gürcü korpuslarının yaradılması, Azərbaycan milli
hissələrinin təchiz və təmin edilməsi üçün Cənubi Qafqaz hökumətinin yardım göstərməməsi, Azərbaycandakı ümumi siyasi vəziyyət, Bakıda qurulan bolşevik hökuməti, habelə Bakıda törədilmiş milli qırğınlar, Gəncə Milli Komitəsinin Türkiyədən kömək
istəməsi barəsindəki qərar və s. haqqında məlumat verdi. H.Tuğac
raportunun sonunda öz qənaətlərini belə bölüşdü:1. «Ordumuzun
vaxt itirmədən irəli hərəkət etmək lüzumu. Bu iş nə qədər gec qalır242

sa, ermənilərin girişdikləri qətliam o qədər geniş olacağı və ruslardan qalan hərbə lazımlı maddələrin bəlkə də hamısının məhv olması ehtimalı;
2. Bakı və Gəncədə tanıdığım önəmli kişilərin haqqımızdakı fikirləri və bizə faydalı ola bilmə dərəcəsi haqqındakı düşüncələr» (16).
Əldə olunmuş məlumatlar Vehib paşa tərəfindən Ənvər paşaya
məruzə ediləndən sonra Gəncədən gələn heyət dərhal İstambula
çağırıldı. Hüsaməddin bəy heyətdən ayrıldığı üçün Nağı Şeyxzamanlı ilə Ömər Faiq Nemanzadə Türkiyənin hökumət rəhbərliyi ilə
görüşə yollandı.
Журналист Юмяр Фаиг Неманзадянин мцшайияти иля N.Şeyxzamanlı яввялъя баш назир Тялят паша иля эюрцшдц. Щямин гябулда
Баш назир Тялят пашадан башга щярби назир Янвяр паша вя Əдлиййя
назири Хялил бяй дя иштирак едирдиляр. Наьы Шейхзаманлы ону
Истамбула эюндярмиш олан Милли Комитянин вя бцтцнлцкдя Азярбайъан халгынын арзу вя истяклярини Османлы щюкумяти рящбярляриня беля чатдырды: «Язиз пашаларым, Азярбайъан халгы йцз илдян
чохдур ки, рус идарясинин зцлмц алтында язиййят чякир. Гафгаз
руслар тяряфиндян ишьал олунаркян сяккиз ханлыьын халгы олан азяриляр ки, дини бир, адят вя яняняляри бир олан миллятимиз тцрк миллятидир, рус идарясиня гаршы эеъяли-эцндцзлц, щяр фядакарлыьы эюзя
алараг вурушурдулар. Бу вурушмаларын рус чарлыьынын деврилмясиндя
бюйцк ролу олмушдур. Гафгазда башсыз галан рус ордусу гармагарышыг вязиййятдядир. Халгымызын силащлы гцввяляринин щцъумуна,
тязйигиня дюзя билмядиляр. Гыса вахт ярзиндя силащларыны атараг чякилдиляр. Азярбайъанын щяр тяряфиндя халгы идаря едя биляъяк милли
комитяляр гурулду. Тезликля анархийадан ясяр-яламят галмады.
Анъаг бу эцн цчцн ялверишли олан вязиййят сабащ тящлцкялидир. Игтисадиййатымыз, ъямиййятимиз, иманымыз, мядяниййятимиз щяр сащядя рус миллятиндян гат-гат цстцн олдуьу щалда азяри тцркляринин
эяляъяйи гаранлыг эюрцнцр. Мцстягил йашамаьы язм етмиш миллятимизин бюйцк бир нюгсаны вардыр. Халгымызын вахтиля щярби тялим
вя тярбийядян мящрум олунмасы вя рус чары Ы Пйотрун эюстяришиня
ясасян Иран вя Тцркийянин рус щимайяси алтына дцшмяйинъя Гафгаздан ясэяр алынмамасыны ямр етмяси бу чатышмамазлыьы йарат243

мышды. Азярбайъан халгы сиздян кюмяк эюзляйир. Миллятимиз
мцстягил олмаг ниййятиндядир. Сиз гардаш ялинизи бизя узадын, бизя
йардым един. Мцстягил олаг. Сиз бизи чякиб юз тяряфинизя йыхмайын,
айагда галарыг. Бизя бюйцк щярби гцввя эюндярмяйин. Бизя щярби
тялимчиляр вя сержант корпусу эюндярин. Бизdя гыса бир вахт ярзиндя
щярби гцввя йаратмаьын имканы вардыр. Тцрк олдуьумуз цчцн
лазым олан гцввя ганымызда мювъуддур. Халгымызын милли гцввясиня эцвяняряк гыса бир мцддят ярзиндя руслары торпаьымыздан
тямизляйиб ата билярик».
Сющбят яснасында мялум олду ки, еля бу гябулдан бир эцн
яввял Тялят пашанын кабинясиндя Азярбайъана йардым едилмяси
мясяляси мцзакиря олунмуш вя Ядлиййя назири Хялил бяй Гафгазда
бир мцсялман дювлятинин йарадылмасы зярурилийини гейд етмишди.
Анъаг лазыми йардымын эюстярилмяси цчцн Азярбайъана щярби гцввя эюндярилмяси мясялясини илк вахтлар Тялят, Янвяр вя Ъамал пашалардан башга диэяр бир чох сийасятчиляр вя щярбчиляр мцдафия
етмирдиляр. Онлар буну мцхтялиф сябяблярля изащ едирдиляр. Мясялян, 3-ъц Тцрк ордусу команданы олан Вещиб паша да Гафгаза гошун чыхарылмасы планына чох ещтийатла йанашырды. 1918-ъи илин март
айында баьланмыш Брест-Литовск мцгавилясиня эюря, Тцркийянин
нязаряти алтына кечмяли олан Гарс, Ярдящан вя Батумун йад гошунлардан тямизлянмяси барядя Янвяр пашанын вердийи ямри Вещиб
паша мцяййян бир наращатчылыгла гаршылады. О, бцтцнлцкдя Янвяр
пашанын Гафгаз вя Орта Асийа мцсялманларыны чар Русийасы ясарятиндян гуртармаг планларына чох ещтийатла йанашырды.Вещиб пашанын
фикринъя, вахтиля бу яразиляри бюйцк ганлар щесабына яля кечирмиш
олан Русийа асанлыгла бурадакы щакимиййятиндян ял чякмяйяъякдир. Русийанын зяифлямяси щеч дя онун бу яразилярдян цз
дюндярмяси вя йа йахын эяляъякдя йенидян бу яразиляря гайытмайаъаьы демяк дейилди. Она эюря дя бу бюлэяляр цзяриндя Русийа
иля Тцркийя арасында иримигйаслы ямялиййатлар башлана билярди. Бу
ямялиййатлар йерли ящалинин мящвиня, шящяр вя кяндлярин виран галмасына сябяб ола билярди. Нятиъядя йардым эюзляйян ящали язаб вя
ишэянъялярля цзбяцз галарды. Диэяр tяряфдян Гафгазын мцсялман
ящалисинин йашадыьы йерляр болшевик-дашнак гошунларындан тямизлянся беля щямин яразилярдя сабитлийин горунмасы цчцн бюйцк сай244

да гошун щиссяляри лазым иди ки, буна да Тцркийянин имканы чатмайа билярди. Вещиб пашайа эюря, Гафгаза эюндяриляъяк гошунларын
тяминат вя тяъщизатында да чятинлик йаранаъагды. Ордунун йерли
ящали тяряфиндян лазыми сявиййядя иашя иля тямин едиляъяйиня дя
Вещиб паша инанмырды. Она эюря дя Гафгаза гошун чыхарылмасыны о,
нящайятдя Османлы дювлятинин мювъудлуьуна бир тящлцкя йарада
биляъяйи кими гиймятляндирирди(17).
Анъаг Янвяр паша щеч дя бу фикирдя дейилди. О, Батуму Гафгаза ачылан бир гапы кими эюрцрдц. Бу лиман шящяри щярби-стратежи бахымдан да ящямиййятли олуб Тцркийя иля Гафгаз арасында мющкям
няглиййат ялагяляринин йарадылмасы цчцн бир базайа чевриля билярди.
Лакин 1918-ъи ил мартын 14-дя Трабзонда Загафгазийа Сейминин
нцмайяндяляри иля Тцркийя арасында башланан сцлщ данышыгларында
ермяни вя эцръц тяряфи Гарс, Ярдящан вя Батуму бошалтмаьа разы
олмадыгда Янвяр паша бу мясяляни щярби йолла щялл етмяк цчцн
3-ъц Орду команданы Вещиб пашайа гяти ямр верди. Тцрк гошунлары
гыса мцддят ярзиндя адлары чякилян мянтягяляри юз нязаряти алтына
алды (18).
Трабзона йолланан нцмайяндя щейятинин тяркибиндя М.Я.Рясулзадя, Х.Хасмяммядов, М.Щаъынски, Я.Шейхцлисламов вя диэярляри дя вар иди. Онлардан башга Трабзона щям Азярбайъандан,
щям дя Даьыстандан гейри-рясми нцмайяндяляр эялмишдиляр. Конфрансын башланмасы яряфясиндя Тцркийяни тямсил едян нцмайяндя
щейятинин цзвц, Дяниз гошунлары яркани-щярбиййя ряиси, албай
Щцсейн Рауф Орбай щям Азярбайъандан, щям дя Даьыстандан
эялмиш шяхслярля эюрцшдц вя онлардан бюлэядяки вязиййят барядя
эениш мялумат алды. Мцхтялиф сийаси мювгелярдя дайанан щямин
шяхслярин щамысы бир фикирдя йекдил идиляр ки, азярбайъанлылар вя
Даьыстан мцсялманларынын башы цзярини кясдирмиш олан тящлцкянин
гаршысыны Тцркийянин йардымы олмадан алмаг мцмкцн дейилдир.
Щямин эюрцшляр заманы о да вурьуланды ки, ермянилярля инэилисляр,
эцръцлярля алманлар арасында эизли ялагяляр эцъляндикъя азярбайъанлылар бюлэядя тяклянирляр. Тяклянян азярбайъанлылар ися Тцркийяни юзцня тябии мцттяфиг сайырды вя ондан кюмяк эюзляйирди. Бу
эюрцшляр заманы беля бир мягам да вурьуланырды ки, тцрк гошунларынын Гафгаза эялмяси Гафгаз мцсялманлары арасында мювъуд
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олан ихтилафлара да сон гойаъаг вя онлар цмуми дцшмяня гаршы бир
ъябщядя бирляшяъякляр (19). Трабзон конфрансынын башланмасындан
аз сонра, йяни 1918-ъи ил март айынын сонларында Бакыда болшевик-дашнак гошунлары азярбайъанлыларын кцтляви гырьынларына ряваъ
вердиляр. Милли гцввялярин мящвиня истигамятлянмиш олан бу гырьынлар сцрятля ятраф йашайыш мянтягялярини дя бцрцдц. Эцълц мцгавимятля растлашмайан болшевик-дашнак гошунлары Губада, Шамахыда, ъянуб бюлэяляриндя нечя минлярля азярбайъанлыны гятля йетирдиляр вя йашайыш мянтягялярини виран гойдулар. Беля кцтляви гырьынлар ермяниляр тяряфиндян Иряванда, Гарсда вя диэяр йерлярдя дя
тюрядилди. Дин, дил вя етник бирлийя малик олан азярбайъанлылара беля диван тутулмасы Тцркийянин рящбярляри тяряфиндян бюлэяйя
йардым эюндярилмясини даща да сцрятляндирди. Чох эцман ки, еля
бу гырьынлардан сонра Гафгаза тцрк гошунларынын йеридилмясиня ещтийатла йанашан Вещиб паша да Азярбайъана щярби йардымын эюндярилмяси зярурилийиня тяряфдар чыхды. Апрел айында о билдирирди: «Мян
беля щесаб едирям ки, Бакыны тутмаг вя мцсялманлары хилас етмяк
цчцн тцрк ордусунун эюндярилмяси зяруридир» (20).
Тцркийянин Азярбайъана щярби йардым эюндярмяк язминин
реаллашмасы Инэилтяряни вя Биринъи Дцнйа мцщарибясиндя Тцркийянин мцттяфиги олмуш Алманийаны ъидди наращат едирди вя Бакы
нефтиня сусайан бу дювлятлярин щяр икиси тцрк гошунларынын Гафгаза
доьру ирялилямясинин гаршысыны алмаьа ъящд эюстярирдиляр. Бир тяряфдян инэилис гошунлары ъянуб ъябщясиндян Бакыйа гошун бюлмяляри
йериdilməsinə вя бунунла да Бакынын ялдя сахланмасына чалышырдылар.
Алманийа рящбярлийи ися Тцркийянин Гафгаз планларынын щяйата
кечмяси яряфясиндя, йяни щяля 1918-ъи илин апрелиндя Украйнаны ишьал едяряк Гара дянизин шимал сярщядлярини нязарят алтында сахламаьа чалышырдылар (21).
Мягсядляриня чатмаг цчцн алманлар бюлэядяки дипломатик фяалиййятлярини дя хейли эцъляндирдиляр. Бу истигамятдя онларын Эцръцстанла ялагяляри хцсусиля габарыг характер алды. Щяля Батуми
сцлщ конфрансы ачылмамышдан яввял эцръцляр юз нцмайяндялярини
Берлиня эюндяряряк алманларын кюмяйиня мющтаъ олдугларыны
билдирдиляр (22). Яслиндя, беля бир ямякдашлыьын баш тутмасына алманлар даща чох ъящд эюстярирдиляр. Эцръцстан яразисиндя мющкям246

лянмяк вя бурадан кечян няглиййат говшагларына нязарят етмякля
алманлар щям тцрклярин Азярбайъана доьру щярякятинин гаршысыны
almaq имканы, щям дя Бакыйа доьру ирялилямяк цчцн йахшы имкан
ялдя етдиляр. Алман рящбярлийи эцръц тяряфиня анлатмышды ки, гаршылыглы ямякдашлыьын эцъляняъяйи тягдирдя онлар Батумун тцрклярдян эери алынмасына вя йенидян Эцръцстана верилмясиня кюмяк
едяъякляр. Батумун йенидян нязарят алтына алынмасы цчцн бу
йолун даща доьру йол олдуьуна инанан эцръц тяряфи дя алманларла
ялагялярин эцълянмясиня чалышырдылар.
Эцръцстанда Тцркийянин мювгеляринин даща да зяифлядилмяси
мягсядиля эцръц-алман ъябщясинин формалашдырылмасы цчцн алман
полковники Кресс фон Крессенштейн хцсусиля ъанфяшанлыг эюстярирди. Бир вахтлар Тцркийя гошунлары иля бир ъябщядя вурушан бу полковник Шярг ъябщяляриндя дцчар олдуьу уьурсузлугдан сонра орадан узаглашмыш вя Тифлися эяляряк бурада тцркляря гаршы йени бир
ъябщя йаратмагла мяшьул иди. К.Крессенштейнин мягсяди о иди ки,
едилян дипломатик ъящдляр бир нятиъя вермяся, щярби йолла тцрклярин
азярбайъанлы гардашларына эюстяряъяйи йардымларын гаршысыны алсын.
Беля бир мцгавимят цчцн алманларын Эцръцстанда кифайят гядяр
щярби гцввяси йох иди. К.Крессенштейн Эцръцстанда вя о ъцмлядян дя Азярбайъанда, Эянъя ятрафында йашайан алман ящалидян,
щабеля бураларда мювъуд олан алман ясирляриндян щярби бюлмяляр
йаратмаг истяйирди. О, эцръц гошун бюлмялярини дя алман забитляринин команданлыьы алтына алмаг истяйирди вя беля эцман едирди
ки, эцръц вя алман щярби бюлмяляринин алман команданлыьы алтында
бирляшдирилмяси тцркляри горхудар вя онларын Гафгаз сийасятиндяки
фяаллыгларынын гаршысыны ала биляр(23).
Алманлар азярбайъанлылара эюстяриляъяк йардымларын гаршысыны алмаг цчцн щяр ъцр васитяляря ял атырдылар. Онлар иддиа едирдиляр ки,
азярбайъанлылар тцрк дейил, татардырлар. Йяни онларын тцрклярля етник баьлылыьы еля дя эцълц дейил вя буна эюря дя тцрклярин азярбайъанлылара
щярби йардым эюстярмяк цчцн щеч бир мяняви щаггы йохдур (24).
1918-ъи ил май айынын 11-дя Батумда ачылан сцлщ конфрансында
бир алман нцмайяндя щейяти дя иштирак едирди. Алманийанын Тцркийядяки щярби атташеси эенерал Отто фон Лоссовун башчылыг етдийи бу
нцмайяндя щейятинин мягсяди тцрклярин Гафгазда артан нцфузу247

нун гаршысыны алмаг иди. Анъаг онларын сяйляри бир нятиъя вермяди.
Алман щейятинин Загафгазийа Сейми нцмайяндялийи иля Османлы
дювляти арасында васитячилик етмяк тяклифи Азярбайъан вя Османлы
щейятляри тяряфиндян рядд едилди. Беля олдугда алман нцмайяндяляри Батуму тярк етмяк мяъбуриййятиндя галдылар (25).
Алман нцмайяндя щейятинин цзвляри йахшыъа анлайырдылар ки,
Тцркийянин Гафгаза доьру ирялилямяси тякъя Тцркийянин арзу вя
истяйи дейилди. Буну Гафгазын мцсялман ящалиси дя бюйцк бир
интизарла эюзляйирди. Чцнки бюлэядя щярби-сийаси шяраит эцнц-эцндян кяскинляшир вя мцсялман ящалинин тяпядян дырнаьадяк силащланмыш болшевиклярин вя дашнакларын гаршысыны алмаг цчцн щеч
бир имканлары йох иди. Кцтляви гырьынлар кцтляви анархийа иля мцшайият олунурду. Щяля Батум конфрансынын ачылмасы яряфясиндя кечирилян йыьынъагларын бириндя Н.Йусифбяйли мювъуд шяраити беля
гиймятляндирирди: «Биз юлкянин дахили вя хариъи вязиййятини дяриндян юйряниб юз нцмайяндяляримизя директивляр вермялийик. Алынан йени мялуматлар Загафгазийанын щяр йериндя дящшятли анархийанын щюкм сцрдцйцнц эюстярир. Кянд, кянд цстцня эедир, вятяндаш мцщарибясинин дящшятли дюврц башланыр, щяр эцн адамлар сойулур вя юлдцрцлцр. Эцнцн эцнорта чаьы Эянъядя щеч нядян чякинмядян гудурмуш сойьунчулар мцсялман гадынын чадрасыны
ъырыр вя гиймятли зинят шейлярини сойурлар. Инди тякъя Азярбайъан
тцрклярини дейил, бцтцн Загафгазийаны бцрцйян анархийаны юз
гцввямизля дяф едя билмярик»(26).
Беля бир анархийайа вя ъинайяткарлыqлара тезликля сон гойулмасынын етибарлы йолуну да халг кцтляляри тцрк гошунларынын Азярбайъана эялмясиндя эюрцрдцляр. Буна эюря дя май айынын 13-дя
Эянъя губернийасынын гязаларындан топланыб эялмиш халг нцмайяндяляринин вя Загафгазийа Сейминин Азярбайъан фраксийасынын
бирэя иъласы кечирилди. Бурада мювъуд вязиййятдян чыхыш йоллары мцзакиря едилди. Халг нцмайяндяляри Батума йолланыб орада вязиййятин мцряккяблийинин тцрк нцмайяндя щейятиня чатдырылмасыны
тякид едирдилярся дя, Сеймин цзвляри буна ещтийаъ эюрмцр вя вязиййятин aзярбайъанлы щейят цзвляри тяряфиндян тцрк щейятиня чатдырылаъаьы билдирилирди. Бунунла беля халг нцмайяндяляринин тякидли
тялябиндян сонра гярара алынды ки, М.Й.Ъяфяров, Н.Йусифбяйли вя
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Х.Хасмяммядов Батума вя Истамбула езам олунсунлар вя онлар
тцрк гошун щиссяляринин Азярбайъана эялмясини сцрятляндирсинляр.
Анъаг халгын даща эениш кцтляляринин бу ъцр цмидляринин даща чох
Тцркийя баьламаларыны алман нцмайяндяляри мцяййян наращатчылыгла гаршылайырдылар вя бунун нятиъяси иди ки, фон Лоссов тяяссцфля гейд едирди: «Батумун вя Гарсын алынмасындан сонра савадсыз
мцсялман кцтляляри ичярисиндя Тцркийянин нцфузу эцндян-эцня
йцксялирди» (27).
Сеймин азярбайъанлы фраксийасынын цзвляри иля Эянъя губернийасындан олан халг нцмайяндяляри арасындакы эюрцш заманы кцтляви шякилдя Батума йолланмаьын лцзумсузлуьу разылашдырылса да,
Азярбайъанын мцхтялиф иътимаи-сийаси гцввяляринин, гурумларын,
айры-айры зцмрялярин вя йашайыш мянтягяляринин нцмайяндяляри
Батума йолландылар. Онлар тцрк нцмайяндя щейяти иля эюрцшмяйя
вя Тцркийянин Азярбайъана щярби йардымынын сцрятляндирилмяси
барядя юз мювгелярини онлара чатдырмаьа чалышдылар. Конфранс эцнляриндя азярбайъанлыларын Батума эялмяси вя бурада онларын кечирдикляри йашантылары щадисялярин шащидляриндян бири беля тясвир едирди:
«Йапым ай ярзиндя Батумун щяйатында хейли дяйишикликляр олмуш,
кцчялярдя адамлар чохалмыш, щотелляр османлы рясми ишчиляри вя
Гафгаз нцмайяндяляри иля долу idi. Кцчялярдя, булварда, паркда,
театрда Гафгазын ян узаг нюгтяляриндян эялян османлыларла бирляшмяк истяйян нцмайяндяляря тясадцф едилир. Бу нцмайяндяляр булварын казиносунда масаларын архасындан сярт вя атяшли сюзлярля
бир-бириня хитаб едирляр. Онлар османлыларла мцзакирялярдя иштирак
етмяк цчцн Батума эялян эянъяли, бакылы, тифлисли, гарабаьлы мцсялманлардыр. Щамысынын да симасында язаб вя наращатлыг яламятляри
эюрцнцр. Щамысынын да иллярдян бяри юз пянъяси алтында язян
дюврцн мцвяггяти бющранындан истифадя етмяк, онун йыртыъы дишляриня гаршы ян мятин зирещлярля тяъщиз олунмуш эюрцшмяк арзусу
вар. Мягсядляри «Гафгазын истиглалы» дейил, османлылар иля гяти
сурятдя бирляшмяк, илщаг... Папаг гоймагла дини щиссляринин йох
олмайаъаьына инанан бу зцмря миллят мящяббятини щяр ъцр ялагядян, щяр ъцр гцввядян цстцн тутур. Батум„Гафгаз сцлщ мцзакиряляринин мяркязи. Эащ Эянъядян Шейхцлислам эялир, эащ ящали нцмайяндяляри Тифлися эюндярилир. Мцзакиряляр, нитгляр, телеграфлар
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бир-биринин ардынъа эялир. Гафгаз русларын щакимиййятиндян гуртармаг арзусуну бцтцн фяалиййяти иля эюстярир. Онларын нязяриндя
руслар ана вятяни ишьал едян гийамчылара бянзяйирляр. Инди бцтцн
цмидляри тцркляря йюнялдибляр»(28).
Эюрцндцйц кими, Батума топлашан азярбайъанлыларда Тцркийяйя илщаг мейли эцълц иди. Онларын Батумда сайы о гядяр чох иди ки,
милли мцъадиля лидерляринин бурадакы фяалиййятинин сямярялилийини
дя шцбщя алтында гойурду. Буна эюря дя Нясиб бяй Йусифбяйли
Батумда билдирирди ки, анархийа вахты халгдан чякдийи язабы бурада
илщагчылар тяряфиндян чякир (29).
Османлы дювлятинин рящбярляри иля эюрцшдян сонра эери гайыдаркян Батумда олан Наьы бяй Шейхзаманлы да илщагчылыг тяряфдарларынын сайынын чох олдуьуну вя онларын юз фикирляриндян чякиндирмяйин аз гала гейри-мцмкцн олдуьуну гейд едирди: «Илщагчылар
иля мцбаризя етмяк мяня чох чятин олмушду. Руслар иля мцъадилямиздя бу гядяр язиййят чякмямишдим... Онларын арасында
вякил, щяким, шейхцлислам, таъир, яснаф, мцлк сащибляри, зийалы
мцяллимляр, рясми хадимляр вар иди»(30).
Илщагчыларын Тцркийя тяряфиня эюстяря биляъяк тясирлярини арадан
галдырмаг цчцн Н.Шейхзаманлы Батум конфрансындакы Тцркийя
нцмайяндя щейятинин рящбяри, Ядлиййя вя Хариъиййя назири Хялил
бяйля эюрцшмяк гярарына эялди. О истяйирди Хялил бяйи бир даща
инандырсын ки, Азярбайъана эюндяриля биляъяк щярби йардымын ясас
мягсяди Азярбайъаны Тцркийяйя илщаг етмяк дейил, Азярбайъанын
мцстягиллийинин газанылмасына вя онун горунуб сахланмасына
кюмяк етмяк олмалыдыр. Хялил бяй баш тутан эюрцш заманы Н.Шейхзаманлынын сюйлядиклярини лазымынъа баша дцшдцйцнц гейд етди вя
онун хащиши иля илщагчылыг тяряфдарларынын бир групуну гябул етмяйя, Азярбайъанын мцстягил галмасынын ящямиййятини онлара да
анлатмаьа сюз верди. Ертяси эцн Хялил бяй Н.Шейхзаманлынын
мцшайияти иля эялмиш илщагчылардан он няфяри гябул етди. Н.Шейхзаманлы юз хатиряляриндя щямин эюрцшц вя бу эюрцш заманы Хялил
бяйин сюйлядиклярини беля хатырлайырды: «Ертяси эцн саат онда он
няфярдян ибарят щейяти Хялил бяйин йанына эятирдим. Хялил бяй бизи
гябул едир. Мян онлары бир-бир Хялил бяйя тягдим едирям. Хош-бешдян сонра онлар эятирдикляри каьызлары „ щярясиндя минляръя имза
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варды „ Хялил бяйя эюстярирляр вя щамысы бирликдя дейирляр:
«Мющтярям бяйимиз, халгымыз истиглал истямир, биз дя истямирик.
Османлы дювлятинин бир щиссяси олмаг истяйирик». Хялил бяй эюзял
данышмаьы иля онлары инандыра билди. Онлара сон сюз олараг деди:
«Биз сцнэцмцз иля Гафгаза дахил олдуг. Сиз бизя илщаг олмаг истямясяйдинизся дя, биз сизи сцнэц иля илщаг едярдик. Анъаг буна
имкан йохдур. Бизим бирляшмяйимизи ня дцшмян, ня дя дост дювлятляр гябул едяр. Биз сизя йардым едирик вя едяъяйик. Истиглалы ялдя едиб мцстягил йашаманыз цчцн ня гядяр лазым олса ясэяр
эюндяряъяйик, щяртяряфли кюмяк едяъяйик. Юз вятянимиз кими
сизин вятянинизи дя горуйаъаьыг. Евляринизя гайыдын вя гурулаъаг
истиглалиййяти мцдафия един» (31).
Батум конфрансынын эедишиндя Загафгазийа Сейминин азярбайъанлы цзвляри Бакы Совети тяряфиндян идаря олунан болшевик-дашнак гошунларынын Эянъяйя доьру ирялилямясинин гаршысыны алмаг
цчцн тцрк гошунларынын Загафгазийайа эялмясиня разылыг верилмяси
мясялясини галдырдылар. Ейни заманда май айынын 14-дя Хялил бяй
дя Бакыйа доьру щярякят едян инэилис гошунларынын гаршысынын алынмасы цчцн тцрк гошунларынын Загафгазийа дахилиндя щярякятиня разылыг верилмясини тяляб етди (32). Анъаг мцзакиряляр чох аьыр
кечдийиндян иряли сцрцлян бу тялябляр барядя гяти фикир айдынлыьы
йаранмады.
Батум конфрансында бюлэядя мющкям сцлщцн йарадылмасы цчцн
иряли сцрцлян тялябляр эцръцляр, ермяниляр вя онларын архасында дайанан гцввяляр тяряфиндян гябул едилмяди. Щямин тяклифлярин
гябул едилмясиня наил олмаг цчцн конфрансын ачылышындан бир нечя
эцн сонра Тцркийя гошун щиссяляриня Загафгазийанын ичяриляриня
доьру ирялилямяк ямри верилди. Вещиб пашанын командан олдуьу
3-ъц Ордунун щиссяляри май айынын 15-дя Эцмрцнц тутду. Ордунун 1-ъи Гафгаз корпусу Эцмрц„Ъулфа, 5-ъи Гафгаз дивизийасы ися
Эцмрц„Тифлис дямир йолуну нязарят алтына алды. Истяр Эцмрцнцн
тутулмасы, истярся дя адлары чякилян дямир йолу хятляринин нязарят
алтына алынмасы тцрк гошунларынын Азярбайъана доьру ирялилямяси
йолунда илк ямяли аддымлар иди. Янвяр паша бунунла да кифайятлянмирди. Гошунларын Азярбайъана атылмасы цчцн о, тцрк гошунларынын
шярг истигамятиндя имкан дахилиндя даща иряли эетмясиня вя мцм251

кцн стратежи мянтягялярин яля кечирилмясиня чалышырды. Бу бахымдан
Янвяр паша Гаракилсянин тутулмасына хцсуси ящямиййят верирди.
Чцнки бу мянтягя Тифлис вя Ирявана эедян йолларын говшаьында
йерляширди вя оранын тутулмасы тцрк гошунларынын бюлэядяки щярякят
маневрлилийиня даща эениш имкан йарадарды. Май айынын 20-дя 1-ъи
вя 2-ъи Гафгаз корпуслары Гаракился истигамятиндя щярякятя башладылар. Май айынын 21-дя артыг Сярдарабад нязарят алтына алынмышды
(33). Май айынын 28-дя ися Гаракился тутулду. Тцрк гошунларынын
беля уьурла Гафгаз щцдудларындакы фяалиййяти дярщал щям Русийа,
щям дя Алманийанын чох ъидди наращатчылыьына сябяб олду. Бюлэядя эедян просесляря мцдахиля етмяк цчцн кифайят гядяр щярби эцъц олмайан Русийанын хариъи ишляр назири Чичерин 1918-ъи ил май
айынын 28-дя Тцркийянин Москвадакы сяфириня 1877 сайлы нотаны
тягдим етди. Щямин нотада билдирилирди ки, Совет Русийасы юзцндя
ирадя тапараг Гарс, Ярдящан вя Батум кими юнями бюйцк олан
яразиляри Брест-Литовск мцгавилясиня эюря Тцркийяйя вермишдир.
Лакин Османлы императорлуьунун гошунларынын бу яразилярин щцдудларыны аşмасыны Русийа тяряфи Брест-Литовск мцгавилясинин позулмасы кими гиймятляндирир вя тцрк гошунларынын Бакы истигамятиндя щярякятинин гаршысынын алынмасы, тутулмуш олан Эцмрцдян вя диэяр мянтягялярдян эери чякилмяси тяляб олунурду(34).
Беля бир шяраитдя Бакыда щакимиййяти яля кечирмиш олан Бакы
Халг Комиссарлары Совети Русийанын бюлэядяки мянафеляринин
горунмасына хидмят едян башлыъа гцввя иди. Май айынын сонларында Бакы Советинин ихтийарында олан болшевик-дашнак гошунларынын
щярякятя эятирилмяси вя гярб истигамятиндя гятиййятли döyüşlərə
щазырлашдырылмасы да илк нювбядя Тцркийянин Азярбайъанла баьлы
фяаллыьынын гаршысыны алмаьа вя Азярбайъанын бцтцн яразилярини Совет щакимиййятинин нязаряти алтына алмаьа вя Бакы цзяриндяки
мювгелярини даща да мющкямляндирмяйя хидмят едирди. Бакы
Совети гошунларынын фяаллашмасы ися Азярбайъан дахилиндя гырьынларын, фаъия вя анархийанын даща эениш мигйас алмасы демяк иди. Щамынын эюзц гаршысында эенишлянян бу фялакят вя анархийанын совушдурулмасы цчцн ися дахилдя тясирли бир гцввя йох иди. Март гырьынларындан сонра Азярбайъанда инкишаф етмякдя олан анархиа вя
юзбашыналыглар бир нечя дяфя Загафгазийа Сейминдя галдырылса да,
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онларын ляьвиня гаршы тясирли вя ямяли бир гярар гябул едилмямишди.
Йяни бу органын юзцнцн дя гейри-ишляклийи артыг эюз габаьында иди.
М.Я.Рясулзадя йаранмыш бу вязиййяти беля шярщ едирди: «Биттяб,
Бакы Тифлисин мцавинятини бяклийорду. Йалныз Бакынын дейил, бцтцн
Азярбайъан азярбайъанлыларын иштиракы иля тяшяккцл едян Сейм
мяълиси иля Мавярайи-Гафгаз щюкумятинин бу мцавинятиня интизар
едийорду. Фягят, щейщат. Азярбайъан Сейм язасынын йцксяк сяда
иля баьырыб-чаьырмасы Тифлис щюкумятинин щягиги сащибляри олан эцръц меншевикляриня лцзумунъа тясир етмяди. Эцръцстан дахилиндяки
болшевизми мин шиддят вя гящрлярля басдыран бу яфяндиляр Бакыйа
гаршы гуру елани-щярб беля етмяк истямядиляр. Эянъя милли мцсялман комитясинин тяшкил етдийи ихтилас ордусуна милйонларла фишянэ,
онларла митралйоз вя бир кач топ вяд едился дя, бу вядляр щяггиля
тутулмады... Тящлцкя артыг Эянъяйя эялмишди. Бир тяряфдян Эянъя
тящди-тящдиддя икян, диэяр тяряфдян дя Гарабаь ермяниляри Бакы
болшевикляри иля бирляшмяк цзря бир план тясдиг едийорларды. Азярбайъанын атяш вя гылынъдан кечирилмяси планы!... Бюйля бир тящлцкя
гаршысында милляти мцдафия едяъяк йалныз бир Эянъя галмышды.
Эянъя ющдясиня дцшян бу аьыр вязифяни тякбашына давам етдиряммязди. Мцдафия эцнляри узандыгъа риштейи-цмур ялдян чыхыйор,
болшевик ялиня кечмяйян йерлярдя дяхи шиддятли бир итаятсизлик вя
анарши зцщур едийорду»(35).
Азярбайъан яфкари-цмумиййясинин фикрини ифадя едяряк
М.Я.Рясулзадя милляти бу мцшкцл вязиййятдян гуртармаьын йеэаня йолуну тезликля Тцркийянин йардымыны ялдя етмякдя эюрцрдц.
Ейни заманда М.Я.Рясулзадя бу йардымын ялдя едилмясинин щеч
дя асан олмадыьыны билдирирди. Азярбайъан Тцркийяйя цмид йери кими бахырдыса, Загафгазийа Комиссарлыьына дахил олан Эцръцстан вя
Ермянистан щеч дя Тцркийя иля ямякдашлыьа щазыр дейилдиляр.
Яксиня, бу дювлятляр эизлиъя Тцркийяйя гаршы иттифаглар тяшкил етмякдя идиляр.
Азярбайъандакы вязиййятин низама салынмасы цчцн лазыми
тядбирляр эюрцлмямясиндян вя шяраитин эцнц-эцндян мцряккябляшдийиндян наращат олан Тцркийянин Батум конфрансындакы нцмайяндя щейятинин рящбяри Хялил бяйин 1918-ъи ил май айынын 26-да
Загафгазийа Сейми нцмайяндя щейятинин башчысына эюндярдийи
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меморандумда билдирирди: «...Зати алиляриня мялум олдуьу кими
Гафгазын вязиййяти чох критик вя мцбщямдир вя билахиря щялля
мющтаъдыр. Бакы вя ятрафында йцз минляръя тцрк вя мцсялманлар,
юзляриня ингилабчы дейян виъдансыз щайдутларын ганлы пянъяляриндя
инляйир вя бу заваллылары тящдид едян, тямири гейри-габил фялакят
эцндян-эцня йахынлашмагдадыр. Сайсыз мцтяшяккил гулдур дястяляринин щцъумлары ваге олан Гафгазын диэяр щиссяляриндяки тцрк вя
мцсялман ящалинин дя вязиййяти тясяллибяхш дейилдир. Ряис щязрятляри, гябул едярсиниз ки, бу ады дашымаьа лайиг олан щеч бир щюкумят щямсярщяд олдуьу бир яразидя беля ъинайятлярин ъязасыз
олараг артмасына тящяммцл едя билмяз вя йеня гябул едярсиниз
ки, Гафгазы мящв едян анархийайа эюря Дювляти-Алийейи-Османиййянин вязиййяти чох назикдир. Чцнки бу анархийа Дювляти-Алийейи-Османиййя ящалисийля ейни ирг вя диня мянсуб олан бир ящалинин ямниййятиня дя ялагяси вардыр. Диэяр тяряфдян щярби-цмумун
иъабаты олараг Дювляти-Алиййя юз ордусуну диэяр ъябщяляря Гафгаз
йолу иля эюндярмяк мяъбуриййяти гаршысындадыр. Бу да индики гейри-мцяййян вязиййятя сон верилмясини тяляб едир»(36).
Щярби-сийаси шяраитин кяскинляшяряк бющранлы вязиййятя чатдыьы,
Тцркийянин йардымы олмадан беля бир вязиййятдян чыхмаьын мцмкцн олмадыьы бцтцн реаллыьы иля халгын эюзц гаршысында иди. Гардаш
Тцркийянин кюмяйиня йеэаня цмид йери кими бахылырды. Лакин
Азярбайъанын милли щярякатынын фяаллары тякид едирдиляр ки, Тцркийянин кюмяйиня ня гядяр ещтийаъ олса беля щямин кюмяк вя йардым
Азярбайъанын истиглалынын газанылмасы вя сахланылмасы чярчивясиндян кянара чыхмамалыдыр. Н.Йусифбяйли бу мясяля иля баьлы дейирди: «Йалныз Азярбайъаны дейил, бцтцн Загафгазийаны истила едян
бюйцк дящшятли анархийаны биз юз гцввямизля сакитляшдиря билмярик. Шярг тяряфдян болшевиклярин бизим ясрлик дцшмянимизля бирляшяряк щцъум етмяси вязиййяти даща да аьырлашдырараг тцрк миллятиня чох бюйцк мцсибят вя фялакят эятирир. Вязиййят беля икян,
бизя хариъи бир гцввянин мцдахилясини истямякдян башга бир чаря
галмайыр. Истиглалымызын гызьын тяряфдары олмагла бярабяр, мян бу
мясяля щаггында биринъи олараг мяслящятляшмяк мяъбуриййятиндяйям. Фялакятин цзцня ъясарятля бахараг биз севинмялийик ки,
хош бир тале ясири олараг мцдахиля едяъяк хариъи гцввя бизимля
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дост вя гардаш олан Тцркийядир. Бялкя, бу, бизим гоншуларымызын
чох хошуна эялмяйяъякдир. Лакин башга чарямиз дя йохдур. Мцдщиш анархийа гаршысында онлар да бизим кими эцъсцздцрляр...Кимин
хатириня ися хястя йатаьында йата билмярик. Бизим щейятин Батума
эедяряк Шярги Загафгазийа тцркляри адындан Османлы дювлятиндян
йардым истямясинин заманы эялмишдир...Бунунла бирликдя Азярбайъанын истиглал цсули-идарясини дя щеч вахт унутмамалыйыг»(37).
Нясиб бяй Йусифбяйли Османлы дювлятиня Азярбайъан тцркляри
адындан мцраъият едирдися, 1918-ъи ил май айынын 28-дя Азярбайъанын мцстягиллийи елан едилдикдян сонра Тцркийяйя Азярбайъан дювляти адындан мцраъият етмяк имканы йаранды. Азярбайъанын
дювлят мцстягиллийинин горунмасы цчцн ортайа чыхан бу тарихи имкандан дярщал истифадя едилди. 1918-ъи ил ийун айынын 4-дя Тцркийянин Батумда олан нцмайяндя щейяти иля бурада сцлщ данышыгларында иштирак едян Сеймин азярбайъанлы цзвляри арасында «Османлы
императорлуьу щюкумяти иля Азярбайъан Республикасы арасында
достлуг мцгавиляси» имзаланды. Мцгавиляни Османлы дювляти адындан Ядлиййя назири Хялил Ментешя, 3-ъц Орду команданы Мящяммяд Вящиб паша, Азярбайъан Халг Ъцмщуриййяти адындан ися
Милли Шуранын сядри М.Я.Рясулзадя вя Хариъи ишляр назири
М.Щ.Щаъынски имзаладылар. Османлы дювляти иля мцстягиллийини йениъя елан етмиш Азярбайъан Ъцмщуриййяти щюкумяти юз араларында
сийаси, щцгуги, игтисади вя интеллектуал зяминдя мещрибан достлуг
мцнасибятляри бяргярар етмяк цчцн гаршылыглы сурятдя разылыьа эяляряк бир сыра мцщцм вя тарихи вязифялярин иърасыны юз цзярляриня
эютцрдцляр. Башлыъасы ися бу ики дювлят Азярбайъанда интизарла эюзлянилян кюмяк вя йардымларын эюстярилмяси цчцн мцстягил сурятдя
вя гаршылыглы шякилдя, кимсянин разылыьыны сорушмадан гярар гябул
едилмяси имканындан бящряляндиляр. Бунунла да икитяряфли ялагялярин, о ъцмлядян щярби ямякдашлыьын щцгуги базасы йарадылды.
Мцгавилянин биринъи маддяси Османлы дювляти иля Азярбайъан арасында даими гардашлыг вя достлуг мцнасибятляринин зярурилийи тясдиглянирди. Мцгавилянин икинъи маддясиндя Османлы дювляти иля
Азярбайъан, Ермянистан вя Эцръцстан арасындакы сярщяд хяттинин
дягигляшдирилмясинин ваъиблийи вурьуланырды.
Конкрет тарихи шяраитдя Азярбайъан халгы цчцн хцсуси
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ящямиййят кясб едян мясяля юлкянин тящлцкясизлийинин тямин
едилмяси цчцн лазым оланда Османлы дювляти тяряфиндян щярби
кюмяк эюстярилмясинин мцмкцнлцйц мясяляси иди вя бу мягам
мцгавилянин 4-ъц маддясиндя тясбит олунмушду. Азярбайъанла
Тцркийянин щярби ямякдашлыьы да мящз бу маддя цзяриндя бяргярар едиля билярди. Сонракы маддяйя ясасян ися Азярбайъан Ъцмщуриййяти сярщядляри дахилиндя мювъуд олан гулдур дястяляринин
тярк-силащ едилмясини юз цзяриня эютцрцрдц.
Ики дювлят арасындакы 4 ийун 1918-ъи ил тарихли мцгавиля вя бу
мцгавиляйя ялавя олараг сонрадан баьланмыш сазишлярля Османлы
дювляти Азярбайъан дахилиндя щяр ъцр щярби дашынмалары щяйата
кечирмяк, бунун цчцн гуру вя дямир йолларындан сярбяст истифадя
етмяк, Бакы лиманында вя Хязяр дянизиндя Азярбайъана аид олан
васитялярдян истифадя етмяк щцгугу ялдя едирди(38).
Батумда Азярбайъан Ъцмщуриййяти иля Османлы дювляти арасында сцлщ вя достлуг мцгавиляси имзалайан Азярбайъан тямсилчиляри дярщал эюзлянилян щярби йардымын алынмасы цчцн рясми олараг
Тцркийя тяряфиня мцраъият етдиляр. М.Я.Рясулзадя Милли Шура адындан, М.Щ.Щаъынски ися Азярбайъан щюкумяти тяряфиндян Османлы
дювлятинин тямсилчиляри иля данышыглар апардылар. М.Я.Рясулзадя йазырды: «Азярбайъанын ня кими мцшкилата мяруз галдыьы вя бу
тящлцкяли мцшкилатдан чыха билмяк цчцн Тцркийянин мцавинятиня
мющтаъ олдуьуну Азярбайъан мцмяссилляри Трабзон иля Батумда
тцрклярля ваге олан тямаслары ясасында эяряк шифащян вя эяряк
тящлилян анлатмышларды. Бу кяря Азярбайъан Шурайи-Миллиси намына
биз вя Хариъиййя нязаряти намына да Мяммяд Щясян бяй салифцззикр мцгавилянин 4-ъц маддясиня истинадян Тцркийя щюкумятиня
мцраъиятля гявайи-имдадиййя истядик»(39).
Азярбайъан щюкумяти адындан хариъи ишляр назири М.Щ.Щаъынскинин Тцркийя нцмайяндя щейяти адына эюндярдийи мцраъиятиндя
дейилирди ки, щюкумяти-мятбуамдан алдыьым явамири-сярищя
цзяриня ашаьыдакы истидамын суряти-мцмкцня иля щюкумяти-Сяниййяйя билдирилмясини риъа едирям. Русийадакы ингилабын нятиъяси
олараг Азярбайъанда мцряккяб бир вязиййят йараныб. Болшевикляр
Бакыны вя Бакы вилайятини тутуб, ящалини гырыр, Азярбайъан
щюкумятини танымыр. Бакыдан башга Шамахы, Губа вя Лянкяран
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кими яразилярдя дя гырьынлар тюрядилмишдир. Шималда эцълянмякдя
олан мцттяфигляри, щабеля Ирандакы инэилислярдян йардымлар алмагда
олан бу гцввянин гаршысыны йени йаранмыш ъцмщуриййят ала билмяз.
Мцраъиятдя билдирилирди ки, Бакынын болшевик ишьалындан гуртулмасы Азярбайъан щюкумятинин илк вязифясини тяшкил едир. Бу мясяля йахын заманларда щялл едилмязся, Ъцмщуриййятин мювъудиййяти тящлцкя алтында олаъаг, ящали фялакятя мяруз галаъаг.
Сюйлянилян бу тящлцкянин мювъудлуьуну нязяря алараг вя ики
дювлят арасында баьланан мцгавилянин 4-ъц маддясиня уйьун олараг М.Щ.Щаъынски юз мцраъиятиндя Тцркийядян Азярбайъана
щярби йардым эюндярилмясини хащиш едирди(40).
Азярбайъан щюкумятинин башчысы кими Ф.Хойски дя сонрадан юз
чыхышларындан бириндя истиглалиййятин елан едилдийи илк эцнлярдя юлкядя вязиййятин сон дяряъя аьыр олдуьуну гейд едир вя бу вязиййятдян чыхмаг цчцн дахилдя лазыми гцввя олмадыьы цчцн Тцркийянин
рясми йардымына мцраъият едилмясинин тарихи ящямиййятини вурьулайырды: «...Дахили вязиййятимиз ися гайят фяна иди. Щюкумятимиз
юйля бир заманда тяшяккцл етмиш иди ки, бир кянддян диэяриня
эетмяк горхулу иди. Щеч кясин ирзи, намусу, малы ялиндя дейилди...
Бюйля бир заманда бцтцн Азярбайъан тяряфиндян сечилмиш Милли
Шура щюкумяти тяйин едиб мямлякятин мцгяддяратыны она тапшырды.
Щюкумятимиз тясдиг едилмямишди. Щюкумятин сяйи иля Тцркийя иля
мцзакират тез гуртарыб сцлщнамя баьланды. Фягят бунунла бярабяр,
дахили ишляр о гядяр пяришан олан бир заманда щюкумят дахилиндя
ганун вя асайиш бярпасындан аъиз иди. Зира ня ясэяри гцввямиз
варды, ня силащымыз. Биттяб дахилиндян дцзялтмяк мцмкцн дейилди.
Бинаянялейщ хариъи бир гцввяйя лцзум эюрцляряк тцркляря мцраъият едилди. Тцркийя-Азярбайъан сцлщнамясинин бир маддясиня эюря мямлякятимизя ня вахт лазым олса, щцгугумузун мцдафияси
цчцн тцркляр бизя о гядяр ясэяр вермяли идиляр. Она эюрядир ки,
дарда галдыгда бу чаряйя тявяссцл едилди. Тцркляр илтизамларына
ямял вя вязифялярини щцснц-ифа етдиляр. Ялбяття, гошунсуз, эцъсцз
эюрцнмяси пяк мцшкцл олан ишляр чятинликля, йаваш-йаваш ишлянийорду. Бизя хариъдян гцввя алмаг цчцн башга миллят вя дювлятя мцраъият етмяк бязи шяраитдян долайы мцмкцн дейилди. Мцраъият
етсяйдик дя, щеч бир нятиъя щасил олмазды. Она эюрядир ки, диндаш
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вя миллятдашларымыз олан Тцркийяйя мцраъият едилди»(41).
Бу сятирлярдя дя гейд олундуьу кими Тцркийя тяряфи Азярбайъан щюкумятинин хащишиня дярщал ъаваб верди. Онсуз да артыг
башламыш олан щярби ямякдашлыг ики дювлят арасында мювъуд олан
рясми актлара дайагланараг даща эениш вя сямяряли бир характер
алды.
Анъаг бу ики гардаш халгын бир-бириня гаршылыглы сурятдя кюмяк
етмяк арзу вя истякляри бюлэядя юз фяаллыьыны эенишляндирмяйя вя
Азярбайъаны тясир даирясиня салмаьа чалышан Алманийаны чох эцълц
шякилдя гязябляндирди. Азярбайъанын юз мцстягиллийини елан етмяси
вя мцстягил дювлят кими гардаш Тцркийя иля ялагялярини гурмасы
Алманийанын Бакы нефтинин яля кечирилмяси иля баьлы бцтцн планларыны алт-цст едирди. Она эюря дя гаршыйа гойулан вязифяляря наил
олунмасы цчцн Алманийанын Тцркийяйя олан тязйигляри сон дяряъя
шиддятлянди. Бу тязйиглярин тясирини артырмаг цчцн Алманийанын
ялиндя кифайят гядяр имканлар да вар иди. Османлы дювлятинин ордусунун тяркибиндя чохлу сайда алман эенераллары вя щярбчиляри ишляйирдиляр. Онлар истяр Щярби Назирлийин апаратында, истярся дя гошун
бирляшмяляринин команданлыгларында йцксяк постлара тяйин едилмишдиляр. Щямин забитлярин васитясиля Алманийа тцрк ордусунун
фяалиййятинин мцяййян чярчивяйя салынмасы цчцн щисс едиляъяк имканлара малик иди. Диэяр тяряфдян Алманийанын Османлы щюкумятиня тясири дя бюйцк иди вя бу тясирдян дя истифадя етмяйя чалышырды.
Батум конфрансынын давам етдийи эцнлярдя тцрк гошунларынын
Эцмрцнц тутдуьу вя Загафгазийанын ичяриляриня доьру щярякят етдийи вахт Алманийа иля Тцркийя арасында мцнасибятляр чох эярэин
бир мярщяляйя гядям гойду. Нязяря алынмалыдыр ки, бу эярэинликлярин kökündə Bakının, Бакы нефтиндян бящрялянмяк имканынын
итирилмяси тящлцкяси дайанырды. Тцркийя Азярбайъан арасында артан
йахынлыьын ейни заманда дин, дил, етник вя мяняви баьлылыьындан
доьдуьуну Алманийа щеч бир вяъщля гябул етмяк истямирди. Onu
Azərbaycan халгынын дцшдцйц вязиййятдя ниъат йолуну арамаг
ъящдляри дя марагландырмырды. Буна эюря дя Биринъи Дцнйа мцщарибясиндя Тцркийя иля мцттяфиг олан Алманийа Азярбайъана мцнасибятдя Тцркийяйя zidd gedən бир дювлятя чеврилмишди.
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Алманлар Османлы дювлятинин Щярби Назирлийиндя йцксяк вязифядя ишляйян эенерал фон Зект васитясиля юз наращатчылыгларыны
Янвяр пашайа беля чатдырмышдылар: «Тцркийянин Гафгаза щярякяти
орадакы мцсялманлара йардым мягсядийля дя олса, бу йардым дярщал дурдурулмалы вя бцтцн гцввяляр дярщал эери чякилмялидир»(42).
Беля бир хябярдарлыг ардынъа Алманийа Силащлы Гцввяляри Баш
Гярарэащ ряиси маршал Щинденбург Тцркийянин Азярбайъана доьру
ирялилямясиня етираз олараг Янвяр пашайа рясми нота эюндярди.
Щямин нотада дейилирди: «Шимали Иранда вя Ялъязаирдяки инэилиз
тяяррцзляринин(щцъумларынын„М.С.) юнлянмяси вя Ялъязаирдя гейб
едилян(итирилян„М.С) мямлякятлярин эери алынмасы хцсусунун
зяряриня олараг Гафгаз дахилиндя ямниййят гцввяляри булундурмайа мяъбур едяъяк сурятдя вя мцттяфиг дювлятлярин, йени
Гафгаз щюкумятляри арасында йени дцшмянляр чыхармаьа щярби
цмуми вязиййяти мцсаид дейилдир. Билхасся Бакы петрол мянтягясинин щярбин идаряси цчцн пяк бюйцк олан ящямиййяти диггятя
алынараг Бакы санъаьындан ящалинин тцрк бирликляри вя йа тцрк-татар
кюнцллцляри тяряфиндян истиращятляринин бозулмасындан ваз кечилмясини тяляб едирям:
Ы. Цмуми команданлыг намына сиздян ашаьыдакы маддялярин
йапылмасыны риъа едирям.
1. Гарс, Ярдящан, Батум санъаглары мцстясна олмаг цзря Гафгаз дахилиндяки тцрк бирликляринин камилян эери чякилмяси;
2. Бу цч санъаг дахилиндя дя йалныз асайиши тямин едяъяк гядяр
ясэяр бурахылмалыдыр.
3. Эцмрц хариъ, Тябриз дямир йолунун анъаг зяиф тцрк гараголлары тяряфиндян мцщафизя едилмяси;
4. Эеридя галан бцтцн тцрк бирликляринин камилян Ялъязаиря вя
Шимали Ирандакы инэилисляря гаршы истифадя едилмяси;
ЫЫ. Йухарыдакы маддянин 4-ъц фикриндя зикр едилян щярякатын
Гафгаз дахилиндя тяминини вя кюрпцлярин горунмасыны Алман
Цмуми Гярарэащы цстцня алаъагдыр. Бу мянтягя дахилиндя
буллунан Поти„Тифлис вя Тифлис„Бакы вя Тифлис„Эцмрц дямир йолларыны, хяттин ямниййятини горумаг цчцн алман хятт гараголлары ишьал едяъякдир.
ЫЫЫ. 1.Хятлярин ишлядилмяси индийя гядяр бу хятлярдя булунан
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дямир йоллары мямурларына тапшырылмышдыр. Гарс, Эцмрц, Culfa–Təbriz гисми цзяриндя бир тцрк нцмайяндяси вя ЫЫ маддядя
зикр едилян щиссяляр цзяриндя бир алман нцмайяндяси Гафгаз дямир йолу мямурлары иля бярабяр, ясэяри няглиййат тянзим едяъякляр.
2. Бир алман ряисинин алтында алман-тцрк вя гафгазлылардан
ибарят бир комиссийон да топланараг Гафгаз хятляринин бярпасы цзяриндя вя Ъулфа„Тябриз гисми цзяриндя локомотив вя вагон тямин
едилмяси вя саиря иля мяшьул олмалыдыр...»(43).
Эенерал-фелдмаршал Щинденбург бу нотасында билдирдийи кими
Тцркийяни Гафгаздан сыхышдырмаг, Гафгазын бцтцн няглиййат
говшагларыны юз нязаряти алтына алмаг цчцн ямяли тядбирляря дя ял
атырды. Эцръцстанла ялагяляри эенишляндирян Алманийа онунла имзаладыьы икитяряфли мцгавилядян сонра бура щярби гцввяляр дя эятирмишди. Ийун айынын 3-дя Крымда олан алман щярби гцввяляриндян
ики табор Эцръцстан яразисиня эятирилди. Бундан башга мялумдур
ки, алман щярбчиляри Эцръцстандакы йерли алман ясирляриндян ибарят
гцввялярин тяшкилиня дя хцсуси диггят йетирирдиляр. Доьрудур, бцтцнлцкдя Эцръцстанда алман байраьы алтында бирляшян щярби гцввяляр тцрк гошунларынын гаршысыны алмаьа гадир олаъаг дяряъядя дейилдиляр. Бунунла беля бу гцввяляр Эцръцстанын мцстягиллийи елан
едилдикдян сонра Загафгазийа дямир йолуну нязарят алтына алдылар.
Алман-эцръц мцштяряк щярби гцввяляри тезликля Сухуми вя Поти лиманларында, Тифлисдя, Эцръцстанла Азярбайъан арасындакы стансийаларда, Тифлисдян Александропола эедян дямир йолу вя гуру
йоллары цзяриндя дя эюрцнмяйя башладылар. Гафгаздакы мювгелярини мющкямляндирмяк цчцн Берлин, Сурийа ъябщясиндяки алман
дястясини эери чаьырды вя Украйнадакы 217-ъи пийада дивизийасынын
Эцръцстана эюндярилмясини мягсядяуйьун сайды. Бцтцн бунларын
нятиъяси иди ки, Тцркийя иля Алманийа арасында олан ихтилафлар дяринляшмяйя башлады. Йаранмыш вязиййятдя чыхыш йолунун тапылмасы
цчцн 1918-ъи ил ийун айынын 5-дя Янвяр паша иля эенерал фон Зект
Батума эялдиляр (44).
Анъаг эюрцнцр алман тяряфи Янвяр пашанын Батума эялмясинин
Тцркийянин Гафгаз сийасятиндя Алманийанын тяляб етдийи бир эерилямянин баш веряъяйиня инанмырды. Алман маршалы Лйудендорфун
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1918-ъи ил ийун айынын 6-да Янвяр пашайа йаздыьы мяктубундан да
айдын эюрцнцр ки, Тцркийя Гафгаз сийасятиндя дин, дил, мяняви
гардашлары олан Азярбайъан халгына йардым етмяк ниййятиндян
няинки дюнмямиш яксиня, бюлэядя вязиййятин эярэинляшдирилмясиндя Алманийаны эцнащландырмышды. Ады чякилян мяктубда дейилирди:
«Гафгаза чыхарылан Алман Цмуми Гярарэащынын сябяб олараг эюстярилмясиня тяяъъцб вя щейрят етдийими сизя ярз етмяк истяйирям.
Тцркийя Брестдя баьланылан анлашмаларын Загафгазийайа аид олан
гисмини мцттяфиглярини щеч бир вяъщля диггятя алмадан позмушдур.
Алманийа щюкумяти буна гаршы яввялъя ещтийат ифадя етмиш вя беля
бир щярякятин нятиъяляриня диггяти йюнялтмишдир».
Маршал Лйудендорф даща сонра юз мяктубунда Янвяр пашанын
нязяриня чатдырырды ки, эенерал фон Лоссов Поти„Тифлис„Александропол дямир йолу гисминдя хяттин мцщафизясини алман бирликляриндян
тяшкил етмиш вя бу сцрятля йалныз алман мянафелярини дейил, щям дя
Тцркийя мянафелярини тямин етмишдир. О, бир даща хябярдар едирди
ки, якс тягдирдя мцвафиг гярарлар гябул етмяк щаггыны юзцндя
сахлайыр(45).
Маршал Лйудендорфун ардынъа маршал Щинденбург да йенидян
Гафгаз сийасятиня эюря Тцркийяни щядялямяйя башлады. Онун эюндярдийи мяктубда дейилирди: «Тцркийя иля Загафгазийа щюкумятляри
арасында Алманийа, Австрийа-Маъарыстан вя Болгарыстанын мялуматы олмадан йапылмыш олан анлашмалары тясдиг вя гябул етмяйяъяйини индидян билдирир»( 46).
Алманийа рящбярляринин вя щярби лидерляринин бу щядя-горхулары
истяр Янвяр паша, истярся дя диэяр йцксякрцтбяли щярбчиляр тяряфиндян чох ъиддиййятля гаршыланырды. Алманийанын Крым ятрафыны яля
кечирмяси, Русийанын ичяриляриня доьру щярякят етмяси вя нящайят,
Загафгазийада мющкямлянмяк истяйини щеч бир мцттяфигинин ряйини сорушмадан щяйата кечирилмясиня бахмайараг, Тцркийянин
дин, дил вя етник баьлылыьы олан азярбайъанлыларын рясми вя гейри-рясми кюмяк мцраъиятляриня ъаваб вермясинин беля гязябля
гаршыланмасы Османлы дювлят вя щюкумят даиряляриндя дя гязябля
гаршыланырды. Еля бунун цчцн иди ки, алманларын щядя-горхусунун
яксиня олараг Мящяммяд Вещиб паша табелийиндя олан щиссялярин
Александрополдан Тифлися доьру щярякят етмяси барядя ямр верди.
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9-ъу Гафгаз пийада alayının щярякятя башлайан щиссяляри ийун айынын 10-да Борчалы вадисиндян кечян дямир йолу цзяриндя, щабеля
Храм вадисиндян кечиб Тифлися эедян ясас йол цзяриндя йерляшян
Воронсовкада алман-эцръц щярби бюлмяляринин мцгавимяти иля
цзбяцз эялди. Алман-эцръц мцштяряк гцввясинин тяркибиня фон
Крессин йерли алман ящалидян тяшкил етдийи ики бюлцк вя бир гядяр дя
эцръц кюнцллц дястяси вар иди. Еля илк дюйцшдя алман-эцръц гцввяляри пярян-пярян салынды. Чохлу ясир эютцрцлдц. Бу щадися алманлары йенидян гязябляндирди. Алман Баш Гярарэащындан тцркляря
беля бир хябяр эюндярилди ки, яэяр тцркляр щярякятляриндян ял чякмясяляр, Тцркийя ордусунда хидмят едян бцтцн алман забитляри
эери чаьырылаъагдыр(47). Маршал Щинденбург ися эенерал фон Зектя
беля бир хябяр эюндярди: «Тцркийянин мцттяфигляринин мялуматы
олмадан йаратдыьы вязиййятин ъиддиййяти щаггында Янвяр пашанын
диггятини Сизин дя ъялб етмянизи риъа едирям. Османлы дювляти тутдуьу вя истигамяти дяйишдирмяйяъяк олурса, бу дювлятя бу сийасятиндя артыг йардым едяъяк бир вязиййятдя галмайаъаьыг» (48).
Алманийа иля мцнасибятлярин бу дяряъядя кяскинляшмясиня йол
вермямяк цчцн Янвяр паша тцрк щярби щиссяляринин алман-эцръц
гцввяляриня гаршы щярякятинин дайандырылмасы барядя ямр верди.
Онлардан алынмыш ясирляр азад едилди. Алманларын гязябиня дцчар
олмуш Вещиб паша Шярг Ордулар Групу команданлыьындан азад
едилди вя Истамбула чаьырылды. Янвяр паша бунунла щям алманлары
разы салмаьа чалышды вя диэяр тяряфдян дя Азярбайъанла баьлы олан
планларын щяйата кечирилмясиня рящбярлик едяъяк бир структурун команданлыьына даща чох етибар етдийи ямиси оьлу Хялил пашаны тяйин
етди. Бундан башга, Йагуб Шювги пашанын команданлыьы алтында
9-ъу Орду тяшкил едилди вя бу орду Александропол„Ъулфа дямир йолу иля Александропола эюндярилди. 9-ъу Орду щямин бюлэядя фяалиййят эюстяряряк Ирандан Бакыйа доьру ирялилямяк ниййятиндя
олан инэилис гцввяляринин гаршысыны алмалы иди. Бу аддым да алманларын планларына мцяййян гядяр ъаваб верирди вя онлары разы салмалы иди(49).
Азярбайъанда йарадылаъаг щярби структурлара Гафгаз Ислам
Ордусу ады верилмяси алманларын гыъыгландырылмамасы цчцн Янвяр
пашанын иряли сцрмцш олдуьу бир тяклиф иди. Бунунла, алманларын ня262

зяриня чатдырылырды ки, Азярбайъана тцрк ордусу йеридилмир. Яксиня,
Азярбайъанда йалныз тцрк щярбчиляринин иштиракы иля ясасыны йерли
ящали тяшкил едяъяк бир орду йарадылыр. Илк вахтлар Гафгаз Ислам Ордусунун еля бу ъцр дя йарадылмасы нязярдя тутулурду. Лакин гыса
вахт ярзиндя мювъуд тящлцкянин арадан галдырылмасы цчцн йени орду йарадылмасы мцмкцн олмадыьына эюря, ики дювлят арасындакы
мцгавиляйя уйьун олараг Азярбайъана тцрк гошун щиссяляри дя йеридилди (50).
Алманийа иля мцнасибятлярин кяскин шякилдя писляшмясинин гаршысынын алынмасы цчцн Янвяр паша мцяййян ещтийат тядбирляриня ял
атса да, Азярбайъана йардым эюстярмяк, Азярбайъан халгыны
болшевик-дашнак ишьалындан вя тящлцкясиндян гуртармаг ниййятиндян щеч вахт ял чякмямишди. О, ардыъыл олараг бу планын щяйата
кечирилмяси хяттини тутмушду вя бу истигамятдя атылан аддымлар тезликля юз нятиъясини дя верди.
2. Гафгаз Ислам Ордусуnун təşkilatlandırılması
Азярбайъан халгынын интизарында олдуьу йардымларын эюстярилмяси вя бцтцнлцкдя Османлы дювлятинин Азярбайъан вя Гафгазла
баьлы планларынын щяйата кечирилмяси цчцн лазыми щярби гцввялярин
йарадылмасы 1918-ъи илин яввялляриндя артыг Янвяр паша вя онун силащдашларынын диггят мяркязиндя иди. Щямин илин йанвар вя феврал
айларында, щятта бу гцввялярин структуру мцяййянляшдирилмиш вя
она рящбярлик едя биляъяк бир нечя намизяд нязярдян кечирилмишди. Янвяр пашанын фикринъя, щяр бири цч пийада алайындан ибарят
олан цч пийада дивизийасынын йарадылмасы мягсядяуйьун иди. Бу цч
дивизийа бир корпусда бирляшмяли иди. Щярби Назирлик гярар вермишди
ки, 1-ъи вя 2-ъи пийада дивизийаларынын тяшкили иля мяшьул олаъаг ики
забит щейяти сечилиб Мосулда йерляшян 6-ъы Орду команданлыьына,
3-ъц пийада дивизийасынын тяшкили иля мяшьул олаъаг башга бир забит
щейяти ися Трабзона, 3-ъц Орду команданлыьына эюндярилсин. Лазыми тялиматлары алдыгдан сонра щямин щейятлярдяки забитляр Азярбайъанда гурулаъаг ордунун тяшкилиня башламалы идиляр. Азярбайъана йолланаъаг забитляр цчцн бир сыра эцзяштляр нязярдя тутулмушду. Бу забитлярин рцтбяси бир пилля артырылмалы вя онлара маашларынын
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ики мисли щяъминдя айлыг вясаит верилмяли иди(51).
Азярбайъанда йарадылаъаг корпуса команданлыьын бир нечя
башга шяхся тяклиф едилмясини Нуру паша да юз хатиряляриндя тясдиq
едирди (52). Н.Шейхзаманлынын йаздыгларына эюря, Азярбайъанда
гурулаъаг корпусун команданлыьына намизядлийи нязярдян кечирилян шяхслярдян бири Принс Фяррух имиш. Анъаг тяяссцф ки, Н.Шейхзаманлы бу шяхсин кимлийи щаггында ялавя бир мялумат вермямишдир. Янвяр паша Принс Фяррухун Азярбайъандакы корпус команданлыьына намизядлийини нязярдя тутмагла бярабяр, щямин корпусун гурулмасында иштирак едяъяк забитлярин сечилмяси цчцн хцсуси
бир комиссийа да тяшкил етмишди. Онун тяряфиндян Н.Шейхзаманлыйа
да бу комиссийанын ишиндя иштирак етмяк тяклиф олунмушду. Н.Шейхзаманлы бу барядя беля йазырды: «...Паша сонра мяня гярар гябул
етдийини, Гафгаз Ислам Ордусунун йарадылмасына башланмасыны вя
бир ялавя рцтбя иля забит гейд едиляъяйи цчцн бир комиссийа тяшкил
олундуьуну анлатды вя деди: «Сизин дя бу комиссийада олмаьынызы
мягсядяуйьун щесаб едирик. Инди Сиз йарадылаъаг Гафгаз Ислам Ордусунун командири Принс Фяррух иля таныш едяъям». Ичярийя бир забит дахил олду. Янвяр паша бизи таныш етди»(53).
Н.Шейхзаманлы ону да ялавя едир ки, Принс Фяррухун спиртли
ичкийя алудялийинин шащиди олдугдан сонра Янвяр паша иля нювбяти
эюрцшлярин бириндя Принс Фяррухун дяйишдирилмясини вя онун йериня
гардашы Нурунун Qafqaz İslam Ordusunun komandanı тясдиг
едилмясини хащиш етди. Янвяр паша яввялъя Нурунун эянъ олмасыna
эюря тяряддцд etdi. Анъаг сонрадан ону бу вязифяйя тясдиг етди.
Нуру бяй дярщал лазым олан забитлярин сечилмяси цчцн тяшкил едилян
комиссийанын ишиня рящбярлийя башлады. Н.Шейхзаманлы да бу комиссийанын ишиндя иштирак етди. Лакин забитлярин сечилмяси ишиня гарышмырды. Йалныз бир дяфя Гафгаздан олан бир молланын тяшкил едилян
щейятин тяркибиня дцшмяк истяйиня гаршы чыхараг буна лцзум олмадыьыны билдирди вя Нуру бяй дя онун тяклифини мцдафия етди (54).
Нуру бяй Гафгаз Ислам Ордусу команданлыьына тяклиф олунанда
рцтбяси йарбай иди. Ону да йениъя алмышды. Беля бир рцтбя иля бир
нечя дивизийадан ибарят олаъаг бир ордуйа команданлыг етмяси
онунла она табе олаъаг забитляр арасында бир рцтбя уйьунсузлуьу
йарада билярди. Бу уйьунсузлуьу арадан галдырмаг цчцн она
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Султан Мещмет тяряфиндян фериглик рцтбяси (эенерал-лейтенант) вя
бцтцн Гафгаз Ислам Орду щиссяляриня команданлыг вякаляти верилди
(55). Падшащ тяряфиндян верилян фярманла Нуру паша щям дя
падшащ йавяри елан едилди вя Гафгазда она падшащын сийасятинин
тямсилчиси сялащиййяти верилди.
Нуру бяйдян юнъя Гафгаз Ислам Ордусуна рящбярлик етмяк о
вахтлар албай(полковник) олан Казым Гарабякир пашайа да тяклиф
олунубмуш. Казым Гарабякир пашанын сонралар йаздыьына эюря, бу
тяклиф она Янвяр паша тяряфиндян 1918-ъи ил феврал айынын 23-дя
едилибмиш. Анъаг Казым бяй щямин вахт Ярзурумун азад едилмяси уьрунда дюйцшлярдя иштирак етдийиндян о, Янвяр пашадан щялялик Ярзурум ятрафында галмасына разылыг верилмясини хащиш етмиш
вя беля бир разылыьы да алмышды. Ярзурум алындыгдан вя Трабзон
конфрансы ишя башладыгдан сонра бу яразилярдя бир сакитлик йарандыьы
цчцн Kazım Qarabəkir paşa даща гайнар бир ъябщя олаъаг Гафгаза
эетмяйя вя Азярбайъанда йарадылаъаг ордуйа рящбярлик етмяйя
щазыр олдуьуну Янвяр пашайа чатдырмышды. Лакин Янвяр паша бу
вязифяйя артыг гардашы Нурунун тясдиг едилдийини вя Шимали Гафгазда йарадылаъаг гцввяляря команданлыг етмяйи она тапшыра биляъяйини сюйляди. Казым бяй биляндя ки, Шимали Гафгаза эедярся,
бирдян-биря йарбайлыг рцтбясиндян фериглик рцтбясиня йцксялмиш
Нуру пашанын рящбярлийи алтында чалышаъаг, онда бу тяклифдян дя
имтина етди(57).
Истамбулда тяшкил едилмиш комиссийа тяряфиндян забитлярин сечилмяси Гафгаз Ислам Ордусунун гурулмасы истигамятиндя атылан илк
ямяли аддымлардан бири иди. Щямин комиссийа тяряфиндян Гафгаз
Ислам Ордусунун гярарэащы цчцн 20 няфярядяк забит сечилди. Комиссийа ишини битирян кими Нуру паша тяййаря иля Мосула йола дцшдц. Онун сечдийи забит щейяти ися гуру йолла щярякятя башлады вя
1918-ъи ил март айынын 25-дя Мосула чатды. Нуру паша бурада икян
6-ъы Орду команданлыьындан вязиййятин юйрянилмяси цчцн Гафгаза эюндярилмиш забит Мцзяффяр бяйин эери гайытдыьыны ешитди вя
онунла эюрцшдц. Мцзяффяр бяйин вердийи мялумат март гырьынларындан сонра Азярбайъанда вязиййятин хейли мцряккябляшдийини
тясдигляйирди. Ешитдийи бу хябярдян сонра Нуру паша Азярбайъана
доьру щярякяти сцрятляндирмяйя чалышды. Анъаг Мосулда да о, бир
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сыра тяшкилати ишлярля мяшьул олмалы иди. Щяр шейдян яввял ися Гафгаз Ислам Ордусунун тяшкили цчцн зярури олан кадрлары сечмяли иди.
Бunun цчцн Мосулда 6-ъы Ордудан 149 забит вя мямур, 488 эизир
вя ясэяр сечилди. Бцтцн бу шяхсляр дя 1918-ъи ил апрел айынын яввялляриндя Азярбайъана йола салынды. Сечиляъяк диэяр забитляр вя
щярбчиляр ися сонрадан Азярбайъана йола салынмалы иди(58).
Нуру паша Мосулдан 1918-ъи ил апрел айынын 8-дя йола дцшдц.
Сяфяр заманы ярзаг чятинликляри олдуьу цчцн о, бцтцн дястяни
20„30 няфярлик груплара бюлдц вя бу груплар бир-биринин ардынъа щярякятя башлады(59).
Нуру пашанын Мосулдан щярякятя башламасы яряфясиндя, йяни
1918-ъи ил апрел айынын 5-дя Янвяр паша Гафгаз Ислам Ордусунун
тяшкили вя вязифяляриня аид Тялиматнамяни тясдиг етди. Бу Тялиматнамя Гафгаз Ислам Ордусунун гаршысында дайанан вязифяляри вя
фяалиййят истигамятлярини мцяййянляшдирян бир рясми сяняд иди.
Щямин сяняддя дейилирди:
«1. Гафгаз ордусунун тяшкилиндя мягсяд гафгазлыларын тяшкил
едяъяйи ордунун ясасыны вцъуда эятирмяк вя бу ясасы тядриъян эенишляндирмяк вя гафгазлы ясэярляря тялим вермяк вя Гафгазда
йцксяк ислам мянфяятлярини вя щцгуги-мцгяддяси-хилафяти вя
Дювляти-Османиййя иля рявабити-сийасиййя вя ясэяриййяни тясис
етмякдир. Бу тяшкилат тядриъян бюйцк Русийа дахилиндяки исламларın имканы даирясиндя тяшкил едиляъякдир.
2. Орду команданы индилик Османлы щюкумятинин вя Ислам хялифясинин Гафгазда ян бюйцк мцмяссилидир (нцмайяндясидир-ред.).
3. Орду Курмай башганы (гярарэащ ряиси„ред.) йалныз ясэяри
мясялялярля мяшьул олаъаг вя щеч бир шяртля бунун хариъиндяки ишляря мцдахиля етмяйяъякдир.
4. Орду команданы сийаси мясяляляри Сийаси ишляр шюбясинин
кюмяйи иля мцстягимян щяйата кечиряъякдир.
5. Орду команданы лцзум эюрдцйц заман Курмай башганы вя
Сийаси ишляр шюбяси мцдирлийинин ишлярини йохлайараг гярар веря
биляр.
6. Ордуйа рящбярлик вя команданлыг ишляринин щяйата кечирилмяси вя тяъщизиня аид олан мясяляляр ейнян диэяр ордулар кими
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ляъяк вя буна эюря дя щямин мясяляляр барядя Назирлийя мцраъият едиляъякдир.
7. Ислам мясяляляри, сийасят, игтисади мясяляляр бирбаша щярбиййя назириня ярз олунаъагдыр.
8. Ордунун сырави щейятинин йерлярдян топланмасы Орду команданлыьына аиддир.
9. Ордунун силащландырылмасы вя тяъщизи, эейим вя иашяси вя с.
мясряфляри щялялик Османлы Щярбиййя Нязаряти тяряфиндян юдяниляъякдир.
10. Гафгаз Ордусунун шяхси щейяти арасында ъяряйан едян
щцгуги мцнасибятляр вя ъяза ишляри тамамиля Османлы Ордусунда
ъари олан ганунлар вя гайдалара табедир. Анъаг Орду команданы
йерли шяраитя эюря йерли ясэярляр щаггында бязи хцсуси ганунларын
мцсаидяси нисбятиндя ъязаны азалда вя чохалда биляр.
11. Фяхри олараг цст рцтбя дашыйан забитляр Гафгазда олдуглары
мцддят ярзиндя фяхри рцтбялярин сялащиййятляриня маликдирляр.
12. Ордунун Истамбула аид олан ишляринин вя Ордунун шяхси щейятинин аиляляриня аид олан ишлярин иърасы вя сцрятляндирилмяси Омури-Шяргиййядяки хцсуси шюбя тяряфиндян иъра едиляъякдир (60)».
Нуру пашанын забит щейяти чятин йол шяраити иля ирялиляйяряк
Рявандцздян кечиб апрелин 26-да Песвайа, апрелин 29-да Савуъбулаьа вя май айынын 9-да Тябризя чатды. Щейят бир нечя эцн Тябриздя лянэимяли олду. Бу да Урумийа эюлц ятрафында эедян дюйцшлярля вя Тябризин юзцндя мювъуд олан иътимаи-сийаси шяраитля баьлы
иди. Урумийа эюлц ятрафында тцрк гошунлары иля ермяни силащлы дястяляри цз-цзя эялмишдиляр. Йерли ящали ермяниляри мцдафия едян инэилислярин вя франсызларын мцщасирясиндян горхараг Тябризя ахышырды.
Диэяр тяряфдян дя Тябриздя османлыпяряст Иттищад партийасы иля
иранчы Демократ партийасы тяряфдарлары арасында силащлы qarşıdurma
олмушду. Азлыгда галан Иттищад партийасынын тяряфдарлары гачараг
Нуру пашанын олдуьу йеря пянащ эятирмишдиляр. Щяля Тябриздя
икян Нуру паша Бакыйа ъан атан инэилис гошун щиссяляри барядя мялумат топламаг цчцн онунла бирликдя олан Ибращим Камал бяйя
тапшырыг верди. Йцзбашы Ибращим Камал бяй Урумийа эюлц ятрафындан эери чякилян инэилислярин вязиййяти щаггында мцмкцн мялуматы топладыгдан сонра Эилан мянтягясиня щаким олан Кичик ханла
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эюрцшмяли, Азярбайъандакы Ислам Ордусу щиссяляри иля Кичик ханын
силащлы дястяляринин Ирандакы инэилис гошунларына гаршы бирэя фяалиййятинин низамланмасы имканларыны юйрянмяли иди. Сонра Ибращим
Камал бяй Янзялидян дяниз йолу иля Бакыйа эялмяли вя шящярдяки
щярби вязиййят барядя мялумат топлайараг Эянъяйя йолланмалы
иди (61).
Нуру пашанын щейяти 1918-ъи ил май айынын 12-дя Савуъбулаг„Тябриз„Алаъцъя йолу иля Тябриздян щярякят едяряк щямин
айын 20-дя Араз чайына чатды вя щейят чайы сал иля адлады. Нуру пашанын дястяси Азярбайъанын Зянэязур бюлэясиня дахил олду вя еля
илк андан да йерли ящалинин бюйцк севинъи вя ряьбяти иля гаршыланды.
Дястянин Зянэязура чатдыьы вахт бурада ермяни силащлы дястяляринин азярбайъанлылара гаршы тяъавцзкарлыьы чох бюйцк мигйас алмышды. Бу тяъавцзкарлыьын гаршысыны алмаг вя йерли ящалидян мцгавимят дястяляри йаратмаг цчцн Нуру паша бир нечя тцрк забитини
щямин бюлэядя сахлады. Йцзбашы Хялил бяй адлы бир забитля башга ики
тцрк забити ися Нахчыван вя Ордубад бюлэяляриня эюндярилди. Щямин
забитляр дя бу мянтягялярдя ермяни тяъавцзцня гаршы йерли мцгавимят дястяляринин тяшкилатландырылмасы иля мяшьул олмалы иди (62).
Нуру паша хатиряляриндя гейд етдийиня эюря о, Ъябрайыл„Аьдам„Тяртяр маршруту иля Йевлаха эялмишди. Май айынын 24-дя
Йевлахда бюйцк гаршыланма мярасими олду(63). Нуру паша щейяти
иля бирликдя щяля Гарабаьда оларкян бундан Эянъядя хябяр тутулмуш вя щямин щейятин гаршыланмасы цчцн хцсуси бир щейят тяшкил
едилмишди. Бу щейят Нуру пашаны щяля Гарабаьда икян гаршыламыш
вя орадан Йевлаха гядяр мцшайият етмишди(64).
Азярбайъанын bir çox məntəqələrinin nümayəndələri də Нуру
пашанын гаршыланмасына топланмышды. Нуру пашайа эюря, Гафгаз
Ислам Ордусу гярарэащынын яввялъя Нухада йарадылмасы гярара
алынмышды. Лакин бир тяряфдян Нуха ятрафында ермяни дястяляринин
фяаллыьы, диэяр тяряфдян дя оранын ясас няглиййат хятляриндян узаглыьы нязяря алындыьы цчцн гярарэащын Эянъядя тясис едилмяси мягсядяуйьун билинди. Май айынын 24-дя ахшам Йевлахдан йола дцшян щейят сящяриси эцн, йяни 1918-ъи ил май айынын 25-дя Эянъяйя
дахил олду (65).
Türkiyə hərbi qüvvələrinin tərkibində Azərbaycanda olmuş za268

bit Mucib Kamalyeri Nuru paşanı müşayiət edən dəstənin tərkibi
haqqında belə yazmışdı: «Ənvər paşanın qardaşı və Qafqaz İslam
Ordusunun komandanı ünvanı daşıyan fəxri feriq (fəxri korgeneral)
Nuru paşa böyük qərargahı ilə birlikdə İran yolu üzərindən və alayımızdan iki həftə əvvəl Gəncəyə gəlmiş bulunurdu. Qərargahını
şu zevatdan təşkil etmişdi – ordu kurmay başqanı bir alman albay,
ərkani-hərbiyyəsi – kurmay minbaşı Nazim bəy (Kutahyada şəhid
olmuşdur), kurmay minbaşı Tofiq bəy (cümhur başqanının əski
ümumi katibi), kurmay minbaşı Nəim bəy, topçu komandanı minbaşı Kamal Doğan (əski Qırxlareli məbusu), ordu yavəri teğmən
Asif əfəndi ( Qılınc Əli bəy), üstteğmən Müzəffər (təqaüddə olan
orgeneral Müzəffər Tuğsavul), süvari yüzbaşı ədirnəli Sami (Atatürkün yavərlərindən minbaşı Sami Yanardağ), Əhməd Ağaoğlu
(Səməd Ağaoğlunun babası – siyasi müşavir) və s.» (66).
М.Я.Рясулзадя Нуру пашанын Эянъядя гаршыланмасыны беля
тясвир едирди: «Мавярайи-Гафгас щейяти-мцряххясяси иля тцрк щейяти-мцряххясяси Батумда мяшьули-мцзакиря икян Нуру паша иля
бярабяр, мяиййятиндя булунан бир кач забити Иран вя Гарабаь тяригиля Эянъяйя варид олмушларды. О заман мцдщиш бир анаршийя мяруз, диэяр тяряфдян дя болшевик тяъавцзц иля тящдид олунан Эянъя
Нуру пашаны эюйдян енмиш хиласкар бир мяляк кими тялягги етмишди. Хялгин кяндисиня йапдыьы истигбал Эянъя тарихиндя эюрцлмямишдир» (67).
Нуру паша Эянъяйя эялдикдян сонра дярщал Азярбайъанын
мцхтялиф мянтягяляри иля ялагя йаратды вя щямин мянтягялярдя
мцгавимят дястяляринин тяшкилинин эенишляндирилмясиня ъящд эюстярди. Онун сюзляриня эюря, аз заман ичярисиндя Эянъя-Газах,
Загатала, Нуха, Аьдам, Аьдаш, Ъябрaйыл, Гарабаь вя Зянэязурун шярг тяряфлярини ящатя едян мянтягялярдя асайишин тямини цзря
идаря вя командалар тясис едилмишди (68).
Газах истигамятиндя ися Эцръцстанла сярщяддя вязиййят щеч дя
беля сакит дейилди. Алман щярбчиляри тяряфиндян рящбярлик едилян
мцштяряк эцръц-алман щярби бюлмяляри Эцръцстанын бцтцн щярби
няглиййат говшагларыны нязарят алтына алмагла Садахлы иля Гарайазыны да ишьал етмишдиляр. Бунунла кифайятлянмяйян мцштяряк
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гцввяляр Пойлу кюрпцсцнцн ъянубуна адлайараг Пойлу вя Аьстафа
стансийаларыны да нязарят алтына алдылар. Бу стансийаларын щяр бириндя
бир мцштяряк дястя йерляшдирилмякля бярабяр, орада алман вя эцръц байраглары галдырылмышды. Нуру паша билдирирди ки, бунун дюзцлмяз олдуьу цчцн йерли ящали айаьа галхмыш, эцръц вя алман
байрагларыны йеря ендирмякля бярабяр, йад гцввяляри дя Кцр чайынын о бири тяряфиня говмушду (69).
Мювъуд олан фактлардан айдын олур ки, Нуру паша Эянъяйя
чатмасы барядя Кярим бяй Вякилов адлы бириси иля Батумда олан
3-ъц Орду команданы Вещиб пашайа мялумат эюндярмиш вя онун
диггятини Азярбайъанда олан милли гцввялярин азлыьына ъялб етмишди. Щямин мялуматда билдирилирди ки, болшевикляр Даьыстан вя Шимали Гафгазы тамамиля яля кечирмяк цзрядирляр. Щяр йердя ермянилярiн тяъавцзц артмагдадыр. Бакы шящяри тезликля тутулмазса,
бураларда вязиййят даща тящлцкяли бир щал алаъагдыр.
Нуру паша даща сонра гейд едирди ки, азярбайъанлылардан тяшкил
олунмуш корпусда шяхси щейятин сайы чох аздыр. Бурада ясэярдян даща чох забит вардыр. Нуру пашайа эюря, корпусда ъями 1000 няфяр вар
иди вя онларын да йарысы тцрк ясирляри иди. Она эюря дя гейд едирди ки,
Бакы мясяляси йардымсыз щялл едиля билмяз. Ислам Ордусу команданы
ялавя едирди ки, Азярбайъанда хейли тахыл ещтийатлары мювъуддур вя
ящали сябирсизликля тцрк гцввяляринин эялмясини эюзляйир (70).
Bu yazdıqları ilə Nuru paşa da Azərbaycanda çox mürəkkəb bir
vəziyyətin mövcud olduğunu təsdiqləyirdi. Məhz belə bir mürəkkəb vəziyyətdə Azərbaycan xalqının həyatında tarixi bir hadisə baş
verdi. 1918-ci il may ayının 28-də fəaliyyətini dayandırmış Cənubi
Qafqaz Seyminin Azərbaycan fraksiyasının üzvlərindən təşkil
edilmiş Milli Şura Azərbaycanın dövlət müstəqilliyini elan etdi.
Milli Şura tərəfindən qəbul edilən və yeni dövlət quruculuğunun
əsas istiqamətlərini müəyyənləşdirən «İstiqlal bəyannaməsi»ndə
Azərbaycanın müstəqilliyinin qazanıldığı tarixi şərait belə təsvir
olunurdu: «Böyük Rusiya inqilabı gedişində Rusiyada dövlət orqanizminin ayrı-ayrı hissələrinin dağılması və rus ordusunun Cənubi Qafqazı tərk etməsi ilə burada yeni siyasi vəziyyət yarandı.
Taleləri öz ixtiyarına buraxılmış Cənubi Qafqaz xalqları isə Cənubi
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Qafqaz Xalqları Demokratik Federativ Respublikasını yaratdılar.
Lakin siyasi hadisələrin sonrakı gedişində gürcü xalqı Cənubi
Qafqaz Federativ Respublikasının tərkibindən çıxmağı və müstəqil
Gürcüstan Demokratik Respublikası yaratmağı münasib bildi. Rusiya və Osmanlı imperiyası arasındakı müharibənin dayandırılması, eyni zamanda ölkə daxilindəki görünməmiş anarxiyanın ləğvi
ilə bağlı olan Azərbaycanın mövcud siyasi durumu Azərbaycan
xalqlarını düşdükləri ağır vəziyyətdən çıxartmaq üçün Şərqi və
Cənubi Qafqazdan ibarət olan Azərbaycanın öz dövlət orqanizmini
yaratmaq zərurətini qarşıya çıxarır» (71).
Dövlət müstəqilliyi elan edilərkən Milli Şuranın hakimiyyəti
Azərbaycanın yalnız bir hissəsinə yayılırdı. Bakı və onun ətrafı
bolşeviklərin hakimiyyəti altında idi. Bu parçalanmanı aradan qaldırmaq, Azərbaycanın ərazisində mövcud olan hər cür anarxiyaya
son qoymaq və bütünlükdə qazanılmış olan dövlət müstəqilliyini
qorumaq üçün milli müdafiə qüvvələrinin möhkəmləndirilməsi
yeni dövlət quruculuğunun aktual vəzifələrindən biri kimi qəbul
edildi. Ona görə də may ayının 28-də təsdiq edilmiş Azərbaycanın
ilk hökumət kabinəsinin tərkibində hərbi nazir postu da nəzərdə
tutulmuş və bu vəzifə Xosrov bəy Sultanova həvalə edilmişdi (72).
Yeni yaradılmış Nazirliyin qarşısında çox mürəkkəb və mühüm
vəzifələr dayanırdı. Həmin vəzifələrin mühümlüyü tarixi şərait və
zərurətlə bağlı idisə, mürəkkəbliyi müstəqil dövlətin hərbi strukturlarının yaradılması işində təcrübənin olmaması, vəsait və imkanların məhdudluğundan irəli gəlirdi. Müstəqilliyin elan edilməsi
ilə Gürcüstan dövləti Azərbaycan ərazisində olan qoşun bölmələrini geri çağırmış (73), milli hissələrin Tiflisdən həyata keçirilən
təchizatı dayandırılmışdı (74). Ona görə də, Müsəlman Korpusunun formalaşdırılmasının davam etdirilməsi bütünlüklə yeni hökumətin üzərinə düşdü.
Bu proses nə qədər ağır olsa belə, Azərbaycanın dövlət müstəqilliyinin elan edilməsi və ordu yaradılmasının yeni keyfiyyətdə
davam etdiriləcəyi Azərbaycan milli hərbçiləri tərəfindən sevinclə
qarşılandı. Müsəlman korpusunun komandiri, general-leytenant
271

Ə.Şıxlinski 1918-ci il may ayının 28-də Azərbaycanın dövlət müstəqilliyinin elan edilməsindən dərhal sonra yeni dövlətin Hərbi
Nazirliyinin təşkil edilməsinin layihəsini hazırladı. O, bu layihəyə
lazımi sxemlər, zəruri qeydlər əlavə etmiş və bitkin bir sənəd kimi
hökumətə göndərmişdi (75).
Ə.Şıxlinskiyə görə, Hərbi Nazirliyin strukturu ordunun təşkili,
təlim və tərbiyəsi, təchizatı üçün zəruri olan bütün komponentləri
özündə birləşdirməli idi. Bu prinsipi əsas götürərək general hazırladığı layihədə Nazirliyin strukturunda – 1) Dəftərxana, 2) Ərkani-hərb (Baş Qərargah), 3) Ləvazimat idarəsi, 4) Topçu idarəsi, 5)
Hərbi-texniki idarə, 6) Məhkəmə və 7) Tibb xidməti nəzərdə tutulmuşdu. Bundan əlavə, güman edilirdi ki, hərbi nazir vəzifəsinə
mülki şəxs təyin edilərsə, o, öz yanında azsaylı, lakin bacarıqlı
şəxslərdən ibarət Hərbi Şura təşkil etməli və qoşunların təşkilini,
təlim və tərbiyəsini daim nəzarət altında saxlamaq üçün öz müavinini təyin etməlidir.
Layihəni hazırlamaqla bərabər, general Ə.Şıxlinski göstərilən
vəzifələrə kimlərin təyin edilə bilməsini də dəqiqləşdirmiş və həmin şəxslərin razılığını almışdı. O, Nazirliyin Dəftərxanasının təşkilinə xüsusi diqqət yetirir və bu işi təşkil etmək üçün Rusiya Hərbi
Nazirliyində uzun müddət çalışmış Genşelmanın dəvət edilməsini
məsləhət bilirdi.
Ordunun idarəetmə orqanlarının çevikliyinə, vəsaitlərin istifadə
edilməsində qənaətçiliyə nail olmaq üçün Ə. Şıxlinski Müsəlman
korpusunun qərargah və idarələrinin şəxsi heyətinin ixtisar edilməsini və azad olmuş zabitlərin Hərbi Nazirliyin aparatının təşkilində istifadə edilməsini lazım bilirdi. O, döyüş keyfiyyətləri ilə
seçilən yapon ordusunu nümunə gətirərək göstərirdi ki, bu orduda
heç vaxt korpus sistemindən istifadə olunmayıb. Ona görə Azərbaycanda da korpusun saxlanılmasına ehtiyac yoxdur və diviziyaları birbaşa hərbi nazirə, ya da onun köməkçisinə tabe etmək lazımdır. Zabit kadrlarının çatmadığı üçün Ə.Şıxlinski yeni Nazirliyin
idarə və şöbələrinin ştatını da mövcud imkanlara uyğun olaraq
qurmağı məsləhət görürdü (76).
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Bütün bu deyilənlər Hərbi Nazirliyin yaradılması üçün Ə.Şıxlinskinin hazırladığı birinci layihənin əsasını təşkil edirdi. Bundan
başqa, general ikinci bir layihə də hazırlamışdı. Həmin layihəyə
görə, Müsəlman korpusunun komandiri hərbi nazirin müavini təyin
edilməli və hərbi məsələlərlə bağlı hökumət orqanlarında aparılan
bütün müzakirələrdə nazirlə birlikdə iştirak edərək həlledici səsə
malik olmalı idi. Yəni hərbi nazirin mülki şəxs olması ilə bağlı sırf
hərbi xarakterli məsələlərin müzakirəsinin və icrasının ağırlıq
mərkəzi, əsasən, korpusun komandanlığı üzərinə keçirilməli idi.
Bununla bağlı olaraq bəzi hərbi vəzifələri, o cümlədən çağırış və
səfərbərlik, təchizat məsələlərini öz üzərinə götürəcək ştatların
Hərbi Nazirliyin aparatında deyil, korpusun qərargahında açılması
təklif olunurdu (77).
Ancaq Ə.Şıxlinski birinci layihəyə daha çox üstünlük verirdi.
Bu layihənin tətbiq edilməsi böyük qıtlığı hiss olunan zabitlərin,
çin dərəcəsi olan məmurların səmərəli istifadəsinə, maliyyə vəsaitlərinin qənaətlə işlədilməsinə, aralıq idarəetmə orqanlarının
ləğvinə və bununla da bütünlükdə idarəetmənin çevik xarakter almasına yol aça bilərdi.
General Ə.Şıxlinskinin hökumətə təqdim etdiyi layihələrin hər
ikisi həyata keçməmiş qaldı. Hökumətin sədri F.Xoyski sonralar
parlamentdəki çıxışında bildirmişdi ki, bu vaxt Azərbaycanın öz
ordusu yox idi (78). Hərbi böhran isə dərinləşməkdə davam edirdi.
Ona görə də belə bir vaxtda Hərbi Nazirliyin formalaşdırılmasına
xeyli vaxt və vəsait ayrılması məqsədəuyğun bilinmirdi.
Belə bir vəziyyətdə Нуру паша məktubla Янвяр пашайа мцраъият
етди вя Азярбайъанда мювъуд олан гцввялярля Гафгаз Ислам
Ордусу команданлыьы гаршысына гойулан вязифялярин щяллинин гейри-мцмкцн олдуьуну онун нязяриня чатдырды. Ийун айынын 2-дя
йаздыьы ъаваб мяктубунда Вещиб паша Нуру пашаны Эянъяйя
чатмасы мцнасибятиля тябрик етди вя галдырдыьы мясяля иля ялагядар
bunu bildirdi: “....Azərbaycan щюкумяти-мцстягилейи-исламиййясинин тяляби ясасында исламлары болшевик тяъавцзцндян гуртармаг
цчцн гарышыг гцввятли бир мцфрязяни (дястяни„ред.) Газах цзяриндян Эянъя истигамятиня эюндяряъяйям. Бу мцфрязянин сцвари273

ляри Газах иля Эянъя арасындакы стансийалары мцщафизя едяъякдир”.
Вещиб пашанын йаздыгларындан айдын олурду ки, бу дястя Гафгаз Ислам Ордусунун тяркибиня дахил олмалы дейилди вя мцстягил фяалиййят эюстярмяли иди(79).
3-ъц Орду команданынын бу гярарына уйьун олараг 5-ъи Гафгаз
дивизийасы 9-ъу Гафгаз алайына щярякятя щазырлашмаг ямри верilди.
Ийун айынын 2-дя верилмиш щямин ямрдя (80) эюстярилирди ки, нязярдя тутулан мянтягялярдя алман щярби дястяляри мювъуд оларса,
онлара мянтягяни тярк етмяк тяклиф едилсин. Яэяр бу хябярдарлыьа
гулаг асмазларса, онда силащлары ялляриндян алынараг ясир едилсинляр
вя Гарса йола салынсынлар. Мцгавимят эюстяриляъяйи щалда силащдан
истифадя олунмасыna icazə verilirdi.
Ямря ясасян Газахдан башлайараг Эянъяйядяк олан дямир
йолу хяттини сцвари минбашысы Зещни бяйин командасы алтында олан
мцряттяб икинъи сцвари алайы (тцрк сцвари алайы иди„М.С.) горумалы
иди. Тяркибиня 19-ъу вя 42-ъи бюлцкляр дахил олан бу алай Ъялалоьлудан йола дцшмяли вя ян гыса йолла юзцнц Газаха чатдырмалы иди.
Алайын бир бюлмяси Газахда галараг стансийанын мцщафизясини юз
цзяриня эютцрмяли, галан щиссяси ися иряли щярякят етмяли иди.
Эянъяйя кими олан стансийаларын щяр бириндя бир забит тяряфиндян
рящбярилк едилян бюлмяляр дайанмалы иди.
Зещни бяйин командасы алтында олан сцвари алайы мцстягимян
Груп (3-ъц Oрду команданына табе олан бир щярби ващид иди„М.С.)
команданлыьына табе олмалы вя бу команданлыгла юз ялагясини 5-ъи
Гафгаз diviziyası васитясиля гурмалы иди. Бу ялагяни йаратмаг
цчцн Садахлы вя Сянаин стансийаларынын щяр бириндя бир забитин рящбярлийи алтында 15 сцвари дайанмалы иди. Щямин сцвариляр Тифлис–Гаракился дямир йолу хяттини дя нязарят алтында сахламалы
идиляр. Борчалы бюлэясиндя тцрк забитляринин рящбярлийи алтында йарадылмыш олан кюнцллц мцгавимят дястяляри Садахлыдакы сцвари
постларына гошулараг онлары мющкямляндирмяли идиляр. Газах ятрафында тяшкил едилмиш кюнцллц дястяляр ися бурадакы сцвари алайына
гошулмалы идиляр.
Зещни бяйин сцвари алайы Газахдан Эянъяйя гядяр олан дямир
йолу хяттинин мцщафизясини тямин етдикдян сонра 5-ъи Гафгаз
дивизийасынын минбашы Ъямил Ъащид бяйин командасы алтында олан
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9-ъу пийада алайы Эянъяйя доьру щярякятя башламалы иди. Алай
Эянъядя йерляшмяли вя Груп команданлыьынын табелийиндя галмалы
иди. Эянъядя олдуьу вахт алай хидмятин тяшкили иля баьлы Нуру
пашанын ямрлярини йериня йетирмяли иди. Эянъяйя щярякят едян
9-ъу пийада алайынын тяркибиндя ики табор, 10 ядяд пулемйот вя ики
ядяд топ вар иди. Груп команданынын ямриня ясасян 9-ъу алай
мцмкцн гядяр топлу щалда йерляшяряк щеч йеря даьылмамалы иди.
Сай тяркиби етибариля ийунун 4-дя сящяр саат 6-да Ъялалоьлу„Приволнайа йолу иля Эянъяйя доьру щярякятя башлайан 9-ъу алайда
1336 няфяр вар иди ки, онлардан да 61 няфяри топчу иди .
1917-ci il iyun ayının 7-də 9-cu Qafqaz alayı Qazaxa çatdı. Bu
alayın 1-ci taborunun bölük komandiri Mucib Kamalyeri öz xatirələrində Qazaxda qarşılanmalarını belə təsvir edirdi: «Mayıs 1918
sonlarına doğru 9-cu Qafqaz alayı yalnız başına Azərbaycana hərəkət etməli idi. Alay komandanı yenə Cəmil Cahid bəy idi (Toydəmir). Bu sətirlərin naçiz yazarı üstteğmən Mucib 25-ci taborun birinci bölüyünə komandirlik etməkdə davam edirdi... uzun və məşəqqətli bir yürüşdən sonra Azərbaycana təbii Bakı–Batum dəmir
yolu üzərindəki Qazax şəhərinə 7 haziran (iyun – M.S.) 1918-də
xalqın sonsuz göstəriləri içində girildi... Ertəsi gün istasyonda bizim üçün hazırlanmış trenə mindik və o zaman Azərbaycanın mərkəzi sayılan Gəncəyə hərəkət etdik» (81).
Bir gön sonra, yəni 1918-ci il iyun ayının 9-da 9-cu Qafqaz
alayının Gəncədə qarşılanması oldu. Bu alayın Gəncəyə yetişməsi
yerli xalqın, milli mübarizə fəallarının və o cümlədən də elə Nuru
paşanın böyük sevincinə səbəb oldu. Çünki bu alayın fəaliyyəti ilə
Azərbaycanın istiqlalının qorunması, Azərbaycanın istiqlalına qənim kəsilmiş qüvvələrə güclü zərbə endirilməsi və nəhayət, Türkiyə-Azərbaycan hərbi əməkdaşlığının konkret nəticələrə çatması
üçün əməli işlər görə bilərdi.
Alayın bölük komandiri Mucib Kamalyeri öz xatirələrində
Gəncədə necə qarşılanmalarını da təsvir etmişdir: «Qatarın sürəti
birdən-birə azalmağa başladı. Lokomotivin uzun-uzun solumaları
da getdikcə azalırdı. Qatarın pəncərələrini dolduran yağış başlar
Azərbaycan bayraqları ilə bəzədilmiş olduqca böyük bir vağzala
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girildiyini gördülər. Şübhəsiz burası Gəncə idi (9 iyun 1918).
Gəncə istasyon meydanında möhtəşəm qarşılanmanın sevinc və
həyəcanı alayımızı həqiqətən sərxoş etmişdi. Artıq incəbelli, Qafqaz qiyafətli azəri türklərinin sıcaq çevrəsi içində idik. İndi o anı
görmənin, yaşamanın həyəcanını dilə gətirmək asan deyildir. Ancaq bu qədər deyə bilərik ki, əsrlərdən bəri əsarət altında qalmağa
məhkum edilmiş olan irqdaşlarımızın hürriyyət və istiqlallarına
qovuşmalarının sonsuz sevincini paylaşdığımız olağanüstü bir
bayram günü idi o gün.
Qatarımız Gəncə stansiyasına girdiyi zaman Nuru paşa məiyyəti
ilə bizi qarşılayanların ən başında yer almışdı. Çox gənc, qarasaqqallı və yaraşıqlı bir insan idi. Qatardan endiyimiz yerdə, həmən
oradaca ona qarşı toplu halda rəsmi vəziyyət alan subaylara bu qısa
müraciətdə bulundu:
– Ənvər paşanın Azərbaycanda və Rusiyadakı bütün türk aləmində ümid və sevgilərlə anıldığını, onun böyləsinə yayılmış şöhrətindən istifadə edilməsi məqsədilə özünün ordu komandanlığına
təyin edilmiş olduğunu söylədi. Fəqət ən ağır vəzifə məsuliyyətlərinin tarixi şərəfi ilə bərabər, bizlərin çiyinlərinə yüklənmiş olduğunu bilməyimizin lazım gəldiyini də əlavə etdi...
İndi bizdən əvvəl Gəncəyə gəlmiş bulunan Nuru paşa və kurmay
heyətinin Azərbaycanın iç savaşlarını dəqiq anlayışla gözdən keçirmiş olduqları pək təbii idi. İşdə bu ordu qərargahından alınan
əmrə görə, bacarıqlı alay komandirimiz daha o gecə taborları mümkün olan cəldliklə və düzənlə hərəkətə keçirdi. Bu səfərdə Azərbaycanın müqəddəs istiqlalı uğruna yeni başdan müharibələr verilməsi gərəkiyordu» (82).
Тцрк гошун щиссяляринин Азярбайъана эюндярилмяси иля баьлы
Груп команданлыьынын истяр йухарыда тохунулан, истярся дя диэяр
ямрляриндя ачыг-айдын гейд едилирди ки, бу щиссяляр тяшкилати бахымдан Гафгаз Ислам Ордусуна дахил дейилдир. Лакин щямин щиссяляр
Нуру пашайа да онун гаршысында дайанан вязифялярин щяллиндя лазыми йардымлар эюстярмяли идиляр.
Тцрк ордусунун илк гошун щиссяляринин Азярбайъана щярякятя
башладыьы эцнлярдя Гафгаз Ислам Хейриййя Ъямиййятиндян Рза
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бяй адлы бириси 3-ъц Орду команданлыьынын вя Груп команданлыьынын йерляшдийи Гарсда иди. Груп команданлыьынын йазышмаларындан
айдын олур ки, Рза бяй вя онун йолдашлары Гарсда Орду рящбярляри
иля эюрцшяряк щям тцрк гошун щиссяляринин Азярбайъана щярякятини
тезляшдирмяйя чалышмыш, щям дя тцрк гошун щиссяляринин вя бюлмяляринин мювъуд олаъаьы яразилярдя йерли ящалидян кюнцллц дястялярин тяшкилиндя юз йардымларыны тяклиф етмишляр. Груп команданлыьы
тяряфиндян Гафгаз Ислам Хейриййя Ъямиyйяти цзвляринин бу тяшяббцсц марагла гаршыланды вя онун щяйата кечирилмяси цчцн Азярбайъана эюндярилян пийада вя сцвари алайларынын командирляри Ъямил Ъащид бяйя вя Зещни бяйя лазыми тапшырыглар верилди. Йерли ящалидян топлана биляъяк дястялярин рабитя постларынын эцъляндирилмясиндя истифадя едилмяси, хцсусиля мягсядяуйьун сайылырды.
Бу планын щяйата кечирилмяси цчцн Груп команданлыьы тяряфиндян щям Эянъяли Рза бяй вя йолдашларына шифащи тялимат верилди
вя щям дя онларын галдырдыьы тяшяббцсцн иърасы цчцн «Ъялалоьлу,
Воронсовка, Садахлы, Гачаьан, Шыхлы кяндляри иля Пойлу стансийасындан етибарян Эянъяйя гядяр олан он бир стансийада тяшкил
едилмиш милис мцхабиря постлары вя Эянъя, Газах вя Садахлы мянтягяляриндя ъям едиляъяк милис яфрады щаггында тялимат» щазырлады
(83). Бу тялиматдан айдын эюрцнцрдц ки, тцрк ордусу рящбярляри
тцрк гошун щиссялярини Азярбайъана эюндяряркян йерли ящалинин,
айры-айры шяхслярин вятянпярвярлик тяшяббцскарлыьына, онларын эцъцнцн вя имканларынын сяфярбяр едилмясиня, гаршыйа гойулан вязифялярин щяйата кечирилмясиндя фяалиййят бирлийиня бюйцк ящямиййят
верирдиляр. Йяни щям халгын тцрк гошунларына бяслядийи сонсуз
цмид вя ряьбят лазымынъа дяйярляндирилирди, щям дя халг кюнцллцляринин Азярбайъанын ниъаты цчцн гаршылыглы фяалиййятя щазыр олдуьу
нязəря алынырды. Рза бяй вя йолдашларына верилян шифащи тялиматда
Османлы дювлятинин Гафгаз мцсялманларынын чаьырышына сяс вермясинин ясас мягсяди беля ачыгланырды: «Османлы щюкумятинин Гафгаз исламлары иля бирляшмясиндя бу мягсядлярин мювъуд олмасы
мямулдур:
1. Ермянилярин билахиря Ирандакы инэилислярля бирляшяряк Бакыны
ишьал етмяляриня мане олмаг;
2. Бакыда исламлар иля болшевикляр арасындакы вцгуйа эялмякдя
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олан мцщарибяйя мцдахиля етмяк;
3. Яьляби-ещтимал Бакы мянбяляриня вязиййят етмяк щявясиндя
булунан алманларын ещтирасларына мане олмаг;
4. Хцлася, Гафгаз исламларыны щяр тцрлц тяъавцздян гуртармаг»
(84).
Шифащи тялиматда билдирилирди ки, Азярбайъандакы тцрк щярби щиссяляри командирляри Азярбайъанда олан тцрк щярби ясирлярiни дя
щярби хидмятя ъялб етмяли вя онларын йашайыш мянтягяляриндя
юзбашына эязмяляриня имкан вермямялидирляр.
Азярбайъанлылардан ибарят кюнцллц дястялярин тяшкилиня эялинъя
ися шифащи тялиматда билдирилирди: «Гафгазын вязиййяти йенидян башга
шякля эиря биляр. Беля бир щал баш веряндя Эянъядя булунан ясэярляримизля иртибатымызын (ялагяляримизин„М.С.) кясилмямяси цчцн
индидян бу тядбирляр гябул едилмялидир„Борчалы, Газах, вя Эянъя
мянтягяляринин щяр бириндя 2„3 мин кишилик милис (кюнцллц„ред.)
гцввяси щазыр едилмялидир. Бунлар лазым оланда Эянъя иля Эцмрц
арасындакы йолу ачыг булундурмаьа вя йахуд башга ещтийаъа эюря
истифадя едиляъякдир. Милислярин тяшкили сцряти щаггында тялиматда
изащат вардыр. Бу мягсядля топланаъаг милисляря беш-алты мин тцфянэ вя ъяббяхана веря билярик. Бунлар щазырдыр. Щягигятян, иşя
йарайа биляъяк ня гядяр мин кишинин чыха биляъяйи мяня дярщал хябяр верилмяси кифайятдир. Мян силащ вя ъяббяхана эюндярим.
Бу милислярин тяйин едилян мянтягялярдя бцтцнлцкля топлу щалда
олмаларына ещтийаъ йохдур. Фягят щяр щалда ялдя бир гцввя булуна
билмяси цчцн бунларын кафи мигдары, йяни мювъудун йарысына гядяри даими топлу олмалы вя ара-сыра бири диэяри иля явяз едилмялидир.
Кяндляриндя оланлар юз ишляри иля мяшьул ола билярляр»(85).
«Ъялалоьлу, Воронсовка, Садахлы, Гачаьан, Шыхлы кяндляри иля
Пойлу стансийасындан етибарян Эянъяйя гядяр он бир стансийада
тяшкил едиляъяк милис мцхабиря постлары вя Эянъя, Газах вя Садахлы мянтягяляриндя ъям едиляъяк милис яфрады щаггында тялимат»
адлары чякилян стансийалар вя Азярбайъан яразисиндяки бир сыра
мянтягялярдя рабитя постларынын тяшкилиня, бу постларын, щабеля
няглиййат говшагларынын мцщафизясиня aзярбайъанлы милис дястяляринин ъялб едилмясиня щяср олунмушду. Бу мянтягялярдя ъанлы
рабитя системинин неъя гурулмасы вя бу ишя ня гядяр сайда
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адамларын ъялб едилмясинин мцкяммял шярщи верилмишдир. Рабитя
ишляринин тяшкилиня Эянъяли Рза бяй вя онун йолдашлары да ъялб
едилмишдиляр. Тялиматын 5-ъи бяндиндя дейилирди ки, Эянъяли Рза
бяй йолдашларындан икисини Приволнайа иля Гачаьан, цчцнц ися Шыхлы
вя Эянъя арасындакы мянтягялярдя бу ишлярин тяшкили цчцн вязифяляндирмяли вя онлар да щяр щяфтянин базар ертяси вя ъцмя эцнляри
юз фяалиййятляринин нятиъяляри барядя рапорт вермяли идиляр. Садахлы
вя Газах бюлэяляриндя йарысы сцвари вя йарысы гейри-сцвари олмаг
цзря 3 мин няфярлик милис(кюнцллц) дястяляринин тяшкили цчцн дя Рза
бяй вя йолдашлары мясул шяхсляри мцяййян етмяли идиляр(86).
Газах„Эянъя арасындакы няглиййат говшагларынын тящлцкясизлийини тямин едяъяк тцрк гошун щиссяляринин щярякятя башлайаъаьы
эцнлярдя, йяни 1918-ъи ил ийун айынын 4-дя Батумда Азярбайъан
Ъцмщуриййяти иля Османлы дювляти арасында имзаланан мцгавилядян сонра Азярбайъан тяряфиндян щярби йардымын истянилмяси
щярби ялагяляр истигамятиндя йени бир сящифя ачылды. Бу мцгавиляйя
ясасян Азярбайъана тякъя мцщафизя гцввяляри дейил, ямялиййат
тапшырыгларыны йериня йетирмяйя гадир олаъаг гцввялярин эюндярилмяси имканы йаранды. Мцгавилянин имзаландыьы эцн Вещиб паша
5-ъи Гафгаз diviziyasının Гафгаз Ислам Ордусунун табелийиня
верилмяси барядя ямр имзалады. Бу ямря эюря diviziyanın 9, 10,
13-ъц пийада алайлары, бир топчу алайы дярщал юз мювгелярини тящвил
веряряк Азярбайъана доьру щярякятя башламалы иди(87). Бу diviziyanın гярарэащ ряиси олмуш Рцшдц бяй сонралар юз хатиряляриндя
онларын цзяриня щансы вязифя вя мясулиййят дцшдцйцнц беля тясвир
едирди: «Османлы дювлятинин шан вя шяряфи вя ордусунун гиймят вя
гцдряти етимад едилиб дя Азярбайъана эюндярилян 5-ъи Гафгаз дивизийасынын иъраат вя щярякатындакы мцвяффягиййятля юлчцляъякди. Бцтцн дост вя дцшмян Гафгаз миллятляринин вя щятта мцттяфигляримиз
алманларын дяхи эюзляри 5-ъи Гафгаз дивизийасына дикилмишди. 5-ъи
Гафгаз дивизийасы Азярбайъанда щяр шейи йапаъагды. О, мцщарибя
едяъяк, асайиши-мящяллийи тямин едяъяк, тцрк ясэяри эюрмямиш
мянтягялярдя щюкумятин эцъцнц щяйата кечиряъяк вя мящялли тяшкилати-ясэяриййяни вцъуда эятиряъякди. Бу мцщцм ишляр бюйцк
язм вя иманы, фювгялбяшяр сяй вя гейряти вя нящайятсиз бир фярагяти-няфси тяляб едирди»(88).
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5-ъи Гафгаз diviziyasının ясас щиссяси 1918-ъи ил ийун айынын
8-дя Ъялалоьлудан щярякятя башламалы иди. Бу яряфядя Груп команданы Ъялалоьлунун шяргиндяки Ъярэяри кянди ятрафында diviziyanın щиссяляриня бахыш кечирди вя забит щейятиня беля бир мцраъият етди: «Баш командандан башлайараг щамымызын етимадыны
газанмыш вя щяр бир сащядя мцнтязям олан Бешинъи Гафгаз дивизийасыны Азярбайъана„Эянъяйя эюндярирям. Бурада олдуьу
кими, орада да фядакараня чалышаъаьыныза яминям. Аллащ мцвяффягиййятляр версин»(89).
5-ъи Гафгаз diviziyası ясас тяркиби иля щярякятя башламаздан
яввял Газах„Эянъя йолунун мцщафизяси цчцн вязифяляндирилмиш
9-ъу пийада алайы, щабеля мцряттяб 2-ъи сцвари алайы артыг Азярбайъан яразисиня дахил олмушдулар. Алман щярби щиссяляринин Газах„Эянъя дямир йолу хяттиня ола биляъяк щяр ъцр мцдахиля вя
тяхрибатларынын гаршысыны алмаг вязифяси дашыйан вя минбашы Зещни
бяйин командасы алтында олан ики бюлцкдян ибарят 2-ъи сцвари алайы
ийунун 6-да артыг Азярбайъан яразисиндя иди вя тапшырылан вязифянин иърасы цчцн лазым олан мювгелярдя гярар тутмушдулар(90).
9-ъу пийада алайы ики пийада бюлцйц иля ийунун 4-дя Ъялалоьлудан щярякят едиб ийунун 7-дя Газаха чатды. Алайын бир табору яввялки мянтягясиндя галмалы иди. Щямин табор сонрадан diviziyanın
ясас гцввяляри иля бирликдя Азярбайъана эялди. Алайын ясас гцввяляри ися ийунун 9-да артыг Эянъядя иди. Бу алайла 2-ъи сцвари
алайынын цмуми гцввясиня «Эянъя мцфрязяси» (дястяси„ред.) ады
верилди (91).
5-ъи Гафгаз diviziyası ясас гцввяляри иля бирликдя Азярбайъана
доьру ийун айынын 8-дя щярякятя башлады. Бир эцн яввял ися, йяни
ийун айынын 7-дя 5-ъи diviziyanın щярякятя щазырлашмасы барядя
3-ъц Орду команданы Груп команданына беля бир ямр верди: «5-ъи
Гафгаз дивизийасынын ягсами саирясинин дя Газах тяриги иля Эянъяйя щярякятини риъа едирям. Diviziyanın Аьстафа стансийасындан
Эянъяйя гядяр гатарла няглиййаты цчцн индидян щазырлыг эюрцнцз
вя бунун цчцн тяъили тяляб олунанлары Газаха эюндяриниз. Мцсялман забитляриндян Эянъяли Ибращимзадя Назим яфянди Аьстафа
стансийасы иля Эянъя арасындакы няглиййаты тянзим цчцн яввялъя
Батумдан Эянъяйя эюндярилмишди. Мямурларымыз Назим яфянди
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иля тямас етсинляр, дивизийанын няздиндя 2-ъи Гафгаз корпусу телсиз
(радио„ред.) стансийасынын верилмясини риъа едирям. Дивизийа щялялик табелийиниздя вя Эянъядя галаъагдыр»(92).
Орду команданынын бу ямриня ясасян еля щямин эцн Груп команданы да 5-ъи diviziya команданлыьына ашаьыдакы ямри верди:
«1. Бешинъи Гафгаз дивизийасы тякмил гцввяти иля вя ики гядямя
щалында олараг вя щяр гядямядя бир топчу табору булунмаг шяртийля 8.6.1334(1918) сящяриси Ъялалоьлудан щярякятя башлайаъаг вя
яввялъя щярякят етмиш олан пишдары Газах цзяриндян тягиб едяряк
йеня Груп ямриндя булунмаг цзря Эянъяйя эедяъякдир. Щяр гядямянин гцввяти вя щярэцнкц игамят мящялляри Група билдириляъяк вя дивизийа гярарэащы биринъи гядямя иля бярабяр булунаъагдыр.
2. Бешинъи Гафгаз дивизийасынын Аьстафа стансийасындан етибарян
гатарла Эянъяйя нягли цчцн тяртибат иттихаз (гябул„ред.) етмяк
цзря орду тяряфиндян Аьстафа стансийасына Эянъяли Ибращимзадя
Назим бяй адында бир зат эюндярилмишдир. Бешинъи дивизийа команданы бу зат иля пишдары васитясийля тямас вя иртибата эяляряк дивизийанын гатарла нягли тяртибатыны вахт вя заманы иля щазыр вя иттихаз етмялидир.
3. Бешинъи дивизийанын вясаити-няглиййя кадросундан артыг галан
меркепляр (щейванлар„ред.) бир гол щалында ъям олунараг дивизийанын бирэцнлцк ярзаьыны тящмил вя бярабяръя нягл олунаъагдыр.
Билцмум diviziyanın иашяси булунаъаьы мянтягя дахилиндян суряти-мцхтялифейи-мцнасибя иля тядарцк вя тямин едиляъякдир. Бу
мягсядля пишдара вя Борчалы вя Газах мянтягяляриндяки тяшкилата
вязифялянмиш забитляря вя дивизийа няздиня эюндярилмиш олан
миллят вякилляриня ямрляр вя тялимати-лазымя эюндярилмяси вя бунларын чатдырылмасы лазым вя мцнасибдир.
4. Дивизийанын вясаити-няглиййя кадросундан ясбаби-мцхтялифя
иля тянагцс ваги олурса, мцбайа иля тядарцк вя икмал олунаъаг вя
кадродан артыг щейван яхз вя истихдама чалышылмайаъагдыр.
5. Икинъи голордунун телсиз телеграф тагымы йалныз тагым команданы иля вя стансийаны идаря едяъяк гядяр яфрадла вя мцгтязи
вясаити няглиййясиля Бешинъи дивизийанын ямриня верилмишдир. Бу тагым 8.6.334(1918) эцнц сящяр гатарла Гарсдан щярякят вя Садахлы
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стансийасына гядяр гатарла эюндяриляъякдир. Бу мцфрязянин Садахлы стансийасына гядяр саламат эюндярилмясини Он биринъи дивизийа
тямин едяъякдир.
6. Бешинъи diviziya щяр эцн ян азы бир мцщарибя рапорту вя бир
эцндялик рапорт веряъякдир вя бунлары телсиз телеграфла вя йахуд
дцшмянин яля кечирмяси ещтималы олан вясаитля эюндярилмяк
мяъбуриййяти оларса, шифря олараг йазаъагдыр. Дивизийа диэяр рабитяляриндя дя ейни цсулу тятбиг етмялидир. Дивизийанын Групла
рабитя вя мцхабиряси цчцн истифадя едяъяйи вясаит бунлардыр:
а) Бешинъи дивизийа тяряфиндян чякилмякдя олан телеграф хятляри;
б) Он биринъи дивизийа тяряфиндян чякилмякдя олан телефон хятляри;
ъ) Ъялалоьлудан Садахлы вя Газах цзяриндян Эянъяйя гядяр
тясис едиляъяк олан мцхабиря хятти;
д) телсиз телеграф стансийасы.
Он биринъи дивизийа Бешинъи дивизийанын телефон вя мцхабиря-почт хятти иля олан мцхабиряляриня тявяссцт вя мцавинят едяъякдир. Бешинъи дивизийанын телефон мцхабиряси бир баша Эцмрц
мяркязи иля вя телсиз телефон мцхабиряси бирбаша Гарс мяркязи иля
йапылаъагдыр.
7. Бешинъи дивизийа Эянъядя булунан Ислам Ордусу команданы
фериг Нуру пашайа тяъили бир хябяр эюндяряряк юз гцввятини, тяртибатыны вя тярзи-щярякятини билдиряъякдир.
8. Бешинъи дивизийа Аьстафа стансийасында бир таборуну тярк едяъяк вя бу табор гисми-кцллцсц иля бу стансийада булунараг яввялъя
ямр едилмиш олан 11 стансийадан Эянъянин гярбиндя галан 9 стансийаны тящти-ишьал вя тяминя алаъагдыр. Бу табор команданы Газах
мянтягясиндя булунан йцзбашы Сябри яфяндини дя йанына ъялб едяряк Сябри яфяндинин эюрмякдя олдуьу ишляри мцштярякян иъра, тювсц вя тягвийяйя чалышаъагдыр.
9. Он биринъи дивизийа Бешинъи Гафгаз дивизийасынын тярк едяъяйи тякмил мянтягясини вя мянтягядяки билцмум мянбяляри
тяслим алаъаг вя Садахлы ъиварына гядяр мцхабиря-почт хяттини
тясис етмяк вя Qarakilsə–Sadaxlı дямир йолу хяттини ишьал вя мцщафизя етмяк цчцн мцряттяб сцвари алайы бюлцкляриндян бирини
вязифяляндиряъякдир. Диэяр сцвари бюлцйц Ъялалоьлунда ъям щалында галаъагдыр.
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10. Бу ямр Бешинъи вя Он биринъи Гафгаз дивизийалары команданларына ита едилмиш вя бир суряти мялумат цчцн Биринъи Гафгаз
голордусуна верилмишдир»(93).
Беляликля, səfər ямри алан Бешинъи Гафгаз diviziyası чох гыса
мцддятдян сонра щярякятя башлады. Бюйцк сайда шяхси щейяти олан
гошун бирляшмясинин узун сяфяря чох гыса мцддят ярзиндя, йяни
ъями бир эцн ярзиндя щазырлыг эюрмяси истяр дивизийа команданлыьынын, истярся дя йухары команданлыгларын гаршыйа гойулан вязифянин иърасына хцсуси диггят вя мясулиййятля йанашмаларыны нцмайиш етдирирди.
Diviziyanın Азярбайъана нягли цчцн ян мцнасиб йол Эцръцстан
яразисиндян кечян няглиййат йоллары иди. Анъаг бу няглиййат йоллары, о ъцмлядян дя дямир йолу цзяриндя алманларын эцълц нязаряти
олдуьу цчцн Бешинъи diviziyanın щиссяляри Батум„Артвин„Ярдящан„Гаракился„Дилиъан маршруту иля Газаха доьру щярякят етмяк
мяъбуриййятиндя галды(94).
Груп команданынын ямриня ясасян Бешинъи diviziyanın щиссяляри ики гядямядя (групда„ред.) ийун айынын 8-дя щярякятя башладылар. Гядямялярин тяркибиня ашаьыдакы щисся вя бюлмяляр дахил
иди:
1-ъи гядямя
Diviziya гярарэащы
Онунъу Гафгаз алайы
Доггузунъу Гафгаз алайына мянсуб 26-ъы табор
Шнайдер даь-топчу табору
Истещкам бюлцйц
Телеграф тагымы
Оркестр бюлцйц
1-ъи гядямянин ъями: „ 147 забит, 2812 ясэяр вя 698 баш щейван
2-ъи гядямя
13-ъц Гафгаз алайы
эцълц даь-топчу табору
Сящиййя бюлцйц
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24-ъц сяййар хястяхана
Сяййар мятбях тагымы
2-ъи гядямянин ъями: „ 110 забит, 2763 ясэяр, 668 баш щейван
(95).
Ийунун 8-дя щярякятя башлайан щиссяляр щямин эцнцн ахшамыны
Аькирпидя, айын 9-у ахшамыны ися Лямбялидя кечирди. Бешинъи diviziya команданы Лямбялидян Нуру пашайа эюндярдийи мяктубунда
ийунун 11-дя diviziyanın биринъи гядямясинин, ийунун 12-дя ися
икинъи гядямянин Газахда олаъаьы, сонра ися онларын Аьстафа стансийасындан гатарла Эянъяйя йола салынаъаьыны билдирирди(96).
Чятин йол шяраити иля щярякят едилмясиня бахмайараг, diviziyanın
гядямяляри нязярдя тутулан мянзил башына йетишдиляр. Газаха дахил
олан тцрк гошун щиссялярини кюнцллц силащлы дястяляр, онларын рящбяри
йцзбашы Сябри яфянди вя минлярля йерли ящали гаршылады. Бцтцн халг
цмид вя интизарла эюзлядикляри тцрк гошунларынын пишвазына чыхмышды.
Щямин эцн йерли ящалинин той-байрамына чеврилди. Бцтцн дцканлар
баьланды. Азярбайъанлыларын ат цзяриндя эюстярдикляри щярякятляр,
щятта тцрк ясэяр вя забитлярини дя щейрятя салмышды (97).
Газахдан дярщал гатар васитясиля Бешинъи diviziya щиссяляринин
Эянъяйя няглиня башланды. Щисся-щисся дашынан гошунлар ийун айынын 15-дя артыг Эянъя ятрафында ъям едилмишди. Щям Бешинъи diviziyanın щисся вя бюлмяляри, щям дя 2-ъи сцвари алайы бурадан
нязярдя тутулан истигамятляря, дюйцш тапшырыгларынын иърасына йолланмалы идиляр.
5-ъи diviziyanın вя 2-ъи сцвари алайынын Эянъя ятрафына эялмяси
иля Гафгаз Ислам Ордусунун да дюйцш гцдрятиня габил олан щярби
ващид кими формалашмасы баша чатды. 5-ъи diviziyanın 9-ъу алайы вя
2-ъи сцвари алайы Эянъя ятрафына щяля ийун айынын 9-да йетишмишдиляр вя дярщал Гафгаз Ислам Ордусу команданлыьынын табелийиня дахил олмушдулар (98). Диэяр щисся вя бюлмяляр ися Эянъяйя эялдикляри эцндян Гафгаз Ислам Ордусунун структуруна гатылдылар. Бунун
цчцн тцрк ордусунун Гафгаз истигамятиндя олан гошун бирляшмяляринин структурларында дяйишиклик апарылмыш вя бу структурларда
Гафгаз Ислам Ордусунун йери дя дягигляшдирилмишди.
Гафгаз Ислам Ордусунун структурларынын формалашмасы Азяр284

байъанын иътимаи-сийаси щяйатында мцяййян из бурахмыш бир щадися
иля мцшайият олунду. Бу да илщагчыларын фяалиййятинин эцълянмяси
иля баьлы иди. Тцрк гошунларынын Азярбайъана эялмяси иля Османлы
дювлятинин тяркибиня гатылмаг тяряфдары олан илщагчыларын щям Нуру
паша вя ятрафындакылара, щям дя иътимаи-сийаси щяйата олан тясирини
хейли эцъляндирмякля дювлятдя сийаси бющранын да йаранмасына йол
ачдылар. Азярбайъанын истиглал мцбаризясинин тядгигатчыларындан
олан Щ.Байкара бу щадисяйя гиймят веряркян йазырды ки, Азярбайъан Ислам Ордусунун командири олан Нуру паша аьыллы бир эенерал олса да, сийаси эюрцшц о гядяр дя йеткин дейилди. Мцртяъе
илщагчылар Нуру пашанын бу вязиййятиндян истифадя етмяк истяйирдиляр (99).
Нуру паша юзцнцн сийаси мцшавири Ящмяд Аьаоьлунун дили иля
сийасятя гарышмайаъаьыны вя бир ясэяр олараг галдыьыны билдирся дя,
илщагчылара эениш мейдан вермякля яслиндя, Азярбайъанын иътимаи-сийаси щяйатында дяйишиклик йарада биляъяк бир мювгедя дайанмышды ки, бу мювге дя Милли Шуранын бурахылмасы вя щюкумят
бющраны иля нятиъялянди. Нуру паша Азярбайъанда юз истяйиня
уйьун эялян бир щюкумят гурмаг фикрини дя щяйата кечирмяк истяйирди. Щалбуки, тцрк гошунларынын Азярбайъана эялиши Азярбайъаны
мцстягил бир дювлят кими Османлы дювляти иля баьладыьы мцгавиля
ясасында баш вермишди вя онларын башлыъа вязифяси дя мцстягил
Азярбайъан дювлятинин мющкямляндирилмясиня йардым етмяк иди.
3-ъц Орду команданы Вещиб паша да 1918-ъи ил ийун айынын 2-дя
Нуру пашайа эюндярдийи мяктубунда билдирирди ки, «Азярбайъан
щюкумяти мцстягилейи-исламиййясинин тяляби иля исламлары болшевик
тяъавцзцндян гуртармаг цчцн» (100) Азярбайъана гарышыг бир
дястянин эюндярилмяси гярара алынмышдыр. Нясиб бяй Yusifbəylinin
фикринъя, Нуру паша да яслиндя, беля бир мювгедя олмушду. Лакин
онун ятрафыны бцрцмцш олан гцввяляр пашаны башга бир мювгейя
сцрцкляйя билмишдиляр: «Айдындыр ки, паша щязрятляри Дювляти-Алийейи-Османиййя Азярбайъанын мцстягил галыб да юзцня бир щюкумят тяшкил етмясиня тяряфдардыр. Мялум ишдир ки, онлар бизим ишляримизя гарышмаг истямязляр. Фягят пашанын ятрафыны мянщус
адамлар, шцбщяли шяхсляр тутмушлар... Бу адамлара гаршы бизим
ялимиздя булунан щцгугдан истифадя етмяк лазымдыр»(101).
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Хариъи ишляр назири М.Щ.Щаъынски Милли Шурада йаранмыш вязиййятля баьлы чыхыш едяркян билдирирди ки, онлар щягигятян дя, мцстягил Азярбайъан щюкумятинин йарадылмасыны истяйирляр(102).
Азярбайъанын милли гцввяляри Нуру пашайа вя онун ятрафындакылара да бу мювгени чатдыра билдиляр. Бу гцввялярин Азярбайъанын
мцстягиллийини горумаг язминин нятиъяси иди ки, Милли Шура бурахылса да, Азярбайъанын милли гцввяляриндян ибарят олан щюкумятин
тяшкилиня наил олунду.
Истяр Азярбайъанын милли гцввяляринин мцбаризясинин ардыъыллыьы, истярся дя юлкядя ъяряйан едян просесляр щеч шцбщясиз ки,
илщагчыларын тясири алтында олан Нуру пашанын мювгейинин мцяййянляшмясиня зямин йаратмышды. Чцнки Гафгаз Ислам щярякаты иля баьлы сонралар йаздыьы хатиряляриндя Нуру паша Азярбайъаны бцтцн сащялярдя юз сийасятини йеридян мцстягил бир дювлят кими тягдим едир
вя рящбярлийи алтында олан тцрк гошунларынын Азярбайъанда олмасыны ися гардаш Азярбайъан халгынын мцстягиллийинин горунмасына
эюстярдийи бир йардым кими гиймятляндирирди.
Yuxarıda qeyd edildiyi kimi, yенидян йарадылан щюкумят кабинясиндя артыг Щярби Назирлик йох иди. Щярби Назирлийин щюкумят
кабинясиня дцшмямяси бир тяряфдян Азярбайъан Ордусунун
тяшкилиня рящбярлийин Нуру пашайа щяваля олунмасы иля баьлы идися,
диэяр тяряфдян дя йягин ки, hərbi işlərə rəhbərliyin mərkəzləşdirilməsi zərurəti иля баьлы иди. Бунунла беля, ордунун тяшкилини щюкумят сявиййясиндя дювлят вя щюкумят органлары иля тянзимляйяъяк бир гурумун мювъудлуьу зярурят доьурурду. Бу органын
щансы шякилдя олаъаьыны мцяййянляшдирмяк цчцн ийун айынын
21-дя Азярбайъан щюкумяти Назирляр Шурасынын сядриня вя хариъи
ишляр назириня тапшырды ки, Гафгаз Ислам Ордусунун команданы Нуру паша иля ялагя йарадараг щюкумятин тяркибиндя Щярби Назирлийин
йарадылмасы вя онун фяалиййятинин тяшкили барядя мясяля мцзакиря
етсин. Мцзакиряляр заманы щюкумятля Гафгаз Ислам Ордусу арасында ялагялярин йарадылмасы цчцн Щярби Назирлийин вя йа ону явяз
едяъяк щяр щансы бир органын тяшкилинин мягсядяуйьунлуьу нязярдян кечирилмяли иди(103).
Бу гярарын гябулундан гыса мцддят кечдикдян сонра Азярбайъан щюкумятинин тяркибиндя щярби ишляр цзря Баш мцвяккил вязифя286

синин тясис едилмясиндян (104) эцман етмяк олар ки, Щярби Назирлийин йарадылмасы мягсядяуйьун билинмямиш вя гошунларын али идаряетмя органларында ъидди кейфиййят дяйишиклийи баш вермямишди.
Гафгаз Ислам Ордусунун команданы Нуру паша да сонрадан
йаздыьы хатиряляриндя Азярбайъанын Щярби Назирлийинин тяшкили мясялясиня тохунараг гейд едирди ки, бу органын йарадылмасыны о, юзц
мягсядяуйьун билмямиш вя щярби назир сялащиййялярини дя юз цзяриня эютцрмцшдц: «Азярбайъан щюкумятиндя бцтцн Нязарятляр
(назирликляр„ред.) мювъуд иди. Йалныз Щярбиййя Нязаряти вя тяшкилаты мювъуд олмадыьы кими Омури-диниййяйя аид Нязаряти дя мювъуд дейилди. Чар Русийасы заманындакы Идарейи-рущаниййя дя ясаслы
тябяддцлат йапмамышды. Тифлис мцфтилийи Бакыйа нягл етмишди.
Азярбайъанын Щярбиййя Нязаряти тяшкилатыны Истамбул орду даирясинин ряис мцавини миралай Бещиъ бяй йапыйорду. Буна аид бир
кадро тянзим едилмишди вя бу кадройа нязярян бязи мягамлар Османлы ордусу мянсубларына айрылмышды. Йерлярдя Османлы Щярбиййя Нязарятиндя стаж эюряъяклярди. Стаж хидмятинин заманы вя
тярзи ифасыны миралай Бещиъ бяй тянзим едяъякди. Бинаянялейщ
Азярбайъан щюкумяти Щярбиййя Нязаряти омуру (ишляри„ред.)
фелян (щялялик„ред.) Гафгаз Ислам Ордусу команданы тяряфиндян
идаря олунурду. Азярбайъан ордусу иля Гафгаз Ислам Ордусу команданлыьы арасындакы мцнасибят вя иртибатын тямининя Гафгаз
Ислам Ордусу «Омури-сийасиййя» шюбяси чалышырды»(105).
Нуру паша бу гейдляриндя 1918-ъи ил сентйабр айынын орталарына
аид олан сянядляр вя фактлардан истифадя етмишдир. Она эюря дя
Нуру пашанын тясвир етдийи бу гаршылыглы мцнасибятлярин Азярбайъанын мцстягиллийинин тяшкилиндян дярщал сонра йарандыьыны иддиа
етмяк чятиндир. Анъаг онун сюзляриндян дя айдын олур ки, Щярби
Назирлийя аид олан мцяййян вязифялярин ялагяляндирилмяси вя тянзимлянмяси цчцн бир гурум мювъуд олмушдур. Бу гурума миралай Бещиъ бяй рящбярлик едир вя бу гурумун вязифяляринин бир
гисми Османлы забитляриня тапшырылмышды. Демяк айдын олур ки, орадакы вязифялярин башга бир гисми дя азярбайъанлы забитляря вя ишчиляря тапшырылыбмыш. Чох эцман ки, бурада сющбят йухарыда гейд
едилян щярби ишляр цзря мцвяккилдян эедир. Азярбайъан щюкумяти
иля Щярби Назирлик функсийаларыны йериня йетирян Гафгаз Ислам
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Ордусу команданлыьы арасындакы ялагяляр Гафгаз Ислам Ордусу
«Омури-сийасиййя шюбяси» тяряфиндян тянзимлянирдися, Азярбайъан щюкумяти тяряфиндян дя бу вязифяни щеч шцбщясиз ки, щярби ишляр цзря Баш мцвяккил йериня йетирирди.
Гафгаз Ислам Ордусунун Азярбайъанда мювъудлуьу заманы
Азярбайъан Ъцмщуриййятинин али щярби органларынын тяшкили иля
баьлы бир мягам да мараг доьурмайа билмяз. Бязи арашдырмаларда беля бир фикир иряли сцрцлцр ки, Азярбайъан Ъцмщуриййятинин
Щярбиййя Нязаряти 1918-ъи ил сентйабр айынын 1-дя тяшкил едилмиш,
Ф.Хойски щярби назир, С.Мещмандаров ися назир мцавини тяйин
едилмишди (106). Бу фактын доьрулуьуну гябул етмяли олсаг, онда
беля чыхыр ки, тцрк „ Азярбайъан гошунларынын сентйабр айынын
1-дян сонракы фяалиййятиня, тцрк „ Азярбайъан гошунларынын Бакы
шящяри цзяриня гяти щцъумларына вя Бакынын азад едилмясиня
С.Мещмандаров рящбярлик етмиш вя йа щеч олмаса Нуру паша иля
бирликдя бу иши истигамятляндирмишдиляр. Щалбуки беля дейил. Назирляр кабинясинин тяркибиня 1918-ъи ил 6 октйабр тарихли дяйишикликдян сонра щярби ишляр цзря мцвяккил вязифяси щюкумятин тяркибиня
дахил едилмиш вя И.Зийатхан бу вязифяйя тясдиг олунмушду(107).
Йяни щяля бу вахт да Щярби Назирлик мювъуд дейилди вя мялум олдуьу кими бу Назирлик щюкумятин гярары иля 1918-ъи ил нойабр
айынын 1-дя бярпа олунмушду.
Анъаг Азярбайъан Халг Ъцмщуриййятинин няшр етдийи «Адрес-календар» (Бакы, 1920-ъи ил) сорьу китабында да Щярби Назирлийин сентйабр айынын 1-дя йарадылдыьы эюстярилир. Яслиндя, бурада
техники сящвя йол верилмишдир. Нойабр айы явязиня сентйабр айы йазылмышдыр. Китабын диэяр бюлмялярини диггятля охудугда да бу
айдын олур.
Тцркийя Силащлы Гцввяляринин АТАСЕ Башганлыьы архивиндя
1918-ъи ил сентйабр айынын 3-дя истифадя едилмиш бир бланкын кцнъ
йазысында да «Военное Министерство Азербайджанской Республики. Азярбайъан Ъцмщуриййятинин Щярбиййя Нязаряти» гейд
олунмушдур (108). Бу сяняди имзалайан шяхс ися «Омури-щярбиййя мцдриййяти ряиси» кими эюстярилмишдир. Нуру пашанын гейд
етдийи–«Азярбайъан Щярбиййя Нязаряти тяшкилатыны Истанбул орду
даиряси ряиси мцавини Бещиъ бяй йапыйорду. Буна аид бир кадро
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(штат„ред.) тянзим едилмишди»„фикриндян эцман етмяк олар ки,
Омури-щярбиййя мцдриййяти еля Бещиъ бяйин тямсил етдийи гурум
иди вя бу гурум Щярби Назирлийин мцяййян ялагяляндириъилик функсийаларыны юз цзяриня эютцрдцйцндян чох эцман ки, еля бу ад алтында да танынмышды.
3. Гафгаз Ислам Ордусунун структуру
Конкрет тарихи шяраитдя гаршысында олан вязифялярин характериндян асылы олараг Гафгаз Ислам Ордусу мцхтялиф структур дяйишикликляриня мяруз галмышды. Бу мясяляйя щярби шяраит, чаьырышчы ещтийатларынын мигдары, мадди-техники база мцяййян тясир эюстярся дя,

(korpusu)

Азярбайъанда йарадылмасы нязярдя тутулан Гафгаз Ислам
Ордусунун илкин варианты
Бакынын азад едилмясиня кими баш верян структур дяйишикликляри
башлыъа олараг дюйцш вязифяляринин мигйасы вя характери иля баьлы
олмуш, Бакы азад едилдикдян сонра щяйата кечирилян структур дяйишикликляри ися ясасян, даща чох динъ шяраитдя орду гуруъулуьунун
тякмилляшдирилмяси, Азярбайъан Ордусунун даща да мющкямляндирилмяси планлары иля ялагядар олмушдур.
Йухарыда гейд едилдийи кими, Азярбайъанда Гафгаз Ислам Ордусунун йарадылмасы планы ортайа чыханда щяр бири цч алайдан ибарят
олан цчдивизийалы бир корпусун тяшкили нязярдя тутулмушду
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Щеч шцбщясиз ки, голордунун тяркибиндя сцвари, топчу щиссяляри,
щабеля йардымчы бюлмяляр дя олмалы иди. Бу структур ону нязярдя
тутурду ки, Гафгаз Ислам Ордусунун бирляшмя, щисся вя бюлмяляринин шяхси щейяти, ясасян, азярбайъанлылардан ибарят олаъаг. Йяни Азярбайъана эялмиш олан тцрк забитляринин рящбярлийи вя иштиракы
иля йерли гцввялярдян ибарят орду тяшкил едилмяли иди.

3-ъц Ордунун 1918-ъи ил март-апрел айларындакы цмуми
гурулушу
Азярбайъанын мцстягиллийинин елан едилдийи илк эцнлярдя тяхминян бу структура йахын олан бир структур мювъуд иди. Щямин
структурун сахланылаъаьы тягдирдя дя щеч шцбщясиз ки, Гафгаз Ислам
Ордусу команданлыьынын икили табелийи галаъагды. Йяни Гафгаз
Ислам Ордусунун команданлыьы юз фяалиййятини щям Азярбайъан
щюкумяти, щям дя йахын бюлэядяки тцрк гошунлары команданлыьы
иля ялагяляндирмяли иди.
Гафгаз Ислам Ордусунун ясасыны тяшкил едян 5-ъи Гафгаз diviziyası Азярбайъана эюндярилмяк яряфясиндя 3-ъц Орду команданлыьына табе иди.
Азярбайъана йола дцшмяк яряфясиндя 5-ъи Гафгаз diviziyasına
ашаьыдакы щиссяляр вя бюлмяляр дахил иди: 9-ъу, 10-ъу вя 13-ъц
пийада алайлары, 19-ъу вя 42-ъи бюлцклярдян ибарят мцряттяб 2-ъи
сцвари алайы, 5-ъи Гафгаз сящра-топчу алайы, 1-ъи вя 2-ъи батарейалардан ибарят Шнайдер-топчу табору, 4-ъц вя 5-ъи батарейа290

лардан ибарят Даь-топчу табору, телсиз телеграф тагымы, Истещкам
бюлцйц, Сящиййя бюлцйц, 24-ъц сяййар хястяхана, оркестр вя иашя
тагымы. 9-ъу пийада алайына 25-ъи, 26-ъы вя 27-ъи пийада таборлары,
10-ъу пийада алайына 28-ъи, 29-ъу вя 30-ъу пийада таборлары, 13-ъц
пийада алайына ися 4-ъц, 46-ъы вя 60-ъы таборлар дахил иди. Diviziyanın командири гаймягам Мцрсял бяй иди.

5-ъи Гафгаз diviziyasının гурулушу
9-ъу Гафгаз алайынын командири минбашы Ъямил Ъащид бяй,
10-ъу Гафгаз алайынын командири гаймягам Осман бяй, 13-ъц
Гафгаз алайынын командири гаймягам Ящмяд Рза бяй, мцряттяб
2-ъи сцвари алайынын командири минбашы Зещни бяй, 5-ъи Гафгаз
топчу алайынын командири минбашы Абдулла бяй иди. Diviziyada 330
забит, 5277-си дюйцшян щиссялярдя, 2126-сы ися гейри-дюйцш щисся
вя бюлмяляриндя олан 7403 ясэяр вя 1939 щейван вар иди(109).
Йени шяраитдя Загафгазийайа йайылмыш олан тцрк гошунларынын
идаря олунмасыны тякмилляшдирмяк вя даща чевик механизм йаратмаг мягсядиля тцрк ордусу Баш команданлыьы 1918-ъи ил ийун айынын 7-дя вя 8-дя вердийи ямрля 3-ъц Орду структурунда дяйишиклик
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етди. Апарылан дяйишикликлярин нятиъяси кими Шярг Ордулар Групу
йарадылды (110). Шярг Ордулар Групу 3-ъц вя 9-ъу ордулардан
тяшкил едилмишди. Мараглы олан будур ки, бу структур дяйишикликляриндян сонра Азярбайъана эюндярилмиш олан 5-ъи Гафгаз diviziyası
birbaşa 3-ъц Ордуйа табе oldu(111).

Шярг Ордулар Групунун 1918-ъи ил ийун айынын
9-на олан гурулушу
Бу структура эюря, Азярбайъана эюндярилмиш олан 5-ъи Гафгаз
diviziyası щялялик 3-ъц Орду команданлыьынын табелийиндя галмышды. Шярг Ордулар Групу команданлыьынын вердийи ямря эюря
5-ъи Гафгаз diviziyası Азярбайъандакы фяалиййятини Нуру пашанын
рящбярлийи алтында гурмалы вя 3-ъц Орду иля баьлылыьы да Нуру
пашанын васитясиля щяйата кечирмяли иди (112). Бунунла да 5-ъи Гафгаз diviziyasının щям Гафгаз Ислам Ордусуна, щям дя 3-ъц Ордуйа баьлылыьы сахланылырды.
1918-ъи ил ийул айынын 9-да Шярг Ордулар Групунун гурулушунда
апарылан дяйишикликлярдян сонра 5-ъи Гафгаз diviziyası 3-ъц Ордунун табелийиндян чыхарылды (113). Бу, щеч шцбщясиз ки, 5-ъи Гафгаз
diviziyasının гатылмыш олдуьу Гафгаз Ислам Ордусунун бир баша
Шярг Ордулар Групу команданлыьынын табелийиня верилмяси иля баьлы
иди. Баш командан вякили Янвяр паша тякъя Шярг Ордулар Групу гурулушунда дяйишиклик etməmişdi. Ейни заманда Шярг Ордулар Гру292

пунун рящбярлийиндя дя дяйишиклик едилди. 1918-ъи ил ийун айынын
29-да Вещиб пашанын йериня Шярг Ордулар Групунун команданы vəzifəsinə Хялил паша тяйин едилди(114). Хялил паша, Янвяр паша иля
Нуру пашанын ямиси иди.
Хялил паша юз хатиряляриндя гейд едирди ки, бу тяйинатла баьлы о,
Янвяр пашадан беля бир телеграм алмышды: «6-ъы Орду ямриниздя
галмаг цзря (Хялил паша бу Ордунун команданы иди„М.С.) Гафгаз
ордуларынын да тювщиди иля тяшкил едилян Шярг Ордулары Групу
команданлыьына тяйин едилмиш булунурсунуз. Йени вязифяни
ющдянизя эютцрмяк цчцн Истамбул цзяриндян Гафгаза щярякятиниз
тяблиь едилир»(115).
Истамбулда оларкян Баш Гярарэащда Хялил паша гаршысында беля
бир вязифя гойулмушду ки, Батум„Тифлис дямир йолундан файдаланараг Хязяр дянизиня чыхсын, бурада Бакыдан Янзялийя эедян
дямир йолуну нязарят алтына эютцрсцн ки, сонра Гязвин„Щямядан
йолундан истифадя едяряк Бясря кюрфязиня чыхмаг вя Ирандакы
инэилис гцввялярини мящв етмяк мцмкцн олсун. Щямин вязифянин
йериня йетирилмяси цчцн яввялъя Бакынын яля кечирилмясинин зярурилийи вурьуланырды. Хялил пашанын нязяриня о да чатдырылмышды ки,
Бакыда ермянилярдян вя руслардан тяшкил едилмиш силащлы щиссяляр
Эянъяйя доьру щярякятя башламышдыр. Бундан башга инэилисляр дя
Бакыйа бир бригада чыхармагла ермяни вя рус дястяляринин эцъцнц
артырмаьа чалышырлар(116).
Янвяр паша Шярг Ордулар Групу команданлыьына Хялил пашаны
тяйин етмякля щеч шцбщясиз ки, Гафгазда вя йахын бюлэялярдя ъяряйан едян щярби просесляря рящбярлийи даща етибар етдийи бир шяхся
тапшырмыш вя Гафгаз Ислам Ордусуну да бирбаша она табе етмишди.
Тядгигатчыларын да гейд етдийи кими, Янвяр паша Азярбайъанла
баьлы планларынын щяйата кечирилмяси цчцн бир нюв аиля цчбуъаьы
йаратмышды. Бу да сюзсцз ки, Гафгаз Ислам Ордусу цчцн маневр
чевиклийини сахламаьа вя йерсиз бцрократик янэяллярин арадан галхмасына имкан верирди.
Гафгаз Ислам Ордусунун икили табелийи сахланмагда иди. Нуру паша
яввялъя 3-ъц Орду команданына, сонрадан ися Шярг Ордулар Групу
команданына табе олса да, Азярбайъанла баьлылыьы да галмагда иди.
Чцнки Нуру паша садяъя олараг Азярбайъандакы тцрк гошунларынын
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команданы дейилди. О, мцштяряк гцввялярдян тяшкил олунмуш Гафгаз
Ислам Ордусунун команданы иди. Бу ордунун бир гцтбцндя 5-ъи
Гафгаз diviziyası, диэяр гцтбцндя ися Азярбайъан корпусу дайанырды. Азярбайъан щюкумяти дя Азярбайъан Ордусунун гурулмасыны
Нуру пашайа тапшырмышды. Бунунла беля, Гафгаз Ислам Ордусу команданлыьы иля Азярбайъан щюкумяти арасындакы ялагялярин кифайят
гядяр ишэцзар олдуьуну иддиа етмяк дцзэцн олмазды.
Гафгаз Ислам Ордусунун тяркибиндя олан тцрк гошун щиссяляри
вя бюлмяляри иля Азярбайъан корпусу арасында структур ялагяляндирилмясинин дя мцяййян мараглы мягамлары вардыр. Азярбайъан
корпусунун щазырда дювриййядя олан чох касад архивиндян эюрмяк мцмкцндцр ки, Азярбайъана эялян тцрк гошун щиссяляри Нуру
пашанын Азярбайъан корпусунун йенидян гурулмасы барясиндя
вердийи ямря гядяр Азярбайъан корпусунун тяркибиня дахил едилмишди. Бу щиссялярин Гафгаз Ислам Ордусу иля ялагяляри Азярбайъан корпусу васитясиля щяйата кечирилирди.
Азярбайъан корпусунун командири, эенерал-лейтенант Я.Шыхлинскинин 27 ийун 1918-ъи ил тарихли 189 сайлы ямриндя бу мясяля
иля баьлы мараглы фактлар мювъуддур. Ямрдя дейилир:
«1. Османлы щюкумяти иля Азярбайъан Ъцмщуриййяти щюкумяти
арасында мцгавилянин 4-ъц маддясиня уйьун олараг Азярбайъан
тяряфиндян юлкядя анархийанын йатырылмасы, Бакы шящярини вя Бакы
губернийасынын бир щиссясини тутмуш болшевиклярля мцбаризя цчцн
Тцркийя Силащлы Гцввяляри дявят едилмишдир. Щазырда Гафгаз Ислам
Ордусу команданы эенерал-адйункт, эенерал-лейтенант Нуру пашанын рящбярлийи алтында бу гцввяляр Азярбайъана эялмишдир.
Щюкумят гярара алмышдыр ки, Азярбайъан Ъцмщуриййяти ордусунун тяшкилини вя Азярбайъан дахилиндя фяалиййят эюстярян бцтцн
гцввялярин бирляшдирилмясини юз цзяриня эютцрмясини Нуру паша
щязрятляриндян хащиш етсин.
2. 5-ъи Тцрк дивизийасы 3-ъц атыъы дивизийа ады иля табелийимдя
олан корпусун тяркибиня дахил едилмишдир.
3. Гафгаз Ислам Ордусу команданлыьынын ямри иля ашаьыдакылар
бирбаша мяня табе етдирилмишляр:
1) Бу ордунун баш тябиби;
2) Азярбайъан дямир йолу иля гошунларын дашынмасы ряиси;
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3) Йелизаветпол мящялли коменданты.
4. Баш тябиб гаймягам Ибращим Щаки бяйя щяваля едирям:
а) Хястялярин вя йаралыларын тяхлийяси сялащиййятини;
б) Корпусун щиссяляринин санитар вязиййятиня нязаряти.
Сящиййя сащясиня аид олан ещтийаълар барядя бцтцн мялуматлар,
щабеля хястялярин вя йаралыларын гябулу вя хариъ едилмяси барядя
эцндялик ъядвялляр дивизийадан корпус щякиминя вя баш тябибя
тягдим олунмалы, о ися мяня мярузя етмялидир.
115 сайлы санитар гатарыны баш тябибин табелийиня верирям.
Хястялярин вя йаралыларын дашынмасы вя йерляшдирилмяси цчцн
ашаьыдакы тядбирляр гябул едилсин:
1) Дюйцш ямялиййатлары районундакы хястяляр вя йаралылар Уъар
стансийасына дашынсын;
2) Баш тябибин эюстяриши иля бу стансийада 100 няфярлик лазарет
ачылсын;
3) Йелизаветпол стансийасында доктор Ряфибяйовун нязаряти
алтында шящярдяки 200 няфярлик лазаретдян башга 300 няфярлик бир
лазарет дя ачылсын» (117).
5-ъи Гафгаз дивизийасынын Азярбайъан корпусуна табе етдирилмясини бу дивизийанын яркани-щярб ряиси Рцшдц бяй дя тясдиг
едирди. Дивизийадан эцндялик рапортлар щям Гафгаз Ислам Ордусу
команданлыьына, щям дя Азярбайъан корпусунун команданлыьына
эюндярилирди. Дейилянляр нязяря алынарса, 1918-ъи ил ийун айынын
сонларында Гафгаз Ислам Ордусунун гурулушуnda dəyişiklik edildi.
Bu dəyişikliyə əsasən, döyüş hissələri və birləşmələri hamılıqla
Əlahiddə Azərbaycan Korpusunun tabeliyinə verildi. Ona görə də
Qafqaz İslam Ordusunun ümumi quruluşu aşağıdakı kimi oldu:
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Azərbaycan korpusunun komandanlığı
5-ъи Гафгаз дивизийасы 3-ъц пийада дивизийасы ады алтында
Азярбайъан корпусуна табе етдирился дя, Азярбайъан корпусунун
яввялки гурулушунун узун мцддят сахланылдыьыны иддиа етмяк
мцмкцн дейилдир. Мювъуд олан сянядлярдя Гафгаз Ислам Ордусунун мювъудлуьунун илк айларында Азярбайъан корпусунда олан
пийада дивизийаларынын, топчу бригадаларынын, сцвари дивизийасынын
адларына раст эялинмир. Чох эцман ки, бу ващидляр ляьв едилмишди.
Чцнки мялумдур ки, Азярбайъан дивизийалары да сонрадан йенидян
гурулмушду. Милли щисся вя бюлмяляр ися тцрк щисся вя бирликляри
арасында яридилмишди. Азярбайъан истиглал мцбаризясинин тарихи барядя самбаллы арашдырманын мцяллифи олан Щцсейн Байкара да бу
факты тясдиг едир: «Мцртяъе моллалар вя щаъыларын Ислам Ордусу
ятрафында фырланараг хаинъясиня нясищят вермяляри дя ордуйа юз
тясирини эюстярмишди. Ислам Ордусу дахилиндя мцстягил команда вя
гурулуша малик олан Азярбайъан бирликляри 5-ъи вя 15-ъи дивизийалар
арасында бюлцшдцрцлмцшдц» (118).
Азярбайъан щисся вя бирликляринин бу ъцр парчаланараг Гафгаз
Ислам Ордусу тяркибиндя яридилмяси бир тяряфдян Щ.Байкаранын
гейд етдийи кими, илщагчы гцввялярин тясири алтында олан Нуру пашанын Azərbaycanın щярби гцввялярини дя юзцнцн там нязаряти алтында сахламаьы истямясиндян доьа биляр, диэяр тяряфдян Азярбайъан
корпусунун тяркибиндя олан щисся вя бирликлярин кифайят гядяр
komplektləşdirilməməsi вя онларын дюйцш кейфиййятляринин чох
ашаьы олмасы иля də баьлы ола билярди.
1918-ъи ил ийун айынын сонларына аид олан дюйцш рапортларында
Азярбайъан милли бюлмяляринин Мцсцслц дястясинин тяркибиндя
олдуьу билдирилир. 5-ъи Гафгаз diviziyasının ямялиййат табелийиня
верилмиш олан бу дястядя ашаьыдакы бюлмяляр вар иди: дястянин гярарэащы, дястянин бир бюлцйц, 1-ъи сцвари алайынын 1-ъи вя 2-ъи
бюлцкляри, 2-ъи сцвари алайынын 1-ъи бюлцйц, Гарайазы атлы пийада
бюлцйц, дястянин пулемйот бюлцйц, зирещли гатар, дястя сящра батарейасы, дястя телеграф тагымы, Эюйчай милли ясэяр бюлцйц (119).
1918-ъи ил август айынын 13-дя Нуру пашанын ямри иля Азярбайъан корпусунун ляьв олунмасы иля (бу барядя ашаьыда даща ят296

рафлы данышылаъагдыр) бу корпусун табелийиндя олан бцтцн щиссяляр
бирбаша Ислам Ордусу команданлыьына табе етдирилди.
Азярбайъан корпусунун ляьв олунмуш пийада щиссяляринин йериня тамамиля йени милли щиссяляр йарадылмасына башланды. Бу щиссялярин башында тцрк забитляри дайанырды. Нуру пашанын Азярбайъан
корпусу командириня 2 август тарихли мяктубунда щазырда тяшкил
олунмагда олан 1-ъи Газах, 2-ъи Гарабаь, 3-ъц Загатала пийада
алайларынын адлары чякилир (120).
1918-ъи ил август айынын 2-ня аид олан вя Нуру паша тяряфиндян
имзаланан башга бир сяняддя ися беля йазылмышды:
«1. Азярбайъан дахилиндя инди тяшкилати-ясэяриййя Орду (Гафгаз Ислам Ордусу„М.С.) тяряфиндян йапылаъагдыр;
2. Икидивизийалы бир голорду тяшкил олунаъаг низами щярби щиссяляр яввяла орду ямриндя (табелийиндя–red.) олмаг цзря мцхтялиф
мянтягялярдя алайлар тяшкил олунаъаг вя биляхиря бунлар бирляшдирилиб дивизийа вя голорду мейдана эяляъяк»(121).
Еля бу ямрдя дя тяшкил олунмуш алайларын адлары вя йерляшдикляри мянтягялярин адлары чякилир. 1-ъи алай„Газах, 2-ъи алай„Гарабаь, 3-ъц алай„Загатала, 4-ъц алай„Аьдаш.
Ислам Ордусу команданлыьынын йазышмаларындан айдын олур ки,
1918-ъи ил август айынын орталарына кими Азярбайъанда дюрд сцвари
алайы да мювъуд иди (122). Бу алайлар ики бюлцкдян ибарят иди. Пийада
алайынын тяркиби ися 3 табордан, пулемйот бюлцйцндян, депо бюлцйцндян, истещкам бюлцйцндян вя диэяр бюлмялярдян ибарят иди.
Ола билсин ки, Азярбайъан корпусу щиссяляринин тяшкили эедиши
Гафгаз Ислам Ордусу команданлыьыны лазыми шякилдя гане етмямишди. Хцсусян корпусда гейри-мцсялман забитлярин мювъудлуьу
вя сянядляшмянин рус дилиндя апарылмасы тцрк забитлярини разы
салмырды. Бунлары нязяря алараг 1918-ъи ил август айынын 13-дя
Гафгаз Ислам Ордусу команданы Нуру паша Азярбайъан корпусунун ляьв олунмасы вя онун йенидян гурулмасы барядя ямр верди.
Щямин ямрдя дейилирди:
«1. Азярбайъан Ъцмщуриййятиндя орду тяшкилетмя ишлярини Гафгаз Ислам Ордусу тянзим вя идаря едяъякдир.
2. Гурулаъаг голордунун щярб тцзцйц щазырланмыш олуб, 6
август 1918 „ тарих вя шюбя 173/5 нюмря иля эюндярилмишдир.
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3. Сцвари гитяляри мцхтялиф мянтягялярдя тяшкил едиляряк бунларын сонрадан ещтийаъа эюря даща бюйцк бирликляр щалында тяшкилатланаъаглар.
4. Тяшкил едилмякдя олан кичик бирликляр корпус вя тцмян гярарэащынын тяшкилиня гядяр бирбаша Гафгаз Ислам Ордусуна баьлы
олаъагдыр.
5. Голордунун субайларынын тцмц (забитляринин щамысы„ред.)
мцсялман олаъагдыр. Бцтцн субайлар вя ясэярляр Османлы униформасы эейяъякляр. Сцвариляр мярасимлярдя чяркяз униформасы
эейяъякляр.
6. Мювъуд Азярбайъан голордусу щямян (дярщал„ред.) ляьв
олунаъагдыр. Голордунун Эянъя вя диэяр мянтягялярдя булунан
щяр нюв силащ, ъяббяхана, мцщимат, араба, щейван вя ялбясяляри йени тяшкил едиляъяк голордуну донатмаг (тяъщиз етмяк„ред.) цзря
Гафгаз Ислам Ордусу ямриня вериляъякдир. Азярбайъан голордусу
15 август 1918-ъи ил тарихиня гядяр бунларын листини Гафгаз Ислам Ордусуна эюндяряъякдир.
7. Йени тяшкил олунаъаг бирликлярдя данышыг вя йазышма тцркъя
олаъагдыр. Йайынланан бу тямим Азярбайъанда фяалиййят эюстярян
бцтцн Османлы бирликляри иля Азярбайъан голордусу команданлыьына вя Азярбайъан щюкумятиня эюндярилмишдир» (123).
Гейд етмяк лазымдыр ки, бцтцн йазышмалар ял иля апарылдыьы цчцн
суряти чохалдылан ямрлярин бир чохунда редактя характерли фяргляр
вардыр. Еля бу ямрин юзцнцн дя редактя фяргиня малик олан башга
варианты да вардыр(124). Щямин вариантда бир фикир дя вар ки, онун
цзяриндян хятт чякилибдир.Йухарыда бцтцнлцкдя верилян ямрдя ися
бу фикир юз яксини тапмамышдыр. О да Азярбайъан голордусунда
олан гейри-мцсялман забитлярин ордудан кянарлашдырылмасы тялябидир.
Бу ямрин ардынъа Нуру паша башга бир ямр имзалады вя орада
Азярбайъан голордусунун ямлакынын кимя вя щара тящвил верилмяси вя бязи тяшкилати дяйишикликляри тясбит етди. Бурада билдирилирди ки,
Азярбайъан корпусунун ляьв едилмяси иля ялагядар онун щиссяляриня аид олан тяъщизат, ялбяся вя яшйалар Тялимэащ командасынын
ихтийарына кечяъяк вя орада 4-ъц табор тяшкил едиляъяк. Топчу
бюлмяляриня аид олан тяъщизат вя яшйалар корпусун топчу мцфят298

тишиня, корпусун гярарэащында олан хяритяляр вя схемляр орду гярарэащына тящвил верилмялидир. Корпуса аид олан сящиййя бюлмяляри
вя мцяссисяляри орду сяртябибинин сялащиййятиня кечмяли иди. Ямрдя эюстярилирди ки, бундан сонра бцтцн йазышмалар орду команданлыьы иля апарылмалыдыр. Структур дяйишикликляриня эялинъя ися билдирилирди ки, 4-ъц сцвари алайынын шяхси щейяти сцвари алайлары арасында
бюлцшдцрцляъякдир. Биринъи сцвари алайы Гарайазы алайы адландырылмалы иди. Корпусун гярарэащынын табелийиндя олан сцвари бюлцйц иля
Орду команданлыьы табелийиндя олан сцвари тагымы бирляшдириляряк
бир эцълц бюлцк йарадылмалы иди(125).
Азярбайъан корпусунун ляьв едилмяси иля баьлы олан бу вя йа
башга сянядляри нязярдян кечирмякля беля бир гянаятя эялмяк
олар ки, йени йарадылаъаг корпусда кейфиййят дяйишиклийи йалныз
гейри-мцсялман забитлярин орадан узаглашдырылмасы, бир дя орду
rəsmi dili olaraq тцрк дилинин елан едилмясидир. Корпусун структур
гурулушунда ися еля бир ъидди дяйишиклийин едилмяси нязярдя тутулмурду. Мясялян, Нуру пашанын йухарыда тохунулан 2 август
1918-ъи ил тарихли, йяни Азярбайъан корпусунун ляьв едилмясиндян
яввял имзаладыьы ямриндя эюстярилирди ки, Азярбайъанда икиdiviziyalı бир корпус тяшкил олунаъаг вя еля бурада да йени тяшкил едилмиш дюрд алайын ады чякилир. Азярбайъан корпусунун ляьвиндян
сонра, август айынын 22-дя имзаладыьы башга бир сяняддя ися Нуру
паша билдирирди ки, Азярбайъан дахилиндя ики пийада вя бир сцвари дивизийасы тяшкил олунаъагдыр (126). Бурада Нуру паша ялавя олараг
сцвари дивизийасындан сющбят ачыр. Щямин дивизийаны тяшкил едяъяк
сцвари алайлары артыг мювъуд иди. Галырды йалныз дивизийанын гярарэащыны йаратмаг. О да гейд олунан сонунъу сяняддян айдын
олур ки, тцрк сцвари забитляри олмадыьы цчцн дивизийа гярарэащыны
тяшкил етмяк чятинляшир.
Бир сюзля, Азярбайъан корпусунун ляьв едилмяси вя онун йенидян гурулмасы барядя ямрин няйя эюря верилдийинин сябяблярини
тамамиля анламаг чятиндир. Яэяр сющбят гейри-мцсялман забитлярин ордудан чыхарылмасы вя орду дилинин тцрк дили елан едилмяси иля
баьлы идися, буну корпусу ляьв етмядян дя щяйата кечирмяк
мцмкцн иди. Ола билсин беля бир аддым атмаьа Нуру пашаны башга
сябябляр сювг етмишди ки, бу барядя щялялик кифайят гядяр
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мялумат йохдур. Гейри-мцсялман забитляря və ордуда дилля баьлы
тялябляря gəldikdə isə Nuru paşanın həmin əmrindən sonra
гейри-мцсялман забитлярин щамысы ордудан азад едилмишди. Дил мясялясиня эялинъя ися Азярбайъан корпусунун архиви ялдя олмадыьындан бу факты тясдигляйяъяк бир сюз демяк чятиндир. Азярбайъан
корпусунун архивинин щазырда дювриййядя олмамасы цзцндян бу
корпусун йенидян ня вахт гурулдуьу барядя гяти фикир йцрцтмяк
дя мцмкцн дейил. Анъаг бир мясяля щягигятдир ки, Азярбайъан
корпусунун гярарэащы бярпа олунмуш, Я.Шыхлински йенидян корпусун команданы тяйин едилмишди.
1918-ъи ил август айынын ахыры, сентйабр айынын биринъи йарысында
Гафгаз Ислам Ордусу структурунда апарылан дяйишикликляр, ясасян,
Бакы шящяри цзяриня гяти щцъума щазырлыгла баьлы иди. Бурада баш
верян башлыъа дяйишиклик ондан ибарят иди ки, сентйабр айынын
9„10-да Сцлейман Иззят бяйин командирлийи алтында 15-ъи diviziya
Бакы ятрафына чатды вя Гафгаз Ислам Ордусунун тяркибиня гатылды.
15-ъи дивизийанын йетишмяси иля Гафгаз Ислам Ордусу гаршыйа гойулан мцщцм вязифялярин иърасына габил олаъаг бир щярби ващидя чеврилди.
4. Qafqaz İslam Ordusunun тяминат вя тяъщизат mясяляляри
Гафгаз Ислам Ордусу тяркибиня дахил олан щиссялярин мадди
тяминатынын щялли команданлыг гаршысында дайанан мцщцм мясялялярдян бири иди. Истяр Тцркийянин, истярся дя Азярбайъанын
мювъуд шяраитдя игтисади имканларыны нязяря алараг бу сащядя обйектив чятинликлярин олдуьуну гейд етмяк лазымдыр. Бязи щалларда
мадди тяминат сащясиндя ортайа чыхан эярэинлик бу вя йа диэяр
дюйцшлярин илкин нятиъяляриня дя юз тясирини эюстярмишди. Анъаг лазыми тядбирлярин щяйата кечирилмяси, сямяряли йолларын ахтарылмасы,
имканларын сяфярбяр едилмяси чятинликлярин бющран щяддиня чатмасына йол вермямишди. Гафгаз Ислам Ордусу гаршысында дайанан
башлыъа вязифянин йериня йетирилмяси, йяни Азярбайъан яразисинин
болшевик-дашнак гошунларындан тямизлянмяси дя мадди тяминат
сащясиндя мейдана чыхан чятинликлярин кафи дяряъядя щяллини
эюстярир.
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Мадди тяминат сащясиндяки чятинликляр щям гошунларын силащ,
сурсат вя дюйцш тяъщизаты, щям дя бцтцнлцкдя иашя тяминаты истигамятиндя мювъуд олмушдур. Bunlardan икинъиси,əsasən, Азярбайъанын дахили имканлары щесабына щялл олунурдуса, биринъисинин щяллиндя ясас аьырлыг Тцркийянин цзяриня дцшцрдц. Чцнки Азярбайъанда силащ-сурсат ещтийатлары хейли аз иди. О да башлыъа олараг, ъябщядян гайыдан рус щярбчиляриндян алынмышды. Щятта бу бахымдан
Азярбайъанда олан болшевик-дашнак гошунлары Азярбайъанын милли
гцввяляриня нисбятян хейли йахшы тяъщиз олунмушдулар.
Тцркийянин ися бу сащядя имканлары даща эениш иди. Азярбайъан
милли гцввяляринин истифадясиндя олан силащ системи тцрк гошунларынын истифадясиндя олан силащ системиндян фяргли олдуьу цчцн Ислам
Ордусу команданлыьы онлар цчцн лазым олан сурсатын, ясасян, тцрк
анбарларындан эятирилмяси мяъбуриййятиндя галырды.
Болшевик-дашнак тяъавцзкарлыьынын бюлэядя эенишлянян ъинайятляринин гаршысынын алынмасы цчцн тцрк щярби даиряляри щяля Азярбайъанла Тцркийя арасында баьланан мцгавилядян яввял дя бурадакы мцгавимят дястяляриня силащла кюмяк эюстярмяк йоллары арайырдылар. Мясялян, 1918-ъи ил ийун айынын 2-дя Груп команданлыьы
Борчалы„Газах„Эянъя ятрафында кюнцллц дястялярин тяъщизи цчцн 5
мин ядяд тцфянэ эюндярмяйя щазыр олдуьу барядя ялагядар шяхсляря мялумат верирди. Цмумиййятля, Груп команданлыьы билдирирди
ки, яэяр бу бюлэялярдя даща чохсайлы кюнцллц мцгавимят дястяляри
топланарса, дярщал щямин сайда тцфянэ эюндярилмяси барядя эюстяриш вериляъякдир(127).
3-ъц Орду команданлыьындан 1918-ъи ил ийун айынын 3-дя верилян ачыгламада ися билдирилирди ки, Борчалы вя Газах мянтягяляринин мцсялман ящалисинин силащландырылмасы цчцн Ярзурум, Олти,
Ярдящан, Гарс вя Эцмрцдя 9800 бюйцк вя 2200 кичикчаплы рус тцфянэи мювъуддур. Бундан башга ися 4-ъц Орду мянтягясиндя щяйата кечириляъяк тяшкилатланма цчцн Ъулфайа 5 мин ядяд рус тцфянэинин эюндяриляъяйи билдирилирди(128).
Анъаг шцбщясиз ки, тяк силащ эюндярилмяси бцтцн мясяляляри
щялл етмирди. Азярбайъана йол дцшмяздян яввял 5-ъи Гафгаз diviziyasının команданлыьыны наращат едян башлыъа мясяля Азярбайъана сурсатын эятирилмяси мясяляси иди. Мцщарибя шяраитиндя бу мя301

сяля эцндялик бир проблемя чеврилмишди. Diviziya команданлыьынын
наращатчылыьыны артыран бир дя о иди ки, истифадя едилян маузер тцфянэляринин, Шнайдер вя гцдрятли топларын эцлля вя мярмиляри
йалныз Тцркийядян эятирилмяли иди. Азярбайъан ятрафында мювъуд
олан шяраитин мцряккяблийи Тцркийядян щяйата кечириляъяк дашынмаларын ардыъыл олаъаьына щеч бир зяманят вермирди. Бир тяряфдян
ермянилярин тцркляря гаршы мцнасибяти, диэяр тяряфдян дя Эцръцстан яразисиндян кечян дямир йолу хяттинин алманларын нязаряти
алтында олмасы Тцркийядян щяйата кечириляъяк тяъщизат ишляринин кифайят гядяр мцряккябляшяъяйиня обйектив зямин йарадырды. Азярбайъан яразисиндя олан дямир йолу хяттинин дашыма имканларынын
ашаьы олмасы, хцсусиля вагонларын чатышмамасы бу сащядяки чятинликляри даща да артырырды. Загафгазийа Федерасийасы даьылдыгдан
сонра бюлэядя истифадя олунан вагонлардан 5 мин ядяд Эцръцстанда сахланмышдыса, Азярбайъана ъями 150 ядяд вагон верилмишди
(129). Бу да щаглы наращатчылыьы артырмагда иди.
Диэяр тяряфдян дя Эцръцстана сярщяд бюлэялярдян кечян йцк
карванлары таланыр вя Гафгаз Ислам Ордусу цчцн нязярдя тутулан
яшйалар вя тяъщизат бязи вахтлар мянзил башына чатмырды. Мясялян,
1918-ъи ил ийун айынын 14-дя Садахлы истигамятиндя щярякят едян
силащ, сурсат, яшйа долу 40 араба эцръцляр тяряфиндян сахланмыш вя
бцтцн арабалар талан едилмишди. Йяни Эцръцстан яразисиндян кечян
дямир йоллары баьлы олдуьу кими, гуру йоллары иля эетмяк юзц дя
тящлцкяли иди (130).
Дашынма вя няглиййатда олан чятинликляр дярщал ъябщя бюлэяляриндя дя юзцнц щисс етдирирди. Сярф едилян сурсатын явязи эятирилмядийи цчцн шяхси щейят эцлля вя мярми сарыдан хейли гытлыг чякирди.
Илк дюйцшляр заманы бу ъящят хцсусиля юзцнц эюстярирди. Щямин
гытлыьын гаршысынын алынмасы цчцн щисся командирляри мцхтялиф
йоллара ял атырдылар. 5-ъи Гафгаз diviziyası команданынын ямри иля
пийада алайларында сурсатын чатышмамасы цзцндян таборларын шяхси
щейятиндян маузер тцфянэляр топланыр, явязиня ися рус тцфянэляри
верилирди. Бу ондан ютрц едилирди ки, маузер тцфянэляринин эцлляляри
Тцркийядян эятирилмяли иди. Няглиййатда йаранан чятинлик дашынмада эярэинлик йаратдыьындан эцлля чатышмырды. Рус тцфянэляриня ися
Азярбайъанда эцлля тапмаг мцмкцн иди. Бу йолла цчцнъц та302

борларда гянаят едилян эцлляляр алайларын диэяр таборларына пайланырды. Анъаг еля цчцнъц таборлара пайланмалы олан рус тцфянэляри
дя кифайят гядяр дейилди. 5-ъи Гафгаз diviziyasının ихтийарында нязярдя тутулан силащ дяйишмясини щяйата кечирмяк цчцн ъями 600-я
йахын тцфянэ вар иди. Яслиндя ися 1400 ядяд тцфянэ лазым иди. Она
эюря дя дивизийа команданлыьы чатышмайан 800 ядяд тцфянэин вя
рус тцфянэляри цчцн зярури олан 600 мин эцллянин эюндярилмясини
Орду команданлыьындан хащиш етди.
Сурсат эярэинлийи иля баьлы 5-ъи Гафгаз дивизийасы команданынын
1918-ъи ил ийун айынын 21-дя Эюйчайдан Гафгаз Ислам Ордусу команданына йаздыьы мяктубда билдирилирди ки, дивизийанын вятянля
ялагяси кясилиб, щяр ъцр тяъщизат мянбяйиндян узагларда, ислам
аляминя дцшмян кясилмиш ермянилярля долу бир мянтягядя йерляшмишдир. Гошун щиссяляринин ихтийарында олан сурсат сон дюйцшляр заманы ишлядилмиш вя инди онун бярпа едилмясиня бюйцк ещтийаъ вардыр. Дивизийа команданы даща сонра ялавя едирди ки, Гафгаз ящалисинин, хцсусиля ятраф мянтягялярин мцсялман ящалисинин мювъуд
тящлцкядян чыхмаг цчцн йеэаня цмид йери олан 5-ъи Гафгаз diviziyasının она щяваля едилмиш вязифяляри йериня йетирмяси йалныз бцтцн тяъщизат ещтийаъларынын арадан галхдыьы тягдирдя мцмкцндцр.
Бунунла баьлы Ислам Ордусу команданлыьындан хащиш олунурду ки,
пийадаларын щяр бириня 500 ядяд эцлля щесабы иля дивизийайа 3 мин
сандыг маузер эцлляси, Шнайдер вя гцдрятли топлар цчцн ися 4 мин
мярми эюндярилсин (131).
Силащ вя сурсата ещтийаъ тякъя дцшмянля тямас хяттиндя дейил,
ермянилярин вя рус гошунларынын тящлцкяси щисс олунан башга бюлэялярдя дя варды. Она эюря дя Гафгаз Ислам Ордусу команданлыьынын щям дюйцшян щиссялярин, щям дя мцгавимят дястяляринин
ещтийаъыны арадан галдырмаг цчцн лазыми тядбирляр щяйата кечирмяйя чалышырды. 1918-ъи ил ийун айынын сонларында 300 ядяд тцфянэ вя
200 сандыг эцлля Шимали Даьыстан вя ятраф бюлэялярдя олан кюнцллц
дястяляря пайланды. Онлардан 200 ядяд тцфянэ вя 150 сандыг эцлля
Ахтыйа, 20 ядяд тцфянэ вя 20 сандыг эцлля Гутгашеня, 12 сандыг
эцлля Падара вя Хачмаза эюндярилди. Вахтиля рус щярбчиляриндян
алынмыш 51 ядяд тцфянэ ися Шякинин кяндляриня пайланды (132).
Лакин бунлар да щяля бцтцн ещтийаъы юдямирди. Хцсусиля ъябщя
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бюлэясиндя силащ вя сурсата олан зярурят щяля дя давам едирди.
1918-ъи ил ийун айынын сонларында 5-ъи Гафгаз diviziyası команданлыьынын забитляри эизлятмирдиляр ки, онларын ъидди наращатчылыьына
сябяб олаъаг ики башлыъа məsələ вар иди „ биринъиси сурсат, диэяри ися
ичмяли су (133).
Сурсата олан ещтийаъын даща сцрятля арадан галдырылмасы цчцн
ийун айынын 26-да Ямянулла яфянди адлы бириси 5-ъи Гафгаз diviziyası команданлыьы тяряфиндян Эянъяйя эюндярилмишди. Гафгаз
Ислам Ордусу команданлыьындан ися яркани-щярб ряиси Назим бяй
бцтцнлцкдя Ислам Ордусунун ещтийаъларыны арадан галдырмаг цчцн
Эянъядян Гарс вя Эцмрцйя эюндярилмишди. Эери гайыданда о,
Дилиъан йолу иля Газаха мцяййян мигдарда сурсат да эятирмишди.
Сурсатын бцтцн ещтийаъы юдяйяъяк сявиййядя олмамасы Ислам Ордусу команданлыьыны да ъидди наращат едирди. Хцсусиля сурсатын олмамасы цзцндян ирялийя доьру щярякятин лянэимяси Орду команданлыьыны гане етмирди. Ийун айынын 29-да 5-ъи Гафгаз diviziyası команданлыьына эюндярилян мяктубда бу мясяля беля дяйярляндирилирди: «Щярякяти-тяяррцзядя бир аз битаят (лянэимя„ред.)
щисс едилийор. Щяр гядяр мювсцм пяк сыъаг (исти„ред.) ися дя йеня
сабащын илк вя ахшамын эеъ саатларындан язями дяряъядя вя кямали-сцрятля истифадя едилмяси лазымдыр. Яркани-щярб ряиси Назим бяй
ювдят етди (гайытды„ред.). Бцтцн мяталибимиз йапылаъагдыр. 9-ъу
Ордудан 80 сандыг маузер ъяббяханасы иля 800 атым топ мярмиси
Дилиъан йолу иля Газаха вцруд етди. Бунлар Аьстафадан гатарла
Уъара эюндяриляъякдир» (134).
Тцркийядян дашынан силащ вя сурсат, адятян, гуру йолла Дилиъандан кечмякля Газаха эятирилир вя бурадан да дямир йолу васитясиля
дцшмянля тямас хяттиня йахын олан стансийалара дашынырды. Мясялян, 1918-ъи ил ийул айынын орталарына аид олан рапортларын бириндя
билдирилирди ки, Аьстафадан Кцрдямиря 162 сандыг эцлля, 362 сандыг
ися топ мярмиси йола салынмышдыр (135).
Силащ вя сурсатын Тцркийядян эятирилмяси мясялясиня истяр Гафгаз Ислам Ордусу, истярся дя Шярг Ордулар Групу команданлыьы тяряфиндян хцсуси диггят йетирилирди. Ислам Ордусу команданлыьы
тяряфиндян галдырылан вясатятляр, бир гайда олараг, Шярг Ордулар
Групу команданлыьы тяряфиндян дя йериня йетирилирди. Еля бунун
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нятиъяси иди ки, мцяййян вахтларда йаранан эярэинликляр бир мцддятдян сонра гисмян арадан галдырылырды.
Силащ вя сурсата олан ещтийаъ щям дя гисмян Азярбайъанын дахили имканлары щесабына юдянилирди. Кюнцллц мцгавимят дястяляри,
ясасян, бу дястялярин цзвляринин юз силащлары щесабына силащландырылырды. Бундан башга, дястяляря йазылмайан ящали арасындан да силащ
топланырды. Верилян ямря эюря ящали арасындан силащлар щеч бир басгын
тящлцкяси олмайан йашайыш мянтягяляриндян топлана билярди (136).
5-ъи Гафгаз diviziyasının щиссяляри Бакыйа йахынлашдыьы вахт
Ислам Ордусу команданлыьынын ямри иля азад олунмуш Эюйчай вя
Шамахы яразисиндя чаьырыш кечирмяк гярара алынды. Бу ямрин илк
бир нечя бянди ящалидяки силащларын да чаьырыш алтына алынмасы иля
баьлы иди:
«1. Эюйчай вя Шамахы ящалисиндян 19-дан 25 йашына гядяр оланы силащ алтына алынаъаг.
2. Щяр кяс тцфянэ вя патрону иля эялмялидир.
3. Тцфянэи олмайанлара ясэяр идаряси комисйону тцфянэ вя ъяббяхана тядарцк едяъяк.
4. Тцфянэлярини Вятян мцдафияси вязифяси иля топлашан ъаванлара
верянляр ясэяр идарясиндян вясигя алаъаглар.
5. Ясэяря тцфянэ верилмяси хцсусунда ясэяр идаряси вя щюкумятдян тядбирляр йапылаъагдыр. Ишин ахырында тцфянэлярини беля
мцгяддяс вя али бир йолда вермяйиб дя юз евиндя тясадцф едяъяклярини цмид етмирям.
6. Евлярдя галаъаг щяр тцфянэ цчцн бир шящадятнамя олмасы
лазымдыр. Тцфянэляр цчцн шящадятнамяляри ясэяр идаряси комисйону
веряъякдир. Вясигясиз тцфянэ сахлайанлара ямря итаят етмямяк
ъязасы вериляъяк. Бу хцсусда идарейи-црфиййя гануну тятбиг олунур.
7. Тцфянэлярин шящадятнамяси олуб-олмадыьыны Османлы ясэяри
команданлыьы контрол едир...» (137).
Ислам Ордусу яркани-щярб ряиси Назим бяй тяряфиндян имзаланан
бу ямр яслиндя, тялимат характери дашыйан вя адлары чякилян гязаларын йашайыш мянтягяляриндян силащ топланмасыны низамламалы иди.
Бакынын азад едилмяси цчцн гяти щцъумлара щазырлашаркян силащ
вя сурсат ещтийатларынын йарадылмасына да диггят, хцсусиля артды. Бу
мясяля иля Нуру пашадан башламыш щярбиййя назири Янвяр паша305

йадяк бцтцн сявиййялярдя олан командирляр мяшьул идиляр. Мясялян, 1918-ъи ил 7 август тарихли мяктубу иля Янвяр паша Нуру пашайа билдирирди ки, бу эцнлярдя Гаракилсядян Аьстафайа бир мин
сандыг эцлля вя 5 мин ядяд топ мярмиси эюндярилмишдир (138). Бир
нечя эцн сонра Шярг Ордулар Групу команданы Хялил паша билдирирди ки, Бакынын азад едилмяси цчцн Батумдан тезликля щаубитса-топчу батарейасы вя бцтцн нювлярдян олан мярмиляр эюндяриляъякдир (139). Маштаьа сакинляриндян тяшкил едилмиш кюнцллц
дястяни силащландырмаг цчцн Аьдаш ящалисиндян 400 ядяд тцфянэ
топланыб эятирилмишди. Нуру паша Хялил пашадан хащиш едирди ки,
Маштаьа дястясини там силащландырмаг цчцн Батумдан да мцяййян мигдар силащ эюндярилсин (140).
Щяйата кечирилян тядбирляр нятиъясиндя Азярбайъанын милли гошун щиссяляринин дя тяъщиз сявиййясиндя мцсбят дяйишикликляр баш
верирди. Мясялян, 1918-ъи ил август айынын икинъи йарысында 633 няфяр шяхси щейяти олан 3-ъц алайда 122 ядяд мцхтялифтипли тцфянэ вар
иди (141). Гярарэащы Аьдашда йерляшян 4-ъц алайын биринъи таборунда 665 няфяря гаршы 581 ядяд силащ вар иди. Щямин алайын Эюйчайда олан икинъи таборунда ися 662 няфяря гаршы 414 мцхтялифнювлц силащ вар иди (142).
Эюрцндцйц кими 4-ъц алайа нисбятян 3-ъц алайын тяъщизат сявиййяси даща ашаьы иди. Аьдамда йерляшян 2-ъи алайын тяъщизат сявиййяси, щятта бундан да ашаьы иди (143). Йяни эюстярилян бцтцн
ъящдляря бахмайараг, мадди-техники тяъщизат сявиййясиндя чатышмазлыглар галмагда иди. 1918-ъи ил август айынын ахыры, sentyabr
айынын яввялляри Гафгаз Ислам Ордусунун бцтцн имканлары Бакынын
азад едилмяси цчцн сяфярбяр едилмишди. Бу истигамятдя атылан аддымлар юз мянтиги нятиъясини вердикдян сонра Азярбайъанын милли
гошун щиссяляринин мадди-техники базасынын мющкямляндирилмяси
сащясиндя дя бир сыра сямяряли тядбирляр щяйата кечирилди.
Гафгаз Ислам Ордусу щиссяляринин иашя тяминатына эялдикдя ися
ичмяли су истисна олмагла, бу сащядя вязиййят нисбятян даща йахшы
иди. Су иля баьлы олан чятинликляр дя, ясасян, Азярбайъанын тябии шяраитиндян иряли эялирди. Бир чох яразилярдя ичмяли су мянбяйинин олмамасы вя онун узагдан дашынмасы цчцн няглиййат васитяляринин
чатышмамасы гошун щиссяляриндя бязян чох бюйцк наращатчылыглар
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йарадырды. 5-ъи Гафгаз diviziyasının яркани-щярб ряиси Rüşdü бяй
юз хатиряляриндя йазырды ки, бязи дюйцшлярин эедишиндя су гытлыьы ясэярляря мярми вя йа эцлля гытлыьындан даща чох язиййят верирди.
Эцлля гуртардыьы тягдирдя ясэярляр щяля сцнэц иля дюйцшя билярдилярся, сусузлуьа гаршы ися едиляъяк бир чаря йох иди (144).
Сусузлуг, ясасян, Эюйчайла Гарамярйям, Мярязя иля Бакы
арасында, дямир йолу хятти бойунъа ися Кцрдямирдян башлайараг
Бакыйа гядяр олан яразидя щисс едилмишди. Дямир йолу бойунъа щярякят едян щиссяляря су чатдырылмасы цчцн вагон-систернлярдян истифадя олунурду. Лакин дямир йолунун ишляк вязиййятдя олмамасы,
дцшмянля тямас хятляриндя дямир йолу хятляринин дцшмян тяряфиндян хараб едилмяси бу сащядя дя мцяййян чятинликляр йарадырды.
Азярбайъан дахилиндя ярзаг ещтийатларынын кифайят гядяр олмасы
Гафгаз Ислам Ордусунун иашясини тямин етмяйя имкан верирди.
Иашя тяминаты цмумян Азярбайъанын дахили имканлары щесабына
юдянирди. Чцнки бир тяряфдян Тцркийядян чох бюйцк мигдарда
ярзаьы дашымаг мцмкцн дейилди, диэяр тяряфдян дя бу гядяр ярзаьы ялдя етмяк дя артыг Тцркийянин имканлары хариъиндя иди. Нечя ил
давам едян мцщарибя юлкянин игтисади имканларыны хейли зяифлятмишди. Бу ися ордуларын тяъщизат сявиййясиндя артыг юзцнц эюстярмякдя иди. Щяля 1918-ъи илин апрел айында 3-ъц Орду команданлыьынын ярзагла баьлы сорьуларына Баш команданлыгдан билдирилмишди
ки, инди бцтцн орду иашя чятинликляри иля цзбяцз галмышдыр. Апрел
айындан башлайараг октйабр айына кими 3-ъц Ордунун иашяйя олан
ещтийаъы бцтцнлцкдя 38305 тон тяшкил едирди. Онун иашя анбарларында мювъуд олан иашя ися 12000 тон иди (145). Йяни тяляб олунан ярзаьын йарысындан да аз иди.
Тцрк гошунларынын ярзаьа олан ещтийаъынын арадан галдырылмасы
цчцн дя Азярбайъанын дахили имканларындан истифадя едилирди. Бунун цчцн 9-ъу Орду команданлыьындан Азярбайъана хцсуси бир
щейят эюндярилмишди. Бу щейятя тапшырылмышды ки, Эянъя ятрафындакы
ящалидян ня гядяр мцмкцндцрся ярзаг toplansın, дяйяри юдянилсин, анбарлара йыьылсын вя сонра да ордуйа дашынсын. Гафгаз Ислам
Ордусунун команданы Эянъя ятрафындан 16800 тон ярзаг топланылаъаьына сюз вермиш вя Бакы азад едиляндян сонра бу мигдарын артырылаъаьыны билдирмишди. Эцръцстан яразисиндян кечян Газах„Гара307

кился дямир йолу баьлы олдуьу цчцн Азярбайъанда топланан ярзаьы
Гафгаз Ислам Ордусуна силащ вя сурсат эятирян йцк автомобилляри
вя арабалар эери гайыданда апарырдылар (146).
Азярбайъана эялян илк тцрк гошун щиссяляринин иашясини тямин
етмяк цчцн нязярдя тутулмушду ки, христианлар тяряфиндян тярк
едилмиш ярзаг вя йем анбарларынын йери мцяййянляшдирилсин, онлар
гошунларын хейриня мцсадиря едилсин. Яэяр бунлар олмаздыса онда,
ящалидян пулла ярзаг алынмасы тямин едилмяли иди(147).
Гафгаз Ислам Ордусунун иашясинин тямин едилмяси цчцн
Азярбайъан Ъцмщуриййяти дя юз имканларындан истифадя едирди.
Дювлятин игтисади имканларынын мящдуд олмасына бахмайараг,
Азярбайъан щюкумяти тцрк гошун щиссяляринин тяминатыны гисмян
юз цзяриня эютцрдц. Щюкумятин 21 ийун 1918-ъи ил тарихли гярарында
билдирилирди ки, щярби щиссялярин вя тцрк гошун щиссяляринин иашя тяминаты бир ай мцддятиндя бцтцнлцкля дювлят хязиняси щесабына
юдянилсин (148). Гошунларын ярзагла тяъщизаты сонрадан да Азярбайъандан юдянилмиш вя ярзаг ещтийатларынын топланмасы тцрк щярби
бирляшмяляринин иштиракы иля апарылмышды (149).
Бцтцн гошунларын ярзаг вя йемля тяъщиз едилмяси якинчилик
назириня тапшырылмышды. Бу чятин мясялянин щялли цчцн ящалидян топланан верэиляр артырылмышды. Щюкумятин разылыьы иля Гафгаз Ислам
Ордусунун ярзаг ещтийаъынын юдянмяси цчцн кяндлиляр баьлардан,
щейвандарлыгдан алдыьы мящсулун онда бирини ордуйа вермяли иди.
Ящали тяряфиндян тярк едилмиш торпаг сащяляриндя беъярилян мящсулун ися йарысы ордунун щесабына кечирилмяли иди. Бундан башга
дюйцш сяфярляринин щазырлыьы заманы ярзаьын дашынмасы цчцн ящалинин няглиййат имканларындан истифадя едилирди. Бир чох йерлярдя
онсуз да игтисади имканлары ашаьы олан кянд ящалисиндян бу сащядя
суи-истифадяйя йол верилирди ки, нятиъядя бязян кянд ящалиси арасында наразылыглар да ортайа чыхырды (150).
Гошунлара ися чох бюйцк мигдарда иашя тяляб олунурду. Тякъя
5-ъи Гафгаз дивизийасынын иашяйя олан тялябатыны ашаьыдакы рягямлярдян эюрмяк мцмкцндцр(151):
1 эцнлцк
тялябат(кг)

bиширмяк
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цчцн

aрпа цчцн

ят
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3878

1916

10774
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20 эцнлцк
тялябат(пуд)

4780

1440

4880

2380

13480

5-ъи Гафгаз diviziyasının иашя тялябаты
Бюйцк мигдарда ярзаьын топланмасы вя вахтлы-вахтында гошунлара чатдырылмасы юзц дя лазыми тяшкилатчылыг иши тяляб едирди.
Гошунларын иашя тяминатында фасилялийя йол вермямяк цчцн ярзаг
анбарлары йарадылмышды. Ящалидян йыьылан ярзаг бу анбарларда
топланыр вя орадан да гошунлара пайланырды. Гафгаз Ислам Ордусу
Бакыйа доьру ирялилядикъя бу ярзаг анбарларынын йери дя дяйишдирилирди. Гошунларын щярякятинин щям шимал хятти бойунъа, щям дя
ъянуб хятти бойунъа ярзаг анбарлары йарадылмышды (152).
Бу сащядя эюрцлян ишляри низамламаг цчцн 1918-ъи илин ийул
айынын 2-ъи йарысында 5-ъи Гафгаз diviziyasında Мянзил мцфяттиши
вязифяси йарадылды вя щямин вязифяйя Гафгаз Ислам Ордусу команданлыьы тяряфиндян гаймягам Щялим Пяртюв бяй тяйин едилди.
Гошунларын йерляшдийи Мярязя иля Кцрдямир арасында няглиййат вя
дашынмаларын тяшкили, силащ вя сурсатын тямин едилмяси, сащялярдя
олан ярзаг мящсулларынын топланылыб анбарлара йыьылмасы, рабитя, щабеля арха иля ялагялярин горунмасы, гошунларын иашя тяминаты вязифяляри мянзил мцфяттишиня щяваля едилирди. Дивизийанын мянзил
мцфяттишинин гярарэащы Шамахыда йерляширди. Гярарэащ бурада она
щяваля едилмиш ишлярин тяшкилиня башламалы иди(153).
Гошунларын иашя иля тямин едилмясиндя Мянзил команданлыьынын
цзяриня дя бюйцк вязифяляр дцшцрдц. Нуру паша тяряфиндян йарадылмыш олан Мянзил команданлыьы вя онун гурумлары азад едилмиш
яразилярдя асайишин тямини иля мяшьул олмалы олсалар да, йерлярдя
ярзаьын топланмасы вя лазыми йерляря дашынмасы да онларын йериня
йетирмяли олаъаглары мцщцм ишлярдян бири иди.
Азярбайъан дахилиндя щярякят мянтягяси мянзил команданлыьы
вя мянтягя команданлыгларынын вязифяляри щаггында, онларын вязифяляринин иърасынын тяшкили барядя Гафгаз Ислам Ордусу команданлыьы тяряфиндян ашаьыдакы мязмунда бир тялимат гябул едилмишди:
«1. Щаъы Илъи эюлц (Ъавадын 44 км ъянубундадыр)„Хырман
gölü–Hacıqabul стансийасы вя Шамахыдан кечян хяттин шяргиндяки
ярази щярякят мянтягясидир. Бу мянтягянин мянбяляри вя асайи309

шин тямини Шярг ъябщяси команданлыьына аиддир.
Мянзил мянтягяси: Кцрдямир вя Аьдаш санъагларыны ящатя едир.
Мянзил команданлыьы бирбаша Ордуйа аиддир. Вязифяси ашаьыдакылардыр:
а) Шярг ъябщясини иашя етмяк. Бунун цчцн щяр эцн ня гядяр
ярзаьын щарайа эюндярилмяси иъаб едяъяйини доьруъа дивизийа иля
тямасда булунараг анлайаъагдыр;
б) мянтягясиндя булунаъаг вя йа кечяъяк гитяаты (щиссяляри„ред.) иашя етмяк;
ъ) мянзил мянтягяси дахилиндя асайиши тямин етмяк.
Мянзил мянтягясиндяки мянбялярдян язями бир сурятля истифадя едяряк Кцрдямир вя Ляки стансийаларында иддищарата (топламаьа„ред.) булунаъагдыр. Мянзил команданы эцндялик иашянин
тямини цчцн Шярг ъябщясиня ня гядяр ярзаг сювг етдийини (эюндярдийини„ред.) вя щансы анбарларда ня гядяр ярзаг булундуьуну щяр
эцн Ордуйа билдиряъякдир.
Мянзил команданынын кадросу шимдилик ашаьыдадыр:
Идаря ряиси: иъаб едян мювге команданы олараг истихдам едилмяк цзря индилик дюрд забит дя вериляъякдир. Мянзил команданынын
ямриндя бир милис бюлцйц тяшкил олунаъагдыр. Бунун цчцн бир бюлцк
команданы иля тагым команданы олараг цч кичик забит Кцрдямиря
эюндяриляъякдир.
2. Мянтягя команданлары бунлардыр:
а) Гарабаь мянтягя команданлыьы: Шуша, Эорус вя Гарабаь
санъагларыны ещтива едир. Мянтягя команданлыьы мяркязи Аьдамдыр;
б) Эянъя мянтягя команданлыьы: Газах, Эянъя вя Тяртяр санъагларыны ещтива едир. Мянтягя команданлыьы мяркязи Эянъядир;
ъ) Загатала мянтягя команданлыьы. Загатала вя Нуха санъагларыны ещтива едир. Мяркязи Нухадыр.
Мянтягя вя мювге команданлыгларынын вязифяляри бунлардыр –
щяр мянтягя команданлыьы дахилиндя бир нечя мювге команданлыьы булунаъагдыр. Мянтягя команданы мянтягяси дахилиндя
асайишин тямин вя мянтягянин ещтийаъындан артыг ярзаьы биляхиря
вериляъяк ямря эюря эюндярмяк цчцн мянтягя мяркязиня ъям
вя иддищар едяъякдир.
Мянтягя команданлары мящялли щюкумятлярля иртибатда буллуна310

раг чалышаъагдыр. Щюкумяти-мящялли мянтягя команданларынын
щяп ямрлярини инфаза (иъра етмяйя„ред.) мяъбурдурлар. Мювге команданлары мянтягяси дахилиндя йухарыда зикр олунан вязифяляри
мянтягя команданларынын тялиматына нязярян ифа едирляр. Щяр щансы бир мянтягядя булунаъаг милис (кюнцллц„М.С.) вя низами гитяат
команданларынын ящали вя идарейи-мящялли иля мцнасибят вя ялагяляри йохдур.
Гитяат ещтийаъларыны мянтягясиндя булундуглары мянтягя вя
мювге команданлары васитясиля тямин едяъякляр.
Мянтягя команданлыьынын кадросу индилик бир командан вя йавярдян ибарятдир. Мянтягя команданлары алай команданы сялащиййятиня маликдирляр»(154).
Йерлярдя гошун щиссяляри цчцн ярзаьын топланмасынын вя дашынмасынын даща йахшы тяшкили цчцн Аьдаш мювге команданлыьы тяряфиндян йарадылмыш ики няглиййат дястяси Мянзил команданлыьынын
ихтийарына верилди (155).
Няглиййат дястяляри тякъя Аьдаш алайынын дейил, диэяр милли
алайларын тяркибиндя дя йарадылмышды. Бу няглиййат дястяляринин эцъц 50 арабадан ибарят иди. Няглиййат дястяляринин йцк щейванлары
ящалидян топланырды. Ящалидян топланмыш олан щейванлар тяляф олдуьу тягдирдя онун явязи щюкумят тяряфиндян юдянилмяли иди(156).
Гафгаз Ислам Ордусунун гошун щиссяляринин тяъщизат вя тяминатыны даща да мяркязляшдирмяк вя бу ишляри даща ъидди нязарят алтында сахламаг цчцн Орду Мянзил мцфяттишлийи йарадылды. Гаймягам Шефик бяй бу вязифяйя тяйин едилди. Шефик бяйя Орду Мянзил мцфяттиши кими Османлы щиссяляринин вя йерли щиссялярин иашясини
тямин етмяк, Эянъя, Кцрдямир, Нуха, Аьдаш вя Аьдамда 100
мин инсан вя 50 мин щейван цчцн бириллик ярзаг ещтийаты топламаг,
ордунун ещтийаъы тямин олунмадан ящалинин сярбяст тиъарятиня йол
вермямяк вязифяляри щяваля олунмушду (157).
Орду Мянзил мцфяттишлийи Бакы шящяри цзяриня гяти щцъум щазырланаркян йарадылмышды. Бу дюврдя ярзаьа олан тялябат эетдикъя
артмагда иди. Чцнки 15-ъи diviziyanın Бакы ятрафына эятирилмяси эцндялик сярф олунан иашянин мигдарынын даща да артмасыны tələb edirdi.
Бундан башга, Бакынын азад едилмясиндян сонра Азярбайъанын милли гцввяляринин сайынын хейли артырылмасы цчцн дя ъящдляр эюстярилди.
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Сайы чохалан гцввялярин ярзаг ещтийаъыны юдямяк цчцн Гафгаз
Ислам Ордусунун команданлыьы ян мцхтялиф васитяляря ял атырды. Щямин мягсядля мцсялманларын вермяли олдуьу зякатын да орду хейриня топланмасы гярара алынмышды. Бунунла баьлы ящали арасында йайылмыш олан еланда дейилирди: «Шярият гануни-ъялилясиня мябни мцсялман ящалиси тяряфиндян мящсулатын 1////10 зякат моллалара, фягирляря вя ъямиййяти-хейриййяляря верилмямяси тяйин олунмушдур. Бу
сяня Азярбайъан щюкумяти вя Гафгаз Ислам Ордусу команданы
щязрятляринин ямриня мябни зякатдан топланылаъаг мящсулларын ордуйа сярф олунмасы гярара алынмышдыр. Буна эюря зякат тцрк забитанынын рящбярлийи алтында хцсуси комиссийалар тяряфиндян топланаъаг» (158).
Зякатдан эялян ярзаг тцрк забити Асим бяйин рящбярлийи алтында
топланмалы иди.
Мювъуд олан тялябатын юдянмяси цчцн зякатын да орду хейриня
топланмасындан беля бир гянаятя эялмяк олар ки, Гафгаз Ислам Ордусунун иашя тяминатында эярэинлик олмаса да, бу сащядяки вязиййятин бцтцн ещтийаълара ъаваб вердийини дя иддиа етмяк олмаз.
Тцрк гошун щиссяляринин Азярбайъаны тярк етмясиндян аз сонра
Щябиб бяй Сялимовун ордунун мадди тяминатынын вязиййяти барядя Назирляр Шурасына мяктубунда йазыланлар да сонрадан тяъщизат
вя тяминат мясяляляринин кифайят гядяр зяифлямясини эюстярирди.
Полковник Щ.Сялимов йазырды: «Атлар пис вязиййятдядир, 2 айдыр ки,
мааш йохдур. Топлар вар, анъаг ону чякян атлар йохдур, пал-палтар
щяддян артыг аздыр, ясэярляр аъындан юлцр, ня гядяр «ун шорбасы»
йемяк олар? Йемяксиз, эейимсиз орду олар?» (159).
Йери эялмишкян, полковник Щ.Сялимов иашя тяминатында Гафгаз
Ислам Ордусунда тятбиг едилян системин тякмилляшдирилмясини дя ваъиб
билирди. Щямин системя мцвафиг олараг йерлярдя йыьылан ярзаг мящсуллары мяркязи анбарлара топланыр вя орадан пайланырды. Щ.Сялимовун
фикринъя, бу, иашя тяминатында фасилялийя сябяб олурду. О ися тяклиф
едирди ки, буна сон гойулмалыдыр, щяр бир корпусун, дивизийанын вя
алайын юз иашя анбары олмалыдыр вя щяр бир щисся вя бирлик юзц юз
имканларыны юлчцб-бичмяк, щабеля ярзаг тяминатыны чевик шякилдя щяйата кечирмяк имканына малик олмалыдыр.
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5. Qafqaz İslam Ordusunda kadr və səfərbərlik məsələləri
Гафгаз Ислам Ордусунун гаршысында дайанан вязифялярин щяйата
кечирилмяси цчцн кадрларла ишин гурулмасына, сяфярбярлик сащясиндя
лазыми нятиъялярин ялдя едилмясиня кифайят гядяр ящямиййят верилирди. Тцрк гошунларынын Азярбайъанда олдуьу беш ай мцддятиндя бу проблемин щялли истигамятиндя айдын бир сийасятин формалашдырылмасына вя онун щяллинин ардыъыллыьына наил олунмасына
мцяййян ъящд эюстярилмишди. Беля чохшахяли вя мигйаслы проблемлярин нязяри вя практики щялли цчцн бешайлыг мцддят чох аз вахт
олса да, ялдя едилян нятиъяляр эюрцлмцш ишлярин сямярясиз галмадыьындан хябяр верир. Хцсусиля йени-йени гошун щиссяляринин йарадылмасы, ордунун шяхси щейятинин бцтцн эцъцнцн сяфярбяр едилмяси,
Бакынын ишьалдан азад олунмасы, дювлят мцстягиллийи цзяриндя олан
реал тящлцкянин совушдурулмасы кадрларла ишин гурулмасына, сяфярбярликля баьлы тядбирлярин вахтлы-вахтында щяйата кечирилмясиня
лазыми сявиййядя диггят йетирилдийини нцмайиш етдирир. Азярбайъана
эялдийи илк эцнлярдян Нуру пашанын бу сащядя айдын сийасяти мювъуд иди. Щямин сийасят дя ондан ибарят иди ки, милли Азярбайъан
гошун щиссяляринин кадр щейятини милли азярбайъанлы вя мцсялман
забитляр тяшкил етмяли вя Азярбайъандакы чаьырышчы ещтийаты милли
гошунларын йарадылмасына ъялб едилмялидир. Азярбайъанын милли
щярби кадрларынын азлыьы, ящалинин щярби хидмятдян йадырьадылдыьы,
щабеля мцщарибянин вя тарихи шяраитин чятинликляри тцьйан етдийи бир
вахтда бу мясялялярин щялли асан олмаса да, атылан бир сыра гятиййятли аддымларын нятиъяси чох бюйцк тарихи ящямиййятя малик
иди. Хцсусиля илк щярби тящсил оъаьынын fəaliyyətinə diqqətin artırılması Азярбайъанда профессионал милли щярби кадрлар щазырлыьы
истигамятиндя атылан илк аддым кими тарихи дяйярини индийя кими
горуйуб сахламагдадыр.
Яввялдя гейд едилдийи кими, Азярбайъанын илк милли щярбиййя
мяктябинин тяшкилиня щяля дювлят мцстягиллийинин елан едилмясиндян яввял тяшяббцс эюстярился дя, онун практики фяалиййятя башламасы тцрк забитляринин ады иля баьлыдыр. Нуру пашанын ямри иля бу
мяктябин рящбяри Гафгаз Ислам Ордусунун ян тяърцбяли забитляриндян бири олан миралай Атиф бяй тяйин едилди (160). Нуру паша юзц
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шяхсян бу мяктябин ачылмасыны вя фяалиййят эюстярмясини чох бюйцк марагла изляйирди. Гафгаз Ислам Ордусунун формалашдырылмасы
цчцн щямин мяктябя щансы цмидляр баьландыьыны Нуру пашанын хатиряляриндя мювъуд олан гейдляриндян дя эюрмяк мцмкцндцр. О
йазырды: «Ислам Ордусу тяшкилаты цчцн фазла (чохлу„ред.) забитя
мющтаъ иди. Вя бу ещтийаъын тямин едилмясини мцтяяддид дяфяляр
Истамбулдан тяляб едилдийи кафи мигдарда забит эюндярилмямишди»(161). Буна эюря дя Нуру паша Азярбайъанын илк милли щярбиййя мяктябинин фяалиййятя башламасына вя милли забит кадрларынын
йетишдирилмясиня бюйцк ящямиййят верирди. Гафгаз Ислам Ордусу
команданы щярбиййя мяктябинин мцдири Атиф бяйи дя юз хатиряляриндя хцсуси бир ряьбятля анырды.
1918-ъи ил ийун айынын яввялляриндя фяалиййятя башлайан милли
щярбиййя мяктябинин гябул нормасы 100 няфяр олса да, орада охумаг истяйян азярбайъанлыларын сайы хейли чох иди (162). Мяктябин
тядрис режимини низамлайан ясаснамядя бу тящсил оъаьынын гаршысында дайанан вязифяляр беля ачыгланырды: Тялябялярин бир тагым
командири олараг йетишмяси, онларын бюлцйцн идаря едилмясиня
гадир олмасы, щиссялярдяки шяхси щейятин тялим вя тярбийясиня рящбярлик едя билмяси. Бу кейфиййятлярин ялдя едилмяси цчцн мцвафиг
тядрис програмы щазырланмышды. Онун бцтцнлцкля щяйата кечирилмяси тялябялярин лазыми тялябляря ъаваб веря биляъяк забит кими йетишмясиня зямин йаратмалы иди. Щямин тядрис програмынын гайяси ашаьыдакылар иди:
„ мцасир мцщарибянин тялябляриня уйьун щазырлыьа малик олмаг;
„ манга вя тагым дахилиндя щям йанашы, щям дя ярази цзяриндя
даьылараг щярякят етмяк, бюлцклярин идаря едилмяси вярдишляриня
йийялянмяк вя бу сащядя мящарят ялдя етмяк;
„ бюлцйцн йанашы вя даьыныг щярякятинин мцхтялиф дюйцш шяраитиндя тятбигини баъармаг, пийада таборунун айрыъа вя алай тяркибиндя щярякят едяряк ачылмасыны мцшащидя етмяк вя бу ямрлярин
иърасыны баъармаг;
„ ъярэя, манга, тагым дахилиндя дюйцш атышлары иъра етмяк вя
истифадя олунан силащларын атяш хцсусиййятляриня бяляд олмаг. Атыш
низамнамясини юйрянмяк, атышын нязяри ясасларына йийялянмяк.
Пулемйотлар щаггында нязяри биликляря малик олмаг вя ондан
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практики олараг истифадя етмяйи баъармаг(163).
Эяляъяк забитлярин бу дюйцш кейфиййятляриня йийялянмяси цчцн
тялим-тярбийянин щансы истигамятлярдя апарылмасы да ясаснамядя
юз яксини тапмышды. Тялим просеси бцтцнлцкля 5„6 айлыг бир мцддяти ящатя етмяли вя цч дювря бюлцнмяли иди. Биринъи дюврдя ясас диггят тялябялярин фярди щазырлыьына, фярди вярдишлярин гавранылмасына
йюнялдилмишди. Бу дювр ярзиндя тялябяляр ашаьыдакы нязяри вя
практики биликляря йийялянмяли идиляр:
„ сырада ясас вязиййят, истигамят вя дюнмяляр, мцхтялиф йцрцшляр, тязим вя низам, ясэяр тяъщизаты, онун мцщафизя вя истифадяедилмя гайдалары, диз чюкмяк, силащдан истифадя, рясми-тязим;
„ сцнэц вя онун ишлядилмяси гайдалары. Хянъярин ишлядилмяси;
„ щяр нюв манеяляри ашмаг, дырманмаг, атланмаг тялимляри (чанталы вя чантасыз), цзмяйи баъармаг;
„ нишаналманын мцхтялиф вязиййятляри, сипяр эерисиндян вя мцхтялиф яшйаларын архасындан, маьзалдан нишан алмаг, атыша щазырлыг
тялимляри (мцхтялиф атыш синифляриня аид вязифяляр командирляр тяряфиндян сечилир);
„ яразини билмяк, ярази яшйаларындан мящарятля истифадя етмяк;
„ мцхтялиф шякиллярдя топланмаг, ачылмаг, топчу вя диэяр пийада атяши тясираты алтында эери вя йанлара щярякят;
„ мцхтялиф бомбалары юйрянмяк, онларын щяр шяраитдя ишлядилмясини баъармаг;
„ газ маскасы, онун неъя вя щарада истифадясини юйрянмяк;
„ щцъум вя мцщафизядя няфярин цмуми вязифяси вя юзцнц
апармасы гайдалары;
„ мцщарибя ишаряляри, телефон щаггында мялумат;
„ йцрцш гайдалары щаггында мялумат. Йцрцшлярдя вя дайанаркян тибби кюмяк барядя мялумата малик олмаг;
„ тцфянэин гурулушу, онун ибтидаи сюкцлцб-йыьылмасы;
„ чанта вя чадырларын истифадяси;
„ йахын мцщарибя, мцщарибядя ишлядилян топлар, одлу силащлар,
мцхтялиф пийада вя кяшфиййат силащлары, тяййаряляр щаггында мялумат;
„ яразидя кяшф вя тящлцкясизлик тядбирляри, хябярэюндярмя, ямрэюндярмя, мцхтялиф вязиййятдя рабитя вя ялагя йаратмаьы баъармаг;
„ бясит бир кюрпцнцн тянзими, ясэяри кюрпцляр щаггында мялу315

мат, истещкам, пийада, топчу, сцвари, няглиййат вя с. гошун гисимляри вя онларын вязифяляри щаггында биликляря малик олмаг;
„ мцхтялиф сипярляр, ара сипярляри, мящялли мцщафизя йерляриня
йахынлашма йоллары, тяряссцд мювгеляри, сипярдян тяряссцд (müşahidə–red.) вя мцщарибя гурьулары, бомба мювгеляри, йахын
мцщарибя силащларынын истифадя олунаъаьы йерляр, газ щцъуму, ишаря
тапанчалары вя с. щаггында мялумат;
„ эеъя шяраитиндя сяссиз щярякят етмяк, силащ щярякятляри, силащы
долдурмаг, мцяййян нюгтяйя щярякят етмяк, эеъя шяраитиндя
мцхтялиф эюрцнцшляря эюзц алышдырмаг. Фярди тярбийяйя аид олан
щяр нюв тядбирляр(164).
Щяр бир дювр цчцн щяфтялик дярс програмы тутулмушду. Мясялян,
биринъи щяфтя цчцн щяфтялик дярс програмы беля иди:
1. Мцнфярид гитяйя(бюлмяйя) аид атыш гайдалары.....2 дярс
2. Тяшкилат вя мялумати-ясэяриййя..........................2 дярс
3. Мювге мцщарибяси вя хидмят нязяриййяси..........2 дярс
4. Дахили хидмят вя мцхтялиф хидмят вя ядяб
нормалары....................................................................2 дярс
5. Эиэийена.............................................................//./.1 дярс
6. Османлы тарихи.......................................................1 дярс
7. Мусиги...................................................................1 дярс
Щяр эцн ахшамлар тялябялярля мяшьяля-мцзакиряляр апарылырды.
Щяфтялик дярс ъядвялиня хцсуси олараг гейд едилмишди ки, ахшам
мцзакиряляри тцркъя апарылмалыдыр (165). Бурадан беля бир гянаятя
эялмяк олар ки, тядрис просесиндян мцяййян дярслярин апарылмасына йерли кадрлар ъялб едилмиш вя онлар да бу дярсляри рус дилиндя
апармышлар.
Тялим-тярбийя просесинин икинъи дювриййяси манга вя тагымла
баьлы нязяри вя практики биликлярин ялдя едилмяси иля баьлы иди. Щямин
биликляр конкрет олараг ясаснамядя ашаьыдакы шякилдя тясбит едилмишди:
„ манга вя тагымын мцхтялиф вязиййятдя тяртиб вя тяшкили, онларын йанашы низамда мцхтялиф щярякятляри, силащ ишлядилмяси, йанашы
низамда щцъум вя йцрцш гайдалары;
„ манга вя тагымын мцхтялиф атяшляря гаршы сипярляр васитясиля
мцщафизяси, онларын даьыныг вя топлу низамда мцхтялиф йцрцшляри,
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фырланмаг, йцрцш истигамятини дяйишдирмяк;
„ манга вя тагымын практики тялимляриндя мцяййянляшдирилмиш
бир мювгени (ирялидя,эеридя, йанда) ишьал етмяк. Топчу, пулемйот
вя пийада атяшляри, щабеля тяййаря бомбардманы вя атяшляри алтында йцрцшляр иъра етмяк, мцхтялиф щцъум дальаларыны тяшкил етмяк, эюзлямя вя щярякят мювгеляриндя олмаг, сычрамаг, сычрайаркян атяш щимайяси йапмаг;
„ кяшфиййат вя мцхтялиф тящлцкясизлик тядбирляри щяйата кечирмяк, рабитя тясис етмяк, гошун гисимляриня йардым етмяк, истиращят
чадырлары ачмаг, дцшярэя тясис етмяк, кюрпц, тунел вя с. кими мцхтялиф обйектляри мцщафизя етмяк;
„ щцъум вя мцщафизядя манга вя тагымын гаршысында дайанан
вязифяляри билмяк, кечидлярдян кечмяк, даьыныг низамда щцъум
вя тягиб етмяк, топчу, пулемйотчу вя сцварийя гаршы щцъум вя
мцдафиядя олмаг, эеъя шяраитиндя йанашы низамда щярякят едя билмяк, эеъя шяраитиндя кюмякчи вясаитля атяш ачмаг;
„ мцщарибя шяраитиндя мцшащидя мювгеляри дцзялтмяк, мярми дарагларындан истифадя етмяк, 2-ъи дяряъяли мювгеляри тяъщиз етмяк;
„ гаршы гаровулда дювриййяйя кечмяк вя бюйцк гаровул ещтийатына мянсуб олмаг. Иряли чыхарылмыш гаровулун вязифялярини билмяк. Тяййаряляря атяш;
„ манга вя тагымын мцстягим вя йа бюлцк дахилиндя вязифя
алыб щяйата кечирмяк щаггында нязяри билик вя практики вярдишляря
малик олмаг(166).
Цчцнъц дювр ися тялябялярдя бюлцк щазырлыьы барядя зярури биликляр ашыламалы иди. Бюлцйцн истяр айрыъа, истярся дя табор дахилиндя
дюйцш вязифяляри вя онларын йериня йетирилмяси йоллары ясаснамядя
нязярдя тутулан програмын мяьзини тяшкил едирди. Бунунла баьлы
тядрис просесинин гаршысында ашаьыдакы вязифяляр гойулмушду:
„ бюлцйцн йанашы низамда идаря едилмясини вя щярякятини билмяк, щцъум етмяк;
„ бюлцйцн иряли, йанлара вя эерийя сцрятля йайылмасыны, щяр щансы
мювге тутмасыны, тяййаряйя гаршы атяшачма цсулларыны, даьыныг
низам заманы цмуми щярякятини билмяк;
„ практики тялимлярдя бюлцйцн табор дахилиндя мцстягимян мцхтялиф мцщарибя мягсядляриня нязярян истифадясини, щцъум вя мцда317

фиядя вязифясини, сцвари щцъумларына гаршы мцдафия тярзини, мювге
мцщарибяляриндя фяалиййятин тяшкилини юйрянмяк;
„ йцрцшдя, дайананда вя истиращятдя иряли чыхарылмыш гаровулун
истифадяси гайдасы. Пишдар (юн мцщафизя дястяси), ъанебдар (йан
мцщафизя дястяси) вя дцмдарда (арха мцщафизя дястяси) вязифя иъра етмяк;
„ бир пийада табору дахилиндя щцъум. Мцдафияйя кечмякля бир
нечя тялим иъра етмяк. Таборун айрыъа вя алай дахилиндяки йери барядя мялумата малик олмаг;
„ йайылмыш табор дахилиндя щяр нюв рабитя, ялагя, мцхабиря, телефон, байрагларла рабитя, табор дахилиндя пулемйотлардан истифадя
едилмяси вя тяйинаты, гоншу бюлмялярля вя алайла рабитя;
„ таборун иътимаи низамы, йцйцряряк мцхтялиф истигамятляря йан
алмаг, йцрцш гайдалары, таборун алай дахилиндя ачылмасы, юз дахилиндя ачылыш, йцрцшдян истиращятя кечмяк, дайанмайа кечмя тярзи,
ишарялярля идаря, тяййаря атяшляри вя топчу атяшляри алтында щярякят,
эеъя йцрцшц;
„ таборун эюзлямя мювгейиндя дайанмасы, таборун щазырлыг вя
щярякят мювгейиндя дайанмасы вя щямин мювгелярдян йайылмасы;
„ пишдар, ъанебдар вя дцмдарда олмаг. Мцщафизя дястяси тяшкил
етмяк;
„ табор дахилиндя яфрадын йетишдирилмяси щаггында зярури биликляря малик олмаг (167).
Мяктябин тялябяляри цчцн нязяри дярслярдян башга практики
дярсляр дя нязярдя тутулмушду. Бир сыра мясяляляр цзря тялимлярин
кечирилмяси ясаснамяйя дя салынмышды. Щямин тялимляр дюйцш
щазырлыьынын мцхтялиф сащялярини ящатя едирди:
1) бомба тялимляри; 2) силащы долдурма, нишаналма вя атыш тялими; 3) ярази тясисаты тялимляри; 4) мцбаризя тялимляри; 5) газ маскасындан истифадя етмяк тялимляри; 6) эеъя тялимляри; 7) мцхабиря
(рабитя) тятбигаты (168).
Мяктяб команданлыьы тяряфиндян атыш тялимляриндя иъра едилмяли
олан атыш тямринляри дя мцяййянляшдирилмишди:
„ ъярэянин мцщарибя атышына щазырлыьы вя онун иъра едилмяси;
„ мцхтялиф вязиййятлярдя вя вязифялярдя дюйцш атяши ачмаг.
Манга дахилиндя атяш ачмаг;
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„ мцхтялиф вязиййятдя тагым дахилиндя атяш ачмаг;
Дюйцш атышларынын иърасы цчцн щяр бир тялябяйя ашаьыдакы сайда
эцлля айрылырды: ъярэя атышы цчцн„5 эцлля, манга дахилиндя атыш
цчцн„10 эцлля вя тагым дахилиндя атыш цчцн„15 эцлля (169).
Милли щярбиййя мяктябинин илк забит бурахылышы Бакы шящяри азад
едилдикдян сонра баш верди (бу барядя ашаьыда данышылаъагдыр).
Гафгаз Ислам Ордусу команданы Нуру пашанын йаздыгларындан
вя архивлярдя мювъуд олан сянядлярдян айдын олур ки, Эянъядя
башга бир щярби мяктяб дя ачылмышды. Бу мяктяб гошун щиссяляринин формалашмасы цчцн чох бюйцк ещтийаъ дуйулан кичик командир щейятинин, чавушларын йетишдирилмяси цчцн ачылмышды. Милли гошун
щиссяляринин тяшкили просесиндя онсуз да аз олан милли забит кадрларынын кичик забит щейятинин вязифяляринин иърасыны да юз цзяриня эютцрмяляри тялим-тярбийя просесини хейли лянэидирди. Буна эюря дя
Гафгаз Ислам Ордусу команданлыьы 1918-ъи илин август айында кичик командир щейятини щазырлайан мяктяби ачдырды. Щямин мяктяб
беля адланырды –Ещтийат забит намизядляри тялимэащы(170).
Ещтийат забит намизядляри тялимэащынын тясдиг едилмиш тялиматында билдирилирди ки, бу тящсил оъаьыны ачмагда ясас мягсяд чохлу
сайда чавушлар йетишдирмякдир. Тялимэащын фяалиййятя башламасы,
хцсусиля пийада гошунларында кичик командир щейятиня олан ещтийаъы арадан галдырмалы иди. Тялимэащ бир баша Ислам Ордусу команданына табе иди. Тялимэащ команданынын сялащиййятляри ися дивизийа командиринин сялащиййятляриня бярабяр тутулурду. Тялимэащын команданлыьынын табелийиндя ещтийат забит намизядляринин
тялим алайы вар иди. Бу алайда пийада гошунлары цзря кичик командир щейятинин щазырлыьы апарылмалы иди. Диэяр гошун нювляри цзря дя
Ислам Ордусу команданлыьы тяряфиндян тялим щиссяляри вя бюлмяляри мцяййянляшдирилмишди. Йяни Тялимэащда тялим-тярбийя тякъя
бир тядрис корпусунда дейил, ейни заманда мцвафиг ихтисаслар цзря
йарадылмыш тялим щиссяляриндя апарылмалы иди(171).
Тялимэаща чаьырыш йашына чатмыш эянъляр гябул едилмяли идиляр.
Арзу едянляр йерли яхзи-ясэяр шюбяляриня мцраъият етмяли вя
онларын эюндяриши иля Тялимэаща эялмяли идиляр. Бурада онлар
яввялъя тибби йохламадан кечмяли идиляр. Яэяр сящщятляри лазыми
тялябляря ъаваб верярдися, онлар йенидян эери гайытмалы вя
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Тялимэаща гябул цчцн йарарлы олмалары барядя яхзи-ясэяр идарясиня мялумат вермяли идиляр. Сонра бурада она чаьырышчы кими
лазыми сянядляр щазырланыр вя йенидян Тялимэаща эюндярилирди.
Топчу, аьыр топчу, сцвари, истещкам, гумбарачы, пулемйотчу,
дямир йолу хидмяти, няглиййат, автомобил, телеграф, тяййарячилик,
машинистлик, кимйа, мцщяндис вя конструкторлуг ихтисаслары цзря ня
гядяр кичик командир щейятинин щазырланмасы Гафгаз Ислам Ордусу команданлыьы тяряфиндян мцяййянляшдирилмяли вя Тялимэаща
билдирилмяли иди. Ихтисас цзря мцяййянляшдирилян намизядляр
Тялимэаща эялдикдян сонра мцвафиг тялим щиссяляриня эюндярилирдиляр. Намизядляр ихтисас цзря сечиляркян онларын арзусундан
башга, ихтисасы вя габилиййятляри дя нязəря алынырды(172).
Тялимэащда вя тялим щиссяляриндя намизядлярин кечмяли олдуглары щазырлыг цч дювря бюлцнмяли иди: 1-ъи дювр –илкин тялим дюврц,
2-ъи дювр „ бюйцк тялим дюврц вя 3-ъц дювр „ сювг вя идаря (идарячилик) тялим дюврц. 3-ъц тялим дюврцндя намизядляр манга, нисф,
тагым вя бюлцклярин идаря едилмяси вязифялярини юйрянмяли идиляр.
Цмуми тялим мцддяти 4 ай олмалы иди. Щямин мцддят ярзиндя
намизядляр тагым командири кими йетишмяли идиляр. Намизядляр
Тялимэащда атяш щазырлыьы кечмяли вя истифадя етдикляри силащлардан
атяш тямринляри иъра етмяли идиляр. Щазырлыг мцддяти баша чатдыгдан
сонра намизядлярин билик сявиййяси гиймятляндирилир вя онлара цч
категорийа цзря гиймят верилирди. Щяр бир категорийайа алдыьы
гиймят цзря вясигя верилир вя онларын хидмят вязифяси щямин
гиймятляр нязяря алынмагла мцяййянляшдирилирди. Бу категорийалар
ашаьыдакылар иди:
1-ъи дяряъя „ А синфи „ ян яла (али)
2-ъи дяряъя „ Б синфи „ яла
3-ъц дяряъя „ ъ синфи „ орта
3-ъц категорийайа дахил оланлар зяифщазырлыглы намизядляр сайылырды вя онлар юз щазырлыг сявиййясиня эюря анбарларла баьлы вязифяляря гябул едиля билмяз, Тялимэащда мцяллим гала билмяз вя тагым командири тяйин едиля билмяздиляр. Йяни бу вязифяляр онлара
етибар едилмирди.
Намизядляр эюндярилдикляри щиссялярдя яввялъя манга командири, сонра нисф вя тагым командири тяйин олуна билярдиляр. Йяни он320

лар пилля-пилля бу мярщяляляри ардыъыллыгла кечяряк лазыми тяърцбя
топламалы идиляр. Онларын бу вязифялярин щяр бириндя ня гядяр хидмят
етмяляри алдыглары гиймят дяряъясиня эюря щисся командирляри тяряфиндян мцяййянляшдирилмяли иди. Намизядляр эюстярилян вязифялярдя тяърцбя топламагла бюлцкляря рящбярлик етмяк вярдишлярини дя
газанмалы идиляр. Онларын тутдуьу вязифялярдяки фяалиййяти алай
командирляринин даими нязаряти алтында давам етмяли иди. Бу барядя
тялиматда беля йазылмышды: «Алай командирляри бунларын лайигинъя
йетишдирилмясиня вя бир забит цчцн лазым олан вцгар вя ясэярлик шяряфиня, амирлик нцфуз вя сифятинин газанылмасына пяк зийадя чалышмалары, кяндилярини даими нязарят алтында булундураъаьы кими нязяри
мялуматларыны эенишляндирмяк цчцн щяр дцрлц тядбирляри йапаъагдыр» (173).
А вя Б категорийаларына аид олан намизядляр ян азы ики щяфтя
мангада хидмят етмяли вя орада юзлярини йахшы эюстярдикляри щалда
сонрадан нисф вя тагымлара тяйин едиля билярдиляр. Бу вязифялярдя
хидмят едяркян эейимляриндя намизяд „ фярглянмя нишанларыны
дашымаьа мяъбур идиляр. А категорийасына мянсуб оланлар „ баш
чавуша, Б категорийасына мянсуб оланлар „ чавуша, Ъ категорийасына мянсуб оланлар ися „ онбашыйа бярабяр тутулурдулар. Бу
шяхсляр тутдуглары вязифялярдя уьурла хидмят етдикляри вя бцтцн
мярщяляляри кечдикляри щалда забит рцтбясиня лайиг эюрцля билярдиляр. Щямин вахта кими ися онлар ещтийат забити намизяди адланмалы идиляр.
Ян ашаьы категорийа олан Ъ категорийасына мянсуб оланлар тяйин едилдикляри вязифялярдя йахшы хидмят етдикляри щалда мцяййян
мцддятдян сонра онлар бюлцк вя табор командирляринин вясатяти
вя алай командиринин ямри иля Б категорийасына дахил едилирдиляр. Б
категорийасына аид оланлар ися йахшы хидмят етдикляри щалда ян азы
ики щяфтядян тез олмайараг алай командиринин вясатяти вя дивизийа
командиринин ямри иля А категорийасына дахил едилирдиляр. А категорийасына мянсуб оланлар ися уьурлар газандыглары щалда илкин забит
рцтбясиня лайиг эюрцлцрдцляр. Бунун цчцн онлар ян азы цч ай гцсурсуз хидмят етмяли вя онун забит рцтбясиня лайиг эюрцлмяси бцтцн
сявиййяли командирляр тяряфиндян тясдиг едилмяли иди. Намизядляря
илкин забит рцтбяси Гафгаз Ислам Ордусу команданынын ямри иля ве321

рилирди. Щямин шяхсляр йцзбашы рцтбясиня гядяр йцксяля билярдиляр.
Тялимэащы битиряркян А категорийасына мянсублуьу щаггында
вясигя ялдя етмиш намизядляр илк дюрд ай мцддятиндя йахшы хидмяти иля юзцнц доьрулда билмяздися вя илкин забит рцтбяси ала
билмяздися, онда о, намизядляр сийащысындан хариъ едилир вя баш чавуш мцавини кими щиссяляря хидмяти давам етдирмяйя эюндярилирди. Ъ категорийасына мянсуб оланлар ися цч ай мцддятиндя йухары категорийалара кечя билмяздися, онда онлар да намизядляр сийащысындан чыхарылырды вя щиссяляря онбашы вязифясиня эюндярилирди. Бу
мясяля дивизийа командиринин сялащиййяти дахилиндя иди. Намизядляр хидмят вахты ъидди бир ъяза алмыш олдуглары тягдирдя яввялки
уьурларына бахмайараг, дярщал намизядлик сийащысындан чыхарылыр
вя щиссяляря ади ясэяр кими хидмятя эюндярилирди(174).
Ещтийат забит намизядляри Тялимэащда нязярдя тутулмуш
тялим-тярбийя програмынын йериня йетирилмяси цчцн тядрис планы
тяртиб едилмишди. Щямин тядрис планы ашаьыдакы кими иди:
Ы щяфтя:
„ йцрцш, гачмаг, ади йцрцш, мювгедян йцрцш, мцхтялиф низамларын тямасы, сыра, ъярэя башынын тярифи вя иърасы;
„ йцрцш вя дюнцшляр (саьа, йарымсаьа, йарымсола дюнцшляр),
дурдурмаг;
„ сяфин щярби тяшкили, ъярэяляр арасында вя ортасындакы мясафя;
„ манга голу тяшкили, тямас, сыра вя аралыг истигамят;
„ диз чюкмяк вя йеря йатмаг. Онларын тярифи вя иърасы;
„ силащ вя гырыъы гисимляр;
ЫЫ щяфтя:
„ рясми-тязим, гитя иля синфин щярб иля бир команданы саламламасы, ял иля, баш иля саламламаг;
„ нишанэащын тянзими вя нишаналма вязифяляри;
„ мцхтялиф аралыгда цч сяфдя йцйцрмяк вя цч сяфдя салам;
„ сайсыз дюнцшляр (фярди), бюлмя иля дюнцшляр;
„ вцъудун мцхтялиф вязиййяти;
„ гылынъ тялими цчцн бир бюлмянин даьылмасы вя йенидян топланмасы. Гылынъ тялими олаъаг командада йапылаъаг щярякятляр. Дюнмя
щярякятляри, саь вя сола, сола-саьа dönüşlər. Гылынъ иля вязиййят алмаг. Команда вя щярякят;
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ЫЫЫ щяфтя:
„ щиссяни чох сайда саьа вя сола дюндярмяк;
„ бюлмя иля диз чюкмяк вя йеря йатмаг;
„ бюлмя иля йцрцш, команда иля дурмаг, эерийя дюнмяк;
„ бир манганын дурушу, йцрцшц вя мцхтялиф истигамятдя ачылмасы;
„ ярази тярифи вя мцхтялиф щядяфляр;
„ отурушлар, синиф отурушу;
ЫВ щяфтя:
„ атыш цчцн силащла давранмаг, атяш ачмаг;
„ тцфянэи эери алмаг, силащ гапамаг, ращат отурмаг, давранышлар, иъра тярзи;
„ мизраг щагда мцхтялиф мялумат;
„ щцъум вя мцдафия цсулу;
„ яразинин гапалы вя ачыг олмасынын щядяф цзяриня тясири;
В щяфтя:
„ индийя гядяр олан тялимлярин тякрары. Топланмаг цчцн йцрцшляр, эери йцйцрмяк, фырланма вя эери дюнмяляр, отуруш;
„ кюшядян кечмяк;
„ мащмыздан истифадя едилмяси;
„ дуруш вя мцхтялиф йцрцшляря кечмяк. Карабинля йцрцш (175).
Сцвариляр цчцн тяртиб олунмуш тялим програмына ашаьыдакы суалларын юйрянилмяси дахил едилмишди:
„ сцвари тяъщизаты, цзянэи, гантарма;
„ гантарма, йящярлямя;
„ йцк щейванларынын истифадяси вя тумар едилмяси;
„ бюлмя дахилиндя тянзим олмаг;
„ бюлмяни бир аз эери алмаг;
„ байьыр цзяриня сычрамаг вя йеря атланмаг;
„ байьыр цзяриндя отурмаг, отурушун мцнтязям олмасы вя
вцъудун цст гисминин дяхи тамамян дик олмасы;
„ дизэинляри баьламаг вя чюзмяк;
„ ясас хятт цзяриндя вя аралыгда дураркян бюлмяни бюлцк вя
марш командасы иля саьа вя сола дюндярмяк(176).
Тяхминян бир щяфтя цчцн тяртиб едилмиш бу програм сонракы бир
нечя щяфтя ярзиндя тякрар едилмяли вя намизядлярин билик вя вярдишляри даща да мющкямляндирилмяли иди.
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Нуру паша хатиряляриндя билдирирди ки, Тялимэащын биринъи бурахылышы заманы ораны 400 няфяр битирмишди (177). Щямин бурахылыш
октйабр айынын сонларында баш вермишди. Августда башламыш олан
тялим мцддяти нойабр айында битмяли олса да, Нуру пашанын хащиши
иля тядрис бир гядяр гысалдылмыш вя бурахылыш вахтындан яввял баш
вермишди. Бу да йени формалашдырылан милли гошун щиссяляриндя
кадрларын чатышмамасы иля баьлы иди (178).
Забит чатышмазлыьы еля бир проблем иди ки, Гафгаз Ислам Ордусунун бцтцн мювъудлуьу дюврцндя о, юзцнц кяскин шякилдя
щисс етдирирди. Кадрларын чатышмамасы цзцндян милли гошун щиссяляринин формалашмасы хейли лянэ эедирди. Йени йарадылан щиссялярдя
мювъуд олан вязиййяти арадан галдырмаг цчцн Нуру пашанын ямри
иля бир чох кичик забитляр щисся вя бюлмялярдян топланмыш вя милли
щиссяляр арасында бюлцнмцшдц. Бунунла беля, Нуру паша Азярбайъан корпусунун командириня эюндярдийи мяктубунда хащиш
едирди ки, 1-ъи Газах, 2-ъи Гарабаь, 3-ъц Загатала алайларына
эюндярилмяли олан мцлазими-яввял вя сани (лейтенант) рцтбяляриндя
олан забитляри орду гярарэащына эюндярсин. Чох эцман ки, щямин
забитляр Орду команданлыьында тялиматландырыландан сонра щиссяляря эюндярилмишди. 1918-ъи ил август айынын яввялляриндя Газах
алайына„30, Гарабаь алайына„20, Загатала алайына„20, Тялимэаща„20, Аьдаш алайынын ики таборуна„10 няфяр кичик забит эюндярилмишди(179).
Йени йарадылан милли гошунларда Гафгаз Ислам Ордусу команданынын ямри иля алай, табор вя бюлцк командирляри щялялик Османлы забитляри тяйин едилмяли иди(180).
Август айынын 2-ъи йарысында ися Нуру паша билдирирди ки, Азярбайъанын милли гошунларындан ибарят ики пийада вя бир сцвари дивизийасы тяшкил олунмасы цзяриндя иш эется дя, бу гошун щиссяляриня тяйин едилмяк цчцн Османлы сцвари забитляри цмумиййятля йохдур.
Пийада забитляринин мцщцм гисми ися арха щисся вя бюлмялярдя олдуьундан онларын да чатышмазлыьы вардыр. Бир тяряфдян дя азярбайъанлы кадрларын олмадыьы цчцн 2-ъи Азярбайъан дивизийасынын гярарэащында вя ики алайын забит щейятиндя чатышмазлыглар вар иди (181).
Нуру паша забит кадрларына олан ещтийаъын арадан галдырылмасы
цчцн Азярбайъана эялдийи илк вахтлар Мцсялман корпусунун тярки324

биндя олмуш гейри-мцсялман забитлярдян истифадя едилмясини дя
мягсядяуйьун билирди, щятта бязи вахтларда щиссялярдяки рус забитляриня гейри-сямими мцнасибят эюстярилмясиня етиразыны билдирмишди. Мясялян, 1918-ъи ил ийун айынын 20-дя 5-ъи Гафгаз дивизийасы команданына эюндярдийи мяктубунда йазырды ки, Османлы ордусу мянсубунун рус забитанына мцнасибят вя мцаширялярдя бязи
йерсиз щадисялярин ваге олдуьуну ешитдим. Рус забитаны болшевикляря гаршы бизимля бярабяр чалышмаг вя ийи хидмятляр эюрмякдядирляр. Она эюря дя Нуру паша тяляб едирди ки, бцтцн забитляр сийаси
щиссиййатларыны бир кянара гойараг сырф бир ясэяр кими йалныз юз
вязифяляринин иърасы иля мяшьул олмалыдырлар(182).
Лакин эюрцнцр, гошун щиссяляринин гурулмасы вя мющкямляндирилмяси ишиндя гейри-мцсялман забитляря баьланан цмидляр юзцнц
доьрултмадыьы цчцн Нуру пашанын Азярбайъан корпусунун ляьви
вя йенидян гурулмасы иля баьлы 13 август 1918-ъи ил тарихли ямриня
ясасян бцтцн гейри-мцсялман забитляр Азярбайъан Ордусундан
хариъ едилди(183). Йери эялмишкян, гейд етмяк лазымдыр ки, Нуру
паша гейри-мцсялман забитлярин тякъя милли гошун щиссяляриндя
хидмят етмясиня дейил, щям дя дямир йолу няглиййатында рус вя
эцръц мцтяхяссисляринин чохлуьуна наращатчылыьыны билдирирди. Баш
командан вякили Янвяр пашайа эюндярдийи мяктубунда Нуру паша
гейд едирди ки, Азярбайъан дямир йолу ишчиляринин чоху рус вя
эцръцдцр. Бу да мцяййян risklərə йол ачыр, ъябщя иля ялагялярин
сабитлийиня тящлцкя тюрядир. Она эюря дя Нуру паша хащиш едирди ки,
мцмкцнся Тцркийядян Азярбайъана дямир йолу мцтяхяссисляри
дя эюндярилсин(184).
Ляьв олунмуш Азярбайъан корпусу бярпа едилянядяк онун
азярбайъанлы вя мцсялман забитляри Гафгаз Ислам Ордусу тяркибиндя мцхтялиф вязифяляря тяйин едилдиляр. Бунунла баьлы, Нуру
пашанын хцсуси бир ямри дя вар иди. 1918-ъи ил август айынын 20-дя
щазырланмыш ямрдя забитлярин щансы вязифяляря эюндярилдийи тяляб
едилмишди. Щямин ямря эюря:
Я.Шыхлински„Гафгаз Ислам Ордусу гярарэащына эюндярилиб;
Щ.Сялимов„Гафгаз Ислам Ордусу гярарэащына эюндярилиб;
Мирзя Казым паша„тягацдя эюндярилиб;
Щямид бяй Гайтабашы„Ислам Ордусу гярарэащына эюндярилиб;
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Паша Мурад Тлехас (корпусун топчу мцфяттиши) „ Орду топчу
мцфяттишлийиня эюндярилиб;
Ибращим паша Усубов„Орду табелийиндя галыр;
1-ъи алай командири миралай Сцлейманов„Мянзил мцфяттишлийиня эюндярилиб;
2-ъи алай командири миралай Мяммядов„3-ъц алайа göndərilib;
Ямянулла Мирзя„тягацдя эюндярилиб.
Сийащыда бцтцнлцкдя 124 забитин ады вардыр (185).
Гошун щиссяляринин болшевик-дашнак гцввяляриня гаршы апардыьы
дюйцшлярдя дя забитлярдян юлян вя йаралананлар вар иди. Бу да забит
чатышмазлыьы иля баьлы вязиййяти нисбятян чятинляшдирирди. Ислам Ордусу команданлыьындан ямр верилмишди ки, дюйцш шяраитиндя шящид
дцшян вя йараланан забитлярин дцзэцн щесабы апарылсын вя онларын
явяз едилмяси цчцн ня гядяр сайда забит лазым олдуьу билинсин (186).
Мювъуд олан бу чатышмазлыьа бахмайараг, Ислам Ордусу команданлыьы бцтцн забитлярин хидмятиня вя давранышларына вя щазырлыг сявиййяляриня ъидди тялябкарлыгла йанашырды. Онларын дюйцш
щазырлыьынын галдырылмасы, щярби интизамын тялябляриня ъаваб вермяляри, бцтцн сявиййялярдя олан забитлярин вя командирлярин хидмятляринин дцзэцн тяшкили даима диггят мяркязиндя иди. Мясялян,
Нуру пашанын мяктубларындан бириндя эюстярилирди ки, орду щиссяляриндя тялим-тярбийя ашаьы сявиййядядир. Ордуда тялим-тярбийя сявиййясинин галдырылмасы цчцн о, илк нювбядя забитлярин билик сявиййясинин галдырылмасыны лазым билирди. Она эюря дя кичик забитлярин
щазырлыьынын тякмилляшдирилмяси цчцн тялим табору йарадылмышды вя
онун ишинин дцзэцн гурулмасыны тяляб едирди (187).
Башга бир ямриндя Нуру паша эюстярирди ки, бязи забитляр
гаршылашаркян бир-бириня рясми салам вермядикляринин шащиди олдум. О тяляб едирди ки, забитлярин рясми салам вермяляри тялябиня
риайят олунмалыдыр. Якс тягдирдя буна риайят етмяйянляр ъидди
ъязаландырылмалы иди(188).
Гошун щиссяляринин даимa дюйцш щазырлыьы вязиййятиндя олмасы
цчцн Ислам Ордусу команданлыьы тяряфиндян забитляр гаршысында
йцксяк тялябляр гойулмушду. Мясялян, Эянъя гарнизонунда олан
щисся вя бюлмялярин командирляри гаршысында гойулан вязифяляря
эюря щисся вя бюлмяляр щарада йерляшмяляриндян асылы олмайараг
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даима дюйцш ямриня щазыр олмалы, Орду команданлыьы иля даима
ялагя сахламалы, ишаря вериляркян дярщал мцяййянляшдирилмиш йерлярдя ъямляшмяли идиляр. Щисся вя бюлмя командирляри верилян ишарядян 15 дягигя сонра дюйцшя щазыр вязиййятдя щямин мянтягядя
дайанмалы идиляр. Беля бир чевиклийя малик олмаг цчцн Орду команданлыьындан тяляб едилирди ки, забитляр хидмят етдикляри щиссяйя
йахын йерлярдя йашамалы вя нювбятчи-забит йанында ямр няфярляри
олмалыдыр ки, дярщал забитляри евдян чаьыра билсин. Орду гярарэащындакы нювбятчи-забитдя бцтцн забитлярин цнваны олмалы иди. Бу да онларын ахтарылыб тапылмасыны сцрятляндиря билярди(189).
Ислам Ордусу команданлыьында хидмятин тяшкили, хцсусиля йазышмаларын апарылмасы истигамятиндя шюбялярин вя мцвафиг забитлярин фяалиййятинин тяшкили вя тянзим едилмяси цчцн Ордунун яркани-щярб ряиси Назим бяй тяряфиндян хцсуси бир тялимат щазырланмышды. Бу тялимат команданлыьа дахил олан бцтцн сянядлярин юйрянилмяси вя иъра едилмяси цчцн шюбялярин вя забитлярин мясулиййятини мцяййянляшдирирди (190). Тялиматда эюстярилирди ки, Орду
команданлыьына эялян бцтцн сянядляр вя телеграфлар яввялъя Дяфтярханайа (Евраг мцдриййяти) дахил олмалы вя бурада шюбя забитляри тяряфиндян гябул едилмяли, сонра да гейдиййаты апарылмалы иди.
Дяфтярхана мцдириндян ися тяляб олунурду ки, о, сянядляри дярщал
юйрянсин вя иърасыны сцрятляндирмяк цчцн мцвафиг шюбялярля ялагя
сахласын. Назим бяй тяляб едирди ки, шяхсян она цнванланмыш
мяктублар аьзы ачылмадан она тягдим олунмалыдыр. Диэяр мяктуб
вя сянядлярин щансы Орду команданына чатмалы идися, Назим бяй
юйряндикдян сонра щямин сянядлярин кянарына «командан пашайа» гейди етмяли вя сонра бу сяняд Орду команданына чатдырылмалы иди. Орду команданы она чатасы сянядляр цзяриня гырмызы гялямля, Орду гярарэащ ряиси ися эюй гялямля дяркянар гоймалы идиляр.
Тялимата эюря Нуру пашанын дяркянар гойдуьу бцтцн сянядляр вя
вердийи эюстяришляр мясул забит тяряфиндян гярарэащ ряисиня
мярузя едилмяли вя онларын иърасы гярарэащ ряиси тяряфиндян
нязарят алтына эютцрцлмяли иди. Верилян эюстяришляр йериня йетириляркян низам-интизама вя мяхфилийин горунмасына риайят олунмалы
иди.
Тялиматда йазышмаларла баьлы Орду команданлыьы шюбяляринин
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вя орада чалышан забитлярин вязифя вя мясулиййятляри дя дягигляшдирилмишди. Щяр шейдян яввял йазышмаларда галдырылан мясялялярин вахтында иърасы цчцн шюбя забитляриндян чевиклик, диэяр шюбялярля гаршылыглы фяалиййят вя ишя мясулиййят тяляб олунурду.
Орду команданлыьында олан шюбялярин забитляринин фяалиййят сащяси ашаьыдакы кими тясбит олунмушду:
1-ъи шюбя (щярякат шюбяси)„щяр нюв щярякат, дямир йолу няглиййаты, мямлякятдя йапылаъаг щяр ъцр щярякат, истихбарат (хцсуси хидмят), иашя, сящиййя вя байтарлыьа цмуми нязарят;
2-ъи шюбя„персонал шюбяси (мцамилати-zati şöbəsi)„забитлярин гейдиййаты вя сянядлярин ишлянмяси (мцкафатландырма, тялтиф вя с.), шяхси
щейятин сянядляря ишлянмяси;
3-ъц шюбя„Мцщакимя шюбяси„Дивани щярб вя мящкямя;
4-ъц шюбя„Лявазим шюбяси„иашянин тянзими, мямлякят мянбяляриндян истифадя (биринъи шюбя иля ялагяли шякилдя), эейим яшйалары;
5-ъи şöbə–Sərtəbibin шюбяси„сящиййя ишляри;
6-ъы şöbə–Sərbaytarlıq шюбяси„байтарлыг ишляри;
7-ci şöbə–Makinalı тцфянэ мцфяттишлийи„пулемйотчу забитлярин
истифадя едилмяси щаггында тяклифляр верир, пулемйотлар цчцн зярури
олан ещтийат яшйалары тяшкил вя мцщафизя едир;
8-ъи шюбя„Гярарэащ команданлыьы„гярарэащын иашяси вя йерляшдирилмяси.
Бундан башга тялиматда Топчу мцфяттишлийинин, Истещкам мцфяттишлийинин, Телеграф мцдриййятинин, Сящра щаубитса мцдриййятинин адлары да чякилирди ки, щямин шюбялярдя хидмят едян забитляр
мцвафиг сащяляря эюря мясулиййят дашыйырдылар.
Ислам Ордусу команданлыьынын забитляри цчцн беля бир иш режими
мцяййянляшдирилмишди: сящяр саат 8-дян эцнорта саат 1-дяк, ахшам
саат 4-дян саат 6-дяк. Тяъили иши оланлар щямин вахтдан сонра да
галыб ишлярини йериня йетирмяли идиляр. Гярарэащда эцндялик бир
няфяр забит нювбятчи галмалы иди. Сящяр саат 8-дян башлайыб о бири
эцн сящяр саат 8-дяк нювбятчилийи давам едян забит ахшам бцтцн
забитляр даьыландан сонра мяктублары гябул етмяли вя едилян мцраъиятляря ъаваб вермяли иди. Тяъили бир мясяля ортайа чыханда о, бу
барядя дярщал биринъи шюбя ряисиня вя йа яркани-щярб ряисиня хябяр
вермяли иди.
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Бир сюзля, забитляр арасында хидмятин тяшкилиня ъидди диггят
йетирилмяси, диэяр тяряфдян дя бир сыра забитлярин онлара тапшырылан
вязифялярин иърасына чох бюйцк мясулиййят, дахили интизам, гятиййят, ирадя, тяшяббцскарлыг вя с. мцсбят кейфиййятляр нцмайиш етдирмяси онларын хидмятинин сямярялилийини даща да артырыр вя забит гытлыьына эюря хидмятин тяшкилиндя щяр щансы бир эярэинлийин йаранмасына имкан вермирди. Бу забитляр онларын цзяриня дцшян бцтцн
işləri лайигинъя йериня йетирирдиляр. Еляляри истяр азярбайъанлы забитляр, истярся дя Османлы забитляри арасында аз дейилди. Гафгаз Ислам Ордусунун газандыьы уьурлар да илк нювбядя бу инсанларын
тяшкилатчылыьынын вя зящмятсевярлийинин мянтиги нятиъяси иди. Щямин забитлярдян бюйцк бир групу щяля Бакы шящяри азад едилмямишдян яввял Османлы дювлятинин йцксяк орден вя медалларына
лайиг эюрцлмцшдцляр. Онларын арасында азярбайъанлы забитляр дя вар
иди. Щеч шцбщясиз ки, щямин забитляр еля бир вятянпярвярлик вя гящряманлыг нцмайиш етдирмишдиляр ки, онларын хидмяти вя инсани кейфиййятляри Османлы дювлятинин rəhbərləri тяряфиндян дя layiqincə
qiymətləndirilmişdir. Nəticədə Azərbaycan вятяндашлары да Османлы дювлятинин орден вя медаллары иля мцкафатландырылдылар.
1918-ъи ил сентйабр айынын 3-ня аид олан тялтиф сийащысында ашаьыдакы
азярбайъанлы забитлярин адлары вардыр (191):
Сыра
№-си

щ//щисся

рцтбяси

ады

1

1-ъи алай

сцвари
гаймягамы

Щямид хан

2

1-ъи алай

3

1-ъи алай

4

1-ъи алай

5
6

Султанов

Щярб медалы, 5-ъи
гылынълы Мяъидиййя
ордени
5-ъи гылынълы
Мяъидиййя ордени
Щярб медалы

Ялийев

Щярб медалы

Асланбяйов
Ялийев

Щярб медалы
Щярб медалы
5-ъи гылынълы
Мяъидиййя ордени
5-ъи гылынълы
Мяъидиййя ордени

1-ъи алай
1-ъи алай

сцвари
гаймягамı
йцзбашы вякили
сцв. йцзбашы
вяк.
мцлазими-яввял
мцлазими-сани

7

1-ъи алай

мцлазими-сани

Зейналов

8

1-ъи алай

мцлазими-сани

Эцлмяммядов
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тялтифи

Нущ бяй

9

2-ъи алай

йцзбашы вякили

Щяшимбяйов

10

2-ъи алай

мцлазими-яввял

Мещмандаров

11
12
13
14
15

мцлазими-яввял
сцв.забит вякили
сцв.забит вякили
топчу миралайы
йцзбашы

Савков
Гаратиклински
Кавзар
Ъ.Шыхлински
Султанов

йцзбашы

Исрафилов

17
18

2-ъи алай
2-ъи алай
2-ъи алай
2-ъи алай
2-ъи алай
Аз.зирещли
гатары
Тялимэащ
Тялимэащ

йцзбашы вякили
йцзбашы вякили

Нясирбяйов
Ящмядийев

19

Тялимэащ

миралай

Мяммядов

16

5-ъи гылынълы
Мяъидиййя ордени
Щярб медалы
Щярб медалы
Щярб медалы
Щярб медалы
Щярб медалы
Щярб медалы
5-ъи гылынълы
Мяъидиййя ордени
Щярб медалы
Щярб медалы
5-ъи гылынълы
Мяъидиййя ордени

Османлы орден вя медалларына лайиг эюрцлмцш
азярбайъанлы забитлярин сийащысы
Щямин вахтда Азярбайъанда хидмят едян тцрк забитляринин дя
бир групу Османлы дювлятинин орден вя медалларына лайиг эюрцлмцшдцляр. Ашаьыдакы сийащыда онларын адлары эюстярилмишдир:
Сыра
№-си

Вязифяси

Рцтбяси вя ады

1

Орду яркани-щярб
ряиси

гаймягам Назим бяй

2

Орду сяртябиби

гаймягам Щягги бяй

3

Хятт комиссары

истещкам йцзбашысы

4

Орду сярйавяри

йцзбашы Асяф бяй

5
6
7

Нахчыван мцфрязя
команданы
Аьдаш мцфрязя
команданы
2-ъи шюбя мцд.

минбашы Хялил бяй
топчу минбашы Ещсан бяй
минбашы Сцлейман бяй
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тялтифи

Алтун ляйагят
медалы
Эцмцшц имтийаз
медалы
5-ъи гылынълы
Мяъидиййя
ордени
Эцмцшц имтийаз
медалы
Эцмцшц имтийаз
медалы
5-ъи Мяъидиййя
ордени
5-ъи гылынълы

8

Тяртяр мювге
команданы

йцзбашы Щягги яфянди

9

Ъябрайыл мювге
команданы

минбашы Исмайыл Фящми
бяй

10

Зянэязур мювге
команданы

йцзбашы Анут яфянди

11

Губада

йцзбашы Фяхри яфянди

12

Орду мяркязиндя

топчу йцзбашы Мцзяффяр
бяй

13

Мянзил
мцфяттишлийи

мцлазими-яввял Ещсан
яфянди

14

Орду сяртябиб
мцавини

мцлазими яввял Зещни
яфянди

15

Газахда

минбашы Сябри бяй

Мяъидиййя ордени
5-ъи гылынълы
Мяъидиййя ордени
Эцмцшц ляйагят
медалы
5-ъи гылынълы
Мяъидиййя
ордени
5-ъи гылынълы
Мяъидиййя
ордени
5-ъи гылынълы
Мяъидиййя
ордени
5-ъи гылынълы
Мяъидиййя
orдени
Щярб медалы
5-ъи гылынълы
Мяъидиййя
ордени

Azərbaycanda xidmət edən zaman Osmanlı orden və
medallarına лайиг эюрцлмцш тцрк забитляри
Təəssüf ки, сийащылар бцтюв дейил. Бурадакы забитлярин ады вя
сойады там эюстярилмядийи цчцн онларын бир чохунун кимлийини дягигляшдирмяк müəyyən гядяр чятиндир. Йухарыдакы сийащыларда эюстярилянлярдян башга, Бакы шящяри азад едилдикдян сонра тцрк забитляринин бюйцк бир дястяси йенидян Osmanlı dövlətinin orden və medallarına təqdim olundular.Təkcə səhra haubitsa батарейасындан
дювлят мцкафатлары цчцн тягдим олунан сийащыда 82 тцрк забитинин
вя ясэяринин ады вар иди (192).
Милли гошун щиссяляринин тяшкилиндя, тцрк орду щиссяляринин потенсиалынын щагг иши уьрунда мцбаризяйя сяфярбяр едилмясиндя тцрк
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командирляринин ролу хцсусиля бюйцк иди. Тарихи ядябиййаты вя
архив сянядлярини нязярдян кечирмякля Азярбайъанда олан тцрк
гошун щиссяляринин вя онларын адларыны да дягигляшдирмяк мцмкцндцр: Гафгаз Ислам Ордусунун команданы, щязряти-Шящрийар йавяри фериг Нуру паша, Гафгаз Ислам Ордусу яркани-щярб ряиси гаймягам Назим бяй, 5-ъи Гафгаз diviziyası командири мирлива
Мцрсял Бакы, 5-ъи Гафгаз diviziyası яркани-щярб ряиси минбашы
Рцшдц бяй, 9-ъу алай команданы„яввялъя Ъямил Ъащид бяй,
сонрадан гаймягам Щямди бяй, 10-ъу алай командири„яввялъя
миралай Осман бяй, sonradan Дямиряли бяй, 106-ъы алай командири гаймягам Нуру бяй, 13-ъц алай командири„миралай Ящмяд
Рза бяй, 15-ъи diviziya командири„миралай Сцлейман Иззят бяй,
15-ъи diviziya яркани-щярб ряиси„минбашы Ещсан бяй, 38-ci alay
komandiri–miralay Səlim bəy, 56-cı alay komandiri–qayməqam
Fəzli bəy,107-ci alay komandiri–qayməqam Fəhmi bəy, 1-ъи
Азярбайъан diviziyası команданы-миралай Ъямил Ъащид бяй, 1-ъи
Азярбайъан diviziyası яркани-щярб ряиси минбашы Тащир бяй, 1-ъи
алай командири„гаймягам Мящйяддин бяй, 2-ъи алай командири
яввялъя Исмайыл Щягги бяй, сонра Ящмяд Щямди бяй, 3-ъц алай
командири„гаймягам Халис бяй, 1-ъи Азярбайъан diviziyası тяркибиндя йарадылмыш Сярщяд алайынын командири„Исмайыл Щягги бяй,
2-ъи Азярбайъан diviziyasının командири гаймягам Назим бяй,
2-ъи Азярбайъан diviziyasının яркани-щярб ряиси„минбашы Ъямил
бяй, 4-ъц алай командири„Щялим Пяртюв бяй, 5-ъи алай командири„Йусиф Зийа бяй, 6-ъы алай командири– миралай Дямиряли бяй.
Адлары чякилян командирлярдян ися Мцрсял пашанын, Нуру пашанын, щабеля Хялил вя Янвяр пашаларын зящмят вя хидмятляри хцсусиля гейд олунмалыдыр. Мцрсял паша Бакы шящяринин азад едилмяси
истигамятиндя эюстярдийи чох ъидди сяйлярин нятиъяси кими юзцня
Бакы тяхяллцсц эютцрмцш вя тцрк вя Азярбайъан халгларынын йаддашында Мцрсял Бакы кими галмышдыр. Бакынын азад едилмяси вя бцтцнлцкдя Азярбайъанын ярази бцтювлцйцнцн тямин едилмяси Нуру
пашанын да щярби талейинин сюзсцз ки, ян парлаг, ян тарихи щадисясидир. Сонсуз енержиси, битиб-тцкянмяйян ирадяси, гаршысына гойдуьу
вязифяляря сядагяти Нуру пашаны Гафгаз Ислам Ordusu щярякатынын
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фяал бир лидериня чевирмишди. Онун щярби тяърцбяси, тяшкилатчылыг габилиййяти, сяркярдялик дуйуму ися ян мцряккяб вязиййятдя дцзэцн йолу сечмяйя, гошун щиссялярини ян чятин тапшырыгларын иърасына
сяфярбяр етмяйя имкан верирди. Малик олдуьу ишэцзар кейфиййятляри
иля о, юзцнцн баъарыглы бир щярбчи олдуьуну нцмайиш etdirmiş вя бунунла да тякъя команданы олдуьу Гафгаз Ислам Ордусунун шяхси
щейятинин дейил, бцтцн Азярбайъан халгынын щюрмят вя мящяббятини
газанмышды.
Нуру паша юз фяалиййятиндя гардашы, Баш командан вякили вя
щярбиййя назири Янвяр пашайа, щабеля Шярг Ордулар Групу команданы, ямиси Хялил пашайа архаланмасайды, щеч шцбщясиз ки, лазыми
уьурлары ялдя едя билмязди. Янвяр паша даща йцксяк сявиййядя
Гафгаз, о ъцмлядян Азярбайъан щярякатынын илщамвериъиси вя тяшкилатчысы, Нуру паша ися онун иърачысы иди. Хялил паша да бу ики гцтб
арасында бир нюв аралыг мярщяля тяшкил едирди. Дцнйаэюрцшцндя
сонралар баш верян дяйишикликляри нязяря алмадан, Бакынын вя
бцтцнлцкдя Азярбайъанын болшевик-дашнак гцввяляриндян тямизлянмясиндя Хялил пашанын хидмятляри дя аз дейил. О, гаршыйа гойулан щяр бир вязифянин щялли цчцн бцтцн имканларын оператив шякилдя сяфярбяр едилмясиня чалышырды. Анъаг щям Хялил пашанын, щям
дя Нуру пашанын фяалиййяти Янвяр паша тяряфиндян истигамятляндирилирди. Азярбайъанда эедян бцтцн щярби просесляр онун ъидди
нязаряти алтында иди. Мювъуд олан архив сянядляринин юйрянилмяси
эюстярир ки, Янвяр пашанын Азярбайъанда баш верян щадисялярдян
мцфяссял мялуматы олмуш вя бу щадисяляря лазым эялдийи щалда
дярщал юз мцнасибятини билдирмишди. Бакынын азад едилмяси онун
чох бюйцк севинъиня сябяб олмушду. Азярбайъанын милли гцввяляринин мющкямляндирилмясини дя о, ейни марагла изляйирди.
Истяр Азярбайъанын милли гошун щиссяляринин тяшкили вя мющкямлянмяси, истярся дя Гафгаз Ислам Ордусу гаршысында дайанан вязифялярин щяйата кечирилмяси чаьырыш вя сяфярбярлик ишиндя дя ъидди
илялиляйишлярин олмасыны тяляб едирди. Азярбайъан шяраитиндя бу мясялянин щялли диэяр бир сыра мясялялярин щяллиндян фярглянирди. Бу
да артыг ирялидя гейд едилдийи кими чар Русийасы дюврцндя азярбайъанлыларын щярби хидмятя чаьырылмамасы вя ящалидя ясэяри хидмятя
гаршы бир дахили мцгавимятин мювъудлуьу иля баьлы иди. Она эюря
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дя щямин мясялянин тялябляря ъаваб веряъяк дяряъядя щялли цчцн
ящалинин психоложи дурумунда бир дяйишиклик йарадылмалы вя ишляк
сяфярбярлик системи тяшкил едилмяли иди. Мювъуд олан щярби шяраит
щеч шцбщясиз ки, бцтцн халгда болшевик-дашнак тяъавцзцнцн арадан галдырылмасы цчцн сяфярбяр олмаг гянаяти йаратмышды. Айры-айры мянтягялярдя кюнцллц мцгавимят дястяляринин тяшкили дя
буну нцмайиш етдирирди. Диэяр тяряфдян Мцсялман корпусунун
тяшкилиня башланмасы иля Азярбайъанда чаьырыш вя сяфярбярлик ишинин
илкин тяърцбяси ялдя едилмишди. Гафгаз Ислам Ордусу команданлыьынын, о ъцмлядян дя Азярбайъан корпусунун гаршысында дайанан
вязифя илк нювбядя бу мцсбят мягамлардан истифадя едяряк чаьырыш-сяфярбярлик ишини дюврцн тялябляри сявиййясиня галдырмаг иди.
Эюстярилян дюврдя Азярбайъанда кифайят гядяр чаьырышчы
ещтийаты вар иди вя бу ещтийатлара ясасланараг сяфярбярлик тялябатыны
юдямяк цчцн Азярбайъан щюкумяти вя Ислам Ордусу команданлыьы тяряфиндян бир сыра аддымлар атылды. Бу мясялянин щялли цчцн
обйектив чятинликляр вя чаьырыш ишиня мясул олан шяхсляр тяряфиндян
йол верилян нюгсанлар нязяря алынса беля, гейд едилмялидир ки, ясэяри хидмятя мцнасибятдя ящалидя бир дюнцш баш вермишди. Она
эюря чаьырыш вя сяфярбярлик ишиндя дя хейли ирялиляйишляр мейдана
чыхмышды. Щямин сащядя нязярячарпаъаг мцсбят мейлляр олдуьуну, щятта Янвяр паша юзц дя гейд едирди. Тцркийяйя дипломатик
миссийа иля эялмиш Ялимярдан бяй Топчубашовла эюрцшцндя азярбайъанлыларын хидмятя мцнасибятини беля ифадя етмишди: «Мяня мялумдур ки, чаьырышда бюйцк чятинлик олмайыб, адамлар щявясля эялирляр. Беля дя олмалыдыр. Гафгаз мцсялманлары ясэяри мцкялляфиййятя
ъялб олунмамышлар. Онлар ясэяри тялябкарлыгла таныш дейилляр. Анъаг эюрцнцр ки, ясэяри рущ щяля дя галмагдадыр. Бу ися зярури шяртдир»( 193).
Мювъуд мянбялярин арашдырылмасы вя еляъя дя тарихи ядябиййатын юйрянилмяси эюстярир ки, Азярбайъанда чаьырыш вя сяфярбярлик
имканлары тякъя ордуйа чаьырылан эянълярин мигдары иля юлчцлмямялидир. Хидмятя даща чох чаьырышчы ъялб етмяк мцмкцн иди. Буна янэял тякъя йерлярдяки чятинликляр дейил, щям дя ордуда щяр бир
ясэяр цчцн зярури олан силащ, сурсат, тяъщизат вя мадди тяминатын
чатышмамасы иди. Йяни ордуда сай артымы садяъя мягсяд дейилди.
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Ордуйа чаьырылан щяр бир чаьырышчы ясэяр кими йетишдирилмяли иди. Бу
сащядяки имканлар lazımi səviyyədə олмадыьы цчцн бцтцн чаьырышчы
ещтийатыны ъялб етмяк дя мцмкцн дейилди. Чаьырышын тяшкилиндя баш
верян бир сыра субйектив нюгсанлар да, ясасян, чаьырышчылар арасында
сечмяк имканынын олмасы иля баьлы иди (бу барядя ашаьыда данышылаъагдыр). Чаьырышчы ещтийатынын кифайят гядяр олмасына, анъаг силащ вя эейимин чатышмамасына Я.М.Топчубашов да Ənvər paşa ilə
Истанбулдаkı эюрцшцндя тохунмушду: «Тяърцбяли тялиматчылар оларса, бизим ящалидян щям кямиййятиня, щям дя кейфиййятиня эюря
йахшы гошун тяшкил етмяк мцмкцндцр. Анъаг биздя силащ, эейим вя
диэяр щярби тяъщизат чатышмыр»(194).
Анъаг Нуру пашанын бир сыра мяктубларында бу ъящяти тякзиб
едян мягамлар вардыр. Мясялян, 1918-ъи ил ийун айынын 28-дя
Нуру паша Баш командан вякалятиня эюндярдийи мяктубда беля
йазырды: «Йени тяшкилатдан бир сонуъ (нятиъя„ред.) ялдя едилмямякдядир. Эянълярдян силащ алтына 30000 киши эялмяси бякляниркян бунун йериня анъаг 37 киши эялмишдир. Бунлардан истифадя едилмяйяъяйи анлашылмышдыр. Бакы мясялясини кянди башымыза чабучак
(тезликля„ред.) щялл етмяк цчцн бу бюлэяйя бир тцмян даща эюндярилмяси уйьун оларды».
1 ийул 1918-ъи ил тарихли башга бир мяктубунда ися Нуру паша баш
командан вякили Янвяр пашайа вя Шярг Ордулар Групу команданы
Хялил пашайа беля йазырды: «Исламларын щямиййят вя фядакарлыьы аз
эюрцнцр. Бакы мясялясинин щялли Османлы нцфузунун ящали арасында
гиймятини мцщафизя цчцн лазымдыр. 5-ъи тцмян тягвийясиня тяъили
ещтийаъ вардыр. Якс тягдирдя вязиййятимиз йахшы дейилдир»(195).
Тохунулан бу мяктублар Гафгаз Ислам Ордусу щярякатынын
илкин дюврцня аиддир. Азярбайъанда гейд олунан обйектив чятинликляри, тяшкилати ишин мцряккяблийи нязяря алынса беля, мювъуд олан
бир сыра фактлар Нуру пашанын иддиалары иля щеч дя уйьунлуг тяшкил
етмир. Еля Нуру пашанын юзцнцн хатиряляриндя йаздыглары йухарыдакы мяктубларда олан фикирлярля дабан-дабана зиддир. Щямин хатирялярдя беля сятирляр мювъуддур: «5-ъи дивизийанын мцтябаги щиссяляри Батум„Тифлис йолу мясдуд (баьлы„ред.) булундуьуна бинаян
Гарс„Гаракился вя Дилиъан йолу цзяриндян вцруд етдийиндян щиссялярин архасы анъаг 22 щазиранда (ийунда„ред.) алына билмиш вя бу
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замана гядяр дя ъябщядя мцдафия вязиййятиндя галынараг нюгсанларымызын икмалы иля вахт кечирмишдик. Азярбайъанын мцхтялиф
йерляриндя топлатдырылмагда олан кюнцллцляр дя пейдярпей (дайанмадан„ред.) ъябщяйя сювг олунмагда идиляр» (196). Бу,
доьрудан да беля иди. Йяни азярбайъанлылар бюйцк сайда силащланараг Гафгаз Ислам Ордусунун тяркибиня гатылмыш вя болшевик-дашнак гцввяляриня гаршы мцбаризяйя башламышдылар. Щяр щалда
онларын мигдары 37 няфяр дейилди, хейли чох иди. Мясялян, щяля
1918-ъи ил ийун айынын 22-ня олан мялуматда эюстярилир ки, 9-ъу,
10-ъу вя 13-ъц Гафгаз алайларынын тяркибиня верилмиш олан Аьдаш
бюлцкляринин тяркибинин цмуми сайы 389 няфяр иди(197). Мцсцслц
дястясинин тяркибиня верилмиш олан Эюйчай милли ясэяр бюлцйцндя
150 адам вар иди (198). Ийун айынын 23-ня олан бир мялуматда билдирилирди ки, Ъаваншир гязасында хейли сайда сцвари топланыб вя щямин сцвариляр Азярбайъан сцвари алайындан 20 няфяр иля бир дястя
шяклиндя тяшкил едиляряк 5-ъи дивизийанын табелийиня эюндяриляъякдир (199). Ийун айынын 27-ня олан мялуматда билдирилирди ки,
Нуха вя Загаталада 2 мин няфярлик бир дястя топланыб вя ийун
айынын 3-дя орадан Йусиф бяйин командасы алтында бюйцк бир груп
ъябщяйя йола дцшмцшдц. Ийунун 30-на олан мялуматда Эянъя
ятрафында да 500 няфярлик бир дястянин топландыьы вя йахын эцнлярдя онларын Йевлахдан ъябщя хяттиня эюндяриляъяйи гейд едилирди
(200). Еля щямин эцнлярдя йаздыьы бир мяктубунда Нуру паша юзц
Лащыъ кянди ятрафында ящалинин 6 айдан бяри ермяни вя болшевикляря гаршы мцгавимят эюстярдийини билдирмякля буранын халгыны ъясур
бир халг адландырырды(201).
Бу фактларын сайыны чохалтмаг да олар. Нязяря алмаг лазымдыр
ки, 2 милйон ящалиси олан Азярбайъанын (202) яразисинин аз гала йарыдан чоху вя юзц дя ящалинин даща сых йашадыьы йерляр ермяни вя
болшевиклярин нязаряти алтында иди. Она эюря дя 1918-ъи илин ийунунда 30 мин чаьырышчы топламаг о гядяр дя реал дейилди вя бу рягямин Нуру паша тяряфиндян щарадан эютцрцлдцйц мялум дейил.
Бунунла беля, чаьырыш апарылырды. Юзц дя чаьырыш тякъя Азярбайъан
милли гошунларына дейил, щям дя тцрк гошун щиссяляриндя олан итки
вя чатышмазлыгларын юдянмясиня дя истигамятляндирилирди. Йяни
Азярбайъана эюндярилмиш олан тцрк гошунларынын сонрадан ком336

плектляшдирилмяси цчцн Тцркийядян йени сырави щейят эюндярилмирди. Бу гошун щиссяляри Азярбайъанда олан чаьырышчылар щесабына
дястляшдирилирди. 5-ъи Гафгаз дивизийасынын яркани-щярб ряиси Рцшдц
бяй дя бу факты тясдиг едирди: «Азярбайъанда вериляъяк мцщарибяляр инсанъа ваге олаъаг зайеатын Азярбайъан халгы иля тялафи (явяз
едилмяси„ред.) едиля биляъяйи дцшцнцлмцшдцр. Вагиян Азярбайъанда ясэярлик чаьында пяк чох инсан вар иди» (203). Онун йаздыгларына ясасян ашаьыдакы ъядвяля диггят йетирилярся, тякъя ийулун илк
15 эцнц ярзиндя 5-ъи Гафгаз дивизийасынын щисся вя бюлмяляриня
вя Мцсцслц дястясиня ня гядяр йени гцввя эятирилдийини эюрмяк
мцмкцндцр. Бу йени эятирилян сырави гцввялярин сайы 2 мин няфяря
бярабяр иди. Ики щяфтя ярзиндя Азярбайъанын ишьал алтында олмайан
мянтягяляриндян 2 мин няфяр чаьырышчынын 5-ъи Гафгаз дивизийасынын щисся вя бюлмяляриня ъялб едилмяси Нуру пашанын йухарыдакы
фактларынын о гядяр дя обйектив олмадыьына дялалят едир. Ашаьыдакы
ъядвялдя ( 204) йенидян гурулмагда олан милли гошун щиссяляриня
ня гядяр эянъин ъялб едилдийи эюстярилмямишдир. Анъаг шцбщясиз
ки, бу истигамятдя дя лазыми иш апарылырды:
щярби
щиссяляр
5-ъи дивизийа
гярарэащы
9-ъу алай
10-ъу алай
13-ъц алай
Сящра топчу
алайы
2-ъи сцвари
алайы
Дивизийа
истещкам
бюлцйц
Дивизийа
сящиййя бюлцйц
Дивизийа
телеграф тагымы
Дивизийа иашя
тагымы
24-ъц сяййар
хястя
13-ъц алай
оркестри
Дивизийа сящра

мювъуд
30.06.1918
забит ясэяр
22
169

иткиляр
1„15.07.1918
забит
ясэяр
1
6

йени эялянляр
1„15.07.1918
забит
ясэяр
-

мювъуд
15.07.1918
забит
ясэяр
21
163

79
71
79
28

1857
1649
1948
737

6
13
3

192
174
403
33

4
4
1
2

425
464
512
16

83
79
67
27

2090
1939
2057
720

14

280

-

37

-

-

14

243

5

169

-

5

-

11

5

175

7

188

-

6

-

6

7

188

2

79

1

11

-

29

1

97

2

111

-

-

-

-

2

111

8

98

1

3

-

-

7

95

2

44

-

-

-

-

2

44

50

-

-

-

-

-

-

50
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анбары
Телсиз телеграф
тагымы
Дивизийа
хидмят дястяси
Мцсцслц
дястяси
Эюйчай milli
ясэяр бюлцйц
Цмуми ъями

1

24

-

-

-

-

1

24

-

-

-

-

9

202

9

202

31

680

8

184

6

327

29

823

3

146

3

146

-

-

-

-

364

8229

36

1200

26

1992

354

9021

Бяс беля олдуьу тягдирдя Нуру пашанын щаггында данышылан
мяктубларындакы рягямлярин эюстярилмясини ашаьыдакы сябяблярля
изащ етмяк мцмкцн ола билярди. Щеч шцбщясиз ки, илк дюйцшлярин
аьыр тяяссцраты Нуру пашаны хейли тямкинли олмаьа сювг етмишди.
Биринъи мяктуб Эюйчай ятрафындакы илк уьурсузлугдан сонра, икинъи
мяктуб ися Эюйчай ятрафындакы нювбяти дюйцшцн гайнар чаьында
йазылмышды. Нуру паша мяктубда йаздыьы кими, тцрк гошунларына
баьланан етимадын доьрулдулмасы цчцн Азярбайъанда мювъуд
олан имканлары кифайят гядяр дяйярляндирмядян илк аьыр тяяссцратларын тясири алтында мяктуб йазыб чыхыш йолуну ялавя бир тцрк дивизийасынын бюлэяйя эюндярилмясиндя эюрмцшдц. Щеч шцбщясиз ки,
о, фактларда бир гядяр тяляскянлийя йол вермякля Янвяр пашада
Азярбайъандакы вязиййятин аьырлыьына бир яминлик йарадылмасына
наил олмаьа чалышмышды.
Гейд олунан фактлардан ялавя, Нуру пашанын истинад етдийи бязи
диэяр фактлара да диггятля йанашылмасы тяляб олунур. Бу бахымдан
Нуру пашанын башга бир мяктубу да характерикдир. 3-ъц Орду команданы Вещиб пашайа эюндярилмиш 31 май 1918-ъи ил тарихли мяктубунда Нуру паша йазырды: «Болшевикляр Даьыстан вя Гузей
Гафгазы ялляриня кечирмяк цзрядирляр. Щяр йердя ермянилярин тяъавцзц артмагдадыр. Бакы сцрятля зябт едилмязся, бураларда дурум
даща да тящлцкяли олаъагдыр. Бакыйа, исламлара йардыма эялян эцръц гцввятляриня чякилмя ямри верилди.
Исламларын тяшкил етмякдя олдуьу голордуда (korpusda–red.)
ясэярдян чох забит вардыр. Голордунун мювъуду 1000 няфяря гядяр олуб бунун йарысы ясир тцрк ясэярляридир. Бакы мясялясинин йардымсыз щялли мцмкцн дейил. Инэилислярин Бакыны тягвийя етдийи зянн
едилир. Бурада тахыл црцнляри ихраъат йапаъаг гядяр чохдур. Ящали
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тцрклярин эялмясини сябирсизликля бяклямякдядир. Эянъя вилайятиндя бязи йерлярдя эцръцляр биналара алман байраьы иля бирликдя юз
байрагларыны да чякмишляр» (205).
Бу мяктубда шцбщя доьуран факт тцрк гошунларынын Азярбайъана эялмяси яряфясиндя Азярбайъан корпусунун мювъудунун 1000
няфяр эюстярилмясидир. Чох эцман ки, Азярбайъанда щярби вязиййятин мцряккяблийи барядя йухары команданлыг гаршысында
инандырыъы тясяввцр йаратмаг цчцн Нуру паша ихтийари бир рягям
эюстярмишдир.
Бу rəqəmin qeyri-доьрулуьуну ясасландырмаг цчцн яввялъя
гейд етмяк лазымдыр ки, бу мяктубун мцхтялиф вариантлары вардыр
вя щямин вариантларда эюстярилян рягямляр дя мцхтялифдир. Мясялян, 5-ъи Гафгаз diviziyasının яркани-щярб ряиси Рцшдц юз хатиряляриндя бу мяктубун фяргли олан вариантларындан бирини олдуьу кими
вермишдир. Орада дейилир: «Гитяати-Османиййянин Эянъяни ишьал вя
Бакыны болшевиклярдян тятщир едяъяйини гейри-рясми бир сурятдя юйряндим. Бу бабда бязи мялумат вермяйи мцвафиг эюрцрям.
Мяркязи Эянъя олмаг цзря милли голорду намы иля тяшяккцл
едян голордунун мювъуду 600 няфярдир. Бунун бир гисмини Османлы ясирляри тяшкил едир. 250-йя йахын забити олуб 23-ц ислам, мцтябагиси русдур. Бакыйа гаршы Кцрдямир стансийасында 400-я гядяр
ясэяр вардыр. Ъябщя команданы кнйаз Магалов намында миралай
рцтбясиндя бир эцръцдцр. Эцръцляр индийя гядяр мязкур ъябщядя
булундуглары 300 няфяр мигдарындакы гцввятини дя Тифлися чякдиляр. Тядбири аъил олмаг цзря яркани-щярб ряиси гаймягам Назим
бяйи бир кач забитля мязкур ъябщяйя эюндярдим.
О тяряфлярдя булунан исламлар чохса да, гейри-мцнтязямдир.
Ясэярлийя пяк талиб чох инсан варса да, ялбяся, силащ вя ъяббяхана
ещтийаты йохдур. Йанымда пяк аз пара вардыр. Хцсусян ялбясясиз
ясэяр йапмаг мцмкцн олмайаъагдыр. Бурада гумаш тядарцкц индилик гейри-габилдир. Яслящя вя ъяббяхана иля бирликдя беш-он мин
гат ялбясянин дя ирсалы мцмкцн олдуьу тягдирдя щямян ясэяр
гейди габилдир...» (206).
Бу мяктубун башга бир варианты да елми дювриййядя mövcuddur. Щямин мяктубда Азярбайъан корпусунун мювъуду 1000 няфяр эюстярился дя, цмуми мязмуну етибариля икинъи мяктуба даща
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йахындыр. Анъаг йеня дя фяргли мягамларын мювъудлуьу нязяря
чарпыр. Йухарыдакы фактларын тякрарына йол вермядян бу мяктубун
бир мягамы мараг доьура биляр. Нуру паша йазырды: «Ясэярлийя
истякли инсанлар варса да, силащ, ъяббяхана вя ялбяся йохдур...»
(207). Бу фикир Нуру пашанын юзцнцн азярбайъанлыларын ясэяри хидмятя мцнасибяти иля баьлы йухарыда тохундуьумуз фикрини тякзиб
едир. Галдыса милли корпусун шяхси щейятинин сай тяркибиня еля бу
мяктублардан да факта бир гядяр гейри-дягиг йанашылдыьы айдын эюрцнцр. Мцсялман милли комитяляринин, Мцсялман корпусу команданлыьынын йени тяшкилиня башланмыш Мцсялман корпусу щиссяляриня азярбайъанлыларын ъялб едилмяси цчцн щансы чятинликлярля
гаршылашдыьы мялумдур. Милли гошун щиссяляриня ъялб едилмиш щяр
бир ясэяр Азярбайъан шяраитиндя апарылан ардыъыл йя йорулмаз ишин
ямяли нятиъяси иди. Она эюря дя Мцсялман корпусунун сай тяркибини мцяййянляшдиряркян тягрибилийя йол вермяк ъялб едилян щяр
бир ясэяря чякилмиш зящмятя натамам гиймят вермяк оларды.
Нуру пашанын мяктубуна эюря, Кцрдямир ятрафында олан
Азярбайъан гошун бюлмяляринин сай тяркиби 400 няфярdən ibarət
idisə, 5-ъи Гафгаз diviziyasının яркани-щярб ряиси Рцшдцнцн хатиряляриндя верилмиш 22 ийун тарихли бцтцн гцввяляр ъядвялиндя Мцсцслц дястясинин сай тяркиби 900 няфяр эюстярилир (208). Азярбайъан тарихшцнаслыьында ися бу дястянин Щаъыгабул йахынлыьында оларкян
сай тяркиби 2 мин няфяр olduğu bildirilir (209). Анъаг Рцшдцнцн
эюстярдийи рягям реаллыьа даща уйьундур. Чцнки о, бу дястяйя
дахил олан щяр бир бюлмядяки забитлярин, дюйцшя габил вя гейри-габил ясэярлярин дягиг сайыны вермишдир. Лакин Нуру пашанын
мяктубунун тарихи иля Рцшдцнцн тяртиб етдийи ъядвялин тарихи арасында 3 щяфтялик вахт фярги вар. Бу мцддят ярзиндя дястянин сай
тяркиби дяйишя билярди. Бунунла беля, ону да нязяря алмаг лазымдыр
ки, Мцсцслц дястяси, ясасян, дяйишмямиш галмышды. Чцнки Азярбайъан дахилиндя тяшкилати ишляря башлыъа олараг тцрк гошунлары эялдикдян сонра башланмышды. Онда да илк эцнляр ясас диггят Эюйчай
ятрафына истигамятлянмишди. Топланан гцввяляр дя бура эюндярилирди. Мцсцслц дястясинин тяркиби эюстярир ки, орада, ясасян, яввялдян
йарадылмыш бюлмяляр бирляшмишдиляр. Онларын да ясасыны сцвари гцввяляри тяшкил едирди. Яэяр тякъя Мцсцслц дястясинин сай тяркиби 900
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няфяр гябул едилярся, бу еля Нуру пашанын эюстярдийи цмуми рягям гядярдир. Анъаг бура Мцсялман корпусунда мювъуд олмуш
8 piyada алайынын, топчу бригадаларынын шяхси щейятинин сайы да ялавя едилмялидир. Доьрудур, щямин щиссялярин там комплектляшдирилмясини дя иддиа етмяк олмаз. Бунунла беля, щяр алайда ян ашаьысы бир бюлцк гядяр (150„200) шяхси щейятин олмасы эцман едился,
онда Нуру пашанын эюстярдийи рягямин гейри-доьру олдуьу айдын
олар.
Дюврцн тядгигиня щяср едилмиш бир сыра ясярлярдя ися тамамиля
фяргли олан рягямляр эюстярилмишдир. Мясялян, тцрк тядгигатчысы
А.Курат Азярбайъана эялян тцрк гошун щиссяляринин цмуми сайынын 6 мин вя аз сонра онлара гатылмыш олан Азярбайъан гцввяляринин сайынын 10„12 мин олдуьуну вурьулайыр (210). Башга бир тцрк
тядгигатчысы Н.Ердаш 5-ъи Гафгаз diviziyasına 10„12 мин няфяр
Азярбайъан кюнцллцсцнцн гошулдуьуну гейд едир (211). Азярбайъан тарихшцнаслыьында да бу фикри тясдигляйян мцяллифляр вардыр
(212). А. вя П.Муратофлар ися Гафгаз Ислам Ордусунун тяшкили заманында онун цмуми сайынын 10 мин олдуьуну вя бунун да 6 миниnin 5-ъи Гафгаз дивизийасына мянсуб олдуьуну эюстярирляр (213).
Йяни азярбайъанлылардан ибарят олан гошун щиссяляринин сай тяркиби
4 мин иди. Инэилис кяшфиййатынын мялуматына эюря дя Гафгаз Ислам
Ордусунун цмуми сай тяркиби 12 мин няфяр иди(214).
Адлары чякилян мцяллифляр юз ясярляриндя 5-ъи Гафгаз diviziyasının сай тяркибини аз эюстярмишляр. Яслиндя, мялумдур ки, бу
сай 6 мин дейил, 7733 няфяр олмушдур. Бу рягями ясас кими эютцрмцш олсаг, онда Азярбайъанын милли гцввяляринин сай тяркибинин
мцяййянляшдирилмяси цчцн А. вя П.Муратофларын вя инэилис
кяшфиййатынын эятирдийи рягямляр реаллыьа даща йахындыр.
Бцтцн бунларла бярабяр, гейд едилмялидир ки, тцрк гошун щиссяляри Азярбайъана эялдикдян сонра чаьырыш вя сяфярбярлик ишинин
лазыми сявиййядя тяшкили цчцн бир сыра зярури аддымлар атылды.
Яввялъя Азярбайъан щюкумятинин гярары иля чаьырышчылар цчцн йаш
сензи 19-а салынды. Йяни 19 йашы тамам олан щяр бир азярбайъанлы
щярби хидмятя чаьырылмалы иди. Сонра ися 1894, 1895, 1896, 1897,
1898 вя 1899-ъу иллярдя доьулмуш вя ислам дининя мянсуб олан
эянълярин хидмятя чаьырылмасы барядя гярар гябул едилди. Щюку341

мятин гярары иля Йелизаветпол яхзи-ясэяр идаряси Азярбайъан яхзи-ясэяр идаряси адландырылды вя бу идаря Дахили Ишляр Назирлийиня табе етдирилди (215). Чаьырыш-сяфярбярлик ишинин тяшкили, сийащыларын тяртиб
едилмяси, яйинтилярин гаршысынын алынмасы цчцн щюкумят Дахили Ишляр
Назирлийинин сярянъамына 5 мин рубл вясаит айырды (216).
1918-ъи илин ийун айында Ислам Ордусу команданлыьынын ямри
иля чаьырышдан азад олуна биляъяк категорийаларын сийащысы тясдиг
едилди. Щямин ямря эюря : 1) дялиляр вя хястяляр; 2) щябс едилянляр; 3) назирляр, назир мцавинляри, валиляр, зираят идаряляри мцдирляри, дювлят хязинядары, мящкямя ряисляри, прокурорлар, прокурор
мцавинляри, полисляр; 4) рущаниляр; 5) хястя олдуьундан 60 йашына
чатмыш вя йа дул галмыш ананын тяк бир оьлу; 6) атадан, анадан йетим галыб щимайясиндя кичикйашлы гардашы оланлар; 7) баба вя йа нянянин щимайясиндя олан тяк нявяляр; 8) бир-нечя ушаьы оланлар ясэяри хидмятя чаьырышдан азад олунурдулар (217).
Чаьырышдан азад оланлара вя йахуд гануни мющлят аланлара ашаьыдакы формада сяняд верилирди(218):
Вилайяти............... Ады....................
Варса фотошякли вурулмалы
Гязасы................... Атасынын ады....
вя шюбя мющцрц иля тясдиг
Мящялля вя йа
Сойады...............
олунмалыдыр
гязасы.................... Йашы..................
Сокакы(кцчяси).... Гязасы..............
Ев нюмряси...........
------------------------------------------------------------------------------------щансы гануни маддяйя эюря
мямуриййят, мцайинлик, хястялик вя йа ясэяр олараг
тярк едилмиш ися ясбабы

муъибясиля вя маддейи ганунясийля бура дяръ едилмялидир
------------------------------------------------------------------------------------Киняси балада мцщяррири мцяллиф бяр вяъщи бала ирая едилян ясбаби долайысиля .............................................олунмушдур
яхзи-ясэяр Гяза гаймягамы
Гази Бялядиййя
Бялядиййя
ряиси...........
..................
........ язасы.......... язасы..........

Чаьырыш ишинин тяшкили цчцн Гафгаз Ислам Ордусу команданлыьы
тяряфиндян яхзи-ясэяр шюбяляринин вязифяляриня аид тялимат да ща342

зырланмышды. Щямин тялиматда билдирилирди ки, щяр гязада ян азы бир
яхзи-ясэяр шюбяси тяшкил олунаъаг. Шюбянин ряиси забит олмалы иди.
Ящатя олунан гязанын бюйцклцйцня эюря шюбяйя ялавя забит, мцлки мямур вя диэяр ишчиляр дя вериля билярди. Чаьырышчыларын хидмятя
ъялб олунмасы барядя ямр верилян кими яхзи-ясэяр шюбяляри юз комиссийасыны топлайыб фяалиййятя башламалы иди. Яхзи-ясэяр комиссийасы чаьырышчы континэенти мцяййян етмяк, яризя вя шикайятляря
бахмаг цчцн щяфтядя 1 вя йа 2 дяфя топланмалы иди. Йа да бу ишляри эюрмяк цчцн яхзи-ясэяр комиссийасы бир ишчи групу йарада билярди. Яхзи-ясэяр шюбяляриндян йухары орган вилайятлярдя тяшкил
олунмуш дивизийа яхзи-ясэяр идаряси иди. Бу идаря гяза яхзи-ясэяр
шюбяляриня нязарят етмяли вя онларын щялл едя билмядийи мясялялярин щялли иля мяшьул олмалы иди. Дивизийа яхзи-ясэяр идаряляри ися
Азярбайъан щюкумяти йанында йарадылмыш яхзи-ясэяр щейятиня
табе олмалы иди. Ордунун яхзи-ясэяр ряиси Гафгаз Ислам Ордусу команданынын табелийиндя иди. Сцлщ дюврцндя бу органларын фяалиййяти айрыъа бир тялиматла низамланмалы иди. Анъаг щялялик бу органлар
чаьырыш щаггындакы ямрдя эюстярилян yaşda olan эянъляри сийащыйа
алыб йохламалы идиляр. Яэяр чаьырышчы чаьырыш вахты башга гязада
олардыса, онда орада сийащыйа алынмалы вя сонра бу барядя йашадыьы
гязанын яхзи-ясэяр шюбясиня мялумат вермяли иди. Тяйин олунан
эцндя комиссийа топланыб чаьырышчылары мцайиня едир вя хидмятя
йарарлы оланлар мцшайият altında щиссяляря эюндярилирди. Комиссийанын тясдиг етдийи сийащынын бири щиссяйя верилир, диэяри ися яхзи-ясэяр шюбясиндя галырды(219).
Эюйчай вя Шамахы гязаларында чаьырышын тяшкили иля баьлы имзаланан ямрдя чаьырыш йашы артыг 19-дан 25 йашына гядяр мцяййянляшдирилмишди. Щямин ямрин чаьырышчыларын юзляри иля тцфянэ вя
патрон эятирмяляри иля баьлы олан илк маддяляриня йухарыда тохунулмушду. Сонракы маддялярдя ися дейилирди:
„ Яхзи-ясэяр комиссийасы гяза мяркязиндя фяалиййят эюстярир.
Мящялли мяркязлярдя топлашмыш олан чаьырышчылар комиссийа тяряфиндя мцайинядян кечирилмяк цчцн мяркязя эюндярилир. Мцайиня
цчцн гяза мяркязиня эялян чаьырышчылар икиэцнлцк азугялярини дя
юзляри иля эятирмяли идиляр. Йолда вя гяза мяркязиндя онлар юз щесабына гидаланмалы идиляр. Хидмятя йарарлылыьы тясдиг олундугдан
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сонра ися онлар щюкумят щесабына гатарларла хидмят йериня эюндярилмяли идиляр.
„ Аты иля эялян чаьырышчылар мцвафиг щисся вя бюлмяляря эюндярилмяли идиляр.
„ Яхзи-ясэяр комиссийасыны кечдикдян сонра чаьырышчылар ясэяр
идаряси тяряфиндян иашя вя тяъщизатла тямин едилмяли иди.
„ Мювъуд олан Милли Мцдафия ъямиййятляри ящалини вя чаьырышчылары хидмятя марагландырмаг цчцн лазыми тяблиьат вя тяшвигат
ишляри апармалы идиляр.
„ Яхзи-ясэяр шюбяляринин щярби комиссийалары чаьырышчыларла
апардыьы ишин щесабатыны яхзи-ясэяр идарясинин щярби комиссийасына
тягдим етмяли иди.
„ Йерляшдирмя комиссийасы яхзи-ясэяр комиссийаларындан кечян
чаьырышчыларын, щабеля шюбяляря эялмиш забитлярин эеъялямяси цчцн
йер тапмалы вя щейванларла баьлы лазыми тядарцкц эюрмяли иди.
„ Йерляшдирмя комиссийасы чаьырышчылар арасында айаггабы усталарыны сечмяли вя онлары айрыъа йерляшдирмяли иди.
„ Милли Мцдафия Ъямиййятиня аидиййаты олан гадынлар ясэярляря
гайьы истигамятиндя кюйняк, ъораб вя диэяр яшйаларын щазырланмасыны давам етдирмяли идиляр.
„ Щярби комиссийалар щейванларын вя няглиййат вясаитляринин сяфярбярлийи иля мяшьул олмалы идиляр. Щейванлардан дамазлыг оланлар, хцсуси ъинсдян оланлар, ъаван оланлар сяфярбярлийя алынмамалы
идиляр. Сечилмиш щейванларын пулу йа дярщал юдянилир, йа да щейванлар нисйя алынырды. Наьд пул олмадыгда щейван сащибляриня хцсуси
бир сяняд верилирди. Ясэяр комиссийасы ящали тяряфиндян щядиййя кими верилян щейванлары да хидмятя гябул едирди.
„ Няглиййат вясаити цзря комиссийалар ящали тяряфиндян дахил
олан яризя вя шикайятляря дя бахмалы вя мцвафиг гярарлар гябул етмяли иди.
„ Ясэяр идаряси комиссийасы иля Йерляшдирмя комиссийасы Эюйчайда ня гядяр чаьырышчыны йатаъаг вя иашя иля тямин едяъякляри барядя вя эюрцлмцш ишляр щаггында Гафгаз Ислам Ордусу команданлыьынын яркани-щярб ряисиня мялумат вермяли идиляр (220).
Яхзи-ясэяр шюбяляриндя мцайинядян кечян чаьырышчыларын ашаьыдакы форма цзря сийащысы тутулурду (221):
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сыра нюмряси …………...........................................................…….
аиля исми………………...............................................................…
вилайяти ……………………...........................................................
йашы…………………………………………………………………
гясябя ………………………………………………………..…..
доьулдуьу йер………………………………………………….....
яхзи-ясэяр шюбя ряиси ….......................……………………..…
сяняти вя савады……………………………………………….….
кянд вя мящялляси………………………………………………..
силащлы вя йа силащсыз олмасы……………………………………..
ев нюмряси……………………………………………………..…
ещтийат забит намизядлийиня щаггы олмасы ……………………….
исми …………………...........................................................……..
мящялли мяртябяси……………………………………….………..
atasının adı.......................................................................................
гейд………………………………………………………….……
Милли гошун щиссяляринин тяшкилинин эенишляндирилмяси иля
няглиййат вясаитляриня, миник вя йцк щейванларына олан ещтийаъ да
артмагда иди. Бу ещтийаъы арадан галдырмаг цчцн 1918-ъи ил август
айынын 12-дя Ислам Ордусу команданлыьы тяряфиндян мцвафиг ямр
имзаланды. Щямин ямрдя дейилирди:
„ Азярбайъанда арабаларла бярабяр, арабачы вя дявячилярин дя
ордуйа ъялб олунмасы нязярдя тутулур.
„ Арабачыларын вя дявячилярин, щабеля щейванларын вя дявялярин
иашяси орду тяряфиндян тямин олунаъаг.
„ Щяр бир яхзи-ясэяр шюбясиндя байтар щякими вя забитлярдян
тяшкил олунмуш комиссийа няглиййат васитяляринин вя щейванларын
гейдиййатыны апармалы иди.
„ Мцраъият едян шяхслярин араба вя щейванлары бу комиссийа
тяряфиндян мцайинядян кечирилмяли иди.
„ Бу ямр алынан кими яхзи-ясэяр шюбяляри онун иърасы истигамятиндя фяалиййятя башламалы иди.
„ Ордуйа сяфярбяр едилян щейванлар дцшмян эцлляляриндян юлдцкляри тягдирдя онун гиймяти орду тяряфиндян юдянмяли иди (222).
Еля щямин эцн, йяни августун 12-дя имзаланмыш башга бир ямр
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ися чаьырышчыларын хидмятя ъялб едилмясинин сцрятляндирилмяси иля
баьлы иди. Бу ямрдя эюстярилирди ки, артыг 19 йашындан 34 йашына гядяр оланлар ясэярлийя ъялб олунмалыдырлар. Ямрдя Азярбайъанын
милли гошун щиссяляринин комплектляшдирилмясиня хцсуси диггят
йетирилирди. Орада, щятта щансы гязанын щансы алай цзяриндя тящким
олундуьу да тясбит едилмишди. Йяни гязалардан топланан чаьырышчылар тящким олундуглары алайа эюндярилмяли идиляр. Ямря ясасян
бу, ашаьыдакы шякилдя тясбит олунмушду (223):
Газах гязасы„1-ъи пийада алайы;
Шуша вя Гарабаь гязасы„2-ъи пийада алайы;
Аьдаш гязасы„4-ъц алайын 1-ъи вя 2-ъи табору вя ики сцвари
бюлцйц;
Ъаваншир гязасы„4-ъц алайын 3-ъц табору.
Яслиндя, чаьырышын ярази принсипи гябул едилмишди. Йяни щяр бир
чаьырышчы йашадыьы гяза дахилиндя щярби хидмятини кечмяли иди. Щяр
гязада тящким олунан щиссянин тялябиндян артыг чаьырышчы топланардыса, онлара мющлят вериля билярди. Ямрдя бир таборда 1500 няфяр
олаъаьы эюстярилирди. Анъаг бунун мцвяггяти щал олдуьу, йа штатын
эенишляндирилдийи вя йа ялавя ещтийат гцввянин топланмасы иля баьлы
олдуьу билдирилмирди. Чцнки тясдиг олунмуш штатлара эюря, алайын вя
таборун сай тяркиби бу гядяр дейилди. Мясялян, пийада алайынын
штаты ашаьыдакы кими иди (224):

1

щейван
миник
йцк
1

1

1

1
1

1
1

штатларын ады
Алай командири
(гаймягам миралай)
Командир йавяри
(мцлазим)
Байтар щякими
Аьырлыг команданы
(мцлаз.)
Йазычы (онбашы)
Йазычы (няфяр)
Хидмят няфяри
Рабитячи

забит

сырави щейят
револвер
тцфянэ

1
1
1
5
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Ямр няфяри
Няглиййат онбашысы
Алайын аьырлыг
йекуну
Цч табор
Алайын йекуну

57
61

5

1
1
1

8

264
270

2356
2366

36
48

236
236

Цчбюлцклц таборун штаты ися беля иди: забит 19 няфяр, сырави щейят„772 няфяр, миник щейваны 12 баш, йцк щейваны„76 баш. Щяр бир
бюлцкдя 280 няфяр сырави щейят, 1 миник аты вя 22 йцк аты вар иди
(225).
12 август тарихли ямрдя чаьырышчыларын силащлары, щейванлары вя
няглиййат васитяляри иля бирликдя ордуйа ъялб олунмасы нязярдя тутулмушду. Щяр бир алай ярзаг голу тяшкил етмяли иди. Бу ярзаг голларында ян азы 50 ядяд араба вя ону чякяъяк йцк щейванлары олмалы иди. Бу гядяр щейван вя вясаит дя ящалидян топланмалы иди. Ямря
ясасян алай командирляри йерляшдикляри гязаларда чаьырышчыларын
топланмасы, сяфярбярлийин апарылмасы иля мяшьул олмалы вя щяр ики
эцндян бир эюрцлян ишляр барядя орду команданлыьына мялумат
тягдим етмяли иди( 226).
Бу ямрдян ики эцн сонра, йяни августун 14-дя имзаланан ямрдя билдирилирди ки, 2-ъи пийада алайынын гярарэащы Аьдамда, таборлары ися Аьдам, Гарабулаг вя Зянэиланда йерляшдикляриндян бу
щиссяляря чаьырышчы да щямин яразилярдян топланмалы иди. Анъаг
истисна щал кими гейд едилирди ки, ермяни кяндляри иля гоншу олан
Азярбайъан кяндляриндян чаьырышчылар топланмасын ки, онлар щялялик юз кяндлярини мцдафия едя билсинляр (227).
Бцтцн бу тялимат, ямр вя сярянъамлар ясасында 1918-ъи илин йайында Азярбайъанын ишьал алтында олмайан яразиляриндя эениш чаьырыш вя сяфярбярлик ишляри апарылды. Бу ишляр щям щярби мцкялляфиййятли олан чаьырышчыларын, щям дя кюнцллцлярин топланмасы истигамятиндя апарылырды. Мювъуд олан архив сянядляри дя дейилянляри тясдиг
едир. 1918-ъи ил ийун айында чаьырыш вя сяфярбярлийин апарылмасы иля
баьлы бир нечя факт йухарыда эюстярилмишдир. Сонракы айлар бу сащядяки фяаллыг даща да артды. Мясялян, 1918-ъи ил ийул айынын 7-ня
олан сяняддя Нуру паша Аьдаш вя Халдан ятрафында йыьылмыш гцввялярин Мцсцслцйя эюндярилмясини тяляб едирди. Ийулун 9-на аид
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олан сяняддя ися Газах ятрафындан 350 няфяр силащсыз кюнцллцnün
топландыьы билдирилирди (228). Ийулун 2-ня аид олан мялуматда
Аьдамда 162 атлынын йыьылдыьы, 6 ийула аид олан мялуматда Шушада
28 сцваридян ибарят инзибат бюлцйцнцн вя 70 няфярдян ибарят пийада бюлцйцнцн тяшкил едилдийи, 7 ийула олан мялуматда Аьдамда
йыьылан атлыларын сайынын 320-йя чатдырылдыьы вя нювбяти ики эцндя
даща 70 атлы топланылаъаьы (229), 27 ийула аид олан мялуматда Аьдамда топланан гцввядян 300 няфярин Эянъяйя эюндярилмяси, 29
ийула аид олан мялуматда Аьдамда даща 162 сцваринин топландыьы
(230) билдирилирди.
Август айынын икинъи йарысында 3-ъц алайын тяркибиндя 19 кичик
забит, 1 баш чавуш, 14 чавуш, 8 онбашы, 51 сцвари, 8 ямр няфяри, 460
ясэяр мювъуд иди. 4-ъц Аьдаш алайынын биринъи таборунун mövcudu„665 няфяр, икинъи таборунун мювъуду„662 няфяр, 3-ъц таборунун мювъуду„701 няфяр, 2-ъи Аьдам алайынын биринъи таборунун
мювъуду„373 няфяр, 2-ъи таборунун мювъуду„520 няфяр, атлы
сцвари бюлцйцнцн мювъуду 125 няфяр иди. Шяки дястясиндя олан
252 няфярин сайы бир нечя эцн ярзиндя 285-я чатдырылмышды. Бярдя
ятрафындакы щиссялярдя пийадаларын сайы 472 няфяр, сцварилярин сайы
ися 245 няфяря чатмышды. Тяртярдя 245 няфяр сцвари топланмышды
(231). Бу рягямляр апарылан ишлярин нятиъяси кими вахташыры олараг
дяйиширди. Мялуматларын гытлыьы цзцндян чаьырыш вя сяфярбярлик
ишинин нятиъяляринин бцтюв мянзярясини йаратмаг чятин олса да, бу
просес Ислам Ордусу команданлыьынын вя Азярбайъан щюкумятинин ъидди нязаряти алтында иди вя истяр Бакынын азад едилмясиня гядяр, истярся дя Бакынын азад едилмясиндян сонра бу сащяйя нязарят бир ан да олса зяифлямямишди.
Щейванларын сяфярбярлийи истигамятиндя дя мцяййян ишляр эюрцлцрдц. 1918-ъи ил ийул айынын 1-дя Гафгаз Ислам Ордусунда 2374
щейван мювъуд идися, 15 эцндян сонра бу рягям 2417 олду. 15
эцн ярзиндя 297 щейван тяляф олмуш, явязиндя ися 340 йени
щейван сяфярбярлийя алынмышды (232).
Ялдя едилян нятиъялярля бярабяр, чаьырыш вя сяфярбярлик ишиня
мясул олан шяхсляр бир сыра чятинликлярля дя гаршылашмышдылар ки, бу
да онлардан ялавя сяй вя зящмят тяляб едирди. Мясялян, Ъябрайыл
команданы йазырды ки, бурада кяндляри эяздим вя бир-бириня дцш348

мян олмайан кянд эюрмядим. Кяндляр арасындакы бу гарышыглыг
щеч шцбщясиз ки, сяфярбярлик ишинин тяшкилиня дя якс-тясир эюстярирди.
Ъябрайыл команданы Исмайыл Фяхри бяй бу ишлярин дцзэцн гурулмасы цчцн узун мцддят кяндляр арасындакы ган дцшмянчилийинин ортадан эютцрцлмяси иля мяшьул олмушду(233).
Аьдам команданы Орду команданлыьына ийулун 2-дя вердийи
мялуматда билдирирди ки, гязада сяфярбярлик ишини мяъбуриййят алтында кечирмишдир. Топланан сцварилярин яксяриййяти гачыб-даьылдылар. Сахлайа билдийимиз 162 атлыны гачыб-даьылмасын дейя мцшайият
алтында Бярдяйя эюндярдим. Гяза команданы гачыб-даьылан атлыларын йенидян топланмасы иля мяшьул олаъаьыны гейд едирди (234).
Ийул айынын 12-дя Йевлах кюрпцсцндя тяйин едилдикляри мянтягядян иъазясиз эери гайыдан 90 кюнцллц сцвари сахланмышды. Сонрадан онлар йенидян Орду команданлыьынын сялащиййятиня эюндярилдиляр. Щямин айын 19-да ися ъябщя хяттиндян, Падар ятрафындан
200 нухалы сцвари фярарилик етмишди (235). Беля щалларын тякрарланмамасы цчцн щисся командирляри тяряфиндян нязарятин эцъляндирилмясиня диггят артырылырды.
Гязалардакы ясэяри тяшкилат щаггындакы тялиматда да бу нязарятин эцъляндирилмяси цчцн бязи тядбирляр нязярдя тутулмушду.
Тялимат Бакы шящяри азад едилдикдян сонра гябул едилмишди. Бурада билдирилирди ки, щяр гяза мяркязиндя бир инзибат бюлцйц тяшкил
едиляъяк вя онун тяркибиндя ян азы 30 няфяр олаъагдыр. Бундан
башга, чаьырыш ишинин эцъляндирилмяси дя бу тялиматда тясбит едилмишди. Щямин тялимата эюря, чаьырышчыларын йени йаш сензи 20„30
йашлары арасында мцяййянляшдирилмишди (236).
Чаьырыш вя сяфярбярлик ишиндя ейни заманда бу сащяйя мясул
олан шяхслярин сящлянкарлыьы цзцндян баш верян нюгсанлар да
мювъуд иди. 1918-ъи илин декабрында Азярбайъан Халг Ъцмщуриййятинин щярби назири С.Мещмандаров фярариликля мцбаризянин эцъляндирилмяси цчцн Дахили Ишляр назириня йаздыьы мяктубунда бу бяланын
кюкцнцн щяля Qafqaz islam Ordusu dövründə гойулдуьуну билдирирди. Онун фикринъя, бунун ясас сябябляриндян бири бир сыра Османлы
забитляри тяряфиндян рящбярлик едилян яхзи-ясэяр шюбяляринин фяалиййятинин дцзэцн тяшкил едилмямяси иля баьлы иди. Яхзи-ясэяр шюбяляринин bəzi ряисляри чаьырышын тяшкили цчцн ялляриндя ясас тутмалы
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олдуглары сянядляря bir çox hallarda мящял гоймурдулар вя бу иши,
ясасян, юз istəkləri əsasında гурмаьа чалышырдылар. Бязи imkanlı
шяхсляр əxzi-əsgər şöbələri ilə гейри-гануни ялагяляр йарадыр вя
мцяййян мябляь ясасында ювладларыны ясэяри хидмятдян азад
едирдиляр (237).
Чаьырыш вя сяфярбярлик ишинин апарылмасы иля йанашы тяъавцз
тящлцкясинин мювъуд олдуьу мянтягялярдя «Акынчы дястяляри» дейилян дястяляр дя тяшкил едилмяли иди. Бу дястяляр кюнцллц дястяляр
иди. Силащы олан ящали (чаьырыша дцшмяйян) бу дястяляря дахил олмалы идиляр. Щямин дястянин вязифяси мянтягянин тящлцкясизлийини
тямин етмяк иди. Акынчы бюлцйцнцн тяркиби 150 няфяр олмалы иди.
Щяр бюлцйя йерли ящалидян нцфуз сащиби олан бир шяхс командир
сечилмяли иди. Бюлцкдя щяр 50 няфяря бир мцлазим вя щяр бюлцйя
ися бир йцзбашы тяйин олунмалы иди. Бюлцкдяки забитлярин вя бюлцк
цзвляринин тялим-тярбийя иля мяшьул олмасыны мянтягя команданы
тямин етмяли иди. Дястя цзвляри юз евляриндя йашамалы идиляр. Ишаря
олан кими дярщал ян азы цчэцнлцк азугя иля тяйин олунмуш
мянтягялярдя топланмалы идиляр (238).
1918-ъи ил ийун айынын яввялляриндя Шуша ятрафында вязиййят
мцряккяб олдуьу цчцн орада артыг беля бир дястянин йарадылмасына
башланмасы гярара алынмышды (239).
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VI ФЯСИЛ
QAFQAZ ĠSLAM ORDUSUNUN AZƏRBAYCANIN ƏRAZĠ
BÜTÖVLÜYÜ UĞRUNDA MÜBARĠZƏSĠ
1. Gəncə ermənilərinin tərk-silah edilməsi
Тцрк гошун щиссяляри Азярбайъана эялдийи эцндян ağır дюйцш
шяраитиня дцшдцляр. Çünki bолшевик-дашнак гошунлары щям Шамахы
йолу иля, щям дя дямир йолу хятти бойунъа гярбя доьру ирялилямякдя иди. Беля бир вахтда щяр щансы бир лянэлик эюстярмяк ялавя
нечя-нечя кяндин итирилмяси, ганлар бащасына эери гайтарылаъаг
мювгелярин ялдян верилмяси демяк иди. Гяти вя сцрятли тядбирлярин
щяйата кечирилмямяси щям дя ня гядяр инсанын юз йурд-йувасындан говулмасы, язаб вя ишэянъяляря дцчар олмасы иля нятиъяляня билярди. Она эюря дя Гафгаз Ислам Ордусу команданлыьы тцрк
гошунлары йетишяня кими шяргя доьру щярякятин башланмасына гярар
верди. Анъаг 5-ъи Гафгаз diviziyasının ясас гцввяляри йетишяняъян
Нуру паша Эянъя ятрафында мювъуд олан тящлцкяни арадан галдырмаьы, бурадакы ермяниляри тярк-силащ етмяйи вя беляликля ъябщя
архасыны мющкямляндирмяйи мягсядяуйьун билди. Щямин вахт
Эянъянин ермяни məhəlləsində xeyli sayda ермяни йашайырды. Онлар шящярин Эянъя чайы иля айрылан шярг щиссясиндя йерляшмишдиляр.
Ермянилярин бу тяъавцзкар ямялляри нятиъясиндя шящярин шярг
щиссяси иля гярб щиссяси арасындакы ялагяляр демяк олар ки, кясилмишди. Азярбайъанлылардан кимся шящярин шярг щиссясиня кечиб орада сярбяст долана билмирди. Шящярин шярг щиссясиндя йерляшян ермяниляр юз хислятляри етибариля щеч шцбщясиз ки, тцрк гошунларынын
Азярбайъана эялмяси вя Эянъядя гярарэащ йаратмалары иля
разылаша билмирдиляр. Онлар даща чох Шаумйан ордусунун Эянъяйя
доьру сцрятля щярякятинин интизарында идиляр вя Гафгаз Ислам Ордусу щиссяляриня архадан зярбя вурмаг цчцн кифайят гядяр щярби эцъя малик идиляр. Онларын хейли гцввяси вар иди. Эянъянин шярг
щиссясиндя йашайан ермяниляр 600 няфярлик бир табора малик идиляр.
Щямин табор пулемйотларла вя диэяр атыъы силащларла тяъщиз олунмушду (1).
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Эянъя ермяниляринин тярк-силащ едилмясини Нуру пашанын ямри
иля 9-ъу Гафгаз алайы вя мцряттяб 2-ъи сцвари алайындан ибарят олан
Эянъя дястяси (мцфрязяси) щяйата кечирмяли иди(2). Бу дястя ийун
айынын 10-да эеъя саат 23.30-да пулемйот бюлцйцнцн бир тагымыны
гярарэащын мцщафизяси цчцн сахлайараг галан шяхси щейяти иля Эянъя чайынын гярб тяряфи иля Йеленедорф (индики Ханлар) истигамятиндя
щярякятя башлады. Беля узун бир йол кечмякдя мягсяд ондан
ибарят иди ки, дястя Йеленедорф йахынлыьында Эянъя чайынын шярг
тяряфиня адласын вя бурадан да йенидян Эянъяйя доьру ирялиляйяряк ермяниляр йашайан шярг щиссяни архадан мцщасиряйя алсын. О
заман Йеленедорф ящалисинин ясасыны алманлар тяшкил едирдиляр.
Бурадакы алман иъмасы да бир милли табор тяшкил етмишди. Бу алман
таборунда 4 ядяд пулемйот вя диэяр силащлар вар иди. Həmin табор
йерли ящалинин мцдафияси мягсядиля тяшкил едилмишди. Она эюря ондан Эянъя ящалиси цчцн щяр щансы бир тящлцкя эюзлянилмирди. Бунунла беля, Эянъя дястясинин рящбярлийи бу табордан да ермяниляр
ялейщиня бирэя мцбаризядя истифадя етмяйи гярара алды. Эянъя дястясинин команданлыьы тяряфиндян алман таборуна ямякдашлыг тяклиф
едилди. Якс тягдирдя алман таборунун тярк-силащ едиляъяйи билдирилди. Алман табору мцгавимят эюстярилмясинин мянасыз олдуьуну
анлайыб Эянъя дястяси иля бирэя фяалиййят эюстярмяйя разы олду.
Дястя командиринин гярары иля алман табору Зурнабад„Щаъыкянд
хяттиндя йерляшдирилди. Бунунла да Эянъя ермяниляринин ятрафдакы
ермяни кяндляри иля ялагяляри кясилмиш олду. Алман таборунун
эюстярилян мянтягялярдя йерляшдирилмяси яслиндя, Эянъянин шярг
щиссясинин мцщасирясинин бир елементи иди. Бу таборун фяалиййятиня
там архайынчылыг ялдя етмяк цчцн онун команданлыьына тцрк забити
тяйин едилди (3).
Ийунун 11-дя Эянъя дястяси ермяни мящяллясини мцщасиря етди.
İlk döyüş tapşırığı alanlar içərisində bölük komandiri Mucib Kamalyeri də var idi. O, öz xatirələrində Gəncə ermənilərinin tərk-silah edilməsini belə təsvir edirdi: «Böyük Gəncə şəhərinin xəritəsinə baxılacaq olursa, erməni məhəllələrini çevrələyən bağların
gerilərində, türk bölgəsi tərəfindən geniş bir düzlüyün varlığı gözə
çarpır. Ertəsi sabahın alaca karanlığında alayımız işdə bir düzlüyün
üzərində səffi-hərb nizamında toplandı. Daha gerilərimizdə bir
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azəri səhra batareyası açıqlıqda yer almışdı» (3a).

Gəncədə mövcud olan silahlı erməni dəstəsinin tərk-silah
edilməsi üçün keçirilən döyüĢün planı (kitabdakı xəritələr
RüĢdünün «Büyük harpte Bakü yollarında» kitabından
götürülmüĢdür.)
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M.Kamalyerinin sonrakı qeydlərindən hiss olunur ki, alay komandiri Cəmil Cahid bəy ermənilərin tərk-silah olunmasına dinc
şəkildə nail olmaq istəyirdi. Görünür, elə bunun üçün idi ki, alay
komandiri tabor komandirlərini ətrafına toplayıb onlarla uzun-uzadı
müzakirələr apardı. Səhər saat 9 radələrində Gəncənin erməni məhəlləsinin nümayəndələri də Cəmil Cahid bəyin yanına gəldilər. Bu
nümayəndəlik 5 nəfərdən ibarət idi və onlardan biri də erməni keşişi idi: «Cəbhə aldığımız erməni məhəlləsi tərəfindən gələn yol
üzərindən iki arabanın bizim tərəfə doğru irəlilədiyi göründü. Bəyaz bayraqlar sallanırdı. Arabalar tam qarşımızda durdu. Enənlərin
içində bir papaz da vardı. Bu adamlar beş kişi idilər. Daha əvvəldən
tanıyırlarmış kimi alay komandanının bulunduğu topluluğa doğru
yürüdülər. Mübaliğəli salamlardan sonra 10–15 dəqiqə konuşmadan sonra komutanla birlikdə həmən müayinə nizamına keçən taborlarımızın önündən yavaş-yavaş keçdilər. Həpimizi ayrı-ayrı süzürlərdi. Erməni heyəti Cəmil Cahid bəyə vida edib ayrılarkən tabor komandanımız taborun eşidəcək bir səslə bu bilgini verdi:
– Gəncə erməniləri bolşevik ixtilalından sonra o bölgədəki
köylü ermənilərlə silahlanmışlar, vaxtilə rus ordularında subaylıq
yapmış kişilərin komutası altında əsgəri birliklər təşkil edərək
müstəqil bir idarə qurmuşlar və Azərbaycan hökumətini tanımamışlardır. Ancaq Osmanlı ordusu Gəncəyə girdiyi təqdirdə mal və
canlarını onun hökumətinin himayəsinə, ədalətinə təslim edəcəklərini bildirmişlər» (4).
Osmanlı zabitlərində belə bir təsəvvür yaranmışdı ki, Gəncə erməniləri doğrudan da, tərk-silah olunmağa hazırdırlar və onların
verdiyi vədə etibar etmək olar. Hətta dəstənin şəxsi heyətinə istirahət belə verilmişdi və güman edilirdi ki, vəd olunan vaxt yetişəndə ermənilər öz silahlarını gətirib təhvil verəcəklər. Lakin bu,
heç də belə olmadı və tezliklə Osmanlı zabitləri başa düşdülər ki,
nümayəndə heyətinin göndərilməsi də ermənilərin əl atdığı məkrli
oyundur. Saat 11 radələrində Cəmil Cahid bəy bəzi bölmə komandirlərinə erməni məhəlləsinə doğru irəliləmək əmri verdi. Verilən
tapşırığa əsasən Osmanlı bölmələri erməni məhəlləsində olan poç362

tu, hotelləri və rəsmi qurumların yerləşdiyi binaları nəzarət altına
almalı idilər. Sonradan Osmanlı bölmələrinə azərbaycanlı zabit
Səməd bəy Rəfibəyov da qoşuldu. Bölmələr erməni məhəlləsinə
yaxınlaşarkən erməni silahlıları tərəfindən atəşə tutuldular. Ermənilərin əlverişli mövqelər tutması onlara qarşı müqavimət göstərilməsini xeyli dərəcədə çətinləşdirdi. Bu da Qafqaz İslam Ordusu
hərbçiləri arasında ilk itkilərə yol açdı.
Dəstə komandirinin tapşırığı ilə döyüşə süvarilər də qatılmışdı.
Пийада гцввяляри йахынлашанда сöвариляр шимал-шяргя чякиляряк
мцщасиря хяттини эенишляндирмяли идиляр. Сцвари алайынын ясэяр вя
забитляри дюйцшгабаьы мювге тутмаг яряфясиндя 4 ермяни мцшащидячисини вя кешикчисини ясир эютцрдцляр. Бунун ардынъа 2 забит ермяни мящяллясиня эюндярилди ки, онлара тярк-силащ олмаьын зярурилийини анлатсын. Бу ъящд уьурсузлуьа дцчар олду. Ермяниляr няинки щеч бир тяклифи гябул етмядиляр, яксиня щямин забитляря атяш ачдылар. Сонра да бцтцн гцввяляри иля щцъума кечяряк Эянъя дястясинин бюлмялярини, хцсусиля дя 9-ъу Гафгаз алайынын бюлмялярини
мцщасиряйя алмаьа ъящд эюстярдиляр. Вязиййят еля бир тящлцкяли
характер алды ки, дястя команданлыьы бюлмяляри эери чякмяк
мяъбуриййятиндя галды. Bölük komandiri M.Kamalyeri iştirakçısı
olduğu döyüşü belə təsvir edirdi: «Artıq ətrafımız yavaş-yavaş saralır, ağacların təpəsindən üzərimizə atəş edilir. Az sonra içində düşürüldüyümüz karğaşalıqdan cəsarət alan 20–30 qədər erməni fədaisi üzərimizə atıldı. Qarşı tərəf atəşi kəsdi. Bundan sonra talimini
heç yapmadığımız sokak müharibəsinin ən müdhiş bir anı başladı.
Subaylar ilk dəfə tapançalarını kullanırlar, süngü taxmağa vaxt
bulmayan mehmetciklər də türlü təcrübələrinin verdiyi tərifəsığmaz ustalıqla saldırğanları təpəliyirlərdi. Boğuşma az sürdü. Sonunda sağ qalan 15-ə qədər basqınçı birdən-birə ortadan qeyb oldular. Biz də bu fürsətdən istifadə edərək 10 ağır yaralımızı sırtlarda
daşıyaraq yavaş-yavaş geri çəkilməyə başladıq. Ən irəlidəki manqamızdan şəhid düşən dörd əri orada buraxmağa məcbur qaldıq» .
Бурада баш верян аьыр дюйцшцн эедишиндя Эянъя дястясиндян
13 няфяр шящид олду, бири забит олмагла 7 няфяр ися йараланды (4a).
Эянъя дястясинин бюлмяляри бир гядяр эери чякился дя, етибарлы
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мювге тутараг ермяни силащлыларына ъаваб верди. Дюйцш ахшама гядяр давам етди. Эцн ярзиндя дястя команданлыьы Йеленедорфдан
олан бир алман васитясиля ермяниляря хябяр эюндярди ки, яэяр атяши
дайандырыб тяслим олмасалар, ермяни мящялляси топлардан бомбардман едиляъяк. Бу хябяри аландан сонра саат 11-дя бир кешиш,
бир ермяни забити вя бир комиссар ялляриндя аь байраг дястя команданлыьынын гярарэащына эялдиляр. Данышыглардан сонра онлар
тярк-силащ олмаьа разылыг вердиляр. Ахшам саат 17-йя кими онлара
мющлят верилди. Лакин верилян вахт ярзиндя ермяниляр вядляриня
ямял етмядиляр. Онда dястя команданлыьы Йеленедорфда йашайан
бир ермяни васитясиля ермяни мящяллясиня хябяр эюндярди ки, онлар
тярк-силащ олмазса, саат 18-дя топ атяшляриня башланаъаг вя бундан сонра кимдя силащ тутуларса, дярщал едам едиляъякдир. Анъаг
вахтын кечдийи вя ахшамын дцшдцйц цчцн ямялиййатын o biri эцн,
йяни ийунун 12-дя давам етдирилмяси гярара алынды.
Ийун айынын 11-дя баш верян дюйцш ермянилярин нисби уьуру иля
баша чатды. Бу ъящят ермяни тяряфинин ящвал-рущиййясини галдырды.
Ермянилярин эюстярдийи илк мцгавимят, щабеля верилян иткиляр тцрк
гошун щиссяləриня ися мянфи тясир эюстяря билярди. Буну нязяря алараг Эянъя дястясинин командири айын 12-дя гятиййятли аддымлар
атараг ермяни силащлыларыны тярк-силащ етмяйи вя ютянэцнкц дюйцшдян йаранан аьыр тяяссцраты арадан галдырмаьы гярарлашдырды.
Онун планы беля иди ки, ермяниляр кюнцллц сурятдя тярк-силащ олмаздыларса, бюлмялярi ермяни мящялляси цзяриня щялледиъи щцъума
истигамятляндирсин. Бундан яввял ися топлардан ермяни мящяллясиня бир нечя хябярдарлыг атяши ачылсын. Топ мярмиляри аз олдуьу
цчцн чох атяш ачмаг имканы йох иди. Сящярин ачылмасы иля бу планын щяйата кечирилмясиня башланды. Топлардан атылан атяшляр сярраст
олмасалар да, онларын давам етдириляъяйи горхусу ермянилярин
ирадясини гырды вя бунунла да ермяни силащлылары тярк-силаща разы олдугларыны билдирдиляр (5). Еля щямин эцн гошун щиссяляри ермяни
мящяллясиня эириб силащларын топланмасына башлады. Эцн ярзиндя
150 ядяд силащ йыьылса да, Нуру пашанын фикринъя, ермяниляр юз силащларынын бир щиссясини эизлятмишдиляр (6). Ийун айынын 13-ц вя
14-дя ермяни мящялляси мцщасирядя сахланылды вя орада силащ топланılмасы давам етдирилди.
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Гафгаз Ислам Ордусуна архадан эюзлянилян тящлцкя тякъя ермянилярля баьлы дейилди. Тцркийянин Гафгаз сийасяти иля барыша
билмяйян Алманийанын эцръцлярин васитясиля həyata keчirilən тяъавцзкарлыьы ийун айынын сонларында эенишлянмяйя башлады(7).
Щямин айын 24-дя Шярг Ордулар Групу команданы Вещиб паша
Нуру пашайа эюндярдийи телеграмында билдирирди ки, Азярбайъан
яразисиндя Османлы ордусундан башга диэяр бир орду ола билмяз.
О, алман-эцръц гцввялярини нязярдя тутараг гейд едирди ки, яэяр
кимся бу тялябля разылашмаса, онда мящв едиlsiн(8).
Еля щямин тарихдя Вещиб паша Нуру пашайа эюндярдийи башга
бир телеграмында эюстярирди ки, Газах вя Загатала Азярбайъана
аиддир. Яэяр бу яразиляря кянар силащлы гцввя дахил оларса, онлара
силащла да ъаваб верин вя Азярбайъан яразиляриндян чыхарын (9).
Азярбайъанын Эцръцстанла сярщядляринин горунмасы цчцн Qafqaz İslam Ordusu komandanlığı тяряфиндян лазыми тядбирляр эюрцлцрдц. Мялумдур ки, tцрк-Азярбайъан гцввяляри иля алман гцввяляри
арасында тоггушмалар да олмушду. Сярщяд хятляринин позулмасынын
гаршысыны алмаг цчцн щям Газах истигамятиндя, щям дя Загатала
истигамятиндя силащлы гцввяляр сахланылырды. Бу гцввялярин тяркибиндя щям низами, щям дя кюнцллц бюлмяляр вар иди.
2. Эюйчай ятрафында баш верян дюйцшляр
Məlumdur ki, Азярбайъан Халг Ъцмщуриййятинин дявяти иля
тцрк гошун щиссяляринин Эянъяйя эялмяси, Нуру пашанын команданлыьы алтында Гафгаз Ислам Ордусунун тяшкил едилмяси, Азярбайъанын милли гошун щиссяляринин йенидян гурулмасына башланмасы
Бакы Халг Комиссарлары Советинин рящбярлийини ъидди тяшвишя салмышды. Бцтцн Cənubi Qafqazı советлярин байраьы алтына эятирмяк
истяйян С.Шаумйан вя онун мяслякдашлары йахшы анлайырдылар ки,
Гафгаз Ислам Ордусунун fəaliyyətinin genişlənməsi болшевиклярин
ниййятляринин реаллашмасына имкан вермяйяъякдир. Она эюря дя
Бакы Халг Комиссарлары Совети рящбярлийи Русийа болшевик щюкумятинин щярби йардымына дайагланараг мювъуд бцтцн гцввяляри
сяфярбярлийя алыб Cəncə üzərinə гяти щцъума кечмяйи вя бунунла
да щярби тяшяббцсц яля алмаьы гярарлашдырды.
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С.Шаумйан башланан щцъумун болшевикляр цчцн уьурла нятиъяляняъяйиня дяриндян ямин иди. О, 1918-ъи ил ийун айынын яввялляриндя В.Лениня эюндярдийи мяктубунда билдирирди ки, биз юзцмцзц чох мющкям щесаб едирик (10). Эюрцнцр, еля бунун цчцн иди
ки, Бакы болшевикляринин лидери Йевлаха чатыб Кцр чайы бойунъа
мцдафия мювгеляри тутмаqlа гане олмур, бурадан Йелизаветпол
(Эянъя) вя сонра да Тифлис цзяриня щцъум етмяйи планлашдырырды.
Тцрк-Азярбайъан гошунларына гаршы дюйцшлярин башланмасындан аз
сонра В.Лениня йаздыьы башга бир мяктубунда С.Шауmйан щярби
планлары барядя беля йазырды: «Ялбяття, биз буну эюзляйирдик вя
юзцмцзц мющкямляндирирдик. Анъаг зянн едирям ки, Бакыдакы
вятяндаш мцщарибясиндян дярщал сонра аз гцввялярля ора (Эянъяйя„ред.) щярякят етсяйдик, даща йахшы оларды. Онда вязиййят даща
ялверишли иди вя биз Батумда вя Батум данышыгларындан сонра
(Батумда Османлы дювляти иля Cənubi Qafqaz дювлятляри арасында
мцгавиляляр баьланмасы нязярдя тутуluр„М.С.) бцтцн баш верянлярин гаршысыны ала билярдик. ...Бизим цчцн бир шей айдындыр. Иряли
эетмяк лазымдыр. Биз фикирляширдик ки, Йевлаха гядяр эедяк, орада
бир гядяр дайаныб иряли Йелизаветпола эедяк. Бирбаша Тифлися эетмяйя ъясарят етмирдик. Анъаг ахыр вахтлар биздя бу барядя дя
сющбятляр эедир» (11).
Болшевиклярин малик олдуглары щярби гцввя дя бу планларын
щяйата кечирилмясиня мцяййян ясас верирди. Гафгаз Гырмызы Ордусунун ихтийарында олан гцввяляр istər сайъа, istərsə дя тяъщизат
бахымындан Гафгаз Ислам Ордусундан эери галмырды. С.Шаумйан
болшевик-дашнак гцввяляринин имканларыны беля гиймятляндирирди:
«Щярб ишиндян хябярдар олан адамларын орду щаггында цмуми
тяяссцраты белядир ки, бу ади совет ордусу дейил, ясл низами гошунлардыр. Русийадан эялян бцтцн йолдашлар бу орду иля таныш олдугдан
сонра щейрятлярини эизлядя билмирляр.Вя щялялик бу орду юзцнц чох
яла апарыр» (12).
С.Шаумйан яксяриййятини ермяниляр тяшкил едян вя Азярбайъан
халгыны, онун мцстягил дювлятини ган ичиндя боьмаг цчцн топлашан
silahlı dəstələri беля səxavətlə тяриф едирди. Бунунла беля, о, ялдя
етдийи нятиъялярля кифайятлянмирди вя Гырмызы Ордунун мющкямляндирилмяси давам етдирилирди. 1918-ъи ил май айынын сону, ийун
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айынын яввялляриндя Гафгаз Гырмызы ордусунун 19-ъу вя 20-ъи таборларынын тяъили тяшкилиня башланды. 19-ъу таборун ясасыны Петровск
(Мащачгала) шящярини ишьал етмиш болшевик гцввяляри тяшкил етмяли
иди. Ейни заманда хцсуси щцъум бюлцйцня вя Дямир бюлцйя кюнцллцляр топланырды. Мцщяндис вя техники бюлмялярин сцрятля дястляшдирилмяси цзяриндя дя иш апарылырды (13).
Гырмызы Ордунун сайы 18 миня чатдырылмышды. Онун да şəxsi heyətinin böyük hissəsini ермяниляр тяшкил едирди(14).
Гафгаз Гырмызы ордусунун мющкямляндирилмяси цчцн Русийа
тяряфиндян эюндярилян щярби йардымларын да арды-арасы кясилмирди.
1918-ъи ил ийун айынын еля илк эцнляриндя Русийадан 12 ядяд дюрддцймялик топ, онун екипажы вя тяъщизаты йцклянмиш гатар Бакыйа
йола салынды. Тула силащ заводундан Bakıya ися хейли сайда пулемйот, тцфянэ вя патрон эюндярилди (15).
Дяниз ишляри цзря Русийа Халг Комиссарлыьы Совети Хязяр щярби
донанмасынын эцъляндирилмяси цчцн цч кешикчи эямиси вя цч минадашыйан эями айырыб онлары етибарлы шяхси щейятля дястляшдирди(16).
Ийун айынын сонларына Тер-Габриелйан Русийадан 4 ядяд зирещли
автомобил, 13 ядяд тяййаря вя чохлу силащ, сурсат, тяъщизат эятирди.
Еля щямин эцнлярдя Бакы Халг Комиссарлары Совети Русийа Щярби
Ингилаб Шурасына эюндярдийи хащишнамядя 1-ъи Гафгаз Гырмызы
корпусунун ещтийаълары цчцн 2-3 дивизийанын, 6 ядяд тяййарянин, 6
ядяд зирещли автомобилин, 180 пулемйотун, бир нечя топун, 18 милйон тцфянэ эцллясинин, 25 мин дяст щярби эейимин вя с. айрылмасы
зярурилийини вурьулайырды(17).
Ъанлы вя техники гцввяляр артдыгъа Гафгаз Гырмызы ордусунун
рящбярлийи мцщяндис-истещкам ишляринин эцъляндирилмясиня дя хцсуси фикир верирди. Щярби вя дяниз ишляри цзря комиссар Г.Коргановун ямри иля 1918-ъи илин ийун айынын 3-дя хцсуси мцщяндис-тикинти
идарясинин вя онун сярянъамында олан 5 тикинти дястясинин, 4 фящля
артелинин тяшкилиня башланды(18).
Нящайят, кифайят гядяр гцввя вя ещтийат йарадылдыгдан сонра
Бакы Халг Комиссарлары Совети щярби вя дяниз ишляри цзря комиссар
Г.Корганов 1918-ъи ил ийун айынын 4-дя 1-ъи Гафгаз Гырмызы Корпусунун Загафгазийа дямир йолу бойунъа Щаъыгабулдан гярбя
доьру щцъума кечмяси барядя 8 сайлы ямри имзалады. Щямин ямря
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мцвафиг олараг Гырмызы Орду щиссяляринин щцъуму ийун айынын
6-да башламалы иди. Гошунларын дюйцш фяалиййятиня цмуми рящбярлийи комиссар Г.Корганов вя онун йанында йарадылмыш Щярби
Шура юз цзяриня эютцрдц(19).
Дюйцш шяраитиндя гошунларын идаря едилмясини низамлайаъаг бу
ямрля бригада командирляри йанында гырмызы комиссарлар да тяйин
едилди. 1-ъи бригаданын комиссары А.Гулойан, 2-ъи бригаданын комиссары Тер-Саркисов, 3-ъц бригаданын комиссары А.Габишев, артиллерийа ряиси йанында ися комиссар Т.Шаумйан тясдиг едилди (20).
Йяни бу дюрд комиссардан цчц ермяни иди. Гошун щиссяляринин комиссарларынын, ясасян, ермянилярдян тяйин едилмяси онун милли-етник тяркибиня вя излядийи ниййятлярин мащиййятиня тамамиля
мцвафиг иди.
Эянъяйя доьру щярякятя башламаздан яввял, ийун айынын 6-да
Г.Коргановун корпусун ясэяр вя забитляриня цнванланмыш мцраъият
характерли ямри дя башланан щцъумун няйя хидмят етдийини ачыг
эюстярирди. Щямин ямрдя бяйан едилирди ки, артыг Загафгазийада
фящля-кяндли ингилабынын талейинин, Загафгазийа халгларынын юзцнцн
талейинин щялл едилмяси вахты чатмышдыр. Эуйа Загафгазийа республикаларынын юз мцстягилликлярини елан етмяси эцръц задяэанлары иля
мцсават бяйляринин истяйи иди. Халг онлары истямир вя Азярбайъана
тцрк гошунларынын эялмяси дя халгын истяйинин яксиня олараг едилмишдир. Тцрк эенераллары гошунлары иля Бакыйа эялярлярся, Бакы фящлялярини язяъяк, совет щакимиййятини ися мящв едяъякдир. Ямрдя
даща сонра дейилирди: «Йолдаш 1-ъи Гафгаз Гырмызы Корпусунун ясэярляри! Сизин цзяринизя Загафгазийада якс-ингилаба биринъи зярбя
ендирмяк, миллиййятиндян асылы олмайараг бцтцн фящля вя кяндлиляри
бирляшдириб цсйана галдыран бир гцввя олмаг кими чох бюйцк бир
вязифя дцшцр. Гялябя чалмагла сиз Гафгаз халгларыны мящв олмагдан
хилас едяъяксиниз. Сиз нефт сянайеси мяркязи Бакыны бцтцн Совет
Республикасы цчцн хилас едяъяксиниз... Сизя Шимали Гафгаздан вя
Русийадан мцмкцн олан лазыми кюмяк эялир вя эяляъякдир»(21).
С.Шаумйан Гырмызы Орду щиссяляринин щцъума башламасыны юз
хяйалларынын щяйата кечмяси истигамятиндя илк аддым сайырды. О,
цзляшяъякляри тцрк гошунларынын эцълц олмасы барядя мялумат
алдыьыны билдирся дя, Гырмызы Ордунун онлары чятинлик чякмядян
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мяьлуб едяъяйиня ямин иди. Бу барядя о, В.Лениня эюндярдийи
мяктубунда беля йазырды: «Яэяр гаршымыздакы йалныз Йелизаветпол
(Эянъя) гулдур дястяляри олсайды, онлар ня гядяр чохсайлы олсайдылар вя щятта бцтцн меншевик эцръц гцввяляри гошулсайдылар беля
онлар бизим цчцн горхулу олмаздылар. Онлара, щятта тцрк гцввяляри
гошулсайдылар беля, бизим цчцн горхулу олмаздылар. Анъаг бизи
алманлар горхудур» (22).
Bolşevik-daşnak qüvvələri üç istiqamətdən hücuma başladılar.
Əsas qüvvələr Hacıqabul–Kürdəmir istiqamətində hücum etməli
idi. S.Şaumyanın məlumatına əsasən bu istiqamətdə 10 min nəfərlik bir dəstə hücuma qoşulmuşdu. Başqa bir məlumata görə, bu
istiqamətdə hücuma qoşulan daşnak-bolşevik qüvvələri 9 taborda
birləşdirilmişdi. Hücumun digər bir istiqaməti kimi Şamaxı–Göyçay marşrutu seçilmişdi. General Qavril Korqanovun məlumatına
görə, bu istiqamətdə 4 piyada taboru və 2 ədəd top var idi. Bolşeviklərin məlumatına görə isə Ağsu istiqamətində Qafqaz Qırmızı
Korpusunun 3-cü briqadası və 2-ci briqadasının bir hissəsi hücuma
qoşulmuşdular. Bu isə 4 tabordan çox idi. Nəhayət, hücumun başqa
bir istiqaməti kimi cənub istiqaməti seçilmişdi. Nəzərdə tutulmuşdu ki, daşnak-bolşevik qüvvələri bu istiqamətdə Salyan ətrafına
qədər irəliləsin, sonra da Kür çayına çıxarılmış hərbi gəmilər vasitəsilə çayboyu üzüyuxarı hərəkət davam etdirilsin (23).
General Qavril Korqanov Qafqaz Qırmızı Korpusunun qüvvələrini birmənalı şəkildə erməni qüvvələri adlandırırdı. Çünki bu
qüvvələrin əsasını ermənilər təşkil edirdi, onların komandirlərinin
də əksəriyyəti erməni idi. Bakı Sovetinin süqutundan sonra Bakıda
hakimiyyəti ələ almış «Sentrokaspi Diktaturasının» hərbi naziri
olan A.Baqratuninin həmin dövrdə Bakıdakı fəaliyyətini araşdıran
bir erməni tarixçisi isə bildirirdi ki, Bakıdan qərbə doğru irəliləyən
və əsasını ermənilər təşkil edən qüvvələrin məqsədi yalnız Tiflisin
ələ keçirilməsindən ibarət deyildi. Həmin qüvvələr Türkiyə ərazisinə daxil olaraq oradakı ermənilərə də öz «kömək»lərini çatdırmalı idilər (24).
Бакы-Тифлис дямир йолу бойунъа щярякят етмяли олан Гафгаз
Гырмызы Корпусунун ясас гцввяляри Щаъыгабул стансийасына
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ъямляшдирилдикдян сонра ийун айынын 10-да бурадан щцъум башланды. Бу заман онларын гаршысында Мцсялман корпусунун вя эцръц
корпусунун мцштяряк гцввяси дайанмышды. Щямин гцввяляря эцръц кнйазы, Müsəlman korpusu Tatar süvari alayının komandiri
полковник Магалов командирлик едирди. Магаловун гярарэащы
Уъарда йерляширди. Гырмызы Орду гошунлары иля мцгайисядя хейли аз
олан мцштяряк гцввяляр ися Кцрдямир ятрафында иди вя ирялийя чыхарылмыш гцввяляря полковник Глебов рящбярлик едирди. Онун сярянъамында бир нечя топ да вар иди(25).
Полковник Глебовун азсайлы гцввяси Гафгаз Гырмызы Корпусунун ясас гцввяляринин гаршысыны сахламаьа гадир дейилди. Тцрк
гошунларындан ися бура бир кюмяк эялмямишди. Бцтцнлцкдя, тцрк
гошунлары щяля там шякилдя щеч Эянъяйя эялиб чыхмамышдылар. Болшевик-дашнак гцввяляри дя бундан мцмкцн гядяр чох faydalanmağa чалышырдылар.
Ийун айынын 11-дя Гырмызы Орду щиссяляри Сыьырлы стансийасында
олан милли гошун бюлмяляри цзяриня щцъум етдиляр. Бу щцъум
заманы ъидди бир мцгавимятя раст эялмяйян Гырмызы Орду щиссяляри ийунун 11-дя ахшамчаьы Сыьырлы стансийасыны ишьал етдиляр. Бу
хябяри С.Шаумйан чох бюйцк севинъля гаршылады вя о, дярщал
Москвайа, В.Лениня телеграм эюндярди: «Йелизаветпол истигамятиндя щярби ямялиййатлара башламыш Бакы Совети гошунлары команданынын илк мялуматыны эюндярирям. Мялумат бу эцн, ийун
айынын 11-дя ахшам саат 9-да алынмышдыр. Бизим гошунларын юн дястяляри Сыьырлы стансийасыны тутмушдур. Бизим кяшфиййат гатарымыз
Кяррар стансийасы истигамятиндян дцшмян топлары васитясиля атяшя
тутулмушдур. Гошунларымыз иряли щярякят едир...» (26).
Ийун айынын 11-дя Уъар стансийасында олан подполковник Щябиб
бяй Сялимов бу истигамятдя вязиййятин мцряккябляшдийи барядя
дярщал Гафгаз Ислам Ордусу яркани-щярб ряиси Назим бяйя телеграм
эюндярди. Щямин телеграмда билдирилирди ки, дягиг мялуматлара
эюря, Сыьырлыйа цч пийада табору, бир щаубитса вя бир мортир батарейасы, дямир йолу бюлцйц вя сцвари бюлмяси щцъум етмишдир. Онлара
ялавя кюмяк эялмякдя давам едир. Щаъыгабул вя Гарасу стансийаларында чохлу болшевик гцввяляринин топланмасы мцшащидя едилмишдир. Щ.Сялимова эюря, бурада олан милли гцввяляр щямин чохсайлы
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гошунун гаршысыны алмаьы баъармазды. Бу гцввяляр йахшы щалда болшевик-дашнак гошунларынын сцрятля ирялилямясини лянэитмяйя чалышараг эери чякиля билярдиляр. Она эюря дя Щ.Сялимов ора йени гцввялярин эюндярилмясини хащиш едирди. Бу барядя о, Мцсялман корпусунун командири Я.Шыхлинскийя дя мялумат верди(27).
Анъаг мялумдур ки, ийунун 11-дя Эянъядя олан тцрк гцввяляри бурадакы ермянилярин тярк-силащ едилмяси иля мяшьул идиляр.
Она эюря дя Эянъядян ялавя кюмяк эяляъяйи щяля реал дейилди.
Милли гошун щиссяляринин зяиф олдуьуну эюрян Гырмызы корпусун
команданлыьы ийунун 12-дя щцъуму давам етдирди. Кцрдямир
ятрафында баш верян нювбяти дюйцш дя болшевик-дашнак гцввяляринин уьуру иля сона чатды. Мцсялман корпусунун сцвариляри
мцгавимят эюстярмяйя ъящд етсяляр дя, дцшмян хейли эцълц иди.
Она эюря Кцрдямир кянди вя стансийасы да болшевиклярин ялиня
кечди .
Кцрдямир стансийасы тутулдугдан сонра Гriqori Корганов юз
гярарэащыны бурайа кючцрдц. 2-ъи бригаданын щиссяляри дя бу истигамятдя ъямляшдирилди. Ордунун сящра ъяббяханасы да Кцрдямирдя
тяшкил едилди. Бурада мцдафия мювгеляри тутуб эяляъякдя щцъуму
давам етдирмяк цчцн йахшы имкан варды. Гырмызы Ордунун сол ъинащы Кцр чайы иля мящдудланырды. Бу яразиляр Гырмызы орду щиссяляринин нязаряти алтында иди. Дямир йолу хяттиндян башлайараг щям
ъянуба, щям дя шимала доьру узанан батаглыглар да мцдафия имканларыны артырырды. Ъябщя мяркязиндя чох дар сащядя милли гцввяляр щцъума кечмяйя ъящд эюстярсяляр дя, бир нятиъя ялдя едя билмядиляр вя эери чякилдиляр .
İyunun 14-də V.Leninə Kürdəmir stansiyasının işğalı ilə bağlı
teleqram göndərən S.Şaumyan bildirirdi ki, qırmızı hərbi qüvvələr
irəliyə doğru irəliləməkdədirlər. General Qavril Korqanov isə yazırdı ki, Kürdəmir ələ keçiriləndən sonra qırmızı qüvvələrin dəmir
yolu xətti boyunca hərəkəti dayandırıldı. Onun sözlərinə görə,
daşnak-bolşevik qüvvələrinin komandanlığı belə bir qərara gəlmişdi ki, sağ cinah üzrə hərəkət edən qüvvələr Ağsudan Qaraməryəmə doğru hərəkət etsin, bu məntəqəni, ardınca da Göyçayı ələ keçirsin və bundan sonra bu qüvvələr Müsüslüyə doğru hərəkət edərək
dəmir yolu boyunca toplaşmış milli hərbi qüvvələrin arxasına çıxa
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bilsin. Bu planın icrasını asanlaşdırmaq üçün Ağsu–Qaraməryəm
istiqamətində irəliləyən daşnak-bolşevik qüvvələrinin şimalında
Əmirovun (Əmiryanın) rəhbərliyi altında partizan dəstəsi də fəaliyyət göstərirdi. Bu partizan dəstəsi dağlıq ərazi ilə irəliləyərək Göyçaya daxil olmalı və bununla şosse yolu boyunca irəliləyən qüvvələrin Göyçaya soxulmasını asanlaşdırmalı idi. Eyni zamanda dəmir
yolu xətti boyunca toplaşan daşnak-bolşevik qüvvələri də irəli hərəkət edərək milli qüvvələrə ciddi zərbə vurmalı idi (28).
Дямир йолу хятти бойунъа milli qüvvələrin gücü isə böyük deyildi və ялавя гцввяляр эюндярилмядян болшевик-дашнак гошунларына гаршы ъидди мцгавимят эюстярмяйин мцмкцн олмайаъаьы
артыг Гафгаз Ислам Ордусу команданлыьына да айдын иди. Яэяр бурада гаршысы алынмасайды, болшевик-дашнак гошунлары дцз хятт бойунъа гыса мцддятдян сонра Йевлаха чатыб Кцр чайы цзяриндян кечян кюрпцнц нязарят алтына ала билярди. Бундан сонра Бакыйа доьру
ирялилямяк Гафгаз Ислам Ордусу гошунлары цчцн хейли мцряккяб
ола билярди. Беля бир реал тящлцкяйя бахмайараг, Нуру паша ясас
диггяти Эюйчай„Гарамярйям шоссе йолу истигамятиня ъямляшдирди
вя 10-ъу Гафгаз алайыны Гарамярйям ятрафына эюндярди. Щадисялярин сонракы инкишафы эюстярди ки, бу гярар чох инъяликля дцшцнцлмцш бир гярар иди вя Нуру пашанын дюйцшлярин эедишиндя гябул
етдийи стратежи ящямиййятли ян мцщцм гярарлардан бири иди. Чцнки
бу истигамятдя баш верянляр бцтцнлцкдя Азярбайъанын ярази бцтювлцйц уьрунда апарылан мцбаризянин эедишиня щялледиъи тясир эюстярди. Азярбайъана дахил олан 10-ъу Гафгаз алайынын щисся вя
бюлмяляри Аьстафадан гатарлара йцкляняряк бирбаша Уъара эятирилди
вя бурадан Гарамярйям истигамятиня эюндярилди.
Мцсцслц„Кцрдямир истигамятиня ися Мцсялман корпусунун
зирещли гатары вя бир дя Нуру пашанын ямри иля Гафгаз Ислам Ордусунун яркани-щярб ряиси Назим бяй эюндярилди. Ийун айынын 14-дя
Назим бяй Мцсцслцдян эюндярдийи мялуматда Гафгаз Ислам
Ордусу команданына йазырды ки, Аллащын лцтфцня дайанараг бу голда команданлыьы ющдямя эютцрдцм. О, дястядя мцяййян груплашма апарды, щейятдя дяйишиклик етди. Бу, дястядяки забитлярин бязиляринин щеч дя хошуна эялмяди. Назим бяй вязиййятин сабитляшдирилмяси цчцн Орду команданлыьындан ялавя гцввя эюндя372

рилмясини дя хащиш етди. Ейни заманда ону да билдирди ки, алдыьы
мялумата эюря Гарамярйям ятрафында да вязиййят мцряккябляшмишдир вя орада Мцяммяр яфяндинин рящбярлийи алтында олан
Аьдаш бюлцйц цзяриня эцълц щцъум тящлцкяси артмагдадыр (29).
Кцрдямир„Мцсцслц ятрафындакы вязиййяти ятрафлы тящлил етдикдян
сонра Нуру паша беля бир гярара эялди ки, щямин истигамятдя сцвари
бюлмялярини болшевик-дашнак гцввяляринин архасына эюндярмякля
эюзлянилмяз зярбя ендирсин вя архадан дямир йолу хятляри даьыдылсын. Она эюря дя Эянъядян бир сцвари бюлцйцнцн ора эюндярилмяси
барядя ямр верилди. Бундан башга Нуру паша Назим бяйя билдирди
ки, йахын вахтларда Азярбайъана эялмяси эюзлянилян Истещкам бюлцйц дя онун ихтийарына вериляъякдир. Дямир йолу хятти бойунъа
мювгелярин мющкямляндирилмяси цчцн Нуру паша Ъавад мянтягясиндя олан минбашы Назим Рамазанзадянин дястясини дя Мцсцслц
дястясинин тяркибиня дахил етди (30).
Йаранмыш вязиййят барядя Нуру паша ейни заманда 3-ъц Орду
команданы Вещиб пашайа да мялумат верди. О гейд едирди ки, Бакы
болшевикляри бюйцк бир гцввя иля ирялиляйиб Мцсцслц ятрафындакы
батаглыг сащяйя йахынлашмышлар. Башга бир дястя ися Шамахы йолу
иля Гарамярйям цзяриня щцъума кечмишдир. 10-ъу Гафгаз пийада
алайы щямин дястянин гаршысыны сахламаьа эюндярилмишдир. Бу вязиййяти тясвир етдикдян сонра Нуру паша Вещиб пашадан Азярбайъана ялавя тцрк гцввяляринин эюндярилмясинин мцмкцнлцйцнц юйрянмяйя чалышырды. Нуру паша ону да ялавя едирди ки, щазырда 5-ъи
Гафгаз diviziyasında тцфянэ башына 200-я йахын эцлля мювъуддур
вя баш веря биляъяк бир дюйцшдян сонра diviziya тамамиля эцллясиз
галаъагдыр. Она эюря дя йахын вахтларда Азярбайъана ялавя эцлля
вя мярми эюндярилмяси Вещиб пашадан хащиш едилирди (31).
Ийун айынын 15-дя Мцсцслц ъябщясиндя олан Назим бяй Нуру
пашайа вязиййят щаггында нювбяти мялумат эюндярди. Щямин мялуматда о билдирирди ки, мянтягяйя эялмясиндян сонра щяйата
кечирдийи бир сыра тядбирляри наращатчылыгла гаршылайан бир нечя рус
вя эцръц телеграфчылары gecə ikən дястядян фярарилик етмишляр. Онларын эетмясиля Мцсцслцдян Йевлаха гядяр чякилмяли олан телеграф
хятти дя йарымчыг галмышдыр. Мцтяхяссис гытлыьы цзцндян Назим
бяй дямир йолу иля няглиййатın дайанаъаьындан ещтийат едирди. Бу373

на эюря дя о, Мцсцслцйя беля мцтяхяссислярин тапылыб эюндярилмясини хащиш едирди. 5-ъи Гафгаз diviziyasının яркани-щярб ряиси Рцшдц
бяй бу щадисяни юз хатиряляриндя тясвир едяркян баш верянляря щеч
дя тяяссцфлянмядийини билдирир, яксиня бурадан иряли эялян мянтиги
нятиъяни габартмаьа чалышырды. О йазырды: «15.6.334(1918)-дя йазылмыш олан йухарыдакы рапорт мямлякят мцдафияси вя ящвали-рущиййяси нюгтейи-нязяриндян чох шайани-тядгигдир. Мцсялман
Тцрк Азярбайъан Ъцмщуриййятинин мцдафияси дя нящайят вя нящайят, кянди цнсцрцня, кянди ювладларына тяряттцб едян няъиб вя
али бир вязифейи-вятяниййядир. Вятяня вя иргиня мярбут олан
азярбайъанлы тцрк анъаг ганыны севэили милляти вя мямлякяти цчцн
ахыда биляр. Йохса эцръцляр вя руслар вязиййятин ъиддиййятини вя
тящлцкясини эюрцнъя дярщал сивишмяк йолуну арарлар» (32).
Мцсцслц стансийасында олан Орду яркани-щярб ряиси Назим бяй
бцтцн ъябщяни юз нязаряти алтында сахламаьа чалышырды. О истяйирди
ки, щям Гарамярйям истигамятиндя, щям дя дямир йолу бойунъа
кечириляъяк дюйцшляри сых шякилдя ялагяляндирсин, мцяййян вахтда
щансы истигамятдя ися гцввя цстцнлцйц йарадараг дцшмяня аьыр
зярбя вурсун. Сонра ися щцъумун аьырлыг мяркязини диэяр истигамятя кечирсин. Бунун цчцн щяр шейдян яввял о, Кцрдямир ятрафында олан дцшмян гцввяляринин мигдарыны вя имканларыны юйрянмяйя ъящд эюстярди. Она эюря кяшфиййат дястяляри тяшкил едиб дцшмян мювгеляри истигамятиня эюндярди. Ийунун 15-дя Нуру пашайа
йаздыьы рапортунда Гарамярйям ъябщясиндя вязифяляндириляъяк
дястянин гаймягам Осман бяйин командасы алтында олан 10-ъу
Гафгаз алайындан, Аьдаш вя Эюйчай милли бюлцкляриндян, бир сцвари бюлцйцндян, алайа верилян топчу тагымындан вя ялавя бир топчу батарейасындан тяшкил едилмясини мягсядяуйьун билирди. О
тяклиф едирди ки, бу дястя ики бюлцйц мцшащидя апармаг цчцн Ağsu–Gürcivan истигамятиндя йерляшдириб сцрятля Кцрдямиря доьру
ирялилясин. Мцсцслцйя дя бир пийада алайы верилсяйди, Назим бяй дя
дямир йолу бойунъа Кцрдямиря доьру ирялиляйя биляр вя икитяряфли
зярбя иля Кцрдямири азад етмяк оларды. Бу щцъум заманы Ъавад
гязасында олан Назим Рамазанзадянин дястясиндян истифадя едилмяси нязярдя тутулмушду (33).
Назим бяй тяклиф етдийи планын нятиъя веряъяйиня ямин олса да,
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мювъуд гцввяляр вя имканлар дахилиндя ону щяйата кечирмяк
мцмкцн дейилди. Щялялик ялавя кюмяк алана кими Гафгаз Ислам
Ордусу гаршысында болшевик-дашнак гошунларынын сцрятля ирялилямясини дайандырмаг вя эяляъяк уьурлу щцъумлар цчцн зямин щазырламаг вязифяси дайанырды.
Гарамярйям ятрафына Гафгаз Гырмызы ордусунун 1-ъи вя 3-ъц
бригадалары эятирилмишди (34). Онлар бурада дюйцшгабаьы мювге тутмушдулар. Болшевик-дашнак гошунларына Гарамярйямля Эюйчай
арасындакы ермяни кяндляринин силащлы дястяляри дя кюмяк едирдиляр. Бу дястяляри зярярсизляшдирмяк цчцн Эюйчайа эялиб чыхмыш
олан 10-ъу Гафгаз алайынын 30-ъу табору ийунун 15-дя Моллаисщаглы вя Султанкянд кяндляри истигамятиня эюндярилди. Бу гцввяйя
гаршы эцълц мцгавимят эюстяря билмяйяъяйини анлайан ермяни
силащлылары Калакер кяндиня тяряф эери чякилдиляр (35).
Ийунун 16-да ися Гарамярйям ятрафында ъидди бир дюйцш олду.
Сящяр саат 9-да башлайан щямин дюйцшдя Гафгаз Гырмызы ордусунун 3-ъц бригадасынын гцввяляри азярбайъанлылардан, эцръц вя
даьыстанлылардан ибарят дястянин цзяриня щцъума кечди. С.Шаумйан вя Г.Корганов орада Гырмызы Орду щиссяляринин ялдя етдийи
нювбяти уьурун гиймятини шиширтмяк цчцн милли мцдафия дястяляриндя олан дюйцшчцлярин сайынын 2 миня чатдыьыны сюйляйирдиляр.
Щалбуки беля дейилди. Гырмызы Орду щиссяляринин ирялилядийи истигамятлярдя онун гаршысында сайъа хейли аз олан гцввяляр дайанмышдылар. General Qavril Korqanovun yazdığına gюrə, milli qüvvələr bir tabordan və bir atlı bölüyündən ibarət idi. (36).
Буна эюря дя Гырмызы Орду щялялик ъидди бир мцгавимятя раст
эялмядян ирялиляйирди. Гарамярйям ятрафында дайанан мцдафия
дястяляри гейри-бярабяр дюйцшя эирмяляриня бахмайараг, 7 саат
ярзиндя болшевик-дашнак гошунлары иля вурушдулар. Онлар Гарамярйямя ъан атан дцшмянин гаршысыны алмаьа ня гядяр сяй эюстярсяляр дя, эери чякилмяк мяъбуриййятиндя галдылар вя беляликля, Гарамярйям болшевик-дашнак гошунлары тяряфиндян ишьал едилди (37).
Гарамярйям ятрафындакы дюйцшдя ялдя едилян щярби уьурдан
илщамланан болшевик-дашнак гцввяляри ийунун 17-дя Мцсцслц истигамятиндя дя иряли щярякят етмяйя ъящд эюстярдиляр. Анъаг бу
дяфя онларын ъящди бир нятиъя вермяди вя иткиляр веряряк эери чякил375

мяк мяъбуриййятиндя галдылар.
Сонракы эцн, йяни ийун айынын 18-дя щадисяляр йенидян Гарамярйям ятрафында ъяряйан етди. Щямин эцн бурада ганлы дюйцшляр
баш верди. Мцсцслцдя олан яркани-щярб ряиси Назим бяй вя Эюйчайда олан 10-ъу Гафгаз алайы командири Осман бяй diviziya гярарэащы вя Гафгаз Ислам Ордусу команданлыьы иля разылашдырмадан
ийун айынын 18-дя Гырмызы Орду цзяриня щцъум етмяйи гярара
алдылар. Ъидди бир щазырлыг олмадан планлашдырылан бу дюйцшцн уьурла битяъяйиня щям Назим бяйдя, щям дя Осман бяйдя бир яминлик вар иди. Ийунун 16-да 10-ъу Гафгаз алайынын 30-ъу таборунун
ятраф ермяни кяндляринин силащлы дястяляринин щеч бир итки вермядян
говуб даьытмасы, щабеля Мцсцслц истигамятиндя щисс едилян уьурлар
сюзсцз ки, тцрк-Азярбайъан гцввяляринин ящвал-рущиййясиня мцсбят
тясир эюстярмишди. Диэяр тяряфдян дя дцшмянин Гарамярйями тутмасы вя Эюйчайа доьру ирялилямяси гятиййятли якс-тядбирлярин эюрцлмясини тяляб едирди.
10-ъу Гафгаз алайынын гцввяляри ийунун 18-дя сящяр тездян ики
даь топунун мцшайияти иля Эюйчай ятрафындакы мювгелярдян шяргя
доьру щцъума кечди. Алайын 29-ъу табору Мцсцслц ятрафында иди.
Эцндцз саат 12-дя тяряфляр арасында дюйцш баш верди. 10-ъу Гафгаз алайынын бу дюйцшя щазыр олмадыьы дярщал щисс олунду. Чцнки
иряли чыхарылмыш олан 28-ъи табор гяфлятян Гырмызы Орду щиссяляринин
атяши алтына дцшдц. Еля илк атяшлярдян сонра 28-ъи табор тяшяббцсц
ялдян верди вя гейри-мцнасиб ъоьрафи шяраитдя аьыр мцдафия дюйцшцня кечмяли олду. Беля бир вязиййятдян чыхмаьа, гцввяляри йенидян груплашдырмаьа ъящд эюстярился дя, Гафгаз Гырмызы ордусу
3-ъц бригадасынын 16-ъы таборунун тутмуш олдуьу ялверишли мювгеляр бцтцн сяйляри нятиъясиз гойду. Гырмызы Ордунун 17-ъи таборунун да дюйцшя гошулмасы болшевик-дашнак гцввяляринин шансларыны даща да артырды. 28-ъи табор цзбяцз ъябщядян вя йанлардан
ъидди атяшя тутулду. Щаванын чох исти олмасы, ичмяли суйун чатышмамасы, аьыр физики эярэинлик тцрк дюйцшчцляринин чохуну ялдян салды.
Болшевик-дашнак ясэярляри щалдан дцшмцш тцрк ясэярлярини ясир
тутараг онлары сцнэц иля доьрайыр вя эюрцнмямиш вящшиликляр
едирдиляр. Гырмызы Ордунун 18-ъи таборунун да фяал шякилдя дюйцшя
гошулмасы 10-ъу алайын 28-ъи таборунун вязиййятини даща да чятин376

ляшдирди. Йяни бир тцрк табору цч болшевик-дашнак таборунун зярбяси алтына дцшдц. Беля олдугда табор эери чякилмяк мяъбуриййятиндя галды. Болшевик-дашнак гошунлары буну эюрцб тязйиги даща
да эцъляндиряндя 10-ъу алайын 30-ъу таборуна 28-ъи табору щимайя етмяк тапшырыьы верилди. Йалныз бундан сонра 28-ъи таборун
цзяриня дцшян аьырлыг нисбятян сянэимяйя башлады.
Гарамярйям ъябщясиндя баш верянляри 10-ъу Гафгаз алайы
командири Осман бяй Мцсцслцйя, Орду яркани-щярб ряиси Назим
бяйя хябяр верди. Назим бяй дюйцшцн эедишиндя бир дяйишиклик
йаратмаг цчцн дярщал 29-ъу табора щярякят ямри верди. Бу табор
Гарамярйямин гярб тяряфиндя дюйцшя гошулараг Гырмызы Орду
щиссяляринин сол ъинащына вя архасына зярбя вурмалы иди. С.Шаумйан
дюйцшцн эедиши барядя Москвайа, В.Лениня вя И.Сталиня эюндярдийи телеграмда етираф едирди ки, бу истигамятдя тцрк гцввяляринин дюйцшя гошулмасы иля Гырмызы Ордунун сол ъинащы 20 верст
узунлуьунда сыхышдырылды. Беля оланда Гырмызы Орду щиссяляри 28-ъи
тцрк таборунун тягибиндян ял чякдиляр вя нязарят алтында олан йцксякликлярдя ялверишли мювгеляр сечяряк ачыг сащядя щцъум едян
29-ъу таборун гаршысыны сахламаьа мцвяффяг олдулар. Болшевик-дашнак гошунларынын бцтцн зярбя гцввясинин бу истигамятя йюнялдилмяси иля 29-ъу таборун уьурла башлайан щцъуму няинки дайандырылды,
щятта онун мцщасиря олунмаг тящлцкяси йаранды. Беля оланда 29-ъу
табор Вейсялли кяндиня тяряф бир гядяр эери чякилди (38).
Беляликля, эцн ярзиндя эедян дюйцшляр щаванын гаралмасы иля
сянэиди вя тцрк гцввяляринин илк бюйцк щцъуму эюзлянилян нятиъяни вермяди. 10-ъу Гафгаз алайынын щисся вя бюлмяляри Гарамярйямдян эери чякилмяк мяъбуриййятиндя галдылар. Щамазаспын командир олдуьу 3-ъц бригаданын щиссяляри ися яксиня, Гарамярйямдя даща да мющкямляндиляр вя Эюйчай цзяриня уьурлу щцъум
цчцн ялверишли мювгеляр яля кечирдиляр.
Тцрк тядгигатчыларынын фикринъя, Гарамярйям ятрафында 10-ъу
Гафгаз алайы щиссяляринин уьурсузлуьа дцчар олмасы илк нювбядя
дюйцшцн щазырланмасында тактики сящвляря йол верилмяси иля баьлы
иди. Дцшмянин гцввяляри вя мювгеляри барядя ялдя кифайят гядяр
мялумат йох иди. Диэяр тяряфдян дюйцшцн апарылмасы цчцн лазыми
ещтийат гцввя дя йарадылмамышды (39). Бцтцн бунлар, щабеля дю377

йцшчцлярин психоложи щазырлыьынын зяифлийи, илк щцъумдан йаранан
чашгынлыг, еляъя дя ъинащ дюйцшляриндян лазымынъа истифадя едилмямяси вя щям дя ъинащ мцщафизясинин лазым олан сявиййядя тямин
олунмамасы тцрк гошун щиссяляринин иткиляриня вя эери чякилмясиня
йол ачды. Башлыъасы ися тцрк-Азярбайъан дюйцшчцляриня бюйцк
мяняви зярбя вурулду. Гырмызы Орду гцввяляри чашгынлыг щалында
олан 10-ъу алай бюлмялярини тягиб етсяйдиляр, даща бюйцк щярби
уьурлар да газана билярдиляр. Онларын Гарамярйям ятрафында мющкямлянмякля кифайятлянмяляри яслиндя, 10-ъу алайы даща бюйцк
иткилярдян хилас етди.
Гарамярйям ятрафында эедян дюйцшлярдя 28-ъи табордан ещтийат мцлазими Лцтфц Яфянди иткин дцшдц, 29-ъу табордан мцлазим„яввял Исмайыл Щягги вя мцлазим Зяки яфяндиляр, 30-ъу табордан мцлазим Казым вя Ибращим яфяндиляр шящид олдулар. Бцтцнлцкдя бу таборлардан вя даь-топчу тагымындан 122 няфяр шящид вя иткин дцшян, 121 няфяр ися йараланан олду. Бундан башга, 28-ъи
таборда 75 маузер тцфянэи вя 101 ядяд сцнэц сырадан чыхмыш, 30
сандыг эцлля гисмян истифадя едилмиш, гисмян дя сырадан чыхмышды.
Даь-топчу тагымында 2 ядяд топ, 10 ядяд тцфянэ вя 41 мярми
дцшмян ялиня кечмишди. 29-ъу таборда 18 маузер тцфянэи вя 19
сцнэц сырадан чыхмышды. 30-ъу таборда ися 13 маузер тцфянэи иля 35
сцнэц сырадан чыхмышды (40).
General Q.Korqanova görə də, milli qüvvələrdən 2 ədəd 75
millimetrlik top, 3 ədəd pulemyot və s. ələ keçirilmişdi. Daşnak-bolşevik qüvvələrindən 12 nəfərin öldürüldüyü və 46 nəfərin
də yaralandığı bildirilirdi (40a).
Ийун айынын 18-дя Мцсцслц йахынлыьында да тцрк-Азярбайъан вя
болшевик-дашнак гошунлары арасында дюйцш баш верди. Гафгаз Гырмызы ордусу 21-ъи таборунун ики бюлцйц дюйцш тапшырыьыны йериня
йетиряркян ясасыны Азярбайъанын милли гцввяляри тяшкил едян Мцсцслц дястясинин дюйцшчцляри иля гаршы-гаршыйа эялдиляр. Совет гошунларынын ясэярляри бу дюйцшдя ъидди бир тяшяббцскарлыг нцмайиш
етдиря билмяйяряк юз мювгелярини тярк етмяк мяъбуриййятиндя
галдылар. Эянъяйя кими дайанмадан ирялиляйяъякляриня ямин олан
совет командирляри юз ясэярляринин эери чякилмясини хяйанят кими
гиймятляндирдиляр вя онлары тярк-силащ едиб трибунала вердиляр (41).
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Гырмызы Орду дюйцшчцляринин дюйцш мювгейиндян эери чякилмяси иля баьлы бу йеэаня факт дейилди. Бахмайараг ки, ъябщядя
щярби тяшяббцс Гафгаз Ислам Ордусунун ялиндя иди, бязи бюлмяляр
чох эцман ки, стратежи планда уьурсузлуглара дцчар олаъагларыны анлайыр вя ъябщядян узаглашмаьа чалышырдылар. Гафгаз Гырмызы ордусунун 7-ъи таборунун бир бюлцйц дя дюйцш тапшырыгларыны йериня
йетирмякдян имтина етмиш вя бунун цчцн тярксилащ едиляряк Бакыйа эюндярилмишди (42).
Гарамярйям ятрафындакы аьыр дюйцшдян сонра бир нечя эцн ъябщядя сакитлик йаранды. Бу сакитликдян щяр ики тяряф юз планларына
уйьун олараг истифадя етмяйя чалышды. Гырмызы Орду иряли щярякят
етдикъя болшевик-дашнак гцввяляри Азярбайъан кяндляриня дахил
олур, ящалидян бцтцн силащлары топлайырдылар. Шамахы гязасындакы
кяндлярин тярк-силащ едилмяси цчцн Бакы Совети Иъраиййя Комитясинин сядри А.Ъапаридзе гязанын йени рящбярлийиня хцсуси бир мяктуб эюндярмишди. Бу мяктубда анъаг Азярбайъан кяндляринин
ящалисиндян силащ топланмасы барядя сющбят эедирди. Бюлэяйя гяним кясилмиш олан ермяни кяндляринин тярксилащ едилмясиндян ися
сюз ачылмырды (43).
Ишьал алтына алынмыш кяндлярин ящалисини Гафгаз Ислам Ордусу
гошунлары ялейщиня галдырмаг цчцн онларын арасында хцсуси тяблиьат дястяси фяалиййят эюстярирди. Щямин тяблиьат дястясиня Ф.Солнтсев рящбярлик едирди. Болшевик-дашнак цнсцрляринин айаг басдыьы
кяндлярдя совет щакимиййяти елан едилир, орада болшевик органлары
йарадылырды. Ийун айынын 22-дя Кцрдямир ятрафындакы 12 кянддя советляр гурулмуш вя бу советлярин эцъ дайаьы олан гырмызы дястяляр
тяшкил едилмишди(44).
Болшевикляр йаранмыш сакитликдян щям дя гошунларын тяъщизатынын тямин едилмяси вя онларын сыраларынын эенишляндирилмяси цчцн
истифадя едирдиляр. Совет Русийасындан эятирилян силащ, сурсат вя техника дярщал ъябщя хяттиня йола салынырды. Гырмызы Ордунун ъанлы
гцввяляринин бярпасы вя йени щиссялярин тяшкили цчцн ийун айынын
24-дя Бакы Халг Комиссарлары Совети тяряфиндян 1893„1897-ъи
иллярдя анадан оланларын чаьырышы елан едилди. Ийун айынын 21-дя Бакыда «Асторийа» мещманханасында Гафгаз Гырмызы ордусунун
1-ъи Дямир дястясиня кюнцллцлярин йазылмасына башланды. Бир эцн
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сонра ися Бакы Совети Иъраиййя комитяси йени йарадылаъаг совет таборларына кюнцллцлярин ъялб едилмяси цчцн бяйанатла чыхыш етди. Бяйанатда билдирилирди ки, ян интизамлы вя болшевик идейаларына ян
садиг шяхслярдян тяшкил едиляъяк Совет табору Бакы ятрафында вя
губернийасында мящсулун топланмасы вя шящяря эюндярилмясинин
тяшкили иля мяшьул олаъагдыр (45).
Гарамярйям ятрафындакы дюйцшцн нятиъяляри Гафгаз Ислам Ордусу команданлыьында да ъидди тящлил олунду. Вязиййятля даща йахшы
таныш олмаг, гцввяляри йенидян груплашдырмаг, мювъуд имканлары
бцтцнлцкля сяфярбяр етмяк цчцн Гафгаз Ислам Ордусу команданы
Нуру паша, Мцсялман корпусу команданы Ялиаьа Шыхлински, 5-ъи
Гафгаз diviziyasının яркани-щярб ряиси Рцшдц бяй ъябщя хяттиня
йола дцшдцляр. Дюйцшцн сящяри эцнц онлар Мцсцслц йахынлыьында
гатардан дцшцб Ислам Ордусуnun яркани-щярб ряиси Назим бяйля,
щабеля 29-ъу таборун командири иля эюрцшцб онларын мялуматыны
динлядиляр. Сонра Нуру паша вя ону мцшайiят едян шяхсляр файтонла
Эюйчайа эялдиляр. 10-ъу Гафгаз алайынын командири миралай Осман
бяйин дюйцш барядя эениш мялуматыны динляйян Нуру паша бу гядяр
инсан тяляфатына йол верилмясини, ики ядяд топун итирилмясини чох ъидди бир щадися кими гиймятляндирди (46).
Бунунла беля, вязиййятдян чыхыш йоллары да аранды. Нуру паша
тякъя щярбчилярля дейил, йерли ящалинин нцмайяндяляри иля дя эюрцшдц, онлары тцрк-Азярбайъан гошун щиссяляриня щяртяряфли йардым
эюстярмяйя чаьырды. Хцсусиля Нуру паша Эюйчай ящалисиндян гошунларын, Азярбайъан торпагларыны ермяни-дашнак тяъавцзцндян
горумаьа чалышан дюйцшчцлярин ичмяли су иля тяъщиз едилмясинин
зярурилийини вурьулады. Щямин эюрцш заманы Нуру паша Эюйчай
ящалисиня беля мцраъият етди: «Азярбайъаны вя азярбайъанлылары
дцшмяндян гуртармаг цчцн Османлы ордусу мямлякятинизя эялди.
Бу ордуйа ъанла-башла йардым етмяниз лазымдыр. Силащла йардым
едилмирся, щеч олмаса ясэяря йийяъяк вя суларыны дашыйыныз. Бу
шиддятли сыъагда (истидя„ред.) мцщарибя едян забит вя ясэярлярдян
бир чохлары сусузлугдан юлмцшдцр» (47).
Нуру паша ейни заманда бурада олан гцввялярин мющкямляндирилмяси цчцн дя бир сыра ъящдляр эюстярди. Щяр шейдян яввял
мящялля команданлыгларына эюстяриш верилди ки, азярбайъанлылардан
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ибарят олан силащлы дястялярин тяшкилини вя Эюйчай ятрафына эюндярилмясини сцрятляндирсинляр. Ийунун 19-да Нуру паша Ордунун
яркани-щярб ряисиня эюндярдийи телеграфда билдирирди ки, Эюйчайда
олан Аьдаш бюлцйцнцн юз йериня гайтарылмасы явязиня Аьдашдан 2
минлик силащлы дястянин тяшкил едилиб Эюйчайа эюндярилмясини 10-ъу
Гафгаз алайы командири Осман бяйля разылашдырмышдыр. Бундан
башга, диэяр яразилярдян дя силащлы дястялярин тяшкили нязярдя тутулмушду (48).
Ийунун 19-да Нуру паша Эюйчайдан Эянъяйя дюндц. О, щяля
Эюйчайда икян гярара алынды ки, 5-ъи Гафгаз diviziyasının komandiri Мцрсял бяйин гярарэащы иля бирликдя Эюйчайа эялмяси бурадакы гошун щиссяляринин даща чевик идаря едилмясини тямин едя
биляр.
Йолцстц Йевлахда оларкян Нуру паша яркани-щярб ряиси Назим
бяйя башга бир телеграф эюндярди. Орду команданы она ъябщядя
вязиййятин дцзялдилмяси цчцн щансы гцввялярин эяляъяйини хатырладыр вя бу гцввялярин фяалиййятинин низамланмасыны лазым билирди.
Онун гейд етдийиня эюря, йахын эцнлярдя ъябщя хяттиня йола дцшмяк цчцн Бярдядян 500 атлы Йевлаха эяляъякди. Эюйчайдан эери
гайыдан Аьдаш бюлцйцнцн явязиня Аьдашдан 2„3 мин силащлынын эяляъяйи эюзлянилирди. Нуру паша Назим бяйя билдирирди ки, силащларын
топланмасы цчцн Аьдаша лазыми эюстяриш эюндярсин. Ейни заманда о
ялавя едирди ки, Эянъядян бир Османлы сцвари бюлцйц вя 9-ъу
Гафгаз алайынын ики бюлцйц дярщал ъябщя хяттиня эюндяриляъякдир.
Ислам Ордусу команданы бу телеграфында болшевик-дашнак дястяляринин Гутгашен истигамятиндя 20-дян артыг Азярбайъан кяндини виран гоймасына наращатчылыьыны билдирир вя бу истигамятдя дя лазыми
тядбирлярин щяйата кечирилмясинин зярурилийини гейд едирди (49).
Ийун айынын 20-дя 5-ъи Гафгаз diviziyasынын гярарэащы Эюйчайа
кючдц вя бурада Эюйчай сакини Садыг паша вя Щязрят бяйин евиндя йерляшдирилди. Diviziya komandiri еля щямин эцн ъябщя хяттиндяки вязиййяти диггятля юйрянди вя болшевик-дашнак щиссяляриня
эцълц зярбя вурмаг цчцн Орду команданындан Газахда мювъуд
олан 800 няфярлик сцвари дястясинин, Газахда вя Эянъя ятрафында
топланмасы нязярдя тутулан 4500 няфярлик сцвари дястясинин,
Эюйчай, Аьдаш вя Бярдядя топланылаъаг атлыларын, Халдана эюндя381

рилмиш олан щярби гцввялярин Эюйчай ятрафына истигамятляндирилмясини хащиш етди. Мцрсял бяй Орду команданына ъябhяхана сарыдан вязиййятин чох эярэин олдуьуну чатдырды вя щялялик щеч олмаса щяр бир силащ цчцн ян азы 500 эцлля щесабы иля 3000 сандыг эцлля
иля 4000 мярми эюндярилмясини хащиш етди (50).
Нуру паша ъавабында дивизийа командири Мцрсял бяйин гянаятляри иля разылашдыьыны вя она кюмяк цчцн Эянъядян 46-ъы
таборун, 26-ъы таборун, Истещкам бюлцйцнцн, Эянъядяки Шнайдер
вя гцдрятли даь топларынын, 9-ъу алайын пулемйот бюлцйцнцн вя
топланан кюнцллцлярин эюндяриляъяйини билдирди. Нуру паша ону да
ялавя едирди ки, бундан башга имкан йохдур вя архадан ня вахт
Османлы щиссяляринин эяляъяйини эюзлямяк вязиййяти даща да
писляшдиря биляр: «Бизим цмидимиз анъаг diviziyamızın hərəkətinə
вя онун ян бюйцк дцшмяни олан гаршысындакы болшевик исимли гцввялярини язмясиня баьлыдыр. Заман даща чох интизара мцсаид дейилдир. Эеридян тязя гцввя эюндяриляъяйиня аид бир ишаря йохдур. Бу
нюгтейи-нязярдян забитан вя яфрадымызын düşü(чийин„ред.) фядакарисиня дцшян вязифя ъиддян аьырдыр. Мяамафищ (анъаг„ред.) зярурийцл-иърадыр» (51).
Нуру пашайа эюря, бу щцъум уьурла баша чатсайды, Гафгазын бу
бюлэясиндя мющкям бир мювге ялдя едилмиш оларды. Она эюря дя
о мяслящят билирди ки, бу вязифянин щям аьырлыьы, щям дя ящямиййяти дюйцшчцляря лазыми шякилдя чатдырылсын вя бунунла да
онларын психоложи щазырлыьына диггят йетирилсин. Нуру паша гейд едирди ки, Эюйчайа эюндярилмяси нязярдя тутулан гошун щиссяляри айын
23„24-дя, кюнцллц силащлы дястяляр ися айын 26-да бюлэяйя эялиб чыхаъаглар. Буна эюря дя ийунун 26-да вя йа 27-дя болшевик-дашнак
гцввяляри цзяриня гяти щцъума башланмасы мяслящят эюрцлцрдц.
Нуру паша шцбщя етмирди ки, илк уьурсузлуьа бахмайараг,
тцрк-Азярбайъан гошунлары мювъуд имканлары там сяфярбярлийя алмагла щярби тяшяббцсц яля кечиря биляр. Она эюря дя о, ялавя кюмяйин эюндярилмясинин зярурилийини истисна етмядян йени дюйцшя
щазырлашмаг цчцн ямр верди.
Ъябщя хяттиндя баш верянляр Азярбайъан щюкумятини дя ъидди
наращат едирди вя она эюря дя Гафгаз Ислам Ордусунун эцъляндирилмяси цчцн мювъуд имканлардан истифадя едилмясиня ъящд эюстярилир382

ди. Хариъи Ишляр назири İstambulda сяфярдя олан М.Я.Рясулзадяйя
баш верян дюйцшлярин нятиъяляринин цмидвериъи олмадыьыны Османлы
дювлят нцмайяндяляриня чатдырмагла Азярбайъана ялавя бир дивизийанын эюндярилмясиня наил олунмасынын вя бунун цчцн мцвафиг ишин
апарылмасынын мягсядяуйьунлуьуну вурьулайырды (52).
Беляликля, ийун айынын 27-ня гядяр ъябщя хяттиндя щазырлыг ишляри апарылды. Мцсцслц ятрафында топлашан щисся вя бюлмяляр Мцсцслц дястяси (мцфрязяси) адландырылды вя онун командири подполковник Щябиб бяй Сялимов тяйин едилди. Орду яркани-щярб ряиси
Назим бяй йенидян Эянъяйя, юз вязифялярини йериня йетирмяйя
гайытды. Нязярдя тутулан гцввяляр ъябщя хяттиня эятирилди. 5-ъи
Гафгаз diviziyasının архада галан щиссяляри, щабеля азярбайъанлылардан тяшкил олунаъаг кюнцллц дястялярин бязиляринин дя ийунун
27-дя Эюйчай ятрафына эялиб чыхаъаьындан дцшмян цзяриня гяти
щцъумун ийунун 28-дя башланмасы нязярдя тутулмушду. Имкан
дахилиндя эюрцлмяси мцмкцн олан тяъщизат вя тяминат ишляри дя
ийун айынын 27-дяк баша чатдырылмалы иди. Щазырлыг ишляринин эизлилийиня наил олмаг цчцн Эюйчай гясябясиндя йашайан бцтцн ермяниляр
diviziya гярарэащынын гаршысында олан Александр адлы ермяни щякиминин евиня ъямляшдирилди вя онларын цзяриня мцщафизя гойулду.
Ийун айынын 28-ня планлашдырылан щцъумла тцрк-Азярбайъан
гошунлары яввялки уьурсузлуьун явязини чыхмаг вя иряли щярякят
етмякля тяшяббцсц ялляриня алмаг истяйирдилярся, нювбяти дюйцш
цчцн болшевикляр гаршыларына даща бюйцк вязифяляр гоймушдулар.
Нязярдя тутулмушду ки, тцрк-Азярбайъан гошунларына ясас зярбя
шимал истигамятиндян вурулсун. Гырмызы Ордунун гцввяляри саь ъинащдан Гафгаз Ислам Ордусуну адлаyaraq дямир йолуна чыхмагла,
бурадакы щиссяляря дя зярбя вуруб Кцр чайы бойунъа мцдафия
мювгеляри тутмаьы планлашдырырдылар. Щярби вя дяниз ишляри цзря
Бакы комиссарынын мцавини Б.Шеболдайевин фикринъя, Кцр цзяриндяки кюрпцйя нязарят етмякля мющкям мцдафия хятти йаратмаг
оларды. Чцнки Кцр чайы бойунъа батаглыг сащялярдян кечя билмяйян тцрк-Азярбайъан гошунларынын гаршысыны бурада етибарлы
шякилдя кясмяк оларды. Бунунла бярабяр, Б.Шеболдайев эизлятмирди ки, тцрк-Азярбайъан гошунларынын гаршысыны гяти шякилдя алмаг
цчцн лазыми щазырлыг ишляри апарылмалы вя архада да мцдафия хятляри
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йарадылмалыдыр. Бу мцдафия хятляринин бири Щаъыгабул„Аьсу арасындакы даьлардан кечмяли, о бири ися Бакы шящярини ящатя едян
щцндцрлцкляр бойунъа гурулмалы иди. Щяр ики хятдя йениъя йарадылмыш олан мцщяндис-тикинти щиссяляри истещкам ишляри апарырдылар (53).
Гафгаз Ислам Ордусу щиссяляринин дюйцшя щазырлыг цчцн щяйата
кечирдийи тядбирляр ийун айынын 26-да болшевик-дашнак гцввяляринин
кяшфиййатчыларына мялум олду. Гырмызы Орду команданлыьында бу
мялумат алынан кими дярщал щцъума кечмяк, тцрк-Азярбайъан
гошун щиссяляринин щцъумуну габагламаг вя бунунла да щярби тяшяббцсц йенидян ялдя сахламаг гярара алынды (54).
General Qavril Korqanov Qaraməryəm ətrafında daşnak-bolşevik qüvvələrinin əldə etdiyi uğurdan sonra təxminən 10 günlük
fasilə yaranmasını və qırmızıların öz uğurlarına ara verməsini onların əlavə kömək gözləməsi ilə əlaqələndirirdi. Onun yazdığına
görə, Qafqaz İslam Ordusu qüvvələrinin güclü əks-hücuma hazırlaşmaları barədə daşnak-bolşevik qüvvələrində məlumat əldə edilmişdi və ona görə də Qafqaz İslam Ordusu qüvvələrini önləmək
üçün hücuma ilkin olaraq başlamaq barədə qərar qəbul edildi (55).
Щямин щцъум ийун айынын 27-дя башлады. Сящяр саат 6-да
Гырмызы Ордунун цч табору Эюйчай-Гарамярйям шоссеси бойунъа
вя бу шоссенин шимал тяряфиндян, ики бюлцк пийада гцввяси ися даща
шималдан 10-ъу Гафгаз алайынын сол ъинащына щцъума кечди. 10-ъу
Гафгаз алайы, ясасян, шоссе йолун шимал тяряфиндя дюйцш мювгеляри
тутмушдуса, ъябщяни эцъляндирмяк цчцн бура эюндярилмиш олан
13-ъц алай ися шоссе йолу бойунъа, Эюйчайла Быьыр кянди арасында
мювге тутмушду. Кюмяйя эялмиш олан сцвари вя пийада милли кюнцллц гцввяляри ися Лякичыплаг вя Гарахызыр мянтягяляриндя
идиляр. Болшевик-дашнак гцввяляри Эюйчайын шималындан щцъума
кечиб Гафгаз Ислам Ордусу щиссялярини гяфилдян мцщасиряйя алмаг
вя зярбя ендирмяк ниййяти айдын оланда азярбайъанлы кюнцллц гцввяляря Вейсялли истигамятиндя щцъума башламаг, дцшмянин ъинащларына вя архасына зярбя вурмаг вя мцмкцн олдуьу тягдирдя Аьсу„Гарамярйям йолуну кясяряк дцшмянин эери чякилмясиня
мане олмаг ямри верилди. Саат 10-а йахын болшевик-дашнак гошунларынын 10-ъу алайын сол ъинащына кечмяк тящлцкяси эцъляняндя ещтийатда сахланмыш олан 25-ъи табор дюйцшя гошулду. Ейни заманда
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13-ъц алайдан алынан рапортдан мялум олду ки, болшевик-дашнак
гцввяляри бу алайын ъинащларына да зярбя вурмаг ниййятиндядир.
500 няфярлик бир гцввя Быьыр кяндиня доьру ирялилямякдя иди. 150
няфярлик бир гцввя ися артыг Яликянд мянтягясиня дахил олмушду.
Беля оланда 5-ъи diviziya команданлыьы тяряфиндян Азярбайъан
дястяляриня дцшмянин бу истигамятдя гаршысынын алынмасы тапшырылды.
Эюйчайын шималындан бир бюлцк гядяр олан сцвари дястяси вя Эюйчайын юзцндя олан Аьдаш дюйцшчцляри 13-ъц алайын саь ъинащына
эюндярилди. Бунлардан башга Мцсцслц дястясиндян дя 13-ъц алайын
саь ъинащына кюмяк эюндярилди. Бу кюмяйин дя ясасыны азярбайъанлы гцввяляр тяшкил едирди. 119 няфярлик сцвари вя 188 няфярлик пийада гцввя 13-ъц алай ъябщясиндя дюйцшя эирмяли вя бу истигамятдя дцшмян гцввяляриня зярбя ендирмяли идиляр (56).
Мцсцслц дястясиндян эялян кюмяйин гаршысыны алмаг цчцн болшевик-дашнак гошунлары топлары ишя салдылар вя бунунла да сцварилярин щярякятини лянэитмяйя наил олдулар. Тяхминян саат 15-дя
Быьыр истигамятиндя ирялиляйян болшевик-дашнак гошунларынын щярякяти дайандырылды. Бунунла да Гырмызы Орду щиссяляринин фяаллыьынын гаршысы алынды вя онларын гяфилдян Гафгаз Ислам Ордусу щиссяляриня зярбя вурмаг ниййяти боша чыхды. 10-ъу Гафгаз алайы ъябщясиндя дцшмян гцввяляринин фяаллыьынын гаршысы алынды вя бурада
якс-щцъум цчцн йахшы зямин йарадылды. 5-ъи Гафгаз diviziyası команданлыьы бу имкандан истифадя едяряк саат 18-дя щяр ики алайа
якс-щцъум ямри верди. 10-ъу алай якс-щцъума кечиб дцшмян гцввялярини 3 километр эерийя атды. Лакин щава гаралмаг цзря олдуьу
вя гцввялярин тящлцкясизлийинин тямин едилмяси цчцн алайа юз
яввялки мювгеляриня гайытмаг ямри верилди. Мцсцслц дястясиндян
кюмяйя эюндярилмиш олан гцввяляр дя бу дюйцшдя фяал иштирак
етдиляр вя Вейсялли иля Яликянди там нязарят алтына алдылар (57).
Беляликля, ийунун 27-дя гяфилдян башланмыш олан бу дюйцшцн
нятиъяляринин Гафгаз Ислам Ордусу цчцн бюйцк щярби-психоложи ящямиййяти вар иди. Дюйцшцн нятиъяляри эюстярди ки, болшевик-дашнак
гцввяляри щеч дя мяьлубедилмяз бир гцввя дейил вя дцзэцн гурулмуш дюйцшля онларын бцтцн ниййятлярини алт-цст етмяк олар. Эюрцнцр, бир нечя щярби уьурдан сонра чох ъидди мцгавимятля растлашдыгларыны Гырмызы Орду рящбярлийи дя щисс етмишди. Чцнки
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яввялки дюйцшляр барядя Бакыйа ятрафлы мялумат верилдийи щалда бу
дюйцшцн нятиъяси барядя Г.Корганов айын 28-дя ъями бир
ъцмлялик мялуматла кифайятлянди: «Эюйчай гаршысындакы ъябщядя
ийунун 27-дян дюйцшляр давам етдирилир. Дцшмян эцълц
мцгавимят эюстярир» (58).
Ийун айынын 28-дя ъябщядя нисби сакитлик кечди. 5-ъи Гафгаз
дивизийасынын команданлыьы газанылмыш илк уьурлары эенишляндирмяйи вя вахты узатмадан болшевик-дашнак гцввяляри цзяриня щцъума
кечмяйи гярара алды. Айын 29-да планлашдырылан бу щцъумда йеня
10-ъу вя 13-ъц Гафгаз алайлары, Мцсцслц дястясиндян эялмиш сцвари дястя, щабеля топчулар иштирак етмяли идиляр. Сцвари дястяси дцшмянин сол ъинащына вя архасына зярбя вурмаг тапшырыьы алмышды.
Бунунла онлар болшевик-дашнак гошунларыны вялвяляйя салмалы вя
онларын эери чякилмясиня мане олмалы идиляр (59).
10-ъу вя 13-ъц алайлар щцъумун уьуру цчцн ъинащ дюйцшляриня
хцсуси диггят йетирмяли идиляр. Бу алайлар дцшмянин ящатя едилмяси
тящлцкясини йаратмагла онлары эери чякилмяйя мяъбур етмяли идиляр. Кцрдямир ятрафында олан Гырмызы Орду щиссяляринин Эюйчай
истигамятиня кюмяк эюндярмяляринин гаршысыны алмаг цчцн Мцсцслц дястяси дя дюйцшя эирмяли вя беляликля, гаршысындакы дцшмянин диггятини йайындырмалы иди.
Ийун айынын 29-да сящяр тездян Гафгаз Ислам Ордусу щиссяляринин даща бюйцк уьурла нятиъялянян дюйцшц башлады. Дюйцшя гошулан щисся вя бюлмялярин мцбаризлик язми, гятиййяти вя йцксяк
ящвал-рущиййяси нятиъясиндя еля илк анлардан тяшяббцс яля алынды.
Шоссе йолу бойунъа щярякят едян 13-ъц алайын сол ъинащындакы дюйцшчцлярин язмкарлыьы иля онларын гаршысында олан дцшмян Шяргя
доьру эери чякилмяк мяъбуриййятиндя галды. Бу алайын юнцндя
олан болшевик-дашнак гцввяляри тязйигя давам эятирмяйиб мювгелярини тярк етдиляр. 10-ъу алайын дюйцшчцляри дя дцшмяня щеч бир
имкан вермяди вя ъябщябойу башланан уьурлу щцъум онлар тяряфиндян дя давам етдирилди. Азярбайъанлы сцварилярин Вейсялли
кянди истигамятиндян чох бюйцк сцрятля дюйцшя гошулмалары ися
щятта тцрк забитляринин юзлярини дя щейрятя салмышды (60).
Дюйцш щяр ики тяряф цчцн аьыр щава шяраитиндя кечирди. Щядсиз
йцксяк олан истиляр щярбчилярин сусузлугдан язиййят чякмясиня
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сябяб олурду. Тцрк-Азярбайъан гошунлары бу чятинлийя даща йахшы
дюзцм эюстярдиляр вя нятиъядя дюйцшлярин эетдийи вахт ярзиндя илк
дяфя беля нязяря чарпаъаг цстцнлцк ялдя едилди.
Щярби тяшяббцс яля алынса да, 5-ъи diviziya команданлыьы дюйцшцн эедишини чох диггятля изляйирди. Газанылан уьурларын даща да
эенишляндирилмяси вя мющкямляндирилмяси цчцн щяля дюйцш баша
чатмамыш нювбяти бир ямр щазырланараг щисся вя бюлмялярин командирляриня чатдырылды. Щямин ямрдя билдирилирди ки, дцшмян
гцввяляр эери чякился дя, бир чох мцщцм мювгеляри ялляриндя сахламагдадыр. Она эюря дя тяляб олунурду ки, ян йахын вахтда бу
мювгеляр дя нязарят алтына алынсын. Бу мягсядля 10-ъу алай
Султанкянд истигамятиндяки тяпялярдя галан дцшмян гцввялярини,
13-ъц алай Быьыр баьларынын шяргиндяки тяпялярдя олан дцшмянляри
мящв етмяли, милли сцвари гцввяляр дцшмянин ъинащларына вя архасына истигамятлянмиш щцъумуну, Мцсцслц дястяси ися Кцрдямир
ятрафындакы болшевик-дашнак гцввяляринин диггятинин йайындырылмасыны давам етдирмяли идиляр (61).
Дюйцшляр ахшам 18.15-дяк давам етди вя Гырмызы Орду щиссяляринин мяьлубиййяти иля баша чатды. Дюйцшлярин сонунда Гарамярйямин гярб щиссяси тамамиля, шярг щиссяси ися гисмян Гафгаз
Ислам Ордусу щиссяляринин нязаряти алтына кечди. Уьурсузлуьа дцчар олдугларыны Гырмызы Орду командирляри етираф етмяк мяъбуриййятиндя галдылар. Бакыйа эюндярилян рапортда дейилирди ки, икиэцнлцк гызьын дюйцшлярдян сонра дцшмян ийунун 29-у сящяри Эюйчай
истигамятиндя бизим гцввяляримизи Аьсуйа доьру эери чякилмяйя
мяъбур етди.
Анъаг Гырмызы Орду рящбярляри эюрцнцр, Гафгаз Ислам Ордусу
щиссяляринин бу уьуруну щеч дя мянтиги саймырдылар. Онлар ъябщядя вязиййяти йенидян юз хейирляриня дяйишяъякляриня ямин
идиляр. Буна эюря дя сящяриси эцнц, йяни ийун айынын 30-да 1000
няфярлик дястя, ики ядяд топ вя ики ядяд пулемйотла саат 6.15-дя
Пезявянд кянди истигамятиндян эюзлянилмядян Эюйчай гясябяси
цзяриня щцъума кечдиляр. Болшевик-дашнак гцввяляриня ермяни
Ямиров рящбярлик едирди. Бу щцъум еля гяфил вя сцрятля баш верди
ки, гыса вахт ярзиндя болшевик-дашнак гошунлары Эюйчайын шимал
мящяллялярини ишьал едя билдиляр(62).
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Чох эцман ки, 5-ъи Гафгаз diviziyaсынын команданлыьы Эюйчайдан хейли узаьа атылмыш дцшмян гцввяляринин беля бир маневр
едяъяклярини, бир эцн яввял алдыглары зярбядян сонра сцрятля щцъума кечяъяклярини güman етмирди. Эюйчайын щяндявяриндя бу
məntəqənin müdafiəsi üçün щеч бир гцввя сахланылмамышды. Бцтцн
гцввяляр дцшмянля тямас хяттиндя иди. Болшевик-дашнак гцввяляри
буну вахтында вя дягигликля гиймятляндиря билмиш вя бцтцн эеъяни
cinahdakı dağlıq ərazi ilə ирялиляйяряк сящяр тездян Эюйчайа щцъум етмишдиляр. Бу чох инъя дцшцнцлмцш бир план иди. Онун щяйата
кечирилмясиня кифайят гядяр ардыъыллыг вя щярби дуйум нцмайиш
етдирилсяйди, Эюйчай гясябяси ишьал едилмякля Гафгаз Ислам Ордусу гошунлары да мцщасиряйя дцшя билярдиляр. Анъаг тцрк-Азярбайъан гошунларынын, онлара рящбярлик едян командирлярин дцзэцн
гярарлары, мцбаризлийи вя язмкарлыьы бир даща эюстярди ки, ъябщядя
щярби тяшяббцсцн яля кечирилмяси щеч дя тясадцфi дейилдир.
Гяфил щцъум вя шимал мящялляляринин ишьал едилмяси Эюйчай
ящалиси ичярисиндя бюйцк бир паника йаратды. Ящали вар-йохуну атараг Уъар вя Аьдаш истигамятиня гачыр вя щеч олмаса ъанларыны гуртармаьа чалышырдылар.
5-ъи Гафгаз diviziyaсы команdiri Мцрсял бяй болшевик-дашнак
гцввяляринин гаршысыны сахламаг цчцн эеъя икян Газахдан эялиб
чыхмыш Азярбайъан сцвариляриня иряли эетмяк ямри верди. Сонра ися
Гарамярйям ятрафындакы гцввялярля ялагя сахлады, орадан Эюйчайа
кюмяк эюндярилмясини тяляб етди. Ъябщя хяттиндян diviziya ещтийаты
кими сахланылан 25-ъи таборун вя бир рус сящра топ тагымынын дярщал
Эюйчайа эюндярилмясиня ямр верди. Ейни заманда Аьдаш мювге
команданы Ещсан бяйя эюстяриш верилди ки, орада топланан сцвариляр, пийадалар вя мянтягядяки топлар дярщал Эюйчайа эюндярилсин. Diviziya командири йаранан вязиййят барядя Нуру пашайа да
мялумат верди вя ондан кюмяк истяди (63).
Эюйчайда вязиййятин мцряккяб олараг галдыьы бир вахтда Газахдан эялмиш олан сцварилярин Ямировун гцввяляринин мцгавимятиня давам эятирмяйяряк даьылдыьы барядя мялумат алынды.
Чох эцман ки, эеъя икян Эюйчайа чатан вя кифайят гядяр истиращят
едя билмяйян Газах сцвариляри топ вя пулемйот атяшляри сянэимяк
билмяйян болшевик-дашнак гцввяляринин чохсайлы гошунунун гаршы388

сыны ала билмяйяряк эери чякилмяли олмушду.

Анъаг ийулун 2-дя Нуру паша Мцрсял бяйя эюндярдийи телеграмында Газах сцвариляринин мцбаризлийини вя язмкарлыьыны тягдир
едирди(64). Ола билсин ки, Газах сцвариляри сонрадан 5-ъи diviziyaнын бюлмяляри вя Эюйчайа эялмиш Азярбайъан кюнцллцляри иля
бирликдя йенидян дюйцшя эирмиш вя няйя гадир олдугларыны нцмайиш
етдирмишдиляр.
5-ъи Гафгаз diviziyaсы команданынын ющдясиндя йалныз гярарэащ мцщафизя тагымы галмышды. Бу тагым да щцъум олан истигамятя
эюндярилди. Diviziya гярарэащы ися гясябяни тярк етмяли олду.
Гарамярйямя доьру ирялиляйяркян diviziya гярарэащы кюмяйя
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тялясян 25-ъи таборла цзбяцз эялди. Мцрсял бяй еля бурадаъа онларын вязифясини бир дя дягигляшдирди, дцшмян гцввяляринин щансы
йцксякликлярдя мювге тутдуьуну нишан верди (65).
Эюйчайда вязиййятин мцряккябляшмяси хябярини алан кими
Нуру паша да бир сыра тядбирляря ял атды. Илк нювбядя, Ордунун яркани-щярб ряисиня йенидян бюлэяйя эетмяк вя вязиййяти нязарят
алтына алмаг тапшырыьы верилди. Назим бяй дярщал 300 сцвари иля
Йевлаха эялди. Бурадан Нухадакы миралай Йусиф бяйя эюстяриш
верди ки, орада топламыш олдуьу чохсайлы дястяси иля Гумлах-Падар
истигамятиня щярякят етсин. Йусиф бяй тцрк ясири иди. О, Нухайа эяляряк бурада мцдафия дястяляринин тяшкилиня юз кюмяйини эюстярирди. Сонра Эянъя ятрафында топлашан кюнцллцляря дя Эюйчайа доьру
щярякят етмяк тапшырылды. Бу гцввялярин щамысы азярбайъанлылар
арасындан топланмыш кюнцллцляр дястяляри иди (66).
Назим бяй Ляки стансийасына эяляряк Эюйчайла Уъар ятрафындакы гцввялярля, щабеля Орду команданлыьы иля ялагя йаратды, вязиййят вя эюрцлмяли олан ишляр барядя Нуру пашайа мялумат верди. О,
Эюйчайдакы вязиййятин мцряккяблийи иля ялагядар Бярэцшад
стансийасына йени гцввяляр эюндярилмясини лазым билирди. Аьдашда
йерли ящалидян топланан гцввялярин, щабеля Эянъядян Уъара эятирилмиш олан кюнцллц дястялярин Эюйчайа йола салынмасыны тяшкил
едяндян сонра Назим бяй Нуру пашайа икинъи бир рапорт эюндярди.
Щямин рапортда Назим бяй Аьдашдан файтонлар иля пийада вя
айрыъа олараг сцвари гцввяляринин Эюйчай истигамятиня сювг олундуьуну, йцзбашы Щягги яфяндинин командасы алтындакы атлыларын да
Уъардан (Уъар стансийасында атлыларын бошалдылмасы мцnasib олдуьундан гатар орада дайандырылмышды„М.С.) Эюйчайа щярякят
етмяк цзря булундуьуну, Эюйчайын шималында булунан дцшмян
топларынын атяшя давам етдийини, 25-ъи таборун мцхабиряйя (рабитяйя„ред.) эирдийини, Ляки вя Аьдаш йолу иля Эюйчайа щярякят едяъяйини билдирди (67).
Истяр Гафгаз Ислам Ордусу команданлыьынын, истярся дя 5-ъи
Гафгаз diviziyaсы команданлыьынын эюстярдийи оперативлик вя чевиклик, Эюйчайын мцдафияси цчцн зярури олан гцввялярин вахтында
бура эятирилмяси, тцрк-Азярбайъан гошун щиссяляринин мцбаризлийи
Ямировун рящбярлийи алтында олан болшевик-дашнак гцввяляринин
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эюстярдийи бцтцн ъящдляри нятиъясиз гойду. Ъябщя хяттиндян эятирилмиш 25-ъи табор вя топчу тагымы, Аьдашдан эялмиш милли сцвари
вя пийада гцввяляри вя Назим бяйля Эянъядян эялмиш сцвариляр
бирликдя Эюйчайа эирмиш олан гцввяляря аьыр зярбя вуруб онлары
эери гачмаьа мяъбур етдиляр. Вязиййятин даща да мцряккябляшя
биляъяйиндян ещтийатланан 5-ъи diviziya команданлыьы ъябщя хяттиндя олан 10-ъу алайа да Эюйчайа доьру ирялилямяк ямри верди.
Лакин бу щисся Вейсяллийя чатана кими Эюйчай артыг дцшмяндян
тямизлянмишди. Она эюря дя 10-ъу алайа ямр верилди ки, йенидян
Гарамярйямя гайытсын. Эюйчай ятрафындакы дюйцшдя ися дцшмян
садяъя олараг эерийя атылмады, ейни заманда онун ики топу вя ики
пулемйоту да яля кечирилди(68).
Болшевик-дашнак гцввяляри Эюйчайдан чыхарылса да, онлар гясябядян 5„6 километрлик бир мясафядя гярар тутмушдулар. Сящяриси
эцн, йяни ийулун 1-дя бу гцввяляр йенидян щярякятя эяляряк
ирялилямяйя ъящд эюстярдиляр. 5-ъи Гафгаз diviziyaсынын яркани-щярб ряиси Рцшдц бяй бу щцъумда болшевик-дашнак гцввяляринин 25-ъи таборун мювгелярини атяшя тутдуьуну, анъаг щеч бир
нятиъя ялдя едя билмядийини йазырдı (69). Совет тарихчиляри, щабеля
ъябщядян верилян мялуматлар Ямировун дястясинин йенидян
Эюйчайа эирдийини, лакин бурада мющкямляня билмядийини билдирирляр (70). Ъябщя хяттиндя олан Г.Коргановун рапортуна ясасланан
С.Шаумйан ийул айынын 2-дя Москвайа В.Лениня вя Саритсын шящяриндя олан И.Сталиня эюндярдийи телеграмда ийунун 27-дян башланан дюйцшляри беля тясвир едирди : «Эюйчай ятрафында ийунун
27-дян 30-дяк олан дюрдэцнлцк дюйцшляр баша чатмышдыр. Мцщасиря цчцн эюндярилян дястя Эюйчайы бомбардман етмишдир. Гошунлар дцшмянин архасына кечмишдир. Бир сыра ялверишсиз шяртляря
эюря ъябщябойу мювге тутан гошунларымыз Гарамярйямя эери чякилмишдир. Дцшмян ящатя едилиб дармадаьын олунмаг тящлцкяси алтындан чыхараг юз нювбясиндя бизи мцщасиря етмяйя башлады. Йаранмыш вязиййятя эюря вя гошунлары эяляъяк дюйцшляр цчцн горумаг ниййяти иля саь колонна (гол) эери чякилмяли олду. Сцнэц
щямляляри иля мцшайият олунан ганлы дюйцшляр кечди. Дящшятли истилярдян вя су тапмаг имканы олмадыьындан ясэярляр щушсузлуг дяряъясиня чатмышдылар. Анъаг онлар юз мювгелярини иэидликля гору391

дулар, щцъума атылдылар. Лакин сол ъинащдакы бир бюлмя дцшмянин
чохсайлы сцварисинин мцщасиряси алтына дцшмякдян горхуб эери
чякилди. Бу щал бцтцн ъябщяйя тясир эюстярди. Щяр ики тяряфдян итки
чохдур. Дцшмян сыраларында низами тцрк щиссяляри вар. Топчуларын
вя пулемйотчуларын командир щейятинин яксяриййяти тцрклярдир. 6
ядяд зирещли автомобил дюйцшцн сонуна эялиб чатды. Онлардан бири
дюйцшдя иштирак едя билди. Дцшмянин архасына кечди. Бу зирещли автомобил юз вязифясини мящарятля йериня йетирди вя бязи щиссяляри
чятин вязиййятдян хилас етди, щабеля архадакы щиссялярин эери чякилмясини асанлашдырды. Ийулун 1-дя ахшам саат 5.15-дя Кцрдямирдян
телеграм алынмышдыр. Орада билдирилир ки, бизим ъябщядяки вязиййятимиз бярпа олунмушдур. Йениъя мялумат алынмышдыр ки, Эюйчай
Ямировун дястяси тяряфиндян тутулмушдур» (71).
5-ъи Гафгаз diviziyaсынын яркани-щярб ряиси Рцшдцдян башга
мювъуд олан архив сянядляри дя Ямировун дястясинин тякрарян
Эюйчайы тутмасыны тясдиглямирляр. Ола билсин ки, Ямиров гаршысына
беля бир мягсяд гоймуш вя онун щяйата кечирилмясиня чалышмышды.
Анъаг тякрар уьурсузлуьуну эизлятмяк цчцн Бакы Советинин
Кцрдямирдя олан щярби назири Г.Корганова Эюйчайа эирдийи, лакин
сонра чохсайлы тцрк гошунларынын тязйиги иля эери чякилмяли олдуьуну билдирмишди. Ийул айынын 1-дя Аьдаш вя щявалисинин команданынын Нуру пашайа эюндярдийи рапортда ермяниляр тяряфиндян щцъумун башландыьыны гейд ется дя, Эюйчайын дцшмян ялиндя олмадыьыны тясдигляйирди: «Дцшмянин сящяр Эюйчай цзяриня щцъумуну
тящлцкяли эюряряк бир сцвари бюлцйц вя бир пийада дястяси вя
кифайят гядяр ъамаатла щямян (дярщал„ред.) Эюйчайын гярбиндяки
Ярябкяндиня йцрцтдцм. Дцшмян шимала атылмышдыр. Дястяляр шимала доьру щярякят едяряк дцшмянин Эюйчайа щямлясинин гаршысыны
алмышдыр. Дястя Назим бяйлядир. Эюйчай ящалиси Эюйчайы тяхлийя
етмишдир. Дцшмян Эюйчайы топа тутса да, даьынты чох дейил» (72).
Назим бяй ися ийулун 1-дя Нуру пашайа эюндярдийи рапортунда
мялумат верирди ки, дцшмян Эюйчайын 5„6 километрлийиндядир. Чох
эцман ки, Ямировун дястясинин щцъуму тез дя дяф едилмишди.
Чцнки Назим бяй рапортунда гейд едирди ки, бу эцн интизар вязиййятидир. Ялавя олараг о, силаща вя ъяббяханайа бюйцк ещтийаъ
олдуьуну да Нуру пашанын диггятиня чатдырырды (73).
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Беляликля, Эюйчай вя Гарамярйям ятрафында ийунун 27„30-у
арасында баш верян дюйцшляр Гафгаз Гырмызы ордусунун мяьлубиййяти иля баша чатды вя бу щиссяляр Аьсуйа тяряф сыхышдырылды. Щямин
дюйцшляр ъябщядяки дюнцш нюгтясинин башланьыъыны гойду. Гафгаз
Гырмызы ордусунун щцъумлары дайандырылды вя онлар дярин мцдафияйя чякилдиляр. Болшевик гцввяляри бу дюйцшдян сонра бир даща щярби тяшяббцсц ясаслы шякилдя яля ала билмядиляр. Дюйцшляря уьурсузлугла башлайан Гафгаз Ислам Ордусу щиссяляри, щабеля щярби
ямялиййатлара гошулан Азярбайъан кюнцллцляри Эюйчай ятрафындакы
дюйцшдян сонра мцдафия вязиййятиндян чыхыб щцъума кечдиляр.
Совет тарихшцнаслыьында Гафгаз Ислам Ордусу щиссяляринин Эюйчай
ятрафындакы уьуру онларын сай цстцнлцйц иля изащ едился дя, дюйцшдя
щансы щиссялярин вя гцввялярин иштирак етмяси, онларын сай тяркибинин нязярдян кечирилмяси Эюйчай ятрафындакы дюйцшлярдя Гафгаз
Ислам Ордусу щиссяляринин сай цстцнлцйцня малик олмадыьыны сцбут
едир. Яксиня, бу дюйцшдя болшевик гцввяляри цстцнлцйя малик
идиляр вя щямин цстцнлцйц азалтмаг цчцн тяъили шякилдя Азярбайъан кюнцллцляриндян дястяляр тяшкил едилир вя ъябщяйя эюндярилирди.
General Qavril Korqanovun müxtəsər təsvirinə görə, daşnak-bolşevik qüvvələri hər iki cinahdan sıxışdırıldığını görəndə
Qaraməryəmdən Ağsuya doğru geri çəkilməli oldu. Onun yazdığına görə, iyunun 10-dan başlayaraq iyulun 1-nə kimi daşnak-bolşevik qüvvələrindən (general Q.Korqanovun təbirincə isə erməni
qüvvələri – M.S.) 7 zabit və 265 əsgər öldürüldü, 16 zabit və 534
əsgər yaralandı (73a).
Эюйчай ятрафындакы дюйцшлярин нятиъяляринин сябяби щяр шейдян
яввял тяряфлярин гаршыларына гойдуглары вязифялярин характери иля
баьлы иди. Ъябщя хяттинин бир тяряфиндя Азярбайъаны болшевик-дашнак щакимиййяти алтына эятирмяк истяйян вя ясасян, гейри-азярбайъанлылардан тяшкил едилян бир гцввя дайанырдыса, диэяр тяряфиндя дя Азярбайъаны болшевик-дашнак таланларындан, Бакы, Шамахы, Губа гырьынларынын тякрарланмасындан горумаьа чалышан
Азярбайъанын милли гцввяляри вя онларын гардаш чаьырышына эялмиш
олан тцрк щярби гцввяляри дайанырдылар. Биринъиляр Азярбайъан ящалисиня диван тутурдуса, икинъиляр юз йурддашларыны вя гардашларыны бу
фаъиялярдян горумаьа чалышырды. Буна эюря Азярбайъан ящалиси дя
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тцрк-Азярбайъан гцввяляри ятрафында сяфярбяр олдулар вя бцтцн
халгын ону горуйан гцввялярля йекдиллийи эцълц бир сядд кими болшевик-дашнак гцввяляринин щцъумларынын гаршысыны алды.
О бири тяряфдян дя дюйцшлярин эедиши эюстярди ки, Гафгаз Ислам
Ордусу щиссяляри щярби кейфиййятляри бахымындан щеч дя болшевик
гцввяляриндян эери галмыр. Дюйцшцн тяшкилинин, идаря едилмясинин
ясасландырылмасы, оперативлийи, вязиййятя уйьун олараг гаршыда
дайанан вязифялярин вахтында дягигляшдирилмяси, мцдафия иля щцъумун дцзэцн ялагяляндирилмяси, атяш васитяляриндян сямяряли истифадя едилмяси ялдя едилян уьурун ясас сябябляриндян иди. Дюйцшлярдя Азярбайъан гцввяляри дя чох фяал иштирак едирдиляр. Бу
сащядя онлар ъидди тяърцбяйя малик олмасалар да, бцтювлцкдя милли
гцввялярдя дцшмяня гаршы бир гятиййят вя язмкарлыг мювъуд иди.
3. Салйан дюйцшц
Эюйчай ятрафында дюйцшляр ъяряйан етдийи вахт Кцр чайы бойунъа, Салйан йахынлыьында да болшевик-дашнак гошунлары иля
тцрк-Азярбайъан гошун бюлмяляри арасында дюйцш баш верди. Ясас
гцввялярин Эюйчай ятрафында топлашдыьы заман бу истигамятдя
йени ъябщя ачылмасы щеч дя тясадцфи дейилди. Щяр ики тяряф бу бюлэяни нязарят алтында сахламаьа бюйцк ящямиййят верирди. Бу, бир
тяряфдян Муьанын бол тахыл ещтийатларындан бящрялянмяк истяйиндян иряли эялирди. Гаршыдан эялян гышда аълыг чякмямяк цчцн щяр
ики тяряф Муьанын тахыл ещтийатларыны юз нязаряти алтына эятирмяк
истяйирди.
Диэяр тяряфдян Кцрбойу яразилярин нязарят алтында сахланмасы
тящлцкясизлик бахымындан да Гафгаз Ислам Ордусу цчцн зярури иди.
Ян башлыъасы ися мцщцм стратежи ящямиййятя малик олан Йевлах
кюрпцсцнцн тящлцкясизлийинин тамамиля тямин едилмяси Ъавад
гязасында Кцр чайы бойу мянтягялярин тящлцкясизлийинин тямин
едилмяси иля баьлы иди. Бакы болшевикляри, щабеля болшевик-дашнак
гошунларынын рящбярляри Эянъяйя доьру башладыглары щцъумда
Йевлаха чатыб Кцр чайы цзяриндяки кюрпцнц яля кечиря билмядикдя
башга васитяляря ял атдылар. Онлар ихтийарында олан эямиляри Хязяр
дянизиндян Кцр чайына чыхарараг бу йолла Йевлаха хцсуси дястяляр
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эюндярмяк вя бу дястянин васитясиля Йевлах кюрпцсцнц партлатмаг истяйирдиляр. Гафгаз Ислам Ордусу команданлыьы бундан хябяр тутуб лазыми тящлцкясизлик тядбирляриня ял атды. Чар ордусунда
хидмят кечмиш майор Назим Рамазановун командирлийи алтында
Ъавадда бир дястя тяшкил олунду. Дястяйя 10-ъу Гафгаз пийада
алайынын 28-ъи таборундан бир бюлцк, 30-ъу таборундан бир пулемйот тагымы вя ики рус топу верилди. Азярбайъан сцвариляриндян
ибарят 140 няфярлик бир дястя дя Н.Рамазановун рящбярлийи алтында
иди. Бу дястя артыг ийунун 16-да Ъавад гязасында юз мювгелярини
тутмушду (74).
Дястя бюлэядя асайишин тямин едилмясиня чалышмагла Кцр чайында щярякятин тящлцкясизлийини тямин етмяли вя болшевик эямиляринин Йевлаха доьру щярякятиня йол вермямяли иди.
Тахыла олан ещтийаъ Бакы комиссарларыны да бу бюлэяйя щаким
олмаьа сювг едирди. Тахыл ещтийатларынын горунмасы вя тядарцкц иля
мяшьул олаъаг Совет дястясинин тяшкили баша чатан кими дярщал бюлэяйя эюндярилди. Бу дястя ийун айынын 26-да Гарабуъаг кяндиня
эялди. Сящяриси эцн ися, йяни ийун айынын 27-дя Совет дястясинин
шяхси щейяти Кцр чайынын ики сащили бойунъа ирялийя щярякятя башлады. Сурра кяндиня ики верст галмыш Н.Рамазановун дястясинин мцщафизя постларында дайанмыш дюйцшчцляри Совет дястясини атяшя тутдулар. Тяряфляр арасында икисаатлыг бир дюйцш баш верди. Она эюря дя
Н.Рамазановун дястясинин бурадакы бюлмяляри болшевик гцввяляринин тязйигиня давам эятиря билмяйяряк эери чякилдиляр.
Ертяси эцн сящяр саат 4-дя Сурра иля Гарабуъаг кяндляри арасында дюйцшляр йенидян гызышды. Кцр чайында дайанан щярби эямилярин
арамсыз атяшляри тцрк-Азярбайъан гошунларыны юз мювгелярини бир
даща тярк етмяйя мяъбур етди. Онлар эери чякиляркян Ярябгардашбяйли кянди йахынлыьында йени мювгеляри тутуб Совет дястясинин
гаршысыны кясмяйя ъящд эюстярдиляр. Лакин бу ъящд дя бир нятиъя
вермяди (75).
Бурада дюйцшян Совет дястясинин тяркибиндя 2 миндян чох
пийада, 12 пулемйот вя 6 ядяд топ вар иди. Дястя ейни заманда
Кцр чайында цзян ики щярби эями вя бир няглиййат эямиси тяряфиндян мцшайият олунурду. Дястянин тяркибиндя 200 рус, 300 иранлы,
галанларын ися ермяни олмасы эцман едилирди. Анъаг Муьанын бол395

шевик комиссары бу гядяр гцввя иля дя кифайятлянмир, бюлэянин рус
ящалиси арасында сяфярбярлик кечиряряк гцввялярин сайыны 6 миня чатдырмаьы планлашдырырды. Бу гядяр гцввянин силащландырылмасы цчцн
зярури олан силащ вя сурсаты ися комиссар Бакыдан истяйирди (76).
Сурра„Гарабуъаг кяндляри ятрафында баш верян дюйцшцн уьурсуз нятиъяси барядя хябяр алынан кими Ъавад дястясинин командири
болшевик гцввяляриня гаршы бир пийада бюлцйц, бир пулемйот тагымы
вя бир даь топундан ибарят груп эюндярди. Бу груп Салйан ятрафында дюйцшян тцрк-Азярбайъан бюлмяляри иля бирляшяряк болшевик
гцввяляриня гаршы дюйцшя башлады. Ийул айынын 2-дя болшевик
гцввяляри тцрк-Азярбайъан гошун бюлмяляринин щцъумуну дяф едя
билмяйяряк Бакыйа доьру эери чякилдиляр. Тцрк мянбяляриня эюря,
бу дюйцшдя болшевик гцввяляри 600 няфярядяк итки вердиляр (77).
Салйан ятрафында олдуглары вахт Совет дястясинин ясасыны тяшкил
едян ермяниляр юзбашыналыглар едир, динъ ящалийя диван тутурдулар.
Мясялян, бурадакы 5-ъи Гырмызы таборун биринъи бюлцйцнцн командири Данилов ящалини эцлляйя басмыш, кяндляри талан етмишди. О,
Ъавад гязасынын Хыллы кяндинин ящалиси цзяриня 150 мин рубл
тязминат гоймуш вя кяндлилярдян зорла 30 мин рубл бирдяфялик тязминат йыьмышды. Тцрк-Азярбайъан гцввяляринин уьурлу щцъумундан сонра ися ермяни Данилов таланла топладыьы сярвяти дя эютцряряк Бакыйа гачды (78).
4. Biчeraxov dəstəsinin Qafqaz İslam Ordusuna qarşı
möbarizəyə cəlb edilməsi
Эюйчай ятрафындакы дюйцшлярдян сонра тяряфляр гаршыда дайанан
вязифяляря наил олмаг цчцн верилян иткиляри бярпа етмяк, гаршы
тяряфля мцгайисядя даща бюйцк гцввя цстцнлцйц йаратмаг цзяриндя дцшцнцрдцляр. Болшевик-дашнак гошунлары щярби тяшяббцсцн
йенидян яля алынмасы, Гафгаз Ислам Ордусу гцввяляринин мцгавимятинин сындырылмасы мясялясини щялл етмяли идилярся, Гафгаз Ислам
Ордусу команданлыьы да ялдя олунан уьурлары эенишляндирмяк,
болшевик-дашнак гцввяляринин артан мцгавимятини гырмаг вя
ялавя гцввяляр ялдя етмяк мясяляси цзяриндя дцшцнцрдцляр. Тякъя 5-ъи Гафгаз diviziyaсынын эцъц иля Бакы шящярини тутмаьын
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мцмкцн олмайаъаьы Шярг Ордулар Групу команданлыьына билдириляндя бу орган Баш команданлыг вякаляти гаршысында Батумдакы
38-ъи пийада алайынын вя бир даь-топчу таборунун Азярбайъана
эюндярилмяси тяклифини галдырды. Янвяр паша да бу тяклифля разылашды.
Ийун айынын 30-да Азярбайъана йола салынан 38-ъи пийада алайынын
тяркибиня ашаьыдакы гцввяляр дахил иди: 37 забит, 2731 ясэяр, 2092
тцфянэ, 16 дязэащлы пулемйот, 4 эцълц даь топу, 1 эцълц даь
батарейасы. Алай ийул айынын 14-дя Аьстафайа чатды. Еля щямин эцн
дя онун няглиня башланды. Яввялъя бир табор, сонра бир батарейа,
сонра да диэяр бюлмяляр йола салынды (79).
Гошунларын эцъляндирилмяси цчцн Бакы комиссарлары тяряфиндян
дя мцяййян тядбирляр щяйата кечирилирди. Садяъя сай цстцнлцйц йаратмаг щесабына ъябщядя ъидди кейфиййят дяйишикликляринин баш веряъяйини эцман едян Бакы болшевикляри ийунун сон эцнляриндя вя
ийулун яввялляриндя бир сыра ишляр эюрдцляр.
Москвадан алынмыш зирещли автомобилляр дястяси ъябщяйя йениъя эятирилмишди вя онлар щяля там шякилдя дюйцшдя иштирак етмямишдиляр. Бу зирещли техникайа бюйцк цмидляр баьланырды. Ийулун
илк эцнляриндя Бакы Гырмызы тялиматчылар мяктябинин шяхси щейяти
дя ъябщяйя эюндярилди (80).
Ийун айынын 30-да Бакы Халг Комиссарлары Совети 1893„1897-ъи
иллярдя анадан олмуш эянълярин сяфярбярлийини елан етди. Ямря эюря, Бакы шящяриндя мцвяггяти вя йа даими йашайан щямин тявяллцдлц эянъляр сяфярбярлийя ъялб едилмяли идиляр. Сяфярбярликдян
йайынанлара гаршы ъидди ъяза тядбирляринин тятбиг едиляъяйи билдирилирди (81).
Хязяр щярби донанмасынын комплектляшдирилмяси цчцн ийул айынын яввялиндя 1900„1917-ъи иллярдя хидмятдя олмуш дянизчилярин
сяфярбярлийи елан едилди. Бакы Халг Комиссарлары Советинин мцвафиг
декретиндя бу сяфярбярлийин мяъбури олдуьу билдирилирди (82). Ъялб
олунаъаг дянизчилярин ясасында йени дяниз таборунун йарадылмасы
планлашдырылырды. Бакы шящяри вя онун районларынын коменданты
Б.Авакйан ящалини елан олунмуш сяфярбярликдян йайынмамаьа,
Гырмызы Орду сыраларына йазылмаьа чаьырырды. О, хцсуси олараг гейд
едирди ки, сяфярбярлик ишиня мане оланлара гаршы ъидди ъязалар тятбиг
едиляъякдир (83).
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Ийул айынын 7-дя ися Бакы Халг Комиссарлары Совети бцтцн
Загафгазийа халгларына мцраъият гябул едяряк онлары ялдя силащ
тцрк-Азярбайъан гошунларына гаршы мцбаризя апармаьа, болшевиклярин гырмызы байраьы алтында топланмаьа, фящля вя кяндли щакимиййятини бяргярар етмяйя чаьырырды (84).
Бу тядбирляри щяйата кечирмякля бярабяр, ъябщядя тяшяббцсцн
йенидян яля алынмасы цчцн Бакы болшевикляринин лидерляри башлыъа
цмидлярини полковник Л.Бичераховун дястясиня баьлайырдылар.
Milliyyətcə osetin olan və keçmiş quruluşa sədaqəti ilə seçilən
bu rus zabiti ilə əməkdaşlığa gedilməsi üçün Bakı bolşevikləri çox
düşünməli oldular. Lakin Qafqaz İslam Ordusunun güclənən hücumları qarşısında başqa bir seçim tapılmadıqda Biçeraxovun tabeliyində olan hərbi qüvvədən bəhrələnmək qərarına gəlindi.
1882-ci ildə anadan olmuş Lazar Fyodoroviç Biçeraxov həyatını
çar ordusu tərkibində xidmətə bağlamışdı. Onun xidmət yolunun
böyük bir hissəsi kazak qüvvələri ilə bağlı idi və dəfələrlə çar
Rusiyasının yüksək mükafatlarına layiq görülmüşdü (85).
L.Biçeraxovun Azərbaycanın hərb tarixində maraqlı yeri olan
və «Vəhşi diviziya» kimi tanınan Qafqaz süvari diviziyası ilə də
müəyyən bağlılığı vardır. Belə ki, o, 1915-ci ildə Qafqaz süvari
diviziyasının komandanı olmuş böyük knyaz Mixail Aleksandroviç
Romanovun sərəncamına verilmişdi (86).
1916-cı ilin əvvəlindən L.Biçeraxovun xidmət yolu Qafqaz
cəbhəsi ilə bağlıdır. O, 1916-cı ilin yanvarından general N.N.Baratovun rəhbərliyi altında Şimali İranda yerləşdirilmiş olan rus
korpusunun tərkibində xidmətə başladı. İki ildən bir qədər artıq
müddətdə L.Biçeraxov İranın şimalında xidmətdə oldu, burada
polkovnik rütbəsi aldı. Lakin yaddaqalan hər hansı bir xidməti ilə
seçilmədi. Onun bu dövr fəaliyyəti məhz Azərbaycan Xalq Cümhuriyyətinin müstəqilliyinə qarşı cəbhə tutması, Qafqaz İslam Ordusuna qarşı Bakı kommunarları ilə bir cəbhə tutması, bütövlükdə bir
neçə il Azərbaycanla bu və ya digər dərəcədə olan əlaqələri ilə
tarixçilərin diqqətini özünə cəlb etmişdir.
L.Biçeraxovun tərkibində xidmət etdiyi rus ekspedisiya korpusunun İrana yerləşdirilməsi 1915-ci ilin yayına təsadüf edir. İlkin
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olaraq sayının 10 min nəfər olacağı planlaşdırılan korpusun əsas
hissəsi İranın şimal-qərbində, müəyyən bir hissəsi isə Orta Asiya
sərhədi boyu yerləşdirilmişdi. Bu qüvvələrin İrana gətirilməsində
əsas məqsəd də Almaniya-Türkiyə qoşunlarının İranın şimalına
nüfuz etmək təhlükəsinin və bununla da gələcəkdə həmin qüvvələrin Qafqaz cəbhəsinin arxasında möhkəmlənmək ehtimalının
qarşısının alınması zəruriliyi ilə bağlı idi. Rusiya-İngiltərə hərbi
komandanlığı bunun üçün real imkan olduğunu da görürdülər.
Çünki müharibənin ilk illərində Qafqaz cəbhəsində müəyyən
uğurlar əldə etmiş Almaniya-Türkiyə hərbi komandanlığı İran
əhalisinin güclənməkdə olan antirus və antiingilis əhval-ruhiyyəsindən istifadə etməklə burada daha əlverişli mövqelərin əldə olunmasına çalışırdılar. İranın müəyyən ərazilərinin nəzarət altına alınması da onların bu ölkədəki mövqelərinin möhkəmlənməsinə yol
açırdı. Bu isə hərbi ittifaqda olan Rusiya-İngiltərə hərbi komandanlığını təmin etmirdi. Ona görə də ingilis hərbi komandanlığının təklifi ilə Rusiya İrana ekspedisiya korpusu yeritməyə razı oldu (87).
İrana göndərilərkən general N.N.Baratovun komandirlik etdiyi
1-ci Qafqaz (ekspedisiya) süvari korpusunun 39 kazak bölüyü, iki
piyada taboru, könüllülərdən ibarət iki drujinası və 20 ədəd topu
var idi. Yuxarıda qeyd edildiyi kimi, 1916-cı ildə bu korpusa göndərilmiş L.F.Biçeraxova 1917-ci ilin iyununda müstəqil fəaliyyət
göstərə bilən süvari reyd dəstəsinin formalaşdırılması tapşırıldı. Bu
reyd dəstəsi partizan dəstəsi kimi də tanınırdı və onun vəzifəsinə
düşmən mövqelərinə və kommunikasiya xətlərinə hücum, gecə
hücumlarının təşkili, düşmənin arxasında reydlər edilməsi, əsirlər
götürülməsi və s. daxil idi. Bu dəstənin fəaliyyətinə xüsusi diqqət
yetirilirdi və ona görə də general N.Baratovun əmri ilə həmin dəstənin tərkibinə seçilmiş zabit və əsgərlər cəlb edildi. Dəstənin formalaşdırılması 1917-ci ilin avqustunda başa çatdırıldı. Bu vaxt
onun tərkibində 30 zabit, 1000 nəfər kazak, top, pulemyot və nəqliyyat vasitələri var idi. Dəstə ilkin olaraq Qəsri-Şirin məntəqəsi
ətrafında mövqe tutdu. Bu məntəqənin nəzarət altına alınması ilə
rus ekspedisiya korpusunun Osmanlı qoşunları tərəfindən ehtimal
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edilən təhlükənin qarşısı alındı (88)
Bir müddətdən sonra L.Biçeraxovun dəstəsi Rusiyanın hərbi
ittifaqda olduğu Böyük Britaniyanın bölgədə olan hind süvari alayı
ilə birləşdi və ərzaq ehtiyatları qurtardığı üçün L.Biçeraxovun dəstəsi ingilis alayının ərzaq təminatına götürüldü. Buradan da
L.Biçeraxovun ingilislərlə əməkdaşlığı başlanır. Ekspedisiya korpusunun qərargahı ilə əlaqələrin kəsilməsi üzündən L.Biçeraxov
bir müddət tabeliyində olan dəstənin fəaliyyətini müstəqil şəkildə
istiqamətləndirməli oldu. Digər tərəfdən Fevral inqilabından sonra
Rusiya ordusu daxilində baş verən böhran L.Biçeraxovun dəstəsini,
o cümlədən də ekspedisiya korpusunu çətin vəziyyətə saldı.
L.Biçeraxov dəstəsini böhrandan kənarda saxlamaq və kazakların
xidmətdən boyun qaçırmalarının qarşısını almaq üçün kifayət qədər ciddilik nümayiş etdirməli oldu. Buna baxmayaraq, 1917-ci ilin
sonunda dəstənin buraxılmalı olduğu haqda L.Biçeraxov korpus
komandiri general N.Baratovdan da göstəriş aldı. Belə bir göstərişin verilməsi L.Biçeraxovun dəstəsinin vəziyyətini daha da çətinləşdirdi. Çünki ekspedisiya korpusunun şəxsi heyətinin nəzarətdən çıxması və dağılmağa başlaması L.Biçeraxovun kazaklarına
da dağıdıcı təsir göstərirdi (89).
İngilis generalı Denstervil L.Biçeraxovla ilk dəfə 1918-ci il
fevralın 3-də görüşdü. Həmin vaxt İrandakı rus ekspedisiya korpusunun şəxsi heyəti arasında fərarilik və xidməti tərketmə halı geniş
miqyas almışdı. General Denstervil L.Biçeraxovun yüngül yaralanmasına işarə edərək tabeliyindəki kazakların hələlik fərarilik
etmədiyini qeyd edirdi (90).
L.Biçeraxovla ilk görüş baş verməzdən əvvəl general Denstervil
Cənubi Qafqaza ingilis qüvvələri çıxarmaq və Böyük Britaniyanın
Bakı şəhərinə olan iddiasını həyata keçirmək haqqında müvafiq
tapşırıq aldı. Bakıya yollanmaq üçün ilk cəhd alınmayandan sonra
o, Həmədana döndü və burada L.Biçeraxovla da görüşdü. Bu görüşdən sonra ingilis generalı L.Biçeraxovun dəstəsini qarşısında
dayanan vəzifələrin icrasına cəlb etməyi qərarlaşdırdı. L.Biçeraxovun dəstəsi istər şimali İran ərazisində Böyük Britaniyanın ma400

raqlarının qorunması, istərsə də Böyük Britaniyanın Cənubi Qafqaz siyasətinin həyata keçirilməsi üçün maraq kəsb edirdi. General
Denstervil L.Biçeraxovun dəstəsinin vasitəsilə dağılıb geri dönmüş
rus qoşun hissələrinin nəzarəti altında olan müəyyən məntəqələrin
yenidən nəzarət altına alınmasını istəyirdi. Görünür, L.Biçeraxov
belə bir planın icrasında iştirak etməyin ciddi perspektivi olacağına
ümid etmirdi. Ona görə o da dəstəsi ilə Rusiyaya dönmək barəsində
fikirləşirdi. Xüsusilə general Denstervil Qəzvin şəhərinin nəzarət
altından çıxmasından ehtiyatlanırdı. Belə bir təhlükə də mövcud
idi. Oradakı rus qoşunları şəhəri tərk etdikdən sonra Gilan meşələri
ətrafında silahlı dəstə toplamış olan Kiçik xanın (Kuçek xan)
Qəzvini tutmaq ehtimalı böyük idi. Qəzvinin tutulması isə ingilis
hərbi qüvvələrinin Bakıya çıxarılmasını xeyli çətinləşdirə bilərdi.
Aparılan danışıqlardan sonra L.Biçeraxovla müəyyən razılaşma
əldə etmək mümkün oldu. General Denstervil öz xatirələrində qeyd
edirdi ki, L.Biçeraxovun vətənə dönmək arzusu dərhal həyata keçsəydi, onda Qəzvini nəzarət altında saxlamaq çətinləşərdi və cəngəlilər (Kiçik xan tərəfdarları cəngəlliklərdə toplaşdığı üçün onlar
belə adlandırılırdı – M.S.) tezliklə Qəzvini tutardılar. Onun yazdığına görə, danışıqlardan sonra əldə edilmiş razılaşma aşağıdakı kimi idi:
1. İngilis hərbi qüvvələri ilə əvəz olunana qədər Biçeraxov öz
dəstəsini Persiyadan çıxarmamalı idi;
2. İngilis komandanlığı da bunun əvəzində Biçeraxova maliyyə
dəstəyi göstərməyi öz boynuna götürürdü. General Denstervil Biçeraxovun kazaklarına maaş verilməsi üçün maliyyə vəsaitinin lazım olduğunu etiraf edirdi. Eyni zamanda belə bir şərt də irəli sürürdü ki, maliyyə vəsaiti tələb etməkdə Biçeraxov ifratlığa varmasın və sui-istifadəyə yol verməsin;
3. İngilislərlə razılaşdırmadan Biçeraxov heç bir əməliyyat həyata keçirməməli idi. Əks təqdirdə ingilis hökuməti tərəfindən ona
göstərilən maliyyə yardımı dayandırıla bilərdi.
4. İlk hərbi əməliyyat Kiçik xanın dəstəsinə qarşı keçirilməli və
Qəzvindən Xəzər dənizinədək olan yol açılmalı idi.
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L.Biçeraxov İranda general Denstervilə lazımi kömək göstərəcəyi halda onlar gələcəkdə Qafqazda birgə fəaliyyət göstərə bilərdilər (91).
Bu razılaşmanın nəticəsi olaraq Biçeraxovun dəstəsi 1918-ci il
mart ayının sonlarında Qəzvinə gəldi və bu şəhəri nəzarət altına götürdü. Qəzvinə gəliş ingilislərlə əldə edilmiş razılaşma əsasında baş
versə də, əslində, Biçeraxov məsafəcə Rusiyaya daha da yaxınlaşdı. İran hökuməti Biçeraxovdan Qəzvini tərk etməyi tələb etsə də,
o, Qəzvin–Rəşt yolunun Kiçik xan tərəfindən tutulduğunu bəhanə
gətirərək geri dönməyi bir qədər təxirə saldı. Görünür, Qəzvində
ləngiməsi həm də Biçeraxovun ingilislərdən daha çox maliyyə vəsaiti qoparmaq istəyi ilə bağlı idi. Çünki general Denstervil də xatırlayırdı ki, Biçeraxov ondan çox pul tələb edirdi. General Denstervil bu tələblərin müəyyən dərəcədə ödənməsinə tərəfdar idi.
Çünki Biçeraxov ingilis qüvvələrinin Bakıya aparan yolun bir hissəsinin təhlükəsizliyini təmin edə bilərdi. Bu hesabla Biçeraxov öz
dəstəsi ilə aprel və may aylarında da Qəzvində dayanmalı oldu.
Biçeraxov Qəzvində olduğu vaxt Bakı Xalq Komissarları Soveti
Kiçik xanın dəstəsi ilə əlaqə yaratmağa müvəffəq oldu. Mövcud
olan məlumatlara görə, Bakı kommunarları Kiçik xanın dəstəsindən istifadə etməklə ingilis qüvvələrinin Bakıya irəliləməsi planlarının qarşısını almağa çalışırdılar. İran əhalisi arasında güclü antiingilis əhval-ruhiyyəsi olduğu üçün Bakı bolşevikləri Kiçik xanla
tezliklə dil tapa bildilər. Razılığa gəlindi ki, Kiçik xanın dəstəsi və
havadarları tərəfindən həm ingilislər, həm də Biçeraxovun dəstəsi
blokadaya alınsın, onlara ərzaq və at yemi satılmasına bölgədə
qadağa qoyulsun. Bakı Soveti tərəfindən Biçeraxov həm vətənin,
həm də İranın düşməni hesab edildi. Bakı bolşevikləri Biçeraxovun
ingilislərdən maliyyə dəstəyi almasından da xəbərdar idi. S.Şaumyanın əlində olan casus məlumatlarına görə, İran ərazisində olduğu
son aylar ərzində Biçeraxov ingilislərdən 9 milyon rubl vəsait almışdı (92).
1918-ci il iyun ayının əvvəllərində ingilis qüvvələri Bakıya
doğru irəliləmək əmri aldı. Bu əmrə uyğun olaraq Biçeraxov da öz
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dəstəsi ilə Qəzvindən Ənzəliyə doğru hərəkətə başladı. İngilis mənbələrində olan məlumatlara görə, Biçeraxov tabeliyində olan ruslar,
14-cü Qusar alayının bir bölüyü, 6-cı zirehli avtomobil batareyasına məxsus olan iki zirehli avtomobil və iki ingilis təyyarəsi ilə Qəzvindən hərəkət etdi. General Denstervil Biçeraxovun öz dəstəsinin
1000 nəfərlik kazak dəstəsindən ibarət olduğunu bildirirdi. Biçeraxov qarşıya düşməklə həm özünə yol açmalı, həm də ingilis qüvvələrinin Ənzəliyə doğru yolunu açmalı idi. İyun ayının 12-də
Biçeraxovun dəstəsi Qəzvin–Rəşt yolunun üzərində yerləşən
Məncil məntəqəsində Kiçik xanın dəstəsinin müqaviməti ilə rastlaşdı. Lakin Biçeraxovun dəstəsi bu müqaviməti qıraraq Ənzəliyə
doğru yolu aça bildi (93).
İngilis mənbələrinin məlumatına görə, belə bir qənaətə gəlmək
olar ki, 1918-ci il iyun ayının ortalarında dəstəsi ilə Ənzəliyə yetişdikdən sonra Biçeraxov Bakı bolşevikləri ilə yaxınlaşmağa başladı. Digər məlumata görə isə hələ Azərbaycan öz müstəqilliyini
elan etməzdən əvvəl S.Şaumyan V.Leninə göndərdiyi məktubunda
Qırmızı qvardiyada komandir kadrlarının çatışmamasına toxunur
və belə bir vəziyyətdə diqqətin Biçeraxova yönəldilməsinin vacibliyinə toxunurdu.
S.Şaumyanın məktubundan aydın olur ki, o, əvvəllər də Biçeraxovla bağlı V.İ.Leninə müraciət edibmiş. Bakı Soveti Ənzəli limanında olan təmsilçisi İ.Kolomiysev vasitəsilə Biçeraxovla əlaqə
qura bilmişdi. Biçeraxovun adından poruçik Səlim Əlhəvi bolşeviklərlə danışıqlara gedirdi. Bakı Sovetinin liderləri özlərini Rusiyanın mərkəzi hakimiyyətinin rəsmi nümayəndəsi kimi aparır və
İran ərazisindəki rus qoşunlarının təchizatına qanuni haqları olduğunu irəli sürürdülər. Bu iddiadan çıxış etməklə Bakı bolşevikləri
Biçeraxov qarşısında da dəstənin hərbi təchizatının Bakı bolşeviklərinə verilməsi tələbini qoymuşdu. Biçeraxov aid olduğu korpusun əmlakının bir hissəsini özü Ənzəlidən İnqilabi müdafiə Komitəsinə təhvil verdi və əvəzində dəstəsi üçün pul, benzin və s. ala
bildi (94).
Ənzəlidə təşkil olunmuş İnqilab Komitəsinin üzvlərindən biri
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erməni-daşnak N.Cigityan idi. O, Şaumyanın təmsilçisi kimi çıxış
edir və Biçeraxovun dəstəsinin Bakı Soveti tərəfinə keçməsinə xüsusi canfəşanlıq göstərirdi. O cümlədən Şaumyan da ondan istifadə
edilməsi üçün təkrar-təkrar Moskvanı razı salmağa çalışırdı.
Л.Бичерахов болшевиклярля ялагя йарадараг онун дястясинин Гафгаз Гырмызы oрдусуна гатылмасына разы олдуьуну билдирмишди (95).
Бу щеч дя о демяк дейилди ки, Л.Бичераховун болшевикляря гаршы хцсуси бир щцсн-ряьбяти вар иди. Рус шовинизми рущунда тярбийялянмиш
забитлярин типик нцмайяндяси олан Л.Бичерахову болшевикляря йахынлашдыран ясас ъящят онларын щяр икисинин кечмиш империйанын уъгарларында йаранан милли, мцстягил республикаларын мювъудлуьуна гаршы
барышмаз мювгедя дайанмалары иди. Яслиндя ися Л.Бичераховun болшевиклярля мцяyйян мцнасибятляр йаратмагда мягсяди Cянуби
Гафгаза эялмяк вя бурадан да дястяси иля бирликдя Шимали Гафгаза
йолланмаг иди (96).
Bunu Biçeraxov yazdığı məktublarında da qeyd edirdi. Məsələn,
məktublarının birində yazırdı ki, o, yalnız rus xəttinə sədaqətli
olanlarla cığırdaş ola bilər. General Denstervil isə onun «bolşevikləşməsini» müvəqqəti səbəblərlə izah edir və bu yolla Şimali Qafqaza yollanmaq niyyətindən söz açırdı. Biçeraxov da dəstəsinin
üzvlərinə deyərmiş ki, Tiflisdən və hərbi Gürcüstan yolundan keçməklə evlərinə çatacaqlar (97).
Л.Бичерахов болшевикляря етибар етмядийи кими болшевикляр дя
она гаршы хцсуси бир r\əğbət эюстярмирдиляр. Тяклифинин разылыгла гаршыланмасы цчцн Л.Бичерахов парчаланмагда олан Русийанын анъаг
болшевикляр тяряфиндян бирляшдириляъяйиня инандыьыны билдирирди.
Тезликля бцтцн Cənubi Qafqazda Совет щакимиййятини бяргярар
етмяк вя Азярбайъана эялян тцрк гошунларыны язмяк истяйи болшевиклярдя Л.Бичераховун тяклифиня ямяли мараг йаратды. Бакы Халг
Комиссарлары Совети Л.Бичераховун Гырмызы Орду щиссяляри иля бирликдя Гафгаз Ислам Ордусу щиссяляриня гаршы вурушмаг тяклифиня
разылыг верди вя онун гаршысында беля бир тяляб гойду ки, Бакыдакы
Совет щакимиййятини гейд-шяртсиз танымалы, Бакы Халг Комиссарлары
Советинин ишляриня гарышмамалы вя фяалиййятинин Бакы Халг Комиссарлары Советинин щярби органлары тяряфиндян нязарят алтында сахла404

нылмасына разы олмалыдыр (98).
Poruçik Əlhəvi Biçeraxovun adından Bakı Sovetinin nümayəndələri ilə tərəflərin ilkin əməkdaşlıq razılaşmasını da imzaladı.
Həmin razılaşmada deyilirdi: «Biçeraxov sovet hakimiyyətini, eləcə də Bakı hakimiyyətini ümumrusiya hakimiyyəti kimi tanıyır.
Biçeraxov Qafqaz Qırmızı ordusunun hissələrindən birinin komandiri təyin olunur və hərbi dəniz işləri üzrə komissar Korqanovun nəzarəti altında olur. Əməliyyat baxımından o, tamamilə müstəqildir. Lakin onun bütün əmrləri komissarın imzası ilə təsdiq
olunur. Hərbi əməliyyatların müvəqqəti dayandırılması və qurtarılması Bakı Xalq Komissarları Sovetindən asılıdır. Döyüş tapşırıqları qərargah tərəfindən hazırlanır və komandan tərəfindən
müstəqil şəkildə həyata keçirilir. Biçeraxovun dəstəsi vəsaiti ümumi əsaslarla Bakı Xalq Komissarları Sovetindən alır və Qafqaz Qırmızı ordusunun tərkibinə daxil olur. Bakı Xalq Komissarları Soveti
gələcəkdə Biçeraxov tərəfindən Şimali Qafqazda yarana və Qırmızı ordunun tərkibinə daxil ola biləcək bütün dəstələrin saxlanmasını öz üzərinə götürür» (99).
Bu razılaşmanın imzalanmasından əvvəl Biçeraxov iki kazakın
müşayiəti ilə Bakıda olmuş, Bakı Sovetinin rəhbərlərinə öz dəstəsi
haqqında məlumat təqdim etmişdi. Mövcud olan məlumatlara görə,
bu görüş zamanı Biçeraxov Osmanlı-Almaniya qoşunlarına qarşı
bolşeviklərlə oxşar mövqedə dayandığını, Bakıdakı sovet hakimiyyətinə kömək etməyə hazır olduğunu, siyasi proseslərdən kənarda qalmaq, sonra isə Kuban və Terek istiqamətində yollanmaq
arzusunda olduğunu bildirmişdi (100).
L.Biçeraxovun Bakıda olmasını Bakı Xalq Komissarları Sovetinin sədri S.Şaumyan da 1918-ci il iyunun 23-də V.İ.Leninə yazdığı məktubunda təsdiq edirdi. Onun yazdıqlarından belə aydın
olur ki, Biçeraxov öz dəstəsini Ənzəliyə gətirdikdən sonra Bakıya
gəlmiş və onu maraqlandıran suallara və məsələlərə Bakı bolşeviklərindən cavab almağa çalışmışdı. Biçeraxov S.Şaumyanla da
görüşmüş və lazım olan cavabı almışdı. Tərəflər müzakirələrdən
sonra onları qane edəcək razılığa gəldilər. S.Şaumyana görə, artıq
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bolşeviklər Biçeraxovun ingilislərin və daşnakların təsiri altında
ola bilməsindən qorxmurdular. Eyni zamanda da Biçeraxovda da
bir əminlik hasil oldu ki, bolşeviklər onun dəstəsini tərk-silah etməyəcəklər. Görüş zamanı məlum oldu ki, L.Biçeraxov özü ilə ingilis
zirehli avtomobillərini texniki heyəti ilə birlikdə və aeroplanlar
gətirmək istəyir. Bolşeviklər təkid edirdilər ki, L.Biçeraxov özü ilə
ingilis hərbi qulluqçularını gətirməsin. Biçeraxov öhdəsinə götürdü
ki, Azərbaycan milli qüvvələrinə qarşı açılan bolşevik-daşnak
cəbhəsinin sağ cinahını öz öhdəsinə götürsün və irəli hərəkət edə
biləcəyi halda ona gələcəkdə Tiflisə doğru irəliləmək və oradan da
Osetiyaya keçmək şansı verilsin (101).
Mənbələrdə olan məlumata görə, Biçeraxovun dəstəsi aşağıdakı
tərkibdə idi: 880 kazak, 80 qeyri-nizami, 37 könüllü, 544 nizami, 30
zabit və 221 araba atı. Struktur baxımından isə Biçeraxovun dəstəsi
aşağıdakı bölmələrdən ibarət idi: Zaporojes yüzlüyü, Dağ-Mazdok
yüzlüyü, Uman yüzlüyü, xətti-xopyor yüzlüyü, sərhəd osetin yüzlüyü, Kuban kazak atlı dağ batareyası, 1-ci piyada dağ batareyası,
pulemyot komandası, 1-ci və 2-ci atlı radiostansiya, lazaret və avtomobil komandası (102).
Genaral Denstervil isə yazırdı ki, o, Biçeraxovun dəstəsinə bir
neçə ingilis zabiti və bir bölük zirehli avtomobil də verdi (103).
Stepan Şaumyan isə əlavə olaraq bildirirdi ki, Biçeraxovun
dəstəsində köhnə intizam qalmaqdadır. Onun sözlərinə görə, Biçeraxovun dəstəsində 4 ədəd aeroplan və 8 ədəd zirehli avtomobil də
var idi. Zirehli avtomobillərin şəxsi heyəti ingilislər idi. S.Şaumyan
isə ingilislərin Bakıya ayaq qoymasına tərəfdar deyildi (103a).
Иряли сцрцлян тялябляря разылыьыны билдирян Л.Бичераховун дястяси
ийун айынын орталарында Бакыйа доьру цз тутду. Анъаг Иранда, Гязвинля Янзяли арасында Кичик ханын дястяляри Л.Бичераховун дястясинин гаршысыны кясмяйя ъящд эюстярди. Османлы дювляти иля хош
мцнасибятдя олан Кичик хан бунунла Бичераховун Азярбайъана
эялмясиня вя Гафгаз Ислам Ордусуна гаршы ъябщя тутмасына мане
олмаг истяйирди. С.Шаумйанын ийун айынын 14-дя В.Лениня эюндярдийи телеграмда бир щяфтядян сонра Л.Бичераховун дястясинин
Азярбайъанда олаъаьы билдирилирди(104). Лакин Кичик хан иля апа406

рылан дюйцшцн узанмасы Бичераховун дястясинин Азярбайъана чатмасыны бир нечя эцн лянэитди.
Bakı Xalq Komissarları soveti hərbi dəniz işləri üzrə xalq komissarı Korqanovun müavini Şeboldyayev 1918-ci ilin iyun ayına
aid olan məktubunda yazırdı ki, Biçeraxov öz dəstəsi ilə artıq Ənzəlidə gəmilərə yüklənməkdədir. Bu məktubdan hiss olunmaqdadır
ki, Biçeraxovun dəstəsi ilə bolşeviklərə qoşulması Bakı Sovetinin
rəhbərliyində xoş əhval-ruhiyyə yaratmışdı. Şeboldyayev Biçeraxovun dəstəsini köhnə nizam-intizamı saxlamış, atlara və texniki
təchizata malik bir dəstə adlandırırdı. Göstərilirdi ki, Biçeraxovun
dəstəsində radiostansiyalar, zirehli maşınlar və aeroplanlar vardır.
Bu texniki vasitələr bolşeviklərdə yox idi. Məktubdan görünür ki,
bolşeviklər Biçeraxovun texniki vasitələrinin texniki heyətinin
Bakıya gəlməsinə icazə vermişdilər. Biçeraxovun dəstəsinin gəlişi
Şeboldyayevi o dərəcədə sevindirmişdi ki, hətta həmin dəstənin köməyilə Tiflisə yetişməyə də ümid edirdi. Nəzərdə tutulurdu ki, ora
yetişəndən sonra L.Biçeraxovun dəstəsinə Osetiyaya adlamağa
icazə veriləcəkdir (105).
Başqa sözlə, bolşeviklər belə bir qənaətdə idilər ki, Biçeraxovun
dəstəsinin yetişməsi ilə Azərbaycanın milli qüvvələrinin müqaviməti qırılacaq, Azərbaycanın müstəqilliyinə son qoyulacaq və bolşeviklər Tiflisə qədər irəliləyə biləcəklər.
Л.Бичерахова болшевик-дашнак ъябщясиня команданлыг етмяк
тяклиф олунмушду. Она эюря дя Азярбайъана чатан кими Бичерахов
дярщал ъябщяйя йолланмалы вя бцтцн дюйцшляря рящбярлийи юз
цзяриня эютцрмяли иди. Бунунла беля, Л.Бичерахов бирбаша эями иля
Бакыйа эялмяйя ещтийат едирди. О ещтийат едирди ки, дястяси иля Бакыйа эяляъяйи тягдирдя болшевик-дашнак гцввяляри тяряфиндян
тярк-силащ едиля биляр. Буна эюря дя Л.Бичерахов гярара алды ки,
Бакыда дейил, Ялятдя гуруйа чыхсын вя бурадан да ъябщяйя йоллансын (106).
Инэилис эенералы Денстервил Бичераховун Азярбайъана йолланмасына тохунаркян эюстярирди ки, ийул айынын 1-дя тцрк гошунлары
щяля Кцр чайыны кечмямишдиляр вя она эюря дя Бичерахов Кцр чайы
цзяриндяки кюрпцнц тутараг онларын щярякятини чятинляшдирмяк истя407

йирди (107).
Гафгаз Ислам Ордусу щиссяляринин щярякяти вя дайандыглары
мювге барядя инэилис эенералынын йаздыглары щягигяти якс етдирмирди. Анъаг Бичераховун Кцр кюрпцсцнц тутмаг планлары щаггында дедикляри щягигятдян щеч дя узаг дейилди. Бичерахов сонралар
юзц дя билдирирди ки, Бакынын Русийа тяркибиндя етибарлы шякилдя сахланмасы цчцн Азярбайъанын Йевлаха гядяр олан яразиси ишьал едилмялидир (108).
Kür çayı üzərindəki körpünün tutulması Bakı Soveti rəhbərlərinin də milli qüvvələrə qarşı mübarizəsinin elementlərindən birini
təşkil edirdi. S.Şaumyanın fikrincə, Bakının qorunub saxlanması
üçün Kür çayı boyunca qurulmuş olan mövqelər Bakının milli
qüvvələrdən müdafiəsinin ilkin xəttini təşkil edə bilərdi. O, milli
qüvvələrin hücumlarının genişlənəcəyi təqdirdə Kür çayı üzərindəki körpünün partladılmasını da istisna etmirdi. S.Şaumyana görə,
Kür çayı üzərində körpünün partladılmasından sonra sahilboyu
bataqlıqlar uzanan Kür çayını adlamaq milli qüvvələr üçün çətin
olardı. Bu isə daşnak-bolşevik qüvvələrinin işinə yaraya bilərdi.
Əgər milli qüvvələr Kür çayını adlasaydılar, onda S.Şaumyanın
fikrincə, Ağsu-Hacıqabul xətti Bakının saxlanmasının ikinci xətti
ola bilərdi. Bu xətt üzrə daşnak-bolşevik qüvvələrinin müqavimət
imkanlarının artırılması üçün səngərlər qazılır və tikanlı məftillərlə
istehkamlar qurulurdu. Nəhayət, Bakı ətrafındakı yüksəkliklər bu
şəhəri milli qüvvələrdən qorumağın son müdafiə xətti kimi qəbul
edilirdi. Burada da səngərlərin qurulmasına, tikanlı məftillərlə
istehkamlar yaradılmasına xüsusi diqqət yetirilirdi. S.Şaumyana
görə, əgər Rusiyadan canlı qüvvə və əlavə artilleriya gətirilsəydi,
Bakı ətrafında uzunmüddətli müdafiə xətti yaratmaq mümkün ola
bilərdi (Большевики в борьбе за..., с.525).
Ийул айынын 1-дя Бичерахов дястяси иля Иранда эямиляря йцклянди. Mövcud məlumatlara görə, o, 4 ədəd zirehli avtomobili və 5
nəfər ingilis zabitini özü ilə Azərbaycana gətirə bilmişdi. Ийулун
2-дя ися Бичерахов артыг С.Шаумйанла ъябщя хяттиндя иди. Бураdакы вязиййятля ютяри танышлыгдан сонра Бичерахов хащиш етди ки, бир
щяфтя ярзиндя ъябщяйя ялавя 2 мин няфяр ясэяр эюндярилсин (109).
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Беля бир гцввянин эюндяриляъяйини вяд едян С.Шаумйан Бакыйа гайыдан кими елан олунмуш сяфярбярлийин эедиши иля марагланды. Мялум олду ки, бу тядбирин нятиъяляри щеч дя црякачан дейил.
Бир нечя эцн ярзиндя нязярдя тутулан щейятин йалныз 30 фаизи хидмятя ъялб едилмишди. Буна эюря дя шящярдя тяъили силащлы йохламалар кечирилди вя мцяййян сайда адамлар тутулараг щиссяляря эюндярилдиляр (110).
Ийул айынын 6-да Бичерахов Гафгаз Ислам Ордусуна гаршы дюйцшян болшевик-дашнак гцввяляринин команданы елан едилди (111) və
ona dəstəsi ilə Kürdəmirə yollanmaq tapşırıldı.

Nuru bəy yaxın qohumları ilə bir arada
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Nuru bəyə fəxri feriq (general) rütbəsinin verilməsi haqqında
Osmanlı sultanının fərmanının surəti
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Osmanlı Türkiyəsinin hərbi naziri Ənvər paĢa
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Nuru paĢa
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9-cu Qafqaz alayının komandiri Cəmil Cahid bəy
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Mürsəl paĢa
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5. Аьсу вя Кцрдямир дюйцшлярi
Беляликля, Эюйчай-Гарамярйям дюйцшцндян сонра щяр ики тяряф нювбяти дюйцшляря ъидди щазырлыг эюрмцшдц. Тцрк-Азярбайъан
гошунлары Мцсцслцнцн шярги вя Аьсу-Гарамярйям хятти бойунъа
мювге тутмушдулар. Гафгаз Ислам Ордусунун команданлыьы йахын
вахтларда Шамахынын азад едилмясини ясас вязифялярдян бири кими
гаршыйа гоймушду. Бу мянтягяйя Бакы цзяриня щярякят цчцн ясас
дайаг мянтягяси кими бахылырды. Анъаг Шамахыйа чатмаздан əvvəl
Ислам Ордусу команданлыьы Кцрдямир-Аьсу хяттиня чыхмаьы планлашдырырды.
Нуру паша Шамахы цзяриня щцъумун мцвяффягиййятля баша чатдырылмасы цчцн Гарабаьдакы ермяни силащлы дястяляринин фяалиййятинин мящдудлашдырылмасы вя Ъулфа-Ордубад цзяриндян Шушайа
силащлы дястя эюндярилмясинин мягсядяуйьунлуьу барядя Шярг Ордулар Групу команданлыьы гаршысында мясяля галдырды (112).
Гафгаз Ислам Ордусу команданлыьыны наращат едян тякъя Гарабаь ермяниляри дейилди. Азярбайъанын мцхтялиф мянтягяляриндя
йашайан ермяниляр бу вя йа диэяр дяряъядя Гафгаз Ислам Ордусуна
гаршы якс-фяалиййят эюстярирдиляр. Шяки, Гутгашен, Эюйчай вя Шамахы ятрафындакы ермяниляр тяъавцзкар щярякятлярини эенишляндирмякдя
идиляр. Нуру паша юз хатиряляриндя дя бу мясялянин диггят чякдийини
гейд едирди (113). Гайабашы вя Сюйцдлц мянтягяляринин ермяниляри
щяля Эюйчай дюйцшляриндян яввял фяаллашмаьа башламышдылар. Эюйчай дюйцшляриндян сонра Нуру паша ордунун яркани-щярб ряиси Назим бяйя эюстяриш верди ки, Аьдаш, Халдан вя Нухадакы милли
гцввяляря цмуми рящбярлик едяряк Сюйцдлц вя Гайабашы ермяниляринин тяъавцзкарлыьына сон гойсун (114).
Ийул айынын яввялляриндя Гайабашы вя Сюйцдлцдяки ермяни йыьнаглары дармадаьын едилди. Ийул айынын 12-дя Аьдаш mövqe команданы Нуру пашайа эюндярдийи телеграмында билдирирди ки, Ниъ вя Сюйцдлц Исмайыл Щягги бяйин рящбярлийи алтында олан Шяки дястясинин
там нязаряти алтындадыр. Бу дястя Сюйцдлцнцн шимал тяряфиндяки тяпялярдя мювге тутмушду. Ермянилярин силащларının toplanmasına
başlananda онларын бир чоху силащлары иля бирликдя эизлянмяйя чалышырдылар (115).
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Силащы йеря гоймайан бир чох ермяниляр гачыб ятраф кяндляря,
мешяляря даьылышмышдылар. Шяки„Гутгашен истигамятиндя ермяни
миллятчиляринин йарада биляъяйи тящлцкяйя бирдяфялик сон гоймаг
цчцн Нуру паша Халдан дястясинин командириндян тяляб едирди ки,
Гайабашыдан гачыб ятраф кяндлярдя долашан вя силащы йеря гоймайан ермяниляри ахтарыб тапсын вя онлары зярярсизляшдирсин. Нуру
паша беля бир вязифяни Нухайа эюндярилмиш олан Эянъя мювге команданы Ъямил Ъащид бяйин гаршысында да гоймушду. Она тапшырылырды ки, ятрафа гачыб даьылан тяъавцзкар ермяниляр тягиб едилсин,
онларын зярярсизляшдирилмяси мягсядиля щяйата кечирилян ямялиййат
бцтцнлцкля баша чатдырылсын (116).
Эюйчай ятрафында олан ермяни кяндляринин тярк-силащ едилмясиня дя хцсуси диггят йетирилирди. Чцнки бу кяндлярдя топланан
ермяни гцввяляри истянилян вахт 5-ъи Гафгаз diviziyaсынын архасында тящлцкяли вязиййят йарада билярдиляр. Ийул айынын 2-дя Пезявянэ
вя Гырдадул кяндляри тутулду. Бурада олан ермяни гцввяляри Ямирван вя Бяйляркянд истигамятиндя эери чякилди. 5-ъи Гафгаз diviziyaсы ъябщясинин сол ъинащы бойунъа эери чякилмяк мяъбуриййятиндя галан болшевик-дашнак гцввяляринин гаршысыны кясяряк онлара
эцълц зярбя вурмаг цчцн Ивановка кяндиня 10-ъу алайдан бир пийада табору вя ики ядяд даь топу эюндярилди. Щямин дястя Ивановкайа чатана гядяр йолу цстцня чыхмыш кичик дцшмян групларыны
мящв едяряк Ивановка ятрафында мювге тутду. Аь байрагларла онлары гаршыламаьа чыхан кянд ящалиси гцввяляря кянддя йерляшмяйи
тяклиф етсяляр дя, кянд ятрафында галмаг цстцн тутулду. Гошун щиссясинин бурада йерляшмяси иля болшевик-дашнак гцввяляринин бир
дястясинин эери чякилмяк йолу кясилди. Эюйчайын шималындакы кяндляри ермянилярдян тямизляйян тцрк-Азярбайъан гцввяляри шяргя
доьру ирялилядикъя 100 няфяря гядяр олан сцвари вя пийада болшевик-дашнак дястяси Ивановкайа сыхышдырылды. Ийул айынын 3-дя ермянилярин дайаг мянтягяляриндян бири олан Чанагбулаг кянди дя
тцрк-Азярбайъан гошун щиссяляринин ялиня кечди (117).
Эюйчайын ятрафындакы кяндлярин тямизлянмяси цчцн ийулун 2-si
və 3-də кечирилян ямялиййатда Аьдашда тяшкил едилмиш дястя дя иштирак едирди. Аьдаш мювге команданы минбашы Ещсан бяй билдирирди
ки, 100 няфярлик бу дястя Эюйчай ятрафында кечирилян тямизлямя
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ямялиййатыны эцъляндирмяк цчцн эюндярилмишдир. Ийулун 3-дя Чанагбулаг кянди тутулдугдан сонра бу дястя эери гайтарылды (118).
Эери чякилмякдя олан дцшмян гцввяляри Ивановкада онларын
йолуну кясмиш тцрк-Азярбайъан гцввяляри иля растлашдыгда чашгынлыг ичиндя галдылар. Бурада гаршыларынын кясиляъяйини эцман етмяйян болшевик-дашнак гцввяляри гачыб ъанларыны гуртармаг мяъбуриййятиндя галдылар. Онлар еля бир тяшвишя дцшдцляр ки, ихтийарларында олан ики ядяд топдан бирини атмалы олдулар (119).
Ийул айынын 4-дя дя Гарамярйям ятрафындакы кяндлярин ермяни
гцввяляриндян тямизлянмяси давам етдирилди вя беляликля, Аьсу
цзяриня иримигйаслы щцъуму щяйата кечирмяк цчцн зярури мювгеляр тутулду. Анъаг бир нечя эцн ярзиндя давам едян тямизлямя
ямялиййатлары щям дя иткилярля нятиъялянди. Ийул айынын 1-дян
4-дяк баш верян бу ямялиййатларда 7 забит вя 39 ясэяр шящид олмуш, 9 забит вя 93 ясэяр йараланмыш, бир забит вя 74 ясэяр иткин
дцшмцшдц (120).
Беляликля, ийулун 5-дя Аьсу-Кцрдямир хяттинин тутулмасы цчцн
Гафгаз Ислам Ордусу щиссяляринин щцъуму башлады. Стратежи тяшяббцсцн яля алынмасында бу дюйцшцн бюйцк ящямиййяти олдуьу цчцн
Орду команданы Нуру паша да Аьсу ъябщясиня эялди. 5-ъи Гафгаз
diviziyaсы команданы Мцрсял бяйин имзаладыьы дюйцш ямриндя щисся
вя бюлмяляр гаршысында ашаьыдакы вязифяляр гойулмушду: Мцсцслц
дястяси гаршысында дайанан дцшмянин даща зяиф ъинащыны адламаг
шяртиля Кцрдямиря доьру ирялилямяли вя бу мянтягяни яля кечирмяли
иди. Мцряттяб сцвари алайы она верилмиш бюлмялярля Хялилли„Гарасаггал истигамятиндя щярякят етмяли, Кцрдямир-Аьсу хяттини кясяряк
Кцрдямир уьрунда апарылан дюйцшцн уьуруна йардым етмяли иди.
13-ъц пийада алайынын гаршысына Шамахы-Аьсу хяттини ишьал етмяк
вязифяси гойулмушду. Алай команданлыьы сол ъинаща диггяти хцсусиля артырмалы иди. 10-ъу пийада алайы Ивановкада олан дястясини эери
чякяряк Кялаьайылы вя Аьсунун шималындакы даьларда олан дцшмян
гцввяляринин ъинащыны ящатя едяряк Эцръцвана доьру щярякят етмяли иди. Эюйчай дястяси дя иряли щярякят едяряк diviziyaнын архасында гала биляъяк ермяни дястялярини мящв етмяли idi. Bu dəstə
sonra da İvanovka–Qoşakяnd хятти иля ирялиляйиб diviziyaнын ясас
гцввяляри иля бирляшмяли иди (121).
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Щцъум планы беля дцшцнцлмцшдц ки, 13-ъц алай Аьсу
ъябщясинин саь ъинащы, 10-ъу алай ися даьлардан кечян сол ъинащ иля
ирялиляйиб дцшмянин ъинащларыны адламалы вя ону мцщасиря вязиййятиня салмалы иди. Дцшмянин бурада эцълц зярбя алмасы Кцрдямир
истигамятиндяки дюйцшцн дя уьурла сона чатмасына кюмяк едя
билярди. Ийулун 5-дя башланан дюйцшдя 13-ъц алай мцяййянляшдирилмиш мювгеляря чыхса да, 10-ъу алай чятин даь шяраити иля ирялилядийи цчцн нязярдя тутулмуш мювгеляря хейли эеъ эялиб чыхды. Она
эюря дя ийулун 5-дя дюйцш ямри иля мцяййянляшдирилян вязифяляр
тамамиля йериня йетирилмяди. Щяр ики алай тутдуглары мювгелярдя
эеъяляйиб сящяр тездян щцъуму давам етдирмяк ямри алдылар. Анъаг истяр 10-ъу алай, истярся дя 13-ъц алай эцн ярзиндя иряли щярякятляри заманы дцшмян дястяляри иля растлашмыш вя онларын мцгавимятини гырмышдылар. Бу да щеч шцбщясиз ки, болшевик-дашнак гошунларынын цмуми ящвал-рущиййясиня юз тясирини эюстярирди. Мцсцслц
дястяси дя эцълц дцшмяня гаршы дюйцшдя нязярячарпаъаг бир нятиъя ялдя етмямишди. Она эюря diviziya команданлыьы гярара алды ки,
айын 6-да мцряттяб сцвари алайыны Мцсцслц дястясинин эцъляндирилмясиня эюндярсин (122).
Ийулун 6-да давам едян дюйцшляр щям 10-ъу, щям дя 13-ъц
алайлар цчцн уьурла башлады. 13-ъц алай тезликля Аьсуйа йахынлашды.
Болшевик-дашнак гцввяляри ихтийарларында олан зирещли автомобиллярдян башга, бир тяййарядян дя истифадя едилмясиня ял атсалар да,
Ислам Ордусу щиссяляринин мцзяффяр йцрцшцнцн гаршысыны ала билмядиляр. Эцнортацстц 13-ъц алай артыг Аьсуда иди. Анъаг алай юз щцъумуну дайандырмайыб bolşevik-daşnak qüvvələrini Шамахыйа
узанан йолун йохушуна гядяр говду. 10-ъу алай ися шималла ирялиляйяряк Аьсудан Шамахыйа гачмаг истяйян дцшмяня эцълц зярбя
ендирди. Алайын сярянъамына верилмиш кюнцллц милли сцвариляр эери
гачан дцшмяни хейли тягиб етдиляр. Болшевик-дашнак дюйцшчцляри
ъанларыны бу сцварилярин ялиндян эцъля гуртардылар. Аьсу ятрафында
дцшмянин 100-я гядяр сцвариси вя пийадасы галмышды. Шамахы йолу
тутуландан сонра онлар Кцрдямиря чякилмяйя ъящд эюстярдиляр.
Чцнки онларын башга бир чыхыш йолу да галмамышды. 10-ъу алай Эцръцван кяндини тутараг юз мювгелярини орада йерляшдирди. Дюйцшцн
эедишиндя бир сящра топу, бир ъяббяхана арабасы, 5 ядяд пулемйот,
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30-а гядяр силащ, талан едилян ящалинин вар-йоху иля долдурулмуш
10„15 няглиййат арабасы вя с. яля кечирилди(123).
Айын 6-да Мцсцслц ъябщясиндя йеня дя ъидди бир ирялиляйишя
наил олунмады. Йалныз Аьсу ъябщясиндян кюмяйя эялмиш 46-ъы пийада табору иля мцряттяб сцвари алайындан ибарят Щясян bəyin дястяси Гарагойунлуда Аьсу иля Кцрдямирдя ъямляшян дцшмянин рабитя хяттини гырды. Щясян бяйин дястясинин бурадакы ъябщя хяттиня
йетишмяси айын 7-дя эюзлянилирди. Айын 7-дя дюйцшлярин ясас
аьырлыьы да еля Мцсцслц ъябщясиня кечирилди. Щямин эцн Мцсцслц
дястясиня дямир йолу бойунъа, Щясян бяйин дястясиня ися шималдан ирялилямякля Кцрдямири тутмаг вязифяси verilmişdi. Гафгаз Ислам Ордусунун ясас гцввяляри Аьсу ятрафында ъямляшдийиндян Кцрдямир цзяриня щцъум едян гцввяляр Л.Бичераховун
дястяси вя зирещли автомобилляри иля эцъляндирилмиш Гырмызы Ордунун мцгавимятини гырмаьа бяс етмяди.
Болшевик-дашнак гошунлары Кцрдямирин ятрафында даиряви мцдафия хятти йаратмышдылар. Тцрк-Азярбайъан гошунларынын шималдан
ещтимал едиля биляъяк щцъумунун гаршысыны алмаг цчцн Кцрдямирдян шимала узанан йолун цзяриндяки Гарасаггал кяндиня мцдафия
посту гойулмушду. Щямин йолла Кцрдямиря доьру ирялиляйян
Щясян бяйин дястясинин бурадакы илк дюйцшц дя еля бу постда
дайанан гцввя иля олду. 150 няфярлик тяхмин едилян бу дцшмян
гцввяси иля дюйцш Щясян бяйин дястяси цчцн уьурла баша чатды вя
тезликля Гарасаггал кянди яля кечирилди. Гырмызы Орду гярарэащында
Гарасаггалын яля кечирилдийи хябяри алынан кими бу истигамятя
дярщал ялавя гцввяляр эюндярилди. Г.Коргановун С.Шаумйана
эюндярдийи дюйцш рапортундан айдын олур ки, бу истигамятдя Гырмызы Ордунун 1-ъи бригадасы, Бичераховун дястяси вя Тялиматчылар
мяктябинин бюлмяляри иштирак едирдиляр (124). Чцнки дямир йолу
хятти бойунъа олан батаглыглар бурада мцдафияни етибарлы гурмаьа
имкан вердийи щалда Гарасаггал истигамятиндя тябии манеяляр йох
иди. Она эюря дя бу истигамятдяки дюйцшляр Кцрдямирин талейи
цчцн даща бюйцк ящямиййятя малик иди. Буну йахшы анлайан
Гырмызы Орду команданлыьы Гарасаггал истигамятиня ялавя олараг
хейли гцввя эюндярди.
Яввялъя Кцрдямирдян 350-йя гядяр пийада, 3 пулемйот вя 2
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топдан ибарят бир гцввя Щясян бяйин дястясинин гаршысына чыхарылды.
Эцнортадан аз кечмиш ися 5 топ, 2 пулемйот вя 250 няфярлик башга
бир гцввя Щясян бяй дястясиня гаршы эюндярилди. Болшевик-дашнак
гцввяляринин чохлуьу Щясян bəyin дястясини чятин вязиййятя салды.
Дястянин мцщасиря олунмаг тящлцкяси йарананда Щясян бяй дюйцшчцляря эери чякилмяк ямри верди. Дястя щямин эцнцн ахшамыны
Мцсцслц кяндиндя кечирди(125).
Мцсцслц дястяси дя сящяр еркян щцъума кечди. Дястядян цч
бюлцк мигдарында бир гцввя батаглыг сащянин шярг тяряфиня кечиб
болшевик гошунлары цзяриня щцъум етди. Ики тагым мигдарында бир
гцввя ися дямир йолунун шимал тяряфи иля Кцрдямиря доьру ирялилямякдя иди. Гаршы тяряфляр арасында дюйцшляр 12 саата гядяр давам
етди. Мцсцслц дястясинин сцвариляри Кцрдямирин ъянуб тяряфи иля
хейли иряли эедя билмишдиляр. Лакин Бичерахов ихтийарында олан
бцтцн гцввяляри сяфярбяр едя билмякля Мцсцслц дястясинин щцъумларынын гаршысыны сахлайа билди. Даща аьыр вязиййятя дцшмямяк
цчцн иряли щярякят етмиш милли гцввяляр йенидян батаглыьын гярб тяряфиня, илкин мювгеляря гайытдылар. Эцн ярзиндя эедян дюйцшляр
заманы Щясян бяйин дястясиндян 5 няфяр шящид олмуш, 12 няфяр
ися йараланмышды. Мцсцслц дястясиндяки Азярбайъан милли гцввяляриндян 8 няфяр шящид олмуш, 2-си забит олмагла 12 няфяр йараланмышды. Мцсцслц дястясинин сярянъамына верилмиш 60-ъы табордан
да 5 няфяр шящид олмуш, 50-дян чоху ися йараланмышды (126).
Кцрдямир уьрунда апарылан дюйцшцн илк эцнляриндя тцрк-Азярбайъан гошун щиссяляринин вердийи иткиляр даща чох иди. Мярми вя
ъяббяхана ещтийаты да азалмаг цзря иди. Щеч шцбщясиз ки, ийулун
7-дя илк дюйцшя эирян Бичерахов она баьланан цмидлярин щеч дя
ябяс олмадыьыны сцбут етмяк цчцн бцтцн имканларыны вя гцввялярини сяфярбяр етмишди. Тцрк-Азярбайъан гошун щиссяляринин азлыьы
вя ъоьрафи шяраитин болшевик-дашнак гошунлары цчцн даща мцнасиб
олдуьундан онлар Мцсцслц дястяси иля Щясян bəyin дястясинин гаршысыны сахлайа билмиш, щятта шимал истигамятиндя Аьсуйа доьру
мцяййян гядяр ирялиляйя билмишдиляр.
Гаршыйа гойулан вязифяни иъра етмяк вя болшевик-дашнак гошунларынын щцъумларынын эенишлянмясиня йол вермямяк цчцн 5-ъи
Гафгаз diviziyaсы команданлыьы Кцрдямир ъябщясиндяки гцввяляри
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йенидян груплашдырды. 13-ъц пийада алайы Кцрдямир ятрафына йюнялдилди. Бу алай Щясян бяйин дястясини йенидян юз сярянъамына алараг шимал тяряфдян Кцрдямир цзяриня щцъум етмяли иди. Diviziya
команданлыьы ясас диггяти мящз бу истигамятя йюнялтмишди. Ъябщянин гаршы тяряфиндя бюйцк батаглыг яразилярин олмасы бурада щцъумларын эенишляндирилмясиня имкан вермирди. Она эюря дя ъябщянин гаршы тяряфиндян щярякятя башлайаъаг Мцсцслц дястясиня, ясасян, дцшмянин диггятини йайындырмаг, онун ясас зярбя эцъцнцн
шимал тяряфя, 13-ъц алай ъябщясиня истигамятлянмясиня йол вермямяк иди. Ийулун 8-дя 10-ъу алай да Шамахыйа доьру щцъумларыны
давам етдирмяли иди (127).
Мцсцслц ъябщясиндя гцввялярин эцъляндирилмяси цчцн Ислам
Ордусу команданлыьы диэяр имканлары да арайырды. Ийулун 7-дя
Нуру паша Орду яркани-щярб ряиси Назим бяйя эюстяриш верди ки,
Аьдаш вя Халдан мянтягяляриндя топлана биляъяк бцтцн гцввяляри
тяъили сурятдя Мцсцслцйя эюндярсин. Бир эцн сонра Нуру пашанын
Мцрсял бяйя эюндярдийи телеграмында дейилирди ки, Газаха эятирилмиш олан 350 няфяр силащсыз кюнцллц дя Бярэцшад стансийасына эюндярилир (128).
Ийулун 7-дя дюйцшляр, ясасян, Кцрдямир ятрафында ъяряйан етдийи бир вахтда Эюйчайын шималындакы ермяни кяндляриндян болшевик-дашнак гошунларынын бир бюлмяси 5-ъи Гафгаз diviziyaсынын
архасына зярбя вурмаьа ъящд эюстярди. Бурада дюйцш ахшама
qədər давам етди. 5-ъи Гафгаз diviziyaсы команданлыьы тяряфиндян
дюйцшя ялавя гцввялярин эятирилмяси иля болшевик-дашнак бюлмясинин мцгавимяти гырылды вя о, шимала доьру эери чякилмяк мяъбуриййятиндя галды(129).
Еля щямин эцн, йяни ийулун 7-дя Гафгаз Ислам Ордусу команданы йени Османлы падшащы ВЫ Мещмет Вящидяддиндян телеграм алды. Ийулун 3-дя вяфат едян гардашы В Мещмет Ряшадын йериня ийулун 4-дя тахта чыхан ВЫ Мещмет Вящидяддинин Гафгаз Ислам Ордусу команданына эюндярдийи телеграмында дейилирди:
«Ямирялмюмцнцн Улу Хаган Баш команданымыз гардашым Султан
Мещмет хан щязрятляринин щяпимизи аьладан зайеси иля ямри-команданынызы яля алырам. Сянялярдян бяри пяк мцшкцлат ичиндя Османлы вя ислам тарихиня ханяданым цчцн шанлы сящифяляр ялавя едян
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сиз арсланлара, йурдун гящряман йавруларына мямнуниййяти-шащанями бяйан едир, бу уьурда щаггын рящмятиня говушараг яр
мейданында ъан вермиш олан шцщядайы кямали-щюрмятля анырам.
Вятянимизин сяламяти цчцн шимдийя деэин пяк шанлы бир сурятдя
гящряман мцтяфяккирляримизля омуз-омуза давам етдийиниз мцвяффягиййятля долу щярб сяняляри щяр щалда азалмагдадыр. Фягят
щянуз битмямишдир. Иштя бу ана гядяр олдуьу кими ъянаби-щаггын
щаглы давамызда даима бизимля бярабяр олаъаьына зярряъя шцбщя
етмяйяряк ейни савлети-ъясураня иля дцшмянля савашмайа давам
единиз. Щяр йердя кямали-шан вя шяряфля дашыдыьыныз санъаьым сизя
даима зяфяр вя мцвяффягиййят йолу эюстярсин. Инайяти-бяри вя имдади-рущаниййят щязряти-пейьямбяри сиз гящряман ясэярляримизин
туин вя зяфяри олсун. Мещмет Вящидяддин» (130).
Ийул айынын 8-дя Кцрдямир ъябщясиндя тяряфляр арасында аьыр
дюйцшляр олду. Дцшмяня ясас зярбянин 13-ъц алай тяряфиндян
вурулаъаьы нязярдя тутулса да, Гырмызы Орду команданлыьынын бура
хейли гцввя чыхармасы вязиййяти кифайят гядяр мцряккябляшдирди.
Дюйцшцн ящямиййятини йахшы баша дцшян Бичерахов вя онун йанындакылар 13-ъц алайа гаршы 8 топ вя 8 пулемйотла мцшайият олунан
бир гцввя эюндярмишдиляр. Дюйцш эеъяйя кими давам етди. Ъидди
мцгавимятля растлашан 13-ъц алай ийулун 8-и эеъясини Ибращимбяйли
вя Гарасаггал кяндляри арасында кечирмяли олду. Мцсцслц дястясинин фяалиййяти дя эцн ярзиндя ъябщядяки мювгелярдя ъидди бир
дяйишиклик йаратмады. Дцшмянин зирещли гатардан истифадя етмяси вя
Кцрдямирин ятрафындакы йашыллыгдан мцдафия мягсядиля баъарыгла
бящрялянмяси онларын мцгавимятини хейли артырырды(131).
Кцрдямир ятрафында тцрк-Азярбайъан гошунлары аьыр дюйцшя
эириб тутдуглары мювгелярдян эерилямяйя йол вермясяляр дя, Шамахы истигамятиндя щцъум етмяли олан 10-ъу алай дцшмянин тязйигиня давам эятирмяйиб мцяййян гядяр эери чякилмяк мяъбуриййятиндя галды. Бунунла да Эцръцван кянди йенидян болшевик-дашнак гцввяляринин ялиня кечди. Болшевик гошунлары Аьсуйа
доьру ирялилямяйя башладылар. Бурадакы дюйцшцн нятиъяляри барядя
Бакыйа эюндярилян телеграмда билдирилирди ки, Гырмызы Орду гцввяляри артыг Аьсунун 10 километрлийиндядир və bu истигамятдя
йалныз сонунъу щцндцрлцйц тутмаг галмышдыр. Щямин дюйцшлярдя
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Шамахынын ермяни кяндляринин ящалисиндян тяшкил едилмиш taboru
фяал иштирак едирди. 800 няфярдян ибарят олан щямин табора ермяни
Газаров рящбярлик едирди. Болшевик-дашнак гошунларынын рящбярляри
Гаракянд вя Мядряся кяндляринин ящалисинин онлара эюстярдийи
йардымлардан да разылыг едирдиляр (132).
Шамахы истигамятиндя Мейсары вя Мядряся ятрафындакы дюйцш
хцсусиля эярэин кечди. Чохсайлы топларла щимайя олунан болшевик-дашнак гцввяляри Мейсары-Мядряся ятрафында 10-ъу алайын юн
бюлмяляринин мцгавимятини гырараг онлары эери атдылар. Муьанлы
кянди йахынлыьында 10-ъу алайын гцввяляри дцшмянин гаршысыны кясмяйя ъящд эюстярдиляр. Сол ъинащда олан 30-ъу табор дцшмяня
кифайят гядяр мцгавимят эюстяря бился дя, саь ъинащда олан 29-ъу
таборун эцлляляринин гуртармасы дюйцшцн удузулмасы иля нятиъялянди. 29-ъу таборун дюйцшчцляри юз мювгелярини, щятта сцнэц иля горумаьа чалышсалар да, bu, бир нятиъя вермяди. Нятиъядя, 10-ъу алай
Шярядил даьларына тяряф эери чякилди (133).
Ийул айынын 9-да Кцрдямир ятрафында дюйцшляр давам етдирилди.
Мювге характери дашыйан бу дюйцшлярдя 13-ъц алай Кцрдямирин шимал тяряфиндян азаъыг ирялилямяйя наил ола билди. Бунунла беля,
ъябщядя ъидди бир мювге дяйишиклийи баш вермяди.
Ийул айынын 10-да Кцрдямир ятрафындакы дюйцшляр йенидян давам етдирилди. 13-ъц алай йеня дя шимал истигамятиндя, Мцсцслц
дястяси ися дямир йолу хятти бойунъа щцъуму давам етдирмяли иди.
Щяля эеъя икян башлайан бу дюйцшцн эедишиндя 13-ъц алайын тяркибиндя олан мцряттяб сцвари алайындан бир дястя Кяррар стансийасына
эюндярилди ки, дцшмянин архасында дямир йолу хяттини даьытсын вя
онун эери чякилмясини чятинляшдирсин. Щямин дястя она верилян тапшырыьы йериня йетирдикдян сонра Кцрдямирля Кяррар стансийасы арасында юзцня дюйцш мювгейи тутду. 13-ъц алайын щцъуму да уьурла
башлады. Бу алай онун гаршысындакы дцшмян гцввялярини Кцрдямиря
доьру хейли сыхышдыра билди. Яэяр бу яразидя йашыллыглар олмасайды,
дцшмянин мцгавимяти даща тез гырыла билярди. Гырмызы Орду команданлыьы Кцрдямирин шималында эедян дюйцшцн щеч дя онларын
хейриня ъяряйан етмядийини эюряндя Мцсцслц дястяси иля цзбяцз
олан бязи бюлмяляри 13-ъц алайын ъябщясиня атды. Щямин бюлмялярин эятирилмяси Кцрдямирин шималындакы болшевик-дашнак гцввяля424

ринин эцълянмясиня сябяб олду вя нятиъядя 13-ъц алайын саь ъинащына ъидди тящлцкя йаранды. Бир тяряфдян алай бюлмяляринин фядакарлыьы, диэяр тяряфдян дя diviziyaдан 13-ъц алайа мцмкцн кюмяк
эюндярилмяси болшевик-дашнак гцввяляринин тязйигинин гаршысыны
алмаьа имкан верди. Газахдан Бярэцшада эятирилмиш 350 няфярлик
дястя дя силащландырылараг 13-ъц алайын табелийиня верилди. Щябиб
бяй Сялимовун рящбярлик етдийи Мцсцслц дястяси ися онун гаршысында дцшмян гцввяляринин зяифлямясиндян мящарятля истифадя етди
вя саат 13.55-дя Мцсцслц дястяси дцшмянин мцдафия хяттини йармаьа мцвяффяг олду.
Болшевик-дашнак гцввяляри бцтцн ъящдляриня бахмайараг, 13-ъц
алай ъябщясиндя дя щцъумун гаршысыны сахлайа билмядиляр.
Ахшама йахын 13-ъц алайын саь ъинащы иля Мцсцслц дястясинин
сол ъинащы Кцрдямирин гярбиндя бирляшди. Бир нечя саатдан сонра
ися 13-ъц алайын вя Мцсцслц дястясинин бцтцн гцввяляри Кцрдямирин шяргиндя бирляшдиляр вя гясябя дцшмяндян тамамиля азад едилди (134).

Kürdəmirin azad edilməsi üçün keçirilən döyüĢün planı
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Мцсцслц дястясинин команданы Щябиб бяй Сялимов ийулун
10-да Азярбайъан корпусунун команданына вя Гафгаз Ислам Ордусунун команданына эюндярдийи телеграмында щцъумун уьурла
давам етдийини вя дцшмянин эери чякилмякдя олдуьуну билдирирди.
«Mən üstün düşməni təqib edirəm.» „ йазан Щ.Сялимов бу телеграмы артыг полковник(миралай) рцтбясиндя имзаламышды (135).
Кцрдямир ятрафындакы дюйцшцн эедишиндя Мцсцслц дястясинин
тяркибиндя олан 1-ъи Татар сцвари алайынын команданлыьы икинъи бюлцйя тапшырыг вермишди ки, болшевик гцввяляринин архасына кечиб онлара зярбя вурсун. Икинъи бюлцйцн сцвариляри дя дярщал бу тапшырыьын
иърасына йолландылар. Кцрдямир азад едиляндя бу бюлцк ъянуб истигамятиндян стансийайа йахынлашырды. Тцрк-Азярбайъан гошунларынын щиссяляри арасындакы рабитядя мцяййян эярэинлик йарандыьындан шималдан стансийайа йахынлашан гцввяляр икинъи бюлцйцн
сцварилярини болшевик сцвариляри эцман едиб онлары эцълц атяшя тутдулар. Бу вахт 13-ъц алай вя онун сярянъамына верилмиш бюлмялярдян ибарят олан дястядян йункер Гасымов кяшфиййата эюндярилди
вя о, вязиййяти юйряндикдян сонра хябяр эятирди ки, ъянубдан йахынлашан сцвариляр щеч дя болшевик сцвариляри дейилдир (136).
Кцрдямир ятрафындакы дюйцшдян сонра Гырмызы Орду гцввяляри
Кяррар стансийасына чякилиб бурада йени мцдафия мювгеляри тутдулар. Бу гцввялярин эери чякилмяси зирещли автомобилляр тяряфиндян щимайя олунурду. Тцрк-Азярбайъан гошун бюлмяляри щямин
зирещли автомобилляри мцщасиряйя алмаьа ъящд эюстярдиляр. Яэяр
сонрадан Гырмызы Ордунун пийада бюлмяляри йетишмясяйди, зирещли
автомобиллярин мцщасирядян чыхмасы да чох чятинляшяъякди (137).
Кцрдямирин азад едилмяси щярби тяшяббцсцн тцрк-Азярбайъан
гошунларынын ялиндя даща да мющкямлянмясиня кюмяк етди.
Гырмызы ордунун вязиййяти ися писляшмякдя давам едирди. Буну
ийулун 13-дя В.Лениня эюндярдийи телеграмында С.Шаумйан да
етираф едирди. Бакы болшевикляринин лидери В.Лениня чатдырырды ки,
Русийадан ъидди кюмяк эялмяся, вязиййяти дцзялтмяк мцмкцн
олмайаъагдыр: «Ъябщядя вязиййят писляшир. Тякъя бизим гцввяляримиз кифайят дейилдир. Русийадан ъидди кюмяк лазымдыр. Мян Щяштярхана вя Саритсиня И.Сталиня телеграм эюндярмишям. Сиз дя
эюстяриш верин. Вязиййят чох гарышыгдыр...»(138). В.Ленин ися еля
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щямин эцн Дяниз ишляри цзря Халг Комиссарлыьына эюндярдийи
мяктубунда тякидля хащиш едирди ки, Хязяр дянизиня щярби эямилярин эюндярилмяси сцрятляндирилсин (139).
Аьсу ъябщясиндя дя Гырмызы Орду бюлмяляринин ирялилямясинин
гаршысы алынды. Гцввя вя сурсат гытлыьы цзцндян гятиййятли щцъума
кечя билмяйян Гафгаз Ислам Ордусу гцввяляри Шярядил даьларында
мцдафия олунараг болшевик вя дашнакларын бцтцн щцъумларыны дяф
етдиляр. Ийулун 10„12-си арасында бу истигамятдя эедян дюйцшлярдя
болшевик гошунлары артыг ирялийя эедя билмядиляр (140).
Кцрдямир азад едилдикдян сонра 5-ъи Гафгаз diviziyaсы команданлыьы 13-ъц пийада алайыны йенидян шимала тяряф чякмяйи планлашдырырды. Бу алай Аьсу„Шамахы„Бакы йолу бойунъа 10-ъу алайла
бярабяр щцъумларыны давам етдирмяли иди. Дямир йолу бойунъа ися
йеня дя Мцсцслц дястяси ирялилямяли иди. Дястянин бязи бюлмяляр
щесабына эцъляндирилмяси планлашдырылырды. Ян йахын вахтлар цчцн
бу дястянин гаршысында дайанан вязифя дцшмяни Кяррар стансийасындан вуруб чыхармаг иди.
Кяррар цзяриня щцъумун уьурлу тяшкили цчцн Мцсцслц„Кцрдямир йолунун дцшмян тяряфиндян даьыдылмыш щиссяляри тямир едилди
ки, бу да арха иля ялагяляри хейли йахшылашдырмаьа имкан верди.
Кяррар стансийасына щцъумла баьлы ийулун 11-дя ахшам 5-ъи Гафгаз
diviziyaсы команданы Мцрсял бяй Мцсцслц дястясиня беля бир
дюйцш ямри верди: «Бир табор пийада, мцряттяб сцвари алайы, Мцсцслц мцфрязясиндяки сцвари бюлцкляри вя сящра топлары иля пийадалары вя 13-ъц алайын ямриндяки рус сящра тагымындан ибарят мцфрязя гаймягам Щябиб бяй (Щ.Сялимов артыг миралай иди„М.С.)
команданлыьында 12.7.334 (1918) эцнц щярякят вя Кяррар стансийасыны вя ъиварындакы дцшмяни тярд етмяли вя бу стансийаны ишьал
етмялидир. Ейни заманда бир гисим гцввятля дя Гарасаггал кюйцндяки дцшмян дя тярд едилмялидир» (141).
Ийул айынын 12-дя Мцсцслц дястяси Кяррар стансийасы цзяриня
щцъум етди. Дюйцш бцтцн эцнц давам ется дя, дястянин гаршысына
гойулан вязифяни щялл етмяк мцмкцн олмады. Бунун яслиндя, бир
нечя обйектив сябяби вар иди. Яввяла, дцшмян хейли эцълц иди.
Онун 2 зирещли гатары, бир нечя зирещли автомобили вя 8 ядяд топу
вар иди. Кяррар стансийасынын ятрафы дцзянлик сащяляр иди. Она эюря
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дя Мцсцслц дястясинин ирялийя щярякяти ачыгъа мцшащидя едилир вя
мювъуд олан эцълц силащлар васитясиля онларын гаршысы сахланылырды.
Гарасаггал кянди ятрафында олан дцшмян гцввясини мящв етмяк
цчцн Аьсудан diviziya ещтийаты кими сахланылан 25-ъи таборун ики
бюлцйц вя бир пулемйот тагымы эятирилди. Анъаг бу гцввялярин дя
bolşevik-daşnak qüvvələrini Гарасаггалдан чыхармаьа эцъц чатмады. Беля оланда diviziya команданлыьы шимала чякилмяси нязярдя тутулан 13-ъц пийада алайыны йенидян Мцсцслц дястяси иля бир
ъябщядя дюйцшя гатмаьы гярара алды (142).
Ийулун 13-дя 13-ъц пийада алайынын иштиракы иля Кяррар стансийасы
цзяриня щцъум йенидян давам етдирилди. Дюйцшлярин эедишиндя
Мцсцслц дястяси стансийанын 400 метрлик бир мясафясиня, 13-ъц
алай ися шималдан 800 метрлик йахынлыьына чатды. Гарасаггал кянди
ися дцшмяндян тямизлянди. Бунунла беля, стансийаны алмаг йеня
мцмкцн олмады. Болшевик-дашнак гцввяляри сярянъамларында олан
аьыр техниканын бцтцн имканларындан истифадя едяряк стансийаны
мцдафия едя билдиляр. Хцсусиля дя зирещли гатарлар дцшмянин мцгавимятини хейли артырырды. Нуру паша еля щямин эцн Мцрсял бяйя
эюндярдийи телеграмында тяляб едирди ки, дцшмянин зирещли гатарынын
зярярсизляшдирилмяси цчцн йа дямир йолу хятти даьыдылсын, йа да топларын атяши иля гатар хараб едилсин (143).
Буна мцвафиг олараг Мцрсял бяй Мцсцслц дястясинин сярянъамында олан diviziya истещкам бюлцйцня ямр верди ки, эеъя икян
Кяррарын шярг тяряфиня щярякят етсин вя бурада дямир йолу хяттинин
бир щиссясини даьытсын. Сонра ися бюлцк диэяр бюлмялярля бирликдя
дюйцшц давам етдирсин. (144).
Ийулун 14-дя Кяррар стансийасына щцъум давам етдирилди. 13-ъц
алайын бюлмяляри стансийанын шяргиня доьру ирялиляйиб дцшмянин архасыны кясмяйя ъящд эюстярди. Болшевик-дашнак гцввяляри эюрцнцр, Кяррар стансийасынын талейинин артыг щялл олундуьуну эюрцб яввялки кими мцгавимят эюстярмяди вя Сыьырлы стансийасына тяряф эери
чякилди. Беляликля, ийулун 14-дя Кяррар стансийасы Гафгаз Ислам
Ордусу щиссяляри tərəfindən azad edildi. Дюйцшцн эедиши иля баьлы
верилян рапортларда билдирилирди ки, Кцрдямир-Гарасаггал ятрафындакы
дюйцшлярдя хцсуси хидмяти олан Щясян бяй ийулун 13-дя алдыьы йарадан шящид олмушдур (145).
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Ийул айынын 14-дя С.Шаумйан йенидян ъябщя бюлэясиня эялди.
О, Кяррар стансийасы ятрафында уьурсузлуг мянэянясиндян чыха билмяйян Гырмызы Орду щиссяляринин вязиййяти иля таныш олду. Л.Бичерахов вязиййятин дцзялдилмяси цчцн бир дя ондан йени щиссялярин
тяшкил едилиб ъябщя хяттиня эюндярилмясини хащиш етди. С.Шаумйан
бу хащишя ямял олунаъаьына сюз вериб эери гайытды(146). Эери
гайытдыгдан сонра С.Шаумйан Бакы Советинин фювгяладя иъласында
ъябщядя вязиййятин щеч дя онларын хейриня олмадыьыны билдирди вя
тяъили тядбирляр эюрцлмясинин зярурилийини вурьулады (147). Анъаг
щярби тяшяббцсцн артыг Гафгаз Ислам Ордусунун ялиндян алынмасынын щеч дя асан олмайаъаьы артыг чохларына мялум иди. Кцрдямир-Кяррар стансийасы ятрафындакы дюйцшлярдян сонра буну Л.Бичерахов да анламышды. Хцсусян дя Гырмызы Орду дюйцшчцляри
арасында анархийанын güclənməsi, юзбашыналыг вя мясулиййятсизлик
Л.Бичераховун казак дястяси иля болшевик-дашнак гцввяляри арасында эярэинлийи хейли артырмышды. Бу мясяля иля баьлы инэилис эенералы
Денстервил юз хатиряляриндя беля бир щадисяни тясвир едирди: «Бир
дяфя Бичерахов юз казакларынын бир ескадронуна ямр етди ки, зирещли автомобилин мцшайияти иля кяшфиййата йоллансын. Бу дястя кюрпцлярдян биринин цстцндян кечиб кяшфиййата эетди. Онлар эедян вахт
кюрпц Гырмызы Ордунун ялиндя иди. Гайыданда ися эюрдцляр ки, кюрпц тцрк-Азярбайъан гошунлары тяряфиндян тутулуб. Казак сцвариляри
юз ясас дястяси иля бирляшмяк цчцн дюйцшя эирдиляр. Эярэин кечян
бу дюйцшдя онлар чохлу итки веряряк юзляриня йол ача билдиляр.
Зирещли автомобил ися тцрк-Азярбайъан гошунларынын ялиндя галды.
Гырмызы Орду ясэярляри тяряфиндян аьыр вязиййятя салынан вя щеч
бир кюмяк алмайан казак сцвариляриндя бу щадисядян сонра болшевик гцввятляриня гаршы наразылыг хейли артмышды» (148).
Бунунла беля, Л.Бичерахов тцрк-Азярбайъан гошунларынын гаршысыны сахламаг цчцн Бакыдан кюмяк эюстяриляъяйиня цмидини кясмирди. О тякид едирди ки, Бакыда топланмыш олан чаьырышчылар дярщал
ъябщя хяттиня эюндярилсин. Йени гцввялярин бир щиссясини Л.Бичерахов юн хяття эюндярмяк, бир щиссясини ися Щаъыгабулда сахлайараг
ещтийат йаратмаг истяйирди(149).
Ъябщя хяттинин эцъляндирилмяси цчцн ийулун 14-дя Гафгаз Ислам
Ордусу тяряфиндян бязи тядбирляр щяйата кечирилди. Щямин эцн Лязэи
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сцвари алайы Йевлахдан дямир йолу васитясиля Кцрдямиря эюндярилди.
Бу алайын дюйцш тяърцбясини нязяря алараг Гафгаз Ислам Ордусу команданлыьы онун даьлыг шяраитдя истифадя едилмясини мягсядяуйьун
билирди. Бундан башга, йениъя Азярбайъана эялиб чыхмыш олан 38-ъи
алайын ъябял топ батарейасынын да Аьстафадан Кцрдямиря эюндярилдийи билдирилирди (38-ъи алай 15-ъи diviziyaйа аид иди„М.С.). Орду
команданлыьы бу гцввянин дя шимал хятти бойунъа истифадясини лазым
эюрцрдц. Ялавя олараг Аьстафадан дямир йолу иля Кцрдямиря 250
сандыг эцлля вя 600 ядяд мярми эюндярилмишди (150).
Ийул айынын 15-и ъябщядя сакитлик олду. Сабащысы эцн ися йалныз
шимал истигамятиндя 150„200 няфярлик дцшмян гцввяси Зярнява
ятрафында фяаллашмаьа ъящд эюстярся дя, 10-ъу Гафгаз пийада алайы
тяряфиндян бу гцввянин щцъумларынын гаршысы алынды (151).
6. Ъябщядя структур дяйишиклийи. Шамахы вя Щаъыгабул ятрафында
баш верян дюйцшляр
Гырмызы Орду щиссяляриня гаршы апарылан мцбаризянин даща чох
сямярялилийиня наил олмаг вя Бакыйа доьру щярякяти сцрятляндирмяк мягсядиля Гафгаз Ислам Ордусу команданлыьы ъябщядя вурушан гошун щиссяляриндя йенидян груплашма апарды. Бу груплашманын апарылмасыны шяртляндирян ясас амил ондан ибарят иди ки,
Эюйчай„Шамахы шоссе йолу вя Тифлис„Бакы дямир йолу бойунъа
ирялилядикъя гошун щиссяляри бир-бириндян мясафяъя даща да узаглашырдылар. Беля оланда онлары чевик идаря етмяк, сцрятли маневрляр
апармаг хейли чятинляширди. Нуру паша щяля ийулун 14-дя 5-ъи
Гафгаз diviziyaсы команданы Мцрсял бяйя эюндярдийи телеграмында сорушурду ки, дямир йолу бойунъа щярякят едян дястя иля шималдакы дястя айры-айры командалара бюлцняъяк, йохса diviziya тяркибиндя бир команда щалында галаъагдыр? Орду команданы дястялярин айры-айры командалара бюлцняъяйи щалда щямин командалара
рящбярлийин кимляря тапшырыла билмяси барядя Мцрсял бяйин тяклифлярини дя юйрянмяк истяйирди (152).
Кцрдямир вя Кяррар ятрафындакы дюйцшляр дя эюстярди ки, щиссялярин бир истигамятдян диэяриня атылмасы щям физики имканларын
мящдудлуьу цзцндян мцнасиб дейилди, щям дя бир истигамятдя
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гцввялярин эцъляндирилмяси иля диэяр истигамятдя гцввяляр зяифляйирди. Эцълц дцшмяня гаршы беля бир шяраитдя мцбаризя апармаг
ися щеч дя щямишя мцсбят нятиъяляр веря билмязди. Она эюря дя
5-ъи Гафгаз diviziyaсы, 15-ъи diviziyaнын 38-ъи алайынын бюлмяляри
вя Азярбайъан милли гцввяляриндян ибарят олан щиссяляр вя бюлмяляр ики тактики група бюлцндц. Щямин груплар Шимал (гузей) вя ъянуб (эцней) групу адландырылдылар. Шимал групу Шамахы цзяриндян
Бакыйа доьру ирялилямяли иди. Групун команданы 10-ъу пийада алайынын командири йарбай Осман бяй тяйин едилди. Шимал групуна
йарбай Ящмяд Рза бяйин командирлийи алтында олан 13-ъц Гафгаз
пийада алайы, йарбай Сялим бяйин командирлийи алтында олан 10-ъу
Гафгаз пийада алайы, сцвари минбашы Зещни бяйин командирлийи
алтында олан Зещни бяй дястяси вя ещтийатда сахланылан 25-ъи, 26-ъы
вя 28-ъи таборлар дахил иди. Ъянуб групунун команданы ися Щябиб
бяй Сялимов тяйин едилмишди. Бу група Мцсцслц дястяси, 26-ъы
табордан бир пийада бюлцйц, diviziyaнын истещкам бюлцйц, ики ядяд
топ вя бир зирещли гатар дахил иди. Азярбайъана йениъя дахил олмуш
38-ъи алайын йалныз бир табору Ъянуб групунун тяркибиня верилмишди. Алайын 3-ъц табору Эянъядя, 1-ъи табору ися ещтийатда сахланылмышды. Алай беля парчаландыьы цчцн онун командири Сялим бяй
10-ъу алайа командир тяйин едилди. Щямин алайын командири Шимал
групуна командан тяйин едилдийиндян бу алай башсыз галмышды.
Шимал вя Ъянуб груплары ися Шярг ъябщяси команданлыьы алтында
бирляшдирилди (бу команданлыг бязян Бакы ъябщяси команданлыьы
да адландырылыр„М.С.). Ъябщянин команданы Мцрсял бяй тяйин едилди (153).
Ийулун 16„18-дя Шимал вя Ъянуб групларынын тяшкилатланмасы
баша чатды. Щямин эцнляр ярзиндя групларын ъябщяхана вя ярзаг
тяъщизаты истигамятиндя дя бир сıра аддымлар атылды.
Кяррар стансийасы ятрафында дюйцшляр эетдийи вахт Салйан ятрафында да щярби шяраит мцряккябляшди вя бурада болшевик-дашнак гошунлары иля тцрк-Азярбайъан гошунлары арасында нювбяти дюйцш баш
верди. Гырмызы Ордунун 3-ъц вя 5-ъи таборларындан тяшкил едилмиш бир
дястя бурада мювге тутмушду. Дястянин командири юз дашнак
фяалиййяти иля бюлэядя ад чыхармыш ермяни Тер-Авакимов иди (154).
Бу дястяйя гаршы ися Назим бяй Рамазановун командирлийи алтында
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35„40 няфярлик кичик бир бюлмя мювге тутмушду. Бу бюлмянин ики
ядяд «максим» пулемйоту вя ики ядяд топу вар иди. Назим бяйя
башга бир азярбайъанлы забит Султан Щцсейнзадя кюмяк едирди. Дюйцшцн башланмасы яряфясиндя Сярхан Ширванлынын рящбярлийи алтында
йерлилярдян ибарят кюнцллцляр дястяси дя болшевикляря гаршы мцбаризяйя гошулдулар (155).
Тцрк мянбяляриня эюря, Гырмызы Орду дястясинин тяркибиндя 50
сцвари, 400 пийада, 12 пулемйот, 2 топ вя ики эями вар иди. Щаъыгабулда олан ики дцшмян тяййаряси дя щавайа галхараг щяр эцн бурадакы тцрк-Азярбайъан бюлмяляринин мювгеляриня бомба атырды (156).
Ялавя олараг 100 няфяр салйанлынын гошулдуьу тцрк-Азярбайъанлы дястяси Салйанын кянарында олан Гарагашлы кяндини тутуб мцдафия мювгеляри йаратмышды. Гырмызы Орду дястяси бурада онларын
цзяриня щцъума кечди. Гаршы дуран тяряфляр арасында дюйцшляр цч
эцн давам етди. Гырмызы Орду гцввяляри Салйаны эцълц топ атяшиня
тутуб орада эцълц даьынтылар йаратмагла бярабяр, 3„4 дяфя тцрк-Азярбайъан гцввяляринин мювгеляриня щцъума кечдиляр. Анъаг щяр дяфя
бюйцк иткиляр веряряк эери ъякилдиляр (157).
Чох бюйцк цстцнлцйя малик олмасына бахмайараг, болшевик
гцввяляри дюйцшлярин 4-ъц эцнц Салйандан эери чякилдиляр.
Тцрк-Азярбайъан дюйцшчцляринин мцгавимятини гырмаьа гадир
олмадыьыны эюрян дястя командири Тер-Авакимов, ясасян, ермянилярдян тяшкил олунмуш 3-ъц табора дюйцш мювгелярини тярк етмяк
ямри верди. Тюрятдикляри фялакятлярин щаглы ъязасыны алаъаьындан
горхан дашнак елементляри хястяляри, йаралылары, силащ вя тяъщизаты
атараг ъанларынын хилас едилмяси щайына галдылар(158).
Тцрк гошун бюлмясинин йардымы иля Хыллы кянди цзяриня щцъум
башланды. Бу кянд дя болшевик-дашнак гцввяляриндян азад едилди.
Эерийя гачан Гырмызы Орду бюлмяляри Банкядя топлашмышдылар.
Ъидди щазырлыг эюрцляндян сонра тцрк-Азярбайъан гошун бюлмяляри
вя кюнцллц дястяляри ийул айынын ахырларында Банкя цзяриня щцъума
кечдиляр. Гырмызы Орду бюлмяляри бюйцк сцрят вя дягигликля
щяйата кечирилян бу щцъумун гаршысыны ала билмядиляр. Онлардан
саь галанлары чохлу щярби лявазиматы атараг эямилярля Бакыйа
гачдылар (159).
Кцр чайынын мянсяби болшевик гцввяляриндян азад едилди. Совет
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щярби эямиляринин Кцр чайы иля цзцйухары ирялилямясинин гаршысынын
алынмасы цчцн онун мянсябиндя бир нечя эями вя барж батырылды.
Салйан дястясинин командири Кцр чайынын мянсябиндя апарылмыш
дюйцшлярин нятиъяси барядя 5-ъи Гафгаз diviziyası команданлыьына
эюндярдийи мялуматында йазырды: «...Говулан дцшмяндян dördmakinalı тцфянэ, 63 пийада тцфянэи, 100 сандыг пийада вя топ мярмиси, 7 кичик вапур (гайыг„ред.), бир мигдар бензин, дузлу балыг вя
саир яшйа игтинам (гянимят„ред.) едилмиш, бири ермяни вя диэярляри
яъям олмаг цзря отуз бир киши ясир едилмишдир. Мцфрязядян икиси
милис (azərbaycanlı кюнцллц„red.) олмаг цзря 11 няфяр шящид, 1 забитля 13 няфяр мяърущ олмушдур (йараланмышдыр„ред.). Бу щярякат вя
мцщарибядя 28-ъи таборун 3-ъц бюлцк командири, биринъи мцлазим
Бясри вя 26-ъы таборун 1-ъи бюлцк командан вякили Щямди яфяндиляр
ибрази - фядакари ейлядикляриндян тялтифляри истянилмишдир» (160).
Тцрк-Азярбайъан гошунларынын уьурлары эенишляндикъя Гырмызы
ordu щиссяляринин мяьлубиййятини болшевик лидерляри мцхтялиф сябяблярля, о ъцмлядян дашнакларын сатгынлыьы вя мцгавимят эюстярмядян вахтындан яввял эери чякилмяси иля баьлайырлар (161).
Щям Салйан„Банкя ятрафындакы дюйцшлярин нятиъяляри, щям дя
Шамахы ятрафындакы бюйцк мяьлубиййят дя еля дашнак гцввяляринин етибарсызлыьы иля ялагяляндирилирди. Амма яслиндя, Азярбайъанын болшевик-дашнак гцввяляриндян тямизлянмясиндя чох бюйцк
ящямиййяти олан бу уьурун газанылмасы Гафгаз Ислам Ордусу команданлыьынын тяшкилатчылыг мящарятинин, щяйата кечирдийи ясасландырылмыш щцъумун мянтиги нятиъяси, щабеля болшевик-дашнак гошунларына гаршы ъябщя тутмуш ясэяр вя забитлярин мцбаризлийинин,
гятиййят вя иэидлийинин нцмайиши иди.
Шамахынын азад едилмяси Гафгаз Ислам Ордусунун дюйцшлярин
эедишиндя ялдя етдийи ян ящямиййятли уьурлардан бири иди. Мцряккяб бир ъоьрафи шяраитдя йерляшян Шамахынын азад едилмяси щям
гошунлардан чох бюйцк эярэинлик тяляб едирди, щям дя бураларын
ящалисиндя ермяни хофуну бирдяфялик силиб атмалы иди. Шамахы ейни
заманда Бакыйа доьру щцъум цчцн башлыъа стратежи база щесаб едилирди. Буна эюря дя Гафгаз Ислам Ордусу команданлыьы Шамахы
цзяриня кифайят гядяр щазырлыг эюрцлмясини вя бу щцъумун гыса
вахт ярзиндя баша чатдырылмасыны лазым билирди. Ъябщядя щяля струк433

тур дяйишиклийи апарылмадыьы заман Нуру паша Мцрсял бяйя эюндярдийи телеграмында тяляб едирди ки, Шамахы„Бакы йолунун цзяриндяки, Шамахынын ъянубундакы Эюйляр кяндиня цч гошун нювцндян
ибарят вя сцвариси даща чох олан бир дястя эюндярсин. Онун фикринъя, Шамахы ятрафындакы Азярбайъан кяндляринин ящалиси силащлы иди.
Гафгаз Ислам Ордусу бюлмяляри кяндя дахил олдуьу тягдирдя йерли
ящали онлара сыьыныб бюйцк мцгавимят дястяляри тяшкил едяр вя
цмуми мцбаризяйя юз пайларыны верярдиляр (162).
Тезликля Шамахы цзяриня иримигйаслы щцъуму щяйата кечирмяк
гярара алынды. Щямин щцъум ийулун 19-да башланмалы иди. Мцрсял
бяйин Шярг ъябщяси команданы кими имзаладыьы илк сянядлярдян
бири олан бу дюйцш ямриндя дейилирди :
«1. Ъянуб групу гаршысында дцшмянин 200 сцвариси вя 700
пийадасы иля зирещли гатар вя зирещли автомобилляр вардыр.
Шимал групу гаршысында 2„3 табор пийада, бир кач топ вя макиналы тцфянэ (пулемйот„ред.) вардыр. Бакыдан Даьыстана вя Шамахыйа тягвийя гцввятляри эюндярилдийи дя мцстяхбярдир (мялумдур„ред.).
2. Шимал групу 19.7.334 (1918-дя) гаршысында дцшмяни имща
етмяк цзря тяяррцзя кечяъякдир. Бунун цчцн групун ямриня верилян 13-ъц алай шифащян эюрцшцлдцйц вяъщля „ дцшмянин хятти-риъятиня дцшяъяк сурятдя сювг олунмалыдыр.
3. Ъянуб групу дцшмянин тяяррцзцнц дяф едяъяк сурятдя щазыр
булунмалы вя Шимал групунун йапаъаьы тяяррцзя дцшмянин гцввят
ифраз етмясиня вя эюндярилмясиня мане олмалыдыр. Бинаянялейщ
(буна эюря„ред.) тяяррцз нцмайиши йапаъаг вя дцшмян çəkilərsə,
цстцня атылаъагдыр.
4. 38-ъи алайын биринъи табору, мцряттяб сцвари алайы вя гярарэащда булунан рус даь тагымы Шярг ъябщясинин ещтийатыны тяшкил етмяк цзря индилик Аьсуда булунаъаг. Милис сцварилярини, мцряттяб
алай команданы тяртиб вя тянзим едяъякдир...» (163).
Верилмиш дюйцш ямриня эюря, конкрет олараг 10-ъу вя 13-ъц
алайлара ашаьыдакы вязифяляр верилмишди. 13-ъц Гафгаз алайы Аьсу
ятрафындакы дюйцшгабаьы мювгедян Эюйляр кяндиня тяряф щярякят
етмяли, орадан ися Шамахынын шяргиня чыхараг Шамахы„Бакы йолуну кясмяли вя болшевик-дашнак гцввяляринин эери чякилмясинин
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гаршысыны алмалы иди. 10-ъу Гафгаз пийада алайы ися Эцръцван кянди
ятрафындакы дюйцшгабаьы мювгелярдян бирбаша Шамахы цзяриня щярякят етмяли иди(164).
Ийулун 19-на кечян эеъя Шамахы ятрафына шиддятли йаьыш йаьды.
Дюйцшчцляр тамамиля йаш олдуглары кими, онларын юзляринин вя
вясаитляринин йаьышлы щавада вя даь шяраитиндя ирялилямяси хейли чятинляшди. Буна бахмайараг, щяр ики алайын шяхси щейяти сонсуз физики дюзцм вя фядакарлыг нцмайиш етдиряряк дцшмяня аьыр зярбя
ендирди. Анъаг аьыр щава шяраити 13-ъц алайы дюйцш ямри иля нязярдя тутулмуш маршрутдан чыхмаьа мяъбур етди. Алай дюйцшгабаьы
мювгелярдян Эюйляр кяндиня вя сонрадан Шамахынын шяргиня
дейил, Мядряся кяндиня эялди. Бу ися нязярдя тутулдуьу кими болшевик-дашнак гцввяляринин эеричякилмя йолунун баьланмасына имкан вермяди. Бунунла беля, болшевик-дашнак гцввяляри щцъумун
гаршысыны ала билмяйяъяклярини йягин едиб щяля саат 11-дя эери
чякилмяйя башладылар. 10-ъу Гафгаз алайынын вурдуьу зярбя дя
дцшмянин вязиййятини хейли чятинляшдирди. Баш верян дюйцшлярдя
болшевик-дашнак гцввяляри щеч бир уьур газана билмядиляр. Саат
16.35- дя ися болшевик-дашнак гцввяляри кцтляви шякилдя Шамахыйа
доьру цз тутдулар (165).
Ийулун 19-да дцшмян юз мювгеляриндян эери атылса да, Нуру
паша цмумян щямин эцн баш верян дюйцшцн эедишиндян разы
галмады. Онун фикринъя, 13-ъц Гафгаз алайынын дюйцш ямриндя нязярдя тутулан маршрутдан чыхмасы дцшмяни мцщасиряйя алыб мящв
етмяк имканыны арадан галдырмышды. Болшевик гцввяляринин цмумян саь-саламат эери чякилмяси онларын Бакы ятрафында ъямляшмяси вя Бакынын мцдафиясинин мющкямляндирилмяси иля нятиъяляня
билярди: «Буэцнкц щярякатын нятиъяси мяни мямнун етмямишдир.
Чцнки мян дцшмянин ясарят вя имщасы вя долайысы иля Бакыйа чякилмякдя мцвяффяг олмамасыны истяйирдим. Буну яввялъя дя сизя
Эюйляр кюйц цзяриндян Шамахы„Бакы йолуну кясмяк цзря бир голун тящрикинин (щярякятини„ред.) мцнасиб олаъаьыны йазмышдым.
Дцшмянин гцввяси аз вя щали-риъятдя (эери чякилмякдя„ред.) икян
уфаг-тяфяк (йцнэцл„ред.) артчы (арйергард„ред.) гитяаты иля ики алайын иштиьалы вя бунлардан 13-ъц алайын Мядряся кюйц цзяриня дюнмяси мягсядя мцвафиг бир щярякят дейилдир. Бинаянялейщ, яли435

низдяки сцвари гцввятляринин каилян вя гайят еркян, дцшмяни узагдан чевиряъяк сурятдя тящрик единиз. Йа сябцкбар (йцнэцл-ред.) пийада гцввяти сювг едяряк вя йа щяр сцвари щейванына бир пийада миндиряряк ясл сцвари гцввясини тягвийя едя билярсиниз. Йарынки щярякятин нятиъясинин буна эюря истещсалына интизар едийорам» (166).
Бундан башга, Нуру паша Истамбулдан алдыьы телеграмын сурятини дя Шярг ъябщяси команданлыьына эюндярди. Щямин телеграм
«Истамбулдан алынан мящрям (мяхфи„ред.) ямрдян Бакынын гайят
сяри (сцрятля„ред.) щярякятля ишьал едилмясинин ишар буйурулдуьу вя
буна эюря дя щярякят едяряк дцшмяни тягиб вя ящатядя фяалиййят
эюстярилмяси» щаггында иди (167).
Ийул айынын 20-си цчцн Шимал групуна Чуханлы-Мяликчобан мянтягяляри арасындакы мювгеляря чыхмаг вя дцшмян гцввялярини тягиб
етмяк тапшырыьы верилмишди. Бахмайараг ки, щава йеня чох йаьмурлу
кечди. Айын 19-да башланан уьурлу щцъум айын 20-дя давам етдирилди. Дцшмянин бцтцн мцгавимятини гыран Шимал групу Чуханлы-Мяликчобан хяттиня чыха билди. Дюйцшлярин эедишиндя дцшмянин бир
топу, цч топарлаьы, ики пулемйоту, бири зирещли олмаг цзря цч ядяд
автомобили, 15 сандыг эцлля və s. яшйалары яля кечирилди (168).
Цмумян эцн ярзиндя эедян дюйцшлярдя болшевик-дашнак гошунларыны ящатя етмяк фикри юз гцввясиндя галмагда иди. Бу фикир
Гырмызы Орду командирляри тяряфиндян дя баша дцшцлмцшдц вя
она эюря дя буна йол вермямяйя чалышырдылар. Шамахы ятрафындакы
Гырмызы Орду дястясинин командири Газарова эюря, тцрк-Азярбайъан гошун щиссяляри Мядрясядяки мювгеляриндян Аъыдяря
щцндцрлцйц хятти иля Мярязяйя чыхмаьа ъан атырдылар.
Мярязянин тутулаъаьы тягдирдя чох аьыр вязиййятя дцшя биляъякляриндян ещтийатланан Гырмызы Орду щиссяляри щеч Шамахыда да дайанмайараг йалныз эери чякилмяк барясиндя фикирляширдиляр (169).
Ийулун 21-и цчцн верилмиш дюйцш ямриня эюря дцшмянин тягиби
давам етдирилмяли иди. Шимал групуна Мярязя кяндиня чыхмаг ямри
верилмишди. Ъянуб групу ися йеня дя йайындырыъы дюйцшляр апармалы
вя бурадан Шимал истигамятиндяки болшевик-дашнак гцввяляриня кюмяк эюндярилмясинин гаршысыны алмалы иди (170)
Болшевик-дашнак гошунлары еля бир тялаш ичиндяйдиляр ки, йалныз
эери чякилмяк барясиндя дцшцнцрдцляр. Ийулун 21-дя эцнортацстц
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Мярязя кянди йахынлыьында тяряфляр арасында йцнэцл бир дюйцш
олду. Гырмызы Орду бюлмяляри бу дюйцшдя дя лазыми мцгавимят
нцмайиш етдиря билмяйяряк йенидян эери чякилмяк мяъбуриййятиндя галдылар. Онлар Мярязя кяндини дя мцдафиясиз гойдулар. Бураларда йашайан христиан ящали дя Гырмызы Орду щиссяляриня гошулараг
эери чякилди.
Бакы болшевикляринин лидерляриндян бири олан вя Шамахы истигамятиндяки 3-ъц бригаданын комиссары тяйин едилмиш А.Микойан Шимал групунун щцъумларынын гаршысынын алынмамасында вя мцщцм
стратежи ящямиййят кясб едян Шамахынын ялдян верилмясиндя 3-ъц
бригаданын командири Щамазаспы эцнащландырырды. Бу дашнак командиринин Шамахы истигамятиндя башланан еля илк дюйцшлярдян
сонра биабыръасына эерийя цз тутмасы онун юзц кими ейнихасиййятли
дашнак дюйцшчцляринин дя эерийя цз тутмасына сябяб олду. Шамахы
ятрафында йаранмыш вязиййятля баьлы Шаумйанын мялуматына истинадян Щяштярхандан В.Лениня эюндярилмиш телеграмда беля дейилирди: «Шаумйан хябяр верир: Ийулун 20-дя ъябщядя вязиййят белядир. Шамахы ятрафында дцшмян щазырлыгдан сонра ъинащлара доьру
щцъума кечмишдир. Онун беш топу вар. Сатгынлыг цзцндян, бригада
командири Щамазасп эери чякилмяк барядя щеч бир ещтийаъ олмадан вердийи ямря ясасян, бизим орду яввялъя Шамахыйа, сонра
ися даща архайа эери чякилди. Мярязя дя бизимкиляр тяряфиндян тярк
едилиб. Сонракы эерилямянин гаршысыны алмаг цчцн тядбирляр эюрцлцр.
Эцнащкарлар мящкямяйя верилир...» (171).
Эцълц тяшвишдян йахаларыны гуртара билмяйян Гырмызы Орду щиссяляри ийулун 22-дя дя эери чякилмякдя давам етдиляр. Бакы болшевикляринин нцмайяндяляри гошун бюлмялярини, йерли гейри-азярбайъанлы ящалини сяфярбяр едяряк Шимал групунун ирялилямясинин гаршысыны алмаьа чалышсалар да, бир нятиъяйя наил ола билмядиляр (172).
Яслиндя, ийулун 22-дя Мярязя ятрафында гаршы тяряфляр арасында бир
дюйцш баш вермяди. Буна бахмайараг, болшевик-дашнак гошунларынын эерийя гачмасы давам едирди. Бу гцввяляр Ъянэидян 6 верст
эери чякилиб шоссе йолу бойунъа мцдафия мювгеляри тутдулар.
Ийулун 22-дя Ъянуб групу да уьурлу дюйцшляр кечиряряк дцшмяни хейли эерийя атды. Эцнортацстц, саат 13.30-да Ъянуб групу
Сыьырлы стансийасына дахил олду. Група дахил олан азярбайъанлы сц437

вариляр ися дцшмян гцввяляринин тягибини давам етдирдиляр. Бу сцвариляр Padar стансийасыны да яля кечирдиляр вя дцшмян бюлмялярини
шярг истигамятиндя даща да эерилямяйя мяъбур етдиляр (173).

ġamaxının azad edilməsi üçün keçirilən döyüĢün planı
Ийулун 23-ня аид олан дюйцш мялуматында билдирилирди ки, дямир
йолу бойунъа фяалиййят эюстярян дцшмян Щаъыгабула доьру эери
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чякилмишдир (174). Дцшмян гцввяляри йол бойунъа мювъуд олан
кюрпцляри, щабеля дямир йолу хяттинин мцхтялиф щиссялярини даьыдырдылар.
Гафгаз Ислам Ордусу щиссяляринин Мярязя вя Сыьырлы-Падар
мянтягялярини яля кечирмяси иля ъябщябойу бир нечя эцнлцк нисби
сакитлик йаранды. Тяъщизат вя тяминат мясяляляринин щялли цчцн
истяр Шимал групу, истярся дя Ъянуб групу цчцн беля бир сакитлик
бюйцк ящямиййят кясб едирди. Ъяббяхана вя ярзаг ещтийатлары йарадылмадан йенидян аьыр дюйцшляря гатылмаг тящлцкяли нятиъяляря
эятириб чыхара билярди. Нуру паша ися мцмкцн гядяр сцрятля ирялилямяйин, дцшмяни щяля тяшвиш ичиндя олдуьу вахт мящв етмяйин тяряфдары иди. Ийулун 23-дя о, 5-ъи Гафгаз diviziyaсынын команданы
Мцрсял бяйя йаздыьы мяктубунда юз фикрини беля ифадя едирди:
«1.Ъябщядяки дцшмян щалян пяришандыр. Гцввяти аз, мянявиййаты ися гырыгдыр. Чолуг-чоъугдан ибарят, щяръц-мяръ щалында
бир гафиля дцшмянин зяфини артырмагдадыр. Сыьырлыдакы дцшмянин тявяггцфц, Шимал групунун иряли щярякяти иля якамятя (уьурсузлуьа„ред.) мящкум олаъаг вя фялакятини интаъ (сябяб„ред.) едяъяк
бир тявяггцфдцр. Затян Ъянуб групу гаршысындакы гцввяни щяр ещтимала гаршы мцдафияйя вя ани тясбитя кафидир. Бакыдакы дцшмян
цч-дюрд эцнлцк мялумата эюря сийаси бир анарши içindədir. Бичерахов инэилис парасы иля вя ермяни гцввяти иля щяр тцрлц идаряни яля
алаъаг кими эюрцнцр. Цмуми бир мцзакирядя инэилислярин Янзялидяки гцввяляринин Бакыйа эялмяси эюрцшцлмцш, фягят нятиъя анлашылмамышдыр. Мямафищ Бичерахов зорла раст эялдийини ясэяр йапмаг вя гцввясини артырмаг истяйир. Бу мцлащизата нязярян биз
мцмкцн олдуьу гядяр аълыьа вя сусузлуьа бахмайараг, хассятян
Шимал групу иля доьру Бакыйа йцйцрмякдя файда вя ниъат булуруз.
2. Буэцнкц тявяггцфц анъаг бир шякил иля мцнасиб эюрярдим. О
да сцвари, топчу вя пийададан мцряккяб (ибарят„ред.) бир тягиб
мцфрязясинин дцшмянин пешини (архасыны„ред.) бурахмамаг иди. Су
мясялясинин ордуъа да нязяри етибара алындыьы мялумунуздур.
Ъянэи чайындан истифадя етмяк имканыны да сиз буйурурсунуз ки, су
мясяляси бу сурятля щялл едилмишдир. Мявади-иашяйя эялинъя, diviziyaнын яти бол вя якмяэи (чюряйи„ред.) дя гисмян шимди булундуьу мигдарда вя гисмян дя архадан сювг едилмяк сурятиля габи439

ли-тядарцкдцр. Бакыйа йахын олан мцсялман кюйляринин мцсяллящян йардымлары гявиййян мямул олмагла бярабяр, сизя су, ят вя
якмяк хцсусунда йардым едяъякляри дя mülhəqqdir. Сиз бу
кюйлярдян щалян язями (ян чоху„ред.) 70 километр мясафядясиниз.
Мцщарибясиз цч эцндя гят едиляъяк бу мясафя дахилиндя индийя
гядяр тяърцбя етдийиниз дцшмян гаршысында ики эцндян фазла мцщарибя цчцн сярф едяъяйинизи зянн етмийорам. Буна эюря щазырланмаг ися бир кач эцн тявяггцфц интаъ етмяз...» (175).
Нуру паша щямин мяктубунда Шимал групундан хцсуси бир дястя дцзялдилиб Щаъыгабулдан Бакыйа эедян дямир йолу хяттинин
даьыдылмасы цчцн эюндярилмясинин, щабеля Ъянуб группунун ирялийя щярякят етмясинин вя Щаъыгабулу тутмасынын зярурилийини вурьулайырды. Щцъум едяъяк гцввялярин вязиййятини вя имканларыны
даща йахшы билян Мцрсял бяй Орду команданынын тяклифляринин беля
бир шяраитдя щяйата кечирилмясинин гейри-мцмкцн олдуьуну билдирди вя юз фикирлярини йаздыьы мяктубунда Нуру пашайа да ясасландырды. Бакыйа доьру дайанмадан ирялилямяйин тяряфдары олмагла
бярабяр, Нуру паша Мцрсял бяйин мювгейи иля разылашды вя группларын тяминат вя тяъщизат мясяляляринин щяллиня вахт верилмясиня
етираз етмяди. Мцрсял бяй Нуру пашайа эюндярдийи мяктубунда
онун диггятиня чатдырырды ки, Мярязя кянди ящали тяряфиндян тярк
едилмишдир. Йерли ящалидян кюмяк уммаг мцмкцн дейил. Тахыл бичился дя, щяля дюйцлмямишдир. Гыса вахт ярзиндя бурада ярзаг ещтийаты топламаг мцмкцн дейилди. Она эюря дя щям ярзаг ещтийатыны, щям дя ъяббяхана ещтийатыны бюйцк бир чятинликля архадан
эятирмяли олан diviziya яввялъядян щяр шейи эютцр-гой етмялидир.
Мцрсял бяй ону да ялавя едирди ки, Мярязядян Бакыйа гядяр олан
яразидя демяк олар ки, ящали йашамыр, су мянбяляри ися йохдур.
Она эюря бу мягам да нязяря алынмалы, арха хидмяти лазыми шякилдя тянзимлянмялидир. О, йалныз бундан сонра Бакыйа доьру ирялилямяйин мцмкцнлцйцнц гябул едирди. Мцрсял бяйин фикринъя, ийулун
26-на кими бу щазырлыг ишлярини баша чатдырмаг вя Бакыйа тяряф щярякятя башламаг оларды(176).
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VII FƏSĠL
BAKI ġƏHƏRĠ BÖYÜK DÖVLƏTLƏRĠN MÜHARĠBƏ
PLANLARINDA
1. Almaniyanın Bakı neftinə sahib olmaq planları
Cənubi Qafqaz bölgəsi Birinci Dünya müharibəsi cəbhələrinin
əhatə etdiyi ərazilərə daxil olmasa da, bu müharibənin iştirakçısı
olan böyük dövlətlərin geostrateji planlarında mühüm yer tuturdu.
Xüsusilə Bakı neftini əldə etmək istəyi Rusiya, Almaniya və İngiltərə kimi dövlətləri müxtəlif planlar qurmağa vadar edirdi. Çünki
müharibə tələbatının və eləcə də ölkədaxili iqtisadi ehtiyacların
aradan qaldırılmasında Bakı neftinin əhəmiyyətli rol oynayacağı
gizli deyildi.
Rus ağqvardiya hərəkatının rəhbəri Denikin Bakı neftinə olan
beynəlxalq iddiaları belə xarakterizə edirdi: «Bakı nefti Avropa və
Asiya siyasətçilərinin ağıl və hisslərinə tam hakim kəsilmişdi.
Yaydan (1918–M.S.) başlayaraq müharibə və siyasət sahəsində
Ənzəlidən ingilislərin, Azərbaycandan Nuru paşanın (Ənvər paşanın qardaşı) və Gürcüstandan almanların son məqsədi olan Bakı ilə
bağlı kəskin yarış və “qovhaqov” başlamışdı» (1).
Bolşevik Rusiyası ölkənin iqtisadiyyatının dirçəldilməsi üçün
nəyin bahasına olursa-olsun Bakının neftini əldən çıxarmaq istəmirdi. Məhz bunun üçün idi ki, Rusiya hökumət dairələri ölkənin
kifayət qədər ağır bir dövründə S.Şaumyanın rəhbərliyi altında olan
Bakı kommunasını müdafiə edir, Bakı kommunasının Qırmızı
qvardiyasının gücləndirilməsi və bununla da Bakının əldə saxlanması üçün böyük maliyyə vəsaitləri, silah və texnika ayırırdı.
Eyni zamanda Almaniya da Bakı neftinə iddialı idi və bu iddianı
Birinci Dünya müharibəsi cəbhələrində Rusiyaya qarşı apardığı
müharibənin təbii göstəricisi hesab edirdi.
Almaniyanın siyasi və hərbi rəhbərliyi ən yüksək səviyyədə bu
niyyətini gizlətmirdi. Məsələn, ölkənin Baş naziri Hartlinqin, Xa448

rici İşlər naziri Külmanın, Almaniya orduları Baş Qərargah rəisi
general Lyüdendorfun və marşal Hindenburqun iştirakı ilə keçirilən toplantıda Almaniyanın Cənubi Qafqaza olan münasibəti müzakirə edilmiş və bu müzakirələrin nəticəsi kimi belə bir qənaət
hasil olmuşdu ki, Cənubi Qafqazdakı yeraltı sərvətlərin ələ keçirilməsi müharibə sınaqları ilə üzləşmiş ölkə iqtisadiyyatının çətinliklərini azaldar və bununla da müharibənin tezliklə və uğurla bitməsinə yol açar. Xüsusilə Lyüdendorf Cənubi Qafqazın təbii sərvətlərinin Almaniyanın xidmətində olacağına çox ümidli idi (2).
Yalnız ümidləri ilə kifayətlənməyən general Lyüdendorf tezliklə Batum–Tiflis–Bakı dəmir yolunu tutmağı və bununla da Bakıya aparan yolları ələ keçirməyi təkid edirdi (3).
1918-ci il mart ayının 3-də imzalanmış Brest-Litovsk müqaviləsindən sonra digər dövlətlər kimi, Almaniyanın da Bakı nefti
uğrunda mübarizəsi daha ciddi xarakter aldı. Özü də almanlar öz
niyyətlərində o qədər israrlı idilər ki, bu niyyətlərə çatmaq üçün
müttəfiq olduqları Osmanlı Türkiyəsindən gizli və fərqli siyasət yeritməkdən də çəkinmədilər. Azərbaycan və türk xalqları arasında
olan milli bağlılığın Osmanlı Türkiyəsinin bölgədəki nüfuzunu
gücləndirəcəyi ehtimalını almanlar Bakı iddialarının həyata keçməsi yolunda maneə hesab edirdilər və ona görə də Bakı ilə bağlı
həyata keçirilən siyasətdə Almaniya ilə Türkiyə arasında mövqe
müxtəlifliyi ortaya çıxdı. Almaniya Azərbaycan xalqının çağırışı
ilə köməyə gələn Osmanlı Türkiyəsinin Azərbaycanda möhkəmlənməsinin qarşısını almaq üçün bir sıra yollardan istifadə edirdi.
Məlumdur ki, həmin dövrdə Almaniyanın Osmanlı Türkiyəsi ordusu daxilindəki mövqeləri güclü idi və onların Osmanlı hərbi
rəhbərliyinə təsir etmək imkanları çox idi. Osmanlı ordusunun
rəhbər strukturlarında çoxlu sayda alman zabitləri var idi. Bu zabitlər Osmanlı ordusunda gedən proseslərə nəinki nəzarət edir,
hətta qəbul edilən qərarların məzmununa da təsir göstərə bilirdilər.
Bu imkandan istifadə etməklə Almaniya Azərbaycan ərazisinə qoşun çıxarılmasına, sonradan isə Osmanlı hərbi qüvvələrinin Bakıya
doğru irəliləməsinə mane olmaq istəyirdi. Bu məqsədlə Almaniya,
449

hətta Osmanlı qoşun hissələrinin Azərbaycandan geri çağırılması
barədə Osmanlı rəhbərliyi qarşısında məsələ qaldırmışdı. Bundan
başqa, alman hərbçiləri Almaniyadan Türkiyəyə göndərilməli olan
hərbi təchizatın miqyasının azaldılması və bununla da Osmanlı
Türkiyəsinə özünəməxsus şəkildə təzyiq göstərilməsi məsələsini
də müzakirəyə çıxarmışdılar (4).
Almaniya müstəqil şəkildə Cənubi Qafqaza qoşun çıxarmaq və
bununla da Bakıya doğru təkbaşına irəliləmək istəyirdi. Bu planı
həyata keçirmək üçün Almaniya ilə gürcülər arasında tərəfdaşlıq
münasibətləri qurulmuşdu və almanlar Cənubi Qafqazdakı fəaliyyətində gürcülərə istinad etmək istəyirdilər. Gürcülər özləri də belə
bir münasibətin qurulmasına meylli idilər və güman edilirdi ki, almanların dəstəyi ilə müəyyən milli məsələlərin həllinə nail ola bilərlər. Hətta Gürcüstanın Milli Şurası 1918-ci il may ayının 14-də
gürcülərin xarici təhlükədən qorunması məqsədilə Gürcüstana qoşun hissələri çıxarılmasını Almaniyadan xahiş etmişdi. Bu xahiş əslində, almanların da maraqlarına cavab verirdi və ona görə də
1918-ci il may ayının 25-də Poti şəhərinə 3 min nəfərlik alman əsgəri çıxarıldı. May ayının 30-da isə alman diplomatik missiyası
Tiflis şəhərinə gəldi (5).
Gürcüstan ərazisinə qoşun çıxarılması Osmanlı Türkiyəsi rəhbərliyinin xəbəri olmadan həyata keçirilmişdi. Ənvər paşa belə addımın atılmasından və müttəfiqliyə baxmayaraq, Türkiyənin maraqlarına cavab verməyən qərar qəbul edilməsindən narazı idi. O,
öz narazılığını Almaniyanın Baş Qərargah rəisi Lyudendorfa göndərdiyi məktubunda da gizlətmirdi: «Almaniya Qafqazda olan marağımızı bilməsinə baxmayaraq, bərabər istifadə edəcəyimiz Tiflis-Poti dəmir yolu üçün bizə xəbər vermədən iki alman batalyonunu Gürcüstana göndərir. Bundan başqa alman müharibə əsirlərindən yaradılan iki xüsusi dəstəni də bu yol üzərinə yerləşdirir.
Müttəfiqlərimizin səfirləri ilə burada hər mövzunu müzakirə edirik.
Ancaq bizim üçün çox əhəmiyyətli olan bir mövzuda bizim görüş
və düşüncələrimiz nəzərə alınmır» (6).
Almanların müttəfiqliyə olan sədaqətsizliyi o dərəcəyə çatmışdı
450

ki, onların Cənubi Qafqazdakı qoşun bölmələri türk qoşun bölmələrinə qarşı ermənilərlə əlbir olmaqdan belə çəkinmədilər. Ənvər
paşa belə hallara yol verilməsini də qeyri-ciddi sayırdı. O öz məktubunda bu hadisəyə münasibətini belə bildirirdi: «Qarakilsə yaxınlığında ermənilərlə girdiyimiz bir döyüşdə alman xüsusi qoşunlarının ermənilərin yanında bizə qarşı döyüşdüyü xəbəri gəldi. Buna əvvəl inanmaq istəmədim və ermənilərin bir oyunu olaraq düşündüm. Ancaq bunun həqiqət olduğu anlaşılınca bu xüsusi birliklər silahsızlaşdırılaraq geri göndərildi. Göründüyü kimi, bu plan
general Lossov tərəfindən icra olunmuşdu. Əgər belə olarsa, ermənilər və gürcülər Omanlı dövləti ilə Almaniya arasında Qafqaz
mövzusu ilə bir problem olduğunu düşünəcəklər və bu da bizim
zərərimizə olacaqdır. Bu səbəbdən müttəfiqlər arasındakı səhv addımlarımız qarşısını almaq üçün Qafqaz mövzusundakı düşüncələrinizi vaxtında bizə bildirməniz çox əhəmiyyətlidir « (7).
Yuxarıda qeyd edildiyi kimi, Almaniya Gürcüstan ərazisinə qoşun bölmələri çıxarmaqla Osmanlı hərbi qüvvələrinin Gəncəyə
doğru irəliləməsinə müəyyən çətinliklər yarada bildilər. Gürcüstan
ərazisindəki dəmir yolları almanların nəzarəti altında olduğundan
Osmanlı qoşun hissələri Ermənistan ərazisindən keçməklə Gəncə
istiqamətində hərəkət etdilər.
Osmanlı qoşun hissələrinin Azərbaycana doğru hərəkət etdiyi
günlərdə Almaniyanın Qafqaz üzrə xüsusi təmsilçisi general Kress
də bölgəyə gəlmiş və Gəncədə Nuru paşa ilə görüşmüşdü. General
Kress bölgədə hərbi-siyasi vəziyyətlə tanış olmalı və burada Almaniyanın maraqlarının qorunması yollarını araşdırmalı idi. Bölgədəki vəziyyətlə tanışlıqdan sonra general Kress də belə bir qənaətə gəldi ki, Azərbaycan xalqı mürəkkəb hərbi şəraitdədir və Osmanlı qüvvələrinə burada həmin mürəkkəb şəraitin aradan qaldırılması üçün ümid gözü ilə baxılır. Ona görə o bildirirdi ki, Osmanlı qüvvələri buradan Almaniyanın təzyiqi ilə geri çağırılarsa,
onda yerli xalqın Almaniyaya qarşı olan etibarı itəcəkdir. Onun fikrincə, əgər Osmanlı qüvvələri geri çağırılacaqdısa, onda Azərbaycan xalqını bolşevik və ermənilərdən qorunması üçün gərək bir
451

alman diviziyası bura göndərilsin. Amma bunun mümkün olacağına general Kress inanmırdı. Ona görə də təklif edirdi ki, Almaniya
çox da böyük olmayan Osmanlı qüvvələrinin Azərbaycanda qalmasına icazə versin. Əvəzində isə Osmanlı Türkiyəsindən tələb oluna
bilərdi ki, Almaniyanın Gürcüstanda qalması ilə razılaşsın (8).
İйун айынын 22-дя səhər бир алман тяййаряси Бакынын Салйан гышлалары ятрафында йеря енмишди. Щадися йериня эялян матрослар пилоту
вя йанында олан бир забити тутдугдан сонра мялум олду ки, онлар
Тифлисдяки алман щярби миссийасы тяряфиндян эюндярилмишдир. Эуйа
мягсядляри дя Бакыда сахланылан алман ясирляринин вязиййяти иля таныш олмаг имиш. Сонрадан мялум олмушду ки, алман команданлыьы
Бакыда ясир сахланылан минядяк алманы силащландырараг онларын васитясиля Бакыны яля кечирмяк имканларыны юйрянмяйя чалышырлармыш.
Bakı neftini əldə etmək üçün Almaniya, hətta düşməni olduğu
Rusiya ilə də iş birliyi yaratmağın yollarını arayırdı. Birinci Dünya
müharibəsi cəbhələrində düşmən olan bu iki dövləti Bakı nefti ilə
bağlı oxşar maraqlar birləşdirirdi. Doğrudur, bolşevik Rusiyası
Azərbaycanı və o cümlədən Bakını özünün tərkib hissəsi sayırdı.
Lakin konkret tarixi şəraitdə bolşevik Rusiyasının Bakını tam nəzarət altına almaq imkanı yox idi. Bakı kommunası da törətdiyi bütün milli qırğınlara baxmayaraq, lazımi gücə və imkanlara malik
deyildi. Bir tərəfdən Osmanlı qoşunlarının Bakıya istiqamət götürməsi, digər tərəfdən də Böyük Britaniyanın Bakı haqqındakı iddialarını ortaya qoyması Rusiyanı da Almaniya ilə Bakı ilə bağlı
sövdələşməyə getməyə sövq etdi.
Bu istiqamətdə Osmanlı qoşunlarının Azərbaycana dəvət edilməsindən sonra Berlində Rusiyanın Almaniyadakı səfiri İoffe ilə
alman rəsmiləri arasında danışıq və müzakirələrin aparılmasına
başlandı. Bu müzakirələrin gedişində almanlar Бакыйа доьру ирялиляйян тцрк гошунларынын гаршысыны сахламаьы юз цзярляриня эютцряряк явязиндя Русийа иля Бакы нефтинин бир щиссяси барядя сювдяляшмяйя чалышырдылар. Биринъи Дцнйа савашында дцшмян ъябщялярдя
олан Русийа иля Алманийа Бакы нефти уьрунда бирэя фяалиййят разылыьына эяля билмишдиляр. Алманийанын юз цзяриня эютцрдцйц ющдялик явязиндя Русийа да Бакы нефтинин бир щиссясини она вермяйя
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разы олмушду. Берлиндя апарылан икитяряфли данышыгларын нятиъяляри
барядя В.Ленин ийул айынын яввялляриндя Сталиня эюндярдийи телеграмда билдирирди: «Бакы иля баьлы олараг ян мцщцмц одур ки, сиз
Шаумйанла даими ялагядя олун вя Берлиндя сяфир Иоффейя нефтин бир
щиссясини алманлара веряъяйимиз тягдирдя тцрклярин Бакыйа щцъумуну сахламаьа разы олмалары щаггында едилмиш тяклифдян Шаумйанın хябяри олсун. Ялбяття ки, биз разылашаъаьыг» ( 9).
И.Сталин дярщал бу барядя Шаумйана мцвафиг телеграм эюндярди. Алманийа иля мцнасибятлярин неъя гурулмасы барядя щямин
телеграмда беля дейилирди:
«1. Бизим Загафгазийа мясяляси иля баьлы цмуми сийасятимиз
белядир ки, эцръц, ермяни вя Азярбайъан мясяляляринин Русийанын
дахили иши кими танынмасына Алманийаны мяъбур етдик. Онларын щяллиндя алманлар иштирак етмямялидирляр. Мящз буна эюря дя биз Эцръцстанын Алманийанын диктяси иля ялдя едилмиш мцстягиллийини танымырыг.
2. Ола билсин ки, биз Эцръцстан мясялясиндя алманлара эцзяштя
эетмяли олдуг. Анъаг биз бу эцзяштя йалныз Алманийанын Ермянистанын вя Азярбайъанын ишляриня гарышмайаъаьына разылашаъаглары
тягдирдя эедяъяйик.
3. Алманлар Бакынын биздя галмасына разылашараг хащиш едирляр
ки, явязиндя онлара бир гядяр нефт айыраг. Биз бу «хащиши» ялбяття
ки, йериня йетиря билярик.
4. Сизин уьурларыныз бизи севиндирир. Анъаг биз истярдик ки, сиз алманларла мцнасибятлярин мцряккябляшмясиня йол вермямяк цчцн
Йелизаветполдан (Эянъядян) о тяряфя кечмяйясиниз, даща доьрусу, мцстягиллийи Алманийа тяряфиндян танынмыш Эцръцстанын щцдудларына дахил олмайасыныз» (10).
Русийа, цзяриня эютцрдцйц ющдялийи йериня йетирмяк цчцн Алманийа Тцркийяйя гаршы тязйигляри даща да эцъляндирмяйя чалышырды. Алманлар щяр васитя иля Гафгаз Ислам Ордусунун Бакыйа
доьру щярякятини дайандырмаьа ъящд эюстярирди. Якс тягдирдя
онлар йенидян тцрк ордусунда xidmət edən алман забитлярини эери
чаьыраъаглары иля горхуdурдулар. Алманийа Тцркийяйя дипломатик
тязйиги дя эцъляндирирди. Хцсусиля йухарыда гейд едилдийи кими,
Русийа иля данышыглар хейли фяаллашмышды. Гафгаз Ислам Ордусу
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тяркибиня бир алман щиссясинин дахил едилмяси тяклифиня рядд ъавабы
верилдикдян сонра Алманийа Русийа иля данышыглара хцсуси ящямиййят верирди. Тцркийяйя гаршы истигамятлянмиш тязйигляр еля бир
характер алды ки, Янвяр паша артыг Гафгаз Ислам Ордусунун Бакыйа
доьру щярякятини ачыг шякилдя мцдафия едя билмирди. Онун бцтцн
йазышмалары алманларын нязаряти алтында олдуьу цчцн юзцнцн рясми
ямрляриндя Бакыйа доьру щцъумун дайандырылмасыны тяляб едирди.
Щягигятдя ися о, беля бир мювгедян узаг иди вя Гафгаз Ислам
Ордусунун фяалиййяти иля баьлы зярури эюстяришляри эизли йолла Нуру
пашайа чатдырырды. Бу мясяля иля баьлы о, Нуру пашаны лазымынъа
мялуматландырмышды. Мясялян, Эюйчай дюйцшляриндян сонра Гафгаз Ислам Ордусуну эцъляндирмяк цчцн Янвяр паша Азярбайъана
ялавя гошун щиссяляри эюндярмяк барядя ямр верди. Бу ямр эизли
шякилдя мцвафиг органлара чатдырылды. Щямин ямрдя билдирилирди:
«38-ъи пийада алайы иля бир даь-топчу таборуну Газах шоссеси иля
Нуру пашайа йардыма эюндярдим».
Ямрин рясми шякилдя йайылмыш вариантында ися Гафгаз Ислам
Ордусуна щеч бир кюмяк эюндярилмяйяъяйи вя бцтцнлцкдя Бакы
цзяриня щцъумун дайандырылмасы фикирляри ифадя олунмушду. Ийул
айынын 1-дя Янвяр паша тяряфиндян имзаланмыш щямин ямрдя дейилирди: «Сизя тягвийя эюндярмяк габил дейилдир. Вязифяниз Бакы
цзяриня эетмяк олмайыб бирликляринизи топлу булундурараг болшевиклярин Эянъя цзяриня щярякятини мянн (гадаьан„ред.) етмяк олдуьуну бир даща тякрар едирям». Бу характерли бир телеграм да
Шярг Ордулары Групу команданына эюндярилди. Алманларын диггятинин йайындырылмасына хидмят едян бу телеграмда дейилирди:
«Мцсаидям олмадан Нуру пашайа щеч бир тягвийя эюндярмямянизи, Нуру паша цчцн йола чыхарылан бирликляри эери алманызы риъа едирям. Яввялъя билдирилдийи цзря Нуру паша гцввялярини топлу булундурараг йалныз болшевиклярин ирялилямясиня мане олмаьа йетинмялидир» (11).
Шярг Ордулар Групу команданына эюндярдийи башга бир телеграмында да Бакыйа доьру щцъумун дайандырылмасы «зярурятиндян» сющбят ачылыр: «Бакы цзяриня ирялилямянин Бакыдакы петрол
гайнагларынын болшевикляр тяряфиндян тяхриб едилмяси тящлцкясини
доьураъаьындан эенял щярб сювг вя идаряси бахымындан бещямин
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щал бундан гачынмаг лазымдыр. Бу нядянля (сябябля„ред.) 5-ъи
Гафгаз тцмянинин мяним мцвафигятим олмадан гятиййян Бакы
истигамятиня тяяррцз етмямясини ямр едирям» (12).
Янвяр пашанын Шярг Ордулар Групу команданынын мцавини Есат
пашайа йаздыьы 1„2 ийул тарихли мяктубу йухарыдакы ямр вя телеграмларын мяъбуриййят цзцндян йазылдыьы, ясас мягсядин алманларын диггятинин йайындырылмасы олдуьуну, Бакынын ермяни-болшевик
гцввяляриндян тямизлянмясинин эцндяликдян чыхарылмадыьыны бир
даща тясдиг едир. Мяктубун еля биринъи сятриндя ады чякилян
Фелдман„алман забити олуб Тцркийя Щярбиййя Назирлийи щярби
щярякат (ямялиййат„ред.) шюбясинин мцдири иди: «Щярякати-щярбиййя шюбя (1-ъи шюбя) мцдири Фелдман сон щярб дуруму щаггында
эюрцшмяк вя Кресс (Алманийанын Тифлисдя булунан сийаси мцмяссили) иля иртибат щасил етмяк цзря торпедо иля бу эцн Батума щярякят етди. Фелдмана Янвяр пашанын Шярг Ордулар Групу команданлыьына эюндярдийи телеграфлардан щеч билэи верилмяйяъяк вя йапылан
щярякятин Ордулар групунун кянди инисиативи иля йапылдыьы сюйляниляъякдир.
Алманлар, ясасян, бизим Бакы вя Эянъя щявалисиндя булунмамызы арзу етмямякля биздя сийаси дурум тамамян газанынъайа
гядяр ораларда булунмаг истядийимиз цчцн Нуру паша иля бу ясас
дахилиндя вя хябярляшмя иля гярарэащыны щяр вахт хябярдар етмяйя лцзум олмадан вязиййятин идаря едилмясини риъа едирям. Ещтимал ки, мян йеня бурадакы дурума эюря Азярбайъана вя Гузей
Гафгаза силащ эюндярилмямясини дя гярарэащдан йазмаьа мяъбур
олаъаьам. Фягят сиз индидян Гузей вя Эцней Гафгаз цчцн Нуру
пашайа истядийи гядяр силащ, ъяббяхана вя пара эюндяряряк мцшкцлатыны эидериб гярарэащын олумсуз билдиришиня гаршы мясяляни
индидян щялл етмиш олурсунуз.
Болшевиклярин щяр эцн даща зийадя гцввятлянян тяяррцзляриня
гаршы эцней Гафгаздан бир мцгавимят эюстярмяк вя онларын Гафгазлар дахилиндя даща батыйа ирялилямяляриня мане олмаг вя ордунун мцщарибя дурумунун эцвяни бахымындан лцзумлу олдуьуну
Кресс вя Фелдман бяйя изащ вя икна ейлямяк, эцнейя гаршы йапылаъаг щярякятин бу эцвянля мцмкцн ола биляъяйини гябул етдирмяк
хцсусларына гейрят сярф едилмясини юзялликля чох юнямли эюрцрям.
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Юзятля, Нуру пашанын вя Эянъядяки гцввятляримизин мцмкцн
олан икмал ерлярин силащ вя ъяббяхана иля тягвийясиня, вахт эеъикмядян Фелдманын эялмяси иля дурум чох пяришан бир щал алмадан
ола билян сцрятля юням верилмясини вя сизя кишийя юзял вя эизли олараг йаздыгларымын ейни шякилдя Нуру пашайа да дуйурулмасыны вя
алманлара дуйурулмасы кяскинликля доьrу олмайан бу хябярляшмянин сизъя вя Нуру пашаъа цсул едилмясинин иnэилиsляря дуйурулмасыны тякрар риъа едирям. Янвяр» (13).
Алманийанын бу тязйигляри ня гядяр эцълц олса да, bu dövlətin
nümayəndələri щялялик Гафгаз Ислам Ордусунун ирялийя доьру щярякятини сахламаг gцcцндя дейилди. Ислам Ордусунун команданлыьы да даща чох бу тязйиглярин арадан галдырылмасы иля дейил,
гаршыда дайанан вязифялярин щялли цчцн гцввялярин мющкямляндирилмяси иля мяшьул иди.
Bu vəziyyət isə öz növbəsində nə Rusiyanı, nə də Almaniyanı
təmin edirdi. Xüsusən Qafqaz İslam Ordusunun Bakıya doğru irəliləməsini dayandırmaq öhdəliyini öz üzərinə götürmüş olan Almaniyanın öz öhdəliyinə əməl edə bilməməsi Rusiyanın ciddi narahatçılığına səbəb oldu. Ona görə də Rusiyanın Xarici İşlər komissarı Çiçerin 1918-ci il iyunun 25-də Almaniyanın Rusiyadakı səfirliyinə etiraz notası göndərdi. Həmin notada deyilirdi ki, sovet hökumətinin Almaniya ilə dostluq münasibətləri qurmaq üçün yorulmaz səylərinə və alman hökumətinin təkrar vədlərinə baxmayaraq,
alman-türk qüvvələri Bakıya irəliləyirlər və artıq Şamaxıdadırlar.
Biz Brest müqaviləsinin belə pozulmasına və sovet hökumətinə
sadiq olan Bakı vilayətinə qarşı yönəldilən bu hücuma qarşı qətiyyətlə etiraz edirik. Biz qəti şəkildə ümid edirik ki, alman hökuməti
bu orduların hərəkətinin dayandırılmasına sərəncam verəcək və
ərazimizin toxunulmazlığına edilən qəsdə son qoyacaqdır (14).
Bu notada alman-türk birgə qüvvələrinin Bakıya doğru irəliləməsinə işarə edilir. Amma əvvəlki fəsillərdən göründüyü kimi,
Qafqaz İslam Ordusu Osmanlı və azərbaycanlı qüvvələr hesabına
formalaşdırılmışdı. Qafqaz İslam Ordusu tərkibində hər hansı bir
alman qrupunun və ya bölməsinin olduğu doğru deyildir. Almanlar
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sək hərbi strukturlarında yerləşdirilmiş alman zabitləri vasitəsilə
təsir edə bilərdilər.
Çiçerin tərəfindən eyni zamanda bir məktub da Русийанын Алманийадакы сяфири Иоффейя эюндярилди. Совет дювляти Иоффедян тяляб
етди ки, тцрк гошунларынын Бакы цзяриня щярякятинин дайандырылмасы
цчцн Алманийанын фяаллашмасына чалышсын. Совет Русийасынын истякляри Алманийа тяряфиндян юйрянилдикдян сонра Иоффейя ъаваб верилди. Алман тяряфинин гянаятиня эюря, Русийанын наращатчылыьына еля
бир ясас йох иди. Чцнки верилян ъаваба эюря, Бакы нефтиня мараглы
олан Алманийа Азярбайъанда тцрк гошунларынын фяалиййяти иля баьлы
мясяляни нязарят алтына алмышды вя буна эюря дя тцрк гошунларынын Бакыйа доьру ирялилямясинин дайандырылаъаьына да тяминат
верилирди (15).
Османлы дювляти рящбярляри, о ъцмлядян Янвяр паша цздя
мцттяфигляри олан Алманийанын Брест-Литовск мцгавилясинин шяртляриндян кянара чыхмамаг, Азярбайъандан юз гошунларыны эери
чякмяк тялябляриня разы олдуьуну билдирся дя, яслиндя, йухарыда
гейд едилдийи кими, Бакынын алынмасыны чох тезликля баша чатдырмаьа чалышырдылар. Азярбайъан яразисиндя эедян дюйцшляри ардыъыл олараг изляйян Русийа рящбярляри ийул айынын сонунда йенидян юз
наращатлыьыны Алманийа дювлятиня чатдырды. Гафгаз Ислам Ордусу
гошунларынын Бакы ятрафына эялиб чыхмасы Бакыда совет щакимиййятинин сцгутуна да тякан верди. Чичерин ийулун 29-да Иоффейя эюндярдийи телеграмда билдирирди ки, Бакыда Совет щакимиййятинин хилас
едилмясинин башлыъа йолу орадакы тцрк гцввяляринин эери чякилмясидир. Бу мясяля иля баьлы Иоффе Алманийа Хариъи Ишляр Назирлийинин
нцмайяндяси Щер Бусше иля эюрцшдц вя Русийанын Бакы иля баьлы
наращатчылыьыны онун нязяриня чатдырды. Алманийа Хариъи Ишляр
Назирлийинин нцмайяндяси бу наращатчылыьын ябяс олдуьуну, тцрк
гошунларынын Бакыйа доьру ирялилямясинин доьру олмадыьыны билдирди. Онун сюзляриня эюря, щям İstambuldan, щям дя Тифлисдян
алынан мялуматлар тцрклярин алманларын тялябляри иля разылашмасындан, тцрк гошунларынын иряли щярякят етмяйяъякляриндян вя
Бакыйа эирмяйяъякляриндян хябяр верир. Алманлар Иоффейя ону да
билдирдиляр ки, тцркляр вердикляри сюзя ямял етмясяляр, онда онлары
буна мяъбур едяъякляр (16).
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Совет сяфири Иоффенин августун 1-дя Москвайа эюндярдийи мяктубунда Алманийа Хариъи Ишляр Назирлийиндя она дейилянлярин dоьрулуьуну башга каналлар васитясиля дя йохладыьыны гейд едирди. О
йазырды ки, Алманийа Хариъи Ишляр Назирлийинин шюбя мцдири Круэер
вя Алманийанын Истамбулдакы елчиси Конт Бренсдорфдан алынан мялуматлар да Сядр-язям Тялят пашанын, щярбиййя назири Янвяр пашанын вя Хариъи ишляр назири Нясими бяйин дя Нуру пашайа Бакы цзяриня щцъуму дайандырмаг барядя гяти эюстяриш вердиклярини тясдиг
едирди. İstambuldakı алман сяфириня эюря дя тцрклярин Бакыйа доьру щцъуму давам етдирмяляри хябяри доьру дейилди. Онун Османлы
рящбярляриня истинадян вердийи мялумата эюря, бу, олса-олса Азярбайъанын милли гцввяляринин тяшяббцсц ола билярди (17).
Rusiya rəsmiləri bu izahatla razı deyildilər. Bakı üzərinə hücumda hansı qüvvələrin iştirak etməsi barəsində Moskva hələ Bakı
kommunası tərəfindən lazımınca məlumatlandırılmamışdı. Ona
görə də Çiçerin avqustun 2-də Almaniyanın diplomatik nümayəndəsinə müvafiq nota göndərdi. Həmin notada deyilirdi: «Biz Qafqazdan Bakıya irəliləyən qoşunlar haqqında məsələni dəqiqləşdirən məlumatlar almışıq. Bir neçə həftə bundan əvvəl türk qoşunu
yanında könüllü ordu korpusu yaranmışdır. Buraya Kornilov qiyamı zamanı onun ardınca gedən və Qafqaz xalqlarından yaranmış,
köhnə quruluş zamanı süvarini təmsil edən keçmiş «Vəhşi diviziya»nın qalıqları daxildir. Bu qalıqlar hücum zamanı türk ordusunun
batalyonları tərəfindən birləşdirilmiş və bundan əlavə, türklər,
onlar tərəfindən işğal olunmuş rayonlarda müsəlman əhalisi zorla
hərbi mükəlləfiyyətə cəlb edilmişlər, əvvəllər bu geniş yayılmışdı.
Məhz bu «könüllü ordu» Bakıya irəliləyir. Biz əminik ki, türk ordusuna qarşı münasibətdə bizə verilmiş təminatlar bu ordunun yuxarıda xarakterizə olunmuş hissələrinə də aiddir» (18).
Алманларда йаранан тяшвиш вя тялашлара сон гоймаг цчцн Янвяр паша август айынын 2-дя йазырды: «...Алман гярарэащына гаршы
щярякяти-тяяррцзцнцн иъра едилмяйяъяйинин тяящщцдатына булунуйорам. Бинаянялейщ, Османлы гитяатынын Шамахы-Кцрдямир хяттиндян даща ирялийя эедяъяклярини тяхмин етмийорам. Бакынын 40 километрлийиндя булунан гитяатын йерли Даьыстан вя Азярбайъан ги458

тяаты олдуьуну тяхмин едийорам...» (19).
Bununla belə, Qafqaz İslam Ordusunun Bakı üzərinə hücumu
dayandırılmadığından Lyudendorf avqustun 4-də Ənvər paşaya
teleqram göndərərək bildirdi ki, Bakı üzərinə hücum tezliklə dayandırılmasa və ordu geri çəkilməsə, o, Kayzerdən türk ordusundakı alman zabitlərini geri çağırmağı xahiş edəcəkdir (20).
Bu təkidli tələbdən sonra Ənvər paşa bir daha Osmanlı qüvvələrinin Bakıya doğru hücumunun dayandırılmasına tərəfdar olduğu
görüntüsü yaratdı. O, aвгустун 4-дя 3-ъц Орду команданына цнванланмыш мяктубунда Гафгаз Ислам Ордусунун Бакыйа доьру
ирялилямясинин гаршысынын алынмасы цчцн Нуру пашайа даща «гяти
эюстяришляр» верирди. Мязмунун даща чох алман нцмайяндяляринин
диггятиня чатдырылмасы цчцн нязярдя тутулмуш щямин мяктубда
дейилирди: «...Нуру пашайа чатдырылмасы лазымдыр: ямри-гяти тякрар
едирям ки, Бакыйа щеч бир сурятля тяряфимиздян дцчари-тяяррцз олмайаъагдыр. Бундан башга, щансы чятя (силащлы dəstə–ред.) олурса-олсун вя щарадан эялирлярся-эялсинляр Бакыйа гаршы щеч кимсянин
ирялилямяси щагда тякмили-нцфузунузу истемал етмялисиниз. Шорсу„Салйан„Кцрдямир„Ибращимбяйли„Зяргова„Гонагкянд„Эилязи
ирялисиндя ня бизим ясэярляр, ня дя бизя дост чятялярдян щеч кимся
булунмайаъагдыр. Бу хяттин ирялисиндя бу сцрятля биздян кимся
варса эери чякилмялидир.
Хидмяти„Османиййядя вя Шярг ордулар групу гярарэащында бир
алман яркани-щярб забити эяряк Баш команданлыг вякаляти, эярякся Шярг ордулар групу иртибат (рабитя„ред.) забити олараг няздинизя
эяляъякдир. Бунун вязифяси вязиййят щаггында 3-ъц Орду васитясиля мяня вя айрыъа Шярг ордулар групуна мялумати-лазыми вермякдир» (21).
Янвяр пашанын бу ъящдляри алман забитляринин диггятини щягигятян дя мцяййян гядяр йайындырмышды. Бир тяряфдян инэилис гошун
щиссяляринин Бакыйа эирмяси, диэяр тяряфдян дя 5 август дюйцшцндян сонра хейли вахт ярзиндя Гафгаз Ислам Ордусу тяряфиндян
иримигйаслы щцъумун тяшкил едилмямяси алманларда артыг тцрк гошунларынын Бакыйа эирмяк ниййятиндян ял чякдикляри гянаятини
йаратмыш вя онлары сакитляшдирмишди. Йаранан вязиййят Русийа рящбярляриндя дя нисби бир сакитлиyə səbəb oldu. Бунунла беля, юз эцъц
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иля йенидян Бакыйа йийялянмяйин асан олмадыьыны эюрян Русийа
Бакы нефти уьрунда Алманийа иля сювдяляшмялярини давам етдирирди. Бакы нефтиндян пай алмаг шяртиля Алманийа Русийа гаршысында тцрк гошунларынын Бакы цзяриня щцъумуна йол вермяйяъяйиня
тяминат вермяйя разы oldu. Анъаг бу шяртля ки, инэилис гошунларынын
Бакыдан говулмасыны Русийа юз цзяриня эютцрsön (22).
1918-ъи ил август айынын орталарында Бакыдан эялмиш олан бир
болшевикин вердийи эениш мялуматдан сонра Русийа рящбярлийи
анлады ки, сон эцнляр ярзиндя Бакы ятрафында сакитлийин йаранмасы
иля баьлы онларын эцманлары щеч дя доьру дейилмиш. Бакы ятрафында
йаранмыш олан нисби сакитлик тцрк гошунларынын Бакы цзяриня щцъумдан имтина етмяси иля йох, яксиня гяти щцъума щазырлыг ишляринин давам етдирилмяси иля баьлы имиш. Чичерин дярщал августун
18-дя Иоффейя йени бир телеграм эюндярди. Хариъи Ишляр назири бу телеграмда билдирирди ки, Алманийа Бакы ятрафында нялярин баш вердийиня эюря йа Русийаны алдадыр, йа да ола билсин ки, орада ъяряйан
едян щадисялярдян цмумиййятля, хябяри йохдур. Чичерин телеграмда Бакы ятрафында дюйцшлярин баш вермясини, Бакынын тяслим едилмяси иля баьлы бурадакы щакимиййят органларына тцрк командирляри
тяряфиндян мяктублар эюндярилмясини дя сяфир Иоффенин нязяриня
чатдырырды.
Еля щямин эцнлярдя Османлы дювлятинин Москвадакы сяфири Галиб Камал бяйля дя Чичеринин эюрцшц олду. Щямин эюрцшдя тяряфляр
бир-бирини Брест-Литовск мцгавилясинин шяртлярини позмагда эцнащландырдылар. Чичерин тцрк гошунларынын Бакыйа доьру ирялилямясини
сяфирин диггятиня чатдырараг билдирди ки, Тцркийя бунунла артыг ады
чякилян мцгавилянин мцддяаларыны позмушдур вя Русийанын яразиляриня эирмишдир. Тцрк сяфири ися Чичеринин диггятини беля бир мясяляйя йюнялтди ки, Брест-Литовск мцгавилясини Тцркийя дейил, Русийа позмагдадыр вя ола билсин ки, Чичеринин баш верянляр барядя
ятрафлы мялуматы йохдур. Тцрк сяфиринин фикринъя, Османлы гошунларынын Азярбайъана эялмякдя мягсяди щеч дя бу яразини тутмаг
йох, бурадакы ермяни силащлы дястяляри иля мцбаризя апармаг,
Азярбайъан ящалисини вя Азярбайъанда олан тцрк ясирлярини бу гулдур дястяляриндян горумагдыр (23).
Августун 19-да Чичерин Русийа Хариъи Ишляр Назирлийи адындан
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Алманийанын Москвадакы баш консулуна да бир нота эюндярди. Чичерин бу нотада щям Алманийаны, щям дя Тцркийяни Бакыйа эирмямяк барядя вердийи вядляря ямял етмямякдя иттищамландырырды. Русийа Хариъи Ишляр назириnin notasında deyilirdi: «Şübhə yeri
qalmayan mənbələrdən göründüyü kimi, Almaniya və Türkiyə tərəfindən bizə verilmiş bəyanatlara baxmayаraq, son həftələr ərzində türk qoşunları Bakıya hərəkətini davam etdirir və artıq şəhərin
özünə hücum da etmişdir. Elə indi Bakıdan gələn, bizə yaxşı tanış
olan şəxs məlumat verir ki, iyunun əvvəlində türk qoşunları Kürdəmiri tutmuşlar. İyulun ortasında qoşunlarımız türkləri Göyçaya
qədər sıxışdırdı. Lakin iyulun 22-si üçün xəstəliklərin yayılması,
suyun çatışmaması və digər çətinliklər ucbatından Ələtə çəkildilər
və artıq iyulun 28-də türklər Biləcəriyə çatdılar. Türklərin gəlişi ilə
Bakı əhalisi arasında yaranmış təşviş iyulun 18-də Şamaxının tutulması ilə əlaqədar olaraq qaçqınların yaranması ilə daha da gücləndi. İyulun onunda şəhərin vəziyyəti çox ümidsiz görünürdü. Bakı
yaxınlığında iyulun 31-də Şıxov və Bibiheybət yüksəkliklərini ələ
keçirən türklər bolşevik qoşunlarının artilleriya hücumlarına rast
gəldi və avqustun 4-də türklər Biləcəridən çıxarıldılar.
Hələ iyulun 30-da Bakıda türk qoşunlarına komandanlıq edən
Şövkət paşanın (yəqin ki, Mürsəl paşa nəzərdə tutulur – M.S.) şəhərin verilməsini tələb edən müraciətnaməsi alındı. Türklər müsəlmanlar arasında vərəqələr paylamağa başladılar. Bu vərəqələrdə
deyilirdi: biz vəhşi deyilik, ancaq biz sizi vəhşilərdən xilas etməyə
gəlmişik. Son günlərdə bu ərazidə baş verən hadisələr haqqında
məlumatlar daxil olmamışdır. Son məlumatlara görə, şəhərdə vəziyyət çox ağırdır. Brest sülh müqaviləsinin biabırcasına pozulmasına, Almaniya və Türkiyə hökumətləri tərəfindən verilmiş çoxsaylı təminatlara qarşı qəti etiraz bildirərək xahiş edirik ki, Siz Almaniya hökumətinə bir daha bildirəsiniz ki, Bakının türklər tərəfindən tutulması böyük faciə olacaq və böyük həcmdə sərvətlərin
dağılmasına səbəb olacaqdır. Yenə də ümid edirik ki, Almaniya hökuməti bu faciənin baş verməsinə yol verməyəcəkdir. Xüsusən də
ona diqqəti yönəldirik ki, Bakı nefti bütün Rusiyanın xalq təsərrüfatı üçün böyük əhəmiyyət kəsb edir. Ona görə də Rusiya, ona
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əhəmiyyətli olan ölkələrlə iqtisadi münasibətlərə daxil olmağa çalışır» (24).
Avqust ayının 19-da Rusiyanın Berlindəki səfiri İoffe də oxşar
məzmunlu bir notanı Almaniyanın Xarici İşlər Nazirliyinə təqdim
etdi. Notada bildirilirdi ki, türk qoşunları Bakını ələ keçirmək cəhdlərini davam etdirirdilər. Bunun nəticəsi kimi iyul ayının 31-də türk
qoşunları Bakı ətrafındakı Şıxov və Bibiheybət yüksəkliklərinə
çatmış, avqustun 4-də isə onların Biləcəriyə girmək cəhdi alınmamışdı. İoffeyə görə, türk qoşunları Biləcəriyə sovet qoşunları tərəfindən buraxılmamışdı. Sonra da iddia olunurdu ki, türk qoşunlarının əldə etdikləri nailiyyətlər alman təlimatçılarının xidməti sahəsində olmuşdu. Notada daha sonra deyilirdi: «Almaniya imperiya hökumətinin türklərin Bakıya buraxılmaması haqqında təminatlarına müvafiq olaraq Rusiyanın səlahiyyətli nümayəndəliyi
yuxarıda gətirilmiş faktlar və Almaniya imperiya hökumətinin təlimatları əsasında ziddiyyətlərə aydınlıq gətirmək üçün Xarici İşlər
Nazirliyindən kömək istəmək məcburiyyətindədir. Rusiya səlahiyyətli nümayəndəliyi bunu da təəccüblə qeyd etməlidir ki, Almaniya
imperiya hökumətinin təminatlarına zidd olaraq türk qoşunlarının
tərkibində alman təlimatçıları xidmət edir və türklərin nailiyyətləri
də bu təlimatçıların köməkləri ilə izah olunur... Rusiyanın səlahiyyətli nümayəndəsi ümid edir ki, Xarici İşlər Nazirliyi bununla əlaqədar olaraq tədbirlər görəcək və bununla da Almaniya imperiya
hökumətinin Bakıya dair təlimatlarına hörmətsizliyə son qoyulacaqdır « (25).
Бакы иля баьлы бу йазышмалар вя Бакы ятрафында ъяряйан едян
просесляр Алманийа вя Русийаны даща гятиййятли фяалиййят эюстярмяйя сювг етди. Ики дювлят арасында Бакы нефти иля баьлы эедян
сювдяляшмяляр сцрятляндирилди. Бу сювдяляшмянин нятиъяси кими
август айынын 27-дя Алманийа вя Совет Русийасы арасында бир сазиш
имзаланды. Сазишдя ики дювлят цчцн мараг доьуран бир сыра мясялялярдян башга Азярбайъан вя Бакы нефтинин эяляъяк талейи иля
баьлы да бир сювдяляшмя вар иди. Сазишин 6-ъы фяслинин 14-ъц
маддяси конкрет олараг Азярбайъана щяср едилмишди. Щяр ики дювлятин щяйати марагларыны якс етдирян бу маддядя билдирилирди: «Sölh
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müqaviləsinin IV maddəsinin III abzasına əsasən Almaniya Gürcüstan daxilində və ya onun hüdudlarından kənarda Qafqazda baş
verə biləcək hərbi əməliyyatlarda hər hansı bir üçüncü ölkəni dəstəkləməyəcəkdir. O, Qafqazda üçüncü ölkənin hərbi qüvvələrinin
aşağıda göstərilən xətləri keçməməsi üçün öz təsirini göstərəcəkdir: Kür çayının mənsəbindən Petropavlovsk kəndinə qədər, sonra
Şamaxı qəzası sərhədindən Ağrıoba kəndinə qədər, Bakı, Şamaxı,
Quba qəzalarının sərhədlərinin birləşdiyi nöqtəyə qədər düz xətt
boyunca, daha sonra Bakı qəzasının şimal sərhədindən dənizə qədər.
Rusiya imkan daxilində Bakı ərazisində neft və neft məhsullarının
əldə olunmasına yardım edəcək, əldə olunmuş məhsulun dörddə bir
hissəsini Almaniyaya verəcəkdir. Belə ki, hər ay hələ təyin olunacaq
müəyyən miqdarda (tondan az olmayaraq): Bakı ərazisində əldə olunan miqdar müəyyən olunmuş həcmi təchiz etmək üçün kifayət deyildir və yaxud da ki, başqa məqsədlər üçün istifadə edilməlidir, ona
başqa yerlərdə əldə olunmuş miqdar əlavə olunur; satış qiyməti kömürün miqdarının qiyməti ilə hesablanır» (26).
Мцгавилядя ады щалланан цчцнъц бир дювлят кими конкрет шяраитдя Тцркийя нязярдя тутулмушду. Беля бир мцгавилянин баьланмасы мцттяфиглик ялагяляриндя олан Османлы Тцркийясиня гаршы бюйцк бир цзцдюнцклцк идися, мцстягил Азярбайъан Халг Ъцмщуриййятиня мцнасибятдя ися мцдахиля щярякятляринин рясмиляшдирилмяси
иди. Азярбайъанын хябяри олмадан онун мянафеляриня тохунан бу
мцгавиляни М.Я.Рясулзадя беля гиймятляндирирди: «Алманийа
дювляти болшевик щюкумяти иля Брест-Литовск мцащидясиня зейл
олараг йапдыьы бир мцащидя муъибинъя Бакы вилайятинин та Кцр нящриня гядяр руслара тяркиня риза эюстярмиш, мцгабилиндя кяндисиня
петрол имтийазыны тямин ейлямишди. Устадымыз Ящмяд бяйин тябиринъя бизи тянэя бир газа сатмышды. Бу мцнасибятля бизя мцраъият гязетячиляря “Bakısız Azərbaycan başsız bədəndir.” „ демишдик» (27).
Ады чякилян сазишин имзаланмасындан бир нечя эцн сонра,
сентйабрын 12-дя Азярбайъан нцмайяндя щейятинин рящбяри кими
Истамбулда олан М.Я.Рясулзадя Азярбайъан щюкумяти адындан
Алманийанын бурадакы сялащиййятли нцмайяндяси граф Валдбурга
бу сазишля баьлы етираз нотасы тягдим етди. Щямин етираз нотасында
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дейилирди: «Алманийа иля Русийа арасында сазишин Бакыйа аид маддясиндян щяддиндян артыг гямя батан вя щейрятдя олан щюкумятимиздян алдыьым тялимата мцвафиг сурятдя ашаьыдакылары сизин нязяринизя чатдырмаьы юзцмя шяряф билирям: Азярбайъан ящалиси рус
щюкумяти тяряфиндян елан олунан вя Брест-Литовскда онлар тяряфиндян тякидля бир даща тясдиг едилян «щяр миллятин юз мцгяддяратыны тяйин етмяси щцгугu» щаггындакы шцарына истинад едяряк
ясрлярдян бяри алтында язилдийи рус бойундуруьуну цзяриндян атараг
елани-истиглал етмишдися дя, баьланан мцащидяляр Азярбайъанын тябии
пайтахты, елм вя мядяниййят мяркязи, игтисади вя сийаси мяркязi
олан Бакы шящяринин йенидян рус щакимиййяти алтына алынмасына тяминат вермишдир.
...Елм вя фянляр, мядяниййят нюгтейи-нязяриндян Бакы Азярбайъана баьлыдыр. Сийаси, игтисади вя иътимаи тяшкилатлар, тядрис, хейриййя, зещни мяркязляр, ящалинин зийалы нцмайяндяляринин топландыглары башлыъа йер Бакыдыр.
Бцтцн бу мялум сябябляря эюря мямлякятин истиглалыны фятщ етмяк фикриндян щеч бир заман сярф-нязяр етмяйян Азярбайъан
ящалиси Бакыны эери гайтармаг арзусундан да щеч бир заман ял чякя билмяз. Бу мясяля Азярбайъан цчцн йалныз ярази мясяляси дейил, о инди халг цчцн юлцм-дирим мясялясиня чеврилмишдир.
...Йухарыда дейилян фактлара ясасян мян Алманийа императорлуьу щюкумятинин нязяриня чатдырырам ки, Бакынын Русийада галмасына разылыг верян рус-алман ялавя мцгавиляси Азярбайъанын
щяйата марагларыны мящв едир. Бунунла ялагядар милли щюкумят вя
Азярбайъан халгы бюйцк наращатлыгла билдирир ки, бюйцк дост юлкялярин разылыьы иля ону щяйатi мараьы олан мяркязя сащиб олмагдан мящрум едилмяси кими тящлцкя эюзляйир вя онун бу шящяря гейд-шяртсиз олан щцгугу Алманийа император щюкумяти тяряфиндян нязяря алынмалыдыр»(28).
Тцркийянин бир мцттяфиг кими марагларыны нязяря алмадан Алманийанын Совет Русийасы иля эизли сазиш баьламасы щям Османлы
щюкумяти рящбярляринин, щям дя Тцркийя иътимаиййятинин ъидди наразылыг вя наращатлыьына сябяб олду. Тцркийядя няшр олунан «Игдам» гязети щямин сазишля баьлы беля йазырды: «Алманийа иля
Русийа арасындакы мцзакиратын нятиъяси ъидди бир щяйяъан орталыьа
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чыхарыб... Бизим бу щалда алман достларымыздан сорулаъаг бир суалымыз вар: Индийя кими щярби-цмуминин ян аьыр йцкцня ъцсся вя
гцввятиня нисбятля Тцркийя йцклянди. Юйля олдуьу щалда Тцркийя
сон щярблярдя йалныз юз нюгтейи-нязярини тягиб етсяйди, щяр щалда
нефт йаьындан чох бюйцк мянфяятляр вя бу эцнкц Русийа иля сцлщ
сазиши мяъбуриййятиндян чох даща бюйцк вя щяйати мяъбуриййятлярля мцттяфигинин мянфяятини фяда елясяйди, яъяба мязур эюрцляъякмийди» (29).
Алманийа-Русийа сювдяляшмясинин йаратдыьы наращатчылыьы вя
эярэинлийи арадан галдырмаг цчцн Сядр-язям Тялят пашa сентйабр
айынын 6-да Берлиня эялди. Бурада о, Алманийа Хариъи Ишляр Назирлийинин нцмайяндяси Фон Щинзе иля эюрцшдц, ады чякилян мцгавилянин Тцркийянин мянафейиня йаратдыьы тящлцкяли мягамлары
мцзакиря еtди. Хцсусиля Тялят паша Тцркийянин хябяри олмадан
Гафгаза аид Русийа иля сазиш баьланмасына даир юз наразылыьыны
Ф.Щинзенин диггятиня чатдырды. Ф.Щинзе ися Тялят паша тяряфиндян
сюйлянилян ирадлары няинки гябул етмяди, яксиня Тцркийяни вердийи
вядляря ямял етмямякдя эцнащландырды. Ики дювлят арасында йаранан анлашылмазлыьын щялл едилмяси цчцн Тялят паша Алманийада
апардыьы данышыгларын нятиъяси кими бир анлашма имзаланмасыны тяклиф етди. Щямин анлашманын 6-ъы вя 8-ъи маддяляри Гафгаз вя
Азярбайъанла баьлы иди. Бу маддялярдя дейилирди:
«6-ъы маддя „ Русийанын дыш эялишмяляри эюз юнцндя тутуларса
вя бу дювлятин Тцркийяйя гаршы даима йыхыъы бир фяалиййят тягиб етдийи вя Тцркийянин тярягги йолуна эирмясини янэяллямяк цчцн щяр
тцрлц васитялярля чалышдыьы диггят нязяриня алынарса, тцрк щюкумяти
Гафгазларда гцввятли вя мцстягил бир дювлятин гурулмасыны кяндиси
цчцн бир мясяля ядд етмякдядир(щесаб етмякдядир„ред.)...
8-ъи маддя„Бакы мясялясиня эялинъя бу яйалятдя мцсялман
ящали нцфузун 85 фаизи нисбятиндя олуб халгы камилян ислам олан
Азярбайъан (щяр щалда Иран Азярбайъаны нязярдя тутулур„М.С.)
вя гузей Гафгаз тяряфиндян ищтива едилмишдир. Бакы ъоьрафи дуруму етибариля Азярбайъан дювлятиндян башгасына аид ола билмяз...» (30).
Анлашмада беля бир мягам да вар иди ки, Бакы шящяри олмадан
гцввятли бир Азярбайъан дювляти гурмаг олмаз. Сядр-язям Тялят па465

ша анлашма лайищясини алман тяряфиня тягдим етмякля бярабяр, беля
бир тяклиф дя иряли сцрдц ки, Алманийа дювлятинин Бакы да тяркибиня дахил олан Азярбайъаны, Эцръцстаны вя Ермнистаны мцстягил дювлятляр
кими танымасы йахшы олар. Анъаг Алманийа тяряфи сядр-язям Тялят
пашанын тяклифляринин юйрянилмясиня мцстягил бир ирадя нцмайиш етдиря
билмяди. Яслиндя, Алманийа щеч беля бир ирадянин нцмайиш етдирилмяси мараьында дейилди. Чцнки Тцркийя сядр-язяминин иряли сцрдцйц
тяклифлярин гябул едилмяси Алманийанын Бакы нефтиня олан иддиаларындан ял чякмяси демяк оларды. Алман тяряфи Тялят пашанын тягдим
етдийи анлашма лайищяси барядя фикрини билдирмяздян яввял ону Русийанын Берлиндяки сяфири Иоффейя эюстярди. Иоффе щямин анлашма лайищясиня даир юз мцлащизялярини ашаьыдакы шякилдя ифадя етди:
1. Мавярайи-Гафгаздан рус щиссяляринин эери чякилмяси вя идаря
механизминин гейри-фяал бир щала эялмяси бу сащянин дювлят щцгугу бахымындан статусу цзяриндя щеч бир щюкмц олмадыьы кими,
тцрк ясэяри бирликляринин орайа эирмяси вя миллятлярарасы мцнасибят
тясис етмясиня щеч бир щагг веря билмяз.
2. Мавярайи-Гафгаз Ъцмщуриййяти дейилян бир дювлят ня Русийа Совет щюкумяти вя ня дя башга бир щюкумят тяряфиндян тaнынмышдыр. Долайысы иля бунлар яввялдя олдуьу кими инди дя Совет Русийасы яразиси щесаб олунмагдадыр.
3. Тцрк ордусу команданлыьы рус щиссяляринин мцняззям бир шякилдя эери чякилмясиня имкан вермямяк цчцн щеч бир мющлят гоймамыш вя дярщал ирялийя доьру щярякятя башламышлар.
4. Тцркийянин Загафгазийадакы щюкумятлярля гябул етдийи анлашмалар Совет Русийасы тяряфиндян танынмамышдыр.
5. Совет Русийасы Тцркийя иля Русийа арасында бир Гафгаз
дювляти олмасыны мямнуниййятля гябул етмякдядир. Беля бир
мцсялман дювлятинин гурулмасы цчцн Шимали вя Ъянуби Гафгаздакы азярбайъанлыларын (мцсялманларын) бир арайа эятирилмясини ися
Совет щюкумяти гябул етмямякдядир (31).
Бир сюзля, Совет Русийасынын нцмайяндяси Тцркийянин иряли сцрдцйц тяклифлярин гябул едилмязлийини билдирди. Русийанын бу мясяляйя мцнасибяти иля таныш олдугдан сонра Алманийа да Тялят пашанын тяклифляриня мянфи мцнасибятини вя беляликля дя августун
27-дя Русийа иля имзаланмыш сазишин мцддяаларына сядагятини
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ифадя етди. Алманийанын Тцркийянин иряли сцрдцйц тяклифляря мцнасибяти бцтцнлцкдя беля иди „ Алманийа щюкумяти Русийанын да
разылыьы иля Ермянистан вя Азярбайъанын тясдиг вя танынмаларыны
щаглы чыхараъаг щяр щансы бир миллятлярарасы щцгугун олмадыьыны
билдирир вя буна эюря дя онларын мцстягиллийини таныйаъаг дурумда
олмадыьыны гейд едир. Чцнки Брест-Литовск мцзакиряляриндя дя
ачыгъа вурьуландыьы кими Советляр тяряфиндян елан едилмиш олан
миллятлярин юз мцгяддяратыны юзляри тяйин етмяляри вя мцстягиллийини елан етмяляри щцгугу йалныз Совет щюкумяти иля щямин миллятляр
арасында щялл едиля биляр. Кянардан щяр щансы бир миллятин бу ишя гарышмаг щаггы йохдур. Йяни вахтиля Русийанын тяркибиня дахил олмуш халглар инди йалныз Совет щюкумяти иля гаршылыглы шякилдя разылашдырылдыгдан сонра Русийадан айрыла билярляр. Алманийа тяряфи
Тцркийя рящбярляринин вердийи ъавабында Эцръцстаны беля мцстягил
бiр дювлят кими танымаьа мейлли олдуьуну билдирирди. Азярбайъана
эялинъя ися мцнасибят тамамиля башга шякилдя иди. Алман щюкумят даиряляринин фикринъя, Совет щюкумяти тцрк гошунларынын Азярбайъандакы фяаллыьынын гаршысыны алмаг цчцн Совет щюкумяти Алманийа иля разылыьа эялмишдир. Буна эюря дя Совет Русийасынын разылыьы олмадан Алманийа Азярбайъанын мцстягиллийини танымайаъагдыр. Яэяр Азярбайъанда вязиййят дяйишярся вя Азярбайъанда
мцяййянляшдирилмиш бир дурум йаранарса, онда Алманийа да Азярбайъана мцнасибятиня йенидян бахаъагдыр. Беля бир вязиййятин
мейдана эялмясини ися Алманийа щяр шейдян яввял тцрк гошунларынын Алманийа-Русийа сазишиндя гябул олунмуш хяттин гярбиня
чякилмясиндя эюрцрдц (32).
Тцркийянин Гафгаз сийасяти иля баьлы Алманийанын тязйигляринин
бу дяряъядя эенишлянмяси Янвяр пашаны да чох ъидди наращат едирди. Бу тязйиглярин гаршысында щяр щансы бир эцзяштя эедиля биляъяйиня етираз яламяти олараг Янвяр паша истефа яризясини йазды вя
бу барядя Тялят пашайа да хябяр верди. Тарихи гойулмамыш щямин
истефа яризяси индийя кими сахланмагдадыр. Истефа гярарына эялмиш
Янвяр паша Тялят пашайа беля йазырды: «... Дярщал Истамбула ювдят
едяъяйими вя Цмуми Баш команданлыьын мяня тяблиь етдийи маддяляри иъаб едян гярар иттихаз етмяк цзря зати-шащаняйя (падшаща„ред.) ярз едяъяйими зати-дювлятляриня тяблиь едирям. Шяхсян тя467

ряфи-дювлятляриндян иъра едилян тяблиьаты тамамян иъра едяъяк
вязиййятдя олмадыьым ъящятиля ейни заманда зати-шащаняйя мяни
Баш команданлыг вякалятиндян яфв елямялярини дя истирщам ейляйяъяйям. Шимали вя Шярги Гафгаз мцсялманларына вяд вя тямин
ейлядийим мцавиняти эери алмаьын мянъя имканы йохдур»(33).
Янвяр пашанын истефа яризясинин Тцркийя султанына эюндяриб-эюндярмямяси мялум дейил. Онун Тялят пашайа йаздыьындан
да айдын эюрцнцр ки, истефа гярарыны гябул етмяйя Янвяр пашаны
Гафгаза щярби кюмяйин дайандырыла билмяси тящлцкяси сювг етмишди. Яэяр нязяря алынса ки, Османлы дювляти Алманийанын тязйигляри гаршысында эцзяштя эетмяди вя Гафгаз сийасятиндя гаршыйа
гойулан вязифя йериня йетирилди, онда эцман етмяк олар ки, Янвяр
паша истефа яризясини ишя салмаг фикриндян дашынмыш вя диггятини
даща чох Бакы шящяринин алынмасына йюнялтмишди.
2. Bakı şəhərinin işğalının ingilis planları
Bakı şəhərinin işğalı planı Birinci Dünya müharibəsi illərində
və sonrakı bir neçə il ərzində Böyük Britaniyanın şərq siyasətinin
əsas istiqamətlərindən birini təşkil edirdi. Bakı şəhərinə belə önəm
verilməsi bir sıra səbəblərlə bağlı idi. Mahiyyət etibarilə bu səbəblərin mərkəzində Böyük Britaniyanın Yaxın Şərqdə daha da möhkəmlənmək niyyətləri dayanırdı. Qərb tarixçilərinin fikrincə, ingilislər iki çay arasında türklərə qarşı, Cənubi Qafqazda isə ruslara
qarşı vuruşmağı öhdəsinə götürmüşdü. Bildirilirdi ki, ingilis dövlətinin Cənubi Qafqazda xüsusi marağı var idi. Çünki bu məntəqəni ələ keçirməklə ingilislər iki çay arasında işğal etdikləri ərazilərin şimaldan və şərqdən təhlükəsizliyini təmin edər və Bakı neftinə sahib çıxmaq imkanı əldə edərdi (34).
Bakı şəhərinin işğalının geosiyasi əhəmiyyəti qeyd edilsə də,
mənbələr və tarixçilər bu şəhərin tutulmasında əsas məqsədlərdən
birinin Bakı nefti olduğunu da vurğulayırdılar. Bakının ələ keçirilməsi bir sıra məntəqələrdə, o cümlədən Xəzər dənizində söz sahibi olmaq fürsəti qazandırmaqla bərabər, Bakı nefti ilə ingilislər
müharibə ehtiyaclarını asanlıqla ödəmək və bununla da öz düş468

mənlərini neftsiz qoymaq imkanı da əldə edə bilərdi. İngilis mənbələrinin birində göstərilirdi ki, Böyük Britaniyanın Hərbi Nazirliyindən alınan teleqramların birində Bakının işğalının əhəmiyyəti
xüsusi qeyd olunurdu. 1918-ci ilə aid olan həmin teleqramda Yaxın Şərqdəki ingilis qoşunlarının qarşısında dayanmış vəzifələr
aşağıdakı kimi müəyyənləşdirilirdi:
1. Xəzər dənizindəki gəmilərə hakim olmaq;
2. Bakını işğal etmək;
3. Krasnovodsku daimi olaraq işğal altında saxlamaq.
Sonra da bildirilirdi ki, Bakını işğal etməkdə məqsəd ilk növbədə
Xəzər dənizindəki gəmilərə hakim olmaq və sonra da Bakını nəzarət
altında saxlamaq idi. Bununla da neft qaynaqları və şəhər limanı
ingilislərə düşmən olan qüvvələrin əlindən çıxarılmış olardı (35).
General Persi Sayksın yazdıqlarından aydın olur ki, Xəzər hövzəsini ələ keçirməklə ingilislər eyni zamanda alman hərbi qüvvələrinin Hindistana doğru irəliləməsi ehtimalının qarşısını ala bilərdilər. İngilis generalının yazdığına görə, Rusiya ərazisində 110
min alman və Avstriya hərbi əsiri var idi. Onları yenidən hərbi
strukturlarda birləşdirmək mümkün olduğu halda, almanlar Əfqanıstan üzərindən Hindistana yol aça bilərdilər. Bunu isə ingilislər
heç də arzulamırdılar (36).
Bakıya ilk dəfə çıxarılan ingilis hərbi qüvvələrinin komandanı
general Denstervil 1918-ci ilin yayında ölkəsi üçün Bakının əhəmiyyətini və zəruriliyini aşağıdakı məqamlarla əlaqələndirirdi –
1917-ci ilin martında Bağdad ingilislər tərəfindən işğal edilmişdi.
Onun türklər tərəfindən geri alınması imkanı artıq yox idi. Ona
görə də alman qoşunları Asiyanın dərinliklərinə doğru irəliləmək
istəsəydilər, onda Berlin–Bakı–Buxara marşrutunu ələ keçirməli
idilər. Bakının ingilislər tərəfindən tutulması həmin marşrutun
işləkliyini mümkünsüz edə bilərdi.
General Denstervil fikrinə davam edərək yazırdı ki, türk-alman
qoşunları tərəfindən Tiflisin ələ keçirilməsi Qara dənizdən Xəzər
dənizinə qədər uzanan Batum–Bakı dəmir yolu xəttini, habelə Bakının qiymətli neft mədənlərini, Xəzər kənarındakı böyük taxıl və
469

pambıq ehtiyatlarını, Qafqaz dağlarının təbii sərvətlərini də onların ixtiyarına verə bilərdi. İngilis generalının fikrincə, bu, ölkəsinin marağına cavab vermirdi və bölgəyə qoşun çıxarılması ilə alman-türk planlarının qarşısını almaq olardı (37).
Xatirələrinin başqa bir yerində general Denstervil Bakının işğalının konkret bir vəzifə kimi qarşılarında durduğuna toxunaraq yazırdı: «Beləliklə, bizim planımız Xəzər dənizi üzərində hakimiyyətdən ibarət idi. Biz buna Bakının işğalı ilə nail ola biləcəyimizdən lazım idi ki, şəhər düşmən işğalından müdafiə edilsin. Bakının
əhəmiyyəti çox böyük idi və onun əldə edilməsi üçün risk cəhdi,
şübhəsiz ki, özünü doğruldardı» (38).
General Denstervil bu qəti və konkret mövqeyini həm də onunla əsaslandırırdı ki, Bakı nefti yanacaq mənbəyi olmaqdan əlavə,
onun nəzarət altında saxlanılması Bakı–Batum dəmir yolu xəttini
və Qara dəniz gəmiçiliyini böhran vəziyyətinə salardı. Çünki
onların fəaliyyəti daha çox Bakı neftinin daşınmasından ibarət idi.
Dəmir yolunun və Qara dəniz gəmiçiliyinin böhranı isə öz növbəsində Almaniya-Türkiyə ittifaqının bölgədəki siyasətini çətinləşdirə bilərdi.
General Denstervil Bakının işğalı zəruriliyinə də toxunmuşdur.
O yazırdı: «Xəzər dənizi üzərində hakimiyyət hələ də bizim son
məqsədimiz olaraq qalmaqda idi. Ona görə mən inanırdım ki, mənim rəhbərlərim nəhayət ki, dəniz üzərində nəzarətin yalnız Bakıya sahib olmaqdan keçdiyi qənaətinə gələcək və gəldi də. Ona görə də biz bu şəhəri işğal etməli idik» (39).
Bakı şəhəri eyni zamanda İranın şimal-qərbinin qapısı sayılırdı.
Ona görə ingilislər istəmirdilər ki, bu qapı alman-türk qüvvələrinin əlinə keçsin. Bu da ingilislərin Bakıya doğru irəliləmək motivlərindən biri idi (40)
Birinci Dünya müharibəsi illərində rus ekspedisiya korpusunun
İranın şimalında olması ingilislərin nigarançılığının qarşısını
müəyyən dərəcədə alırdı. Çünki onların mövcudluğu zamanı alman-türk qoşunlarının İran üzərindən Hindistana çıxmaq imkanı
yox idi. Rusiyada baş verən silahlı çevrilişlərlə bağlı İran ərazisin470

dəki rus qoşunlarının dağılmasından sonra ingilislər öz maraqlarını qorumaq üçün konkret addımlar atmağı qərarlaşdırdılar.
İngilislər əvvəlcə belə bir fikrə düşdülər ki, Van ermənilərinin,
Urmiya assurlarının və kürdlərin köməyi ilə İranın şimal-qərbini,
əvvəllər rus qoşunlarının nəzarəti altında olan əraziləri nəzarət
altında saxlasınlar. Lakin ingilislərin bu planı alınmadı. İngilislər,
hətta müstəqilliyini elan etmiş Ermənistan və Gürcüstana hərbi
yardım göstərməklə də alman-türk hərbi qüvvələrinin bölgəyə girmək istəyinin qarşısını almağa cəhd göstərdilər. Amma bu cəhd də
alınmadı (41).
Tarixi ədəbiyyatda və bəzi ingilis mənbələrində bunu Bağdad
ilə Bakı arasındakı məsafənin xeyli uzaq olması və Cənubi Qafqaza aparan yolların rahatsızlığı ilə əlaqələndirirdilər. Belə olduqda
Böyük Britaniya Hərbi Nazirliyi Tiflisə ingilis hərbçilərindən
ibarət nümayəndə heyətinin göndərilməsini qərara aldı. Nəzərdə
tutulmuşdu ki, ingilis hərbçiləri bölgəyə yetişəndən sonra burada
alman-türk qüvvələrinə qarşı çıxa biləcək erməni və gürcülərdən
ibarət dəstələri səfərbərliyə alsınlar, onların təchizatı ilə məşğul
olsunlar. Güman edilirdi ki, təşkilat və təchizat baxımından gücləndirilmiş bu dəstələr vasitəsilə türk hərbi qüvvələrinin qarşısını
almaq mümkün olacaqdır. Çünki ingilislərə görə, 1916-cı ildən
sonra Osmanlı qoşunları zəifləməkdə idi və onun qarşısını kəsmək
üçün güclü bir müqavimətə ehtiyac yox idi. Qərargahı Bağdadda
yerləşən ingilis hərbi qüvvələrinin komandanı general Marşall bu
planın əleyhinə çıxdı. O, belə bir vəsatət qaldırdı ki, Cənubi Qafqaza ingilis hərbi heyəti göndərilməkdənsə, iki çay arasında türk
hərbi qüvvələrinə qarşı hücum təşkil edilsin. Onun qənaəti belə idi
ki, burada türk hərbi qüvvələrinə güclü zərbə endirilərsə, türklər
Cənubi Qafqaza qoşun çıxarmaqdan daşınarlar. Böyük Britaniyanın İrandakı səfiri Şarlz Morninq Böyük Britaniya Hərbi Nazirliyinin Cənubi Qafqaza hərbi heyət göndərmək planına üstünlük verdi
və ona görə də general Marşallın təklifi qəbul olunmadı (42).
General Denstervil də bu planın əleyhinə oldu. Çünki onun fikrincə, müharibə fəaliyyətini 800 mil uzaqda olan bir əraziyə kö471

çürmək və bunun üçün zəruri olan qoşun hissələrinin, təchizatın
nəqlini etmək elə də asan deyildi.
General Denstervil Tiflisə hərbi heyətin göndərilməsi ideyasını
dəstəkləyirdi. Həmin heyətə Denstervil rəhbərlik etməli idi və bununla bağlı o, 1917-ci ilin sonlarında xidmətdə olduğu Hindistan
ərazisindən Bağdada çağırıldı. Burada ona Cənubi Qafqaza yollanacaq hərbi heyətə rəhbərlik etibar olunacağı açıqlandı. General
Denstervil öz xatirələrində 200 ingilis zabitinin və bir o qədər də
əsgərinin hərbi heyətə daxil olacağını və onların Cənubi Qafqazda
yenidən qurulan hərbi hissələrdə təlimatçı vəzifəsini yerinə yetirəcəyini qeyd edirdi. Tarixi ədəbiyyatda isə xüsusi hərbi heyətin tərkibinə 150 zabitin və 300 əsgərin planlaşdırıldığı bildirilir. Heyətin tərkibi Kanadadan, Avstraliyadan, Yeni Zelandiyadan, Cənubi
Afrikadan olan və Fransada, Salonikidə, Misirdə və Mesopotamiyada döyüş tapşırıqları icra etmiş təcrübəli zabit və əsgərlərdən seçilməli idi (43).
General Denstervil özü də təcrübəli və hazırlıqlı hərbçi idi.
Bundan əlavə, o, rus dilini bilirdi və onun bu keyfiyyətinə xüsusi
diqqət yetirilirdi.
1918-ci il yanvar ayının sonlarına yaxın heyətin bir hissəsi toplandı. General Denstervil qərara aldı ki, ilk toplanan qrup hərbi
heyətin avanqard dəstəsi kimi səfərə yollansın. Onun yazdıqlarından belə aydın olur ki, qrupun tərkibi 52 nəfərdən ibarət idi ki, onların da 12-si zabit idi. Sonradan zabitlərin sayının bir neçə nəfər
də artdığı məlumdur. Heyət Bağdad, İran sərhədində olan Xanəkən məntəqəsindən başlayaraq Kermanşah–Həmədan–Qəzvin–
Rəşt–Ənzəli marşrutu üzrə hərəkət etməli idi. Bu səfəri başa vurmaq üçün general Denstervilin həm təchizat çətinlikləri var idi,
həm də Gilan vilayətində və Ənzəlidə onu gözləyən çətinliklərdən
nigarançılıq keçirirdi. Çünki yuxarıda qeyd edildiyi kimi, Gilandan keçən 70 km yol Kiçik xanın rəhbərlik etdiyi cəngəlilər hərəkatının nəzarəti altında idi. Ənzəli isə bolşeviklərin nəzarəti altında idi. Denstervilin dəstəsi yanvarın 27-də hərəkətə başladı.
Amma gözlənildiyinin əksinə olaraq general Denstervilin dəstəsi
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Gilan ərazisində hər hansı bir silahlı müqavimətə rast gəlmədi.
1918-ci il fevral ayının ortalarında dəstə Ənzəliyə çatdı. Amma
dəstə burada bolşeviklərin müqaviməti ilə üzləşdi. Bolşevikləşmiş
olan rus qoşunlarının Ənzəli ərazisində qalmış qalıqları toplaşaraq
«Qafqaz cəbhəsinin Şərqi-Fars rayonunun Hərbi-İnqilab Komitəsini» yaratmışdılar. Bütünlükdə şəhərdə 2 min nəfərlik rus hərbçilərinin olduğu bildirilirdi. Adı çəkilən Hərbi İnqilab Komitəsinin
Bakı bolşevikləri ilə sıx əlaqəsi var idi. Ənzəliyə yetişən kimi, general Denstervil Hərbi İnqilab Komitəsinə gəlməsi barədə çağırış
aldı. Fevral ayının 17–18-də general Denstervil Hərbi İnqilab Komitəsinin üzvləri ilə görüşüb Bakıya yollanmasının məqsədinin
Rusiya hökumətinə kömək göstərilməsi olduğunu bildirdi. Hərbi
İnqilab Komitəsinin üzvləri general Denstervilin dəstəsinin Bakıdan keçməklə Tiflisə getmək və ermənilərə və gürcülərə yardım
göstərməklə müharibəni davam etdirmək planından xəbərdar olduqlarını bildirdilər. Onlar belə bir təklif irəli sürdülər ki, ingilis
hərbçiləri bolşevik hakimiyyətini yazılı şəkildə tanısaydılar, onda
bolşeviklərin nəzarəti altında onların Bakıya getməsinə icazə verilə bilər (44).
İngilis hərbçilərinin Bakıya çıxmaq üçün göstərdikləri ilk cəhd
alınmadığı üçün onlar yenidən Həmədana qayıtmağı və münasib
anın yetişməsini gözləməyi qərarlaşdırdılar. Qeyd etmək lazımdır
ki, 1918-ci ilin fevralı Bakıda hərbi-siyasi vəziyyətin kifayət qədər
mürəkkəb olduğu bir zaman idi. Bakı bolşevikləri Azərbaycanın
milli qüvvələri üzərində öz üstünlüklərini təmin edə bilmədikləri
bir vaxtda ingilis hərbi qüvvəsinin Bakıya gəlməsi buradakı hərbisiyasi vəziyyətə gözlənilməz təsir göstərə bilərdi. Ona görə Ənzəlidəki Hərbi İnqilab Komitəsinə xəbər göndərilmişdi ki, Böyük
Britaniya artıq Rusiyanın müttəfiqi deyildir. Rusiya Almaniya və
onun müttəfiqləri ilə sülh imzalamışdır və Tiflisə yollanmaq istəyən ingilis heyətinə etimad bəsləmirlər. Ənzəli Hərbi İnqilab Komitəsi isə mövcud olan məlumata görə, ingilis hərbi heyətinin qarşısının saxlanması üçün Bakı bolşeviklərindən hərbi kömək istəmişdi. Bakıdan xüsusi bir Qırmızı qvardiya dəstəsi Ənzəliyə gön473

dərilsə də, bu dəstə gec gəlib çatdı və əslində, yuxarıdakılardan
göründüyü kimi onların gəlməsinə bir ehtiyac da olmadı (45).
Bakıda yerləşən İran konsulluğunun verdiyi məlumata görə,
general Denstervilin rəhbərliyi altında olan ingilis hərbi heyətinin
Bakıya səfər məqsədilə Ənzəliyə qədər gəlib çıxması Bakıdakı
fəhlə və əsgər deputatları sovetinin üzvləri ilə bərabər, burada çalışan iranlıların da qəzəbinə səbəb olmuşdu. Bu, İran əhalisi arasında mövcud olan antiingilis əhval-ruhiyyəsi ilə bağlı idi. Bildirilir ki, ingilis hərbçilərinin planlarından və niyyətlərindən daha geniş məlumat əldə edilməsi üçün 2 nəfər Rəşt və Ənzəliyə göndərildi və eyni zamanda ingilislərə qarşı göstərilən yumşaq münasibətə görə Ənzəlidəki Hərbi İnqilab Komitəsinə Bakının fəhlə və
əsgər deputatları soveti tərəfindən ciddi etiraz çatdırıldı (46).
Bununla belə, ilk cəhdin uğursuz alınması ingilis hərbi komandanlığının heç də Bakı iddialarından əl çəkməsi demək deyildi.
Bakının işğal edilməsi Böyük Britaniyanın şərqdəki hərbi kampaniyasının əsas məqsədlərindən birini təşkil edirdi. Məhz bunun nəticəsi idi ki, 1918-ci ilin martında Böyük Britaniya Hərbi Nazirliyi
nəzdində Şərq komitəsi yaradıldı. Komitəyə rəhbərlik lord Kerzona tapşırıldı. Bu komitəyə tapşırılmışdı ki, Böyük Britaniyanın
Yaxın və Orta Şərq, o cümlədən Qafqaz siyasəti əlaqələndirilsin.
Eyni zamanda İran ərazisinə əlavə ingilis bölmələrinin göndərilməsi haqqında qərar qəbul edildi (47).
Denstervil özü də Cənubi Qafqaza qoşun çıxarılmasının və Bakı şəhərinin işğal edilməsinin tərəfdarı idi. Lakin bunun üçün
kifayət qədər hərbi qüvvəyə malik deyildi. Belə bir qüvvəyə malik
olmadan isə Kiçik xanın dəstəsinin müqavimətini qırıb irəliləmək
mümkün deyildi. Kiçik xan isə öz növbəsində tək Gilan vilayətini
öz nəzarəti altında saxlamaqla kifayətlənmir və hətta Qəzvinə
doğru da hərəkət etmək istəyirdi. Qəzvinin Kiçik xan nəzarəti altına düşməsi ingilislərin Bakıya olan iddialarının həyata keçirilməsini xeyli çətinləşdirə bilərdi. 1918-ci il aprel ayının əvvəllərində
Mesopotamiyadan bir ingilis hərbi dəstəsi general Denstervilin sərəncamına göndərildi. Həmin dəstənin gücündən istifadə etməklə
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general Denstervil may ayında Həmədandan Qəzvinə hərəkət etdi
və bu şəhəri nəzarət altına aldı (48).
Həmədanda olduğu vaxt general Denstervil Tiflisdə və Bakıda
olan ingilis və fransız nümayəndəliklərindən qiymətli məlumatlar
alırdı. Onun yanına, hətta Bakıdakı Erməni Milli Şurasının nümayəndəsi də gəlmişdi.
Alınan məlumatları və Cənubi Qafqazda cərəyan edən hadisələri təhlil edəndən sonra general Denstervil belə bir qənaətə
gəldi ki, Tiflisə gələrək orada erməni və gürcü hərbi hissələrinin
formalaşmasına və təchizinə yardım göstərməklə qarşıya qoyulan
məqsədə nail olmaq mümkün deyildir. General Denstervil belə bir
qənaətə gəldi ki, Cənubi Qafqazda ingilis maraqlarının təmin edilməsi üçün Xəzər dənizinə nəzarəti ələ keçirmək lazımdır. Xəzər
dənizinə nəzarətin ələ keçirilməsi üçün isə Bakı şəhəri mütləq
işğal edilməli idi (49).
Bakının işğal edilməsi üçün general Denstervilin sərəncamında
lazımi qüvvə hələlik yox idi. Yuxarıda qeyd edildiyi kimi, general
Denstervillə Biçeraxov arasında razılaşma əldə edilməsinin səbəbi
də o idi ki, lazımi sayda ingilis qüvvələrinin yoxluğu şəraitində
Biçeraxov öz dəstəsi ilə Qəzvin şəhərini qorusun.
Bakıdakı Erməni Milli Şurasından gələn nümayəndə də general
Biçeraxovdan yalnız hərbi qüvvənin göndərilməsini xahiş etdi.
Erməni elçisi ingilislər tərəfindən rəhbərlik və ya təlimat üçün
ingilis nümayəndələrinin göndərilməsini kafi saymırdı və Azərbaycanın milli qüvvələrinin qarşısının alınması üçün ingilis hərbi
qüvvəsinə ehtiyac duyduqlarını dedi. General Denstervil isə hərbi
qüvvənin yoxluğu üzündən erməni elçisinə onu qane edəcək cavab vermədi (50).
May ayının 1-də general Denstervil Təbriz şəhərinin Osmanlı
qüvvələri tərəfindən tutulması barədə məlumat aldı. Elə may
ayının əvvəllərində general Denstervil Azərbaycan milli qüvvələrinin yardımına göndərilən Nuru paşanın da 25 nəfərlik heyətlə
Təbrizə daxil olması haqqında məlumat əldə etdi (51). Bu məlu475

matlar general Denstervildə də tezliklə irəliyə doğru hərəkət etmək əminliyi yaratdı.
1918-ci ilin mart-aprel aylarında general Denstervilin sərəncamına bəzi yeni ingilis bölmələri göndərildi. May ayında isə daha bir dəstə general Denstervilin sərəncamına daxil oldu. Bu dəstənin yetişməsindən sonra general Denstervil planlaşdırılanların
icrası üçün imkan əldə edildiyini bildirirdi. Onun yazdığına görə,
may ayının axırlarında da polkovnik Keyvortun rəhbərliyi ilə 50
zabit və 150 əsgərdən ibarət yeni bir dəstə ona qoşuldu. Bununla
general Denstervilin dəstəsi xeyli gücləndi. Bundan istifadə edərək general Denstervil Zəncan ətrafındakı bəzi məntəqələri nəzarət
altına aldı və bununla müəyyən təhlükəsizlik tədbirlərini həyata
keçirmiş oldu. Bu müddət ərzində general Denstervil 20-yə qədər
rus zabitini də öz dəstəsinə cəlb edə bildi. Onların əksəriyyəti Bakıdakı aviaməktəbdən idi. General Denstervil həmin zabitlərin vasitəsilə həm Bakı ilə lazımi əlaqələr qurur, həm də Bakı haqqında
lazımi məlumatlar əldə edirdi. Bakıya qoşun çıxarılacağı təqdirdə
general Denstervil bu zabitlərdən istifadə etməyi planlaşdırırdı (52).
1918-ci il iyun ayının 1-də general Denstervil öz qərargahını
Həmədandan Qəzvinə köçürdü. Bu andan demək olar ki, general
Denstervilin Bakıya doğru hərəkət etməsinə yenidən hazırlıq başlandı. O, özü də öz xatirələrində qeyd edirdi ki, Bakıya planlaşdırılan ilk yürüş baş tutmasa da, ingilislər Bakıya yeni yürüşü yaddan çıxarmamışdı və ehtiyat edirdi ki, ikinci yürüşün vaxtında təşkil edilməməsi Bakının türklər tərəfindən ələ keçirilməsinə səbəb
ola bilər. İngilis generalı Bakıya hərbi qüvvə çıxarmaqla bərabər,
İranda əldə edilmiş mövqelərinin qorunmasını vacib sayırdı. Bunun üçün də hərbi qüvvə lazım idi (53).
1918-ci il iyun ayının əvvəllərində də general Denstervilin dəstəsi yeni ingilis hərbi bölmələri ilə möhkəmləndirildi. Bu bölmələrin yetişməsindən sonra general Denstervil Biçeraxovun dəstəsi ilə
birlikdə son məqsəd Bakı olmaqla Qəzvin–Məncil–Rəşt–Ənzəli
marşrutu üzrə irəliləmək haqqında qəti qərara gəldi. Onun bu qərarı Yaxın Şərqdə fəaliyyət göstərən ingilis hərbi qüvvələrinin ko476

mandanı general Marşall tərəfindən dəstəkləndi. General Marşall
iyun ayının 4-də Böyük Britaniyanın baş qərargah rəisinə göndərdiyi teleqramda yazırdı: «General Denstervil Qəzvindədir. O, qərargahını bir-iki gün əvvəl ora nəql etmişdir. Biçeraxov orada general Denstervilin əmrinə müntəzirdir. Denstervil qüvvələrinin zirehli avtomobil bölüyü və səyyar motorlu alayı Qəzvin–Ənzəli
xəttini tutmaq üçün Qəzvinə gələr-gəlməz Biçeraxov Bakı və Həştərxana gedəcəkdir. General Denstervilin zirehli avtomobil bölüyünün Biçeraxov ilə göndərilməsi və axırda bu bölüyü özünün təyin etdiyi bölüklərin təqib etməsini təklif etmişdir. Çünki indi ən
sərfəli bir fürsətin ələ düşdüyü hesab edilməkdədir. General Denstervil Bakı nefti ilə Krasnovodsk pambığını qazanmaq və Xəzər
dənizinə tamamilə hakim olmaq üçün hələ vaxt keçmədiyini düşünərək, nəhayət, özünün də Bakıya getməyini məqsədəuyğun bilir.
Çünki bu qəsəbə bizdən ciddi yardım gözləyir. Neft quyularının
da dağıdılıb sıradan çıxarılmasına ehtiyac hiss etmirəm. Bakıya
ingilis qüvvələri göndərmək barədə general Denstervilə hərəkət
sərbəstliyi verilməsini yalnız bu birliklərin onun özünün idarəsi
altında olması şərtilə təkrar edirəm»(54).
Tezliklə Böyük Britaniyanın Baş Qərargahından cavab alındı
və həmin cavabdan görünür ki, Bakı ətrafında vəziyyət aydınlaşana kimi Denstervilin ora yollanması məsləhət bilinmirdi. Baş Qərargahın cavabında deyilirdi: «İngilis hökuməti general Denstervilin Bakıya silahlı qüvvə göndərmək üçün hazırlıq görməsinə etiraz
etmir. Lakin səyyar motorlu qoşunun İrana girib Qəzvin–Ənzəli
yoluna hakim olanadək general Denstervil və ya bir ingilis tüməninin və ya Biçeraxovun, eləcə də onun əmrində olan rusların Bakıya daxil olmasını məqsədəmüvafiq hesab etmir. İngilis hökuməti bu fikirdədir ki, haqqında bəhs olunan yoldakı vəziyyət yaxşılaşdırılsa belə, Bakı üzərinə hərəkət yenidən Londona müraciət etmədən və oradan təlimat almadan mümkün deyildir (55).
Böyük Britaniyanın Baş Qərargahı ilə, Yaxın Şərqdə olan hərbi
qüvvələrin komandanlığı ilə aparılan sonrakı yazışmalar da göstərdi ki, Denstervilin rəhbərliyi altında Bakıya qoşun çıxarılması
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məqsədəuyğun sayılmırdı. Bakıdakı hərbi-siyasi şəraitlə yaxından
tanış olmaq üçün yalnız Biçeraxov dəstəsinin tərkibində zabit
göndərilməsinə etiraz edilmirdi. Qeyd etmək lazımdır ki, ingilis
hərbi bölmələrinin Bakıya gətirilməsinə Bakı bolşevikləri də razı
deyildi. Onlar Biçeraxovun dəstəsini qəbul etməyə razı olsalar da,
ingilis qüvvələrini bolşevik hakimiyyətinə bir təhlükə kimi görürdülər.
İyunun əvvəllərində Qəzvinə xeyli sayda rus hərbçiləri toplanmışdılar. Həm bu hərbçilər, həm də Biçeraxovun dəstəsi Bakıya
doğru hərəkətin başlanmasında təkid edirdilər. Yuxarıda qeyd
edildiyi kimi, general Denstervil daha bir ingilis bölməsinin yetişməsindən sonra Biçeraxovun dəstəsinin irəliləməsinə etiraz etmədi. Amma Qəzvin–Rəşt yolunun cəngəlilərin nəzarəti altında olması müəyyən narahatçılıqla müşayiət olunurdu. Bununla belə,
cəngəlilər rus hərbçilərinin asayişin qorunmasını təmin edəcəkləri
halda dinc şəkildə Ənzəliyə buraxılmasına etiraz etmirdilər. Bunun üçün onlar, hətta Qəzvinə toplaşmış olan rus hərbçilərinin yanına
öz nümayəndələrini göndərdilər və qərarlarını da onlara çatdırdılar.
Onlarla aparılan danışıqlar zamanı aydın oldu ki, cəngəlilər yalnız
rusları buraxmağa hazırdırlar, ingilis qüvvələrini isə yox (56).
Mövcud faktlar göstərir ki, Biçeraxov bu təklifi qəbul etməyib
və ingilislərsiz Qəzvindən hərəkət etməyib. Hər halda Biçeraxovla
general Denstervil arasında müəyyən tərəfdaşlıq əlaqələri qalmaqda idi. 1918-ci il iyun ayının əvvəlində Qəzvin–Rəşt yolunun
açılması məqsədilə danışıqlar aparılması üçün general Denstervil
polkovnik Stoksu cəngəlilərin yanına göndərdi. General Denstervil öz xatirələrində qeyd etdiyi kimi, polkovnik Stoks həm də
cəngəlilərin yanında olan əsirlərin azad olunmasını müzakirə etməli idi (57). General Denstervil daha çox cəngəlilərin həbsində
olan kapitan Noel haqqında düşünürdü. Bu kapitan general Denstervilin tapşırığı ilə mülki geyimdə Bakıya səfər etmiş, orada ingilis hərbi komandanlığını maraqlandıran məlumatlar toplamışdı.
Geri qayıdanda isə onu malik olduğu sənədlərlə birlikdə cəngəlilər
tutub saxlamışdırlar (58).
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Polkovnik Stoksu Nikitin adlı bir rus da müşayiət edirdi. Lakin
onların apardıqları danışıqlar bir nəticə vermədi. Nə əsirlər azad
edildi, nə də yol açıldı. Belə olanda general Denstervil irəli hərəkət etmək haqqında əmr verdi. İyun ayının 12-nə keçən gecə öndə
Biçeraxovun dəstəsi, ardınca da ingilis bölmələri Rəştə doğru hərəkətə başladılar. İngilis-rus hərbi bölmələrini havadan ingilis təyyarələri də müşayiət edirdi. Məncil adlanan məntəqədə ingilis-rus
bölmələri cəngəlilərin müqaviməti ilə qarşılaşdılar. Bu məntəqədə
yol daralaraq dağların arasından keçirdi və cəngəlilər də bu təbii
şəraitdən bəhrələnməyə çalışırdılar. Lakin onlar Biçeraxovun dəstəsinin zərbəsi qarşısında duruş gətirə bilmədilər.
Cəngəlilərin silahlı dəstələrinə milliyyətcə alman olan mayor
fon Paxen adlı birisi rəhbərlik edirdi. Döyüşün gedişində Kiçik
xan mayor fon Paxeni Biçeraxovun yanına göndərdi və bir daha
ruslar üçün yolun açıq olacağını bildirdi. Lakin Biçeraxov bu təklifi qəbul etmədi (59).
Bir neçə gündən sonra Biçeraxovun dəstəsi Ənzəliyə çatdı.
İyun ayının sonlarında Biçeraxov və Denstervil gələcək fəaliyyət
imkanlarını uzun-uzadı müzakirə etdilər. Bundan sonra Biçeraxov
dəstəsi ilə gəmilərdə Ələtə, general Denstervil isə Qəzvinə yola
düşdü. General Denstervil öz xatirələrində qeyd etdiyi kimi, o,
Bakıda baş verən prosesləri yaxından izləyirdi və ümid edirdi ki,
ən yaxın günlərdə Bakı Soveti devrilərək yerində yeni hakimiyyət
qurulacaq və həmin hakimiyyət ingilis qüvvələrini Bakıya dəvət
edəcəkdir. Bu dəvətin lazımınca yerinə yetirilməsi üçün general
Denstervil yenə də əlavə hərbi qüvvələrin onun sərəncamına göndərilməsini istəyirdi. 1918-ci il iyun ayının əvvəlində 39-cu piyada briqadasının onun tabeliyinə göndərilməsi general Denstervildə
Bakıya olan ingilis iddialarının reallaşdırılmasına inamı daha da
artırdı.
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3. Bakı uğrunda ingilis-bolşevik qarşıdurmasının kəskinləşməsi
Ъябщядя йаранмыш олан нисби сакитликдян болшевик-дашнак
гцввяляри дя сямяряли шякилдя истифадя етмяйя ъящд эюстярирдиляр.
Гафгаз Ислам Ордусундан алынан аьыр зярбядян сонра Гырмызы
Орду щиссяляри эери гачмагда давам едирди. Бу ордуда щаким олан
болшевик-дашнак идеолоэийасынын бющраны вя сцгуту Бакы Халг
Комиссарлары Советини дя сцгут дяряъясиня чатдырмышды. Бу болшевик гурумуну вя ону тямсил едян болшевикляри мящв олмагдан
йалныз ъябщядя дюнцшцн йарадылмасы, Гафгаз Ислам Ордусу щиссяляринин щцъуму гаршысынын алынмасы хилас едя билярди. С.Шаумйанын ятрафына топладыьы вя дайагландыьы ермяни-дашнак гцввяляри
бунун ющдясиндян эяля билмядиляр. Həmin qövvələr Гафгаз Ислам
Ордусу щиссяляринин эцълц зярбяси иля парчаланыб ниъат цчцн эерийя
гачмаьа башладылар. С.Шаумйан бунун башлыъа сябябини ятрафына
топладыьы гошунун оьру-гулдур олмасында дейил, онун командир
щейятинин горхаглыьында эюрцрдц. В.Лениня эюндярдийи телеграмлардан бириндя о гейд едирди ки, бизим гошунларын ясас континэенти
олан ермяни щиссяляри яввялъя иэидликля вурушсалар да, щиссялярин
командир щейятинин горхаглыьы вя инэилис тяблиьаты нятиъясиндя бющрана уьрамышдыр (60).
С.Шаумйанын Л.Бичерахова баьладыьы цмидляр дя юзцнц доьрултмады. Яслиндя, щеч доьрулда да билмязди. Чцнки Л.Бичераховун тутдуьу йолун стратежи пучлуьу яввялъядян дя айдын иди. Онун
сярянъамына верилмиш Гырмызы Орду щиссяляри ися мяняви тяняззцл
ичярисиндя олан, йалныз фярди вя шяхси мянафеляри цчцн силащсыз вя
мцдафиясиз Азярбайъан халгыны таламаг цчцн ъябщяйя йолланан елементлярдян ибарят иди. Азярбайъана йолланаркян инэилислярдян 180
милйон рубл алараг 15 эцн ярзиндя 10 минлик орду топлайаъаьына сюз
верся дя (61), Л.Бичераховун ордуйа чаьырыш сясиня йалныз 600-я
гядяр адам топланды (62). Бюйцк вядлярля вя цмидлярля Азярбайъана йолланан Л.Бичерахов ъябщяйя команданлыг етдийи мцддят
ярзиндя бир дяфя дя олса гялябя севинъини дуймады. Бюйцк сцрятля
юзцнц Кцрдямиря чатдырдыьы кими, бюйцк сцрятля дя орадан эери
гачды. Баъарыгсызлыьыны, азярбайъанлы забит Щябиб бяй Сялимовун
команданлыьы алтында олан Ъянуб групунун щцъумларынын гаршысыны
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алмаьа гцдряти чатмадыьыны эюряндя Л.Бичерахов ъябщя команданы
вязифясиндян ял чякдийини сюйляйиб бу вязифяни ермяни Аветисова
щяваля етдийини билдирди. Бунунла беля, о, юзцнцн вя дястясинин
ъябщядя галдыьыны вя Бакынын Гафгаз Ислам Ордусундан горунмасында иштирак едяъяйини билдирди (63).
Ийулун 22-дя Аветисов артыг мцвяггяти олараг ъябщя команданынын вязифясини иъра етмяйя башламышды (64).
Bakı bolşeviklərinin fikrincə, Biçeraxovun dəstəsinin yetişməsi
onların həm hərbi, həm də siyasi mövqeyini möhkəmləndirə bilərdi. Lakin Biçeraxov dəstəsinin elə ilk ciddi döyüşdə ciddi uğursuzluğa düçar olması Bakı bolşeviklərinin ümidlərini sarsıtdı və
Bakı Sovetində bolşeviklərdən narazı olanların sayının artmasına
səbəb oldu. Artıq iyul ayının ortalarından Azərbaycanın milli qüvvələrindən və Azərbaycanın müstəqilliyindən elə bolşeviklər kimi
qorxan eser-menşeviklər və onların daşnak tərəfdaşları arasında
İrandakı ingilis hərbi qüvvələrinin Bakıya çağırılması istəyi xeyli
gücləndi. Eser və menşeviklər Azərbaycan milli qüvvələrinin qarşısının kəsilməsi işində bolşeviklərin aciz olduğunu gördülər. Bu
isə daşnakların da onlardan aralanmasına yol açırdı. Yaranmış vəziyyətdə daşnaklar da, eser və menşeviklər də yalnız ingilis qüvvələrini dəvət etməklə Qafqaz İslam Ordusu qüvvələrinin uğurlu
yürüşünün qarşısını almağa və mövqelərini qorumağa ümid edirdilər. Bakı bolşevikləri isə qətiyyətlə ingilis hərbi qüvvələrinin
Bakıya çağırılmasına qarşı çıxırdılar. Çünki ingilis hərbi qüvvələrinin Bakıya gəlməsi ilə Bakı Sovetinin hakimiyyətinə son qoyula
bilərdi.
Bakı Xalq Komissarları Sovetinin sədri, məktublarını Qafqazın
fövqəladə komissarı adı ilə imzalayan S.Şaumyan 1918-ci il iyulun
13-də V.Leninə ünvanladığı məktubunda ingilis hərbi qüvvələrinin
Ənzəliyə doğru irəlilədiyini yazırdı (65). Əslində isə ingilis hərbi
komandanlığında hələ Bakıya hərbi bölmələr çıxarılması barəsində
aydın qərar formalaşdırılmamışdı. Hətta general Denstervil belə bir
qərarla bolşeviklərin qıcıqlandırılmasını da hələlik məqsədəuyğun
saymırdı.
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Böyük Britaniya Hərbi Nazirliyinin İraqdakı hərbi qüvvələri komandanlığına göndərdiyi teleqramda general Denstervil tərəfindən
əvvəlcə Ənzəlidəki bolşevik komitəsinə zərbə endirilməsi təklif
olunurdu. Sonra da bildirilirdi ki, Həmədan–Ənzəli yolu nəzarət altına alınmaqla general Denstervilin rəhbərliyi altında Bakıya məhdud sayda hərbi qüvvə çıxarıla bilər. General Denstervil isə bunun
cavabında bildirirdi ki, Ənzəlidə şəhərə nəzarəti ələ almaq bolşeviklərin qəzəbinə səbəb ola bilər. Ona görə hələlik Ənzəliyə və Bakıya qoşun çıxarılması arzu olunan deyil. General Denstervil ümid
edirdi ki, Biçerxov uğurlar qazanmaqla ingilis bölmələrinin Bakıya
çıxarılması üçün daha münasib hərbi şərait yarada bilərdi (66).
Biçeraxovun isə öz dəstəsi ilə Azərbaycanın milli qüvvələrinə
qarşı mübarizədə uğur qazana bilməməsi Bakıda toplanmış olan
eser-menşevik və daşnak dairələri arasında ingilislərin hərbi yardımına müraciət etmək meylini daha da gücləndirdi. Bu dairələr arasında belə bir əminlik yaranmışdı ki, ingilis hərbi qüvvələrinin gəlişi ilə Qafqaz İslam Ordusunun Bakıya doğru yürüşünün qarşısını
saxlamaq mümkün olacaqdır. Bununla bağlı söz-söhbətlər müxtəlif
səviyyələrdə açıq şəkildə aparılırdı. Güclənməkdə olan belə bir
əhval-ruhiyyə isə Bakı bolşeviklərini ciddi təşvişə salmışdı. Mövcud olan faktlar göstərir ki, 1918-ci ilin iyul ayının ortalarında Bakı
Soveti ingilislərin Bakıya dəvət edilməsinin yolverilməzliyi haqqında qərar qəbul etmişdi. Amma bolşeviklərin bu qərarı artıq Bakıda formalaşmaqda olan yeni siyasi şəraitə ciddi təsir göstərmək
imkanında deyildi.
1918-ci il iyul ayının 14-də Xəzər hərbi donanmasının bəzi hissələri ingilis hərbi qüvvələrinin Bakıya dəvət olunması haqqında
qərar qəbul etdi. Bu qərarın qəbul olunması onu göstərirdi ki, Bakı
bolşeviklərinin etibarlı dayaq hesab etdikləri Xəzər hərbi donanması daxilində bolşeviklərə qarşı etimadsızlıq yaranmışdı. Xəzər
donanmasının bolşevizmə sədaqətli olan hissəsi isə iyulun 17-də
iclas çağıraraq ingilisləri imperialist adlandırdı və onların köməyinə müraciət edilməməsini qərara aldı. Bunun əvəzində isə təklif
olunurdu ki, Bakının bütün əhalisi Qırmızı ordu sıralarına çağırılsın
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və Bakının müdafiəsi təşkil olunsun (67).
“İzvestiya Bakinskoqo Soveta” qəzeti yazırdı ki, Bakıda ingilis
hərbi yardımına müraciət edilməsi əhval-ruhiyyəsinin güclənməsi
ingilis agentlərinin şəhərdə təxribatçı və antisovet təbliğat aparmasının nəticəsi idi. Qəzetin yazdığına görə, bu təbliğatın arxasında
burjuaziya dayanırdı və burjuaziya ingilis hərbi qüvvələrinin Bakıya gətirilməsi ilə milliləşdirilmiş sənaye obyektlərini geri almaq
istəyirdi. Adı çəkilən qəzet də Bakının bütün əhalisini ingilislərlə
mübarizəyə səfərbər olmağa çağırırdı ( 68).
1918-ci il iyulun 19-da Tağıyevin qız məktəbində mühazirə oxuyan D.Bünyadzadə ingilis hərbi qüvvələrinin Bakıya dəvət olunmasında daşnakların xüsusi fəallıq göstərdiyini qeyd edirdi. D.Bünyadzadə onu da əlavə edirdi ki, bolşeviklər heç bir şəraitdə ingilis hərbi
qüvvələrinin Bakıya daxil olmasına yol verməyəcəklər (69).
Lakin bolşevik-daşnak hərbi qüvvələrinin davam edən uğursuzluqları bolşevik təbliğatının kəsərini də heçə endirirdi. S.Şaumyanın rəhbərliyi altında olan Bakı Sovetinin siyasi şəraitə təsir
göstərmək imkanları günü-gündən məhdudlaşırdı. Bakı bolşeviklərinin böhranlı vəziyyətə düşməsi sovet Rusiyası rəhbərliyinin də
ciddi narahatçılığına səbəb oldu və bunun nəticəsi idi ki, həm Stalin, həm də V.Lenin qətiyyətlə Bakıya ingilis hərbi qüvvələrinin
dəvət edilməsinə qarşı çıxdılar (70).
Йахынлашан сцгутдан хилас олмаг цчцн ясас цмид йери ися Русийадан эяля биляъяк кюмяйя баьланылырды. Зоракы йолла щакимиййятя
эялян Бакы Халг Комиссарлары Советинин юмрцнцн узадылмасынын
да йалныз зоракылыгла мцмкцн олаъаьына шцбщя етмяйян Русийа
болшевик щюкумяти ийунун 2-ъи йарысындан етибарян Бакыйа щярби йардымы хейли артырмышды. В.Ленинин эюстяриш вя тапшырыгларындан сонра
хейли силащ, щярби сурсат вя бир нечя силащлы дястя, о ъцмлядян Петровун командирлийи алтында 780 няфярлик йахшы силащланмыш Совет
гошун дястяси Украйна ъябщясиндян Бакыйа эюндярилди. Ийул айынын
19-да «Известийа Бакинского Совета» гязети бу хябяри бюйцк бир севинъля охуъулара чатдырырды (71). 100„200 няфярлик казак атлы дястясиндян, 6 топчу батарейасындан, Балтик вя Гарадянизчиляр бюлцйцндян вя сцвари кяшфиййатчылар бюлмясиндян ибарят олан Петровун дястя483

си Бакыны тцрк-Азярбайъан гошунларындан горумалы иди.
Бакыны азярбайъанлылардан горумаг цчцн Азярбайъана эюндярилмиш олан Петровун дястяси Совет гошунларынын интизамлы вя дюйцшкян бир дястяси кими тягдим едился дя яслиндя, бу дястянин рящбяри дя, онун цзвляри дя хисляти етибариля, дашнаклардан щеч дя эери
qалмырдылар. Чцнки бу дястя Воронеж губернийасында оларкян еля
бюйцк таланларла, юзбашыналыгларла мяшьул олмушду ки, йерли ящали
елликля В.Лениня хябяр эюндяриб онлары бу дястянин ялиндян хилас
етмяйи хащиш етмишди (72). В.Ленин вя онун ятрафындакылар ися
Азярбайъаны, Азярбайъанын милли гцввяляриня гаршы мцбаризяни бу
дястя цчцн ян йахшы фяалиййят мейданы билиб ора йолладылар.
Ийулун 19-да дястяси иля Бакыйа эялян Петров Бакы районунун
щярби комиссары тяйин едилди вя о, бу вязифядя Русийанын фящля вя
кяндлиляриня бир мцраъият имзалады. Тамамиля шовинист вя тяъавцзкар бир рущда йазылмыш олан бу мцраъиятдя Петров рус фящлялярини
вя кяндлилярини силаща сарылмаьа, Бакыйа эялмяйя вя бурада Совет
Русийасы уьрунда мцбаризя апармаьа чаьырырды. Онун мцраъиятиндя беля ъцмляляр вар иди: «Силаща сарылын, Русийа Федератив Совет
Республикасынын азадлыьы уьрунда бизим йанымыза, бизим мцбаризлярин сырасына эялин... Русийа Федератив Совет Республикасы тящлцкядядир. О, кимин цчцн язиздирся, бизим йанымыза, бизим сыраларымыза эялсин» (73).
Анъаг С.Шаумйан йахшы баша дцшцрдц ки, тякъя Петровун
дястяси Гафгаз Ислам Ордусу гошунларынын уьурлу щцъумларынын
гаршысыны кясмяйя кифайят дейилдир. Она эюря дя ийулун 20-дя бюйцк бир тялаш ичярисиндя С.Шаумйан йенидян кюмяк эюндярилмяси
ады иля В.Лениня эюндярдийи телеграмында йазырды: «Вязиййят даща
да ъиддиляшир. Бакы цчцн щярби гцввялярин эюндярилмяси эцъляндирилмяли вя сцрятляндирилмялидир. Тез йола салын, эюстяриш верин ки,
йолларда йерли советляр Бакыйа эюндярилян щиссяляри сахламасынлар.
Хябяр верин, биз кюмяк эюзляйя билярикми вя ня вахт? Тякрар едирям ки, гошунларла тяъили вя ъидди кюмяк зяруридир» (74).
Бакы Советинин Москвада олан нцмайяндясинин щярби ишляр
цзря Халг Комиссарлыьына эюндярдийи тягририндя ися гейд едилирди
ки, Бакыда вязиййятин дцзялдилмяси цчцн тяъщизат вя тяминат
мясяляляри щялл едилмяли, бу гцввяляр ян йахын заманда йола
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салынмалы вя Гафгаз ъябщясиня мясулиййятли рящбярляр тяйин
едилмялидир (75).
Ийул айынын 23-дя С.Шаумйана истинадян В.Лениня эюндярилмиш
диэяр телеграмларда да чыхылмаз вязиййятин арадан галдырылмасы
цчцн йени гцввялярин, сийаси ъящятдян етибарлы командир щейятинин
йола салынмасы хащиш олунурду (76).
С.Шаумйан вя онун ятрафындакылар Русийадан яллярини цзмямякля бярабяр, Бакынын юзцндя дя мцмкцн имканлары сяфярбяр
етмяйя чалышырдылар. Бу мягсядля онлар Бакы ящалисиня мцраъиятляр
едир, ясасян дя гейри-азярбайъанлы ящалидя миллятчи-шовинист щиссляри гыъыгландырмаьа вя бунунла да болшевик-дашнак ъябщясиня
ялавя гцввяляр ъялб олунмасына ъящд эюстярирдиляр. Бакы Советинин фящляляря вя гырмызы гвардийачылара цнванланмыш 24 ийул
1918-ъи ил тарихли мцраъиятиндя дейилирди: «Йолдаш фящляляр вя
гырмызы гвардийачылар! Вящши Тцркийя бизя гаршы юз гошунларыны йеритмишдир. Силаща сарылмыш Бакы фящляляри бу гошунлара гаршы чыхдылар
вя бир сыра гящряманъасына дюйцшлярдя сцбут етдиляр ки, онлар
ингилаб уьрунда мцбаризя етмяйи вя юлмяйи баъарырлар. Дюйцшя
эедяркян щямишя тякъя гялябяни дейил, щям дя мяьлубиййяти эюзлямяк лазымдыр. Будур, биз инди беля бир мяьлубиййят анларыны
йашайырыг. Бизим йорулмуш, ялдян дцшмцш гошунларымыз дяйишдирилмядийиндян вя мющкямляндирилмядийиндян саь ъинащда эери чякилирляр. Анъаг бу биздя чарясизлик йаратмалыдырмы? Йяни биз еля бир
вязиййятя чатаъаьыг ки, силащы йеря гойаъаьыг вя дцшмяни шящяря
бурахаъаьыг? Йох, йолдашлар! Бизим арамызда силащы йеря гойуб
нифрятамиз тцрк зоракыларына тяслим олмаьы тяклиф едян сатгын тапылмаз. Бизим ъябщядя щяля тязя гошунларымыз вар. Биз щяля юз арамыздан да йени таборлар йарада билярiк. Бунунла йанашы, йорулмуш
вя эери чякилмиш дястяляр дя бир гядяр истиращят едиб вя юзцня
эялиб йенидян силаща сарылаъаглар вя дцшмянля вурушаъаглар» (77).
Müraciətdə daha sonra bir sıra partiyaların və dairələrin ingilis
imperializmi ilə əməkdaşlıq etdiyi, onların ingilis qızılına aldandığı
və ingilis imperializminin şüursuz qulluqçuları olduqları bildirilirdi. Bakı Sovetinin İcraiyyə Komitəsi qətiyyətlə ingilislərin Bakıya
dəvət edilməsi əleyhinə çıxır və bu mövqe ilə razı olanları səngərlərə səsləyirdi.
485

Qeyd etmək lazımdır ki, 1918-ci il iyul ayının ortаlarından
etibarən ingilis hərbi komandanlığında da Bakıya hərbi qüvvələr
çıxarılması istiqamətində konkret fikirlər formalaşdırılmağa başlanmışdı. İyulun 20-də Hərbi Nazirlikdən Bağdaddakı ingilis hərbi
qüvvələri qərargahına göndərdiyi teleqramda bildirilirdi ki, Ələt
stansiyasına bir və ya iki piyada taborunun, bir batareyanın və bir
neçə zirehli avtomobilin göndərilməsi məqsədəuyğun sayıla bilər.
Həmin qüvvələrin general Denstervilin rəhbərliyi altında olması
təklif edilirdi. Hərbi Nazirlik bununla bağlı lazım bilirdi ki, Ənzəlidə hakimiyyət ingilislərin əlinə alınsın və hərbi qüvvələri Bakı
ətrafına daşıyacaq gəmilər də general Denstervilə verilsin. (78).
Hərbi Nazirliyin verdiyi tapşırığın icrası istiqamətində ingilis
qüvvələri iyulun 20-də Rəşt şəhərini nəzarət altına aldılar(79) və
Ənzəlidə hər hansı bir çətinliklə rastlaşmamaq üçün bu şəhərin
bolşevik hakimiyyətinin nümayəndələri ilə danışıqlara başladılar.
Гафгаз Ислам Ордусу щиссяляри Бакыйа йахынлашдыгъа Бакы комиссарларынын ятрафына топлашмыш сийаси гцввялярдя дя парчаланма
баш верирди. Азярбайъан халгынын милли мянафеляринин тямсилчиси
олаъаг шяхслярин тямсил олунмадыьы бу гцввяляр Бакынын азад едиляъяйи тягдирдя тюрятдикляри фаъияляря, ганунсузлуглара эюря ъаваб
вермяли олаъагларындан вязиййятдян чыхыш йолу ахтарыр вя буну инэилис гошунларынын Бакыйа эятирилмясиндя эюрцрдцляр. Узун мцддят
Бакы Советинин ъыьырдашы олан бу есерляр, дашнаклар эцман едирдиляр ки, инэилисляр Бакыйа эялмякля щям Гафгаз Ислам Ордусунун
гаршысыны alacaq, щям дя онларын Бакыдакы мювгелярини мющкямляндиряъякляр. Она эюря инэилис гошунларынын Бакыйа эятирилмясиня
мейл едянляр чохалырды. Йухарыдакы мцраъиятин бир щиссяси дя инэилис гошунларынын Бакыйа эятирилмясиня гаршы щяср едилмишди.
Анъаг С.Шаумйанын вя онун мяслякдашларынын эюстярдийи
ъящдляр бир нятиъя вермяди. Апарылан бцтцн тяблиьат ишляриня бахмайараг, Гафгаз Ислам Ордусу щиссяляринин вя бюлмяляринин няйя
гадир олдуьуну яйани шякилдя эюрмцш олан болшевик-дашнак тюр-тюкцнтцляри ъябщядян гачмагда давам едирдиляр. Щятта юз дястяси
иля ъябщяйя йолланмыш олан Бакы районунун комиссары Петровун
ямялиййат бюлмясиндя вязиййяти йахшылашдырмаг сяйляри дя бир ня486

тиъя вермирди. С.Шаумйана вя Г.Корганова ийулун 24-дя йаздыьы
мяктубунда о, дцшдцйц вязиййяти беля тясвир едирди: «Йолдаш
Шаумйан вя йолдаш Корганов! Мян баша дцшя билмирям инсанларын «халг иши уьрунда ъанындан кечмяк» кими бюйцк ишя эетдийи
ъябщяйя дцшмцшям, йохса Аллащ билир щара?
Мялумат верирям ки, Ямировун вя Щамазаспын сцварилярини о
вахт ъябщядян чякмяк истядиляр ки, онлары мян щеч кимля явяз
едя билмяздим... Мян Щамазаспын сцвариляринин ряиси Вартанова,
икинъи ряисин сойадыны ися хатырламырам, билдирдим ки, ъябщядян
явяз едилмядян эетмяк ъябщяни бошалтмаг демякдiр вя яэяр беля оларса, мян Москвайа Халг Комиссарлары Советиня мялумат
веряъяйям... Сцвариляр эетмядиляр. Йягин она эюря ки, онлар ня етдиклярини баша дцшдцляр. Анъаг онларын бу гярарындан сонра
Ямировун сцвариляриня онларын тялиматчылары тяряфиндян Бакыйа эетмяк ямри верилди. Щамазасп ися ики няфяр буйругчусуну эюндярди
вя бу сярянъамы шифащи олараг чатдырды»(80).
Əslində, Petrovun belə bir müraciətdə olması heç də təsadüfi
deyildi. Çünki Azərbaycan milli qüvvələrinin məhv edilməsi üçün
bolşeviklərin ətrafına toplaşmış olan bolşevik-daşnak silahlı dəstələrinin vəziyyəti onu başqa yollar axtarmağa sövq edirdi.
Bakı Soveti hərbi qüvvələrinin problemləri yalnız bir Hamazaspın dəstəsinin intizamsızlığından ibarət deyildi. Qafqaz İslam
Ordusunun qətiyyəti Qırmızı ordu hissələrini demək olar ki, bütünlüklə iflic vəziyyətinə salmışdı. Məsələn, Bakı Sovetinin Qırmızı qvardiya qüvvələrinin tərkibində olan 3-cü taborun komandiri
intizam baxımından hissəsində acınacaqlı vəziyyətin yarandığını
bildirirdi. Onun sözlərinə görə, komandirlik etdiyi şəxsi heyətdə öz
vəzifələrinə şüurlu münasibət yox idi, komandirlərin əmrləri yerinə
yetirilmirdi, komandirlərlə şəxsi heyət arasındakı münasibət kobudluq və söyüş üzərində qurulurdu, talançılıq, qadınların zorlanması adət halını almışdı. Taborun siyahısında olan 700 nəfərdən
yalnız 300 nəfəri xidmətini davam etdirirdi. Qalanları isə qaçıb
dağılmışdı (81).
Əslində, bolşevik Qırmızı qvardiyasının belə bir vəziyyətə düşməsi onun mahiyyətindən irəli gəlirdi. Bolşevik fəallarının özləri
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də gizlətmirdilər ki, Azərbaycan milli qüvvələrinə qarşı cəbhə tutan
Qırmızı qvardiyanın tərkibində çoxluğu ermənilər təşkil edirdilər.
Bu insanların məqsədi isə azərbaycanlıları qırmaq, onların var-yoxuna sahib olmaq, Azərbaycan ərazisində erməni iqtidarını təmin
etmək idi. Bakının ruslardan ibarət olan fəhlə kütləsi istehsalatla
məşğul olduğundan Yelizavetpol quberniyası ərazisinə səpələnmiş
olan erməni əhalisi Qırmızı qvardiya sıralarına kütləvi şəkildə səfərbər edildilər. Bu erməni kütləsi bolşeviklərin aldadıcı gücünə
inanaraq onların ideologiyasına uyğunlaşmağa da razı oldular. Lakin bolşevik dövləti iflic vəziyyətinə düşəndə erməni-daşnaklar
qulluğunda dura biləcəkləri yeni ağaları axtarmağa başladılar.
Daşnak ideoloqlarının fikrincə, belə bir ağa onlar üçün ingilislər
ola bilərdilər. Ona görə də Qırmızı qvardiyada toplanmış olan erməni silahlıları yeni bir şəraitə uyğunlaşmaq üçün kütləvi fərariliyə
başladılar. Bakı ətrafında belə bir hərbi şərait yaranması Rusiya
bolşevik rəhbərliyinə də yaxşı məlum idi və onlar güman edirdilər
ki, Petrovun dəstəsi həm Bakı ətrafındakı hərbi şəraiti bolşeviklərin
xeyrinə dəyişər, həm də bununla ingilislərin Bakıya gəlməsinin
qarşısını ala bilər.
Əslində, Petrovun belə bir müraciətdə olması heç də təsadüfi deyildi. Çünki Azərbaycan milli qüvvələrinin məhv edilməsi üçün
bolşeviklərin ətrafına toplaşmış olan bolşevik-daşnak silahlı dəstələrinin vəziyyəti onu başqa yollar axtarmağa sövq edirdi.
Bakı Soveti hərbi qüvvələrinin problemləri yalnız bir Hamazaspın dəstəsinin intizamsızlığından ibarət deyildi. Qafqaz İslam
Ordusunun qətiyyəti Qırmızı ordu hissələrini demək olar ki, bütünlüklə iflic vəziyyətinə salmışdı. Məsələn, Bakı Sovetinin Qırmızı qvardiya qüvvələrinin tərkibində olan 3-cü taborun komandiri
intizam baxımından hissəsində acınacaqlı vəziyyətin yarandığını
bildirirdi. Onun sözlərinə görə, komandirlik etdiyi şəxsi heyətdə öz
vəzifələrinə şüurlu münasibət yox idi, komandirlərin əmrləri yerinə
yetirilmirdi, komandirlərlə şəxsi heyət arasındakı münasibət kobudluq və söyüş üzərində qurulurdu, talançılıq, qadınların zorlanması adət halını almışdı. Taborun siyahısında olan 700 nəfərdən
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yalnız 300 nəfəri xidmətini davam etdirirdi. Qalanları isə qaçıb
dağılmışdı (82).
Бахмайараг ки, ийулун 23„24-дя Русийадан Бакыйа хейли силащ-сурсат, ярзаг эятирилди, лакин артыг Бакы Советинин дцшдцйц
бющраны арадан галдырмаг мцмкцн дейилди. Шамахы„Бакы йолу
цзяриндяки болшевик-дашнак гошунларынын хейли эери чякилмяси шящярдяки ващимя вя эярэинлийи даща да артырды. Болшевиклярин
аъизлийи, эцъсцзлцйц онларын нцфузуну хейли ашаьы салды. Азярбайъан халгына гаршы ъинайятляр вя гырьынлар тюрятмиш дашнаклар, сабит ягидяси олмайан есерляр, вязиййятя эюря бу вя йа диэяр тяряфя
мейл едян гцввяляр Бакынын азад едилмясиня йол вермямяк цчцн
инэилис гошунларынын Азярбайъана чаьырылмасыны лазым билдиляр. Ийул
айынын 25-дя чаьырылмыш фящля, гырмызы ясэяр, матрос вя кяндли депутатлары Бакы Советинин фювгяладя иъласында болшевикляр сийаси ъящятдян дя аьыр мяьлубиййятя мяруз галдылар. Онларын бцтцн сяйляриня бахмайараг, саь есерляр, дашнаклар вя меншевикляр инэилис гошунларынын Бакыйа дявят едилмяси лещиня сяс вердиляр(83).
С.Шаумйан бу иъласда эениш нитг сюйляйяряк Бакыйа чаьырылаъаг
инэилис гошунларынын Гафгаз Ислам Ордусунун гаршысыны сахлайа билмяйяъяйини, тцрк-Азярбайъан гцввяляринин шящяря эирмясиня йол
вермямяк цчцн йеэаня цмидин Совет Русийасында олдуьуну сцбут етмяйя чалышды: «Совет Русийасы бизя чох бюйцк вясаитляр
верир. Бу эцн Щяштярхандан эялян беш эями 80 ядяд топ, 160 пулемйот, 10 мин тцфянэ, 20 мин эцлля, чохлу эейим яшйалары эятиряъяк. Русийа индийя кими гцввясини биздян ясирэямяйиб вя инди дя
ясирэямир. Хариъилярля ялагяйя эирмякдянся, даща йахшы олар ки,
биз Русийайа мцраъият едяк. Она кими ися бцтцн пролетар гцввяляримизи, орду вя донанмамызы сяфярбяр едярик. Щюкумятля ялагяляримизи гырмамаг наминя сизи инэилислярин чаьырылмасы барядя мясяляни эцндяликдян чыхармаьа вя Совет Русийасы иля бирэя ъябщяни
мцдафия етмяк мясялясинин мцзакирясиня дявят едирям» (84).
Болшевиклярин иъласын мцзакирясиня тяклиф етдикляри гярар
лайищяси дя С.Шаумйанын чыхышындан иряли эялян мцддяалары якс
етдирирди :
«1. Иъраиййя Комитясиня вя Халг Комиссарлары Советиня тапшырылсын ки, ъябщядян гайытмыш йорьун щиссялярин истиращят етмяси,
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юзцня эялмяси, йенидян тяшкил олунмасы вя дюйцшя габил щиссяляря
чеврилмяси цчцн тяъили шякилдя бцтцн тядбирляр иъра едилсин.
2. Сяфярбярлийя алынмамыш вя йа фярари ады алтында Бакыда олан
бир нечя мин тялим кечмиш вя хидмятдя олмуш адамлар топланылсын
вя онлардан йени щярби щиссяляр йарадылсын.
3. Йени сяфярбярлик елан едилсин вя Халг Комиссарлары Советиня
тапшырылсын ки, йайынанлара гаршы ян ъидди ъязаларын тятбигиндян
чякинмямякля бу сяфярбярлийин тез вя там шякилдя щяйата кечирилмяси цчцн ян фяал тядбирляря ял атсын.
4. Бакы шящяринин мцдафиясинин эцъляндирилмяси цчцн тяъили
кюмяк эюндярилмяси чаьырышы иля ингилаби Русийайа мцраъият едилсин...» (85).
Eser-menşeviklər və daşnaklar bolşeviklərin təklifləri ilə razılaşmadılar və buna görə də bolşeviklər iclasda say üstünlüyünü
itirdilər. Bolşeviklər öz çıxışlarında ingilislərin Bakıya gətirilməsini yolverilməz hesab edir və fikirlərini aşağıdakılarla əsaslandırmağa çalışırdılar:
1. İngilislər bolşeviklərlə mübarizə aparmaq və Bakı neftini əldə
etmək üçün bura gəlirlər. Bizim daxili işlərimizə qarışmamaq haqqında ingilislərin dedikləri yalan və hərbi hiylədir.
2. İngilislərin hərbi qüvvələri və ərzaq ehtiyatları çox azdır və
Bakının müdafiəsi üçün ciddi əhəmiyyət kəsb etmir.
3. Bakının müdafiəsi Həştərxandan əlavə qüvvələr gələnə kimi
mövcud hərbi qüvvələrlə təmin edilməlidir. Bolşevik fraksiyası
belə bir köməyin gələcəyinə zəmanət verirdi (86).
Лакин С.Шаумйанын вя диэяр болшевиклярин иъласда эюстярдийи
ъящдляр щеч бир нятиъя вермяди вя Бакы Совети Гафгаз Ислам Ордусунун гаршысынын сахланмасынын йеэаня йолу кими инэилис гошунларынын
чаьырылмасыны гярарлашдырды. С.Шаумйан вя башга комиссарлар Бакы
Советинин иъласында дцчар олдуглары мяьлубиййятдян сонра истефа
веряъяклярини елан етсяляр дя, ъябщядяки бющранын гаршысынын алынаъаьына щяля дя цмидлярини кясмямишдиляр. Она эюря щакимиййяти тящвил
вермяйя щеч дя тялясмирдиляр. Яксиня, ниййятляриня наил олмаг цчцн
мцмкцн олан бцтцн васитялярдян истифадя етмяйя чалышырдылар.
Ийулун 26-да С.Шаумйан йеня В.Лениня телеграм эюндярди.
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Ондан тякидля хащиш етди ки, тяъили олараг Бакыйа низами щярби
щиссяляр эюндярилсин. Чцнки Бакыны йалныз бу йолла гуртармаг оларды: «Бакыны Русийадан ютрц хилас етмяк цчцн Русийадан тяъили гошунларла кюмяк лазымдыр. Тякидля хащиш едирям ки, низами гошун
щиссяляринин эюндярилмяси цчцн дярщал бцтцн тядбирляри эюрясиниз.
Бизя гаршы низами тцрк гошун щиссяляри вурушур. Онларын арасында
алман тялиматчылары да вар. Гошун щиссяляринин эюндярилмяси барядя сизин тяъили эюстяришляринизи вя инэилислярин дявят едилмяси
гярары иля баьлы сизин сярянъамларынызы эюзляйирям»(87).
Йаранмыш вязиййятдян чыхыш йолунун тапылмасы мягсядиля
ийулун 26-да Бакы Совети Иъраиййя Комитясинин дя иъласы кечирилди.
Шящярдя вя онун ятрафында ъяряйан едян просесляр мцзакиря едилдикдян сонра Иъраиййя Комитяси щакимиййятин горунмасы цчцн гятиййятли тядбирлярин щяйата кечирилмясини мягсядяуйьун билди. Иъласын гябул етдийи гярарда дейилирди ки, Бичераховун дястясинин щиссяляри вя гярарэащы шящярдян чыхарылсын вя ъябщяйя эюндярилсин, бу
дястянин мцстягил щярби-техники апараты ляьв едилсин вя дястя
Гырмызы Ордуйа табе етдирилсин. Щярби дяниз ишляри цзря Халг Комиссарлыьына ися тапшырылырды ки, Иъраиййя Комитясини реал гцввялярля
тямин етсин вя бу гцввяляр йери эяляндя Иъраиййя Комитясинин гярарларыны щяйата кечирмяйя гадир олсун, шящярдя ямяли олараг щярби
вязиййят тятбиг олунсун, саат 10-дан сонра кцчялярдя эязмяк гадаьан едилсин, йерлярдя болшевиклярин фяалиййяти эцъляндирилсин,
Иъраиййя Комитясинин бяйаннамяси йайылсын вя с. Иъраиййя Комитяси бцтцн халг комиссарларына тювсийя едирди ки, щялялик йерляриндя галсынлар вя вязифяляринин иърасыны давам етдирсинляр (88).
Иъраиййя Комитясинин бу гярарына уйьун олараг ийулун 28-дя бу
тяшкилатын Совет щакимиййятини горумаг чаьырышы ифадя олунан бяйаннамяси Бакы ящалиси арасында йайылды. Иъраиййя Комитяси бу бяйаннамядя ийулун 25-дя Бакы Советинин иъласында гябул едилян гярарын болшевиклярин истяйиня ъаваб вермядийини гейд етмякля щяля дя
фящля вя кяндли Совет щюкумятинин кешийиндя дайандыьыны билдирирди.
Бяйаннамядя о да билдирилирди ки, Бакыда Совет щакимиййятинин деврилмясиня истигамятлянмиш щяр бир ъящдин гаршысы дярщал алынаъагдыр.
Иъраиййя Комитяси бу бяйаннамядя ейни заманда щярби щиссяляря,
ясэяр вя матрослара мцраъият едир вя онлары Бакыйа йахынлашан
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Гафгаз Ислам Ордусу гошунларынын щярякятини дайандырмаг цчцн бцтцн имканларыны сяфябярлийя алмаьа чаьырырды (89).
Еля щямин эцн, йяни ийулун 28-дя Бакы Совети шящяр ящалиси
арасында ялавя сяфярбярлийин кечирилмяси щаггында ямр имзалады.
Щямин ямря эюря, Бакыда даими вя мцвяггяти йашайан, 1885-ъи
илдян башлайараг 1892-ъи илядяк анадан олмуш бцтцн шяхсляр мяъбури сурятдя хидмятя чаьырылмалы идиляр. Щямин адамлар 6 ай мцддятиндя хидмят кечмяли идиляр. Бу мцддят ярзиндя онларын бир щиссяси ъябщядя олмалы, диэяр бир щиссяси ися архада хидмятин тяшкилиня ъялб едилмяли идиляр. Ямрдя эюстярилирди ки, чаьырышдан йайынанлара гаршы ян сярт тядбирляр щяйата кечириляъякдир(90).
Бакы гязасынын Иъраиййя Комитяси ися ямяк мцкялляфиййятинин
тятбиги иля баьлы мцвафиг гярар гябул етди. Бу гярара эюря, Бакы
гязасынын кянд советляри ики эцн ярзиндя 50 няфярлик дястяляр
йаратмалы идиляр. Щямин дястялярин Бакы ятрафындакы мцдафия мювгеляринин мющкямляндирилмясиня, истещкам-мцдафия ишляринин апарылмасына ъялб едилмяси нязярдя тутулмушду (91).
Бакыдакы Совет щакимиййятинин рящбярляри ъябщяни эцъляндирмяк цчцн тякъя архада дейил, юн хятдя дя бир ъанланма йаратмаьа
чалышырдылар. Бу мягсядля Г.Корганов, А.Микойан, А.Ъапаридзе,
И.Малыэин, Ф.Солнтсев, Е.Берг ъябщядя гцввялярин мяняви-психоложи ящвал-рущиййясини галдырмаьа, цмуми мцгавимят эцъцнц
артырмаьа, мцдафияни эцъляндирмяйя чалышырдылар. Ъапаридзе вя
Малыэин щиссялярин тяъщизат вя тяминат мясяляляринин щялли иля баьлы
Ъянэи йахынлыьындакы ъябщя хяттиня эялмиш вя бура хейли ярзаг
мящсуллары вя ичмяли су эятирмишдиляр. Болшевик мятбуатынын вердийи мялуматлара эюря, Ъапаридзе иля Малыэин 6„7 эцн йатмайараг
Гафгаз Ислам Ордусунун щцъумунун гаршысыны алмаг цчцн бурада
мцдафия ишляринин эцъляндирилмяси иля мяшьул олмушдулар (92).
Матрос Е.Берг ися юз дястяси иля Шамахыдан Бакыйадяк телеграф
хяттинин чякилмяси тапшырыьыны алмышды. Бакы иля ъябщя хятти арасында
даими рабитянин йарадылмасы цчцн Берг дярщал фяалиййятя башламыш
вя Шамахы ятрафына кими телеграф хяттини чякмяйя наил олмушду. Анъаг Гафгаз Ислам Ордусу щиссяляри тяряфиндян Шамахы алынанда о да
эюрдцйц ишляри атараг эери чякилмяк мяъбуриййятиндя галмышды (93).
Гафгаз Ислам Ордусу команданлыьы юз кяшфиййатынын, щабеля
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Бакыдан гачыб эялмиш азярбайъанлыларын вердийи мялумат ясасында
шящярдя ъяряйан едян просесляри нязарят алтында сахлайырды. Дцшмян ъябщясиндя йаранмыш олан паника вя тялашдан мцмкцн гядяр
чох йарарланмаг цчцн Нуру паша ийулун 24-дя Мцрсял бяйя
эюндярдийи телеграмында ийулун 26-да Бакы цзяриня гяти щцъума
башламаьы тювсийя едирди(94).
Анъаг Мцрсял бяй Орду команданындан йеня риъа етди ки, Бакы
цзяриня гяти щцъумун башланмасы вахты дяйишдирилсин. Онун фикринъя, гцввяляр цчцн зярури олан ъяббяхана щиссяляря чатдырылмамышды. Кцрдямиря эятирилмиш олан ъяббяхана ещтийаты лазым олан
гядяр няглиййат васитяляри топланмадыьы цчцн щиссяляря чатдырылмасы лянэидилмишди. Диэяр тяряфдян дямир йолу хяттинин сюкцлмяси,
кюрпцлярин партладылмасы цзцндян Ъянуб групунун щярякяти дя
лянэимякдя иди. Бу груп Бакы ятрафына эялиб чатмадан Бакы
цзяриня гятиййятли вя сямяряли щцъуму щяйата кечирмяк дя мцмкцн дейилди. Она эюря дя Мцрсял бяй хащиш едирди ки, Бакы цзяриня
гяти щцъумун вахты ийулун 28-ня кечирилсин (95).
Тяъщизат вя тяминат мясяляляринин щялли иля бярабяр, Ъянуб
групу сащясиндя олан йахын йашайыш мянтягяляринин тямизлянмяси
давам етдирилирди. Ийулун 26-да Ъянуб групунун бюлмяляри даща
цч кянди азад едяряк Падара чатдылар. Гарасу стансийасы да дцшмяндян тямизлянмишди вя ийулун 27-дя Ъянуб групу гярарэащынын
Гарасуйа кючцрцляъяйи нязярдя тутулмушду. Дюйцшлярин эедиши барядя Ъянуб групундан верилян рапортда билдирилирди ки, дцшмян эери
чякилдикъя дямир йолу хяттини сюкцр вя бунунла да Ъянуб групу
щиссяляринин щярякятини лянэидяряк юзцнцн эцълянмяси цчцн вахт
газанмаьа чалышыр (96).
Ийулун 26-да Ъянуб групу иля Кцр чайы бойунда йерляшян
Ящмяд Щямди бяйин дястяси иля рабитя ялагяси йарадылды. Орду команданлыьынын гярарына эюря, Ъянуб групу ирялилядикъя Ящмяд
Щямди бяйин дястяси иля бирляшмяли вя Бакы цзяриня щцъумда бирэя иштирак етмяли идиляр. Ъянуб групу иля бирляшмяк цчцн Ящмяд
Щямди бяйин дястяси дя Щаъыгабул„Бакы дямир йолуна тяряф ирялилямякдя иди. Болшевик-дашнак гцввяляри Ящмяд Щямди бяй
дястясинин онлар цчцн йарада биляъяйи тящлцкяни баша дцшдцкляри
цчцн ийулун 26-да щеч бир дюйцшсцз Щаъыгабулу тярк етмяк
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мяъбуриййятиндя галдылар. Чцнки Ящмяд Щямди бяйин дястясинин
болшевик-дашнак гошунларынын архасына кечдикляри щалда онлар
мцщасиряйя дцшя билярдиляр.
Щаъыгабулун итирилмяси болшевик-дашнак гцввяляри цчцн нювбяти
стратежи мянтягялярдян биринин итирилмяси демяк иди вя бунунла
баьлы Бакыдан алдыьы телеграмы В.Ленин ийулун 29-да Москвада
Цмумиттифаг Мяркязи Иъраиййя Комитясинин, Москва Советинин,
Москванын фабрик-завод комитяляринин вя щямкарлар иттифагларынын
бирэя иъласында дярин бир тяяссцфля охуду. Лениня эюндярилмиш щямин телеграмда билдирилирди ки, щярби вя дяниз ишляри комиссары
Г.Коргановун ямри иля ийулун 26-да болшевик дястяси Щаъыгабулдан Ялятя доьру эери чякилмишдир. Кцр чайы истигамятиндян чохсайлы сцварилярин ирялилядийи хябяри алынмышдыр. Щаъыгабул тярк едилмясяйди, болшевик гцввяляри цч ъябщядя дюйцшмяли олаъагды ки,
бу да мювъуд шяраитдя гейри-мцмкцн иди. Она эюря дя эери чякилмяк, Щаъыгабулдан щярякят едян гцввялярля, Кцр чайы истигамятиндян щярякят едян гцввяляря гаршы мцгавимяти бир ъябщядя бирляшдирмяк гярара алынды (97).
Бунунла беля, болшевик-дашнак гцввяляринин эери чякилмяси бу
истигамятдя Ъянуб групунун ирялилямясини еля дя асанлашдырмады.
Чцнки тякъя Гарасу стансийасы иля Щаъыгабул стансийасы арасында 6
кюрпц партладылмышды (98). Беля тяхрибат ишляринин апарылмасы барядя Бакыдан Лениня эюндярилян телеграмда да мялумат верилирди.
Йухарыда тохунулан телеграмда гейд едилирди ки, Щаъыгабулдан эери чякиляркян Щаъыгабул стансийасында вя дямир йолу цзяриндя
мювъуд олан мцщцм йол гурьулары, щабеля керосин вя нефт систернляри партладылмышдыр.
Партладылмыш кюрпцлярин бярпа едилмяси вя Ъянуб групунун даща сцрятля ирялилямясиня шяраит йарадылмасы цчцн истещкам бюлцйцня мцвафиг бярпа ишляринин апарылмасы тапшырылмышды. Əслиндя, бу
групун ирялилямяси тямир-бярпа ишляринин апарылмасы иля баьлы иди.
Она эюря дя истещкам бюлцйц цзяриня дцшян вязифялярин иърасына
мясулиййятля йанашырды. Хятт комиссарынын Орду команданлыьына
вердийи мялумата эюря, тякъя ийул айынын 27-дя Падар стансийасына
гядяр олан 3 кюрпц вя бу стансийанын шяргиндя олан бир бюйцк кюрпц тямир едилмишди (99).
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Ийулун 27-дя дямир йолу хятти бойунъа эери чякилян болшевик-дашнак гцввяляри Пирсаат стансийасында мювге тутмушдулар. Шимал групунун айын 28-дя башланаъаг щцъумунун эцъляндирилмяси
цчцн Ъянуб групу сярянъамында олан 38-ъи алайын 2-ъи табору Шимал групу сярянъамына эюндярилди. Бу групун эяляъякдя даща да
эцъляндирилмяси цчцн Гафгаз Ислам Ордусу команданлыьы тяряфиндян 38-ъи алайын Эянъядя олан 3-ъц таборунун да Кцрдямиря
йола салынмасы барядя гярар гябул едилди (100).
Ийул айынын 28-ня верилмиш дюйцш ямриня эюря, Шимал групу
Бакы истигамятиндя щцъуму давам етдиряряк Ъянэи мювгелярини
яля кечирмяли иди. Эеъя саат 3-дя щцъума башлайан Шимал групунун хяттиндя мцряттяб сцвари алайы щярякят едирди. Саат 11.30-да
болшевик-дашнак гошунларынын 150 няфярлик сцвариси 2 ядяд топ вя
зирещли автомобилин мцшайияти иля 2-ъи мцряттяб сцвари алайынын
гаршысыны кясди. Бу гцввяляр арасындакы дюйцшц уьурла баша чатдырмаг цчцн Гырмызы Ордудан ора 200 няфяр пийада вя 50 няфяр
сцвари эюндярилди. Болшевик-дашнак гцввяляринин эцълянмяси 2-ъи
сцвари алайынын вязиййятини хейли аьырлашдырды. Йалныз 10-ъу Гафгаз
алайынын кюмяйя йетишмяси болшевик-дашнак гцввялярини эери чякилмяйя мяъбур етди. Шимал групу бюлмяляри щцъуму давам етдиряряк ахшама гядяр онун гаршысында гойулмуш дюйцш тапшырыьыны
йериня йетирди. Ъянуб групу ися эцн ярзиндя бир гядяр ирялиляйяряк
Пирсаат стансийасынын гярб тяряфиня йахынлашды(101).
Ийул айынын 29-да вя 30-да Гафгаз Ислам Ордусу щиссяляринин
Бакыйа доьру ирялилямяси давам етди. Шимал групу Бакыйа хейли
йахынлаша билмишди. Ийул айынын 30-да бу истигамятдя олан болшевик-дашнак гцввяляри Хырдаланадяк эери чякилди. Шимал групунун
зярбяляри алтында болшевик-дашнак гцввяляри эери чякилмякдя иди.
Бу гцввялярин бир дястяси Сумгайыта доьру цз тутду. Щямин
дястянин 4 топу вар иди ки, бунунла да Шимал групуна архадан тящлцкя йаратмаг оларды. Она эюря дя щямин дястянин зярярсизляшдирилмяси цчцн Шимал групундан бир дястя айрылды (102). Ъянуб групу гаршысында олан болшевик-дашнак гцввяляри ися Щейбят стансийасына гядяр эери чякилди. Она эюря дя ийулун 31-ня олан дюйцш ямриндя Ъянуб групуна Щейбят стансийасына гядяр ирялилямяк вя ики
истигамятдян дя Бакыйа йахынлашмаг тапшырыьы верилди. Шимал гру495

пу, щятта даща да иряли эедяряк Бакы шящярини тутмалы вя ону
дцшмян гцввяляриндян тямизлямяли иди. Шярг ъябщяси команданынын имзаладыьы дюйцш ямриндя билдирилирди ки, Шимал групу Бакыны
яля кечирдикдян сонра йалныз 13-ъц алай шящяр дахилиндя галаъаг,
шящярин мцщцм обйектлярини, щабеля шящяря эириш вя чыхыш йолларыны
нязарят алтына эютцряъякдир (103).
Беля бир чятин тапшырыг алан груплар ийулун 31-и эеъя икян щцъума башладылар. Шимал групундан бир эцн яввял Сумгайыт истигамятиня эюндярилмиш дястя бурада топланмагда олан болшевик-дашнак
гцввяляриня эцълц зярбя вурараг онлары да Бакыйа тяряф чякилмяйя
мяъбур етди. Сонра Шимал групунун башга бюлмяляри Щейбят стансийасынын 2 километр шяргиндяки 905 рягямли тяпяни яля кечирдиляр.
Дцзэцн тяшкил едилмиш башга бир щямля ися Хырдаланын дцшмян
гцввяляриндян тамамиля тямизлянмяси иля нятиъялянди вя Бакы
цзяриня гяти щцъум цчцн чох мцщцм мянтягяляр яля кечирилди.
Эери чякилмякдя олан дцшмян гцвvяляри Бакы ятрафында йени
мцдафия мювгеляри тутмаьа ъящд эюстярдиляр. Хырдаландан эери чякилиб дямир йолу хяттинин шярг тяряфиндя ъямляшян гцввялярля Щейбятя чякилмиш гцввяляр бирляшяряк Хязяр дянизиндя дайанан щярби
эямилярин топларынын щимайяси алтында 905 рягямлi тяпяйя
якс-щцъума кечдиляр вя тяпяни йенидян ишьал етдиляр (104). Анъаг
онлар бу тяпяни узун мцддят ялляриндя сахлайа билмядиляр. Шимал
групунун щисся вя бюлмяляринин тякрар щцъуму иля 905 рягямли
тяпяйя галхмыш олан болшевик-дашнак дюйцшчцляри тезликля орадан
гачыб-даьылмалы олдулар. Шящяр ятрафындакы ялверишли мювгеляр Шимал групунун ялиндя галды. Болшевик-дашнак гцввяляринин Хязяр
дянизиндяки щярби эямилярдян башга ики тяййарядян дя истифадя етмяляри вя онларын васитясиля Шимал групунун мювгелярини бомбардман етмяляри Гафгаз Ислам Ордусу дюйцшчцляринин ирадясини
гыра билмяди. Яксиня, уьурла башланан щцъум йени мювгелярин яля
кечмяси иля нятиъялянди. Хырдалан кянди йахынлыьындакы Ъорат кянди ятрафында мювге тутан болшевик вя дашнаклара ъидди зярбя ендирилди. Щаъы Щясян кяндинин гярб вя ъянуб-гярб йцксякликляри дя
Шимал групунун ялиня кечди. Ъянуб групу ися дюйцш ямри иля
мцяййянляшдирилян хяття чата билмяся дя, Няваи вя Аьбулаг стансийаларыны яля кечирди (105). Щябиб бяй Сялимов еля щямин эцн
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Орду команданы Нуру пашайа эюндярдийи рапортунда дюйцшлярин
нятиъяси барядя мялумат вермякля бярабяр, сцрятля ирялилямяйя
мане олан амилляря дя тохунурду:
«1. Бу эцн Аьбулаг стансийасыны ишьал едирям. Йарын (1 август
1918-ъи ил„red.) Яляти дцшмян олса дяхи Аллащын инайяти иля ишьал
етмяк цзря ирялиляйяъяйям.
2. Мцтяагибян (сонра„ред.) Бакы истигамятиндя щярякят едяъяйям. Фягят групун суйу гятийййян йохдур. Сусузлугдан яфрад
байылмыш бир щалдадыр. Сцрятля су йетишдирилмяси цчцн иъаб едянляря
ямр булунмасыны тякрар-тякрар риъа едирям.
3. Ялятдян сонра гарадан (торпаг йол„ред.) щярякят едяъяйимдян бир миник автомобилинин тящрики цчцн ямр буйрулмасыны риъа едирям»( 102).
Ъянуб групунда сусузлугдан фяаллыьыны итирян тякъя инсанлар
дейилди. Тяляб олунан техники суйун олмамасы локомотивлярин
ишиня дя пис тясир эюстярирди. Она эюря дя дямир йолу иля щярякят
дайанмышды. Бу проблемин щялл едилмяси цчцн Нуру пашанын ямри
иля щямин эцн ахшама йахын Йевлахдан 18 газан су эюндярилмиш
вя даща 6 газанын эюндярилмяси цчцн щазырлыг апарылырды (103).
Гафгаз Ислам Ордусу гцввяляринин Бакы щяндявяриндя чох ъидди бир мцгавимятя раст эялмямяси вя щямин гцввялярин Бакыйа
бу дяряъядя йахынлашмасы шящярин тезликля сцгут едяъяйиня бир
инам йаратмышды. Шящяр цзяриндя сон дюйцшлярдя йерсиз иткиляря
йол верилмямяси цчцн ийул айынын 31-дя Бакыйа Гафгаз Ислам Ордусу адындан бир нцмайяндя щейяти эюндярилди. Бу нцмайяндя
щейяти шящяр щакимиййятинин рящбярляриня Бакынын тяслим едилмяси
тяклифи иля бир мяктуб эətirmişdi. Мяктубда билдирилирди ки, шящяр
тяслим едилярся, ермянилярин орадан истядикляри йеря чыхыб эетмяляриня шяраит йарадылаъагдыр(104).
Бу нцмайяндя щейятинин эюндярилмяси, онун апардыьы мяктуба
щанsы ъавабын вериляъяйи иля шяхсян Янвяр паша да марагланырды.
Ондан алынан телеграмда дейилирди ки, ермяниляр динъликля Бакыны
тящвил версяляр, онларын Бакыдан чыхыб Ермянистана кечмяляриня
шяраит йарадыла биляр. Телеграмда о да гейд едилирди ки, бу, тезликля
баш вермялидир. Яэяр ермяниляр тезликля ъаваб вермяздилярся,
онда щцъум дайандырылмадан давам етдирилмяли иди (105).
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Анъаг мялумдур ки, Бакыдакы ермяниляр вя онларын ятрафына
топлашанлар щеч дя бу фикирдя дейилди вя онлар инэилис гошунларынын
эялиши иля вязиййятин тамамиля дяйишяъяйиня цмидлярини итирмямишдиляр.
Ийулун 30-да вя 31-дя Гафгаз Ислам Ордусунун ялдя етдийи
щярби уьурлар С.Шаумйан вя онун ятрафына топлашмыш болшевик-дашнак гцввяляринин щярби вя сийаси сцгутуну сона чатдырды. Онлар
артыг щеч ня иля ъябщядяки вязиййяти арзу етдикляри истигамятя
йюнялдя билмядиляр. Баш верян уьурсузлуглары онлар мцхтялиф сябяблярля изащ етмяйя чалышсалар да, щягигят беля иди ки, миллятчи ермяни тюр-тюкцнтцляриндян тяшкил едилмиш силащлы дястяляр Гафгаз
Ислам Ордусунун гаршысыны кясмяйя артыг гадир дейилдиляр. Л.Бичерахов да юз дястясини Ъянуб групу гаршысындан эери чякяряк 1 сайлы зирещли гатарла бирликдя Биляъярийя доьру цз тутду (106). Бакы„Тифлис дямир йолу бойунъа дюйцшлярин талейинин артыг щялл
едилдийини баша дцшян Л.Бичерахов Биляъяри стансийасы иля дяниз
арасында еля бир мювге тутду ки, истядийи вахт манеясиз дярщал гатарла Даьыстана тяряф чякиля билсин. Инэилис эенералы Денстервил
Бичераховун эери чякилмясини болшевиклярин она хяйанят етмяси,
ону щеч ня иля тяъщиз етмямяси вя щятта онун тутулараг тцркляря
тящвил верилмяси ниййяти иля ялагяляндирирди (107). Болшевиклярдян
сонра шящярдя щакимиййятя эялмиш гцввяляр дя Бичерахова гаршы
хяйанят ишлядилдийини, Ирандан чаьырылмасына бахмайараг, щеч бир
йардым алмадыьыны вя Гафгаз Ислам Ордусу щиссяляриня гаршы уьурла
вурушмасы цчцн лазыми шяраитин йарадылмадыьыны билдирирдиляр (108).
Бичераховун бу щярякяти иля Гафгаз Ислам Ордусу гаршысындакы
мцгавимят даща да азалды. Бакы болшевикляринин щярби комиссары
Коргановун вердийи мялумата эюря, Ялятдян эери чякилян 1600
няфярлик гцввядян Бакы ятрафындакы ъябщя хяттиндя 200 няфяр галлмышды. 200 няфяр дя саь ъинащда, Шимал групу иля цзбяцз мювге
тутмуш Петровун дястясиндя вар иди (109).
Болшевик-дашнак лидерляринин вердийи мялуматдан беля чыхырды
ки, эялишиня бюйцк цмид баьланылан Петровун 780 няфярлик дястясиндя Гафгаз Ислам Ордусу щиссяляри иля бир нечя эцнлцк дюйцшдян
сонра ъями 200 няфяр галмышды. Щеч шцбщясиз ки, беля бир вязиййят
болшевик-дашнак рящбярлярини вя шяхси мараг щярислийи иля онларын
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ятрафына топлашмыш олан ермяни силащлыларыны да горхуйа салмайа
билмязди. Сайы 3 миндян чох олан ермяни силащлылары пал-палтар чатмамасыны бящаня едяряк ъябщя хяттини тярк едир вя шящярдя топлашырдылар. Бунунла да болшевиклярин вердийи мялумата эюря, узунлуьу 32 километр олан дюйцш хяттиндя ъями 400 силащлы галмышды. Ниъат тапмаьын йеэаня йолуну аь байраг галдырыб тяслим олмагда эюрян Гырмызы Орду команданы Аветисов тезликля Гафгаз Ислам
Ордусу команданлыьы иля сцлщ данышыгларына башламаьы тяклиф етди.
Онун фикринъя, якс тягдирдя шящярин 160 мин христиан ящалисинин
щяйаты тящлцкя алтында гала билярди (110). Доьрудур, Бакы Халг
Комиссарлары деврилдикдян вя йени щюкумятдя дя йцксяк вязифя
тутдугдан сонра Аветисов тякид едирди ки, щеч вахт Гафгаз Ислам
Ордусу гаршысында аь байраг галдырмаьын тяряфдары олмамышдыр.
Яксиня, тцрк гошунларына гаршы мцбаризя апармаьы, тцрк
дюйцшчцляринин Гафгаздан чыхарылмасыны юзцнцн башлыъа вязифяси
билмишди вя бу йолдакы мцбаризясини йени щакимиййятин дюврцндя
дя давам етдирирди (111).
Ийул айынын 30-дан 31-ня кечян эеъя болшевикляр юз щакимиййятини горуйуб сахламаг цчцн сонунъу дяфя ъящд эюстярдиляр. Щяля
эеъя икян Халг Комиссарлары Совети шящярдя олан бцтцн щиссяляри
вя силащлылары ъябщяйя йолланмаьа чаьырды, фящляляря мцраъият етди
ки, силащланыб шящярин кцчяляриня чыхсынлар. Ейни заманда ермяни
силащлы дястяляринин рящбярляри Щамазасп, Газаров вя Дашнаксутйун партийасынын рящбярляри иля разылыг ялдя едилди ки, сцлщ данышыгларынын апарылаъаьы тягдирдя беля юз дястялярини ъябщяйя эюндярсинляр ки, шящяр мцдафиясиз галмасын. Гярара алынды ки, ермяни
силащлыларындан ибарят 16-ъы вя 18-ъи таборлар ъябщя хяттиня эюндярилсин. Бу ики таборда 1300 силащлы олмалы иди. Щямин эеъя Дашнаксутйун партийасынын рящбяри бяйан етди ки, ийулун 31-дя ъябщя хяттиня чыхарылаъаг силащлыларын сайы 3 миня чатдырылаъагдыр (112).
Анъаг Бакы болшевикляри йеня дя ъящдляринин нятиъясиз галмасы
иля растлашдылар. Ийулун 31-дя ъябщя хяттиня эюзлянилян сайда дейил,
16-ъы табордан ъями 320 няфяр гцввя эюндярилди. Бакы болшевикляри
цмиди йалныз Русийадан эяляъяк гцввяляря баьлайа билярдиляр. Бу
кюмяк эяляня кими ися онлар шящярдяки мцмкцн гцввяляри
сяфярбяр едяряк шящярин мцдафиясини тяшкил етмяйя чалышырдылар.
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Дашнак лидерляри вя фяаллары ися артыг нязярлярини Русийа тяряфя
дейил, Ирандан эяля биляъяк инэилис гцввяляриня дикмишдиляр. Онлар
да шящярин мцдафиясини uzatmaqla вахт газанмаьа вя инэилислярин
йетишмясиня чалышырдылар.
Гафгаз Ислам Ордусу щиссяляринин эцълц зярбясиня давам
эятиря билмяйян Петровун дястяси дя эери чякиляндя Шаумйан вя
онун мяслякдашлары артыг бцтцн щакимиййяти тящвил вермяк мяъбуриййятиндя галдылар. Ийул айынын 31-дя, Бакы комиссарлары щакимиййятдян тамамиля ял чякдийини елан етдийи эцн Русийа Коммунист (болшевик) Партийасы Бакы комитяси бир бяйанат йайды. Щямин
бяйанатда щакимиййятин тящвил верилмяси иля баьлы беля дейилирди:
«Орду команданы Аветисовун вя Петровун дястясинин гярарэащ
ряиси йолдаш Степановун шящярин тяслим едилмясинин гачылмаз олдуьу вя бунун бир нечя саатдан сонра баш веряъяйи барясиндяки гяти
бяйанатларыны, о бири тяряфдян дя ящалинин галиблярин лцтфцня тяслим
олмаг кими ахырынъы васитядян истифадя етмяк арзуларына мане
олмамаьы нязяря алараг Халг Комиссарлары Совети юз сялащиййятлярини тящвил вермяйи, Совет Русийасынын дювлят ямлакыны вя щярби
гцввяляри эямиляря йыьмаьы гярара алды» (113).
Бакы коммунистляринин бу бяйанаты бцтцнлцкля тцрк гошунларына
гаршы бир нифрят рущунда йазылмышды вя шящярин тцрк гошунлары тяряфиндян тутулдуьу тягдирдя беля ня вахтса онун йенидян эери алынаъаьына вя Бакынын болшевик щакимиййяти алтына дцшяъяйиня цмид
кясилмямишди. Бяйанатын бир йериндя дейилирди: «Биз ня юз дярилярини хилас етмяк наминя болшевиклярин вя рус гошунларыны тцрк
бандаларынын ъянэиня вериб тцрк пашаларынын лцтфцня тяслим оланларын, ня дя вятянпярвярлик щаггында йаланчы ифадяляриня бахмайараг, Бакыны инэилисляря тящвил вермяйя щазырлашанларын сырасында ола
билмяздик. Биз гярара алдыг ки, Русийа совет щакимиййятиня садиг
олан ингилаби гцввяляри хилас едяк вя Щяштярхандан эялян гошунлар
чатан кими онларла бирликдя ики ъябщядя„тцрк вя инэилис империализминя гаршы мцщарибя елан едяк, Бакыны ингилаби Русийа цчцн горуйаг» (114).
Бакы коммунистляринин фикринъя, Бакынын «ниъаты» горхаг аветисовларын вя щамазаспларын галдырдыьы аь байрагда, инэилислярдян
эюзлянилян хяйали кюмякдя дейил, Русийадан эяляъяк совет гцв500

вяляриндя иди. Йалныз бу гцввяляр Бакыны яввялки кими йеня дя
совет Русийасынын ялиндя сахлайа билярди.
Bakı Sovetinin fövqəladə iclasının təşkil edildiyi 25 iyul tarixindən həmin ayın sonunadək S.Şaumyanla V.İ.Lenin arasında fəal
yazışmalar aparıldı, Bakıdakı bolşevik hakimiyyətinin qorunması,
habelə ingilislərin Bakıya gəlməsinin qarşısının alınması yoları
arandı. Lakin bolşeviklərin bu cəhdləri heç bir nəticə vermədi. Bakıdakı bolşevik hakimiyyətinin iflasa uğraması isə ingilis hərbi
komandanlığının bu şəhərə olan iddiaların həyata keçməsinə daha
əlverişli zəmin yaratdı. Bakıda baş verən siyasi dəyişikliklər dərhal
general Denstervilə də çatdırıldı. Eyni zamanda Bakı Sovetinin fövqəladə iclasındakı səsvermədə üstünlük əldə etmiş eserlər, menşeviklər, daşnaklar dərhal general Denstervilin yanına öz nümayəndələrini göndərdilər və ingilislərdən hərbi yardım istədilər (115).
Eyni zamanda Biçeraxovun dəstəsində olan ingilis polkovniki
Klaterbuk general Denstervilə göndərdiyi teleqramında Sentrokaspi
rəhbərliyinin də təcili ingilis hərbi yardımı istədiklərini yazdı (116).
General Denstervil bu xəbərləri məmnunluqla qarşıladı. O, öz
xatirələrində Bakı Sovetinin devrilməsi xəbərinə sevincini gizlədə
bilmədiyini yazmaqla, tezliklə Xəzəri ələ keçirməyə ümid edirdi. O
güman edirdi ki, Bakını türklərdən və almanlardan xilas etmək üçün
hələ şans vardır. General Denstervil sonrakı qeydlərində yazırdı ki,
Bakıda vəziyyət çox böhranlıdır və biz gecikə bilərik (117).
General Denstervilin Qafqaz İslam Ordusu haqqında az-çox
kəşfiyyat məlumatları var idi və şübhə etmirdi ki, bu ordunun qarşısına ciddi qüvvələrlə çıxmalıdır. İyul ayının sonunda isə Bakıya
göndərilməsi üçün nəzərdə tutulan bütün hərbi qüvvələr general
Denstervilin sərəncamına daxil olmuşdu. İyul ayının 29-na aid olan
məlumatlara görə, 39-cu piyada briqadasının ilk eşelonu Qəzvinə
yetişmək üzrə idi, ikinci eşelon Həmədan yaxınlığında idi, 3-cü
eşelon isə dəmir yolu ilə göndərilməli idi. Nəzərdə tutulurdu ki,
39-cu briqadanın əsas hissələri avqustun yalnız 4–5-də Həmədana
çata biləcəkdir. Bakı ətrafında yaranmış olan hərbi vəziyyət isə
ingilislərin xeyrinə olmayaraq dəyişməkdə idi. Ona görə Bakının
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Azərbaycanın milli qüvvələrinin əlinə keçməsini əngəlləmək üçün
təcili tədbirlərin görülməsinə də ehtiyac var idi. Bakıdan alınan
məlumatlar da bunu təsdiq edirdi. Həmin məlumatlarda bildirilirdi
ki, Bakı ətrafındakı yüksəkliklər Qafqaz İslam Ordusu qüvvələrinin əlindədir. Biçeraxov öz dəstəsi ilə şimala doğru çəkilmişdi. O,
hətta Denstervilə də ingilis qüvvələrini ilkin olaraq Dərbəndə çıxarmağı təklif edirdi. Belə bir şəraitdə general Denstervil polkovnik Stoksun rəhbərliyi altında kiçik bir dəstəni Bakıya göndərməyi
qərara aldı. Polkovnik Stoksun dəstəsinin Bakıya yola salınması
iyulun 30–31-nə planlaşdırılmışdı (118).
1918-ъи ил ийулун 31-дя С.Шаумйанын сядрлийи алтында олан Бакы
Халг Комиссарлары Совети щакимиyйятдян бирдяфялик ял чякди. Гыса
тарихи Азярбайъан халгынын щяйатында фаъияли изляр бурахмыш бу щюкумятин йериня август айынын 1-дя «Сентрокаспи вя советлярин мцвяггяти iъраиййя kомитяси rяйасят щейятинин диктатурасы» щюкумяти
йарадылдыьы елан едилди (119). Бу щакимиййятин есерляр, меншевикляр вя ермяниляр тяряфиндян тяшкил едилдийи билдирился дя, онун
ясас postları ермяни-дашнак елементляринин ялиндя ъямляшмишди.
Бир вахтлар бирэя фяалиййят эюстярдикляри болшевиклярдян айрылсалар
да, онларын мащиййятиндя ъидди бир дяйишиклик баш вермямишди.
Тцркчцлцйя гаршы чыхмаг, милли истяклярини щяйата кечирмяк цчцн
онлар конкрет шяраитдя йени гцввялярля бирляшмяйин сямярялилийиня
даща чох инанырдылар.
Qavril Korqanovun yazdığına görə, Bakı Xalq Komissarları
Soveti Qafqaz İslam Ordusu qüvvələrinin qarşısının alınmasının
mümkünsüzlüyünə əmin olandan sonra əlavə itkilər verilməsinin
qarşısının alınması məqsədilə şəhərin təslim edilməsini məqsədəuyğun bildilər. Amma Daşnaksutyun partiyasının nümayəndələri
qətiyyətlə xalq komissarlarının bu qərarına qarşı çıxdılar. Onlar
sosialistləri, sosialist inqilabçıları və Xəzər donanması dənizçilərini öz tərəflərinə çəkərək «Bakı diktaturası» hökumətini yaratdılar. Bu hökumət isə ingilis hərbi qüvvələrini köməyə çağırmaqla
Bakını öz hakimiyyətləri altında saxlamağı qərarlaşdırdı. Q.Korqanov onu da əlavə edirdi ki, Bakının milli qüvvələrdən qorunmasının əsasını ermənilər təşkil edirdilər (120).
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«Sentrokaspi» diktaturasının hərbi naziri vəzifəsinə 1918-ci ilin
mart ayında Bakının azərbaycanlı əhalisinin qırğınları zamanı daşnak erməni hərbi qüvvələrinə rəhbərlik edənlərdən biri olan və bu
qırğınlar ərəfəsində ayağının birini itirən genaral Akop Baqratuni
təyin edildi. O şübhə etmirdi ki, ingilis hərbi qüvvələrinin köməyi
ilə Bakının milli qüvvələrin əlinə keçməsinə imkan verilməyəcəkdir. General Baqratuninin nəzərincə, Bakıda erməni-daşnak hakimiyyətinin yaradılması ümumerməni işinin tərkib hissəsi idi və
Bakının milli qüvvələrin əlinə keçməsinə mane olmaqla Qarabağda, İrəvan ətrafında, hətta Türkiyə ərazisində də erməni hakimiyyətini bərqərar etmək mümkün olacaqdı (121).
Щакимиййят «Сентрокаспи диктатурасы»на кечяндян сонра болшевикляря табе олан гцввяляр шящярин Петровск мейданына топлашды
вя бурада онларын гярарэащы йарадылды. Щямин гцввяляря Г.Поповун 19-ъу алайы, Петровун дястясинин галыглары, болшевик щярби
дружинасы, силащлы фящля груплары вя с. дахил иди. «Сентрокаспи диктатурасы»на табе олмаг истямяйян бу гцввялярин бир нечя топу вя зирещли автомобилляри дя вар иди(122).
Бакы комиссарлары щакимиййяти тящвил верян кими шящярдян гачмаьа ъящд эюстярдиляр. Анъаг онларын миндийи эями «Сентрокаспи»нин нязаряти алтында олан Хязяр донанмасынын эямиляри тяряфиндян Бакыйа гайтарылды. Комиссарлар щябс олунсалар да, Петровун вя
Ямировун дястяляринин сяйи иля щябсдян азад едилдиляр (123).
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ВIII ФЯСИЛ
БАКЫ ШЯЩЯРИНИН АЗАД ЕДИЛМЯСИ
1. Бакы шящяринин азад едилмяси цчцн эюстярилян илк
ъящдляр
Бакы Халг Комиссарлары Советинин щакимиййятдян салынмасы иля
Азярбайъанын ярази бцтювлцйц уьрунда апарылан мцбаризянин мцщцм бир дюврц тамамланмыш олду. Мцхтялиф истигамятдян щярякят
едян Гафгаз Ислам Ордусу щиссяляри гаршыларына гойулан дюйцш вязифялярини уьурла йериня йетиряряк Бакы ятрафына йахынлашдылар. Гаршыда Бакы шящяринин азад едилмяси уьрунда бирэя фяалиййят эюстярилмяси, дюйцшляр апарылмасы дайанырды.
Бакы Халг Комиссарлары Советинин щакимиййятдян узаглашмасы
Азярбайъан халгынын милли мянафеляриня якс-мювге тутан гцввяляр
ъябщясиндя дя бир дюврцн баша чатмасы вя йени бир дюврцн башланмасы демяк иди. 1918-ъи ил август айынын 1-ня гядяр Гафгаз Ислам
Ордусуна гаршы мювге тутан гцввяляря С.Шаумйан вя онун ятрафында
топланан болшевик вя ермяни цнсцрляри рящбярлик едирдилярся, щямин
эцндян сонра бу гцввяляря «Сентрокаспи диктатурасы» рящбярлик едирди. Йени щюкумятин башлыъа мягсяди дя Бакы шящяринин Азярбайъан
Халг Ъцмщуриййятинин пайтахтына чеврилмясиня имкан вермямяк
иди. Азярбайъан халгынын милли мянафейиня, Гафгаз Ислам Ордусу гошунларынын излядийи мягсядя мцнасибятдя Бакы Совети иля «Сентрокаспи диктатурасы» арасында мащиййятъя еля бир фярг йох иди. Щяр ики
гурум Азярбайъан Халг Ъцмщуриййятини танымыр, Азярбайъан халгынын юз мцгяддяратыны мцяййянляшдирмяк истяйини щеч бир вяъщля гябул етмяк истямир, Азярбайъан Халг Ъцмщуриййяти щюкумятинин дявяти иля Азярбайъан халгынын имдадына чатмыш тцрк гошунларына ишьалчы гошунлар кими бахырдылар. «Сентрокаспи диктатурасы» даиряляринин
Бакы комиссарларындан цз дюндярмясинин башлыъа сябяби щеч дя
онларын Азярбайъанын милли гцввяляриня гаршы йеритдикляри сийасятдян
наразылыгла баьлы дейилди. Яксиня, «Сентрокаспи диктатурасы» лидерляри
Бакы комиссарларыны мящз Азярбайъанын милли гцввяляриня, Гафгаз
Ислам Ордусуна гаршы сямяряли мцбаризяни тяшкил едя билмямякдя ит509

тищамландырыр вя бу иши даща йахшы гура биляъякляриня цмид едирдиляр.
Онлар Бакы комиссарларыны Гырмызы Ордуну даьытмагда вя беляликля
дя Гафгаз Ислам Ордусу щиссяляринин Бакыйа йахынлашмасына имкан
вермякдя эцнащландырырдылар. «Сентрокаспи» лидерляринин фикринъя, Гriqori Корганов вя диэяр болшевик стратегляри щяч кясин мяслящятиня
гулаг асмадан ъинайяткар гярарлар гябул едир вя бунунла да ордунун
мцтляг тяняззцлцнц йахынлашдырырдылар. Нятиъядя, низамдан чыхмыш,
тяняззцля мяруз галмыш, овгаты корланмыш Гырмызы Орду гыса мцддят
ярзиндя Кцрдямирдян Бакыйа гядяр эери чякилмяли олмушду (1).
Avqust ayının ilk günlərində Bakı ətrafında erməni-daşnak
qüvvələrinin tutduğu mövqelər Xəzər sahillərindən başlayaraq Badamdar – Sallaxana (Yasamal təpəlikləri)–Biləcəri – Palçıq vulkanı və Böyükdağ dağı xətti üzrə yerləşmişdi. General Qavril
Korqanovun məlumatına görə, erməni-daşnak qüvvələrinin sağ cinahındakı 4000 nəfərlik qüvvədən cəmi 1800 nəfər qalmışdı. Bu
cinah yenidən komplektləşdirmək üçün Bakıya qaytarılmışdı və
nəzərdə tutulmuşdu ki, bu qüvvələrin yerini Biləcəri ətrafında
Biçeraxovun dəstəsi tutsun. Biçeraxov bu planla razılaşmadı və
milli qüvvələrə arxadan zərbə vurmaq adı altında dəstəsi ilə Sumqayıta çəkildi. Belə olanda sağ cinahın Bakıya çəkilmiş bölmələri
yenidən cəbhə xəttinə çıxarıldı(2).
Mörəkkəbləşməkdə olan vəziyyətdən чыхыш йолуну yeni hökumət
инэилис гошунларынын Бакыйа чаьырылмасында эюрцрдцляр. Ермяни Милли
Шурасынын вя дашнак лидерляринин тякиди иля «Сентрокаспи диктатурасы»
щакимиййяти ялиня алдыьы андан инэилислярин Бакыйа эялмясинин сцрятляндирилмяси цчцн йоллар арамаьа башлады. Яслиндя, Ермяни Милли
Шурасы иля дашнак елементляри Иранда олан инэилис гошунлары команданы иля ялагяляр йарадараг Бакыйа гошун чыхарылмасы мясялясини
дяфялярля мцзакиря етмишдиляр. Инэилис гошунлары команданлыьы бу
мясялядя «Сентрокаспи» иля разылыьа эялмиш вя щямин мясялянин
техники иърасы цчцн мцяййян ишляр дя эюрцлмцшдц.
Йени щюкумятин сярянъамына кечмиш олан щярби щиссяляр «Гафгаз Гырмызы Дюйцшян Ордусу» ады алтында бирляшдирилди (3) вя Л.Бичерахов онун баш команданы тяйин едилди (4). Бу барядя Л.Бичерахова да хябяр эюндярилди. Ейни заманда табеликдя олан гошун
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щиссяляри Бакынын горунмасына сяфярбяр едилди.
Августун 1-дя Гафгаз Ислам Ордусу щиссяляри Бакы шящяри цзяриня щцъуму йеня давам етдирдиляр. Шярг ъябщяси команданы
Мцрсял бяйин августун 1-дя имзаладыьы дюйцш ямриндя дя ясас
вязифя кими Бакы шящяринин тутулмасы мцяййянляшдирилмишди. Бу
вязифяни Шимал групу йериня йетирмяли иди. Групун гцввяляри шящяря эирдикляри тягдирдя кцчя дюйцшляри апармалы, дцшмянин мцгавимятини гырмалы вя дцшмян гачмалы олдугда ону тягиб етмяли иди.
Шящярдяки асайиш дя бу бюлмяляр тяряфиндян тямин едилмяли иди.
Щейбят стансийасы йахынлыьына эялиб чатмыш Ъянуб групу да Бакы
цзяриня щцъумда иштирак етмяли иди. Дюйцш ямриндя эюстярилирди ки,
дцшмян эямиляринин топ атяшляринин гаршысыны алмаг цчцн лазым
олан тядбирляр щяйата кечирилсин. Шярг ъябщяси команданлыьынын ещтийатына верилмиш олан 38-ъи пийада алайынын 2-ъи табору, гцдрятли
даь-топчу тагымы вя Лязэи сцвари алайы Шамахы йолу иля щярякят
едиб артыг Бакыйа йетишмякдя иди. Дюйцш ямриня эюря, ещтийат гцввяляр Эцздяк йахынлыьында йерляшмяли вя вязиййят тяляб едярдися,
онда бу гцввяляр дя щцъумун эцъляндирилмясиндя иштирак етмяли
иди. Шярг ъябщяси команданлыьынын гярарэащы Щюкмяли кяндиндя
йерляшмишди (5).
Шярг ъябщяси команданлыьындан верилян башга бир мялуматда
ися билдирилирди ки, шящярдя асайишин йарадылмасы иля конкрет олараг
13-ъц пийада алайы мяшьул олаъагдыр. Алайын бир табору азярбайъанлылар йашайан щиссядя, диэяр табор христиан ящали йашайан щиссядя йерляшмяли иди. Шимал групунун диэяр бюлмяляри ися Бакынын
шимал-гярбиндя вя шящярин кянарында мцнасиб йерлярдя мювге тутмалы идиляр (6).
Августун 1-дя сящяр тездян башланан дюйцшдя ясас щадисяляр
Гурд гапысы иля Хязяр дянизи арасындакы яразидя, йяни Шимал
групунун саь ъинащында ъяряйан етмяли иди. Бу сащя шящяря ян йахын сащя олса да, орада «Сентрокаспи» гошунларынын эцълц мцдафия
хятти мювъуд иди. Яразинин ъоьрафи шяраити дя Шимал групунун
щцъумларынын гаршысыны аз гцввя иля алмаьа имкан верирди. Щейбят„Биляъяри дямир йолунун шяргиндя сярт щцндцрлцкляр цзяриндя
гурулмуш олан «Сентрокаспи» мювгелярини ашмаг, хцсусиля чятин
иди. Ялавя олараг бурада дцшмянин 3 сящра топу Шимал групунун
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щцъумларынын гаршысыны алмаьа чалышырды. Щямин топларын зярярсизляшдирилмяси цчцн гцдрятли топчу батарейасына тапшырыг верилди вя бир
мцддятдян сонра бу тапшырыг йериня йетирилди.
Саь ъинащда ирялиляйян 13-ъц пийада алайы шиддятли дюйцшлярдян
сонра 14.30-да дянизя йахын олан 763 рягямли щаким йцксяклийи
яля кечирди. Бу йцксяклик стратежи ящямиййятя малик олдуьу цчцн
дцшмян бурадан асанлыгла эерилямяк истямирди. Эцн ярзиндя бу
йцксяклик ятрафында шиддятли дюйцшляр давам етди. 13-ъц алайын сол
ъинащы иля ирялиляйян 10-ъу алайын 29-ъу табору Гурд гапысы мянтягясиндяки Саллахана вя Гышла ятрафындакы йцксякликляря галхмыш
вя шящярин 2 километрлийиндя мювге тута билмишди. 60-ъы табор ися
Щаъыщясян кяндини яля кечирмиш вя бу мянтягядя мцнасиб
мювгелярдя йерляшяряк дямир йолу хяттини нязарят алтына эютцрмцшдц. Бунунла да дцшмянин зирещли гатарынын ъябщя хяттиня
эялмяси вя «Сентрокаспи» гошунларынын щимайя етмяк имканынын
гаршысы алынмышды. Шимал групунун щцъумларынын гаршысыны алмаг
цчцн Хязяр дянизиндяки эямилярин топлары, щабеля цч ядяд тяyйаря
«Сентрокаспи» гошунларыны щимайя едирди(7).
Топчу ъяббяханасынын гытлыьы, щабеля Бакынын кечмиш комиссарларынын табелийиндя олан гошун бюлмяляринин дюйцшдя иштиракы Шимал
групунун щцъумунун даща да эенишлянмясиня имкан вермяди.
Петровун дястясинин Бакынын Петровск мейданында гурулмуш олан
ики батарейасы чарпаз атяшлярля Биби-Щейбят истигамятиндя 13-ъц алайын мювгелярини, щабеля Гурд гапысы ятрафында Шимал групунун юн
мювгелярини эцълц бомбардман етди. Бунунла да Шимал групунун
сцрятли щцъумуну мцяййян гядяр лянэитмяк мцмкцн олду (8).
Дюйцшцн эедишиндя Бакыдан Щясянов адлы бир шяхс тяряфиндян
эюндярмиш олан эизли мяктуб Шярг ъябщяси команданына чатдырылды. Шящярдяки вязиййяти тясвир едян мяктубда билдирилирди ки, ермяниляр горху вя тялаш ичярисиндядирляр, tяслим олмаьа мейллидирляр. Анъаг щяйатлары цчцн горхурлар. Онлара тяминат верилярся,
ермяниляр юз нцмайяндялярини данышыглар цчцн эюндярярдиляр (9).
Бу мялумат шящярдя горху вя тялашын щяля дя галдыьыны, Бакынын яля кечирилмяси цчцн мцнасиб шяраитин мювъуд олдуьуну
эюстярирди. Гяти вя уьурлу бир щцъумун тяшкил едилмяси цчцн Ъянуб групунун да Бакы ятрафына чатмасы эюзлянилирди. Анъаг авгус512

тун 1-дя Ъянуб групу нязярдя тутулдуьу кими Щейбят стансийасына
йетишя билмяди. Едилян хащишляря бахмайараг, архадан щяля дя Ъянуб групуна су чатдырылмамышды. Сусузлуг групун фяалиййятини
хейли мящдудлашдырмышды. Август айынын 1-дя Групун команданы
Щябиб бяй Сялимов Орду команданы Нуру пашайа эюндярдийи телеграмында билдирирди ки, бу ахшам Яляти ишьал етдим. Дяфялярля
мцраъият етмяйимизя бахмайараг, биз щяля дя эеридян су алмамышыг. Дюйцшчцляр сусуз галдыьы кими локомотивляр дя су олмадыьы
цчцн ишлямирляр. Щ.Сялимов сусузлуьун групда аьыр вязиййят йаратдыьыны вя су эятирилмяйинъя Ялятдян о йана щярякят етмяйин
мцмкцнсцзлцйцнц вурьулайырды (10).
Ъянуб групунун Бакыйа доьру щярякятиня ейни заманда «Сентрокаспи» эямиляринин Ялят„Бакы дямир йолу хяттини нязарят алтында сахламасы да мане олурду. Щям дямир йолу, щям дя шоссе
йолу дянизя хейли йахын олдуьундан эямилярин топ атяшляринин
алтында иди. Щямин йолларын нязарят алтында олдуьу цчцн Шимал групу цчцн нязярдя тутулан яшйалары да дямир йолу иля дашымаг чятин
иди. Она эюря дя Орду команданы Нуру паша Шярг ъябщяси команданлыьына Ялятдян Бакы ятрафына эедян башга бир йолун тапылмасы
вя ондан истифадя едилмяси щаггында ямр верди. Нуру пашанын фикринъя, Щаъыгабул стансийасы„Няваи„Муьанлы„Ютямки гышлаьы„Чарбулаг„Эцздяк мянтягяляриндян кечян йол нязярдя тутулан дашынмаларын щяйата кечирилмяси цчцн даща мцнасиб иди. Орду команданы ялавя едирди ки, бу маршрут гыса заман ярзиндя юйрянилсин вя ондан истифадянин тяшкили цчцн ня гядяр гцввя вя вясаитин зярури олдуьу Орду команданлыьына билдирилсин (11).
Августун 1-дя ахшам Гафгаз Ислам Ордусунун щисся вя бюлмяляри ашаьыдакы хятт цзря мювге тутмушдулар: Ъянуб групу Ялятдя иди. 10-ъу вя 13-ъц Гафгаз пийада алайлары Гурд гапысы щцндцрлцкляри иля Щаъыщясян кянди арасындакы сащядя йерляшмишдиляр.
60-ъы пийада табору Хырдалан йахынлыьында, 38-ъи пийада алайынын
1-ъи табору иля 2-ъи мцряттяб сцвари алайы вя бир сящра топ тагымы
Сумгайыт стансийасында, Шярг ъябщяси команданлыьынын ещтийатыны
тяшкил едян 38-ъи пийада алайынын 2-ъи табору иля Лязэи сцвари алайы
Эцздякдя дайанмышдылар(12).
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Бу гцввяляр августун 2-дя Бакыйа доьру щцъуму давам етдирмяли идиляр. 60-ъы табора диггяти йайындырмаг тапшырыьы верилмишди.
Щямин щисся фяалиййяти иля «Сентрокаспи» гошунларынын мцяййян
гисминин диггятини юзцня ъялб етмяли иди. Бу да диэяр гцввяляря
тутдуглары мювгелярдя даща йахшы мющкямлянмяйя вя мцмкцн
олдугъа уьурлу щцъуму давам етдирмяйя даща йахшы зямин йаратмалы иди. Ъябщя команданынын имзаладыьы дюйцш ямриндя Ъянуб
групуна няйин бащасына олурса-олсун Щейбят стансийасына эялиб
чатмаг тапшырыьы верилмишди (13).
Август айынын 2-дя эеъя икидя башлайан дюйцш бцтцн эцн давам етди. Ъябщя команданлыьынын вердийи мялуматда билдирилирди
ки, шиддятли дюйцшляр цч эцндцр ки, сянэимяк билмир. Шящяр ятрафында «Сентрокаспи» гошунларынын мцгавимяти хейли артмышдыр. Дцшмян гцввяляринин эцъляндийи щисс олунур (14). Команданлыг тяряфиндян верилян башга бир мялуматда ися билдирилирди ки, шящярин гярб
вя ъянуб-гярб щиссясиндяки дцшмян гцввяляриня ялавя кюмяк эятирилдийи мцшащидя олунмушдур. Алдыьы йардымдан сонра «Сентрокаспи» гошунлары арабир щятта щярби тяшяббцсц дя яля алмаьа ъящд
эюстярирdiляр (15). Хцсусян 13-ъц алайа гаршы вурушан бюлмяляр бир
нечя дяфя якс-щцъума кечмяйя ъящд эюстярдиляр вя щяр дяфя дя
13-ъц алай бюлмяляринин гятиййятли зярбяляриндян сонра «Сентрокаспи» гошунлары эери чякилмяйя мяъбур олурду. Гурд гапысы кечиди иля цзбяцз мювге тутмуш 29-ъу вя 60-ъы таборлар да гаршы тяряфдян эюстярилян мцгавимятя бахмайараг, «Сентрокаспи» гошунларына эцълц зярбя ендирмяйя наил олдулар. Онлара гаршы мювге тутмуш пийадалар бцтцнлцкля мящв олмаг тящлцкясиндян совушмаг
цчцн шящяря доьру эери чякилмяйя ъящд эюстярдиляр. Лакин архада
дайанмыш олан сцвари ъяза дястяляри пийадаларын эери чякилмясиня
йол вермядиляр. Бу сащядя мцдафия мювгеляринин мцяййян гядяр
зяиф олдуьу цчцн «Сентрокаспи» гошунлары команданлыьы бура шящярдян топланмыш йени гцввяляр эюндярди. «Сентрокаспи» рящбярляри бу дюйцшлярин онлар цчцн талейцклц дюйцшляр олдуьуну йахшы анлайырдылар. Ян йахын эцнлярдя инэилис гошунларынын эяляъяйиня
вя онларын Гафгаз Ислам Ордусу щиссяляринин гаршысыны алаъаьына
бюйцк цмидлярля йанашан «Сентрокаспи» рящбярляри бцтцн имканларыны вя гцввялярини сяфярбярлийя алмышдылар. Ъябщя хяттиня ялавя
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гцввялярин тапылыб эюндярилмяси, шящярин Гафгаз Ислам Ордусу тяряфиндян яля кечирилмясини истямяйян кечмиш комиссарларын табелийиндя олан гцввялярин дя топ атяшляри иля «Сентрокаспи» гошунларыны щимайя етмяси Шимал групу щиссяляринин щцъумуну мцяййян
гядяр зяифлядя билди. Хцсусиля топ мярмиляринин гытлыьы щцъумлары
истянилян шякилдя эенишляндирмяйя имкан вермирди. Она эюря дя
мярми эюндярилмяси цчцн йенидян Орду команданлыьына мцраъият
едилди (16).
Ъянуб групу ися августун 2-дя йеня дя Щейбят стансийасы ятрафына йетишя билмяди. Груп верилян дюйцш тапшырыьынын иърасы цчцн
иряли щярякятя башласа да, Сянэячал йахынлыьындакы кюрпцнцн даьыдылмасы цзцндян хейли лянэимяли олду. Груп команданы Щ.Сялимовун вердийи мялумата эюря, о, августун 3-дя Щейбят стансийасы ятрафына чатаъаьыны планлашдырырды (17).
Беляликля, эцн ярзиндя давам едян шиддятли дюйцшляр тяряфлярин
мювгеляриндя ъидди бир дяйишиклик йаратмады. Анъаг Сентрокаспи
гошунлары ъябщясиндя мцяййян бир фяаллашма баш верирди. Шящярдян эятирилян ялавя гцввялярин дюйцшя атылмасы онларын мцгавимятини артырырды. Гафгаз Ислам Ордусу ъябщясиндя ися бир нечя эцн давам едян шиддятли дюйцшляр, ъяббяхана вя мярми чатышмазлыьы гошунларын йорьунлуьуну артырмагла дюйцш имканларына мянфи тясир
эюстярирди. Гафгаз Ислам Ордусу команданы гаршыйа гойулан вязифялярин йериня йетирилмяси цчцн Шярг ордулар групу команданына
мцраъият едяряк бюлэяйя ялавя гцввяляр эюндярилмясини хащиш етди.
Нуру паша яввялъя 15-ъи пийада diviziyaсына аид олан 56-ъы пийада
алайынын Гафгаза эюндярилмясини истяди. Анъаг шималдан Л.Бичераховун, Ирандан ися инэилис гошунларынын Бакыйа ялавя гцввяляр
эюндярдийини ешидяндя Нуру паша 15-ъи дивизийанын бцтцнлцкля
Азярбайъана эюндярилмяси мясялясини галдырды(18).
Нуру паша ейни заманда Баш командан вякалятиня мяктуб йазыб Ирандан Бакыйа эялмяк ниййятиндя олан инэилис гошун щиссяляринин щярякятиня манечилик йаратмаг цчцн лазыми тядбирлярин щяйата кечирилмясини хащиш етди. Онун фикринъя, Янзялийя тцрк гцввяляри эюндярилмяси мцмкцн дейилдися, щеч олмаса Кичик хана силащ
вя забитля кюмяк эюстярилмяси йахшы оларды. Кичик хан ися инэилислярин Янзялийя доьру вя орадан да Бакыйа щярякятиня мане ола
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билярди (19). Баш команданлыг вякаляти дя бу тяклифи мягсядяуйьун гябул едирди. Чцнки инэилис гошун щиссяляри йетишяндян сонра
Бакынын яля кечирилмяси хейли чятинляшя билярди. Нуру пашанын
вердийи мялумата эюря ися инэилис гошун щиссяляринин эятирилмяси
цчцн артыг 7 эями Бакыдан Янзялийя эюндярилмишди вя онларын 1„2
эцн ярзиндя эери гайыдаъаьы эюзлянилирди (20).
Иран яразисиндя инэилис гошунларынын щярякятини лянэитмяк цчцн
Ряшти тутмуш Кичик хан дюйцшя башласа да, инэилис гошун бюлмяляринин мцгавимятини гыра билмяди. Доьрудур, инэилисляр бир нечя эцн
вахт итирдиляр. Бунунла беля, онлар Янзялийя доьру юзляриня йол ача
билдиляр (21).
Инэилис гошунларынын Бакыйа «Сентрокаспи» диктатурасынын йардымына эяляъяйи эюзлянилдийи эцнлярдя Аьсу ятрафында йашайан ермяни кяндляриндя тяшкил едилмиш 200 няфярлик бир гцввя Гафгаз Ислам Ордусу гцввяляринин архасында эярэинлик йаратмаьа ъящд эюстярди (22). Ъябщя архасында йаранан эярэинлийи дярщал йатырмаг
цчцн Нуру паша Загаталадакы милли сцвари гцввялярин бир дястясинин Аьсу ятрафына эюндярилмясиня ямр верди. Ейни заманда Орду
команданынын эюстяриши иля Аьдаш таборунун Ляки бюлцйц Ялят„Бакы арасындакы дямир йолу хяттинин мцщафизяси цчцн бу мянтягяйя
йола салынды (23).
Август айынын 3-дя тяряфляр арасында дюйцш давам етдирилди. Щяля эеъяйары икян щям 13-ъц пийада алайынын, щям дя 29-ъу таборун
сащяси шиддятли топ вя пулемйот атяшиня тутулду. «Сентрокаспи»
гцввяляринин Биляъяри ятрафындан Хырдалан цзяриня щцъума щазырлашмасы барядя дя хябяр алынды. Она эюря бу истигамятдя мцвафиг
мцдафия тядбирляри щяйата кечирилди. Бунунла беля, Биляъяри истигамятиндя дцшмян гцввяляринин чох олмадыьы эцман едилирди.
Онун цчцн Орду команданлыьы Бакы цзяриня щцъуму бу истигамятдян эцъляндирмяйи тяклиф едирди. Орду команданлыьынын фикринъя, ясас гцввялярин бу истигамятдя ъямлянмяси онларын эями топларынын атяшляриндян дя горунмасына имкан верярди. Шярг ъябщяси
команданлыьы Ислам Ордусу команданлыьына эюндярдийи ъаваб
мяктубунда бу тяклифи мягсядяуйьйн саймырды вя буну беля
ясасландырырды: Бакынын гярбиндя йерляшдирилмиш гцввялярин шимала,
Биляъярийя атылмасы хейли вахтын итмясиня сябяб ола билярди. Диэяр
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тяряфдян Биляъяри ятрафына эятирилмиш гцввяляр эями топларынын атяш
сащясиндян чыхарылса да, дцшмян тяййаряляринин тясир сащясиня
дцшя билярдиляр. Чцнки бу сащя ачыглыг бир сащя иди вя орада гцввяляр дцшмян тяййаряляри тяряфиндян асанлыгла мцшащидя едиля билярдиляр. Биляъяри истигамяти щям дя мясафяъя шящярдян чох узаг
иди. Бурадан шящяря гядяр бюйцк бир мясафяни гят етмяк лазым эялярди. Ещтийат гцввялярин кифайят гядяр олмадыьы бир вахтда бу чох
тящлцкяли иди (24).
Августун 3-дя эцнортадан сонра Хырдаланла Биляъяри арасында
Гафгаз Ислам Ордусу гцввяляри иля «Сентрокаспи» гошунлары арасында йени бир дюйцш баш верди. Сумгайытдан Хырдалан ятрафына эятирилмиш олан 2-ъи мцряттяб сцвари алайынын цзяриня яввялъя дцшмянин 70„80 няфярлик бир дястяси щцъум етди. Аз сонра «Сентрокаспи»
гошунлары 300„400 няфярлик башга бир дястя иля мющкямляндирилдиляр. Беля оланда Шимал групундан сцвари алайына да ялавя кюмяк
эюндярилди вя йалныз бундан сонра «Сентрокаспи» гошунларынын щцъумунун гаршысыны алмаг мцмкцн олду(25).
Баш команданлыг вякалятинин Бакынын динъ йолла азад едилмяси
тяклифляриня уйьун олараг август айынын 3-дя Шярг ъябщяси команданы Мцрсял бяй йенидян шящярдяки гцввяляря мяктуб йоллады.
Мцрсял бяйин мяктубунун бири рус, диэяри ися тцрк дилиндя йазылмышды. Щямин мяктублар «Сентрокаспи» ордусунун команданына
вя Бакыдакы Ермяни Милли Шурасынын сядриня цнванланмышды. Бу
мяктублар 60-ъы табордан олан бир забит васитясиля Биляъяри истигамятиня эюндярилмиш вя орада «Сентрокаспи» щярбчиляриня тящвил
верилмишди. Мяктубда дейилирди: «Ъянаб Бакыдакы Ермяни Милли
Шурасынын сядри! Шцбщясиз сизя айдындыр ки, Бакы шящяри ятрафында
тцрк гошуну дюйцшцр. Яэяр сиз шящяри дюйцшсцз тяслим етмяйя разы
олсаныз, миллиййятиндян вя мязщябиндян асылы олмайараг щамынын
щцгугларынын горунмасына зяманят вериляъякдир. Хцсусиля сиз ермяниляря зяманят вериляъякдир ки, арзуладыьыныз щалда манеясиз
Бакыдан Ермянистана эедя билясиниз. Яэяр шящяр тяслим едилмязся,
о, онсуз да алынаъагдыр вя щямин вахт ахыдылан ганларын вя йетирилян
зийанларын мясулиййяти сизин цзяриниздя галаъагдыр. Шящяри тяслим
етмяйя разысынызса, онда хащиш едирям ки, дярщал нцмайяндяниз
васитясиля ъаваб эюндярин ... Османлы ордусу Шярг ъябщяси ко522

манданы Мцрсял» (26).
Ермяни Милли Шурасынын вя «Дашнаксутйун» партийасынын фяаллары
бу мяктуба ъаваб вермядиляр вя Гафгаз Ислам Ордусу гошунларына гаршы мцбаризяни давам етдирмяйи гярара алдылар.
Августун 3-дя Л.Бичерахов «Сентрокаспи diktaturası»на телеграм эюндярди. Щямин телеграмда дейилирди: «Щцъума кечирям.
Кющня щакимиййят йалварышлара бахмайараг, мяня ярзаг вермяди
вя бунунла да мяни мяъбур етди ки, мцвяггяти олараг щярякятсиз
галым. Тезликля цмуми ъябщяйя йетишяъяйям, гящряманлар вя
мцдафиячиляр явяз олуна биляъякляр. Яминям ки, дцшмян мящв
едиляъяк. Дястя, мцдафиячиляря салам эюндярир вя хащиш едир ки, бизим бирляшмяк саатымызын йахын олмасына инанасыныз. Мян инэилислярдян тяъили олараг пийада, зирещли автомобил, пулемйот вя топларла
кюмяк едилмясини вя онларын бирбаша Бакыйа эюндярилмясини тяляб
етдим. Бцтцн Русийа Бакынын мцдафиячиляриня бахыр. Бизим гялябямиз азад Русийанын дирчялдилмясиня зяманятдир» (27).
Л.Бичераховун Гафгаз Ислам Ордусу вя Азярбайъанын милли
гцввяляри ялейщиня дюйцшя эирмяси щаггында эюндярдийи телеграм
«Сентрокаспи» лидерлярини, дашнак елементлярини о гядяр севиндирмишди ки, щямин телеграмын мятни рус вя ермяни дилиндя бюйцк вярягялярдя чап олунуб шящярдя йайылмышды.
Йери эялмишкян, гейд етмяк лазымдыр ки, Л.Бичерахов «Сентрокаспи» диктатурасынын щакимиййяти дюврцндя Бакы ятрафына гайыда
билмяди. Август айынын илк эцнляриндя Азярбайъанын шимал мянтягяляриндя, щабеля Даьыстан яразисиндя эенишлянян милли щярякат
Л.Бичераховун дястясини бурада ъидди сынагларла цзбяцз гойду.
Л.Бичерахов няинки Бакыйа дюня билмяди, щятта онун дястяси бцтцнлцкдя ъидди бир тящлцкя иля гаршылашды.
Азярбайъанын шимал мянтягяляриня эялмиш тцрк забитляринин
рящбярлийи алтында йарадылан милли кюнцллц дястяляр щямин яразилярин болшевик-дашнак вя бичераховпяряст дястялярдян тямизлянмяси
цчцн сямяряли фяалиййятя башладылар. Тцрк забити минбашы Сябри
бяйин рящбярлийи алтында олан 1000 няфярлик силащлы дястя яввялъя
Гусары яля кечирди вя бурада гянимят кими 4 ядяд пулеймотла бярабяр, бир болшевик-эцръц бюлцйц ясир эютцрцлдц. Сонра ися цч истигамятдян Губа цзяриня щцъум тяшкил едилди. Даьыстан яразисиндя
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эенишлянян милли щяряката йардым цчцн бура эялмиш Османлы ордусу 4-ъц diviziyaсынын командири Шцкрц бяй дя Губа цзяриня тяшкил
едилмиш щцъумун уьурла баша чатмасында иштирак етди. Август
айынын 2-дя Губа шящяри дя милли гцввяляр тяряфиндян яля кечирилди
вя бурадакы болшевик-дашнак гцввяляри Хачмаза гача билдиляр.
Щямин гцввяляр августун 8-ня кими Хачмазда мцгавимят эюстярдиляр. Августун 8-дя Л.Бичерахов юз дястяси иля Хачмаза эялди
вя бураны юз нязаряти алтына алды. Анъаг Бичерахов Хачмазда оларкян анлады ки, бурадакы милли гцввяляр даща бюйцк эцъя маликдирляр вя онларын мцгавимятини гырмаг, нятиъядя бюлэядя бцтцн
нязаряти яля алмаг еля дя асан дейилдир. Ачыг мцбаризядя мящв
олмаг тящлцкясиня мяруз галмамаг цчцн Бичерахов милли гцввяляря вя тцрк забитляриня хябяр эюндярди ки, о да болшевиклярин дцшмянидир вя фяалиййятинин ясас мягсяди дя Гафгазы болшевиклярдян
тямизлямякдир. Бунунла беля, о, Азярбайъан яразисиндя галмаьы
да юзц цчцн тящлцкяли сайырды вя буна эюря дя Дярбяндя доьру
ирялиляди вя августун 15-дя Дярбяндя нязаряти яля кечирди (28).
Л.Бичераховун шимала доьру ирялилямякдя ясас мягсяди Шимали
Гафгаз казаклары ичярисиндян юз дястясиня йени гцввяляр ъялб етмяк иди. Хачмаздан айрылмаздан яввял Бичерахов «Сентрокаспи»
рящбярляриня нювбяти бир телеграм эюндярди вя орада ня цчцн
Бакыйа дейил, шимала доьру ирялилядийини ясасландырмаьа чалышды:
«Бакынын артыг тящлцкясиз олдуьу цчцн мян Бакы ъябщясинин саь
ъинащыны тярк етдим. Бакынын Русийа тяркибиндя галмасынын Йевлаха гядяр олан бцтцн яразилярин тутулдуьу тягдирдя мцмкцн олдуьуну, бунун ися бюйцк гцввяляр тяляб етдийини баша дцшяряк мян
Петровска эедирям. Орада мяним дястям Терек вя Кубан вилайятляриндян олаъаг бюйцк гцввя ахыны щесабына йениляшяъяк вя мющкямляняъяк. Бюйцк щярби гцввялярин мювъудлуьу мяня имкан
веряъяк ки, йенидян Бакы ъябщясиндя эюрцнцм. Бу дяфя тякъя
Бакынын мцдафияси цчцн дейил, ейни заманда Йелизаветпол цзяриня
щцъум цчцн. Петровскун тутулмасы иля Шимали Гафгаз йолу ачылаъаг
вя орадан Бакы тахылла тяъщиз олунаъаг. Петровскдакы болшевикляр
Русийанын марагларына аз наращатчылыг кечирирляр вя мяним планларыма мане олмаьа чалышырлар. Анъаг эцман едирям ки, онларын сяйи
ябясдир. Она да дяриндян яминям ки, щярби диктатуранын рящбярлийи
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алтында орду вя донанманын шцъаятли сяйляри нятиъясиндя Бакы
гятиййятля горунаъагдыр» (29).
Телеграмын илк ъцмлясиндя Бакынын тящлцкясиз олдуьуну вурьулайаркян Л.Бичерахов инэилис гошунларынын шящяря дахил олмасыны
вя онларын васитясиля Гафгаз Ислам Ордусу гцввяляринин шящяр
ятрафындан узаглашдырылаъаьыны нязярдя тутурду. Дярбяндя дахил олдугдан сонра Л.Бичерахов Губа вя Бакы гязаларынын, щабеля
Даьыстан вилайятинин ханларына, бяйляриня вя бцтцн мцсялман ящалисиня цнванланан бир мцраъиятини йайды. Щямин мцраъият эюстярирди ки, Л.Бичерахов юзцнцнц иддиа етдийи кими тякъя болшевиклярин
йох, ейни заманда Азярбайъанда олан Османлы гошунларынын, тцрк
дюйцшчцляринин вя Азярбайъанын милли гцввяляринин дя дцшмяни
иди. Мцраъияти онун адындан дястянин гярарэащ ряиси имзаламышды.
Бу сяняддя Л.Бичерахов Гафгаз гошунлары вя донанмасынын баш
команданы кими тягдим олунурду. Мцраъиятдя дейилирди: «Дястя
ряиси Бичерахов она цнванланмыш мцраъиятинизи алды. Онун тапшырыьы
иля сизя чатдырырам ки, Бичерахов ня болшевикдир, ня дя меншевик.
О, рус казакы, рус вятяндашы вя дюйцшчцсцдцр. Бизим дювлятимиз
Русийа ейни заманда сизин дя вятяниниздир вя Л.Бичерахов ону
тцрклярдян вя алманлардан горумагдадыр. Сизин аталарыныз, бабаларыныз вя сизин юзцнцз индийя кими рус вятяндашлары идиниз вя рус вятяндашы кими дя Л.Бичерахов инди сизя мцраъият едир. Яэяр сиз Русийадан дюнцб тцрк олмусунузса, онда о, сизинля данышмайаъаг.
Сиз фикирляширсиниз ки, тцркляр Бакыны алаъаг. Анъаг Л.Бичерахов бяйан едир вя сиз дя йадынызда сахлайын ки, тцркляр Бакыны ала билмяйяъяк. Терек вилайятиндя онун гардашы болшевикляря гаршы вурушур
вя артыг онлары мяьлуб етмишдир. Л.Ф.Бичерахов юз дястяси иля мцщарибядян гайыдырды вя онун растына чыхан илк рус шящяри Бакы иди.
Инди орада болшевикляр йохдур. Бичерахов онлары Дярбянддян вя
Петровскдан дя говаъаг. Она эюря ки, рус халгы вя Русийа бу
болшевиклярдян язиййят чякмякдядир. Л.Бичерахов ермяниляри дя
мцдафия етмир. О, анъаг Русийаны мцдафия едир. Яэяр ермяниляр
эцнащкардырса, буну Баш командан кими Л.Бичераховун Бакы,
Дярбянд вя Петровскда тяйин етдийи хцсуси мящкямяляр арашдыраъагдыр. Яэяр мящкямя 10 мин ермянини эцнащкар бился, онда
Л.Бичерахов онларын щамысыны асаъагдыр. Мцсялманлардан щеч ким
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бу мящкямяйя кими силаща вя зора ял атмамалыдыр. Яэяр сиз вя
Бакы, Губа гязаларынын, Даьыстан вилайятинин бцтцн мцсялманлары
юзцнцзц Русийа вятяндашлары сайырсынызса, онда сиз щамыныз гулдур
дястяляри иля мцбаризя апармалы, дямир йолуну вя телеграфы
горумалы, мящсулун топланмасына мане олмамалысыныз.
Л.Бичерахов Бакыдан болшевикляри гованда халг ону бцтцн Гуру
гошунларынын вя донанманын баш команданы сечди. Сон вахтлара
кими Бичерахов мцсялманлара щюрмят едирди, онлара юз доьма
гардашы кими инанырды. Инди йолбойу бцтцн даьлардан мцсялманлар
сябябсиз йеря гошунлара атяш ачырлар, дямир йолуну хараб едирляр,
кюрпцляри йандырырлар... Фикирляшин, Л.Бичерахов сизя дост кими баха
билярми? Йолларын хараб едилмяси онун ирялилямясини сахлайа билмяз.
Дярбянддя Л.Бичерахов мцсялманларын нцмайяндялярини топлайаъаг, онларла данышаъаг, бцтцн мясяляляри изащ едяъякдир. Сизя
ися мяслящят эюрцр ки, она вя онун дястясиня мане олмайасыныз.
Йадда сахлайын ки, тцркляр сизин йаныныза эялмяйяъяк вя сиз йеня
русларла йашамалы олаъагсыныз. Яэяр сиз Л.Бичераховун эюстяришлярини
йериня йетирсяниз, ондан кюмяк алаъагсыныз. Яэяр хидмят етмяк
истясяниз, онда о, сизя мааш да веряъяк» (30).
Беляликля, Л.Бичерахов Азярбайъанын шимал бюлэяляриндя эцълц
мцгавимятля растлашды вя буна эюря дя Даьыстана чякилмяк мяъбуриййятиндя галды. Нятиъядя о, «Сентрокаспи диктатурасы»на эюзлянилдийи гядяр щярби йардым эюстяря билмяди.
Она эюря дя «Сентрокаспи» рящбярляри мяъбур олдулар ки, шящяр
дахилиндя ялавя гцввяляр ахтарсынлар. Бу мягсядля август айынын
ахырында шящярдя бцтцн ящалинин цмуми вя мяъбури сяфярбярлийи
елан едилди. Цзцрлц сябяби олмайан бцтцн ящали хидмятя, Бакынын
мцдафиясиня ъялб едилмяли иди. Бу гярарын йериня йетирилмяси иля
баьлы Бакы вя онун районларында сяфярбярлик цзря комиссар Р.Бекзадйанын вя Комиссарлыьын катиби Гукасйанын шящяр ящалисиня
цнванланмыш хцсуси бир мцраъияти гябул едилди. Мцраъиятдя сяфярбярлик ишинин йарытмаз вязиййятдя олдуьу гейд едилир вя бунун
цчцн ящалинин ъидди ъязаландырылаъаьы вурьуланырды. Мцраъиятдя даща сонра бцтцн ев, завод вя мядян комитяляриндян августун 3-дя
ахшам саат 6-дяк гейдиййатда олан бцтцн киши ящалисинин сийащыларынын тягдим едилмяси тяляб олунурду. Якс təqdirdə ъяза тяд526

бирляринин тятбигиня башланаъаьы билдирилирди (31).
Август айынын 4-дя нящайят, полковник Стоксун рящбярлийи алтында Ирандакы инэилис гошунларынын бир дястяси Бакыйа эялди(32).
Алынан щярби йардым «Сентрокаспи диктатурасы»нын дюйцш имканнларыны артырмагла бярабяр, онун лидерляриндя цмидвериъи бир ящвал-рущиййя дя йаратды. Щеч шцбщясиз ки, бу ящвал-рущиййя Гафгаз Ислам
Ордусуна гаршы ъябщя тутмуш «Сентрокаспи» ордусунун фяалиййятиндя бир ъанланма йаратды. Она эюря дя августун 4-дя давам етдирилян дюйцшляр Гафгаз Ислам Ордусу щиссяляри вя бюлмяляри цчцн
йени бир уьур эятирмяди. Щямин эцн цчцн мцяййянляшдирилмиш дюйцш вязифяляриня эюря Шимал групу яввялки мювгеляриндян щцъуму давам етдирмяли иди. Саь ъинащдакы бюлмяляря даща да фяал олмаг тапшырылмышды. Эюрцндцйц кими, Шярг ъябщяси команданлыьы
щяля дя Бакыйа гярбдян щцъум етмяк тактикасындан ял чякмямишди. Бу тактика ися Шимал групуна арзу едилян нятиъяни эятирмяди.
Август айынын 4-дя дя Шимал групунун бюлмяляри ирялийя доьру
чох щярякят едя билмядиляр. Щямин эцн даща чох тяряфляр нювбяти
дюйцш цчцн юз гцввялярини йенидян груплашдырмагла мяшьул идиляр.
Инэилис бюлмяляринин эялмяси иля «Сентрокаспи» гошунларынын Биляъяри вя Бинягяди истигамятиндяки мювгеляри мющкямляндирилди,
бура ялавя щярби гцввяляр эюндярилди. Ъянуб групунун Пута стансийасына чатмасы иля Бакы ятрафында олан Ислам Ордусу гцввяляри дя
йенидян груплашдырылды. Ъянуб групунун пийада вя топчу бюлмяляри Шимал групунун сярянъамына верилди. Ъянуб групундакы сцвариляр дя Шимал групунун сон ъинащында мювге тутан мцряттяб
сцвари алайына гатылды (33).
Бакы цзяриня щцъумун Шимал групу тяряфиндян иъра едилмяси
нязярдя тутулмушду. Ъянуб групуна ися даща чох йардымчы рол айрылды. Бу групун йетишмяси иля Бакы ятрафындакы гошунлар ялавя гцввя алдылар вя она эюря дя Шярг ъябщяси команданлыьы вахт итирмядян Бакы цзяриня гятиййятли щцъума кечмяйи гярара алды. Бу
щцъум август айынын 5-ня тяйин едилди. Шярг ъябщяси команданы
Мцрсял бяйин бу мягсядля имзаладыьы дюйцш ямри ашаьыдакы мязмунда иди:
«1. Дцшмян Волчи варота даьыны гцввятли бир сурятдя вя
ягсами-саиряни нисбятян хяфиф бир щалда ишьал етмишдир. Волчи варота
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цзяриндя фазла мигдарда макиналы тцфянэи вя дюрд топу, Саллахана
ъиварында 7 топу вя Байылын шяргиндя дя цч щярби эямиси вардыр.
2. Йарын (5.8.1918„М.С.) Шимал групу тякмили пийада вя сцвариляриля саат дюрддя басгын тярзиндя тяяррцзя башлайаъаг, дцшмян хятти-мцдафияси йарылдыьы тягдирдя щеч бир шейя бахмадан
тягиб едяъяк вя сокак (кцчя„ред.) мцщарибясини нязяри-диггятдя
тутаъагдыр.
а) Байыл бурнуна гонаъаг сящра топу иля лимандан эямилярин
гачмасына мейдан вермяйяъякдир.
б) Зещни бяй мцфрязясинин, Бакы шимал-шяргиндяки бцтцн мцсялман ящалини топлайараг Бакы цзяриня йцрцмяк цчцн эюндярилмиш олан забитлярин бир-бириля иртибат вя мцхабирядя булунмаларыны
вя щярякятлярини Шимал групу команданы тянзим едяъякдир.
ъ) Сумгайыт истигамятинин бош бурахылмамасы вя узаглара гядяр кяшфи лазымдыр.
3. Ъянуб групу тяляб вцгуунда Шимал групуна йардым едяъяк,
зирещли терян (гатар„ред.) йарынкы мцщарибядя иштирак едяъякдир.
Ъянуб групу команданы Пута стансийасындан Ялятя гядяр сащил
гисмини вя дямир йолуну дянизя гаршы мцщафизя едяъяк вя бу хяттин ишлямясини тянзим едяъякдир.
4. Шимал групу Путайа эялян рус ъяббяханасындан 30 сандыьы
щямян Зещни бяй мцфрязясиня эюндяряъякдир.
5. Эянъя„Кцрдямир„Пута дямир йолу иля ярзаг вя ъяббяхана
ъялб олунаъаг, йаралылар вя хястяляр сящиййя теряни иля нягл олунаъагдыр.
6. Сящиййя бюлцйц Гобуда йаралылары вя хястяляри гябул едяъяк вя Ъянуб групуна верилмиш олан сящиййя гядямяси Зещни бяй
мцфрязясиня илтищаг едяъякдир.
7. Шярг ъябщяси гярарэащы 4/5„8„1918 эеъясини Гобуда кечиряъяк, йарын яляссабащ Гобунун шярг сыртларындакы мцщарибяни идаря мящяллиндя булунаъагдыр(34).
5 август дюйцшцндя иштирак етмяси нязярдя тутулан гцввяляр вя
онларын дюйцшгабаьы мювгеляри ашаьыдакы шякилдя иди:

528

Шимал групу команданы Осман бяй
13-ъц Гафгаз алайы„алай командири гаймягам Ящмяд Рза бяй
4-ъц табор
46-ъы табор
биринъи
Гурд
30-ъу табор
хятдя
гапысы
38-ъи алайын 2-ъи табору„алай ещтийаты
даьында
13-ъц алай мянтягясиндяки топчу бюлмяляр ( саь ъинащ групу)
Гцдрятли топ „ 4 ядяд
Шнайдер топу „ 6 ядяд
Рус сящра топу „ 4 ядяд
Рус даь топу „ 3 ядяд
10-ъу Гафгаз алайы командири 38-ъи алай командири гаймягам
Сялим бяй
29-ъу табор
биринъи
13-ъц алайын саь
60-ъы табор
хятдя
ъинащы иля Хыр38-ъи алайын 1-ъи табору„алай ещтийаты
далан арасында
10-ъу алай мянтягясиндя топчу бюлмяляри ( сол ъинащ групу)
6 ядяд гцдрятли топ„ъябщя хяттиндя
2 ядяд гцдрятли топ„Хырдалан ятрафында
Шимал групу ещтийаты
25-ъи табор
26-ъы табор
28-ъи табор
Сцвари минбашы Зещни бяй дястяси
Тцрк ясирляриндян ибарят пийада бюлцйц
Мцряттяб сцвари алайы (19-ъу вя 42-ъи бюлцклярдян ибарят иди.
19-ъу бюлцк Шимал групунун саь ъинащында иди)
Азярбайъан милли сцвари бюлцкляри( бир алай щалында)
Лязэи сцвари алайы (ики бюлцк олуб бири Бакынын шималындакы силащлы мцсялман ящалини топламаг цзря Маштаьа ятрафына эюндярилмишди)
9-ъу Гафгаз алайынын пулемйот бюлцйц
Сумгайыт дястяси( мцфрязяси)
38-ъи алайын 1-ъи таборундан бир пийада бюлцйц
Милли кюнцллц сцвари тагымы
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Бир аьыр пулемйот тагымы
Ъянуб группу команданы миралай Щябиб бяй Сялимов
Зирещли гатар „ Путада
Diviziya истещкам бюлцйц „ Путада
28-ъи табордан бир бюлцк пийада
Ялятдя дяниз
Бир тагым сцвари
сащилинин мцшащидя
2 ядяд рус сящра топу
вя мцдафиясиндя
Бунлардан башга 38-ъи алайын 3-ъц табору Шамахы йолу иля
Бакыйа доьру ирялилямякдя иди. 27-ъи таборун ики бюлцйц ися гатарла
Эянъядян Бакыйа доьру йола салынмышды (35).
Беляликля, йухарыдакы дюйцш ямри вя гцввяляр тяртибаты цмумиляшдирилдикдя мялум олурду ки, 5 август дюйцшц яряфясиндя 4-ъц,
10-ъу вя 36-ъы табордан ибарят 13-ъц алай Гурд гапысы даьынын 763
рягямли йцксяклийи ятрафындадыр. 38-ъи пийада алайынын 2-ъи табору
13-ъц алайын ещтийатына верилмишди. Бу алай дюйцш заманы 17 ядяд
мцхтялиф топларла щимайя олунмалы иди. Дюйцшцн ясас аьырлыьы бу
алайын цзяриня дцшдцйцндян Шимал групунун ещтийаtыны тяшкил едян
25-ъи, 26-ъы вя 28-ъи таборлар онун саь ганадынын архасында йерляшдирилмишди. 19-ъу сцвари бюлцйц дя 13-ъц алайын саь ганадында
мювге тутмушду.
10-ъу Гафгаз пийада алайы 29-ъу вя 60-ъы таборлары иля 13-ъц
Гафгаз алайынын сол ъинащы иля Хырдалан арасындакы ъябщя хяттиндя
мювге тутмушду. Алай дюйцш вахты 8 ядяд топла щимайя олунмалы
иди. Онун ещтийатына 38-ъи пийада алайынын 1-ъи табору верилмишди.
Тяркибиндя 42-ъи бюлцк галмыш мцряттяб сцвари алайы, бир алай
шяклиндя груплашдырылмыш олан милли сцвари гцввяляр, Лязэи сцвари
алайынын бир бюлцйц, тцрк ясирляриндян ибарят бир пийада бюлцйц иля
9-ъу Гафгаз алайынын пулемйот бюлцйц сцвари минбашы Зещни бяйин
рящбярлийи алтына верилмиш вя бу гцввяляр Шимал групунун сол ъинащында, Хырдалан кяндинин шимал щиссясиндя, Масазыр кянди йахынлыьында йерляшдирилмишди.
Сумгайыт стансийасынын шималында ися 38-ъи пийада алайынын 1-ъи
таборундан бир бюлцк, бир милли сцвари тагымы вя бир пулемйот тагымы мювге тутмушду. Щ.Сялимовун командасы алтында олан Ъянуб
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групу ися Ялятля Бакы арасында мювге тутараг дяниздян баш веря
биляъяк тящлцкянин гаршысыны алмалы иди (36).
Гафгаз Ислам Ордусу команданы Нуру паша да 5 август дюйцшцня
бюйцк ящямиййят верирди. О эцман едирди ки, инэилис гошунларынын илк
дястяси Бакыйа эятирилмямишдир вя буна эюря шящярин мцдафия хяттиндя чох ъидди кейфиййят дяйишикликляри баш вермямишдир. Бу ися Бакы
цзяриня уьурлу щцъум цчцн зямин йарада билярди (37).
Сящяр тездян саат 4.25-дя башлайан дюйцшлярдя яввялъя Гафгаз
Ислам Ордусу щиссяляри щярби тяшяббцсц яля алдылар. Онларын цстцнлцйц бцтцн ъябщя хятти бойу щисс едилмякдя иди. Илк зярбялярдян
сонра «Сентрокаспи» гошунлары тядриъян эери чякилмяйя башлады.
Хцсусян 13-ъц алай ъябщясиндя дцшмян гцввяляри даща чох эери
чякилмишди. Байыл ятрафындакы йцксякликляр бу алайын ялиня кечди.
Бурадан шящяри вя Хязяр дянизиндяки эямиляри артыг айдынъа
мцшащидя етмяк олурду. Ъябщянин мяркязиндя, Гурд гапысы кечидиндя дя щцъум уьурла башлады. Бу истигамятдя «Сентрокаспи» гошунлары Саллахана вя гябиристанлыьа тяряф эери чякилмякдя иди. Яля
кечирилян телефон данышыгларындан анлашылырды ки, дцшмян ъябщясиндя
эцълц тялаш вардыр. «Сентрокаспи» гошунларынын командирляри вязиййятин хейли мцряккяб олдуьундан шикайятлянирдиляр. Дюйцшлярин
беля уьурла башладыьы цчцн иди ки, Шярг ъябщяси команданы Бакынын
эцълц бир даьынтыйа мяруз галмадан яля кечириляъяйини эцман
едирди (38).
Tezliklə «Сентрокаспи» гошунларынын Гурд гапысы даьы boyunca
узанан биринъи мцдафия хятти яля кечирилди. Qarшыda «Сентрокаспи»
гошунларынын икинъи мцдафия хятти yerləşirdi. Анъаг вахт кечдикъя
дцшмян гцввяляри тялаш вязиййятиндян чыхырды. Бу дюйцшдя Бакынын итириля биляъяйиндян горхан «Сентрокаспи» лидерляри, онун ордусунун рящбярляри бцтцн имканларыны Шимал групунун щцъумунун
гаршысыны алмаьа йюнялтди. Буна эюря эетдикъя онларын мцгавимяти
дя артырды. Бу мцгавимяти гырмаг вя дюйцшц уьурла сона чатдырмаг цчцн Шимал групунун yetərincə топ мярмиляри yox idi. Ъяббяхана тцкянмякдя иди. Она эюря дя топчуларын пийадалары щимайя
етмяси зяифлямякдя иди. Беля бир мягамда Бакы мейданларында
гярар тутмуш болшевик гцввяляри дя Гафгаз Ислам Ордусуна гаршы
дюйцшя эирдиляр. Чцнки Гафгаз Ислам Ордусу гошунларынын Бакы
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цзяриня башланан уьурлу щцъуму болшевикляри вя кечмиш комиссарлары да ъидди тяшвишя салмышды. Шящярин алынаъаьы тягдирдя щагг
диваны гаршысында дайанмалы олаъагларындан горхан кечмиш комиссарлар сярянъамларында олан гцввялярдян истифадя етмяк гярарына
эялдиляр. С.Шаумйанын тяклифи иля Петров эямиляря йцклянмиш бир
батарейаны шящяр мейданларындан бириндя дюйцш вязиййятиня эятирди. Топларын атяшини низамламаг цчцн батарейа командири автомобиля миниб Байыла гядяр симли рабитя хятти чякди. Онун ишаряси иля
атылан мярмиляр Гафгаз Ислам Ордусу бюлмяляринин ян сых йерляриня дцшдц (39). Нятиъядя щям 10-ъу Гафгаз алайынын, щям дя
13-ъц Гафгаз алайынын бюлмяляриня аьыр иткиляр yetiрилди. 10-ъу алайын беш ядяд пулемйоту тамамиля, диэярляри ися гисмян сырадан чыхарылды. 13-ъц алайын бир сыра пулемйотлары да топ атяшляриндян
хараб олду. Бюлмялярин груплашдырылмасы вя йенидян дюйцшя атылмасы иля Сентрокаспи гошунлары тядриъян Шимал групунун сол ъинащында гцввя цстцнлцйц йаратмаьа наил олдулар вя саат 11 радяляриндя 29-ъу табор да 13-ъц алайын сол ъинащында дюйцшя гошулду. Бундан бир гядяр яввял 29-ъу вя 60-ъы таборларын цзяриня
олмуш щцъум 10-ъу алайын ещтийатында сахланылан 38-ъи алай таборунун дюйцшя гошулмасы иля дяф едилмишди. Анъаг нювбяти щцъум «Сентрокаспи» гошунларынын топларынын вя пулемйотларынын даща тясирли атяшляри иля мцшайият олундуьу цчцн онун гашысыны алмаг
мцмкцн олмады. Шимал групунун ещтийатында сахланылан гцввялярин намялум сябябляря эюря дюйцшя салынмамасы 10-ъу алайын
бцтцн мцгавимятини гырды вя яввялъя бу алай, онун ардынъа ися
13-ъц алай бир нечя эцн ярзиндя Гурд гапысы йцксякликляриндя ялдя
етмиш олдуглары бцтцн мювгеляри тярк етдиляр(40).
5-ъи Гафгаз diviziyaсынын яркани-щярб ряиси Рцшдцнцн фикринъя,
Шимал групунун бюлмяляри, хцсусян 10-ъу вя 13-ъц алайлар бюйцк
иткиляря мяруз галдылар. «Сентрокаспи» гошунлары Гурд гапысы йцксякликляри бойунъа йерляшян мцдафия мювгелярини няинки Шимал
групу бюлмяляринин ялиндян алдылар, щятта яэяр тягиб давам етдирилсяйди, Гафгаз Ислам Ордусу гцввяляри Щейбят„Биляъяри дямирйолунун гярбиндяки йцксякликляр цзяриндян дя говула билярди (41).
Яслиндя, Гафгаз Ислам Ордусу щиссяляриня еля бир зярбя вурулду
ки, онлар дямир йолу хяттинин гярбиндяки йцксякликлярдян дя гярбя
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тяряф чякилмяк ниййятиндя идиляр. Анъаг Шярг ъябщяси команданлыьынын забитляринин сяйляри иля щиссялярин бу щярякяти дайандырылды вя онлар дямир йолунун гярбиндяки йцксякликлярдя мювге
тутдулар.
Саат 17.00-да Шярг ъябщяси команданы Мцрсял бяй дюйцшлярин
эедиши барядя Ислам Ордусу команданы Нуру пашайа беля бир рапорт эюндярди:
«1. Тяяррцзцмцз кямали-мцвяффягиййятля давам едирди. Ясасян, Ъянуб групунун дцн васил олан сящра вя рус даь топларында вя
диэярляриндя мювъуд ъяббяхананын тцкянмяси биззярур топчу атяшинин кясилмяси долайысы иля сярбяст галан дцшмян бидайятдя 10-ъу
алай ъябщясиня вя ъинащына вя бир аз сонра да 13-ъц алай ъябщясиндя пяк фаиг гцввялярля мцгабил тяяррцзя кечмиш вя гитяат
топчу атяшинин щимайясиня мяруз олмадан чякилмяк мяъбуриййятиндя галмышдыр.
2. Индики щалда сярф едилян гейрятля Щейбят„Биляъяри дямир йолунун гярбиндяки йцксякликлярдя йерляшдирилмишдир.
3. Гцдрятли вя Шнайдер топлары ъяббяханасызлыг цзцндян эерийя
алынмышдыр...» (42).
«Сентрокаспи» гцввяляри августун 5-дя ахшама йахын, саат
17.00-да Биляъяри„Хырдалан арасында да щцъуму эенишляндирмяйя
ъящд эюстярди. Бурада Масазыр ятрафында йерляшмиш олан Зещни бяй
дястяси иля «Сентрокаспи» бюлмяляри арасында дюйцш ахшама кими
давам ется дя, ъидди бир мювге дяйишикликляри баш вермяди. Бу
мялуматы Орду команданлыьына чатдыран Мцрсял бяй ону да ялавя
едирди ки, бу эцн Бакыйа ялавя инэилис гошунлары эятирилмишдир.
«Сентрокаспи» гцввяляри Биляъяри ятрафында зирещли гатардан, Байыл
тяряфдя ися дяниздя дайанан эямилярин топларынын атяшляриндян истифадя етмякля нювбяти щцъума щазырлашырлар. Мцрсял бяйин фикринъя,
яэяр бу щцъум сящяриси эцн баш версяйди, онда Бакы ятрафындакы
Гафгаз Ислам Ордусу гцввяляринин вязиййяти чох мцряккябляшя
билярди. Она эюря дя Мцрсял бяй йени гцввялярин Бакы ятрафына
эюндярилмяси хащиши иля Нуру пашайа мцраъият едирди (43).
Эцн ярзиндя баш верян дюйцшлярин эедишиндя 9 забит шящид
олмуш, 19-у йараланмыш, сырави щейятдян 139 няфяр шящид олмуш,
444-ц йараланмыш, щейванлардан 43-ц юлмцш, 32-си йараланмыш,
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19-у йоха чыхмыш, 485 маузер тцфянэи, 62 рус тцфянэи, 3 аьыр
пулемйот, 4 револвер вя с. сырадан чыхмышды(44). Башлыъасы ися Гафгаз Ислам Ордусу гцввяляриня аьыр мяняви зярбя вурулмушду.
Гошун щиссяляриндя вя бюлмяляриндя йаранмыш олан аьыр психоложи
вязиййяти вя бцтцнлцкдя 5-ъи Гафгаз diviziyaсынын дурумуну августун 6-да ъябщя хяттиня эялмиш Ислам Ордусу яркани-щярб ряиси
Назим бяй беля тясвир едирди: «Ики эцн сусуз вя йийяъяксиз, дюрд
саат да йайа йцйцряряк бу эцн юйнядян сонра Гобуйа, йени тутулаъаг мювгейя эялдим. Ясэяр йорьун, зайиат фазла, мянявиййат
гырыгдыр. Дцшмян тягвийя алмыш, щярякятиндя интизам вар вя
мигдары 1000-я йахындыр. Иашя вя судан зящмят чякмирся дя ъяббяханасызлыг, яр вя субай азлыьы аъы сонуълар доьураъаг бир щалдадыр. 15-ъи пийада тцмянинин камилян вя топ башына 850 мярми иля
Батум„Тифлис йолу иля эятирилмясини эярякли эюрцрям. 5-ъи Гафгаз
тцмяни мювъудунун йарысыны зайиат вя хястялик нядянийля (сябябийля„ред.) зайе етмишдир» (45).
Бакы цзяриня щцъумун уьурла баша чатдырылмасы цчцн инди бура
тякъя йени гцввяляр эятирмяк дейил, щям дя мювъуд олан гцввялярин мяняви-психоложи дурумуну бярпа етмяк, онлара гялябя инамы гайтармаг лазым иди. 5 август щцъумундан бир нечя эцн сонра
Гафгаз Ислам Ордусу дюйцшчцляри арасында йайылмыш олан бир мцраъиятнамянин мязмуну да еля бу мягсядя хидмят едирди. Тцрк ясэяриня цнванланмыш олан щямин мцраъиятнамянин мятни ейниля
ашаьыдакы кими иди:
«Бакы дейилян милйон вя милйард шящяринин гапылары юнцндя
эцнлярдян бяри зяфяр гушунун ганадыны йахаламаг истяйян Тцрк
ордусуна!
Бу эюзял кюнцл гапысы шящярини яэяр сиз зябт етмясяниз, Тцркцн, вя ордусунун шяряфини инди ичиндя булундуьунуз хяндякляря
эюмяъяксиниз. Яэяр сиз бу сярвят вя алтун шящярини зябт етмясяниз, севэили бюйцк вятянимизя ян гиймятли бир щядиййя етмяк
фцрсятини гачырмыш олаъагсыныз. Яэяр сиз йашыл дянизин бу мяшщур
шящярини зябт етмясяниз, Гафгаз тцркляри вя Тцркцстан мцсялманларынын гялбиня сапланмыш олаъаг зящри-хянъярин цзяриня «Ейващ
ки, Тцрк бизя имдада эялмяди» ъцмляси йазылмыш olacaqdır. Гафгаз фярйад едяъяк, Тцркцстан аьлайаъагдыр. Яэяр сиз бу бюйцк ис534

лам шящярини зябт етмясяниз, Аллащ дейянлярин варлыьыны сянаятли
шцкцрлярля ортадан галдыран вя галдырмаг истяйян дцшмянляр юндян вя архадан сизи сараъаг вя гыъырдайан дишляр йени зцлмляр цчцн
биленмиш олаъагдыр. Яэяр сиз дямир олуклардан дцнйайа дювлят ахыдан вя сцлщцн тярязисиндя чох аьыр басаъаг олан бу щярб шящярини
зябт етмясяниз, тарихин щцзурунда мящъубаня йеря бахаъагсыныз.
Вя бу эцн дост-дцшмян мямлякятляриндя ян кичик бир евдя ян ишсиз адамларын беля дилляриндя эязян Бакы шящяри щадися вя щаиляси,
тцрклярин бозгунлуьуйла битмиш олаъагдыр. Дцшмянляр язим вя пяк
язим бир зяфярин анахтарыны (ачарыны„ред.) ялляриня кечирмиш олдугларыны бялкя дя аз щаглы олараг елан едяъяклярдир.
Достлар беля бир зайедян щасил олаъаг щайыфларыны эизлямяйяъякляр вя бизи шямлярийля гящр едяъякляр.
Ей тцрк ясэяри! Яэяр сян бу шящяри алмасан, Бакыда сянин цчцн
щазырланан сцфряляр мцсафирсиз галаъаг, сянин цчцн тикилян ялбясяни
дцшмян эейяъякдир. Сянин цчцн йапылан адаклар (vədlər–red.)
йериня эятирилмяйяъяк, сянин айаьына кясиляъяк гурбанлар дцшмяня галаъагдыр. Сянин цчцн щазырланан алтун кясялярини дцшмян
йаьма едяъякдир. Яэяр сян бу шящяри алмасан, ислам эялинляринин
дувагларыны кафирляр йыртаъаг, йеня мцбаряк ислам ганлары гырмызы
шяраблар кими вящши ишэянъяляр уьрунда ахаъагдыр. Сянин зяфярин
цчцн дуайа галхан ялляри залымлар кясяъякдир.
Яэяр сян бу сары ишыгла алтун шящяри алмасан, гадынлар сачларыны
йолаъаг, аьылларыны гейб едяъякляр. Индийя гядяр ахан ганлар бош
йеря ахмыш олаъаг. Сян дя бу тозлу-торпаглы йерляр ичиндя пяришан
вя сяфил галаъагсан. Тцркцн эюзлярини ойуб ипликляря дцзян дцшмянляря байрамлар щазырлайаъагсан.
Фягят сян, ей тцрк ясэяри, инэилислярин эцъцнц кянди зорунла Чанаггалада гырдын. Ян бюйцк щярб эямиляринин бюйцк эцлляляриня
айларъа доьуш эярдин. Кцтцламаредя 14 минини ясир алдын. Гаршыдакы дцшмянин чохуну„ермяниляри бялкя, Азярбайъандан, Гарсдан
бяри юнцня гатараг та бу шящяря дикдин. Тцрк адыны бюйцдян Чанаггала, Кцтцламаре, Галичийа, Румынийадан сонра Гафгаза эяляъяк вя Бакы шящяри дя иэидлик таъынын бир алмазы олаъагдыр. Ал Бакыны! Вятяниня бир алтун ярмаьан апар» (46).
Бязи тцрк тядгигатчыларынын фикринъя, бу мцраъиятнамя Бакыда
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йашайан азярбайъанлылар тяряфиндян йазылмыш вя бцтцн тцрк ясэярляриня цнванланмышды (47). Анъаг бу мцраъиятнамя еля Османлы забитляринин юзляри тяряфиндян дя тяртиб едиля билярди. Мцраъиятнамянин архивдя сахланылан нцсхяси кимся тяряфиндян имзаланмамышдыр. Онун бязи мягамлары вя дили бу мцраъиятнамянин
Османлы забитляри тяряфиндян тяртиб едилдийини эцман етмяйя ясас
верир. Анъаг бу щеч дя о демяк дейилди ки, Бакыда йашайан
азярбайъанлылар тцрк гошунларынын тезликля шящяря эирмясини истямирдиляр. Азярбайъан халгы Бакынын азад едилмясини вя бу шящярин
мцстягил Азярбайъан дювлятинин пайтахтына чеврилмясини сябирсизликля эюзляйирдиляр. Бу мясяля Азярбайъанын талейцклц мясяляси иди вя Азярбайъан халгы бу мясяляйя щеч дя биэаня дейилди. 5
август дюйцшцндян ики эцн сонра Истамбулда олан М.Я.Рясулзадядян Хариъи Ишляр назири М.Щ.Щаъынскинин адына дахил олмуш мяктубда Бакынын няйин бащасына олурса-олсун азад едилмясинин зярурилийи беля тясдиглянирди: «Щансы йолла, няйин бащасына олурса олсун
Бакы тезликля тутулмалыдыр. Якс тягдирдя баш вермиш факт гаршысында
чятин вязиййятдя галарыг». М.Щ.Щаъынскийя цнванланмыш башга бир
мяктубунда ися М.Я.Рясулзадя беля йазырды: «Яэяр Бакы алынмаса, щяр шей битди. Ялвида, Азярбайъан» (48).
2. Бакы ятрафында щярби шяраит вя шящяр цзяриня гяти
щцъума щазырлыьын давам етдирилмяси
5 август дюйцшцндян сонра Бакы ятрафнда бир мцддят нисби
сакитлик oldu. «Сентрокаспи» вя инэилис гошунлары щямин эцн газанмыш олдуглары щярби уьуру сонрадан эенишляндирмяйя ъящд эюстярдилярся дя, Гафгаз Ислам Ордусу щиссяляри онлара лазыми ъавабы верир вя ейни заманда юз мцдафия мювгелярини мющкямляндирмяйя
чалышырдылар. Йени щцъума тяшяббцс эюстярилмядян ясас диггят
гцввялярин истиращятиня вя бярпасына, ъябщя хяттиня ялавя щисся вя
бюлмялярин эятирилмясиня йетирилирди. 5 август дюйцшцндян сонра истяр ъябщя команданлыьы, истярся дя Ислам Ордусу команданлыьы
беля бир гянаятдя иди ки, ялавя гцввяляр эятирилмядян Бакынын
азад едилмяси щеч дя асан олмайаъагдыр. Орду яркани-щярб ряиси
Назим бяйин Шярг ъябщясинин дуруму барядя йухарыда тохунулан
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6 август тарихли телеграмында Бакы ятрафына 15-ъи diviziyaнын бцтцнлцкля эятирилмясини мягсядяуйьун билирди.
Ислам Ордусу команданы Нуру паша ися Бакы цзяриня щцъумун
уьурла баша чатдырылмасы цчцн ялавя 5000 няфярлик пийада гцввяляринин, 2 сящра батарейасынын, 4 аьыр батарейанын, бир тяййаря дястясинин, бир телефон бюлцйцнцн, 28 мин ядяд топ мярмисинин, 1000
сандыг маузер эцллясинин, рус пийада тцфянэи цчцн 500 сандыг эцллянин, арха хидмятинин тяшкили цчцн 20 йцк автомобилинин эюндярилмясини мягсядяуйьун билирди (49).
Нуру паша бу тяклифи 3-ъц Орду команданлыьы гаршысында галлдырырды. Бу тяклиф дахилиндя хатырланан 4 аьыр батарейанын Ялятля Пута
стансийалары арасында, дянизин сащили бойу йерляшдирилмяси нязярдя
тутулмушду. Чцнки «Сентрокаспи» эямиляри дяниздян бу сащяни
чох ъидди нязарят алтында сахлайырдылар. Бу да щямин сащядя дашынмаларын щяйата кечирилмясини чох чятинляшдирирди.
Гафгаз Ислам Ордусунун мющкямляндирилмяси цчцн Шярг ордулар групу команданлыьы тяряфиндян бир сыра гярарлар гябул едилди.
Яввялъя 9-ъу Ордудан 107-ъи Гафгаз алайынын Азярбайъана
эюндярилмяси ямр олунду. Бу алайын шяхси щейятинин сайы 1200 няфяр мигдарында иди. Алайда 12 ядяд пулемйот вар иди. Август айынын 9-да бу алай Гаракилсядян Бакыйа доьру щярякятя башлады(50).
Анъаг Шярг ордулар групу команданы Хялил паша Бакынын азад
едилмяси цчцн бу алайын кифайят етмяйяъяйини йахшы анлайырды. Она
эюря дя Хялил паша 36-ъы diviziyaнын бир алайынын вя diviziya топчу
бюлмяляринин Нуру пашанын сярянъамына эюндярилмяси барядя
9-ъу Орду команданына ямр етди. Бундан башга, Хялил паша Баш
команданлыг вякаляти гаршысында Бакы ъябщясиня йени бир diviziyaнын эюндярилмяси барядя тяклиф галдырды (51).
Нуру паша Хязяр дянизиндя «Сентрокаспи» эямиляринин щакимлийиня сон гоймаг барядя дя лазыми ишлярин эюрцлмясиня чалышырды. Тцркийядян су йолу иля бура эямиляр эятирмяк имканы олмадыьы цчцн Нуру паша тяклиф едирди ки, бир нечя кичик эями парча
щалында Азярбайъана эятирилсин вя Кцр чайы мянсябиндя мювъуд
олан эями тямири заводларында йыьылсын. Сонра да бу эямиляр Хязяр
дянизиндя мягсяди цзря истифадя едилсин(52). Анъаг Нуру пашанын
бу тяклифи щяйата кечмямиш галды.
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Бакы ъябщясинин йени гцввялярля мющкямляндирилмяси цчцн ейни заманда дахили имканлардан да истифадя едилирди. Бу мягсядля
Аьдаш алайынын бюлмяляри Бакы ятрафына эятирилди вя Шярг ъябщяси
команданынын сярянъамына верилди. Шярг ъящбяси команданы Газах вя Эянъя ятрафында топланмыш олан милли гцввялярин дя Бакы
ятрафына эюндярилмясини хащиш етди. Мцрсял бяйин фикринъя, щямин
гцввялярин Бакы ъябщясиня эятирилмяси бурадакы гцввялярин ящвал-рущиййясинин галхмасына мцсбят тясир едярди. Август айынын
6-да Ислам Ордусу команданлыьындан билдирилирди ки, бир щцъум
бюлцйц, дюрд тцфянэ бюлцйц вя бир рус пулемйот бюлцйц Эянъядян
Ялятя йола салынмышдыр. Еля щямин эцнлярдя Нуру паша билдирирди
ки, 7 забит вя 234 няфярдян ибарят олан вя милли гцввялярдян тяшкил
едилян бир дястя Эянъядян гатарла Бакыйа эюндярилмишдир(53).
Бунлардан башга, Бакы ятрафындакы кяндлярдян кюнцллцлярин топланмасы цчцн дя иш апарылырды. Бу мягсядля Лязэи сцвари алайынын
бир бюлцйцня вя бир нечя тцрк забитиня мцвафиг тапшырыглар вериляряк Маштаьа кяндиня эюндярилмишдиляр. Доьрудур, илк эцнляр бу
сащядя нязярячарпаъаг нятиъяляр ялдя едилмяди(54). Анъаг sonradan мялумдур ки, Бакы ятрафында топланмыш олан кюнцллцлярдян хцсуси бир дястя дя тяшкил едилмишди. Бцтцнлцкдя, 5 август дюйцшцндян сонра Бакынын ятраф кяндляринин Сентрокаспи-инэилис гошунларына гаршы фяаллыьы хейли эцълянди. «Сентрокаспи» мянбяляринин
вердийи мялумата эюря, август айынын 10-да Бакынын ятраф кяндляринин азярбайъанлы ящалиси кцтляви шякилдя «Сентрокаспи» щакимиййятиня гаршы чыхышлара башладылар(55).
Йухарыда гейд едилдийи кими, Л.Бичераховун гцввяляри Азярбайъан„Даьыстан сярщядиндя дюйцшляря гатылса да, бу дястянин бир
табору 5 август дюйцшцндя иштирак едирди. Щямин табор, ясасян,
Бакынын вя Муьанын рус ящалисиндян тяшкил едилмишди. Тяхминян
аййарым ярзиндя Бакы ятрафында Гафгаз Ислам Ордусу гцввяляриня
гаршы вурушан бу табор гыса мцддят ярзиндя алайа, сонра да бригадайа чеврилди. Бакы Гафгаз Ислам Ордусу тяряфинндян азад едилдикдян сонра бу бригада Петровска чякилди вя Л.Бичераховун ясас
гцввяляриня бирляшди(56).
Л.Бичераховун ясас гцввяляри иsя Бакыйа дейил, шимала доьру
ирялилядийиндян вя Бакы ъябщясиндян узаг дцшдцйцндян «Сен538

трокаспи» гошунларына йени баш командан тяйин едилди. 5 август
дюйцшцндян сонра «Сентрокаспи» гошунлары цзря верилян илк ямрлярдя баш командан кими полковник Аветисов эюстярилир вя ямрляр
дя онун тяряфиндян имзаланырды(57). Инэилис эенералы Денстервил ися
«Сентрокаспи» гошунларынын баш команданы кими эенерал-майор
Докучайевин адыны чякир. Онун хатиряляриндя Бакы шящяри Гафгаз
Ислам Ордусу тяряфиндян алынан эцня кими Докучайев «Сентрокаспи» гошунларынын баш команданы, полковник Аветисов бу гошунларын гярарэащ ряиси, эенарал-майор Багратуни ися «Сентрокаспи»
щюкумятинин щярби назири кими тягдим олунур(58). Л.Бичераховдан
сонра гошунлар цзря ямрляри баш командан кими Аветисовун имзаламасына эялинъя ися ола билсин ки, йени баш командан тяйин едиляня гядяр о, бу вязифяни иъра етмишди. Аветисовун баш командан кими август айынын 8-дя имзаладыьы 21 сайлы ямр 5 август дюйцшляринин нятиъяляриня щяср едилмишди. Аветисов «Сентрокаспи» гошунларынын фяалиййятини аьыздолусу тярифляйир вя онларын тцрк ордусуна
цстцн эялмясиндян хцсуси разылыьыны ифадя едирди. Башчылыг етдийи
ордунун нятиъялярини габартмаг цчцн Аветисов Гафгаз Ислам Ордусу гошунларынын иткилярини шиширтмякдян дя чякинмирди. Онун
фикринъя, август айынын 5-дя Гафгаз Ислам Ордусу гошунларынын щцъумуну дяф едиб якс-щцъума кечян «Сентрокаспи» гошунлары 12
пулемйот, чохлу щярби яшйалар яля кечирмишди. Эуйа ки, бу дюйцшлярдя 3 тцрк табору мящв едилмиш, 500 дюйцшчц щяйаты иля видалашмалы олмушду. Аветисов щярби уьурун газанылмасы цчцн бцтцн
гошунлара, Петровун дястясиня, Бичерахов дястясинин бюлмяляриня,
Хязяр донанмасына, тяййарячиляр мяктябиня, Кубан тяййаря
дястясиня, ъябщянин тяъщизат щиссясиня, щабеля дюйцшцн уьурла баша чатмасында, йени дястялярин йарадылмасында иштирак едян бцтцн
партийаларын фяалларына миннятдарлыьыны билдирирди (59).
Аветисовун фикринъя, 5 август дюйцшцндя уьур газанылмасынын
ясас сябяби эуйа ки, бцтцн шящярин айаьа галхмасы вя дюйцшя гатылмасы олмушду. О, бцтцн шящяр дедикдя щеч шцбщясиз ки, шящярин
ермяни вя рус ящалисини нязярдя тутурду. Шящярдя йашайан азярбайъанлылар сюзсцз ки, ясасыны ермяниляр тяшкил едян «Сентрокаспи»
гошунлары иля чийин-чийиня азярбайъанлылара вя тцркляря силащ галлдырмаздылар. Эенерал Денстервил дя 5 август дюйцшцнцн уьурла
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баша чатдырылмасында Бакы ящалисинин сяфярбяр олундуьуну йазырды.
Анъаг о, шящяр ящалисинин инэилис гошунларынын Бакыйа эялмясиндян сонра рущландыьыны хцсусиля гейд едирди. Онун йаздыьына эюря,
августун 4-дя полковник Стоксун рящбярлийи алтында Щент алайындан кичик бир дястя Бакыйа дахил оланда шящярдяки шовинист руслар
вя ермяниляр бюйцк бир цмидсизлийя гапылдылар. Чцнки онларын эцманынъа, шящяря сайсыз-щесабсыз инэилис гошуну эялмяли вя гыса
мцддят ярзиндя Гафгаз Ислам Ордусуну Бакы ятрафындан узаглашдырмалы иди. Денстервилин гейдляриня эюря, инэилис дюйцшчцляринин
сайы аз олса да, онларын эцмращ вя шян эюркямляри щямин цмидсизлийя гапыланлара еля бир мяняви-психоложи тясир эюстярди ки, августун 5-дя тцрк гошунлары щцъума кечяндя онларын щамысы силаща сарылдылар вя дюйцшя атылдылар (60).
5 август дюйцшцндян сонра Гафгаз Ислам Ордусу ъябщясиндя
олдуьу кими «Сентрокаспи» ъябщясиндя дя нювбяти дюйцшляря щазырлыг апарылырды. Башлыъа цмид ися йеня дя Бакыйа ялавя эятириляъяк
инэилис гошунларына иди.
İngilislər özləri də Bakıdakı hərbi qüvvələrin sayının artırılmasını vacib hesab edirdilər. Ona görə də avqustun 4-də polkovnik
Keyvortun zabitləri ilə kiçik zabitləri, iki zirehli avtomobil, Denstervil qüvvələrinin zirehli avtomobil dəstəsi, “B” və “C” bölüklərinin heyəti, təşkil edilən pulemyot bölüyü 7-ci Stafford taborunun 140 silahlısı Ənzəlidən Bakıya doğru hərəkətə başladılar və avqustun 5-də bu qüvvələr artıq Bakıda idilər. Avqustun 5-də general
Denstervilin qərargahı da bir neçə gün əvvəl ingilislərin nəzarəti altına düşən Ənzəliyə doğru hərəkətə başladı (61).
Bakıda olan polkovnik Stoks Qafqaz Ordusu qüvvələrinin hücumunun qarşısının alınması üçün bu hissə və bölmələrin yetərli olmamasında Sentrokaspi hökumətinin rəhbərliyinin və daşnak nümayəndələrinin qənaətlərini bölüşürdü. Apardığı müşahidələrindən
sonra polkovnik Stoks hazırladığı raportda vəziyyəti belə xarakterizə edirdi – Biçeraxov öz dəstəsi ilə yenidən Bakıya gələrsə, onda
şəhəri ingilis hərbi qüvvələrinin köməyi ilə qorumaq mümkündür.
Bakıya bir ingilis piyada briqadası göndərilməsini lazım bilirəm.
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Polkovnik Bakı şəhərinin Qafqaz İslam Ordusu tərəfindən azad
ediləcəyi təqdirdə şəhərdəki bütün gəmilərin Krasnovodsk, Astrabad və Ənzəliyə aparılmasını vacib sayırdı. O, eyni zamanda neft
mədənlərinin təxrib edilməsi haqqında da düşünürdü. Lakin neft
mədənlərində çalışan azərbaycanlı və rus fəhlələr bu plana mane
olurdular. Polkovnik Stoks mövcud qüvvələrlə Bakını əldə saxlayacaqlarına heç də əmin deyildi. Ona görə o, zərurət yarananda geri
dönüşün təmin edilməsi yolları haqqında da öz təkliflərini irəli sürürdü (62).
Mövcud qüvvələrlə Bakının əldə saxlanılmasına polkovnik
Keyvort da əmin deyildi. Avqust ayının 7-də ingilis hərbi komandanlığına göndərdiyi teleqramında o bildirirdi ki, Bakının yerli
hərbi qüvvələri ciddi bir təşkilatlanmaya malik deyildirlər və şəhərin saxlanması üçün general Denstervilin bütün qüvvəsinin Bakıya gətirilməsinə ehtiyac vardır (63).
Августун 7-дя эенерал Денстервил Бакыдан эялмиш ермяни щякими Араратйансла эюрцшдц вя она анлатды ки, Гафгаз Ислам Ордусуна гаршы мцгавимяти бцтцнлцкля инэилис гошунларынын цзяриня атмаг
арзусу ябясдир. Инэилис эенералы башлыъа олараг Бакы щюкумятини вя
шящяр ящалисини там сяфярбяр олмаьа вя Гафгаз Ислам Ордусуна
гаршы мцбаризя апармаьа чаьырырды. Эенерал Денстервил Бакы ящалисини Гафгаз Ислам Ордусуна гаршы мцбаризяйя кюклямяк мягсядиля Араратйанса бир мяктуб йазыб верди ки, ону шящяр иътимаиййяти
арасында йайсын. Яслиндя, бу мяктубу Гафгаз Ислам Ордусуна гаршы сямяряли мцбаризя апармаг цчцн Денстервилин тювсийяляри дя
адландырмаг оларды. Инэилис эенералы Бакы ермянилярини тцрк гошунларына гаршы хцсусиля фяал олмаьа чаьырырды: «... Зяннимъя, Бакынын
мцдафияси мцмкцн олан ишдир, дцшмян гцввяляри тяряфиндян шящярин тутулмасы ещтималы ися мяня эюря аздыр. Бир шяртля ки, Бакы
ящалиси бизим дцшмяни дяф етмяк гярарымызы бцтцн гцввяляри иля
мцдафия етмиш олайды. Дцшмян ялейщиня тякъя шящярин горунмасы
кифайят дейилдир. Мцдафия о вахт уьурлу ола биляр ки, Бакынын мцдафиячиляри юзляри щцъума кечсинляр, шящярдян чыхараг дюйцш мейданында дцшмяни мяьлуб етсинляр. Бу мясяля мцдафиячилярин бюйцк щиссясини тяшкил едян ермяниляря хцсусиля аид олмалыдыр» (64).
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Денстервил мяктубунда даща сонра билдирирди ки, Бакы шящяринин
мцдафиясинин тяшкилиндя гцсурлар мювъуддур. Йахын вахтларда
онун табелийиндя олан забитлярин сайы артан кими бу забитлярин
мцяййян щиссясини Бакыйа эюндяряъяк ки, шящярин мцдафиясиндя
олан гцсурлары арадан галдырсын. Инэилис эенералы ону да ялавя едирди
ки, щазырда сярянъамында аз гцввя вар. Бу гцввяляр Иран вя Ираг
ъябщясиня йайылыблар. Бакы иля няглиййат ялагяляри ися чох чятиндир.
Она эюря Денстервил мяктуб васитясиля Бакы ящалисини дя тцрк
гошунларына гаршы бирэя мцбаризяйя чаьырырды. Бунунла бярабяр,
эенерал бакылылара вяд едирди ки, Гафгаз Ислам Ордусу иля мцбаризя
апармаг цчцн ня гядяр гцввя эюндярмяк мцмкцндцрся, ону
едяъякдир (65).
Эенерал Денстервил Гафгаз Ислам Ордусуна гаршы мцбаризянин
уьурла апарылмасы, Бакы шящяринин етибарлы шякилдя горунмасы цчцн
Лянкяран бюлэясиндя йашайан рус ящалисинин щярби гцввяляриня дя
цмид баьлайырды. Яслиндя, 5000 няфярлик щярби дястяси, бир нечя
сящра топу олан бу ящалинин лидерляри юзляри Денстервилля ялагя
йаратмыш вя тцрк гошунларына гаршы бирэя мцбаризя апармаьы тяклиф
етмишдиляр. Онларын нцмайяндяляри август айынын 10-да Денстервилин Ирандакы гярарэащына эялмишдиляр. Бу нцмайяндяляр юзляри иля
инэилис гцввяляри цчцн ун, тахыл вя диэяр ярзаг яшйалары да пай эятирмишдиляр. Муьан русларынын нцмайяндяляри Азярбайъандакы тцрк
гошунларына гаршы бирэя мцбаризяйя щазыр олдугларыны бяйан етдиляр
вя инэилисляря гаршы хош ниййятин нцмайиш етдирилмяси цчцн ики ядяд
кичик эями дя Денстервиля баьышланды. Инэилисляр бирэя щярякятя
разы олаъаглары тягдирдя онлар хащиш етдиляр ки, юнъя Муьана инэилис
щярби тялиматчылары эюндярилсинляр (66).
Эенерал Денстервил бу тяклифи чох бюйцк мямнуниййятля гаршылады. Онун фикринъя, Лянкяранын Эянъя„Бакы дямир йолу хяттинин
саь ъинащында йерляшмяси Гафгаз Ислам Ордусунун архасына зярбя
вурмаьа имкан веря билярди. Бундан ялавя, Муьанда бол тахыл ещтийатларынын олмасы, мянтягянин дянизля баьлылыьы вя нящайят, йахшы
силащланмыш 5 мин няфярлик бир гцввянин Гафгаз Ислам Ордусуна
гаршы вурушмаьа щазыр олмасы ону чох севиндирирди. Эенерал вязиййятля йериндя таныш олмаг цчцн дярщал Муьана инэилис ясэяр вя забитляриндян ибарят кичик бир дястя эюндярди. О, бу дястяйя ики рус
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забити, капитан Степанову вя капитан Гурлйанды да гошду (67).
Лянкяран бюлэясиндя йерли рус ящалисинин миллятчи гцввяляринин
фяаллашмасы барядя Гафгаз Ислам Ордусу команданлыьына да
мялуматлар дахил олурду. Онларын малик олдуьу гцввянин сайы барядя ялдя едилмиш мялумат да Денстервилин эюстярдийи рягямя йахын иди. Щямин гцввянин щеч дя аз олмадыьы вя Гафгаз Ислам
Ордусунун архасына зярбя вурмаг цчцн кифайят гядяр эцъя малик
олдуьу щаглы бир наращатчылыг доьурмагда иди. Кцр чайы мянсябиндяки дюйцшлярдян сонра Салйанда сахланмыш олан азсайлы тцрк-Азярбайъан дястясинин командири Назим бяй Рамазанов Муьан русларынын тяшкилатланмасы барядя мялуматы Орду команданлыьына
чатдырмагла бу гцввялярин тюрядя биляъяйи тящлцкянин арадан галлдырылмасы цчцн ялавя кюмяк эюндярилмясини хащиш етди. Онун вердийи
хябяря эюря, Лянкяранда олан рус гцввясинин сайы 3-4 мин няфяр
щцдудунда олуб 6 ядяд топа, бир нечя пулемйота вя зирещли
автомобилляря малик иди. Бу гцввяляр сон эцнляр хцсусиля фяаллашмыш вя онун бюйцк бир щиссяси Билясувардан Тяклийа адлы мянтягяйя эятирилмишди. Бу мянтягя Билясувардан 24 километр шяргдя иди.
Н.Рамазанова эюря, бу йердяйишмяляр вя фяаллашма Лянкяран
дястясинин щярби ямялиййатлара щазырлашмасы иля баьлы иди. Салйан
дястясинин мющкямляндирилмяси вя Лянкярандакы рус гцввяляринин шимала доьру ирялилямясинин гаршысынын алынмасы цчцн о, конкрет олараг 27-ъи таборун ики бюлцйцнцн вя пулемйот тагымынын Путадан вя бир пийада бюлцйцнцн ися Эянъядян эюндярилмясини хащиш
едирди (68).
Н.Рамазановун мялуматы дярщал Орду команданлыьынын диггятини ъялб етди. Бакы цзяриня гяти щцъума щазырлыг эюрцлдцйц бир
вахтда ордунун башлыъа няглиййат хятти олан Бакы„Эянъя дямир
йолунун Лянкяран истигамятиндян щяр щансы бир тящлцкяйя мяруз
галмасынын арзуедилмяз олдуьу цчцн Салйан ятрафына ялавя гцввяляр эятирилмяси гярара алынды. Анъаг бу йардымын Бакы ятрафындакы гцввяляр щесабына дейил, Гаракилсядян йола салынмыш олан
107-ъи алай щесабына едилмяси мягсядяуйьун билинди. Орду команданынын бу мясяля иля баьлы мцвафиг ямриндя дейилирди:
«1. Гаракилсядян эялмякдя олан 1200 мцщариб мювъудлу
107-ъи алай Шярг ъябщяси команданынын ямриндя олмаг цзря
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Салйан мянтягясиня вя Ялят„Пута сащил гисминя мямур едиляъякдир. Ишбу алайын илк эяляъяк табору Щаъыгабула чыхарылараг Салйана
эедяъякдир. Буну мцтяагиб Салйанда булунан 5-ъи diviziyaйа
мянсуб гитяат Бакы ъябщясиндяки алайларына илщаг едяъякдир.
Салйанда булунан даь-топчу тагымы галаъагдыр.
2. 107-ъи алайын икинъи эяляъяк табору Ялят„Пута гисмини тяслим
алаъагдыр. Ялятдя булунан Ислам Ордусу щцъум бюлцйц иля макиналы тцфянэ бюлцйц мювгейинин тяслиминдян сонра Йевлах стансийасына нягл олунаъаг вя даща ъянубда Бярдя мювгейиня эедяряк
бурада Аьдаш милис бюлцйц Ялятдя 107-ъи алайын ямриндя галаъагдыр. Алай бу бюлцйцн тялим вя тярбийясини тямин едяъякдир.
3. 107-ъи алайын цчцнъц эяляъяк табору вя алай пулемйот бюлцйцнцн Салйана эюндярилмяси лазым эюрцлмязся, Шярг ъябщяси ещтийаты олмаг цзря Эцздяк кяндиня эедяъякдир.
4. Шярг ъябщяси команданлыьы Салйан„Ялят„Пута гисминдя
булунан 5-ъи diviziya гитяатынын мювгеляри 107-ъи алай тяряфиндян
тяслим алындыгдан сонра Бакы ъябщясиня ъялб едиляъякдир.
5. Шярг ъябщяси команданлыьы минбашы Назим бяй Рамазанову
ящалийи-исламиййяйи идаря етмяк вя Лянкярана гаршы бир щярякаты
щазырламаг вя тядгиг етмяк цзря Лянкяранын гярбиндяки даьлара
эюндяряъякдир» (69).
Ямрин сонунъу бянди иля Орду команданлыьы Шярг ъябщяси команданлыьындан тяляб едирди ки, Назим Рамазанов Лянкяранын
гярб щиссясиндяки даьлыг мянтягяляря эетсин вя бурадан Лянкярандакы рус гцввяляриня гаршы даща тясирли тядбирлярин щяйата кечирилмясиня рящбярлик етсин. Анъаг Шярг ъябщяси команданлыьы Назим бяй Рамазановун Салйан ятрафына ъямляшдирилян Ислам Ордусу бюлмяляриня рящбярликдя сахланылмасыны мягсядяуйьун билди
вя бу барядя Орду команданлыьы гаршысында мясяля галдырылды.
Чцнки йухарыдакы ямря ясасян мцдафия тядбирляри эюрцлдцйц
тягдирдя Лянкярандакы рус гцввяляринин шимала доьру щярякят
тящлцкясини етибарлы шякилдя истисна едирди. Нуру пашанын бу ямри иля
ъянубдан эюзляниля биляъяк тящлцкяйя гаршы икигат вя чох ъидди бир
мцдафия сядди чякилмиш олурду. Бу мцдафия сядляриндян бири Салйан
мянтягясиндян, Кцр чайы бойунъа кечирдися, диэяри Ялят„Пута дямир йолу бойунъа гурулмалы иди.
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5 август дюйцшц яряфясиндя инэилис гошунларынын Бакыйа аз бир
щиссяси эятирилмишди. Бура эюндярилмяси нязярдя тутулан гцввялярин дашынмасы бцтцнлцкдя августун 17-дя баша чатды. Щямин эцн
эенерал Денстервил дя Бакыйа эялди вя инэилис гошунларынын
фяалиййятиня рящбярлийи юз цзяриня эютцрдц. 39-ъу бригаданын
щиссяляриндян тяшкил олунмуш бу дястяйя Денстервилин юзцнцн
йаздыьына эюря, 1000-я йахын ясэяр вя забит, бир нечя топ вя
зирещли автомобил дахил иди (70). Сентрокаспи диктатурасынын рящбярлийи ъябщянин инэилисляря табе етдирилмяйяъяйини, йалныз онларын нцмайяндяляринин ъябщя гярарэащына дахил етдириляъяйини
билдирсяляр дя (71), яслиндя, инэилислярин эялмяси иля Бакынын
горунмасынын тяшкили онларын нязаряти алтына кечди. Инэилис гошунларынын команданлыьы ики мясялянин щяллиня хцсуси диггят йетирирди.
Биринъиси, Бакы ятрафында мцдафия ишляринин дцзэцн гурулмасы,
икинъиси ися «Сентрокаспи» гошунларынын тякмилляшдирилмяси вя
эцъляндирилмяси. Биринъи мясяля иля баьлы Денстервил щяля Иранда
оларкян ондан юнъя Бакыйа эялмиш полковник Кейворт шящяр
ятрафындакы мцдафия хяттинин вя гурьуларынын мцфяссял хяритясини
щазырлайыб она эюндярмишди. Хяритядян мялум олурду ки, «Сентрокаспи» гошунларынын мцдафия хятти, ясасян, даш гайалыгларын вя
йцксякликлярин цзяриндян кечир. Йалныз Байыл тяряфдя вя шимал
ъинащда мцдафия хятти нисбятян дцз яразидян кечирди. Мцдафия
хяттинин цмуми узунлуьу 21 мин йард иди. Кейворта эюря, мцдафия
сянэярляриндя атяш нюгтяляри чох пис тяъщиз олунмушду. Бурада
мювге тутан дюйцшчцнцн Гафгаз Ислам Ордусу бюлмяляринин
щярякятини сярбяст излямяк имканы йох иди. Тящлцкясизлийя риайят
етмяли олсайды, бу дюйцшчц йалныз эюйя эцлля ата билярди. Гаршы
тяряфи сярраст нишан алмаг цчцн сянэярдян галхмалы иди ки, бу да
тящлцкяли иди. Полковник Кейвортун фикриня эюря, мцдафия
сянэярляри гуруларкян орада етибарлы атяш мювгеляри йарадылмамышды. Бу сянэярлярдя пулемйотлардан да сямяряли шякилдя
истифадя етмяк мцмкцн дейилди. Мцдафия хяттиня тиканлы мяфтиллярин чякилмямяси, сянэярляр арасында ялагялярин олмамасы да
инэилис забитлярини разы салмырды.
Бакы ятрафындакы мцдафиянин тяшкилиндя инэилис щярбчилярини наращат едян ъидди мясялялярдян бири дя Гафгаз Ислам Ордусу мюв545

геляринин щяддян артыг шящяря йахын олмасы иди. Онларын фикринъя,
Ислам Ордусу мювгеляринин шящяря бу дяряъядя йахын олмасы Бакынын мцщцм обйектляринин истянилян вахт бомбардман едилмяси
тящлцкясини артырырды. Хцсусиля дя Бакынын гярбиндяки мювгеляр шящяря хейли йахын иди. Она эюря инэилисляр чох истяйирдиляр ки, Гафгаз
Ислам Ордусу гцввялярини дайандыглары мювгелярдян бир гядяр эери чякилмяйя мяъбур етсинляр. Анъаг ону да йахшы билирдиляр ки, буну етмяк еля дя асан олмайаъагдыр (72).
Бакыйа илк эялмиш олан Шимали Стаффорд алайынын бюлмяляри шящярин мцдафия хяттинин сол ъинащына эюндярилди. Бу алайын 100 няфярлик бир дястяси ися ъябщянин мяркязиня йахын олан бир сащяйя эюндярилди.
Бу ишлярля бярабяр, инэилис щярбчиляри ейни заманда «Сентрокаспи» гошунларынын йенидян гурулмасына вя онларын зярбя эцъцнцн
артырылмасына чалышырдылар. Йерли гошунлар арасында мювъуд олан щярби интизамын сявиййяси инэилис щярбчилярини хейли наращат едирди. Эенерал Денстервилин фикринъя, бу вязиййят давам етдийи щалда онлар
Гафгаз Ислам Ордусу щиссяляринин тязйигиня чох да мцгавимят
эюстяря билмяздиляр. Онун йаздыьына эюря, 22 таборда груплашдырырылан бу гошунун ясэяр вя забитляри инэилислярин Бакыйа эялмясиндян сонра вахтларынын чохуну истиращятдя кечирир, истядикляри вахт
истядикляри йеря эедиб-эялирдиляр. Бу ися инэилис щярбчилярини щеч дя
тямин етмирди. Эенерал Денстервиля эюря, йерли гошунлар даьыныг
силащлы дястяляри хатырладырдылар вя онлара щеч дя архайын олмаг
олмазды. Щеч шцбщясиз ки, эенерал Денстервил инэилис бюлмялярини
тярифлямяк, сонрадан дцчар олдуглары мяьлубиййяти сыьорталамаг
цчцн “Сентрокаспи” гошунларынын дюйцш имканларыны мцяййян дяряъядя гараламагдан да чякинмирди. Чцнки 22 таборлуг бир гцввяни бу шякилдя щесабдан силмяк щягигятя щеч дя уйьун дейилди.
Бакыйа эялян инэилис гцввяляри дярщал мцдафия мювгеляриня
эюндярилди вя онлара мцдафия хяттинин даща да тякмилляшдирилмяси
тапшырылды. Эенерал Денстервил дя Бакыйа эялян кими бурадакы
фяалиййятини мящз мцдафия хяттинин юйрянилмясиндян башлады.
Тямас хяттинин сол ъинащында йерляшдирилмиш олан Шимали Стаффорд
алайынын бюлмяляри Бибищейбят ятрафындакы йцксякликлярдя мцдафия
хяттини кифайят гядяр тякмилляшдирмишдиляр. Бу йцксякликлярин йер
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гурулушундан мювгелярин гурулмасы заманы дцзэцн истифадясиня
диггят йетирилмишди. Газылмыш вя мющкямляндирилмиш сянэярляр
щям сямяряли атяш ачмаьа, щям дя Гафгаз Ислам Ордусу щиссяляринин топ атяшляриндян горунмасына имкан верирди. Шимали Стаффорд
алайынын саь ганадында ермяни табору мювге тутмушду. Ермяни табору да мцдафия мювгелярини кифайят гядяр мющкямляндирмяйя
наил олмушду. Сонра мцдафия хятти Гурд гапысы кечидиндян
башлайыб шимала доьру узанан сярт гайаларын цзяриндян кечирди.
Тябии шяраити бахымындан бу ярази аз гцввя иля етибарлы мцдафия
олунмаьа имкан верирди. Инэилис щярбчиляринин йаздыьына эюря, бу
яразиляр дя Шимали Стаффорд алайынын бюлмяляри иля йерли бюлмялярин
нязаряти алтында иди. Сонра гаршы тяряфляр арасындакы тямас хятти
Биляъяринин гярбиндян Палчыг вулканына доьру, орадан да Бинягяди
йцксякликляри ятрафына вя орадан да шяргя, дянизя доьру узанырды.
Шимали Стаффорд алайынын кичик бир дястяси дя Палчыг вулканы ятрафындакы мцдафия хяттинин мцдафиясиня ъялб едилмишди. Бура ейни
заманда йерли гцввялярдян ики табор эюндярилмишди. Сонрадан
Бакыйа эялян Вервик вя Уорчестер таборлары да мящз бу мювгеляря эюндярилди. Инэилис гошунларынын бу ъцр йерляшдирилмяси
демяк олар ки, сон ана кими дяйишмяз галды. Юн хятдя олан инэилис
гошунларына рящбярлийи полковник Кейворт, бцтцнлцкдя ися пийада
бригадасына командирлийи полковник Фавиел едирди (73).
Гафгаз Ислам Ордусуна гаршы етибарлы гцввя цстцнлцйц йарадылмасы цчцн щям «Сентрокаспи» рящбярлийи, щям дя инэилис гошунлары мювъуд олан башга имканлары да нязярдян кечирирдиляр. Август
айынын икинъи йарысында эенерал Денстервил дяниз йолу иля Даьыстана
сяфяр едиб орада Л.Бичераховла эюрцшмяк вя сонра онун гцввяляри
иля эери гайытмаг истяйирди. Лакин Хязяр дянизиндя болшевик эямиляри тящлцкясинин олмасы ону бу планы щяйата кечирмяйя имкан вермяди (74).
«Сентрокаспи» рящбярлийи ейни заманда шящяр ящалисинин даща
эениш шякилдя силаща сарылмасына чалышырды. Бунун цчцн щям сяфярбярлик апарылыр, щям дя тяблиьат ишляри эенишляндирилирди. Август
айынын орталарында шящяр ятрафында сянэяр тутмуш бир сыра щисся вя
бюлмялярин шяхси щейяти бу мягсядля шящяр ящалиси арасында юз бяйаннамялярини йайдылар. Щямин бяйаннамядя дейилирди: «Биз,
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ъябщянин мцдафияси цзря 1-ъи вя 2-ъи нцмуняви алайларын дюйцшчцляри (юн мювгелярдяки гошунларын ветеранлары), щабеля 2-ъи вя 4-ъц
бюлцклярин пулемйотчулары дцшмянин цч тяряфдян бизи ящатя етдийи,
дцшмянин мцщасиря щялгясинин ятрафымызда даща да сыхлашдыьы,
мярмилярин шящярин кцчяляриндя партладыьы индики мягамда силащ
тутмаьы баъаран бцтцн вятяндашлары, вятяни севян щяр бир адамы,
гялбиндя Русийанын ниъаты цчцн щяля дя гыьылъым йанан шяхсляри чаьырырыг ки, ъябщяйя эялсин вя юз марагларыны горусун. Щазыркы мягамда чыхышлар вя митингляр цчцн артыг вахт йохдур. Щамы бир няфяр
кими ъябщяйя эетмяли вя юз доьма шящярини горумалыдыр...» (75).
«Сентрокаспи» диктатурасынын рящбярляри кечмиш Бакы комисссарларынын ялиндя олан силащлары вя гцввяляри дя Гафгаз Ислам Ордусуна гаршы мцбаризяйя ъялб етмяйя чалышырдылар. Бу ися еля дя асан
мясяля дейилди. Щяля ийулун 31-дя гачмаьа ъящд эюстярян кечмиш
комиссарлар эери гайтарылдыгдан сонра августун 3-дя С.Шаумйан
мяслякдашы Тер-Габриелйанла икиликдя кечмиш силащдашларыны атараг
йенидян гачмаьа ъящд эюстярди (76). Анъаг бу дяфя дя онлар
«Сентрокаспи» эямиляри тяряфиндян сахланылараг эери гайтарылдылар.
Нювбяти гачмаг ъящдиндян сонра «Сентрокаспи» рящбярляри кечмиш комиссарлара вя онларын мяслякдашларына билдирдиляр ки, яэяр
фяалиййятляри барядя щесабат тягдим етсяляр вя ялляриндяки силащла
щярби техниканы тящвил версяляр, онда онларын Бакыдан эетмясиня
етираз етмязляр. Кечмиш комиссарлар буна разы олдулар вя щятта
Петров йазылы шякилдя илтизам да верди ки, ихтийарында олан бцтцн силащлары, щярби техниканы вя диэяр лявазиматы тящвил веряъякдир.
«Сентрокаспи» рящбярлийи ися явязиндя истядикляри вахт кечмиш
комиссарлара щярякят цчцн 10 ядяд эями айыраъаьыны вяд етди (77).
Анъаг август айынын 10-да Бакы болшевикляринин партийа тяшкилаты гярара алды ки, «Сентрокаспи Диктатурасы»на щеч бир силащ верилмясин вя щакимиййяти йенидян яля алмаг мягсядиля шящярдя вятяндаш мцщарибясиня щазырлыьа башлансын. Партийа тяшкилаты ейни
заманда шящярин тярк едилмясини гярара алды. Август айынын 13-дя
кечмиш болшевикляр 19 эямийя йцкляняряк йенидян гачмаьа ъящд
эюстярдиляр. Бу дяфя дя онлар тутулуб эери гайтарылды вя Петровун
дястяси тярк-силащ едилди. Кечмиш комиссарлар ися якс-ингилабла мцбаризя цзря фювгяладя комиссийанын истинтагына верилдиляр (78).
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Истяр Гафгаз Ислам Ордусу гцввяляри, истярся дя «Сентрокаспи» вя
инэилис гцввяляри эяляъяк фяалиййятляри цчцн щазырлыг апардыглары бир
вахтда гаршы дайанан тяряфляр арасында кичикмигйаслы мювге дюйцшляри давам едирди. Бу дюйцшляр, ясасян, даща йахшы мювгелярин
яля кечирилмяси цчцн апарылырды. Бу истигамятдя гаршыйа гойулан
планын мащиййяти барядя Нуру паша беля йазырды: «Дцшмян дямир
йолунун шяргиндя вя Бакынын гярб сыртларындакы тящкиматы шимала
узадараг Абшерон йарымадасыны гярбя гаршы мцдафия цчцн дцз бир
мцдафия хятти тясися чалышырды. Биз дя щям бу тящкимата мане
олмаг вя щям дя дцшмяни шимал вя шярг-шималдан ишьал етмяк
цчцн Абшерон йарымадасынын шярг вя шималындакы ислам кяндляриндя тяшкилат йапараг Сураханы, Сабунчу, Балаханы, Бинягяди тяряфляриндя ъябщя тяшкили иля дцшмяни иъааза башладыг. Бакы ъябщяси
шящяря пяк йахын олдуьундан щцъум ъябщяси олараг бурасыны мцнасиб эюрцрдцк. Щяр ня гядяр 5 август щцъуму иля дцшмянин
нязяри бу ъябщяйя ъялб едилмиш иди, дцшмянля арамызы айыран
дямир йолу вадисинин умаъларынын пяк сярп булунмасындан бурасы
щцъума пяк мцсаид дейилди. Яразинин бу хцсусиййятиня тящкимат
ялавя едилдийи тягдирдя бу ъябщядян йапыла биляъяк щцъумун мцвяффягиййятля нятиъялянмяси ещтималы мяшгуг булунурду. Бинаянялейщ бурада тящкимат йапдырмагдан сярфи-нязяр етдирмяк
цчцн дцшмянин нязяр-диггятини ъялб едяъяк вяъщи иля Биляъяри вя
Бакынын шимал ъябщясиндя тяряфимиздян фяалиййятя кечилмиш иди.
Тяшяббцсляримиз лазым олан тясири йапмыш вя дцшмян дя Биляъяри
стансийасы шималындакы Йанардаь вя даща шяргдяки Бинягяди сыртларында вя Биляъяри стансийасы ъивары иля ъянубдакы сыртлара ящямиййят
вермяйя башламышды» (79).
Анъаг мювге дюйцшляринин тяшяббцсчцсц тякъя Гафгаз Ислам
Ордусу гцввяляри дейилди. Эенерал Денстервил дя шящярин ялдя сахланылмасынын ян йахшы йолларындан бирини фяал мцдафиядя эюрцрдц.
Имкан йарандыгъа «Сентрокаспи» вя инэилис бюлмяляри дя щцъума
кечир, щярби тяшяббцсц эенишляндирмяйя, мцщасиря щялгясини даща
да архайа атмаьа чалышырдылар. Щяля август айынын 6-да «Сентрокаспи» вя инэилис гошунлары Шимал групунун 60-ъы табору бюлмяляриня
щцъума кечдиляр. Бу щцъумда онлары бир зирещли гатар да мцшайият
едирди. Гысамцддятли дюйцшдян сонра «Сентрокаспи» вя инэилис
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гцввяляри эери чякилмяк мяъбуриййятиндя галдылар. Зирещли гатар
Хырдалана доьру ирялиляйяркян дямир йолунун сюкцлмцш щиссясиндя
гязайа уьрады вя юндяки бир вагон чеврилдикдян сонра Зирещли
гатар йенидян эери, Биляъярийя чякилди. Чеврилмиш вагонун ичярисиндян 75 мм-лик бир топ, цч ядяд пулемйот, рус пулемйоту цчцн 7
сандыг эцлля вя с. яшйалар яля кечирилди. Баш верян дюйцшцн эедишиндя 60-ъы табордан 3 няфяр шящид олду, 6 няфяр ися йараланды (80).

Bakıya çıxarılmıĢ ingilis hərbi qüvvələrinin komandanı
general Denstervil
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Ъябщянин диэяр сащяляриндя дя атышмалар давам едирди. Хцсусян Пута„Ялят дямир йолу хятти «Сентрокаспи» вя инэилис гошунларынын нишанэащы алтында иди. Дямир йолунун бу сащяси щям дяниздян, щям дя щавадан арамсыз атяшя тутулурду. Августун 7-ня кечян эеъя йаралылары дашыйан гатар «Сентрокаспи» эямиляри тяряфинндян атяшя тутулду. Нятиъядя 13 няфяр шящид олду. Эцндцз ися башга бир гатар тяййаря бомбардманы алтына дцшдц. Бу дяфя ися 7 няфяр шящид олду. Ялят мянтягяси юзц дя «Сентрокаспи» тяййаряляринин щцъумуна мяруз галды. Пута„Ялят сащясинин бомбардман
едилмяси августун 8-дя дя давам етди (81).
Августун 9-да Нуру паша тяряфиндян имзаланан ямрдя Бакы шящяри цзяриня гяти щазырлыьын давам етдирилмяси истигамятиндя нялярин щяйата кечирилмясинин ваъиб олдуьу вурьуланырды. Шящяр ятрафында ъяряйан едян просесляри вя бурадакы щярби шяраити ятрафлы тящлил
етдикдян сонра Орду команданы Нуру паша беля бир гянаятя эялмишди:
«1. Ъяббяхана мювъудуна нязярян дцшмянин тящкимат йапмасына мане олмаг вя атяшля дцшмян батарейаларыны кяшф вя онлары
мящв етмяк;
2. Ясэяр, забитан вя ящалидян мцнасиб вя етимада шайан кимсялярин Бакыйа эюндяриляряк дцшмянин гцввяти вя ямялляри щаггында айдын мялумат топламаг. Бунун цчцн сярф олунаъаг пул
ордудан вериляъяк;
3. Эеъя вя эцндцз фяаланя кяшф йапараг дцшмянин ишьал вя тящким етмякдя олдуьу мювгелярин вя тящкиматын дяряъяси щаггында
даима мялумат алмаг вя буну давам етдирмяк;
4. Гитяатын тяяррцз мейлини мцщафизя вя тянмийя етмяк. Йахында тяяррцз цчцн тязя гцввяляр эяляъяйиндян Бакыйа тяяррцзц-гятинин щансы тяряфдян иъра едилмяси иъаб едяъяйи щаггында
тящгигат вя кяшф иъра етмяк. Буна эюря дюрд сящра вя ики аьыр топчу батарейасы цчцн мювге интихаб етмяк;
5. Булунулан хятти тящким едяряк пяк фаиг бир тяяррцзя гаршы
ялдя гцввя булундурмаг, бунун цчцн ъябщянин гцввятли тящкими
иля аз пийада вя пулемйотла мцщафизяси вя яразинин тябии мцдафияйя ялверишли мящялляриндя аз гцввя тяхсиси вя мцгабил тяяррцзляр
цчцн даща эеридя топлу ещтийат гцввяляри булундурмаг» (82).
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Августун 10-да ъябщянин шимал сащясиндя «Сентрокаспи» вя
инэилис гошунлары хейли фяаллыг эюстярдиляр. Эцндцз саат 11 радяляриндя 150„200 няфярлик бир дястя Маштаьа кянди ятрафында гярар
тутан Лязэи сцвари алайынын мювгеляриня щцъум етди. Бу дястянин
тяхминян 50 няфяри сцвари иди вя 3„4 пулемйота малик иди. Анъаг
Лязэи алайынын сцвариляри щцъуму уьурла дяф етди вя «Сентрокаспи»
гцввялярини эери чякилмяйя мяъбур етди. Щямин истигамятдя
тякрарлана биляъяк нювбяти щцъумларын гаршысынын етибарлы алынмасы
цчцн Шярг ъябщяси команданлыьы Маштаьа ятрафындакы мювгеляри
мющкямляндирмяк ямри верди. Бу ямря ясасян Лязэи сцвари
алайынын бир бюлцйц Хырдалана апарылды. Явязиндя ора бир пийада
бюлцйц вя бир пулемйот тагымы эюндярилди (83).
Августун 10-да «Сентрокаспи» вя инэилис гошунларынын 150
няфярлик сцвари дястяси Щаъы Щясян кянди ятрафындакы мювгеляря
дя щцъум етди. Шимал групунун бурада йерляшян гцввяляри бу щцъуму дяф етдиляр. Ялят„Пута сащясиндяки мювгеляри бомбалайан
«Сентрокаспи» тяййаряляриндян бири щямин эцн сярраст атяшля вурулуб мящв едилди (84).
Августун 11-дя Маштаьа кянди цзяриня щцъум йеня давам етдирилди. Дцшмянин бу сащяйя хцсуси диггят йетирмясини нязяря алараг 38-ъи алайын 2-ъи табору иля бир ядяд Шнайдер даь топу ора эюндярилди. «Сентрокаспи» гцввяляринин апардыьы топ атяшляриня эюря
мцяййянляшдирилмишди ки, онларын 6 топу Байылда, дюрд ядяд топу
Салйан гышлалары ятрафында вя бир нечя топу да Биляъяри ятрафында
йерляшдирилмишди (85).
Августун 11-дя «Сентрокаспи» гошунлары команданлыьы Пута„Ялят сащясиня десант чыхармаьа ъящд эюстярди. Эцндцз саат
1-дян сонра 50-йя гядяр силащлы эямилярдян сащиля чыхсалар да, Ъянуб групунун табелийиндя олан Зирещли гатарын арамсыз атяшляриндян сонра эери чякилмяйя мяъбур олдулар (86).
Август айынын 13-дя Маштаьа ятрафына эюндярилмиш олан гцввяляр бир дястядя бирляшдириляряк Маштаьа дястяси адландырылды. Шярг
ъябщяси команданы Мцрсял бяйин ямри иля 38-ъи алайын 2-ъи таборунун командири гаймягам Щясян бяй бу дястянин командири
тяйин едилди. Минбашы Тофиг бяйя ися мювге команданлыьы щяваля
олунду. Еля щямин эцн миралай Щябиб бяй Сялимов Эянъяйя апа556

рылды. Онун йериня ися Ъянуб групунун команданы вязифясиня Ъямил Ъащид бяй тяйин олунду. Августун 13-дя 106-ъы пийада алайы,
сящяриси эцн ися 107-ъи алай Азярбайъан яразисиня дахил олду. Щямин алайлар Аьстафада гатарлара миндирилиб ъябщя бюлэясиня йола
салынды (87).
Август айынын 15-дя «Сентрокаспи» вя инэилис гошунлары бюлмяляри Бузовна„Мярдякан ятрафында фяаллашмаьа ъящд эюстярдиляр.
Маштаьа дястясинин бюлмяляри онларын гаршысыны няинки алды, ейни
заманда Лязэи алайынын сцвариляри тяряфиндян ичярисиндя ики инэилис
щярбчиси олан бир миник автомобили дя яля кечирилди(88).
Ютян эцнляр ярзиндя мювге дюйцшляринин апарылмасы иля бярабяр, 5-ъи Гафгаз diviziyaсынын команданлыьы Бакы цзяриня гяти щцъумун неъя тяшкил едилмяси барядя дя мювъуд олан тяклиф вя мцлащизяляри юйрянир вя цмумиляшдирирди. Ялдя олунан гянаятляр
системляшдириляряк августун 15-дя Орду команданлыьына тягдим
едилди. 5-ъи diviziya команданлыьы беля бир гянаятя эялмишди ки,
Бакы цзяриня гяти щцъум мцтляг Азярбайъана эятириляъяк йени
тцрк diviziyaсы иля бирликдя щяйата кечирилмялидир. 5-ъи diviziyaнын
Бакынын гярб тяряфиндя сахланылмасы, йени эяляъяк diviziyaнын ися
Бакынын шимал тяряфиня эюндярилмяси мягсядяуйьун билинирди. Гяти
щцъума башламаздан яввял Биляъяринин шималындакы Йанардаь
йцксяклийинин, щабеля Binəqədi–Xırdalan хяттинин тутулмасы йени
эяляъяк diviziyaнын илкин вязифяси сайылырды. 5-ъи diviziya команданлыьынын гянаятинъя, бунунла йени diviziya щям гяти щцъум
цчцн ялверишли мювге тутар, щям дя ясас щцъумун бу истигамятдян
щяйата кечириляъяйи барядя дцшмяндя йанлыш тясяввцр йаратмагла
онун ясас гцввяляринин бурайа ъялб олунмасына йол ачарды. Беля
олдуьу тягдирдя эцман едилирди ки, 5-ъи diviziyaнын дюйцш сащясиндя икиалайлы бир гцввя топчу атяшляринин щимайяси иля Гурд гапысы йцксяклийини даща асанлыгла яля кечиряъякдир. Бу щадися щцъумун икинъи эцнц баш вермяли иди. Бунунла, дцшмян чашгын щала
дцшя билярди. Цчцнъц эцн ися щяр ики истигамятдя сцрятли щцъум давам етдирилмяли иди. 5-ъи diviziya Бакынын гярбиндян, о бири diviziya ися Биляъяри истигамятиндян щцъуму давам етдирмяли иди. Бу
щцъумун щяйата кечирилмясиня Бакы ятрафындакы кяндлярдян топланмыш гцввялярин ъялб олунмасы да нязярдя тутулурду (89).
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Бакынын шималында адлары чякилян мянтягяляр вя мювгеляр шящярдян нисбятян узаг олсалар да, щямин мянтягялярдя мющкямлянмяйин Бакынын горунмасы истигамятиндя мцщцм щярби ящямиййятя малик олмасы «Сентрокаспи» вя инэилис гошунлары команданлыьы тяряфиндян дя кифайят гядяр реаллыгла гиймятляндирилирди. Мящз
еля онун цчцн иди ки, 5 август дюйцшцндян сонракы мювге дюйцшляри, ясасян, бу сащядя баш вермишди. Эенерал Денстервилин йухарыдакы гейдляриндян дя эюрцнцрдц ки, «Сентрокаспи» вя инэилис гошунлары Абшерон йарымадасында олан Гафгаз Ислам Ордусу щиссялярини вя бюлмялярини гярбя доьру, Бакы„Сумгайыт йолуна тяряф сыхышдырараг мцдафия мювгелярини шимала галхан дцз хятт цзря гурмаг истяйирдиляр. Она эюря дя бу сащядя дюйцшляр эетдикъя даща
да фяаллашырды. Бу ъящят нязяря алындыьы цчцн иди ки, Маштаьа
дястяси хейли эцъляндирилди. 38-ъи пийада алайынын гцввяляринин яксяриййяти Маштаьа, Фатмайы вя Новханы ятрафында йерляшдирилди.
Маштаьа дястясиня командирлик ися миралай Сялим бяйя щяваля
едилди. Августун 17-ня кечян эеъя саат 4.30-да «Сентрокаспи» вя
инэилис гошунларынын 1 ядяд топу вя 5 ядяд пулемйоту олан 500 няфярлик пийада вя 100 няфярлик сцвари гцввяси Фатмайы кянди цзяриня щцъума кечди. Щямин гцввяляр Фатмайынын бир километр ъянубунда олан йцксякликляря гядяр ирялиляйя билмишди. Щцъумун
гаршысынын алынмасы цчцн Fatmayı ятрафына Шимал групунун
ещтийатындан бир бюлцк эюндярилмяси вя Новханы ятрафында олан
2-ъи мцряттяб сцвари алайынын щцъума гошулмасы ямр едилди. Ейни
заманда «Сентрокаспи» вя инэилис гошунларына да ялавя кюмяк
эялди. Бу гцввялярин сайы 1500 пийадайа вя 250 сцварийя чатдырылды. Хейли узанан дюйцш «Сентрокаспи» вя инэилис гцввяляринин
йенидян яввялки мювгеляриня чякилмяси иля нятиъялянди. Дюйцшцн
эедишиндя 5 няфяр шящид олду, 20 няфяр ися йараланды. Еля щямин
эцн ярзиндя Забрат вя Биня кяндляри дя «Сентрокаспи» вя инэилис
гошунларынын щцъумуна дцчар олса да, бурадакы мцдафия гцввяляринин мцгавимятини гырмаг мцмкцн олмады (90).
Августун 19-да «Сентрокаспи» вя инэилис гошунлары Маштаьа
ъябщясиндя йенидян бир сыра мцщцм мянтягяляри яля кечирмяйя
ъящд эюстярдиляр. 500 няфярлик пийада, 700 няфярлик сцвари гцввяси
3 зирещли автомобилин мцшайияти иля Маштаьанын ъянубундан Бу558

зовнайа эедян йолла щярякят етмяк истясяляр дя, Маштаьа дястясинин Маштаьа кянди ятрафындакы бюлмяляри, щабеля Биня кянди
ятрафында олан Лязэи сцвари алайынын сцвариляри тяряфиндян сыхышдырылараг эери чякилмяйя мяъбур едилдиляр (91).
Мювге дюйцшляри апармагла бярабяр, Бакы цзяриня гяти щцъумун планынын щазырланмасы цчцн шящярятрафы мювгелярин, яразинин
вя шяраитин юйрянилмяси давам едирди. Бу мягсядля İstambuldan
Османлы Ордусу Цмуми Гярарэащынын щярякят (ямялиййат„ред.)
шюбя мцдиринин мцавини минбашы Сяффят бяй вя Ислам Ордусу
команданлыьы 1-ъи шюбя мцдири Тофиг бяй Бакы ятрафына эялдиляр.
Минбашы Тофиг бяй вязиййятля ятрафлы танышлыгдан сонра августун
21-дя Эянъяйя, Орду команданлыьына ашаьыдакы шифряни эюндярди.
Щямин шифрядя яксини тапан фикирляр йениъя фяхри олараг бир цст рцтбя алмыш Мцрсял паша вя Сяффят бяйля дя разылашдырылмышды:
«Ярази цзяриндяки тядгигатымыздан сонра щцъум щаггындакы
фикрим ашаьыдакылардыр:
1. Пута„Щаъы Щясян хяттини мцдафия етмяк;
2. Щаъы Щясян„Биляъяри хяттинин 2 километр шяргиндяки йол арасындан гяти тяяррцз иъра етмяк. Бунун цчцн Хырдаланын шимал-шяргиндяки 364 вя 311 рягямли тяпяляри зябт вя бу хяттин эерисиндя тяяррцз гцввятлярини щазырламаг вя тяяррцзцмцз мцвяффяг
олмадыьы тягдирдя тутула билмямиз цчцн бу хятти щямян тящким
етмяк.
Гцввялярин тяшкилиня эялинъя:
Мцдафия ъябщясиня бир алай, 364 вя 311 тяпяляринин тяяррцз
хяттиня ики алай вя ъябщя ещтийаты олараг Щюкмялийя бир алай эюндярмяк;
Маштаьа вя Фатмайыда булунан табору тяяррцз хяттинин сол
йаныны щимайя етмяк цзря Бинягядийя чякмяк вя цмумсцвариляри дя (6 бюлцк) Балаханыда ъям етмяк;
763 рягямли тяпянин (Гурд гапысында„М.С.) зябти мцшкцл вя
бир-бири эерисиндя мцкяммял ики хятти-мцдафияйя щаиз бир мювге
олдуьундан бурайа вя онун даща шималына ъясураня уфаг
тяшяббцсляр вя мцхриб бир топчу атяшиля иктифа етмяк;
Мцдафия ъябщясиня 4 Шнайдер вя 4 рус сящра вя Биляъяри
тяряфдян йапылаъаг тяяррцзц-гятини щимайя етмяк цзря бцтцн
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гцдрятли топлары Щаъы Щясянин гярбиндя топламаг, мцтябаги
топчуну тяяррцз голуна истигамятляндирмяк. Бцтцн гцдрятли топ
ъяббяханасынын Гобуда ъямляшдирилмяси мягсядиля дярщал Путайа
эюндярилмяси лазымдыр» (92).
Гафгаз Ислам Ордусу команданлыьы бу тяклифлярля разылашды вя
онларын щяйата кечирилмяси цчцн 107-ъи пийада алайынын Салйанда
вя Ялят„Пута арасындакы таборлары Бакы ятрафына эятириляряк Шярг
ъябщяси команданлыьынын сярянъамына верилмяси гярара алынды.
Щямин таборлар Аьдашдакы Азярбайъан милли гцввяляри иля явяз
едилмяли иди. Орду команданыныn ямри иля Аьдаш сцвари бюлцйц,
4-ъц Аьдаш пийада алайынын 1-ъи вя 2-ъи таборлары, щабеля Аьдашда
олан рус Шнайдер топ тагымы августун 23-дя Ляки вя Уъар стансийаларындан гатарларла йола салынмалы иди. 4-ъц Аьдаш пийада алайынын 1-ъи табору 107-ъи алайын Салйандакы 2-ъи таборуну, Аьдаш
алайынын 2-ъи табору ися 107-ъи алайын Пута„Ялят арасындакы 3-ъц таборуну явяз етмяли иди. Аьдашдан эятирилян Шнайдер топ тагымы
ися Путада йерляшмяли иди (93).
Августун 21-дя Орду команданлыьындан Шярг ъябщяси команданлыьына дахил олан мяктубда билдирилирди ки, йахын вахтларда
Азярбайъана йени гцввяляр эятириляъякдир. Буну Эянъяйя гысамцддятли сяфяр етмиш олан Шярг Ордулар Групу команданы Хялил
паша да тясдиг етмишди. Ялавя кюмяк кими Азярбайъана йени бир
diviziyaнын эятириляъяйи нязярдя тутулурду. Она эюря Орду команданлыьына ямр едилирди ки, иримигйаслы дюйцшлярдян щялялик имтина
едилсин, гцввяляр ялдя олан мювгелярдя мющкямлянсин вя дцшмян
щаггында ятрафлы мялуматлар топланмасы давам етдирилсин. Августун 22-дя Орду команданлыьындан дахил олан йени бир ямрдя ися
Бакы цзяриня гяти щцъума щазырлыг мягсядиля бязи тядбирлярин
щяйата кечирилмяси зярури билинирди. Бу тядбирлярин ичярисиндя Хырдаланын шимал-шяргиндя олан 311 вя 364 рягямли тяпялярин ишьалы башлыъа вязифя кими иряли сцрцлцрдц. Ямрдя даща сонра эюстярилирди ки,
Фатмайыдакы гцввяляр Диэаща доьру, Сарайдакы гцввяляр ися Балаханыйа доьру ирялилямялидир. Орду команданлыьы ямр едирди ки, бу
тапшырыглар августун 23-дя иъра едилсин (94).
Анъаг август айынын 23-дя йухарыда адлары чякилян тяпяляр цзяриня щцъум тяшкил едилмяди. Бу да онунла баьлы иди ки, августун
560

22-дя Шярг Ордулар Групу команданлыьында йцксяк вязифя тутан
цч алман забити Бакыйа эялмишди вя онларла бирликдя йенидян Бакы
цзяриня гяти щцъумун щяйата кечирилмяси имканлары юйрянилирди.
Алманийа тяряфи Русийа иля сювдяляшмяйя эирся дя, щисс едирди ки,
бу сювдяляшмя эюзлянилян нятиъяни вермяйяъякдир. Буна эюря дя
щямин сювдяляшмядян истифадя етмякля бярабяр, тцрклярля дя йахынлыьы горумаьа, щеч олмазса Бакы цзяриня щцъумда иштирак етмяк имканыны ялдя етмякля Бакы нефтиня олан цмидини сахламаьа
чалышырды. Бакыйа эялмиш алман забитляриндян бири гаймягам Паракуин Шярг Ордулар Групунун яркани-щярб ряиси иди.
Avqust ayının 22-də qayməqam Parakuinlə Mürsəl paşa Bakı
şəhərinin təhvil verilməsi ilə bağlı Bakıdakı Erməni Milli Şurasına
ultimatum göndərdilər. Ultimatumun mətnindən görünür ki, o, Parakuin tərəfindən yazılıb və Mürsəl paşa da ona öz imzasını atıb.
Alman zabiti bildirirdi ki, hazırda Bakı ətrafındadır və Bakının
döyüşsüz təhvil verilməsi üçün Erməni Milli Şurası ilə danışıqlar
aparmaq istəyir. Ultimatumda bildirilirdi ki, Bakı şəhəri döyüşsüz
təhvil verilsə, onda şəhərdəki ermənilərin təhlükəsizliyinə və əmlaklarının qorunmasına zəmanət verilə bilər. Əks təqdirdə şəhərdə
döyüşlər davam edəcək və nəticədə də erməni həyatı və erməni
əmlakı məhv ediləcəkdir. Sonra konkret olaraq aşağıdakı tələblər
irəli sürülürdü:
1. Bakı şəhərinin salamat şəkildə təhvil verilməsi və bu neft
şəhərindən istifadəyə imkan verilməsi;
2. Sülh və dostluq.
Bu şərtlərə əməl ediləcəyi halda aşağıdakılar vəd edilirdi:
1. Bakıya türk qoşunları yeridilməyəcək. Arzu edildiyi halda
Bakının ətrafı və bütün yolları alman qüvvələri tərəfindən mühafizə edilə bilər;
2. Şəhərin bütün əhalisinin həyatı, əmlakı və azadlığı toxunulmaz qalacaqdır;
3. Şəhərin atəşə tutulması dayandırılacaq;
4. Bağlanmış olan su kəməri dərhal açılacaq.
Sonra təklif olunurdu ki, danışıqların aparılması üçün Xırdalanla Biləcəri arasındakı neytral zonaya nümayəndələr göndərilsin.
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Lakin Erməni Milli Şurası bu təklifləri qəbul etmədi. Əksinə, alınan məktubu «Sentrokaspi diktaturası»na təqdim etdi. Sonra həm
Erməni Milli Şurası, həm də «Sentrokaspi diktaturası» bəyanat yayaraq Bakının təhvil verilməyəcəyini bildirdilər (95).
Август айынын 23-дя тцрк вя алман забитляриндян ибарят мцштяряк груп Бакы ъябщясиндя щярби шяраити диггятля нязярдян кечирдиляр, щансы тядбирлярин неъя иърасы ятрафлы шякилдя эютцр-гой едилди.
Еля щямин эцн Бакыда сахланылан австрийалы ясирляр ичярисиндян бир
забит Qafqaza İslam Ordusu qüvvələri mövqelərinə гачараг «Сентрокаспи» вя инэилис гошунларынын мигдары, имканлары вя йахын планлары барядя мараглы мялуматлар эятирди. Бу мялуматлардан сонра
ъябщядяки шяраити юйрянян забитляр групу беля бир гянаятя эялди
ки, ян йахын вахтларда Бакы цзяриня гяти щцъум тяшкил едилмялидир.
Чцнки Тцркийядян ялавя гцввяляр эяляня кими «Сентрокаспи» вя
инэилис гошунлары да хейли эцъляня билярди. Она эюря дя гярара алынды ки, 311 вя 364 рягямли тяпяляр цзяриня щцъумлар тяхиря салынсын
вя шящяр цзяриня гяти щцъумлар яряфясиндя бурада ялавя иткиляря
йол верилмясин (96).
Шярг Ордулар Групу команданлыьынын тямсилчиси кими ъябщя
хяттиня эялмиш Паракуинин дя Бакы цзяриня гяти щцъумла баьлы юзцнцн мцлащизяляри вя гянаятляри вар иди. Щямин гянатляря эюря, Бинягяди вя Масазыр кяндляринин шималындакы эюллярарасы сащя
Новханыда олан 29-ъу табор тяряфиндян, Масазырын ъянубу 2-ъи
мцряттяб сцвари алайы тяряфиндян нязарят алтына алынмыш, 38-ъи алай
ися 311 вя 364 рягямли тяпялярин шималында йерляшмишди. Бу мянтягяляр нязарят алтында олдуьундан адлары чякилян тяпяляря щцъума ещтийаъ эюрцлмцрдц. Əвязиндя ися тяклиф едилирди ки, бцтцн
сцвари гцввялярини Бакынын шяргиня, диэяр гцввяляри ися Щейбят„Щаъы Щясян хяттиня топлайараг шящяр цзяриня ашаьыдакы шякилдя щцъума başlanılsın:
«а) беш алай( бир табор истисна олмагла) иля Щаъы Щясян, Щейбят
стансийасынын бир километр шималы арасындан фяърля (сящяр тездян„ред.) Бакы истигамятиндя гайят сяри вя шядид бир тяяррцз
йапмаг вя бу гцввядян бир алайы да цмуми ещтийатда тутмаг;
б) бир табор ( 38-ъи алайдан) ики топдан ибарят бир гцввя шимал
кяндляриндяки силащлы ящалинин гисми-язями иля ейни эцндя Забраты
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ишьалдан сонра Балаханы, Сабунчу арасындан Бакы шящяринин шярг
гисминя йцрцйяряк зябт етмяк;
ъ) сцвари алайы ейни эцндя Щювсан кяндиндян, Зыь цзяриндян
Бакыйа ирялилямяк вя Забратдан еняъяк таборла тювщиди-щярякят етмяк;
д) щягиги тяяррцзц иъра едян алайлардан цчцнцн щяр бириня топчу
тагымы вермяк;
е) мцтябаги топчулары да цч груп щалында топчу команданы ямри
алтында тяяррцзц горумаг цзря хятти-яслидя булундурмаг» (97).
Анъаг Орду команданлыьы ня алман забитляринин гянаятляри иля
разылашды, ня дя тцрк забитляринин гянаятляри иля. Августун 25-дя
Ордудан эялян йени бир ямрдя 311 вя 364 рягямли тяпялярин яля
кечирилмяси тякидля тяляб олунурду. Щцъум августун 26-да тяшкил
едилмяли иди. Ямр алынан кими дярщал да онун иърасына щазырлыг
ишляри башланды. Шярг ъябщяси команданынын мцвафиг дюйцш ямриндя щцъумда иштирак едяъяк щисся вя бюлмяляря ашаьыдакы тапшырыглар верилирди„13-ъц алайын табелийиндя олан 6 ядяд Круп даь топу
щцъумдан яввял 364 рягямли тяпяни эцълц атяшя тутмалы вя бурадакы дцшмян гцввяляриня илкин зярбя ендирмякля 38-ъи алайын
щисся вя бюлмяляринин ирялийя щярякятини асанлашдырмалы иди. Маштаьа дястяси ися 311 рягямли тяпянин цзяриня щцъума кечмяли иди.
Бу дястянин кичик бир гцввяси Масазыр вя Мцрдялаби эюлляри арасында йерляшдирилмяли, галан гцввяляр ися 29-ъу таборла бирликдя тяпя цзяриня щцъуму щяйата кечирмяли иди. Ъябщянин сол ъинащында
олан рус топлары Хырдалан ятрафына эятирилмякля онлар щям 13-ъц
алайын 364 рягямли тяпя цзяриня топ щазырлыьыны эцъляндирмяли,
щям дя Биляъяри иля Йанардаь арасындакы яразини нязарят алтында
сахламалы вя Биляъяридян йардым эюндяриляъяйи щалда онлары атяшя
тутмалы иди (98).
Ислам Ордусу команданы Нуру пашанын бу тяпялярин тутулмасына хцсуси диггят йетирмякдя мягсяди Бакы цзяриня гяти щцъум
заманы ъябщянин сол ъинащынын щяр щансы бир тящлцкяйя мяруз галлмасынын гаршысыны алмаг иди. Якс тягдирдя «Сентрокаспи» вя инэилис
гцввяляри щямин тяпялярдя топлар йерляшдирмякля Биляъяри„Хырдалан ятрафындан шящяря доьру щцъумун гаршысыны сахлайа билярдиляр (99). Онун цчцн щцъумун уьурла баша чатмасына да лазыми
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гядяр гцввя айрылды. Анъаг бу гцввяляр щцъумун эедишиндя
гаршыйа гойулан бцтцн вязифялярин иърасына наил ола билмядиляр.
13-ъц Гафгаз алайы топларынын сямяряли атяшляриндян, щабеля дцшцнцлмцш шякилдя щяйата кечирилян щцъумдан сонра саат 11.40-да
артыг 364 рягямли тяпя алынмышды. 311 рягямли тяпянин яля кечирилмяси ися мцмкцн олмады. Маштаьа дястясиня верилмиш 29-ъу таборун щцъуму эцълц мцгавимятля растлашанда ора əlavə qüvvə
эюндярилмяси, 13-ъц алай топларына да бурадакы щцъумун щимайя
едилмяси ямр олунду. 13-ъц алай топларынын бу дяфя кифайят гядяр
сямяряли атяшляр ача билмямяси, «Сентрокаспи» вя инэилис гцввяляриня ялавя кюмяйин эялмяси вя с. цзцндян тяпянин яля кечирилмяси
мцмкцн олмады(100).
Август айынын 26-да баш верян дюйцшляри инэилис эенералы Денстервил дя юз хатиряляриндя ятрафлы тясвир етмишдир. Инэилислярин 39-ъу
бригадасынын командири полковник Фавиелин щямин дюйцшцн эедиши
барядя эенерал Денстервиля йаздыьы рапортунда дейилирди :
«Тцрклярин щцъуму. 26 август 1918-ъи ил.
Палчыг вулканы сащяси Шимали Стаффорд алайынын «Д» бюлцйц тяряфиндян горунурду. Она капитан Спарроу командирлик едирди. Палчыг
вулканынын ъянуб-гярбиндя дцшмянин щярякяти гейдя алынды. О,
сол ъинащда сцвари дястяси олмагла дюрд дцзхятли зянъир шяклиндя
щцъум едирди. Щцъум едянлярин гцввяси тяхминян 1000 няфяр иди.
Щцъум чох эярэин кечирди вя бизим мювгеляримизя тушланан аьыр
вя йцнэцл топларын атяшляри иля щимайя олунурду. Бизим пулемйот
вя тцфянэ атяшляримиз зянъирвари щярякят едян бюлмялярин гаршысыны
хейли сахлады. 1-ъи пост цзяриня беш дяфя щцъум олду. Бешинъи щцъумла бу сащянин мцдафиячиляри сянэярлярдян узаглашдырылдылар.
Эцндцз саат бирин йарысында дцшмян Палчыг вулканынын саь ъинащына чыхмаьа мцвяффяг олараг ора пулемйот йерляшдирди. Онлар 2-ъи
вя 3-ъц постлары ъинащдан атяшя тутдулар. Бу вахт биз дцшмянин сол
ъинащымыза истигамятлянмиш щцъумунун гаршысыны алдыг. Саат 2-нин
йарысында 2-ъи вя 3-ъц постлар дцшмян тяряфиндян тутулду. Бу дюйцшдя йалныз 6 няфяр хилас ола билди. Бцтцн забитляр сырадан чыхарылмышды. Забитлярля бирликдя биз 80 няфяр итирдик. Саат 1.30-да Бакыдан йцк автомобилляриндя эюндярилмиш Шимали Стаффорд алайындан
60 няфяр, Варвик таборундан майор Лейин рящбярлийи алтында 70
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няфяр кюмяк чох эеъ эялиб чыхды ки, вязиййяти дцзялтмяк мцмкцн
олсун. Майор Лейин ямри иля ялавя кюмяк кими саат 3.00-да 9-ъу
Уорчестер алайындан эюндярилян бир бюлцк бизим йанымыза 3.30-да
эялиб чатды. Тясвир олунан дюйцшдян ялавя дцшмян Бинягяди кяндинин шималындакы йцксяклик цзяриня дя щцъума кечди. Бу йцксяклик ермяни табору тяряфиндян горунурду. Палчыг вулканына щцъум
заманы Шимали Стаффорд алайынын бир бюлцйц Бинягяди кяндиня эюндярилди ки, орадакы ермяни таборуна кюмяк етсин. Щямин бюлцк саат
12.15-дя ора чатанда гошунлардан щеч кими тапмады вя юзц йцксяклийя галхмаьа башлады. Бюлцк йцксяклийя галхандан сонра
якс-тяряфдян (шималдан) ора 250 тцрк ясэяринин ирялилядийини эюрдц.
Авангардда олан ясэярляр йцксяклийин тяпясинин бир гядяр ашаьыдан кечян сянэярляриня эириб тцфянэ вя Лцiс пулемйотларындан
эцълц атяш ачдылар. Дцшмян бюйцк итки иля эери говулду» (101).
Başqa bir ingilis mənbəyində isə avqustun 26-da Qafqaz İslam
Ordusu ilə ingilis və Sentrokaspi qüvvələri arasında baş verən döyüş aşağıdakı kimi təsvir olunurdu: ilk hücum səhər saat 10.30-da
cəbhənin cənub-qərbində başladı. Döyüş başlayanda polkovnik
Faviel Palçıq vulkanı ətrafındakı qüvvələrin möhkəmləndirilməsi
üçün Bakıya döndü ki, oradan əlavə bölmələr göndərilməsini təmin
etsin. Mənbə də təsdiq edir ki, Qafqaz İslam Ordusu təxminən 1000
nəfərlik bir qüvvə ilə hücuma keçmişdi. Eyni zamanda təsdiq edilir
ki, Qafqaz İslam Ordusu qüvvələri yüksək əzmkarlıqla vuruşurdular və onları haubitsalar və ağır toplar müşayiət edirdilər. Sentrokaspi qüvvələrinin topları qarşı tərəfin hücumuna maneçilik yaratmaqda gücsüz idi. Yalnız ingilis pulemyotları müəyyən müqavimət
göstərə bilirdi. Qafqaz İslam Ordusu qüvvələrinin beşinci hücum
cəhdindən sonra Stafford taborunun şimal tərəfi mühasirəyə alındı.
Bu da taborun ağır itkilərlə üzləşməsinə yol açdı. Zabitlərin və əsgərlərin yarıdan çoxu sıradan çıxarıldı. Belə olanda ingilislər geri
çəkilməyi qərara aldılar. İngilis mənbəyi təəssüflə qeyd edirdi ki,
Sentrokaspi üzvləri ingilislərin köməyinə gəlmədilər. Hətta Biləcəri stansiyasında olmalı olan iki erməni taboru heç öz mövqelərini
də tutmamışdılar. Yerli topçular da mövqelərə çıxmaqdan imtina
etmişdilər. Günortadan sonra saat 14.30-da mayor Leyin rəhbərliyi
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altında Şimalı Stafford və Varvik taborlarına mənsub olan 70 əsgər
cəbhəyə gətirildi. Həmin dəstə 2 yerə bölündü. Bir hissə Palçıq
vulkanına doğru hərəkət etdi. İkinci hissəni mayor Ley özü ilə Binəqədinin qərbində olan təpəni tutmağa apardı. Həmin təpə də Qafqaz İslam Ordusu qüvvələrinin hücumuna məruz qalmışdı. Böyük
çətinliklə ingilislər bu təpəni qorumağa müvəffəq oldular (102).
Бинягяди йахынлыьындакы 311 рягямли йцксяклик ятрафында ъидди
кяшфиййат иши апармадан щаким нюгтяйя галхмаг ъящди Шярг
ъябщяси гцввяляриня хейли итки иля баша эялди. Ялавя гцввялярин
ъялб едилмяси иля икинъи дяфя тяпяни тутмаг ъящди дя бурада ялверишли мювге тутмуш «Сентрокаспи» вя инэилис гцввяляри тяряфиндян
дяф едилди. Эенерал Денстервилин йаздыгларындан да айдын эюрцндцйц кими тяпянин горунуб сахланмасында инэилис гошун бюлмяляри
хцсуси фяаллыг эюстярирдиляр.
364 рягямли тяпядян эери чякилян инэилисляр Бинягяди кяндинин
шималындан Биляъяри стансийасына эедян хятт цзря мювге тутдулар.
Бу хятт цзря ики йердя мцдафия посту гурулду. Палчыг вулканынын
шяргиндяки нефт буруглары Варвик таборунун бир бюлцйц иля горунурду. Шимали Стаффорд алайынын бир бюлцйц ися бир гядяр ъянубда,
Биляъяри стансийасы йахынлыьында постда дайанмышды. Биляъяри йахынлыьында ещтийат гцввя тяшкил етмяли олан ики табор ися айын 26-да
бура эяlиб чыхмышды. Щямин гцввялярин горхаглыьыны, низамсызлыьыны вурьулайараг эенерал Денстервил гейд едирди ки, инэилис гцввяляри олмасайды, августун 26-да Гафгаз Ислам Ордусу гцввяляри
Бакыйа эиря билярдиляр (103).
Августун 26-да баш верян дюйцшдян сонра «Сентрокаспи» гошунларынын команданлыьы фяаллашан Ислам Ордусу гцввяляриня гаршы
якс-щцъума кечмяк барядя мцфяссял бир ямр щазырлады. Бу ямрдя
«Сентрокаспи» гошунлары «Бакы вя онун районларынын ордусу вя донанмасы» адландырылырды. Щямин дюйцш ямри гаршы тяряфлярин мювгелярини, Гафгаз Ислам Ордусу гцввяляриня мцгавимят эюстярян
«Сентрокаспи» ордусунун тяркибини вя кейфиййятини, онларын гаршыларына гойулан вязифяляри юйрянмяк бахымындан мараглыдыр.
Август айынын 26-да саат 16-да имзаланан бу ямрдя(104) эюстярилирди ки, Гафгаз Ислам Ордусу гошунлары артыг Новханы, Эорадил,
Пиршаьы, Кцрдяханы вя Фатмайы кяндлярини тутмушлар. Фатмайы кян566

диндя топчу батарейасы йерляшдирилмишдир. Маштаьа кяндиндя,
Щюкмяли кяндиндя, щабеля Шабандаь йцксякликляриндяки мювгеляр мющкямляндирилмишдир. Зищли даьы ятяйиндя симли манеяляр
ашкар едилмишдир. Гошунларын команданы ямр едирди ки, планлашдырылан щцъумла Фатмайы, Эорадил вя Пиршаьы кяндляри яля кечирилсин.
Бурадакы эюллярля дяниз арасындакы сащядя мювгеляр мющкямляндирилдикдян сонра щцъум давам етдирилмяли вя Новханы кянди дя
яля кечирилмялидир. Бу тапшырыгларын иърасы цчцн ямялиййат району
дюйцш сащяляриня бюлцнцрдц. Ямрдя щямин сащяляря айрылмыш гцввялярин мигдары вя бу гцввялярин мövqeləri да мцяййянляшдирилмишди.
Подполковник Степановун рящбярлик етдийи Даь дюйцш сащясинин пийада гцввяляриня Бичерахов дястясинин нцмуняви алайынын
ики бюлцйц, инэилис гошунларынын бир бюлцйц, «Сентрокаспи» ордусунун 3-ъц таборунун дюрд бюлцйц, 4-ъц таборун дюрд бюлцйц, 5-ъи
таборун дюрд бюлцйц вя бир йыьма бюлцк, топчу гцввяляриня ися
щярясиндя ики топ олмагла щаубитса батарейасынын, 5-ъи батарейанын,
даь батарейасынын щяр бириндян бир тагым, 6 топу олан инэилис батарейасы вя бир ядяд зирещли автомобил дахил иди. Бу дюйцш сащясиня
сцвари бюлмяляр дя верилмишди.
Саь дюйцш сащяси августун 27-дя Фатмайы, Эорадил вя Пиршаьы
кяндляри цзяриня щцъума кечмяли вя бу кяндляри яля кечирдикдян
сонра орадакы эюллярля дяниз арасындакы сащядя мющкямлянмяли
иди. Щцъумдан яввял эцълц топчу щазырлыьы апарылмалы иди. Фатмайы
кянди тутулан кими Маштаьа дястясиня хябяр верилмяли вя бу дястя
Маштаьа кяндиндян Гафгаз Ислам Ордусу гцввяляринин Новханы
кяндиня тяряф эери чякилмясинин гаршысыны алмалы иди. Фатмайы кяндинин тутулмасы хябярини ешидян кими Маштаьа дястяси Маштаьа
кяндиндяки гцввяляря тяслим олмалары цчцн ултиматум эюндярмяли
вя онлар цчцн верилмиш олан йарым саат битяндян сонра щцъума кечиб кянди тутмалы иди.
Штабс-капитан Фирзадйанын командирлик етдийи Маштаьа дястясиня 20-ъи таборун 7 пулемйоту олан дюрд бюлцйц, 7-ъи таборун ики
бюлцйц, Кешля дястясинин бир бюлцйц, 6-ъы сящра батарейасынын дюрд
топу, инэилис гошунларынын цч пулемйоту, ики зирещли автомобил вя
бир сцвари бюлцйц дахил иди.
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Щцъум цчцн цмуми ещтийат гцввяси дя мцяййянляшдирилмишди.
Бура Бичерахов дястясинин бир алайы, щяр бири дюрд бюлцкдян ибарят
олан 10-ъу вя 15-ъи таборлар дахил иди. Бичераховун дястясиндян
олан алайла 15-ъи табор Ермяникянддя, 10-ъу табор ися Саь дюйцш
сащясинин саь ъинащынын архасында, Биляъяри стансийасы йахынлыьында
дайанмалы иди.
Гафгаз Ислам Ордусу гошун щиссяляри Саь дюйцш сащясинин гаршысында гойулан дюйцш вязифяляринин иърасына мане олмаг цчцн
ъябщянин диэяр нюгтяляриндя щцъума кечярдилярся, онда онлара
мцгавимят эюстярмяк мягсядиля ялавя цч дюйцш сащяси дя йарадылмышды. 1-ъи, 2-ъи вя 3-ъц дюйцш сащяляри гаршылыглы фяалиййят
эюстярилмяси цчцн зярури ялагяляр йарадараг цмуми дюйцш тапшырыьынын иърасына зямин йаратмалы иди.
1-ъи дюйцш сащясиня Бичераховун 1-ъи алайындан бир бюлцк,
19-ъу табордан ики бюлцк, 5-ъи табордан бир бюлцк, 22-ъи табордан ики
бюлцк, партийа дястясиндян бир бюлцк, инэилис гошунларындан бир бюлцк, 2-ъи батарейадан дюрд топ, Клин тагымындан ики топ, Дяниз тяййаря мяктябиндян дюрд пулемйот дахил иди. Полковник Газаровун
командирлик етдийи 2-ъи вя 3-ъц дюйцш сащяляриня ися 4-ъц, 5-ъи ,
16-ъы, 17-ъи, 18-ъи. 21-ъи таборлар, Бичерахов дястясиндян бир нцмуняви табор, Дямир дястя, бир бюлцк, 4-ъц табордан дюрд топ, 5-ъи
батарейадан ики топ дахил иди.
Бунлардан башга, айрыъа топчу дюйцш сащяси дя йарадылмышды.
Бура дахил олан 8 топ, щабеля дяниз щидротяййаря дивизиону вя
Кубан тяййаря дивизиону Гафгаз Ислам Ордусу гцввяляринин Хырдалан йахынлыьында, Шабандаь, Атяшэащ йцксякликляриндя, Сарай вя
Новханы кяндляриндя олан топларыны сусдурмалы иди. «Эюйтяпя» щярби эямиси дя дюйцшцн апарылмасына ъялб олунмушду. Бу эями шящярдян щярякят едяряк Пиршаьы вя Эорадил кяндляри йахынлыьында сащиля йан алмалы, бу кяндляри, щабеля Новханы кяндини топлардан
атяшя тутмалы иди.
«Сентрокаспи» ордусунун августун 27-ня планлашдырдыьы щцъумун талейи барядя фикир сюйлямяк чятиндир. Мювъуд архив сянядляриндя, щабеля тцрк мянбяляриндя, Рцшдцнцн вя эенерал Денстервилин хатиряляриндя бу барядя щеч бир гейд йохдур. Августун ахырларында ъяряйан едян щадисялярдян данышаркян эенерал Денстервил
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августун 26-да вя 31-дя баш вермиш дюйцшлярин цзяриндя дайаныр.
Августун 27-ня планлашдырылан вя инэилис гошун бюлмяляринин ъялб
едилмяси дя нязярдя тутулан бу иримигйаслы щцъум кечирилмиш олсайды, щеч шцбщясиз ки, эенерал Денстервил ону диггятдян кянарда
гоймазды. Она эюря эцман етмяк олар ки, «Сентрокаспи» ордусу
гярарэащынын ямрля рясмиляшдирдийи бу щцъум еля каьыз цзяриндя
дя галды.
Нювбяти иримигйаслы дюйцш тяряфляр арасында август айынын 31-дя
баш верди. Бу дюйцш, ясасян, Бинягяди йцксякликляри ятрафында ъяряйан етди. Анъаг августун 26-сы иля 31-и арасында тяряфляр щеч дя
фяалиййятсиз дайанмамышдылар. Инэилис эенералы Денстервил щямин
мцддят ярзиндя Гафгаз Ислам Ордусу щиссяляринин арамсыз олараг
щцъумлара ъящд эюстярдийини гейд едирдися, 5-ъи Гафгаз diviziyaсы
яркани-щярб ряиси Рцшдц дя юз хатиряляриндя «Сентрокапси» вя
инэилис гцввяляринин хейли фяаллашмасы барядя чохлу фактлара тохунурду (105). Мясялян, августун 27-дя «Сентрокаспи» вя инэилис
гцввяляри 364 рягямли тяпя цзяриня щцъумлар тяшкил етмиш, Маштаьа дястяси арамсыз атяшя тутулмуш, 13-ъц алайын мювгеляриня
топлардан атяш ачылмыш, «Сентрокаспи» тяййаряляри 10-ъу алайын
мювгелярини бомбардман етмиш, эямиляр ися Абшерон йарымадасынын шималында дюйцшя гошулмаьа ъящд эюстярмишдиляр. Августун
28-дя вя 29-да да Бакынын кяндляри ятрафында хейли фяаллыг щисс
едилмишди. Бу мювге дюйцшляриндя «Сентрокаспи»нин тяййаряляри
вя эямиляри дя йахындан иштирак едирдиляр. Августун 30-да Насослу
йахынлыьына йан алан цч эямидян 150„200 няфяр силащлы сащиля чыхмыш, Насослунун 3„4 километр шималында олан Гаратяпяйя гядяр
щярякят етмиш вя бурада щямин гцввяляр Губадан эялян 20-йя
гядяр йцклц арабаларын гаршысыны кясмишдиляр. Сащил мцшащидя постларындан бу барядя хябяр алынан кими дярщал «Sentrokaspi» силащлыларына гаршы гцввя эюндярилди. Бундан башга, 2-ъи мцряттяб
сцвари алайындан да бир бюлцк бир пулемйотла щадися йериня эюндярилди. Сцвариляр чатана гядяр «Сентрокаспи» силащлылары цч арабанын
йцкцнц эямиляря дашыйыб орадан узаглашмышдылар (106).
31 август дюйцшцндян яввял Гафгаз Ислам Ордусунун Бакы
ятрафында олан гцввяляри йенидян груплашдырылды вя цч тактики груп
йарадылды: Шимал, Ъянуб вя Гярб груплары. Шимал групу Хырдаланын
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шимал-шяргиндяки бойун нюгтясиндян башлайыб Мярдякандан кечян вя дянизя гядяр узанан сащядя йерляшмяли иди. Групун командири Осман бяй тяйин едилди. Онун гярарэащы Масазырда иди.
Шимал групу йерляшдийи сащядян шималда олан яразиляри дя мцшащидя алтында сахламалы иди. Гярб групунун сащяси Шимал групунун
Хырдалан ятрафындакы тямас нюгтясиндян башлайараг Пута стансийасына гядяр узанырды. Групун командири Ъямил Ъащид бяй иди.
Ъянуб групу ися Пута иля Ялят арасындакы сащядя йерляшмяли иди.
Групa командир гаймягам Щялим Пяrтюв бяй тяйин олунду. Онун
гярарэащы ися Щаъыгабулда иди. Щаъыгабул„Бакы арасындакы дашынмаларын тящлцкясизлийи бу групун нязаряти алтында иди. Салйанда дайанан дястя дя бу групун табелийиня верилди (107).
Адлары чякилян групларын йарадылмасы вя онларын фяалиййят сащясинин дягигляшдирилмяси иля Бакы шящяри цч тяряфдян ящатя едилди вя
мцщасиря щялгяси гападылды. Гафгаз Ислам Ордусу гцввяляри бу
мцщасиря щялгяси дахилиндя «Сентрокаспи» вя инэилис гошунларынa
zərbə endirərək аддым-аддым шящяря йахынлашмалы иди. Август айынын 31-дя кечирилян дюйцш дя «Сентрокаспи» вя инэилис гошунларынын
нязаряти алтында олан мцщцм мянтягялярин яля кечирилмяси мягсядиня хидмят едирди. Бу дюйцш шимал групунун гцввяляри тяряфиндян апарылмалы иди. Груп командиринин имзаладыьы дюйцш ямриня
эюря, групун щисся вя бюлмяляри бу дюйцшля Digah„Бинягяди хяттиндя мювъуд олан щаким йцксякликляри яля кечирмяли иди. 13-ъц
алай сящяр тездян саат 4-дя щцъума башлайараг Масазыр эюлцнцн
ъянубундан кечмякля Бинягяди тяпясиндя мющкямлянмяли иди.
38-ъи алайын биринъи табору иля 29-ъу табор ейни вахтда дюйцшя башлайараг Бинягяди ятрафындакы диэяр йцксякликляр уьрунда мцбаризя
апармалы иди. Дюйцшя 2-ъи мцряттяб сцвари алайынын бир бюлцйцнцн
ъялб едилмяси дя нязярдя тутулурду. Бу бюлцк пийадаларын газандыглары уьурун эенишляндирилмясиндя иштирак етмяли иди. Дюйцш ейни
заманда групун табелийиндя олан топларын атяшляри иля щимайя олунмалы иди (108).
Августун 31-дя Шимал групунун дюйцш тапшырыьы алан бюлмяляри
щцъума кечдиляр. 13-ъц алайын, 38-ъи алайын биринъи таборунун, щабеля 29-ъу таборун шяхси щейяти бюйцк бир сцрят, ирадя, гятиййят вя
дюйцшкянлик нцмайиш етдиряряк щяля сящяр tezdən Бинягядидяки
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311 рягямли тяпяни яля кечирдиляр. Бу тяпядя мювге тутан
«Сентрокаспи» вя инэилис гцввяляри башланан щцъумун гаршысыны ала
билмяйяряк Биляъярийя доьру эери чякилдиляр.
İngilis hərbçiləri öz aralarında Binəqədi ətrafındakı 311 rəqəmli
təpəni Stafford təpəsi adlandırırdılar. Bir neçə gün ərzində Stafford
taboru hərbçilərinin nəzarəti altında olduğu üçün ona bu ad verilmişdi. İngilis mənbələrinə görə, həmin gün təpəni Stafford alayından Pittinin rəhbərliyi altında olan 80 nəfərlik bir dəstə qoruyur və
Qafqaz İslam Ordusu qüvvələri isə 500 nəfərlik bir qüvvə ilə hücum edirdi. Həmin mənbə də artıq səhər saat 8-də ingilislərin həmin təpədən geri çəkilməli olduqlarını təsdiqləyirdi
Груп команданлыьы 38-ъи алайа ялавя йардым эюндяряряк
ъинащларда олан дцшмян гцввясини эери атмагла эцн ярзиндя Диэащ
вя Мящяммяди кяндлярини тутмаьы вя орада мющкямлянмяйи
ямр етди. Бу гцввяляр ирялийя доьру щярякяти давам етдиряряк эцнцн сонуна Диэащын шимал вя гярб ятрафыны нязарят алтына алдылар.
Щава гаралдыьы цчцн гцввялярин еля щямин мювгелярдя дя эеъялямяси мягсядяуйьун билинди(109). Бунунла да нювбяти щцъумла
Бакы ятрафында бир нечя мцщцм мювгеляр яля кечирилди вя дцшмян
гцввяляри шящяря доьру хейли сыхышдырылды. Башлыъасы ися «Сентрокаспи» вя инэилис гошунларынын мяняви-психоложи ящвал-рущиййясиндя
Гафгаз Ислам Ордусу гцввяляринин гаршысынын сахланмасынын гейри-мцмкцнлцйц барядя артыг бир яминлик йаранмаьа башламышды.
Эенерал Денстервил щямин мювгелярин итирилмясиндя башлыъа олараг «Сентрокаспи» гцввялярини иттищам едирди. Бу дюйцшцн эедиши
иля баьлы о, полковник Фавиелдян алдыьы йазылы рапорту ейниля юз хатиряляриня дахил етмишди. Щямин рапортда дейилирди: «Лейтенант Питтинин командирлийи алтында олан 1-ъи Шимали Стаффорд алайынын 80 няфярлик бир бюлцйцнцн йерляшдийи Бинягяди йцксякликляриндян
тякям-сейряк тцфянэ атяшляри ешидилмяйя башлады. Питти она эцълц
тцрк дястясинин йахынлашмасы барядя мялумат верди. Сящяр саат
6-да икинъи йазылы мялумат дахил олду. Орада билдирилирди ки, 500 няфярлик дцшмян гцввяси йцксяклийин гярб тяряфинин ятякляриндя топлашырлар.
Бцтцн бунлар щаггында мян дярщал дястянин гярарэащына хябяр
вердим. Диэащ ятрафында олан Варвик таборунун бир бюлцйцня ямр
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етдим ки, Бинягяди нефт мядянляринин мяркязиня доьру ирялилясин
вя ещтийат гцввя кими орада галсын. Ейни заманда мян мювгелярин саь сащясинин командири полковник Газаровдан хащиш етдим
ки, зирещли гатары Биляъяри стансийасына щярякят етдирсин вя Палчыг
вулканына гаршы нцмайиш щцъумуна башласын. 12 даь вя сящра топларынын, щабеля пулемйотларын щимайяси алтында саат 6-йа йахын щцъум башлады» (110).
Binəqədi ətrafındakı yüksəkliklərin əldən verilməsindən, habelə
çoxsaylı itkilərin verilməsindən çox təəssüflənən general Denstervil elə həmin gün “Sentrokaspi” rəhbərlərinə məktub göndərdi və
orada ingilis dəstəsinin rastlaşdığı çətinliklərə toxundu. O, xüsusi
olaraq, vurğuladı ki, Bakıya əlavə ingilis qüvvələri gətirilməyəcək
və ona görə də Bakının əldə saxlanması üçün Bakı hökuməti də
lazımi işlər görməlidir: “Bakıdakı ingilis qoşununun daha çox dərəcədə qüvvətləndirilməsi gözlənilmir. Bu sabah Bakı qoşunlarının
əksəriyyəti döyüş olacaq yerdən çəkilmişdir. Şübhəsiz çox yaxın
vaxtlarda dəmir yolu xəttinə çəkilmək lazım gələcəkdir. Bu dəmir
yolu xətti də tutulması hər an mümkün olan son müdafiə mövqeyidir. Hətta o zaman Bakı qüvvələri göstərmədiyi döyüş əzmini
indi göstərərlərsə, qəsəbə və liman yenə xilas oluna bilər. Lakin nə
zaman güllə səsi eşidərkən geri çəkilərsə və daha çox müdafiə
mövqeyi tutacaqlarsa, zaman və can israfı olacaq. Mən qoşunumla
yaxşı bir nəticə əldə edilməsinə qədər müdafiəyə davam arzusunda
isəm də, döyüş niyyətində olmayan qoşunla bu işi görməyə çalışmaq tamamilə bihudədir” (111).
Щава гаранлыг икян Шимал групунун гцввяляри инэилис мювгеляриня хейли йахынлаша билмишдиляр. Инэилис бюлмяляринин иряли чыхарылан пулемйотлары вя топлары щцъумун гаршысыны сахламаьа ъящд
эюстярсяляр дя, ъинащлардан олан тязйиглярин гаршысыны алмаг мцмкцн олмады. Топ атяшляринин сяррастлыьы инэилис бюлмяляринин мцгавимятини хейли зяифлятди. Саат 7.50-дя инэилис бюлмяляри Шимал групунун щцъумуна давам эятирмяйяряк эери чякилмяйя башлады.
Хцсусиля лейтенант Питтинин юлдцрцлмяси бюлмядя бир чашгынлыг
йаратды. Саат 8.30-да тяпяни мцдафия етмяйя чалышан бюлмя ораны
тамамиля тярк етди вя саь ъинаща тяряф эери чякилди. Диэащдакы Вар572

вик таборунун бюлцйц бу мянтягяйя чох эеъ эялиб чатды. Буна
эюря дя онлар дюйцшдя бир дяйишиклик йарада билмядиляр. Полковник
Фавиелин йаздыгларына эюря, саат 11.15-дя Шимал групунун бюлмяляри Варвик таборунун цзяриня щцъум етди. Бинягяди йцксяклийинин итирилмяси, щабеля ермяни щиссяляри тяряфиндян щеч бир йардым эюстярилмямяси Варвик таборуну ъидди тящлцкя иля цзляшдирди.
Таборун щяр ики ъинащы кифайят гядяр мцдафия олунмадыьы цчцн мцщасиря горхусу йаранды. «Сентрокаспи» вя инэилис гцввяляри эери чякиляряк Биляъяри вя Бинягяди кяндинин шярги вя Диэащ кянди арасындакы яразидя мювге тутдулар. Анъаг щямин яразидя дайанмаг да
онлар цчцн тящлцкясиз дейилди. Она эюря дя гярара алынды ки, инэилис
бюлмяляри бир гядяр дя эери чякилсинляр. Беляликля, августун 31-дя
ахшам инэилис бюлмяляри Биляъярийя эялян дямир йолу вя Дярняэцлцн гярб щиссяси арасында мцдафия мювгеляри тутдулар (112).
Августун 31-дя кечирилян уьурлу щцъумда Гафгаз Ислам Ордусу щиссяляринин ялиня 6 пулемйот, хараб олмуш бир сящра топу, йцк
арабалары, 38 мятбях арабасы, хейли эцлля вя мярми кечди(113).
Башлыъасы ися йенидян бир нечя стратежи мянтягя «Сентрокаспи» вя
инэилис гцввяляриндян тямизлянди вя бу гцввяляр йенидян Бакыйа
доьру сыхышдырылдылар. Бу щцъумдан сонра Шимал групунун гцввяляринин вязиййяти беля иди: 107-ъи алай (2-ъи табор истисна олмагла) ики табору иля Бинягядидяки 311 рягямли тяпядя иди. 38-ъи алай
2-ъи табору иля Маштаьада, диэяр таборлары вя 29-ъу табор Диэащын
шималында вя гярбиндя мювге тутмушдулар. 107-ъи алайын 2-ъи табору 38-ъи алайын ещтийатыны тяшкил едирди. 13-ъц Гафгаз алайынын бир
табору 364 рягямли тяпядя, диэяр ики табору ися Шимал групунун
ещтийатында сахланылырды. 2-ъи мцряттяб сцвари алайы иля милли
Азярбайъан сцвари алайлары Фатмайыда, Лязэи милли сцвари алайы ися
Бинядя йерляширдиляр. Шимал групунун 38-ъи алай мянтягясиндя 2
ядяд Круп вя 4 ядяд Шнайдер топу, 311 вя 364 рягямли тяпялярдя
ися 2 ядяд рус даь, 4 ядяд рус сящра вя 4 ядяд Круп топлары вар иди.
Диэяр групларын гцввяляри август айынын сону цчцн ашаьыдакы
мювгелярдя гярар тутмушдулар. Гярб групу цзря „ 9-ъу Гафгаз пийада алайы Пута стансийасы иля Щаъы Щясян кяндинин 3 километр ъянуб нюгтяси арасында иди. 10-ъу Гафгаз алайы (29-ъу табор истисна
олмагла) 9-ъу алайын сол ъинащы иля Хырдаланын шимал-шярг ятяйи ара573

сында иди. Групун табелийиндя 14 ядяд топ вар иди. Ъянуб групунда
ися 4-ъц алайын 2-ъи табору вя Аьдаш сцвари бюлцйц Салйанда, 4-ъц
алайын 1-ъи табору Пута„Ялят арасында, хидмят бюлмяляри Щаъыгабулда вя Эцздякдя йерляшмишдиляр. Групун табелийиндя 8 ядяд топ
вар иди (114).
Ъянуб вя Гярб групларынын мювгеляри дяйишмяз галса да, Шимал групунун сащясиндя Гафгаз Ислам Ордусу гцввяляринин
хейриня ящямиййятли мювге дяйишикликляри баш вермишди. Бу ися истяр «Сентрокаспи» рящбярлярини, истярся дя инэилис гцввяляри команданлыьыны чох ъидди тяшвишя салды. Еля августун 31-дя ахшам саат
8-дя «Сентрокаспи диктатурасы»нын Щярби Шурасынын иъласы кечирилди.
Шящярдя мювъуд олан щяр türlü гурумларын, о ъцмлядян Ермяни
Милли Шурасынын нцмайяндяляри бурада йаранмыш вязиййят барядя
узун-узады мцзакиряляр апардылар. Анъаг аьлабатан бир чыхыш йолуну тапа билмядиляр. Сящяриси эцн эенерал Денстервил дя юзлцйцндя
вязиййяти ъидди эютцр-гой етди вя беля бир гярара эялди ки, мцгавимят эюстярмяк ябясдир. Артыг Гафгаз Ислам Ордусунун щцъумларынын гаршысыны сахламаг мцмкцн дейил. О, бу гярарыны ачыгламаг
цчцн шящярдяки мцхтялиф гурумларын рящбярлярини саат 4-дя йанында кечириляъяк мцшавиряйя дявят етди. Щямин мцшавирядяки чыхышында эенерал деди: «Йер цзяриндя щеч бир гцввя Бакыны тцрклярдян горуйа билмяз. Шящярин мцдафиясинин давам етдирилмяси
йалныз сцгут мягамынын чатмасы вахтынын узадылмасы демяк
оларды. Индийя кими йалныз мяним ясэярлярим дюйцшцрдц. Щяр
дюйцшдя дя мяним ясэярляримин иэидлийиня бахмайараг, тцркляр
цстцн эялирдиляр. Юзц дя йалныз она эюря ки, йерли гошунлар бизимкиляря кюмяк эюстярмирди. Мян разы ола билмярям ки, мяним
адамларымын щяйаты мянасыз йеря гурбан верилсин. Биз бура эялмишдик ки, тцркляря гаршы вурушмагда сизинкиляря кюмяк едяк.
Эялмямишдик ки, сизин йурддашларынызын мясхяряси алтында юзцмцз
мцщарибя апараг... Мян сизя мяслящят эюрярдим ки, дцшмян йанына дярщал нцмайяндя щейяти эюндярин вя мцяййянляшдирин ки,
тцркляр щансы шяртлярля сизинля сцлщ баьламаьа разы олаъагдыр. Шящярдян гадынларын чыхарылмасына имкан верян ялверишли шяртлярин ялдя
едилмяси сизин цчцн чятин олмайаъагдыр. Щеч олмаса бунунла сиз
тцрклярин вя азярбайъанлыларын шящяри силащ эцъцня тутмасынданса
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щадисялярин эедишиня даща йахшы истигамят вермиш олардыныз» (115).
Щеч шцбщясиз ки, «Сентрокаспи» рящбярляри вя шящярдяки ермяни
гурумларынын фяаллары беля бир тяклифля разы дейилдиляр. «Сентрокаспи
диктатурасы»нын рящбярляри дярщал бу тяклифя юз мцнасибятлярини билдирдиляр вя эенерал Денстервиля рясми мяктуб эюндярдиляр. Мяктубда дейилирди: «Айын 1-и тарихли мяктубунуза ъаваб олараг нязяринизя чатдырырыг ки, шящяри тярк етмяк цчцн инэилис гошунларына иъазя йалныз бизим гошунларла шящярдян бирэя чыхаъаглары тягдирдя вя
юзц дя шящярин динъ ящалисинин тяхлийясиндян тез олмамаг шяртиля
вериля биляр» (116).
Сентйабр айынын 4-дя ися «Сентрокаспи диктатурасы»нын рящбярляри эенерал Денстервиля даща мцфяссял бир ъаваб эюндярдиляр
(117). Бу ъаваб ади ъавабдан даща чох инэилис эенералына цнванланмыш щядяляр иди. «Сентрокаспи» рящбярляри чох ачыг шякилдя
билдирирдиляр ки, инэилис гошунларыны няинки шящярдян бурахмайаъаглар, яксиня онлардан тяляб едирдиляр ки, ялавя гцввяляр эятирсинляр
вя Гафгаз Ислам Ордусунун щцъумларынын гаршысыны алсынлар. Щятта
«Сентрокаспи» рящбярляри Бакы ятрафында щярби шяраитин мцряккябляшмясиндя инэилисляри тягсиркар билирдиляр вя буна эюря дя
тяляб едирдиляр ки, онларын эцнащы цзцндян мцряккябляшмиш щярби
шяраити онлар юзляри дя сабитляшдирмялидирляр: «Биз сизинля щярби
сазиш баьлайанда Бакы шящяринин вя районунун щям Русийа
Республикасы наминя, щям дя цмуми мцттяфиглик наминя горунмасы мясулиййятини бирликдя юз цзяримизя эютцрдцк. Сизинля олан
иттифагымыз Русийа болшевикляри иля бизим арамызда олан мцнасибятлярин тамамиля гырылмасына эятириб чыхарды. Онда онларын адамларла, силащла, щярби тяъщизатла вя ярзагла Бакыйа кюмяйи дя сона
йетди. Эцман едирик сизин хябяриниз вар ки, Бакыда болшевик щакимиййяти девриляндя Ленинин нцмайяндяляри бурада коалисийон
щюкумят йаратмаг истяйирдиляр вя сюз верирдиляр ки, инэилис гошунларынын Бакыдан вя онун районларындан чыхарылаъаьы тягдирдя бизя зярури олан бцтцн щярби тяъщизаты эюндяряъякляр вя тцркляря гаршы мцбаризядя дя ян сямяряли йардымы эюстяряъякляр».
Мяктубда сонра билдирилирди ki, Ленин тяряфиндян иряли сцрцлян
тяклифляр гябул едилмяди. Чцнки Бакынын азад едилмяси, бцтцнлцкдя
Брест-Литовск мцгавилясинин ляьв едилмяси üçün бцтцн цмидляр
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инэилис гцввяляриня баьланылырды. Она эюря дя беля бир инам вар иди
ки, инэилисляр Бакыйа кифайят гядяр гцввя иля эяляъякляр вя няинки
Бакыны, о ъцмлядян дя Бакынын ятрафыны йадларын ялиндян хилас едяъякляр: «Бядбяхтликдян биз сящв етдик. Сентйабрын 3-ня кими олан
мцддят ярзиндя сиз Бакыйа бир миндян азаъыг артыг адам, 16 ядяд
топ вя аз мигдар техники материал эятирдиниз. Эюндярдийиниз кюмяйин азлыьыны ясасландырмаг, щабеля сизин Бакы дястясинин щярби кейфиййятляринин вя техники тяъщизатынын цстцнлцйцнц сцбут етмяк
цчцн щансы сябяbляри эятирмяйя чалышсаныз да сизин нязяринизя чатдырмаьы зярури билирям ки, (хащиш едирик буну щюкумятинизя дя чатдырасыныз) бизим щаглы олараг эюзлядийимиз щяъмдя бизя йардым
эюстярмядиниз...»
«Сентрокаспи» лидерляри ону да ялавя едирдиляр ки, яэяр Ленин
щюкумятиндян вахтында кюмяк алынсайды, ня Бакы ятрафында вязиййят онлар цчцн бу гядяр мцряккябляшярди, ня дя баш верян дюйцшлярдя ялавя иткиляря йол верилярди. Яксиня, эцман едилирди ки,
болшевикляр кюмяйя эялмиш олсайдылар, Гафгаз Ислам Ордусуна
гаршы дайанан гцввяляр хейли мющкямлянярди. Беля бир иттищамы
иряли сцрмякля «Сентрокаспи» рящбярляри ашаьыдакы тяляблярини дя
эенерал Денстервилин диггятиня чатдырырдылар: «Бцтцн баш верянлярин
нятиъяси олараг инди биз тякид едирик ки, сиз дярщал йа Ирандан, йа да
Баьдаддан Бакыйа кафи мигдарда гошун эятирясиниз. Биз бу кюмяйи юзцмцз цчцн зярури, сизин цчцн ися мяъбури сайырыг (Биз ейни
заманда Петровскдан, Бичерахов тяряфиндян вя Шимали Гафгаздан
ялавя гцввя эюзляйирик). Бу кюмяйи эюзлядийимиз вахт бир нечя
эцн дя тцркляря гаршы дуруш эятирмяйимизи хцсуси зярури сайырыг.
Инанырыг ки, биз буна наил олаъаьыг. Биз шящярин дцшмяня тяслим
едилмяси барядя щяр ъцр тяклифи рядд едирик вя бу барядя сизин тякидли тяклифляринизя юз тяяъъцбцмцзц билдиририк. Биз бцтцн имканлардан истифадя етмякля мцбаризяни сон анадяк апармаг язминдяйик».
Беляликля, «Сентрокаспи» рящбярляри ачыг-айдын билдирирдиляр ки,
онлар инэилис гошунларыны Бакыдан щеч йана бурахмайаъаглар. Бу
тялябин йериня йетирилмяси цчцн кифайят гядяр имкан да мювъуд
иди. «Сентрокаспи»нин щярби эямиляри эеъя- эцндцз Бакы бухтасында кешик чякир, шящяря эялиб-эедян эямиляри йохлайырдылар. Щямин
эямиляр инэилисляри дя асанлыгла сахлайа билярдиляр. Она эюря эе576

нерал Денстервил табелийиндя олан гошун бюлмяляринин эямиляря
йцкляниб шящярдян чыхарылмасына да цряк етмирди вя сентйабр
айынын яввялиндя ingilislər артыг ики ъябщя арасында галмышдылар. Бир
тяряфдян Гафгаз Ислам Ордусу гошунлары онлары сыхышдырырдыса, диэяр
тяряфдян дя «Сентрокаспи» щюкумяти онларын шящяри тярк етмясиня
имкан вермирди вя Бакыдан йола дцшяъякляри тягдирдя бу щюкумятин тяхрибатлары иля гаршылаша билярдиляр.
Чарясиз галан инэилис команданлыьы йерли гошунларын мющкямляндирилмяси вя бунунла да дяринляшмякдя олан щярби бющранын
гаршысынын алынмасы цчцн йени бир ъящд эюстярди. «Сентрокаспи» гошунларынын йенидян гурулмасы цчцн лайищя щазырланды вя бу лайищя
щюкумятин щярби назириня тягдим едилди. Щярби щиссялярин тялим вя
тярбийяси нязарят алтына эютцрцлдц, шящяр ятрафындакы мцдафия
хяттинин мющкямляндирилмясиня диггят артырылды. «Сентрокаспи»нин
рящбярляри дя вязиййятин онлар цчцн артыг чыхылмаз олдуьуну эюрцб
щярби гцввялярин мющкямляндирилмясиня даща мясулиййятля йанашырдылар. Эенерал Денстервил йазырды ки, бир щяфтя ичярисиндя «Сентрокаспи» щиссяляринин тялим вя тярбийясиндя хейли мцсбят кейфиййят дяйишиклийи йаранды. Лакин интизам яввялки кими галмагда
давам едирди(118).
Эенерал Денстервили щям дя о севиндирирди ки, онларын ихтийарында ики рус тяййаряси, ики инэилис тяййаряси вя алты ядяд зирещли
автомобил вар иди. Гафгаз Ислам Ордусунун сярянъамында тяййаря
олмадыьы цчцн дюйцшлярин эедишиндя мцяййян цстцнлцк ялдя етмяк мцмкцн иди(119).
«Сентрокаспи» вя инэилис гошунларынын ихтийарында олан бу тяййарялярдян артыг дюйцшлярдя истифадя едилирди. Августун 31-дяки иримигйаслы дюйцшдян сонра итирилмиш мювгелярин бярпа едилмяси цчцн
дя бу тяййаряляр щавайа галдырылмышды. Анъаг щярби тяшяббцс артыг
Гафгаз Ислам Ордусунун ялиня кечмишди. Она эюря дя «Сентрокаспи» гошунларында йаранмыш мцсбят дяйишикликляр барядя эенерал
Денстервилин йаздыглары да нятиъясиз галды. Сентйабр айынын 1-дя
Шимал групунун гцввяляри щцъуму давам етдирдиляр. Артыг еля эцнцн биринъи йарысында Диэащ вя Мящяммядли кяндляри, щабеля Диэащын ъянубундакы 345 рягямли тяпя яля кечирилди. «Сентрокаспи»
вя инэилис гошунлары бюйцк бир ващимя ичярисиндя Балаханы вя
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Рамана кяндляри истигамятиндя эери чякилди. Бу истигамятдя эедян дюйцшлярдя Шимал групунун бюлмяляри бир дцшмян тяййаряси
вурдулар. Щямин тяййаря Салйан гышласы йахынлыьында йеря дцшцб
мящв олду (120).
İngilis mənbələrinə görə, Digah kəndi ətrafında Varvik taborunun iki bölüyü ilə rus və erməni taborları mövqe tutmuşdular. Buradakı müdafiə mövqelərinin güclü olmadığı üçün ingilislər rus və
erməni taborlarının geri çəkilməsini məsləhət bildilər. Lakin yerli
qüvvələr bunu qəbul etmədilər. Səhər tezdən döyüş başlayanda rus
və erməni taborları uzun müddət müqavimət göstərə bilmədilər və
tezliklə mövqelərini tərk edib geri qaçmağa başladılar. Belə olanda
Varvik taborunun bölükləri iki tərəfdən atəş altına düşdülər. Onlar
geri çəkilə bilsələr də, xeyli itki də verdilər. Mənbədə göstərilir ki,
həmin döyüşdə ingilislər 70-dən çox zabit və əsgər itirdilər. Bundan sonra general Denstervil belə bir qənaətə gəldi ki, ingilis qüvvələri artıq Bakıdan çıxarılmalıdır (121).
Elə həmin gün, yəni 1918-ci il sentyabr ayının 1-də ingilis hərbi
qüvvələrinin Bağdaddakı hərbi qüvvələrinin qərargahına ingilis
qüvvələrinin Bakıdan çıxarılmasının məqsədəuyğunluluğu barədə
teleqram göndərildi. Bundan əvvəl Böyük Britaniya Hərbi Nazirliyindən göstəriş alınmışdı ki, general Denstervil Bakını tərk etməli
olduğu halda neft yataqlarını xarab etsin. General Denstervil Bağdada göndərdiyi teleqramda bu məsələyə də münasibət bildirdi. O
yazırdı: “Bakını xilas etməyin mümkün olacağı şübhəlidir. İngilis
yardımçı qüvvələrinin Bakıya gəlmələrindəki gecikmə düşmənin
üstünlüklər əldə etməsinə səbəb olmuş, qoşunlarımız son müdafiə
xəttinə çəkilmək məcburiyyətində qalmışdır. Bakıda 900 nəfərlik
ingilis qüvvəsinə və güvənə biləcəyim təqribən 1000 nəfər rusa malikəm. Bakı qüvvələrinin qalan qismi faydasızdır. Düşmənin təqribən 6000 nəfərlik nizami və 8000 nəfərlik qeyri-nizami qüvvəsi
vardır. Qəsəbədə bir çox düşmən tərəfdarları ilə casuslar da mövcuddur. Hərbiyyə Nazirliyinin əmrini gizli tutsam da, Bakı hökuməti bizim yeganə məqsədimizin neft quyularını xarab etmək, hərb
flotuna hakim olmaq, onların düşmənlə sülh bağlamaq üçün yeganə
vasitələrini əllərindən aldıqdan sonra onları tərk etmək olduğunu
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düşünməyə başlamaqdadırlar və buna yardım üçün vaqe olan dəvətlərinə qarşı şərəfsiz bir cavab sayırlar. Lakin üzərində dəniz topu
yerləşdirilə bilən gəmi əldə etmək xüsusunda böyük bir əzmlə çalışdım və nəhayət, ancaq heyəti rus olmaq şərtilə mənə iki gəmi ayırdılar. Bakını əlimizdə saxlamağa davam etdiyimiz halda hərb flotuna hakim olmaq və ya neft quyularını düşmənə buraxmaq barəsində hər vaxt öz fikrimi demişəm. İngilis hökumətinin bu mənada
xəyallara qapılmadığına və Bakı alındığı zaman nifrət qazanacağımızı və ağır günahlarda ittiham ediləcəyimizi bildiyinizə əminəm”.
Бакы ятрафында щярби тяшяббцсцн бир дяфялик Гафгаз Ислам
Ордусуnun ялиня кечдийи цчцн Янвяр паша да шящярин яля кечирилмясини сцрятляндирмяйи тякид едирди. Бир тяряфдян Бакы иля баьлы
бейнялхалг чякишмялярин кяскинляшмяси, диэяр тяряфдян дя инэилислярин шящяря ялавя гцввяляр эятиря биляъяйи Янвяр пашаны ещтийатландырырды вя ян йахын вахтларда мясялянин щяллини тяляб едирди.
Онун Бакы иля баьлы сон фикирляри беля иди: «Бакыйа инэилис гцввяляринин эялмяси вя Бакынын инэилисляр тяряфиндян савунулмасы
(мцдафия едилмяси„ред.) иля бу ъябщядяки ясэяри дурум тамамиля
дяйишмишдир. Рус болшевик щюкумятинин кяндиляриня тярк едилян
Бакыны инэилислярдян алараг орадакы гайнаглардан кяндлиляринин
истифадя етмясиня йетяъяк гцввяляр йохдур. Щалбуки инэилисляр Бакыyа даща бир мцддят бурахыларса, бу ъябщядя ийидян-ийийя йерляшяъякляр вя ъябщяни яля кечирилмяз бир щала гойаъаглардыр. Бу
сцрятля Бакыда йерляшян инэилислярин Азярбайъанын чохуну ермяниляря веряряк бир ермянилик вцъуда эятирмяйя, бунунла эяряк Гафгаз вя Иран эиришмялярини, эярякся дя эцръц мцстягил щюкумятини
тящдидя чалышаъаглары шцбщясиздир. Бу мцщтямял дурума эюря, щяр
щалда Бакыйа тяяррцз едилмяси, инэилислярля ермяни bolşeviklərinin
бурадан атылмасы лазымдыр» (122).
Бакыйа ялавя инэилис гцввяляринин эюндярилмясинин гаршысынын
алынмасы цчцн Янвяр паша тяляб едирди ки, 9-ъу Ордудан Иранın Тябриз, Гязвин вя даща ъянуб мянтягяляриня гошун дястяси эюндярилсин
вя бурадакы инэилис qüvvələrinin диггяти йайындырылсын. Бунунла да
инэилислярин бюлэяйя ялавя гцввя эятирмяк имканы олса да, ону Бакыйа дейил, Ирандакы вязиййятин дцзялдилмясиня истигамятляндирсинляр (123).
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Османлы ордусу Баш команданлыг вякаляти тяряфиндян Бакынын
йахын вахтларда яля кечирилмяси цчцн ейни заманда бурадакы
гцввялярин мющкямляндирилмяси цчцн дя конкрет тядбирляр щяйата
кечирирди. Бу мягсядля 15-ъи diviziyaнын 9-ъу Ордудан алынараг
Гафгаз Ислам Ордусунун тяркибиня верилмяси вя Бакы ятрафына эятирилмяси гярара алынды. Щямин diviziyaнын Бакы ятрафына йетишмяси
иля шящяр цзяриня гяти щцъум башланмалы иди. Бу щцъума рящбярлик
етмяк цчцн Шярг Ордулар Групу команданы Хялил паша да Бакы ятрафына эялмяли иди. 15-ъи diviziyaнын Бакы ятрафына эятириляъяйи вя
онун эялмяси иля шящяр цзяриня щцъум цчцн щансы ишлярин эюрцлмяли олаъаьы, гцввялярин груплашдырылмасында щансы дяйишикликлярин
едиляъяйи барядя Нуру паша сентйабр айынын 1-дя беля бир ямр имзалады:
«1. Бакы ъябщясини тягвийя етмяк цзря 9-ъу Ордудан 15-ъи diviziya гярарэащы иля 56-ъы вя 106-ъы пийада алайлары иля бир гцдрятли,
бир 105 мм-лик Шкада даь щаубитса вя бир дя 105 мм-лик сящра
щаубитса батарейасы эялмякдядир.
2. Бакыйа тяяррцзц-гяти ишбу гитяатын вцрудунун ардынъа йапылаъагдыр.
3. 364 рягямли Йанардаь„Биляъяри стансийасы хятти яьляbи-ещтимал щяр ики diviziya арасында хятти-фасил олаъагдыр. Йанардаь 15-ъи
diviziyaйа аид олмаг цзря 15-ъи diviziya ишбу хяттин шяргиндя
булунаъагдыр.
4. Тяяррцзя щазырлыг олмаг цзря хцсусати-атийянин иърасы лазымдыр. Иъралар айрыъа ордуйа билдирилмялидир:
а) мцряттяб сцвари (тцрк„М.С) алайы вя «Вящши дивизийа» (Азярбайъан„М.С.) сцвариляри щямян (дярщал„ред.) Мярдякана эедяряк
Лязэи (Азярбайъан„М.С.) алайы иля бирляшяъякдир. Щамысы Зещни
бяйин командасына вериляъякдир;
б) даьыныг гитяат бирликляриня илтищаг едяъякдир (бирляшяъякдир„ред.). 15-ъи diviziya ямриндя 106-ъы, 56-ъы вя 38-ъи алайлар булунаъагдыр;
ъ) Эянъядя вя Кцрдямирдя мювъуд рус сящра вя даь мярмиййаты камилян сювг олунур. Бурадан алынараг иъаб едян мящялляря сювг единиз. Рус сящра топлары цчцн топ башына миндян чох
атым олдуьундан билхасся тяяррцзц-гяти мянтягясиндя бунлардан
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чохлуъа истифадя едилмямишдир;
д) 5-ъи diviziya гярарэащы Гобу вя 15-ъи diviziya гярарэащы
Масазырда олаъагдыр. Индидян бу мювгелярля Эцздяк арасында
телефон иртибаты тянзим вя ислащ олунмалыдыр. Телеграф хятляринин тясиси цчцн Орду телеграф мцдири эюндярилди;
е) яфрад тяяррцзц-гяти эцнцня гядяр йахшы иашя олунмалы вя
ъябщя эерисиндя ещтийат ярзаг булундурмалыдыр» (124).
15-ъи diviziyaнын Бакы ятрафына эюндяриляъяйи хябяри Гафгаз
Ислам Ордусу тяряфиндян рясми олараг сентйабрын 1-дя тясдиглянся
дя, 15-ъи diviziyaнын юзцня бу барядя ямр август айынын 27-дя
верилмишди. Diviziya командири Сцлейман Иззят бяй щямин эцн
саат 11.50-дя 9-ъу Орду команданлыьындан телефонла алдыьы ямря
ясасян diviziyaнын 56-ъы вя 106-ъы алайларына, гцдрятли ъябял батарейасына, гцдрятли щаубитса таборундан бир батарейайа, телеграф
тагымына, сящиййя бюлцйцня, иашя бюлмясиня Гаракился„Газах йолу иля щярякятя щазырлашмаг тапшырыьы верилди. 9-ъу Орду табелийиндяки щаубитса сящра батарейасы да 15-ъи diviziyaнын сярянъамына верилмяли иди (125).
Азярбайъана доьру щярякятя башламаг барядя diviziya цзря 23
сайлы дюйцш ямри августун 28-дя имзаланды(126). Щямин ямря эюря,
diviziya Гаракился„Дилиъан„Карвансара„Газах„Аьстафа маршруту
иля щярякят етмяли, сонра ися йолуна дямир йолу иля давам етмяли
иди. Щярякяти йериня йетирмяк цчцн diviziya цч бюйцк дястяйя
бюлцнцрдц. Дястяляр щярякят заманы Никито, Чарщаъ, Карвансара вя
Газахда дайанаъаг етмяли идиляр. Чарщаъда дястяляря бирэцнлцк
истиращят верилмяли иди. Дайанаъаг мянтягясиня чатмаздан яввял
ора дястялярин забитляри эюндярилмяли вя дястянин истиращяти цчцн
орада лазыми шяраит йарадылмалы иди.
Биринъи дястяйя 106-ъы алай, сящра щаубитса батарейасы, сящиййя
бюлцйц, иашя бюлмясинин йарысы дахил идиляр. 106-ъы алайын командиринин рящбярлийи алтында олан бу дястя сентйабрын 1-дя сящяр еркян Гаракилсядян щярякятя башламалы иди. Икинъи дястяйя 56-ъы
алай вя диэяр топчу бюлмяляри дахил иди. Бу дястя сентйабрын 3-дя
Гаракилсядян щярякят етмяли иди. Ясасян, йардымчы бюлмялярдян
ибарят олан цчцнъц дястя ися сентйабрын 4-дя Гаракилсядян чыхмалы
иди.
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15-ъи diviziyaнын Азярбайъана доьру щярякятя башладыьы бир
вахтда алманларын да щярби гцввя иля Бакы цзяриня щцъумда иштирак етмяйя щазырлашдыглары барядя хябяр алынмышды. Эюстярилян
хариъи тязйиглярин, Русийа иля баьланылан сювдяляшмялярин нятиъясиз
галдыьыны анлайан алманлар Бакы нефтиндян файдаланмаг имканыны
ялдян бурахмамаг цчцн Тифлисдяки гцввяляриндян бир табору Бакы
ятрафына эюндярмяйи гярара алды. Нуру паша дярщал бу мялумата
юз мцнасибятини билдирди. Тифлисдяки Османлы дювляти нцмайяндяси
Ябдцлкярим яфянди васитясиля алманларын нязяриня чатдырылды ки,
онларын Бакы ятрафына эялмясиня ещтийаъ йохдур. Бакыны азад етмяк цчцн Гафгаз Ислам Ордусунун кифайят гядяр гцввяси вардыр.
Янвяр паша да бу мясяляйя дярщал юз мцнасибятини билдирди. Нуру
пашадан тяляб етди ки, Османлы щюкумятинин разылыьы алынмадан
Азярбайъан яразисиня алман гцввяляри бурахылмасын(127).
15-ъи diviziyaнын Бакыйа эялиб чатмасы иля шящяр ятрафындакы
гцввяляр нисбятиндя, бурадакы щярби шяраитдя йарана биляъяк дяйишикликляри, йени гцввялярин эялмяси иля гяти щцъума щазырлыг йолларыны юйрянмяк цчцн Ислам Ордусу яркани-щярб ряиси Назим бяй дя
ъябщя хяттиня эюндярилди. Назим бяй 15-ъи diviziyaнын da ъялб
олунаъаьы гяти щцъумун тяшкили барядя юз мцлащизялярини сентйабрын 3-дя цмумиляшдиряряк Эцздякдян Орду команданы Нуру пашайа эюндярди. Назим бяйин дя гянаяти беля иди ки, Бакы цзяриня
гяти щцъум ики истигамятдян щяйата кечирилмялидир: шималдан вя
гярбдян. Бу ики истигамят арасындакы хятт ися Биляъяри иля Щаъы Щясян арасындан кечмяли иди. Назим бяйин фикринъя, щяр истигамятдя
бир diviziyaнын йерляшдирилмяси, онларын ещтийат гцввяляринин айрылмасы вя щцъум планынын да бу гцввя бюлэцсц цзяриндя гурулмасы мягсядяуйьун иди. Артыг бу бюлэцйя уйьун олараг щцъума
щазырлыьа да башланмышды. Хцсусян дя топлар цчцн йерляr сечилир,
ъяббяхана, сящиййя обйектляринин йерляшдириляъяйи мянтягяляр
мцяййянляшдирилирди. Маштаьада 10 мин няфяр цчцн ярзаг ещтийаты
йарадылмасы планлашдырылырды. Гяти щцъумдан бир эцн яввял Бакы
цзяриня шяргдян вя шимали-шяргдян сцвариляр вя йерли ящалидян
тяшкил едилмиш кюнцллц дястялярля щцъум едилмяси тяклиф едилирди.
Бакы цзяриня гяти щцъума кимлярин рящбярлик етмяси барядя дя
Назим бяй юз мцлащизялярини Нуру паша иля бюлцшдцрдц. Онун
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фикринъя, 15-ъи diviziyaнын Сцлейман Иззят бяйин команданлыьы
алтында галмасы, 5-ъи diviziyaйа рящбярлийин Ъямил Ъащид бяйя тапшырылмасы мягсядяуйьун иди. Шярг ъябщяси команданы кими йеня
дя Мцрсял пашанын галмасыны, Шярг ъябщяси яркани-щярб ряислийиня
ися мцвяггяти олараг юз намизядлийини тяклиф едирди. 5-ъи diviziyaнын яркани-щярб ряиси Рцшдц бяйя ися тяъщизат, тяминат мясяляляринин тапшырылмасы барядя вясатят галдырырды. Назим бяй юз гянаятляриня ону да ялавя едирди ки, Кцтцламаре вя Траблус команданларынын (мцвафиг олараг Хялил паша иля Нуру паша нязярдя
тутулурду„М.С.) щцъум эцнц ъябщяйя эялиб дюйцшц мцшащидя
етмяляри шяхси щейятин ящвал-рущиййясини хейли галдырарды (128).
Назим бяйин гянаятляри еля щямин эцн Ислам Ордусу команданлыьы тяряфиндян юйрянилди вя дярщал да она мцнасибят билдирилди.
Орду команданлыьы щярякат шюбясинин вердийи ъавабдан айдын
олурду ки, diviziyaлара вя ъябщяйя кимлярин рящбярлик етмяси барядя верилян тяклифляря етираз йохдур. Анъаг Нуру паша Бакы ятрафына мцшащидячи кими дейил, шящяр цзяриня щцъума бирбаша рящбярлик едяъяк шяхс кими эяляъякдир. Буну щям дя Шярг Ордулар Групу команданы Хялил паша ондан тяляб едирди. Бцтцнлцкдя, вурьуланырды ки, Бакы цзяриня щцъумун команданлыьынын кимя щяваля
олунаъаьы Хялил паша иля Нуру паша Бакы ятрафына эяляндян сонра
мцяййянляшдириляъякдир(129).
Сентйабрын 3-дя Ордудан алынан башга бир телеграмда билдирилирди ки, 15-ъи diviziyaнын алайлары айын 7„10-у арасында Бакы ъябщясиня йетишяъякдир. Щямин вахта гядяр Бакы ятрафындакы гцввялярин мювге дюйцшлярини давам етдирмяси, Сабунчу вя Биляъяри
ятрафындакы дцшмян гцввяляриня эцълц зярбя ендирилмяси, онларын
мювгеляринин яля кечирилмяси мягсядяуйьун билинирди. Беля
мювге дюйцшляри иля щям дя дцшмянин имканлары бир даща айдынлашдырылмалы иди (130).
Гейд едилмялидир ки, «Сентрокаспи» вя инэилис гошунлары да щяля
ки, юз фяаллыгларыны итирмямишдиляр. Якс-щцъум имканы олан кими
буну ялдян гачырмырдылар. Мясялян, сентйабрын 2-дя Шимал групунун бюлмяляри Забраты яля кечирмишдилярся, сентйабрын 3-дя
«Сентрокаспи» вя инэилис гошунлары бу кянди йенидян эери алдылар.
Бу истигамятдя 3 ядяд топа малик олан 700„800 няфярлик бир дцш583

мян дястяси фяалиййят эюстярирди. «Сентрокаспи» вя инэилис гцввяляри Диэащ, Бинягяди кяндлярини, 311 рягямли тяпяни эцълц топ
атяшляриня тутду. Щямин эцн ейни заманда Щювсан ятрафында да
дюйцшляр давам етди. Бу дюйцшдя Лязэи сцвари алайынын гцввяляри
дя иштирак едирди. Щямин алайын 3-ъц ескадронунун 1-ъи тагымы йункер Ъавархан Ансохскинин рящбярлийи алтында Щювсан кяндини горуйурду. Дцшмянин ики бюлцк пийада, бир ескадрон сцвари, 3 ядяд
пулемйот вя ики топла бу кянд цзяриня щцъума кечяндя Лязэи
сцвари алайынын дюйцшчцляри онлара мятанятля синя эярдиляр вя ялавя
кюмяк йетяня кими 4 саатлыг мцдафия дюйцшц апардылар (131).
15-ъи diviziyaнын Бакыйа эялмяси яряфясиндя инэилис гцввяляринин ялавя кюмяк алаъаглары барядя хябярляр йайылмагда иди. Бу
хябярляря эюря, Бакыда олан 39-ъу инэилис бригадасынын башга бир
таборунун йахын эцнлярдя Бакыйа эяляъяйи эюзлянилирди (132).
İngilis mənbələrində də sentyabr ayının əvvəllərində Bakıya
əlavə ingilis hərbi qüvvələrinin gətirilməsi ehtimalına toxunulurdu.
Əslində, general Denstervil Bakının əldə saxlanmasının artıq qeyri-mümkün olduğunu bilirdi və sentyabr ayının 3-də yuxarı komandanlığa göndərdiyi teleqramında da ingilis hərbi qüvvələrinin
Bakıdan təxliyə edilməsinə hazırlaşdığını bildirirdi. Sentyabrın
5-də göndərdiyi teleqramında isə general əlavə qüvvələrin gələcəyi
təqdirdə Bakının əldə saxlanmasının mümkünlüyünə də toxunurdu.
Həmin teleqramda deyilirdi: “Geri çəkilmək əmrini aldım, lakin
hərbi flotun («Sentrokaspi» hərbi gəmiləri nəzərdə tutulur – M.S.)
top atəşləri altında çəkilməyin imkansız olduğu qənaətindəyəm.
Biçeraxov Petrovsku zəbt etmiş və bir həftə ərzində Bakıya 1000
piyada gətirməyi vəd etmişdir. Yerli vəziyyət daha ümidli görünür.
Sonuna qədər qalacağımı və ancaq işlər ümidsiz bir şəklə düşərsə,
geri çəkiləcəyimi burada hökumətə bildirdim. Bakının daşıdığı
böyük dəyərə təkrar diqqətinizi cəlb edirəm. 39-cu piyada sancağının hələ Bakıya gəlməmiş hissələri göndərilərsə, qəsəbənin xilas
edilməsi mümkündür” (133).
“Sentrokaspi” hərbi qüvvələrinin kifayət qədər zəif və nizamsız
olmasına və onlara bel bağlanmasının qeyri-mümkünlüyünə baxmayaraq, Bakının tərk edilməsi general Denstervil üçün heç də
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əsas məsələ deyildi. Əksinə, anlaşılırdı ki, Bakının tərk edilməsi ilə
bu şəhərə olan ingilis iddialarının üstündən birdəfəlik xətt çəkilə
bilər. Mövcud olan faktlardan aydın olur ki, 1918-ci il sentyabr ayının 5-də Biçeraxovun göndərdiyi bir dəstə Bakı ətrafına yetişdi və
bu, Denstervildə müəyyən ümidlər yaratdı. Bunu o, sentyabrın 5-də
Bağdaddakı ingilis qüvvələri qərargahının rəhbəri general Marşalla
göndərdiyi teleqramında da ifadə edirdi. General Denstervil bildirirdi ki, onun sərəncamında olan gəmilərin silahları yoxdur. Sentrokaspi gəmiləri isə toplarla təchiz edilmişdi. Ona görə ingilis gəmiləri “Sentrokaspi” gəmilərinin atəşindən yaxa qurtara
bilməzdilər. “Sentrokaspi” rəhbərliyi nəyin bahasına olursa-olsun
Bakını nəzarət altında saxlamağa çalışır və ingilis qüvvələrinin də
Bakını tərk etməsinə razı deyildi. Ona görə general Denstervilin
təxliyə fikrindən hələlik daşınmaqdan başqa bir seçimi yox idi.
General Marşalla göndərdiyi teleqramda general Denstervilin hələ
də Bakının əldə saxlanılmasının mümkünlüyünü yazır və bunu belə
təsvir edirdi: “Aşağıdakı səbəblərdən dolayı uğurlu bir müdafiənin
mümkün olduğunu zənn edirəm. Müdafiə mövqeyi son dərəcə
qüvvətlidir və güvənilə biləcək qüvvələr əlimizdə olduğu təqdirdə
Bakı zəbt edilə bilinməyəcək bir hala gətirilə bilər. Türk
əsgərlərinin əhval-ruhiyyəsi döyüşkən bölükləri arasında ağır
itkilər səbəbi ilə pozulmuşdur. Müttəfiqlərin itilaf dövlətlərinə
qarşı Fransadakı müvəffəqiyyətləri Qafqazdakı vəziyyətə təsir
etməkdədir. Qafqazdakı gürcülərin almanlara qarşı ayağa
qalxmağa başlaması israrla xəbər verilir və ermənilərdən ibarət bir
qüvvənin Kür nəhri üzərindəki dəmir yolu körpüsünü təhdid
etməkdə olduğu söylənilir. Bakıda düşmənin bu mövqeyə qarşı da
gətirə biləcəyi qədər top, cəbbəxana və hərbi sursat vardır. Bakı
hökuməti dənizə hakim olduğundan oraya bir maneəyə rast
gəlmədən başqa yerlərdən qoşun, ləvazimat gətirə bilir. Biçeraxov
qoşununun ilk qədəməsi bu gün gəldi və Biçeraxov önümüzdəki on
beş gün ərzində daha 5000 nəfər göndərəcəyinə vəd vermişdir.
Lənkəranın hərəkətə hazır olmaq üzrə 4000 nəfəri vardır. Bakı
qüvvələrinin yenidən tənzim edilməsi nəticəsində təqribən 3000
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nəfərlik arxalana bilinən bir qoşun hasilə gətiriləcəkdir. Buna görə
də bir ingilis alayına istinad etdiyim təqdirdə yuxarıdakı qüvvənin
düşmənin Bakının üstünə gətirəcəyi hər hansı bir qüvvəyə qarşı bu
qəsəbəni əldə saxlaya biləcəyinə tamamilə əminəm. Digər çarə
(yəni geri çəkilmək) tam fəlakət və gözümüzü dikərək əldə
edilməsinə çalışdığımız bütün məqsədlərin əbədi olaraq itirilməsi
deməkdir” (134).
Qafqaz İslam Ordusu komandanlığı hücumun uğurla davam etdirilməsi üçün 15-ъи diviziyaнын Бакыйа йетишмясини вя гяти щцъума башланмасыны сябирсизликля эюзляйирди. 15-ъи diviziyaнын щяля
дя Бакы ятрафына йетишмямяси иля баьлы наращатлыьыны яввялъя Назим бяй сентйабрын 4-дя Nуру пашайа чатдырды. Бунунла баьлы Эянъяйя эюндярдийи телеграмында Назим бяй эизлятмирди ки, 15-ъи diviziya йетишяняъян инэилисляря кюмяк эялярся, онда Бакыны алмаг
хейли мцшкцл олаъаг (135). Щямин мязмунлу башга бир телеграмы
ися еля щямин эцн Нуру паша Шярг Ордулар Групу команданы Хялил
пашайа эюндярди вя о да юз нювбясиндя 15-ъи diviziyaнын щяля дя
йетишмямясиня наращатчылыьыны билдирди (136).
Орду яркани-щярб ряиси Назим бяй Нуру пашайа эюндярдийи
телеграмында Мцрсял паша иля бирликдя дюйцш сащясинин юйрянилмясини давам етдирдиклярини ачыглайырды. Эялдикляри бирэя гянаят барядя щям Назим бяй, щям дя Мцрсял паша айры-айрылыгда Нуру
пашайа мялумат вердиляр. Щяр икисинин гянаяти беля иди ки, гяти
щцъумдан яввял Биляъяринин ъянуб-гярбиндяки кюшя яля кечирилмялидир. Беля олдугда дцшмянин мцдафия хятти йарылмыш оларды вя
шящяри горумаг онлар цчцн хейли чятинляшярди. Мцрсял паша телеграмында ялавя едирди ки, Балаханы, Рамана, Сабунчу вя Сураханыда олан дцшмян дястяляринин айры-айрылыгда мцщасиря олунуб
ясир эютцрцлмяси вя йа мящв едилмяси барядя орду команданлыьындан алынан ямрин иърасы мцмкцнлцйц дя юйрянилмякдядир (137).
Сентйабрын 5-дя ися щям Назим бяй, щям дя Мцрсял паша
Балаханы, Рамана, Сабунчу вя Сураханы мянтягяляриндя олан
дцшмян дястяляринин мящв едилмясинин мягсядяуйьунлуьу барядя юз фикир вя мцлащизялярини айры-айрылыгда Нуру пашайа эюндярдиляр. Истяр Назим бяй, истярся дя Мцрсял пашанын эялдийи гянаят
ейни иди вя онларын щеч бири адлары чякилян мянтягялярдя дюйцш
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кечирилмясиня лцзум эюрмцрдцляр. Онларын фикринъя, бу дюйцшлярин
кечирилмяси хейли иткиляря йол ача билярди. Диэяр тяряфдян бу дюйцшцн кечирилмясиня еля бир ещтийаъ да йох иди. Чцнки бу мянтягяляр
Бакыдан хейли узаг идиляр. Шящяр цзяриня гяти щцъум башлайан эцнц щямин мянтягялярдя алдадыъы бир дюйцш башламагла орадакы
гцввялярин диггятини ъялб етмяк вя онларын Бакыйа кюмяйя эялмяляринин гаршысыны алмаг оларды. Явязиндя ися Биляъяри ятрафындакы кюшянин яля кечирилмяси зярури сайылырды. 15-ъи diviziyaнын 106-ъы
алайы йетишян кими щямин кюшя цзяриня щцъумун башланмасы мцмкцн щесаб едилирди (138).
Сентйабрын 6-да 15-ъи diviziya гярарэащы Аьстафайа чатды вя
орадан да дярщал гатарла Эянъяйя йола дцшдц. Еля щямин эцн саат
10-да Эянъя дямир йолу стансийасында diviziya гярарэащыны Нуру
паша, Азярбайъан голордусу (korpusu) команданы Ялиаьа
Шыхлински, Азярбайъан щюкумятинин цзвляри, алман забити, минбашы
Майер вя диэярляри гаршыладылар. Нуру паша Бакы ятрафында йаранмыш вязиййятля ялагядар олараг вахт итирмядян йола дцшмяйи лазым
билди. Ислам Ордусу команданынын ямриня мцвафиг олараг сящяриси
эцн Сцлейман Иззят бяй Бакыйа доьру йола дцшдц. Бязи чятинликлярля гаршылашмамаг цчцн бир сыра йардымчы бюлмяляр Эянъядя
сахланылды. Еля щямин эцн, йяни сентйабрын 7-дя 15-ъи diviziya гярарэащы Щаъыгабула чатды (139).
15-ъи diviziya гцввяляринин Бакы ятрафына ня вахт чатаъаьыны вя
дюйцшя щазырлыг цчцн ня гядяр вахт лазым эяляъяйини нязяря алмагла Нуру паша сентйабрын 7-дя Хялил пашайа билдирирди ки, гяти
щцъума сентйабрын 12-дя башламаьы планлашдырыр. Бу гярар щяля илкин гярар иди вя онун щаггында Нуру паша яввялъя Хялил пашайа
мялумат вериб онун разылыьыны алмаг истяйирди. Чцнки Бакы цзяриня
щцъумун ня вахт башланаъаьы чох эизли сахланылырды вя хцсусиля дя
алманларын бундан хябяр тутаъаьындан ещтийат едилирди. Нуру паша
Хялил пашайа эюндярдийи телеграмында ону да билдирирди ки, алманларын диггятинин аздырылмасы цчцн Бакы цзяриня щцъумун сентйабрын 15-дя башланаъаьы барядя хябярляр йайылмасына чалышаъагдыр (140).
Анъаг сентйабрын 7-си тарихли башга бир сяняддя Нуру паша Бакы
цзяриня сон щцъумун айын 11-дяк щяйата кечирилмясини мяг587

сядяуйьун билирди вя Шярг ъябщяси команданлыьындан да буна мцвафиг олараг щазырлыг ишлярини тамамламаг тяляб олунурду. Шярг
ъябщяси команданлыьына о да билдирилирди ки, 15-ъи diviziya Бакы ятрафына чатан кими ъябщя команданлыьынын табелийиня дахил олаъагдыр. Мцрсял паша ися ъябщянин команданы кими ики diviziyaнын
фяалиййятиня рящбярлик етмяли иди(141).
Гяти щцъумун башланмасы тарихи иля баьлы Нуру пашанын ямри
Шярг ъябщяси команданлыьында ъидди шякилдя тящлил олунду вя 15-ъи
diviziya гцввяляринин айын 10-дан тез Бакы ятрафына йетишмяйяъяйи нязяря алынараг айын 11-ня кими щяр щансы бир щцъумун башланмасынын гейри-мцмкцнлцйц Орду команданлыьына чатдырылырды.
Сентйабрын 8-дя эюндярилян телеграмда билдирилирди ки, 15-ъи
diviziya гцввяляри айын 10-да бцтцнлцкля Бакы ятрафына йетишяъякляри тягдирдя онлара ян азы бир эцн истиращят верилмялидир. Она
эюря дя Бакы цзяриня гяти щцъумун айын 12-дя вя йа 13-дя
башланмасы мягсядяуйьун билинирди (142).
Сентйабрын 9-на кечян эеъя 15-ъи diviziya гярарэащы 5-ъи
diviziya гярарэащынын йерляшдийи Эцздяк кяндиня чатды. Мцрсял
паша шящяр ятрафындакы щярби шяраит барядя Сцлейман Иззят бяйя
ятрафлы мялумат верди. Сящяр ачылан кими Мцрсял паша, 5-ъи
diviziya яркани-щярб ряиси Рцшдц бяй вя Сцлейман Иззят бяйля
бирликдя Шимал групу команданлыьынын йерляшдийи Масазыр кяндиня, орадан да Бинягяди топчу мцшащидя мянтягясиня йолландылар. Бурада онлар Биляъяри вя онун ятрафындакы дцшмян
мювгелярини диггятля мцшащидя етдиляр (143).
Сентйабрын 9-на кечян эеъя Шярг ъябщяси команданлыьына Нуру
пашанын йени бир ямри дахил олду. Ямрдя билдирилирди ки, Бакы шящяри
цзяриня гяти щцъума кечмяк цчцн гярар верилмишдир вя бу щцъума
цмуми рящбярлийи юз цзяриня эютцрмяк цчцн Нуру паша артыг Эянъядян йола дцшмцшдцр. Щцъум планынын тяфяррцатынын Нуру паша
Бакы ятрафына чатмасындан сонра ачыгланаъаьы билдирилирди. Анъаг
Орду команданы тяляб едирди ки, сентйабрын 9-дан 10-на кечян эеъя щцъумда иштирак едяъяк гцввяляр ашаьыдакы мювгелярдя юз йерлярини тутсунлар: 13-ъц алай Щюкмялинин ъянубунда, 106-ъы алай ися
Гобу кянди ятрафында дайанмалы иди. 13-ъц алай ъябщяси мцвяггяти олараг 107-ъи алай тяряфиндян тящвил алынмалы иди. 29-ъу табор ися
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бу алайын ещтийатына верилмяли иди. 345 рягямли тяпя вя Маштаьа
ъябщяляри 38-ъи алайын нязаряти алтында олмалы, 5-ъи diviziya гярарэащы Гобуйа кючцрцлмяли иди. Нуру паша ямр едирди ки, щиссяляр йени мцяййянляшдирилян мянтягяляря эизли шякилдя щярякят етмялидирляр. Дцшмянин бу йердяйишмялярдян хябяри олмамасы цчцн щярякятляр яввяла эеъя вахты иъра едилмяли, сонра да кющня дцшярэялярдяки чадырлар сюкцлмямяли иди(144).
Сентйабрын 10-да Шярг ордулар групу команданы Хялил паша,
Гафгаз Ислам Ордусу команданы Нуру паша, Азярбайъан голордусунун команданы Ялиаьа Шыхлински вя диэяр забитляр Бакы ятрафына
эялдиляр. Ислам Ордусу гярарэащы вя Хялил паша Gцздякдя йерляшдиляр. Еля щямин эцн онлар ъябщяни мöшащидя етмякля мяшьул
олдулар. Diviziya командирляри иля бярабяр, Хялил паша, Нуру паша,
Я.Шыхлински мцшащидя мянтягяляриндя дцшмян мювгелярини нязярдян кечирдиляр, щцъумун тяшкили иля баьлы diviziya командирляринин
мцлащизялярини динлядиляр. 15-ъи diviziya команданы Сцлейман
Иззят бяй тяклиф едирди ки, Шимал групу ляьв едилсин вя бу групдакы
гцввяляр 15-ъи diviziyaнын табелийиня верилсин. 5-ъи diviziya гярбдян, 15-ъи diviziya ися тяркибиндя 3 алай вя милли гцввяляр олмагла
шималдан шящяр цзяриня щцъума кечсин. Сящяр еркян эцълц топ
щазырлыьындан сонра 15-ъи diviziyaнын цч алайынын Биляъяринин шяргиндян, милли Азярбайъан гцввяляринин ися Сабунчу вя Ящмядли
истигамятляриндян щцъума кечмяси мягсядяуйьун сайылырды. Сцлейман Иззят бяйин фикринъя, гярб тямас хятти шящяря даща йахындыр вя дцшмянин ясас гцввяляри дя бурада йерляшмишди. Бундан
башга, Хязярдя олан щярби эямилярин топлары да гярб тяряфдян олан
щцъума манеячилик едя билярдиляр. Она эюря дя дцшмянин даща аз
олдуьу вя даща аз ещтийат етдийи шимал истигамятиндян даща уьурлу
щцъум тяшкил етмяк оларды (145).
Ъябщянин вязиййяти иля танышлыгдан вя командирлярин мцлащизяляри динлянилдикдян сонра Ислам Ордусу команданы Бакы
шящяри цзяриня гяти щцъума сон щазырлыгла баьлы сентйабрын 10-да
ямр имзалады. Щямин ямр беля иди:
«1. Бакыйа гяти тяяррцз цчцн ашаьыдакы щазырлыглар йапылаъаг вя
йапылдыьы 11.9.334 (1918) ахшамы саат 21-я гядяр мяня билдириляъякдир.
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2. Индийя гядяр Шярг ъябщяси команданлыьы ямриндя булунмуш
олан гитяляр 5-ъи, 15-ъи diviziyaлар вя Ъянуб групу щалында доьруъа (бирбаша„ред.) мяня мярбут (аид„ред.) олаъаглар.
5-ъи diviziya „ 9-ъу, 10-ъу, 13-ъц вя 56-ъы пийада алайлары иля даь
обус батарейасы 13 рус сящра топу, 4 рус даь топу, 2 ядяд 105-лик сящра обус топу, 10 топдан ибарят 3 гцдрятли даь батарейасы, ики Османлы
Шнайдер топу иля пийада алайларыны ряфагят (щимайя„ред.) цчцн 6
Шнайдер даь топундан мцряккяб (ибарят„ред.) олаъагдыр. Бу 6 Шнайдердян 4-ц Диэащдадыр вя щямян ъялб олунмалыдыр.
15-ъи diviziya „ 38-ъи вя 107-ъи пийада алайлары иля мцряттяб
2-ъи сцвари алайы, Азярбайъан сцвари алайлары, «Вящши дивизийа»
(милли Азярбайъан) иля милис (милли кюнцллц„М.С.) таборларындан вя
ики 105 мм-лик сящра обус, ики рус Шнайдер даь, йени эяляъяк 15-ъи
diviziya гцдрятли даь батарейасындан вя пийада ряфагят топчусу
олараг Диэащдакы 4 Круп даь топундан вя Маштаьадакы Круп даь
тагымындан мцряккябдир.
Ъянуб групу „ 4-ъц пийада алайынын (Азярбайъан тяшкилатындандыр) 1-ъи вя 2-ъи таборлары иля ики сцвари бюлцйц, Азярбайъан
сцвариляриндян бир бюлцк, ики Круп даь, ики рус сящра топундан
мцряккябдир.
Сянэячалда тярк олунан 106-ъы алайа мянсуб бюлцк 5-ъи
diviziya тяряфиндян щямян алайына илтищаг едиляъякдир.
3. 106-ъы пийада алайы ики табору иля ещтийатым олараг Щюкмялинин ъянубундакы сыртларын эерисиндя булунаъагдыр. Бу алайдан бир
табор 5-ъи diviziyaйа вериляъяк вя буна мцгабил 26-ъы табор 25-ъи
табор мянтягясини ики бюлцкля ишьал едяъякдир.
4. 5-ъи diviziya саь ъинащы иля Щаъыщясян „ Ермяникянд истигамятиндя ирялилямяк цзря бу хяттин ъянубундакы 1500 метрлик
имтидадда дцшмян ъябщясиня тяяррцз едяъяк вя тяяррцзцнц Бакынын шярг кянарына гядяр давам етдиряъякдир. Щейбят стансийасындан, дяниз сащилиндян Волчи воротайа гядяр гцдрятли вя фядакар
бир кяшф голу эюндяряъяк вя дцшмяни орадан ишьал вя мцмкцнся
тяпяни зябт едяъякдир. Diviziya гярарэащы Гобуйа нягл олунаъагдыр.
5. 15-ъи diviziya бюйцк гисми иля Биляъяринин шяргиндян саь
ъинащы (Биляъяри кюйцнцн шярг кянары „ Ермяникянд) истигамя590

тиндя олмаг цзря тяяррцз едяъяк вя тяяррцзцнц Ермяникянд
цзяриндян Бакыйа давам етдиряъякдир. Ягсами -саиряси иля сцвари
вя милисляр Сабунчу„Балаханы мянтягясиндяки дцшмяни тясбит вя
Щювсандан Ящмядли вя Кишля истигамятиндя тяяррцз едяъякдир.
Сумгайытдакы сцвари бюлцйц дя ъялб олунмалыдыр. Йалныз йцзбашы Фяхри яфянди ямриндяки милисляр вя 8 низамиййя атлысы сащили вязифяси иля йерляриндя галаъагдыр...» (146).
Ящатяли шякилдя щазырланмыш олан бу ямрдя даща сонра дейилирди
ки, diviziyaлар бири диэяринин ирялилямясини эюзлямядян щярякят етмялидирляр. Йалныз ъинащларынын тямас хяттиндя лазым вя мцмкцн
олардыса, топчулар бир-бириня атяшляри иля кюмяк етмяли идиляр. Щцъумун эцнц вя башланаъаьы саат ямрдя эюстярилмямишди. Бу барядя
ялавя олараг diviziyaлара билдирилмяли иди. Анъаг ямрдя гейд едилмишди ки, дцшмянин илк мцдафия хятти эеъя икян яля кечирилмялидир.
Она эюря дя забитляр вя ясэярляр щцъум едяъякляри сащяни яввялдян йахшыъа мцшащидя етмяли вя юйрянмяли идиляр, онлара щяваля
олунан вязифяляри юзляри цчцн дягигляшдирмяли идиляр. Diviziya
команданларына эюстяриш верилирди ки, айын 11-дя табеликляриндя
олан щисся вя бюлмялярин командирлярини топласынлар вя верилян тапшырыглары ярази цзяриндя дягигляшдирсинляр. Бцтцн ъябщянин иашя
тяминаты 5-ъи diviziyaйа щяваля олунмушду. Ъянуб групунун командири йенидян Ъямил Ъащид бяй тяйин олунду. Гыса вахт ярзиндя
бу вязифяни иъра етмиш олан Щялим Пяртюв бяй ися 4-ъц Аьдаш алайына командир тяйин едилди.
Ямрдян эюрцндцйц кими, Гафгаз Ислам Ордусу гцввяляринин
ясас аьырлыг мяркязи ъябщянин гярб истигамятиня салынмышды. Бурада
ени ъями 1500 метр олан дюйцш сащясиндя тякъя 4 пийада алайы йерляшдирилмишди. Ики пийада алайы вя милли гцввялярдян ибарят олан
15-ъи diviziyaйа ися даща эениш бир дюйцш сащяси верилмишди. Бу сащя
Биляъяридян башлайыб Абшерон йарымадасынын шяргиня доьру узанырды. Сцлейман Иззят бяй Орду команданлыьындан алдыьы ямри юйряндикдян сонра айын 11-дя diviziya цзря мцвафиг дюйцш ямри верди (147). Щямин ямря эюря 107-ъи алай Биляъяри„Ермяникянд„Тяпяляр сащясиндя, 38-ъи алай ися онун солунда дюйцшя эирмяли иди.
Алайлар ики табору иряли чыхармалы, бир табору ися ещтийатда сахламалы
идиляр. 107-ъи алайдан ики бюлцк, 38-ъи алайдан бир бюлцк вя алай пу591

лемйот бюлцкляри бирликдя diviziyaнын ещтийат гцввясини тяшкил етмяли
вя Бинягяди тяпясинин архасында йерляшмяли иди. Diviziyaнын табелийиндя олан топлар Бинягяди вя Диэащ груплары олмаг цзря ики йеря
бюлцнцрдцляр. Бинягяди групунда 8 топ, Диэащ групунда ися 4 топ
олмалы иди. Минбашы Тофиг бяйин рящбярлийи алтында Маштаьада олан 3
кюнцллц милли табордан ибарят дястя Балаханы„Сабунчу истигамяти
иля, мцряттяб сцвари алайындан, Лязэи сцвари алайындан вя диэяр
Азярбайъан сцвари алайындан ибарят олан сцвари дястяси минбашы
Зещни бяйин рящбярлийи алтында Щювсанда топлашараг Əhmədli–Kişlə
истигамятиндя щцъум етмяли иди.
Йазылы ямр вермякдян ялавя Сцлейман Иззят бяй алай вя
дястялярин командирлярини топлайыб Бинягяди мцшащидя мянтягясиндя верилян тапшырыглары ярази цзяриндя дягигляшдирди. Бу сяййар
мцшавиря заманы щцъум тактикасы, топчуларла пулемйотларын фяалиййятляринин ялагяляндирилмяси вя с. мясяляляр мцзакиря едилди.
Бунунла беля, Бакы цзяриня гяти щцъум яряфясиндя diviziyaнын тяркибиндя едилмиш дяйишикликляр Сцлейман Иззят бяйи мцяййян гядяр
наращат едирди. Чцнки онун ясас гцввяляри мцвяггяти олараг diviziyaнын тяркибиндян чыхарылыб башга командирлярин табелийиня верилмишди. Она эюря дя diviziyaya йени верилмиш щисся вя дястяляр арасында гаршылыглы фяалиййятин низамланмасы цчцн мцяййян вахт лазым иди. Беля ки, diviziyaнын 45-ъи алайы Батумда сахланмышды,
56-ъы алай 5-ъи diviziyaнын сярянъамына верилмишди. 38-ъи алай ися
5-ъи diviziyaнын тяркибиндя вурушуб мцяййян иткиляря мяруз галдыгдан сонра 15-ъи diviziyaya гайтарылмышды. 56-ъы алайын йериня
diviziyaya вахтиля 36-ъы Гафгаз diviziyaсına мянсуб олмуш 107-ъи
алай верилмишди. Сцлейман Иззят бяй бу алайын дюйцш имканларына
щяля там бяляд дейилди. Щцъума щазырлыгла баьлы эюрцлян ишляр вя
мювъуд олан чатышмазлыглар вя чятинликляр барядя Сцлейман Иззят
бяй эцнортадан сонра телефонла Нуру пашайа мярузя етди(148).
Сентйабрын 12-дя Сцлейман Иззят бяй щцъума щазырлыгла баьлы
diviziya цзря йени бир ямр имзалады. Щямин ямрля 38-ъи вя 107-ъи
алайларын ъябщя сащяси бир гядяр даралдылды. Щяр ики алай Биляъяри
ятрафында дюйцшмяли иди. Эцнортайа йахын дцшмян гцввяляринин
нязяр диггятини ъялб етмяк цчцн Сцлейман Иззят бяйин ямри иля
Ящмядли истигамятиндяки милли сцвари гцввяляр фяаллашмаьа
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башладылар. Дцшмян топлары атяшинин тута билмяйяъяйи бир сащядя
сцвариляр нцмайишкараня щярякятя башладылар. Гцдрятли ъябял топлары иля Балаханы ятрафындакы «Сентрокаспи» вя инэилис гошунларынын мювгеляри атяшя тутулду. Бу щярякятляр дцшмянин диггятини
ъялб етди. Бир тяййаря щавайа галдырылды. Бинягяди архасындакы
гцввяляр бомбардман едилди. Нятиъядя 107-ъи вя 38-ъи алайдан
20 няфяр йараланды. Сцлейман Иззят бяйин ямри иля Биляъяри
ятрафындакы «Сентрокаспи» вя инэилис гцввяляринин мювгеляри эцълц
топ атяшиня тутулса да, яслиндя, гаршыйа гойулан мягсядя наил
олунмушду вя дцшмяндя бу истигамятдя чохлу гцввя топландыьы
тяяссцраты йарадылмышды (149).
Сентйабрын 12-дя Орду команданы Нуру паша гяти щцъума
щазырлыгла баьлы йени бир ямр верди. Биринъи ямрля мцгайисядя бу
ямр гцввялярин груплашдырылмасында ъидди дяйишикликляр нязярдя
тутурду. Беля ки, 107-ъи алай да 15-ъи diviziyaнын табелийиндян алынырды вя Ордунун ещтийатына верилирди. Щабеля щаубитса, гцдрятли вя
Шнайдер батарейалары да там шякилдя 5-ъи diviziyaнын табелийиня верилирди. 15-ъи diviziyaнын табелийиндя 38-ъи пийада алайы вя бир дя
йухарыда адлары чякилян милли гцввяляр галырды. Аьыр силащлардан ися
йалныз 6 ядяд Круп топу diviziyaда сахланылырды. Нятиъядя, 15-ъи
diviziya хейли зяифлядилмиш олду. Щятта 15-ъи diviziya эялмямишдян яввял онун сащясиндя мювъуд олан Шимал групунун гцввяляри
Орду команданлыьынын 12 сентйабр тарихли ямриндян сонра 15-ъи
diviziyaнын табелийиндя галан гцввялярдян чох иди. Сцлейман Иззят
бяйин щесабламасына эюря Шимал групунун тяркибиндя 10 пийада
табору, бири низами олмаг шяртиля 3 сцвари алайы вар идися, инди 15-ъи
diviziyaнын тяркибиндя 3 пийада табору, Круп топу вя милли кюнцллц
таборларла, милли сцвари алайлары галмышды (150). Яслиндя, бу истигамятдяки гцввялярин ясасыны Азярбайъан милли гцввяляри тяшкил
едирдиляр. Бцтцнлцкдя, Бакы цзяриня гяти щцъумда иштирак едян
Азярбайъан гцввяляринин сайы хейли чох иди. Мювъуд олан мялумата эюря, Бакы цзяриня сон щцъумда 8000-ə йахын Османлы гцввяси
иля 6„7 мин арасында Азярбайъан гцввяляри иштирак едирди (151).
Щялледиъи щцъум яряфясиндя Гафгаз Ислам Ордусу команданлыьы бцтцн эцн ярзиндя щям тяъщизат-тяминат мясяляляри иля
мяшьул олур, щям яразини юйрянир, щям дя кяшфиййат ишлярини давам
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етдирирди. Бунунла щям дцшмянин имканлары дягигляшдирилир, щям
дя онун мяняви-психоложи дуруму юйрянилирди. Сентйабрын 11-дя
Бакыда мялумат топлайыб эери гайыдан Ямянулла яфяндинин вердийи мялумата эюря, шящяр ятрафында галан инэилис гцввяляринин
мигдары 900 няфяр иди. Ермяни таборларында фярарилик артмышды,
дцшмянин ясас гцввяляри Щейбят, Биляъяри вя Балаханы ъябщясиндя топланмышды. Бундан ялавя билдирилирди ки, Бакыйа
Л.Бичерахов тяряфиндян 500 няфярлик бир гцввя эюндярилиб (152).
Л.Бичерахов тяряфиндян Бакыйа кюмяк эюндярилмяси барядя
мялуматы эенерал Денстервил дя тясдиг едирди. Онун йаздыьына
эюря, 10 ядяд пулемйотла бирликдя 500 няфярлик бир гцввя Бичерахов тяряфиндян Бакыйа эюндярилмишди (153).
Бакы цзяриня эюзлянилян щялледиъи щцъуму дяф етмяк цчцн
инэилис гошунларынын команданлыьы да щазырлыг ишлярини давам етдирмякдя иди. Бахмайараг ки, Гафгаз Ислам Ордусу команданлыьы
гяти щцъумун ня вахт башланаъаьыны эизли сахламаьа чалышырды,
анъаг инэилис гошунлары команданлыьы бу барядя дягиг мялумат ялдя едя билмишди. Эенерал Денстервилин йаздыьына эюря сентйабрын
12-дя Гафгаз Ислам Ордусундан миллиййятъя яряб олан бир щярбчи
гачыб онларын тяряфиня кечди вя щцъумун сентйабрын 14-дя башлайаъаьы, ясас зярбянин гярб тяряфдян вурулаъаьы барядя мялумат
верди.
“Bu zabit əsl hücumun müdafiə xəttinin hansı hissəsindən ediləcəyini söyləməklə bərabər, bu hücumun sol tərəfimizə qarşı ola
biləcəyi qənaətində olduğunu ifadə etdi. Bu zabitin verdiyi digər
məlumatlar, əsasən, belə idi: Bakı qarşısındakı türk qüvvəsi 5-ci
Qafqaz tüməni ilə 15-ci tümən və 36-cı Qafqaz tüməninin bir qismindən təşkil edilmişdi. Zabitin təxmininə görə, bu qüvvənin sayı
7000 idi. Bütün süvari qeyri-nizami və piyadanın böyük bir qismi
nizami idi. Türklər silah altına almış olduqları qeyri-nizami piyadalardan istifadə etməyə hələ başlamamışdılar. Bu zabitin zənnincə, türk qüvvəsində otuz iki səhra topu və dağ topu vardır. Lakin
zabit ancaq dörd top görmüşdü. Biləcərinin qərbində toplanmış
olan 5-ci Qafqaz tüməni türk xəttinin sağına hərəkət etmiş və zabitin qənaətinə görə, 15-ci tümən sola hərəkət etməkdə idi. İstix594

barat işləri fəna olan türklər Bakıda 3000 ingilis, 4000 rus, 6000
erməni olduğunu zənn edirdilər və ermənilərin müqavimət göstərəcəyinə əmin olduqlarından qəsəbəni zəbt etmək niyyətində idilər.
Bu dəfə hücum uğursuzluqla nəticələndiyi təqdirdə 10-cu Qafqaz
tüməni əlavə güc olaraq köməyə göndəriləcəkdi»(154).
Бу мялуматы аландан сонра эенерал Денстервил щялледиъи дюйцшя
щазырлыгла баьлы нязярдя тутулан бир сыра тядбирлярин иърасынын
мягсядяуйьунлуьуна йенидян бахды. Щямин тядбирлярдян бириня
эюря, полковник Раулинсон Гафгаз Ислам Ордусу гцввяляриня архадан зярбя вурулмасыны тяшкил етмяли иди. Бяйянилмиш плана эюря,
полковник Раулинсон Лянкярана эетмяли, орада йерли рус ящалисиндян олан гошун бюлмяляри иля бирликдя автомобиллярдя Муьан
сящрасынын шималына щярякят етмяли вя Гафгаз Ислам Ордусунун
ясас тяъщизат хятти олан дямир йолу хяттини, дямир йолу кюрпцлярини
даьытмалы, бунунла да Гафгаз Ислам Ордусу гцввялярини тяъщизат
сарыдан чятин вязиййятя салмалы иди. Анъаг эенерал Денстервил
йахын эцнлярдя эюзлянилян дюйцш барядя мялумат алан кими полковник Раулинсонун Лянкярана эетмясиня лцзум эюрмяди(155).
Щялледиъи щцъум яряфясиндя Бакы шящяриндя чох мцряккяб бир
овгат щюкм сцрцрдц. Шящярин мцсялман ящалиси Гафгаз Ислам
Ордусунун эялишини сябирсизликля эюзляйирдися, есер, меншевик вя
дашнак фяаллары, Ермяни Милли Шурасынын цзвляри горху вя тялаш ичярисиндя идиляр. Ящалинин ящвал-рущиййясини галдырмаг цчцн мягсядйюнлц шякилдя тяблиьат апарылыр, шящяри мцщасиря едян Гафгаз Ислам Ордусунун йалныз бир алай йарымдан ибарят олдуьу вя онларын
да тезликля мяьлуб едиляъяйи барядя бяйанатлар верилирди. Ящали
кцтляви сяфярбярлик ады алтында казармалара долдурулур, сянэярляря
эюндярилирди. Аз гала кцчяйя чыхан щяр бир адам, о ъцмлядян хястяляр, гоъалар, йенийетмяляр, шикястляр, щятта ялини, айаьыны, бир эюзцнц итирянляр беля «Сентрокаспи» ордусуна гатылырды. Йерли рус ящалисинин нцмайяндяляри ермяни-дашнак елементляри тяряфиндян онларын Гафгаз Ислам Ордусуна гаршы сянэярляря эюндярилмясиня щеч
дя щамылыгла разы дейилдиляр(156).
Зорла сяфярбярлийя алынмыш тякголлу Бакы вятяндашларындан бири
хатырлайырды ки, «Сентрокаспи» ордусунун сийащыларына эюря, 72 мин
адам хидмятя ъялб едилмишди. Онларын 30 мини «юлц ъанлар» иди,
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рцшвят веряряк ъанларыны сянэярдян гуртармышдылар. 40 мин няфяря
силащ пайланмышды ки, онлардан да йалныз 3„5 мин няфяри ъябщя
хяттиня йолланмышды. Мцхтялиф адлар алтында дястяляр йарадылмышды.
Мясялян, щцгугшцнасларын дястяси, артистлярин дястяси, дцканчыларын
дястяси вя с. Штата эюря 26 пийада табору, бир нечя дивизион, топчу
бригадасы, хейли сцвариляр вя с. гцввяляр мювъуд олмалы иди (157).
Чашгынлыг ичярисиндя фяалиййятлярини артыг ъидди шякилдя тянзимлямяк игтидарында олмайан «Сентрокаспи» рящбярляри йахынлашан сцгутун гаршысыны алмаг цчцн бцтцн шящяри сяфярбяр етмяк истяйирдиляр. Лакин онлар Бакынын азад едилмяси истигамятиндя Гафгаз Ислам Ордусунун гятиййятинин, язмкарлыьынын гаршысыны алмаьа
артыг гадир дейилдиляр.
3. Бакы шящяри цзяриня 14 сентйабр тарихли щцъум
Бакы шящяри цзяриня сон щцъум яряфясиндя Орду команданынын
ямри иля дюйцшдя иштирак едян гцввяляр арасындакы тямас хятти бир
дя дягигляшдирилди. Ъянуб групу иля 5-ъи diviziya арасындакы тямас
хятти Пута кюрфязиндян, 283 рягямли тяпядян вя Пута стансийасындан кечмяли иди. Зирещли гатар 5-ъи diviziyaнын табелийиня верилирди. 5-ъи diviziya иля 15-ъи diviziya арасындакы тямас хятти ися
Хырдаланын шималындакы Йанардаь„Биляъяри„Ермяникянд истигамяти цзря мцяййянляшдирилмишди (158).
Бюйцк щазырлыг ишляриндян сонра Бакы цзяриня щялледиъи щцъумун ня вахт башлайаъаьыны Гафгаз Ислам Ордусунун бцтцн забитляри бюйцк интизарла эюзляйирдиляр. Сентйабр айынын 13-дя, Бакы
цзяриня илк щцъумдан 39 эцн сонра 5-ъи Гафгаз diviziyaсынын
яркани-щярб ряиси Рцшдц бяй сон щцъум яряфясиндя кечирдийи
щисслярини беля ифадя едирди: «Буну ярз етмялийям ки, 5-ъи Гафгаз
diviziyaсы она Вятян ягсамынын истищлас вя истирдадында Азярбайъанда олдуьу гядяр мцшкцлата, ганлы вя ялямли зайиата уьрамамышды. Щям дин вя щям иргини гуртармаг цчцн мянсуб олдуьу
миллятин вя ордунун гящряманлыг дастаныны йеря дцшцрмямяк
цчцн забитан вя яфрадымыз бюйцк бир фяраьати-няфисля чалышмыш, гиймятли ганларыны ахытмыш вя билафцтур мцяззяз ъанларыны да фяда
етмишлярди.
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Истиглалына ашиг Анадолу тцркц нящайят гоншу вя гардаш миллятин
истиглалыны да щямин мцъадиляляр иля тямин вя Азярбайъанлыларын
ялиня тювдц вя тяслим етмишди.
Бакысыз Азярбайъан башсыз бир вцъуддур. Онсуз бир ишя
йарамазды. Бинаянялейщ Азярбайъан Ъцмщуриййяти вя истиглалиййятини бещямещал Бакы икмал вя итмам едяъякди. 5-ъи Гафгаз
diviziyaсы буну ялдя етмяк цчцн август бидайятляриндя эцнляръя
боьаз-боьаза дцшмянля мцщарибя вя мцъадиля етди. Фягят мяалəсəф Бакынын алынмасы 39 эцня гядяр тяящщцр етди. Артыг бу да бу
дяфя бещямещал Османлы силащлары иля алынаъагды» (159).
Бакы цзяриня щялледиъи щцъум сентйабрын 14-ня, шящяр цзяриня
илк щцъумдан кечян 40-ъы эцня тяйин едилмишди. Гафгаз Ислам
Ордусу команданлыьы бу 40 эцн ярзиндя эюрцлян щазырлыг ишлярини
уьурлу щцъум цчцн кифайят сайырды. Истяр зярури ещтийатларын йарадылмасы, истяр гошунларын груплашдырылмасы вя йерляшдирилмяси, истярся дя иъра едилян диэяр тядбирляр шящярин яля кечирилмясиня обйектив бир зямин йаратмышды.
Эенерал Денстервилин йаздыьына эюря, сентйабрын 14-дя Бакы
цзяриня щцъум яряфясиндя «Сентрокаспи» вя инэилис гошунларынын
мцдафия мювгеляри ашаьыдакы кими гурулмушду: сол ъинащда, Бибищейбят мядянляри юнцндяки йцксякликлярдя Шимали Стаффорд алайынын 60 няфярлик «А» бюлцйц дайанмышды. Тяхминян 100
няфярдян ибарят олан бир ермяни табору бу истигамятдя ещтийат
гцввя кими сахланмышды. Гурд гапысы йцксякликляриндя 2 ядяд
пулемйоту олан рус дястяси мювге тутмушду. Шимали Стаффорд
алайынын 100 няфярлик бир бюлмяси «А» бюлцйцнцн дайандыьы истигамятя ещтийат гцввя кими эюндярилмишди. Гурд гапысы йцксякликляринин шимал тяряфиндя, 800 аддымлыг сащядя Шимали Стаффорд
алайынын «Б» бюлцйц дайанмышды. Щаъыщясян кянди иля цзбяцз
сянэярляря гойулмуш ермяни щиссяляри бу бюлцкля йанашы иди.
Щямин сащяйя бир щаубитса батарейасы вя бир ядяд цчдцймялик топ
эятирилмишди. Бундан 1,5 мил аралы олан Аь ев йахынлыьында бир
ермяни табору ещтийат гцввя кими сахланмышды. Ъябщянин сол
ъинащынын гярарэащы да бурада йерляширди. Она полковник Вегсураба рящбярлик едирди. Сол ъинащын сол ганады да топларла мющкямляндирилмишди. Ора цчдцймялик ики ядяд топ эюндярилмишди. Саь
597

ъинащ полковник Газаровун рящбярлийи алтында иди. Бу ъинащын сол
ганадыны, Щаъыщясян кяндиндян Биляъярийя кими олан сащяни Бичерахов дястясинин 600 няфярлик бир гцввяси горуйурду. Биляъяри
стансийасы Уорчестер таборунун 2 бюлцйцнцн нязаряти алтында иди.
Биляъяридян Дярняэцля гядяр олан сащядя ися бу таборун диэяр бир
бюлмяси дайанмышды. Дярняэцл эюлцнцн ъянуб тяряфинин мцдафияси
бир ермяни таборуна, бу эюлцн шярг тяряфи ися инэилис гошунларынын
4 ядяд пулемйоту олан пулемйот командасына тапшырылмышды. Бу
мцдафия хяттиня Шимали Стаффорд алайынын 50 няфярлик бир бюлцйц
ещтийат гцввя кими верилмишди. Бакы„Бинягяди йолундан 2 мил
шяргя тяряф, 39-ъу инэилис бригадасынын гярарэащынын йерляшдийи
бинанын йахынлыьында ися Варвик таборунун 100 няфярлик бир бюлцйц
ещтийатда сахланмышды. Саь ъинащ сящра топчусунун 8-ъи батарейасы
вя бир щаубитса батарейасы иля мющкямляндирилмишди. 2 ядяд инэилис
зирещли автомобили Биляъяридя, 3-ъцсц ися шящярдя ещтийатда
дайанмышды. Саь ъинащын саь ганадыны 500 няфярлик ермяни дястяси
цчдцймялик топ батарейасы, 3 ядяд рус зирещли автомобили вя бир
ескадрон сцвари иля горумалы иди. Онлар бу истигамятдян Сураханы
ятрафында даим фяалиййятдя олан тцрк вя Азярбайъан сцвариляринин
гаршысыны сахламалы идиляр. Бунлардан башга, бир сыра йерли силащлы
бюлмяляр дя вар иди ки, онлар щеч бир ямря табе олмурдулар вя
истядикляри истигамятдя щярякят едирдиляр.
«Сентрокаспи» ордусуна эенерал Докучайев, инэилис гошунларына
ися полковник Кейворт рящбярлик едирди. Мцдафия ишляриня цмуми
нязарят ися «Сентрокаспи»нин щярби назири Багратуни иля инэилис
эенералы Денстервил тяряфиндян щяйата кечирилирди(160).
“İran ərazisində düşmənin irəliləməsini dayandırmaq və Xəzər
dənizinə hakim olmaq xüsusunda ingilis planları” adlı arayışda da
Bakı şəhəri üzərinə hücum ərəfəsində ingilis və «Sentrokaspi» qüvvələrinin müdafiə xətti boyu yerləşməsi haqqında məlumat vardır.
Bu məlumat bir sıra təfərrüatların olması baxımından maraq doğurur. Həmin arayışda aşağıdakıları oxumaq mümkündür: “ Müdafiə
xəttini tutmaqda olan qoşun birliklərinin 13 sentyabr günü, saat
9.30-da yerləşmə vəziyyəti belə idi: Bibiheybətin qərbində Şimali
Statford taborunun “A” bölüyü (kapitan Bollington komandasında
60 nəfər) xəttin solunu tutur və bir erməni taboru (təqribən 100
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nəfər) məntəqə ehtiyatını təşkil edirdi. Qurd Qapısı gədiyində iki
pulemyotla bərabər, bir rus bölüyü qərar tutmuşdu. Şimali Statford
taborunun qərargahı ilə “C” bölüyü təqribən 80 nəfər və Varvik və
Uorçestr taborlarından cəmi 20 tüfəng mayor Ley komandası altında olaraq qəsəbədəki ümumi ehtiyat yerindən hərəkət etmiş və
“A” bölüyünün arxasında və səhra topları ilə kiçikçaplı toplardan
ibarət bir yerli batareya yaxınında hakim bir mövqe tutmuşdu.
Polkovnik Keyvort ehtiyat qüvvəni bir gecə hücumu olacağı ehtimalı ilə qarşı göndərmiş və lüzum olmadığı təqdirdə bunu sabah
ertə ikən geri çağırmaq niyyətində idi.
Biçeraxovun qoşun birlikləri müdafiə mövqeyinin sağ məntəqəsinin sol hissəsini tuturdular və bu hissəyə xəttin şərqə dönərkən
təşkil etdiyi guşə də daxil idi. Bu qoşunların sağında Biləcəri stansiyası ilə kəndindən keçən və təqribən iki mil uzunluğunda olan bir
xətt Uorçestr taborunun “A” və “C” bölükləri tərəfindən tutulmuş
və eyni taborun “B” bölüyü də yuxarıdakı iki bölüyün məntəqə
ehtiyatını təşkil edirdi. Varvik taboru Böyük Duzlu gölə qədər
uzanır və bu taborun 4-cü bölüyü (kapitan Boşel komandasında 100
nəfərlik) ehtiyatda durmaqla Biləcərinin təqribən 1,5 mil cənubunda və Bakı–Binəqədi yolu üzərindəki 39-cu sancağın qərargahında
idi. Şimali Statford taborunun “D” bölüyü (mayor Havlok komandası altında 50 nəfər) də sancaq məntəqəsinin təqribən iki mil qərbində ehtiyatda idi. Müdafiə mövqeyinin sağ məntəqəsində bir top
batareyası ilə 8-ci ingilis batareyası daxil olmaqla dörd səhra batareyası vardı. Varvik taborunun sağında Böyük Duzlu gölün cənub
sahili erməni taboru tərəfindən tutulmuş və bu gölün şərqindəki
keçiddə Donstar qüvvəsinin dörd ədəd pulemyot yerləşdirilmiş zirehli avtomobili dayanmışdı. Donstar qüvvəsinə məxsus zirehli
avtomobillərdən iki ədəd Biləcəridə və bir ədədi də Bakıda ehtiyatda idi. Düşmənin atlı alayları tərəfindən təhdid edilən xəttin sağ
yanı təqribən 500 erməni piyadası, bir süvari bölüyü, bir batareya
və üç rus zirehli avtomobili qoruyurdu. Göstərdiyimiz yerləşim
vəziyyətində yerli qoşunların böyük bir hissəsi hesaba alınmamış599

dır. Çünki bunlar ingilislər üçün naməlum idi, onlar aldıqları əmrə
əsla itaət etmirdilər” (161).
Сентйабр айынын 13-дя саат 17.11-дя Щаъыщясян кяндинин гярбиндяки мцшащидя мянтягясиндя Нуру паша Бакы цзяриня щялледиъи
щцъуму башламаг барядя дюйцш ямрини имзалады. Щямин ямрдя
дейилирди:
«1. Бакыйа гаршы гяти тяяррцзя Аллащын лцтфц иля 14.9.334 (1918)
сабащы башланаъагдыр.
2. 5-ъи Гафгаз diviziyaсы пийадасы иля 14.9.334 сабащы саат 2-дя
щазырлыг мюгейиндян Щаъыщясян кюйц ъянубундан Сарыщаъылы кился
истигамяти-цмумиййясиндя иряли щярякятя башлайараг басгынла дцшмянин илк кянар мювгейини зябт едяъяк вя бурада йерляшяъякдир.
Ишбу хятт йалныз бомба вя сцнэц иля зябт олунаъагдыр.
3. Дцшмянин илк мювгейинин зябтини мцтяагиб гитяат икинъи
хятти дя ейни заманда ишьал едяъякдир. Даща ирялилямяк цчцн орталыьын аьармасы вя топчу атяшинин щимайясини бякляйяъякляр вя ирялийя кяшф голлары сцряъякдир. Газанылан илк хяття лцзуму гядяр макиналы тцфянэ йерляшдирилмялидир.
4. Топчу, пийадамызын ирялилямяси ясасында атяш етмяйяъякдир.
Дцшмян пийада тяяррцзцмцзц кяшф едяр-етмяз тягвийя (эцъляндирмя„ред.) гитяатынын ирялилямясини мян (дайандырмаг„ред.) цчцн
дцшмянин икинъи, цчцнъц вя эеридяки тякяррцб йолларыны вя топчу
мювгелярини атяш алтына алаъагдыр. Буна эюря индидян атяш тягсим
олунмалыдыр. Илк дцшмян хятти басгынла зябт олунаъаьындан эеъяликля бу хяття топчу яндахт етмяйяъякдир. Орталыг аьарар-аьармаз пийадамызын даща да ирялийя тяяррцзцнц щимайя
едяъякдир. Пийадя ряфагят топлары щяр ан ирялилямяйя щазыр булунаъагдыр.
5. Орду ещтийаты олан 106-ъы вя 107-ъи алайлар щяр ан щярякятя
щазыр булунаъаглар. Алай, команданлары йанында, Орду тяряссцд
(мцшащидя„ред.) ъиварында булунаъаглар.
6. 5-ъи diviziya орталыг аьарынъа зирещли гатары Щейбят стансийасына доьру ирялилядяряк Волчи Варота мянтягясиндяки дцшмян
атяшини цзяриня ъялб едяъяк вя diviziyaнын саь ъинащыны мцщафизя
едяъякдир.
7. 15-ъи diviziya нисфиллейндян (эеъяйарыдан„ред.) етибарян Би600

ляъяри, Балаханы, Сураханы вя Ящмядли истигамятляриндя гцввятли
кяшф голлары вя топчу атяшиля гаршысындакы дцшмяни тясбит едяъяк
вя Ящмядлини зябт едяъякдир» (162).
Бу ямря мцвафиг олараг щяр ики diviziya командирляри diviziya
цзря дюйцш ямрлярини вердиляр. 5-ъи diviziyaнын 75 сайлы дюйцш ямри
чох эениш вя ящатяли бир ямр иди. Бу ямрдя Бакы шящяри цзяриня
щялледиъи щцъум заманы 5-ъи diviziyaнын табелийиндя олан бцтцн
щисся вя бюлмялярин гаршысында дайанан вязифяляр тяфяррцаты иля
мцяййянляшдирилмишди. Ямрин еля илк бяндляриндя дейилирди ки,
Аллащын инайяти иля сентйабрын 14-дя Бакы цзяриня щцъум башланаъаг. Бу щцъумда 5-ъи diviziya табелийиндя олан 9-ъу, 10-ъу,
13-ъц, 56-ъы пийада алайлары иля 11 гцдрятли, 3 рус сящра, 8 Шнайдер,
5 рус даь топлары вя 8 щаубитса иштирак етмяли иди. Diviziyaнын дюйцш
сащясинин саь ъинащында 9-ъу пийада алайы мювге тутмушду. Бу
алайын дюйцш сащяси Шубаныдан Бакыйа эедян йола гядяр эялиб чатырды. 9-ъу алайын сол ъинащында, Шубаныдан Бакыйа эедян йолун ятрафында ися 56-ъы алай мювге тутмушду. Щцъум заманы бу ики алайын гаршысында дайанан илкин вязифя эцлля ишлятмядян «Сентрокаспи» вя инэилис гошунларынын илк мцдафия хяттини тутмаг иди. Сонра
алайлар щцъуму давам етдирмяли вя дцшмянин икинъи мцдафия хяттини дя яля кечирмяли идиляр. Йалныз бундан сонра гцввяляр ялляриня
кечирдикляри мювгелярдя дайаныб сящярин ачылмасыны эюзлямяли
идиляр ки, топларын щимайяси иля даща да ирялиляйя билсинляр. Алайлар
ъинащларын мцщафизясиня диггят йетирмяли идиляр ки, дцшмянин гяфил
басгынына мяруз галмасынлар. Икинъи мцдафия хятти яля кечириляндян сонра 13-ъц алай да щярякят едиб 9-ъу алайын саь ъинащынын
архасында мювге тутмалы иди. Бу алай щям 9-ъу алайын саь
ъинащынын мцщафизясини тямин етмяли иди, щям дя алайын саь
ъинащыны мющкямляндирмяли иди. Щцъум эеъя саат 1-дя башланмалы
иди. Diviziya командири алайлардан тяляб едирди ки, мцдафия хятляри
тутулан кими бу мювгеляр дярщал мющкямляндирилсин вя ора пулемйотлар гойулсун.
Дцшмянин икинъи мцдафия хятти тутуландан сонра щцъум беля
давам етдирилмяли иди „ 56-ъы алай, ясасян, Саллахананын шимал щиссяси иля, 9-ъу алай ися Саллахана иля Машатлыг адланан мянтягя арасында, йяни 56-ъы алайын саь ъинащында ирялилямяли иди. Бакы шящя601

риндяки щцндцр килсянин гызылы рянэли гцлляси щяр ики алай цчцн
щцъумун цмуми истигамятини мцяййянляшдирмяли иди. Шящяря
щаким олан йцксякликляр яля кечирилдикдян сонра алайлар йенидян
бурада мющкямляниб нювбяти ямри эюзлямяли идиляр. Дюйцшчцляря
шящяря эирмяк, биналара сохулмаг гяти гадаьан едилмишди. 13-ъц
алай йеня дя 9-ъу алайын саь ъинащына йахын щярякятини давам
етдирмяли иди. 10-ъу пийада алайы ися diviziyaнын ещтийат гцввяси кими сахланылырды. Diviziyaнын табелийиндя олан топлар цч групда
бирляшдирилмишди. 1-ъи вя 2-ъи груплар саь ъинащы щимайя етмяли, Байыл вя Бибищейбят истигамятиндян ещтимал едилян дцшмян щцъумларыны дяф етмяли иди. Цчцнъц топчу групу ися ъябщянин сол ъинащыны
юз щимайяси алтында сахламалы иди. Зирещли гатарлар да дюйцшя ъялб
олунмалы вя Орду команданынын дюйцш ямриндя мцяййянляшдирилмиш вязифялярин иърасыны тямин етмяли иди (163).
15-ъи diviziya командири Сцлейман Иззят бяйин имзаладыьы
дюйцш ямриня эюря ися diviziya табелийиндя олан гцввяляря ашаьыдакы тапшырыглар верилмишди: 38-ъи алайдан бир тагым 2 пулемйотла
Бинягядинин ъянубундакы Йанардаь тяпяси ятяйиндян Биляъярийя
доьру щцъума кечмяли, сящярин ачылмасы иля ися алайын ики табору
Биляъяринин шяргиня доьру щцъума кечмяли иди. 38-ъи алайын 3-ъц
табору ещтийатда галмалы иди. Щцъумдан юнъя Биляъяри истигамятиня щяр бири 40 няфярдян ибарят олмагла ики кяшфиййат групу
эюндярилмяли иди. Азярбайъан кюнцллцляриндян ибарят таборлар
Балаханы цзяриня щцъума башламалы вя бу мянтягяни яля кечирдикляри тягдирдя Сураханынын ъянубундан щцъуму давам етдирмяли идиляр. Зещни бяйин рящбярлийи алтында олан мцряттяб 2-ъи
сцвари алайы вя Азярбайъан сцвари алайлары да Ящмядли истигамятиндя щцъума гошулмалы идиляр. Дюйцш яснасында diviziyaнын табелийиндя олан топлар щиссялярин вя дястялярин щцъумуну щимайя
етмяли идиляр(164).
Беляликля, Бакы шящяриня гяти щцъум цчцн артыг щяр шей щазыр
иди. Инди йалныз онун иърасы галырды.Верилмиш дюйцш ямри, мцяййянляшдирилмиш вязифяляр тамамиля реал иди. Щисс олунурду ки, илк
щцъумда дцчар олунан уьурсузлуьа йол вермямяк цчцн бцтцн
ещтийат тядбирляри нязяря алынıb. Ола билсин бурада, щятта ифратлыьа да
йол верилмишди. Щисся вя бюлмялярин аз гала щяр аддымы сыьорталан602

мыш, икигат, цчгат мцщафизя елементляри нязярдя тутулмушду. Яля
кечирилян бир дюйцш хяттиндя кифайят гядяр мющкямляндикдян
сонра нювбяти дюйцш хятти цзяриня щцъума кечилмяли иди. Бундан
башга, ъинащларын мцщафизясиня, ещтийат гцввялярин айрылмасына
хцсуси диггят йетирилирди. Шяхси щейятин ящвал-рущиййяси дя мцбариз
рущда кюклянмишди. 5-ъи diviziya яркани-щярб ряиси Рцшдц бяй
хатиряляриндя йазырды ки, о эеъя щеч ким йатмамышды. Дюйцшчцляр 5
август дюйцшцнцн интигамыны алмаг цчцн щцъум саатынын чатмасыны сябирсизликля эюзляйирдиляр. Анъаг Рцшдц бяй ону да ялавя
едирди ки, гаршыда аьыр бир дюйцш дайанырды. Гурд гапысы цзяриндян
щцъума кечмяк еля дя асан дейилди. Бу сярт тяпяликляря галхмаг
цчцн йалныз енсиз бир йол вар иди. Гошунлар ися даща эениш бир ъябщядя щярякят етмяли идиляр. Онлар эеъя икян Шубаны йцксякликляриндян енмяли, дямир йолуну кечдикдян сонра сярт тяпяликляря дырмашмалы идиляр. Щяля эцндцз икян бу тябии манеяляри адламаг чох
бюйцк зящмят тяляб едирди. Эеъя ися там сяссизлийя риайят едилмяси, дцшмянин дуйуг дцшмясиня йол верилмямяси лазым иди(165).
Гаршыда ики алай щярякят едирди. 9-ъу вя 56-ъы пийада алайлары.
56-ъы алай Саллаханайа эедян йолун щяр ики тяряфи иля щярякят
едяряк йцксякликляря галхды вя саат 3-дя дцшмянин илк мцдафия
хяттини яля кечирди. 9-ъу алай ися сярт йцксякликлярдя йерляшян
дцшмян хяттини саат 3.30-да яля кечирди. Адлары чякилян алайларын
щцъуму еля бир сцрятля щяйата кечирилди ки, эенерал Денстервил юзц
дя щейрят ичярисиндя галды. О йазырды: «Инаныласы мцмкцн дейилди
ки, ъябщямизин ян эцълц сащяси дцшмян тяряфиндян беля асанлыгла
яля кечирилди. Хцсусиля дя бцтцн гошунлар эюзлянилян щцъум барядя хябярдар едилдикляри бир вахтда. Ня гядяр инанылмасы мцмкцн олмаса да, бу, мящз беля иди. Бцтцн цстцнлцклярин бизим тяряфимиздя олмасына бахмайараг, щцъумун еля илк анларындан дармадаьын едилян беля гошунларла щеч няйя цмид етмяк мцмкцн дейилди вя бизим инди йеэаня вязифямиз эери чякилмяйи тямин етмяк вя
гошунларын дцзэцн тяхлийясини тяшкил етмяк цчцн дцшмян
щярякятини лянэитмяк иди» (166).
Эеъяйары 15-ъи diviziya да щцъума гошулду. Яввялъя diviziyaдан 40 няфярлик кяшфиййат груплары иряли эюндярилди. Гярб истигамятиндя илк мцдафия хятляри яля кечирилдикдян сонра шималдан
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ора ялавя йардым эюндярилмямяси цчцн сящяря йахын саат 6-да
«Сентрокаспи» вя инэилис гошунларынын мювгеляри эцълц атяшя тутулду. Шимал истигамятиндя, Биляъяри ятрафында «Сентрокаспи» вя инэилис гцввяляринин ясас щиссяляри йерляшдирилмишди. Буну эенерал
Денстервил дя етираф едирди. Чцнки Гурд гапысы йцксякликляринин тябии шяраитиндян йахшы истифадя етмякля орада эцълц мцдафия мювгеляри йаратмаг мцмкцн олдуьу щалда, шимал истигамятиндяки тябии
шяраит мцдафия цчцн о гядяр дя ялверишли дейилди. Бурада 39-ъу
инэилис бригадасынын ясас гцввяляри, Бичерахов дястясинин бир щиссяси вя йерли гошунларын топлары йерляшдирилмишди (167). Алынан ясирлярин вердийи мялумата эюря, бу истигамятдя конкрет олараг 800
ермяни, 700 рус, 100 инэилис дюйцшчцсц, чох йахшы эизлядилмиш 16
пулемйот, икиси узун олмагла 12 ядяд топ 38-ъи алайа гаршы мювге
тутмушду. Буна бахмайараг, илк щямлядян сонра 38-ъи алайын гцввяляри дцшмянля 500„600 метр мясафяйядяк йахынлашды. Анъаг
Биляъяринин шяргиндя мящарятля эизлядилмиш дцшмян топлары 38-ъи
алайын саь ганадыны эцълц атяш алтына алды. Бу мювгедян гярбя
доьру сащя бош олдуьу цчцн Орду ещтийатында олан алайларын бура
чыхарылаъаьына, щеч олмаса 5-ъи diviziya топларынын бу истигамятя
атяш ачмасы иля дцшмян атяшинин зяифлядилмясиня цмид баьланырды.
Ейни заманда 38-ъи алайын сол ъинащы иля цзбяцз мювгелярдян
дцшмян топлары, о ъцмлядян узун топлары кифайят гядяр сярраст
атяшляр ачырды. 15-ъи diviziyaнын табелийиндя олан топлар яввялъя
Биляъяринин шяргиндя олан пулемйот мювгелярини атяшя тутдулар.
Анъаг бу пулемйотлар йахшы эизлядилдийиндян онлары зярярсизляшдирмяк мцмкцн олмады. Беля оланда Сцлейман Иззят бяй топлара
дцшмян топларынын мювгелярини нишан алмаьа эюстяриш верди. Беля
чятин вязиййятля гаршылашмасына бахмайараг, 38-ъи алай хейли
ирялиляйя билди(168).
Гярб ъябщясиндя биринъи мцдафия хятти яля кечирилдикдян сонра
9-ъу вя 56-ъы алайлар йени гцввяляр васитясиля бир гядяр дя
эцъляндирилдиляр. 9-ъу алайын 26-ъы таборундан эеридя сахланмыш ики
бюлцйц йенидян дюйцш хяттиня, юз таборунун сярянъамына эюндярилди. Гярб ъябщясинин саь ъинащында 9-ъу алайын дюйцш сащясиндя мювге тутан инэилис гцввяляриня майор Лей рящбярлик
едирди. Эцълц щцъум башлайанда майор Лей юз дюйцшчцлярини бир
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гядяр эери чякди вя архадакы щцндцрлцклярин бириндя мювге тутду.
Сонрадан ися бир бюлцйц ирялийя эюндярди(169).
56-ъы алайын сол ъинащы йахшы мцщафизя олунмадыьындан diviziya
команданлыьы Орду команданлыьы гаршысында ещтийатда сахланылан
алайлардан биринин бу истигамятдян дюйцшя гатылмасы барядя
мясяля галдырды. Орду команданлыьынын ямриня эюря, diviziya
ещтийаты олан 10-ъу алай 56-ъы алайын сол ъинащында дюйцшя гатылды.
Diviziya ещтийатына ися Орду ещтийатында олан 106-ъы алай верилди.
Сящяр саат 6-да уьурла давам етдирилян щцъумла 56-ъы алай
«Сентрокаспи» вя инэилис гошунларынын икинъи мцдафия хяттини дя яля
кечирди(170).
Гярб ъябщясиндя щцъума кечян алайларын дцшмянин мцдафия
мювгелярини яля кечирдикдян сонра дюйцшя ара вермяляри «Сентрокаспи» вя инэилис гошунларыны няфяс дярмяйя имкан верди.
Гафгаз Ислам Ордусу гцввяляринин щцъумунда йаранан бу фасиля,
щятта эенерал Денстервилин юзцнц дя тяяъъцбя салды. Онун фикринъя,
гярб ъябщясиндя ирялиляйян щиссяляр йцрцшляриня ара вермясяйдиляр, чох гыса бир заманда шящяри тута билярдиляр. Чцнки ики мцдафия
хяттини итирян «Сентрокаспи» вя инэилис гцввяляри чашгынлыг ичярисиндя эери гачмагда идиляр. Ислам Ордусу гцввяляринин дюйцшя ара
вермяси ися щеч дя онларын эцълц мцгавимятля растлашмасы иля
баьлы дейилди. Бу фасиля дюйцшя бир лянэлик эятирся дя, дюйцш планы
иля нязярдя тутулмуш бир фасиля иди. Плана эюря щцъум едян гцввяляр дцшмянин биринъи вя икинъи мцдафия хятлярини яля кечирдикдян
сонра орада мющкямлянмяли вя бу вахт ярзиндя архада галан топлар да иряли чякилмяли иди. Топлары Гурд гапысы йцксяклийиня галдырмаг ися еля дя асан дейилди. Диэяр тяряфдян ола билсин ки, Ислам
Ордусу команданлыьы пийадаларын беля сцрятля дцшмянин мцдафия
хятлярини тутаъаьыны эцман етмирди. Йохса ола билсин ки, пийадаларын
щярякятинин ардынъа топларын да апарылмасына башланарды. Щяр щалда
«Сентрокаспи» вя инэилис гцввяляринин шящярин гярбиндяки мцдафия
мювгеляринин яля кечирилмяси хябяри алынанда Нуру паша тякъя
йцнэцл топларын дейил, ъябщя архасында йерляшдирилмиш аьыр топларын
бир батарейасыны да Гурд гапысы йцксякликляриня галдырмаг, щабеля
щиссялярин щцъумуна чевик рящбярлик етмяк цчцн 5-ъи diviziya
гярарэащыны да ора кючцрмяк барядя ямр верди(171).
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Дюйцшлярин сянэимясиндян истифадя едян инэилис команданлыьы
гярб ъябщясиндя мювъуд гцввяляри йенидян груплашдырды, бура ялавя гцввя ъялб едилди. Полковник Кейворт табелийиндя олан гцввялярдян бу истигамятя кюмяк эюндярди. Диэяр истигамятлярдян бура ялавя гцввя эятирмяк мцмкцн дейилди. Чцнки шималда да аьыр
дюйцшляр эедирди. Ясасян, йерли гцввялярдян ибарят олан бюлмяляр
гярб ъябщясиня атылды. Щяр щалда эенерал Денстервил йазырды ки, сящяр
саат 8-дя бу истигамятдяки чашгынлыг арадан галдырылмыш вя гярб
ъябщясинин мяркяз сащяси хейли мющкямляндирилмишди (172).
Инэилис команданлыьы тяряфиндян гцввялярин йенидян
груплашдырылмасы 9-ъу Гафгаз алайынын саь ъинащында мцяййян бир
эярэинлик йаратмышды. Она эюря щям 13-ъц алайа бу ъинащда
фяаллашмаг, щям дя топчулара бу ъинащы щимайя етмяк ямри верилди. Сящяр саат 8.23-дя Орду команданлыьы diviziya табелийиндя
олан бцтцн топларын йцксякликляря галдырылмасы барядя ямр верди.
Щямин топларын Гурд гапысы йцксякликляриня галдырылмасы иля
щцъумун уьурла давам етдирилмясиня бир зямин йаранды. Яввялъя
топларын кюмяйи иля 9-ъу алайын саь ъинащында, Бибищейбят истигамятиндя йаранан эярэинлик арадан галдырылды. Сонра ися щцъума
кечян алайларла цзбяцз ъябщядя дцшмянин мцгавимяти гырылды.
Сящяр саат 9.15-дя 5-ъи diviziya команданы Мцрсял пашанын Орду
команданлыьына вердийи рапортда дейилирди: “Пийада щиссяляр
мязарлыьын гярбиндя вя Саллаханада дцшмянин икинъи хяттинин
тутуб. Бир гцдрятли таборун иряли щярякятиня ямр верилмиш вя бир
батарейа иряли эетмишдир. Волчи Варота иля Байыл тяпяляри тяряфдя
дцшмянин 20 няфярлик бир гцввяси вар. Онларын щцъуму эюзлянилмир. Лазыми тядбирляр эюрцлцр” (173).
Анъаг бир тяряфдян ялверишли мювгелярин тутулмасы, диэяр тяряфдян дя топларын сямяряли фяалиййятя башламасы «Сентрокаспи»
вя инэилис гошунларынын мцгавимят эюстярмяк имканыны мящв етмишди. Аз сонра 56-ъы алай сол ъинащда шящяря щаким олан йцксякликляри вя дцшмянин цч ядяд пулемйотуну яля кечирди (174). Бу
мювгедян шящярин бомбардман едилмяси хейли асанлашды вя дцшмян гцввяляринин тяшвишини артырмаг цчцн арабир топлардан шящяря
атяш ачылырды.
56-ъы алайа гаршы ъябщя тутмуш гцввяляр Гырмызы Гышлайа тяряф
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эери чякилərək бурада мцгавимяти давам етдирирдиляр. Алынан мялумата эюря, Гышланын архасында 3 ядяд зирещли автомобил дцшмян
гцввялярини щимайя едирди. Бу автомобилляри зярярсизляшдирмяк
цчцн топлара атяш ачмаг ямри верилди. Щаубитса батарейасынын бир
нечя сярраст атяшиндян сонра Гышла щям пийадалар, щям дя зирещли
автомобилляр тяряфиндян тярк едилди. Саь ъинащдан иряли чыхарылмыш
олан 13-ъц алай ися Машатлыг адланан мянтягяни, щабеля Байыл
йцксякликлярини яля кечирди. Бу мювгелярдян артыг топ атяши иля
лимандакы эямилярин щярякятиня мане олмаг мцмкцн иди. Гярб
ъябщясиндя щцъуму эенишляндирмяк цчцн Путадакы зирещли гатар да
саат 11.45-дя Щейбят стансийасы истигамятиня щярякятя башлады.
Гатар топ атяшляри васитясиля щцъуму щимайя едя билярди. Беляликля, сентйабрын 14-дя эцнортайа кими гярб ъябщясиндя ясас мювгеляр яля кечирилмиш вя дцшмянин мцгавимяти тамамиля гырылмышды.
5-ъи diviziya яркани-щярб ряиси Рцшдц бяй етираф едирди ки, яэяр топлар дюйцшя даща йахшы гошула билсяйдиляр, онда эцн ярзиндя ялдя
едилян нятиъяляр даща бюйцк ола билярди(175).
Эярэин дюйцшляр шимал ъябщясиндя дя давам едирди. Полковник
Фавиелин рящбярлийи алтында олан Варвик вя Уорчестер таборлары 38-ъи
алайа гаршы эцълц мцгавимят эюстярмякдя идиляр. Эцндцз башланан щцъум инэилис бюлмяляри тяряфиндян дяф едилди вя онлар мювгелярини ялляриндя сахлайа билдиляр. Биляъяри ятрафындакы топлар вя пулемйотлардан башга 2 ядяд аероплан вя 6 ядяд зирещли автомобил
дя инэилис бюлмялярини щимайя едирди. Аероплан тякъя бомба атмагла кифайятлянмир, ейни заманда пулемйотларла да 38-ъи алайын
мювгелярини атяшя тутурду(176).
Биляъяри ятрафындакы дцшмян гцввяляринин мцгавимятини
гырмаг вя саь ъинащын тящлцкясизлийини тямин етмяк цчцн
Сцлейман Иззят бяй Орду команданлыьы гаршысында diviziyaйа
ялавя бир батарейа вя ещтийатда сахланылан пийада гцввяляриндян
ялавя йардым айырмаг барядя мясяля галдырды. Нуру паша Биляъяри
ятрафында йаранан
эярэин вязиййяти нязяря алараг дярщал
Сцлейман бяйин галлдырдыьы мясяляни мцсбят щялл етди. Чцнки
Биляъяри алынмадан Бакыны яля кечирмяк чятин оларды. Нуру паша
Орду ещтийатында олан 107-ъи алайа Биляъярийя доьру ирялилямяк
ямри верди. Ялавя олараг Сцлейман Иззят бяйя билдирилди ки, та607

белийиня верилмиш олан 107-ъи алайын малик олдуьу 4 ядяд топу да
лазым билдийи кими истифадя етмякля топ атяшлярини эцъляндирмиш олар
(177).
107-ъи алай 5-ъи diviziyaнын сол ъинащы иля Биляъяри арасында
мювге тутмалы иди. Бу алайын дюйцшя гатылмасынын щяр щансы бир анлашылмазлыг йаратмамасы цчцн Орду команданлыьындан 5-ъи diviziyaйа бу барядя мялумат верилди вя тяляб едилди ки, щямин алайла
ялагя йарадылсын вя тямас хяттиндя гцввялярин фяалиййяти тянзимлянсин (178).
Биляъяри ятрафында дцшмянин мцгавимятини гырмаг цчцн Нуру
паша 15-ъи diviziya команданындан даща да иряли эетмяйи тяляб
етди. О ямр едирди ки, атяшлярин сямярялилийини тямин етмяк цчцн
топлар да иряли апарылсын. 107-ъи алайын diviziya сярянъамына верилмясини билдирмякля Нуру паша 38-ъи алайдан да мцмкцн гядяр
ещтийат гцввя сахланылмасыны лазым билирди. Анъаг эюрцнцр бу истигамятдя ялдя едилян нятиъялярдян там разы галмайан Нуру паша
аз сонра Сцлейман Иззят бяйя йени бир ямр эюндярди. Бу ямрдя дя
Нуру паша билдирирди ки, Биляъяринин эерисиня Щаъыщясяндян бир алай
эюндярmişdir. Süleyman bəy bundan sonra irəliyə hərəkətini davam etdirməli idi. Çünki Инэилис гцввяляри artıq Биляъяринин ъянубундакы мювгеляри тярк етмяк цзря idilər (179).
Эцнортадан сонра 38-ъи алай йенидян щцъума башлады. Бир саата
гядяр давам едян шиддятли дюйцшдян сонра саат 3-дя нящайят ки,
Биляъяринин ятрафы там şəkildə нязарят алтына эютцрцлдц. Алайын саь
ъинащы иля ирялиляйян 3-ъц табор инэилислярин пулемйот мювгелярини
яля кечирмякля бярабяр, хейли сайда ясир də götürə bildi(180).
Эцнортадан сонра 107-ъи Гафгаз алайы да ики diviziya арасында
галмыш бошлуьа, Щаъыщясян кяндиндян Биляъярийя доьру дюйцшя
эюндярилди. Анъаг бурада инэилис вя «Сентрокаспи» гошунларынын
ялверишли мювге тутмалары цзцндян бу алайын илк щцъум ъящдляри
бир нятиъя вермяди вя алай щярякятини дайандырмаг мяъбуриййятиндя галды. 38-ъи алай Биляъяри ятрафыны яля кечирдикдян сонра
Сцлейман Иззят бяй 107-ъи алайла ялагя йаратды вя бу алайын командириня дя щцъуму давам етдирмяк ямри верди. Эцнцн сонунда бу алай хейли ирялиляйиб 38-ъи алайын саь ъинащында мющкямлянди (181).
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Биляъяри ятрафы яля кечирилдикдян сонра 38-ъи алайын сол ъинащында пулемйот вя топчу атяшляринин щимайяси алтында «Сентрокаспи»
вя инэилис гцввяляри щцъума кечдиляр. Бу щцъумун гаршысыны алмаг
цчцн diviziya командири Сцлейман Иззят бяй юзц щямин истигамятя йолланды. Еля бу вахт о, Орду команданлыьындан ямр алды ки,
diviziya гцввяляринин даща чевик идаря едилмяси цчцн гярарэащыны
Биляъяринин ъянубуна кючцрсцн. Анъаг С. Иззят бяй бюйцк бир яразийя сяпялянмиш гцввялярин йахшы идаря едилмяси цчцн щямин
мянтягяни ялверишли саймырды. Она эюря дя о, Орду команданлыьындан вязиййятя уйьун сурятдя щярякят едилмясиня разылыг верилмяси барядя иъазя истяди(182).
15-ъи diviziyaнын сол ъинащында, йарымаданын шярг тяряфиндя
Азярбайъан гцввяляри дюйцшя эирмишдиляр. Кюнцллц гцввялярдян
ибарят олан табор дюйцшя уьурла гошулараг мцгавимят эюстярян
дцшмяни эери чякилмяйя мяъбур етмиш вя Сабунчуну яля кечирмишди. Сцвари гцввяляри ися Зыьдан Ящмядлийя доьру ирялиляйя билмишди (183).
Беляликля, бцтцн истигамятлярдя, бцтцн дюйцш сащяляриндя дцшмянин мцгавимяти гырылды. Инэилис гцввяляринин команданлыьы эцн
ярзиндя баш верян дюйцшлярдян сонра Гафгаз Ислам Ордусунун щцъумларынын гаршысынын алынмасынын гейри-мцмкцнлцйц щаггында
гяти яминлик ялдя етди. Она эюря дя ахшам саат 8-дя инэилис
гцввяляриня эери чякилмяк ямри верилди. Эенерал Денстервилин йаздыьына эюря, инэилис гцввяляринин 40 эцн Бакыда мювъудлуьу ярзиндя 180 няфяр юлмцш, йараланмыш вя иткин дцшмцшдц. Ахшам саат
10-да бцтцн инэилис гцввяляри «Круэер» эямисиня йцклянмишди. Бичераховун дястясиндян олан бюлмяляр ися юз эямиляриня йцкляниб
Петровска доьру истигамят эютцрдцляр. Инэилис гцввяляринин эери чякилмяси «Сентрокаспи» лидерлярини йенидян çətin вязиййятя салды. Онларын
щярякятиня йол вермямяк цчцн ахшам «Сентрокаспи» рящбярляриндян
Лйамлин вя Садовски «Круэер» эямисиня, эенерал Денстервилин йанына эялдиляр. Садовски тямсил етдийи щюкумят адындан эенерала беля
бир бяйанат верди: «Мян сизя Бакы щюкумятинин йазылы гярарыны эятирмишям. Орада сизя хябярдарлыг олунур ки, эери чякилмяниз сатгынлыг
кими гиймятляндириляъяк вя буна гаршы мцвафиг тядбирляр гябул
едиляъякдир. Яэяр сиз юз гошунларынызы артыг мювгелярдян чыхармысы609

нызса, онда сиз онлары дярщал эери эюндярмялисиниз. Тцркляр щяля шящяря эирмямишляр вя биз дюйцшц давам етдирмяк фикриндяйик» (184).
Эенерал Денстервил она беля ъаваб верди: «Зящмят olmazsa,
Бакы щюкумятинин нязяриня чатдырын ки, мяним эетмяйим щеч дя
сатгынлыг дейил. Чцнки мяним ниййятлярим бцтцнлцкля сизин щюкумятя бялли иди. Мяним гошунларым явяз едилмядян, кюмяк алмадан 16 саат ярзиндя бцтцн эцнц дюйцшдя иштирак етмишляр. Щямин вахт сизин гошунлар ися хейли зяиф дюйцшмцшляр. Беля бир вязиййятдя мян юз ясэярляримин щяйатыны гурбан вермякдян имтина
едирям. Гошунларымын дярщал юн мювгеляря гайтарылмасы барядя
сизин тялябинизя эялдикдя ися билдирирям ки, явяз едилмядян 16 саат
атяш алтында галан ясэярлярин дюйцшц давам етдирмяси физики ъящятдян мцмкцн дейил. Беля бир ямри мян вермяйяъяйям вя тяъили
олараг йола дцшцрям» (185).
Сентйабр айынын 14-ц эеъяси инэилис гошунлары Бакыны тярк етдиляр. Təxliyə planı əvvəlcədən diqqətlə tərtib olunduğundan geri
çəkilmə hərəkatı da asanlıqla və fövqəladə bir hadisə olmadan icra
edilirdi. Təxliyəyə qarşı çıxan yerli əhalinin və qoşunların bu təxliyəyə də mane olacağı gözlənilirdi. General Denstervil niyyətini
günortadan sonra diktatorlara bildirdi və onlar ilk anlar etiraz etmədilər. Xəstələrlə yaralılar bəzi pərakəndə və özbaşına hərəkətlərlə “Kursk” və “Argo” gəmilərinə, general Denstervil ərkani-hərbiyyəsi ilə bərabər, qüvvələrin də böyük hissəsi “Prezident
Kruger” gəmisinə mindirildi. Döyüş sursatları isə “Armeniya” gəmisinə yükləndi.
Saat 10-da qüvvənin əksəriyyəti “Prezident Kruger”ə minmiş,
“Argo” isə artıq yola düşmüş, “Kursk” hərəkət etmək üzrə idi. Bundan bir az əvvəl diktatorlardan ikisi ingilis hissəsinin təkrar müdafiə xətlərinə dönmələrinə dair vaxtsız bir əmr bildirmək üzrə limana gəlmişdilər. Düşmənin topçu atəşi kəsilmişdi. Türklər hələ də
qəsəbəyə girməmişdilər, diktatorun ifadəsinə görə, Bakı xalqı müharibəyə davam etmək niyyətində idi. Lakin general Denstervil bihudə yerə yenidən insan tələfatından imtina etdi. Bundan sonra diktatorlar hərbi gəmilərə general Denstervilin və qüvvələrinin
mindiyi gəmilərin batırılması əmrini verəcəklərini söylədilər.
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Lakin hərbi gəmilərin şəxsi heyəti bu əmri necə qarşılayacağı
şübhəli idi. Çünki hərbi dənizçilər diktatorları sevmirdi və
ingilislərə düşmən deyildi. Yeganə həqiqi təhlükə giriş yerindəki
mühafizə gəmisindən gələ bilərdi. Lakin bu gəminin böyük topları
yox idi və general Denstervil qaranlıqda gözə görünmədən həmin
gəminin yanından keçə biləcəyinə ümid edirdi.
“Prezident Kruger” gəmisinin hərəkəti gəmi işçilərinin ailələri
üzündən gecəyarısına qədər gecikdi. Lakin gəmi nəhayət, hərəkət
etdi. Mühafizə gəmisinin yanından keçərkən bu gəminin bütün
elektrik işıqları “Prezident Kruger”ə tərəf çevrildi. Bu hal mühafizə
gəmisindən “dur” işarəsinin verilməsini və atəş açılmasının qanuni
hal olduğunu göstərirdi. Lakin mühafizə gəmisindən açılan atəşin
bir nəticəsi olmadı. Qoşunu daşıyan üç gəmi ertəsi gün salamat şəkildə Ənzəliyə çatdılar” (186).
Бунунла да «Сентрокаспи» рящбярляри цмид баьладыqları ясас
гцввялярдян мящрум олдулар. Айын 14-дя Бакы шящяри Гафгаз
Ислам Ордусу тяряфиндян яля кечирилмямишдися дя, артыг онун талейи щялл олунмушду. Эцн ярзиндя эедян дюйцшлярин нятиъяси барядя
ахшам 5-ъи diviziya команданы тяряфиндян Орду команданлыьына
беля бир рапорт верилди:
«1. 13-ъц алай Машатлыг вя бунун шималында шящяря щаким сыртлары камилян ишьал етмиш олуб дцшмян ъиварындакы биналара эиряряк
атяш етмякдядир. Шящяр дахилиндя топлашмагда олан дцшмянин
13-ъц алай ъябщясиня йапдыьы биринъи мцгабил тяяррцз тярд едилмиш
вя икинъи тяяррцзцн дя тярдиня чалышылмагда олдуьу анлашылмышдыр.
Мязкур алай ъябщясиндяки дцшмян мящкум вя шашгын бир вязиййятдя мцтямадийян пийада вя макиналы тцфянэ атяши иъра етмякдядир.
2. 56-ъы алай ъябщясиндяки дцшмян Гырмызы вя Бяйаз гышлаларын
юнцндядир. Гырмызы Гышланын юнцндякиляр пийада вя макиналы тцфянэлярля вя дахилиндякиляр йалныз макиналы тцфянэлярля вя Бяйаз
Гышла ъиварындакы зирещли автомобилляр дя топ вя макиналы тцфянэлярля атяш етмякдядирляр.
3. 10-ъу алай ъябщясиндяки дцшмян 56-ъы алайын сол ъинащына
эятирдийи гцввяляр иля 3„4 дяфя тяяррцз тяшяббцсцндя булунмуш вя
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фягят щяр дяфя тярд едилмишдир. Дцшмян саат 13-дя 107-ъи алай
ъябщясиндяки гцввяни тягвийя едяряк Щаъыщясян кюйцнцн шимал-гярбиндяки сырт вя даща шяргиндяки бир кач сырты ишьала мцвяффяг олмушса да, 28-ъи таборун дцшмян эериляриня йапдыьы тясир вя
тяяррцз цзяриня дцшмян саат 16-да риъятя мяъбур едилмиш вя
107-ъи алайын да мязкур сыртлара чыхдыьы тяряссцд олунмушдур.
10-ъу алай сол ъинащы гаршысына ики зирещли автомобил эялмиш вя
фягят топчу атяшляримизля тярд едилмишдир.
4. Diviziya гитяатынын вязиййяти ашаьыдадыр :
а) 13-ъц алай Машатлыг сырты ъянубундакы бина иля Саллахана
ъиварындакы бина груплары арасындакы хятдя;
9-ъу алай 13-ъц алайын сол ъинащындан Саллахананын шималындакы
гырмызы бинайа гядяр;
56-ъы алай 9-ъу алайын сол ъинащында, булундуьу ъябщядя;
10-ъу алай 56-ъы алайын сол ъинащындан етибарян diviziya сол
ъинащына гядярки хятдядир;
б) 10-ъу алайын ики вя диэяр алайларын бир табору ъябщяляри эерисиндя ещтийатда булунмалары ямр олунмушдур;
ъ) 106-ъы алайын бир табору Щейбят„Бакы ъаддясинин кяскин дашлыг сырты гят етдийи мящялдя, диэяр табору Завотларда. Щяр ики табор
diviziya ещтийатындадыр.
д) Сящра обус батарейасындан мяада диэяр топчу гитяаты да бу
эеъя шимяндифяр (гатар„ред.) хяттинин шяргиня кечяъякдир.
е) Истещкам вя дямир йолу бюлцкляри Пута„Биляъяри дямир йолу
хяттинин тямири иля мяшьулдурлар.
ф) Зирещли терян Щейбятдя галаъагдыр.
э) Diviziya мцстягил хяттинин вязиййятиндя тябяддцл йохдур.
щ) Diviziya гярарэащы Завотлардадыр.
5. Шнайдер, Круп вя Обус топлары гышлалар, искеле (лиман„ред.)
вя йол кими мцщцм йерляря эеъя атяшляри цчцн тясбит олунмушдур.
6. 13-ъц алай тяряфиндян бир автоматик тцфянэля ики аьыр макиналы тцфянэ иьтинам (гянимят„ред.) вя ики няфяр ясир едилмишдир.
Иьтинам олунан макиналы тцфянэлярдян бири дцшмянин ялейщиня
истемал едилмякдядир. 56-ъы алай тяряфиндян hямян бешмакиналы
тцфянэ иьтинам едилмиш вя гисмян дцшмян ялейщиня истемал едилмишдир.
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7. Бу мцщарибядя йалныз 56-ъы алай бир забит, 16 няфяр шящид
вермиш, 2 забит, 74 няфяр мяърущ вя 8 щейван йаралы вермиш, 105
сандыг пийада вя макиналы тцфянэ мярмиси вя 465 бомба сярф едилмишдир» (188).
Йери эялмишкян, гейд етмяк лазымдыр ки, эцн ярзиндя 15-ъи diviziyaнын табелийиндя олан 38-ъи алайдан 1 забит шящид олмуш, 1 забит вя 116 ясэяр йараланмышды. 107-ъи алайдан ися 8 забит вя 80 ясэяр йараланмышды(189).
Ахшам щяр ики diviziya командири эцн ярзиндя эедян дюйцшлярин нятиъяляри барядя diviziya цзря ямр имзаладылар. 5-ъи diviziya
цзря верилян ямрдя эцнцн сонунда щиссялярин щансы мювгелярдя
олдуглары, щарада эеъялямяли олаъаглары ачыгланмышды. Ямрдя гейд
едилирди ки, щисся вя бюлмяляр йерляшдикляри мювгелярин мцщафизясини дя тямин етмяли, дцшмян гцввяляринин щцъумлары баш вердикдя онун дяф едилмясиня щазыр олмалыдырлар. Дямир йолу вя истещкам бюлмяляриня дямир йолу хяттинин Биляъярийя гядяр олан щиссясинин йохланылмасы вя хараб олан щиссялярин бярпасы тапшырылды. Дямир йолу хяттинин гярбиндя галмыш олан топларын эеъя икян Гурд гапысы йцксякликляриня нягл едилмяси дя ямрдя юз яксини тапмышды.
Ямрдя, щабеля тяъщизат-тяминат, сящиййя, рабитя мясяляляри иля
баьлы мцвафиг бюлмяляря вя структурлара да лазыми эюстяриш верилирди (190).
15-ъи diviziya командири Сцлейман Иззят бяйин сентйабрын 14-ц
ахшамы имзаладыьы 9 сайлы ямрдя дейилирди :
« 1. 107-ъи алай ишьал етдийи мювгедя галараг щиссялярин тяртиб
вя тянзим вя щяр тцрлц ещтимала гаршы мювгейини мцщафизя едяъяк
вя 10-ъу алай иля иртибаты тясис едяъякдир.
2. 107-ъи алай ейни заманда сола йанашараг 38-ъи алай иля сых бир
иртибат тясис едяъякдир. Бунун цчцн 5-ъи diviziya ямриндя булунан
10-ъу алайдан бир мигдар узаглашмасында беис (зийан„ред.) йохдур.
3. 107-ъи вя 38-ъи алай щяр бири бир табору ещтийата алаъаглар вя
дыш ъинащлары эерисиндя булундураъаглар.
4. Зещни вя Тофиг бяй мцфрязяляри бу эеъяни ялдя етдикляри
мювгелярдя кечиряряк дцшмянля тямасы горуйаъаглар...»(191).
Сонра diviziya командиринин ямриндя гейд едилирди ки, гцввяляр
эеъя дцшмян тяряфиндян баш веря биляъяк щяр ъцр щцъумун
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гаршысынын алынмасына щазыр олмалыдырлар. Беля щцъумларын
гаршысынын вахтында алынмасы цчцн ирялийя кяшфиййат групларынын
эюндярилмяси тяляб олунурду. Топчулара Биляъяринин шяргиня доьру
ирялилямяк, истещкамчылара ися Биляъяринин шярг тяряфиндя дямир
йолу хяттини сюкмяк ямр олунурду. 15-ъи diviziya командири дя
ямринин сонунда тяъщизат-тяминат, сящиййя вя рабитя мясяляляри
цзря лазыми эюстяришляр верирди.
Сентйабрын 14-дя эедян дюйцшлярин нятиъяляри цмумян Гафгаз
Ислам Ордусу команданы Нуру пашаны разы салмышды. О, юз тяяссцратыны беля бюлцшцрдц: “Hər ики гол (гярб вя шимал ъябщяляри нязярдя тутулур„М.С.) верилян ясас дахилиндя вязифясини тамамиля
тятбиг вя ифа етмиш вя фяъирдян яввял Бакыйа щаким олан гярб сыртлары камилян щиссяляримизин ялиня кечmиш иди. Бу щярякятдя ясл
щцъум голумуз пяк аз зайеатла щядяфиня васил олдуьу щалда, шимал голумуз дцшмянин гисми-кцллцсцнц цзяриня чякдийиндян фазла зайеата мяруз галмыш иди. О эцнцн ахшамына гядяр Бакынын
гярб-шималындакы дцшмян мювгеляри дцшмяндян тямизлянмиш иди.
Бол пулемйот, тцфянэ вя зирещли автомобил иля мцъящщяз олан дцшмянля сокак (кцчя„ред.) мцщарибяси йапылдыьы тягдирдя фазла зайеат вериляъяйи нязяр диггятя алынараг эеъя шящяр хариъиндя кечирилмиш вя йалныз топчу атяши иля дцшмянин иркап ишлякляри иля
мцгавимят нюгтяляри дюйцлмякля иктифа едилмиш иди” (192).
Шярг ордулар групу команданы Хялил паша да юз хатиряляриндя
Бакы ятрафында эедян дюйцшляря тохунурду. Щямин хатиряляриндя
Хялил паша башына эялян беля бир щадисяни тясвир едирди: «...Бу
савашда заман-заман юзцмц ялимдя маузер ирялидяки хятлярин
арасында булдуьум заманлар олду. Бир ара савашдайдыг ки, бир
ясэярин йалвара-йалвара йаныма сохулдуьуну эюрдцм:
„ Командан пашам,... эцлля дяйяъяк, командан пашам...
Тутдум бу йашы гырхы кечмиш дялиганлынын алнындан юпдцм.
Омузуну бураханда овъумун ичиндя ган лякялярини эюрдцм.
„ Йаралысан, оьлум...
Ялини омузуна апарды. Басдырды, бир ара цзц аъы иля бурулду.
„ Унутмушам, командан пашам, „ деди вя сычрайа-сычрайа иряли доьру гачды, бир йандан маузериндян эцлля атырды. Йанымдан бир
забити эянъяъик бядяни парчаланмыш олараг кечирдиляр. Пулемйот
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йарысыны бичиб апармышды» (193).
Сентйабрын 14-ц цчцн гаршыйа гойулан дюйцш тапшырыьыны йериня
йетирян Гафгаз Ислам Ордусу гцввяляри щямин эцнцн эеъясини
истиращят етмякля бярабяр, щям дя сон дюйцшя щазырлыгда кечирирдиляр.
5. Бакы цзяриня 15 сентйабр тарихли щцъум.
Шящярин азад едилмяси
Бакы шящяри цзяриня щцъуму сона чатдырмаг цчцн Нуру паша
сентйабр айынын 14-дя ахшам саат 20.30-да Орду цзря 100 сайлы
ямри имзалады. Бу ямрля Орду команданлыьы сентйабр айынын
15-дя diviziyaларıн гаршысында дайанан вязифяляри мцяййянляшдирди. Ямрдя дейилирди :
«1. Йарын сабащлейн щярякяти-тяяррцзяйяйя давам олунараг
Бакы шящяри зябт олунаъагдыр.
2. 5-ъи Гафгаз diviziyaсы Волчи Варотайа гаршы саь ъинащыны
тямин етмякля бярабяр бюйцк гисми иля 56-ъы алай мянтягясиндян
сол ъинащы Ермяникяндин ъянубундан кечмяк цзря тяяррцз едяряк
шящярин Чорны город дейилян нефт шящяриня гядяр гярб гисмини зябт
едяъякдир. Diviziya кяндисиня тяхсис едилян Бакы гисминдя бир
алай пийада иля ъаддя вя мейданларын лцзумунда мцдафияси цчцн
ики даь батарейасы булундураъагдыр. Diviziyaнын ягсами-саиряси шящярин зябтиндян сонра Бакынын шимал-шяргиндяки вя Хырдалан„Бакы
ъаддясинин щяр ики тяряфиндя топлу булунаъагдыр.
3. 15-ъи diviziya саь ъинащ иля Ермяни кяндини тямизлямяк цзря
шимал вя шяргдян Бакынын Чорны город гисмини зябт вя ишьал
едяъякдир. Diviziya бу гисмин мцщафизяси цчцн бир алай вя бир
батарейа тяхсис едяъяк вя мцтябаги ягсамыны шящярин хариъиндя
топлу булундураъагдыр.
4. 15.9.334(1918) сабащы пийада тяяррцзц орталыг аьардыгдан
топчу иля ищзар олундугдан сонра йапıлаъагдыр. Чох топчу атяшинин
бир нюгтядя тямяркцз етдирилмяси диггят нязяриндян узаг тутулмасын.
5. Шящярин зябтини мцтяагиб (ардынъа„ред.) беллибашлы ъаддя вя
615

мейданларын атяш алтына алынмасы цчцн макиналы тцфянэляр вя даща
мцщцм йерляря топлар йерляшдирилмялидир» (194).
Орду команданынын бу ямриня ясасян diviziya командирляри
юзляринин сентйабр айынын 15-и цчцн дюйцш ямрини имзаладылар.
Щямин ямрля diviziya командирляри табеликляриндя олан щиссялярин
вя дястялярин гаршысында дайанан вязифяляри дягигляшдирдиляр. 15-ъи
diviziya командиринин дюйцш ямриндя (195) бцтцн гцввялярин ясас
вязифяси кими Бакынын яля кечирилмяси мцяййянляшдирилирди. Ямрдя
билдирилирди ки, Ермяникяндин ъянубундан кечмяк шярти иля шящярин
гярб щиссясинин яля кечирилмяси 5-ъи diviziyaйа щяваля олунмушдур. 15-ъи diviziya ися саь ъинащы Ермяникянддян кечмяк
шяртиля шящярин шимал вя шяргиндян ирялилямяли, Бакынын Гара шящяр
гисмини нязарят алтына алмалыдыр. Гаршыйа гойулан вязифя йериня
йетирилдикдян сонра шящярин щямин щиссясиндя бир пийада алайы вя
бир ъябял-топчу батарейасы сахланылмалы вя галан гцввяляр ися
шящярин кянарына чыхарылмалы иди. Сентйабрын 15-дя diviziya
гцввяляринин щцъуму топчу щазырлыьы иля башламалы иди. 107-ъи алай
сол ъинащда Ермяникянддян кечяряк лимана гядяр ирялилямяли иди.
38-ъи алай 107-ъи алайын сол ъинащындан ирялиляйиб Гара шящярин
дяниз кянарына гядяр олан яразилярини дцшмян гцввяляриндян
тямизлямяли иди. Тофиг бяйин рящбярлийи алтында олан Азярбайъан
кюнцллц таборлары Сабунчудан шящяря эялян дямир йолу хятти
бойунъа щцъума кечиб Кешляйя эирмяли вя орада мющкямлянмяли
иди. Зещни бяйин сцвари дястясиня ися Ящмядли истигамятиндян
шящяря доьру щцъума кечмяк щяваля олунмушду. Сцлейман Иззят
бяйин йаздыьына эюря, Зещни бяйин рящбярлийи алтында Ящмядлидян
ирялилямякдя олан вя ясасыны милли гцввяляр тяшкил едян сцвари
дястясиня Нущ бяйин рящбярлийи алтында Гарайазы сцвари алайы,
Хосров Мирзя Гаъарын рящбярлийи алтында олан Лязэи сцвари алайы,
йцзбашы Щашым бяйин рящбярлийи алтында сцвари бюлцйц вя еляъя дя
диэяр бир милли сцвари бюлцйц дахил иди (196).
Сцлейман Иззят бяй дюйцш ямриндя хцсуси олараг гейд едирди
ки, шящярдя таланчылыг щярякятляриня гятиййян йол верилмямялидир.
5-ъи diviziya командири имзаладыьы 77 сайлы дюйцш ямриндя
билдирирди ки, Бакынын Гара шящяря гядяр олан щиссяси яля кечирилдикдян сонра йалныз бир алай вя ики топчу батарейасы шящярдя
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сахланаъаг. Галан гцввяляр ися Бакы„Хырдалан йолунун ятрафына
ъямляшдириляъяк. Щцъум эеъя саат 4.30-да топчу щазырлыьы иля башламалы вя 5.30-да ися пийадалар шящяря доьру щярякятя башламалы
идиляр. Топчулар яввялъя Гырмызы вя Бяйаз гышлалары атяшя тутуб
бурадакы дцшмян гцввяляринин мцгавимятини гырмалы идиляр.
Бундан башга diviziyaнын сол ъинащы вя Саллахана иля Гырмызы Гышла арасындакы гцввяляр топчу щимайяси алтында щярякят етмяли иди.
Шящярин мцщцм обйектляринин вя хцсусян дя лиманын атяшя тутулмасы топчулара тапшырылырды. Бакы яля кечиrилдикдян сонра шящярин
мцщафизяси 13-ъц алайа щяваля олунурду. Мцрсял паша да шящярдя
таланчылыьа мейл едилмясини йолверилмяз щесаб едир вя беля щаллар
цчцн щисся командирляринин дя мясулиййят дашыйаъаьыны вурьулайырды (197).
15 сентйабр дюйцшцнцн эедишиндя гцввялярин груплашдырылмасында да дяйишиклик баш верди. Сентйабрын 14-дя яэяр diviziyaлар
мцстягил олуб бирбаша Орду команданлыьына табе идилярся, sentyabrın 15-дя 15-ъи diviziya да 5-ъи diviziya команданына табе етдирилди (198). Йери эялмишкян 15-ъи diviziya командири Сцлейман
Иззят бяй сонрадан йаздыьы хатиряляриндя буну, щабеля diviziyaнын
56-ъы алайынын 5-ъи diviziyaйa верилмясини, явязиндя башга diviziyaйa мянсуб олан 107-ъи алайын 15-ъи diviziyaйa верилмясини еля
дя мягсядяуйьун саймырды. Онун фикринъя, 56-ъы алайы еля diviziya тяркибиндя сахламаг оларды. Явязиндя дя 107-ъи алай 5-ъи diviziyaнын мющкямляндирилмясиня эюндяриля билярди (199).
15 сентйабрда дюйцшляр сящяр саат 4.30-да топчу щазырлыьы иля
башламалы иди. Анъаг 5-ъи diviziya табелийиндя олан бцтцн топлары
Гурд гапысы йцксяклийиня галдыра билмямяси цзцндян топчу щазырлыьы бир саат эеъикди вя саат 5.30-да башлады. Бу щазырлыг 6.30-а
гядяр давам етмяли иди. 56-ъы алайын гцввяляри топчу щазырлыьынын
сона йетмясини эюзлямядян иряли щярякят етдиляр. Чох гыса мцддятдян сонра 56-ъы алайла бярабяр, 9-ъу вя 13-ъц алайлар артыг
шящярин кянарына чатмышдылар. Дцшмян гцввяляринин шящярин гярб
истигамятиндя мцгавимят эюстярмяк имканы артыг йох иди. Адлары
чякилян алайларын шяхси щейяти лиманда эямилярин йцкляняряк шящярдян узаглашмасыны мцшащидя едя билирдиляр (200).
15-ъи diviziya да сящяр саат 5.20-дя щцъума башлады. Diviziya
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командири иля diviziya яркани-щярб ряиси шяхсян юн хятдя олараг
щцъумун башланмасына рящбярлик едирдиляр. Яввялъя 38-ъи алайын
2-ъи табору щцъума галхды. Дцшмян гцввяляри эери чякилмяк мяъбуриййятиндя галдылар. Сонра алайын 1-ъи табору да 2-ъи таборун сол
ганадында щцъума гатылды. 3-ъц табор ися ещтийатда сахланылды.
Ермяникянд ятрафында дцшмянин мцгавимяти бир гядяр эцълянмишди. Анъаг бурадакы дюйцш дя 38-ъи алай гцввяляринин уьуру иля нятиъялянди. Дцшмяндян 2 ядяд узунмянзилли, 8 ядяд сящра, 2 ядяд
даь топлары иля 2 ядяд тяййаря вя бир хейли ясир яля кечирилди. Саат
8.30-да ирялийя доьру щцъуму давам етдирян 38-ъи алайын 2-ъи
табору артыг Гара шящяр ятрафындакы щаким йцксякликляря сащиб
олмушду. Ящмядли истигамятиндян ирялиляйян милли гцввялярин гаршысында мювге тутмуш дцшмян бюлмяляри дя алдыглары зярбялярдян
сонра шящяря доьру эери чякилди. Бу гцввяляр шящярин дахилиндя
мцдафия олунмаьы цстцн тутдулар вя она эюря дя пулемйотлар вя
силащлар биналарда гурашдырылды. Diviziya командиринин ямри иля
107-ъи алайын 3-ъц табору да дайандыьы мювгедян дюйцшя эирди.
Саат 10-да топларын щимайяси иля щцъума гошулан бу табор гаршысындакы дцшмянин мцгавимятини гыра билмяйиб эери чякилди. Diviziya
командиринин йаздыгларынa эюря, 3-ъц таборун эери чякилмяси
107-ъи алайын диэяр таборларынын шяхси щейятиня мянфи психоложи тясир эюстярди. Алай аз гала идаряолунмаз бир вязиййятя дцшя билярди.
Беля оланда diviziya командири даща чох дюйцш тяърцбяси олан
38-ъи алайдан ики пулемйотлу бир бюлцйц щямин истигамятя эюндярди вя бунунла да дцшмянин мцгавимяти гырылды (201).
Həmin dövrdə İranın Bakıda konsulu olan Saədülvüzəranın
Tehrana göndərdiyi arayışlarında da mövcud şəraitlə bağlı maraqlı
məlumatlar mövcuddur. Onun göndərdiyi məlumatlardan belə aydın olur ki, hələ 1918-ci il sentyabr ayının 2-də Sentrokaspi və Erməni Milli Şurası rəhbərliyi onu yanına dəvət edərək ondan şəhərdəki hakimiyyətlə Qafqaz İslam Ordusu arasında vasitəçilik etməyi
xahiş etdilər. İran konsulundan xahiş olundu ki, Danimarka və İsveç konsulları ilə birlikdə cəbhə xəttinə yollansın, həm Bakı əhalisinin təhlükəsizliyi üçün türk komandanlığından təminat istəsin,
həm də şəhərin təslim edilməsi şərtlərini müzakirə etsin. Məsləhətləşmələrdən sonra İran konsulu yalnız əhalinin təhlükəsizliyinin
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təmin edilməsi ilə bağlı vasitəçilik etməyə hazır olduğunu bildirdi.
O təklif etdi ki, şəhər hakimiyyəti nümayəndələri ilə Qafqaz İslam
Ordusu nümayəndələrinin görüşü təşkil edilsin və şəhərin təslim
edilməsi şərtləri həmin görüşdə qarşılıqlı şəkildə müzakirə edilsin.
Lakin İran konsulunun iştirakı ilə ehtimal edilən ilk vasitəçilik
cəhdi baş tutmadı (202).
Saədülvüzəranın Bakıdakı vəziyyət haqqında ölkəsinin Xarici
İşlər Nazirliyinə göndərdiyi raportlarında bildirilirdi ki, ingilis
hərbi qüvvələrinin Bakıda olduğu vaxt şəhərin müsəlman əhalisinin vəziyyəti dözülməz idi, erməni əsgərlərinin vəhşilikləri ən
yüksək səviyyəyə çatmışdı. Saədülvüzəra ingilis hərbi qüvvələrinin
rəhbərliyi qarşısında da bir neçə dəfə erməni silahlılarının vəhşiliklərinin qarşısının alınması barəsində məsələ qaldırmışdı. İngilis komandanlığı bu məsələyə dərhal reaksiya verdi və ermənilərin vəhşiliklərinin cilovlanacağı barədə İran konsuluna söz verdi (203).
Sentyabr ayının 14-də axşam saat 8-də Saədülvüzəradan bir daha Bakı üzərinə hücumun dayandırılması üçün vasitəçilik etməsi
xahiş olundu. Bu təklifi alandan sonra Saədülvüzəra iki nəfəri məktub və ağ bayraqla döyüş mövqelərinə göndərdi. Lakin onlar Qafqaz İslam Ordusu komandanlığı ilə əlaqə yarada bilmədilər. Səhəri
gün, yəni sentyabrın 15-də İran konsulu yenidən vasitəçilik missiyasının icrasını davam etdirdi. O, əvvəlcə təklif etdi ki, Bakıdakı
hakimiyyətin, onun hərbi qüvvələrinin və şəhər ictimaiyyətinin
nümayəndələri onunla birlikdə ağ bayraq qaldırıb döyüş xəttinə
yollansınlar. Lakin “Sentrokaspi”nin nümayəndələri bunu qəbul
etmədilər. Belə olanda Saədülvüzəra özü döyüş xəttinə yollandı,
həmin məntəqədəki «Sentrokaspi» qoşun bölməsinin rus komandirini yanına alaraq xüsusi avtomobillə Qafqaz İslam Ordusu
mövqelərinə doğru hərəkət etdi (204).
Саат 10.30-да цзяриндя Иран байраьы иля бюйцк аь байраг олан
бир автомобил шящярдян чыхыб 13-ъц пийада алайынын мювгеляриня
йахынлашды. Гафгаз Ислам Ордусу гцввяляри иля ялагя йаратмаг
цчцн бу автомобилдя Иран консулу иля «Сентрокаспи» ордусунун
гярб ъябщясинин команданы эялмишди. Онлар шящярин артыг тяслим
олмаьа щазыр олдуьуну билдирдиляр вя тяслим шяртляринин мцзакиряси
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цчцн Бакы щюкумяти иля Иран, Америка, Исвеч, Данимарка консуллары вя бир инэилис забитиндян ибарят нцмайяндя щейятинин гябул
едилмясини хащиш етдиляр. 5-ъи diviziya команданы бу барядя дярщал
Орду команданына мялумат верди вя нцмайяндя щейятинин
эятирилмяси цчцн 5-ъи diviziya яркани-щярб ряиси йарбай Рцшдц бяй
дя автомобилля шящяря эюндярилди. Орду команданлыьына эюндярдийи рапортунда diviziya команданы ону да билдирирди ки,
шящярин кянары вя эириш йоллары артыг нязарят алтына алынмышдыр.
Гошунларын шящяря эирмяси щялялик дайандырылмышдыр (205).
Шящярин тяслим едилмяси цчцн 5-ъи diviziya ъябщясиндя атяш
дайандырылан кими бу барядя 15-ъи diviziyaйа да хябяр эюндярилди
ки, щямин diviziyaнын ъябщясиндя дя атяш дайандырылсын. Анъаг бу
хябяр diviziyaйа еля бир анда эялиб чатмышды ки, атяш дайандырылан
кими дцшмян юз гцввялярини груплашдырыб йенидян якс-щцъума
кечя билярди. Она эюря дя diviziya командири алынан хябярин доьру
олуб-олмадыьыны дягигляшдиряня кими щцъуму давам етдирмяйи
лазым билди. Йалныз эцнортадан азаъыг кечмиш ялагя забити атяшин
дайандырылмасы ямринин доьру олдуьуну вя шящярин тяслим
едилмяси цчцн данышыглар эетдийини тясдиг етди (206).
Данышыглары апараъаг щейятин эятирилмяси цчцн шящяря йолланмыш
Рцшдц бяй бурада хошаэялмяз вязиййятин шащиди олду. Онун
йаздыьына эюря, мяьлубиййят анынын чатдыьыны щисс едян ермянилярин шящярдя вящшилийи хейли артмышды. Онлар таланларла мяшьул
олур, азярбайъанлылара вя Ирандан эялмиш мцсялман ишчиляря диван
тутурдулар. Азярбайъанлыларын мцгавимят эюстярмяси ися кцчя
дюйцшляринин эенишлянмясини артырмышды. Рцшдц бяй вя ону мцшайият едян шяхсляр Данимарка консуллуьуна йолландылар. Данимарка консулунун кюмяйи иля данышыгларда иштирак етмяли олан
диэяр шяхсляр дя топландыгдан сонра нцмайяндя щейяти бир нечя
автомобилдя 5-ъи diviziya гярарэащына йолланды. Рцшдц бяй йазырды
ки, Данимарка консуллуьунун йерляшдийи бинанын пянъяряляриндян
шящярин кянары вя шящярин кянары бойунъа дцзцлян Ислам Ордусу
гцввяляри ачыгъа эюрцнцрдц.
5-ъи diviziya гярарэащында данышыьа эялмиш нцмайяндя щейяти
иля ашаьыдакы мясяляляр мцзакиря едилди:
„ Шящярин гейд-шяртсиз тяслим едилмяси;
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„ Шящярдяки дцшмян гцввяляринин тяслим олмасы;
„ Топ вя силащларын, биналарын вя диэяр обйектлярин тяслим едилмяси;
„ Нарэин адасында олан тцрк, алман вя австрийалы ясирлярин тяслим
едилмяси;
„ Силащ анбарларынын, ярзаьын, автомобиллярин, йцк машынларынын,
зирещли автомобиллярин, тяййарялярин вя диэяр щярби мцлкиййятин
тяслим едилмяси(207).
Бу шяртляр иряли сцрцлмякля бярабяр, ящалини сакитлийя чаьыран,
онларын щяйатлары вя малларынын тящлцкясизлийи цчцн ямин олмаларына зяманят верян вярягяляр шящярдя йайылмасы цчцн нцмайяндя
щейятиня верилди.
15-ъи diviziyaнын ъябщяси юнцндяки сакинлярдян дя цч няфяр
эцнортадан сонра 38-ъи алай колманданлыьына эяляряк тяслимя
щазыр олдугларыны билдирдиляр. Атяш дайандырылан кими ящали дястя-дястя аь байрагларла эялиб тяслим олдугларыны билдирирдиляр. Саат
15-дя 38-ъи алайын бюлмяляри Гара шящярдя ясирляри вя силащлары
топламаьа башладылар. Илк ъящддя 800 тцфянэ, 6 пулемйот топланмагла ики забит вя 80 ясэяр ясир эютцрцлдц(208).
5-ъи diviziya гярарэащына эялмиш нцмайяндя щейяти иля апарылан
данышыглардан сонра бу diviziyaнын бцтцн щиссяляринин шящяря эирмясиня артыг лцзум галмады. Йалныз 56-ъы алай Бакынын Гара шящярядяк олан щиссясинин асайишини юз нязаряти алтына эютцрдц. Гара шящярдя асайишин тямин олунмасыны ися 38-ъи алай юз цзяриня эютцрдц.
Хязяр дянизиндян эюзляниля биляъяк тящлцкянин гаршысынын алынмасы цчцн Зыь вя Байыл бурунларынын щяр бириндя бир батарейа йерляшдирилди. Бундан сонра 15-ъи diviziyaнын йердя галан цзвляринин
Ящмядли йцксякликляриндя, 5-ъи diviziya гцввяляринин ися Бакынын
гярбиндя топланмасы ямр едилди(209).
Бакы шящяри тутуларкян 17 ермяни, 9 рус, 10 эцръц забити иля
1151 ермяни, 383 рус, 4 инэилис, щабеля 113 няфяр мцхтялиф миллятдян олан ясэяр ясир эютцрцлдц (210).
Бакыда асайишин йарадылмасы вя нормал щяйатын тямин едилмяси
мягсядиля Ислам Ордусу команданлыьынын ямри иля Ъямил Ъащид
бяй Бакы мювге команданы тяйин едилди вя онун дярщал Щаъыгабулдан Бакыйа эялмяси ямр едилди(211).
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Беляликля, Бакы шящяри бцтцнлцкля Гафгаз Ислам Ордусунун нязаряти алтына дцшдц. «Сентрокаспи диктатурасы»нын шящярдяки дайаглары олан гцввяляр эямиляр васитясиля гачыб ъанларыны гуртардылар.
Гачмаг имканы олмайанлар ися тяслим олдулар. Ялляриндя силащ кцчяляри долашыб азярбайъанлылара диван тутмагда олан бир чох ермяниляр эизлиъя юз ямялляриндян ял чякмирдиляр. Бунунла беля, Азярбайъандан айры салынмыш олан Бакы шящяри тарихдя илк дяфя мцстягил
Азярбайъан дювлятинин пайтахтына чеврилди. Шящяр бцтцнлцкля нязарят алтына алынан кими Нуру паша 5-ъи diviziya команданына беля
бир телеграм эюндярди: «Бакынын зябти цчцн ъяряйан едян мцщарибатда бцтцн гитяат забитан вя яфрадынын эюстярдийи гейрят вя фядакарлыгдан долайы бяйани-тяшяккцр едирям. Эеъялейн мцвяффягиййятля илк пийада тяяррцзцнц иъра ейляйян 9-ъу вя 56-ъы алайлара
вя эцндцз фаиг дцшмяня гаршы тяяррцзля Биляъяринин ъянуб-шяргиндяки сыртлары зябт едян 38-ъи алайа хассятян тяшяккцр едирям. 56-ъы
алай топчу атяши олмадан эеъялейн дцшмянин икинъи хяттини зябтя
мцвяффяг олдуьундан тягдиря шайандыр. Алай командири минбашы
Фящми бяйин гаймягамлыьа тярфи цчцн нязаряти-ъялиляйя ярз
едилмишдир.
Ишбу мцщарибядя фядакарлыг вя гейряти сябк едян забитан вя яфрадын тялтифляри щаггында инщаларын 17.9.334(1918) ахшамына гядяр
Ордуйа эюндярилмясини риъа едирям»(212).
Бу телеграма уйьун олараг Мцрсял паша да diviziya цзря мцвафиг ямри имзалады вя щисся командирляриндян фярглянян ясэяр вя
забитлярин мцкафатландырылмасы цчцн сийащыларын сентйабр айынын
16-сы ахшамынадяк тягдим олунмасыны тяляб етди (213).
Нуру паша Бакынын яля кечирилмяси иля баьлы ейни заманда Эянъядяки Азярбайъан щюкумятиня, щабеля Янвяр пашайа, 3-ъц вя
9-ъу Орду команданларына да телеграм эюндярди. Азярбайъан щюкумятиня эюндярилмиш телеграмда Нуру паша мцхтясяр олараг
билдирирди ки, Бакы шящяри айын 15-дя саат 9-а галмыш щиссяляр тяряфиндян зябт едилди. Нуру паша башга бир телеграмында ися Азярбайъан щюкумятиндян хащиш едирди ки, Бакыда асайишин тямин едилмяси
цчцн Эянъядян полисляр эюндярилсин(214).
Ислам Ордусу команданынын Османлы дювляти Баш командан
вякили вя щярбиййя назири Янвяр пашайа эюндярдийи телеграмда ися
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дейилирди: «Бакы шящяри 36 саатлыг шиддятли мцщарибядян сонра
15-дя саат 9-да зябт олунуб. Бцтцн щиссялярин, хцсусян минбашы
Фящми бяйин командасындакы 56-ъы алайын гящряманлыьы шайани-зикрдир» (215). 3-ъц вя 9-ъу Орду команданлыгларына эюндярилян телеграмлар да щямин мязмунда иди.
Гафгаз Ислам Ордусу команданлыьы шящяря эирмяздян яввял
гошунларын рясми кечидинин кечирилмясини гярара алды. Нуру паша
Мцрсял пашайа билдирирди ки, сабащ сентйабрын 16-да Хялил паша иля
бирликдя Пута стансийасындан щярякят едяъяk. О тяклиф едирди ки, гошун щиссяляри Бакынын шимал ятякляриндя, мцнасиб йердя ъямляшдирилсин вя орада рясми кечид тяшкил едилсин(216).
Сентйабрын 16-да сящяр тездян Гафгаз Ислам Ордусунун Бакынын асайишиндя дайанан щиссяляриндян башга галан гцввяляринин
рясми кечиди кечирилди. Бу рясми кечид Гырмызы Гышла адланан мянтягядя тяшкил едилмишди. Рясми кечиддя Хялил паша, Нуру паша,
Ялиаьа Шыхлински, Щябиб бяй Сялимов, Азярбайъан щюкумятинин
бир сыра цзвляри дя иштирак едирдиляр. Рясми кечид битдикдян сонра
адлары чякилян шяхсляр, гонаглар вя гошун щиссяляри шящяря дахил олдулар. Эенераллар вя щюрмятли шяхсляр ат белиндя идиляр. Онларын ардынъа ися низами шякилдя пийада, топчу, сцвари вя кюмякчи щиссяляр
щярякят едирди. Бцтцн халг кцчяляря чыхараг Гафгаз Ислам Ордусунун галиб гошунларыны саламлайырды. Мювъуд олан бязи мялуматлара
эюря, гошунлар вя онларын пишвазына чыхмыш халг Хязяр дянизи
сащилиндяки бюйцк мейдана (бу мейданын индики «Сащил» баьы
олдуьу эцман едилир„М.С.) топлашдылар. Нуру паша топлашанлар
гаршысында чыхыш етди. О, юз чыхышында билдирди ки, бундан сонра дин,
дил вя ирг айрылыьына йол верилмядян щяр бир инсан бярабяр олаъаг,
онларын ъанлары вя маллары тяминат алтына алынаъаг, бцтцн инсанлара
гаршы ейни ганунлар тятбиг едиляъяк вя дурума нязаряти Азярбайъан щюкумяти юз цзяриня эютцряъякдир(217).
Шярг ордулар групу команданы Хялил паша ися юз хатиряляриндя
гейд едирди ки, Нуру паша шящяря ондан яввял эирмишди. Анъаг о,
юз хатиряляриндя Нуру пашанын шящяря щансы ящвал-рущиййя иля
эирмясини хцсуси олараг гейд едирди: «Нуру паша мяндян юнъя шящяря эиряряк бюйцк бир щотели юзцня гярарэащ олараг сечди. Мян
даща сонра шящяря эирдим. Бу, ъянэавяр рущлу вя бюйцк вятян623

севяр Нуру пашанын бялкя дя щяйатынын ян эюзял эцнцйдц» (218).
15-ъи diviziya команданы Сцлейман Иззят бяй ися гошунларын
рясми кечидини вя онларын шящяря эирмясини беля хатырлайырды:
«16.9.334(1918)-дя Ислам Ордусу команданлыьынын ямри иля Бакы
шящяринин инзибатына тяйин едилян 56-ъы алайдан башга 5-ъи вя 15-ъи
diviziyaлara мянсуб 38-ъи, 9-ъу, 10-ъу, 13-ъц, 106-ъы вя 107-ъи
алайларла цмуми сцвариляр 59 пулемйот вя мцхтялиф чапда 50 ядяд
топ Гырмызы Гышла ъиварында ики хятт цзяриндя дцзцлмцшдц.
Шярг ордулар групу вя Гафгаз Ислам Ордусу команданлары ятрафындакыларла эялдиляр. Атлы олараг сцрятля йапылан йохлама мярасиминдя щиссяляр тягдим едилди. 38-ъи алайын биринъи таборуна хцсуси
тяшяккцр едилди. Мангаларла 2 саатлыг бир рясми кечид олду. Сонра
бюйцк командаларла Азярбайъан щюкумятинин мцщцм шяхсляриня
вя яркани-щюкумятя Бристол щотелиндя топланыб эцнорта йемяйи верилди.
Милислярин (könüllülərin–red.) бир щиссясиня евляриня эетмяк
иъазяси верилди. Эери гайытмаг шяртиля. Сцварилярин Ящмядли вя
Кешлядя вя 38-ъи алайдан бир бюлцкля 2 сцвари бюлцйцня минбашы
Тофиг бяйин командасында Сабунчу вя Балаханыда булунмасы вя
асайиши тямин етмяк тапшырылды» (219).
Нязярдя тутулан тядбирлярдян сонра Нуру паша «Исмаилиййя» иля
цзбяцз олан икимяртябяли мещманханада йерляшди (indiki ədəbiyyat muzeyi – red.). Мцрсял паша ися бир вахтлар Мцзяффяряддин
шащын галмыш олдуьу щотелдя йерляшдирилди. Хялил паша тезликля Шярг
ордулар групу команданлыьы гярарэащынын йерляшдийи Тябризя
дюнмяли олаъаьындан Щ.З.Таьыйевин дявятини гябул едяряк онун
евиндя гонаг галды (220). Верилян мялуматлара эюря, тцрк гошунларынын Бакыйа эялиб бу шящяри азад едяъяйи тягдирдя икимяртябяли
бюйцк маликанясини (индики Тарих музейи„М.С.) тцрк гошунлары
команданлыьына təqdim edəcəyini вяд едян Щ.З.Таьыйев вядиня
садиг чыхды. О, юз мцлкцнц тцрк гошунларынын истифадясиня верди.
Щямин эцнцн ахшамы Бакынын азад едилмяси мцнасибятиля Майылов театрында бюйцк бир тядбир олду (221).
Бакы шящяринин азад едилмяси щям Азярбайъан иътимаиййятинин,
щям дя Тцркийя дювлят рящбярляринин, хцсусиля Янвяр пашанын чох
бюйцк севинъиня сябяб олду. О, Şярг ордулар групу команданы
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Хялил пашайа йаздыьы телеграмда дейирди: «Бакы башарысындан долайы эюзляриндян юпяряк тябрик едирям. Бакынын зябти цзяриня бирликляр бир аз динляндикдян (динъялдикдян„ред.) сонра Азярбайъанда
индилик бир тцмян бурахараг, цст тяряфини 9-ъу Ордуйа эери алмаг
фикриндяйям...» (222).
Бу телеграмын бир суряти дя Нуру пашайа эюндярилмишди. Тarixi
ədəbiyyatda бу телеграмын башга бир вариантына истинад еdilмишдир.
Щямин варианта эюря, Янвяр паша Хялил пашайа, сурятини ися Нуру
пашайа эюндярдийи телеграмында йазырды: «Бюйцк Туран императорлуьунун Хязяр кянарындакы зянэин бир гонаг йери олан Бакы шящяринин зябти хябярини бюйцк бир севинъ вя мутлулугла гаршыларым. Тцрк
вя Ислам тарихи сизин бу хидмятинизи унутмайаъагдыр. Газиляримизин
эюзцндян юпяр, шящидляримизя фатищяляр итщаф едярим» (223).
Бакынын азад едилмяси хябярини М.Я.Рясулзадя Истамбулда
оларкян ешитмишди. О, дярщал Азярбайъан щюкумятинин сядри
Ф.Хойскийя телеграм эюндяриб Азярбайъан халгыны вя щюкумятини
бу тарихи щадися мцнасибятиля тябрик етди. Телеграмда дейилирди:
«Щцрриййят вя истиглалиййят уьрунда чарпышан тцрк миллятинин истинадэащы олан Бакынын гуртулушу мцнасибятиля ряиси булундуьунуз
щюкумят ярканыны ъандан тябрик едяр вя саламларым» (224).
Бу тарихи эцнцн вя щадисянин Азярбайъан халгынын щяйатындакы
йерини ися М.Я.Рясулзадя беля дяйярляндирирди: «Азярбайъан
халгынын тарихиндя бу эцн, адятян, 28 майыс гядяр бюйцк бир дяйяря маликдир. 28 майысда Ъцмщуриййятин истиглалы бцтцн ъащана
елан едилмишся, 15 ейлулда (сентйабрда„ред.) бу истиглал маддятян
тяяйид олунмуш, Азярбайъан щюкумяти кянди тябии мяркязиня
мцвяффягиййятля эирмишдир.
Йахын тарихдя 15 сентйабр зяфяри кими мцъадиля эцнляриня
малик олан Азярбайъан халгы эяляъяк бу фцрсяти истифадяйя шцбщя
етмийоруз ки, 1918-ъи ил олдуьундан даща щазырдыр...
Гызыл руслуьун чюкяъяйи бир тарихи заманда 15 сентйабрда
кяндиси иля мцттяфиг булунан гардаш гцввятляр тякрар онунла булунаъаг, нищайи зяфяри кяндисийля бирликдя тямин едяъяклярдир.
Бу гцввялярин вязифялярини гящряманъа яда едяряк инди Бакы
мязарлыьынын бир эушясиндя щагг етдикляри милли шцкран тязащцратыны
дюрд эюзля эюзляйян шящидляр рущуна биздян мин рящмят, мин
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салам» (225).
Азярбайъан милли мцъадилясинин лидерляриндян бири олан Нясиб
бяй Йусифбяйлийя эюря, Азярбайъан Халг Ъцмщуриййяти щюкумятинин илк сядри Фятяли хан Хойски Бакынын азад едилмяси уьрунда
тцрк щярбчиляринин эюстярмиш олдуьу хидмятляри Нуру пашайа хитаб
едяркян цч кялмя иля гиймятляндирмишди: «Millət sizə миннятдардыр». Н.Йусифбяйлинин фикринъя, Азярбайъан дурдугъа бу цч
кялмя азярилярин дилиндя вя гялбиндя йашайаъагдыр (226).
Бакынын алынмасы мцнасибятиля Ф.Хойскинин Нуру пашайа
эюндярдийи телеграмы ися бцтцнлцкдя ашаьыдакы кими иди :
« Гафгаз Ислам Ордусу команданы, сяадятли Нуру паша щязрятляриня !
Команданыз алтында булунан ъясур тцрк ясэярляримиз тяряфиндян Азярбайъанын башкянди олан Бакынын дцшмяндян тямизлянмяси мцнасибятиля миллятим, зати-щямиййяти-пярвяраняляризя вя
дцнйанын ян ъясур вя сойлу ясэяри олан тцркцн оьулларына миннятдар олдуьуму ярз етмякля ифтихар едярим» (227).
Бакы шящяри азад едилдикдян сонра Нуру пашанын адына щям
Азярбайъан дахилиндян, щям дя хариъиндян сайсыз-щесабсыз teleqramlar эялди. Бу телеграмларын щамысында нечя айлыг мцбаризядя
эюстярдикляри гящряманлыглара эюря, тцрк ясэяриня мисилсиз щейранлыг ифадя олунурду. Загатала валиси Илйас бяйин эюндярдийи телеграмда дейилирди: «Гафгазын гялби сайылан Бакы шящяринин команданыз алтындакы ясэярляринизля алманыздан долайы ящали вя мян
дахилдян тяшяккцрляримизи сунараг зати-алиляринизи тябрик едирик. Бу
мцвяффягиййятиниз сайясиндя гурулмуш олан Азярбайъан щюкумяти тарихинин илк сящифясиндян етибарян эяляъяйинин парлаг олаъаьына инанырыг. Бцтцн ящали мцзяффяр ясэяриниз щаггында ъянаби-щагга сяъдейи-шцкран ейлядик. Бакы вя сизя дуачыйыг» (228).
Тцркийядя няшр олунан «Тянин» гязети сентйабр айынын 17-дя
Бакы шящяринин азад едилмясини юз охуъуларына беля хябяр верирди:
«Эцвянилян гайнаглардан хябяр алдыьымыза эюря, Бакы шящяри 36
саат сцрян шиддятли бир мцщарибядян сонра Азярбайъан ордусу
тяряфиндян зябт едилмишдир. Бакыда мящзур булунан инэилис вя болшевиклийи гуртаранын ня олдуьу щаггында щянуз мялумат эялмямиш
ися дя гачмаг пяк мцмкцн олмадыьындан мцщцм бир мигдарда
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ясир алынмыш олмасы гцввятля мцщтямялдир. Бакынын зябти вя истирдады хябяри шящяримиздя булунан Гафгаз щейяти арасында миллиййятпярвяраня тязащцрата нядян (səbəb–red.) олмушдур. «Пара палас» щотелиндя игамят едян Гарс, Батум вя Ярдящан щейятляри бу
мутлу хябяр цзяриня Азярбайъан щейяти мцряххясяси няздиндя иззятля Рясулзадя бяйи тябрик вя бюйля мясуд бир олайы байрам ядд
(щесаб„ред.) етдиклярини бяйан етмишляр вя Хилафяти-мцяззями-исламиййянин о тяряфиндя бюйля ики байрамы (Бакынын азад едилмяси
Гурбан байрамы эцнляриня дцшмцшдц„М.С.) бирдян идрак-шяряфийля овунъ дуйдуглары ъящятиля «Падшащым, чох йаша» дуасыны тякрар-тякрар яда етмишлярдир. Гузей Гафгасийа щейяти няздиндя бу,
билахиря тякрар бцтцн щейятляр бир арада олдуглары щалда ейни тязащцрат тякрар етмишляр» (229).
Азярбайъанда няшр олунан «Ачыг сюз» гязетиндя ися сентйабр
айынын 20-дя Абдулла Шаигин бир шеири чап олунмушду. Бу шеир тцрк
дюйцшчцляринин гардаш кюмяйиня юз цмидлярини баьламыш азярбайъанлыларын дахили щисс вя щяйяъанларыны ифадя едирди:
Интизар гаршысында
Нейчцн бюйля эеъикдин?
Сянсиз гялбим гырыг, чийнянмиш, хырпаланмыш
Юмрц-шишям даша дяймиш, щяйатым парчаланмыш
Гырыг бир саз кими сызлар ганлы, йорьун телляри
Йыхылыр да, йахар да бцтцн гайьы вурмуш илляри
Шу вятянин юксцзляри, эялинляри, дуллары
Эюз йашыйла суламыш щяп кечдийиниз йоллары
Йолунузу бяклямякдян бянизляри саралмыш
Щеч эялмяди. О шян, эцляр црякляри гям алмыш
Сян эялмясян долумсанмыш црякляр щеч шад олмаз
Сян эялмясян харабайа дюнян гялб абад олмаз
Сян эялмясян эцняш доьмаз, цмид эцлцм олмаз
Додагларым эцлмяз, сюнцк бяхтимя нур сачылмаз
Башгасыны истямям дя. Ей тцрк, чабук сян эял, сян
Бяклямякдян йорулдум. Ощ, иштя эеъ галдын, нядян ?
Йолларына дашмы галанмыш? Йа азьын гулдурлар
Бурахмыйор ? Даш, дямир, полад олса да онлар
Цряйиндя шюлялянян мятин гызьын атяшля
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Йах онлары, ярит, сюндцр, чийня, боь, яз, хырпала
Хаин алчаг дцшмянляря гол эцъцнц щяп эюстяр
Ач йоллары, чабук эял ки, гялбим сяни пяк истяр (230).
Бакы шящяринин алынмасы Азярбайъан халгынын щяйатында тарихи
бир щадися идися, бу шящярля баьлы тамам башга иддиаларла йашайан
ермяни миллятчиляринин вя тюр-тюкцнтцляринин ниййятляринин пуч
олмасы демяк иди. Онларын дахилиндя кцкряйян гязяб вя нифрят ися
Бакы шящяриндя нювбяти фаъияляря, таланлара йол ачды. Кцчя дюйцшляриндя йерли ящалийя гаршы олмазын вящшиликляря ял атан ермяни
силащлыларынын бу щярякятляри тцрк вя Азярбайъан döyüşçülərində,
щабеля йерли ящалидя якс-ямялляря сябяб олурду. Март айында
тюрядилян кцтляви гырьынларда щялак оланларын гощумларынын интигам
ящвал-рущиййяси дя шящярдяки дуруму мцряккябляшдирди. Нятиъядя, Гафгаз Ислам Ордусу команданлыьынын, щабеля Азярбайъан
щюкумятинин ъидди тядбирляри олмасайды, вязиййят, щятта нязарят алтындан чыха билярди. Щадисялярин шащиди олан Хялил паша юз хатиряляриндя Бакыдакы вязиййяти беля тясвир едирди: «Бу сырада сокакларда ермяниляр тяряфиндян гятл едилмиш булунан йерли тцрк халгынын
ъясядляри топланыр вя йцзлярля чоъуг, эянъ, ихтийар гадын, еркяк
кяндиляри цчцн газылан мязарларында сон уйгуларыны тярк едирдиляр.
Инсанлыьын эюрдцйц вящшятлярдян бириси дя инэилислярин ишьалы алтында
олан Бакыда тцрк халгына гаршы ермяниляр тяряфиндян эюстярилмиш
олан бу вящшятдир» (231).
Нуру паша шящярдя йарана биляъяк эярэинлийя йол вермямяк
цчцн щяля сентйабрын 15-дя йухарыда гейд едилдийи кими, Ъямил Ъащид бяйи Бакы цзря мювге команданы тяйин етди. Онун башга бир
ямриндя ися эюстярилирди ки, Ъямил Ъащид бяй мювге команданы кими йалныз Ислам Ордусу команданына табедир вя шящярдя асайишин
бярпасы цчцн мясулиййят дашыйыр. Нуру паша щям ондан, щям дя diviziya командирляриндян тяляб едирди ки, таланчылыьа сон гойулсун вя
бунунла мяшьул олан ящали вя ясэярляр едам едилсин (232).
Сентйабрын 17-дя diviziya командирляриня эюндярдийи мяктубунда Нуру паша стансийа вя ермяни мящялляляри ятрафында vəziyyətin mürəkkəb olması барядя хябяр алдыьыны билдирирди. Онун
фикринъя, буна бир сябяб дя вердийи ямрин йериня йетирилмямяси вя
бцтцн щиссялярин шящярдян чыхарылмамасы иди. Она эюря дя Нуру
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паша тяляб едирди ки, шящярдя асайишин тямин edilməsinə мясул олан
щиссялярдян башга галан гцввяляр дярщал шящярдян чыхарылсын. Ислам
Ордусу команданы mювге команданы гаршысында да бир даща ъидди
тяляб гойурду ки, шящярдяки эярэинлик арадан галдырылсын (233).
Бакынын яля кечирилмясиндян сонра шящярдя йаранмыш эярэинлик
барядя Нуру паша Янвяр пашайа да мцфяссял мялумат верди.
Эюндярдийи телеграмында Нуру паша гейд едирди ки, Бакынын зябти
яснасында мцсялман халгла ермяниляр арасында мейдана эялян бу
чатышмаларда бир гисим ермяни иля бир нечя рус юлдцрцлмцшдц.
Анъаг бу юлдцрцлянляр март гырьыны заманы юлдцрцлян мцсялманларын йцздя бирини тяшкил етмир. Башга бир телеграмда ися о, шящярдя ордунун ямниййяти сахламасына гядяр бир гисим талан щярякятлярини йашадыьы, анъаг бу таланларын азяри тцркляринин дейил, iранлы
ишчилярин етдиклярини ачыглайыр, шящярдя низам вя интизамын бярпасы
цчцн ордудан дярщал истифадя едилдийини, таланларда иштирак едян
йцздян артыг адамын едам едилдийини билдирирди. Нуру пашайа эюря,
бу сярт тядбирляр ящали тяряфиндян, мцхтялиф миллятлярин нцмайяндяляри тяряфиндян ряьбятля гаршыланмышды (234).
Беля сярт тядбирлярин щяйата кечирилмяси цчцн Бакынын Губа,
Гуру баь, Парапет, Ваьзал, Булвар мейданларында, шящяр кюрпцсцндя дар аьаълары гурулду, талан вя гарятдя эцнащландырылан шяхсляр бу дар аьаъларындан асдырылды. Нятиъядя чох гыса заман ярзиндя
шящярдя асайиш бярпа олунду(235).
Азярбайъан щюкумятинин илк сядри Ф.Хойски дя сонракы чыхышларындан бириндя бу мясяляйя тохунмушду: «...Доьрудур, шящяр
алынаркян бязи мцяссяфи щадисяляр ваге олмушдур, щюкумят буну
эизлятмийор вя эизлятмяйи лайиг билмийор. Доьрудур, чох адам
язиййят чякмишдир, фягят мцмкцн идими ки, щюкумят бу щадисянин
габаьыны тамамиля ала иди? Зяннимъя, инсаф эюзц иля баханлар
етираф едирляр ки, дцнйада щеч щюкумят ола билмязди ки, бурада
мцсялманлар гырылмыш, щцгуглары айаглар алтында тапдаланмыш,
шящяр цч ай дава етдикдян сонра алынмыш, нятиъядя аъыглы ъамаат„щюкумят ялбяття аъыглы дейилдир вя ясэяр шящяря эиряркян щадисянин юнцнц алмаг мцмкцнмц иди? Билхасся ки, щюкумят шящяря анъаг цч эцн сонра дахил олмушдур. Щюкумятин вцрудунадяк
ня олмушса вя ондан сонра щеч бир шей ваге олмамышдыр. Щюкумят
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шящяря варид олар-олмаз тядбирляр эюрцб, йцзядяк мцсялман асдырды, гуршуна диздирди вя асайиши тяъдид етди» (236).
Бакыда асайишин нязарятини етибарлы шякилдя тямин етмяк цчцн
бцтцн шящяр 10 сащяйя бюлцндц. Шящярин коменданты вязифяси тясис
едилdi вя Назим бяй бу вязифяйя тяйин олунду (237).
Сентйабр айынын 18-дя Гафгаз Ислам Ордусунун команданы
Нуру паша Бакы ящалисиня цнванланмыш ямрнамя имзалады. Щямин
ямрнамядя дейилирди ки, миллиййятиндян асылы олмайараг бцтцн
шящяр ящалиси сентйабрын 18-дя саат 6-йа кими ов тцфянэляриндян
башга онларда олан ади вя сойуг силащлары тящвил вермялидирляр.
Силащлары мянзил комитяляри топламалы вя сонра онлары тяртиб олунмуш сийащылар цзря Сащя Мянзил комитяляриня тящвил вермяли идиляр. Мянзил комитяси олмайан евлярин сакинляри силащлары бир баша
Сащя мянзил комитяляриня тящвил вермяли идиляр. 1-ъи, 8-ъи, 9-ъу,
10-ъу сащялярин, щабеля Ермяникянд мянтягясинин ящалиси силащлары милис мянтягяляриня апармалы идиляр. Диэяр сащялярин ящалиси ися
силащлары йухарыда гейд олунан шякилдя тящвил вермяли идиляр. Ямрнамянин сонунда билдирилирди ки, бу тялябляри йериня йетирмяйян
шяхсляря гаршы эцллялянмя тятбиг олунаъагдыр(238).
Шящярдя асайишин йарадылмасы мягсядиля Бакы команданы Ъямил Ъащид бяй тяряфиндян дя хцсуси бир ямрнамя имзаланыб ящали
арасында йайылды. Бу ямрнамядя низам вя интизамын бяргярар
олмасы цчцн бир сыра конкрет тялябляр иряли сцрцлцрдц. Ямрнамядя
дейилирди ки, Османлы ордусуна пянащ эятирян бцтцн ящалинин ъинси
вя дини мянсубиййяти нязяря алынмадан щяйатынын вя мцлкиййятинин тящлцкясизлийи тямин едилир. Она эюря дя таъирляр дцканларыны
ачыб тиъаряти иля, диэяр адамлар да юз ишляри иля мяшьул олмалыдырлар.
Ямрнамядя шящярдя таланла, оьурлугла, адам юлдцрмякля мяшьул
олмаьын гяти гадаьан едилдийи билдирилирди. Беля ямяллярдя эцнащландырылан шяхсляр шящярдяки нювбятчиляр тяряфиндян тутулараг
юлдцрцлмяли идляр. Бундан башга, ахшам саат 7-дян сящяр саат
7-дяк шящярдя гадаьан сааты гойулурду. Щямин мцддят ярзиндя
кимся байыра чыхмамалы иди (239).
Сентйабр айынын 18-дя Бакы шящяр ящалиси арасында Азярбайъан
щюкумятинин бяйанаты йайылды. Ф.Хойски тяряфиндян имзаланмыш
олан бу бяйанат да шящярдя тезликля асайишин вя нормал режимин бяр630

пасы мягсядиня хидмят едирди. Йениъя Бакыйа кючмцш олан Азярбайъан щюкумятинин сядри Ф.Хойски гаршыйа гойулан мягсядя
йетмяк цчцн ян аьыр ъязалара ял атылаъаьыны да ящалинин нязяриня
чатдырырды. Бяйанатда дейилирди: «Пайтахты олан Бакыйа тязя варид олмуш Азярбайъан Щюкумяти-Ъцмщуриййяси бунунла шящярдя вя
ятрафда йашайан цмум ящалийя билафярг дин вя миллят ямр едир ки,
Азярбайъан щюкумятинин тящти-тябиятиндя йашайан щеч бир миллятя
тяфавцт гойулмайараг ъаниляри, гарятэярляри, гатилляри вя ъамаатын
асайишини позанлары щюкумят бюйцк ъязайа, едама варынъайа гядяр
дцчар едяъякдир. Ящали буну билмялидир ки, тцрк милляти-няъибясинин
гящряман вя фатещ ясэярляриня ямр верилмишдир ки, ъинайят, гятл вя
гарятля мяшьул оланлары щарда эюрсяляр эцлля баран етсинляр, тцрк„
Азярбайъан щюкумятинин шан-шяряфиня йарашмаз ки, онун пайтахтында эцнащсыз адамларын щагг вя щцгугуна тяъавцз олунсун» (240).
Азярбайъан щюкумятинин вя Гафгаз Ислам Ордусу команданлыьынын сяйляри тякъя ъинайяткарлыьын арадан галдырылмасына
йюнялдилмямишди. Атылан гятиййятли аддымлар нятиъясиндя чох ишлянян малларын гиймятинин артмасына да йол верилмяди. Мясялян,
шящяр азад едилмямишдян яввял бир пуд унун гиймяти 800 рубл идися, сентйабрын 15-дян сонра артыг 100„150 рубла, 20 рубла олан
гойун яти 6 рубла дцшмцшдц. Диэяр ярзаг вя мейвялярин гиймяти
дя хейли ашаьы дцшмцшдц(241).
Бакыда вя истярся дя диэяр йашайыш мянтягяляриндя нормал щяйат шяраитинин бяргярар едилмяси вя онун нязарят алтында сахланмасында Азярбайъан щюкумятинин фяалиййяти эетдикъя даща да эенишлянмякдя иди. Нуру паша артыг щярби сащяйя аид олмайан ишлярин
иърасыны Азярбайъан щюкумятинин ющдясиня бурахмышды вя
Азярбайъанын дахили ишляриня гарышмаьа сон дяряъя ещтийатла йанашырды (242).
Дюйцшлярин давам етдийи вахт йерлярдя идаряетмя органларына,
ясасян, тцркляр рящбярлик едирдиляр. Бакы шящяри азад едилдикдян
сонра Ф.Хойски идаряетмя ишляринин тамамиля Азярбайъан щюкумятиня верилмясини мягсядяуйьун сайды. Бунунла баьлы о, Нуру
пашанын да диггятиня чатдырырды ки, дювлят идарячилийи йалныз тякщакимиййятлилийя ясасландыгда щюкумятин вя халгын мянафейиня
хидмят етмиш олур. Икищакимиййятлилик вя чохщакимиййятлилик ися
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щюкумяти щюрмятдян салыр, дювлят вя иътимаи щяйатын бцтцн сащяляриндя анархийайа эятириб чыхарыр(243).
Азярбайъан щюкумяти Бакыйа кючян кими Алманийа юзцнцн
щярби вя тиъарят нцмайяндяси барон Фон дер Голтсы бура эюндярди
(244). Гафгаз Ислам Ордусунун Бакыйа доьру ирялилямясини дайандыра билмяся дя, Алманийа няйин бащасына олурса олсун Бакыда
мющкямлянмяк вя Бакы нефтиндян лазыми шякилдя бящрялянмяк
истяйирди. Бу мягсядля Алманийа йенидян Бакыйа щярби гцввя йеритмяк тяшяббцсцнц ортайа атды. Бящаня дя бу едилди ки, Бакыда
асайишин бярпасына Алманийа да йардым етмяк истяйир. Бунун цчцн
Эцръцстанда олан гцввялярдян бир табора щазырлыг ямри верилмишди.
Щямин таборун Бакыйа эятирилмяси цчцн алманлар ня Азярбайъан
щюкумятинин, ня Гафгаз Ислам Ордусу команданлыьынын разылыьыны
алмаг фикриндя идиляр. Бу ися ня Азярбайъан щюкумятини, ня дя
Гафгаз Ислам Ордусу команданлыьыны разы салырды. Она эюря дя алманларын Бакыйа гошун щиссяси эятирмясинин гаршысынын алынмасы
цчцн ямяли тядбирляря ял атылды. Хялил пашанын юз хатиряляриндя гейд
етдикляриня эюря, алманларын Бакыйа гошун эятирмяк ъящди Бакы
шящяри азад едиляндян яввял баш вермишди. Анъаг мювъуд архив
сянядляри эюстярир ки, Хялил пашанын хатиряляриндя Бакы щцъуму
яряфясиндя баш вердийи тясвир едилян щадися яслиндя, сентйабр
айынын 20-дян сонра баш вермишди. Хялил паша Бакыйа алман таборунун эятирилмясинин гаршысынын алынмасы цчцн щансы тядбиря ял
атылдыьыны беля тясвир едирди: «...Анлашылырды. Табору эери эюндярмяк
даща фяна олурду. Ютяндян бяри эцвяндийим бир чавушум варды.
Чаьыртдырдым, эялди. Дикилди дурду.
„ Чавуш, бир бюлцк щазырла, щямян бир кянарда тякмил щазыр ол!
Йарым саат сонра чавушун бюлцйц щазыр иди, гаршымда ясас
дурушдайдылар. Чавушу кянара чякдим, она бу ямри вердим:
„ эцръц щцдудундакы дямир йолу кюрпцсц бу эеъя атылмалы вя
телеграф хятти дя кясилмялидир. Сабаща иърасыны истярям.
Вя сабаща гаршы дямир йолу кюрпцсцнцн атылдыьы, телеграф хятляринин кясилдийи хябяри эялди. Фон Крессин (Алманийанын Тифлисдяки
нцмайяндяси„М.С.) бирликляринин дя Бакынын зябтиня гатылмалары
ещтималы арадан галхды» (245).
Архив сянядляриня эюря ися сентйабр айынын 18-дя Нуру паша
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Мцрсял пашайа ямр едирди ки, бюйцк кюрпцнц партлада биляъяк бир
тяхрибат дястяси истещкам бюлцйцндян айрылсын вя лазыми тяъщизатла
бирликдя Эянъяйя, хятт комиссийасынын табелийиня эюндярилсин
(246). Щеч шцбщясиз ки, бу вахт артыг кюрпцнцн партладылмасы гярара алынмышды. Анъаг Хялил паша сентйабрын 21-дя Истамбула,
Янвяр пашайа телеграм эюндяриб кюрпцнцн парtладылмасы мясялясини онунла разылашдырды. Сентйабрын 22-дя Янвяр паша Хялил
пашанын телеграмына ъаваб верди. О гейд едирди ки, щюкумятдян
иъазя алынмайынъа алман таборунун Бакыйа бурахылмасынын гейри-мцмкцнлцйц Фон Крессин нязяриня чатдырылсын. Янвяр паша ону
да ялавя едирди ки, хябярдарлыьа бахмайараг, Фон Кресс юз ниййятиндян ял чякмяся, онда кюрпц партладылсын» (247).
Кюрпцнцн партладылмасы алманларын гаршысынын алынмасы цчцн сонунъу чаря иди. Башга ъцр алман таборунун гаршысыны артыг алмаг
мцмкцн дейилди. Кюрпц партладыландан сонра гатарын щярякятинин
гейри-мцмкцнлцйц цзцндян алманлар да Бакыйа доьру щярякятлярини тяхиря салдылар. Сонрадан бейнялхалг шяраитин кяскинляшмяси иля
эюрцнцр алманларын бу ниййятиня бирдяфялик сон гойулду.
Бакы шящяри алындыгдан сонра онун дахилиндя чох аз гцввя
сахланылды. Галан гцввяляр шящярин кянарына чыхарылды вя бу гцввяляр Бакынын, ейни заманда Абшерон йарымадасынын тящлцкясизлийинин горунмасы иля мяшьул олурду. 5-ъи diviziyaнын щисsя вя
бюлмяляри Пута, Биляъяри, Щаъыщясян, Хырдалан, Щюкмяли, Масазыр
вя Бинягядидя йерляшдирилмиш бу гцввяляр Бакы ятрафында мцдафия
мювгеляриндя дайанмалы идиляр(248).
15-ъи diviziya ися йарымаданын шярг бурнундан башлайараг
Гаратяпяйя гядяр олан сащил хяттини мцшащидя етмяли иди. Бунунла
баьлы Орду команданлыьындан верилян ямрдя билдирилирди ки, 15-ъи
diviziyaнын гцввяляри Сураханы, Сабунчу вя Балаханыда йерляшдирилсин. Щямин гцввяляр бу мянтягялярдяки асайишин бярпасына да
нязарят етмяли идиляр. Diviziya командири Сцлейман Иззят бяй бу
ямря мцвафиг олараг мцяййян едилян сащил хяттини ики щиссяйя
айырырды. Дяниз сащилинин шярг щиссясинин мцшащидяси Гарайазы сцвари алайына, диэяр щиссясинин мцшащидяси ися Лязэи сцвари алайына
тапшырылды. 38-ъи пийада алайынын бюлмяляри Сабунчу вя Сураханыда,
107-ъи алайын бюлмяляри Рамана вя Балаханыда, топчулар Бцлбцля633

дя, телеграф тагымы иля diviziya гярарэащы Сабунчуда, сящиййя
бюлцйц ися Кешлядя йерляшдирилди. Сентйабрын 17-дян етибарян 15-ъи
diviziyaнын гцввяляри бу адлары чякилян мянтягялярдя идиляр(249).
Бакы шящяри алындыгдан сонра Гафгаз Ислам Ордусу команданлыьынын гаршысында дайанан башлыъа мясялялярдян бири Гарабаьа
вя Шимали Гафгаза щярби гцввялярин эюндярилмяси иди. Бу вязифялярин йериня йетирилмяси цчцн Гафгаз Ислам Ордусу гцввяляри
йенидян груплашдырылды. 15-ъи diviziya 5-ъи diviziya команданлыьынын табелийиндян чыхарылды вя йенидян бирбаша Орду команданлыьына табе етдирилди. Бу diviziyaнын сярянъамында олан 107-ъи алай
ондан алынды. Явязиндя ися 5-ъи diviziya tabeliyinə верилмиш олан
56-ъы алай йенидян 15-ъи diviziyaйа гайтарылды. Азярбайъан гцввяляриндян ибарят олан Лязэи вя Гарайазы сцвари алайлары Даьыстана
щярякят едяъяк 15-ъи diviziyaнын ясас гцввясини тяшкил едирди. Орду команданынын ямриня ясасян бу алайлар Бакыда вя Бакы ятрафындакы мювгелярини 5-ъи diviziyaнын гцввяляриня тящвил веряряк
сентйабрын 22-дян Биляъяри„Хырдалан ятрафында топлашмалы идиляр.
Щямин эцнляр ярзиндя 15-ъи diviziya йарымаданын шималдан мцшащидясини щяйата кечирмяли, Биляъяридян башлайараг шимала доьру
узанан дямир йолу хяттинин хараб щиссялярини бярпа етмяли иди. Бунун цчцн 15-ъи diviziyaйa икизирещли гатар вя диэяр зярури гцввяляр
айрылды (250).
Беляликля, Бакы шящяри цзяриня щцъумда хцсуси хидмяти олмуш
38-ъи вя 56-ъы алайлар сентйабрын 22-дя шящяр дахилиндяки вя ятрафындакы бцтцн мювгеляри тящвил вердиляр вя сящяриси эцн Бакыдан
айрылыб Даьыстана доьру щярякятя башладылар.
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IX ФЯСИЛ
ГАФГАЗ ИСЛАМ ОРДУСУ ЩЯРЯКАТЫНЫН СОНУ
1. Гарабаьда ермяни тяъавцзцня гаршы мцбаризя
Гафгаз Ислам Ордусу тяряфиндян Гарабаьа вя Даьыстана эюндяриляъяк гцввяляр ейни вахтда формалашдырылырды. Няглиййат васитяляри кифайят гядяр олмадыьы цчцн яввялъя Гарабаьа эюндяриляъяк гцввяляр дашынды. Бу гцввялярə Гарабаьда ермяни тяъавцзцня сон гоймаг, сепаратчы гцввяляри мящв едяряк bölgəni Азярбайъан щюкумятинин нязаряти алтына gətirmək вязифяси tapşırılmışdı. Чцнки ермяни миллятчи гцввяляринин щяддиндян артыг фяаллашмасы бюлэядя вязиййяти хейли мцряккябляшдирмишди.
Азярбайъан юз мцстягиллийини елан етдикдян сонра Qarabağda
ермяни сепаратизми хцсусиля эенишлянмишди. Ермяни миллятчи гцввяляри щяр васитя иля Гарабаьы Азярбайъандан гопармаьа, азярбайъанлылары бу яразилярдян сыхышдырмаьа чалышырдылар. Доьрудур,
Шушада илк яввял йарадылан идаряетмя органына щям ермяни, щям
дя азярбайъанлыларын милли комитяляриндян бярабяр сайда нцмайяндяляр дахил едилмишди. Бу идаряетмя органы 1918-ъи ил ийул
айынын икинъи йарысына кими фяалиййят эюстярди (1).
Анъаг чох эцълц щярби гцввяйя малик олан ермяни миллятчи
даиряляри эетдикъя Азярбайъан вя азярбайъанлыларла щяр ъцр баьлылыьын гырылмасына чалышырдылар. Онлар азярбайъанлыларын Гарабаьын
идаря едилмясиндя иштирак етмяляри иля щеч ъцр барыша билмирдиляр.
Она эюря дя мцштяряк идаряетмя органы тезликля ляьв едилди.
1918-ъи илин август айында ермяниляр Шушада гурултай чаьырдылар.
Щямин гурултайда 7 няфярлик бир гурум сечиб ону Гарабаь щюкумяти адландырдылар вя бцтцн щакимиййятин она верилмясини тяляб
етдиляр (2).
Ермяни милли комитясинин фяалларындан тяшкил едилян бу ойунъаг
гурумун бцтцн фяалиййяти азярбайъанлыларын физики мящвиня, онларын ата-баба мяскянляриндян сыхышдырылыб чыхарылмасына истигамятлянмишди. Ермяни миллятчиляри азярбайъанлылары мяъбур етмяк истяйирдиляр ки, Гарабаьы Азярбайъандан айры бир гурум кими танысын643

лар. Бу мягсядя наил олмаг цчцн ермяниляр силащлы дястяляр йарадыр, Гарабаь азярбайъанлыларыны Азярбайъанын диэяр бюлэяляриндян тяърид етмяйя чалышырдылар. Ясэярана, Аьдама вя Гарйаэиня
эедян йоллары кясмякля ермяниляр азярбайъанлыларын Аран Гарабаьла ялагялярини хейли мящдудлашдырмышдылар. Ермяни миллятчиляри
чалышырдылар ки, пайызын вя гышын эялмяси вя бунунла йашайышын
чятинляшмяси, щабеля ещтийаъларын артмасы иля баьлы олараг азярбайъанлылара тязйиги эцъляндирсинляр, онлары Гарабаьын ермяни гурумуну танымаьа мяъбур етсинляр(3).
Чятин шяраитдя фяалиййят эюстярян Азярбайъан щюкумятинин кюмяк вя йардымындан узаг дцшян Гарабаь азярбайъанлылары кянардан олан мцдахилялярля гызышдырылан ермяни миллятчиляринин тяъавцзляриня, тязйигляриня мярдликля синя эярир вя щятта бу тязйиглярин гаршысыны алмаг, юзляринин динъ йашайышыны горумаг цчцн
гятиййятли тядбирляря дя ял атырдылар. Бу мягсядля Шушада азярбайъанлылардан ибарят бир кюнцллц мцдафия дястяси йарадылмышды. Шящярдя 15 йашындан 60 йашынадяк саьлам азярбайъанлы кишилярин щамысы гейдиййата алынмыш вя 14 комитя йарадылмышды. Бу комитяляр
силащ вя сурсат цчцн пул топлайыр, сащяляр цзря сийащылары тяртиб едирдиляр. Варлыдан йохсула щамы силащланырды. Йашайыш мящялляляринин
кянары иля хяндякляр газылмыш, ермяни мящяллясиня йахын олан евляр мцдафия цчцн мющкямляндирилмишди. Сянэярлярдя эеъя-эцндцз
кешик чякилирди вя кешикчилярин нювбяси хцсуси патруллар тяряфиндян
йохланылырды. Шушада щярби курс да тяшкил едилмишди. Шящярдя олан
забитляр бу курсда эянъляря пийада вя сцвариляр цчцн зярури олан
биликляри юйрядирдиляр. Курсда мяшьяля кечян 50 няфяр эянъ щяр
эцн сящяр саат 9-дан 12-йя гядяр, эцнортадан сонра ися 4-дян
6-йа гядяр мяшьул олурдулар. Цч Мых даьында вя шящярятрафындакы
диэяр йцксякликлярдя азярбайъанлыларын сянэярляри вар иди. Щаким
йцксякликлярдя олан бу сянэярляр Шуша иля йахынлыгдакы Азярбайъан кяндляри арасында ялагялярин тящлцкясизлийини тямин етмяйя
имкан верирди (4).
Лакин юзцнцмцдафия характери дашыйан бу тядбирлярля бцтцнлцкдя Гарабаьда эцълянмякдя олан миллятчи сепаратчылыьын вя милли
зцлмцн гаршысыны тамамиля алмаг мцмкцн дейилди. Хцсусиля
гейри-инсани вящшиликляри иля silahsız azərbaycanlı əhalini qıran
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Андроникин дястясинин Зянэязура эялмяси Гарабаьда да щярби
шяраитин писляшмясиня зямин йаратды. 1918-ъи ил ийун айынын 22-дя
Османлы гошунларынын 12-ъи пийада diviziyaсы тяряфиндян аьыр зярбя
алан Андроник вя онун тюр-тюкцнтцляри Нахчывана чякилиб орада да
юз вящшиликляриндян ял чякмəдиляр. Бelə olanda 4-ъц корпусун
табелийиндя олан 11-ъи Гафгаз diviziyaсы Нахчывана доьру ирялиляди
вя 3000 пийада иля 600 сцваридян ибарят олан ермяни гулдур
дястясини мяьлуб едяряк ийулун 20-дя Нахчыван ятрафында вязиййяти сабитляшдирди. Нахчыван ятрафында алдыьы аьыр зярбядян сонра Андроник юз qцvvələrini Зянэязура вя Гарабаьа топлады вя бурада да кцтляви гырьынлара ряваъ верди(5).
Бу бюлэядя баш верян просесляр мцстягил Азярбайъанын имдадына йетян Османлы дювляти рящбярлярини вя еляъя дя Гафгаз
Ислам Ордусу команданлыьыны да наращат едирди. Йухарыда гейд
едилдийи кими Нуру паша Азярбайъана илк эялиши заманы щейятиндян
бир нечя няфяри тялиматчы кими Гарабаьда сахламыш вя Азярбайъана эялян илк тцрк алайларынын бир бюлмясини дя Гарабаьа эюндярмишди. Янвяр паша щяля ийул айынын орталарында Шярг ордuлар групу
команданы Хялил пашайа билдирирди ки, Османлы вя Иран ермяниляри
Гарабаьа кечяряк орада азярбайъанлылара гаршы вурушмаг истяйирляр. О, Хялил пашадан вя Нуру пашадан тяляб едирди ки, ермянилярин бу истякляринин гаршысы тясирли шякилдя алынсын (6).
Август айынын 9-да Нуру пашайа эюндярдийи мяктубунда Гарабаь мянтягяси команданы йарбай Исмайыл Щягги бяй бюлэядя
эенишлянян тяъавцзлярин гаршысынын алынмасы цчцн йерли гцввялярин
кифайят етмядийини билдирирди. Онун сярянъамында олан гцввяляр
дя чох аз иди. Буна эюря дя о, Нуру пашадан Гарабаьа ялавя щярби
гцввяляр эюндярилмясини хащиш едирди(7). Бунунла баьлы август
айынын икинъи йарысында Янвяр пашайа эюндярилян телеграмда Гарабаьда вязиййятин хейли мцряккябляшмяси, ермяни тяъавцзцнцн
хейли эенишлянмяси, милли дястялярин кяндляри виран гойараг гадынлара вя ушаглара рящм етмямяси билдирилмякля ора ялавя гцввялярин эюндярилмясинин мягсядяуйьунлуьу вурьуланырды (8). Бу телеграм о вахт эюндярилмишди ки, бцтцн диггят Бакы шящяринин азад
едилмясиня вя бу мягсядля ялавя гцввялярин араныб тапылмасына
истигамятлянмишди. Она эюря дя Гарабаьда эенишлянян ермяни
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тяъавцзцнцн гаршысынын алынмасы цчцн мцнасиб шяраит йалныз Бакы
шящяри азад едилдикдян сонра йаранды.
Августун сону вя сентйабрын яввялляриндя Гарабаь мянтягяси
команданы Исмайыл Щягги бяйдян Нуру пашанын адына эялян телеграмларда Зянэязурда вя Гарабаьда ермяни вящшиликляринин
чох эениш бир мигйас алдыьы ачыгланырды. Исмайыл Щягги бяй щятта
ону да вурьулайырды ки, яэяр йахын вахтларда тясирли тядбирляря ял
атылмаса, бюлэядя саламат азярбайъанлы ящали галмайаъагдыр(9).
Бакы яля кечирилдикдян вя шящяр ятрафындакы вязиййят сабитляшдикдян сонра Гафгаз Ислам Ордусу команданлыьы Гарабаьа щярби
гцввялярин эюндярилмясини мягсядяуйьун билди. Ора гошун щиссяляринин йеридилмяси Азярбайъанын мцстягиллийиня мювъуд олан
тящлцкянин арадан галдырылмасы цчцн нязярдя тутулан планын ваъиб
щялгяляриндян бири иди. Османлы дювляти рящбярлийи вя о ъцмлядян
дя, Гафгаз Ислам Ордусу команданлыьы беля щесаб едирди ки, Бакыдан гачараг Петровска вя Янзялийя toplaşmış гцввяляр язилмяйинъя Азярбайъанын тящлцкясизлийиня тяминат вермяк олмаз. Бундан
башга, Гарабаь вя Лянкяран бюлэяси дя Азярбайъанын мцстягиллийиня йад олан гцввялярин нязаряти алтында иди. Щямин яразилярин
дя тямизлянмяси башлыъа вязифя кими гаршыда дурурду. Сентйабрын
16-да Баш команданлыьын яркани-щярб рийасятиндян алынан телеграмда йахын эяляъяк цчцн ашаьыдакы ишлярин эюрцлмяси тапшырылырды:
1. Топларла вя пулемйотларла мющкямляндирилмиш бир пийада
алайы Шимали Гафгаза эюндярилсин вя Терекя гядяр олан ярази дцшмяндян тямизлянсин.
2. Лянкяраны тямизлямяк вя Янзялини тутмаг цчцн Хязяр
дянизи бойунъа бир дястя эюндярилсин.
3. Бир diviziya да Бакы ятрафында щазыр вязиййятдя сахланылсын (10).
Анъаг Шимали Гафгаздакы вязиййятин юйрянилмяси эюстярди ки,
бир алайла орада гаршыйа гойулан вязифяни йериня йетирмяк мцмкцн дейил. Щямин истигамятя 15-ъи diviziyaнын эюндярилмяси, щабеля Лянкяран истигамятиня дястя эюндярилмясинин тяхиря салынмасы гярара алынды. Чцнки бир тяряфдян мювъуд олан гцввяляр
азлыьы буна имкан вермирди. Диэяр тяряфдян дя Лянкяран йад гцввялярин нязаряти алтында олса да, бурада вязиййят Гарабаьда олду646

ьу гядяр мцряккяб дейилди. Она эюря дя щярби гцввялярин яввялъя Гарабаьа эюндярилмяси мягсядяуйьун билинди (11). Щямин
бюлэядя эенишлянян тяъавцзцн гаршысынын алынмасы, гятл вя гарятляря сон гойулмасы формалашмагда олан Биринъи Азярбайъан diviziyaсына тапшырылды (Бу diviziyaнын тяшкили барядя ашаьыда данышылаъагдыр).
Биринъи Азярбайъан diviziyaсынын командири Ъямил Ъащид бяй
иди. Гарабаь щярякатында бу diviziyaнын 1-ъи, 2-ъи вя 3-ъц Азярбайъан сцвари алайлары, 2-ъи Азярбайъан пийада алайы, милли кюнцллц
бюлмяляр, щабеля бир Шнайдер даь табору вя зирещли автомобилляр
иштирак етмяли иди(12). 1-ъи Азярбайъан diviziyaсы 9-ъу вя 106-ъы
тцрк алайлары иля мющкямляндирилмишди. Бу алайларын щяр бири бир
diviziyaдан эютцрцлмцшдц. Мцшащидячилярин фикринъя, бу, мягсядйюнлц шякилдя беля едилмишди. 36-ъы diviziyaйa мянсуб олан
106-ъы вя 107-ъи алайлар нисбятян аз дюйцш тяърцбясиня малик
идиляр. 5-ъи diviziyaйa аид олан 9-ъу вя 10-ъу алайлар ися даща
бюйцк дюйцш тяърцбясиня малик иди. Она эюря дя ики тяърцбяли алайын вя йа да ики тяърцбясиз алайын 1-ъи Азярбайъан diviziyaсынын
мющкямляндирилмясиня эюндярилмяси мягсядяуйьун билинмирди.
Беля оланда онларын щярясиндян бирисинин Гарабаьа эюндярилмяси
гярара алынды (13). Гейд етмяк лазымдыр ки, 9-ъу пийада алайынын
эяляъякдя бцтцнлцкля 1-ъи Азярбайъан diviziyaсынa верилмяси вя
онун ляьв едиляряк Азярбайъан алайлары арасында бюлцшдцрцлмяси
нязярдя тутулмушду.
Qarabağa göndərilən hərbi qüvvələrin sayı haqqında türk və
Azərbaycan mənbələrində dəqiq məlumat yoxdur. Erməni mənbələrində və araşdırmalarında isə bir-birindən fərqli olan rəqəmlər
mövcuddur. Burada 4000, 5000 və 6000 rəqəmləri ilə rastlaşmaq
mümkündür (14).
Türk-Azərbaycan qoşun hissələrinin Qarabağdakı fəaliyyəti ilə
bağlı erməni müəlliflərinin yazdıqlarına etibar edilməsinin mümkün olmadığını bir-iki xarakterik faktlardan aydınlaşdırmaq mümkündür. Məsələn, bu müəlliflərdən biri yazır ki, Qarabağdakı erməni müqavimətinin zərərsizləşdirilməsi üçün polkovnik Cəmil
Cahid bəyin rəhbərliyi altında türk hərbi hissələrindən Birinci
Azərbaycan diviziyası yaradıldı. Elə həmin səhifədə müəllif Cəmil
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Cahid bəyin komandanlığı altında olan diviziyanın Qaliboli diviziyası olduğunu qeyd edir (15).
9-cu piyada alayının bölük komandiri Mucib Kamalyeri Qarabağa doğru hərəkətini öz xatirələrində belə təsvir edirdi: « Biz də
bir həftə sonra İran hüduduna yaxın sayılan və 4 ayı aşan zamandan
bəri mühasirədə bulunan Qarabağ elinin mərkəzi Şuşaqala türklərinin qurtarılması üçün digər bir alay ilə və bir xəfif tank bölüyü ilə
bərabər hərəkət əmrini aldıq. Qaranlıq bir gecədə trenlə yola çıxıldı. Arxada hüzur və sükut içində buraxdığımız böyük Bakı şəhərinin elektrik işıqları göy üzünü tutuşdurmuş kimi idi. Bu qızıllıq
əksi İstambul yanğınları kimi çox, həm pək çox uzaqlardan görülüyordu. Xəzər dənizinin əsrarəngiz qıyılarından keçən dəmir yolu
bu mədəni görünüşə ayrı bir gözəllik qatıyordu. Cənub istiqamətinə
doğru çılğın bir çabuklukla gedən trenimiz ilk və son dəfə dəniz
banyosunu aldığımız Ələt stansiyasına ulaşı verdi. Bundan sonra
dəmir yolu qərb cəhətinə dönüyor və artıq Xəzərdən ayrılıyoruz...
Tren yoluna davam ediyor, çox sərt müharibələrə səhnə olan
məşhur Hacıqabul stansiyasını, ucu-bucağı görünməyən düz ərazini
keçiriz. Və nəhayət, Qarabağ şossesinin tren yoluna qovuşdurduğu
Yevlax stansiyasına varıyor, burada eniriz. Üç gün yürüşdükdən
sonra böyük Ağdam şəhərinə xalqın sevgi dolu göstəriləri içində giriyoruz. Burada da «Allah kömək etsin!» səsləri, «Allah yardım etsin!» uğultuları halında göylərə yüksəlir. Fəqət dayanmadan şəhərin
dışına çıxıyoruz. Bir kaç gündən sonra Şuşaqala istiqamətində müharibə tərtibləri alınmaq sürətiylə yürüşə keçiyoruz» (16).
Nuru paşa sentyabr ayının 21-də artıq Qarayazı və Ləzgi süvari
alaylarının Yevlaxa və oradan da Bərdəyə yola salınmasına hazırlaşmaları barədə əmr verdi. 23 sentyabr tarixli əmrində isə Nuru paşa həmin gündən etibarən Qarabağa yola salınacaq qüvvələrin
göndərilməsinə başlanmasını tələb etdi. Həmin əmrdə əvvəlcə 9-cu
piyada alayının yola salınması lazım bilinirdi (17).
Qarabağ hərəkatını başlamaqla Qafqaz İslam Ordusu komandanlığı bu bölgəni erməni silahlı dəstələrindən təmizləyərək eyni
zamanda Azərbaycanla Türkiyə arasında birbaşa və təhlükəsiz quru
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əlaqələrinin yaradılmasını da qarşısına məqsəd qoymuşdu (18).
Nuru paşa Ənvər paşaya göndərdiyi teleqramında bildirirdi ki,
Qarabağ hərəkatını üç həftə ərzində başa vurmağa çalışacaqdır (19).
Yola salınan dəstələr sentyabrın 25-dən etibarən Qarabağ ərazisinə daxil olmağa başladılar. Dərhal da Cəmil Cahid bəy Qarabağ
ermənilərinə tərk-silah olmaları barədə ultimatum verdi. Erməni
millətçi dairələri türk-Azərbaycan qoşunlarının Qarabağa gəlməsini ciddi narahatçılıqla qarşıladılar. Qısa vaxtdan sonra bütün niyyətlərinin puç ola biləcəyini anlayan millətçilər sentyabrın sonlarında növbəti qurultay çağırıb bir daha Azərbaycan hökumətini tanımayacaqlarını bildirdilər. Qurultayın qərarı 5 nəfər erməni vasitəsilə Ağdama, 1-ci Azərbaycan diviziyasının komandanlığına
çatdırıldı. Cəmil Cahid bəy bu qərarla tanışlıqdan sonra onu gətirən
ermənilərdən üçünü – Arşavir Kamalyansı, Aşot Melik-Osipovu və
Gerasim Məlik-Şahnəzəryanı həbs etməyi əmr etdi. Ayrapet və
Danil adlı digər iki erməni isə azad buraxıldı ki, Azərbaycan tərəfinin xəbərdarlığını ermənilərə çatdırsınlar. Onlara bildirildi ki, ən
qısa vaxt ərzində ermənilər təslim olmasalar, onda Şuşa istiqamətində hücum başlayacaqdır (20). Türk mənbələrində bu ultimatumdan sonra ermənilərə bir gün vaxt verildiyi (21), Azərbaycan
mənbələrində isə 3 gün və 5 gün vaxt verildiyi bildirilir (22).
Cəmil Cahid bəyin Ağdama gəlməsi və onun Qarabağın azad
edilməsi sahəsindəki fəaliyyəti barədə o vaxtlar Qarabağda ermənilər tərəfindən elan edilmiş oyuncaq qurumda hərbi komissar vəzifəsini öz üzərinə götürmüş Arutyun Tumyanın xatirələrində də
müəyyən qeydlər vardır. Qarabağda azərbaycanlılara qarşı istiqamətlənmiş təcavüzün təşkilatçılarından biri olan A.Tumyanın xatirələri heç şübhəsiz ki, Azərbaycan xalqına, türk qüvvələrinə və
bütünlükdə türkçülüyə qarşı barışmazlıq ruhunda yazılmışdı və
müəllif C.Cahid bəyin Qarabağdakı fəaliyyəti barədə iftiralara yol
verməkdən də çəkinməmişdir. Bununla belə həmin xatirələrə diqqət yetirilməsi erməni millətçilərinin keçirdikləri həyəcanları və
onların C.Cahid bəyə bəslədikləri münasibətləri aydınlaşdırmaq
baxımından maraqlıdır. Qarabağın «hərbi komissarı» türk-Azər649

baycan qüvvələrinin Ağdama gəlməsini belə təsvir edirdi: «Güclü
müdafiə tədbirləri ilə yanaşı Ağdama beş nəfərdən ibarət heyət
göndərildi ki, türklərlə danışıqlar aparsın. Yolun təhlükəsizliyinin
təmin edilməsi və danışıqlar zamanı kömək göstərilməsi üçün
heyətə müsəlman zəhmətkeşləri arasında böyük nüfuz sahibi olan
Lütfəli bəy də qoşuldu. Ağdamda onları Birinci Qafqaz müsəlman
diviziyasının komandiri Cəmil Cahid bəy qəbul etdi. Danışıqların
çox maraqlı epizodlarından birinin təsviri aşağıdakı kimidir:
«Ağdamda heyət birdəfəlik inandı ki, Bakı həqiqətən də, məğlub
olub və türklər böyük enerji ilə Qarabağa hücuma hazırlaşırlar.
Ağdam hərbi düşərgəyə çevrilmişdi. Burada Cəmil Cahid bəy adlı
birisinin komandanlığı altında olan Birinci Qafqaz müsəlman
diviziyasının hissələri yerləşmişdi. Qarabağın erməni heyətinin
gəlməsindən xəbər tutan kimi Cəmil Cahid bəy əmr etdi ki, onları
yanına gətirsinlər. Sonra isə hindquşu kimi özünü şişirtmiş bəy tərcüməçi vasitəsilə bildirdi ki, heyət üzvlərini girov kimi Ağdamda
saxlayır və onlardan tələb etdi ki, türk komandanlığının silahı yerə
qoymaq və Azərbaycana müti olmaq barədə təkliflərini yazılı
şəkildə xalqa çatdırsınlar.
Heyətin rəhbəri Ayrapet Musaelyan Cəmil Cahid bəyin alman
dilinə yaxşı bələd olduğunu bildiyindən ona müraciət edərək onların girov kimi Ağdamda saxlanılması qərarına etiraz etdi:
– Cənab komandan, heyət Qarabağdan bura sülh missiyası ilə
gəlib ki, qarşılıqlı razılaşma əsasında, qüvvə tətbiq etmədən Qaraqışlağın erməni kəndlərinə, öz doğma kəndlərinə qayıtmalarına və
yenidən dinc və yaradıcı işə girişmələrinə imkan verilsin. Bu, erməni və müsəlman xalqları arasında, şəhərdə və rayonlarda möhkəm sülhü saxlamağa kömək edər. Ona görə də cənab komandan,
izin verin nəzərinizə çatdırım ki, tərk-silah və mütilik haqqında
ultimatum və tələblər sülh işinə xidmət edə bilməz. Onlar yalnız
Qarabağ xalqının qəzəb və nifrətinə səbəb ola bilər. Bunun nəticəsini anlamaq da çətin deyil. Sizə yəqin ki, yaxın gələcəkdə keçiriləcək və üç Cənubi Qafqaz respublikasının sərhəd məsələsini həll
edəcək Konstantinopol konferensiyasından xəbərdarsınız. Nəyə
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görə bu konferensiyanın qərarını gözləməyək?... Cənab komandan,
məsləhətim budur ki, Qarabağ erməniliyi ilə dost və sülh dilində
danışın və vəziyyətin mürəkkəbləşməməsi üçün bizə azad surətdə
Qarabağa qayıtmağa icazə verin.
Musaelyanın sözlərindən əsəbiləşən bəy cavab verdi:
– Biz çoxdan sizinlə silah dilində danışmağa hazırıq. Qaraqışlağa gəlincə isə o, bizim göstərişimizlə dağıdılıbdır və heç bir
vaxt bərpa edilə bilməz.
– Cənab komandan, Qarabağ qorxmağa və müti olmağa adət
etməyibdir. Düşmən bizim qabağımızda silahını oynatmağa başlayanda bu, böyük qan tökülməsinə səbəb ola bilər. Nəticəsi isə hər
iki tərəf üçün eyni səviyyədə ağır ola bilər. Tarixin dərslərini yaddan çıxarmayın, Qarabağ erməniləri bütün tarixi boyu birinci dəfə
deyil ki, osmanlıları sərhədlərində qarşılayırlar. Əgər unutmamısınızsa, Qarabağ sizin qoşunlarla bu «görüşlər» zamanı heç vaxt
məğlub olmamışdır.
– Keçmişi tarixdə saxlayaq – deyə Cəmil Cahid bəy bir qədər
yumşalaraq cavab verdi. – Bu gün bizim qüvvələrimiz məğlubedilməzdir. Biz Bakı uğrundakı döyüşlərdən qalib çıxdıq. Orada
bizə qarşı əksərən Qarabağ erməniləri vuruşurdular və onlar ağır
məğlubiyyətə düçar oldular...
Əsas qərarın qəbul edilməsi, yəni osmanlılarla sülh bağlanması
və ya müharibə elan edilməsi məsələsinin həlli üçün erməni heyətinin üzvləri olan Kamalyan, Məlik-Ovsepyan və Məlik-Şahnəzəryan türk komandanına ən nüfuzlu partiyanı təmsil edən Musaelyanın və Arakelyanın Şuşaya qaytarılmasının məqsədəuyğunluğu
barədə təklif verdilər. Cəmil Cahid bəy razılaşdı. O, Musaelyan və
Arakelyana təklif etdi ki, onun yazılı tələblərini Qarabağın rəhbərliyinə çatdırsınlar. Heyətin girov kimi Ağdamda qalan üç üzvü isə
bəyin əmri ilə Ağdamın cənub-şərq hissəsində yerləşən ikimərtəbəli evə atıldı...» (23).
Qarabağ hərəkatına xüsusi fikir verildiyi üçün idi ki, oktyabrın
1-də Nuru paşa Ağdama gəldi (24).
A.Tumyanın yazdığına görə, Nuru paşa Qarabağa gələndən
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sonra o da ermənilərə ultimatum verdi. O, Nuru paşanın Qarabağ
ermənilərinə ultimatum verməsi barəsində belə yazır: «...Hərbi
komandan Nuru paşadan ultimatum alındı. Orada qarabağlılardan
tələb olunurdu ki, 1) 24 saat ərzində silahlar təhvil verilsin; 2)
Azərbaycan hökuməti tanınsın; 3) Azərbaycan və türk qoşunlarının
Şuşaya yolu açılsın. Ultimatumun sonunda paşa türk qoşunlarına
müqavimət göstərməyə cəsarət etmiş Sasun və Zeytunun taleyini
yada salırdı».(25)
Ermənilər isə onlara verilən ultimatumun qarşısında çaş-baş
olub qaldılar. Erməni Milli Şurası bu ultimatuma cavab verə bilmədi. Məsələnin ciddiliyi nəzərə alınaraq Qarabağ ermənilərinin
üçüncü qurultayının çağırılması və orada alınan ultimatumun müzakirə olunması qərara alındı. Hələ sentyabrın 29-da ultimatum
alınan günü Erməni Milli Şurasının sədri Cəmil Cahid bəyə məktub
göndərərək Qarabağ ermənilərinin növbəti qurultayı çağırılanadək
hücuma başlamamağı xahiş etdi. Həmin məktubda deyilirdi: «Birinci Qafqaz diviziyasının komandirinə. Bizim heyətin bir hissəsi
Sizin ultimatumu bizə çatdırdı. Sizin istədiyiniz kimi ona cavab
Qarabağın erməni əhalisi tərəfindən verilməlidir. Kəndlərin nümayəndələri bu gün yığışacaqlar. Xahiş edirik ki, bunu nəzərə alasınız
və bizə imkan verəsiniz ki, əhalinin nümayəndələrindən soruşaraq
sizə cavab verək» (26).
Erməni Milli Şurasının sədri Ağdamda girov saxlanılan erməni
nümayəndələrinə də bir məktub göndərdi. Həmin məktubda bildirilirdi ki, türklərin tələbinə Erməni Milli Şurası özbaşına cavab
verə bilməz və girov saxlanılan ermənilərdən də xahiş edilirdi ki,
onlar da vaxtın uzadılmasına çalışsınlar: «Ağdamdakı heyətin
üzvlərinə: Arşavir Kamalyana, Aşot Melik-Osipova və Gerasim
Melik-Şahnəzəryana. Türk komandanlığının təklifi elə ciddidir ki,
Qarabağ erməni Milli Şurası özbaşına buna cavab verə bilməz. İrəli
sürülmüş məsələnin obyektiv müzakirəsi və ona hərtərəfli cavab
verilməsi üçün kənd nümayəndələrinin qurultayı çağırılmışdır.
Qurultay bu gün axşam açılır. Həm ermənilər, həm də tatarlar üçün
arzuedilməz olan qan tökülməsinin qarşısının alınması üçün siz
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türk komandanlığının razılığını almalısınız ki, müstəqil qurultayın
qərarını gözləsin. Həmin qərar dərhal sizə göndəriləcək» (27).
Oktyabr ayının 3-də Qarabağ ermənilərinin qurultayı çağırıldı.
Burada uzun müzakirələr aparıldı. 3 iclasdan sonra qərara alındı ki,
Azərbaycan hökuməti tanınsın, ancaq ermənilərin öz silahlarını
saxlaması barəsində türk komandanlığı qarşısında məsələ qaldırılsın (28). “Азербайджан” qəzetinin verdiyi məlumata görə, ermənilərin müzakirələri bir neçə gün uzandı.
A.Tumyan ermənilərin qurultayının gedişi barəsində belə yazır:
«Hökumət üzvlərinin böyük səylərindən, Şuşanın nüfuzlu ziyalılarının nümayəndələrinin hər biri ilə şəxsi görüşlərindən, uzun-uzadı
izahlarından və nəhayət, hərbi komissarın Türkiyənin Birinci
Dünya müharibəsində qaçılmaz məğlubiyyəti haqqındakı dəqiq
məlumatlardan sonra qurultayın iştirakçılarının əksəriyyətini ultimatuma cavabın proyektinin qəbul edilməsinə inandırmağa çətinliklə də olsa nail olundu. Ancaq nəzərdə tutulmuşdu ki, əgər türklər
Qarabağı tərk-silah etmək və onu Azərbaycana tabe etmək tələbindən əl çəksələr və lakin Şuşaya qoşun yeritmək tələbində qalsalar, onda aşağıdakı şərtlərlə razılıq verilsin: Şuşaya yalnız sayı
800–1000 nəfərdən çox olmayan bir türk nizami qoşun hissəsi daxil
ola bilər. Azərbaycanın silahlı qüvvələri nizami qoşun olub-olmamasından asılı olmayaraq Şuşaya və Qarabağa yeridilməməlidir.
Türk qoşunları eyni zamanda kənd rayonlarına getməməli və Şuşanın müsəlman hissəsində yerləşdirilməli idi.
Qurultay getdiyi vaxt qarabağlılar türk nizami qoşun hissələrinin və dağınıq Azərbaycan bandalarının çoxsaylı basqınlarının
uğuru türk komandanlığını inandırdı ki, Qarabağla müharibə ağır
nəticələr verə bilər. Nuru paşa nə qədər qışqırsa da, hay-küy salsa
da, ultimatumuna verilən cavabı eşidəndə onunla razılaşmaq məcburiyyətində qaldı» (29)
A.Tumyanın bu təsvirində ermənilərə məxsus bir saxtakarlıq
var. Hər halda Nuru paşa ermənilərin şərti ilə deyil, ermənilər Nuru
paşanın şərti ilə razılaşdı. Eləcə də onun yazdığının əksinə olaraq
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nəinki türk qoşunları, hətta Azərbaycan qoşun dəstələri də Şuşaya
daxil oldular.
Erməni mənbələrindən biri türk-Azərbaycan qoşun hissələrinin
Ağdama gəlməsini, Cəmil Cahid bəyin dərhal döyüşə başlamayaraq Qarabağda kök salmış terror qruplarının silahı yerə qoymasına dəvət etməsini təsvir edərkən xatırladır ki, silahını təhvil
verənlərin həyatının və əmlakının toxunulmazlığına vəd verildi. Bu
məqamın üzərindən erməni araşdırmaçıları sükutla keçsələr də,
türk-Azərbaycan qüvvələrinin komandanlığı və bütünlükdə Azərbaycan hökumətinin başlıca məqsədi məhz bölgədəki terrorçu
qrupların zərərsizləşdirilməsi və iki xalqın dinc yanaşı yaşayışının
təmin edilməsi idi. Cəmil Cahid bəy eyni zamanda erməni yeparxiyasının rəhbərliyinə də xəbər göndərdi və yeparxiyadan 3 gün
ərzində erməni silahlılarının tərk-silah olunmasına kömək göstərilməsini xahiş etdi. Dərhal toplantı çağıran ermənilər uzun-uzadı
müzakirələrdən sonra Azərbaycan hökumətini tanıdığını qərara
aldı. Ermənilərin qurultay adlandırdıqları toplantı eyni zamanda
türk-Azərbaycan hərbi hissələrinin komandanlığından xahiş etdi ki,
Bakıya erməni nümayəndə heyəti göndərilməsinə və Azərbaycan
hökuməti ilə danışıqlar aparılmasına imkan verilsin. Qoşun komandanlığı bu təklifi qəbul etmədi və mənbənin fikrincə,
türk-Azərbaycan qoşun hissələri gözlənilmədən qəfil şəkildə Pircamal, Kətik, Xanabad və digər kəndlərin üzərinə hücuma keçdi (30).
Elə erməni mənbələri bildirirlər ki, türk-Azərbaycan qoşun
hissələrinin Əsgərana doğru irəliləməsi heç də gözlənilən deyildi.
Əksinə, ermənilər tərəfindən yubadılmasına çalışılan proseslərin
məntiqi nəticəsi idi.
Başqa bir erməni mənbəyində də Qarabağ ermənilərinin Cəmil
Cahid bəyin ultimatumu ilə bağlı çağırılan toplantı haqqında
maraqlı qeydlər vardır. Həmin toplantının iştirakçılarından biri
olan Arso adlı birisinin verdiyi məlumatdan aydınlaşır ki, toplantı
son dərəcə gərgin bir şəraitdə keçdi. Toplantı iştirakçılarının hamısı
müzakirələrə silahlanaraq gəlmişdilər və onların silahlı şəkildə
gəlmələri tərk-silah haqqında verilən təklifə münasibətlərinin
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nümayişi idi. Ona görə, hətta toplantı iştirakçıları da yanındakı
silahlıların qorxusundan başqa fikir söyləməyə ehtiyat edirdilər. İlk
çıxışlar göstərdi ki, məsələnin sülh yolu ilə həllinə heç bir şans
yoxdur. Arso elə belə də qeyd edir və bu, bir daha onu göstərir ki,
terrorçu qrupların, erməni silahlı quldurlarının iki xalqın dinc
yaşayışı üçün verilən təklifi qəbul etmək niyyətləri yox idi. Əksinə,
onlar öz çıxışlarında türk-Azərbaycan qüvvələrinə qarşı müharibəyə çağırış edirdilər. Toplantıda 78 nəfər çıxış etdi. Çıxışların çoxu
ermənilərin tərk-silah edilməsi əleyhinə oldu. Lakin bu çıxışlar
sonda reallığın qəbul olunması ilə bitdi və Azərbaycan hökumətinin tanınması haqqında qərar qəbul olundu. Arso sonra etiraf edirdi
ki, qərarın qəbul olunması bir məsələ idi, onun həyata keçirilməsi
isə başqa bir məsələ idi. Erməni terrorçu qrupları Azərbaycan hökumətini tanımaq haqqında qərar qəbul etsələr də, onun həyata keçməsini əngəlləməyə çalışırdılar. Azərbaycan hökumətinin tanınması haqqında xəbəri Cəmil Cahid bəyə aparan erməni heyəti Əsgəran yaxınlığında yerləşən erməni silahlıları tərəfindən dayandırıldı. Arso qeyd edirdi ki, ermənilərin bu təxribatı toplantı iştirakçılarında böyük bir həyəcan yaratdı. Çünki aydın idi ki, təyin
olunmuş vaxtda cavab almayan Cəmil Cahid bəy hücuma başlamaq
əmri verə bilərdi. Həqiqətdə elə belə də oldu. Çünki erməni nümayəndə heyəti vaxtında Ağdama yetişmədiyi üçün Cəmil Cahid bəy
Əsgərana doğru hərəkət etmək əmri verdi. Ermənilərdə belə bir təsəvvür var idi ki, onlar Əsgəranda kifayət qədər möhkəmləniblər və
Əsgəran alınmaz bir qaladır. Arsonun “alınmaz” sözünü dırnaq arasında işlətməsindən güman etmək olar ki, o özü də ermənilərin bu
iddialarına inanmırdı və qeyd etdiyi kimi 2–3 saat ərzində “alınmaz” hesab olunan Əsgəran mövqeləri və yaxın ətrafda olan 8 erməni kəndi erməni silahlılarından azad edildi (31).
Ermənistan İnformasiya Bürosu da Şuşada keçirilən toplantının
çox gərgin şəraitdə davam etdiyini və Arso İonesyanın toplantının
5-ci günü geniş çıxışından sonra Azərbaycan hökumətinin tanınması və eyni zamanda erməni silahlılarının tərk-silah edilməməsinə
cəhd göstərilməsi haqqında qərar qəbul etdi. Ermənistan İnforma655

siya Bürosu onu da bildirir ki, türk-Azərbaycan hərbi komandanlığına sentyabrın 20-də (oktyabrın 2-si) axşam saat 7-yə qədər cavab
verilməli idi (32). Lakin elə erməni mənbələrinin məlumatlarından
məlumdur ki, türk-Azərbaycan qoşun hissələri Əsgərana doğru
hücuma sentyabrın 22-də (oktyabrın 4-də) başlayıblar (33). Deməli,
hətta ultimatum üçün verilən vaxt bitəndən sonra da türk-Azərbaycan
hərbi qüvvələri 2 gün gözləmiş və yalnız bundan sonra erməni
quldur-terror dəstələrinin tərk-silah edilməsinə qərar verilmişdi.
Yeri gəlmişkən, Arso İonesyanın yuxarıda söylədiyi fikirlərinin
bir maraqlı məqamı var ki, Əsgərandakı erməni mövqeləri 2–3 saat
ərzində türk-Azərbaycan qüvvələri tərəfindən nəzarət altına alındı.
Amma saxtalaşdırılmış tarix həvəskarları olan və elmlər doktoru
adına iddia edən müasir erməni təbliğatçıları yazırlar ki, topu,
pulemyotu və kifayət qədər patronu olmayan erməni əhalisi 4 gün
ərzində türk-Azərbaycan qüvvələrinin hücumunu dəf etməyə
müvəffəq oldular (34). Əslində isə bu, mümkün deyildi. Çünki elə
erməni mənbələri də təsdiq edirlər ki, türk-Azərbaycan qüvvələri
sentyabrın 25-də (oktyabrın 7-də) Şuşaya daxil oldular (35). Erməni
araşdırmaçıları sentyabrın 26-da (oktyabrın 8-də) türk-Azərbaycan
qoşunlarının Şuşaya daxil olduğunu qeyd edirlər.
Ermənilərin qurultayı öz işini bitirən günün səhərisi Ağdamda
saxlanılan ermənilər də Şuşaya qayıtdılar və bildirdilər ki, şəhərin
təslim edilməsi və silahların təhvil verilməsi üçün 34 saat vaxt
verilmişdir. Bunu eşidən kimi şəhər erməniləri Şuşa komendantına
bir ədəd əldəqayırma top, bir pulemyot, 80 tüfəng təhvil verib
Azərbaycan hökumətinə təslim olduqlarını bəyan etdilər. Bu barədə Ağdamda olan Qarabağ məntəqə komandanı İsmayıl Həqqi
bəyə və Cəmil Cahid bəyə də xəbər göndərildi (36).
Oktyabrın 4-də Qarabağ dəstəsi Şuşaya doğru hərəkətə başladı
və elə həmin gün Əsgəran ətrafında güclü döyüş baş verdi. Əsgəran
boğazının təbii şəraitindən istifadə edən ermənilər burada möhkəm
müdafiə mövqeləri yaratmışdılar. Üzbəüz döyüşlə bu mövqeləri
yarıb keçmək çətin olacağından 2-ci Azərbaycan piyada alayı və
bir süvari alayı Kətik-Daşbaşı istiqamətinə göndərildi. 9-cu Qafqaz
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piyada alayı isə Ağbulağa doğru hərəkət etdi və bu məntəqəni ələ
keçirərək ermənilərin cənuba doğru geri çəkilmək yolunu bağladı.
9-cu alayın bu məntəqəni ələ keçirməsi və həmin alayın 25-ci taborunun cənubdan Əsgəran üzərinə hərəkəti burada mövqe tutan
ermənilərin müqavimətini tamamilə qırdı və onların geri çəkilməkdən başqa çarəsi qalmadı. Bununla da Şuşa yolunda əsas müqavimət ocağı aradan qaldırıldı (37).
Bunlardan başqa, Xramord, Xanabad, Daşbaşı, Aranzəmin, Qarakənd erməniləri də müqavimət göstərməyə çalışdılar. Adları
çəkilən bu kəndlərin bəzilərinin sakinləri silahlarını götürüb dağlara çəkildilər. Şuşaya doğru hərəkət zamanı erməni silahlıları ilə
baş verən döyüşlər müəyyən itkilərə səbəb olsa da, Qafqaz İslam
Ordusu qüvvələri irəliləməkdə davam etdilər. Oktyabrın 6-da
Əsgəranla Şuşa arasındakı Əyrikənd ətrafında növbəti döyüş baş
verdi. Burada xeyli erməni qüvvəsi toplaşmışdı. 1-ci Azərbaycan
diviziyasının sərəncamında olan topların sürəkli atəşindən sonra
həmin qüvvələr qaçıb dağıldılar. Xanabad, Qılıncbağı və Kətik
kəndlərinin dağlara qaçmış əhalisi müqavimətin əbəs olduğunu
anladıqca geri qayıdır və silahlarını təhvil verirdilər. Ancaq bu zaman onlar mümkün qədər az silah verməyə çalışırdılar. Ona görə də
ermənilərdən toplanan silahların miqdarı az oldu. Abdallarda da
yerli əhali silahları təhvil verməyə vəd etmişdi. Şuşa ətrafındakı
kəndlərə xəbər edilmişdi ki, onlar öz silahlarını toplayıb Əsgərana
gətirsinlər və buradakı komissiyalara təhvil versinlər (38).
Təkcə Şuşaya gedən yolun ətrafındakı kəndlərdə deyil, Bərdə-Tərtər, Goranboy-Gəncə ətrafındakı erməni kəndlərinin tərk-silah edilməsi üçün də lazımi tədbirlər həyata keçirilirdi. Oktyabrın
6-dan Bərdə-Tərtər ətrafındakı erməni kəndlərindən 150-yə qədər
tüfəng toplandı (39).
Şuşa istiqamətində oktyabrın 6-dək davam edən döyüşlərdə bir
zabit və 32 əsgər şəhid oldu, 65 nəfər yaralandı, 16 min güllə və
276 top mərmisi istifadə olundu. Ayın 7-də Şuşa istiqamətində
irəliləyən əsas qüvvələr Xankəndinə doğru hərəkəti davam etdirdilər. Əsas qüvvələr irəli hərəkət etdikcə arxada qalan yolun və
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məntəqələrin mühafizəsi təmin edilirdi. Bu məqsədlə bir piyada
taboru Ağdamda saxlanıldı, bir piyada taboru isə Şuşa–Ağdam yolunun mühafizəsinə təyin edildi (40).
Oktyabrın 7-də digər məntəqələrdə də ermənilərin tərk-silah etdirilməsi davam etdirildi. Həmin günə qədər Gəncə ətrafında 400
ədəd silah toplandı. Tərtər ətrafında 2-ci süvari alayı dağ ətəklərinə
qədər olan erməni kəndləri əhalisinin itaətinə nail oldular. Ancaq
yığılan silahların sayı çox az idi. Alay komandanlığından verilən
xəbərə görə, Tərtərin erməni kəndlərinin silahlarının çoxu Talış və
Madagiz kəndləri ətrafında toplanmışdı. 1-ci Azərbaycan diviziyası
komandanlığı tərəfindən həmin kəndlərə də qüvvə göndərmək və
oradakı erməniləri tərk-silah etmək əmri verildi. Goranboy istiqamətindəki Qaraçinar və Xarxaput erməni kəndlərinin gəncləri silahları ilə birlikdə dağlara qaçmışdılar. Onların geri qayıtması üçün
oktyabrın 7-dək möhlət verildi. Yuxarı Ağcakənd və Başkənd keşişi,
habelə bu kəndlərin nüfuzlu adamları türk-Azərbaycan qüvvələri ilə
təslim şərtlərini müzakirə edib razılığa gəldikdən sonra dağlara
qaçan gəncləri geri qaytarmağa başladılar (41).
Oktyabrın 8-də Goranboy istiqamətinə göndərilmiş olan Süleyman əfəndinin dəstəsi Ağcakəndə daxil oldu. Ağcakənd, Ortakənd və Erməni Borisi kəndlərindən dağlara qaçan silahlılar geri
dönməkdə davam edirdilər. Süleyman əfəndi öz qərargahını Ortakənddə yerləşdirdi. O, Talış, Çaylı və Marquşevan ətrafındakı silahlı erməni dəstələri ilə əlaqə yarada bilmişdi. Ona görə də həmin
məntəqələrdəki vəziyyət sakitlik idi. Cəbrayıldan alınan məlumatlara görə, oraların erməniləri də Azərbaycan hökumətini tanımağa
razı olduğunu bildirmişdilər (42).
Cəmil Cahid bəy bu barədə belə yazırdı: «Gəncədən verilən xəbərə görə, Süleyman əfəndinin dəstəsi 7–8-də (oktyabrın 7–8-i nəzərdə tutulur–M.S.) Ağcakəndə daxil olmuş, Ağcakənd, Ortakənd,
Boris kəndlərindən müxtəlif 110 silah cəm edilmişdir. Qaraçinar və
ona yaxın kəndlərdə dağlara qaçan ermənilər geri dönüb. Dəstənin
qərargahı Ortakənddədir...Talış, Çaylı, Marquşevan ətrafındakı erməni silahlıları ilə Süleyman əfəndi arasında bir əlaqə yaranıb.
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Buralarda sakitlikdir...Keşişkənd ətrafında olan 50 nəfərlik erməni
dəstəsinin rəisi Karapet dağlara qaçan adamları geri qaytarmağa
mane olur. Oradakı bir heyətlə əlaqə saxlanılıb, əhalinin geri qaytarılmasına çalışılır. 91 ədəd silah toplanılıb. Cəbrayıldan alınan
məlumata görə, əhali Azərbaycan hökumətinə itaət etməyə hazırdır» (43).
1-ci Azərbaycan diviziyasının və onun tabeliyinə verilmiş hissələrin oktyabrın 4-də Ağdamdan hərəkət edən qüvvələri oktyabrın
8-də nəhayət ki, Şuşaya daxil oldu. Yalnız oktyabrın 4-də Əsgəran
ətrafında döyüşə girən bu qüvvələr sonrakı günlər Şuşa istiqamətində elə bir ciddi müqavimətlə rastlaşmadan yol üzərindəki kəndlərdən silah toplamaqla məşğul idilər. Şuşa əhalisi Qafqaz İslam
Ordusu qüvvələrinin şəhərə çatmasını səbirsizliklə gözləyirdi. Qoşunların qarşılanması üçün xüsusi hazırlıq da görüldü. Bu hazırlıq
işlərinə rəhbərlik Müsəlman Milli Komitəsi tərəfindən edilirdi.
Yerli əhalinin arzusu ilə Gövhər ağa məscidində 20 min rubl könüllü vəsait toplandı. Bu vəsait qoşun hissələrinin yerləşdirilməsinə,
onların ərzaqla təchizatına sərf edilməli idi. Şuşa bəylərindən biri
Şuşaya gələn qoşunların birgünlük bütün xərclərini öz üzərinə
götürdü. Digər bəylər və imkanlı adamlar da qoşunların ərzaqla
təminatı üçün böyük miqdarda çörək, çay, şəkər və s. Aldılar (44).
9-cu alayın bölük komandiri Mucib Kamalyeri qoşun hissələrinin Şuşaya daxil olmasını belə təsvir edirdi: «...Şuşaqala istiqamətindəki sərp dağların möhkəm nöqtələrinə yerləşmiş bulunan
düşmən cəbhəsinə də belə olağanüstü həyəcanın verdiyi qeyrətlə
təərrüz edildi və bir hücumda yarıldı. Qarşı tərəfdən gələn səlahiyyətli deleqelər müharibəyə son verəcəklərini, bir kaç gün sonra
belirli saatda Şuşaqalanı qeydsiz-şərtsiz təslim edəcəklərini təəhhüd etdilər.
Təbiət gözəlliklərinə sahib Şuşaqalaya şəhərin varoşlarında
bizləri maraq və həyəcanla bəkləyən türklərin candan alqışları
içində və pək çabuk hazırlanmış üç böyük Zəfər tağının altından
keçərək girdik. Birincisində «Yaşasın Ənvər!», ikincisində «Yaşasın sultan!», üçüncüsündə «Bir gün olacaq şəmsi-həqiqi doğacaq,
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şərqin bu əsir valdeləri hürr olacaq.» yazılmışdı. Üçüncüsünü
Şuşaqala qızları bolşevik ihtilalından sonra yazmağa başlamışlar,
iki ay içində tamamlaya bilmişlərdi. Bu bilgiləri bizə şəhərin türk
məhəllələrinin qadınlarıyla birlikdə boy sipərləri içində müdafiə
edən azəri mücahidləri veriyorlardı» (45).
«Азербайджан» qəzeti Qafqaz İslam Ordusu hissələrinin Şuşaya daxil olmasını belə təsvir edirdi: «Məhərrəm ayının 1-də qoşunlar şəhərə yaxınlaşdılar. Onların qarşılanması üçün hamısı qara
çərkəzi geyimdə olan yerli gənclərdən ibarət 30 nəfərlik fəxri qarovul göndərildi. Şəhərin girişində məktəblilərdən ibarət olan orkestrlə bərabər yerli könüllü hissələr dayanmışdı. Birinci zəfər qapısının yanında isə ruhanilər və Beynəlmiləl komitə üzvləri əllərində şəhərin açarını tutmuşdular. Sonra isə şəhərin tanınmış
adamları əllərində duz-çörək, məktəblilər əllərində bayraqlar və
qadınlar əllərində çiçək dəstələri dayanmışdılar. Ermənilər tərəfdən
də musiqi orkestri və 15 bayraqla 300 nəfərlik bir nümayəndə
dəstəsi gəlmişdi.
Səhər saat 10-da qoşunlar aşağıdakı tərkibdə şəhərə daxil oldular: Qabaqda süvarilər, arxasında topçular və pulemyotçular. Qoşuların arxasınca isə Qaladərə qəhrəmanları Sultan bəy və İldırım
bəy hərəkət edirdilər. Azərbaycanlı qadınlar dəstə komandirinə
qırmızı məxmər üzərində mirvarilərlə bəzədilmiş hədiyyə verdilər.
Cəmil Cahid bəy şəhərə daxil olduqdan sonra əhali qarşısında çıxış
etdi və dedi: «Bizim məqsədimiz qan tökmək deyil. Əksinə, sakitlik yaratmaqdır. Dövlətin bütün xalqları eyni hüquqlara malik
olacaqlar. Hamı öz hökumətinin hakimiyyətini tanıyacaqdır və
dinc əmək fəaliyyətinə başlamalıdır».
Qarşılanma mərasimi başa çatdıqdan sonra zabitlər onlar üçün
hazırlanmış mənzillərdə yerləşdilər. Əsgərlər üçün köhnə qışlalar
ayrıldı. Yerləşməyənlər isə müvəqqəti olaraq Realnı məktəbin və
seminariyanın binasına göndərildilər» (46).
Türk mənbələrinə görə, ermənilərlə azərbaycanlılar arasında
münasibətlərin daha da kəskinləşməməsi üçün Cəmil Cahid bəy
ermənilərə qarşı nisbətən mülayim mövqe tutdu. Erməni millət660

çilərinin xislətinə yaxşı bələd olsa da, o çalışırdı ki, mümkün qədər
dinc yolla qarşılıqlı anlaşma əldə edilməsinə nail olsun. Mövcud
olan məlumatlara görə, Cəmil Cahid bəy şəhərdə qarşılandıqdan
sonra Şuşanın ən böyük məscidində (çox güman ki, Gövhər ağa
məscidində) nüfuzlu və sözükeçən azərbaycanlılarla bir daha söhbət etdi və onların qarşısında da müəyyən tələblər qoydu. Bu söhbət
zamanı C.Cahid bəy dedi: «İyiliyinə mətuf sözlərimi həmən etməz,
əmrlərimə hərfiyyən itaət etməsəniz, haiz olduğum səlahiyyətlə ən
əzəmi surətlə haqqınızda şiddətli müamilə tətbiqinə zərrə qədər
təəhhür etməm. Ermənilərə indi itaət təklif edəcəyəm. Qəbul etmədikləri təqdirdə bir orduya itaətsizliyin cəzası nə isə onlara verəcəyəm. İtaət edərlərsə, həyat, namus və malları təhti-əmanımda
olduğundan heç bir fərqin ufaq bir hərəkətinə müsaidə etməyəcəyəm. İtaət etmədikləri halda dəxi haqlarında tərtib ediləcək
müamiləyi-ifaya yalnız əsgərim məmur olacaqdır. Xalqın tamamən
seyrçi qalmasını və hər kəsin iş və gücünə bu dəqiqədən etibarən
başlamasını tələb və əmr edirəm» (47).
Yəni albay Cəmil Cahid bəy mülki əhaliyə çatdırırdı ki, ermənilərlə bağlı olan bütün məsələləri o, özü həll edəcəkdir. Camaat isə
gündəlik məşğuliyyətinə dönüb adi həyatını davam etdirməli idilər.
Cəmil Cahid bəy Şuşanın azərbaycanlılar yaşayan hissəsində
vəziyyətin sabitləşdirilməsi üçün zəruri tədbirlər gördükdən sonra
ermənilərin nümayəndələri vasitəsilə onlara xəbər göndərdi və
onların ən yaxın vaxtlarda tərk-silah olunmasını tələb etdi. Ermənilər bir daha bu tələblə və silahları təhvil verməyə hazır olduqlarını bildirdilər. Cəmil Cahid bəy Şuşa ermənilərinin nümayəndələri ilə ayrıca şəhər kilsəsində də görüşdü. Söhbət əsnasında
bildirdi ki, ermənilər Türkiyə ərazisində böyük faciələr törətsələr
də, Osmanlı dövləti bir daha humanistlik göstərib onları bağışlayır.
Cəmil Cahid bəy onların bütün əməllərinin bağışlandığını qeyd
edib silahları təhvil verməyə çağırdı.
Şuşada Qafqaz İslam Ordusu hissələrinin rəsmi keçidi də təşkil
edildi. Bu rəsmi keçid həm azərbaycanlılar, həm də ermənilər tərəfdən izlənilirdi. Şəhərin həm azərbaycanlılar yaşayan, həm də
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ermənilər yaşayan hissəsində postlar quruldu və asayişin təmin
edilməsi postlara tapşırıldı(48).
Bakıda yerləşən erməni məlumat bürosu türk-Azərbaycan qüvvələrinin Şuşaya daxil olması barədə xüsusi məlumat yaymışdı.
Həmin məlumatda bildirilirdi ki, guya ermənilər nahaq qanın axıdılmasının qarşısını almaq üçün güzəştə getməyə razı olmuşdular.
Məlumata görə, ermənilər əmin idilər ki, türklər Qarabağda uzun
müddət qala bilməyəcəklər. Çünki Birinci Dünya müharibəsi cəbhələrində türklərin məruz qaldığı məğlubiyyətlər onların tezliklə
geri çəkilməsi ilə nəticələnəcəkdir. Məlumatda o da bildirilirdi ki,
Cəmil Cahid bəylə birlikdə Azərbaycan hökumətinin müvəkkili
İsmayıl xan Ziyadxanov da Şuşaya daxil oldu( 49).
Şuşaya daxil olduqdan sonrakı ilk günlər ərzində qoşunlar,
əsasən, silah toplanması ilə məşğul oldular. Oktyabrın 10-da müxtəlif kəndlərdən 152 ədəd silah toplanmışdı. Lakin ermənilər öz
silahlarını yalnız məcburiyyət qarşısında qaldıqları üçün təhvil verirdilər. Özü də daha çox yararsız və yüngül silahlar toplanırdı.
Əslində isə onlar təslim olmaları barədə bir təsəvvür yaradaraq
gizlində türk-Azərbaycan qoşunlarına qarşı hazırlıqlarını davam
etdirirdilər. Bu məqsədlə onlar digər bölgələrdə yaşayan ermənilərdən də çox böyük kömək alırdılar. Türkiyədən də 600 nəfərlik
erməni Qarabağ ərazisinə gələrək burada Qafqaz İslam Ordusu
hissələrinə qarşı vuruşurdular. Bununla bərabər, türk qoşun hissələrinin Qarabağa girməsi ilə ermənilərin buna qarşı təbliğat fəaliyyəti xeyli genişlənmişdi. Erməni millətçi dairələri müxtəlif dövlətləri və dünya ictimaiyyətini inandırmağa çalışırdılar ki, Osmanlı
qoşunları Qarabağdan Ermənistan ərazisinə yeridilmişdir. İslam
Ordusu ərkani-hərb rəisi isə bildirirdi ki, bu heç də belə deyil.
Ermənistanla sərhəddə yalnız Azərbaycanın milli qoşun hissələri
dayanmışdır (50).
Qarabağın erməni Milli Şurasının sədrinin də türk-Azərbaycan
qoşun hissələrinin Şuşaya daxil olması haqqında qeydləri mövcuddur. Onun sözlərinə görə, ermənilər verilən ultimatumu icra etməkdən imtina etdilər və belə olanda türk-Azərbaycan hissələri
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erməni yaşayış məntəqələri üzərinə hücuma keçdilər. Qeydlərdə
sonra guya erməni əhalinin təzyiqlərə və soyğunçuluqlara məruz
qalması, ermənilərin isə patronları qurtardığı üçün geri çəkilməsi
barədə məlumat verilir. İsmayıl xan Ziyadxanovun da bu döyüşlərdə iştirak etdiyi bildirilir. Qeydlərdən o da aydın olur ki, Şuşa şəhəri türk-Azərbaycan qüvvələri tərəfindən nəzarət altına alındıqdan
sonra Andronik Qarabağ məsələlərinə qoşulmalı oldu. Onun rəhbərliyi altında olan silahlı dəstələr Şuşa ətrafındakı bütün strateji
məntəqələri ələ keçirdilər. Elə bu vaxtlarda türklər geri çəkilməli
oldular və onların yerini Qarabağda ingilis qüvvələri tutdular (51)
Erməni mənbələrinin məlumatlarından aydın olur ki, türk-Azərbaycan hərbi qüvvələri Şuşaya daxil olmazdan əvvəl erməni
silahlılarının tərk-silah edilməsinin dayandırılması haqqında qərar
verilmişdi. Bu məsələdə də qoşun komandanlığı daha dinc yolun
tapılmasına üstünlük verdi. Nəzərdə tutulmuşdu ki, hər iki tərəfin
nümayəndələrinin iştirakı ilə qarışıq komissiya yaradılsın və silahların toplanması da bu komissiyaya tapşırılsın. Erməni mənbələri
bildirirlər ki, sentyabrın 26-da (köhnə stillə) səhər saat 10-da
türk-Azərbaycan hərbi qüvvələri sakit şəkildə Şuşaya daxil oldular.
Cəmil Cahid bəy avtomobildə erməni kilsəsinə gəldi və ətrafındakılarla birlikdə erməni kilsəsinə daxil oldu, erməni nümayəndələrinin duz-çörəyini qəbul etdi, qısa nitqindən sonra azərbaycanlılar
yaşayan məhəlləyə yollandı. Şəhərin erməni məhəlləsindəki Realnı
məktəbdə, erməni qadın gimnaziyasında, Ambarsumovların evində
və mövcud qışlalarda türk-Azərbaycan bölmələri yerləşdirildi.
Yeni şəraitdə türk-Azərbaycan hərbi komandanlığı ilə danışıqlar
aparmaq üçün erməni heyəti seçildi. Bu heyətə Krikor bek Minasbekov, Qriqori Kələntərov, Alikobek Pirumov, Ruben Şahnəzərov və başqaları daxil idi. Məlumatdan o da aydın olur ki, şəhərdə qanunsuzluqların qarşısının alınması üçün hərbi vəziyyət elan
olunmuş və komendant saatı müəyyən olunmuşdu (52).
Hadisələrin şahidi olan erməni müəlliflərinin yazdığına görə,
türk-Azərbaycan hərbi qüvvələri Şuşaya daxil olandan sonra müvəqqəti barışıq elan olundu. Bu barışıq əsasında Ağdam–Şuşa yolu
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da açıldı. Qarşılıqlı etimadın möhkəmləndirilməsi xatirinə qoşun
komandanlığı Əsgəran ətrafında olan erməni kəndlərinin əhalisinə
öz silahlarını saxlamağa icazə verdi. Bir şərtlə ki, bu kəndlərin
əhalisi öz silahları ilə yaşadıqları kənddən kənara çıxmamalı idilər.
Başqa sözlə, türk-Azərbaycan qüvvələri komandanlığı razı oldu ki,
Əsgəran ətrafındakı erməni kəndlərinin əhalisinin narahatlığına
son qoymaq və kənd əhalisinin özünümüdafiəsini təmin etmək
üçün onların silahları özlərində saxlanılsın. Qoşun komandanlığı
tərəfindən azərbaycanlı əhaliyə də silahla bu kəndlərə daxil olmaq
qadağan olundu. Bölgədə real asayişin yaradılmasına istiqamətlənmiş bu qərarlara ermənilərin cavabı belə oldu ki, heç bir şərtlə
silahlar təhvil verilməsin və türk-Azərbaycan qüvvələri ilə mübarizə dayandırılmasın. Bunun nəticəsi kimi, türk-Azərbaycan hərbçiləri harada görünürdüsə, onların üzərinə basqınlar edilirdi (53).
Türk-Azərbaycan qoşun hissələrinin Ağdamdan Şuşaya doğru
irəliləməsi erməni müəllifləri tərəfindən tamamilə başqa bir rəngdə
təqdim olunur. Həmin müəlliflərdən biri qeyd edir ki, Əsgəran
ətrafındakı erməni kəndləri dağıdılıb məhv edildi və bu işdə Azərbaycan hökumətinin hərbi naziri Ziyatxanov xüsusi amansızlıq
göstərdi (54).
Amma yuxarıda sitat gətirilən erməni müəllifi və hadisələrin
şahidi isə bunun tamamilə əsassız olduğunu anladır. Onun qeydlərindən aydın olur ki, əksinə, həmin erməni kəndlərinin təhlükəsizliyinin təmin edilməsi üçün, hətta azərbaycanlı silahlıların da ora
daxil olması qadağan edilmişdi. Ziyatxanovun həmin hadisələrdəki
fəaliyyətinə gəlincə isə o zaman Azərbaycan hökumətinin tərkibində ümumiyyətlə hərbi nazir yox idi.
Başqa bir erməni müəllifi isə türk-Azərbaycan qüvvələrinin
Qarabağa daxil olmasını təsvir edərkən (yeri gəlmişkən, qeyd etmək lazımdır ki, bu dövrün hadisələrinə toxunan erməni müəllifləri
Qarabağı – “Dağlıq Qarabağ” kimi təqdim edirlər. Amma məlumdur ki, Dağlıq Qarabağ termini elmi-siyasi və coğrafi dövriyyəyə
çox-çox sonradan gətirilmişdir) göstərir ki, türk əsgərləri öz yolları
boyu zorakılıq və talanlar nümayiş etdirir, sınanmış metodlarla
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erməni əhalisini tərk-silah edir və bölgənin tanınmış erməni fəallarını həbs edirdilər (55).
Türk-Azərbaycan qoşun komandanlığının dinc erməni əhalisinə
qarşı hansı münasibət göstərdiyi yuxarıda açıqlandı. Tanınmış erməni fəallarının həbsinə gələndə isə Arso İonesyanın ifadələrindən
aydın olur ki, söhbət erməni millətçi separatizminin və terrorçu
qrupların Şuşaya toplanmış liderlərinin və fəallarının həbsindən
gedir. Arso İonesyan bildirir ki, Şuşada 94 nəfər inqilabçı-sosialist
element həbs edildi. Sonra da əlavə edir ki, Qarabağda qiyam qaldıran ermənilər başsız qaldılar. Nəticədə qiyamçıların rəhbərliyinə
Sokrat bəy kimi təsadüfi adamlar gəldilər (56).
Türk-Azərbaycan qoşun komandanlığı Şuşada asayişin və qanunçuluğun bərpası üçün qətiyyətli tədbirlərə əl atdı. Qanunçuluğa
tabe olmayan sakinlər ciddi şəkildə cəzalandırılırdılar. Məlumdur
ki, şəhərin həm erməni, həm də müsəlman məhəlləsində dar ağacları quruldu və asayişin pozulmasında günahı olan insanlar dar
ağacından asıldılar. Mövcud olan faktlardan belə aydın olur ki,
müsəlman məhəlləsində asılanların sayı erməni məhəlləsində asılanlardan çox idi (57).
Erməni müəlliflərinin narahatlıqla haqqında danışdıqları məhbuslar isə azərbaycanlı əhaliyə fəlakətlər gətirən, dinc erməni əhalisinin də yaşayışını pozan Andronik və onun ətrafındakıların davamçıları idi. Arso İonesyan haqlı olaraq qeyd edirdi ki, xmbapetlər orada-burada təcavüzkarlıq göstərməklə qarşı tərəfin cavabını
daha da gücləndirirdi ki, bu da qarşılıqlı inamsızlığı, xüsusilə gücləndirirdi (58).
Əslində isə türk-Azərbaycan qoşun hissələri Şuşaya daxil olanda Azərbaycan hökuməti bəyan etmişdi ki, ermənilər silahlı təcavüzə son qoysalar, onda heç bir erməni öz əvvəlki fəaliyyətinə görə
təqibə məruz qalmayacaqdır (59). Tarixdən məlumdur ki, hətta
Nuru paşa da Qarabağa gələndən sonra Azərbaycan ermənilərinə
ünvansız bəyanat vermiş və erməniləri dinc yaşayışa dəvət etmişdi.
Əslində, Azərbaycan hökumətinin məqsədi də Qarabağda və eləcə
də Azərbaycanın digər məntəqələrində azərbaycanlı və erməni
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əhalisinin dinc yaşayışına qarşılıqlı inamın möhkəmləndirilməsinə
nail olunması idi. Belə olduğu təqdirdə, Qarabağa qoşun hissələrinin yeridilməsinə də ehtiyac qalmazdı.
Amma Zəngəzurun azərbaycanlı əhalisini qırıb çataraq Şuşanın
həndəvərinə qədər irəliləyən Andronik və onun məsləkdaşları
bölgənin erməniləşdirilməsi üçün azərbaycanlı əhaliyə qarşı ən
vəhşi üsullarla əl atırdılar. Bölgədə etnik təmizləmə tətbiq edən
erməni millətçi-separatçıları Qarabağı silah anbarına çevirməklə,
hətta yerli ermənilərin fərqli mövqe nümayiş etdirmələrini amansızlıqla yatırırdılar. Türk-Azərbaycan qoşun hissələri Şuşaya doğru
irəliləməyə başlayanda Cavanşir qəzasının erməni başbilənləri
toplantı keçirdilər və bu toplantıda Azərbaycan hökumətini tanımamaq, tərk-silah olunmamaq haqqında qərar qəbul etdilər (60) ki,
bu da qəzada hərbi-siyasi şəraiti xeyli mürəkkəbləşdirdi.
Aldıqları ilk zərbədən sonra öz xislətlərinə uyğun olaraq ermənilər Qafqaz İslam Ordusu hissələri qarşısında geri çəkilməyə razılıqlarını bildirsələr də, əslində, məqam gözləyir, gizli şəkildə öz
dəstələrini gücləndirirdilər. Buna görə Qarabağ dəstəsinin əsas
qüvvələrinin Şuşaya girməsindən bir neçə gün sonra erməni silahlılarının müqaviməti də güclənməyə başladı. Oktyabr ayının 15-də
Cəmil Cahid bəy Nuru paşaya göndərdiyi teleqramında Tərtər istiqamətində 2-ci süvari alayının fəaliyyət sahəsində atəşlər baş verdiyini, Çaylı kəndi ətrafında bir silahlı erməni dəstəsinin mövcud
olduğunu qeyd edirdi. Ayın 17-də göndərilən teleqramda isə 2-ci
süvari alayının fəaliyyət sahəsində döyüşlərin davam etdiyi vurğulanırdı (61).
Elə həmin günlərdə Zəngəzurda da vəziyyət mürəkkəbləşməyə
doğru gedirdi. Erməni silahlı dəstələri Azərbaycan kəndlərinə hücumlar edir, silahsız insanlara qarşı kütləvi qırğınlar törədirdilər.
Təkcə Sisyanda belə vəhşiliklər nəticəsində bir neçə gün ərzində
500-dən artıq azərbaycanlı öldürülmüşdü (62).
Oktyabrın 18–19-da isə Ağbulaq ətrafında xeyli itkilərlə nəticələnən böyük bir döyüş baş verdi. Həmin döyüş Ağbulaq kəndi
ətrafındakı erməni silahlıları ilə buradakı əhalidən silah toplamağa
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göndərilmiş Qafqaz İslam Ordusu bölmələri arasında baş verdi.
Qafqaz İslam Ordusu qüvvələri oktyabrın 18-də saat 10.30-da
Şuşadan Şuşikənd, Keşişkənd istiqamətində hərəkətə başlayıb saat
4.30-da Ağbulağa çatdı. Türk-Azərbaycan qoşun dəstəsinin yaxınlaşması xəbərini alan kimi Ağbulaq və ətraf kəndlərin nümayəndələri onun pişvazına çıxdılar və dəstə komandirinə təslim olduqlarını, habelə hər ev başına bir ədəd silah toplayıb təhvil verəcəklərini bildirdilər. Oktyabrın 19-na keçən gecəni Qafqaz İslam Ordusu hissələri Ağbulaq ətrafında keçirdi. Dəstənin rəhbəri minbaşı
Nazim əfəndi Xankənd ətrafındakı silahlıların rəhbəri Ohan bəyi
yanına çağırtdıraraq təslim olmağı ondan tələb etdi. Ondan da silahları təhvil vermək barədə razılıq alındı. Ağbulaq ətrafında Sokrat adlı birisi ermənilərin silah gəzdirməkdə məqsədinin azərbaycanlılardan qorunmaq olduğunu bildirirdi. Erməni dəstələri Nazim
minbaşıya təslim olmaq vədi verdikləri halda onun diqqətini yayındırıb güclü hücuma hazırlaşırdılar. Oktyabrın 19-da ilkin olaraq
elə Sokratın dəstəsi Nazim minbaşının dəstəsi üzərinə hücumda
iştirak edirdi. Türk-Azərbaycan qüvvələri sərəncamlarında olan top
və pulemyotlarla Sokratın dəstəsinin qarşısını saxlamağa çalışdı.
Bu vaxt Ağbulağın şərqindən başqa bir erməni dəstəsi hücuma qoşuldu. Nazim minbaşının dəstəsindən bir ədəd topla bir bölük bu
istiqamətdən olan hücumun qarşısını saxlamaq tapşırığı aldı. Bir
azdan cənub istiqamətində başqa bir erməni dəstəsi də göründü.
Bütünlükdə, minbaşı Nazim bəyin dəstəsinin dörd tərəfdən mühasirə olunmaq təhlükəsi yarandı. Dəstə bir qədər cənuba çəkilib yaxınlıqdakı təpədə müdafiə mövqeyi tutdu. Pulemyot və toplar da təpəyə gətirildi. Yaxınlıqda olan başqa bir təpəni isə ermənilər tutmağa çalışırdılar. Həmin təpənin tutulacağı təqdirdə müdafiə
olunmağın xeyli çətinləşəcəyi üçün ora bir pulemyot və bir taqım
piyada göndərildi. Saat 4-də Ağbulaqdan ermənilərə 200 nəfərlik
kömək gəldi. Yeni qüvvələr ermənilərin təzyiqini daha da gücləndirdilər. Pulemyot atəşləri və piyadaların fədakarlığı ilə ermənilərin təzyiqini bir qədər zəiflətmək mümkün oldu. Mühasirə vəziyyətində qalmağın daha ağır nəticələrə gətirib çıxaracağı anlaşıldığı
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üçün bir istiqamətdən hücuma keçmək və düşmənin müdafiə xəttini yarmaq qərara alındı. Belə bir hücum Keşişkənd istiqamətindən
həyata keçirildi. Həmin hücumla düşmənin bu istiqamətdəki mühasirə həlqəsi yarıldı və Nazim minbaşının dəstəsi Dağdağan kəndinə doğru geri çəkilə bildi. Bu döyüşün gedişində ölən və yaralananlar olmuş və bir top da dərəyə yuvarlanmışdı. Qafqaz İslam Ordusu komandanlığı Ağbulaq ətrafında baş verən döyüşün nəticələrinə çox ciddi yanaşdı. Ordu komandanlığından bu döyüşün uğursuzluğu və itkilər verilməsi ilə bağlı Nazim minbaşı günahkar bilindi və onun barəsində təhqiqat işlərinin başlanması tələb edildi (63).
Ağbulaq ətrafındakı döyüşdən sonra ermənilərin güclənməsi və
fəallaşması hiss olunurdu. Kənardan alınan yardımlar da onların
daha yaxşı təşkilatlanmasına və təchizinə kömək edirdi. Cəmil
Cahid bəy oktyabrın 23-də yazırdı ki, Şuşanın erməni əhalisi də
silahlarını artıq təhvil vermirlər. Ağbulaq ətrafındakı dəstənin rəhbəri Sokrat və Keşişkənd dəstəsinin rəhbəri Karapet ermənilərin öz
silahlarını Azərbaycan hökumətinə təhvil vermələrinin qarşısını
almağa çalışırlar. Nuru paşaya göndərdiyi başqa bir teleqramında
Cəmil Cahid bəy özü də ermənilərin qüvvələrinin və silahlarının
artmasını təsdiq edirdi. Məsələn, Dovşanlı və Marağalıda 1000
nəfərlik bir silahlı dəstə toplanmışdı. Dəstənin kifayət qədər silahı,
hərbi geyimi və təchizatı var idi. Arşak adlı birisi bu dəstəyə rəhbərlik edirdi. Ağdərə ətrafında toplanan qüvvələr Ağdam–Dovşanlı yolunu kəsməyə çalışırdılar. Andronik isə öz dəstələri ilə
Şuşaya təzyiq etməyə cəhd göstərirdi. Gorusda onun 700 nəfərlik
piyada, 200 nəfərlik süvari qüvvəsi, 11 pulemyot və 2 topu olması
barədə xəbər alınmışdı. Şahnəzərov adlı birisinin rəhbərliyi altında
isə 600 nəfərlik Gəncə alayı, 400 nəfərlik Şuşa alayı və 200 nəfərlik
Samsun alayı var idi. Ola bilsin ki, bu alayların şəxsi heyəti adları
çəkilən məntəqələrdən toplandığı üçün belə adlanırdı. Bütün bu
qüvvələr Qafqaza gəlmiş olan Qafqaz İslam Ordusu hissələrinə
qarşı təzyiqi günü-gündən gücləndirirdilər. Həmin qüvvələrin
müqavimətini qırmaq və Şuşa ətrafında vəziyyəti sabitləşdirmək
üçün Cəmil Cahid bəy öz qüvvələrini aşağıdakı şəkildə bölüşdür668

məyi qərara aldı: 2-ci Azərbaycan piyada alayının bir taboru Xankəndi yolunda dayanmalı idi. Alay özü isə Şuşada dayanmalı idi və
ona bir topçu batareyası da verilməli idi. 1-ci süvari və Ləzgi süvari
alayları Əsgəranda mövqe tutmalı idi. Süvarilər və Xankəndindəki
taborun bir bölüyü bu iki məntəqə arasında asayişi mühafizə etməli
idi. 25-ci taborla topçu Şnayder taboru Ağdamda qalmalı idi. 1-ci
Azərbaycan diviziyasının qərargahı da Ağdama köçürülməli idi.
Könüllü milis dəstələri Ağdama cəmləşdirilərək hərəkətə hazır
vəziyyətdə saxlanmalı idi. Cəbrayıl ətrafında isə yerli qüvvələrdən
silahlı dəstələrin yaradılması nəzərdə tutulmuşdu (64).
1-ci Azərbaycan diviziyasının qərargahının Şuşada yerləşdirilməsi planlaşdırılırdı. Diviziya bölgənin təhlükəsizliyini təmin etməli idi. Ancaq erməni silahlı dəstələri artdıqca diviziyanın qərargahının daha təhlükəsiz bir yer olan Ağdama köçürülməsi məsləhət
bilindi. Cəmil Cahid bəy Nuru paşaya göndərdiyi teleqramlarından
birində bölgədəki proseslərin artıq Azərbaycanın əleyhinə inkişaf
etməkdə olduğunu qeyd edirdi. O bildirirdi ki, ermənilərin verdiyi
vədlərə inanmaq mümkün deyil. Onları susdurmaq üçün burada
güclü qüvvə saxlamaq lazımdır.
Mövcud tarixi şəraitdə Qarabağa göndərilə biləcək əlavə qüvvələr Azərbaycanda daha yox idi. Ermənilərə isə əlavə qüvvə və
yardım gəlməkdə davam edirdi. Məsələn, mövcud olan məlumatlara görə, canlı qüvvələrdən əlavə Qarabağdakı silahlı dəstələrə
silah və sursat almaq üçün Ermənistandan 2 milyon rubl, Bakı və
Şuşa ermənilərindən isə 200 min rubl vəsait toplanmışdı (65).
Bundan başqa, erməni millətçiləri beynəlxalq aləmdə də kifayət
qədər səs-küy yaradaraq türk qoşunlarının Qarabağda «günahsız»
erməniləri qırması barədə xəbərlər yayırdılar. Xüsusilə Osmanlı
ordusu Baş komandanlıq ərkani-hərbiyyə riyasətini öz öhdəsinə
götürmüş yeni sədri-əzəm Əhməd İzzət paşanın Qafqazda və o
cümlədən Azərbaycanda vəziyyətlə kifayət qədər tanış olmaması
ermənilər tərəfindən qaldırılan təbliğata qarşı sabitlik nümayiş
etdirməsinə mane olurdu. Onunla görüşmək imkanı olan erməni
nümayəndəliyinin hələ Bakının azad edilməsi zamanı 30 min
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erməninin öldürülməsi, sonra da bu qırğınların Qarabağda davam
etdirilməsi barəsindəki hay-küyləri Əhməd İzzət paşanı Azərbaycanla bağlı əvvəlki hökumətin yeritdiyi siyasətdən geri çəkilməyə
sövq etdi və artıq oktyabrın 23-də o, Qarabağ hərəkatının dayandırılmasını tələb etdi (66).
Əhməd İzzət paşa kabinetini belə addımlar atmağa bir tərəfdən
də müttəfiq dövlətləri məcbur edirdilər. Ermənilər öz təbliğatları ilə
müttəfiq dövlətlərdən istifadə etməyə çalışdıqları kimi, müttəfiq
dövlətlər də ermənilərdən istifadə etməyə çalışır və onların
hay-küylərini həqiqət kimi qələmə verərək bu yolla Türkiyəni
Qafqazdan tamamilə sıxışdırmağa cəhd göstərirdilər. Müttəfiqlərin
Birinci Dünya müharibəsində məğlub olması isə Türkiyəni Amerika və İngiltərənin hər cür tələbləri qarşısında müqavimətsiz qoymuşdu. Bunu Əhməd İzzət paşa özü də Azərbaycandan İstambula
gəlmiş diplomatik nümayəndə Əlimərdan bəy Topçubaşova etiraf
etmişdi. Oktyabr ayının 21-də olan görüş zamanı Ə.Topçubaşov
yeni sədr-əzəmə Türkiyənin göstərdiyi köməklərə görə Azərbaycan
xalqının minnətdarlığını çatdıranda Əhməd İzzət paşa ona belə
cavab vermişdi: «...Böyük qardaş bacardığı kimi həmişə kiçik qardaşa kömək etməlidir və edəcək. Ancaq siz özünüz görürsünüz ki,
şərait dəyişmişdir. Bizim və bizim müttəfiqlərimizin vəziyyəti
kəskin dəyişikliklərə məruz qalmışdır. İndi məsələləri biz yox,
Vilson və onun tərəfdarları həll edirlər» (67).
Türkiyənin Qafqazdan sıxışdırılması üçün müttəfiq dövlətləri
Qarabağ məsələsindən bir bəhanə kimi istifadə edirdilər. Qarabağda ermənilərin kütləvi şəkildə qırıldığını bəhanə edərək təcili şəkildə oradakı türk qoşunlarının çıxarılması tələb edilirdi. Ermənilər
Qarabağ məsələsi ilə bağlı 1918-ci ilin oktyabr ayında İstambulda
konfrans çağırılmasına da nail olmuşdular. Ermənilər iddia edirdilər ki, Azərbaycan və türk qoşun hissələri Ermənistan ərazisinə
daxil olublar və burada «günahsız» erməniləri qırırlar. Oktyabrın
27-də Osmanlı dövlətinin yeni Xarici İşlər naziri Nəbi bəylə görüşən Ə.Topçubaşov bu təbliğatın cəfəng olduğunu bildirməklə
qeyd etdi ki, Gəncə quberniyasının Şuşa, Cavanşir, Cəbrayıl və
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Zəngəzur qəzaları Azərbaycan torpaqlarıdır və bu ərazilərə olan
səlahiyyətinin bərpa edilməsi üçün ora Azərbaycan qoşun hissələrinin göndərilməsi heç də qanuna zidd deyildir (68).
Bununla belə, Osmanlı dövlətinə təzyiqlər güclənməkdə idi və
dünya müharibəsində məğlub durumda olan Osmanlı dövləti bu
təzyiqlərin qarşısını almaqda gücsüz idi. Türkiyənin növbəti
sədr-əzəmi Tofiq paşa noyabr ayının 16-da Ə.Topçubaşovla görüşündə bu məsələyə münasibətini belə açıqladı: «Siz Azərbaycan
türklərinə qarşı bizim hisslərimizə şübhə etməməlisiniz. Biz sizin
daimi təəssübkeşlərinizik. Ancaq siz özünüz görürsünüz ki, vəziyyət necə dəyişmişdir. Təəssüf ki, bizi, sizi və sizin müstəqilliyinizi
müdafiə etmək imkanından məhrum etmişlər. Bax indi bizdən tələb
edirlər ki, Qafqazdan öz qoşunlarımızı çıxardaq. Biz isə bunu
yerinə yetirməliyik və yerinə yetirəcəyik. Belə qəti tələbin irəli sürülməsinə səbəb isə Qarabağ məsələsidir. Bizə deyirlər ki, bizim
qoşunlarımız Qarabağa getmiş və orada erməniləri qəddarcasına
qırmışlar» (69).
İngilislərin tamamilə ermənipərəst mövqedən çıxış etmələri və
bunu dövlət siyasəti səviyyəsinə qaldırmalarını İstambulda Ə.Topçubaşovla görüşündə ingilis polkovniki Tamplın söylədikləri də
sübut edirdi: «Biz eşitmişik ki, siz bu yaxınlarda Qarabağa ekspedisiya korpusu göndərmisiniz və o da çoxlu erməni qırmışdır. Bu
hal türk-Azərbaycan birləşmiş qoşunlarının Bakını işğal etməsi
zamanı da baş vermişdir. Erməni millətindən olan əhalinin demək
olar ki, yarısı məhv edilmişdir. Ermənilərin sizin tərəfinizdən qırılması xəbərini eşitmək bizim üçün ağır idi» (70).
Bütün bu danışıqların hamısının erməni hay-küyünün nəticəsi
olmasını, ermənilərin özlərinin hansı vəhşiliklər törətməsini Ə.Topçubaşov İstambuldakı görüşləri zamanı sübut etsə də, Türkiyə artıq
məcburiyyət qarşısında qalmışdı. Müttəfiq dövlətlər Türkiyədən
qəti şəkildə tələb edirdilər ki, Qarabağdakı erməni əhalisinin «təhlükəsizliyi» təmin edilsin. Bununla müttəfiq dövlətlər birinci növbədə Qarabağa göndərilmiş olan Qafqaz İslam Ordusu hissələrinin
geri çağırılmasını nəzərdə tuturdular (71).
671

Belə bir vəziyyətdə Qarabağda və Zəngəzurda genişlənməkdə
olan erməni təcavüzünə qarşı nəinki əlavə yardım göndərmək
mümkün olmadı, əksinə oradakı türk alaylarının geri çağırılması
zərurəti yarandı. Qarabağ dəstəsinin erməni silahlılarına qarşı kifayət qədər gücə malik olmadığı artıq aydın idi. Cəmil Cahid bəyin
noyabr ayının ortalarında Nuru paşaya göndərdiyi teleqramından
aydın olurdu ki, Şuşaya iki istiqamətdən çox güclü hücum gözlənilir. Biri Keşişkənd istiqamətindən, Karapetin dəstəsi tərəfindən
gözlənilən hücum idi. Digəri isə Gorus istiqamətindən gözlənilirdi.
Burada Qaladərəsi yaxınlığında 2 min nəfərlik bir erməni dəstəsi
toplaşmışdı. Bu dəstə Şuşa–Gorus yolunu tutmaqla bərabər, Qaraqışlaq üzərindən Qaladərəsi və Şuşadakı taborlara hücum etməyə
hazırlaşırdılar. Cəmil Cahid bəy yazırdı ki, Qaladərəsindəki tabor
üzərində mövcud olan təhlükənin aradan qaldırılması üçün erməni
dəstələrinə qarşı təsirli bir döyüşün həyata keçirilməsi lazım idi.
Onun fikrincə, belə bir döyüşün keçirilməsi isə nə türklərin indiki
siyasi vəziyyətinə uyğun idi, nə də ki, Azərbaycandakı silah məhdudluğu buna imkan verirdi. Ona görə də Cəmil Cahid bəy 2-ci
Azərbaycan alayının Qaladərəsində olan 3-cü taborunu Şuşaya
qaytarılması barədə əmr verdi (72). Bu yolla C.Cahid bəy taborun
Qaladərəsində çox təhlükəli bir vəziyyətdə qalmasının qarşısını
aldı.
Az sonra Mudros müqaviləsinin tələblərinə uyğun olaraq türk
alayları bütünlüklə Qarabağı tərk etməli oldular. Qafqaz İslam
Ordusu komandanlığının əmri ilə Qarabağa göndərilmiş 9-cu və
106-cı türk alayları geri qaytarıldı. Bu alaylar digər türk qüvvələri
ilə birlikdə Azərbaycanı tərk etməli idilər. 1-ci Azərbaycan diviziyası isə qüvvə etibarilə zəifləsə də, hələ də Qarabağda qalmaqda
davam edirdi. General-mayor Usubov bu diviziyanın komandiri
təyin edildi. O, dərhal Ağdama yollanaraq 1-ci diviziyanın komandanlığını öz üzərinə götürdü (73).
Bununla da Qafqaz İslam Ordusunun Qarabağ hərəkatı başa
çatdı. Hərəkatın ilkin dövründə müəyyən uğurlar əldə edilsə də,
beynəlxalq şəraitin, habelə Qarabağ ətrafındakı beynəlxalq müna672

sibətlərin Türkiyənin və Azərbaycanın mənafeləri ziddinə kəskinləşməsi həmin uğurların daha da genişlənməsinə imkan vermədi.
2. Азярбайъан ордусунун мющкямляндирилмяси цчцн щяйата
кечирилян тядбирляр
1918-ъи ил сентйабр айынын сону вя октйабр айынын яввялляриндя
Гафгаз Ислам Ордусу команданлыьыны вя еляъя дя Янвяр пашаны
наращат едян мясялялярдян бири дя инэилис гцввяляринин йенидян
Бакыйа щцъум етмяк ещтималы иди. Доьрудур, Бакы алындыгдан сонра шящярин вя йарымаданын мцщафизяси тяшкил едилмишди. Анъаг 1-ъи
Азярбайъан diviziyaсынын Гарабаьа, 15-ъи пийада diviziyaсынын
Даьыстана йолланмасы иля Абшерон йарымадасынын мцщафизясиндя
дайанан гцввяляр хейли зяифлямиш олду. Она эюря дя Янвяр паша
Бакы ятрафында дайанмыш гцввялярин мющкямляндирилмясиня хцсуси диггят йетирирди. Бу мясяля иля баьлы онун истяр Нуру паша, истярся дя Хялил паша иля ардыъыл йазышмалары да Бакынын мцщафизясиня
неъя ящямиййят верилдийини нцмайиш етдирирди.
Октйабр айынын 1-дя Янвяр паша Нуру пашайа йаздыьы мяктубунда гейд едирди ки, Бакынын дяниз тяряфдян мцщафизяси иля баьлы
лазыми тядбирлярин эюрцлмясини Хялил пашайа да тапшырмышдыр. Янвяр
паша Нуру пашадан тяляб едирди ки, бу мясялянин щялли цчцн силащ,
сурсат, тяъщизат, щярби тяййаря вя с. ня лазымдырса Хялил пашайа
мялумат верин. О ися имкан дахилиндя мювcуд олан щяр шейи сизя
эюндяряъякдир (74).
Нуру паша Бакынын дяниздян мцщафизясинин мющкямляндирилмяси цчцн зярури олан силащ, сурсат, тяъщизат вя с. сийащысыны дярщал
Хялил пашайа эюндярди. Эюндярилмяси хащиш едилян силащ вя тяъщизат щям дя формалашмагда олан Азярбайъан милли щиссяляринин
мющкямляндирилмяси цчцн нязярдя тутулмушду. Янвяр пашанын
эюстяришинин иърасы, Нуру пашанын ися мцвафиг хащишинин йериня
йетирилмяси цчцн Хялил паша тяряфиндян дярщал ямяли тядбирляря ял
атылды. Чох гыса замандан сонра, йяни октйабр айынын 4-дя Хялил
паша Нуру пашайа йаздыьы мяктубунда билдирирди ки, ашаьыдакы
силащ, сурсат вя тяъщизат сизин сярянъамына эюндярилмишдир:
1. 4 ядяд 15-лик ади атяшли узун топ;
673

2. 8 ядяд 15-лик ади атяшли гыса топ;
3. 4 ядяд 10,5-лик ади узун топ ;
4. 10 ядяд 87-лик сящра топу;
5. 4 ядяд 7,5-лик сяри (sürətli„red.) сящра топу;
6. 4 ядяд 12-лик сяри атяшли щаубитса;
7. 50 ядяд Максим пулемйоту;
8. 23 ядяд пулемйот;
9. 16 ядяд тцфянэ;
10. 200 сандыг тцфянэ эцлляси;
11. 20 ядяд сяййар мятбях;
12. 200 ъцт топ гошгу гурьусу;
13. Щяр бир топ цчцн 500 мярми ( 87-лик топларын щяр бири цчцн
230 мярми );
14. 7800 бюйцкчаплы рус тцфянэи;
15. 10165 сандыг бюйцкчаплы рус ъяббяханасы;
16. 598 кичикчаплы рус тцфянэи;
17. 900 сандыг кичикчаплы рус тцфянэляри цчцн эцлля;
Бцтцн бу адлары чякилян силащ вя сурсат Бакыйа Гарсдан эюндярилмяли иди(75).
Октйабр айынын 5-дя Янвяр паша Хялил пашайа эюндярдийи
телеграмында инэилислярин тякрар Бакыйа щцъум етмяси барядя йенидян хябярляр алындыьыны билдирирди. Онун фикринъя, Бакыдакы
гцввялярдян ики алай кифайят гядяр щазырлыьа малик олардыса, инэилислярин щцъумларынын гаршысыны ала билярди. Еля щямин эцн Янвяр
паша Хялил пашайа эюндярдийи икинъи телеграмында инэилислярин Бакыйа тякрар щцъум едяъяйиня инанмадыьыны билдирир вя бу ещтималын
баш вермямяси цчцн руслардан алынан узунмянзилли топлардан бир
вя йа ики батарейа Нуру пашанын сярянъамына эюндярилмясини лазым билирди. Бу батарейалар дяниз кянарында гурулараг Бакынын дяниздян мцдафиясини эцъляндирмяли иди (76).
Инэилис гошунларынын Бакыйа щцъум едяъяйи ещтималынын чох да
инандырыъы олмамасы барядя Янвяр пашанын йаздыьынын ясасы вар
иди. Октйабрын 5-дя Гафгаз Ислам Ордусу команданлыьына инэилис
гцввяляри барядя дахил олмуш бир мялуматда билдирилирди ки, Бакыдан чякилян вя Янзяли ятрафында олан инэилис бюлмяляринин дюйцш
вязиййяти щеч дя йахшы дейилди. Щямин мялумата эюря, Бакыда
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олан инэилис щярбчиляриндян дюрд йцзц Янзялийя, 500 няфяри ися
Красноводска гачмышды. Янзялийя эялян инэилислярин дя йарысы Тещрана эюндярилмишди. Иранда олан инэилис гцввяляри Кичик хан тяряфиндян тягиб олунурду. Онлар Кичик ханла ялагяляр йаратмаьа чалышсалар да, бу, щеч бир нятиъя вермирди. Красноводска гачан инэилисляр ися Кичик ханын горхусундан Янзялийя эедя билмирдиляр. Беляликля, инэилис гцввяляри чох даьыныг щалда иди вя она эюря дя йахын эцнляр цчцн онларын тякрарян Бакыйа щцъум едяъякляри щеч дя
инандырыъы эюрцнмцрдц (77).
Бунунла беля, Бакынын дяниздян мцдафиясинин мющкямляндирилмяси цчцн мцмкцн олан ямяли ишляр эюрцлмякдя иди. 15-ъи diviziyaнын вя 1-ъи Азярбайъан diviziyaсынын Бакыдан узаглашмасы иля
бу вязифя 5-ъи Гафгаз diviziyaсынын цзяриня дцшмцшдц. Щямин diviziya тяряфиндян шящярин дяниздян мцдафияси ашаьыдакы кими
тяшкил едилмишди: Путадан Йашбурунадяк олан сащил золаьы бир табор
тяряфиндян мцшащидя едилирди. Бу таборун табелийиня бир haubitsa
батарейасы верилмишди. Нарэин адасыны адлайараг Бакы бухтасыны
бомбардман етмяк истяйян дцшмян эямиляринин щярякятинин
гаршысынын алынмасы цчцн Зыь бурнунда эцълц бир топчу мяркязи
йарадылмышды. Бу мяркязя бир сящра щаубитса батарейасы, ики haubitsa батарейасы вя бир тагым 105 мм-лик топ эюндярилмишди. Бу топлар
цчцн атяш мювгеляри дя щазырланмышды. Зыьдан Сумгайыта гядяр
олан сащил золаьыны 30-ъу табор мцшащидя вя мцщафизя едирди.
Зыьда пийада бюлцйц дя вар иди. Бу бюлцк Зыь бурнунун шимал вя
шимал-гярб щиссясиндя мцдафия цчцн даш диварлар гурмушду. Зыь
бурну, Зыьын гярбиндяки 555 рягямли тяпя, Сураханынын гярб ятякляри, Бюйцк Шорун ъянуб щиссяси, Биляъяринин ъянубу, Щейбят дямир йолунун шярги шящярин кянар мцдафия хятти щесаб олунурду. Бу
хятт бойунъа мцдафия мювгеляринин гурулмасы цчцн лазыми тядбирляр эюрцлцрдц (78).
Бакынын мцщафизясинин етибарлы təmin edilməsi цчцн Азярбайъанын милли гцввяляринин тяшкилиня дя ъидди диггят йетирилирди. Бцтцнлцкдя, 1918-ъи илин сентйабр вя октйабр айлары Гафгаз Ислам Ордусу тяркибиндя Азярбайъанын милли гцввяляринин тяшкилатланмасынын сямяряли бир дюврц адландырыла биляр. Азярбайъан korpusunun
йенидян гурулмасы барядя Гафгаз Ислам Ордусунун йухарыда гейд
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едилян мцвафиг ямриндян сонра мцяййян аддымларын атылмасына
башланса да, Бакынын азад едилмяси иля бу иш даща да сцрятляндирилди. Азярбайъанын милли щярби гцввяляринин тяшкилатландырылмасына
эцълц тякан верилмясинин сябябини Нуру паша ашаьыдакы кими изащ
едирди: «5-ъи Фялястин ъябщясинин тягвийяси мягсядиля Азярбайъана тяхсис едилмиш олан Османлы щиссяляринин эерийя ъялб олунаъаьы щярбиййя нязаряти тяряфиндян билдирилдийиндян Гафгаз Ислам
Ордусунъа Азярбайъан ордусунун тяшяккцлцня sürət верилмишди.
Ясасян, Азярбайъана вцрудумуз эцнцндян етибарян йерляриндян
мцнтязям гцввят тяшкили даима нязяри ящямиййятдя тутулмуш ися
дя щейяти тяхлийя вя забитанын мювъуд олмамасындан долайы Бакынын зябтиня вя щиссяляримизин гисмян сярбяст галмасына гядяр бир
имкан щасил олмамышды. Азярбайъана эялян щиссялярин забит нюгсаны
чох олдуьундан мязкур щиссялярин забитанындан истифадя етмяк
имканы олмамыш, билякс, Ислам Ордусу гярарэащ забитанындан бир
гисмини ъябщяйя эюндярмяк мяъбуриййяти щасил олмуш иди» (79).
Сонра Нуру паша хатирясиндя ону да гейд едирди ки, Азярбайъанын милли гцввяляринин тяшкилатландырылмасы цчцн милли щярби
мяктябляр ачылды. Анъаг Азярбайъанын милли гцввяляринин
мющкямляндирилмясиня Гафгаз Ислам Ордусу команданлыьы
тяряфиндян диггятин эцъляндирилмяси тякъя тцрк щиссяляринин Фялястин ъябщясиня эюндярилмяси зяруряти иля баьлы дейилди. Сентйабр
айынын икинъи йарысындан етибарян бейнялхалг мцнасибятляр хейли
кяскинляшди вя Тцркийя иля онун мцттяфигляринин вязиййяти писляшди. Артыг Османлы щюкумяти рящбярлийи, о ъцмлядян дя Янвяр
паша анлайырды ки, дцнйа сящнясиндя эедян просесляр щеч дя онларын хейриня ъяряйан етмир вя йахын вахтларда мяьлубиййят
аьырлыьы онларын цзяриня чюкяъякдир. Она эюря дя Янвяр паша щям
Хялил пашанын, щям дя Нуру пашанын диггятини Азярбайъанын милли
гцввяляринин тяшкилатланмасына вя мющкямляндирилмясиня
йюнялдирди ки, яэяр Османлы гцввяляри Азярбайъаны тярк едярся,
Азярбайъан мювъуд милли гцввяляри иля юз мцстягиллийини горуйа
билсин. Щяля 1918-ъи ил октйабр айынын 5-дя Янвяр паша Хялил
пашайа вя Нуру пашайа йазырды: «Бялкя защирян Азярбайъандан вя
Шимали Гафгаздан чякиляъяйиз. Гцввяляримизи чякмиш эюрцнмяйя
мяъбур олаъаьыг. Беля бир щалда Азярбайъанын вя Шимали Гафгазын
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юз гцввяляриня истинад етмяляри лазым эяляъякдир. Бинаянялейщ,
индидян Гафгазда галаъаг гцввяляр Азярбайъан вя Шимали Гафгаз
гцввяляри олараг галмаг цчцн индидян бу гцввяляри ясас сайараг
щям бунлары эенишлятмяк, щям дя йени тяшкилат йапараг бу сцрятля
орада гцввятлянмяйя бахмалыдыр. Ермянилярля говьа етмяйяряк
артыг ийи кечинмяйя бахылмалыдыр. Сцлщ мцзакирясиндя онларла
бярабяр истиглаллары цчцн чалышмаг мцщцмдцр. Орада чалышаъаг
забитан вя с. Азярбайъан тябяяси олараг галсын. Вя щюкумят
чякилмяк ямри верирся беля орада галмаг цзря тяртибат алынсын. Рус
силащы вя ъяббяханасындан олмаг цзря Азярбайъана мцмкцн
олдуьу гядяр чох силащ вя ъяббяхана эюндярилсин» (80).
Бир нечя эцн сонра Хялил пашайа эюндярдийи телеграмынын бир
йериндя Янвяр паша йенидян Азярбайъанын милли гцввяляринин
мющкямляндирилмяси мясялясиня тохунараг йазырды: «Щюкумяти-Османиййянин Азярбайъаны щимайя едямямяси вя Азярбайъандакы гцввялярини чякмяси щалында орада Азярбайъанын йерли
ящалиси иля ня дяряъяйя гядяр мцвяффягиййятля чалышмаг имканынын олдуьуну билдирмянизи риъа едирям. Сизя эюндяриляъяк ъяббяхана вя топ мясяляси гайят мцщцм олдуьундан бир ан яввял
варса, гатар эюндярмянизи риъа едирям» (81).
Азярбайъан korpusunun йенидян гурулмасы иля баьлы Гафгаз
Ислам Ордусу команданынын йухарыда гейд олунан 5 август тарихли
ямриндя эюстярилирди ки, Азярбайъанда икиdiviziyaлы бир korpus
тяшкил едиляъякдир. Щямин ямря ясасян яввялъя айры-айры алайлар
йарадылмалы вя сонра да бу алайлар diviziyaларда груплашдырылмалы
иди(82). Мялумдур ки, артыг августда бир нечя милли пийада алайы
мювъуд иди. Сентйабр айынын 23-дя 1-ъи, 2-ъи вя 3-ъц пийада алайлары 1-ъи Азярбайъан diviziyaсында бирляшдирилди вя Ъямил Ъащид
бяй diviziya командири тяйин едилди. Сентйабр айынын 25-дя ися
Нуру паша артыг 2-ъи Азярбайъан diviziyaсынын тяшкили барядя ямр
верди. Бу ямря ясасян 2-ъи Азярбайъан diviziyaсıнı 4-ъц, 5-ъи вя
6-ъы Азярбайъан алайлары тяшкил етмяли иди. 4-ъц пийада алайы артыг
мювъуд идися, 5-ъи вя 6-ъы пийада алайлары формалашмагда иди.
Сонунъунун тяшкилини сцрятляндирмяк цчцн 5-ъи алайын 2-ъи табору
онун табелийиня верилди. Diviziyaнын командири вахтиля Гафгаз
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Ислам Ордусу яркани-щярбиййя ряиси олмуш Бакы мювге команданы
Назим бяй тяйин едилди (83).
Сентйабрын 27-дя Нуру паша артыг Назим бяйдян тяляб едирди ки,
2-ъи Азярбайъан diviziyaсынын сцрятля тяшкили цчцн юз мцлащизялярини вя тяклифлярини Орду команданлыьына билдирсин (84). Нуру
пашанын башга бир ямри иля Азярбайъан korpusunun тяшкилинин сцрятляндирилмяси цчцн 9-ъу Гафгаз алайы 1-ъи Азярбайъан diviziyaсına, 10-ъу пийада алайы ися 2-ъи Азярбайъан diviziyaсına верилирди. Бу алайларын бир табору бир милли алайын базасыны тяшкил етмяли
иди. Бу таборларын бюлцкляри ися милли таборларын базасыны тяшкил етмяли иди. Еля бу ямрдян эюрцнцр ки, Нуру паша эяляъякдя 2-ъи
Азярбайъан korpusunun тяшкилини дя планлашдырырмыш. 13-ъц пийада
алайы да щямин korpusun ясасыны тяшкил етмяли имиш(85).
1-ъи Азярбайъан diviziyaсынын команданлыьы тяшкил олунан кими
бу diviziyaнын ясас гцввяляри Гарабаьа эюндярилди. Diviziya тяшкилатланманы орада баша чатдырмалы иди. Онун гярарэащынын яввялъя
Шушада йерляшдирилмяси нязярдя тутулмушду. 2-ъи diviziyaнын гярарэащы ися Бакыда йерляшдирилмяли иди. Назим бяй Нуру пашайа
эюндярдийи мцлащизяляриндя 2-ъи diviziya цчцн Бакыдакы Салйан
гышлаларындан истифадя етмяк фикриндя олдуьуну билдирирди. О, diviziyaнын 6-ъы алайыны Сабунчуда, 5-ъи алайыны ися Муьанда комплектляшдирмяк фикриндя иди. 10-ъу алайын 29-ъу табору 5-ъи алайа,
30-ъу табору ися 6-ъы алайа верилмяли иди. Бу алайын 28-ъи табору
4-ъц алайа верилмишди. Парчаланмыш олан 10-ъу алайын командири
Дямиряли бяйин 6-ъы алайа командир тяйин едилмяси нязярдя тутулмушду. 5-ъи алай Муьанда тяшкил едилдикдян сонра Бакыйа
гайтарылмалы вя Салйан гышлаларында йерляшдирилмяли иди(86).
Diviziyaлар тяшкил едилдийи илк вахтлар рясми олараг Гафгаз Ислам
Орлдусунун биринъи və икинъи diviziyaсы адланырды. Азярбайъан korpusu тяшкил едилдикдян сонра онлар бу korpusun мцвафиг diviziyaлары адландырылдылар (87).
Азярбайъан korpusunun формалашма просеси давам етдикъя
онун тяркибиндя бир сыра структур дяйишикликляри баш верди. 1918-ъи ил
октйабр айынын яввялляриндя Азярбайъан korpusunun тяркиби ашаьыдакы шякилдя иди. 1-ъи Азярбайъан diviziyaсынын 1-ъи, 2-ъи вя 3-ъц
678

1918-ъи ил октйабр айынын илк эцнляриндя Азярбайъан
korpusunun гурулушу
пийада алайлары, 1-ъи сцвари алайы, 1-ъи топчу алайы, истещкам табору,
1-ъи телеграф бюлцйц, 1-ъи сящиййя бюлцйц, 1-ъи иашя тагымы, 1-ъи
сяййар хястяхана вя 1-ъи ъяббяхана табору (3 пийада, бир ъябял,
бир сящра бюлцйц) дахил иди. 2-ъи diviziyaйа 4-ъц, 5-ъи , 6-ъы пийада
алайлары, 2-ъи сцвари алайы, 2-ъи топчу алайы, 2-ъи истещкам табору,
2-ъи телеграф бюлцйц, 2-ъи сящиййя бюлцйц, 2-ъи иашя тагымы, 2-ъи
сяййар хястяхана вя 2-ъи ъяббяхана табору дахил иди. Бирбашa
korpusa ися ашаьыдакы щисся вя бюлмяляр дахил иди: 3-ъц сцвари алайы, 1-ъи аьыр топчу табору, 1-ъи щаубитса табору, телеграф табору, дямир йолу табору вя тяййаря дястяси (88).
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1918-ъи илин октйабр айынын орталарында 1-ъи Азярбайъан
diviziyaсına дахил олан алайларын гурулушу
1918-ъи ил октйабр айынын биринъи йарысы ярзиндя Азярбайъан korpusunun тяркибиндя бир сыра dяйишикликляр баш верди. Яввялъя сцвари
алайлары 1-ъи diviziyaнıн тяркибиня verildi. 2-ъи diviziyaнын тяркибиндя ися 4-ъц сцвари алайынын тяшкилиня башланды. Бу сцвари алайларындан башга korpusa вя Ислам Ордусу команданлыьына табе олан
ики сцвари бюлцйц вя Зянэязурда айрыъа бир сцвари бюлцйц йарадылды. Сцвари алайларынын щяр бириндя бир пулемйот бюлцйцнцн тяшкили
баша чатдырылды. Орду команданлыьына табе олан Ордубад пийада табору йарадылды. Сярщяд алайынын тяшкилиня башланды. Бу алай Azərbaycanın Эцръцстанла və Ермянистаnla olan сярщядлярини горумалы
иди. Алай цч табордан ибарят иди. Онун тяркибиня хидмят етмяк
цчцн 25 йашындан 35 йашынадяк олан азярбайъанлылар ъялб едилмяли
иди. Нуру пашанын ямриня ясасян алайда бир мигдар Османлы ясэярляринин хидмят етмясиня дя иъазя верилирди. Щяр бир табор дюрд бю680

лцкдян вя 6 пулемйотлу пулемйот бюлцйцндян ибарят иди. Сярщяд
алайы 1-ъи Азярбайъан diviziyaсынын тяркибиня дахил едилмишди.
Загаталадан башлайараг Араз чайына гядяр олан сярщяд золаьы бу
алай тяряфиндян горунмалы иди. Алайын 1-ъи табору Загаталада, 2-ъи
табору Газахда, 3-ъц табору ися Гарабаьда йерляшмяли иди(89).
Гафгаз Ислам Ордусу команданлыьы 1-ъи Азярбайъан diviziyaсы
тяркибиндя олан 1-ъи, 2-ъи вя 3-ъц сцвари алайларыны бу diviziyaнын
тяркибиндян чыхарараг айрыъа бир сцвари diviziyaсı йаратмаг истяйирди.
Анъаг Мудрос мцгавилясинин тялябляри вя тцрк гошунларынын Азярбайъаны тярк етмяси буна имкан вермяди. Структур дяйишиклийи, ясасян, 1-ъи diviziyaнын тяркибиндя баш верди. Архив сянядляриндя мювъуд олан гурулуш схемляриндя 9-ъу Османлы алайы 1-ъи diviziyaнын
тяркибиндя айрыъа эюстярилмишдир. Щалбуки бу алай diviziyaнын милли
алайлары арасында бюлцшдцрцлмяли иди. Октйабр айынын орталарында 1-ъи
Азярбайъан diviziyaсıнıн гурулушу ашаьыдакы кими иди(90):
1-ъи Азярбайъан diviziyaсına ялавя олараг зирещли автомобилляр
дястяси вя Орду телеграф бюлцйцнцн бир тагымы верилмишди. 1918-ъи
ил октйабр айынын орталарында Гафгаз Ислам Ордусунун гурулушу
даща да тякмилляшди (91):
Мювъуд имканлар дахилиндя гошун щиссяляринин мадди-техники
тяъщизиня, комплектляшдирилмясиня вя тялим-тярбийясиня диггят
эцъляндирилирdи. Бакы шящяри яля кечирилдикдян сонра бу мясялялярин
щяллиня даща чох вахт сярф етмяк имканы газанылды.
Бакы шящяри цзяриня щцъум уьурла баша чатдырылдыгдан сонра
дцшмяндян бир мигдар силащ, сурсат вя техника щярби гянимят
эютцрцлмцшдц ки, бу да гошун щиссяляринин тяъщизини йахшылашдырмаьа кюмяк едирди. Лакин гянимят алынан топларын чохунун деталлары
чыхарылмыш вя онлар хараб едилмишди. Бу деталларын тапылмасы вя тящвил верилмяси цчцн гязетлярдя билдиришляр чап олунмуш вя щяр бир
детал цчцн мцкафат айрылдыьы йазылмышды. Мясялян, топун дурбини
цчцн 2 мин рубл, топун гямяси цчцн бир мин рубл мцкафат тяйин
едилмишди (92).
Диггят мяркязиндя дайанан башлыъа мясялялярдян бири дя чаьырыш вя сяфярбярлик мясяляси иди. Бу иш Гафгаз Ислам Ордусунун
Əхзи-ясэяр рийасятинин нязаряти алтында апарылырды. Бязи щалларда
халгын милли хцсусиййятлярини, дюврцн вя шяраитин тяляблярини,
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цмумвятяндашлыг боръларыны нязяря алмадан апарылан бу иш мцяййян нюгсан вя чатышмазлыгларла мцшайият олунса да, гошун

1918-ъи ил октйабр айынын орталарында Гафгаз
Ислам Ордусунун гурулушу
щиссяляринин комплектляшдирилмясиндя щисс олунаъаг аддымлар да
атылмышды. Бакынын азад едилмяси, тцрк-Азярбайъан гошунларынын
мцзяффяр йцрцшляри эянълярин мцяййян гисминдя вятянпярвярлик
щисслярини хейли ъошдурмушду вя онлар кюнцллц сурятдя хидмятя
йазылырдылар. Гафгаз Ислам Ордусунун Əхзи-ясэяр рийасяти бунунла
баьлы щятта гязетдя мялумат вермиш вя хидмятя йолланмаг цчцн
кянд вя шящярлярдя мцвафиг органлара мцраъият едянлярин артмасындан мямнун олдуьуну билдирмишди. Щямин мялуматда дейи682

лирди: «Динлярин, вятянлярин мцщафизяси цчцн Ислам Ордусуна гейд
олунмаг цзря Бакы шюбясиня вя диэяр кянд вя гясябялярдяки
команданлара мцраъият едянлярин мигдары эцнц-эцндян чохалмагда, щяр кясин ятрафымызы саран дин, Вятян, ярз вя намусу вя
дцшмянляриня гаршы щазырланмагда олдуьу бюйцк шцкранла эюрцлмякдядир» (93).
Чаьырыш вя сяфярбярлик ишиндя ирялиляйишлярин олмасынын нятиъяси
иди ки, тякъя 1-ъи Азярбайъан diviziyaсıнıн 1918-ъи ил нойабр
айынын 12-дя йалныз азярбайъанлылардан ибарят олан сырави щейяти
ашаьыдакы сайда иди(94):
Diviziya гярарэащы „ 65 няфяр
1-ъи алай. 1-ъи табор „ 174 няфяр
2-ъи tabor–133 няфяр
3-ъц tabor– 103 няфяр
2-ъи алай. 1-ъи табор „ 454 няфяр
2-ъи табор „ 283 няфяр
3-ъц табор „ 490 няфяр
пулемйот бюлцйц „ 36 няфяр
3-ъц алай. 1-ъи табор „ 139 няфяр
2-ъи табор „ 131 няфяр
3-ъц табор „ 741 няфяр
пулемйот бюлцйц „ 34 няфяр
27-ъи табор вя бюлцкляр „ 113 няфяр
Ъями „ 2898 няфяр
Гошун щиссяляриндя хцсуси пешяляря олан ещтийаъы юдямяк цчцн
19 йашындан 24 йашынадяк олан бцтцн чякмячиляр, няъъарлар,
дцлэярляр, дямирчиляр, хяййатлар, налбяндляр, бярбярляр, дянизчиляр
вя с. мяъбури сурятдя хидмятя ъялб олунурдулар. Бу вя йа диэяр
пешяляря сащиб олан 25„30 йаш арасындакы эянъляр ися хидмятя кюнцллц сурятдя йазыла билярдиляр(95).
Азярбайъанда щярби хидмятя чаьырышын щцгуги ясасларынын
мцяййянляшдирилмяси цчцн 1918-ъи ил октйабр айынын 11-дя «Азярбайъан щюкумятинин ясэяри мцкялляфиййятинин мцвяггяти гануну»
гцввяйя минди. Бу ганун Азярбайъан щюкумятинин щярби ганунвериъилик сащясиндя гябул етдийи илк бюйцк сянядлярдян бири иди
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вя щеч шцбщясиз ки, щямин дюврдя ящали арасында бу ишин низамланмасында мцяййян ящямиййятя малик иди(96).
Мцвяггяти гануна эюря Азярбайъанын бцтцн вятяндашлары ганунун тялябляри чярчивясиндя щярби мцкялляфиййят кечмяли иди. 18
йашындан етибарян эянъляр артыг щярби мцкялляфиййятчи идиляр. Анъаг 18 вя 19 йашлы эянъляр хидмятгабаьы ещтийатда сайылырдылар. Бу
континэент 2-ъи дяряъяли ещтийат адланырды вя онлар йалныз мцщарибя дюврцндя хидмятя чаьырылырдылар. Сцлщ дюврцндя ися щягиги
хидмят 20 йашындан башланырды. Пийада вя няглиййат гошунларында
хидмят 2 ил, диэяр гошунларда ися 3 ил мцяййянляшдирилмишди. Щягиги щярби хидмят гуртардыгдан сонра кечмиш пийада ясэярляр цчцн
1-ъи дяряъяли ещтийатда хидмят 40 йашына, диэяр гошунлардан
оланлар цчцн ися 38 йашынадяк давам етмяли иди.
Мцвяггяти ганунун бюйцк бир щиссяси чаьырышдан мющлят вя эцзяштляря щяср едилмишди. Щямин щиссядя конкрет олараг эюстярилирди
ки, кимляря аиля вязиййятиня, сящщятиня, тутдуьу вязифяляря эюря
мющлят вя эцзяшт вериля биляр.
Мцвяггяти ганунла гязаларда яхзи-ясэяр мяълисиня гязанын
вязифяли шяхсляри дахил олмалы, шящяр вя гязаларда чаьырыш ишляри бу
мяълислярин нязаряти алтында апарылмалы иди. Чаьырышла баьлы ортайа
чыхан суаллара да илк нювбядя бу мяълисдя бахылмалы иди.
Яхзи-ясэяр шюбяляринин няздиндя щяким-мцайиня комиссийалары
да тяшкил едилмяли иди. Бу комиссийа чаьырышчылары мцайиня етмяли,
онларын хидмятя йарарлылыьыны мцяййянляшдирмяли иди. Чаьырышчыларын
щансы гошун нювцня эюндярилмяси цчцн щяким комиссийасынын
гярарı нязяря алынмалы иди. Чаьырышчы вя йа онун валидейнляри щяким комиссийасынын гярары иля разылашмадыгда 2 няфярдян аз олмайараг башга бир щяким комиссийасынын тяйин едилмясини тяляб
етмяк щцгугуна малик иди.
1918-ъи илин октйабрында Эянъядяки щярби мяктябин илк бурахылышы
олду. Бу щадися Азярбайъанын орду щиссяляринин милли кадрларла тямин
едилмясиндя тарихи ящямиййятя малик иди. Октйабрын 22-дя щярби
мяктябин ряиси Атиф бяй Азярбайъан korpusunun командири Ялиаьа
Шыхлинскийя мяктуб йазараг бурахылыш имтащанларынын башланмасы барядя она мялумат верди вя хащиш етди ки, имтащанларда иштирак етмяк
цчцн онун юзцнцн вя йа korpusun гярарэащ ряиси Щябиб бяй Ся684

лимовун, щабеля 2-ъи diviziya командири Назим бяйин вя диэяр забитлярин имтащанда иштирак етмяляри йахшы оларды (97).
Бу телеграма ъаваб олараг Атиф бяйя билдирилди ки, щярби
мяктябин бурахылыш имтащанларында иштирак етмяк цчцн Я.Шыхлински
юз йавяри иля, 2-ъи diviziya командири Назим бяй, миралай Сейфулла
Мирзя Гаъар, Щямид бяй вя Мяммядов адлы бириси октйабрын
24-дя сящяр саат 7-дя 3 автомобилдя Бакыдан Эянъяйя йола дцшяъякляр. Ялавя олараг эюндярилян башга бир телеграмда ися билдирилирди ки, Нуру пашанын атасы Щаъы Ящмяд бяй дя Эянъяйя эялян
гонаглар арасында олаъагдыр (98). Бурахылыш имтащанында Азярбайъан щюкумятинин цзвц, маариф назири Нясиб бяй Йусифбяйли дя
иштирак едирди.
Милли щярби мяктябдя нязярдя тутулан тядрис мцддяти 4 айдан
артыг чякмишди. Мяктябдя охуйанлар мцвяффягиййятля бурахылыш
имтащанлары веряъяйи тягдирдя гошунлара эюндярилмяли вя 6 айдан
сонра онлара забит рцтбяси верилмяли иди. Илк имтащан октйабрын
26-да мяктябдя олду. Имтащанда иштирак етмяйя эялян гонаглары
мяктябдя фяхри гаровул гаршылады (99).
Сящяриси эцн, йяни октйабрын 27-дя бурахылыш имтащаны верянляр
шящярин кянарындакы тялим мейданына чыхарылдылар. Бурада имтащанларын кечирилмяси цчцн хяндякляр вя сянэярляр газылмыш, сцни
манеяляр йарадылмыш, зярури олан яшйа вя ъисимляр йерли-йериндя
сащмана салынмышды. Бакыдан эялян гонаглар сящяр тездян тялим
мейданына дахил олдулар. Мяктябин илк бурахылышыны севинъля гаршылайан хейли шящяр ящалиси дя бура топланмышды. Азярбайъан korpusunun командири Я.Шыхлински низами сырада дцзцлмцш йункерляри
саламладыгдан сонра бурахылыш имтащаны башлады. Йункерляr ашаьыдакы програм цзря имтащан вермяли идиляр:
1. Командир вя ряисляря юзцнц тягдиметмя гайдалары;
2. Йериндя сыра тялими;
3. Щярби фяалиййят заманы щярякятин чевиклийи;
4. Сцнэц дюйцшц;
5. Мцхтялиф мясафяляря атыш, нишанэащ;
6. Дцшмян щцъумунун дяф едилмяси;
7. Бомба атмаг;
8. Щярби эимнастика;
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9. Сянэярлярдян гумбара атмаг;
10. Фитил гойулмуш гумбараларын йахынлашан дцшмяня тяряф атылмасы;
11. Симли манеялярин бомба вя гайчыларла мящв едилмяси;
12. Пулемйотчу дястялярин мящв едилмяси, sянэярлярин дюйцш
вязиййятиня эятирилмяси;
13. Атыш командалары;
14. Командайа эюря ишаря вермяк;
15. Щиссялярин сащядя вя ачыг сащядя йерляшмяси;
16. Силащын сюкцлмяси вя йыьылмасы;
17. Рапортвермя гайдалары;
18. Маневретмя (100).
Имтащана диэяр програм вя фянляр цзря дя суаллар салынмышды.
Сящяр саат 8-дя башлайан имтащан эцнорта саат 2-йя кими давам
етди. Бцтцн мцдавимляр бурахылыш имтащанларыны мцвяффягиййятля
баша вурдулар. Эцнортадан сонра шящяр рящбярлийинин бу мцнасибятля тяшкил етдийи зийафятдя щярби мяктябин илк бурахылышында тцрк
забитляринин бюйцк зящмяти миннятдарлыгла гейд олунду. Зийафятдя
чыхыш едян маариф назири Н.Йусифбяйли милли забит кадрларынын щазырлыьы иля баьлы юз тяяссцратларыны беля бюлцшдц: «Бу эцн бцтцн
гоншу милlятлярин нцмайяндяляри яйани олараг инандылар ки, Азярбайъан оьуллары неъя габилиййятли вя истедадлыдырлар. Беля бир гцввяйя малик олмагла юлкянин эяляъяйиня горхмамаг олар» (101).
Милли кадрларын илк бурахылышынын неъя бюйцк ящямиййятя малик
олмасы Гафгаз Ислам Ордусунун ляьвиндян сонра хцсуси айдынлыгла
щисс олунурду. Щям бу мяктябин тяшкили вя фяалиййяти, щям дя Гафгаз Ислам Ордусу чярчивясиндя щяйата кечирилмиш бир сыра тядбирляр
тцрк гошунлары Азярбайъаны тярк етдикдян сонра милли щярби гцввялярин тяшкилиндя юзцнямяхсус бир ящямиййятя малик иди.
3. Гафгаз Ислам Ордусунун ляьви
1918-ъи ил сентйабр айынын 15-дя Бакынын азад едилмяси, Гафгаз
Ислам Ордусунун шящяря дахил олмасы Азярбайъан халгы вя о
ъцмлядян дя Османлы щюкумяти рящбярлийи цчцн тарихи бир щадися
иди. Чцнки Бакы уьрунда бейнялхалг иддиаларын щядсиз кяскин686

ляшмясиня бахмайараг, Османлы щюкумяти рящбярляринин бу истигамятдя излядийи гятиййятли вя ардыъыл сийасят юз мянтиги нятиъяси
иля баша чатды. Бакынын азад едилмяси хябярини ешидяндя Янвяр
паша бюйцк бир севинъя бцрцндц вя бу севинъи дярщал Берлиндя олан
сядр-язям Тялят пашайа да чатдырды. Анъаг сентйабр айынын 15-и
башга бир ъящяти иля дя Янвяр паша вя онун цзвц олдуьу
щюкумятин йаддашында галан тарихи бир щадисяйя чеврилди. Щямин
эцн Македонийада тцрклярля бир иттифагда дцнйа мцщарибясиня
гошулмуш олан болгар гошунлары ъидди уьурсузлуьа дцчар олду вя
Болгарыстан мцттяфигляринин щеч дя хейриня олмайан сцлщ данышыгларынын апарылмасына мяъбур едилди. Нятиъядя сентйабр айынын
29-да Болгарыстан мяьлубиййят актыны имзалады. Болгарыстан тяслим
шяртлярини имзаламаьы иля Тцркийя иля мцттяфиг олан диэяр бир
дювлят, Австрийа-Маъарыстан ъянубдан мцщасиря олунмаг тящлцкяси алтына дцшдц. Бцтцнлцкля мящв олмаг тящлцкясиндян
гуртулмаг цчцн 1918-ъи ил октйабрын 5-дя Австрийа-Маъарыстан да
мцттяфиг дювлятлярля данышыглара эирмяйя мяъбур олду. Беля олдугда шималдан Тцркийя цчцн дя ъидди бир тящлцкя йаранды. Бу ися
онун щярби сцгутуна йол ача билярди. Чцнки Австрийа-Маъарыстан
вя Болгарыстанын мцщарибядян чыхарылмасы иля Тцркийя онун цчцн
шималдан йарана биляъяк тящлцкянин гаршысыны тякликдя алмаьа
гадир дейилди. Мювъудлуьунун горунмасы цчцн Тцркийянин дя
данышыглара эетмякдян башга айры бир чаряси галмады (102).
Ъябщядя баш верян уьурсузлуглар вя Тцркийя цчцн йаранан
тящлцкя Тялят паша кабинетинин вязиййятини дя хейли мцряккябляшдирди вя 1918-ъи ил октйабр айынын 8-дя Тялят паша кабинетин истефасыны Османлы султанына тягдим етди. Османлы султаны Тялят пашанын истефасыны гябул етди. Анъаг йени щюкумят гурулана гядяр
Тялят паша щюкумяти юз фяалиййятини давам етдирди(103).
Османлы щюкумятинин сцлщ данышыгларына эетмяк мяъбуриййяти
онун Гафгазла баьлы сийасятиндян дя ял чякмясиня эятириб чыхараъаьы артыг эюз габаьында иди. Чцнки Гафгаз Ислам Ордусунун
Бакыйа эирмяси няинки Тцркийянин гейри-мцттяфигляри, щятта онун
мцттяфигляри тяряфиндян дя чох кяскинликля гаршыланмышды. Она
эюря дя Османлы дювлятинин Гафгаз сийасятинин тяшяббцскарларындан бири олан Янвяр паша тцрк гошунларынын Азярбайъаны тярк едя687

ъяйи тягдирдя бурада Азярбайъанын мцстягиллийинин горунмасына
вя мющкямляндирилмясиня ъящд эюстярилмясиня хцсуси диггят йетирирди. Йени шяраитдя Янвяр паша, Хялил вя Нуру пашаларла йазышмаларында Азярбайъанын мцстягиллийинин горунмасыны онларын гаршысында дайанан башлыъа вязифя щесаб едирди. Бу мягсядя наил олмаг
цчцн Янвяр паша Азярбайъанын щям бейнялхалг нцфузунун эенишлянмясиня, щям дя Азярбайъанын милли щярби гцввяляринин тяшкилатланмасына вя мющкямлянмясиня чалышырды. О, Азярбайъанын
мцттяфиг дювлятляр тяряфиндян танынмасыны Азярбайъанын мцстягиллийинин горунмасына ясас тяминатлардан бири сайырды. Бунун цчцн
Янвяр паша Азярбайъанын юзц тяряфиндян мцяййян тяшяббцсляр
эюстярилмясини ваъиб сайыр вя Нуру пашаны да Азярбайъанда хцсуси
мювгейя малик шяхс кими бу тяшяббцслярин щяйата кечирилмясиня
кюмяклик эюстярмяйя чаьырырды. Онун октйабрын 15-дя Нуру paşaya йаздыьы мяктубунда дейилирди: «Дцшмянлярля ... сцлщ йапмаг
мяъбуриййятиня эирдик. Бинаянялейб йахынларда сцлщ мцзакиряляри
башлайаъагдыр. Сцлщц бизим арадыьымыза эюря ойуну гейб етдик
(итирдик„ред). Бизим вязиййятдя Азярбайъанын истиглалыны тямин
гайят мцщцмдцр. Бир тяряфдян ермянилярля ийи кечинмякля бярабяр, диэяр тяряфдян Америка вя инэилислярля доьрудан-доьруйа анлашмаг бу хцсуса йардым едяъякдир. Бинаянялейщ щюкумят доьруъа Тещрана бир делеге эюндярсин. Орадакы Америка вя инэилис сяфирляриня мцраъиятля кяндиляринин истиглалларыны риъа етсинляр. Кяндилярийля ийи мцнасибятдя булунаъагларыны сюйлясинляр вя тяряфсиз
галмаг истядиклярини ялавя етсинляр» (104).
Анъаг бир эцн сонра, йяни октйабрын 16-да Нуру пашайа йаздыьы
мяктубунда Янвяр паша Тещрана нцмайяндя щейятинин эюндярилмясини тяхиря салмаьы мяслящят билирди. Бунун ня иля баьлы олдуьуну сюйлямяк чятиндир. Чох эцман ки, Янвяр паша бу идейанын
щяйата кечирилмясинин чятин олаъаьындан ону щялялик тяхиря салмаьы вя бу барядя кимсяйя мялумат верилмямясини лазым билмишди:
«Сцлщ язминин йахын олмасы щесабийля Азярбайъан щюкумятинин
кяндисини рясмян танытдырмаг цзря Тещранда Америка вя инэилис
сяфирляриня бир делеге иля мцраъият етмяляри щаггында гайят мящрям олараг сизя дцн йаздыьым тяблиьаты шимдилик иъра етмяйиниз. Вя
мяалындан щеч кимсяйя, билхасся азярбайъанлылара бящс етмя688

йиниз» (105).
Эюрцнцр, бу фикри щяйата кечирмяк истяйи Янвяр пашаны бир ан да
олса ращат бурахмамышды. Чцнки октйабрын 17-дя о, щямин мясяля
иля баьлы йазышмаларыны давам етдирмиш вя Хялил пашайа эюндярдийи
мяктубунда ондан тяляб етмишди ки, Нуру паша иля ялагя сахласын
вя мцттяфиг дювлятлярля Азярбайъан щюкумятинин данышыглары
башламасынын лазым олдуьуну онун нязяриня чатдырсын. Янвяр паша
щямин мяктубунда данышыгларын щансы истигамятдя апарылмасы барядя юз мцлащизялярини дя ачыглайырды. Онун фикринъя, Азярбайъанын вя Даьыстанын юз битяряфлийини сахламалары вя болшевизмля
мцбаризя цчцн мцттяфиг дювлятлярля ямякдашлыьа щазыр олмаларыны
бяйан етмяляри щямин дювлятлярин Азярбайъанын мцстягиллийиня
даща ъидди мцнасибят бяслямяйя сювг едя биляр. Хялил паша октйабрын 17-дя Нуру пашайа эюндярдийи мяктубунда Янвяр пашадан
алдыьы эюстяришляри она беля чатдырырды: «Аьабяйиндян алдыьым
телеграфда яввялъя сиз Азярбайъан намына Тещрана бирисини эюндяряряк инэилис, американ сяфирляриля эюрцшмясини йазмыш олдуьуну
билахяря дя бунун бир аз тяхир едилмясини билдирдийини йазыр. Вязиййяти-ащизейи-сийасиййянин алмыш олдуьу шякил тякрар бу тяшяббцсцн
иърасына бизи мяъбур елядийиндян тяшяббцся давамы мцвафиг булунан мцшаринялейщ буну сизя йазмаглыьымы ямир вя мцраъиятинизин
бяр вяъщи ати олмасыны ямр буйурмушдур:
1. Азярбайъан иля Шимали Гафгазын истиглаллары тясдиг едилдийи щалда юзляринин битяряф галаъагларыны мязкур сяфирляря тяблиь иля бу
йолда мцзакирялярдя булунулмасыны вя яэяр сяфирляр буна разы едилмяз ися бир аз даща мцсаид давранылмасыны, истиглалларыны танымаг сцрятийля болшевикляря гаршы итилафчыларла (мцттяфиглярля„ред.) бярабяр
щярякят едилмясини, велщасил буну ятрафлыъа мцзакиря вя мцщакимя
едяряк щяр щалда Азярбайъан вя Шимали Гафгазын истиглалынын
мцттяфиг щюкумятляриня танытдырылмасыны тямин етмяк мцраъияти
вагия щаггында йалныз Азярбайъан щюкумяти иля гайят ямин олдуьундан шцбщя булунмайан бир нечя шяхс иля гайят мящрям олараг
эюрцшцлмяси вя бу зеватдан башгасынын дурумдан хябярдар едилмямяси гятиййян лазымдыр. Яэяр беля шайани-етимад кимлярся йохса,
щяр щалда сиз Азярбайъан вя Шимали Гафгаз Ордусу команданы
сифятийля сяфирляря бу тяклифи кянди тяряфиниздян йапарсыныз...» (106).
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Азярбайъанын мцстягиллийинин горунмасы цчцн Янвяр паша Шимали Гафгаз щюкумяти иля йахынлашмаг вя йа онунла бир иттифаг йаратмаг имканларынын аранмасыны да Нуру пашайа мяслящят эюрцрдц. Бунунла баьлы Янвяр паша 13 октйабр 1918-ъи ил тарихли
мяктубунда Нуру пашайа беля йазырды: «Вязиййяти-сийасиййя бизим цчцн гейри-мцсаид бир шякил алдыьындан Гафгаз дювлятляринин
истиглалларында мцттяфиг дювлятляринин пяк зийадя мцшкилат эюстяряъякляри мялумдур. Буна эюря Гафгаз мцсялманларынын
мцттящидян чалышмаларыны вя бу сябябля Азярбайъан щюкумяти иля
Шимали Гафгаз щюкумятинин айры-айры зяиф галмамалары цчцн йа
бирляшяряк «Шярги Гафгаз щюкумяти» намы иля Ислам щюкумяти вцъуда эятирмяляри вя йахуд да конфедерасийон шяклиндя йек диэяри
иля дярщал анлашма йапмалары пяк елзям эюрцрям» (107).
Хялил пашанын гейдляриня эюря, Нуру паша Янвяр пашанын бу
тяклифляринин щяйата кечирилмяси истигамятиндя мцяййян аддымлар
атмаьа башламыш, анъаг цмид едилян нятиъяляря наил ола билмямишди. Буна ясас сябяб кими Шимали гафгазлыларын сцннц олмасыны,
Азярбайъанын ися шия олмасыны сябяб эятирирди. Башга сябябляря
тохунулмадан гейд едилмялидир ки, Хялил пашанын эятирдийи сябяб
Азярбайъан вя Шимали Гафгаз щюкумяти арасында хатырланан мцнасибятлярин гурулмамасы цчцн ясаслы дялил ола билмяз. Щяр шейдян
яввял она эюря ки, Азярбайъанын мцстягиллийинин горунмасы истигамятиндя милли мцъадиля фяаллары цчцн мязщяб айрылыьы янэял ола
билмязди. Беля олсайды онда ящалиси сцннц олан Тцркийянин юзц иля
дя щеч бир мцнасибятляр йарадылмазды.
Азярбайъанын мцстягиллийинин гоrунмасы истигамятиндя Янвяр
пашанын хцсуси диггят йетирдийи вя ъидди нязарят алтында сахладыьы
мцщцм мясялялярдян бири дя йухарыда гейд едилдийи кими Азярбайъанын милли щярби гцввяляринин мющкямляндирилмяси вя бунун
цчцн мцмкцн олан васитялярдян истифадя едилмяси иди. Хялил паша
вя Нуру паша иля йазышмаларында о, бу мясяляйя тякрар-тякрар гайыдырды. Октйабрын 15-дя Шярг ордулар групу команданы Хялил
пашайа эюндярдийи мяктубунда Янвяр паша йазырды: «Алманийа да
дахил олдуьу щалда пяк йахында сцлщ мцзакиряляриня башланмасы
вя бу мцзакиратын сцрятля сона ермяси мцщтямялдир. Сцлщ мцзакирясиндя миллиййят ясасларына нязярян щагг тяляб едилмяк лцзуму
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щесабийля бизим Гафгаздакы вязиййятимиз щяр щалда гцввятли олмалы. Вя билхасся Азярбайъан вя Шимали Гафгаз щюкумятляри тягвийя едилмялидир. Бунун цчцн 5-ъи diviziyaнын няглини ян сонрайа
бурахыныз. 15-ъи diviziyaдан сонра 12-ъи diviziya нягл олунур.
Затян буна сыра эялинъяйя гядяр вязиййятин тамамиля ачыглыьа говушаъаьыны тяхмин едяряк Азярбайъан мящялли гцввяляринин сцрятля тянзиминя чалышмагла бярабяр, эяряк щала Азярбайъанда булунан гцввяляримиз, эяряк 5-ъи diviziya Азярбайъан бирликляри олараг
орада бурахыла вя Азярбайъан ясэяри тяшкилатына гатыла. Азярбайъана чох силащ вя ъяббяхана эюндяриниз» (108).
Янвяр паша мцттяфиг дювлятляринин етираз етмяйяъякляри тягдирдя Азярбайъандакы 5-ъи Гафгаз diviziyaсынын бурада галмасыны
вя Азярбайъанын милли гцввяляринин тяркибиня верилмясини тяклиф
едирди. Азярбайъанын милли гцввяляринин кифайят гядяр тяшкилатланмадыьы вя мющкямлянмядийи бир вахтда кифайят гядяр дюйцш
тяърцбяси вя щярби потенсиалы олан 5-ъи diviziyaнын онун тяркибиня
гатылмасы Азярбайъанын мцдафия имканларыны хейли артыра билярди.
Хялил пашайа эюндярдийи башга бир мяктубунда о, Нуру пашадан
бу истигамятдя фяалиййятини эенишляндирмяйи, лазыми щазырлыг ишляри
апармаьы, щярбчилярдян, забитлярдян кимлярин Азярбайъанда галыб
йени кейфиййятдя хидмяти давам етдирмяйя щазыр олмаларыны вахтында
мцяййянляшдирмяйи тяляб едирди: «Мювъуд дурумдакы дяйишиклик
нядяни (сябяби„ред.) иля ещтимал биздян сонракы кабинет Азярбайъан
вя гузей Гафгаzın бошалдылмасыны гябул едяъяк вя бошалдаъагдыр.
Яввялъя йазылдыьы кими Нуру орада кяндисийля чалышмаг цзря галаъаг
субай, астсубай вя бирликляри индидян она эюря щазырласын ки, бошалтма
ямри аларыгса чалышмаг цзря гала билсин» (109).
1918-ъи ил октйабр айынын 19-да Ящмят Иззят пашанын йени щюкумяти гурмасындан сонра Тялят паша кабiняси игтидардан узаглашдырылды (110). Йени щюкумят щеч олмаса Брест-Литовск мцгавиляси иля Тцркийяйя верилмиш Гарс, Ярдащан вя Батумун итирилмяси
тящлцкясинин арадан галдырылмасы цчцн бу яразилярдян кянарда, о
ъцмлядян Азярбайъанда олан гошун щиссяляринин эери чаьырылмасыны гярара алды. Щяля сцлщ данышыгларынын башланмасы яряфясиндя,
йяни 1918-ъи ил октйабр айынын 21-дя Баш команданлыьын Гярарэащ
ряислийи гярара алды ки, Шярг ордулар групу, 1-ъи Гафгаз корпусу вя
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бир сыра диэяр структурлар ляьв едилсин, 5-ъи Гафгаз diviziyaсы, 36-ъы
Гафгаз diviziyaсы вя 15-ъи diviziya Истаmбула нягл едилсин(111).
Щямин гярара ясасян Шярг ордулар групу ляьв едилдийи цчцн
онун тяркибиня дахил олан Гафгаз Ислам Ордусу вя Гузей Гафгаз
ордусу да ляьв едилди вя октйабрын 24-дян башлайараг алты щяфтя ярзиндя тцрк гошунлары Даьыстаны вя Азярбайъаны тярк етмяли идиляр.
Анъаг бу гярар тцрк ясэяр вя забитляриндян арзу едянлярин
Азярбайъан вя Даьыстан яразисиндя галмасына иъазя верирди. Бу
сянядя эюря, Нуру паша тцрк ордусунун тяркибиндян чыхдыьыны
бяйан едяряк Азярбайъан ордусу команданлыьыны ющдясиня эютцрдц вя Азярбайъанда галмаьы гярара алды(112).
Тцрк гошунларынын эери чаьырылмасынын мяъбуриййят цзцндян олдуьуну вя арзу едянлярин Азярбайъанда гала билмялярини йени щюкумятин цзвляри дя тясдиг едирдиляр. 1918-ъи ил октйабрын 21-дя
Я.М.Топчубашову гябул едяркян сядр-язям Ящмят Иззят паша
вязиййяти она беля ачыглады: «Бяли, вахт сцрятля эедир вя щяр шей
дяйишир. Инди ися эцнбяэцн йох, щятта саатбасаат дяйишир. Бахын, дцнян неъя иди, бу эцн ня баш верир. Дцнян щяля бизим вязиййятимиз
йахшы иди, юзцмцзц йахшы щисс едя билярдик. Бу эцн ися биз мяьлуб
олмушуг. Инди биз бирэя чалышмалыйыг ки, юз марагларымызы горуйа
биляк. Щеч кяся сирр дейил ки, биз сизин Азярбайъаны севирик вя
индийя кими баъардыьымыз щяр шейи едирдик» (113).
Октйабр айынын 27-дя Я.Топчубашовла эюрцшян йени хариъи ишляр
назири Няби бяй ися Тцркийянин йени шяраитдя Азярбайъана гаршы
тутдуьу мювге барядя беля дейирди: «Бизя эялдикдя ися сядр-язям
сизи ямин етдийи кими Азярбайъана эяляъякдя дя мящяббятля
йанашаъаг вя баъардыьымыз гядяр кюмяк едяъяйик. Арзу едирик ки,
сизин эянъ дювлятиниз тяшкилатлансын вя мющкямлянсин. Анъаг кяскин шякилдя дяйишмиш олан вязиййят имкан вермир ки, яввялки сцрятля фяалиййят эюстяряк... Шцбщя йохдур ки, бизим гошунларын Азярбайъандан чыхарылмасына тякид эюстяриляъяк. Биз ися айдын олан сябябляря эюря буну етмялийик. Анъаг щансы вязифядя олмасындан
асылы олмайараг бцтцн арзу едянляр сизин хидмятиниздя гала билярляр. Диэярляри дя сиздя галаъаглар. Башга мясялялярдя дя лазым
олса кюмяк едяъяйик...»(114)
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ъанын мцстягиллийинин горунмасы истигамятиндяки сяйлярини йеня дя
давам етдирмякдя иди. Октйабрын 23-дя о, Тцркийянин Исвечрядяки
сяфири Фуад Сялим бяйя мяктуб эюндярди вя ондан Азярбайъанын
мцстягиллийинин танынмасы цчцн лазыми ишлярин эюрцлмясини риъа
етди. Янвяр паша хащиш етди ки, инэилислярля эюрцшлярин кечирилмясиня, онларын Азярбайъанын сярвятляриндян истифадя едя билмяк имканына малик олмаларынı билдирмякля Азярбайъанын танынмасына
наил олмаьа чалышсын(115).
Октйабрын 23-дя Янвяр паша Хялил пашайа нювбяти мяктуб
эюндярди. Бу мяктубда да ясас диггят Азярбайъанын мцстягиллийинин мющкямляндирилмяси цзяриндя ъямляшдирилмишди: «Цмуми
вязиййятин сцлщя эетмямизи иъаб етдийини йазмышдым. Бу вязиййятдя Азярбайъанын тяшяккцлцнц тямин етмяйи мцщцм бир вязифя
билирям. Яввяла оранан тяшкилатынын икмалы цчцн адам, силащ,
ъяббяхана иля щямян йардым едилсин.
Бурадан ора 700 мин лиря эюндяририк. Тялят паша кабиняси, йяни
башладыьымыз щярби иşи битирмядийимиз цчцн чякилмяк цзряйиз. Мян
ишсиз инди сыхылаъаьымдан бялкя Азярбайъана индилик сяйащят цчцн
билахяря дя орада бир щяйат ясяри эюрярсям бцсбцтцн галмаг цчцн
щярякяти дцшцнцрям. Бу хцсусда мцталияниз нядир?» (116).
Мяктубдан айдын эюрцнцрдц ки, Янвяр паша Азярбайъана
эялмяк вя Азярбайъанын гцввяляринин тяшкилатланмасы цчцн юз
йардымларыны эюстярмяк язминдя иди. Ягидясиня уйьун фяалиййятля
мяшьул ола биляъяйи тягдирдя Янвяр паша, щятта бцсбцтцн Азярбайъанда галмасыны да истисна етмирди. Октйабрын 26-да Нуру пашайа йаздыьы мяктубунда Янвяр паша бир даща бу мясяляйя тохунурду: «Бурада чалышаъаьым мцщцм бир иш олмазса, сыхылмамаг цчцн
Азярбайъана эяляряк щям орада, щям Шимали Гафгазда чалышмаг
хатиримя эялир. Сянин щяр ики мямлякятин атиси вя бир щяйат ясяри
эюстяриб-эюстярмяйяъякляри щаггында индийя гядяр щасил етдийим
гянаят нядир? Вя мяним орайа эялиб-эялмямяйим щаггында ня
дцшцнцрсян? Бу иш эюрцля билярми?» (117).
Нуру пашанын бу хцсусда Янвяр пашайа ня ъаваб вердийини сюйлямяк чятиндир. Анъаг о мялумдур ки, Хялил паша Янвяр пашайа
ъавабында онун Азярбайъана эялмясини мягсядяуйьун билмямишди (118).
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1918-ъи ил октйабр айынын 30-да Еэей дянизиндя олан Лемнос
адасынын Мудрос лиманында Тцркийя иля Инэилтяря арасында барышыг
имзаланды. Барышыьы Тцркийя тяряфиндян Дяниз назири албай Rауф
Орбай имзалады. Бу барышыг щям Тцркийя цчцн, щям дя Азярбайъан цчцн кифайят гядяр ялверишсиз олан шяртляри юзцндя якс
етдирирди. Хцсусян дя барышыьын 11-ъи вя 15-ъи маддяляри Азярбайъанын мцстягиллийиня реал тящлцкя йарадырды. 11-ъи маддядя дейилирди: «Иранын шимал-гярб гисминдяки гцввейи-Османиййяни дярщал
щярбдян яввялки щцдуд эерисиня ъялби хцсусунда яввялъя ита
едилян ямр иъра едиляъякдир. Мавярайи-Гафгазын гцввейи-Османиййя тяряфиндян гисмян тяхлийяси ямр едилдийиндян гисми-мцтябаги мцттяфигляр тяряфиндян вязиййяти-мящяллиййя тядгиг едиляряк
тяляб оларса тяхлийя едиляъякдир». 15-ъи маддя ися барышыгда бу шякилдя тясбит олунмушду: «Билъцмля щцдутц-щадидиййейя (дямир
йолу хяттиня„ред.) итилаф (мцттяфиг„ред.) мцракибя забитляри мямур
едиляъякдир. Бунлар мийанында щюкумяти-Османиййянин тящти-мцракибяйиндя булунан Мавярайи-Гафгаз щцдуdц-щадидиййеси
ягсамы дахилдир. Ишбу Гафгаз щцдуду сярбяст вя там олараг itilaf
мямурлары тящти-идарясиня ваз едиляъякдир. Ящалинин ещтийаъынын
тямини нязяри-диггятя алынаъагдыр. Ишбу маддядя Батумун ишьалы
дахилдир. Щюкумяти-Османиййя Бакынын ишьалына мцтяриз (етираз„ред.) булунмайаъагдыр»(119).
Бу маддяляря эюря, Тцркийя юз гошунларыны Азярбайъандан чыхармалы, Бакынын мцттяфиг гошунлары тяряфиндян тутулмасына етираз
етмямяли иди. Загафгазийанын, о ъцмлядян Азярбайъанын дямир
йоллары да Мцттяфиг дювлятлярин нязаряти алтына кечмяли иди.
Истамбулда олан Я.Топчубашов Азярбайъан щюкумяти адындан
мцстягил Азярбайъанын иштиракы олмадан онун щцгугларынын мцзакиря обйектиня чеврилмясиня етираз ифадя едян нотаны Тцркийянин
Хариъи Ишляр Назирлийиня тягдим етди. Хариъи Ишляр Назирлийинин йцксяквязифяли ямякдашлары, щабеля Мудрос барышыьыны имзалайан Рауф
бяйля эюрцшляриндя Ялимярдан бяй Топчубашов беля бир аддымын
атылмасыны мцстягил Азярбайъанын щцгугларына гаршы истигамятляндийини онун нязяриня чатдырмаьа чалышса да, эюрцшлярин эедишиндя айдын олду ки, Мудрос барышыьынын тялябляри Тцркийяйя зорла гябул етдирилмишдир. Тцркийя мцстягил Азярбайъанын щцгугларына щюр694

мятля йанашмаьа чаьырса да, бу истяк лазыми диггятля гаршыланмамышды. Я.Топчубашовла Рауф бяй арасында нойабрын 3-дя олан
эюрцшляриндяки сющбятдян ашаьыдакы мягамлара нязяр йетирмяк
мясялянин неъя щялл едилдийини тясяввцр етмяк бахымындан мараглыдыр:
«Топчубашов „ Сизин тяряфиниздян имзаланмыш барышыьын буэцнкц гязетлярдя чап олунмуш там шяртляри цмумиййятля, мяни тяшвишя салды вя бизим Азярбайъанымыз щаггында щяйяъанланмаьа
мяъбур етди. 11-ъи вя 15-ъи маддялярдя бизя кифайят гядяр щисс
едиляъяк зярбяляр вурулмушдур. Сизин антантачыларла данышыгларынызда иштирак етмямишик вя бизим хябяримиз олмадан Азярбайъанын
пайтахты Бакы вя бизим Загафгазийа дямир йолу инэилисляря верилмишдир.
Рауф бяй (сющбяти кясяряк) „ яксиня, Бакыны вя Загафгазийа
дямир йолуну биз щеч кяся вермямишик вя вермяк щцгугуна да
малик дейилик. Щягигятян дя, антантачылар данышыглар заманы буна
тякид едирдиляр. Анъаг биз даима онлара сцбут едирдик ки, Бакы да,
Загафгазийа дямир йолу да бизя аид дейилдир вя онлар барясиндя
инэилислярля щяр щансы данышыг апармаг сялащиййятиня малик
дейилик... Анъаг инэилисляр гяти сурятдя бяйан едирдиляр ки, онлар
няйин бащасына олурса олсун Бакыны алаъаглар. Онлар дейирдиляр ки,
орада бизим щярби адамларымыз олдуьу цчцн, биз тцркляр Бакынын
тутулмасына мане олмамаг барядя зяманят вермялийик. Онлар
тяляб едирдиляр ки, бу, барышыг шяртляринин мятниня дахил едилсин...»
(120).
Беляликля, Мудрос барышыьынын шяртляриня эюря, бир сыра диэяр
мянтягяляр кими Бакы да мцттяфиг дювлятлярин нязаряти алтына
дцшмяли иди. Ян йахын вахтларда бурадан инэилис гошунларынын чыхарылмасы эюзлянилирди. Тцрк гошунларынын Азярбайъаны тярк едяъяйи ися артыг гачылмаз иди. Баш команданлыьын бу тяляби рясмиляшдирян 21 октйабр 1918-ъи ил тарихли ямри Нуру пашайа чох эеъ,
нойабр айынын 11-дя эялиб чатды вя дярщал да щямин ямрин иърасы
иля баьлы зярури тядбирлярин щяйата кечирилмясиня башланды. Анъаг
Nuru paşanın həyatının son illərinə aid olan fotoşəklini гейд етмяк
лазымдыр ки, бу рясми ямри алмаздан бир эцн əvvəl, йяни 1918-ъи ил
нойабр айынын 10-да Азярбайъан щюкумяти Бакы Иътимаи мяъли695

синин йай бинасында Азярбайъан Ордусунун баш команданлыьыны юз
цзяриня эютцрмцш Нуру пашанын шяряфиня зийафят верди.

Зийафятдя иштирак едян Фятяли хан Хойски, М.Я.Рясулзадя, Ящмяд бяй Аьайев вя башгалары чыхыш етдиляр. Ф.Хойски чыхышында деди: «Азярбайъан чюлляриндя бизим тцрк гардашларымызын ганы бизим
тцрклярин ганы иля бир-бириня гарышды. Мяншя етибариля биз бир-биримизя гощумуг, инди бизим бир-бириня гарышан ганымыз буну даща
да мющкямляндирди. Азярбайъанын азадлыьы уьрунда тюкцлмцш
ганлар Османлы вя Азярбайъан тцркляри арасында йахынлашманын вя
гырылмаз ялагялярин мющкям тяминатыдыр» (121).
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М.Я.Рясулзадя дя юз чыхышында тцрк гошунларына юз миннятдарлыьыны билдирди. О гейд едирди ки, Азярбайъан халгы ган гардашларынын кюмяйи иля юз щцгугларына наил ола билмишдир. Ящмяд бяй
Аьайев ися чыхышында беля деди: «Вахт вар иди ки, Азярбайъан тцркляринин юз гардашлары олан Османлы тцркляри щаггында данышмаг аз
гала ъинайят щесаб едилирди. Болшевикляр Русийасы халгларын щцгуг
бяйаннамясини елан етди вя билдирди ки, сиз юз мцгяддяратынызы
тяйин едя билярсиниз, лакин биз истядийимиз кими......». Зийафятдя чыхыш едян Нуру паша онун вя тцрк гошунларынын цнванына сюйлянилян
бцтцн хош сюзляр цчцн юз миннятдарлыьыны сюйляди вя Азярбайъанын
мянафейи наминя бундан сонра да лазым оланлары етмяйя щазыр
олдуьуну билдирди: «Гардаш Азярбайъан тцркцнцн мянафейи щяр бир
тцрк цчцн мцгяддясдир... Яэяр Азярбайъанын азадлыьы йолунда йени гурбанлар лазым оларса, она да щазырыг» (122).
Сядр-язям Ящмят Иззят пашанын 26 октйабр 1918-ъи ил тарихли
5236 сайлы ямриня эюря Азярбайъанда хидмят етмяк истяйян тцрк
щярбчиляринин орада галмасына иъазя верилирди. Бу ямря мцвафиг
олараг Нуру паша Османлы ордусундан истефа веряряк Азярбайъандакы тцрк гошунларынын команданлыьыны Мцрсял пашайа верди. Юзц
ися Азярбайъан Ордусунун команданы вязифясини юз цзяриня эютцрдц (123). Ейни заманда Нуру паша Азярбайъанда галмаг истяйян тцрк забитляринин щцгугларынын тянзимлянмяси цчцн бир мцгавиля тяртиб етди.
15 маддядян ибарят олан бу мцгавиля «Азярбайъан щюкумяти
иля бурада галаъаг забитан цчцн ягд едилян мцгавиля шяраити» адланырды. Щямин мцгавилядя ашаьыдакы мясяляляр ящатя олунмушду:
«1. Азярбайъан хидмятиня эиряъяк забитан вя мямурин мязкур
щюкумят тябяяси олаъагдыр. Ъяза вя мцкафат хцсусунда да Азярбайъан гяванининя табе олаъагдыр.
2. Забитанын рцтбейи-щалиййяляри галаъагдыр (фяхри тябири галаъагдыр). Тцркийядя эидемен тярфи едянляр бурада бир дяряъя мцвафиг рцтбя газанаъагдыр.
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Nuru paĢanın Ġstambuldakı qəbrinin ilkin görünüĢü (Nuru
paĢa sahibi olduğu hərbi zavodda 1949-cu il mart ayının 2-də
baĢ verən güclü partlayıĢda həlak olmuĢ və onun cəsədi
tapılmamıĢdır. Bu qəbir onun üçün yaradılmıĢ simvolik
qəbirdir. Hazırda bu simvolik qəbir abadlaĢdıırlmıĢdır)
3. Щяр забитя сянядя (илдя„ред.) язимят вя ювдят (gediş-gəliş–red.) дахил олмаг цзря ики ай мязуниййят вериляъякдир. Бу ики
ай маашы щярякятиндян яввял пешинян (наьд„ред.) вя камилян олаъагдыр. Изинли эяляъяк забит мязуниййят бидайятиндян бир ай яввял
мафювгцня мялумат веряъякдир.
4. Щяр забит бир сянядян яввял контрактыны фясщ (ляьв„ред.)
етмяк щаггына малик дейилдир. Анъаг мазерати„сящиййя вя мешре698

засына бинаян даща яввялъя фясщи иъаб едярся, бешинъи маддядяки
тязминат ита едяъякдир.
5. Щюкумят контракты фясщ етмяк истямядийи тягдирдя алты мааш
нисбятиндя тязминат веряъякдир. Ъяза сцрятийля фясищлярдя тязминат верилмяз.
6. Османлы забитанындан олуб Азярбайъан хидмятиня дахил олан
забитанын ордуда мящялли-мящялли издищамыны Азярбайъан голордусу команданы тяйин едяъякдир. Щярбиййя нязаряти вя буна мярбут мцяссисата тяйин олунаъаг бу кими забитан щаггында щярбиййя
нязаряти вя Баш команданлыг арасында илтищаф лазымдыр.
7. Азярбайъан щюкумятинин кянди гяванини йапылынъайа гядяр
Османлы гяванини ъари олаъагдыр.
8. Ишбу мяваддан бири щюкумят тяряфиндян йапылмадыьы тягдирдя контрактын щюкумят тяряфиндян фясщ едилмиш нязярийля
бахылараг алты мааш нисбятиндя тязминат веряъякдир.
9. Маашат рцтбейи-щазиранын Османла вя Азярбайъан заиляри
йекунундан ашаьы олмайаъагдыр.
10. Азярбайъандакы хидмят мцддятиндя хидмяти-ясэяриййяйя
габилиййятини зайе едяъякляри цч сянядян беш сяняйя гядяр олмаг
цзря мааш нисбятиндя тязминат веряъякдир.
11. Цч сяняни тамамян Азярбайъанда кечиряъякляри хидмят
мцддятиндя алтыайлыг мцкафат вериляъякдир. Цч сянянин хитамында
контракты цч сянядян ашаьы олмамаг цзря тяъдид едяъякляри бир дяфяйя мяхсус олмаг цзря бир сянялик мааш нисбятиндя мцкафат верилир.
12. Забитанын Тцркийядяки аиляляриня верилмякдя олан сифаришат
вя ярзаьын фимабаит дя верилмяси цчцн Азярбайъан щюкумятинъя
тядабири лявазимедя булунаъагдыр. Бунун цчцн сярф олунаъаг
тябалиь Азярбайъан щюкумятинин боръу олаъаг вя ики щюкумят
арасында мящсубу йапылаъагдыр.
13. Щяр забит 4.11.18 тарихли вя 2113 нюмряли шяртнамя мявадына нязярян Азярбайъанда хидмят едяъяйини мцбяййян бир
контрактнамя вя бундан мяада щяр забит Азярбайъанда галаъаьыны ордуйа бир бяйаннамя иля билдиряъякдир. Ишбу контрактнамя нцсхятейн олараг Азярбайъан баш вякили тяряфиндян щюкумят намына имза едиляъяк, бир нцсхяси забитя вя бир нцсхяси щюкумятя галаъагдыр. Контрактнамя вя бяйаннамяляр бир щяфтяйя
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гядяр ордуйа эюндярилмиш булунаъагдыр».
Мцгавилянин сонракы бяндляри контрактын баьланмасынын техники
мясяляляриня щяср олунмуш вя мцгавиляйя ялавя олараг контракт
вя бяйаннамянин нцмуняляри верилмишди. Мцгавиля Азярбайъан
Ордусунун команданы Нуру пашанын 4 нойабр 1918-ъи ил тарихли
2113 нюмряли ямри иля рясмиляшдирилди. Азярбайъан Oрдусу тяркибиндя галмаг истяйян тцрк щярбчиляри йухарыдакы мцгавилянин
шяртляри иля разылашаъаьы тягдирдя беля бир контракт имзаламалы иди:
Азярбайъан ордусу команданынын 4.11.34(1918) вя 2113
нюмряли шяртнамясиня ясасян_____ сяня(ил) Азярбайъан
ордусунда хидмят едяъяйими тяящщцд едирям.
____________ Имза
Щямин шяхсин вермяли олдуьу бяйаннамя ашаьыдакы мязмунда
иди:
____ сяня мцддятиндя Азярбайъан ордусунда хидмят етмяк
арзусунда булундуьуму ярз едирям.
__________ Имза
Анъаг Османлы Щярбиййя Назирлийинин октйабр айынын 27-дя
вердийи ямр тцрк щярбчиляринин Азярбайъанда галмасы мясялясини
тамамиля гадаьан еtди. Хейли эеъикяряк Азярбайъана йухарыдакы
ишляр эюрцляндян сонра эялиб чатмыш щямин ямрдя дейилирди:
« 1. 27.10.18 вя 11.Ш.5887 нюмряли ямр вязиййяти-ахыра
муъибинъя мящфуздур. Бинаянялейщ Шимали вя Ъянуби Гафгазда
булунан билцмум забитан вя яфрад ики айы кечмямяк шяртиля 9-ъу
Орду команданлыьына тяйин едиляъяк мцддят ярзиндя 9-ъу Ордуйа
илщаг едиляъякдир.
2. Яслища вя ъяббяхана дяхи 9-ъу Ордуйа тяслим едиляъякдир.
3. Ишбу ямря итаят етмяйянляр щаггында тягибати-гануниййя йапылаъагдыр вя 9-ъу Орду команданлыьы бу ямри Нуру пашайа, Мцрсял пашайа вя Йусиф Иззят пашайа исал едяъякдир вя нятиъясини
билдиряъякдир» (124).
Шярг ордулар групу ляьв едилдийиндян Азярбайъанда вя Dağıstanda олан тцрк гошунлары 9-ъу Ордуйа табе етдирилмишди. Она
эюря Щярбиййя Назирлийинин йухарыдакы ямри иля баьлы 9-ъу Орду
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команданы Йагуб Шювгц паша да мцвафиг ямри имзалады. Щямин
ямрдя дя билдирилирди ки, Азярбайъанда вя Шимали Гафгазда щеч бир
Османлы забити, ясэяри, силащ вя сурсаты галмамалыдыр. 1918-ъи илин
сонуна кими тцрк гошунларынын шяхси щейяти вя мцлкиййяти Азярбайъандан, щабеля Даьыстандан чыхарылмалы иди. Бу ямря табе
олмайанлара гаршы гануни ъяза тядбирляри тятбиг едилмяlи иди (125).
Бу ямрляр Нуру пашанын да Азярбайъан Ордусунун команданы
кими Азярбайъанда галмасыны мцмкцнсцз едирди. Ейни заманда
инэилис гошунлары команданлыьы да щансы кейфиййятдя олмасындан
асылы олмайараг тцрк щярбчиляринин Азярбайъанда галмасына гятиййян разы дейилдиляр.
1918-ъи ил нойабр айынын 12-дя Янзялидя олан инэилис гошунлары
команданы Томсон Бакыйа бир щейят эюндярди. Щямин щейят
нойабр айынын 17-дя саат 10-да Бакынын инэилис гошунлары тяряфиндян тутулаъаьыны билдиряряк щямин эцня кими шящярин тцрк гошунлары тяряфиндян бошалдылмасыны тяляб етди. Нуру паша Даьыстан вя
Азярбайъанда олан гошунларын дашынмасы цчцн верилян вахтын чох
аз олдуьуну билдирся дя, инэилис команданлыьы вахтын узадылмасына
разы олмады. Бунунла беля, айын 17-ня кими Бакы шящяри тярк едился
дя, тцрк гошунларыны bir neçə gün ərzində Азярбайъандан дашымаг
мцмкцн дейилди. Нойабрын 16-да 5-ъи Гафгаз diviziyaсынын Бакы
ятрафында олан 13-ъц вя 106-ъы Гафгаз алайлары, щабеля Эцздяк
ятрафында олан 5-ъи diviziya гярарэащы вя 2-ъи Азярбайъан diviziyaсы гярарэащы Хырдалана нягл едилдиляр. Тцрк гошунларынын команданлыьы да бура кючцрцлдц (126).
Нойабр айынын 17-дя эенерал Томсонун команданлыьы алтында
1200-дяк инэилис силащлысы Бакыйа дахил олду. Нуру пашанын йаздыьына эюря, инэилисляр тцрк гошунларынын Бакы ятрафында ъямляшмясиндян наращат олсалар да, дямир йолунун пислийи бящаня
эятириляряк тяхлийя мцддятинин узадылмасына разылыг алынды (127).
Нуру паша Гафгаз Ислам Ордусу команданлыьындан истефа
вердийи цчцн тцрк гошунларынын Даьыстандан вя Азярбайъандан
чыхарылмасына албай Мцрсял бяй (пашалыг она фяхри рцтбя кими
верилмишди. Гафгаз Ислам Ордусунун ляьв едилмяси иля бу Ордунун
бцтцн забитляри, о ъцмлядян Мцрсял бяй фяхри рцтбялярдян мящрум
олундулар. Анъаг мялумдур ки, юзцня «Бакы» тяхяллцсцнц сечмиш
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олан Мцрсял сонрадан эенерал рцтбясиня лайиг эюрцлмцшдц) рящбярлик едирди. О, инэилис гошунлары команданлыьына вердийи
мялуматда билдирирди ки, нойабрын 24-дяк Бакы ятрафында олан тцрк
гошунлары Биляъяридян гатарла йола салынаъагдыр. Даьыстанда олан
гцввяляр ися нойабрын 26-дяк Биляъярини кечмяли идиляр (128).
Лакин Бакы„Дярбянд дямир йолу хятти цзяриндяки кюрпцлярин хараблыьы цзцндян Даьыстандан дашынан гцввялярин сонунъу ешелону
Биляъярини нойабр айынын 29-да тярк етди.
Тцрк гцввяляринин Гарабаьдан чыхарылаъаьы тягдирдя вязиййятин
йенидян кяскинляшмямяси цчцн Нуру паша ора инэилис гошун бюлмяси эюндярилмяси барядя мясяля галдырды. Инэилис гошунлары команданлыьы бу мясяля иля разылашараг Гарабаьа щярби бюлмя
эюндярди вя бундан сонра орадакы тцрк гошунлары да Эянъяйя
дашынды (129).
Нойабр айынын 19-да тцрк гошунларынын щисся вя бирликляринин
командирляри Эянъядя идиляр. Гошунларын бюйцк яксяриййяти дя
артыг Эянъя ятрафына топлашмышдылар. Бурадан да онлар дямир йолу
васитясиля Азярбайъаны тярк етмяли идиляр. Щямин эцн эцнортацстц
шящяр бялядиййя идаряси Азярбайъанда юз хидмятлярини сядагятля
йериня йетирмиш олан тцрк забитляринин шяряфиня бюйцк бир зийафят
верди. Шящяр бялядиййя ряиси бу зийафяти ачараг онун тцрк забитляринин шяряфиня тяшкил едилдийини, Азярбайъан халгына эюстярдикляри
йардымлар цчцн онларын щеч вахт унудулмайаъаьыны билдирди. Бялядиййя ряисиндян сонра Мцрсял бяй вя диэярляри ъаваб нитги
сюйлядиляр. Ящмяд бяй Аьайев дя зийафятдя нитг сюйляди вя тцрк
гошунларынын Азярбайъана эялмяси иля Азярбайъанын мцстягиллийинин реаллыьа чеврилмясини ифадяли шякилдя зийафят иштиракчыларынын
нязяриня чатдырды. О, ейни заманда ялавя етди ки, тцрк гошунларынын
эялиши иля айаг ачан мцстягил Азярбайъанын горунмасы инди милли
гцввялярин гаршысында дайанан башлыъа вязифялярдян биридир.
Зийафятдя Нуру паша да узун бир нитг сюйляди. 15-ъи diviziya
командири Сцлейман Иззят бяй юз хатиряляриндя бу мягама тохунса да, тяяссцф ки Нуру пашанын чыхышынын тяфсилатыны вермямишдир.
Сцлейман Иззят бяй йазырды: « Бундан сонра Нуру паша чох узун
вя туранчылыьа тямас едян бир нитг сюйляди. Мцщяррир Рушен Яшряф
бяйин исрары иля Нуру пашадан шюйля бир мцсаидя истядим: «Мян
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щямян эедяъяйим цчцн бир кач сюз сюйлямяк мяъбуриййятиндяйям. Фягят сиз тякяддцм етдиниз. Бинаянялейщ мцсаидя едярсиниз
бян дя сюйлялим». Щямян айаьа галхды вя щазирана: «Бакы тяяррцзцндя булунан 38-ъи алай вя 56-ъы алай diviziya команданыдыр.
Дярбянди вя Петровску да кяндиси зябт етди. Гиймятдар цмярамыздандыр. Тягдим едирям» „ дейяряк мяни тягдим етди. Мян дя
ясэяръя бир кач сюз сюйлядим. Яз ъцмля бялядиййя ряисиня хитабян
дедим: « Йолларда эялиркян щеч бир шцщяда мязары эюрмядим.
Бялкя ялан юлцляримиз кырлардадыр. Бинаянялейщ бу шящидляримизи
топлатыныз вя мцнасиб бир йеря эюмцнцз. Бу шцщяда ичиндя щеч олмаса забитанымызын исимлярини вя фотографларыны гитяляриндян истяйиниз. Мямлякятинизин истиглалы уьрунда шящид олан бу гящряман аркадашларымызы мцстягбял тарихинизя кечириниз. Буну билхасся бялядиййя ряиси бяйдян риъа едирям»„дедим. Мющтярям ряис бяй бещямещал йапылаъаьыны вяд етди» (130).
Азярбайъанын мцстягиллийинин горунмасы, Азярбайъан халгынын
болшевик-дашнак зцлмцндян гуртарылмасы цчцн силащлы чарпышмаларда шящид олан тцрк щярбчиляринин сайы щеч дя аз дейилди. Тякъя
5-ъи Гафгаз diviziyaсынын Бакы шящяри азад едилдийи эцнядяк 1130
няфяря гядяр шящид вермишди. Бакы уьрундакы дюйцшля Азярбайъанда эедян мцщарибяйя гошулаn 15-ъи diviziyaнын 14„15 сентйабр тарихиндя мяруз галдыьы иткиляр беля иди: 11 забит йараланмыш,
84 ясэяр шящид олмуш, 347 ясэяр йараланмыш вя 73 няфяр ися иткин
дцшмцшдц. Бакы уьрундакы дюйцшлярдя Азярбайъанын милли гцввяляриндян ибарят олан тяк Маштаьа дястясиндя 11 няфяр шящид
олмуш, 44 няфяр ися йараланмышды(131). Диэяр милли дястялярдя ися
иткилярин сайы барядя дягиг мялумат йохдур.
5-ъи Гафгаз diviziyaсы яркани-щярб ряиси Рцшдц бяй бу diviziyaнын Азярбайъандакы щярби фяалиййяти щаггында йаздыьы мцфяссял
хатиряляринин сонунда гардаш кюмяйиня эялян тцрк гошунларынын
вердийи шящидлярля баьлы ашаьыдакы гейдляри етмишди: «Бешинъи
Гафгаз diviziyaсынын дюрд бучуг (йарым„ред.) айдан бяри Азярбайъанын истиглалы уьрунда чарпышараг вердийи шящид вя мяърущларын
ганлары иля суланан бу гардаш мямлякят торпаглары цзяриндя
Эянъядя, Эюйчай„Аьсу„Шамахы„Бакы шоссесинин щяр ики тяряфиндя, Мцсцслц„Кцрдямир„Кяррар„Щаъыгабул„Бакы дямир йолу
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бойунда, Гарабаьда вя Кцр нящри сащилляриндя халгын зийарятэащ
щалына гойдуьу бир чох мцтявази вя щязин мязарлара тясадцф олунур ки, иштя бунлар иргинин имдадына сеэиртян Анадолу мещметчийинин мцбаряк мязарыдыр. Яксяр йерлярдя мещметчикля бярабяр, гойун-гойуна йатан Азяри тцркляри дя вардыр» (132).
М.Я.Рясулзадя ися Азярбайъанда шящид олараг Азярбайъан
торпаьына тапшырылмыш тцрк щярбчилярини беля анырды: «...Сонра
мянщус бир ихтилал нятиъясиндя мязарлары мцнис галан Анадолу
мещметчикляри Бакыдакы шящадятляри иля Тцркийяйя йени бир сийаси
вцъуд ята едийорларды. Маддятян мцнси, фягят, мянян бцтцн гялблярдя мядфун булунан бу гящряман шящидляр йалныз Бакыдамыдырлар? Нахчывандан, Гарабаьдан, Шамахыдан, Эянъядян та Бакыйа гядяр бир йер вармы ки, орада бюйля бир фядакар йатмасын?!
Явят, Азярбайъанын щяр ъящятиндя шаирин тясвир етдийи «Сармашыглы бир мязар» булурсунуз ки, «гызлар, эялинляр» тяряфиндян зийарятэащ щалына гойулан бу мязар гардаш имдадына гошан
«ТЦРК» мязарыдыр» (133).
Дямир йолларында йаранан чятинликляр цзцндян тцрк гошун щиссяляринин тяхлийяси йеня бир гядяр эеъикди вя 1919-ъу ил йанвар айынын орталарында сонунъу тцрк гошун дястяси Аьстафадан гатарлара
йцкляниб Азярбайъан яразисини тярк етди. Бунунла да Гафгаз Ислам
Ордусу щярякаты баша чатды.
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NƏTĠCƏ
Беляликля, мювзунун юйрянилмяси бир даща эюстярди ки, мцстягиллийинин елан едилмяси яряфясиндя Азярбайъанда чох мцряккяб
иътимаи-сийаси вя щярби шяраит мювъуд иди. 1917-ъи илин февралында
чаризм цсули-идарясинин деврилмяси иля Русийа империйасынын зцлмц
алтында олан халгларын милли-азадлыг щярякатынын фяаллашмасына шяраит йаранса да, юлкядя щакимиййятя эялмиш олан Мцвяггяти щюкумят вя тезликля ону явяз етмиш Совет щюкумяти юз фяалиййяти иля
эюстярди ки, бу гурумларын Азярбайъана мцнасибяти йалныз декларатив характер дашыйыр. Яслиндя ися бир-бирини явяз едян щюкумятляр Азярбайъаны Русийадан айры тясяввцр едя билмир вя Азярбайъанын сонсуз сярвятляринин истисмар едилмяси цчцн милли-азадлыг
щярякатынын боьулмасына бюйцк сяй эюстярирдиляр. Совет щюкумятинин Азярбайъандакы дайаьы олан Бакы болшевикляри зор эцъцня
бурада щакимиййяти гясб едяряк Азярбайъанын милли гцввяляриня
диван тутдулар. Азярбайъанлылара вя тцркляря гаршы кцтляви вящшиликляр тюрядян ермяни-дашнак гцввяляриня дайагланан Бакы болшевикляри ямялляри иля дашнак гяддарлыьындан эери галмайан С.Шаумйанын рящбярлийи алтында яввялъя 1918-ъи ил март айынын сонунда
Бакыда бюйцк бир гырьын тяшкил етдиляр. Сонра бу гырьынлар Бакы
ятрафында, Шамахыда, Губада, Салйанда вя башга йерлярдя тякрар
олунду. Ифрат болшевик вя ермяни-дашнак гцввяляринин Эянъяйя
доьру ирялилямяси Азярбайъанын бцтцн ящалисини щягигятдя мящв
олмаг тящлцкяси гаршысында гойду. Бу гцввяляр гярбя доьру ирялилядикъя Зянэязур вя Гарабаьдакы миллятчи ермяни силащлы дястяляри, щабеля Шамахы„Шяки арасындакы ермяни йашайыш мянтягяляриндя тяшкил олунмуш силащлы дястяляр дя фяаллашыр вя азярбайъанлы
ящалийя гаршы щяйата кечирилян тяъавцзцн мигйасы бцтцн щядляри
ашырды. Азярбайъанын дахилиндя бу тяъавцзцн гаршысыны ала биляъяк
гцввя мювъуд дейилди. Йени йарадылмагда олан милли щярби гцввяляр ися кифайят гядяр тяшкилатланмамышды. Истяр милли-азадлыг
щярякатынын фяаллары, истярся дя бир сыра милли-иътимаи гурумларын
фяаллары бу вязиййятдян йеэаня чыхыш йолуну Тцркийядян кюмяк
алынмасында эюрцрдцляр. Бунун цчцн щяля 1917-ъи илин сонундан
башлайараг Тцркийя щюкумятиня мцхтялиф мцраъиятляр едилди. Ан710

ъаг Тцркийядян эюзлянилян кюмяйин мащиййяти вя характери иля
баьлы мцраъият едян гцввялярин щеч дя щамысы ейни мювгедя
дайанмырды. Бир сыра милли-иътимаи гурумларын фяаллары вя дини тямайцллц гцввяляр Азярбайъанын Тцркийяйя бирляшдирилмясиня
ъящд эюстярирдиляр. Милли-азадлыг щярякатынын фяаллары ися
Тцркийядян алынан йардымла Азярбайъанын там мцстягиллийиня наил
олмаг вя бу мцстягиллийи мющкямляндирмяк истяйи иля чыхыш
едирдиляр. Бунунла беля, бу мцхтялиф гцввяляр бир фикирдя йекдил
идиляр ки, Тцркийядян эюзлянилян кюмяк алынмаса, Азярбайъан чох
бюйцк тящлцкя иля цзбяцз галмалы олаъагдыр.
Азярбайъанда мювъуд олан шяраит Тцркийя щюкумяти тяряфиндян дя диггятля излянилирди. Османлы Тцркийясинин Гафгазла баьлы
сийасятинин формалашмасында хцсуси ролу вя тясири олан Янвяр паша
Азярбайъан халгына олан йардымлары Русийа тяркибиндя йашайан
мцсялман халгларына мцнасибятдя излядийи сийасятин тяркиб щиссяси
щесаб едирди. Янвяр паша вя онун мяслякдашлары Азярбайъаны,
Даьыстаны вя Орта Асийаны юзцндя бирляшдирян бюйцк бир Туран
дювлятинин йарадылмасы арзулары иля йашайырды. Бу бюйцк план тарихи
реаллыгла сясляшмяся дя, Янвяр паша тезликля Азярбайъана вя о
ъцмлядян дя Даьыстан мцсялманларына йардымлар эюстярилмяси
цчцн ямяли аддымлар атылмасына наил олду. Гярара алынды ки,
Азярбайъанда Османлы забитляринин рящбярлийи алтында бир орду
йарадылсын. Щямин ордунун ясас тяшкилати вя рящбяр вязифяляриня
тцрк забитляри тяйин едилмяли, ордунун сырави щейятини ися азярбайъанлылар тяшкил етмяли иди. Бу орду– Гафгаз Ислам Ордусу адландырылды вя онун команданы vəzifəsinə Янвяр пашанын гардашы Нуру
паша тяйин едилди. Нуру пашанын рящбярлийи алтында тцрк забитляри
1918-ъи ил май айынын сонларында Эянъяйя варид олдулар. Азярбайъана дахил олдуглары эцндян дя тцрк забитляри чох эярэин ямяли
фяалиййятя башладылар. Ермяни тяъавцзцнцн мигйасынын артмасы иля
баьлы олараг Нуру паша щейятиня дахил олан забитлярин бир нечясини
Нахчыванда вя Гарабаьда сахлады ки, орада йерли ящалидян ибарят
мцгавимят дястяляринин тяшкилиня рящбярлик етсинляр.
Нуру паша ейни заманда Азярбайъанда олан тцрк ясирляринин
рящбярлийи алтында тяшкил олунмуш мцгавимят дястяляриндян дя
ермяни тяъавцзцня гаршы мцбаризяйя ъялб едилмясиня хцсуси
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диггят йетирирди. Бунунла беля, мювъуд олан гцввялярля болшевик-дашнак гошунларынын Эянъяйя доьру щцъумунун гаршысыны сахламаг мцмкцн олмадыьыны Нуру паша да йахшы анлайырды. Йени
гцввялярин тяшкили ися хейли вахт тяляб едирди. Лянэлик эюстяриляъяйи тягдирдя болшевик-дашнак гошунлары Эянъяйя тамамиля йахынлаша билярдиляр. Она эюря Нуру паша Тцркийя Щярби Назирлийиня
Азярбайъана дюйцшян щярби гцввялярин эюндярилмяси зярурилийи
барядя мялумат верди. Беля бир истякля Азярбайъанын милли гцввяляри дя тякидля Тцркийя рящбярлийиня мцраъият едирди. Анъаг мювъуд бейнялхалг шяраитдя беля бир аддымы атмаг Тцркийя цчцн еля
дя асан дейилди. Биринъи Дцнйа савашында Тцркийянин мцттяфиги олмуш Алманийа Бакы нефтиндян пай алмаг наминя Тцркийянин Гафгаз сийасятиня гаршы чох кяскин мювге тутмушду. Тцркийянин
Азярбайъандан вя Гафгаздан сыхышдырылмасы цчцн Алманийа бцтцн
тязйиг васитяляриня ял атырды. Бу тязйигляр Бакы шящяри азад едилян
эцня гядяр давам етди. Щямин тязйигляр ня гядяр тясирли олса беля
Тцркийя рящбярлийи щеч дя Азярбайъана йардым эюстярмякдян имтина етмяк фикриндя дейилди. 1918-ъи ил май айынын 28-дя Азярбайъан юз мцстягиллийини елан етдикдян сонра Азярбайъанла Тцркийя
арасындакы ялагяляр дювлятлярарасы мцнасибятя чеврилди. 1918-ъи ил
ийун айынын 4-дя Азярбайъанла Тцркийя арасында мцгавиля имзаланды вя щямин мцгавилядя ики дювлят арасында щярби тящлцкя
мювъуд олдуьу вахт гаршылыглы ямякдашлыг барядя маддяйя уйьун
олараг 5-ъи Гафгаз diviziyaсы Азярбайъана эюндярилди. Бу diviziya
щяля Азярбайъана чатмамышдан яввял Азярбайъан яразисиндя
гаршы дайанан гцввяляр арасында дюйцшляр башламышды. Болшевик-дашнак гцввяляри Бакы„Шамахы„Эюйчай шоссе йолу иля Гарамярйямя, Бакы„Эянъя дямир йолу иля Кцрдямиря чатмышды. Бакы
Советинин рящбярлийи юз гаршысына беля бир мягсяд гоймушду ки,
Азярбайъана эялмиш тцрк гошунлары фяал дюйцшляря гошулана кими
Йевлах йахынлыьында, Кцр чайы цзяриндян кечян кюрпцнц тутсунлар
вя бунунла да, Гафгаз Ислам Ордусу щиссяляринин ирялийя щярякят
имканларыны мящдудлашдырсынлар.
Азярбайъан юз мцстягиллийини елан ется дя, онун мювъудлуьу
яслиндя, чох ъидди бир тящлцкя иля гаршылашмышды вя яэяр Гафгаз
Ислам Ордусунун сямяряли дюйцш фяалиййяти олмасайды, бу мцс712

тягиллийин горунмасы яслиндя, реаллыгдан узаг иди. Гафгаз Ислам
Ордусунун беля бир тарихи фяалиййяти онун команданы Нуру пашанын, Тцркийянин щярбиййя назири Янвяр пашанын вя бцтцнлцкдя Тцркийя щюкумятинин Азярбайъанла баьлы гятиййятли мювгейинин ямяли нятиъяси иди. Тцрк щярбчиляринин Азярбайъан яразисиндя башга
ъябщялярдя растлашмадыглары чятинликлярля гаршылашсалар беля, онларын язмкарлыьы вя бцтцн эцълярини сяфярбяр етмяляри юз мянтиги нятиъяси иля сона чатды. Азярбайъан яразисинин болшевик-дашнак гошунларындан тямизлянмясиндя йени тяшкилатланмагда олан милли
гцввялярин фяалиййятини гиймятляндирмямяк олмаз. Азярбайъан
korpusunun команданлыьынын, бцтцнлцкдя ися эянъ Азярбайъан
щюкумятинин ардыъыл фяалиййяти Тцркийянин йардымлары иля бирликля
цмуми бир ахына чевриляряк мцстягиллийин горунмасы йолунда кечилмяз сипяр олду.
Тяшкил олундуьу андан Гафгаз Ислам Ордусу команданлыьынын
гаршысында чох мцщцм вя чятин вязифяляр дайанырды. Бир тяряфдян
Азярбайъанын милли щярби гцввяляри йенидян гурулмалы, тяшкилатланмалы, чаьырыш вя сяфярбярлик иши ъанландырылмалы, милли кадрларын
щазырлыьына диггят йетирилмяли, Гафгаз Ислам Ордусунун тяминат вя
тяъщизат мясяляляри щялл едилмяли, диэяр тяряфдян дя гярбя доьру
сцрятля ирялиляйян дцшмян гцввяляринин гаршысы алынмалы, сонра ися
бцтцнлцкдя Азярбайъан яразиси дцшмяндян тямизлянмяли иди. Бу
вязифялярин иърасынын чятинлийи башлыъа олараг онда иди ки, онлар
щамысы ейни вахтда щяйата кечирилмяли иди. Щямин мясялялярин бязиляринин щяллиндя мцяййян эярэинликляр мейдана чыхса да, бцтцнлцкдя онларын иърасы цчцн конкрет вя мягсядйюнлц тядбирляр щяйата кечирилирди. Гаршыйа гойулан мягсядин ялдя едилмяси дя бу истигамятдя ямяли ишлярин эюрцлдцйцня бир сцбутдур.
Щяр шейдян яввял Азярбайъан korpusunun гурулушунда
мцяййян дяйишикликляр едилди. Яввялки щисся вя бюлмяляр шяхси щейятинин азлыьы цзцндян йа ляьв едилди, йа диэяри иля бирляшдирилди, йа
да йенидян гурулду. Бцтцн республикада чаьырыш шябякяси йарадылды
вя бу иш бир системя салынды. Чаьырыш вя сяфярбярлик ишини низамлайаъаг хцсуси ямр, гярар вя ганунлар гябул едилди. Азярбайъанын
милли щиссяляриндян гейри-мцсялман кадрлар узаглашдырылды. Ордуда
онлары явяз едяъяк кадрларын щазырланмасы цчцн Атиф бяйин рящ713

бярлийи алтында яввял Милли щярбиййя мяктяби, сонра ися кичик командир щейятини щазырлайан мяктяб фяалиййятя башлады. Тцрк гошунлары щяля Азярбайъанда икян бу мяктяблярин щяр икисинин бурахылышы олду.
Азярбайъанын милли ордусунун тяшкилатланмасы да сцрятля апарылды. Гафгаз Ислам Ордусу команданлыьынын рящбярлийи алтында 6
пийада алaйы йарадылды вя щямин алайлар ики дивизийада бирляшдирилди.
Бундан башга, 3 сцвари алайы вя ялавя йардымчы вя хидмят щиссяляри йарадылды. Пийада алайларынын вя diviziyaларынын рящбярликляриня тяърцбяли тцрк забитляри тяйин едилдиляр. Азярбайъан korpusunun команданлыьы ися яввялляр олдуьу кими, ясасян, азярбайъанлы
забитлярдян ибарят иди.
Гафгаз Ислам Ордусунун тяшкилатланмасынын илкин чятинликляри
ъябщядя мцяййян эярэинлийин йаранмасы иля бир вахта дцшся дя,
гыса вахтдан сонра бу эярэинлик арадан галдырылды. Ъябщя хяттиндя
баш верян илк уьурсузлугларын Гафгаз Ислам Ордусу команданлыьы
тяряфиндян ъидди шякилдя арашдырыlмасы, бу уьурсузлуглара йол ачан
сябяблярин арадан галдырылмасы истигамятиндя вахтында, чевик вя
дцшцнцлмцш тядбирлярин щяйата кечирилмяси гошунларын дюйцш
гцдрятини хейли артырды. Доьрудур, дюйцшлярин эетдийи вахтларда
Гафгаз Ислам Ордусу гцввяляриндя ъяббяханайа вя ярзаьа, хцсусян дя суйа бюйцк ещтийаъ вар иди. Бунунла беля, Гарамярйям
ятрафындакы илк ъидди уьурсузлуглардан сонра щярби тяшяббцсц яля
алан Гафгаз Ислам Ордусу гцввяляри Бакыйа гядяр уьурлу бир
йцрцш щяйата кечирдиляр.
Дюйцшляр, ясасян, ики истигамятдя апарылырды. Эюйчай„Шамахы„Бакы шоссе йолу бойунъа вя Эянъя„Бакы дямир йолу хятти
бойунъа. Бундан башга, Кцр чайына нязарятин болшевикляр тяряфиндян яля кечирилмясиня йол верилмямяси цчцн Салйан йахынлыьында,
чай бойунъа бир дястя йерляшдирилмишди. Щямин дястя дя бу истигамятдя болшевик-дашнак бюлмяляри иля бир нечя дяфя дюйцшя эирмишди.
Дямир йолу хятти бойунъа дюyцшян гцввялярə, ясасян, милли
гцввяляр дахил иди вя Бакы ятрафына чатана кими бу дястяйя Щябиб
бяй Сялимов рящбярлик едирди. Дюйцшляр бир нечя истигамятдя апарылса да, онларын эедиши Гафгаз Ислам Ордусу команданлыьы тяряфин714

дян чох ъидди шякилдя низамланырды. Мцяййян вахтларда щисся вя
бюлмялярин мягсядйюнлц йердяйишмяляринин апарылмасы иля бу вя
йа диэяр истигамятдя гцввя цстцнлцйц йарадылыр вя дцшмянин
мцгавимяти гырылырды. Бакы болшевикляри Гафгаз Ислам Ордусунун
щцъумларынын гаршысыны алмаг цчцн Иранда олан рус ордусу казак
дястясинин рящбяри Л.Бичераховла сювдяляшмяйя эириб онун дястясини Азярбайъана эятирсяляр дя, цмид етдикляри нятиъяни ялдя едя
билмядиляр. Ня Л.Бичерахов юз дястяси иля Бакы болшевикляринин
цмидини доьрултду, ня дя Бакы Совети гцввяляри тяряфиндян Совет
Русийасындан алынан кцлли мигдарда щярби йардым ъябщядя бир
дюнцш йаратды. Гафгаз Ислам Ордусунун гятиййятли дюйцшляри болшевик-дашнак гошунларынын бцтцн потенсиалыны мящв етди. Türk–Azərbaycan гошунларынын Бакыйа йахынлашмасы ися Бакы Совети щюкумятини няинки щярби ъящятдян, ейни заманда сийаси ъящятдян дя
ифласа уьратды. Бакы Халг Комиссарлары Советини явяз едян «Сентрокаспи диктатурасы» тезликля вязиййяти дцзялтмяк вя Бакынын
Азярбайъан щюкумятинин ялиня кечмясиня йол вермямяк цчцн
Ирандакы инэилис гошунлары команданлыьындан щярби йардым истяди.
1918-ъи ил август айынын яввялляриндя эенерал Денстервилин рящбярлийи алтында Бакыйа эялян инэилис гошун дястяси шящярин мцдафия
хяттиндя мцяййян дяйишиклик йаратса да, Гафгаз Ислам Ордусу
гцввяляринин уьурлу щцъумунун гаршысыны сахламаг мцмкцн олмады.
Бакы шящяринин азад едилмяси Гафгаз Ислам Ордусунун щяйата
кечирдийи ян уьурлу вя тарихи дюйцш иди. Бу дюйцшцн эюзлянилян
нятиъя иля баша чатмасы цчцн чох ъидди вя дцшцнцлмцш бир план гурулмуш, дюйцшцн бцтцн деталлары нязяря алынмышды. Мцмкцн ола
биляъяк уьурсузлуьа йол верилмямяси цчцн ещтийат тядбиляр
планлашдырылмыш, щисся вя бюлмялярин щяр бир щярякяти кифайят гядяр
сыьорталанмышды. Бцтцн бунларын нятиъяси иди ки, Бакы цзяриня гяти
щцъумун еля илк эцнц дцшмян гцввялярин мцгавимяти тамамиля
гырылды вя инэилис бюлмяляри еля щямин эцн шящяри тярк етдиляр.
Бакы шящяри азад едилдикдян сонра Гафгаз Ислам Ордусу щиссяляри Гарабаьа йеридилди вя бурадакы ермяни силащлы дястялярiня
эцълц зярбя вурулду. Анъаг Османлы Тцркийясинин мцттяфигляри иля
бирэя Биринъи Дцнйа савашында мяьлуб олмасы вя Мудрос ба715

рышыьынын имзаланмасы Гарабаь щярякатыны бцтцнлцкля баша чатдырмаг имканы вермяди. Ады чякилян барышыьын шяртляриня ясасян Тцркийя юз гошунларыны Азярбайъандан чякмяк мяъбуриййяти гаршысында гaldı. 1918-ъи илин сонуна кими тцрк гошун щиссяляри демяк
олар ки, Азярбайъан яразисини тярк етди. Лакин Гафгаз Ислам Ордусунун бир нечя айлыг фяалиййяти Азярбайъан тарихиндя чох мцщцм
вя ящямиййятли изляр бурахды. Азярбайъан юз мцстягиллийини горуйуб сахлайа билди. Бир нечя ай ярзиндя апарылан ганлы дюйцшлярля
Азярбайъан вя тцрк халгларынын гардашлыг тарихиня йени гящряманлыг сящифяляри йазды. Başlıcası isə Azərbaycan Ordusunun formalaşdırılması istiqamətində ilk və mühüm addımlar atıldı.
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