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ÖZET 

Çarlık Rusya’sında meydana gelen 1917 ihtilali sonrasında Kaf-

kasya coğrafyasında Azerbaycan, Gürcistan ve Ermenistan gibi bağım-

sız devletler kurulmaya başlamıştır (28 Mayıs 1918). Osmanlı Devleti 

günün şartları çerçevesinde yeni kurulan bu devletlerle muhtelif ant-

laşmalar yapmıştır. Bu antlaşmalardan biri de kardeş Azerbaycan 

Cumhuriyeti ile 4 Haziran 1334’de (4 Haziran 1918) yapılmıştır. Si-

yasi, hukuki, iktisadî, ticari, askeri v.b. konularda yapılan bu antlaş-

mada oldukça geniş kapsamlı bir çerçeve çizilmiştir. Bu antlaşma çer-

çevesinde Osmanlı Devleti ile Azerbaycan Cumhuriyeti arasında bir 

ticaret hukuku tesis edilmiştir. Kurulan bu hukukun mahiyetinin ve 

uygulamalarının açıklanması araştırmanın amacını oluşturmaktadır. 

Osmanlı Devleti ile Azerbaycan Cumhuriyeti arasında imzalanan 1918 

tarihli Muhâdenet Mu’âhedenâmesi (Dostluk Antlaşması) ve yine aynı 

yılda yapılan müstakil ticaret antlaşmaları mucibince iki devlet ara-

sında tesis edilen ticaret hukukunu ve Azerbaycan Cumhuriyeti’nin 

bağımsızlığı döneminde (1918-1920) bu hukukun uygulanmasına yö-

nelik işlemleri ve ticari ilişkilerle bağlantılı olarak Osmanlı Devleti top-

raklarına gelen Azerbaycan Cumhuriyeti vatandaşlarının tabi’iyeti me-
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selesinden kaynaklanan fiili durum karşısında Osmanlı Devleti’nin tu-

tumunu ve uygulamalarını meydana çıkarmak tarihsel bakışla günü-

müz ilişkileri için ehemmiyet taşımaktadır. 

Anahtar Kelimeler: Osmanlı Devleti, Azerbaycan Cumhuriyeti, 

Ticaret Hukuku, Vatandaşlık 

OTTOMAN-AZERBAIJAN COMMERCIAL LAW IN 1918 AND 

THE ISSUE OF LOYALTY OF THE PEOPLE OF AZERBAIJAN 

ABSTRACT 

After the 1917 revolution in Tsarist Russia, independent states 

such as Azerbaijan, Georgia and Armenia started to be established in 

the Caucasus geography (28 May 1918). The Ottoman Empire made 

various agreements with these newly established states within the fra-

mework of the conditions of the day. One of these treaties was made 

with the brotherly Republic of Azerbaijan on 4 June 1334 (4 June 

1918). This treaty was made on political, legal, economic, commercial 

and military etc. issues, and it was drawn from a very comprehensive 

framework. Within the framework of this treaty, a commercial law was 

established between the Ottoman Empire and the Republic of Azerba-

ijan. The purpose of this study is to explain the nature and practices 

of this law. The Muhâdenet Mu’âhedenâmesi (Friendship Agreement) 

established between the Ottoman Empire and the Republic of Azerba-

ijan in 1918, and the commercial agreements established between the 

two states in the same year as a result of independent trade agree-

ments will be examined in this study. In the face of the actual situation 

arising from the subject matter of the loyalty of the Republic of Azer-

baijan citizens who came to the Ottoman State in connection with the 

procedures for the implementation of this law and the relations with 

the trade of the Ottoman Empire, bringing the attitude and practices 

of the Ottoman Empire with the historical perspective has an impor-

tance for today's relations. 
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Giriş 

Osmanlı Devleti ile Azerbaycan ilişkileri Şah İsmail’in bu coğraf-

yada Safevî Devletini kurmasıyla (1501) birlikte yoğunluk kazanmıştır. 

Azerbaycan’da Safevî döneminde Yavuz Sultan Selim’in 1514’de Teb-

riz’i fethi, Kanuni’nin Nahçivan ve Tebriz seferi, Osmanlıların 1578-

1595 seferleri, 17. Yüzyıl başlarındaki Şah I. Abbas-Osmanlı rekabeti, 

1635’de Sultan IV. Murad’ın Revan’ı fethi, 1724-1728 Osmanlıların 

Azerbaycan fetihleri (Gence, Erdebil, Tebriz, Revan, Nahçivan, Ur-

miye ve çevreleri) olayları, Osmanlı-Azerbaycan ilişkilerinde askeri, si-

yasi ve ekonomik rekabetin yoğun yaşandığı zamanları oluşturmakta-

dır. Safevîlerden sonra Azerbaycan-İran coğrafyasına hâkim olan Af-

şarlar ve Hanlıklar, ardından Kaçar hanedanı döneminde de Azerbay-

can-İran ile Osmanlı Devleti arasında askeri, siyasi, ticari ve iktisadi 

ilişkiler yaşanmıştır. Komşu devletler olması sebebiyle ticari ilişkiler, 

siyasi münasebetler içinde önemli bir yere sahiptir. Nitekim Osmanlı 

Devleti ile Kaçar Devleti arasında 19 Zilkade 1238/28 Temmuz 

1823’de imzalanan Erzurum Antlaşmasının ikinci maddesi
1
 ve 16 Ce-

 

1
 1823 Erzurum Antlaşmasının ikinci maddesi aynen şöyledir; 

(madde-i sâniye) Ahâli-i İrandan k’abe-i mükerreme ve Medîne-i münevvere ve sâir 

bilâd-ı İslâmiyeye gelib gidenler hüccâc ve zuvvâr-ı Rum ve ahâli-i sâire bilâd-ı 

İslâmiye misillü mu’amele bi’l-cümle olunub kendülerden durma namıyla ve hilâf-ı 

şer’ ve kânûn ve sâir vechle nesne mutâlebe olunmayub ve kezâlik ‘atabât-ı aliyye 

zûvvârının mâdâmki yedlerinde ticâret malı olmaya anlardan bâc taleb olunmamak 

ve yedinde ticaret malı olanların hesâbı üzere gümrükleri ber-mu’tâd olunub ziyâde 

mutâlebe kılınmamak ve ol tarafdan dahi Devlet-i ‘Aliyye tüccâr ve ahâlisine bu vech 

ile mu’âmele olunmak şerâyet-i (şerait-i) sâbıka muktezâsından olmakla fîmâ b’ad 

Devlet-i İran hüccâc ve tüccârı hakkında bu şart-ı kadîmin tenfîz ve icrâsına Devlet-i 

‘Aliyye vüzerâ-yı ‘azâm ve mîrü’l-hâc ve mîr-i mîrân-ı kirâm ve sâir zâbıtân ve hükkâmı 

taraflarından kemâl-i dikkat ve ri’âyet ve Şâm-ı şerîfden harameyn-i muhteremeyne 

varıb gelince sürre-i hümâyûn emînleri tarafından dahi nezâret olunarak hilâf-ı şart 

bir nesne olunmayub himâyetlerine himmet oluna ve bunların tekvin eden nizâ’ları 

sürre emîni nezâreti ve içlerinden mu’temedi ma’rifetiyle ruyet kılına ve devlet-i 

fehîme-i İran şâhı müşarü’n-ileyh ve şehzâdelerin haremlerinden ve ekâbir-i devlet-i 

İraniyeden hac-ı şerîfe ve ‘atabât-ı ‘aliyye ziyaretine gidenlere hâllerine göre hürmet 
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maziyülahır 1263/1 Haziran 1847’de imzalanan ikinci Erzurum Ant-

laşması’nın altıncı maddesinde
2
 ticari ilişkiler düzenlenmiştir (Soofiza-

deh, s.187, 189). Bu antlaşmalar ile İran tüccarlarına Osmanlı Devleti 

tüccarı (Ehl-i İslâm) gibi muamele edilmesi kararlaştırılmıştır. 

Osmanlı-Azerbaycan ilişkileri, Azerbaycan’ın İran hükümetinden 

bağımsız hareket etmeye başladığı 20. yüzyıl başlarından itibaren ge-

lişme göstermiştir. 22 Nisan 1918’de Azerbaycan Türkleri, Gürcüler 

ve Ermeniler tarafından kurulan Mavera-yı Kafkas Federasyonu, 11 

Mayıs 1918’de başlayan Batum Konferansı sırasında aralarında bir uz-

laşma sağlanamaması üzerine, 26 Mayıs 1918’de dağılmıştır. Aynı gün 

Almanya’nın himayesinde Gürcistan, 28 Mayıs’da Azerbaycan
3
 ve 30 

Mayıs’ta Ermenistan bağımsızlıklarını ilan etmişlerdir. Osmanlı Dev-

leti bu durum karşısında başta Azerbaycan olmak üzere günün şartları 

çerçevesinde yeni kurulan bu devletlerle siyasi ilişkiler kurarak muh-

telif antlaşmalar yapmıştır
4
. Nitekim 4 Haziran 1334’de (4 Haziran 

 

oluna ve kezâlik Devlet-i İraniye tüccârının rüsûmât-ı gümrükleri husûsunda teb’a-i 

saltanat-ı seniyeden olan ehl-i İslâm tüccârına teveccühle mu’âmele olunur ise ol 

vechle mu’âmele oluna ve ticaret mallarından bir def’a yüzde dört gurûş gümrükleri 

aldıkdan sonra yerlerine ‘îtâ olunan edâ tezkeresine muhâlif âher mahalde dahi yedd-

i âhere devr olunmadıkca tekrâr gümrük taleb olunmaya ve İran tüccârı li-ecli ticâre 

der sa’âdete getürdükleri kiraz çubuğunu Devlet-i Aliyyede memnû’ olan inhisâr-ı 

bey’ ü şerâ mûcebince dilediğine bey’ eyleye ve devlet-i aliyye tüccâr ve teba’a ve ahâli-

sinden İran Devleti memâlikine ve İran Devleti tüccâr ve teba’a ve ahâlinden Devlet-

i Aliyye memâlikine amed-şod edenler hakkında bir muktezâ-yı cihet-i câmi’a-yı 

İslâmiye dostane mu’âmele olunub ibzâ ve ısrârdan mahfûz olalar.” (Soofizadeh, 

s.187) 

2
 1847 Erzurum Antlaşmasının altıncı maddesi aynen şöyledir; 

“İran tüccarı emvâl-ı ticâretlerinin resm gümrüğünü emvâl-i mezkûrenin kıymet-i 

hâliye ve cârilerine göre nakden veya cinsen bin iki yüz otuz sekiz senesinde ‘akd olu-

nan Erzurum mu’âhedesinin ticârete dâir olan maddesinde mestûr olduğu vechle edâ 

eyleyeler ve mezkûr ‘ahdnâmede ta’yîn olunan meblağdan ziyâde bir akçe mutâlebe 

olunmaya” (Soofizadeh, s.189) 

3
 Azerbaycan hükümeti 26 Mayıs 1918’de Mavera-yı Kafkasya Federasyonunun da-

ğılma durumu idrak ederek, derhal Türkiye ile siyasi ve ekonomik ilişkiler kurulması 

gerektiğini ilan etmiştir (Cumhuriyet Arşivi, no: 930.1.0.0/2/23/1) 

4
 Batum Konferansı ve Türkiye ile Rusya arasında yapılan sulh neticesinde Kafkas-

ya'da “Azerbaycan” adı altında bir devlet kurulması, bu coğrafyanın İran’ın bir eyaleti 

olduğu ve tarihte bu isim altında bir hükümet görülmediği iddiasıyla İran sefareti 

Osmanlı hükümeti nezdinde serzenişte bulunmuştur (BA, HR.SYS, 2456/29, Tarih; 

28 Ağustos 1918) 
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1918) Azerbaycan, Gürcistan ve Ermenistan ile 8 Haziran’da ise Şimali 

Kafkasyalılarla ayrı ayrı barış antlaşmaları yapmıştır (Şahin, 2002, 

s.578 v.d). Bu antlaşmalar Osmanlı Devleti’nin Kafkasya’da askerî, si-

yasî ve ekonomik yönden büyük bir nüfuz ve otorite sahibi olmasını 

sağlamıştır. Osmanlı Devleti ile Azerbaycan Cumhuriyeti arasında Ba-

tum’da imzalanan bu antlaşmalar, gerek devletler hukuku ve gerekse 

Türkçe kaleme alınmış iki Türk devleti arasında imzalanan antlaşma-

lar olması hasebiyle öneme haizdir.  

4 Haziran 1918’de Osmanlı delegeleri Halil Bey ve Vehib Paşa ile 

Azerbaycan delegeleri Mehmet Emin Resulzade ve Mehmed Hasan 

Hacinski’nin imzaladıkları antlaşma oldukça kapsamlı bir antlaşmadır. 

Zira siyasî, hukukî, iktisadî, ticarî, askerî v.b. konuları içeren bu ant-

laşma oldukça geniş bir çerçeve çizmiş, bahsedilen sahalarda dostane 

ilişkiler kurulmasını sağlamıştır. Bu antlaşmada Osmanlı Devleti ile bir 

nevi Azerbaycan, Gürcistan ve Ermenistan Cumhuriyetlerinin sınırları 

tespit edildikten (Madde.2) sonra, iktisadi, siyasi ve askeri konulara 

yer verilmiştir. Antlaşmada; Azerbaycan Cumhuriyeti Hükûmeti tara-

fından talep olunduğu takdirde, Osmanlı Devleti’nin Azerbaycan'da 

düzen ve iç güvenliği sağlamak için gerekirse askerî yardımda bulu-

nabileceği (Madde.4), Azerbaycan arazisinde hiçbir çetenin kurulma-

sına ve silahlanmasına imkân tanınmayacağı (Madde.5), demiryolları 

yapımında ve nakliyesinde iki devletin birbirine kolaylık göstereceği 

(Madde.6), Osmanlı Devleti, Azerbaycan’ın uluslararası posta ve telg-

raf birliğine girmesine kadar mevcut haklardan Azerbaycan’ı fayda-

landıracağı (Madde.9), Osmanlı Devleti ile Rusya arasında imzalanan 

Brest-Litovsk Antlaşması’nın bu antlaşmaya muhalif olmayan hüküm-

lerinin iki devlet arasında geçerli olacağı (Madde.10), bu antlaşmanın 

bir ay sonra veya mümkünse daha kısa sürede İstanbul’da teati oluna-

rak yürürlüğe gireceği (Madde.11) hükümleri yer alan mevzulardır. 

(BA, Hâriciye, Hukuk Müşâvirliği İstişâre Odası, nr. 127/13,s.1-6) 

Aynı tarihte yukarıdaki antlaşmaya ek (melfûf) iki antlaşma ve bir 

geçici ek antlaşma daha yapılmıştır. Birinci ek antlaşma (melfuf 1); Os-

manlı Devleti ile muhasımları arasında imzalanacak genel antlaşmaya 
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kadar, Azerbaycan ile Osmanlı Devleti teb’alarının ticaret ve deniz ula-

şımı ile eşya mübadelesi konularını havi olup, her iki ülke vatandaşla-

rının en fazla müsaadeye (öncelikli ve imtiyazlı) mazhar olan millet (en 

ziyâde nâ’il-i müsâ‘ade millet) muamelesi görmeleri hususunda anlaşıl-

dığı beyan edilmiştir. Ardından ithalat ve ihracat resimleri, gümrük 

birliği, transit mallara vergi muafiyeti, eşya mübadelesinin tanzimi, zi-

raî ve sınaî ürünlerin fazlasının mübadelesi, mahsulün miktar ve fiyat 

değerlendirmesi için bir komisyon kurulması maddeleri antlaşmada 

yer almıştır. İkinci ek antlaşmada (melfuf 2) ise, Osmanlı Devleti ile 

Azerbaycan’ın sınır ticaretinde uygulanacak vergi düzeni hususlarına 

yer verilmiştir. Buna göre, hududun 15’er km’lik arazisinde ticareti 

kolaylaştırmak için, antlaşma metninde yer alan eşya ve hayvanatın bir 

memleketten diğerine satışında ithalat ve ihracat resimlerinden ve di-

ğer vergilerden muaf tutulacağı kaydedilmiştir. Ancak şimendiferle 

yapılacak nakliyenin bu muafiyetten müstesna tutulduğu yine bu ant-

laşmada ifade edilmiştir. Geçici ek antlaşma ise Osmanlı Devleti ile 

Azerbaycan Cumhuriyeti arasında askerî meseleleri içeren bir antlaş-

madır. Çok stratejik ve önemli maddeler içeren bu antlaşmada, Azer-

baycan Cumhuriyeti Hükümeti’nin Osmanlı Devleti'nin istemesi du-

rumunda Bakü Limanı'ndaki tesisler ile Hazar Denizi'ndeki gemi ve-

saire nakliye araçlarını askerî maksatlarla kullanması için Osmanlı 

Devleti'nin emri altına vermesi, Osmanlı Devleti'nin Azerbaycan Cum-

huriyeti dâhilindeki yollardan askerî nakliyat için istifade edebileceği 

v.s. hükümlerine yer verilmesi, Osmanlı Devleti’nin yeni kurulan 

Azerbaycan coğrafyasında etkili olmasını ve daha sonra Ermeni ve Rus 

katliam ve işgallerine karşı Azerbaycan’a yardım etmesine vesile ol-

muştur. 

Yukarıda bahsettiğimiz antlaşmalar çerçevesinde, Osmanlı Devleti 

ile Azerbaycan Cumhuriyeti arasında bir ticaret hukuku tesis edilmiş-

tir. Antlaşmalar ile iki devlet arasında tesis edilen ticaret hukukunu ve 

Azerbaycan Cumhuriyeti’nin bağımsızlığı döneminde (1918-1920) bu 

hukukun uygulanmasına yönelik işlemleri ve ticari ilişkilerle bağlantılı 

olarak Osmanlı Devleti topraklarına gelen Azerbaycan Cumhuriyeti 
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vatandaşlarının tabi’iyeti meselesinden kaynaklanan fiili durum karşı-

sında Osmanlı Devleti’nin tutumunu ve uygulamalarını meydana çı-

karmak bu araştırmanın temel amacını oluşturmaktadır. 

1918 Antlaşmalarında Ticaret Hukukuyla İlgili Maddeler 

4 Haziran 1334’de (4 Haziran 1918) Osmanlı Devleti ile Azerbay-

can Cumhuriyeti arasında yapılan dostluk antlaşmasının (Muhâdenet 

Mu‘âhede-nâmesi) ana metninin 7. maddesinde; İki tarafın aralarında 

bir şehbenderlik mukavelenamesi, bir ticaret muahedesi ve iktisadi ve 

hukuki münasebetleri tanzim edecek bir senet akdetme hususunda it-

tifak ettikleri, Şehbenderlik mukavelenamesinin iki yıl zarfında akdo-

lunacağı, bu zaman sürecinde başşahbenderler, şahbenderler ve şah-

bender vekillerinin devletler umumi hukukuna göre “en fazla müsaa-

deye (öncelikli ve imtiyazlı) mazhar olan millet” muamelesinden faydalana-

rak vazifelerini yapacakları, iki taraf arasında devletler umumi hu-

kuku esaslarına dayalı bir ticaret antlaşmasının akdi için müzakerele-

rin Osmanlı Devleti’nin harp halinde bulunduğu devletlerle sulh ant-

laşması yaptıktan sonra başlayacağı, 31 Kanunuevvel 1335 (31 Aralık 

1919) tarihine kadar bu antlaşmaya rabtolunmuş bir numaralı ek ant-

laşmanın iki tarafça da tatbik edileceği, birinci ek antlaşmanın 30 Ha-

ziran 1335 (30 Haziran 1919) tarihinde fesholunabileceğinin ilan edi-

lebileceği, bunun neticesinin 6 ay sonra alınacağı, antlaşmanın tasdik-

nameleri teati olunur olunmaz başlayacağı belirtilmiştir. (BA, Hâri-

ciye, Hukuk Müşâvirliği İstişâre Odası, nr. 127/13, s.4) 

Bu maddenin işaret ettiği 4 Haziran 1334 (4 Haziran 1918) tarihli 

birinci ek antlaşmada (melfuf 1), iki devlet arasında kurulacak ticaret 

hukuku hakkında teferruat içeren maddeler bulunmaktadır. 31 Ka-

nunuevvel 1335 (31 Aralık 1919) tarihine kadar iki taraf vatandaşları-

nın ticaret ve deniz işletmeciliği hususunda en fazla müsaadeye (önce-

likli ve imtiyazlı) mazhar olan millet muamelesinin uygulanacağının 

taahhüt edilmesiyle başlayan ek antlaşmanın hükümleri şunlardır; 
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1- Antlaşmayı imzalayan taraflar hiçbir suretle karşılıklı yapılan it-

halat veya transit ticaretini ihlal etmeyeceklerini ve serbestlik verecek-

lerini taahhüt ederler, ancak taraflardan birinin ülkesinde devlet te-

kelinde bulunan veya bulunacak olan ve sağlık, asayiş, hayvan sağlığı, 

mühim siyasi ve iktisadi sebepler ile harp sonrasındaki geçiş döne-

mimde fevkalade tedbir alınması gereken eşya bu ticaretten müstesna 

tutulmuştur.  

2- En fazla müsaadeye (öncelikli ve imtiyazlı) mazhar olan millet 

muamelesinin devamı müddetince taraflardan hiçbiri ithalat ve ihra-

cat resimlerinden daha ağır vergiler koyma hakkına sahip olmayacak-

tır. 

3-Taraflardan hiçbiri diğer tarafın başka bir devlet ile yaptığı veya 

yapacağı gümrük antlaşmalarından doğan ticari hususlardan kendisi-

nin de istifade ettirilmesi iddiasında bulunmayacaktır. 

4-Taraflardan birinin ülkesinden transit geçecek eşya, transit res-

minden muaf olacaktır. Bununla beraber gerek beklemeden transit 

geçen, gerek transit geçerken ihraç edilen, gerekse depoya indirilen 

ve yeniden yüklenen eşyanın nezaretinde mahalli kanun hükümleri 

uygulanacaktır. 

5-Taraflar derhal ticarî münasebetler kurmayı ve geleceğe ait hü-

kümlere uygun eşya mübadelesini tanzim etmeği taahhüt ederler. 

6-31 Aralık 1919 tarihine kadar sanayi ve ziraî ürünlerin fazlası, 

mevcut ihtiyacı karşılamak için 7-9. maddeler hükümlerine göre kar-

şılıklı olarak mübadele edilecektir. 

7-Yukarıdaki maddede mübadelesi mevzuıbahs olan mahsulatın 

miktarı ve çeşidi her iki taraftan eşit sayıda üyenin katılacağı bir ko-

misyon tarafından tayin edilecek ve bu komisyon muhâdenet mu‘âhe-

desinin imzasından sonra vazifenin ifasına başlayacaktır. 

8- Yukarıdaki maddede beyan olunan eşyanın mübadelesi esna-

sında fiyatları karşılıklı uyuşma esasına göre ve iki taraftan eşit sayıda 

üyenin katılacağı bir komisyon tarafından tayin olunacaktır. 
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9-Yedinci maddede zikredilen komisyon tarafından tayin olunan 

eşyanın mübadelesi, Devletin “teşkîlât-ı mahsûsa-i merkeziyyesi” (Merkezî 

teşkilat) veya Devlet denetimindeki teşkilât tarafından yapılacaktır.  

Bu ek antlaşma Azerbaycan tarafından Mehmed Hasan Haçinski 

ve Mehmed Emin Resûlzade ile Osmanlı tarafından Halil ve Mehmed 

Vehîb beyler tarafından imzalanmıştır. (BA, Hâriciye, Hukuk 

Müşâvirliği İstişâre Odası, nr. 127/13,s.7-8) 

Osmanlı-Azerbaycan ticaret antlaşmasının yansımaları birkaç ay 

sonra görülmeye başlanmıştır. Nitekim 7 Eylül 1334 (7 Eylül 1918) 

tarihinde Azerbaycan hükümetinin acil para ihtiyacının karşılanması 

için Osmanlı Devleti tarafından 500 bin lira avans verilmesi ve top-

lamda verilecek 2 milyon borca karşılık Azerbaycan’ın ziraî mahsulat 

ve madenlerinden bu miktar tutarında eşyayı satması ile ilgili yapıla-

cak mukaveleye Meclis-i Vükela onay veren bir karar almıştır. (BA, 

MV. 212/168; Güneş v.d., 2015, s.500) 

1918 Antlaşmalarında İki Taraf Vatandaşlık Hukukuyla İlgili 

Maddeler 

4 Haziran 1334’de (4 Haziran 1918) Osmanlı Devleti ile Azerbay-

can Cumhuriyeti arasında yapılan dostluk antlaşmasının (Muhâdenet 

Mu‘âhede-nâmesi) ana metninin 8. maddesinde; iki taraftan birine men-

sup vatandaşlardan diğer tarafta kalan gerek hak sahibi oldukları 

(hakk-ı temellük) ve gerekse faydalanma hakkına (hakk-ı intifâ’) sahip ol-

dukları gayrımenkul mallarınından faydalanma, onları işletme, ilti-

zama verme, bizzat veya vekil kanalıyla satma haklarının olacağı, hiç 

kimseye amme menfaati olmadan ve önceden tazminat ödenmeden 

bu haklardan mahrum bırakılmayacağı, iki taraf vatandaşlarından ya-

şadıkları mahalden ve diğer dairelerden tasdik olunmuş yol tezkireleri 

ibraz edenlerin diğer tarafa (hudut) geçmelerine asla engel olunma-

yacağı, bu maddede geçen hususların teferruatının iki numaralı ek 

antlaşmayla tanzim edileceği belirtilmiştir. 
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Bu maddenin işaret ettiği 4 Haziran 1334 (4 Haziran 1918) tarihli 

iki numaralı ek antlaşmada (melfuf 2), iki devlet vatandaşlarının kar-

şılıklı münasebette, sınır ticaretinde, sınır ötesi mallarının muhafaza-

sında tatbik edilecek hukuki esaslar hakkında teferruat içeren madde-

ler bulunmaktadır. Ek antlaşmanın başlangıcında “Hudûda yakın yer-

lerdeki ticârete mahsûs müsâ‘adât” başlığı altında, iki devlet arasındaki sı-

nırın onbeşer kilometrelik alanı kapsayan saha dâhilinde günlük tica-

retin icap ettirdiği kolaylığı sağlamak üzere kararlaştırılan maddeler 

olduğu beyan edilmiştir. Bu maddelerin birincisi; aşağıda zikredilen 

maddeler, eşya ve hayvanat bir memleketten diğerine geçirilme esna-

sında ithalat ve ihracat resimlerinden ve diğer vergilerden muaf ola-

caktır. Şimendiferle yapılacak nakliyat bundan müstesna tutulmuştur. 

Bu maddeler şunlardır; 

1- Her defasında 500 kuruşu [80 Ruble] geçmemek üzere her 

nevi‘ hububat ve otlar,  

2- Yolcu, arabacı ve amelenin çamaşır, giysi ve yol eşyası ile işle-

rinde kullandıkları alet ve edevat,  

3- İnsan ve eşya nakline mahsus arabalar, yol arabaları, sepet ve 

nakliyeye mahsus diğer vasıtalar, binek ve yol hayvanları,  

4-Taraflardan birinin vatandaşı diğer tarafın ülkesinde yerleşmek 

üzere gelirse getirdiği ev eşyası ile alet ve edevat veya diğer taraf va-

tandaşı ile nişanlanır veya evlenirse getireceği çeyiz takımı vergi mua-

fiyetinden istifade edecektir. 

5-Hududa yakın kazalar ahalisinin civarındaki memlekete naklet-

mek üzere zirai mahsul, meselâ hububat ve diğer mahsuller ile sıvı 

maddeler ve hudut ticaretine mahsus diğer eşyayı koydukları ve aynı 

yoldan boş olarak geri getirdikleri çuval ve kaplar,  

6-Otlamak üzere meralara sevk olunan hayvanlar ile onun mah-

sulatı ve hayvanların muayene masrafı altı ay müddet sonunda alına-

bilecektir.  
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İkinci olarak; Gümrük vergisine tabi olan eşyanın aşağıdaki mad-

delerde zikrolunan vergi muafiyetinden istifade etmeleri için beraber-

lerinde bunların civar mıntıkadan geldiklerini belli eden mahalli me-

murlar tarafından verilmiş ve gümrükten çıkışı tasdik edilmiş şahadet-

name
5
 (gümrük belgesi) bulunması lazımdır. Bu şahadetnameler di-

ğer ülkede tamga ve diğer vergilere tabi olmayacaktır. 

Üçüncü olarak; Sınır mıntıkası ahalisi, nahiye memurları tarafın-

dan usulüyle verilmiş ve ilgili vergi memurları tarafından vize edilmiş 

pasavanları (sınır bölgeleri içinde oturan vatandaşlara serbestçe gidip 

gelmeleri için verilen belge) taşıyanlar diğer taraf arazisinde serbestçe 

seyahat edebileceklerdir. Bu pasavanlar 15 gün geçerli olacaktır. 

Bu ek antlaşma Azerbaycan tarafından Mehmed Hasan Haçinski 

ve Mehmed Emin Resûlzade ile Osmanlı tarafından Halil ve Mehmed 

Vehîb beyler tarafından imzalanmıştır. (BA. Hâriciye, Hukuk 

Müşâvirliği İstişâre Odası, nr. 127/13, s.9-10) 

Azerbaycan Ahalisinin Tabi’iyyeti Meselesi 

Osmanlı Devleti’nin bağımsız Azerbaycan Devleti vatandaşlarıyla 

ilgili olarak düşünce ve uygulamaları açısından Tabi’iyyet Müdüriyeti 

tarafından 14 Ağustos 1334’de (14 Ağustos 1918) hazırlanan bir mü-

zekkire değerli bir belgedir. Bu müzekkirede Azerbaycan hükümeti 

ile imzalanan muahede ve mukavelenamelerin mezkûr hükûmet tara-

fından tasdik edildiğinin bildirmesine nazaran, Azerbaycan halkına 

tâbi‘iyyetce yapılacak muamele konusu sorulmuştur. Bu müzekkireye 

istinaden Bâb-ı Âlî Hukûk Müşâvirliği tarafından 4 Kânunusani 

1336’da (4 Ocak 1920) hazırlanan cevabi tebligatta; Azerbaycan 

Hükûmeti ile akdolunan sulh antlaşmasının (musâlahanâme) mezkûr 

hükûmetin Millî Şûrâsı tarafından tasdîk edilmiş olduğu Şûrâ-yı Milli 

Reîsi Mehmed Emin Resûl imzalı kararname suretinden açıkça anla-

şılmakla birlikte, zikredilen antlaşmanın tasdiknameleri henüz teati 

 

5
 Bir şahsın, hususi bir müessesenin yahut resmi bir makamın bir vakıayı tasdik ve 

teyit için tanzim ettiği varaka veya kağıt. Yapılış maksadına göre ad alır; Hüsn-ü hal 

şahadetnamesi, mektep şahadetnamesi (Pakalın, 1993, III, s.316) 
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edilmemiş olduğundan, Osmanlı hükümetinin Azerbaycan hükûme-

tini henüz resmen tanımış denilemeyeceği cihetle, Azerbaycan ahalisi-

nin tâbi‘iyyeti hususunda eski halden farklı bir muamele yapılamaya-

cağı, ancak Azerbaycan hükûmetinin umumi sulhta vaziyeti kati su-

retle meydana çıkıncaya kadar ahalisinin menşei nazar-ı dikkate alına-

rak, onlara karşı Rus tebaasından daha müsâadekârâne muamelede 

bulunulmasının uygun olacağının Tâbi‘iyyet Müdîriyyeti'ne teblîğ 

edilmesi buyurulmuştur (BA, Hâriciye, Hukuk Müşâvirliği İstişâre 

Odası, nr. 127/13,s.16). Bu tebligat Osmanlı Devleti’nin Azerbaycan 

vatandaşlarına karşı uluslararası hukuka uygun gerçekçi bir yaklaşım 

sergilediğini, bununla beraber Azerbaycan halkının menşeindeki soy 

ve din birliğini dikkate aldığını göstermektedir.  

Yukarıda bahsedilen belgedeki Azerbaycan ahalisinin menşeinin 

(Müslüman-Türk) nazar-ı dikkate alınması hususu, daha sonraki yıl-

larda özellikle de Bolşevik-Rus işgali sonrasında Türkiye’ye göç eden 

Azerbaycanlılara kucak açılmasıyla devam etmiştir. Nitekim Azerbay-

can Bolşevik iktidarına geçtikten sonra bazı Azerbaycanlılar Tür-

kiye’ye göç etmiş ve Trabzon’a yerleşmişlerdir. Türkiye hükümetinin 

4 Eylül 1923’de bu mültecilere ikamet hakkı vermesi, Azerbaycan va-

tandaşlarına tavrını göstermesi bakımından önem arz etmektedir. 

(BA, HR.İM., 20/199). Azerbaycan vatandaşlarına ikamet hakkı ve va-

tandaşlık verilmesine dair arşivlerimizde pek çok örnek bulunmakta-

dır. 

Sonuç ve Değerlendirme 

Araştırmamızda ele alınan 1918 tarihli Osmanlı-Azerbaycan 

Muhâdenet Mu’âhedenâmesi’nin günümüz harfleriyle transkript edi-

len metni, 1993 yılında T.C. Başbakanlık Devlet Arşivleri Genel Mü-

dürlüğü Osmanlı Arşivi Daire Başkanlığı tarafından yayınlanan “Os-

manlı Devleti İle Azerbaycan Türk Hanlıkları Arasındaki Münasebet-

lere Dâir Arşiv Belgeleri: Karabağ-Şuşa, Nahçıvan, Bakü, Gence, Şir-

van, Şeki, Revan, Kuba, Hoy II (1575-1918)” (s.214-222) adlı eserde 

mevcut olup, bu metinden istifade edilmiş olmakla birlikte Başbakan-

lık Osmanlı Arşivi Hâriciye, Hukuk Müşâvirliği İstişâre Odası no: 
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124/13 (1-10)’de kayıtlı esas metin (Bkz. Ekte) okunarak kontrol sağ-

lanmıştır. Bu kontrolde bazı kelimelerin hatalı yazıldığı tespit edilerek 

düzeltilmiştir. Keza Bâb-ı Âlî Hukûk Müşâvirliği tarafından 4 Kânu-

nusani 1336 (4 Ocak 1920) hazırlanan Başbakanlık Osmanlı Arşivi 

Hâriciye, Hukuk Müşâvirliği İstişâre Odası, nr. 124/13 (17)’de kayıtlı 

Azerbaycan ahalisinin tâbi‘iyyeti hususunda kaleme alınmış belgeden 

istifade edilerek Osmanlı Devleti’nin Azerbaycan vatandaşlarına bakış 

açısı açıklanmaya çalışılmıştır. Bu maksatla 1918 tarihli Osmanlı-Azer-

baycan Muhâdenet Mu’âhedenâmesi’nin 7. ve 8. maddelerinde ve 

antlaşmanın “melfuf” (ek madde) kısımlarındaki kayıtlı olan ticaret 

hukukuyla ilgili hükümlerin maiyetinin açıklanmasından ve değerlen-

dirilmesinden sonra, 7 Eylül 1918 tarihli Azerbaycan Hükümeti'nin 

iktisadi sıkıntısına yardımcı olmak için bu hükümetle ticari ilişkiler ku-

rulmasına dair arşiv vesikasında olduğu gibi arşiv vesikaları vasıtasıyla 

uygulamaya dair örnekler sıralanmıştır. Diğer taraftan ikinci melfufta 

kararlaştırılan maddelerin bir yansıması olarak görülen, Osmanlı ül-

kesine gerek ticari sebeplerle, gerekse de diğer sebeplerle gelen Azer-

baycan vatandaşlarına ne şekilde muamele edileceğine dair 4 Ocak 

1920 tarihli belgeye istinaden Osmanlı Devleti’nin, Azerbaycan vatan-

daşlarına bakışı ortaya koyulmaya çalışılmıştır.  

Tarihte Azerbaycan adıyla kurulan ilk bağımsız Azerbaycan Dev-

leti, 28 Mayıs 1918’de Çarlık Rusya’sının çökmesinden sonra kurul-

muş ve Şura-yı Milli başkanlığına Mehmet Emin Resulzâde getirilmiş-

tir. Osmanlı Devleti kuruluşundan itibaren bu devlet ile siyasi ilişkileri 

geliştirmeye hevesli bir politika izlemiştir. Nitekim Babıali, 27 Ekim 

1918’de Osmanlı ile Azerbaycan arasında siyasi münasebetlerin geliş-

tirilmesi hususunda bir talimat yayınlamıştır (BA, HR.SYS. 2303/11). 

Osmanlı Devleti bölgede etkili olmaya çalışan Rusya, İngiltere ve Al-

manya ile Müslüman Türklere katliamlarda bulunan Ermeni ve Gür-

cülere karşı, yeni kurulan bu Azerbaycan Devleti’nin “ilan-ı istiklalini” 

yaptığı antlaşmalarla tanımıştır. Azerbaycan Devleti de kuruluş döne-

minde bir taraftan iç, bir taraftan dış meselelerle uğraşırken Osmanlı 

Devleti ile uluslararası hukuk açısından geçerli antlaşmalar yapmak 

suretiyle dünya devletleri arasında yerini almaya çalışmıştır. Osmanlı 
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Devleti ile Azerbaycan arasında yapılan siyasî, askeri, ticari ve hukuki 

antlaşmalar Azerbaycan’ın muhafaza ve müdafaasını (madde.4), Azer-

baycan halkının milletler nizamında bir değer olduğunun kabul edil-

mesini sağlamaya matuf, Azerbaycan’ın bağımsızlığını destekleyen, di-

ğer taraftan zengin yeraltı ve yerüstü kaynaklarının sömürülmesini 

engellemeye çalışan antlaşmalar olma özelliği taşımaktadır. Keza bu 

antlaşma bir nevi koruyuculuk anlaşması olup, sömürgeci değil, bila-

kis soy ve din birliğine dayanan bir yardımcılık ve siyasi, askeri ve eko-

nomik bakımdan karşılıklı inkişaf ve kalkınma amacı göstermektedir. 

Osmanlı Devleti bu anlaşma ile yapılacak ticaretin Azerbaycan’ın üre-

tim, dünya ticaretine entegrasyon, dış ticaret ve vatandaşlarının refah 

düzeyine ciddi anlamda olumlu katkı yapmasını sağlamaya çalışmıştır. 

Ticari ve ekonomik ilişkilerin, aynı zamanda siyasi ilişkilerin de daha 

istikrarlı bir yapıya kavuşmasını sağladığı bilindiğinden ticaretin geliş-

mesinin genel siyaseti etkilediği; Azerbaycan’ın uluslararası tanınmış-

lığına katkı sağlayacağının düşünüldüğü de muhakkaktır. Antlaşma 

metni incelendiğinde 4 Haziran 1918 tarihinde yapılan antlaşmanın 

amaçlarının genel olarak şunlar olduğu söylenebilir:  

a) Taraflar arasında siyasi, askeri, ticari ve iktisadi işbirliği tesis et-

mek ve zamanla bu ilişkileri geliştirmek  

b) Tarafların birbirinin vatandaşlarına en fazla müsaadeye (önce-

likli ve imtiyazlı) mazhar olan millet muamelesi yapmalarını hukuki 

güvence altına almak 

c) Tarafların hiçbir suretle karşılıklı yapılan ithalat veya transit ti-

caretini ihlal etmeyeceklerini ve serbestlik vereceklerini taahhüt altına 

almak 

d) Taraflar arasında tarım ürünleri de dâhil olmak üzere, mal ve 

emtia ticaretinde kısıtlama yapmaksızın ekonomik ilişkilerin artarak 

gelişmesini teşvik etmek 

e) Taraflar arasındaki iktisadi ilişkilerde biri diğerine üstünlük tas-

lamaksızın adil şartlar ve müsavilik içerisinde ticaret yapmak  
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f) Yeni kurulan bağımsız Azerbaycan Cumhuriyeti’nin önündeki 

ticarî engelleri kaldırılmak suretiyle, bu Devleti dünya ticaretine en-

tegre etmek ve sömürülmeksizin iktisadi gelişmesine katkıda bulun-

mak;  

g) Taraf ülkelerin vatandaşlarının sınır ticaretine müsaade ver-

mek ve uygun belgeler temin ederek ticaretlerini desteklemek ve ge-

liştirmek  

h) Tarafların üçüncü ülkelerle ticaretine engel olmaksızın üçüncü 

ülke pazarlarındaki ticaret ve işbirliğini arttırmasına yardımcı olmak-

tır. 

Bununla birlikte Osmanlı Devleti’nin tarihî iddiaları ve kardeşlik 

hukuku (soy ve din birliği) çerçevesinde Azerbaycan ve Kafkasya coğ-

rafyasında etkili olmasını hedef almaktadır. Kafkas İslam Ordusu ha-

rekâtıyla bu etki bir dönem için gösterilmiş ise de, 1918’de imzalanan 

Mondros Mütarekesi Osmanlı’nın bölgedeki etkinliğini kaybetmesine 

yol açmıştır. Bundan istifade eden Ruslar, 1920 yılının 27-28 Nisan 

gecesi Azerbaycan’ı işgali ile bağımsız Azerbaycan Devleti’ne son ver-

miştir. 

Bağımsız Azerbaycan Devletinin kurulmasından önce ve bağım-

sızlık döneminde Osmanlı ile Azerbaycan (İran) arasında ticari müna-

sebetler ve vatandaşlık meseleleri hususlarında bazı zamanlar sorunlar 

yaşandığı vakidir. Nitekim bu sorunlardan biri 10 Recep 1332’de (4 

Haziran 1914) yaşanmıştır. Bu tarihte Azerbaycan'da vukua gelen ka-

rışıklıktan dolayı hudut asayişi bozulmuş, sınır ticareti sekteye uğramış 

ve Osmanlı tebaası zarar görmüştür (BA, BEO, 4289/ 321654). Keza 

bir başka sorun İran’dan Osmanlı sınır kentlerinden Hanekin şehrine 

mal getiren tüccarların emtiasına yetkisi olmadığı halde müdahale 

eden Hanekin Emniyet Müdürü’nün şikâyet edilmesiyle yaşanmıştır. 

Bunun üzerine Osmanlı hükümeti 24 Cemaziyelevvel 1335’de (18 

Mart 1917) tetkikat başlatmış, meseleyi çözmeye çalışmıştır (BA, 

DH.EUM.SSM., 10/16). Yine bir sorun 19 Ağustos 1918’de İran’ın 



82 ALİ SİNAN BİLGİLİ - MURAT SALTUK BİLGİLİ  
 

Azerbaycan eyaletindeki büyük ve küçükbaş hayvanların Osmanlı as-

kerlerince Türkiye’ye nakledildiği iddiasıyla yaşanmıştır. Bu duru-

mun kıtlığa sebep olabileceğini ileri süren İran hükümeti, İran’dan 

Türkiye’ye hayvan ihraç edilmesini yasaklamıştır. Bununla birlikte 

İran sefareti, Babıali’den bu yasağa uyulması için ilgililere tebligat ya-

pılması isteğinde bulunmuştur (BA, HR.SYS. 2341/38). 1918 antlaş-

ması sayesinde yukarıda zikredilen örneklerde olduğu gibi, İran (Ka-

çar) hükümetinden bağımsız, yeni kurulan Azerbaycan Cumhuriyeti 

için siyasi ve askeri alanda olduğu gibi iktisadi alanda da ayrı ve yeni 

bir hukuk oluşturulmuştur. 

Azerbaycan hükümetinin kurulmasından önce, Azerbaycanlıların 

bir kısmı İran tabiiyetinden sayıldığından bunlara dair meselelerde 

Osmanlı hükümetinin tavrı müspet seyretmiş, ancak bazı kısıtlamalar 

da getirilmiştir. Bu kısıtlamalardan biri İran uyrukluların Osmanlı te-

baası kadınlarla evlenmelerinin yasaklanmasıdır (Mesela; BA, 

DH.SN.THR., 51/50, Tarih; 06 Cemazeyilahir 1332/2 Mayıs 1914; BA, 

DH.İ.UM.EK. 7/60, Tarih; 3 Cemazeyilahir 1333/18 Nisan 1915; BA, 

DH.İ.UM, 19/5, Tarih; 02 Şevval 1338/19 Haziran 1920). Ancak bazı 

zamanlarda bu yasağın kaldırıldığı da görülmektedir (BA, 

HR.HMŞ.İŞO, 8/6, Tarih; 2 Ramazan 1331/5 Ağustos 1913). İran 

(Azerbaycan)-Türkiye sınırlarında yaşayan ve tabiiyetleri belli olma-

yan konar-göçer aşiretlerin (Sibeki (Sıbkanlı), Haydaranlı gibi) sınır 

ihlalleri de uzun süre Osmanlılar ile Kaçarlar arasında sorun yaşan-

masına sebebiyet vermiştir. 1823 ve 1847 Erzurum Antlaşmaları ve di-

ğer pek çok antlaşmada bu sorun ele alınmış ve çözülmeye çalışılmıştır 

(Karadeniz, 2012, s.309-310). 1918 Antlaşması Kaçarlar ile yaşanan 

sorunların ve yasakların önemli bir kısmını ortadan kaldırmış, tabi’iy-

yet meselesine ve vatandaşların karşılıklı hakk-ı temellük ve hakk-ı in-

tifâ’larını hukuki güvence altına almıştır. 

Bağımsızlık öncesi Azerbaycan Türklerinden olup, Kaçar Devleti 

uyruğunda olan pek çok kimse başvurmaları halinde Osmanlı tabi’iy-

yetine kabul edildikleri de görülmektedir. Mesela; 9 Zilkade 1330’da 

(20 Ekim 1912) İran tabiiyetinde Azerbaycan’ın Meraga şehrinden 
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Hüseyin Bey, Osmanlı tabiiyetine kabul edilmiştir (BA, BEO, 

4102/307578). Yine 11 Şaban 1334’de (13 Haziran 1916) Erzincan'ın 

Mecidiye-i Kebir Mahallesi'nde oturan, İran uyruklu Hızır oğlu 

Emin'in Osmanlı tabi’iyyetinden addedilmesi emredilmiştir (BA, 

DH.EUM.ECB, 5/26). Keza 2 Zilhicce 1334’de (30 Eylül 1916) İran te-

baasından Bakülü Maltepe Hastanesi sıhhiye çavuşu Aka Mehmed 

Hüseyin Efendi b. Hacı Mirza ve ailesinin Osmanlı tabiiyetine geçme 

isteği kabul edilmiştir. (BA, DH.EUM.ECB, 6/40). Yine 29 Ramazan 

1335’de (19 Temmuz 1917) İran uyruklu Mirza Şefi Ağa'nın çocukla-

rının Osmanlı tabi’iyyetine alınması emredilmiştir (BA, HR.HMŞ.İŞO, 

8/5). Bu örnekleri çoğaltmak mümkündür. Bununla birlikte İran ta-

biiyetinden Osmanlı tabiiyetine geçme işlemi bir usul dairesinde yapı-

lıyordu. Nitekim 23 Safer 1335’de (19 Aralık 1916) alınan bir kararla 

İran tebaasından olup, Osmanlı tabi’iyyetine geçmek isteyenler, hüvi-

yetlerini ve tahkikat evraklarını ilgili makama vermek suretiyle işlem 

yaptırabiliyorlardı. Vatandaşlık talebinde bulunanların evrakları ince-

lendikten sonra uygun bulunanlar vatandaşlığa geçiriliyordu (BA, 

DH.EUM.ECB, 7/53). Bağımsız Azerbaycan’ın kurulmasından sonra 

da Osmanlı Devleti ve müteakiben Türkiye Cumhuriyeti İran Azer-

baycan’ı veya müstakil Azerbaycan vatandaşlarının Osmanlı tabi’iyye-

tine geçişte kolaylık sağlamış ve onlara her daim iyi muamelede bu-

lunmuştur. 

Azerbaycan’ın Kızılordu esaretine düşmesinden sonra, Osmanlı 

Devleti ile yapılan antlaşmaları fesholmuş, özellikle bağımsız devletle 

yapılan antlaşmalarla kurulan ticaret hukuku ve vatandaşların karşı-

lıklı hakları ortadan kaldırılmıştır. Antlaşmalarda bahsedilen sınır ti-

careti ve vatandaşların karşılıklı gidiş-gelişleri tamamen durdurul-

muştur. Bu sebeple 4 Haziran antlaşmasının uygulanmasından elde 

edilen ticari sonuçlar ve uygulama örnekleri hakkında bir bilgiye sahip 

olunamamıştır. Azerbaycan’ın 18 Ekim 1991’de bağımsızlığını yeni-

den sağlamasına kadar bu süreç devam etmiş, bugün ticarî münase-

betler kesildiği yerden yeniden başlayarak, özellikle petrol ve doğalgaz 

alanlarında önemli bir seviyeye çıkarılmıştır. 
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Osmanlı Devleti ile Azerbaycan Cumhuriyeti arasında tahsis edi-

len ticaret hukuku, ülkeler arasında bir uyum ve yakınlaştırma sağla-

mak amacıyla antlaşma hükümleriyle düzenlenmiştir. Söz konusu hü-

kümler eşya, kişi, ürün, mal ve sermayenin serbestçe dolaşımını he-

deflemektedir. 4 Haziran 1334 tarihli birinci ek antlaşmanın yukarıda 

anılan maddeleri de devamlılığın ve serbestiyetin sağlanmasını amaç-

layan bir görünümdedir. Nitekim antlaşmanın 1. maddesinde belirtil-

diği üzere, taraflar serbestlik sağlayacaklarını taahhüt etmişlerdir. İki 

ülke arasındaki ticaretin derhal başlaması ve devamlılığı için de 5. 

maddede belirtildiği üzere taraflar uygun eşya mübadelesini tanzim 

etmeyi taahhüt etmektedirler.  

Antlaşma metninden coğrafi konumları sebebiyle Türkiye ve 

Azerbaycan’ın bir takım ürünleri kendisine yetecek miktardan çok 

daha fazlasını ürettiği anlaşılmaktadır. Uluslararası ticaretin temel ni-

teliklerinden birisi olan üretim fazlasının değerlendirilmesi, birinci ek 

antlaşmanın 6. maddesiyle, fazla üretimin karşılıklı olarak mücadele 

edileceği şeklinde hükme bağlanmıştır. Bu mübadelede uygulanacak 

usul ve esaslar da antlaşmanın 7, 8 ve 9. maddelerinde belirtilmiştir. 

İkinci ek antlaşmanın birinci maddesinde, ticari işe ait eşya, mal 

ve hayvanatın ithalat ve ihracat resimlerinden, ticareti kolaylaştırmak 

ve devamlılığı sağlamak amaçlarıyla muaf oldukları belirtilmiştir. 

İkinci maddede de, vergi muafiyetinin geçerli olabilmesi şartı, şaha-

detname (gümrük belgesi) bulundurulması şartına bağlanmıştır. 

Üçüncü maddede ise 15 gün geçerli olan pasavanlarla sınır ahalisine 

serbest geçiş hakkı tanınmıştır. 

Antlaşma taraf ülkelerin kendi aralarında gümrük vergisi ve tran-

sit resimleri düzenlerken, diğer taraftan ancak üçüncü ülkelere karşı 

ortak bir gümrük vergi tarifesi ve muafiyetleri kapsayan bir ticari hu-

kuk oluşturmamış, her iki ülkenin kendi milli ticari politikasını uygu-

layabildiği bir ekonomik işbirliği yaratmıştır. Bu husus Osmanlı Dev-

leti’nin Azerbaycan’ın bağımsız devletler camiasında şerefli yerini al-

masına verdiği desteğin en önemli göstergesidir. 
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Antlaşma iki devlet arasında geniş bir ticarî işbirliği içermekle bir-

likte, ticarete bazı sınırlamalarda koymuştur. Nitekim melfuf 1. mad-

dede, Devlet tekelinde bulunan mallar, halk sağlığı, asayiş, hayvan 

sağlığı, fevkalade tedbir alınması gereken eşya ticaretten müstesna tu-

tulmuştur. Bu husus günümüz antlaşmalarında da geçerli olan bir du-

rumdur. 

Azerbaycan ahalisinin tabi’iyyeti meselesinde Bab-ı Ali Hukuk 

Müşavirliği tarafından hazırlanan tebligata göre, Azerbaycan hükü-

meti ile yapılan sulh antlaşması geçerli olmakla birlikte, bu antlaşma 

henüz teati edilmemiş, yani ilgili devletlerin uluslararası antlaşmaları 

onaylama süreci tamamlanmamış olduğundan, henüz yasalaştırılma-

mış ve yürürlüğe sokulmamış bir konumdadır. Bundan dolayı da Os-

manlı Devleti, Azerbaycan hükümetini henüz resmen tanımış değildir. 

Bu sebeple Azerbaycan ahalisine yeni bir devletin vatandaşları, diğer 

bir ifadeyle yabancı uyruklu kimseler gibi değil, halkın menşei dikkate 

alınarak muamele edilmesi gerektiği açıklanmıştır. Bir başka ifadeyle, 

yeni Azerbaycan hükümetinin durumu kesin olarak ortaya çıkıncaya 

kadar, Azerbaycan halkının etnik-dinî kökenin Türk-İslâm olması do-

layısıyla, bunlara Rus tebaasından daha rıfk ve müsamaha ile davra-

nılması gerektiği belirtilmiştir. Bu muamele tarzının Osmanlıların 

Azerbaycan halkı hakkındaki müspet düşüncelerinin ve daimi kardeş-

liğin bir tezahürü olduğu açıktır. 
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Ekler 

Osmanlı Devleti İle Azerbaycan Cumhuriyeti Arasında 

İmzalanan Anlaşmaların Metinleri 

Bismillâhirrahmânirrahîm 

Saltanat-ı Seniyye-i Osmâniyye ile Azerbaycan Hükûmet-i 

Cumhûriyyesi Beyninde Mün‘akid Muhâdenet Mu‘âhede-nâmesi 

Bir tarafdan Hükûmet-i Osmâniyye diğer tarafdan ahîren i‘lân-ı 

istiklâl eden Azerbaycan Hükûmet-i Cumhûriyyesi siyâsî, hukûkî, ik-

tisâdî ve fikrî sâhalarda memleketleri arasında münâsebât-ı dostâne ve 

hem-civârî te’sîsi husûsunda ittifâk etdiklerinden, murahhasları olmak 

üzre;  

Saltanat-ı Seniyye-i Osmâniyye;  

Adliye Nâzırı ve Şûrâ-yı Devlet Re’îsi devletlü Halil Beyefendi haz-

retleriyle;  

Kafkasya Cebhesi Osmanlı Orduları Kumandanı Ferîk devletlü 

Vehîb Paşa hazretlerini;  

ve Azerbaycan Hükûmet-i Cumhûriyyesi;  

Hâriciye Nâzırı Mehmed Hasan Bey Hacinski hazretleriyle;  

Meclis-i Millî Re’îsi Resûlzâde Mehmed Emin Beyefendi hazretle-

rini ta‘yîn etmişler ve müşârün-ileyhim ale'l-usûl tanzîm olunan ruh-

sat-nâmelerini tedkîk ve te‘âtî etdikden sonra mevâdd-ı âtiyeyi karar-

laşdırmışlardır.  

Birinci Mâdde  

Hükûmet-i Seniyye ile Azerbaycan Hükûmet-i Cumhûriyyesi ara-

sında dâimî müsâlemet ve müstekarr muhâdenet hüküm-fermâ ola-

cakdır.  

İkinci Mâdde  

Âtîdeki hatt-ı hudûd, Memâlik-i Osmâniyye ile Azerbaycan, Gür-

cistan, Ermenistan Cumhûriyetlerinin memâlikini tefrîk eyler:  
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Hudûd Karadeniz'de Çoluk nehri munsabbından başlayarak Şav-

nabud dağına kadar 93-78 harbinden evvelki hudûdu ta‘kîb eder.  

Şavnabud dağından sonra hatt-ı bâlâları ta‘kîben Halhama da-

ğına, oradan Mepiskaro dağına gelir. Buradan cenûba dönerek Yirsa-

gad dağından ve Ayastoman'ın iki kilometre cenûbundan geçer. Bu-

radan şimâl-i şarkîye geçerek Karhol dağına ve oradan beş kilometre 

şimâl-i şarkîye, ba‘dehû cenûb-ı şarkîye dönerek Gorkal üzerinden 

Atshor'un iki kilometre cenûbundan Kura nehrini geçer ve hatt-ı 

bâlâlar üzerinden Kayabaşı, Ortatavı dağlarının zirvelerine gelir. Bu-

radan sonra yine hatt-ı bâlâlar üzerinden Karakaya dağı üzerinden 

Molita kilisesi cenûbunda Tapishorska gölüne mülâkî olur. Molita ma-

nastırının hemân cenûbundan mukâbil sâhilde gölün şimâl ucunun 

birbuçuk kilometre cenûb-ı şarkîsinde kâ’in bir noktaya vâsıl olunan 

hattın cenûbunda kalan gölün kısmı arâzî-i Osmâniyye'de kalmak üzre 

mezkûr gölü bi'l-mürûr Tavkoneli dağına gelir. Buradan cenûba ine-

rek Şavnabud dağı-Karakuzu dağı-Samsa dağının zirvesine gelir. Bu-

radan şarka dönerek ve hatt-ı bâlâları ta‘kîb ederek Devekıran silsilesi 

üzerinden Açrıkar dağına gelir. Hudûd boyundan sonra hatt-ı bâlâları 

ta‘kîben Başkıran, Nûrrahman dağlarının hatt-ı bâlâlarını ta‘kîb eder. 

Nûrrahman dağından sonra cenûb istikâmetini ta‘kîbe devâm ederek 

ve dâimâ hatt-ı bâlâlardan geçerek Akpolan mevki‘inin beş kilometre 

garbında Aleksandropol-Tiflis şimendüferini kat‘ eder. Buradan yine 

hatt-ı bâlâları ta‘kîb ederek Hanvâli mevki‘ine gelir. Hanvâli mevki‘in-

den sonra bir hatt-ı müstakîm istikâmetinde olarak Alagöz dağının en 

mürtefi‘ noktasına ve yine bir hatt-ı müstakîm ta‘kîb ederek Açmiya-

zin'in yedi kilometre garbında Açmiyazin-Serdârâbâd câddesine 

mülâkî olur ve Açmiyazin'in yedi kilometre etrâfından dolaşarak ve 

Aleksandropol-Culfa şimendüfer hattının takrîben altı kilometre 

şimâlinden bu şimendüfer hattına müvâzî olarak gider. Ve Yaşkaran 

mevki‘inin on altı kilometre cenûb-ı garbîsinden Yaşkaran mevki‘in-

den şimendüfer hattına gelen câddeyi kat‘ eder. Hudûd bundan sonra 

cenûb-ı şarkîye dönerek Aşağı Karabağlar köyünün bir kilometre gar-

bından Şagablu, Karahaç, Aşağı Çanakçı mevki‘lerinden geçerek El-
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pinçay'a mülâkî olur. Ve bu çayı ta‘kîb ile Arpa mevki‘ine gelir. Ar-

pa'dan sonra hudûd şark istikâmetinde Arpaçay'ını ta‘kîb ederek Ka-

yalı mevki‘ine ve Kayıd çayını ta‘kîben Aktaban dağının zirvesine gelir. 

Bundan sonra hudûd Karaturna, Araçırır, Karanlık dağlarının hatt-ı 

bâlâlarını ta‘kîben Relyan çayı vâdîsine gelir. Ve bu çay mecrâsını 

ta‘kîb ederek Aza mevki‘inin cenûbunda Aliçin mevki‘inde eski Rus-

İran hudûduna mülâkî olur.  

Üçüncü Mâdde  

Azerbaycan Hükûmet-i Cumhûriyyesi ile Ermeni Hükûmet-i 

Cumhûriyyesi beyninde hudûdların ta‘yîni içün akd olunan protokol 

Hükûmet-i Seniyye'ye teblîğ olunacakdır ve bu protokol işbu mu‘âhe-

denin bir cüz’-i lâ-yenfekkini teşkîl edecekdir.  

Dördüncü Mâdde  

Azerbaycan Hükûmet-i Cumhûriyyesi tarafından taleb vukû‘unda 

Hükûmet-i Osmâniyye intizâm ve âsâyiş-i dâhilînin te’mîn ve i‘âdesi 

içün lede'l-îcâb silâh kuvvetiyle mu‘âvenetde bulunacakdır.  

Beşinci Mâdde  

Azerbaycan Hükûmet-i Cumhûriyyesi kendi hudûdu dâhilinde 

hiçbir çetenin teşkîl ve teslîhıne meydân vermemeği ve oraya ilticâ 

edecek bütün çetelerin de silâhlarını almağı ve anları dağıtmağı ta‘ah-

hüd eyler.  

Altıncı Mâdde  

Tarafeyn-i âkıdeyn tenzîlâtlı ta‘rifeler vaz‘ ve tatbîki sûretiyle de-

miryollar nakliyâtı husûsunda yekdiğerine teshîlât-ı mümkine ibrâz 

etmeği ta‘ahhüd ederler. Husûsiyle demiryolların inşâsına ve işletil-

mesine ve ta‘mîrât-ı mütemâdiyesine veyâhud diğer umûr-ı nâfi‘anın 

kâffesine muktezî levâzımın nakli husûsunda tenzîlâtlı mahsûs ta‘rife-

ler tatbîk olunacakdır. Tarafeyn-i âkıdeyne âid demiryollarda edevât-

ı müteharrikenin mübâdelesi bu bâbda beyne'd-düvel mer‘î kavâ‘ide 

tevfîkan icrâ olunacakdır. Tarafeyn-i âkıdeyn ahkâm-ı ânifenin te-

ferru‘âtını kararlaşdırmak üzre hemân müzâkerâta girişeceklerdir.  
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Yedinci Mâdde  

Devlet-i Aliyye-i Osmâniyye ile Azerbaycan Hükûmet-i Cumhûriy-

yesi arasında bir gûnâ mu‘âhede, mukâvele, sûret-i tesviye, i’tilâf-

nâme vesâire mevcûd bulunmamasına binâ’en tarafeyn-i âkıdeyn bir 

şehbenderlik mukâvele-nâmesiyle bir ticâret mu‘âhede-nâmesi ve 

münâsebât-ı hukûkiyye ve iktisâdiyyelerinin tanzîmi içün lâzım adde-

decekleri senedât-ı sâ’ireyi akd etmek husûsunda ittifâk etmişlerdir.  

Şehbenderlik mukâvele-nâmesi işbu mu‘âhede-nâme tasdîk-

nâmelerinin te‘âtîsi târîhinden i‘tibâren iki sene zarfında akd oluna-

cakdır. İşbu devre-i muvakkata zarfında tarafeyn-i âkıdeynin başşeh-

benderleri, şehbenderleri ve şehbender vekîlleri imtiyâz-ı vazîfele-

rince hukûk-ı umûmiyye-i düvel ve mu‘âmele-i mütekâbile esâslarına 

tevfîkan en ziyâde nâ’il-i müsâ‘ade millet mu‘âmelesinden müstefîd 

olacaklardır. Kezâlik hukûk-ı umûmiyye-i düvel esâsına müsteniden 

bir ticâret mu‘âhede-nâmesinin akdi içün vâkı‘ olacak müzâkerât bir 

tarafdan Devlet-i Aliyye ve diğer tarafdan kendisiyle hâl-i harbde bu-

lunan diğer devletler beyninde musâlahanın akdini müte‘âkib başla-

yacakdır. O zamâna ve herhâlde 1335 senesi Kânûn-ı Evvelinin otuz 

birinci gününe kadar işbu mu‘âhedeye merbût (bir) işâretli melfûf her 

iki taraf cânibinden tatbîk olunacakdır. Mezkûr melfûfun 30 Hazîran 

sene [1]335 târîhinden i‘tibâren mefsûhiyyeti i‘lân olunabilecek ve bu-

nun netâyici altı ay sonra cereyân edecekdir. Berren mevâridât işbu 

mu‘âhede-nâme tasdîk-nâmeleri te‘âtî olunur olunmaz başlayacakdır.  

Sekizinci Mâdde  

Tarafeyn-i âkıdeynden birine mensûb ahâlî ve nevâhîden 

hudûdun diğer tarafında kâ’in emvâl-i gayr-i menkûle üzerinde hakk-

ı temellük ve intifâ‘ı bulunanların, bunlardan intifâ‘ etmeğe, anları iş-

letmeğe veyâhud iltizâma vermeğe, anları idâre veyâhud bizzât vekîl-

leri ma‘rifetiyle bey‘ etmeğe hakları olacakdır. Hiç kimse menfa‘at-i 

âmme olmadıkca ve evvelce tazmînât verilmedikce, mezkûr emvâl-i 

gayr-i menkûle üzerindeki hakk-ı temellükünden mahrûm edilmeye-
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cekdir. Ahâlî ve mârrü'z-zikr nevâhî vekîlleri mukîm bulundukları ma-

haller devâ’iri tarafından mu‘tâ ve taraf-ı diğer devâ’iri cânibinden 

musaddak yol tezkireleri ibrâz etmek şartıyla hudûdun öbür tarafına 

geçmelerine aslâ mümâna‘at edilmeyecekdir. Hudûddân mürûr ve 

hudûda civâr yerlerdeki ahz ü i‘tâ husûsâtında teshîlât ve müsâ‘adât-ı 

mahsûsa ibrâz olunacakdır. Ahkâm-ı ânifenin teferru‘âtı işbu 

mu‘âhede-nâmeye merbût (iki) işâretli melfûf ile tanzîm olunmuşdur.  

Dokuzuncu Mâdde  

Azerbaycan Hükûmet-i Cumhûriyyesi'nin beyne'l-milel posta ve 

telgraf ittihâdları mukâvelâtına dâhil olmasına intizâren, Devlet-i 

Aliyye-i Osmâniyye ile Azerbaycan Hükûmet-i Cumhûriyyesi arasında 

posta ve telgraf münâsebâtı işbu mu‘âhede tasdîk-nâmelerinin 

te‘atîsinden i‘tibâren beyne'l-milel ittihâdın posta ve telgrafa müte‘allık 

mukâvelât, i’tilâfât ve nizâmâtı mukarrerâtına tevfîkan te’sîs edilecek-

dir.  

Onuncu Mâdde  

Brestlitovsk'da Devlet-i Aliyye-i Osmâniyye ve müttefikleri ile 

Rusya arasında akd olunan mu‘âhedât-ı müştereke ve munzamma 

ahkâmından işbu mu‘âhedenâmeye muhâlif olmayanlar âkıdeyn bey-

ninde mu‘teber olacakdır.  

Onbirinci Mâdde  

İşbu mu‘âhede-nâme tasdîk olunacak ve tasdîk-nâmeleri bir ay 

veyâhud müddet-i kasîra-i mümkine zarfında Dersa‘âdet'de te‘âtî olu-

nacakdır. Tasdîkan-li'l-makâl murahhaslar işbu mu‘âhede-nâmeyi 

imzâ ve mühürleriyle tahtîm etmişlerdir.  

4 Haziran 1334  

Mehmed Hasan Haçinski Halîl  

Mehmed Emin Resul Mehmed Vehib  

Kaynak: BA. HR.HMŞ.İŞO. no: 124/13-(s.1-6)  
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Melfûf 

1 

Musâlaha-i umûmiyyenin in‘ikâdına ve her hâlde 31 Kânûn-ı Ev-

vel 1335 târîhine kadar tarafeyn-i âkıdeynden her biri diğer taraf 

tebe‘asına ticâret ve seyr-i sefâ’in husûsâtında en ziyâde nâ’il-i 

müsâ‘ade millet mu‘âmelesini tatbîk etmeği ta‘ahüd eyler.  

Birinci Mâdde  

Tarafeyn-i âkıdeyn, hiç bir sûretle ticâret-i mütekâbileyi idhâlât 

veyâhud transit memnû‘iyyetleriyle ihlâl etmemeği ve serbest transite 

müsâ‘ade eylemeği ta‘ahhüd ederler. Yalnız tarafeynden birinin 

memâlikinde devlet inhisârı altında bulunan veya bulunacak olan 

kezâlik haklarında gerek sıhhat ve gerek zâbıta-i sıhhiyye-i hayvâniyye 

veya âsâyiş-i umûmî mülâhazâtıyla yâhud diğer esbâb-ı mühimme-i 

siyâsiyye ve iktisâdiyyeden nâşî bi'l-hâssa harbi ta‘kîb eden devre-i mu-

vakkata zarfında fevkalâde tedâbîr-i mâni‘a ittihâzını îcâb eden eşyâ 

müstesnâdır.  

İkinci Mâdde  

En ziyâde nâ’il-i müsâ‘ade millet usûlü devâm etdiği müddetce ta-

rafeyn-i âkıdeynden hiçbiri, hudûd-ı memâlikinin herhangi bir kıs-

mında hudûdunun aksâm-ı sâ’iresinde istîfâ etdiği idhâlât ve ihrâcât 

resmlerinden daha ağır rüsûm istîfâ etmek hakkını hâ’iz olmayacak-

dır.  

Üçüncü Mâdde  

Tarafeynden hiçbiri diğer tarafın başka bir devlet ile mevcûd bu-

lunan veya bi'lâhıre vücûda getirilecek olan gümrük ittifâkından 

münba‘is müsâ‘adâtdan ve küçük hudûd ticâretine dâir bahşetmiş ol-

duğu veya edeceği müsâ‘adelerden istifâde iddi‘âsında bulunmaya-

cakdır. 



 1918’DE OSMANLI-AZERBAYCAN TİCARET HUKUKU 

VE AZERBAYCAN AHALİSİNİN TABİ’İYYETİ MESELESİ 

93 

 

 

 

Dördüncü Mâdde  

Tarafeynden birinin memâlikinde transit edilecek her nevi‘ eşyâ, 

transit resminden mu‘âf olacakdır. Gerek bilâ-tevakkuf imrâr edilsün 

ve gerek esnâ-yı imrârda ihrâc, depoya vaz‘ ve yeniden tahmîl edilsün, 

eşyâ-yı mezkûrenin nezâretine müte‘allık kavânîn-i mahalliyye 

ahkâmı bi't-tab‘ haklarında tatbîk olunacakdır.  

Beşinci Mâdde  

Tarafeyn-i âkıdeyn, derhâl mütekâbilen münâsebât-ı ticâriyyeye 

girişmeği ve ahkâm-ı âtiyeye tevfîkan eşyâ mübâdelesini tanzîm etmeği 

ta‘ahhüd ederler.  

Altıncı Mâdde  

1335 senesi Kânûn-ı Evvelinin otuz birinci gününe kadar en mü-

him olan mahsûlât-ı zirâ‘ıyye ve sınâ‘ıyyenin fazlası, ihtiyâcât-ı 

mevcûdeyi tatmîn içün yedinciden dokuzuncu mâddeye kadar olan 

mâddeler ahkâmı dâ’iresinde mütekâbilen mübâdele edilecektir.  

Yedinci Mâdde 

Mâdde-i ânifede mübâdelesi mevzû‘-ı bahs olan mahsûlâtın 

mekâdîr ve envâ‘ı her iki tarafca bir komisyon ma‘rifetiyle ta‘yîn edi-

lecek ve bu komisyon tarafeyn-i âkıdeynden müsâvî mikdârda ta‘yîn 

olunmuş a‘zâdan teşekkül eyleyüp muhâdenet mu‘âhedesinin 

imzâsını müte‘âkıb îfâ-yı vazîfeye ibtidâr edecekdir.  

Sekizinci Mâdde  

Mâdde-i ânifede beyân olunan eşyânın mübâdelesi esnâsındaki 

fiyâtları bir i’tilâf-ı mütekâbil esâsı üzerine ve bir komisyon ma‘rifetiyle 

ta‘yîn olunacak ve işbu komisyon her iki tarafdan müsâvî mikdârda 

intihâb olunmuş a‘zâdan terekküb edecekdir.  

Dokuzuncu Mâdde  

Yedinci mâddede zikr edilen komisyon tarafından ta‘yîn olunan 

eşyânın mübâdelesi devletin teşkîlât-ı mahsûsa-i merkeziyyesi 

veyâhud devlet murâkabesine tâbi‘ teşkîlât tarafından icrâ edilecekdir.  
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4 Haziran 1334 

Mehmed Hasan Haçinski Halil  

Mehmed Emin Resûl Mehmed Vehîb  

Kaynak: BA. HR.HMŞ.İŞO. no: 124/13-(s.7-8)  
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Melfûf 2 

Hudûda yakın yerlerdeki ticârete mahsûs müsâ‘adât. 

Tarafeyn-i âkıdeyn hatt-ı hudûdun iki tarafında on beş kilometro 

imtidâd eden bir sâha dâhilinde ticâret-i yevmiyyenin îcâb etdiği 

teshîlâtı bahşetmek üzre mevâdd-ı âtiyeyi karârlaşdırmışlardır: 

Evvelen: Âtiyü'z-zikr mevâdd ve eşyâ ve hayvânât, bir memleket-

den diğerine esnâ-yı imrârında idhâlât ve ihrâcât resmlerinden veya 

diğer herhangi bir vergi veya resmden mu‘âf olacakdır. Şimendüferle 

vâkı‘ olan nakliyât bundan müstesnâdır.  

1- Her def‘asında beş yüz guruş [80 Ruble] kıymeti mütecâviz et-

memek üzre her nevi‘ hubûbât ve otlar,  

2- Yolcu, arabacı ve amelenin çamaşır, esvâb ve yol eşyâsı ile kendi 

isti‘mâllerine mahsûs âlât ü edevât,  

3- İnsan ve eşyâ nakline mahsûs arabalar, yol arabaları, sepet ve 

nakliyâta mahsûs diğer vesâ’it, binek ve yol hayvanları,  

4- Ev eşyâ ve levâzımı tarafeyn-i âkıdeynden birinin tebe‘asının 

diğer taraf memleketinde yerleşmek üzre geldikleri vakit idhâl etdik-

leri ev eşyâsı ile âlât ü edevât, nişanlanmış veya tarafeynden birinin 

tebe‘asından diğer taraf memâlikinde akd-i izdivâc eden veya yeni 

müte’ehhil kadınların cihâz takımları da bu mu‘âfiyyet-i rüsûmiyye-

den istifâde edecekdir.  

5- Hudûda civâr kazâlar ahâlîsinin hem-civâr memlekete nakl et-

mek üzre mahsûlât-ı zirâ‘ıyyelerini meselâ hubûbât ve diğer mahsûlât-

ı zirâ‘ıyye ve hayvâniyyeyi müskirât ve diğer mâyi‘âtı ve hudûd ticâre-

tine mahsûs diğer eşyâyı koydukları ve aynı yoldan boş olarak gerü 

getirdikleri çuval ve kaplar,  

6- Otlamak üzre mer‘âlara sevk olunan hayvânât ile anın mah-

sûlâtı, ma‘â-hâzâ hayvânâtın mu‘âyene masrafı altı ay müddet 

hitâmında istîfâ olunabilecekdir.  
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Sâniyen: Gümrük rüsûmuna tâbi‘ olan eşyânın ânifü'z-zikr mâd-

delerde zikr olunan mu‘âfiyyet-i rüsûmiyyeden istifâde etmeleri içün 

berâberlerinde bunların hemcivâr mıntıkadan geldiklerini mübeyyin 

me’mûrîn-i mahalliyye cânibinden mu‘tâ ve mahrec gümrüğünden 

musaddak şehâdet-nâmeler bulunması lâzımdır.  

İşbu şehâdet-nâmeler diğer âkıdin memleketinde tamga resmine 

veya diğer resme tâbi‘ olmıyacaklardır.  

Sâlisen: Hem-civâr mıntıka ahâlîsi nevâhî me’mûrîni tarafından 

ale'l-usûl verilmiş ve me’mûrîn-i rüsûmiyye-i müte‘allikası tarafından 

vize edilmiş pasavanları hâmil oldukları hâlde diğer taraf arâzîsinde 

serbestce seyâhat edebileceklerdir. İşbu pasavanlar onbeş gün içün 

mu‘teber olacakdır. 4 Haziran 1334  

Mehmed Hasan Haçinski     

 Halil  

Mehmed Emin Resûl       

 Mehmed Vehîb  

Kaynak: BA. HR.HMŞ.İŞO. no: 124/13-(s.9-10)  
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Bâb-ı Âlî Hukûk Müşâvirliği 

      

Nu-

mara 

Tarih Nev‘-i 

Müs-

vedde 

Mua-

vin 

Müdir Müşa-

vir 

Müşa-

vir 

39011 Fî 4 

Kanûn-ı 

Sânî 

sene 

336 

Derke-

nar 

İmza İmza İmza İmza 

Hulâsa 

Azerbaycan Hükûmet-i Cumhûriyyesi ile akd olunan mu‘âhede ve 

mukâvelenâmelerin hükûmet-i mezkûre tarafından tasdîk edildiği-

nin iş‘âr olunmasına nazaran ora ahâlîsine tâbi‘iyyetce yapılacak 

mu‘âmelenin istifsârına dâir Tâbi‘iyyet Müdîriyyeti müzekkiresi. 

Fî 14 Ağustos sene 334 

Azerbaycan Hükûmet-i Cumhûriyyesi ile akd olunan musâlaha-

nâmenin hükûmet-i mezkûre Şûrâ-yı Millîsi tarafından tasdîk edilmiş 

olduğu her ne kadar Şûrâ-yı Müşârün-ileyhâ Re’îsi Mehmed Emin 

Resûl imzâlı karâr-nâme sûretinden müstebân olmakda ise de 

mu‘âhede-i mezkûrenin tasdîk-nâmeleri henüz te‘âtî edilmemiş oldu-

ğundan Hükûmet-i Seniyye'ce Azerbaycan Hükûmeti henüz resmen 

tanınmış denilemeyeceği cihetle ora ahâlîsinin tâbi‘iyyeti husûsunda 

hâl-i sâbıkından farklı bir mu‘âmele yapılamıyacağı der-kârdır. Ancak 

hükûmet-i mezkûrenin sulh-ı umûmîde vaz‘ıyyeti sûret-i kat‘ıyyede 

ta‘ayyün edinceye kadar ahâlîsinin menşe’i nazar-i i‘tibâra alınarak 

bunlara karşu Rus tebe‘asından daha müsâ‘adekârâne mu‘âmelede 

bulunulması muvâfık olacağının Tâbi‘iyyet Müdîriyyeti'ne teblîğ bu-

yurulması menût-ı müsâ‘ade-i âsafâneleridir.  

Kaynak: BA. HR.HMŞ.İŞO. no: 124/13-(s.17) 
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Osmanlı Devleti İle Azerbaycan Cumhuriyeti Arasında İmzalanan 

Anlaşma Metinlerinin Asılları 
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