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ÖZET 

1917'deki Rusya devrimlerinden sonra, Güney Kafkasya Sovyet 

Rusyası, Almanya ve İngiltere arasında bir savaş alanı haline geldi. Bu 

durumda, Osmanlı İmparatorluğu, Güney Kafkasya’nın kaderine ka-

yıtsız değildi ve ilk önce Nuru Paşa, Azerbaycan Türklerine Kafkas İs-

lam Ordusu kurma konusunda yardım etmekle görevlendirildi.  

Azerbaycan mücadelesinde Türklerin rakipleri sırasında Ermeni-

Bolşevik çemberi ve İngilizlerle Almanya da vardı. 1918’de Güney 

Kafkasya’da gerçekleşen süreçlere yaklaşımda Almanya ile Osmanlı 

İmparatorluğu arasında yanlış anlamalar yaşanıyordu. Haziran 

1918’de, Gürcistan’ın tam kontrolünü elinde bulunduran Almanya, 

Azerbaycan’a karşı aynı şeyi uygulamaya koymayı planlıyordu. Bu 

planı gerçekleştirmek için Tiflis’teki Alman temsilciliği, Azerbaycan’ın 

batı kesiminde yaşayan Alman nüfusunu Türklere karşı bir araç olarak 

kullanmayı düşünüyordu. Alman göçmenler 1818’de Almanya’dan 

gelmişler, Azerbaycan’ın batı bölgelerinde yerleşmişlerdi ve 1918’de 8 

alman köyünde 6 bin ahali yaşıyordu. Tiflis'teki Almanya büyükelçisi 

Schulenberg’in emriyle bir grup Alman subay Gence yakınlarındaki 

Helenendorf köyüne gönderildi ve Alman nüfusuna Azerbaycan hü-

kümetine itaat etmemeleri ve sadece Tiflis'teki Alman büyükelçiliğine 

başvurmaları talimatı verildi. Nuru Paşa’nın emriyle komutanlar He-

lenendorf Almanları ile bir araya geldiler ve Kafkasya İslam Or-

dusu’nun Azerbaycan’ı Ermeni Taşnak silahlı kuvvetlerinden temizle-

mek için geldiğini söylediler. Gence çevresindeki Ermeni çeteleri, 
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1904’ten beri Alman halkını tehdit ediyorlardı ve bu nedenle Alman-

lar da Nuru Paşa’nın Ermeni çetelerini silahsızlandırmak konusun-

daki önerisini beğendiler. Kısa bir süre sonra Kafkaz İslam Ordusu ve 

Alman köylüler işbirliği yaptılar-silahlı Alman taburunun yardımıyla 

13-14 Haziran 1918’de, Gence kasabaları silahlı Taşnak gruplarından 

temizlendi ve ermeni çeteleri silahsızlandı. Daha sonra Helenen-

dorf’tan gelen Alman nüfusu da Bakü’nün savaşlarında aktif rol aldı. 

Kafkas İslam Ordusunun bir parçası olarak Helenendorflu Almanlar-

dan 10 kişi İngiliz ve Taşnaklara karşı savaşlarda görev yaptı. Alman 

köylüler, ordu merkezlerine ürün, giyim, at, araba vb. getiriyorlardı. 

Kafkas İslam Ordusuna Batı Cephesinde Rus ordusu tarafından ele 

geçirilen Alman kökenli askeri esirler de yardım ediyorlardı.  

İslam Ordusundaki Almanların sayısı çok azdı, ancak orduya ka-

tılımları ahlaki açıdan önemliydi. Çünkü Almanya Bolşevikleri gizlice 

destekliyordu ve Kafkaz İslam Ordusunun Bakü’ye girmesini istemi-

yordu. Her şeye rağmen, şanlı Türk ordusu Bakü’ye girdi ve 

kurtarılmış Bakü Azerbaycan’ın başkenti oldu. Azerbaycan’da yaşayan 

Almanlar, Gürcistan’da yaşayan Almanların aksine, Almanya’nın 

elinde bir araç olmadı ve Azerbaycan yasaları çerçevesinde hareket 

etti. Şüphesiz, Kafkas İslam Ordusu, Osmanlı Devleti Azerbaycanı des-

teklemeseydi, her şey farklı olabilirdi.  
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ASSISTANCE TO THE CAUCASIAN ISLAMIC ARMY OF THE 

GERMAN POPULATION LIVING IN AZERBAIJAN 

ABSTRACT 

After a Russian revolution, South Caucasus became a war field be-

tween Soviet Russia, Germany and England. In this situation, the Ot-

toman Empire cannot be careless to the destiny of the territory and 

first of all Nuri Pasha was appointed for contributing Azerbaijani 

Turks to construct Caucasian Islamic Army.  

Besides Armenian-Bolshevik and English forces, Germany was 

also one of the rivals of Turks in the struggle for Azerbaijan. There 

were misunderstandings between the Ottoman Empire and Germany 

in terms of approach to the processes happening in the South 

Caucasus. Germany, who took control of all the territories of Georgia 

in June 1918, was planning to do the same to Azerbaijan. To 

implement this plan German representatives located in Tbilisi 

planned to use the German population living in the western part of 

Azerbaijan as a tool against Turks. German immigrants came in 1818 

from Germany and settled to the western territories of Azerbaijan, and 

there were 6000 people in the 8 German villages in 1918. By order of 

Tbilisi ambassador of Germany Schulenberg, a group of German of-

ficers were sent to the German village of Helenendorf, which located 

near to the city of Ganja, and instructed the population not to obey 

Azerbaijani government and apply only to the German embassy lo-

cated in Tbilisi. Turk commanders met Helenendorf Germans by or-

der of Nuri Pasha to tell the people that the Caucasian Islamic Army 

came here to remove Azerbaijan from Armenian-Tashnak forces. Ar-

menian bands around Ganja were threatening Germans since 1904, 

that is why they supported the suggestion of Nuri Pasha about dis-

armament of Armenian forces. After a little time, on 13-14 June 1918, 

villages around Ganja removed from Tashnak forces and Armenian 

bands were disarmed. German people coming from Helenendorf took 
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an active role in the battles for Baku afterwards. As a part of the Cau-

casus Islamic Army, there were 10 Germans from Helenendorf in the 

fight against English and Tashnak forces. German peasants provided 

the army with the product, cloth, horses, vehicles etc. German-origi-

nated prisoners captured by Russians in the Western front also helped 

Caucasus Islamic Army.  

The number of Germans in the Caucasus Islamic Army was very 

few but the participation of them was morally important. Because Ger-

many secretly supported Bolsheviks and did not want the Caucasus 

Islamic Army to enter Baku. But despite everything, the Turkish army 

entered Baku which became the capital of free Azerbaijan. In contra-

diction to the ones living in Georgia, German people of Azerbaijan did 

not convert to the tool of Germany and acted under the law of Azer-

baijan. It is the undeniable fact that everything could be different if 

the Caucasus Islamic Army, the Ottoman Empire, would not support 

Azerbaijan.  
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1918-ci ilin yayında Qafqaz İslam Ordusu Bakını erməni - daşnak 

və bolşevik işğalından azad etmək üçün mücadilə edərkən 

Gürcüstanda yaşayan alman əhalisi və burada qərarlaşan Almaniya si-

lahlı qüvvələri ona əngəllər yaratdığı halda, Azərbaycanda yaşayan al-

manlar Qafqaz İslam Ordusuna dəstək olmuşdur.Gürcüstan və 

Azərbaycanda yaşayan alman əhalisinin Osmanlı silahlı qüvvələrinə, 

ümumiyyətlə türk əhalisinə sərgilədiyi fərqli münasibətin səbəblərini 

araşdırmazdan öncə alman əhalisinin Cənubi Qafqazda, o cümlədən 

Azərbaycanda məskunlaşması tarixinə qısaca ekskurs etmək yerinə 

düşərdi. Almanların Şimali Qafqazda məskunlaşması hələ 1802-ci ildə 

bu bölgədə xrisrian missionerlərin yerləşdirilməsi ilə başlamışdır
1
. 

1813-cü ilin Gülüstan sülh müqaviləsinə görə Şimali Azərbaycanı işğal 

edən çar Rusiyası yeni işğal etdiyi ərazilərdə özünə dini etnik, sosial 

dayaq yaratmaq məqsədi ilə Cənubi Qafqazın türk-müsəlman əhalisi 

yaşayan bölgələrində xristian erməniləri , rusları, yunanları, almanları 

köçürüb yerləşdirirdi
2
. İlk alman ailələrinin Cənubi Qafqazda yerləşdi-

rilməsi 1817-ci ildə başlanmış, 1818-ci ildən bu proses kütləvi hal 

almış
3
, ilk əkinçi məskənləri,yəni koloniyalar Gürcüstanda - Azərbay-

can türklərinin yaşadığı Borçalı bölgəsində yaradılmışdır
4
. 

Gürcüstanda 6 alman koloniyası (Marienfeld, Noy-Tiflis, Yekaterinen-

feld, Aleksandersdorf, Yelizavettal, Petersdorf) salınmışdır ki, bu ko-

loniyalarda ümumilikdə 1165 nəfər sakin vardı
5
. Yüz il sonra-1918-ci 

ildə Gürcüstanda 19 alman koloniyası var idi ki, bu koloniyalarda əha-

linin sayı 9 minə çatırdı
6
. Azərbaycana gəldikdə burada almanların 

məskunlaşdırılması 1818-ci ilin noyabrında başlamış, 1819-cu ilin 

 

1
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гг., СПб., 1866, 542 с.;Verdiyeva H.Y., XIX əsrin birinci yarısında Şimali Azərbaycanın 

əhalisi, Bakı, 1993, s.79-86.  

3
 АКАК, т.5, Тифлис, 1873, s.316. 

4
 АКАК, т.6, часть I, Тифлис, 1874, s.347, 352. 

5
 АКАК, т.6, часть I, Тифлис, 1874, s.347,348,352. 
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aprelində Gəncə şəhərindən 8 km aralıqda Yelenendorf
7
 (indiki Göy-

göl şəhəri- müəllif) və 30 km aralıqda Annenfeld (indiki Şəmkir şəhəri 

– müəllif) koloniyaları salındı
8
. 1818-ci ildə Azərbaycana 1101 nəfər al-

man gətirilmişdi. Qafqaz İslam Ordusu Azərbaycana gələndə artıq 

Azərbaycanda koloniyaların sayı 8 -ə çatmışdı (Yelenendorf, Annen-

feld, Georqsfeld, Traubenfeld, Qrünfeld, Ayqenfeld, Alekseyevka, Ye-

lizavetinka) və bu koloniyalarda Almaniya qərargahının verdiyi məlu-

mata görə 6 min alman əhalisi yaşayırdı
9
. Qeyd edək ki, həm 

Gürcüstanda , həm də Azərbaycanda məskunlaşan almanlar Alma-

niyanın Baden-Vürtemberq ərazisindən gətirilmiş şvablar idi.  

1914-cü ildən sonra alman kolonistləri Qafqazda 100 illik tarixinin 

ən təlatümlü dövrünü yaşayırdılar. Birinci Dünya savaşında Rusiya və 

Almaniya arasında hərbi əməliyyatlar başladıqdan sonra Rusiyanın 

qərb quberniyalarında yaşayan almanlar 1914-1915- ci illərdə Sibirə 

deportasiya edilmiş
10

, 1916-cı ildən bu proses artıq Simali Qafqazda da 

başlamışdı
11

.  

1917-1918-ci illərdə Cənubi Qafqazda baş verən hadisələr bu 

bölgədə yaşayan alman əhalisindən də yan keçmədi. 1917-ci ilin martın 

3-də Rusiyada monarxiya ləğv edildi, Müvəqqəti hökumət yaradıldı. 

1917-ci ilin Oktyabr çevrilişi nəticəsində Müvəqqəti hökumət devrildi, 

hakimiyyətə bolşeviklər gəldi və Rusiya Sovet Respublikası elan 

 

7
 Azərbaycan Respublikasının Dövlət Tarix Arxivi (qısaca-ARDTA), f.508, siy.1, iş 

436,v.24. 

8
 АКАК, т.2, Тифлис, 1874, s.348.  

9
 Пипия Г.В., Политика Германии в Закавказье в 1918 году. Сборник документов, 

Издательство «Сабчато Сакартвело», Тбилиси, 1971, s.64. 

10
 Bax: Arndt N., „Motive zur Verbannung der Wolhuniendeutschen im Ersten Weltkrieg 

mit Diskussionsbeitrag prof. Dr. Hosch“, Wolhynische Hefte, 4 Folge , Schwabach, Wie-

sentheid, 1986, s.184-226; Arndt N., Die Deutschen in Wolhynien. Ein külturhistori-

scher Überblik,Würsburg, 1995, 327 s.; Behre O., „Einführung in die Entstehung evan. - 

lutherischen Kirche in Wolhynien“, Wolhynische Hefte. 7 Folge, Schwabach, Wie-

sentheid, 1992, s.33-62; Neutatz D., „Die «Deutsche Frage» in Süd - und Südwestruss-

lands“, Wolhynische Hefte, 6 Folge, Schwabach, Wiesentheid, 1990, s.91-158; Cichoska 

– Petrazyska S., Zywol niemieski na Wolyniu, Warszawa, 1935, 112 s. 

11
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30-35; iş 5845; iş 5847. 
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olundu
12

. Peterburqda baş verən çevriliş Rusiyanın ideoloji əsasda par-

çalanmasına və Vətəndaş müharibəsinin başlanmasına gətirdi. Rusiya 

imperiyasının ucqar əyaləti olan Cənubi Qafqazda da siyasi par-

çalanma baş verdi : 1917-ci ilin noyabrın əvvəllərində Bakı şəhəri və 

ətraf ərazilərdə bolşeviklər hakimiyyəti ələ keçirdilər və bütün ha-

kimiyyət erməni əsilli Stepan Şaumyanın rəhbərlik etdiyi Bakı So-

vetinin əlində cəmləşdi
13

. Bolşeviklərin hakimiyyətini tanımaq 

istəməyən və Cənubi Qafqazı sovetləşmədən qorumağa çalışan siyasi 

partiyalar 1917-ci il noyabrın 15-də Tiflisdə Zaqafqaziya (Cənubi Qaf-

qaz) Komissarlığını yaratdılar. 1917-ci il noyabrın 15-də Cənubi 

Qafqaz Komissarlığı Abşeron yarımadasından savayı yerdə qalan 

indiki Azərbaycan, Gürcüstan və Ermənistan ərazilərində özünü “Müs-

təqil Zaqafqaziya (Cənubi Qafqaz) hökuməti” elan etdi
14

. Bu hökumət 

Azərbaycanlı, gürcü və erməni nümayəndələrdən təşkil edilmişdi.  

Rusiyada bolşeviklərin hakimiyyətə gəlişi ilə Ön Asiya və Cənubi 

Qafqazda geosiyasi vəziyyət dəyişdi. Belə ki, hələ Birinci Dünya sa-

vaşının başlanmasınadək Osmanlının parçalanmasına dair 100-ə yaxın 

proyektlər çızılmışdı
15

. Vladimir Leninin rəhbərlik etdiyi Sovet Ru-

siyası isə 1917-ci ilin oktyabrında I Dünya müharbəsindən çıxdı və 

« Dördlər ittifaqı »na daxil olan dövlətlərlə, o cümlədən Osmanlı 

dövləti ilə barışıq imzalayaraq Brest-Litovsk şəhərində sülh 

danışıqlarına başladı. 

1917-ci ilin sonlarında Rusiyada baş verən hadisələrlə bağlı Os-

manlı dövləti də Cənubi Qafqazda fəallığını artırdı. Baş komandan 

vəkili Ənvər Paşanın təklifi ilə 3-cü ordu komandanı Vəhib Paşa 1918-

 

12
 Декреты Советской власти, Т. 1, 25 октября 1917 г., 16 марта 1918 г. / [том 

подготовлен доктором исторических наук, профессором С. Н. Валком и другими], 

1957, s.1-2. 

13
 Azərbaycan tarixi, Yeddi cilddə, V cild, (1900-1920-ci illər), Bakı, "Elm", 2008, 

s.238. 

14Победа Советской власти в Закавказье, Тбилиси, «Мецниереба», 1978, s.207-208. 

15
 Tурицын И.В., “Колониальная практика и национализм эпохи Первой Мировой 

войны (на материалах Азербайджана)”, Современная научная мысль, №3, 

Москва, 2015, c.40. 
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ci il yanvarın 9-da Tiflisə, Rus - Qafqaz Ordu komandanlığına te-

leqram göndərərək Cənubi Qafqazın müstəqilliyinin elan olunması 

halında Osmanlı dövlətinin dəstək verəcəyini və Cənubi Qafqaz 

hökumətinin Brest-Litovsk danışıqlarında müstəqil tərəf kimi iştirak 

etməsini arzuladığını bildirdi 
16

. Eyni zamanda, Cənubi Qafqazın milli 

qüvvələri də Osmanlı dövlətindən yardım alaraq öz milli dövlətlərini 

qurmaq niyyətində idi və bu arzu ilə Azərbaycandan Nəsib bəy 

Yusibbəyli, Nağı Şeyxzamanlı, Ömər Faiq Nemanzadə, Acarıstandan 

Cəlal Həmşizadə və Ahıskadan Əbraim bəy İstanbula getmiş, öz icma-

ları adından türk ordusunu vətənlərinə dəvət etmişdilər
17

. Hərbiyə 

naziri və Baş Komandan vəkili Ənvər paşa 1918-ci il fevralın 03-də 6-

cı ordu komandanı Xəlil Paşaya göndərdiyi məktubda Qafqaz 

xalqlarının azadlıq mübarizəsinə dəstək olmaq, bu bölgənin Rusiyadan 

bitərəfliyini təmin etmək və Qafqazda türk - müsəlman əhaliyə qarşı 

törədilən qətliamların qarşısını almaq məqsədilə fəaliyyətə keçməyin 

vaxtının çatdığını açıqlamışdı
18

.  

Osmanlı dövləti 1918-ci ilin əvvəllərində də Sovet Rusiyası ilə sülh 

danışıqlarını davam etdirirdi və Sovet Rusiyasının nümayəndələrinin 

qeyri-müəyyən mövqeyi nəticəsində Brest-Litovsk sülh danışıqlarının 

növbəti mərhələsi də 1918-ci il 10 fevral tarixdə uğursuzluqla başa 

çatdı və tezliklə həm Almaniya, həm də Osmanlı qoşunları bütün şərq 

cəbhələrində əks hücuma keçdilər.Eyni zamanda, Cənubi Qafqaz Ko-

missarlığı hərbi mükəlləfiyyət haqqında Dekret imzaladı. Sənədə 

əsasən 1899-cu ildə doğulmuş bütün gənclər ordu sıralarına hərbi xid-

mətə çağrılırdılar
19

 və Osmanlı ordusuna qarşı silahlandırıldılar. 

Cənubi Qafqaz Komissarlığının Qafqaz cəbhəsindəki erməni və 

gürcü milli hərbi birləşmələri türk ordusu qarşısında dayana bilmir-

 

16
 Документы и материалы по внешней политике Закавказья и Грузии, 

Тифлис, Типография Правительства Грузинской Республики, 1919, s. 52.  

17
 Nəsiman Yaqublu, Qafqaz İslam Ordusu və Nuru Paşanın Azərbaycanda izləri. 

Bakı, “Adiloğlu” nəşriyyatı, 2012, s.5.  

18
 Akdes Nimet Kurat, Türkiye ve Rusya, Ankara, Sevinç Matbaası, 1990, s.466. 

19
 ARDTA , f.508, 1, iş 409, v.1-7.  
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dilər və türk qoşunları 1918-ci ilin fevralın ortalarına Şərqi Anadolu-

nun bir sıra vacib qalalarını düşmənlərdən təmizlədi. Heç bir nüfuza 

malik olmayan Cənubi Qafqaz Komissarlığı özünü buraxmaq məcbu-

riyyətində qaldı və 1918-ci il fevralın 22-də Cənubi Qafqaz Seymi 

yaradıldı, yerli hakimiyyətin bu orqana verilməsi haqqında qərar qəbul 

edildi
20

. 23 fevral 1918-ci il tarixdə fəaliyyətə başlayan Cənubi Qafqaz 

Seymi başda Y.H.Geqeçkori olmaqla Cənubi Qafqaz hökumətini təşkil 

etdi. Seymin qarşısında duran əsas məsələlərdən biri Osmanlı dövləti 

ilə yaxınlaşan sülh danışıqları üçün hüquqi baza yaratmaq idi. Lakin 

Seym bu məsələ ilə bağlı ziddiyyətli qərarlar qəbul edirdi – bir tərəfdən 

Cənubi Qafqazı müstəqil dövlət elan etməkdən imtina edən Seym, 

digər tərəfdən xarici ölkələrlə, o cümlədən “Dördlər İttifaqı”nın üzvləri 

ilə sülh bağlamaq səlahiyyəti olduğunu bildirirdi və Osmanlı dövləti ilə 

sülh danışıqları aparmaq üçün yaradılan siyasətçilər qrupu martın 12-

də Trabzona gəlmişdi 
21

. 

1918-ci il martın 14-də Trabzonda başlayan sülh konfransında 

Türkiyə ilə Cənubi Qafqaz Seymi nümayəndələri arasında razılıq əldə 

olunmadı. Seymin erməni və gürcü nümayəndələri 1918-ci ilin martın 

03-də Sovet Rusiyası ilə “Dördlər İttifaqı”ı üzvləri arasında bağlanan 

Brest sülhünün şərtlərini tanımaqdan boyun qaçırır, Türkiyəyə qarşı 

ərazi iddiaları irəli sürürdülər. Cənubi Qafqaz nümayəndələri ilə uzun 

və nəticəsiz danışıqlar türk ordusunu öz hücumlarını davam etdirməyə 

məcbur etdi.Türkiyəyə qarşı hərbi əməliyyatlara hazırlaşan Cənubi 

Qafqaz Seymi də bütün hərbi mükəlləfiyyətlilərin orduya səfərbər 

edilməsi haqqında sərəncam verdi
22

 . 1918-ci ilin martında Cənubi 

Qafqada siyasi gərginlik son həddə çatmışdı. 

Türk qoşunlarının Bakıya qədər irəliləməsi ehtimalından və 

bunun fonunda Bakıda müsəlman-türk əhalisinin, “Müsavat” par-

tiyasının siyasi fəallığının artacağından təşvişə düşən Bakı Soveti, 

 

20
 Енукидзе Д.Е., Разгром и изгнание интервентов из Закавказья, Тб., Госиздать 

Груз. ССР, 1969, s.200. 

21
 Пипия Г.В., Политика Германии в Закавказье в 1918 году, s.9. 

22
 ARDTA , f.508, 1, iş 409, v.7. 
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“Daşnaksutyun” partiyası və Erməni Milli Şurası artıq 1918-ci ilin 

martın ortalarından Bakıda milli qırğın törətmək və şəhəri türk-müsəl-

man əhalidən təmizləmək planları qururdu. « Bolşevik düşmənləri ilə 

mübarizə » şüarı altında erməni daşnakları Bakı və ətraf qəzalarda 

yaşayan erməni, rus, aysor və sair xristian əhalini də bu qırğına cəlb 

etmək niyyəti ilə onlar arasında təbliğat aparırdılar.Bu gərgin 

günlərdə Azərbaycanın alman əhalisinin də siyasi fəallığı artmışdı. 

Brest-Litovsk sülhündən sonra Cənubi Qafqazda həm siyasi, həm 

hərbi mövcudluğunu təmin etmək üçün əlverişli imkan qazanan Alma-

niya fəal hərəkətlərə keçdi. Təcili olaraq bölgədəki alman əhalisinin 

təşkilatlanmasına başlanıldı.Almaniyanın Tiflisdəki səfirliyinin dəstəyi 

ilə “Alman milliyyətindən olan Rusiya vətəndaşlarının Qafqaz itti-

faqı”nın nümayəndələr qurultayının keçirilməsinə hazırlıqlar başlandı 

23
 və 14 mart 1918-ci il tarixdə Tiflisdə Mərkəzi Alman komitəsinin 

fövqəladə nümayəndələr qurultayı keçirildi
24

 . Qurultayda Alman Milli 

Şurası yaradıldı, bundan savayı, Qafqazın alman əhalisindən ibarət 

alayın yaradılması, bu alayın Şimali Qafqazda general Vrangelin ko-

mandanlıq etdiyi orduya daxil olması haqqında qərar qəbul olundu
25

. 

1918-ci ilin martın 30-da Bakıda ermənilər tərəfindən azərbay-

canlılara qarşı başlayan soyqırım aprel-may aylarında Şamaxı, Quba, 

Naxçıvan, İrəvan, Lənkəran və sair müsəlman qəzalarda da davam et-

mişdir. Arxiv sənədlərindən görünür ki, Azərbaycan almanları 

ermənilərin fitnələrinə uymadılar və regionda 1918-ci il yaz aylarında 

ermənilərin azərbaycanlılara qarşı törətdikləri soyqırım aktlarında 

neytral mövqe tutdular, hətta bəzi hallarda azərbaycanlı sakinləri 

ermənilərdən müdafiə etmişdilər
26

.  

Azərbaycan türklərinə qarşı münasibətdə alman əhalisinin ədalətli 

və sülhsevər mövqe sərgiləməsi onlara baha başa gəldi : 1918-ci ilin ba-

harında ermənilərin alman kolonistlərinə qarşı təxribat xarakterli 

 

23
 ARDTA , f.508, siy.1, iş 395, v.10. 

24
 ARDTA, f.508, siy.1, iş 388, v.17. 

25
 ARDTA , f.508, siy.1, iş 388, v.17-18. 

26
ARDTA , f.508, siy.1, iş 377, v.10. 
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hərəkətləri başladı və onlar “şüurlu şəkildə və sistematik olaraq” alman-

ların təsərrüfatlarına ziyan vurmaqda davam edirdilər
27

. Ermənilər 

həmçinin, alman koloniyalarına silahlı hücumlar da edirdilər və 1918-

ci ilin may ayının sonunda və iyunun əvvəllərində onların hücumları 

daha da intensivləşdi. Bütün bu azğınlıqların təşkilatçısı və mənəvi 

dəstəkləyicisi Gəncə şəhərində qərarlaşan Erməni Mülki Komitəsi idi. 

Erməni silahlı dəstələri Yelenendorf koloniyasının alman və azərbay-

canlı əhalisinə hücumlar edir, onları öldürür, bir çoxlarını girov 

götürürdülər və yalnız böyük məbləğdə pul müqabilində girovları azad 

edirdilər. Bununla bağlı, Yelenendorf komissarı dəfələrlə Erməni 

Mülki Komitəsinə müraciət edərək ondan “Yelenedorf cəmiyyətinin 

torpaqlarına edilən hücumlara son qoyulması üçün ondan asılı olan 

bütün ölçülərin görülməsini tələb edirdi”
28

. 

Ermənilərin məqsədi almanların evlərini, təsərrüfatlarını ələ 

keçirmək və burada öz qaçqınlarını yerləşdirmək idi. Bəzən alman ko-

lonistlərinin mühafizə dəstəsi erməni quldurlarına qarşı silah tətbiq et-

məli olur, onları tərksilah edirdi. Gəncədə qərarlaşan Erməni Mülki 

Komitəsi daşnak dəstələrinin cinayətkar fəaliyyətini dəstəkləyir, kolo-

niya rəhbərlərindən erməni silahlılarından “müsadirə olunmuş si-

lahların və sair əşyaların Erməni Mülki Komitəsinə təhvil verilməsini 

tələb edirdi”
29

.  

Cənubi Qafqazda bolşevik-daşnak elementlərinin türk-müsəlman 

əhaliyə qarşı qətliamları Qafqaz İslam Ordusu yaratmaq işində Ənvər 

paşanı təcili əməli hərəkətə keçməyə sövq etdi. Qafqaz 

müsəlmanlarının təşkilatlanması və burada İslam Ordusunun 

yaradılması işi Ənvər paşanının qardaşı, yarbay Nuru bəyə həvalə 

edildi və səlahiyyətlərini icra etmək üçün ona general-leytenant rütbəsi 

verildi
30

. 1918-ci il martın 25-də Mosula, 6-cı ordunun sərəncamına 

gələn Nuru paşa 20 nəfər zabit və lazımı hərbi personalla aprelin 8-də 

 

27
 ARDTA , f.508, siy.1. iş 77. 

28
 ARDTA , f.508, siy.1, iş 408, v.74. 

29
 ARDTA , f.508, siy.1, iş 377, v.5, 26, 27.  

30
 Mustafa Görüryılmaz, Qafqaz İslam Ordusu və ermənilər, Bakı, 2008, s.103. 
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Azərbaycan istiqamətində hərəkətə başladı. Qurulacaq Qafqaz İslam 

Ordusunun qərargahının Gəncədə yerləşməsinə qərar verilmişdi 
31

. 

14 aprel 1918-ci il tarixdə Cənubi Qafqaz Seymi erməni və gürcü 

deputatların təzyiqi ilə Türkiyə ilə aparılan sülh danışıqlarını kəsdilər 

və ona qarşı müharibəyə başladılar. Cənubi Qafqaz ərazisində hərbi 

vəziyyət elan edildi, ümumi səfərbərlik başladı. Türk qoşunları qısa bir 

müddətdə Batumi, Poti ətrafı əraziləri ələ keçirərək Tiflis istiqamətində 

hərəkətə başladılar. Yaranmış vəziyyətdə 22 aprel 1918-ci il tarixdə 

Cənubi Qafqaz Seymi Cənubi Qafqaz Federativ Respublikasını elan et-

məyə və Brest – Litovsk sülhünün şərtlərini qəbul etməyə məcbur oldu. 

Tezliklə Cənubi Qafqaz Federasiyası ilə Osmanli dövləti arasında Ba-

tumda danışıqlar başladı və bu danışıqlara Almaniya nümayəndələri 

də dəvət olundular.Danışıqlar zamanı Cənubi Qafqaz nümayəndələri 

arasında fikir ayrılığı daha da dərinləşdi. Əgər Azərbaycanlı 

nümayəndələr Osmanlı dövləti ilə sülh bağlamaq iqtidarında idisə, 

gürcülər « Türkiyə köləliyinə » düşməmək üçün “sivil Almaniya”nın 

qoşunlarını Gürcüstana dəvət etmək niyyətində idilər. Erməni Milli 

Şurası ümumiyyətlə “Antanta” ölkələri ilə və ilk növbədə İngiltərə ilə 

əlaqələrin qurulmasını prioritet sayırdı
32

.  

Beynəlxalq aləmdə baş verən hadisələr, xüsusən də Batumda sülh 

danışıqları zamanı Almaniya nümayəndələri ilə Cənubi Qafqaz 

nümayəndəliyinin gürcü üzvləri arasında separat danışıqlar Qafqazın 

alman əhalisini gələcəyə ümidləndirdi. Separat danışıqların nəticəsi 

olaraq 14 may 1918-ci il tarixdə Gürcü Milli Şurası Almaniyanın hi-

mayədarlığını qəbul etmək haqqında qərar qəbul etdi
33

 və gizli şəkildə 

“gələcək müstəqil Gürcüstanla” Almaniya arasında bağlanacaq 

müqavilənin maddələrinin hazırlanması prosesi başlandı. Eyni za-

manda Batuma, Potiyə, Oçamçirə Ukraynada yerləşən Almaniya hərbi 

 

31
 Görüryılmaz, a.g.e., s.104. 

32
 Пипия Г.В., Политика Германии в Закавказье в 1918 году, s.12. 

33
 Пипия Г.В., Германский империализм в Закавказье в 1910-1918 гг., М., «Наука», 

1978, s.103. 
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hissələrindən 3 minlik hərbi kontingent göndərildi
34

. Beləliklə, Alma-

niya üçün Cənubi Qafqaza yol açıldı.  

1918-ci il mayın 25-də Nuru paşanın başçılığı ilə Osmanlı hərbi 

kontingenti də Azərbaycan əhalisinin sevinc nümayişi altında Gəncəyə 

daxil oldu
35

. Nuru paşanın Gəncəyə girməsinin ertəsi günü, yəni 1918-

ci il mayın 26-da Cənubi Qafqaz Seyminin iclası kecirildi. İclasda 

Gürcüstanın Cənubi Qafqaz Federasiyasından cıxdığı və Gürcüstanın 

müstəqilliyi elan olundu. Ramişvilinin başçılıq etdiyi gürcü 

hökumətinin ilk xarici siyasi addımı mayın 28-də Potidə Almaniya ilə 

saziş bağlamaq oldu
36

. Gürcüstanın istiqlaliyyətinin elan etməsi ilə 

siyasi vəziyyət dəyişdi və Seymin Azərbaycan fraksiyası mayın 27-də 

fövqəladə iclas kecirərək yekdilliklə Azərbaycanın idarə olunmasını öz 

öhdəsinə götürdü. 1918-ci il mayın 28-də Azərbaycan Milli Şurası 

tərəfindən Tiflis şəhərində Azərbaycan Xalq Cümhuriyyəti elan 

edildi
37

.  

Bakı Soveti Azərbaycan Cümhuriyyətini tanımadı və 1918-ci ilin 

iyunun əvvəllərində tələsik şəkildə Gəncəyə hərbi yürüşə hazırlıqlara 

başladı
38

. Bu zaman Gəncədə qərarlaşan Qafqaz İslam Ordusunun 

hərbi qüvvələri yetərincə deyildi. Mosuldan Azərbaycana yola çıxanda 

Nuru paşa Qafqaz İslam Ordusunun təşkili üçün zəruri olan kadrlar 

kimi 6-cı Ordudan 149 zabit və məmur, 488 gizir və əsgər seçmişdi. 

Nuru paşa öz hərbi qüvvələrinin sayını Azərbaycan əhalisinin və 

Azərbaycanda əsirlikdə olan türk hərbçilərinin hesabına artırmağı 

planlaşdırırdı. Qeyd edək ki, Xəzər dənizində, Bakıdan bir qədər aralı 

Nargin adasındakı əsir düşərgəsində içərisində uşaqlar, qadınlar, qocalar 

və hərbçilər olmaqla 10 minə yaxın türk, həmçinin alman, avstriyalı və 

 

34
 Пипия Г.В., Политика Германии в Закавказье в 1918 году, s.13. 

35
 Görüryılmaz, a.g.e., s.104. 

36
 Германские оккупанты в Грузии в 1918 году. Сборник документов и 

материалов, Составил и подготовил к печати М.М.Габричидзе, Госиздат Груз.ССР, 

Сектор политической литературы, Тбилиси, 1942, с.41-54 

37Азербайджанская Демократическая Республика. Внешняя политика. 

(Документы и материалы), Баку, издательство "Азербайджан", 1998, с.8-9.  

38 Rusiya Federasiyasının Dövlət Arxivi (qısaca-RFDA), f. Р-130, siy.2, iş 58а, v.1.  
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bolqar mənşəli əsirlər saxlanılırdı
39

. Almanların, avstriyalı və bolqar 

əsirlərin saxlanma şəraiti türk əsirlərə nisbətən dözümlü olsa da, onlar da 

əsirlikdən qaçmağa can atırdılar
40

.Nargin adasından qaçırılan əsirlərin bir 

çoxu general Şıxlinskinin komandanı olduğu hərbi birləşməyə 

qatılmışdılar.Nuru paşa Gəncəyə qələn vaxt general Əliağa Şıxlinskinin 

qısa bir vaxt ərzində formalaşdırdığı Müsəlman Milli Korpusunda 

təqribən 1000 nəfərə yaxın hərbçi vardı ki, onların da yarısını türk hərbi 

əsirləri təşkil edirdilər.
41

  

Gənc respublika öz silahlı qüvvələri ilə Bakı Sovetinin 20 minlik 

ordusu qarşısında dayana bilməzdi və bu səbəbdən Batum 

konfransında Osmanlı dövlətinin nümayəndə heyəti Azərbaycan Xalq 

Cümhuriyyətinə silahlı yardım haqqında qərar qəbul etdi. 04 iyun 

1918-ci il tarixdə Türkiyə ilə bağlanan “Sülh və dostluq haqqında” 

hərbi müqavilənin 4-cü bəndinə görə AXC hərbi yardım üçün 

Türkiyəyə müraciət etdi
42

.Bu müraciətdən sonra Mürsəl paşanın 

rəhbərliyi ilə 5-ci Qafqaz piyada diviziyasından 9-cu və 2-ci alaylar 4 

iyunda Cəlaloğlundan Gəncəyə hərəkətə başladılar.06 iyun 1918-ci il 

tarixdə Bakı XKS-nin hərbi və dəniz komissarı T.N. Korqanov 

(Korqanyan) Gəncə üzərinə yürüş haqqında əmr verdi. Elə həmin gün 

S.Şaumyan Leninin göstərişi ilə Gürcüstana müraciət etdi ki, Osmanlı 

qoşunlarının Azərbaycana gəlməsinə mane olsun. Gürcüstandakı 

alman nümayəndəliyi də türk qoşunlarının Azərbaycana girməsini 

arzulamırdılar. Gürcü-alman birləşmiş qüvvələri Gürcüstanın türklər 

yaşayan Borçalı ərazisində Osmanlı qoşunlarının qarşısını kəsməyə 

çalışdılar, ancaq məğlub olub geri çəkildılər. Bölgəni erməni silah-

lılarından da təmizlədikdən sonra yerli əhalinin sıx sevgi nümayişləri 

altında 9-cu və 2-ci alaylar Qazax və Tovuz bölgəsindən keçərək, 9-10 

 

39
 Akif Aşırlı, Nargin adasında Türk əsirləri, Bakı, "Elm və təhsil", 2011, s.6. 

40
 Birinci Dünya Savaşı ve Azerbaycan (Osmanlı Arşiv belgeleri), İstanbul, TEAS-

Press Nəşriyyat evi, 2018, s.258.  

41
Süleymanov Mehman, Azərbaycan Ordusu (1918- 1920), Bakı, “Hərbi Nəşriyyat”, 

1998, s. 84. 

42
 Azərbaycan Respublikasının Dövlət Arxivi (qısaca-ARDA), f.894, siy.2, iş 88, v.1-

3. 



 AZƏRBAYCANDA YAŞAYAN ALMAN ƏHALİSİNİN 

QAFQAZ İSLAM ORDUSUNA YARDIMI 

1217 

 

iyunda Gəncəyə çatdılar və Qafqaz İslam Ordusunun əmrinə girdilər
43

. 

Diviziyanın geridə qalan hissəsi isə 15 iyuna qədər dalbadal Gəncəyə 

çatdı. Xalq Gəncədə türk əsgərlərinə qurbanlar kəsərək böyük bir 

coşqu ilə qarşıladı. Bu zaman Qafqaz İslam Ordusunda 257 zabit, 5575 

əsgər var idi
44

.  

Bakı Soveti ilə döyüşlərə hazırlaşan Nuru paşa yaxşı başa düşürdü 

ki, ilk öncə arxa cəbhəni möhkəmlətmək lazımdır. Bu məqsədlə Gəncə 

şəhəri və ətraf bölgələrdə yaşayan erməni əhalisini silahsızlaşdırmaq 

qərara alındı. 1918-ci ilin iyunun əvvəllərində Gəncədə 20 minə yaxın 

erməni cəmləşmişdi və onlar 600 nəfərlik silahlı tabor yaratmışdılar
45

. 

İlk olaraq, Yelenedorfda yaşayan almanlarla danışıqlar başladı. 

Qeyd edək ki, almanlarla ermənilər arasında münasibətlərdə bir 

gərginlik var idi. Belə ki, alman əhalisi 1904-cü ildən başlayaraq 

“Daşnaksütyun” partiyasının silahlı quldur dəstələrinin hücumlarına 

məruz qalırdı. Bu dağıdıcı basqınlar xüsusən 1905-1906-cı illərdə, 

1917-ci ilin yayında və 1918-ci ilin aprel-may aylarında daha intensiv 

olmuşdu
46

. Erməni təcavüzünə qarşı dayanış gətirmək məqsədilə hələ 

1917-ci ilin dekabrında Yelenedorfda yerli sakinlərdən ibarət 

özünümüdafiə batalyonu yaradılmışdı
47

. Bu batalyona Ruşits 

soyadında zabit komandanlıq edirdi və əllərində yüngül silahlarla 

bərabər dörd pulemyot da olan bu tabor hərbi baxımdan Tiflisdə 

qərarlaşan Alman atıcı diviziyasına tabe idi.  

Cənubi Qafqaz almanlarından 1494 nəfər, o cümlədən 

Yelenendorf koloniyasından 179 əsgər və 8 zabit Birinci Dünya 

savaşında Qafqaz cəbhəsində Osmanlı ordusuna qarşı döyüşlərdə 

iştirak etmişdilər
48

. Bu səbəbdən almanlar Nuru Paşanın rəhbərliyi ilə 

türk hərbi kontingentinin Gəncəyə gəlişini narahatlıqla qarşıladılar. 

 

43
 Görüryılmaz, a.g.e., s.107.  

44
 Görüryılmaz, a.g.e., s.107.  

45
 Mehman Süleymanov, Azərbaycan Xalq Cümhuriyyətinin hərb tarixi. I cild, 

Tehran, Firuzan Nəşriyyatı, 2014, 761 s. 

46
 ARDTA , f.508, siy.1,iş 93, v.138; iş 110; iş 114; iş 403; iş 401; iş 409, v.13-15. 

47
 ARDTA, f.508, siy.1, iş 408, v.20-21.  

48
 Гумбатова Т., Жизнь немцев-колонистов за Кавказом, Баку, 2005, с. 150-151. 
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Qafqaz İslam Ordusunun zabitləri koloniya rəhbərliyi və batalyonun 

komandanı ilə görüşərək onları əməkdaşlığa dəvət etdilər. Əks təqdirdə 

alman milisinin tərksilah ediləcəyi bildirildi. Almanlar türklərlə 

mücadilədən zərərli çıxacaqlarını başa düşdülər və əməkdaşlıq təklifini 

qəbul edərək türk alaylarına qatıldılar 
49

. Beləliklə, Gəncədə erməni 

daşnak silahlı qruplarının tərksilah edilməsi əməliyatlarına yardım 

kimi alman özünümüdafiə batalyonu da cəlb edildi və alman milisi 

Zurnabad - Hacıkənd xəttində yerləşdirildi ki, ətraf kəndlərdən erməni 

silahlılarının Gəncəyə hücumuna imkan verməsinlər.Qeyd edək ki, 

hələ 1915-ci ildə Anadoludan Osmanlı dövlətinə xain çıxan və çar 

ordusu ilə əməkdaşlıq edən 3 minə yaxın erməni Gəncə ətrafında, 

Azərbaycan türklərinin yaşadığı Çaykənd, Azad, Murud kəndlərini ələ 

keçirərək burada məskunlaşmışdılar
50

. Almanları nəzarətdə saxlamaq 

və əməliyyatın uğurunu təmin etmək məqsədi ilə alman özünümüdafiə 

taboruna bir neçə türk zabiti də göndərildi
51

.  

Gəncədəki erməni silahlı dəstələrinin tərsilah edilməsinə 1918-ci 

ilin iyunun 10-da gecə başlanıldı. Gəncə çayını keçən türk hərbçiləri 

iyunun 11-də erməni məhəlləsini arxadan mühasirəyə aldılar. İki türk 

zabiti erməni məhəlləsinə göndərildi və onlar ermənilərə döyüşsüz 

təslim olmağı və bunun müqabilində canlarının və mallarının salamat 

qalacağına zəmanət verildiyini ermənilərə çatdırdılar. Ancaq ermənilər 

türklərin sülh çağırışına silahlardan atəşlə cavab verdilər və qəflətən 9-

cü Qafqaz alayının əsgərlərinin üzərinə hücuma keçdilər. Bu xain 

saldırıda 13 türk əsgəri şəhid oldu 7 əsgər və 1 zabit yaralandı. 

Ermənilər də bu əlbəyaxa süngü döyüşündə 15 nəfər itirdilər. 

Ermənilərin bu qəfləti hücumundan sonra onların məhəlləsi tam 

mühasirəyə alındı və ermənilərdən iyulun 11-də axşamadək təslim 

olmaq tələb olundu, əvəzində onların canlarının və mallarının 

təhlükəsizliyinə təminat verilirdi. Elə həmin saatlarda erməni 

məhəlləsini mühasirəyə alan türk birliklərinin 15-ə dək əsgərinin 

 

49
 Görüryılmaz, a.g.e., s.109.  

50
ARDTA, f. 508, siy.1, iş 403, v.1-5. 

51
 Görüryılmaz, a.g.e., s.109.  
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ermənilər tərəfindən bağlarda xüsusi amansızlıqla parçalanaraq 

öldürüldüyü haqqında xəbər ordu qərargahına, Nuru Paşaya çatdı. 

Nuru Paşa yelenendorflu bir alman kolonisti vasitəsilə ermənilərə 

məktub göndərdi və onları 12 iyun axşam saat 17-dək təslim olmağa 

çağırdı. Ancaq ermənilər təslim olmaq istəmir, hətta türk birlikərinə 

hücum da edirdilər. 1918-ci il iyunun 13-də səhər türk hərbçiləri 

əməliyyata başladılar. Mühasirə həlqəsi getdikcə daralırdı və eyni 

zamanda erməni məhəlləsinə topdan bir neçə atəş də açıldı. 

Müqavimətin faydasız olduğunu görən ermənilər təslim oldular və 

minbaşı Cəmil Cahid bəyin komandasındakı 9-cu Qafqaz alayı və 

minbaşı Zehni bəyin komandasındakı 2-ci Süvari alayı 13-14 iyun 

tarixdə Gəncənin erməni məhəlləsini tam nəzarətə götürdülər
52

.  

Beləliklə, Azərbaycanda yaşayan almanlar Qafqaz İslam 

Ordusunun gəlişinin sülhə, qayda-qanuna xidmət etdiyini anladıqdan 

sonra onların fikri müsbət tərəfə dəyişdi və Qafqaz İslam Ordusu ilə 

qarşıdurma deyil, yaxından əməkdaşlıq yolunu seçdilər ki, bunu 

Gürcüstanda yaşayan almanlar haqqında demək olmazdı.  

1918-ci ilin ortalarına Avropa cəbhələrində vəziyyəti gərginləşən 

Almaniya Gürcüstana çoxsaylı hərbi kontingent göndərmək imkanına 

malik deyildi və Qafqaza dair planlarının həyata keçirilməsində 

Gürcüstanda və Azərbaycanda yaşayan alman əhalisindən, 

ümumiyyətlə Qafqazdakı hərbi əsirlərdən etnik dayaq kimi istifadə et-

məyə böyük ümid bəsləyirdi.Cənubi Qafqazdakı alman kolo-

nistlərindən silahlı qüvvə kimi istifadə etmək Almaniya Baş qərarga-

hının əsas planlarına daxil olan məsələlərdən idi. Almaniya Baş qərar-

gahının rəisi, məşhur alman hərbçisi Lüdendorf öz xatirələrində 

yazırdı: “Şərqdəki alman əhalisindən çağırışçıların qəbul edilməsinə 

böyük ümid bəsləyirdim”
53

 .Qeyd edək ki, o dövrdə təkcə Şimali 

 

52
 Görüryılmaz, a.g.e., s.110-111.  

53
 Людендорф Э., Мои воспоминания о войне 1914-1918 гг., Перевод с 5 -го 

немецкого издания, Часть 2, М., «Высщий военный совет ГИЗ», 1924, s.214. 
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Qafqazda 27000 alman hərbi əsiri vardı, bütün Rusiya üzrə isə onların 

sayı 2 milyon 247 min nəfər təşkil edirdi
54

.  

Gürcüstan Demokratik Respublikası elan olunduqdan dərhal 

sonra - 1918-ci il 28 may tarixdə, Poti şəhərində Almaniya ilə 

Gürcüstan arasında arasında 6 müqavilə bağlandı. Birinci əsas 

müqavilənin ikinci bəndinə görə Almaniya Gürcüstanın dəmir yol-

larının tam sahibinə çevrilirdi, baxmayaraq ki, müqavilədə Alma-

niyanın müttəfiqi Osmanlı dövlətinin də bu dəmir yollarından istifadə 

etmək hüququ əks olunmuşdu
55

 . Alman rəsmiləri dəfələrlə Gürcüstan 

dəmir yollarını heç bir dövlətlə, o cümlədən Osmanlı dövləti ilə də 

bölüşməyəcəklərini bəyan etmişdilər
56

. Gürcüstanın bütün strateji 

əhəmiyyətli yaşayış məntəqələrindən dəmir yolunun keçməsini və 

bütün dəmir yol stansiyalarına alman qoşunlarının nazarət etməsini 

nəzərə alaraq deyə bilərik ki, gürcü-menşevik hökumətinin Almaniya 

ilə bağlıdığı müqavilələr və xarici silahlı qüvvələrin köməyi ilə öz ha-

kimiyyətini möhkəmlətmək istəyi əslində bütün Gürcüstan ərazisində 

Almaniyanın hegemonluğunun bərqərar olmasına gətirdi, Alma-

niyanın qonşu dövlətlərin, o cümlədən Azərbaycanın daxili işlərinə 

qarışması üçün siyasi və strateji şərait yaratdı.  

Gürcüstanla müqayisədə Azərbaycan-Almaniya münasibətlərinin 

müəyyən xüsusiyyətləri var idi ki, bu da ilk növbədə Azərbaycanın daha 

çox Osmanlı dövləti ilə əməkdaşlıq etməsindən irəli gəlirdi. Alma-

niyanın AXC-yə münasibəti ikili xarakter daşıyırdı. Bir tərəfdən Alma-

niya Azərbaycanın Osmanlı dövləti ilə yaxınlaşma siyasətini dəstəkləyir, 

digər tərəfdən Osmanlı dövlətinin Qafqazda möhkəmlənməsinin 

gələcəkdə Almaniyanın “Qafqaz siyasəti”nin həyata keçirilməsinə ma-

neçilik törədəcəyindən, alman – türk ziddiyyətlərinin yaranacağından 

 

54
 Шлейхер И.И., “Пленные Первой Мировой войны и немцы-колонисты в Сибири”, 

Миграционные процессы среди российских немцев: исторический аспект. 

Материалы научн. конференции. Анапа, 26-30 сентября 1997 г. Москва: 1998, 

c.205. 

55Пипия Г.В., Политика Германии в Закавказье в 1918 году, s.34-35. 

56
 Пипия Г.В., Германский империализм в Закавказье в 1910-1918 гг., s.104. 
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narahat olurdu. Almaniya, həmçinin Brest – Litovsk sülh müqaviləsi-

nin şərtlərini bəhanə edərək Bakıda Sovet hakimiyyətinin mövcu-

dluğunu da nəzərə alırdı. 1918-ci ildə Almaniyanın Cənubi Qafqaz 

siyasətinə aid mənbələrin təhlili göstərir ki, siyasi dilemma qarşısında 

qalan Almaniya Osmanlı dövlətinin Cənubi Qafqazda fəallığını, Qafqaz 

İslam Ordusunun Bakı Sovetinə qarşı hərbi əməliyyatlarını 

dəstəklədiyi görünüşü yaradırdı ki, bu cür mövqenin arxasında 

gələcək siyasi oyunlarda divident qazanmaq ümidi dururdu. Almanlar 

hesab edirdilər ki, türklərin Bakını ələ keçirməsindən sonra Bakı nef-

tinin bölüşdürülməsində “böyük tərəfdaş” kimi Almaniya da iştirak et-

mək hüququna malik olacaqdır
57

. Buna görə, Almaniya bir hərbi 

taborla da olsa, Qafqaz İslam Ordusu ilə birlikdə Bakı yürüşündə 

iştirak etmək niyyətində idi və hər dəfə bu məsələ qaldırılanda Ənvər 

paşa və Nuru paşa tərəfindən razılıq cavabı verilmirdi
58

. 

Azərbaycana hərbi müdaxilə etməyin imkansız olduğunu görən 

Almaniya tərəfi Azərbaycan hökuməti daxilində “almanpərəst” qrup 

yaratmaq, Almaniyanın maraqlarının Azərbaycan hökuməti daxilində 

təmsil olunmasını təmin etmək, Bakı Sovetinin süqutundan sonra on-

ların köməyi ilə neft sənayesində alman kapitalının mövqelərinin 

möhkəmlənməsinə nail olmağı düşünürdülər. Təsadüfi deyil ki, hələ 

F. Xoyski hökuməti Tiflisdə fəaliyyət göstərdiyi dövrdə Almaniya 

hərbçilərindən ibarət missiya artıq Azərbaycandakı alman koloniya-

larına baş çəkmiş, buradakı siyasi, iqtisadi, mədəni – intellektual po-

tensialın öyrənilməsi məqsədi ilə araşdırmalar aparmışdılar
59

. 

Gürcütandakı alman diplomatik korpusu qarşısında Azərbaycanın 

hərtərəfli öyrənilməsi və Almaniyanın Azərbaycan ərazisinə girməsi 

üçün şərait yaratmaq kimi mühüm vəzifələr qoyulmuşdu. Bu vəzifəni 

yerinə yetirmək üçün Almaniya nümayəndəliyi Azərbaycandakı kolo-

niyaları dayaq nöqtəsi sayır, onların daxili həyatını nəzarətdə saxla-

mağa, onların siyasi meyllərini Tiflisə, Gürcüstana yönəltməyə 

 

57Пипия Г.В., Германский империализм в Закавказье в 1910-1918 гг., s.124. 

58
Akif Aşırlı, Cümhuriyyət dövrü mətbuatında Qafqaz İslam Ordusu, Bakı,"Nurlan”, 

2007, s.28. 

59
 ARDTA, f.508, siy.1, iş 408, v.45-48.  
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çalışırdı. Bunun nəticisidir ki, Azərbaycan almanlarının bəzi 

nümayəndələri Gürcüstandakı alman cəmiyyətləri və sair qurumlarla 

sıx əlaqələrə can atır, bəzən hətta ən xırda təsərrüfat məsələlərinin həl-

lində Gürcüstan rəsmilərinə müraciət etməyi üstün tuturdular
60

. Belə 

ki, bir qrup alman kolonisti 1918-ci ilin iyulun əvvəllərində Yelizavet-

polda olmuş alman generalı ilə görüşmüş, öz ağır vəziyyətləri barədə 

ona şikayətlənmiş, Almaniya tərəfindən onlara kömək göstərilməsini 

xahiş etmişdilər
61

. Yelizavetpol qəza rəisi 18 iyul 1918-ci il tarixdə 

Yelenendorf koloniyasının şultsuna göndərdiyi göstərişdə yazırdı: 

“Qəzada yaşayan bir neçə alman tərəfindən Gəncəyə gələn alman 

generalına şikayət təqdim olunmuşdur. Qəza rəisi tələb edirdi ki, şults 

təcili Gəncəyə gəlməli və bu məsələ ilə bağlı izahat verməlidir
62

. Bu ha-

disə ilə bağlı artıq 18 iyul 1918-ci il tarixdə şikayətçilər Gəncə quberna-

toru tərəfindən qəbul edilmiş, Azərbaycan Cümhuriyyətinin alman 

əhalisinin problemlərinə biganə qalmadığı, mövcud problemlərin 

gələcəkdə Azərbaycan hökuməti tərəfindən həll ediləcəyi və kənarda 

himayədar axtarmağa ehtiyac olmadığı kolonistlərin nəzərinə çat-

dırılmışdır
63

. Gürcüstandan platsdarm kimi istifadə edən Almaniya 

üçün Bakını ələ keçirmək çox vacib idi, çünki artıq 1918-ci ilin 

əvvəllərindən Almaniyada neft və yanacaq məhsulları çatışmazlığı 

yaranmışdı
64

 . Bu vəzifəni yerinə yetirmək üçün Almaniya hökuməti 

27 aprel 1918-ci il tarixdə Osmanlı dıvləti ilə bağladığı müqaviləyə 

əsaslanmaqla yanaşı, həm də yüz ildən artıq Azərbaycanda yaşayan “al-

man əhalisi” amilindən də istifadə etmək niyyətində idi. 

Almaniya sözdə Osmanlı dövləti ilə müttəfiqlik edir, əslində isə ikili 

oyun oynayaraq Azərbaycanda möhkəmlənmək üçün həm də gizlincə 

bolşeviklərlə əməkdaşlıq edirdi və ilk növbədə Bakı Soveti vasitəsilə So-

vet Rusiyası ilə əlaqələr yaradırdı. Hətta Qafqaz İslam Ordusunun 

1918-ci ilin iyunun son həftəsində Göyçay, Qaraməryəm ətrafında Bakı 

 

60
 ARDTA, f.508, siy.1, iş. 307, v. 53. 

61
 ARDTA, f.508, siy.1, iş. 408, v. 38. 

62
 ARDTA, f.508, siy.1, iş. 408, v.38.  

63
 ARDTA, f.508, siy.1, iş 408, v.48. 

64Пипия Г.В., Политика Германии в Закавказье в 1918 году, s.160,161. 
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Sovetinin bolşevik - daşnak ordusuna vurduğu ağır zərbələrdən sonra 

Almaniyanın narahatlığı daha da artmış və 1918-ci ilin iyunun son-

larında alman hərçiləri gizlincə Bakıya, bolşeviklərin qərargahına 

gəlmişlər. Bakı Sovetinin rəhbəri S.Şaumyan 5 iyul 1918-ci il tarixdə 

Moskvaya, V.Leninə göndərdiyi teleqramda yazırdı : « Bu günlərdə 

(yəni 22 iyunda- müəllif) guya əsirlərə qayğı göstərmək məqsədilə Ti-

flisdən bura iki alman zabiti təyyarə ilə gəldilər. Biz onları sizin 

yanınıza, Moskvaya yola saldıq
65

. 1918-ci il iyulun 5-də Kiyev 

Başşehbenderi Ukraynada cəmləşən Almaniyaya məxsus hərbi 

qüvvələrin 7 min sayda bir bölüyünün « Rostov və Şimali Qafqazdan 

Bakıya girmək üçün yola çıxması », Rostov – Bakı dəmir yolu xəttinin 

bir hissəsinin almanlar tərəfindən ələ keçirilməsi haqqında məlumat 

vermişdi.
66

. 

Gürcüstanda tam hegemonluğa nail olan Almaniya qonşu 

Azərbaycanın da daxili işlərinə qarışmağa cəhd edirdi və bu işdə alman 

kolonistlərindən Azərbaycana təzyiqetmə mexanizmi kimi istifadə et-

məyə çalışırdı. Almaniyanın ölkənin daxili işlərinə qarışmasına əsas 

verməmək üçün Azərbaycan hökuməti kolonistlərin ictimai-siyasi 

həyatını daim nəzarətdə saxlayırdı. Milli azlıqların hüquqlarının qo-

runmasına zəmanət verən AXC hökuməti 12 iyul 1918-ci il tarixdə va-

cib qərar qəbul etdi. Bu qərara görə “milli düşmənçilik və yaxud bir 

sinfi başqasına qarşı qoyan yalançı məlumatların yayılması” qəti 

qadağan edilir, “bu qaydanı pozanları ciddi cəza tədbirləri gözlədiyi” 

vurğulanırdı
67

 . Qərarda göstərilən bu və sair tələblərə əməl etməyən 

cinayətkarlar Hərbi İstintaq Komissiyası qarşısında məsuliyyət 

daşıyırdılar və istintaq başa çatdıqdan sonra onların işi Qafqaz İslam 

Ordusu nəzdində yaradılan Hərbi Məhkəməyə göndərilirdi Hərbi 

Məhkəmənin hökmü Qafqaz İslam Ordusunun komandanlığı tərəfin-

dən 24 saat ərzində yerinə yetirilirdi
68

. 
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 RFDA, f. Р-130, siy.2, iş 569, v.9. 
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Qafqaz İslam Ordusunun qərargahı Gəncədə yerləşirdi və hərbi 

rəhbərlik qonşuluqda yerləşən alman koloniyasına qarşı qeyri-qanuni 

hərəkət edən hər bir hərbçini, mülki şəxsi ciddi cəzalandırırdı
69

. Qafqaz 

İslam Ordusunun qısa bir zamanda Gəncə və ətraf bölgələrdə nizam-

intizam yaratması alman əhalisinin ona münasibətini müsbət tərəfə 

dəyişdirirdi
70

. Buna görə Qafqaz İslam Ordusunun təchizatında bütün 

Azərbaycan əhalisi ilə yanaşı alman kolonistləri də fəal iştirak edirdilər. 

1918-1920-ci illərdə Cənubi Qafqaz alman koloniyalarının iqtisadi 

həyatı böhran içində idi. Bu haqda hələ 24 iyun 1918-ci il tarixdə 

Azərbaycanın alman koloniyalarına baş çəkmiş Almaniyanın Baş Kon-

sulu məlumat vermişdi
71

. Buna baxmayaraq, Azərbaycan almanları 

Qafqaz İslam Ordusuna yardım etməkdə davam edirdilər.Arxiv 

sənədlərindən görünür ki, 23 iyun 1918-ci il tarixdə Yelizavetpol 

Quberniya Komissarı Ziyadxanovun imzaladığı sərəncamda qəzalarda 

“toplanan və gələcəkdə toplanacaq buğdanı, arpanı Yelizavetpol 

(1918-ci ilin 30 iyunundan Gəncə adı qaytarıldı) şəhərinə, türk or-

dusunun sərəncamına çatdırmaq” təklif olunurdu
72

. Sərəncamın 

surəti, həmçinin Yelenendorf cəmiyyətinə də göndərilmişdi və bildiri-

lirdi ki, ”almanların türk qoşunları üçün topladığı satılıq buğdanın 

dəyəri ödəniləcəkdir”. Yelenendorf komissarından “məhsulun başqa 

qəzalara aparılmasının qarşısını almaq” tələb olunurdu
73

. Ordunun 

qoşqu heyvanları üçün tədarük edilən otun aparılması üçün 1918-ci il 

iyulun 02-də Yelenendorf koloniyasına polkovnik Cəmil Cahidin 

adından bir türk əsgəri ezam edilmişdir 
74

. Qafqaz İslam Ordusunun 

atlarla, arabalarla təchizatına yardım məqsədi ilə 04 avqust 1918-ci il 

tarixdə Yelenendorfda 2 komissiya yaradıldı.Birinci komissiyaya 5 

nəfər-Xristian Sayzer, Fridrix Reytenbax III, Georq Fotteler III, Yo-

hannes Breytmeyer və Xristian Hummel daxil idi və bu komissiya 
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atların, onların qiymətinin təyin edilməsi ilə məşğul olurdu.İkinci ko-

missiya da 5 nəfərdən ibarət idi (Teodor Reytenbax, Henrix Fotteler, 

Yohannes Hummel IV, Henrix Kox və Yakov Şefer) və bu komissiya 

isə arabaların, furqonların qəbulu və qiymətləndirilməsi ilə məşğul 

olurdu
75

. 

Arxiv sənədlərindən görünür ki, Yelenendorf cəmiyyətindən 10 

nəfər – Q.Frik, T.Kun, F.Leqler, V.Leqler, E.Andris.V.Kremer, M.Pol, 

S.Fliqrel, V.Neverin və Q.Borisov Qafqaz İslam Ordusunda arabaçı 

vəzifəsini yerinə yetirmişlər.Qeyd etmək lazımdır ki, Ordu rəhbərliyi 

alman əhalisindən alınan atların, arabaların, faytonların, ərzaq 

məhsullarının dəyərini ödəyirdi. Hətta, yuxarıda adı çəkilən alman 

mənşəli arabaçılara gündəlik 30 manat məvacib ödənilirdi
76

 

Qafqaz İslam Ordusunun gəlişi ilə bölgədə sabitlik yarandı və 

bütün yerli əhali kimi, alman kolonistləri də sülh şəraitində yaşamağa 

başladılar.Məktəblərdə tədris bərpa olundu və Rusiya çarının 22 

noyabr 1890 - cı il fərmanına əsasən alman dilində tədrisə qoyulan 

qadağa aradan qaldırıldı
77

, alman məktəblərində dərslər almanca keçi-

rilməyə başlandı. Alman dilini mükəmməl bilən Nuru paşa tezliklə 

Yelenendorf alman əhalisinin rəğbətini qazandı. 

Bakı Soveti və bolşeviklər də Azərbaycanın alman əhalisini öz 

tərəfinə çəkmək və onları Qafqaz İslam Ordusu və Azərbaycana qarşı 

qaldırmağa çalışırdılar. Bu məqsədlə koloniyada bolşevizm 

ideyalarının yayılmasına çalışırdılar. Cənubi Qafqaz alman koloniya-

ları sırasında bolşevizmin ən çox populyar olduğu koloniya – Yekate-

rinenfeld koloniyası idi. Koloniyada bolşevizmin təbliğinə 

Q.Q.Kimerle və E.Q.Kimerle qardaşları başçılıq edirdilər. Onların 

fəaliyyəti Gürcüstan koloniyaları ilə məhdudlaşmırdı: Yelizavetpol 2-

ci sahə pristavının verdiyi məlumatdan görünür ki, Kimerle qardaşları 

Yelenendorf koloniyasında da bolşevizm ideyalarının təbliği ilə məşğul 
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olurdular. Bu məqsədlə keçirilən yığıncaqlar üçün daha çox yerli ko-

lonistlərin şəxsi evlərindən istifadə olunurdu
78

.  

Almaniya Sovet Rusiyası ilə bağlanan Brest – Litovsk sülhünün 

şərtləri ilə əlaqədar Cənubi Qafqazda yaranan yeni dövlətləri tanımaq 

istəmirdi.Ancaq burada başqa səbəblər də var idi : əgər Almaniya 

rəsmiləri Azərbaycan Xalq Cümhuriyyətini « Osmanlı proyekti » hesab 

edirdilərsə, Gürcüstanın tanınmasına əngəl olan səbəb onun respu-

blika siyasi quruluşuna malik olması idi. Belə ki, Almaniya Gürcüstanı 

Cənubi Qafqazda öz forpostuna çevirməklə kifayətlənmir, həm də 

onun siyasi quruluşunu dəyişərək Gürcüstanda monarxiya rejimi 

yaratmağı planlaşdırırdılar
79

. Almanların məqsədi sadəcə Gürcüstanda 

monarxiyanı bərpa etmək deyil, həm də gürcü taxt - tacına alman 

şahzadələrindən birini otuzdurmaq idi. Bu məsələ ilə bağlı Alma-

niyanın Gürcüstan təmsilçisi qraf Şülenberqlə Almaniyanın Moskva-

dakı səfiri qraf Mirbax arasında intensiv məsləhətləşmələr aparılırdı
80

. 

Alman nümayəndəliyinin hazırladığı məruzələrin birində göstərilirdi 

ki, “ alman dili Cənubi Qafqazda çox yayılmış dillərdəndir, belə ki, 

xüsusi bir əmək sərf etmədən onu daha çox yaymaq olar”
81

. Beləliklə, 

almanlar Gürcüstana öz müstəmləkəsi kimi baxır, gürcülərin və başqa 

Cənubi Qafqaz xalqlarının almanlaşdırılmasını planlaşdırırdılar. Bu 

baxımdan Cənubi Qafqazda məskunlaşan alman kolonistlərinin rolu 

böyük önəm daşıyırdı və Gürcüstandakı alman nümayəndəliyinin 

rəhbəri fon Kress Cənubi Qafqazda yaşayan alman əhalisinin hüquqi 

statusu məsələsini diqqət mərkəzində saxlayırdı.  

Gürcüstan və Azərbaycan hökumətlərinə təzyiqi artırmaq 

məqsədilə alman kolonistlərinin maraqlarının müdafiəsi pərdəsi 

altında Almaniya nümayəndəliyi kolonistlərin hüquqi statusuna aid 

hökumətlərarası qeyri-bərabər müqavilə bağlamaq niyyətində idi və 
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1918-ci ilin yayında alman əhalisi ilə bağlı müqavilə layihələri 

hazırlanıb Azərbaycan
82

 və Gürcüstan
83

 hökumətlərinə təqdim edil-

mişdi. Hər iki respublikanın hökumətlərinə təqdim olunan bu 

müqavilələr məzmunca biri birindən o qədər də fərqli deyildilər. Bu 

layihələrə görə Azərbaycanda və Gürcüstanda yaşayan alman kolo-

nistlərinə “özünüidarə” hüququ verilməli idi
84

. Bundan savayı, kolo-

niyalarda “mühafizə dəstələri”- yerli milisin yaradılması, kolonistlərə 

daşınmaz əmlak və torpaq almaqda geniş səlahiyyətlərin verilməsi, çar 

Rusiyası zamanı almanlara verilən güzəşt və imtiyazların bərpa 

edilməsi, çarizmin diskriminasiya xarakterli qanunlarının nəticələrinin 

ləğv edilməsi, kolonistlərin arzusu ilə onların Almaniya vətəndaşlığı 

qəbul etməsinə imkanların yaradılması, onların sərbəst şəkildə mədəni 

və dini tələbatlarının ödənilməsi üçün şəraitin yaradılması və sair 

məsələlər bu layihələrdə əks olunmuşdu
85

.Hərçənd ki, silahlı milis 

dəstəsi Azərbaycanın Yelenendorf koloniyasında hələ 1917-ci ilin 

payızında yaradılmışdı və indi daha 26 koloniyada bu cür silahlı 

dəstələrin yaradılması planlaşdırılırdı. Əslində, bu müqavilələrin 

bağlanması həm Gürcüstan, həm də Azərbaycan almanlarına “dövlət 

içində dövlət” yaratmağa imkan verərdi.  

Qeyd edək ki, Alman nümayəndəliyinin Gürcüstan hökumətinə 

təqdim etdiyi müqavilə layihəsi daha alçaldıcı xarakter daşıyırdı. 

Müqaviləyə əsasən Gürcüstanda yaşayan alman kolonistlərinin bütün 

hüquqlarının müdafiəsi səlahiyyəti Almaniyanın Gürcüstandakı diplo-

matik nümayəndəliyinə verilirdi
86

. Razılaşmaya görə, Almaniya 

nümayəndəliyinə Gürcüstandakı alman koloniyalarına öz zabit və 

əsgərlərini göndərmək hüququ verilmişdi
87

. Almaniya 

nümayəndəliyinin Gürcüstan hökumətinə belə bir məzmunda 
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müqavilə layihəsini təqdim etməsi almanların Gürcüstanın müstəqil-

liyinə hörmətsiz münasibətinin təzahürü idi. Bu cür münasibət alman 

kolonistlərinin vətəndaşlığı məsələsində daha qabarıq şəkildə özünü 

büruzə verdi – müqavilə proyektinin 4-cü maddəsində göstərilirdi ki, 

“alman kolonistləri Almaniya vətəndaşlığını qəbul etməkdə sərbəst-

dirlər və istənilən halda Gürcüstan belə şəxsləri öz təəbəliyindən azad 

etməyə borcludur”
88

 . Adı çəkilən layihənin reallaşması o demək idi ki, 

alman kolonistləri yerli əhali ilə müqayisədə daha geniş güzəşt və 

imtiyazlara malik olacaqdılar.  

Almaniya rəsmilərinin kolonistlərin mənafeyini canfəşanlıqla 

müdafiə etməsi bir daha göstərirdi ki, Almaniya hökuməti xaricdə, o 

cümlədən Qafqazda yaşayan alman əhalisinə öz planlarının həyata 

keçirilməsində böyük önəm verirdi.Müqavilə layihəsinə gəldikdə, ağır 

vəziyyətə düşmüş Gürcüstan hökuməti alman nümayəndəliyinin 

tələblərinə rədd cavabı verə bilmədi, müqavilədə nəzərdə tutulan 

məsələləri həll etmək məqsədi ilə komissiya yaradıldı və hətta hökumət 

Almaniyadan yeni kolonist kütlələrinin Gürcüstanda yerləşdirilməsinə 

razılıq verdi
89

.  

Almaniya Gürcüstan almanlarından silahlı dəstələr yaratmaqla on-

lardan öz məqsədləri üçün istifadə edirdi və bu silahlı dəstələr ilk 

növbədə Gürcüstanın güneyində - Borçalıda yaşayan Azərbaycan türk 

əhalisinə qarşı hazırlanırdı. 

1918-ci ildə müstəqillik elan edildikdən sonra Gürcüstanla 

Azərbaycan arasında ərazi mübahisələri yarandı. Dövlətlərarası müba-

hisənin əsas obyektləri Azərbaycan türklərinin kompakt yaşadıqları 

Borçalının böyük hissəsi, Sığınax və Tiflis qəzasının bəzi əraziləri idi. 

Arxiv sənədlərindən göründüyü kimi, 1918-ci ilin baharında 

Gürcüstanda Azərbaycan türklərinin sayı 187 min 445 nəfər olmuşdur 

və bu da Gürcüstanın bütün əhalisinin 6,5%-i deməkdir 
90

. Azərbaycan 

türkləri ümumən Tiflis quberniyasında 11, 4%, quberniyanın 
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quzeyində - Borçalı bölgəsində isə əhalinin 65%-ə yaxınını təşkil edir-

dilər
91

. 

Borçalı türkləri Osmanlı ordusuna xilaskar kimi baxır, ona hər cür 

yardım etməyə hazır idi.Gürcüstan hökuməti Borçalı və Kaxetiya 

türklərinin könüllü olaraq Azərbaycana birləşməsindən çəkinirdilər və 

bu səbəbdən 1918-ci ilin 05 iyun tarixində Gürcüstan hökuməti 

yuxarıda adı çəkilən qəzalarla sərhədyanı ərazilərə hərbi qüvvələrin ye-

ridilməsi haqqında qərar qəbul etmişdi
92

. Tezliklə alman qoşunları və 

gürcü hərbi qüvvələri Borçalıya daxil oldular. Borçalıda gürcü inzibati 

idarəetmə sisteminin yaradılmasına başlanıldı.Yeni idarəetmə orqan-

ları, silahlandırılmış alman və gürcü əhalisi, həm də burada yerləşdi-

rilən Almaniya hərbi hissələri Borçali türklərinə qarşı çoxsaylı ci-

nayətlər və özbaşnalıqlar törədirdilər və türkləri öz tarixi torpaqlarını 

tərk etməyə məcbur edirdilər. Gürcüstanda yaşayan Azərbaycan əhali-

sinin Azərbaycan Respublikasının Nazirlər Şurasının sədrinə və Os-

manlı dövlətinə göndərdiyi şikayət məktublarından göründüyü kimi, 

Gürcüstandakı türk kəndləri dəfələrlə talana məruz qalmışdılar. 

Xüsusən Şabandlı, Qızıl Kilsə, Kəkliyən, Hamamlı, Yuxarı Uzman, 

Aşağı Uzman, Səfərli, Muğanlı, Sarıyer, Molla Əyyublu, Qamışlı, Saatlı, 

Soyuq bulaq, İlməzdi, Qaraqala və başqa kəndlər tamamilə soyulub ta-

lanmış, burada yaşayan türk əhalisinin də bir hissəsi məhv edilmişdi. 

Azərbaycan türklərinə qarşı bu qanunsuz aksiyalarda bəzən hətta 

türklərlə qonşu olan gürcü və alman kəndlərinin əhalisi də iştirak 

edirdi.  

Gürcüstanın türk əhalisinin şikayətində deyilirdi : « Alman torpaq 

sahibkarları özlərini diktator kimi aparırlar. Onlar bütün camaatın 

gözü qabağında bizim hörmətli analarımızı və arvadlarımızı söyürlər 

və bu zaman utanmadan hər cür ifadələrdən istifadə edirlər. Azərbay-

canlıların kəndlərindən yığılan cərimə pullarına spirtli içkilər alınır, 

harınlamışlar çaxırdan bol-bol içərək sonra öz keflərinə belə bir tamaşa 

qururlar : həbs edilmiş müsəlmanı soyundururlar, onu meydana 
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çıxarırlar, bütün xalqın gözü qabağında onu necə gəldi döyürlər və 

özləri də bu zaman bir ayağını o birinin üstünə qoyaraq stol arxasında 

oturaraq, özlərinə çar görkəmi verir, işgəncələrə məruz qalan bu 

bədbəxtlərin necə əziyyət çəkdiklərinə və çübuq zərbələrinə 

dözməyərək necə hönkürdüklərinə baxaraq keflənirlər. Bununla ya-

naşı, bu « tamaşanı » düzəldənlər və başqa tamaşaçılar qəhqəhə çəkib 

gülürlər və onların qəh-qəhəsi bədbəxt insanların iniltisi ilə bir-birinə 

qarışır. Bax bu da sizə ədalət, hökumət və sərəncamı yerinə yetirənlər. 

Görüm,belə hökuməti yerə girsin »
93

.  

Alman və gürcü hərbi hissələrinin, başçıları iri alman torpaq sahib-

karları olan alman kolonistlərinin silahlı dəstələrinin özbaşınalıqları 

qarşısında Gürcüstanda yaşayan türklər Azəbaycan və Türkiyə 

hökumətlərinə müraciət edərək « müsəlman kəndlərinin təhlükəsiz 

həyatını təmin etmək üçün mümkün olduqca tez bir zamanda yetərli 

sayda qoşunların göndərilməsini » xahiş edirdilər
94

. Onların müraciəti 

bu sözlərlə birtirdi : « Əgər bunu etmək mümkün deyilsə, onda biz qo-

hum dövlətlərə birləşmək istəyən və yaxud müstəqilliyə iddialı olan 

başqa xalqlar kimi, xahiş edirik ki, bizə ya mərkəzi Tiflis olmaqla və 

Türkiyənin himayədarlığı altında yarımmüstəqil « Qarapapaq 

xanlığının » yaradılmasında, ya da bizim Tiflislə birlikdə qonşu dövlət 

– Azərbaycana birləşməyimizdə yardım edilsin »
95

.  

Azərbaycanın Gürcüstandakı diplomatik nümayəndəsi 

M.Y.Cəfərov Almaniya hökumətinin Qafqazdakı nümayəndəsi general 

fon Kressə Borçalıdakı türk əhalisinə qarşı törədilən özbaşınalıqları 

araşdırmaq üçün beynəlxalq komissiyanın çağırılmasını təklif etsə də , 

96
 onun təkifi cavabsız qalmışdı.. 

Gürcücə çıxan « Ertoba » (« Birlik ») qəzeti 1918-ci ilin 25 sentyabr 

tarixli nömrəsində yazırdı : « Alman hərbçiləri Gürcüstanda özlərini 

sanki öz evlərində olduğu kimi aparırdılar. Alman əsgərlərinin 
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hərəkətləri bizə dost əsgərlərin hərəkətinə bənzəmir. Onlar özbaşına 

sərəncamlar verir, gürcü və müsəlman kəndlərinin sakinlərini soyub-

talayır, tabe olmadıqda onları cərimələyir və onlara qarşı fiziki güc 

tətbiq edirlər »
97

. Əslində, almanların Gürcüstanda özlərini bu cür 

aparması gözlənilən idi, çünki Gürcüstan menşevik hökuməti ta-

mamən bütün məsələlərdə Almaniya nümayəndəliyindən asılı 

vəxziyyətdə idi. 

Azərbaycan hökuməti isə Almaniya ilə qeyri-bərabər müqavilənin 

bağlanmasına getməyərək Azərbaycan almanlarına “dövlət içində 

dövlət” yaratmağa imkan vermədi və Almaniyanı Azərbaycana 

təzyiqetmə vasitəsindən məhrum etdi.  

1918-ci il avqustun əvvəllərində Cənubi Qafqazda yaranan hərbi-

siyasi vəziyyətlə bağlı Almaniya öz Qafqaz siyasətinə yenidən baxmağa 

məcbur oldu və hətta bu məsələnin geniş müzakirəsi üçün 21 avqust 

1918-ci ildə Berlində xüsusi konfrans çağrıldı
98

. Konfransda Alma-

niyanın Cənubi Qafqaza aid siyasətilə bağlı bir sıra məsələlər, o 

cümlədən Almaniyanin Qafqazda mövqelərinin möhkələndirilməsində 

bu regionda yaşayan alman əhalisinin rolu, onlara aid firmaların, 

müəssisələrin, ictimai təşkilatların Almaniyaya lazım olan məhsulların 

– pambığın, yunun, ipəyin, misin, dərinin, tütünün, şərabın, meyvə və 

bitki yağlarının alınıb Almaniyaya çatdırılmasında iştirakı məsələsi 

müzakirə olundu
99

. Konfransda bir daha Almaniya – Azərbaycan 

əlaqələrinin gələcək perspektivlərinə toxunuldu və türklərin Bakıya 

hücumunu dəstəkləyən qərar qəbul edildi
100

. Ancaq bir həftə sonra – 

yəni 27 avqust 1918-ci il tarixdə Almaniya Sovet Rusiyası ilə bağladığı 

separat müqavilə ilə müttəfiqi Türkiyənin maraqları ilə hesa-

blaşmadığını, müəyyən maddi qazanclar müqabilində Azərbaycan 

dövlətinin müstəqilliyinə yönələn siyasət apardığını nümayiş etdirdi. 
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1918-ci ilin avqustun 27-də Almaniya Sovet Rusiyası ilə razılaşma imza-

ladı. Brest sülhünə əlavə kimi qəbul edilən bu müqavilədə göstərilirdi 

ki, Almaniya hər hansı 3-cü dövlətin qoşunlarının Şamaxı və Bakı qəza-

larının sərhədlərini keçməsinə mane olacaq və bu « xidmətlərinə » görə 

Sovet Rusiyası hər ay Bakıda hasil edilən neftin 25%-ni Almaniyaya 

gödərməyi öhdəsinə götürüdü
101

. Təbii ki, 3-cü dövlətin qoşunları de-

dikdə Osmanlı qoşunları nəzərdə tutulurdu.  

Almaniyanın Sovet Rusiyası ilə Azərbaycanın ərazi bütünlüyünə 

yönələn separat sülh bağlaması ilə bağlı İstanbuldakı Azərbaycan 

nümayəndə heyətinin sədri M.Ə.Rəsulzadə Almaniyanın Türkiyədəki 

səfiri qraf Valdheyma etiraz notası təqdim etdi
102

. 

1918-ci ilin avqustunda Almaniyanın apardığı anti-türk siyasət 

yerlərdə bəzi alman koloniya rəhbərliyinin də əhval-ruhiyyəsinə təsir 

etməyə bilməzdi. Yelenendorf alman milis batalyonu Qafqaz İslam 

Ordusu ilə sıx əməkdaşlıq etsə də, mülki koloniya rəhbərliyi Gəncə 

hərbi qubernatorunun sərəncamlarını vaxtlı-vaxtında yerinə 

yetirmirdi, gecikmələrə yol verirdi. Bununla bağlı 1918-ci ilin 

avqustun 4-də Gəncə Hərbi qubernatoru Yelenendorf koloniyasının 

şultsuna göndərdiyi məktubdan görünür ki, “koloniya avqustun 04-

dək Qafqaz İslam Ordusunun sərəncamına 10 furqon gətirməli idi, 

lakin koloniya rəhbərliyi Hərbi qubernatorun tələbini diqqətə almamış, 

ordu qarşısında, Azərbaycan Respublikasının qanunları qarşısında öz 

borcunu yerinə yetirməmişdir. Eyni zamanda, müharibə dövrünün 

qaydalarına görə furqonları təyin olunan vaxtda Gəncəyə çatdırmayan 

koloniya şultsu, ordu ehtiyacları üçün kolonistlərə məxsus atları 

vermək istəməyərək alman milisinin atlarını əllərindən alıb 

göndərmişdir. Hərbi qubernatorun tələbnaməsində almanların 

diqqətinə çatdırılırdı ki, Qafqaz İslam Ordusu bura təkcə 

müsəlmanları deyil, həmçinin başqa millətin nümayəndələrini də 

qorumaq üçün gəlmişdir və Şultsa göstəriş verilirdi ki, qanunsuz 

əməllərindən əl çəksin və 05 avqust 1918-ci il tarixinə 10 furqon və atlar 
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hazır vəziyyətdə Gəncə şəhərinə, Qafqaz İslam Ordusunun 

sərəncamına çatdırılsın. Əks təqdirdə, şultsun qanun qarşısında cavab 

verəcəyi göstərilirdi
103

.  

Bütün Cənubi Qafqazda xaos hökm sürdüyü vaxt, Azərbaycanda 

yaşayan alman əhalisi Qafqaz İslam Ordusuna Gəncə quberniyasının 

ictimai həyatına qayda – qanun, sabitlik və ədalət gətirən bir qüvvə kimi 

baxırdılar. Ordunun qərargahı Gəncədə yerləşirdi. Ordu 

komandanlığı alman kolonistlərinin şikayətlərinə diqqətlə yanaşır və 

kolonistlərin hüquq və azadlıqlarını pozan, qanuna zidd hər hansı bir 

hərəkətlərin qarşısını alırdı. Heç kəs üçün istisnalar yox idi. Məsələn, 

1918-ci ilin avqustun 17-də Yelenendorf kənd idarəsinin Qafqaz İslam 

Ordusunun qərargahına göndərdiyi məktubda özlərini əsgər 

adlandıran və əsgər kostyumu geyinən iki nəfərin - Əli Mahmud 

oğlunun və Hacı Bağır Zakal oğlunun Yelenendorf sakinlərinə qarşı 

törətdiyi cinayət əməllərindən danışılır. Sənəddə qeyd olunur ki, 

dəfələrlə koloniyaya gələn bu Azərbaycan mənşəli iki şəxs 1918-ci ilin 

avqustun 16-da “ Yelizavetpol – Yelenendorf yolunda quldurluqla 

məşğul olmuş... koloniya sakini Teodor Hummelin 16 yaşlı oğlunu və 

onunla işə gedən iki işçini hədələyərək pullarını əllərindən 

almışlar...”
104

. Yelenendorf alman milisi tərəfindən həbs olunan bu 

əsgərlərdən axtarış zamanı qarət etdikləri 25 rubl 85 qəpik pul 

tapılmışdır. Müvafiq protokol tərtib olunduqdan sonra kolonistlər ələ 

keçirilən yalançı əsgərləri “qanuni məsuliyyətə cəlb etmək üçün” Gəncə 

şəhərinə - Qafqaz İslam Ordusunun qərargahına gətirmişlər. Qanunu 

pozan bu şəxslər ordu komandanlığı tərəfindən çox ciddi şəkildə 

cəzalandırılmışdılar
105

. Həmçinin, “özbaşına kolonistlərin bağına 

girdiyinə görə və böyük həcmdə üzüm oğurladıqlarına görə” iki türk 

mənşəli əsgər də ciddi şəkildə cəzalandırılmışdı
106

. 
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Bakıya hücum ərəfəsində Qafqaz İslam Ordusunun ərzağa olan 

tələbatının ödənilməsi çox vacib məsələ idi.Gəncə qəza rəisinin 23 

avqust 1918-ci il tarixli sərəncamına görə əhalidən yığılan məhsulun 

10%-nin Qafqaz İslam Ordusuna ayrılması və Gəncəyə gətirilməsi tələb 

olunurdu
107

. Yelenendorf cəmiyyətinin səlahiyyətli nümayəndəsi 

X.X.Forerin 1918-ci ilin sentyabrın 04-də Azərbaycan Daxili İşlər 

Nazirinin adına göndərdiyi xahişnamədə qeyd olunurdu ki, “alman 

əhalisi özləri ehtiyac içində yaşamalarına baxmayaraq, “Bakı 

cəbhəsinin türk qoşunları üçün at, araba, ərzaq məhsulları 

göndərmişlər”. Arayışda ”almanların çətin maddi durumda yaşaması 

və cəbhəyə yardım göstərilməsinin getdikcə çətinləşməsi” 

vurğulanır
108

.1918-ci ildə alman koloniyalarının iqtisadi həyatında 

durğunluq hökm sürürdü. Maddi vəziyyətinin ağır olmasına 

baxmayaraq alman kolonistləri Qafqaz İslam Ordusuna yardımı 

davam etdirirdilər. 

Alman əhalisi Qafqaz İslam Ordusuna həm də lazımi məlumatın 

toplanması və çatdırılması baxımından da dəstək olurdu. İngilis gene-

ralı Denstervil xatirələrində 1918-ci ilin avqustun sonlarında Bakı 

küçələrinin azadlığa buraxılmış alman və avstriyalı hərbi əsirlərlə dolu 

olduğunu, onların və şəhərin tatar əhalisinin (Azərbaycan türkləri- 

müəllif) birmənalı olaraq türklərə rəğbət bəslədiyini və onların 

sayəsində Qafqaz İslam Ordusunun ingilis qoşunlarının yerləşmə 

mövqeyindən daim xəbərdar olduğunu yazmışdır
109

. Qeyd edək ki, 

Nargin adasında türklərlə bərabər təqribən 1000 nəfər avstriyalı və 400 

alman əsir saxlanılmışdı
110

. 

15 sentyabr 1918-ci il tarixdə Qafqaz İslam Ordusu Bakını erməni-

bolşevik qüvvələrindən azad etdi, sentyabrın 17-də Azərbaycan 
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hökuməti Gəncədən Bakıya köçdü, Bakı Azərbaycanın paytaxtı 

oldu.Bakı azad etdikdən sonra Almaniya yenə öz iqtisadi maraqlarını 

üstün tutaraq Sovet Rusiyası ilə 1918-ci ilin 27 avqustda bağlıdığı 

müqaviləyə əhəmiyyət verməyərək Gürcüstandakı alman hərbi 

hissələrinin Baş komandanı polkovnik Fridrix fon der Qoltsun 

rəhbərliyi ilə alman hərbçilərini Bakıya göndərdi. Hərbi missiyanın 

ardınca Bakıya alman ekspert qrupu da gəldi və onun qarşısında Bakı 

neft rayonunda Almaniyanın payına düşəcək mədənlərin və müəs-

sisələrin sayının təyin olunması, Azərbaycandan başqa strateji məhsul-

ların aparılma imkanlarının araşdırılması vəzifəsi qoyulmuşdu
111

. La-

kin Almaniyanın gözləntiləri yanlış idi, çünki beynəlxalq siyasətdə daha 

çox Türkiyəyə arxalanan Azərbaycan hökuməti Gürcüstandan fərqli 

olaraq nisbətən sərbəst siyasət yeridirdi. Məhz Türkiyədən dəstək alan 

Azərbaycan hökuməti hələ 11 iyul 1918-ci il tarixdə Azərbaycandan 

taxıl, pambıq, yun, ipək, həmçinin onlardan hazırlanan məhsulların, 

ət və ət məhsullarının ixracını qadağan edən dekret imzalamaqla Al-

maniyanın ekspansianist planlarına sədd çəkmişdi. Almaniya rəsmiləri 

də hesab edirdilər ki, bu məzmunlu sənədin qəbul edilməsinin 

təşəbbüsü türk tərəfindən gəlmişdir
112

. 

1918-ci ilin sentyabrın sonlarına Qafqaz İslam Ordusunun hissələri 

Azərbaycanın bölgələrində yerləşdirilmişdi. Gəncə qəza rəisinin göstərişi 

ilə sentyabrın sonlarında “qış mövsümünün yaxınlaşması ilə əlaqədar 

türk ordusuna isti paltar hazırlamaq üçün əhalidən qoyun dərisi ilə 

təmənnasız yardım etmək xahiş olunurdu” və alman əhalisi də bu 

kompaniyada fəal iştirak etmişdir
113

.  

1918-ci ilin payızına Almaniyada siyasi vəziyyət gərginləşdi. 30 sen-

tyabrda baş verən hökumət böhranı nəticəsində reyxkansler Hertlinq 

istefaya getdi. Prins Badenskinin rəhbərliyi ilə yeni koalisiya hökuməti 

yaradıldı və bu hökumət Almaniyanın ağır sosial – iqtisadi, siyasi 
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vəziyyətindən irəli gələrək ABŞ-ın prezidenti Vilsona barışıq haqqında 

müqavilə bağlamaq təklifi ilə müraciət etdi. 20 oktyabr 1918-ci il ta-

rixdə Almaniya barışıqla bağlı ABŞ tərəfinin bütün şərtlərini qəbul et-

diyini və danışıqlara hazır olduğunu bildirdi. Bir gün sonra 21 oktyabr 

tarixdə Almaniya Baş komandanı Gürcüstandan alman qoşun 

hissələrinin çıxarılması haqqında əmr verdi
114

 . Osmanlı dövləti silahlı 

qüvvələrinin Baş komandanı Əhmət İzzət Paşanın 1918-ci il 21 oktyabr 

tarixdə imzaladığı sərəncamla Brest-Litovsk sülh müqaviləsindən son-

rakı dövrdə Osmanlı silahlı qüvvələrinin Qafqazda ələ keçirdiyi bütün 

məntəqələri tərk etməsi əmr olunurdu
115

. 1918-ci ilin noyabrından 

başlayaraq Qafqaz İslam Ordusu buraxıldı və türk hərbçiləri Azərbay-

canı tərk etməyə başladılar. Türk hərbçiləri Azərbaycan tərk etdikdən 

sonra da alman əhalisi Gəncədə, Hacıkənddə yerləşən Azərbaycan 

qoşunlarının hərbi hissələrinə yardımı davam etdirirdilər
116

 . 

Beləliklə, Tədqiqata Yekun Vuraraq Aşağıdakı Nəticələrə 

Gəlmək Olar 

1. 1917-ci ildə Rusiyada baş verən inqilablardan sonra 

Avrasiyada, o cümlədən Qafqaz regionunda geosiyasi durum 

əsaslı şəkildə dəyişdi. Bölgə Sovet Rusiyası, İngiltərə, Almaniya 

və çar Rusiyasını bərpa etmək istəyən qüvvələr arasında 

mübarizə meydanına çevrildi. Bu qüvvələrarası savaşda ən çox 

əziyyət çəkən Qafqazın türk-müsəlman əhalisi idi ki, Osmanlı 

dövləti özünə həm etnik, həm də dini-mədəni baxımdan yaxın 

olan bu xalqların taleyinə biganə qala bilməzdi.  

2. 1918-ci ilin əvvəllərindən Cənubi Qafqaz müsəlmanlarının 

nümayəndələri dəfələrlə yardım üçün Osmanlı dövlətinə 

müraciət etmişdilər və türk-müsəlmanlara qarşı erməni-

daşnak və bolşevik qüvvələri tərəfindən təhdidlərin artması 

fonunda Osmanlı dövlətinin başında duranlar Qafqaz 
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müsəlmanlarına və ilk növbədə Azərbaycan türklərinə yardım 

etmək qərarını qəbul etdilər.  

3. 1918-ci ilin 03 mart Brest müqaviləsinin şərtlərini nəzərə 

alaraq, Osmanlı dövləti Azərbaycana ordu göndərməyərək 

burada yaşayan əhalidən ibarət Qafqaz İslam Ordusunu 

yaratmaq qərarına gəldi və bu vəzifənin icrası Nuru paşaya 

həvalə edildi.  

4. Cənubi Qafqazda baş verən hadisələr və ilk növbədə 

ermənilərin Bakıda , Şamaxıda, Qubada və s. bölgələrdə 

Azərbaycan türklərinə qarşı törətdiyi qətliamlar Nuru paşanı 

və onun hərbi kontingentini tələsməyə vadar etdi. 1918-ci ilin 

mayın 25-də Nuru paşa Gəncəyə yetişəndən bir gün sonra 

Cənubi Qafqaz Seymi dağıdıldı, nəticədə Tiflisdə gürcü, 

erməni dövlətləri ilə yanaşı Azərbaycan Xalq Cümhuriyyəti də 

elan edildi.  

5. Nuru paşa və türk hərbi heyəti qarşısında iki mühüm məsələ 

dururdu: Qafqaz İslam Ordusunu yaratmaq, onu 

gücləndirmək və Bakı şəhəri də daxil olmaqla Azərbaycanın 

şərq ərazilərini erməni-bolşevik işğalından azad etmək, Tiflisdə 

elan olunan Azərbaycan Cümhuriyyətinin öz ərazilərində azad, 

müstəqil fəaliyyət göstərməsini təmin etmək.  

6. Bu vəzifəni həyata keçirmək yolunda türk hərbçilərinin 

rəqibləri sırasında yalnız Sovet Rusiyası, Bakı Sovetinin 

erməni-daşnak qüvvələri, İngiltərə deyil, həmçinin Osmanlı 

dövlətinin müttəfiqi sayılan Almaniya da vardı. 1918-ci ildə 

həm hərb meydanlarında, həm də sosial-iqtisadi cəhətdən ağır 

duruma düşən Almaniya Cənubi Qafqazın təbii sərvətlərini, ilk 

növbədə Bakı neftini ələ keçirərək böhran vəziyyətindən 

qurtarmağı planlaşdırırdı. Məqsədinə çatmaq üçün Almaniya 

ikili oyun oynayırdı: bir tərəfdən Osmanlı dövləti ilə müttəfiq 

kimi davransa da, digər tərəfdən onun arxsında Bakı Sovetinin 

erməni-bolşevik rəhbərliyi ilə gizlincə əlaqələr qururdu. 

7. Bakıdakı erməni-bolşevik qüvvələri Azərbaycan 

Cumhuriyyətinə müharibə elan etdilər və Gəncə üzərinə 
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hücuma başladılar. Bakını 20 minlik ordusu olan Bakı 

Sovetindən azad etmək üçün Nuru paşanın yetərli sayda hərbi 

qüvvəsi yox idi və 1918-ci il iyunun əvvəllərində Nuru paşanın 

yerli əhali hesabına çoxsaylı ordu yaratmaq ümidləri özünü 

doğrultmadı. İyunun 4-də Azərbaycan Cümhuriyyəti ilə 

Osmanlı dövləti arasında bağlanan hərbi yardım haqqında 

saziş minlərlə türk hərbçilərinin də Qafqaz İslam Ordusuna 

qatılmasına, bundan sonra Azərbaycan əhalisinin də həvəslə bu 

orduya yazılmasına və Qafqaz İslam Ordusunun sayının 

artmasına imkan verdi.  

8. Qafqaz İslam Ordusunun yaradılması Azərbaycanın qeyri-

müsəlman əhalisi tərəfindən birmənalı qarşılanmadı. Gəncə 

yaxınlığında və Azərbaycanın qərb bölgəsində yaşayan alman 

əhalisi də ilk dövrlərdə Qafqaz İslam Ordusuna etimad 

göstərmədilər. Təbii ki, burada erməni-daşnakların apardığı 

təbliğat və Almaniya rəsmi dairələrinin Qafqaza dair siyasəti də 

öz rolunu oynamışdır. Belə ki, Almaniya 1918-ci ilin iyununda 

Gürcüstanı öz yarımmüstəmləkəsinə çevirdikdən sonra bütün 

Qafqazı nəzarətinə almaq planları qurmuşdu. Yetərli hərbi 

qüvvəyə malik olmayan Almaniya Gürcüstanda yaşayan 9 min, 

Azərbaycanda yaşayan 6 min alman mülki əhalisindən və sayı 

27 minə çatan alman əsilli hərbi əsirlərdən istifadə etməyi 

planlaşdırmışdı və müəyyən mənada Gürcüstanda buna nail 

olmuşdu. Borçalıda alman hərbçiləri və alman əhalisindən 

yaradılan silahlı dəstələr türk ordu hissələrinin Azərbaycana 

yetişməsinə mane olmaqla yanaşı, həm də Borçalının türk 

əhalisinə qarşı özbaşınalıqlar törədirdilər.  

9. Alman rəsmiləri Gürcüstan ssenarisini Azərbaycanda da tətbiq 

etməyə çalışırdılar və buradakı alman əhalisinə Azərbaycan 

hökumətinə itaətsizlik etmək haqqında şifahi göstərişlər 

verilirdi. Nuru paşa və onun komutanları Azərbaycanın alman 

əhalisi ilə ünsiyyət qurdular və Azərbaycanı erməni-daşnak 

qüvvələrindən təmizləmək və sabitliyi bərqərar etmək üçün 

gəldiklərini söylədilər. 1904-cü ildən ermənilərin sistemli 
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hücumlarına məruz qalan alman kəndliləri Qafqaz İslam 

Ordusunun niyyətini bildikdən sonra onunla əməkdaşlığa 

razılaşdılar.  

10. Yelenendorf alman özünümüdafiə taborunun iştirakı ilə 

Qafqaz İslam Ordusu Gəncəni silahlı daşnak qruplarından 

təmizlədi. Bundan sonra alman əhalisi Qafqaz İslam 

Ordusunun tərkibində Bakı Sovetinə qarşı və ingilislərlə 

döyüşlərdə iştirak etdi. Alman kəndliləri orduya ərzaqla, 

geyimlə, at və arabalarla yardım edir, öz lazaretlərində yaralı 

türk əsgərlərini müalicə edirdilər. Almaniyanın cəhdlərinə 

baxmayaraq Azərbaycanın alman əhalisi türk hərbçilərinə qarşı 

silah qaldırmadılar, əksinə ona dəstək oldular və bu yardım 

Qafqaz İslam Ordusunun son günlərinədək, yəni 1918-ci ilin 

noyabrınadək davam etmişdir.  

11. Birinci Dünya Savaşında ruslar tərəfindən əsir götürülərək 

Bakı yaxınlığındakı Nargin adasında saxlanılan və qaçmağa 

nail olan türk əsirlərlə yanaşı, avstriyalı və alman mənşəli əsirlər 

də Qafqaz İslam Ordusuna yardım etmişlər. 

12. Təbii ki, Qafqaz İslam Ordusunda xidmət edən almanların 

sayı çox az idi, ancaq onların bu xilaskar orduya qatılmaları 

mənəvi cəhətdən çox böyük əhəmiyyət kəsb edirdi.Çünki 

Almaniya dövləti Bakı Sovetinin erməni – bolşevik rəhbərliyi 

ilə, onların havadarı Sovet Rusiyası ilə separat sövdələşmələrə 

girir, Qafqaz İslam Ordusunun Azərbaycanda fəaliyyətinə hər 

cür əngəllər yaradır, onun Bakıya girməsinin qarşısını almağa 

çalışırdı.Bütün bu maneələrə baxmayaraq şanlı Türk ordusu 

Bakıya girdi və Bakı erməni-daşnaklardan, ingilislərdən azad 

olundu, Azərbaycan hökuməti öz tarixi paytaxtına köçdü. 

13. Azərbaycanda yaşayan almanlar, Gürcüstanda yaşayan 

almanların əksinə, Almaniyanın əlində bir vasitəyə 

çevrilmədilər və Azərbaycan qanunları çərçivəsində hərəkət 

etdilər. Almaniya “alman əhalisi” amilindən istifadə edərək 

Azərbaycanın təbii sərvətlərini qarət edə, onu özünün xammal 

bazasına çevirə bilmədi. Burada, təbii ki, birinci növbədə 
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Türkiyə, Qafqaz İslam Ordusu amillərinin müsbət rolunu 

nəzərə almaq lazımdır - Türkiyə 1918-ci ildə Azərbaycanın 

Almaniyanın müstəmləkəsinə çevrilməsinə imkan vermədi.  
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