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irinci Dünya Savaşının sonuçları Osmanlı
Türkiye’si için çok zor oldu. 30 Ekim 1918 yılında
imzalanan Mondros Mütarekesine göre, ülkenin
tüm askeri, ekonomik ve stratejik merkezleri İtilaf işgalinin
altında bulunuyordu. Türk ordusunun tamamının
terhis edilmesi öngörülüyor, filo ise müttefiklere teslim
edilmişti. Karadeniz boğazları müttefiklerin filosuna
açılmış, Çanakkale ve İstanbul kaleleri ise savaşı kazanan
ülkelerin birlikleri tarafından işgal edilmişti. Osmanlı
İmparatorluğu, üstlenmiş olduğu taahhütler gereğince
Güney Kafkasya’da tutmuş olduğu tüm bölgeleri İtilaf
birliklerine bıraktı ve 1918 yılının Kasım ortalarında
bu bölgeden askeri güçlerini geri çekti. Aşağılayıcı
Mondros Mütarekesinin imzalanmasından sonra
İstanbul hükümeti durum üzerindeki kontrolünü yavaşyavaş kaybediyordu, işgalci güçlere karşı milli kurtuluş
hareketi ise Osmanlı ordusunun subayı Mustafa Kemal
ve onun yandaşları tarafından organize ediliyordu.1919
yılının yazı ve sonbaharında yapılan Erzurum ve Sivas
Kongrelerinde, Mustafa Kemal vatanı kurtarmanın
yollarını belirledi. Mart 1920 yılında İstanbul’un İngilizler
tarafından işgalinden ve Osmanlı parlamentosunun
feshedilmesinden sonra 23 Nisan 1920 yılında Ankara’da
yeni parlamento – Türkiye Büyük Millet Meclisi (TBMM)
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toplandı. Mustafa Kemal parlamento başkanı ve Türk
halkının yabancı işgalcilere karşı milli kurtuluş hareketine
önderlik eden Türkiye Büyük Millet Meclisi hükümetinin
başkanı görevine seçildi. Mondros Mütarekesine kadar
Kafkasya, Rusya be Türkiye arasında bir çatışma bölgesi
idi ise, şimdi bu bölge her iki taraf için birleştirici bir unsur
olmaya başladı. 1918 yılından bu yana ilk kez Türkiye
bölgenin yeni siyasi yapısını belirleyerek, Güney Kafkasya
çevresinde meydana gelen jeopolitik süreçlerde tekrar
öncü bir rol oynamaya başlar. Bu, yük bir ölçüde TBMM
hükümeti ile Sovyet Rusya’sının Bolşevik hükümeti
arasındaki ittifakla ilişkiliydi. Kader bu olsa gerek ki,
her iki hükümet aynı zamanda birbirine zıt siyasi ve
ideolojik hedefleri belirleyerek, İtilaf ülkelerine karşı aynı
taraftaydı. Ankara hükümeti, Ocak 1920 yılında edilen
Ulusal yemin gereğince, Mondros Mütarekesi’nden
sonra belirlenen milli sınırları korumak için çalışıyordu.
Ancak işgalcilere karşı mücadelede Kemalistler
hareketine dışarıdan yardım gerekiyordu. Kemalistlerin
tek umudu, emperyalizme karşı mücadele eden herkese
destek sözü veren Bolşeviklerle işbirliği oldu. Moskova
ile istikrarlı ve güvenirli ilişkiler kurmak için, Kemalistlerin
Bolşeviklerle resmi temas kurması ve bazı tavizler
vermesi gerekiyordu. Türkiye’nin, Sovyet yardımına
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karşılık olarak Güney Kafkasya cumhuriyetlerinin Sovyet
devletlerine katılmasını sağlamaya hazır olması en
büyük tavizlerden biri oldu. Türklerin girişimi Moskova
için de yararlı idi. Sovyet Rusya’sı dünya devrimi bayrağı
altında eski Çarlık sınırlarını geri almaya, aynı zamanda
da, devrim ateşini doğu ve babı yönünde ihraç etmeye
çalışıyordu. Türkiye’ye yardım ederken Bolşevikler aynı
zamanda İtilaf birliklerinin Güney Kafkasya’yı işgal
etmesine karşı bir set oluşturmaya çalışıyor ve böylece
Batı yanlısı Azerbaycan, Gürcistan ve Ermenistan
hükümetlerini sıkı bir halka içine alarak yakın gelecekte
onların Sovyetleşmesini tamamlamayı planlıyordu.
Ayrıca, Kemalistlerin ve Türk milli kurtuluş hareketinin
başarısız olması durumuna, Anadolu topraklarının
İngilizlerin etki alanına dönüşmesi kaçınılmaz olabilirdi
ki, bu da jeopolitik anlamda Sovyet Rusya’sı için son
derece yararsı ve tehlikeli olacaktı. Moskova, Türkiye’de
1.

iktidar sorununun, İtilaf himayesinde bulunan ve
Bolşeviklere ideolojik açıdan yabancı olan siyasi gücü
temsil eden Osmanlı padişahının lehine çözülmesine
izin veremezdi. Sovyet Rusya’sı dış işlerinden sorumlu
Halk Komiseri G.Çiçerin’e göre, Anadolu hareketinin
yenilgisi ve padişahın iktidarda kalması, Kafkasya’da
Müslüman fanatizminin artmasına ve Bolşeviklere karşı
mücadelenin dini bayrak altında güçlendirilmesine
getirip çıkaracaktı1. Türkiye’ye yardım sebeplerinden
biri de, Bolşeviklerin diğer Türk ve Müslüman
halkların sempatisini kazanmak arzusuydu. Diyalogun
geliştirilmesi hem Kemalistlere, hem de Bolşeviklere
uluslar arası tecritten kurtulmayı sağlayacaktı. Bu
nedenle e, Sovyet Rusya’sı Ankara hükümetine askeri ve
mali yardımda bulunmaya çalışıyordu. Sovyet Rusya’sı
ile Ankara hükümeti arasında doğrudan karayolu
bağlantısı konusu, bu yardımın en önemli şartlarından
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biri idi. Böyle bir bağlantı, yakın geçmişte İtilaf devletleri
tarafından tanınan ve Moskova’nın 1920 yılının NisanMayıs aylarında askeri yayılmanın esas hedefleri olarak
seçtiği Güney Kafkasya’nın genç devletlerinin toprakları
üzerinden kurulabilirdi. Ancak, Bolşeviklerin çok zayıf
siyasi ve sosyal tabana sahip olduğu ve bu nedenle
de, buradaki yerel hükümetle uzlaşma yoluyla ilişkiler
kurduğu Ermenistan ve Gürcistan’dan farklı olarak,
Moskova’nın Azerbaycan yönündeki adımları daha
kararlıydı. Bu, her şeyden önce, Sovyet Rusya’sının
Bakü petrolüne olan şiddetli ihtiyacına ve eski Rusİran sınırlarını geri getirebilecek ve Ortadoğu’da
siyasi etkisini güçlendirecek Hazar Denizinin batı
kıyısı üzerinde kontrol kurma çabalarına bağlıydı. Bu
muazzam projesini gerekleştirmek amacıyla Moskova,
Azerbaycan’da Türkiye’ye karşı duyulan geleneksel
2.
3.
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sempatini ustaca kullanıyordu. Bu etkiyi güçlendirmek
amacıyla, Bakü’ye gönderilen Türk subayları aracılığıyla,
“İngiliz yanlısı Müsavat hükümetinin, özgürlük ve
bağımsızlık mücadelesi veren Türk halkına yardımcı
olmayı istemediği” sloganıyla orduda ve halk arasında
hükümete karşı aktif propaganda yürütülmekteydi2.
Ankara hükümeti de, Azerbaycan hükümetinin
Sovyet yanlısı yönelimi benimsemesi yönündeki
isteğini gizlememekteydi. Mustafa Kemal’in 26 Nisan
1920 yılında Moskova’ya gönderdiği telgraf bunu
kanıtlamaktadır. Telgrafta, Türk milli hükümetinin
başkanı, Azerbaycan’ı Bolşevik hareketine yönelen
ülkeler grubuna celp edeceğini vaat ediyordu3. Aynı
zamanda, Mustafa Kemal’in Azerbaycan hükümetinin
Sovyet devletleri çevresine girmesine muvaffak olmak
arzusu, Azerbaycan’ı bağımsızlığından mahrum etme
amaçlı değildi, sadece genç cumhuriyetin dış politika
rotasında değişim olarak görülmekteydi. Mektubun,
Kızıl Ordu’nun Bakü’yü işgal etmesinden bir gün önce
gönderilmesi, Moskova’ya ise sadece Haziran 1920
yılında, yani Azerbaycan’ın artık Sovyetleşmesinden
sonra ulaşması da bunun bir başka kanıtıdır.
Ancak, Ankara hükümetinin uzun vadeli müttefiklik
ilişkilerinde samimiyetine Moskova her zaman şüpheyle
yanaşmaktaydı. Bolşevik liderler, Ankara’nın ikili oyun
oynadığından ve onun belli bir noktada İtilaf cephesine
geçebileceğinden korkuyordu. Bu durumda, Türklerin
öncelikle Bakü’ye ve Güney Kafkasya’nın derinliklerine
ilerlemesini önlemek amacıyla Taşnak Ermenistan’ı
tampon bölge olarak değerlendiriliyordu. Bu kanıt,
Rusya’nın, Ermenistan’ın bağımsızlığına olan saygısını
her şekilde dile getirerek, ondan Ermenistan’a yönelik
barışçıl dış politika yürütmesini talep etmekteydi. 1920
yılının Haziran sonunda, Müslüman nüfusun Ermeniler
tarafından katledilmesini önlemek amacıyla Türk
birliklerinin Nahçıvan’a girmesi, Moskova’nın şüphelerini
daha da artırdı. Cavit Bey komutasındaki 9000 kişilik
Beyazıt Türk tümeni Nahçıvan-Culfa-Ordubad bölgesini
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işgal etmeye başladı ve tümenin 3000 bin kişilik öncü
birlikleri 2 Temmuz’da Şahtahtı-Nahçıvan bölgesine
girdi4. Bolşevik liderlerin bu olaya karşı tepkisi karışık
oldu. 1920 yılı 29 Haziran tarihinde V.Lenin’e gönderdiği
telgrafta G.Çiçerin, Türklerin bu adımını Moskova
ile ilişkilerde keskin bir dönüş ve ondan uzaklaşma
olarak gördüğünü belirtti. Bunun nedenini Çiçerin,
Azerbaycan’ın Sovyetleşme döneminde yapılan ve
Bolşevik rejimine karşı direniş hareketinin başlamasına
getirip çıkaran hatalarda görmekteydi: “Her ne olursa
olsun, Azerbaycan’da Müslüman isyancı hareketlerinin
burada büyük rol oynadığı kuşkusuzdur. Her ne olursa
olsun, Azerbaycan’da Sovyet rejimine karşı gelişen
mücadele ve fanatik Müslümanların Bakü’de Sovyet
hükümetine karşı güçlü hareketinin büyük rol
oynadığı da kuşkusuzdur. Bu hareketin, Bakü’de Sovyet
Cumhuriyetinin ilan edilmesinin ardından oluşması
kaçınılmazdı. Görünüşe göre, komünist faaliyetler
4.

acele ve kabaca yürütülmüştür… Yelizavetpol’da
Müslümanların birliklerimiz tarafından toplu halde
dövülmesi, hiç şüphesiz, Müslümanların önemli kısmı ile,
orada birçoğunun sıradan bir Moskova temsilciliği olarak
gördüğü Sovyet hakimiyeti arasındaki husumetin keskin
şekilde derinleşmesine neden olmuştur. Azerbaycan’ın
iç siyaseti ile ilgili hiçbir bilgim yoktur, ancak Kafkasyalı
muhataplarımın anlattıklarından, bu iç siyasetin önemli
derecede düşüncesizce yürütüldüğü ve Müslümanların
büyük bir bölümünü geri ittiği kanaatine vardım.
Türklerin Azerbaycan’a doğru ilerlemesi de, kuşkusuz,
bununla bağlıdır”. Çiçerin böyle düşünmekteydi:
“Durumun Türk birliklerinin hücumundan kaynaklanan
yeni boyutunun, Güney Kafkasya’daki planlarımıza
yansıması ve hücum planlarına karşı daha tedbirli
olmamızı gerekiyor. Türk tehlikesi, bizi mevcut olanları,
en önemlisi de Bakü’yü korumakla sınırlı kalmamıza
zorluyor”. Çiçerin ayrıca, “silahların doğrudan veya
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dolaylı yollarla bize karşı kullanılmayacağına” dair
güvence alınmayıncaya kadar, Türklere silah tedarikinde
acele edilmemesini öneriyordu5. Aynı zamanda,
Rusya Komünist Partisi (b) Merkez Komitesinin Kafkas
bürosu sekreteri G.Orconikidze ile yazışmasında,
G.Çierin Azerbaycan’ın Nahçıvan, Şerur-Daralagöz’den
vazgeçmesi fikrini aktif ir şekilde öne sürüyor, bu
tutumunu da, güya “Müsavat hükümetinin bu toprakları
Ermenistan’ın olarak tanıdığını ve bu topraklar olmadan
Ermenistan’a hiçbir şey kalmayacağını” söyleyerek
esaslandırmaya çalışıyordu6. Bununla birlikte, Çiçerin,
Azerbaycan’la Türkiye arasındaki sınırların, Türklerin
gelecekte Güney Kafkasya’nın derinliklerine ilerlemesine
engel olacak, Taşnak olsa bile, Ermenistan’ın genişlemesi
sayesinde daraltılması gerektiğini açıkça ima etmekteydi.
17 Temmuz 1920 yılında G.Orconikidze’ye gönderdiği
telgrafında Sovyet Rusya’sının Gürcistan’daki yetkili
5.
6.
7.
8.
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temsilcisi S.Kirov, RSFSC Dışişleri Halk Komiserliği’nin,
Azerbaycan SSC ve Ermenistan arasındaki toprak
anlaşmazlığına ilişkin tutumu ile ilgili şunları yazıyordu:
“Çiçerin, Azerbaycanlı yoldaşları, Ermeni meselesindeki
iddialarını yavaşlatmaları konusunda ikna etmeyi rica
etmektedir. Görünen o ki, Çiçerin, Karabağ-Zengezur’un
tartışmalı bölge olarak tanınmasına, Nahçıvan ilçesi ve
Ordubad’ı Ermenilere verilmesine eğilimlidir. Çiçerin,
bu konunun en kısa zamanda çözülmesi gerektiğini
defalarca vurgulamaktadır”7. Çiçerin, 18 Haziran 1920
yılında S.Kirov’a gönderdiği ve B.Legran’a iletilmesini
istediği telgrafında tutumunu bir kez daha yineledi.
Çiçerin telgrafta yazıyordu: “Eğer Ermeniler Karabağ’ın
tamamından derhal vazgeçmeyi ve Nahçıvan’ın onlara
verilmesi şartıyla Zengezur’u tartışmalı bölge olarak
kabul ederse, o zaman biz bu sonuçtan son derece
memnun oluruz”8. Moskova’nın bu tutumu, Neriman
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Nerimanov başkanlığındaki Azerbaycan hükümetinin
haklı protestosuna neden oldu. N.Nerimanov, 19 Haziran
1920 yılında Moskova’ya gönderdiği ve Azerbaycan
Komünist (b) Partisi Merkez Komitesi üyesi A.Mikoyan,
Rusya Komünist (b) Partisi Merkez Komitesinin
Kafkasya bölge komitesi üyesi P.Mdivani ve Ermenistan
Komünist Partisi Merkez Komitesi üyesi A.Nuricanyan’ın
da imzaladığı telgrafta, Nahçıvan, Şerur-Daralagöz
bölgelerinin tamamında Müslüman nüfusun yaşadığını
ve bunların Ermenistan’a verilmesi Türkiye ve Rusya’nı
en önemli köprü bağlantısından mahrum edeceğini
kaydetti9.
Azerbaycan SSC’nin Sovyet Rusya’sındaki yetkili
temsilcisi B.Şahtantinskiy de Lenin’e sunduğu 20 Eylül
1920 yılı raporunda Moskova’nın Anadolu hareketine
yönelik siyaseti ve Nahçıvan’ın Ermenistan’a verilmesi
çabalarına ilişkin memnuniyetsizliğini dile getirdi:
“Türkiye ile olan müttefiklik, bize, Doğu’da emperyalistlere
karşı verdiğimiz mücadelede onların etkisinden geniş
şekilde kullanmamız için imkân yaratmaktadır. Ancak,
Nahçıvan bölgesinin Ermenistan’a verilmesi, özellikle
Türklerin Taşnaklara saldırısını yasaklamak, Rusya’nın,
yakın gelecekte Anadolu’nun bazı illerinin Ermenistan’a
verileceğini ima etmek gibi bilinçli varsayım, Türkler
üzerinde ezici bir izlenim bırakmaktadır. Onlar, Doğu’daki
politikamızın ciddiyetine olan inamını kaybetmektedir”10.
Ancak Bolşevikler, Nahçıvan’daki Türkleri sıkıştırmaya
çalışıyordu. Bu nedenle, Azerbaycan Komünist (b)
Partisi Merkez Komitesi Siyasi Bürosu 13 Temmuz 1920
yılında, Nahçıvan’ın Türklerden temizlenmesi kararı alır11.
Bunun ardından, 15 Temmuz 1920 yılında Azerbaycan
Komünist (b) Partisi Merkez Komitesi Siyasi Bürosu
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.

Nahçıvan ve diğer bölgelerin Rus birlikleri tarafından
tutulmasına ilişkin karar kabul etti12. Moskova, kendi
eylemlerine tamamen barış görünümü vermeye çalışır.
Bununla ilgili olarak, 16 Temmuz 1920 yılında V.Lenin,
G.Çiçerin ve İ.Stalin’e gönderilen telgrafta G.Orconikidze
şunları yazıyordu: “Nahçıvan bölgesinde Ermenilerle
Tatarlar arasındaki katliam kaçınılmazdır. Bunu, yalnız
bizim ilerlememiz ve Nahçıvan’ı işgal etmekle önlemek
mümkündür”13. Türk birliklerinin Nahçıvan’daki askeri
misyon başkanı Veysel Ünüvar anılarında, Bolşeviklerin
barış oyununu böyle değerlendiriyordu: “Sonraki
olaylar, Bolşeviklerin aşağıdakilerden ibaret olan
ikiyüzlü politikasını tamamen ifşa etti: başlangıçta
taraflar birbirini yok edecek, daha sonra ise olgunlaşmış
armut gibi Bolşeviklerin ağzına düşeceklerdi”14. 1920
yılı 28 Temmuz tarihinde Kızıl Ordu Nahçıvan’a girer.
Sovyet birliklerinin bölgeye girişi, Çiçerin’in itiraf ettiği
gibi, Nahçıvan’da bulunan Türk komutası tarafından
da desteklendi15. Bu arada, Sovyet Rusya’sı ile Taşnak
Ermenistan’ı arasında 10 Ağustos 1920 yılında imzalanan
anlaşmanın 3.maddesinde, “sorunlu bölgelerin Rus
birlikleri tarafından işgali, Ermenistan Cumhuriyeti
ve Azerbaycan Sovyet Sosyalist Cumhuriyetinin bu
topraklar üzerindeki haklarına ilişkin sorunu önceden
çözmediği”özel şarta bağlanmıştı. Bu geçici işgalle RSFSC,
yakın gelecekte RSFSC ve Ermenistan Cumhuriyeti ile
yapılabilecek olan barış anlaşmasıyla kurulacak temeller
üzerinde Ermenistan ile Azerbaycan arasındaki toprak
anlaşmazlıklarını barışçıl yollarla çözülmesi için elverişli
koşullar yaratmayı düşünmektedir”16.
Böylece, Azerbaycan, Sovyet Rusya’sının Bakü’nün
katılımı olmadan kendi takdirince Azerbaycan
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topraklarının kaderini çözeceği Ermenistan’la doğrudan
müzakerelerden uzaklaştırıldı. Sovyet Rusya’sının
bölgedeki bu ikili tutumu belli bir ölçüde Taşnak
hükümetinin de eline oynamaktaydı. Bu nedenle
de, İtilaf ülkeleri ile Osmanlı hükümeti arasında 1920
yılı 10 Ağustos’ta Paris’te, Türkiye’nin Ermenistan’a
vereceği bölgelerin yer aldığı Sevr anlaşmasının
imzalanmasından sonra, Ermenistan, ABD Başkanının
sınırlarının Tahkim Mahkemesini beklemeden, bölgeleri
silah zoruyla tutmaya karar verdi. Oysa ki, Bolşeviklerin
Taşnak Ermenistan’ının bağımsızlığını kabul ettiği ve
Sovyet Rusya’sı ile 10 Ağustos 1920 yılında imzalanan
anlaşma, Ermenistan’a, Sovyet Azerbaycan’ı tarafından
sınırlarına dokunulmazlık garantisini vermekteydi.
Azerbaycan SSC yönetiminin bu karara tepkisi
olumsuzdu. 13 Ağustos 1920 yılında Lenin ve Çiçerin’e
gönderdiği telgrafta Azerbaycan SSC’nin RSFSC yetkili
temsilcisi B.Şahtahtinskiy Nahçıvan’ın Ermenistan’a

verilmesi gerçeğini kaydederek, Sovyet Rusya’sını,
halkların kendi kaderini tayin etme ilkesini, Nahçıvan
da dâhil olmak üzere Sovyet Azerbaycan’ının haklarının
ihlali ile suçladı: “1920 yılı 10 Ağustos tarihli anlaşmayla,
Sovyet Rusya’sı, halkının iradesine karşın Nahçıvan’ı
Taşnak Ermenistan’ına verdi ki, bu da, şüphesiz, Taşnak
Ermenistan’ı topraklarında yüzlerce Müslüman köyünde
olduğu gibi, Nahçıvan halkının da fiziksel varlığını tehdit
ediyor”17. Daha sonra, Doğu Cephesi komutanı Kazım
Karabekir’e gönderdiği telgrafta 10 Ağustos anlaşmasını
değerlendiren Mustafa Kemal, anlaşmanın Azerbaycan’a
zararlı olan maddelerinin iptal edilmesi, Karabağ ve diğer
bölgelerin Azerbaycan’a verilmesi gerektiğine işaret
etti18. Ayrıca, 1920 yılı 12 Eylül tarihinde N.Nerimanov’a
gönderdiği telgrafta Kazım Karabekir paşa da, ErmeniRus anlamasına karşı tepkisini dile getirdi: “10 Ağustos’ta
imzalanan anlaşmada neler yazıldığını bilmiyorum,
ancak, Sovyet Azerbaycan’ı temsilcisi Behbut

17. АПДУДПАР, Ф.609, оп.1, д.71, л.14.
18. Ататцркцн Милли Диш Политикасы, с.202-206 .
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Şahtahtinskiy, Sovyet Rusya’sına karşı 13 Ağustos
protestosuyla, durumun bizim için faydalı olmadığını
bildirdi. Bu protestolar yerinde yapılan protestodur ve
onları devam ettirmek gerekiyor…”19. Benzeri tepki,
Moskova’daki Türk heyetinin başkanı Bekir Sami bey
tarafından da geldi. V.Lenin ve G.Çiçerin’le yapılan
görüşmede, Bekir Sami bey, 10 Ağustos anlaşmasının
5.maddesi gereğince Nahçıvan-Şahtahtı demiryolunun
Taşnak Ermenistan’ının kontrolüne verilmesinden
duyduğu memnuniyetsizliği dile getirdi20. Bu koşullarda,
Rusya’nın Ermenistan’daki yetkili temsilcisi Boris Legran
Azerbaycan’a karşı aşırı tutum sergilemekteydi. 1920
yılı 23 Eylül’de Çiçerin’e gönderdiği telgrafta Legran,
Nahçıvan ve Zengezur’un Ermenistan’a verilmesine
karşılık, bu ülkenin, kendi toprakları üzerinden
Türkiye’ye transit geçişe izin vermesini sağlamayı önerdi.
Legran bu adımını, Ermenistan’a bir şey verilmeden
hiçbir şeyden taviz vermeyeceği ile esaslandırmaya
çalışıyordu. Legran’a göre, Zengezur Ermenistan
bölgesiydi ve Ermenistan’a verilecek bu taviz doğal
karakter taşıyacaktı 21. 8 Ekim’de G.Çiçerin’e gönderdiği
telgrafta ise Legran, Culfa-Şahtahtı demiryolunun
19.
20.
21.
22.
23.

10 Ağustos anlaşması gereğince Ermenistan’a
verilmesi konusunda Azerbaycan ve Türk tarafının
memnuniyetsizliğini böyle açıklıyordu: “Demiryolunun
bu kısmının Ermenilere verilmesine Azerbaycanlıların
esasen, Nahçıvan’ın Ermenistan’a verilmesi konusunun
önceden halledileceği korkusundan karşı çıkacağını
düşünmekteyim”. Daha sonra, Legran Nahçıvan’ın
Ermenistan’a verilmesinden yana olduğunu söyleyerek,
bunun “doğal ve tehlikeli olmaktan daha çok arzu edilir”
sonuç olduğunu düşünüyordu22.
Ancak, Çiçerin Legran’ı, toprakların Ermenistan’a
verilmesine konusunda acele etmemeye çağırdı,
çünkü “transit vereceklerini açıklayarak verdikleri sözü
tutmayacak ve tuzak kuracak Taşnaklara güvenmemek
gerekiyordu”. Diğer taraftan, Çiçerin, Ermenistan’ın, onu
sürekli silahla temin eden İtilaf’a sıkı bağlı olduğunu
düşünüyordu. Çiçerin Legran’a, bu tür tavizleri Azerbaycan
kendisi için facia olarak görebileceğini hatırlattı. Çiçerin
genellikle, toprak karşıtı transit verilmesini eşit olmayan
öneri olarak görüyor ve toprak verilmesini son derece
pahalı taviz olduğunu düşünüyordu23.
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