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ANTANT ülKElErİ (GAlİp İTİlâf DEvlETlErİ - MİrAS) TArAfINDAN 11 OCAK 1920 TArİHİNDE AzErbAYCAN’IN bAğIMSIz-
lIğININ TANINMASINDAN SONrA ruSYA SOvYET fEDErATİf SOSYAlİST CuMHurİYETİ DIŞİŞlErİ bAKANI G.v.ÇİÇErİN TA-
rAfINDAN 23 OCAKTA bAKü’YE bİr NOTA GöNDErİlDİ. 

Notada, denikin’e (denikin, ekim 
devriminden sonra Bolşevikle-
re karşı mücadele eden Beyaz 

harekatının lideri - Miras) karşı mücadele 
önerisine Azerbaycan tarafından “rus-
ya’nın iç işlerine karışmak istememesi” 
şeklinde verilen ya nıt “Azerbaycan’ın 
denikin’e karşı mücadele etmek isteme-
diği” şeklinde yorumlanmıştır. Önemli 
hususlardan biri de Kafkas ülkelerinin 
bağımsızlığının Polonya, Finlandiya 
ve Baltık cumhuriyetlerinden farklı 
olarak Sovyet Rusyası tarafından ta-
nınmamış olmasıydı. Oysa milliyetçi 
Denikin rejimi bile Azerbaycan’ın 
bağımsızlığını tanımıştır. Buna göre 
de 1 Şubat 1920 tarihinde F.h.hoyski’nin 
G.V.çiçerin’e yazdığı mektupta Azerbay-
can’ın bağımsızlığının tanınması konu-
sunda açık ve belirgin bir fikir ortaya 
koyma talebinde bulunuluyordu. krem-
lin'deki Bolşevikleri ise güya denikin’le 
mücadelenin  komşuların bağımsızlı-

ğını tanımaktan daha önemli olduğu 
izlenimini sergilemeye çalışıyorlardı. 
kızıl Ordu ise adım adım güneye doğru 
ilerliyordu. rusya’da ve onun Azerbay-
can’daki “beşinci kolu”nda propaganda 
faaliyetleri yoğunlaşıyordu.  2 Şubatta 
“Tüm-rusya Yürütme komitesi ve halk 
komiserleri Sovyetinin Faaliyetine dair” 
raporda lenin açık bir şekilde şunu ifa-
de etmiştir:“Biz Gürcistan ve Azerbaycan’a 

Denikin’e karşı anlaşma imzalamalarını 

önerdik. Onlar, başka bir devletin içişlerine 

müdahale etmedikleri gerekçesiyle bunu 

geri çevirdiler. Biz, Gürcistan ve Azerbaycan 

işçi ve komünistlerinin bu olaya nasıl tepki 

vereceklerine bakacağız.”1

1920 yılı şubatın sonu – martın  başla-
rında yeniden daha öncekilerine benzer 
notalar mübadelesi yaşandı. Tek fark bu 
dönemde rus ordularının Azerbaycan sı-
nırlarına doğru ilerlemesi idi. Azerbaycan 
hükümetinde ise yaklaşan tehlikeyle ilgili 
görüş ayrılığı vardı. Şubat 1920 yılında 

tesis edilmiş Azerbaycan komünist (Bol-
şevik) Partisi bu durumdan yararlanarak 
darbe yapmaya hazırlanıyordu. Şubat 
ayında Rusya Dışişleri Komiserliğin-
de Azerbaycan’ın bağımsızlığını tanı-
ma konusu müzakere edilmekteydi. 
Sonuçta Bakü’de ve Rusya’da faali-
yet yürüten Müslüman Bolşeviklerin 
görüşleri de dikkate alınarak hiçbir 
şekilde Azerbaycan’ın bağımsızlığını 
tanımama kararı alınmıştır.

rusya’nın Azerbaycan’a ilişkin tutu-
mu siyasi olmaktan ziyade ekonomik idi. 
1920 yılı yazında iç savaş sona erdi. kar-
şıda ülkenin dağılmış ekonomisini ihya 
etmek gibi ağır bir vazife duruyordu. Bu-
nun için büyük miktarda petrole ihtiyaç 
vardı. 17 Martta V.İ.lenin kafkas Cephesi 
Askeri devrimci Sovyete yazdığı telgrafta 
açık şekilde Bakü’nün işgal edilmesi ge-
rektiğini vurguluyordu: “Bakü’yü almak 

bizim için çok ama çok önemlidir. Tüm 

gücünüzü ona yöneltin…” rusya devlet 

Sovyet Rusya’sının askeri gemileri Bakü limanında. Mayıs 1920

1 V.İ.Lenin Azerbaycan Hakkında, Bakü, 1970. s.156.
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2 Bakü’nün alınmasına ve saldırı hazırlıkları arifesinde tedbirli olmakla ilgili V.İ.Lenin’in G.K. Orjonikidze’ye yazdığı telgraf.. 
17.03.1920 y. // Rusya  Devlet Sosyal ve Siyasi Tarih Arşivi (bundan sonra RDSSTA – RDSSTA), f.85, l.13, d.1, v.1

3 Mustafazde R.. İki Cumhuriyet. Azerbaycan-Rusya İlişkileri (1918–1920), Moskova 2006. s.97
4 M. Tuhaçevski, S.Orjonikidze ve Zaharov -  XI. Kızıl Ordu komutanına. 21.04.1920 г.// RDSSTA, f.85, l.8, d.1, v.79-79 

çifte.
5 Kafkas Cephesi Komutanlığının   Direktifine Ek, No: 490 XI Kızıl Ordu Komuta Makamına. 23.04.1920 y.// RDSSTA, 

f.85, l.8, d.1, v.81.
6 G.K. Orjonokidze’nin Telgrafı – V.İ.Lenin’e ve G.V.Çiçerin’e, Bakü’deki durumla ilgili olarak. 23.04.1920 y. // RDSSTA, 

ф.85, оп.13, д.6, л.1.
7 Ç. İldırım – Azerbaycan Hükümetine ve Parlamentosuna. 28.04.1920 y. // RDSSTA, f.85, l.27, d.313, v.20.

Sosyal ve Siyasi Tarih Arşivinde bulunan 
ve V.İ. lenin’in el yazısıyla yazdığı bu telg-
rafın bir kopyasına ise G.k. Orjonikidze 
şöyle bir not düşmüştür: “Telgraf Bakü’ye 
saldırı hazırlıkları dönemine aittir.”2 V.İ.le-
nin’in bu telgrafı sonrası Azerbaycan’ın iş-
gali ile ilgili faaliyetler başlatıldı. Sınır bo-
yunca askeri yığınak yapılmaya başlandı.

Azerbaycan’da esen kuzey rüzgarları 
durumu gerginleştirdi. Saldırı öncesi 
Moskova’ya gitmiş  Ermeniler Azer-
baycan hükümetinin yıkılmasına 
yardım edeceklerini vaat ederek kar-
şılığında “hediye” olarak toprak is-
tediler. kuşkusuz ki, karabağ’daki mart 
ayaklanması Bakü’yü koruyan ordunun 
önemli kısmının karabağ’a kaydırılma-
sına neden olmuştur. Bu olaydan kısa 
süre sonra gerçekleşen XI. kızıl Ordu 
saldırısı ortak planın bir parçası idi. Mart 
1920’de karabağ’ın dağlık bölgesinde 
ermenilerin ayaklanması, ermenistan’ın 
Gazah ve nahçıvan yönünden saldır-
masının tek amacı vardı. Azerbaycan 
ordusunu Bakü’den ayırmak. 

Bunun yanı sıra Moskova darbe pla-
nını hazırlarken yerli Bolşeviklere daha 
fazla güveniyordu. rusya komünist (Bol-
şevik) Partisi ve Türkistan komisyonu üye-
si Y.e.rudzutak lenin, rıkov ve çiçerin’e 
gönderdiği telgrafta şunları öneriyordu: 
“Bakü’deki gergin husus Ermeni-Tatar 
(Tatar müslüman Azerbaycanlılara 
deniyordu – Miras)  ilişkileridir. Hü-
kümet Tatarlara güveniyor. Darbe, 
sadece Müslümanlara dayanarak ya-
pılabilir. Bunun yanında her hangi bir 

Ermeni her hangi bir makama atan-
mamalıdır.”3 

Böylece, dış istikrarsızlık tehdine iç 
istikrarsızlık da eklendi. Azerbaycan hü-
kümeti istifa etti. kriz daha da derinleşti.  
Fakat eski kabine yeni hükümet oluştu-
rulana dek faaliyetine devam ediyordu.  

18 nisanda Guba kazası reisi  Azer-
baycan sınırı yakınında rus ordularının  
toplandığına dair rapor sundu. “21 ni-
san kafkas ordusu komutanlığı XI. kızıl 
Ordu ve Volga-hazar deniz Filosunun 
komutanlığına 490 no’lu bir direktif gön-
dermişti. Bu direktifte Azerbaycan ordu-
sunun esas güçlerinin Batı bölgesinde 
bulunduğuna dair bilgi yer alıyordu. Bu 
belge doğrultusunda XI. Ordu ve Vol-
ga-hazar deniz Filosu komutanlığı - M.
Tuhaçevski, S. Orjonikidze ve Zaharov şu 
emri verdiler: “27 nisanda Azerbaycan 
sınırı geçilsin, beş gün içinde Bakü-Yala-
ma operasyonu tamamlansın”. 21 nisan 
1921’den 22 nisana geçen gece XI. kı-
zıl Ordu komutanlığına yine bir telgraf 
gönderilmişti. Bu telgrafta Bakü’nün işgal 
planı net bir şekilde açıklanmıştır”.4

23 nisanda 490 no’lu direktifde aşa-
ğıdaki değişiklik yapılmıştır: “XI. Kızıl Ordu

nun görevi sadece Bakü’ye değil Azerbay

can’ın tümüne sahip olmaktır”.5  
Aynı günde G.k.Orjonikidze G.V.çi-

çerin’e Azerbaycan’daki olayları aşağıda-
ki şekilde karakterize eden bir mektup 
göndermişti: “Bakü’de durum halihazırda 
şöyledir: İttihatçıların, sosyalistlerin ve 
diğer partilerin temsilcileri hükümetten 
çekilmişler. Böylece Usubbeyov hükü-

meti sadece Müsavatçılardan ibarettir. 
Türkiye’nin milli kurtuluş harekatının li-
deri Mustafa kemal Paşa Türkiye sınırını 
İngilizlerin saldırısından koruması ama-
cıyla Azerbaycan hükumetinden Sovyet 
ordusunun Türkiye sınırına gelmesine 
müsaade etmesini istemektedir. Bakü’ye 
kan dökülmeden girmek ve onu bir Sov-
yet şehri ilan etmek de mümkündür. 
nerimanov Bakü’ye çok ama çok lazım. 
Sizden yarın onu bize göndermeyinizi 
çok rica ediyorum.”6

27 nisan’da saat 16.00’da rus ordusu-
nun (Bileceri tren istasyonuna Bakü civa-
rında bir kasaba) dayanmış, Azerbaycan 
komunist (Bolşevik) Partisi Merkezi komi-
tesi ve kafkas diyar komitesi Bakü büro-
su iktidarı teslim etmesi için Azerbaycan 
parlamentosuna ültimatom vermişlerdir. 
nisan ayının 27’den 28’ine geçen gece-
nin birinci yarısında henüz oluşmamış 
Sovyet Azerbaycanının kırmızı donan-
ma komutanı çingiz Ildırım’ın imzasıyla 
Azerbaycan hükümetine ve parlamen-
tosuna şu ültimaton verilmiştir: “Azer

baycan Sovyet Sosyalist Cumhuriyeti Kızıl 

Donanması size hakimiyeti derhal yoldaş 

N. Nerimanov’un başkanlığındaki Sovyet 

işçi ve köylü hükümetine vermenizi talep 

ediyor. Bu durumda kızıl donanma milli-
yetine bakılmaksızın Bakü şehrinde istik-
rar ve barışı sağlayacağına güvence verir. 
Mektup alındıktan sonra 2 (iki) saat için-
de yanıt verilecektir. Aksi durumda  ateş 
açılacaktır».7 27 nisanda parlamentonun 
son oturumuna M.e.resulzade başkanlık 
etti. keskin tartışmalar sırasında sosyalist-

Tarih Bilinci
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ler ve onlara yakın olan gruplar hakimi-
yetin Bolşeviklere teslim edilmesine dair 
talebe katıldılar. O akşam M.e.resulzade 
şöyle diyordu: “Bu ültimatomu kabul et

mek ve Bolşeviklere teslim olmak için hiçbir 

zaruret yok. Biz bu ültimatomu nefretle 

reddediyoruz... Bu meclis bağımsızlığımızı 

göz bebeği gibi korumaya yemin etmiştir. 

Eğer bu ültimatomu kabul ederse o zaman 

bu, hakimiyeti kendini dost olarak gösteren 

düşmana teslim etmek olacaktır”8

M.e.resulzade ve diğerlerinin itiraz-
larına rağmen parlamento saat 23.00’da 
hakimiyetin barışçıl yoldan Bolşeviklere 
teslim edilmesine dair karar aldı. hü-
kümet faaliyetine son verdi. O zamana 
dek Bakü’deki tüm anahtar mevziler, 
hükümet binaları ve önemli tesisler 
işgal edilmişti. M.e.resulzade bu ko-
nuda şöyle yazıyordu: “Maalesef biz ‘Bir 
kere yükselen bayrak bir daha inmez’ 
ilkesini unutmuştuk. kendi canımız ve 
malımızdan korkarak biz bağımsızlık 
bayrağını bir parça kırmızı kumaşa de-
ğiştik.” Oylama sonucunda parlamen-
to, hakimiyetin Azerbaycan komünist 
(Bolşevik) Partisine verilmesine dair oy 
çokluğuyla karar aldı.  Aşağıdaki içerik-
te bir metin kabul edildi: “Sizin 27 nisan 
tarihli mektubunuzu müzakere ederek, 
mevcut durumu göz önünde bulundu-
rarak ve aşağıdaki hususlarla ilgili teklif-
lerinizin seçtiğimiz komisyonca dikkate 
alındığını ifade ederek Azerbaycan par-
lamentosu oy çokluğuyla iktidarı aşa-
ğıdaki şartlara uymayı vadeden Müslü-
man komünistlere devredilmesine dair 
karar almıştır:
1. Sovyet hakimiyeti tarafından yöneti-

lecek Azerbaycan’ın tam bağımsızlığı 
korunacaktır;

2. Azerbaycan komünistleri tarafından 
oluşturulan hükümet geçici bir birim 
olacaktır. 

3. Azerbaycan’ın nihai yönetim biçimi 
her hangi bir dış baskıdan bağımsız 
olarak Azerbaycan’ın yüksek yasama 
erki olarak  işçi, köylü ve askeri vekiller 
Sovyeti tarafından belirlenecektir.

4. hükümet kurumlarındaki tüm me-
murlar görevlerine devam edecekler, 
sadece üst düzey makamların yöne-
ticileri değiştirilecektir;

5. Yeni oluşturulan komünist hükümet 
- hükümet ve parlamento üyelerinin 
can ve mal dokunulmazlıklarını gü-
vence altına alacaktır;

6. kızıl Ordunun  Bakü’ye girmesine 
müsaade etmeyecektir;

7. Yeni hükümet kaynağı nereden ge-
lirse gelsin, Azerbaycan’ın bağımsız-
lığına karşı yönelmiş tüm dış güçlere 
karşı mücadelede kesin önlemler 

alacak ve  elinde bulunan her türlü 
araçları kullanacaktır.”9 
Azerbaycan’da iktidara el koymuş 

Bolşeviklerin attıkları ilk adım Bakü’deki 
diplomatik temsilcileri gözaltına almak 
oldu.10 Yaklaşık 400 diplomat gözaltı-
na alınmış bulunuyordu.11 A.Mikoyan 
daha sonar bu  olayla ilgili yazacaktı: “he-
nüz haçmaz istasyonundayken elimize 
bir yeni Bakü gazetesi geçti. Gazeteden, 
27 nisan akşamı Azerbaycan hüküme-
tinin Bakü’de yabancı temsilciler için bir 
kabul düzenlediğini okuduk. Ben Yefre-
mov’a “ Bileceri’yi işgal etmek ve diplo-
matların Bakü’den gidebilecekleri demir-
yolunu kapatmak ve Tiflis’e kaçmalarına 
engel olmak iyi olurdu” dedim. O saate 
baktı, düşündü ve dedi: “Galiba yetişiriz. 
Onlar kaçamazlar. diplomatlar Bakü’yü 
terk etmeden biz onları gözaltına aldık”12

Avrupa’daki Azerbaycanlı delegeler 
28 nisanda Müttefik devletlerin Yüksek 
konseyine, İtalyan hükümetine, ro-
ma’daki yabancı elçilere nota vererek 

Sovyet askeri birlikleri Bakü’ye girerken. Nisan 1920. Film arşivinden bir kare

8 C.Həsənov (Həsənli).Ağ ləkələrin qara kölgəsi, Bakü, 1991. s.95–96.
9 Azərbaycan Demokratik Respublikası (1918–1920). Parlamento. Stenografik Raporlar. II cilt , Bakü, 1998. s.978–979.
10 Commissariat de la République Française au Caucase. Monsieur de Martel Commissaire français au Caucase à Son 

Excellence Monsieur Millerand Président du Conseil Ministre des Affaires Etrangères. Le 24 mai 1920.// Ministère des 
Affaires Etrangère de France, Archives Diplomatique, vol. 639, folio 77

11 Information Renseignements sur Bakou. Le 25 août 1920. // Ministère des Affaires Etrangère de France, Archives Diplo-
matique, vol. 639, folio 158

12 Mikoyan А.И. Anılar. XI. Ordu Bakü’ye Gidiyor. 23.01.1967 y.// RDSSTA, f.84, l.3, d.237, v.120-121.
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Azerbaycan’ın yeniden bağımsızlığa 
kavuşacağına ümit ettiklerini bildirdiler. 
Fakat tüm bunlar hiçbir sonuç vermedi. 
Azerbaycan’ın Rusya tarafından işga-
line Antant ülkeleri kayıtsız kaldılar. 

nisan 1920’de Azerbaycan’ın Bolşe-
vikler tarafından işgali ve sonraki Sovyet-
leştirme politikaları gerçek anlamda bir 
faciaya dönüştü. Uygulanan kitle terörü 
sonucunda AdC döneminde aktif faali-
yet göstermiş on binlerce Azerbaycanlı 
öldürüldü. Sadece  28 Nisan 1920’den 
ağustos 1921 yılına dek Azerbay-
can’da 48 bin kişi Bolşevik terörünün 
kurbanı oldular.13 16 Mayıs 1920 yılında 
Bakü’ye gelen n.nerimanov dehşet için-
de  Azerbaycan’da “kutsal Sovyet da-
vasından” her hangi bir şey kalmadı-
ğına kanaat getirdi.  XI. Kızıl Ordunun 
siyasi şube başkanı V.Pankratov’un 
her hangi bir kararı tartışmasız kabul 
edilerek uygulanıyordu. Bu konuda 
M.e.resulzade doğru yazıyordu: «Azer

baycan’ın gerçek diktatörü baş cellat Pnak

ratov idi. Hiç kimse onun emirlerine karşı 

gelemezdi”.14

neriman nerimanov 15 eylül 1921’de 
lenin’e “Azerbaycan’da Sovyet hakimiye-
tinin İnşası” konulu raporunda durumun 
düzeltilmesini arzu ettiğini yazıyordu. Bu 
raporun içeriği kısa bir ifade ile özetle-
nebilir: Azerbaycanlılara göre “Azer-
baycan’ı yabancılar yönetiyor”.15 1920 
yılında Sovyetleşmenin getirdiği en 
büyük felaketlerden biri Musavat 
hükümeti döneminde tartışmalı olan 
topraklar Azerbaycan’ın komşularına, 
hatta Sovyet hakimiyetini tanımayan 

komşularına peşkeş çekilmiştir. 1920 
yılının temmuz ayında Güney kafkas-
ya’nın en etkili Bolşevikleri  - Azerbaycan 
devrim komitesi Başkanı n.nerimanov,  
rusya komünist (Bolşevik) Partisi kafkas 
Bürosu üyesi M.Mdivani, Azerbaycan ko-
münist (Bolşevik) Partisi Merkezi komite-
si üyeleri A.Mikoyan ve V.naneyşvili, XI. 
Ordu Askeri konseyi üyeleri Y.Vesnik, M. 
levandovski ve İ.Mihailov’un imzaladık-
ları ve rusya komünist (Bolşevik) Partisi-
ne unvanlanmış belgede şu husus vur-
gulanmıştır: “karabağ Musavat hükümeti 
döneminde tamamen Azerbaycan’ın sı-
nırları içinde idi.16 Buna rağmen karabağ 
yapay bir sorun olarak kalmaktaydı. Azer-
baycan toprak bütünlüğü açısından teh-
dit oluşturan karabağ’ın dağlık kısmına 
1923 yılında özerklik statüsü verildi.  Bu 
konudaki tartışmalar başlarken n.neri-
manov V.İ.lenin’e şöyle diyordu: “Ben açık 
söylüyorum: karabağ’la ilgili  kararlarıyla 
merkez bizim elimizdeki silahımızı aldı. 
Yani bununla Müslüman komünistlerin 
Azerbaycan’ı güya rusya’ya sattıklarına 

dair “Musavat”ın her zaman tekrarladı-
ğı provokatif söylemine hak kazandırdı. 
Onlara göre rusya aynı zamanda erme-
nistan ve Gürcistan’ın bağımsızlığını ta-
nımış ve nedense Azerbaycan’da Sovyet 
hakimiyetinin tesisi edilmesinden ön-
ceki dönemde tartışmasız olarak Azer-
baycan’a ait bir bölgeyi tartışmalı hale 
getirmiştir.”17 Şüphesiz ki, tüm bunlar 
N. Nerimanov’un Bolşevizme olan 
güvenini temelli sarsmıştır. Ölümün-
den kısa süre önce o bu yanlışını itiraf 
ettiğini açık bir şekilde yazmıştır. 

Azerbaycan demokratik Cumhuri-
yeti 1918-1920 yıllarında sadece siyasi 
ve toplumsal düşünceye değil, tarihin 
sonraki gelişimine etki yapan zengin dü-
şünceler hazinesi idi.  Yetmiş yıldan fazla 
bir müddette Sovyet Azerbaycan’ının 
başlıca görevinin insanların hafızasındaki 
AdC’nin toplumsal kalkınma, demok-
ratik ilkeler ve evrensel değerlerle ilgili 
politik ve kültürel başarılarını unutturma 
çabası tesadüf değildir. 

Sovyet askeri birlikleri Bakü’ye girerken. Nisan 1920. Film arşivinden bir kare
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13 Daha kapsamlı bkz: İbrahimli F. Aprel işğalı: Azərbaycanda siyasi və milli tədbirlər // ADR tarixinin 
problemləri. Bakı, 1998. s.19–26.

14 N.Yaqublu. Müsavat Partisi tarihi, Bakü 1997. s.128.
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KARABAĞ’SIZ AZERBAYCAN YOK!

Asgeran – 1991

Hadrut – 1991

Hocavend – 1991

Hankendi – 1991

Hocalı – 26.02.1992

Şuşa – 08.05.1992

Laçin – 18.05.1992

Ağdere – 07.07.1993

Ağdam – 23.07.1993

Kelbecer – 02.04.1993

Fuzuli – 23.08.1993

Cabrail – 23.08.1993

Kubadlı – 31.08.1993

Zengilan – 29.10.1993

Ermenistan tarafından

Azerbaycan`ın işgal edilmiş   
illerinin isimleri ve işgal tarihleri


