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ÖZET 

Makalenin temel amacı, Birinci Dünya Savaşı'nın sonunda 

Türkiye'nin iç ve dış sorunlarının bazılarını analiz etmektir. Sorunu 

analiz ederken, “Azerbaycan” gazetesinin (1918-1920´ yıllar) 

sayfalarında yer alan makalelere atıfta bulunulduğu gibi, birçok 

bilimsel çalışmaya da yer verildi. Yazarın amaçlarından biri de, geniş 

kitlelere ve bilim insanlarına, “Azerbaycan” gazetesinin sayfalarında 

Türkiye ile ilgili önemli bilgileri iletmektir. 

Sorun hakkında Türkiye'de çeşitli yıllarda çok sayıda anıtsal 

edebiyat, bilimsel araştırma çalışmaları ve zengin arşiv belgeleri 

toplanmıştır. Genel olarak, bu dönem (1918-1920) Türk tarihinde son 

derece önemlidir. Ancak, yukarıda da belirtildiği gibi, ana odak 

“Azerbaycan” gazetesinin sayfalarında yayınlanan makaleler 

üzerineydi. 

1918-1920´ yıllarında “Azerbaycan” gazetesinin sayfalarında 

yayınlanan bilgilerin yanı sıra dönemin araştırmacıları için de elimizde 

tutuyoruz.  

Bizim düşüncemize göre, “Azerbaycan” gazetesinde Türkiye’nin 

(1918-1920´ yıllar) tarihi boyunca yayınlanan materyallerin analizi 

birçok karanlık anı aydınlatacaktır. 
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Tarihsel belgelere göre, Birinci Dünya Savaşı'ndan sonra en çok 

tartışılan konulardan birinin savaşta bir yenilgi içinde olan 

Türkiye'nin kaderi olduğu bilinmektedir. O zaman, Azerbaycan 

Cumhuriyeti resmi “Azerbaycan” gazetesinde, konuyla ilgili ilginç 

bilgiler yayınladı. Bu analiz sonucunda, Türkiye'nin önümüzdeki 

yıllarda ne kadar zor olduğunu ve muzaffer devletlerin Türk 

devletinin geleceği konusundaki pozisyonlarını görmek mümkündür. 

Birinci Dünya Savaşı'nı kazanan devletler, Osmanlı 

İmparatorluğu topraklarını ve Türk milletinin kaderini nasıl 

bölecekleri konusunda çok sayıda tartışma yapmıştı. ABD'nin Türkiye 

Büyükelçisi Morgan Tau, ABD Başkanı Woodrow Wilson'a mektupta 

ve notunda bütün şu olayların boşuna olmadığını yazdı. Morgan Tau, 

Türkiye'nin başlıca üç bölüme ayrılabileceğini yazıyor: 1) 

Konstantinopolis ve çevresi; 2) Türk nüfusunun yaşadığı Anadolu; 3) 

Ermenistan. 

Emperyalist güçler Türkiye'yi yok edilmeyi düşündü. Ama 

anlamadılar başka bir Türkiye vardı - bu bir Türk milletiydi. Devletler 

bilmiyordu ve bilmiyorlardı. 

Birinci Dünya Savaşı'nda yenilgiye uğratılan Türkiye'nin hayatta 

kalması, büyük ölçüde ulusal güçlerin birliğine ve halkın düşmana 

karşı direncine bağımlıydı.  

Erzurum (23 Temmuz - 7 Ağustos 1919) ve Sivas (4-11 Eylül 1919) 

kongrelerinde Türkiye devletinin kaderi, işgal güçlerine karşı 

kuvvetlerin birleştirilmesi ve Mustafa Kemal Paşa'nın önderliğinde 

alınan kararlar büyük önem taşımaktadır.  

Nihayet, Antanta Devletleri'nin Türkiye'nin bir devlet olarak 

varlığını sona erdirme girişimleri, ulusun ulusal devrimi ve anti-

emperyalist mücadele ile yüzleşmek zorunda kaldı. Sonuç olarak, 

Türkiye varlığını sürdürmeyi başardı. 

Anahtar Kelimeler: Azerbaycan, Türkiye, ABD, Büyük Britanya, 

Fransa, Rusya. 
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THE STATE OF TURKEY AFTER WORLD WAR I (1918-1920 

YEARS) (BASED ON “AZERBAIJAN” NEWSPAPER) 

ABSTRACT 

The main purpose of the article is to analyze some of Turkey’s 

internal and external problems at the end of the First World War. 

While analyzing the problem, references to a number of scientific re-

searches, as well as materials of the “Azerbaijan” newspaper (1918-

1920) were made. One of the goals of the author is to convey infor-

mation about Turkey on the pages of the “Azerbaijan” newspaper to 

a wide audience and scientists. 

Numerous monumental literature, scientific research works and 

rich archival documents on the issue have been collected in Turkey. 

In general, this period (1918-1920) can be regarded as an extremely 

important stage in Turkish history. 

We think that the analysis of the materials published on the pages 

of the “Azerbaijan” newspaper on the history of Turkey (1918-1920) 

will help to clarify many dark moments. 

According to historical documents, one of the most discussed is-

sues after the First World War was Turkey’s future destiny. At that 

time, “Azerbaijan” newspaper had published interesting information 

on this subject. Deeply analyze of the problem shows that how difficult 

was the situation in Turkey and the aggressive position of the victori-

ous states against the Turkish state. 

The states that won the First World War had had a lot of discus-

sions about dividing the territory of the Ottoman Empire and the fate 

of the Turkish nation. Notes in the US Ambassador to Turkey Morgan 

Tau’s letter to the US President Woodrow Wilson shows that all these 

incidents were not in vain. Morgan Tau writes that Turkey can be di-

vided into three parts: 1) Constantinople and its surroundings; 2) An-

atolia where the Turkish population lived; 3) Armenia. 
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Imperialist forces were thinking of destroying Turkey. But there 

was another Turkey that they did not understand - it was the Turkish 

nation. The states did not fully understand this. 

The survival of Turkey that was defeated in the First World War 

was dependent on the unity of the national forces and the resistance 

of the people to the enemy.  

The decisions taken at Erzurum (23 July - 7 August 1919) and 

Sivas congresses (4-11 September 1919) are of great importance in the 

fate of the Turkish state and in the consolidation of forces under the 

leadership of Mustafa Kemal Pasha against the occupation forces. 

Finally, the attempt of the Entente States to end the existence of 

Turkey as a state had to face the national-liberal and anti-imperialistic 

struggle of the nation. At last, Turkey managed to maintain its exist-

ence. 

Keywords: Azerbaijan, Turkey, USA, Great Britain, France, 

Russia. 
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GİRİŞ 

Məqalədə qarşıya qoyulan əsas məqsəd, 1918-1920-ci illərdə 

(Azərbaycan Cümhuriyyəti dövründə “Azərbaycan” qəzeti 1918-ci il 3 

iyuldan -1920-ci ilin aprel ayınadək nəşr olunmuşdur. Qəzet iki dildə 

- ərəb qrafikalı Azərbaycan əlifbası və rus dillərində çıxırdı) 

“Azərbaycan” qəzetinin səhifələrində birinci dünya müharibəsindən 

sonrakı dövrdə Türkiyənin vəziyyəti ilə bağlı çap olunmuş 

materialların geniş oxucu kütləsinə və elmi dairələrə çatdırmaqdan 

ibarətdir. 

Məlumdur ki, müəyyən bir dövrün tarixini araşdırarkən ilk 

növbədə həmin dövrün tarixi hadisələrini özündə əks etdirən müxtəlif 

növ materialların (buraya elmi-tədqiqat əsərləri, arxiv sənədləri və s.) 

olması vacibdir. Belə materiallar sırasına, baş vermiş tarixi hadisələr 

haqqında “canlı” məlumatlar verən, bilavasitə həmin dövrdə çap 

olunmuş qəzet materiallarını da daxil etmək mümkündür. Çünki 

qəzet materillarından həmin dövrün ictmai-iqtisadi, mədəni, siyasi və 

hərbi məsələlərinə aid çoxsaylı məlumatlar əldə etmək mümkündür.  

Məlumat üçün qeyd etmək lazımdır ki, “Azərbaycan” qəzetinin 

(1918-1920-ci illər), Azərbaycan dilində 443 sayı, rus dilində isə 438 

sayı işıq üzü görmüşdür. “Azərbaycan” qəzetinə müxtəlif vaxtlarda 

Üzeyir Hacıbəyli, Ceyhun Hacıbəyli, Xəlil İbrahim, qəzetin rus 

variantına isə Şəfi bəy Rüstəmbəyli baş redaktorluq etmişdilər.  

“Azərbaycan” qəzetinin, demək olar ki, bütün saylarında Türkiyə 

ilə bağlı müxtəlif mövzularda materiallara rast gəlmək mümkündür. 

Bu materiallar içərisində ən çox diqqəti cəlb edən birinci dünya 

müharibəsində məğlub olmuş Türkiyənin gələcək taleyi ilə bağlı 

məlumatlardır. 

Ümumiyyətlə, Türkiyənin birinci dünya müharibəsindən sonrakı 

vəziyyətinin öyrənilməsi ilə bağlı məsələyə qismən aydınlıq gəti-

rilməsində “Azərbaycan” qəzetinin səhifələrində çap olunmuş 

materialların əhəmiyyətli olacağı qənayətindəyik.  
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Araşdırılan problemlə bağlı “Azərbaycan” qəzetinin səhifələrində 

daha çox aşağıdakı mövzulara aid yazılara rast gəlmək mümkündür: 

1) Türkiyənin gələcək taleyi; 2) Sultanın, Xəlifənin və İstanbulun 

taleyinə dünya müsəlmanlarının və bəzi Qərb dövlət rəhbərlərinin 

münasibəti; 3) yunan qoşunlarının Türkiyə torpaqlarına hücumu və 

bu hücum zamanı yunan əsgərlərinin dinc Türk əhalisinə qarşı 

törətmiş olduqları qırğınları; 4) Türkiyə ərazisinin bölüşdürülməsinə 

cəhd göstərilməsi; 6) Mustafa Kamal Paşa başda olmaqla Anadolu və 

Rumeli milli təşkilatının qalib gəlmiş dövlətlərin Türkiyəni 

bölüşdürmək siyasətinə qarşı güclü və barışmaz mövqedə durması və 

xalqın müqavimətini təşkil etməsi və s.  

Yuxarıda qeyd olunan məsələlərin hər birinə müəyyən aydınlıq 

gətirmək üçün “Azərbaycan” qəzetində kifayət qədər materiallar çap 

olunmuşdur.  

Bəhs olunan dövrdə dünya gündəmində ən çox danışılan və 

müzakirə olunan məsələlərdən biri də Türkiyənin gələcək taleyi 

məsələsi olmuşdur.  

Birinci dünya savaşında qalib gəlmiş Müttəfiq dövlətlər Türkiyə ilə 

sahibsiz və yox olmaq vəziyyətinə düşmüş bir dövlət kimi davranırdılar. 

Osmanlı dövlətinin torpaqlarını neçə bölüşdürmək, kimin payına nə 

qədər torpaq payı düşəcək, nəhayət Türk millətinin taleyi necə olacaq 

- bütün bunlar yadlar tərəfindən “həll” olunması gündəmdə idi. 

Həmin dövrün sənədləri, eləcə də dövrü mətbuat səhifələrini 

araşdırarkən məlum olur ki, Antanta dövlətləri Türkiyəni elə günə 

salmaq fikrində olmuşdular ki, o bir daha dirçələ bilməsin.  

İngilis, fransız, amerikan, yunan, italyan əsgərləri Osmanlı 

dövlətinin torpaqlarında sağdan-sola, soldan-sağa at oynadırdılar. 

Çox vaxt istədiklərini də edə bilirdilər. Müttəfiq dövlətlər atəşkəs 

anlaşmasının hökmlərinə əməl etməyi lüzum belə görmürdülər. 

Müxtəlif bəhanələrlə Müttəfiq donanmaları və əsgərləri İstanbulu 

əhatə etmiş, Adana vilayətini fransızlar, Urfa, Maraş, Qaziantəp 

ingilislər tərəfindən işğal edilmişdir. Nəhayət, 1919-cu il may ayının 
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15-də Müttəfiq Dövlətlərinin uyğun görməsi ilə Yunan ordusu İzmirə 

çıxarılmışdır (Nutuk, 1980: 528)
1
. Həmin dövrdə vaxtı ilə ABŞ-ın 

Türkiyədəki səfiri olmuş Henri Morqantaunun ABŞ-ın prezidenti 

Vudro Vilsona göndərdiyi məktubu və memorandumundan yuxarıda 

qeyd olunan fikirlərin boşuna olmadığını təsdiq etmiş olur. Morqantau 

yazırdı ki, Türkiyəni əsasən üç hissəyə bölmək olar: 1) Konstantinopol 

və onun ətrafı; 2) Türk əhalisinin yaşadığı Anadolu; 3) Ermənistan. 

Qərb dövlətlərinin hökumət başçıları elə başa düşürdülər ki, 

Türkiyə öz dövlətçiliyini, ərazi bütövlüyünü, özünün mövcudluğunu 

müdafiə etmək üçün nəinki qüvvəsi tükənmiş, ümumiyyətlə 

müqavimət göstərmək gücü qalmamışdır. 

Müttəfiqlərin düşüncəsinə görə, kimsə birbaşa onların qarşısına 

çıxaraq açıqcasına deyə bilməyəcək ki, (yalnız Böyük Atatürkün, Türk 

xalqına arxalanaraq, öz yaxın dostları ilə sinələrini irəli verib, cənablar 

bu millətin, bu torpağın sahibi ölməyib, Türk milləti sağdır və onun 

zopasını görəcəksiniz, deyənə qədər) cənablar axı bu millətin, bu 

torpaqların sahibi var. O, hələ öz sözünü deməyib. 

Hətta dünya müsəlmanları Osmanlı dövləti ilə əlaqədar müttəfiq 

dövlətlərin məkrli planları nə kimi ciddi fəsadlar törədə biləcəyi 

haqqında da xəbərdarlıq edirdilər. Bununla əlaqədar olaraq 

“Azərbaycan” qəzetinin 1920-ci il 2 aprel tarixli sayında
2
 çap olunmuş 

bir yazıda göstərilirdi ki, Paris və Londona gedən Hindistan 

müsəlmanların nümayəndələri “Venqriya” gəmisi vasitəsi ilə Avropaya 

gəlmişdilər. Nümayəndələr Avropanın dövlət başçılarına Osmanlı 

imperiyasının parçalanmasının ümumdünya üçün nə qədər təhlükəli 

ola biləcəyini başa salmaq fikrində idilər. Lakin müttəfiq dövlətlərin 

planında Osmanlı dövlətini həm Asiyadan, həm də Avropadan 

uzaqlaşdıraraq, yalnız mərkəzi İstanbul olmaqla (İstanbul məsələsi də 

sual altında idi) kiçik bir ərazidə movcud olmasına razılıq vermək 

fikrində idilər. 

 

1
 Nutuk, C 1, İstanbul: Milli Egitim basımevi, 1980, 528 s. S.3-4. 

2
 “Pribıtie musulmanskoy delegasii”. Qaz. Azerbaycan, 2-qo aprelya 1920 q. № 66. 
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“Azərbaycan” qəzetinin səhifələrində Türkiyənin ərazi bütövlüyü, 

onun dünyanın müsəlman əhalisi tərəfindən müdafiə olunması, ayrı-

ayrı bölgələrdə xalqın müqavimət hərəkatının başlanması və s. 

məsələlər xüsusi yer verilmişdir. Məsələn, “Azərbaycan” qəzetinin 

1919-cu il 3 aprel tarixli sayında qeyd olunurdu ki, bütün türk xalqı 

və müsəlman dünyası çox diqqətlə Osmanlı dövlətinin faciəsini 

izləməkdədir. Onlar Türkiyə imperiyasına və Türk Sultanına özlərinin 

vahid xəlifəsi kimi baxırdılar.  

“Azərbaycan” qəzetinin 1919-cu il 27 iyul tarixli sayında “Britaniya 

müsəlmanlarının qeydləri” başlığı altındakı bir yazıda Hindistan 

müsəlmanlarının İngiltərə baş nazirinə göndərmiş olduqları 

müraciətdən bəhs olunur. Həmin müraciəti Hindistanın bütün 

müsəlman nümayəndələrinin və Mədrəsə qanunvericilik şurası 

üzvlərinin adından Ağa xan, Yaqub Həsən, lord Hedle və bir çox 

başqaları tərəfindən imzalanmışdır. Britaniya təbəəsi olan 

müsəlmanların baş nazirə ünvanladıqları müraciətin əsas qayəsi 

Türkiyə ərazisinin parçalanmasına imkan verməmək və sultan 

hakimiyyətinin İstanbulda qalması idi. Bu dövrdə bütün müsəlmanlar 

arasında, Çindən Atlantik okeanına qədər, Malaziya yarımadasından 

cənubi Afrikaya qədər, Türkiyəni təhdid edən təhlükə ilə əlaqədar 

ümumi narahatlıq özünü göstərməkdə davam etmişdir. 

Dünya müsəlmanlarını ən çox narahat edən məsələlərdən biri də 

Türkiyə ilə bağlanacaq müqavilənin vaxtının yubadılması məsələsi 

olmuşdur. Müharibədə məğlub olmuş Alman bloku üzvlərinin 

(dördlər bloku - Almaniya, Osmanlı, Avstriya-Macarıstan və 

Bolqarıstan dövlətləri) hər biri ilə ayrıca sülh sazişinin bağlanmasına 

baxmayaraq, Türkiyə dövlət ilə böyük sülh sazişinin imzalanması (30 

oktyabr 1918-ci ildə bağlanmış Mudros sazişini nəzərə almasaq) 

nədənsə yubadılırdı. Təsadüfi deyildir ki, “Azərbaycan” qəzetinin 

1920-ci il 6 fevral tarixli sayında Müttəfiq dövlətlərin və sülh 

konfransının qarşısında duran məsələlərdən ən çətini Türkiyə məsələsi 

olduğu göstərilmişdi.  
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Müttəfiqlər çalışırdılar ki, maraqlı tərəflərə zərər vurmadan Yaxın 

Şərqdə münasibətləri ağrısız tənzimləsinlər.  

Türkiyə Türk millətinin vətəni, bütün dünya müsəlmanlarının 

mərkəzi olmaqla yanaşı, eyni zamanda müxtəlif dini və millətləri 

özündə birləşdirən bir ölkə hesab olunurdu. Türkiyənin taleyi həll 

olunan zaman bu amil xüsusi əhəmiyyət kəsb edirdi.  

Bütün dünya müsəlmanları Türkiyənin gələcək taleyi ilə bağlı çox 

narahat idi. Ali Şuranın adına müsəlman dünyasının müxtəlif 

təbəqələrindən çoxsaylı memorandumun daxil olması Türk 

dövlətçiliyinə və xalqının taleyinə maraq və sevginin olduğunu sübut 

edirdi. Bütün bunlar müttəfiq dövlətlərinin diqqətindən qaçmirdı.  

1920-ci ilin əvvəllərində Türkiyə hökuməti müttəfiq dövlətlərin 

nümayəndələrinə memorandum təqdim etmişdir. Orada qeyd 

olunurdu ki, əgər müttəfiqlər Türkiyə və Şərq məsələsini birtərəfli 

diplomatiya qaydalarının hislərinə tabe edəcəklərsə, onda bu yalnız 

türk xalqına deyil, bütün dünyaya qarşı ədalətsizlik olacaqdır. 

İngiltərənin “Tayms” qəzetində Türkiyə məsələsinə həsr edilmiş 

baş məqalə “Azərbaycan” qəzetinin 1920-ci il 10 fevral tarixli sayında 

çap olunmuşdur. Burada Böyük Britaniya ilə Misir, Hindistan və 

ümumiyyətlə bütün Asiyanın müsəlman əhalisi arasındakı qarşılıqlı 

münasibətləri tənzimləmək, eləcə də bu ölkələrdə antidövlət əleyhinə 

çıxışları birdəfəlik ləğv etmək üçün Türkiyə məsələsinin tezliklə həll 

edilməsi göstərilirdi. Həmin məqalədə qeyd olunurdu ki, Türkiyə 

məsələsi həll edilərkən Türkiyə əziyyət çəkməməlidir. Əks-təqdirdə 

yuxarıdakı hadisələrin, yəni müsəlmanların narazılığının 

qarşısıalınmaz xarakter ala bilər.  

Türkiyənin gələcək taleyi, xüsusən İstanbulun bütün dünya 

müsəlmanlarının və Türkiyənin paytaxtı olaraq qalması məsəlsində ən 

çox diqqəti cəlb edən Hindistan müsəlmanlarının apardığı aktiv 

fəaliyyəti qeyd etmək lazımdır. Onların fəaliyyətini “Azərbaycan” 

qəzetinin səhiflərini ardıcıl izlədikcə şahid olmaq mümkündür. 

Hindistan müsəlmanları İngiltərəyə xüsusi nümayədə heyəti də 
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göndərmişdilər. Həmin nümayəndə heyəti İngiltərədə Türkiyə 

imperiyasının ərazi toxunulmazlığı və Xəlifənin tarixi paytaxt olan 

Konstantinopolda qalması mövqeyindən çıxış etməli idilər3
. 

“Azərbaycan” qəzetinin 1920-ci il 25 fevral tarixli sayında
4
 

“Hindistan müsəlmanları və Türkiyə” başlığı altında bir yazı çap 

olunmuşdur. Burada qeyd olunurdu ki, Heydərabad şəhərindən 

(Hindistan) Türkiyənin böyük vəziri Əli Rza Paşanın adına hindistan 

müsəlmanları konfransının sədri Qulam Məhəmmədin imzası ilə 

teleqram gəlmişdir. Teleqramda göstərilirdi ki, “Səna şəhərində 

keçirilmiş hindistan müsəlmanlarının konfransında Konstantinopolda 

Xəlifənin hüquqlarının tanınması və Böyük peyğəmbərin davamçısı 

kimi Xəlifəyə öz həqiqi inam və səmimiyyətlərini bildirmələri ilə bağlı 

qərar qəbul etmişdir . 

Nə qədər ki, Antantanın Ali Şurası dünyanın xəritəsini tam çızıb 

başa çatdırmamışdır, hələlik 1918-1919-cu illərin xəritəsinə baxarkən 

belə nəticəyə gəlmək olar ki, sanki milyonlarla avropalının taleyi 

mülyonlarla müsəlmanın taleyi ilə “qarışmışdır”. Baxmayaraq ki, bu 

“qarışma” İngiltərə və Fransanın müstəmləkəsi altında olan 

müsəlmanlar idi. Əgər Asiya, Afrika və Avropa müsəlmanları, 

İstanbulda əyləşən bütün müsəlmanların xəlifəsini, onun simasında isə 

Türkiyəni bir dövlət kimi siyasi xəritədən silmək əleyhinə ciddi 

mübarizəyə başlasa, onda Avropa dövlətlərinin vəziyyəti yaxşı 

olmayacaqdı.  

Digər tərəfdən, bəhs olunan dövrdə Rusiyanın bolşevik 

hökumətinin Şərqin və bütün dünya müsəlmanlarına müraciəti də 

(“Rusiyanın və bütün Şərqin müsəlman zəhmətkeşlərinə” Rusiya Sovet 

Federativ Sosialist Respublikası Xalq Komissarları Sovetinin (RSFSR 

XKS) 1917-ci il noyabrın 20-də (dekabrın 3-də) qəbul olunmuş 

müraciətnaməsi) İngiltərənin Asiyadakı müstəmləkələri üçün qorxu 

yaradan amillərdən biri hesab etmək olardı.  

 

3
 “İndiyskie musulmane i Tursiya”. Qaz. Azerbaycan, 12 fevralya 1920 q. № 27. 

4
 “İndiyskie musulmane i Tursiya”. Qaz. Azerbaycan, 25 fevralya 1920 q. №37. 
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Kiçik Asiyada ingilis koloniyaların vəziyyəti də olduqca narahatlıq 

doğururdu
5
. Ərəbistan, Mesopotamiya və başqa yerlərdə davamlı 

olaraq ərəb və türklərin ingilislərlə müharibəsi gedirdi. İngilislər 

Fələstində 100 minlik ordu saxlayırdı. 

“Azərbaycan” qəzetinin 1920-ci il 7 mart tarixli sayında
6
 Türkiyə 

məsələsi ilə əlaqədar olaraq İngiltərənin baş naziri Lloyd Corca 

Hindistanın 80 milyonluq müsəlmanın adından müraciətin 

göndərilməsi ilə bağlı məlumat çap olunmuşdur. Bu müraciətdə 

Türkiyə ilə bağlı məsələ həll olunan zaman müsəlman təbəələrinin 

hislərini nəzərə almaları tövsiyyə olunurdu. Qəzetin 25 mart tarixli 

sayında
7
 isə Hindistan nümayəndə heyətinin Lloyd Corcla görüşü 

haqqında məlumat çap olunmuşdur. Nümayəndə heyətinə 

Məhəmməd Əli başçılıq etmişdir. Lloyd Corc onların qarşısında 

Türkiyə ilə bağlanacaq sülh müqaviləsi məsələsi ilə əlaqədar 

müttəfiqlərin siyasətini şərh etmişdir. L.Corc geniş izahat xarakterli 

çıxışında Britaniya imperiyasının və müttəfiqlərin Ali Şurası 

nümayəndələrinin adından bildirmişdir ki, Britaniya imperiyası bütün 

müsəmanların şüurundan Türkiyə qarşı hər hansı bir fərqli 

prinsiplərin olmadığı fikrini aradan qaldırarsa onda çox şad olardı. 

Onun izahatından belə məlum olur ki, Almaniya və Avstriya qarşı 

hansı tədbirlər görülmüşdürsə, Türkiyəyə qarşı da həmin tədbirlər 

görüləcəkdir. O, ərəblərin Türkiyənin hakimiyyəti altında 

olmayacaqlarını, Frakiya və Smirnənin Yunanıstana veriləcəyini 

(burada əhali çoxluğu yunanlar olduğu əsas kimi irəli sürülürdü) 

bəyan etmişdir.  

Hindistan müsəlmanlarının Türkiyəni müdafiə etmələrinə 

baxmayaraq, müttəfiqlər Türkiyənin gələcək taleyini öz istədikləri kimi 

 

5
 “V Anqliyskix koloniyax”. Qaz. Azerbaycan, 10-qo marta 1920 q. № 49. 

6
 “Memorandum po Tureskomu voprosu”. Qaz. Azerbaycan, 7-qo marta 1920 q. № 

47.  

7
 Anqliyskaya pressa. London, 22 marta. “Voproc o Tursii pered predctavitelyami 

İndii”. Qaz. Azerbaycan, 25-qo marta 1920 q. № 60. 
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həll etmək fikrində idilər. Ona görə Müttəfiqlərin Türkiyə qarşı 

haqsızlıqlarını görən Hindistan müsəlmanları əyağa qalxmışdılar
8
.  

Hindistanda ingilislərin əleyhinə bütün ölkəni inqilabi həyacan 

bürümüşdür. Əsasən iri şəhərlərdə yüz minlərlə fəhləni əhatə edən tətil 

hərəkatı başlamışdır. Üsyançılar dəmiryolu qatarlarına və polis 

məntələrinə bombalar atırdı. İngilis torpaq sahibləri və yerli imkanlı 

adamlar Avropaya qaçmağa tələsirdilər.  

Türkiyənin gələcək taleyi məsələsində yeni yaranmaqda olan 

Suriya hökuməti adından Əmir Feysəl, Məkkə şərifinin oğlu Əmir Əli, 

Şimali Afrikanın müsəlman əhalisi də öz etirazlarını bildirmişdilər9
. 

Başda senator Şari Nemay olmaqla Misirin qanunverici məclisinin 

üzvləri teleqram vasitəsi ilə Lloyd-Corca müraciət etmişdilər10
. Onlar 

xahiş edirdilər ki, sülh konfransında Türkiyənin mövqeyini və 

İstanbulun onun paytaxtı kimi qalmasını müdafiə etsin. 

Dünya müsəlmanları tərəfindən TürkiyəniN müdafiə olunması 

yüksək qiymətləndirilməlidir. Müsəlmanların müraciətlərində əsas 

diqqət Türkiyənin bir dövlət kimi mövcud olmasına, Sultanın və 

Xəlifənin İstanbulda qalmasına yönəlmişdir.  

1920-ci ilin avqust ayında Müttəfiq dövlətlərlə Türkiyə arasında 

bağlanan Sevr müqaviləsində İstanbulun Türkiyənin paytaxtı kimi, 

Sultan və Xəlifənin də burada qalmasında dünya müsəlmanlarının 

müraciətlərinin müəyyən qədər təsiri olması qənayətindəyik.  

Qürurverici haldır ki, bütün dünya türkləri də Böyük Türkiyənin 

bütöv olması və parçalanmaması üçün səslərini qaldırmışdılar. 

Məsələn, Volqa-Ural tatar-türk xalqları Antanta dövlətlərinə müraciət 

 

8
 “Volnenie v İndii”. Qaz. Azerbaycan, 27-qo aprelya 1920 q. № 83. 

9
 Emir Feysal i Tursiya. Emir Ali i Tursiya. “Obraşenie musulman Severnoy Afrike”. 

Qaz. Azerbaycan, 14-qo fevralya 1920 q. № 29. 

10
 “Yeqipetskie musulmane i Tursii”. Qaz. Azerbaycan, 6-qo marta 1920 q. № 46. 
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edərək, Türkiyə dövlətinin parçalanmasına qarşı olduqlarını ifadə 

etmişdilər11
. 

Hətta bəzi qərb dövlətlərinin nümayəndələri Türkiyənin 

mövqeyini müdafiə etməkdən çəkinmirdilər. Məsələn, İngiltərənin 

İcmalar palatasının üzvü general Sirens palatanın iclaslarının birində 

Türkiyənin müdafiəsi və onun suveren hüquqları ilə bağlı böyük bir 

çıxış etmişdir. Onun bu çıxışına görə İngiltərədə Türkiyəni müdafiə 

edən cəmiyyət adı çəkilən deputata öz təşəkkürünü bildirmişdir
12

.  

Türkiyənin gələcək taleyi məsələsində Fransanın da özünəməxsus 

fikirləri olmuşdur. Bununla bağlı “Azərbaycan” qəzetinin 1920-ci il 17 

fevral tarixli sayında
13

 çap olunmuş bir yazıda qeyd edilirdi ki, Suriya, 

Mesopotamiya, Fələstin və Ərəbistanda Türkiyə hökmranlığı altında 

olmayacağı haqqında razılaşma əldə olunub. Eyni zamanda 

Ermənistan dövlətinin yaradılması ilə əlaqədar layihə də qəbul olunub. 

Fransız hökuməti, Frakiyanı çıxmaq şərti ilə, Osmanlı imperiyasının 

başqa bölgələrində Türkiyənin suverenliyinə razılıq verirdi. 

Yunanıstan və İtaliyanın isə Smirna və Adali bölgələrində xüsusi 

hüquqlar almasına müsbət münasibət bildirilmişdi. Lakin Fransa 

hökuməti Türkiyə imperiyasının parçalanması ilə daimi münaqişə 

ocağının yaranmasına şərait yaranacağından ehtiyatlanırdı
14

. 

Bununla belə Sevr sazişinin şərtlərinə görə Türkiyə Avropa 

torpaqlarından və Egey dənizindən məhrum olunurdu. Türkiyənin 

yalnız Qara dənizə çıxışı qalırdı. Türkiyə torpaqlarından Yunanıstan 

və İtaliyaya pay verilirdi. Eyni zamanda onun ərazisində dənizə çıxışı 

olan bir Ermənistan dövləti yaradılması nəzərdə tutulurdu.  

Qeyd etmək lazımdır ki, Müttəfiq dövlətlər Türkiyə məsələsini 

müzakirə etdiyi bir zamanda, İstanbulun gələcək taleyi məsələsi də əsas 

müzakirə predmeti olmuşdur. Bununla əlaqədar “Azərbaycan” 

 

11
 “Rezolyusiya Türko-tatar emiqrantov iz sovetskoy Rossii”. Qaz. Azerbaycan, 3-qo 

fevralya 1920 q. № 19. 

12
 “V zaşitu Tursii”. Qaz. Azerbaycan, 18 yanvarya 1920 q. № 12. 

13
 “K Tureskomu voprosu”. Qaz. Azerbaycan, 17-qo fevralya 1920 q. № 31. 

14
 a.g.e. 
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qəzetinin səhifələrində kifayət qədər materiallar var. Məsələn, 

“Azərbaycan” qəzetinin 1920-ci il 5 fevral tarixli sayında İstanbulun 

taleyi məsələsi ilə bağlı material çap olunmuşdur. Bu materialdan belə 

məlum olur ki, fransız xalqı İstanbulun Türkiyədə qalması 

arzusundadır. Onlar Sultanın paytaxtdan qovulmasını istəmirdilər. 

“Temps” qəzetinin yazdığına görə Fransa bu məsələdə İngiltərəyə heç 

bir zərər vurmadan uzaqgörən siyasət aparırdı
15

. 

“Yeni Gün” qəzetində İstanbulun taleyinə həsr olunmuş məqalədə 

İstanbul məsələsi ilə boğazlar məsələsinin qarışdırılmaması qeyd 

olunmuşdur. Məqalədə boğazlar Avropa dövlətlərinin beynəlxalq 

nəzarəti altında idarə olunmasının mümkünlüyü göstərilsə də, 

İstanbulun bu cür idarə oluna biləcəyinin qeyri-mümkün olacağı önə 

çəkilirdi. Daha sonra yazılırdı ki, əgər belə olacaqsa, onda türklər 

dünyanın yüz milyonlarla müsəlmanın simvolu olan, xilafətin tarixi 

əhəmiyyətli paytaxtı Konstantinopoldan məhrum ola bilərdi
16

.  

“Azərbaycan” qəzetinin 1920-ci il 1 fevral sayında “Konstantinopol 

Fransa və İngiltərənin vahid nəzarəti altında” 
17

 başlığı ilə yazı çap 

olunmuşdur. Burada qeyd olunurdu ki, müttəfiqlərin planına görə 

Türk hökuməti Kiçik Asiyaya köçürülməsi nəzərədə tutulurdu. Sultan 

yalnız İslamın dini başçısı, İstanbul isə yalnız müsəlmançılığın mərkəzi 

olacaqdır. Bu layihənin əleyhinə İstanbulda çox böyük mitinq 

olmuşdur. Həmin mitinqdə belə bir qətnamə qəbul edilmişdir: 1) 

İstanbul Türkiyənin paytaxtı və hökumətin iqamətgahı kimi 

saxlanılması; 2) Smirnədən yunan ordusunun çıxarılması; 3) sülh 

dərhal bağlanması; 4) türklərin çoxluq təşkil etdiyi bölgələr də Türkiyə 

hökumətinə tabe olması; 5) kəndlilərin və başqa türk əhalisinin hüquq 

və maraqlarının təmin olunması.  

 

15
 Soobşeniya soyuznıx missii na Kavkaze. 2 fevralya. “Sudba Tursii”. Qaz. 

Azerbaycan, 5 fevralya 1920 q. № 21. 

16
 Qaz. Azerbaycan, 6 fevralya 1920 q. № 22. 

17
 “Konstantinopol pod soedinennım kontrelem Anqlii i Fransii”. Qaz. Azerbaycan, 1-

qo fevrakya 1920 q. № 18. 



 TÜRKİYE'NİN I. DÜNYA SAVAŞI SONRASI DURUMU 

(1918-1920) (“AZƏRBAYCAN” QƏZETESI DAYALI) 

2501 

 

Buna bənzər mitinqlər Anadoluda da olmuşdur. Mitinqlərin 

qətnaməsi isə İstanbul hökumətinə göndərilmişdi
18

. 

“Azərbaycan” qəzetinin 1920-ci il 15 fevral tarixli sayında
19

 

“Monteqyu və Lloyd-Corc” başlığı altında gedən yazıda Hindistan 

məsələləri üzrə nazir Monteqyu Türk məsələsində Lloyd-Corcu öz 

fikirlərinə inandırmağa müvəffəq olduğunu göstərmişdir. 

Monteqyunin fikiri və tələbi ondan ibarət idi ki, problem (İstanbul 

məsələsi) Türkiyənin xeyrinə həll olunmalıdır. Qəzetin bu sayında 

getmiş daha bir məlumatda göstərilirdi ki, Türkiyədə İngiltərənin 

keçmiş səfiri olmuş, nazir Anri “İnformasion” qəzetinin əməkdaşı ilə 

söhbəti zamanı bildirmişdir ki, müttəfiqlər Konstantinopol 

məsələsində Balkanlarda siyasi tarazlığı saxlamalıdır
20

. 

Türkiyədəki Rusiyanın keçmiş səfiri cənab Çarıkov “İstanbul” 

qəzetinin əməkdaşı ilə söhbəti zamanı İstanbulun taleyi məsələsində 

Rusiyanın mövqeyini şərh edərkən bildirmişdir ki, Rusiya heç vaxt 

Konstantinopola qarşı iddia qaldırmamışdı və onu öz ərazisinə 

birləşdirmək fikrində olmamışdır
21

.  

Lakin tarixi sənədlərdən məlumdur ki, Rusiya nəinki İstanbula 

sahib çıxmaq istəyirdi, hətta Dardanel və Bosfor boğazlarına da nəzarət 

etmək fikrində olmuşdur.  

Rusiyanın İstanbula sahib çıxmaq niyyətini, hələ vaxtı ilə Rusiya 

imperatoru I Pyotrun vəsiyyətnaməsindən görmək mümkündür. 

Həmin vəsiyyətnamədə göstərilirdi ki, Rusiya dövlətini o zaman dünya 

dövləti adlandırmaq olar ki, onun paytaxtı Asiya və Avropa 

xəzinələrinin açarı olan İstanbul olsun.  

Digər bir fakt. 1914-1916-cı illərdə Rusiya imperiyasının xarici 

işlər naziri olmuş S.D.Sazanovun fikrincə, Dardanel və Bosfor 

 

18
 A.g.e. 

19
 “Monteqyu i Lloyd-Corc”. Qaz. Azerbaycan, 15-qo fevralya 1920 q. № 30. 

20
 “Soxranenie ravnovesiya”. Qaz. Azerbaycan, 15-qo fevralya 1920 q. № 30. 

21
 “Çarıkov o Konstantinopole”. Qaz. Azerbaycan, 12 fevralya 1920 q. № 27. 
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üzərində hökmranlığımızı qurmadan Rusiya dövlətinin tarixi inkişaf 

prosesini başa çatmış hesab etmək olmaz (Sazanov, 2014: 382)
 22

.  

Tarixdən məlumdur ki, İstanbulun, eləcə də Frakiyanın bəzi Şərq 

vilayətlərinin Rusiya tərəfindən işğal edilməsi ilə bağlı imzalanmış 

razılaşdırma sənədi var. Bu sənədi 1916-cı il may ayının 16-da Böyük 

Britaniya tərəfindən Mark Sayks, Fransa tərəfindən isə Jorj-Piko 

imzalamışdır. Rusiya isə Sayks-Piko sazişini təsdiq etmişdir (Levi, 

2016: 359) 
23

. 

Dünya müsəlmanlarının, eləcə də sülhpərvər insanların 

çağırışlarına baxmayaraq İstanbul şəhəri, general Milnanın 

komandanlığı altında müttəfiq qoşunları tərəfindən işğal 

olunmuşdur
24

. Bununla bağlı “Azərbaycan” qəzetinin 1920-ci il 4 aprel 

tarixli sayında
25

 bir yazıda deyilirdi ki, Konstantinopolu işğal edən 

ingilis hərbiçiləri hərbi nazirliyi, silah anbarlarını, bütün poçt-teleqraf 

məntəqələrini ələ keçirmişdi. Bu işğal nəticəsində əyalətlərlə teleqraf 

əlaqələri kəsilmişdir. Bütün bunlarla kifayətlənməyən ingilislər Sivaslı 

deputatlardan Rauf bəylə Vasif bəyi həbs etmişdir. Rauf bəy keçmiş 

dəniz naziri və vaxtı ilə Zaqafqaziya nümayəndələri ilə Trabzonda sülh 

danışıqları aparan nümayəndə heyətinin sədri, həm də Mudros sazişini 

imzalayan bir şəxs olmuşdur (Həsənli, 2011: 672)
26

. 

Rauf bəylə Vasif bəy həbs olunduqdan sonra bütün deputatlar 

parlamentdən imtina etmişdilər və onlar belə şəraitdə parlament 

fəaliyyətlərinin davam etdirilməsinin qeyri-mümkün olduğunu 

hökumətə bildirmişdilər. 

Bir müddətdən sonra keçmiş hərbi nazir Camal Paşa, senator 

Məməd (Mamad) Paşa, keçmiş baş qərargah rəisi Cavad paşa; birinci 

 

22
 Sazanov Serqey. Vospominaniya. Moskva, Qoryaçaya liniya, 2014, 382 s. 

23
 Qünter Levi. Armyanskiy vopros v Osmanskoy imperii: mifı i realnost., (per. s 

anil. L.Yu. Pantinoy). Politiçeskaya ensiklopediya. Moskva, 2016, 359 s. S.77. 

24
 “Okkupasiya Konstantinopolya”. Qaz. Azerbaycan, 20-qo marta 1920 q. № 57. 

25
 Qaz. Azerbaycan, 4-qo aprelya 1920 q. № 68. 

26
 Qasanlı Camil. Russkaya revolyusiya i Azerbaycan. Trudnıy put k nezavisimosti 

1917-1920. İzd.-vo Flinta, Moskva, 2011, 672 s. S. 275. 
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dünya müharibəsində, Qafqaz cəbhəsində 3-cü ordu komandanı, 

İstanbul milli qurultayının sədri Əsəd Paşa; Ədirnə deputatı Şərif bəy, 

İstanbul deputatı Numan Əfəndi və polkovnik Şövkət bəy həbs 

edilmişdir. Həbslər isə davam edirdi.  

İstanbuldan Anadoluya getmək istəyənlərə icazənin verilməsini də 

ingilislər öz əllərinə almışdır. 

Fransanın ayrı-ayrı qəzetlərindəki məlumatlarda isə qeyd 

olunurdu ki, guya müttəfiq qoşunları Konstantinopolun özü deyil, 

onun ayrı-ayrı məntəqələrini işğal etmişdir. Buraya hərbi və dəniz 

nazirliyi, mərkəzi teleqraf və s. 27
.  

Eyni zamanda gənc türklər partiyasına mənsub olan bəzi adamlar 

həbs edilmişdir. Onların arasında Əli Rza hökumətində keçmiş hərbi 

nazir Kiçik Camal və onun qərargah rəisi Camal Paşa da var idi. Poçt 

xidməti də nəzarətə götürülmüşdü.  

“Azərbaycan” qəzetinin 1920-ci il 27 mart tarixli sayında
28

 

göstərilirdi ki, İngiltərə, İtaliya və Fransanın Ali komissarları Osmanlı 

imperiyasının əhalisinə bəyannamə ilə müraciət etmişdir. Orada 

Türkiyənin paytaxtının işğalının səbəbləri izah edildikdən sonra, 

işğalın beş əsas müddəası elan olunmuşdur: 1) Konstantinopolun 

işğalı müvəqqəti xarakter daşıyır; 2) müttəfiq dövlətlər sultanın 

nüfuzunu aşağı salmaq fikrində deyillər, əksinə onlar Osmanlı 

hakimiyyəti altında qalacaq vilayətlər üzərindəki inzibati idarəetmədə 

onun nüfuzunu möhkəmləndirmək arzusundadırlar; 3) müttəfiq 

dövlətlərin türkləri İstanbuldan məhrum etmək məqsədləri yoxdur, 

lakin Allah göstərməsin, ümumi üsyan olsa, yaxud qırğınlar baş versə, 

onda bu fikir bütün əsasları ilə dəyişə bilər; 4) daha sonra müraciətdə 

hamıdan bir vəzifə olaraq tələb olunurdu ki, sakitliyi və təhlükəsizliyi 

 

27
 “Soyuznıya voyska v Konstantinopole”. Qaz. Azerbaycan, 21-qo marta 1920 q. № 

58. 

28
 Soobşeniya soyuznıx missii na Kavkaze. 27 marta. “K zanyatiyu Konstantinopolya”. 

Qaz. Azerbaycan, 30-qo marta 1920 q. № 64. 



2504 VAGİF ABIŞOV  

 

qorusun, dağılmış imperiyanın yerində yeni Türkiyənin qurulmasına 

mane olmasın və Sultanın əmrlərini yerinə yetirsin və s.  

Bu dövrdə Türkiyəyə qarşı daha sərt mövqedən çıxış edən 

İngiltərə hökuməti olmuşdur. İngiltərənin icmalar palatasında 

Türkiyə ilə bağlı siyasətdən bəhs edərkən deputat Askvit, bundan 

sonra Osmanlı hökumətinin Avropada mövcudluğunu tarixi səhv 

olduğunu qeyd etmişdir. Hətta Sultana Asiyada sərbəst fəaliyyətinə 

imkan verilməsinin də mümkün olmadığını bildirmişdir 
29

 

Onun fikrincə, Sultanın hakimiyyəti ancaq Konstantinopolla 

kifayətlənməlidir. O, Sultana Asiyada fəaliyyətinə icazə verilməsini 

daha təhlükəli hesab edirdi. İcmalar palatasında çıxış edən Lloyd Corc 

isə Konstantinopolun işğalı yaxşı nəticə verdiyini dilə gətirmişdir. O, 

Türkiyə ilə müqavilənin imzalanmasının yubadılmasının səbəbini ABŞ 

prezidenti Vilsonda görmüşdür.  

İngiltərədən alınan digər bir məlumata görə ingilis mətbuatı dinc 

formada Yunanıstanın xeyrinə təbliğat aparırdılar. Londonun 

küçələrində Türkiyəni İstanbuldan məhrum edərək onu Yunanıstana 

verilməsi ilə bağlı bəyannamələr yapışdırılmışdı
30

.  

Müttəfiqlər Türkiyəyə giriş belə məhdudlaşdırmışdılar. Hətta 

kənar şəxslərin, o cümlədən gəmilərin yan alması üçün müttəfiqlərin 

razılğı olmalı idi. Qara və Egey dənizi vasitəsilə Türkiyəyə gəlmək üçün 

üç müttəfiq dövlətin hərbi və ya konsulluq nümayədəsindən razılıq 

alınması vacib hesab olunurdu. Qrup halında qaçqınların, yaxud 

mühacirlərin gəlişinə də qadağa qoyulurdu
31

.  

Türkiyənin tanınmış ictimai xadimi Əhməd Rza bəy ABŞ 

prezidenti Vudro Vilsona göndərmiş olduğu məktubunda 

müttəfiqlərin Türkiyəni paytaxtdan məhrum etməsi və Xəlifənin 

İstanbuldan qovulması fikirlərinin əleyhinə çıxmışdır. O, məktubunda 

 

29
 Anqliyskaya pressa. London, 28 marta. “Lloyd Corc i Askvit o soyuznoy politike”. 

Qaz. Azerbaycan, 31-qo marta 1920 q. № 65. 

30
 Qaz. Azerbaycan, 4-qo aprelya 1920 q. № 68. 

31
 “Zakrıtie vyezda v Tursiyu”. Qaz. Azerbaycan, 18 yanvarya 1920 q. № 12. 
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Vilsona onun 14 maddəsini yadda salmış və Türkiyə məsələsində 

həmin maddələrin hamısının tətbiq edilməsini tələb etmişdir 
32

. 

“Yeni Gün” qəzetinin məlumatında isə Məkkəli Şərif Hüseyn 

Parisdə olan böyük oğlu Əmir Feysələ göndərdiyi teleqrafında Türkiyə 

hökumətinin və Xilafətin Konstantinopolda qalması üçün sülh 

konfransında çox ciddi addımlar atmasını tövsiyə etdiyi qeyd 

olunmuşdur
33

.  

Əslində İstanbulun Türkiyədə qalması simvolik xarakter daşıyırdı 

və gələcəkdə onun əlindən alına da bilərdi. Digər tərəfdən, İstanbulun 

Türkiyənin paytaxtı, Sultan və Xəlifənin iqamətgahı kimi qalması 

gələcəkdə təsir gücü olmayan bir dövlət “statusu” təsiri bağışlayardı.  

İstanbulun işğal edilməsi həm şəhər, həm də əyalət əhalisi 

tərəfindən hiddətlə qarşılanmışdır. Əhalinin etirazından qorxuya 

düşən işğalçılar İstanbulun əsas mərkəzi küçələrində, evlərin və 

körpülər üzərində pulemyotlar qoymuşdur. Əksər rayon və şəhərlər 

ordu tərəfindən mühasirəyə alınmışdır. Bosfor boğazında durmuş 

hərbi gəmilər öz toplarını İstanbula tərəf tuşlamışdır. 

Yunanıstanın sərhədləri haqqında məsələni araşdıran Sülh 

konfransının ərazi komissiyası britaniya, fransa və amerika 

nümayəndələri də daxil olmaqla, böyük səs çoxluğu ilə Smirnənin 

yunanlara verilməsi ilə əlaqədar razılığa gəlmişdir (Çörçil, 2009: 

336)
34

.  

Lakin bu məlumatlar Smirnədə yaşayan avropa koloniyalarının və 

amerikan missionerlərinin ciddi etirazına səbəb olmuşdur. 

Britaniyanın Konstantinopoldakı ali komissarı bu cür addımın çox 

təhlükli ola biləcəyi xəbərdarlığını etmişdir. 

“Azərbaycan” qəzetinin səhifələrində yunan qoşunlarının Türkiyə 

torpaqlarına hücumu və bu hücum zamanı yunan əsgərlərinin dinc 

 

32
 Qaz. Azerbaycan, 16-qo marta 1920 q. № 53. 

33
 Qaz. Azerbaycan, 7-qo marta 1920 q. № 46. 

34
 Çerçill Uniston. Mirovoy krizis. 1918-1925.(pere. s anql.). İzd. 4-e. M.: Knijnıy dom 

«Librokom», 2009, 336 s. S 250.  
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Türk əhalisinə, eləcə də əsir götürülmüş türk əsgər və zabitlərinə qarşı 

törətmiş olduqları qırğınlarla əlaqədar məlumatlar da çap 

olunmuşdur. Məlumatdan belə məlum olur ki, yunan əsgərlərinin 

törətmiş olduqları qırğınların əks-sədası İngiltərə parlamentində də 

müzakirəyə çıxarılmışdı. Həmin məlumatda, həmçinin İngiltərə 

parlamentinin icmalar palatasında polkovnik A.Herbertin Smirnədə 

yunanlar tərəfindən əsirlərin döyülməsi ilə əlaqədar olaraq hökumətə 

göndərdiyi sorğu haqqında məlumat öz əksini tapmışdır. Xarici işlər 

naziri Harmsvort isə bu sorğuya cavab verərkən bir çox türk əsgər və 

zabitlərinin həyatlarını itirdiyini etiraf etmişdir. Daha sonra polk. 

Herbert yunanlar tərəfindən Smirnənin işğal olunmasına razılıq verən 

müttəfiqlərin siyasətini tənqid etmişdir 
35

 (Şirokorad, 2016: 415)
36

.  

Yunanlar öz hərəkətləri ilə bütün ölkəni özlərinə qarşı ayağa 

qaldırmışdır. Hətta müttəfiqlər böyük ordu toplayan türklərin 

yunanları dənizə tökə biləсəyindən ehtiyatlanırdılar.  

Uniston Çerçil yazırdı ki, demək olar sönmüş olan pan-Türkiyə 

ideya alovu, yenidən alovlanmağa başladı. Türklərdən heç kim yunan 

işğalını qəbul etmək istəmirdi. ... hissələrə parçalanmasına 

baxmayaraq, türklərə hələ yaşayırdılar (Çörçil, 2009: 252)
37

.  

Türkiyə torpaqlarına hərbi təcavüz etmiş yunan ordusu türk hərbi 

qüvvələrinin daha sərt müqavimətinə rast gəlirdi, hətta yunan ordusu 

daha çox itkilər verirdi. Fransız palatasının deputatı Maren tərəfindən 

hazırlanmış siyahıya görə türk silahlı dəstələri ilə sonuncu toqquşmada 

yunan ordusunun itkisi (yalnız ölənlər) 12.800 nəfər təşkil etmişdir. 

Yaralananların siyahısı haqında isə məlumat verilməmişdir
38

.  

“Azərbaycan” qəzetinin 1919-cu il 2 avqust tarixli sayında 

yunanların Smirnədə qəddarlıqla törədikləri güman edilən hadisənin 

təhqiqatını aparmaq üçün Parisdə Ali Şura tərəfindən komissiya təyin 

 

35
 “K sobıtiyam v Smirne”. Qaz. Azerbaycan, 31-qo iyulya 1919 q. 

36
 Şirokorad Aleksandr. Rossiya i Tursiya. Anatomiya protivopostoyaniya. Moskva, 

Veçer, 2016, 415 s. S. 346.  

37
 Çerçill U. A.g.e., s. 252.  

38
 “Poteri qreçeskix voysk”. Qaz. Azerbaycan, 31-qo iyulya 1919 q. 
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etməsi ilə bağlı məlumatda öz əksini tapmışdır. Yunan əsgərlərinin 

törətmiş olduqları qəddarlıqlarla bağlı Vaşinqton Universitetinin bir 

qrup professoru prezident Vilsona göndərdikləri memorandumda 

Frakiyanın müxtəlif şəhərlərində dinc Türk əhalisinə qarşı yunan 

əsgərləri tərəfindən həyata keçirilmiş dəhşətli zorakılıqlar pislənmişdir 

39
. 

“Azərbaycan” qəzetinin səhifələrində birinci dünya mühaibəsində 

məğlub olmuş Türkiyəyə qarşı Ali Şura tərəfindən borc iddiasının 

qaldırılması ilə əlaqədar məlumatlar da öz əksini tapıb. Məsələn, 

“Azərbaycan” qəzetinin 1920-ci il 9 mart tarixli sayında
40

 Londonda, 

Ali Şuranın iclasında Tükiyə ilə bağlanacaq müqavilənin maliyyə 

vəziyyəti xüsusi olaraq müzakirə obyekti olmuşdur. Həmin yığıncaqda 

Venizelosun məruzəsi dinlənilmiş və Osmanlı dövlətinin borcları 

məsələsində Yunanıstanın da iştirak etməsinə razılıq verilmişdi. 

Həmçinin Frakiyə və Smirnənın böyük bir hissəsinin Ellin krallığına 

birləşdirilməsi məsələsi də qəti olaraq qəbul edilmişdir.  

Ali Şurada müzakirə zamanı Türkiyənin borcu 7 milyard 

həcmində hesablanmışdır. Türkiyənin ödəyəcəyi borc iki hissədən 

ibarət olmalı idi. Onlardan biri 1914-ci ilin avqust ayına kimi olan 

borclar, digəri isə 1919-cu ilin avqustundan sonra yaranmış borclar 

idi. Ümumiyyətlə, Türkiyənin ödəyəcəyi borc məsələsi çətin 

nizamlanan məsələlərdən hesab olunurdu
41

.  

“Azərbaycan” qəzetinin səhifələrində yer almış materiallarda, 

Türkiyə xalqının müqavimət hərəkatı haqqında məlumatlar da xüsusi 

yer almışdır. Həmin məlumatlardan biri də Mustafa Kamal Paşa başda 

olmaqla Anadolu və Rumeli milli təşkilatının qalib gəlmiş dövlətlərin 

Türkiyəni bölüşdürmək siyasətinə qarşı güclü və barışmaz mövqedə 

durması və xalqın müqavimətinin təşkil etməsi məsələsi idi. 

 

39
 “Memorandum amerikanskix professorov”. Qaz. Azerbaycan, 25-qo fevralya 1920 

q. № 37. 

40
 “Verxovnıy Sovet v Londone”. Qaz. Azerbaycan, 9-qo marta 1920 q. № 48. 

41
 “Tureskiy dolq”. Qaz. Azerbaycan, 9-qo marta 1920 q. № 48. 
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Avropa dövlətləri elə düşünürdülər ki, Türkiyə ərazisinin 

bölüşdürülüb başa çatdırılması artıq danılmaz bir faktdır. Qalırdı 

İstanbul məsələsi. Onların fikrincə, artıq bütün problemlər, əsasən 

İstanbul üzərində cərəyan etməlidir. Müttəfiq dövlətlərini belə bir 

məsələ də düşündürürdü ki, İstanbul kimin olmalıdır? Osmanlı 

sultanının və bütün dünya müsəlmanlarının xəlifəsinin taieyi necə 

olmalıdır? Onlar bu və ya buna bənzər sualların cavabını axtarmaqda 

ikən, Türk Milləti Mustafa Kamal Paşanın rəhbərliyi altında Vətən 

torpaqlarını azad etmək üçün hazırlıq işləri görürdü. Neçə deyərlər, 

düşmən xalqın müqavimət gücünü hiss etməsələr daha çox şey 

“arzulaya” bilərdi.  

Müttəfiq dövlətlər Türkiyənin bir daha dirçələ bilməyəcəyini zənn 

edirdilər. Lakin onlar başa düşmürdülər ki, başqa Türkiyə də vardı – 

bu Türkiyənin xalq kütləsi idi. Antanta dövlətləri bunu görməmişdi və 

bilmirdilər (Мiller, 1948: 247)
42

. 

Osmanlı dövlətinin siyasəti, çoxlu səbəblərdən sərbəst ola bilmədiyi 

kimi, Türkün kültürü də, Göyalp Ziya bəyin dediyi kimi, bir çox 

kapitülasyonla bağlı idi. Bu kapitülasyonların bəzilərini Doğu, 

bəzilərini Güney, bəzilərini də Batı türkün boyununa salmışdı. Türk, 

bütün bu ağır halqaları atıb, istədiyi kimi yürüyə bilmək üçün, həyat 

qüdrətini göstərən bir iqtidar və hakimiyyət felini tapmaq, bunu 

bacarmaq məcburiyyətində idi. Türk milləti, Mustafa Kamalın 

rəhbərliyi və idarəsi sayəsində, bu iqtidar və hakimiyyət felini, Osmanlı 

imperatorluğuna qalib gəlmiş xarici düşmənlərin iradəsinə boyun 

əyməyərək, xarici və daxili düşmənləri məmləkətdən qovmaq və 

çıxartmaqla, əsgəri və siyasi sahədə göstərdi. Bununla da siyasi 

cəhətdən tam hürriyyət və bağımsızlıq qazandı. Türk aləmində türk 

idealını gerçəkləşdirən dahi və qəhrəman, Türkiyə dövlətinin banisi və 

 

42
 Miller Anatoliy. Oçerki noveyşey istorii Tursii. M.: İzd. Akademii Nauk SSSR, 

1948, 247 s. S. 78. 
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Türkiyə Cümhuriyyətinin ilk cümhurbaşqanı Qazi Mustafa Kamal 

həzrətləridir (Akçura, 2010: 272)
43

.  

Anadoluda Mustafa Kamal Paşanın başkanlığında başlayan türk 

milli hərəkatı milli bir türk dövləti meydana gətirməyi qarşısına 

məqsəd qoymuşdur (Akçura, 2010, 272)
44

.  

Mustafa Kamal Paşa Atatürk demişdir ki, Millətimizin qüvvətli, 

məsut və davamlı yaşaya bilməsi üçün, dövlətin tamamən milli bir 

siyasət təqib etməsi və bu siyasətin, iç təşkilatımıza tamamən uyması və 

dayanması lazımdır (Nutuk, II, 1980: 537.)
45

. 

Türkiyədə də bir sıra təşkilatlar, o cümlədən də “Türk ocaqları” 

Mustafa Kamal Paşanın başladığı azadlıq hərəkatına qoşulmuşdular. 

Bu təşkilat İstanbulda keçirilən milli mitinqlərdə yaxından iştirak 

etmişdilər.  

Türkiyə öz torpaqlarını işğalçı qüvvələrdən azad etmək 

hərəkatında əhalinin bütün təbəqələrindən olan nümayəndələr iştirak 

edirdi. Bu təbəqələrin sırasına Türk qadınları da daxil idi. Türk 

qadınları təşkilatlar qurur, təsərrüfatın bütün sahələrində öz ata, 

qardaşları və oğulları ilə birgə çalışırdılar. “Azərbaycan” qəzetinin 

1919-cu il 31 iyul tarixli sayında İstanbulda “Müsəlman qadınlarının 

birliyi” adlı yeni qadın cəmiyyəti təşkil olunduğu qeyd olunmuşdur. 

Yeni təşkilat öz qarşısına Türkiyədə müsəlman qadınlarının ictimai 

vəziyyətinin yaxşılaşdırılması məqsədini qoymuşdur.  

M.Ə.Rəsulzadənin Türk qadını haqqında yazmış olduğu “Müasir 

Türkiyədə qadınların vəziyəti haqqında” adlı məqaləsi olduqca diqqəti 

cəlb edən bir yazıdır. Yazı “Azərbaycan” qəzetinin 1918-ci il 24 noyabr 

tarixli sayında çap olunmuşdur. M.Ə.Rəsulzadə məqaləsində Türk 

qadınına çox yüksək qiymət vermiş və onların Türkiyənin ictimai-

 

43
 Yusif Akçura. Türkçülüyün tarixi. Elmi redaktoru: Dr.Fethi Gedikli. Bakı: Qanun, 

2010, 272 səh.S. 267-268. 

44
 Yusif Akçura. A.g.e. 2010, 272 s. S. 263 

45
 Nutuk, C II, İstanbul: Milli Egitim basımevi, 1980, 537 s. S.6 
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iqtisadi, mədəni və siyasi həyatında oynadığı rolundan geniş bəhs 

etmişdir.  

“Təsvir Əfkar” qəzetinin məlumatına görə Sivasda “Vətənin 

müdafiə naminə Anadolu Qadınlar Cəmiyyəti” yaradılmışdır 
46

. Bu 

Cəmiyyətin əsas məqsədi bütün Türk xalqının birləşmiş qüvvəsi ilə 

Türkiyə imperiyasının ərazi toxunulmazlığını və türk xalqının 

hüquqlarını müdafiə etməkdir.  

Türkiyə məsələsi ətrafındakı vəziyyətin gərginləşdiyini görən 

Müttəfiqlərin Ali Şurası hərbi və dəniz qüvvələrinə əmr etmişdilər ki, 

Türkiyənin Asiya və Avropa hissəsindəki bəzi strateji əhəmiyyət kəsb 

edən məntəqələrini işğal etsinlər. Ali Şuranın ekspertləri yubanmadan 

Mustafa Kamalı zərərləşdirməyi və onun ordusunun buraxılmasını 

təklif edirdilər47
.  

Müttəfiqlər Türkiyə hökumətindən ordu korpus 

komandanlığından uzaqlaşdırılmış, millətçi qüvvələrin rəhbəri 

Mustafa Kamal Paşa ilə həmrəy olmadıqlarını sübut etmələrini tələb 

edirdilər48
. Lakin onların bütün çabaları heç bir nəticə verməmişdir. 

1919-cu il dekabr ayının 28-də Mustafa Kamal öz iqamətgahını 

Ankaraya köçürdü. Bu şəhər Anadolunun mərkəzində etibarlı təbii 

qala və Konstantinopoldan gələn dəmiryolu qollarının son məntəqəsi 

hesab olunurdu (Şirokorad, 2016: 415)
49

.  

“Azərbaycan” qəzetinin 1920-ci il 24 yanvar tarixli sayında “Milli 

qüvvə” komitəsinin köçürülməsi” başlığı altında bir yazıda “Anadolu 

və Rumeli hüquqlarının müdafiəsi birliyi”nın Sivasdan Ankaraya 

gəlməsindən və sonra öz iqamətgahının Əskişəhərdə də qurumaq 

istəməsi haqqında məlumat çap olunmuşdur.  

 

46
 “Jenskoe obşestvo zaşitı rodinı”. Qaz. Azerbaycan, 15-qo fevralya 1920 q. № 30. 

47
 Anqliyskaya pressa. London, 11 marta. “Konstantinopolskiy vopros”. Qaz. 

Azerbaycan, 14-qo marta 1920 q. № 52. 

48
 Fransuzskaya Pressa. Parij, 10 marta. “Soyuzniki i Tursiya”. Qz. Azerbaycan, 12-qo 

marta 1920 q. № 51. 

49
 Şirokorad Aleksandr. A.g.e., s. 350. 
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Bu dövrdə yerlərdən xalqın kütləvi narazılıqlarının baş verməsi ilə 

bağlı məlumatlar gəlməkdə davam edirdi. Məsələn, Britaniyanın Ali 

komissarı, admiral Rabekdən alınan məlumata görə, nəinki 

Konstantinopolda, eləcə də Kiçik Asiyadakı həyacanlı vəziyyət baş 

verməkdədir. Müttəfiqlər Türkiyəyə yeni hərbi qüvvələrinin 

göndərilməsi ilə əlaqədar məsələni ciddi müzakirə etmişdir
50

.  

“Azərbaycan” qəzetinin 1920-ci il 25 mart tarixli sayında
51

 “Tan” 

qəzetinə istinadən Türkiyə məsələsi ilə əlaqədar məlumatlar çap 

olunmuşdur. Həmin məlumatlar içərisində Atatürklə bağlı maraqlı 

məlumatlar öz əksini tapıb. Orada qeyd olunurdu ki, Mustafa Kamal 

tədricən Konstantinopola yaxınlaşmaqdadır. Ankara və Kayserinin 

əhalisi onu qarşılamağa çıxırlar. Keçmiş Hələb valisi Bəkir Sami bəy və 

Vaşinqton sarayındakı səfir Əhməd Rüstəm bəy Əskişəhərdə, Mustafa 

Kamalın yanındadır. Daha sonra qəzet yazırdı ki, Mustafa Kamal belə 

güman edirdi ki, Avropanın Türkiyəni sülhün şərtlərinə razı salamağa 

gücü çatmayacaq. O, Anadolunun müxtəlif yerlərində hərbi depo 

yaratmış, ərzaq və hərbi sursat toplamışdır. Eyni zamanda hərbi 

kadrlar hazırlanmışdı.  

“Azərbaycan” qəzetinin 1920-ci il 28 aprel tarixli başqa bir 

sayında
52

 isə Avropa dövlətlərinin Türkiyə qarşı tutduqları 

düşmənçilik mövqeyi tənqid olunurdu. Milli qüvvələrdən bəhs edən 

“Azərbaycan” qəzeti yazırdı ki, Türkiyədəki milli hərəkat hakimiyətin 

siyasətinə qarşı müxalif olmaqla yanaşı, həm də ölkəni parçalamaq 

istəyən, onu milli və dini sərvətlərindən məhrum etmək istəyənlərə 

qarşı çevrilmişdi. 

Mustafa Kamal Paşa Anadolu əhalisinə müraciət edərək, onları 

məzlum müsəlmanları müdafiə etmək üçün bütün sədaqətli adamları 

silaha sarılmağa çağırırdı
53

. 

 

50
 “Verxovnıy Sovet v Londone”. Qaz. Azerbaycan, 9-qo marta 1920 q. № 48. 

51
 “Tureskiya dela v osveşenii qazetı”. Qaz. Azerbaycan, 25-qo marta 1920 q. № 60. 

52
 Qaz. Azerbaycan, 28-qo aprelya 1920 q. № 84. 

53
 “Vozzvanie Mustafı Kemalya”. Qaz. Azerbaycan, 7-qo marta 1920 q. № 47. 
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“Azərbaycan” qəzetinin 1920-ci il 18 fevral tarixli sayında
54

 çap 

olunmuş bir materialda Anadolu və Rumeli hərəkatının rəhbəri 

Mustafa Kamal Paşanın Sultan və Parlamentə göndərmiş olduğu 

teleqramında onların partiya və şəxsi maraqlarını kənara qoyaraq 

millətin və xalqın yaxşılığı üçün işləyəcəklərinə ümid etdiyi qeyd 

olunmuşdur. 

“İngiltərə və Türkiyənin taleyi” başlığı altında getmiş bir məqalədə 

həyatı məsələ kimi Avropanın, eləcə də bütün dünyanın gələcəyinin 

Türkiyə məsələsinin düzgün həll olunmasından asılı olduğu qeyd 

olunurdu 
55

.  

Lord Kerzon Türkiyə ilə bağlanacaq müqavilənin 1920-ci ilin mart 

ayında mümkün ola biləcəyini bildirmişdi
56

. Əslində Lord Kerzonu 

qorxudan və tələsdirən əsas səbəb Türkiyədə işğalçılara qarşı 

müqavimət hərəkatının getdikcə genişlənməsi idi. O, müqavilə 

bağlanmamışdan əvvəl Türkiyəni onların tələblərini yerinə yetirməyə 

və sülhün şərtlərinə əməl etməyə məcbur etməyə, sonra isə sülh 

müqaviləsi bağlamağı təklif etmişdir. 

Bu fikirlər bir daha onu göstərirdi ki, müharibədə qələbə 

çalmasına baxmayaraq, Qərb dövlətləri “məğlub” Türkiyədən 

ehtiyatlanır və onun taleyini istədiyi kimi həll edə bilməyəcəyini hiss 

edirdilər. Bu hissi onlara aşılayan, hər şeydən öncə Türkiyə xalqının 

müqavimət hərəkatı və bu hərəkatın rəhbəri, onu vahid bir istiqamətə 

- Vətən torpaqlarını yağı düşməndən azad etmək istiqamətinə 

yönəldən və sonda qalib gələn Musatafa Kamal Paşanın əzmkarlığı və 

iradəsi idi.  

Anadoludan isə həyacanlı xəbərlər gəlməkdə davam edirdi. 

“Azərbaycan” qəzetinin 1920-ci il 9 aprel tarixli sayında
57

 Odessaya 

hərbi əsirləri aparan nəqliyyatı müşayiət edən Fransız 

 

54
 “Teleqramma Mustafa Kemal paşi sultanu i parlamentu”. Qaz. Azerbaycan, 18-qo 

fevralya 1920 q. № 32. 

55
 “Sudba Tursii”. Qaz. Azerbaycan, 19-qo marta 1920 q. № 56. 

56
 “Reç Kerzona”. Qaz. Azerbaycan, 16-qo marta 1920 q. № 53. 

57
 “Polojenie v Tursii”. Qaz. Azerbaycan, 9-qo aprelya 1920 q. № 71. 
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komandanlığının nümayəndəsi məlumat verirdi ki, Anadolunu 

üsyanlar bürüyüb. Milli təşkilatın başında Mustafa Kamal Paşa durur. 

Əsas baza Ərzurumdur. Müttəfiqlər üsyanla mübarizə aparmaqda 

gücsüz idi və təklif olunurdu ki, bütün gücü Konstantinopol və kömür 

rayonu olan Zonquldağın müdafiəsinə yönəltsinlər.  

Üsyan Avropa Türkiyəsini də əhatə edəndən sonra 

Konstantinopolda müttəfiqlər əleyhinə təbliğatlar başladı. Belə olan 

təqdirdə İngiltərə, Fransa, İtaliya və Yunanıstanın ali komissarı 

müttəfiq qoşunlarının Konstantinopolun işğal olunduğunu elan 

etdilər. Eyni zamanda Mərmərə dənizinə ingilis eskadrası daxil oldu və 

quruya 15.000 desant çıxartdı. Sultanın hakimiyyəti, demək olar ki, 

formal xarakter almışdı. Rəhbərlik isə ingilis generalı Millin əlində 

cəmləşmişdir. 

Türkiyədə nəşr olunan “Alemdar” qəzetinin məlumatına görə 

türklərin Avropadan qovulmasının nəzərdə tutulması göy gurultulu 

bir təəssürat yaratmış oldu. Mustafa Kamal Paşa Kiçik Asiyadakı 

ordusu ilə müqavimət göstərməyə hazırlaşırdı. Türkiyə hökuməti isə 

Vilson prinsiplərinin həyata keçirilməsini tələb edən bir manifest 

hazırlayırdı
58

. Bütün bu məlumatlardan aydın olur ki, istər Türkiyə 

hökuməti, istər Türk xalqı, istərsə də Mustafa Kamal Paşaya sadiq olan 

ordu vətənin taleyinə biganə qalmamış, hər nə olursa-olsun 

Dövlətçiliyi, Vətənin bütövlüyünü qoruyub saxlamağa çalışmışdılar. 

Çox keçmədi ki, Türkiyə xalqı Mustafa Kamal Paşa Atatürkün 

simasında özündə güc taparaq torpaqlarını düşməndən azad etdi
59

. 

Beləliklə, Müttəfiq dövlətlərin müharibədə qalib gələmələrinə 

baxmayaraq “yorulması”, çoxsaylı itkilər verməsi, qalib dövlətlərin 

Türkiyəni tarixin səhnəsindən silmək siyasətinə qarşı dünya 

müsəlmanlarının ayağa qalxması, xüsusilə ingilis müstəmləkəsi altında 

olan Hindistan müsəlmanlarının güclü etirazları, bolşevizmin Şərqə 

doğru genişlənmək təhlükəsi və bu zaman Britaniyanın Hindistan və 

 

58
 “K tureskomu voprosu”. Qaz. Azerbaycan, 11 yanvarya 1920, № 7. 

59
 Trabzon Belgelerle Milli Mücadele Yılları. 1919-1923. Trabzon: Top-Kar 

Matbaacılık Sahil Cad, 1990, 308 s. 
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Əfqanıstandakı müstəmləkələri üçün ciddi təhlükənin yarana bilməsi 

və nəhayət, Mustafa Kamal Paşa başda olmaqla Türk xalqının güclü 

silahlı müqaviməti (ən əsas səbəbi budur) Antanta dövlətlərinin 

Türkiyəyə qarşı aqressiv mövqelərindən geri çəkilməyə səbəb olan 

amillərdən hesab etmək olar. 

Eyni zamanda problemlə bağlı yazılmış elmi-tədqiqat əsərlərinin, 

eləcə də “Azərbaycan” qəzetində çap olunmuş materialların bir 

qisminin təhlili belə bir nəticəyə gəlməyə imkan verir ki, Qərb 

dövlətlərinin bütün ciddi-cəhdlərinə baxmayaraq, Türkiyə xalqı 

Mustafa Kamal Paşa Atatürkün rəhbərliyi altında azadlığı və ərazi 

bütünlüyü uğrunda silahlı müqavimət göstərərək öz varlığını, 

dövlətçiliyini qoruyub saxlaya bilmişdir.  
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