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GİRİŞ 

 

Azərbaycanın tarixi-siyasi coğrafiyası və əhatə etdiyi ərazilərlə bağlı tarixi ədəbiyyatda bir 

sıra fərqli fikir və mülahizələr mövcud olsa da, son dövr tədqiqatlarında belə bir ortaq fikirdə 

konsensus formalaşıb ki, orta əsrlərdə Azərbaycan 400000 km2-dən çox əraziyə malik olub.1 1813-

cü il Gülüstan və 1828-ci il Türkmənçay müqavilələri ilə Azərbaycan əraziləri Rusiya və İran 

arasında bölüşdürüldü. Şimali Azərbaycan əraziləri (130000 km2-dən çox) Rusiyanın, Cənubi 

Azərbaycan əraziləri (280000 km2) isə İranın tərkibinə daxil edildi. 

1917-ci ildə Rusiya imperiyasının süqutundan az sonra Şimali Azərbaycan öz istiqlalına 

qovuşdu və burada müstəqil Azərbaycan Cümhuriyyəti yaradıldı. Azərbaycan Cümhuriyyəti XIX 

əsrin əvvəllərində Rusiya imperiyasına ilhaq edilən bütün Şimali Azərbaycan torpaqlarını əhatə edə 

bilməsə də, əksəriyyətini öz hakimiyyəti altında birləşdirməyə nail ola bildi. 

Azərbaycan Cümhuriyyətinin tarixi-siyasi coğrafiyasının bəzi məqamları tarixi tədqiqatlarda 

öz əksini tapsa da, bu problem kompleks şəkildə ayrıca mövzu kimi tarixşünaslıqda tədqiqat obyekti 

olmamışdır. 1991-ci ildə müstəqilliyini bərpa edən Azərbaycan Respublikası özünü 1918-1920-ci 

illərdə mövcud olan Azərbaycan Cümhuriyyətinin varisi elan etdiyindən cümhuriyyət dövründə 

Azərbaycanın tarixi-siyasi coğrafiyasının araşdırılaraq dərindən öyrənilməsi tarix və müasirlik 

baxımından böyük elmi və siyasi aktuallıq kəsb edir. Bu tədqiqatın aparılmasında qarşıya qoyulan 

əsas məqsəd 1918-1920-ci illərdə Azərbaycan Cümhuriyyətinin tarixi-siyasi coğrafiyasını, o 

cümlədən onun ərazisinin sahəsini, sərhədlərini və inzibati bölgüsünü ümumi şəkildə öyrənməkdən 

ibarətdir. Tədqiqatın aparılmasında problem-xronoloji təsvir, tarixi-genetik və müqayisəli təhlil 

metodlarından istifadə edilib. 

 

Müstəqil dövlətlərin yaranması ərəfəsində Cənubi Qafqaz ərazisi 

 

1917-ci il üçün olan “Qafqaz təqvimi”nin məlumatlarına görə, Cənubi Qafqaz ərazisində 6 

quberniya (Bakı, Yelizavetpol, İrəvan, Tiflis, Kutais, Qara dəniz), 3 vilayət (Batum, Qars, 

Dağıstan), 2 dairə (Zaqatala, Suxumi) və 1 şəhər rəisliyi (Bakı) var idi. Cənubi Qafqaza daxil olan 

inzibati vahidlərin ərazisi aşağıdakı kimi idi: 1. Bakı quberniyası (Bakı, Göyçay, Cavad, Quba, 

Lənkəran və Şamaxı qəzaları) – 33345,25 verst2; 2. Yelizavetpol quberniyası (Ərəş, Cavanşir, 

Yelizavetpol, Zəngəzur, Qazax, Qaryagin, Nuxa və Şuşa qəzaları) – 38922,43 verst2; 3. İrəvan 

quberniyası (Aleksandropol, Naxçıvan, Yeni Bəyazid, Sürməli, Şərur-Dərələyəz, İrəvan və 

Eçmiədzin qəzaları) – 23194,79 verst2; 4. Tiflis quberniyası (Axalkələk, Axalsıx, Borçalı, Qori, 

Duşet, Sığnax, Telav, Tiflis və Tionet qəzaları) – 35904,04 verst2; 5. Kutais quberniyası (Zuqdid, 

Kutais, Leçxum, Ozurqet, Raçin, Senak və Şorapan qəzaları) – 18535,12 verst2; 6. Qara dəniz 

quberniyası (Novorossiysk, Soçi və Tuapse dairələri) – 5865,83 verst2; 7. Batum vilayəti (Artvin və 

Batum dairələri) – 6129,41 verst2; 8. Qars vilayəti (Ərdəhan, Kağızman, Qars və Oltin dairələri) – 

16466,15 verst2; 9. Dağıstan vilayəti (Avar, Andi, Qunib, Dargin, Qazıqumux, Qaytaq-Tabasaran, 

 
1 Vaqif Piriyev, Azərbaycanın tarixi-siyasi coğrafiyası, “Müəllim” nəşriyyatı, Bakı, 2006, s. 108, 109. 
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Kürin, Samur və Temir-Xan Şura dairələri) – 26105,45 verst2; 10. Zaqatala dairəsi – 3502,24 verst2; 

11. Suxumi dairəsi – 5791,79 verst2; 12. Bakı şəhər rəisliyi – 931,20 verst2.2 

Rusiya imperiyasının süqutu ərəfəsində Cənubi Qafqazın ümumi ərazisi 214693,7 verst2 və ya 

244750,6 km2-dən ibarət idi.3 Əlimərdan bəy Topçubaşov Cənubi Qafqazın ümumi ərazisini 1918-

ci ildə İstanbulda nəşr etdiyi “Azərbaycanın təşəkkülü” əsərində 208827,77 verst2, 1918-ci ilin 

noyabrında Antanta dövlətlərinə təqdim etdiyi xüsusi memorandumda 237055 km2, 1919-cu il 

avqustun 21-də Paris Sülh konfransına təqdim etdiyi “Qafqaz Azərbaycanı Cümhuriyyəti Sülh 

heyətinin Paris Sülh konfransından tələbləri”ndə isə, 217408 verst2 və ya 247376,15 km2 olaraq 

göstərirdi.4 

 

Xəritə № 1. “Qafqaz təqvimi”nin 1914-cü il üçün olan məlumatları əsasında Osmanlı 

dövlətində hazırlanan Qafqazın etnik-konfessional xəritəsi (1914)5 

 

 
 

Cənubi Qafqaz inzibati vahidinin tərkibinə daxil olan Qara dəniz quberniyası və Dağıstan 

vilayətinin ərazisini onun ərazisindən çıxsaq, o zaman Cənubi Qafqazın ümumi ərazisinin 210000 

km2 təşkil etdiyi məlum olur. 1917-ci il  noyabrın 15-də yaradılan Cənubi Qafqaz Komissarlığı, 

daha sonra 1918-ci il fevralın 23-də yaradılan Cənubi Qafqaz Seymi hüquqi cəhətdən məhz bu 

210000 km2 ərazini əhatə edirdi. 1918-ci il 3 mart tarixli Brest-Litovsk müqaviləsinə görə Osmanlı 

dövlətinə keçən Qars, Ərdəhan və Batum vilayətlərinin ərazisini (25500 km2) çıxdıqdan sonra, 

Cənubi Qafqazın ümumi ərazisi 184500 km2 təşkil etdi. Bu 184500 km2 ərazi 1918-ci il aprelin 22-

 
2 Кавказский календарь на 1917 год, Тифлис, 1916, Отдель статистический, c. 178-218. 
3 Кавказский календарь на 1917 год, Отдель статистический, c. 178-218. 
4 A. [Ali] M. [Merdan] [Topçubaşov], Azərbaycan’ın Teşekkülü, Ahmediye Matbaacılık Şirketi, İstanbul, 1918, s. 8; 

Алимардан Топчибашев, Меморандум, Азербайджан, Баку, 1993, c. 14; Claims of the Peace Delegation of the 

Republic of Caucasian Azerbaijan Presented of the Peace Conference in Paris, Imp. Robinet-Hautain, Paris, 1919, 

p. 30-31. 
5 BOA, HRT, no. 0080. 
 Xəritədə aşağıda sol tərəfdə verilən şərti işarələrə görə, ilk 3 rəng (qırmızı, açıq çəhrayı və bənövşəyi rənglər) əhali 

sıxlığına görə müsəlmanların, yaşıl rəng rusların, sarı rəng ermənilərin, boz rəng isə gürcülərin məskunlaşdığı əraziləri 

göstərir. 
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də yaradılan Cənubi Qafqaz Federativ Respublikasının və 1918-ci il mayın 26-da onun süqutundan 

sonra yaranan Gürcüstan, Azərbaycan və Ermənistan respublikalarının ümumi ərazisini təşkil etdi. 

 

Müstəqilliyin elan edilməsindən Birinci dünya müharibəsinin sonunadək  

olan dövrdə Azərbaycan Cümhuriyyətinin ərazisi 

 

Azərbaycan Cümhuriyyətinin əhatə etdiyi ərazilər haqqında ilk dəfə 1918-ci il mayın 28-də 

Azərbaycan Milli Şurası tərəfindən elan olunan İstiqlal Bəyannaməsində bəhs olunmuşdur. İstiqlal 

Bəyannaməsinin preambulasında “Azərbaycanın Cənubi-Şərqi Zaqafqaziyadan ibarət olduğu” 

xüsusi olaraq vurğulanır və daha sonra birinci maddədə göstərilirdi: “Bu gündən etibarən 

Azərbaycan xalqı hakimiyyət haqqına malik olduğu gibi Cənubi-Şərqi Zaqafqaziyadan ibarət olan 

Azərbaycan dəxi kamil-əl-hüquq müstəqil bir dövlətdir”.6 

Cənubi Qafqaz Federativ Respublikasının süqutu (26.05.1918) və bölgədə milli 

respublikaların yaranması Batum konfransının (11.05.1918 – 04.06.1918) gedişində baş verdi və 

Batum konfransının qərarları Cənubi Qafqaz respublikaları üçün ərazi itkiləri ilə nəticələndi. Belə 

ki, Osmanlı dövləti ilə Cənubi Qafqaz respublikaları arasında 1918-ci il iyunun 4-də imzalanmış 

Batum müqavilələrinə görə, Azərbaycan, Gürcüstan və Ermənistan respublikaları Brest-Litovsk 

sülhünün Qafqaza aid maddələrini qəbul edib, Qars, Ərdəhan və Batumun Osmanlı dövlətinə 

keçdiyini təsdiq etməklə bərabər, Tiflis quberniyasının Abastuman və Askueri istisna olmaqla 

Axalsıx və Axalkələk qəzalarının, İrəvan quberniyasının Aleksandropol qəzasının Ağbulaq, 

Hamamlı, Hanvalı, Qarakilsə və Alagöz dağı kimi şərq əraziləri istisna olmaqla qəza mərkəzi də 

daxil qərb hissəsinin, Eçmiədzin qəzasının Sərdarabad hissəsinin, Sürməli qəzasının tamamilə, 

İrəvan qəzasının Kəmərli, Uluxanlı və Vedibasar bölgələrinin, Şərur-Dərələyəz qəzasının Şərur 

hissəsinin və Naxçıvan qəzasının (Ordubad istisna olmaqla) da Türkiyəyə keçdiyini təsdiq etdilər.7 

Batum müqavilələrinin mətnləri hazırlanan zaman sərhədlər müəyyən ediləndə Osmanlı nümayəndə 

heyətinin rəhbəri Xəlil bəy Menteşə tərəflər arasında dostluq münasibətlərinin başlanğıcı olmaq 

etibarilə İstanbul hökumətinin lütfü olaraq Türkiyənin irəli sürdüyü ərazi tələblərindən hər üç 

Cənubi Qafqaz respublikasının lehinə kiçik ərazi güzəştlərinə getdi. Nəticədə, Axalsıx qəzasının 

Abastuman və Askueri ərazisi gürcülərə, Aleksandropol qəzasının Ağbulaq, Hamamlı, Hanvalı və 

Qarakilsə kimi şərq əraziləri ilə yanaşı, eyniadlı qəzanın cənubunda yerləşən Alagöz dağı, 

Eçmiədzin qəzasının Əlikoçan ərazisi və İrəvan qəzasının Yuxarı Qarabağlar ərazisi ermənilərə, 

Naxçıvan qəzasının Aliçin ərazisi isə azərbaycanlılara güzəştə gedildi. Batum müqavilələrinə görə, 

Osmanlı dövləti ümumilikdə 45500 km2 əraziyə yiyələndi. Bu ərazinin 25500 km2-ni Brest-Litovsk 

sülhünə görə Osmanlı dövlətinə keçən Qars, Ərdəhan və Batum vilayətləri, yerdə qalan 20000 km2-

ni isə Batum müqavilələrinə görə yeni əldə edilən ərazilər təşkil edirdi.8 Həmçinin, Batum 

konfransında əldə edilən razılığa görə, Osmanlı dövlətinin yeni sərhədləri ilə Göyçə gölü arasında 

İrəvan şəhəri mərkəz olmaqla İrəvan quberniyasının Aleksandropol, Eçmiədzin və İrəvan 

qəzalarının Osmanlı dövlətinə keçən bölgələri istisna olmaqla yerdə qalan hissələrini və Yeni 

Bəyazid qəzasını (Basarkeçər istisna olmaqla) əhatə edən 9000 km2 ərazidə Ermənistan dövləti 

yaradıldı.9 Azərbaycan Milli Şurası 1918-ci il 29 may tarixində keçirilən iclasında formal hüquqi 

prosedurları tamamlayıb, İrəvanın ermənilərə güzəştə gedilməsi ilə bağlı Batumda əldə edilən 

razılaşmanı rəsmiləşdirdi.10 Batum konfransının qərarlarına görə Osmanlı dövlətinə keçən 20000 

km2 ərazinin 14000 km2-dən çox hissəsinin, həmçinin Ermənistan dövlətinin yaradıldığı 9000 km2 

ərazinin də tarixi Azərbaycan torpağı olduğunu nəzərə alsaq, o zaman məlum olur ki, Batum 

 
6 ARDA, f. 894, siy. 10, iş 192, v. 3. 
7 ARPİİİSSA, f. 277, siy. 2, iş 9, v. 51-52; BOA, HR.SYS, no. 2373/4, v. 3; BOA, HR.SYS, no. 2375/8, v. 1; BOA, 

HR.HMŞ.İŞO, no. 124/20, v. 14-16, 22-25. 
8 BOA, HR.SYS, no. 2372/1, v. 60, 62-63, 68. 
9 BOA, HR.SYS, no. 2372/1, v. 63, 68-71; BOA, HR.HMŞ.İŞO, no. 124/20, v. 14-16, 22-25; Vasif Qafarov, Batum 

konfransında Ermənistanın təşəkkülü və İrəvanın ermənilərə verilməsi məsələsi (11 may – 4 iyun 1918), Bakı 

Universitetinin Xəbərləri, Humanitar elmlər seriyası, 2019, № 1, s. 86-87. 
10 ARDA, f. 970, siy. 1, iş 1, v. 51. 
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konfransının nəticələrinə görə, Azərbaycan Cümhuriyyəti ümumilikdə 23000 km2-dən çox ərazi 

itirdi. 

Beləliklə, yeni yaranan Cənubi Qafqaz respublikalarının Batum müqavilələrindən sonra 

ümumilikdə ərazisi 164500 km2 təşkil etdi. Azərbaycan və Ermənistan hökumətlərinin rəsmi 

bəyanatlarına görə, bu ərazinin 100600 km2-i Azərbaycan Cümhuriyyətinin, 54900 km2-i Gürcüstan 

Respublikasının, 9000 km2-i isə Ermənistan Respublikasının ərazisini təşkil etdi.11 Bununla yanaşı, 

hər üç respublika sahibləndiyi ərazi ilə kifayətlənmir, qonşu respublikalara qarşı ərazi iddiaları ilə 

çıxış edirdilər. Buna görə də, Azərbaycan Cümhuriyyəti hökuməti Ermənistan və Gürcüstan 

respublikalarının Azərbaycana qarşı ərazi iddialarına qarşı da mübarizə aparmalı oldu. 

 

Xəritə № 2. Osmanlı dövləti ilə Cənubi Qafqaz arasında Brest-Litovsk və Batum müqavilələri 

ilə təsbit edilən sərhədləri və Azərbaycan və Ermənistan hökumətlərinin ərazi tələblərini  

əks etdirən xəritə (1918)12 

 

 

 
11 BOA, HR.SYS, no. 2303/4, v. 10-11; BOA, HR.SYS, no. 2372/1, v. 63, 69. 
12 BOA, HR.SYS, no. 2372/1, v. 75. 
 Bu xəritə İstanbul konfransına gələn Azərbaycan və Ermənistan nümayəndə heyətləri 1918-ci ilin iyulunda ərazi 

tələblərini açıqladıqdan sonra Osmanlı hökuməti tərəfindən hazırlanmışdır. Xəritədə göstərilən şərti işarələrə görə, sarı 

rəngli sərhəd xətti Azərbaycan hökumətinin, göy rəngli sərhəd xətti isə Ermənistan hökumətinin ərazi tələblərini əks 

etdirir. Qırmızı rəngli sərhəd xətti 1918-ci il 4 iyun tarixli Batum müqavilələrinə görə müəyyən edilən Osmanlı dövləti-

Cənubi Qafqaz sərhədini, qırmızı ştrixli sərhəd xətti isə 1877-1878-ci illər müharibəsinə qədər olan və 1918-ci il 3 mart 

tarixli Brest-Litovsk sülhü ilə təsbit edilən Osmanlı dövləti-Cənubi Qafqaz sərhədini göstərir. Batum müqavilələri ilə 

təsbit edilən sərhəd xəttinin şərqində qalan sərhəd zolağında qırmızı qırıq-qırıq xəttin içərisində göy xətlərlə işarələnmiş 

yerlər isə Osmanlı dövləti tərəfindən Batum konfransında tələb edilən, amma müqavilələr hazırlanan və sərhədlər 

müəyyən edilən zaman Gürcüstan, Ermənistan və Azərbaycan respublikalarına güzəştə gedilən əraziləri (Abastuman, 

Askueri, Alagöz dağı, Əlikoçan, Yuxarı Qarabağlar və Aliçin əraziləri) göstərir. 
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Azərbaycan Cümhuriyyətinin İstanbuldakı nümayəndə heyətinin rəhbəri Məhəmməd Əmin 

Rəsulzadə 1918-ci il iyunun 25-də Osmanlı mətbuatına verdiyi bəyanatında Azərbaycanın əhatə 

etdiyi ərazilər haqqında məlumat verir və qeyd edirdi: “Bizim təşəkkül etmiş olan hökumətimizin 

ərazisi Bakı, Gəncə, İrəvan vilayətlərindən ibarətdir, Tiflis sancağının bir qismi ilə digər bəzi 

sancaqlar da bu əraziyə daxildir”.13 Qafqaz respublikaları arasında sərhədlərin qəti olaraq hələ təyin 

edilmədiyini vurğulayan M.Ə.Rəsulzadə eyni zamanda, Azərbaycanla Ermənistan arasında sərhəd 

məsələsi ilə bağlı Batum konfransında əldə edilən razılaşmaları diqqətə çatdıraraq qeyd edirdi ki, 

“İrəvan vilayətinin İrəvan qəsəbəsi Ermənistanda qalsa da, bu vilayətin digər hissələri Azərbaycan 

ərazisinə daxildir. Azərbaycanla Ermənistanın sərhədi Göyçə gölünün ortasından keçməklə, gölün 

bir sahili bizdə, digər sahili isə ermənilərdə qalır”.14 

M.Ə.Rəsulzadə 1918-ci il iyulun 4-də “Azərbaycan-Ermənistan sərhəd məsələsi” ilə bağlı 

Osmanlı mətbuatına verdiyi geniş bəyanatında da “Osmanlı dövləti ilə Ermənistan Respublikası 

arasında Batumda imzalanan müqaviləyə görə ermənilərin yalnız Göyçə gölünün qərbində Gümrü, 

Eçmiədzin və İrəvan qəzalarının bir hissəsində bir erməni hökuməti təsis edə biləcəklərini” və 

“Batum konfransında Ermənistanla Azərbaycan arasında sərhədin Göyçə gölü olduğunun 

qərarlaşdırıldığını” xüsusi olaraq vurğulayır, İrəvan məsələsinin tarixin diktəsi və hərbi 

məcburiyyətlə ermənilərin xeyrinə həll edildiyini xatırladır və ardınca bildirirdi ki, “əlqərəz, bizcə 

Ermənistanın Azərbaycanla olacaq sərhədi Göyçə gölünün ortasından bir ayırıcı xətt çəkmək şərtilə 

ola bilər və bu xəttin şərqinə qətiyyən keçə bilməz”.15 

Bu bəyanatdan sonra qəzet müxbirinin Azərbaycan nümayəndəsinə ünvanladığı “Sərhəd 

məsələsində ermənilər etnoqrafiyaya, gürcülər isə tarixi əsaslara istinad edir, siz hansı nöqteyi-

nəzərə istinad edirsiniz” sualına M.Ə.Rəsulzadə “biz həm etnoqrafiya, həm də coğrafiya 

qanunlarına istinad edirik” deyə cavab verdi. Müxbirin “yəni tarixi nöqteyi-nəzərə etibar etmirsiniz” 

sualına isə M.Ə.Rəsulzadə aşağıdakı cavabı verdi: “Biz tarixi irəli sürmək istəmirik. Çünki bu halda 

bütün Cənubi Qafqazı istəmək lazım gələr! Bu isə digər millətlərə bizim hakim olmağımızı istəmək 

deməkdir. Halbuki bu keçmişə aiddir. İndi biz millətlərin öz müqəddəratlarını təyin etmələri 

prinsipini qəbul etmiş olduğumuzdan belə bir iddiada olmaq istəmirik”.16 

M.Ə.Rəsulzadə Azərbaycan Cümhuriyyətinin əhatə etdiyi ərazilər və onun sərhədləri ilə bağlı 

1918-ci il iyulun 12-də Osmanlı Xarici İşlər Nazirliyinə rəsmi məlumat verdi və Azərbaycan 

Cümhuriyyətinin sərhədlərinin xırda detallarına qədər əks olunduğu xəritə təqdim etdi.17 

M.Ə.Rəsulzadənin “Azərbaycan Hökuməti Hüdudları” başlığı ilə təqdim etdiyi bu sənəddə 

Azərbaycanın Türkiyə, Ermənistan, Gürcüstan və Dağıstanla olan sərhədləri dağ zirvələri və 

mühüm məntəqələrlə təsbit edilir, ölkənin şərq sərhədinin Xəzər dənizi, İranla sərhədin isə Xəzər 

sahilindəki Astara şəhərindən Naxçıvandakı Aza mövqeyinə qədər keçmiş Rusiya-İran hüdudu 

olduğu göstərilirdi. Sənəddə Azərbaycan Cümhuriyyətinin sərhədləri detallı şəkildə aşağıdakı kimi 

göstərilirdi:  

“Azərbaycan Cümhuriyyətinin cənub sərhədi Bəhr-i Xəzər sahilindəki 

Astaradan başlayaraq Aza mövqeyinə qədər uzanır. Culfanın təqribən 25 

verstliyində əski Rusiya-İran hüdudu ilə təhdid edilir. 

Qərb sərhədi – Dövlət-i Aliyye-i Osmaniyə və Ermənistan Respublikası ilə 

hüdudlanır. 

Türkiyə ilə sərhəd – Əski Rusiya-İran sərhədində olan Aliçin mövqeyinin 

cənubundan başlayaraq Azanın şimalından keçir. Bundan sonra Gilyan çayı ilə 

 
13 “Azerbaycan Cumhuriyeti Milli Meclisi Reisi Resulzade Mehmed Emin Bey’in Muharririmize Beyanatı”, Vakit 

Gazetesi, İstanbul, 26 Haziran 1334, no. 248, s. 1; “Azerbaycan Murahhasları’yla Mülakat”, Ati Gazetesi, İstanbul, 26 

Haziran 1334, no. 177, s. 1-2; “Kafkasya’da Müteşekkil Dört Hükümet Murahhasları İstanbul’da”, İkdam Gazetesi, 

İstanbul, 26 Haziran 1334, no. 7680, s. 1. 
14 “Kafkasya’da Müteşekkil Dört Hükümet Murahhasları İstanbul’da”, İkdam Gazetesi, İstanbul, 26 Haziran 1334, no. 

7680, s. 1. 
15 “Azerbaycan-Ermenistan Hudut Meselesi”, Haftalık Gazete, İstanbul, 4 Temmuz 1334, no. 2, s. 6-7. 
16 “Azerbaycan-Ermenistan Hudut Meselesi”, Haftalık Gazete, İstanbul, 4 Temmuz 1334, no. 2, s. 7. 
17 BOA, HR.SYS, no. 2372/1, v. 24-25, 26-27. 
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gedərək Karanlık-Arazba (10425) – Kara-torpaq (9527) və Aktaban (10194) 

dağlarından keçərək Kəfəçayı nəhrinə yetişərək oradan həmin çayla gedərək 

Kayalı mövqeyinə enir. Buradan Arpaçayı ilə qərbi-şimala gedərək, Arpa 

mövqeyinə çıxır. Sonra Alpin çayı ilə qərbi-şimala gedərək Çal dağının zirvəsinə 

çıxır. 

Ermənistan ilə sərhəd – Çal dağından şərqə dönərək Top dağı (9548), 

Soğanlı dağı (9660) dağlarından dağ zirvələrindən keçərək Səlimgədiyi, Qaraqaya 

(11178), Soğanlı (10986), Gözəldərə (11606), Dikpilləkən (11410) dağlarının 

üstündən keçərək, bundan sonra şimala qalxaraq Qarnıyarıq (9579) dağından 

Qızılxaraba, Qızılvəng, Diyarduzlu kəndlərindən keçərək Göyçə gölünün sahilinə 

çıxır. Sivanık adasının şərqindən düz xətlə Göyçə gölünü qət edərək Simonoka 

kəndinə çıxır. Simonoka kəndindən başlayaraq Böyükyamaq (8701) dağından 

keçməklə, şərqə dönərək Qoşavəng, Göyərçin, Viksamot dağından (7217) keçərək 

şimala dönür. Və Qırxyanaq silsilələri üzərindən Kaçaznuni (6829) dağından 

keçərək Sarımsaqlı dağına çıxır (6678). Buradan şərqə dönərək Kumuk dağından 

Nucalı və Quləli kəndlərindən keçir və şimala dönərək Çuratan, Muslukənd, 

Təzəkənd, Qara-bulaq, Tatlu, Lalə-kənd – daim gərbə gedərək – kəndlərindən 

keçir. Qazax, Karvansaray yolunu qət edir. Bundan sonra sərhəd Qızılhacılı, 

Fərruxlu, Quvvətkənd, Qurumsu kəndlərindən keçir. Buradan qərbə dönərək 

Qalaça, Balakənd kəndlərini keçərək, Şimal dağına (2465) gəlir. Buradan qərbi-

cənuba dönərək Şahaləm dağından keçir və Tiflis-Aleksandropol dəmir yolunu 

Ayrım mövqeyində qət edir. Sonra Şahtaxt və Lalivar (8386) dağlarının 

yüksəkliklərindən (7252) qalxaraq Krasnovaya (6488) dağı, Volçi Varata gədiyi 

(5810), Osinovaya dağı, Luk dağı (7538), Luk gədiyi, Muğanlı, Şahnəzər, 

Soyuqbulaq kəndlərindən keçib Akçala dağına çıxır (10500). Akçala dağından – 

Türkiyə ilə sərhəd – hüdud şimala dönür. Leylidağ (10504), Dəlidağ, Keçəltəpə 

(9247), Məmlikli (1017), Ağrıkar (9795) və Divqıran silsiləsi (9233) və (9254), 

Qoyundağ (7538), Pikətəlidağ (8624) dağlarından keçir. 

Şimal sərhədi – Gürcüstan ilə Dəlidağ (8624)dan başlayaraq sərhəd şərqə 

dönür və İnəkdağ (6356) və Bulaqdağ (6317) dağlarından keçərək 

Aleksandrskilev kəndinə çıxır. Buradan Haramçayı ilə Araklı kəndinə qədər gedir. 

Sonra şimal-şərqə dönərək Böyük Tikyataş təpələrindən keçir və Aleksandropol-

Tiflis yolunun qərbində olan yoldan üç verst məsafəli bir yüksəklik xəttini təqib 

edərək bu yol Gəncə-Tiflis dəmir yolunu Naftaloh (Naftuluq – V.Q.) stansiyasının 

beş verstliyində qət edir. Buradan şərqə dönərək Qaradərə, Sarıyer, Karvantəpə və 

Taomari (3185) dağlarından və Muğanlı, Tollar, Yuraçayı üstündə kəndlərindən 

Lamiyəli (2537) dağından Kateri silsiləsinə və Milaşlı, Bilinta (3052), Nikorasixi 

(3290) dağlarından keçir, sonra şimala dönərək Qaraağaç kəndindən keçib 

Tarankoli çayının Alazan çayına töküldüyü mövqeyə gəlir. Bundan sonra sərhəd 

şimala dönərək Zaqatala okruqunun əski hüdudu ilə Tarankoli, Abjit, Mazim 

çaylarıyla gedərək Tinorosu dağına çıxır (11104). Buradan şərqə dönərək Böyük 

Qafqaz silsilələri ilə Dağıstan oblastı və Gəncə, Bakı quberniyalarının əski mülki 

hüdudları, Bakı-Dərbənd dəmir yolunun Yalama mövqeyindən şimala Bəhr-i 

Xəzər sahilinə çıxır. 

Şərq sərhədi – Yalama mövqeyindən başlayaraq, əski İran-Rusiya 

hüdudunda yerləşən Astara şəhərinə kimi Bəhr-i Xəzər (sahilinə çıxır) ilə həm-

hüdud olur”.18 

Göründüyü kimi, burada Azərbaycan Cümhuriyyətinin sərhədləri tam dolğunluğu ilə 

göstərilmişdir. Sənəddə diqqəti cəlb edən məqam Azərbaycanın Ermənistan və Gürcüstanla olan 

sərhəd xəttinə xüsusi diqqət ayrılmasıdır. Bu həmin dövrdə İstanbulda olan erməni və gürcü 

 
18 BOA, HR.SYS, no. 2372/1, v. 25. 
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nümayəndə heyətlərinin Azərbaycana qarşı irəli sürdükləri ərazi tələbləri ilə bağlı idi. Sənəddə 

diqqəti cəlb edən digər bir məqam da odur ki, Azərbaycan hökuməti Batum müqavilələri ilə təsbit 

edilən sərhədlərə sadiqlik nümayiş etdirir, Azərbaycan Cümhuriyyətinin Türkiyə ilə sərhəd xəttini 

göstərərkən Batum müqavilələrinə görə Osmanlı dövlətinə keçən İrəvan quberniyasının Naxçıvan, 

Sürməli qəzaları və digər ərazilərini Osmanlı dövlətinin tərkibində təqdim edir və bu ərazilərə dair 

heç bir tələb irəli sürmürdü. Azərbaycandan fərqli olaraq, Gürcüstan və Ermənistan hökumətləri isə 

Batum müqavilələrindən sonrakı dövrdə bu müqavilə ilə Osmanlı dövlətinə keçən ərazilərin geri 

qaytarılması və Türkiyə ilə Cənubi Qafqaz respublikaları arasında Brest-Litovsk müqaviləsinin 

müəyyən etdiyi sərhədlərin bərpa edilməsi mövqeyindən çıxış edir və adı çəkilən əraziləri öz 

xəritələrinə daxil edərək, onlara dair tələblər irəli sürürdülər.19 

Azərbaycan nümayəndə heyətinin təqdim etdiyi layihə və tərtib etdiyi xəritəyə görə, Borçalı 

qəzası vasitəsilə Azərbaycan Cümhuriyyəti ilə Osmanlı dövləti arasında koridor açılması da nəzərdə 

tutulmuşdu.20 Azərbaycan Cümhuriyyətinin ərazisi bir tərəfdən Naxçıvandan, digər tərəfdən də 

Borçalıdan Osmanlı dövlətinin ərazisi ilə həmsərhəd olurdu. Bununla da, Ermənistanın Gürcüstanla 

birbaşa əlaqəsi kəsilirdi və o, Osmanlı dövləti ilə Azərbaycan Cümhuriyyəti arasında bir ada 

şəklində qalırdı. 

 

Xəritə № 3. İstanbul konfransındakı Azərbaycan nümayəndə heyətinin Osmanlı 

hökumətinə təqdim etdiyi Azərbaycan Cümhuriyyəti xəritəsi (1918)21 

 

 

 
19 BOA, HR.SYS, no. 2372/1, v. 68, 71, 73, 74, 75. 
20 BOA, HR.SYS, no. 2372/1, v. 25, 26-27; ARPİİİSSA, f. 277, siy. 2, iş 7, v. 26; ARDA, f. 894, siy. 10, iş 31, v. 27. 
21 BOA, HR.SYS, no. 2372/1, v. 26-27. 
 M.Ə.Rəsulzadə tərəfindən 1918-ci il iyulun 12-də Osmanlı hökumətinə təqdim edilən bu xəritə Qafqazın 1903-cü il 

xəritəsi üzərində Azərbaycan Cümhuriyyətinin əhatə etdiyi ərazilər və onun sərhədləri işarələnərək tərtib edilmişdir. Bu 

xəritəyə görə, Azərbaycan Cümhuriyyətinin ərazisi 100600 km2-dir. 
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Azərbaycan nümayəndə heyətinin Osmanlı hökumətinə təqdim etdiyi “Azərbaycan Hökuməti 

Hüdudları” adlı bu sənəddə Azərbaycan Cümhuriyyətinin əhatə etdiyi ərazilər dəqiq göstərilmişdi. 

Bura bütün Bakı quberniyası (Bakı dairəsi ilə birlikdə Bakı qəzası, Cavad, Göyçay, Şamaxı, Quba, 

Lənkəran qəzaları), bütün Gəncə quberniyası (Gəncə, Cavanşir, Nuxa (Şəki), Ərəş, Şuşa, Qaryagin 

(Cəbrayıl), Zəngəzur, Qazax qəzaları), İrəvan quberniyasının bir hissəsi (Naxçıvan qəzasının 

Ordubad hissəsi, Şərur-Dərələyəz qəzasının bir hissəsi, Yeni Bəyazid qəzasının bir hissəsi), Tiflis 

quberniyasının bir hissəsi (Borçalı qəzası, Sığnax və Tiflis qəzalarının bir hissəsi) və Zaqatala 

sancağı daxil idi.22 Qeyd edək ki, Azərbaycan Cümhuriyyətinin əhatə etdiyi ərazilər, onun ümumi 

sahəsi ilə bağlı məlumatlar və onun sərhədlərini əks etdirən xəritələr Azərbaycanın xarici işlər 

naziri M.H.Hacınski tərəfindən 1918-ci il iyulun 7-də M.Ə.Rəsulzadəyə göndərilmişdi. Bu xəritələr 

üzərində qonşu dövlətlərlə olan ərazi-sərhəd mübahisələrində Azərbaycan tərəfinin mümkün olan 

güzəştləri də xüsusi cizgilərlə göstərilmişdi.23 

Azərbaycan nümayəndə heyətinin rəhbəri M.Ə.Rəsulzadə ölkənin əhatə etdiyi ərazilər və 

sərhədləri ilə bağlı detallı məlumatları və bunun əsasında hazırlanan xəritəni Osmanlı hökumətinə 

təqdim etdikdən bir neçə gün sonra, 1918-ci il iyulun 17-də Azərbaycan Cümhuriyyətinin əhatə 

etdiyi ərazilər, onun əhalisi, dövlət quruluşu və iqtisadiyyatı ilə bağlı ayrıca bir bəyanatla da çıxış 

etdi.24 Bəyanat İstanbulda olan xarici ölkələrin səfirliklərinə təqdim edilməklə yanaşı, mətbuatda da 

dərc edildi. Türk və fransız dillərində qələmə alınan bəyanatda Azərbaycan Cümhuriyyətinin əhatə 

etdiyi ərazilərlə bağlı qeyd edilirdi: “(1918-ci il – V.Q.) mayın 26-da Gürcüstan Cənubi Qafqaz 

ittifaqından çıxdıqdan sonra Cənubi-Şərqi Qafqazda Xəzər dənizi sahilində yerləşən Şimali 

Azərbaycan da mayın 28-də öz istiqlalını elan etdi. İstiqlalını elan edən Azərbaycan Bakı və Gəncə 

vilayətlərini, Zaqatala sancağını və Tiflis və İrəvan vilayətlərinin bir hissəsini əhatə edir, ümumi 

ərazisi 100600 km2-dir. Əhalisi 3400000 nəfərdir. Bundan 470000-ə qədəri erməni, 270000-i digər 

millətlərin nümayəndələri olub, əksəriyyəti – 75 faizi türk və müsəlmanlardır”.25 

Azərbaycan Cümhuriyyətinin Osmanlı dövlətindəki diplomatik nümayəndəsi Ə.Topçubaşov 

tərəfindən 1918-ci ilin noyabrında Antanta dövlətlərinin İstanbuldakı nümayəndələrinə təqdim 

edilən xüsusi memorandumda Azərbaycan Cümhuriyyətinin əhatə etdiyi ərazilər aşağıdakı kimi 

göstərilirdi: 

I. Bakı quberniyası: 1. Bakı dairəsi ilə birlikdə Bakı qəzası; 2. Cavad qəzası; 3. Göyçay 

qəzası; 4. Şamaxı qəzası; 5. Quba qəzası; 6. Lənkəran qəzası. 

II. Yelizavetpol (Gəncə) quberniyası: 7. Yelizavetpol (Gəncə) qəzası; 8. Cavanşir qəzası; 9. 

Nuxa qəzası; 10. Ərəş qəzası; 11. Şuşa qəzası; 12. Qaryagin (Cəbrayıl) qəzası; 13. Zəngəzur qəzası; 

14. Qazax qəzası (bu ərazinin üçdə birini təşkil edən dağlıq hissəsi Azərbaycan və Ermənistan 

arasında mübahisəli ərazi kimi qalır). 

III. İrəvan quberniyasında: 15. Naxçıvan qəzasının 1/5 hissəsi; 16. Yeni Bəyazid qəzasının 

1/5 hissəsi; 17. Şərur-Dərələyəz qəzasının 1/2 hissəsi. 

IV. Tiflis quberniyasında: 18. Borçalı qəzası; 19. Tiflis qəzasının 1/5 hissəsi; 20. Sığnax 

qəzasının 1/3 hissəsi. 

V. Zaqatala dairəsi.26 

Ə.Topçubaşov 1918-ci ildə İstanbulda nəşr etdiyi “Azərbaycanın təşəkkülü” əsərində də 

Azərbaycan Cümhuriyyətinin ərazisinə daxil olan inzibati vahidləri bəzi istisnalarla 

memorandumda qeyd edilən şəkildə təqdim edirdi. Fərq yalnız onda idi ki, əgər memorandumda 

Azərbaycan Cümhuriyyətinin ərazisinə daxil olan inzibati vahidlər sırasında Sığnax qəzasının 1/3 

hissəsi, Şərur-Dərələyəz qəzasının isə 1/2 hissəsi göstərildiyi halda, “Azərbaycanın təşəkkülü” 

əsərində bu qəzalar bütövlükdə Azərbaycan ərazisi kimi göstərilirdi.27 

 
22 BOA, HR.SYS, no. 2372/1, v. 25, 26-27; BOA, HR.SYS, no. 2303/4, v. 10-11. 
23 ARPİİİSSA, f. 277, siy. 2, iş 7, v. 45. 
24 BOA, HR.SYS, no. 2303/4, v. 10-11. 
25 BOA, HR.SYS, no. 2303/4, v. 10-11. 
26 Алимардан Топчибашев, Меморандум, c. 20-21. 
27 A. [Ali] M. [Merdan] [Topçubaşov], Azərbaycan’ın Teşekkülü, s. 19-20. 
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Ə.Topçubaşov “Azərbaycanın təşəkkülü” əsərində Azərbaycan Cümhuriyyətinin ərazisinin 

ümumi sahəsinin təqribən 85000 verst2 və ya 96409,979 km2-dən ibarət olduğunu və bu ərazidə 

2653000 nəfər əhalinin yaşadığını qeyd edirdi.28  Memorandumda isə Azərbaycan Cümhuriyyətinin 

ərazisinin ümumi sahəsi 85000 verst2 və ya 96502 km2 olaraq göstərilir və bu ərazidə 2353500 

nəfər əhalinin yaşadığı qeyd edilirdi.29 Göründüyü kimi, Ə.Topçubaşovun memorandumunda 

göstərilən Azərbaycan Cümhuriyyətinin ərazisi və onun inzibati vahidləri M.Ə.Rəsulzadə 

tərəfindən 1918-ci il iyulun 12-də Osmanlı hökumətinə təqdim edilən “Azərbaycan Hökuməti 

Hüdudları” adlı sənədlə üst-üstə düşürdü. Lakin Azərbaycan Cümhuriyyətinin ümumi sahəsi ilə 

bağlı Ə.Topçubaşovun memorandumunda göstərilən rəqəm (85000 verst2 və ya 96502 km2) 

M.Ə.Rəsulzadənin 1918-ci il iyulun 17-də İstanbuldakı diplomatik korpuslara və mətbuata təqdim 

etdiyi bəyanatdakı rəqəmdən (100600 km2) təxminən 4000 km2 az olaraq göstərilmişdir. 1918-ci 

ilin iyunundan noyabrına qədər olan müddət ərzində Azərbaycan Cümhuriyyəti öz ərazisinin 

hansısa bir hissəsini itirməmişdir. Rəqəmlər arasında olan bu fərq Ə.Topçubaşovun 

memorandumunda Azərbaycan Cümhuriyyətinin ərazisinin ümumi sahəsi hesablanarkən yol 

verilmiş xətadan qaynaqlanır. Belə ki, bəhs edilən dövrdə Cənubi Qafqazın inzibati ərazi vahidləri 

və onların sahəsi ilə bağlı əsas istinad yeri olan “Qafqaz təqvimi”nin 1917-ci il üçün olan 

məlumatlarına görə, memorandumda göstərilən ərazilərin sahəsi aşağıdakı cədvəldəki kimidir: 

 

 

Cədvəl № 1. Azərbaycan Cümhuriyyətinin ərazisi 

 

Azərbaycan Cümhuriyyətinin ərazisi 

Ərazinin adı Kvadrat verst Kvadrat kilometr 

Bakı quberniyası 34276,45 39075,12 

Yelizavetpol (Gəncə) quberniyası 38922,43 44371,53 

İrəvan quberniyasında:   

Naxçıvan qəzasının 1/5 hissəsi 787,81 898,10 

Yeni Bəyazid qəzasının 1/5 hissəsi 824,55 939,99 

Şərur-Dərələyəz qəzasının 1/2 hissəsi 1318,75 1503,37 

Tillis quberniyasında:   

Borçalı qəzası 6036,96 6882,13 

Tiflis qəzasının 1/5 hissəsi 800,82 912,93 

Sığnax qəzasının 1/3 hissəsi 1763,93 2010,88 

Zaqatala dairəsi 3502,24 3992,55 

Cəmi 88233,94 100586,60 

 

 

Göründüyü kimi, Ə.Topçubaşovun memorandumunda Azərbaycan Cümhuriyyətinin ərazisi 

kimi göstərilən inzibati vahidlərin ümumi sahəsi heç də 85000 verst2 və ya 96502 km2 deyil, 

88233,94 verst2 və ya 100586,60 km2 təşkil edirdi ki, bu da M.Ə.Rəsulzadənin 1918-ci il iyulun 17-

də İstanbuldakı diplomatik korpuslara və mətbuata təqdim etdiyi bəyanatdakı rəqəmə (100600 km2) 

uyğundur. 

Burada diqqəti cəlb edən digər bir cəhət də odur ki, Osmanlı dövləti 1918-ci il oktyabrın 30-

da Antanta ilə imzaladığı Mudros barışığı ilə Batum müqavilələri ilə əldə etdiyi əraziləri boşadıb bu 

ərazilərdən geri çəkilsə də, Ə.Topçubaşovun memorandumunda Batum müqavilələri ilə Osmanlı 

dövlətinə keçən Azərbaycan əraziləri öz əksini tapmamışdı. 

 
28 A. [Ali] M. [Merdan] [Topçubaşov], Azərbaycan’ın Teşekkülü, s. 20-21. 
29 Алимардан Топчибашев, Меморандум, c. 21. 
 Cədvəl Ə.Topçubaşovun memorandumunda yer alan ərazi vahidlərinin sahəsi 1917-ci il üçün olan “Qafqaz 

təqvimi”nin məlumatları əsasında hesablanaraq hazırlanmışdır. 



10 
 

Beləliklə, belə bir nəticəyə gəlirik ki, Batum müqvilələrindən Birinci dünya müharibəsinin 

sonunadək olan dövrdə Azərbaycan Cümhuriyyətinin ümumi ərazisinin sahəsi 100600 km2 təşkil 

edirdi və Azərbaycan hökuməti bu ərazi daxilində özünün suverenliyini qorumağa çalışırdı. 

 

Birinci dünya müharibəsinin başa çatmasından 1920-ci ilin aprel işğalınadək  

olan dövrdə Azərbaycan Cümhuriyyətinin ərazisi 

 

Birinci dünya müharibəsinin başa çatması və Osmanlı dövlətinin müharibədən əvvəlki 

hüdudlara çəkilməsi ilə Azərbaycan Cümhuriyyəti Batum müqavilələri ilə Osmanlı dövlətinə keçən 

Azərbaycan ərazilərini (İrəvan quberniyasının Naxçıvan və Sürməli qəzaları, Şərur-Dərələyəz 

qəzasının Şərur hissəsi, İrəvan və Eçmiədzin qəzalarının bir hissəsi) də özünün ümumi ərazisinə və 

xəritəsinə daxil etdi. Bununla da Azərbaycan Cümhuriyyətinin ümumi ərazisinin sahəsi 113900 km2 

təşkil etdi. Birinci dünya müharibəsinin başa çatmasından cümhuriyyətin süqutuna qədər olan 

dövrdə Azərbaycan Cümhuriyyəti bu 113900 km2 ərazi daxilində özünün ərazi bütövlüyünü və 

suverenliyi təmin etmək üçün bütün vasitələrlə çalışdı və çox mühüm işlər gördü. 

1920-ci ilin ünvan-təqvimində Xarici İşlər Nazirliyinin təqdim etdiyi məlumatlar əsasında 

Azərbaycan Cümhuriyyətinin ərazisi aşağıdakı kimi göstərilirdi: 

 

 

Cədvəl № 2. Azərbaycan Cümhuriyyətinin ərazisi30 

kvadrat verst və kvadrat kilometr ilə 

(Xarici İşlər Nazirliyinin məlumatları əsasında) 

 

Azərbaycan Cümhuriyyətinin ərazisi 

Ərazinin adı Kvadrat verst Kvadrat 

kilometr 

Qeyd 

Bakı quberniyası 34276,45 39075,15  

 

Mübahisəsiz 

ərazi 

Gəncə quberniyası 38922,22 44371,29 

Zaqatala mahalı 3502,24 3992,54 

İrəvan quberniyası* 8647,99 9858,69 

Cəmi 85348,90 97297,67 

İrəvan quberniyası** 6941,41 7913,17 Mübahisəli ərazi 

Tillis quberniyası*** 7618,56 8685,13 

Cəmi 14559,97 16598,30 

Yekun 99908,87 113895,97  

 

* İrəvan quberniyasının mübahisəsiz ərazisinə daxildir: Şərur-Dərələyəz qəzasının I və II 

polis sahələri; Naxçıvan qəzasının I, II, III və IV polis sahələri; Yeni Bəyazid qəzasının I və II polis 

sahələri. 

** İrəvan quberniyasının mübahisəli ərazisinə daxildir: İrəvan qəzasının I, III polis sahələri 

və IV polis sahəsinin bir hissəsi, Eçmiədzin qəzasının II və III polis sahələri; Sürməli qəzasının I 

polis sahəsinin bir hissəsi, II və III polis sahələri; Yeni Bəyazid qəzasının III polis sahəsinin bir 

hissəsi; 

*** Mübahisəli zonanın tərkibinə Tiflis quberniyasının asağıdakı hissələri daxildir: Tiflis 

qəzasının II və III polis sahələri; Sığnax qəzasının V polis sahəsi; Borçalı qəzasının I, II polis 

sahələri, III və IV polis sahələrinin bir hissəsi.31 

 
30 “Пространство Азербайджанской Республики”, Адрес-календарь Азербайджанской Республики на 1920 г. 

Под ред. Cтавровского. Типография газеты Азербайджан, Баку, 1920, ч. 2, с. 50. 
31 “Пространство Азербайджанской Республики”, Адрес-календарь Азербайджанской Республики на 1920 г. 

Баку, 1920, ч. 2, с. 50. 
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Buradan göründüyü kimi, Azərbaycan Cümhuriyyətinin ümumi ərazisi 113895,97 km2-ə 

bərabər idi. Bu ərazinin 97297,67 km2-i mübahisəsiz ərazi, 16598,30 km2-i isə mübahisəli ərazi 

hesab olunurdu. Bakı və Gəncə quberniyaları, Zaqatala mahalı və İrəvan quberniyasının bir hissəsi 

Azərbaycan Cümhuriyyətinin mübahisəsiz ərazisi hesab edilirdi. Azərbaycan hökuməti bu ərazilərə 

münasibətdə qonşu dövlətlərin hansısa bir iddiasını qəbul etmirdi. İrəvan quberniyasından 9858,69 

km2 ərazi Azərbaycan Cümhuriyyətinin mübahisəsiz ərazisi kimi, 7913,17 km2 ərazi isə mübahisəli 

ərazisi kimi qəbul edilirdi. Həmçinin, Tiflis quberniyasından 8685,13 km2 ərazi Azərbaycan 

Cümhuriyyətinin mübahisəli ərazisi kimi göstərilirdi. 

Bu rəqəmləri Mudros barışığından əvvəlki dövrdə təqdim edilən Azərbaycan Cümhuriyyəti 

əraziləri ilə müqayisə etsək görərik ki, artıq bu zaman Azərbaycanın İrəvan quberniyasına yönələn 

ərazi tələbləri 3341,46 km2-dən (2931,11 verst2) 17771,86 km2-ə (15589,4 verst2) qədər, başqa sözlə 

14430,4 km2 (12658,29 verst2) artmışdır. Tiflis quberniyasına yönələn ərazi tələbləri isə əksinə, 

9805,94 km2-dən (8601,71 verst2) 8685,13 km2-ə (7618,56 verst2) qədər, başqa sözlə 1120,81 km2 

(983,15 verst2) azalmışdır. Azərbaycanın İrəvan quberniyasına yönələn ərazi tələblərinin artması 

Osmanlı dövlətinin Batum müqavilələri ilə əldə etdiyi əraziləri boşaldıb bu ərazilərdən geri 

çəkilməsi ilə, Tiflis quberniyasına yönələn ərazi tələblərinin azalması isə Borçalı qəzasına dair 

tələblərin minimuma endirilməsi ilə bağlı idi. 

Onu da qeyd etmək lazımdır ki, qonşu Ermənistan və Gürcüstan respublikaları müxtəlif 

vasitələrlə Azərbaycan ərazilərinə yiyələnməyə çalışırdılar. Batum konfransında əldə edilən razılığa 

görə Qafqaz respublikaları arasında mübahisəli ərazi-sərhəd məsələlərinin İstanbul konfransında 

həll edilməsi qərarlaşdırılsa da, bu konfransın keçirilməsi baş tutmadı. Birinci dünya müharibəsi 

başa çatdıqdan az sonra, 1918-ci ilin dekabrında Ermənistan Borçalı qəzasının cənub hissəsini işğal 

etdi.  Həmçinin Azərbaycanın Naxçıvan, Zəngəzur və Qarabağ ərazilərinə qarşı silahlı təcavüz 

hərəkətlərini genişləndirdi. Ermənistan nəinki Azərbaycan hökumətinin mübahisəli ərazilər kimi 

qəbul etdiyi ərazilərə, hətta Azərbaycanın mübahisəsiz ərazilərinə belə silah gücünə yiyələnməyə 

çalışır və bu məqsədlə Azərbaycana qarşı silahlı təcavüz hərəkətləri həyata keçirirdi. 

Gürcüstan hökuməti də Borçalı, Sığnax və Tiflis qəzalarını öz hərbi nəzarətinə keçirib, 

Azərbaycanla Gürcüstan arasında sərhədin Gəncə və Tiflis quberniyalarının inzibati sərhədləri 

boyunca müəyyən və təsdiq edilməsinə çalışırdı. Mudros barışığından sonra Gürcüstan 

Respublikası Tiflis quberniyasının Borçalı, Sığnax və Tiflis qəzalarını tam olaraq öz hərbi 

nəzarətinə keçirdi. 1918-ci ilin payızında Azərbaycanla Gürcüstan arasında Gəncə və Tiflis 

quberniyalarının inzibati sərhədləri və Zaqatala dairəsi ilə Sığnax qəzasının inzibati sərhədləri 

boyunca de-fakto sərhəd xətti bərqərar oldu. Bu sərhəd xətti iki ölkə arasında 1920-ci ilin aprel 

ayınadək dəyişməz qalsa da, lakin hər iki tərəf, həm Azərbaycan, həm də Gürcüstan tərəfi bu sərhəd 

xəttinin müvəqqəti və şərti xarakter daşıdığını və iki respublika arasında ərazi-sərhəd məsələlərinin 

sülh konfransında həll edilməsinə və sərhədlərin qəti olaraq təyin edilməsinə qədər qüvvədə 

olacağını dəfələrlə bəyan etdilər. Buna görə də həmin dövrdə Azərbaycan Cümhuriyyətinin ərazisi 

olduğu bəyan edilən və hələlik onun hakimiyyətinin yayılmadığı ərazilərlə yanaşı, Azərbaycan 

Cümhuriyyəti hökumətinin həqiqi hakimiyyəti altında olan ərazilər də ayrıca olaraq göstərilir və 

xəritələrdə əks olunurdu. Ə.Topçubaşov “Qafqaz Azərbaycanı Cümhuriyyəti Sülh heyətinin Paris 

Sülh konfransından tələbləri”ndə Azərbaycan Cümhuriyyəti hökumətinin həqiqi hakimiyyəti altında 

olan ərazinin 83278,66 verst2, yaxud 94137,38 km2 olduğunu qeyd edirdi.32 M.Ə.Rəsulzadə isə 

“Azərbaycan Cümhuriyyəti” əsərində Azərbaycanın ərazisinin sahəsini 92160 km2 və ya 85348,9 

verst2 olaraq göstərirdi.33 

 

 

 

 

 
32 Claims of the Peace Delegation.., p. 30-31. 
33 Mehmet Emin Resulzade, Azerbaycan Cumhuriyeti. Keyfiyet-i Teşekkülü ve Şimdiki Vaziyeti, Evkaf-ı İslamiye 

Matbaası, İstanbul, 1339-1341, s. 167. 
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Xəritə № 4. M.Ə.Rəsulzadənin “Azərbaycan Cümhuriyyəti” əsərində təqdim etdiyi 

Azərbaycan Cümhuriyyəti xəritəsi (1923)34  

 

 
 

Bəhs edilən dövrdə Cənubi Qafqazdakı Böyük Britaniya hərbi komandanlığı da Azərbaycanla 

Gürcüstan arasında sərhədin Gəncə və Tiflis quberniyalarının inzibati sərhədləri boyunca, 

Azərbaycanla Ermənistan arasında sərhədin isə Gəncə və İrəvan quberniyalarının inzibati sərhədləri 

boyunca müəyyən edilməsi mövqeyindən çıxış edirdi. Böyük Britaniya hərbi komandanlığı 

tərəfindən 1919-cu ildə tərtib edilən aşağıdakı Qafqaz xəritəsində də bu mövqe ortaya qoyulub. 

Xəritədə Cənubi Qafqaz respublikaları arasında adı çəkilən quberniyaların inzibati sərhədləri 

boyunca faktiki sərhədlərin bərqərar olduğu, həmçinin Zəngəzur qəzasının qərb hissəsinin və 

Borçalı qəzasının cənub hissəsinin erməni işğalı altında olduğu və bəzi bölgələrdə yaradılan xüsusi 

idarəçiliklər (Batum, Naxçıvan və s.) işarələnərək göstərilirdi. İrəvan quberniyasının Şərur-

Dərələyəz, Sürməli və digər qəzalarının və Qars vilayətinin erməni işğalı altında olan ərazi kimi 

deyil, “Ermənistan ərazisi” kimi təqdim edilməsi Böyük Britaniya hökumətinin mövqeyinin ifadəsi 

idi. 

 
34 Mehmet Emin Resulzade, Azerbaycan Cumhuriyeti, s. 167. 
 M.Ə.Rəsulzadə “Azerbaycan Cumhuriyeti” əsərində verdiyi bu xəritənin altında yazıb: “Azərbaycan ərazisi, 

Belçikanın üç misli, 92,16 min km2 (85348,9 verst2) miqyasında olub, 3,5 milyona yaxın əhaliyə sahibdir”. 
 Bu xəritə İstanbulda çıxan “Azəri Türk” dərgisində (“Azeri Türk” Dergisi, İstanbul, 1928, Sayı: 9, s. 1.) və 

M.Ə.Rəsulzadənin 1938-ci ildə Berlində çap olunan “Azərbaycan problemi” əsərində (Mehmet Emin Resul-zade, Das 

Problem Aserbeidschan, Verlag der Zeitschrift “Kurtulusch”, Berlin, 1938, p. 63.) də nəşr olunub. 
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Xəritə № 5. Cənubi Qafqazdakı Böyük Britaniya hərbi komandanlığı tərəfindən 

hazırlanan Qafqaz xəritəsi (1919)35 

 

 
 

Azərbaycan, Gürcüstan və Emənistan arasında mübahisəli ərazi məsələlərinin həlli və 

sərhədlərin qəti olaraq təyin edilməsi məqsədi ilə bir neçə dəfə Qafqaz respublikalarının ümumi 

konfransının keçirilməsi planlaşdırılsa da, Ermənistanın qeyri-konstruktiv davranışları bu problemin 

həlli yolunda ən böyük maneə oldu. Nəticədə Qafqaz respublikaları arasında ərazi-sərhəd 

məsələlərinin Paris Sülh konfransında müzakirə və həll edilməsi qərarlaşdırıldı. Lakin bu məsələnin 

Avropada həll edilməsi mümkün olmadı. Qafqaz respublikalarının süqutunadək bu respublikalar 

arasında ərazi-sərhəd məsələlərinin həlli öz aktuallığını saxladı. Azərbaycan Cümhuriyyəti öz 

mövcudluğunun sonunadək Ermənistanın hərbi təcavüzünə qarşı mübarizə aparmalı oldu. 

 

 
35 Caucasia / 8th Field Survey Co. R.E / American Geographical Society Library Digital Map Collection // 

https://collections.lib.uwm.edu/digital/collection/agdm/id/1715 

https://uwm.edu/lib-collections/agsl-digital-map-collection/
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“Qafqaz Azərbaycanı Cümhuriyyəti Sülh heyətinin Paris Sülh  

konfransından tələbləri”ndə Azərbaycanın ərazisi 

 

Azərbaycan Cümhuriyyətinin Paris Sülh konfransındakı nümayəndə heyətinin rəhbəri 

Ə.Topçubaşov 1918-ci ilin noyabrında Antanta dövlətlərinin İstanbuldakı nümayəndələrinə təqdim 

etdiyi memorandumu yenidən işləyib “Qafqaz Azərbaycanı Cümhuriyyəti Sülh heyətinin Paris Sülh 

konfransından tələbləri” adı altında Parisdə fransız və ingilis dillərində çap etdirdi və bu sənədi 

1919-cu il avqustun 21-də Sülh konfransına və Müttəfiq dövlətlərin bütün nümayəndələrinə rəsmi 

şəkildə təqdim etdi.36 Bu sənəddə Azərbaycan Cümhuriyyətinin qonşu ölkələrlə sərhədləri 

göstərilir, Ermənistanla olan sərhəd xəttinə isə xüsusi olaraq diqqət ayrılırdı.37 

“Qafqaz Azərbaycanı Cümhuriyyəti Sülh heyətinin Paris Sülh konfransından tələbləri”ndə 

Azərbaycan Cümhuriyyətinin ərazisi və onun inzibati vahidləri aşağıdakı kimi göstərilirdi: 

1. Bakı quberniyası: Bakı şəhəri (dairəsi) ilə birlikdə Bakı, Cavad, Göyçay, Şamaxı, Quba və 

Lənkəran qəzaları. 

2. Yelizavetpol (Gəncə) quberniyası: Gəncə, Cavanşir, Nuxa, Ərəş, Şuşa, Cəbrayıl, 

Zəngəzur və Qazax qəzaları. 

3. İrəvan quberniyası: Naxçıvan, Şərur-Dərələyəz, Sürməli qəzaları, habelə Yeni Bəyazid, 

Eçmiədzin, İrəvan və Aleksandropol qəzalarının bir hissəsi. 

4. Tiflis quberniyasında: Borçalı, Tiflis və Sığnaq qəzalarının bir hissəsi. 

5. Zaqatala qəzası. 

6. Dağıstan regionunda: Kürə və Samur nahiyələrini əhatə edən ərazinin bir hissəsi, habelə 

Dərbənd şəhəri və onun ətrafı da daxil olmaqla Qaytaq-Tabasaran qəzasının bir hissəsi.38 

 

Xəritə № 6. Azərbaycan nümayəndə heyətinin Paris Sülh konfransına təqdim etdiyi  

Azərbaycan Cümhuriyyəti xəritəsi (1919)39 

 

 
 

36 Əlimərdan Topçubaşov, Paris məktubları, Azərnəşr, Bakı, 1998, s. 69. 
37 Claims of the Peace Delegation.., p. 1-2. 
38 Claims of the Peace Delegation.., p. 27-28. 
39 Türkiye Cumhuriyeti Türk Tarih Kurumu Arşivi, TP, no. 45/15. 
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Sənəddə İrəvan, Yelizavetpol və Tiflis quberniyalarında, habelə Zaqatala qəzasında 

mənsubluğu Azərbaycan, Ermənistan, Gürcüstan və Şimali Qafqaz respublikaları tərəfindən iddialar 

doğuran sahəcə çox kiçik ərazilərin də movcud olduğu vurğulanırdı. Həmçinin burada Dağıstan 

vilayətinin əhalisi azərbaycanlılardan ibarət olan hissəsinin həmişə Azərbaycana birləşmək 

meylində olması və bu ərazinin iqtisadi cəhətdən Azərbaycanla bağlı olması diqqətə çatdırılır və 

daha sonra qeyd edilirdi: “Həmin regionun iqtisadi mənafeləri Quba və Bakı şəhərləri ilə o dərəcədə 

qüvvətli şəkildə bağlıdır ki, Dağıstanı bu siyasi və iqtisadi əlaqələrdən kənarda təsəvvür etmək 

qeyri-mümkündür. Yerli əhali Azərbaycan dövlətinə çoxlu vətəndaşların imzaladığı petisiyalar 

göndərir və Sulak çayı boyunca Dağıstanın Azərbaycana birləşdirilməsini tələb edirlər”.40 Daha 

sonra sənəddə Azərbaycan hökumətinin taleyi onun öz taleyi ilə sıx bağlı olan və bir-birinə 

qaynayıb-qovuşan qan qardaşlarının haqlı tələblərini eşitməzliyə vura bilməyəcəyi və Dağıstanın 

iradəsinə hörmət etməyi özünə borc bildiyi diqqətə çatdırılır, gündəliyə çıxarıla bilən bütün ərazi və 

sərhəd məsələlərinin, o cümlədən Dağıstanın siyasi taleyi məsələsinin Şimali Qafqaz Respublikası 

ilə ümumi razılıq əsasında həll edilə biləcəyi vurğulanırdı. 

Bundan başqa, Azərbaycan Cümhuriyyəti Tiflis quberniyasının Axalsıx qəzasını, Batum, 

xüsusən Qars vilayətlərini də öz ərazisinə daxil etməyə xüsusi əhəmiyyət verirdi və bu iddiasını 

həmin ərazilərin tarixi Azərbaycan əraziləri olması, əhalisinin əsasən azərbaycanlılarla eyni etnik 

qrupa daxil olmaları və onların Azərbaycana birləşmək üçün etdiyi müraciətlərlə əsaslandırırdı.41 

“Qafqaz Azərbaycanı Cümhuriyyəti Sülh heyətinin Paris Sülh konfransından tələbləri”ndə 

Azərbaycan Cümhuriyyətinin ərazi tələbləri ilə yanaşı, cümhuriyyət hökumətinin həqiqi 

hakimiyyəti altında olan ərazilərlə bağlı qeyd edilirdi: “Azərbaycan Cümhuriyyəti hökumətinin 

həqiqi hakimiyyəti altında olan ərazi 83278,66 verst2, yaxud 94137,38 km2-dir. Bu bütün Cənubi 

Qafqazın 217408 verst2, yaxud 247376,15 km2 olan ümumi ərazisinin 39 faizini təşkil edir. Əgər 

biz hələlik Azərbaycanın hakimiyyətinin yayılmadığı əraziləri də buraya əlavə etsək, onda 

cümhuriyyətin ümumi ərazisi 132003,25 verst2, yaxud 150184,88 km2 olar ki, bu da bütün Cənubi 

Qafqazın 60 faizini təşkil edir”.42 

“Qafqaz Azərbaycanı Cümhuriyyəti Sülh heyətinin Paris Sülh konfransından tələbləri” 

sənədinin sonunda yuxarıda qeyd edilən və memoranduma əlavə olunan xəritədə göstərilən 

sərhədlər daxilində Azərbaycan Cümhuriyyətinin tam müstəqil dövlət kimi Antanta dövlətləri 

tərəfindən tanınması xahiş edilirdi.43 

Təbii ki, “Qafqaz Azərbaycanı Cümhuriyyəti Sülh heyətinin Paris Sülh konfransından 

tələbləri”ndə yer alan ərazi tələbləri, xüsusilə də Axalsıx qəzası, Batum və Qars vilayətləri bağlı 

tələblər Azərbaycanın maksimum tələbləri idi. Bu tələblər daha çox onunla bağlı idi ki, Birinci 

dünya müharibəsinin başa çatması və Osmanlı dövlətinin Qafqazdan çəkilməsi ilə Gürcüstan və 

Ermənistan respublikaları adı çəkilən ərazilərə dair maksimum tələblər irəli sürür və bu əraziləri 

silahlı təzyiq yolu ilə öz nəzarətinə keçirməyə çalışırdılar. Buna görə də, Azərbaycan hökuməti əsas 

etibarilə türk-müsəlmanların məskunlaşdığı Axalsıx qəzası, Batum və Qars vilayətlərinin Osmanlı 

dövlətinə keçmədiyi təqdirdə Azərbaycan Cümhuriyyətinə birləşdirilməsi mövqeyindən çıxış edirdi. 

Digər tərəfdən, Azərbaycan Cümhuriyyətinin bu tələbləri Ermənistan, Gürcüstan və İranın Paris 

Sülh konfransında irəli sürdüyü astronomik ərazi tələbləri ilə müqayisədə daha real, gerçəkliyə 

uyğun və məntiqli idi. 

 

 

 

 

 

 

 

 
40 Claims of the Peace Delegation.., p. 28. 
41 Claims of the Peace Delegation.., p. 28. 
42 Claims of the Peace Delegation.., p. 30-31. 
43 Claims of the Peace Delegation.., p. 51. 
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Nəticə 

 

Beləliklə, bütün bu qeyd edilənləri ümumiləşdirərək belə bir qənaətə gəlirik ki, 1918-ci ilin 

fevralın 23-də yaranan Cənubi Qafqaz Seyminin ümumi ərazisi 210000 km2 təşkil edirdi. Brest-

Litovsk müqaviləsinə görə Qars, Ərdəhan və Batum vilayətlərinin Osmanlı dövlətinə keçməsi ilə 

Cənubi Qafqazın ərazisi 25500 km2 azaldı və bununla da, Cənubi Qafqaz Federativ Respublikasının 

(22.04.1918-26.05.1918) ümumi ərazisi 184500 km2 təşkil etdi. Bu 184500 km2 ərazi Cənubi 

Qafqaz Seyminin süqutundan sonra onun ərazisində yaranan Gürcüstan, Azərbaycan və Ermənistan 

respublikalarının ümumi ərazisini təşkil etdi. Batum müqavilələri ilə Brest-Litovsk sülhünün 

müəyyən etdiyi sərhədlərdən əlavə Cənubi Qafqazdan daha 20000 km2 ərazi Osmanlı dövlətinə 

keçdi və beləliklə Cənubi Qafqaz respublikalarının ümumi ərazisi 164500 km2 təşkil etdi. Bu 

ərazinin 100600 km2-i Azərbaycan Cümhuriyyətinin, 54900 km2-i Gürcüstan Respublikasının, 9000 

km2-i isə Ermənistan Respublikasının ərazisini təşkil etdi. 

Azərbaycan Cümhuriyyəti Batum konfransının nəticələrinə görə, ümumilkdə 23000 km2-dən 

çox ərazi itirdi. Həmçinin, tarixi Azərbaycan torpağı olan Dərbənd xanlığının ərazisinə sahiblənə 

bilmədi və beləliklə, Şimali Azərbaycanın 130000 km2-dən çox olan ərazisini tam əhatə edə 

bilmədi. Şimali Azərbaycanın bütün əraziləri Azərbaycan Cümhuriyyətinin Paris Sülh 

konfransından tələblərində öz əksini tapdı. 

Birinci dünya müharibəsinin başa çatması və Osmanlı dövlətinin müharibədən əvvəlki 

hüdudlara çəkilməsi Cənubi Qafqaz respublikalarının, o cümlədən Azərbaycan Cümhuriyyətinin 

tarixi-siyasi coğrafiyasında dəyişikliklərə gətirib çıxardı. Birinci dünya müharibəsinin başa 

çatmasından sonra Azərbaycan Cümhuriyyəti Batum müqavilələri ilə Osmanlı dövlətinə keçən 

Azərbaycan torpaqlarını də özünün ümumi ərazisinə daxil etdi və bu ərazilərdə suverenliyini təmin 

etməyə çalışdı. 

Azərbaycan Cümhuriyyətinin ərazisi Bakı və Gəncə quberniyalarını, Zaqatala dairəsini, 

İrəvan və Tiflis quberniyalarının bir hissəsini əhatə edirdi. Azərbaycan Cümhuriyyətinin ümumi 

ərazisinin sahəsi Batum sülhündən Birinci dünya müharibəsinin sonuna qədər olan dövrdə 100600 

km2, Birinci dünya müharibəsinin başa çatmasından cümhuriyyətin süqutuna qədər olan dövrdə isə 

113900 km2 (o cümlədən mübahisəsiz ərazi 97300 km2, mübahisəli ərazi 16600 km2) təşkil edirdi. 

Azərbaycan Cümhuriyyətinin inzibati quruluşu quberniya-qəza idarəçiliyi idi. Azərbaycan 

hökuməti 1918-ci ilin iyulunda Zaqatala dairəsi hüdudlarında Zaqatala quberniyasını, 1919-cu il 

yanvarın 13-də Gəncə quberniyasının Zəngəzur, Şuşa, Cavanşir və Cəbrayıl qəzalarının 

hüdudlarında Qarabağ general-qubernatorluğunu, 1919-cu il fevralın 28-də isə Naxçıvan və Şərur-

Dərələyəz qəzalarının hüdudlarında Cənub-Qərbi Azərbaycan (Naxçıvan) general-qubernatorluğunu 

yaratdı. Digər bölgələrdə də quberniya-qəza idarəçiliyi davam etdirildi. 

Qafqaz respublikaları sovetləşdirildikdən sonra Rusiya ilə Türkiyə arasında imzalanmış 1921-

ci il 16 mart tarixli Moskva müqaviləsinə görə, Türkiyə Brest-Litovsk müqaviləsi ilə əldə etdiyi 

Qars, Ərdəhan və Batum vilayətlərindən Qars və Ərdəhan vilayətlərini və Batum vilayətinin Artvin 

dairəsini özündə saxladı, Batumu isə Gürcüstana güzəştə getdi. Bunun qarşılığında Sürməli qəzası 

Türkiyəyə verildi və beləliklə, Moskva müqaviləsi ilə Türkiyə Brest-Litovskda yiyələndiyi ərazinin 

sahəsinə uyğun bir əraziyə yiyələnmiş oldu. Bununla da 1921-ci ildə Cənubi Qafqazın ümumi 

ərazisi 186043 km2 təşkil etdi. Sovet Rusiyası Azərbaycan torpaqları hesabına Ermənistan və 

Gürcüstanın ərazilərini genişləndirmək siyasətini həyata keçirdi. İrəvan quberniyasının 

Aleksandropol, Eçmiədzin və İrəvan qəzalarının Batum sülhünə görə Türkiyəyə keçən əraziləri və 

Yeni Bəyazid qəzası tamamilə, Şərur-Dərələyəz qəzasının Dərələyəz hissəsi, Sürməli və Naxçıvan 

qəzalarının bəzi əraziləri, həmçinin Gəncə quberniyasının Zəngəzur qəzasının qərb hissəsi (Qafan, 

Gorus, Qarakilsə və Mehri) və Qazax qəzasının qərb hissəsi (Karvansaray (İcevan), Çəmbərək 

(Krasnoselsk), Şəmsəddil və Dilican rayonları) Ermənistana verildi. Tiflis quberniyasının Borçalı, 

Tiflis və Sığnax qəzaları da Gürcüstana verildi. Nəticədə Azərbaycan torpaqları hesabına 

Ermənistanın SSR-in ərazisi 29743 km2-ə, Gürcüstanın SSR-in ərazisi isə 69700 km2-ə çatdırıldı. 

Bununla da, Azərbaycan Cümhuriyyəti ərazisinin 27300 km2-i Azərbaycanın əlindən alındı və 

Azərbaycan SSR-in ərazisi 86600 km2-ə endirildi. 
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