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Ön söz 

 

 

Dünyada ağla gələn hər Ģey maddi qaynaqlara bağlıdır. Hərb 

və sülh, xam maddə mənbələri üzərində və bu mənbələri yerləĢdiyi 

sahələrin çevrəsində cərəyan edən bir çox gizli və qorxunc müca-

dilənin nəticəsidir. Ġnsanlar yaĢamaq ücün güclü olmağın vacib-

liyini qədim dövrlərdən anlamıĢdilar. 

Müasir dövrün böyük dövlətləri, dünənin ibtidai mübarizəsini 

daha geniĢ imkanlarla və daha ciddi üsullarla davam etdirməkdə-

dir. Son dövrün tarixi tədqiq edilsə, bu mübarizə olduqca aydın Ģə-

kildə meydana çıxar. Son əsrlərin dərinliklərində qalan bu mübari-

zənin mərkəzində neft dayanır. XX əsrin baĢlanğıcından bəĢəriyyət 

xam maddə qaynaqlarına sahib olmaq, dünyaya bu yolla hakimiy-

yət və üstünlüyünü qəbul etdirmək istəyən dövlətlərin mübarizəsi-

nə Ģahid olmuĢdur və bu mübarizə hələ də davam etməkdədir. 

Neft, XIX əsrin sonundan baĢlayaraq, XX əsr boyu da bütün 

xam maddələrə baĢçılıq etməkdədir. Bu da təkzib olunmaz faktdır 

ki, əgər bu gün dünya texnika sahəsində bu qədər sürətlə irəliyə 

getmiĢdisə, bunun üçün neftə borcludur. Neft, insan həyatının hər 

sahəsində böyük təsirə malik olan xam maddədir. 1880-ci ildən 

bəri onun ətrafında cərəyan edən çarpıĢmalar neftin nə qədər bö-

yük təsirə malik bir maddə olduğu fikrini təsdiqləyir. 

Hələ də dünyada neftə sahiblik edən iki beynəlmiləl nəhəng 

Ģirkət, böyük və çox ciddi bir mübarizəni aparmaqda davam edir-

lər. Bu iki Ģirkətin apardığı mübarizə, bir-birilərinin əllərindəki 

neft sahələrini, nəyin bahasına olursa olsun almaq və bu yolla dün-

yaya hakim olmaq üçün var gücü ilə davam etməkdədir. Bu müba-

rizə amerikalı milyarder Con Rokfellerin qurduğu nəhəng trest-

“STANDARD OYL KOMPANĠ” ilə ingilis-holland birliyi olaraq 

fəaliyyət göstərən “ROYYAL DATÇ-ġELL QRUP” və Rusiya 

arasında davam etməkdədir. Bu kitabda oxuyacağımız hər Ģeyin 
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tam həqiqət olduğunu deyə bilmərik. Amma həqiqətə ən yaxın 

olanıdır deyə bilərik. Həqiqətən də burada təsvir olunanlar real 

hadisələrdir, bir xəyal məhsulu və yaxud mübaliğə deyildir.  

Yazılıb ərsəyə gəlmiĢ bu əsərin xətasız olduğunu da deyə 

bilmərik. Əlbəttə, burada bir çox xətalar ola bilər. Bəlkə də böyük 

miqyasda nöqsanların olması da labüddür. Biz bunu bilirik və bun-

dan qaça bilmədiyimiz üçün təəssüf duyuruq. Ancaq, buna baxma-

yaraq, tam əminliklə deyə bilərəm ki, 30 illik bir çalıĢma sonunda 

meydana gələn bu kitab, həqiqətə ən yaxın olanıdır. Bu kitabdakı 

xəta və nöqsanları bağıĢlayacağınızı ümid edirəm. 

 

 

Raif Qaradağ 

Pendik / Istanbul 18/6/1969 
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NEFT MÜBARĠZƏSĠNĠN BAġLANMASI 

 

Qorxunc mərmilərlə hər tərəf bir anda yerindən oynadı. Top 

səsləri Ġranın mərkəzi Tehranda dalbadal gurlayır, mərmilər Ġran 

Milli Məclisinin divarlarını dəlir, damını çökdürür və ətrafı qor-

xunc toz-torpaq bürüyürdü. 

Dalbadal gurlayan top səslərinin aləmi bürüyən gurultusu 

Tehranda gözlənilməyən və faciəli bir çaxnaĢmanın düĢməsinə sə-

bəb olmuĢdur.Tehran küçələri bu vəhĢi təcavüzün sonunda cəsəd-

lərlə dolu bir hərb meydanına çevrilmiĢdir. 

Nə vardı, nə olurdu? Qudurğancasına davam edən və za-

vallı xalqı hədəf alan bu qaniçənlik nə idi? Ġranın paytaxtı Teh-

randa neftin səbəb olduğu bir iğtiĢaĢ baĢ vermiĢdir... 

ÇevriliĢlərin qanunu yoxdur, çevriliĢ çevriliĢdir. Ġçməyə qan 

axtarar! Və bunun üçün də baĢ verdiyi hər bir yerdə bir cani, qan-

içən bir canavar tapar. Budur Tehranda da belə bir canavar var. Bu-

nun adı Lyaxovdur. Bu canavar ruhlu adam Ġran ordusuna təlim 

verən rus zabitlərindən olan və haqqında çox danıĢılan bir polkov-

nikdir. Bu polkovnik Ġran əsgərlərinə təlim verməklə məĢğul idi. O, 

Tehran küçələrini günahsız xalqın qanına bulayacaq xüsusi əmrlər 

verir, tabeliyindəki əsgərləri məsum xalqın üstünə saldırırdı... 

Tehrandakı iğtiĢaĢ qısa zamanda Milli Məclisi yerlə yeksan 

etmiĢ, top mərmiləri bu möhtəĢəm binada sağ bir yer qoymamıĢdı. 

Lakin Lyaxovun tabeliyindəki Ġran topçusu buna baxmayaraq, 

alov püskürən lülələri bu tarixi binanın dağıntıları üzərindən uzaq-

laĢdırmırdı. Bu bombardman Ġranın milli iftixar mənbəyi olan əsər-

lərin mühüm bir hissəsini yerlə yeksan etmiĢdi. 

Tehran, tarixinin bəlkə də ən qorxunc gününü yaĢayırdı. Bir 

rus polkovnikinin əmri altında olan iranlı əsgərlər, yad bir koman-

dandan aldıqları əmrlərlə vətəndaĢlarını, qan qardaĢlarını öldürür, 

milli əsərlərini vəhĢi bir intiqam hissi ilə məhv edirdilər... 
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 Tehranın səmalarını topların uğultusu inlədərkən, kazak sü-

variləri də Ģəhəri darmadağın edirdilər. Polkovnik Lyaxovun baĢ-

çılığı altında əsgərlər top mərmiləri ilə yerlə yeksan edilmiĢ Milli 

Məclisə gedərək, bombardmandan nə yollasa canını qurtara bilən 

deputatları həbs edirdilər. 

Bombardmanla birlikdə Ģəhərdə baĢlayan çaxnaĢma, kazak 

əsgərlərinin qaniçəncəsinə hücumları ilə insanın tüklərini biz-biz 

edən qorxunc bir mənzərə yaratmıĢdı. Tehran xalqı canavar bir ko-

mandirin tabeliyində olan qardaĢlarından, öz əsgərlərindən qaçır, 

ölməmək üçün Ģəhəri tərk edir, dağlara sığınırdılar. Lakin hər biri 

canavara dönmüĢ əsgərlər bu biçarə xalqı yenə sağ buraxmaq is-

təmir, öldürür, öldürür, öldürürdülər... 

1908-ci il noyabrın 26-da baĢlayan bu çevriliĢin səbəbi nə 

idi? Necə olur ki, bu rus polkovniki təlim keçmək üçün tabeli-

yinə verilmiĢ iranlı əsgərlərə qan qardaĢlarını öldürtdürürdü? 
Zahirən çevriliĢ mənzərəsini xatırladan bu hadisənin iç-üzü tam 

baĢqa idi. Bu çevriliĢ medalyonunun tərs tərəfi neft qoxurdu. Bir 

sözlə hər tərəfdən neftin çirkli rəngi görünürdü. 

Bəli! Bu çevriliĢin əsl səbəbkarı neft idi... 

Neft XX əsrin ən qiymətli xam maddəsi... Dünyanın ən 

qüdrətli və rəqibsiz xam maddəsi halına gətirildikdən sonra, neftin 

çıxdığı hər bir yerdə iğtiĢaĢlar, qətllər, hökumət çevriliĢləri bir-bi-

rini əvəz etmiĢdir. Neftə sahib ölkələrin xalqları heç bir zaman ra-

hat nəfəs almamıĢdı... Ġran da bu ölkələrdən biri və bəlkə də birin-

cisi idi. Bu maddə Ġranda kəĢf edildikdən bəri Ġran rahatlıq və 

dinclik nə olduğunu bilməmiĢdi. Ġranın son əsrlər tarixi neft üzün-

dən meydana çıxan bir çox iğtiĢaĢların, qətllərin və çevriliĢlərin, 

hətta hökumət dəyiĢikliklərinin Ģahidi olmuĢdur. 

Bütün bu iğtiĢaĢların, qətllərin sonunda isə minlərlə iranlı nə-

dən öldüklərini bilmədən dünyadan köç etmiĢ, Ġranda qardaĢ qar-

daĢı qırmıĢdı... 

Ġranda bu səfər baĢ verən iğtiĢaĢ, Ġran tarixi üçün bir üz qarası 

idi. Çünki, Milli Məclisin topa tutulması, xalqın qətlə yetirilməsi 
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əmrini polkovnik Lyaxova verən, Ġran Ģahının özü idi. Yəni bu 

əmr Məhəmmədəli Ģah tərəfindən verilmiĢdir. 

Tehranda baĢlayan bu iğtiĢaĢın səbəblərini anlamaq üçün bir az 

gerilərə, Nəsrəddin Ģahın dövrünə nəzər salmaq gərəkdi. Ancaq bu 

zaman Ġranda davam etməkdə olan ixtiĢaĢların iç-üzü açıla bilər. 

26 noyabr 1908-ci il ixtiĢaĢı, taxta oturan türk soylu bir Ģahı 

taxtdan endirmək və yaxud hər hansı bir səbəbdən meydana gəl-

məmiĢdi. Bu ixtiĢaĢ Ġran torpaqları üzərində öz iqtisadi hakimiy-

yətini qurmaq istəyən neft sahibkarlarının əməlləri idi. Ġranda bu 

hadisələr cərəyan edərkən artıq neft cahanĢümül gücə və qüdrətə 

malik olduğunu sübut etmiĢ bir maddə idi.  

Əgər diqqət etsək görərik ki, 1900-cu illərdə neft bugünkü qə-

dər məĢhur bir maddə deyildi. Lakin onun gələcək uğurlarının ar-

tıq diaqnozu qoyulmuĢdu. Bu diaqnoz belə idi: Neft dünyanı ida-

rə etmək qabiliyyətinə malik bir qüvvədir. 

XX əsrin adı dillərdən düĢməyən ən qüdrətli maddəsi-neft... 

Bu gün dünyaya hakim olan maddə budur. Neft neçə dövlətləri 

əlində oyuncaq və alət halına gətirmiĢdi. Neft irili-xırdalı neçə-

neçə dövlətlərə istiqlal verdiyi kimi, taxt-tac sahiblərini də qoca 

imperiyaları ilə bir yerdə məhv etmiĢ cahanĢümül bir qüdrətdir. 

Neft bir çox dövlət və hökumət baĢçılarını da vaxtsız olaraq dün-

yadan köçürtmüĢdü. Neft, dünyanın nizamını tənzimləyən baĢlıca 

qüvvədir. Bu gün müharibələr onunla aparılır... Bütün texnikanın 

hərəkəti onunla təmin olunur. Ġnsanların və mədəniyyətlərin rifah 

və inkiĢafında birinci planda yenə də neft durur. 

Mədəniyyətlərin inkiĢafında hüdudsuz təsirlərə malik olan və 

həmiĢə birinci olan nefti əldə etmək üçün, ağıla gəlməyən qaranlıq, 

qarıĢıq və qeyri-insani yollara müraciət edilir. Nefti əldə etmək 

üçün nəhənglər arasında aparılan mübarizələr qorxuncdur. Neft 

səltənətini davam etdirmək üçün edilən təĢəbbüslər, XX əsr dedi-

yimiz və mədəni vəsfini verdiyimiz dünyamız üçün üz qızardıcıdır. 

Neft uğrunda mübarizədə insan dediyimiz ünsürün zərrəcə qiyməti 

yoxdur. Neft bugünkü möhtəĢəm mövqeyini, qan dəryaları üzərin-

də bina etmiĢ qorxunc bir qüvvədir! Neft uğrunda axan qanlar, 
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neftdən möhtəĢəm yeni bir qüdrət tapılmadıqca axmaqda davam 

edəcək və neftə sahib olmaq istəyən dövlətlər bu qorxunc mübari-

zədə insanları məhv etməkdə bir-birləri ilə yarıĢacaqlar! 

Ġngiltərənin XX əsrdə yetiĢdirdiyi ən dəyərli dövlət xadimi 

olan Çörçill, 1936-cı ildə, Ġngiltərə parlamentinin aĢağı palatasın-

da neft və Ġngiltərənin mənfəətləri müzakirə edilərkən neftin əhə-

miyyəti haqqında dediyi bu sözləri bütün dünyaya bəyan etdi: “Bir 

damla neft bir damla qandan daha qiymətlidir” və yenə Birinci 

Dünya müharibəsində Fransanı və müttəfiqlərini zəfərə çatdırmaq-

da böyük xidmətləri olan Klemanso Amerika prezidenti Vilsona 

göndərdiyi bir teleqrafda eynilə bunları yazırdı: 

“Əgər müttəfiqlər müharibəni udmaq istəyirlərsə, Fransanın qa-

na möhtac olduğu qədər neftə də möhtac olduğunu bilməlidirlər.” 

Bəli...Bu misalları çoxaltmaq da olar. Lakin misalları çoxalt-

maq bizi mövzudan uzaqlaĢdıra bilər. Onun üçün də əsas hadisə-

dən danıĢmaq daha doğru olardı. Ġrəlidəki səhifələrdə hadisələrin 

necə cərəyan etdiyini müĢahidə etdikdən sonra neft haqqında daha 

geniĢ bir məlumata sahib olacağıq. 

Biz burada neftin necə çıxarıldığını, necə emal edilib dünya ba-

zarına çıxarıldığını tədqiq etməyəcəyik. Sadəcə, neftin dünya siya-

sətinə necə hakim olduğunu, bu hakimiyyət uğrunda aparılmıĢ müba-

rizələri göstərməyə çalıĢacağıq. Bu əsərdə nəhəng Ģirkətlərin – “Stan-

dard Oyl” ilə “Royyal Datç-ġell Qrup”un bazar əldə etmək üçün 

necə mübarizə apardıqlarını nəzərinizə çatdıracağıq. Biz bu əsərdə 

Rusiyanın, Ġngiltərənin, Amerikanın, Almaniyanın, Fransanın siyasə-

tinə hakim olan neftin təsbit və təsvirinə çalıĢacağıq. Biz bu 

nəhənglər mübarizəsinin sonunda dövlətlərin necə darmadağın 

olduğunun, dünya xəritəsinin yenidən necə tənzimləndiyinin Ģahidi 

olacağıq. Oxucu bu yazıları oxuyarkən, dünyanı idarə edənlərin 

kimlər olduğunu bütün çılpaqlığı ilə anlayacaq və hökm çıxaracaqdır. 

Oxuyacaqlarınız heç də bir xəyal məhsulu deyildir. YaĢanmıĢ 

və yaĢanmaqda olan bu mübarizənin insafsız, mərhəmətsiz səhifə-

lərindən ibarətdir. 
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BĠR ÖLKƏ BAġÇISININ ÖLDÜRÜLMƏSĠ 

 

 

1920-ci ildə Amerika BirləĢmiĢ ġtatlarında Respublikaçılar 

Partiyası iqtidarda idi. Ġqtidar partiyasının sədri isə ölkə siyasətini 

çox gözəl bilən Hardinq idi. Neft iĢlərindən bir az baĢı çıxanlar 

Respublikaçılar Partiyasının seçkilərdəki məsrəflərinin Rokfelle-

rin qurduğu nəhəng neft Ģirkəti olan “Standard Oyl” tərəfindən 

ödənildiyini bilirlər. “Standard Oyl” bu baxımdan Amerikanın 

daxili və xarici siyasətində böyük nüfuza malik idi. 1920-ci illərdə 

isə bu Ģirkət, Amerikanın daxili və xarici siyasətini tamamilə əlin-

də saxlayıb, öz mənafeyi istiqamətinə yönəldirdi... Seçkilərdə 

“Standard Oyl”un dəstəklədiyi Respublikaçılar Partiyasının na-

mizədi Hardinq, prezident olar olmaz, ilk iĢi bu Ģirkətin idarəçilə-

rindən olan Huqheusu xarici iĢlər üzrə müĢavir təyin etmək oldu. 

Bu təyinat ilə “Standard Oyl” Amerikanın xarici siyasətində söz 

sahibliyi əldə etdi. O illərdə Amerika BirləĢmiĢ ġtatlarının Ağ Ev-

dən deyil, “Standard Oyl”dan idarə edildiyini söyləsək, zənn edi-

rik ki, o qədər də böyük mübaliğəyə yol vermərik. 

“Standard Oyl” prezident Hardinqin yaĢadığı 1923-cü ilə 

qədər Amerika BirləĢmiĢ ġtatlarında hakimi mütləq və Hardinq 

də, bu Ģirkətin icraedici aləti rolunu oynadı. Almanya tərəfindən 

Birinci Dünya müharibəsinə girməyə məcbur edilən və məĢhur 

Monro doktirinasını tərk edən Amerika BirləĢmiĢ ġtatları, dünya 

siyasətində təsirli bir ünsür, qüvvətli-qüdrətli bir dövlət olmaq is-

təyirdi. Lakin “Standard Oyl”un öz neft mənfəətləri istiqamətin-

də etdiyi müdaxilələr buna mane olurdu. Bu müdaxilələr, Amerika 

xarici siyasətinin zəifləməsinə, hədəfdən uzaqlaĢmasına, dolayısı 

ilə prezident Hardinqin reytinqdən düĢməsinə səbəb olurdu. Nə-

hayət, elə bir an gəldi ki, Hardinq “Standard Oyl”un müdaxi-

lələrinə əhəmiyyət vermədi və baĢqa sözlə desək bu nəhəng Ģirkətə 
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arxasını çevirdi. Və...bu andan etibarən, amerikalı prezident Har-

dinq öz taleyini yalnız özü təyin etmiĢ oldu. 

“Standard Oyl” böyük vəsait hesabına iqtidara gətirdiyi bir 

Ģəxsin birdən- birə ondan üz çevirməsinə və dünya neft siyasətin-

dəki mövqeyindən uzaqlaĢdırılmasına göz yummaq niyyətində de-

yildi. Hardinqə təzyiqlər baĢlandı. Lakin prezident özünü bütün 

təzyiqlərə qarĢı qoymuĢdur. Lakin artıq çox gec idi. O qədər gec 

idi ki, baĢına gələcəkləri dəyiĢdirmək üçün edə biləcəyi heç bir Ģey 

qalmamıĢdır. 

“Standard Oyl” Amerika BirləĢmiĢ ġtatlarının əsas güc struk-

turlarına yerləĢdirdiyi adamlara tamamən hakim idi. Prezident 

Hardinq “Standard Oyl”u dünya neft inhisarçılığına aparan yol-

da ya dəstəkləyəcək, Amerika dövlətinin ordusunu, donanmasını, 

hava qüvvələrini bu Ģirkətin siyasətinə yardımçı edəcək və yaxud 

da taleyinə boyun əyəcəkdi. 

Prezident Hardinq, “Standard Oyl” dan gələn əvvəl müla-

yim, sonra isə hədələyici təklifləri Amerika BirləĢmiĢ ġtatlarının 

mənfəətlərinə zidd olduğu üçün rədd etmiĢdi. Bu arada edilən bü-

tün cəhdlər nəticəsiz qaldı. Hardinq “Standard Oyl” a qarĢı son 

sözünü söyləmiĢdi: Artıq neft inhisarçılarına xidmət etməyə-

cəkdir. Prezident Hardinqi belə bir manevr etməyə sövq edən 

səbəblərin kökündə nəyin dayandığını müəyyən etmək mümkün 

deyildir. Lakin “Standard Oyl” un prezidentə etdiyi müdaxilələri 

və təzyiqləri də nəzərdən qaçırmamalıyıq. Hər nə olursa olsun, 

Hardinqin qərarının və bu qərarın icrası zamanı aparacağı müba-

rizəsinin ona çox baha baĢa gələcəyi də bir həqiqət idi. Lakin, bu 

mübarizənin sonunda Hardinq artıq məğlub olmuĢ, həyatını itir-

miĢdi. Prezident Hardinq, Ģirkətə müqavimət göstərmək qərarını 

verdikdən, “Standard Oyl”a arxa çevirdikdən sonra Amerikanın 

daxili və xarici siyasətində əsaslı dəyiĢikliklər etdi. 

Hardinqin yeni siyasəti, Ġngiltərə və Avropa dövlətləri ilə 

dostcasına münasibətlər qurmaqdan ibarət idi. O Ġngiltərə ilə ixti-

lafa səbəb ola biləcək məsələlərdə çox diqqətli və həssas davranır-

dı. “Standard Oyl” prezidentin yeni siyasəti qarĢısında dünya neft 
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hakimiyyətinin əldən çıxdığını görüncə, prezidentə qarĢı olduqca 

sərt, lakin gizli bir mübarizəyə qərar verdi. “Standard Oyl”un 

baĢladığı bu mübarizə həqiqətən də çox qorxunc idi. Prezidentin 

əleyhinə baĢladılan mətbuat davası xalqın Hardinq haqqındakı 

müsbət yönlü fikirlərinin dəyiĢməsinə səbəb oldu. Hardinq, sanki 

hər tərəfdən çevrə içinə alınmıĢdır. Etimad etdiyi, güvəndiyi insan-

lar getdikcə onun ətrafından çəkilirdilər. Onun öz sözləri ilə desək 

ətrafını bir xəyanət Ģəbəkəsi sarımıĢdı. Amerika prezidenti o hala 

gəlmiĢdi ki, ətrafındakı insanlardan sıxılır, onlardan qaçır, hamı-

dan gizli xəlvət bir guĢəyə çəkilmək istəyirdi. ĠĢ o yerə gəlib çatdı 

ki, Amerika BirləĢmiĢ ġtatlarının birinci Ģəxsi VaĢinqtonu bir 

müddət üçün tərk etməyə və bütün bu təzyiqlərdən, ətrafındakı 

düĢmən hesab etdiyi insan çevrəsindən qurtulmaq üçün heç kim-

səyə xəbər vermədən uzaqlaĢmağa, heç olmasa bir müddət dincəl-

məyə qərar verdi. Prezidentin getdiyi yeri hələ heç kimsə bilmirdi. 

Təbii ki, bir neçə yaxını istisna olunmaqla. Bir neçə yaxınından bi-

ri “Standard Oyl”un icraedici Ģəxslərindən birisi olan Dauqhtery 

idi. Prezident Amerika BirləĢmiĢ ġtatların Ģimalına istirahət etmə-

yə getmiĢdir. Lakin bu gediĢ onun sonu oldu. Prezidentin yeri öy-

rənildikdən bir-iki gün sonra, Amerikadakı xəbər agentliklərinin 

və qəzetlərin telefonları dayanmadan çalır, teleqraflar dünyanın ən 

uzaq məmləkətlərinə məĢum bur xəbəri çatdırırdı. Bu xəbər, Ame-

rika prezidenti Hardinqin ölüm xəbəri idi. 

Prezident nədən ölmüĢdür? Gerçək əcəlin önündən heç kim-

sə qaça bilməz. Lakin bu vaxtsız ölüm də normal qəbul edilə bil-

məz. Agentliklər və qəzetlər Hardinqin ani ölümünə zəhərli bir bö-

cək diĢləməsinin səbəb olduğunu rəsmi olaraq bildirsələr də, ölüm 

anında prezidentin yanında “Standard Oyl” neft Ģirkətinin məsul 

Ģəxslərindən biri olan Dauqhterynin olması, bir çox dedi-qodulara 

yol açmıĢdır. Bu ittihamlar qarĢısında isə Dauqhtery susmağa 

üstünlük verirdi. Lakin bu vaxt susmayan və səsini dünyaya yayan 

birisi də vardı. Bu, Ģübhəsiz ki, prezidentin arvadı idi. O, ittiham 

edirdi. Həqiqətən də xanım Hardinq keçirtdiyi bir mətbuat kon-

fransında prezidentin bir zəhərli böcək ucbatından öldüyünü kə-
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dərli Ģəkildə bəyan edən rəsmi mənbələrin bəyanatını qəti Ģəkildə 

rədd etmiĢdi. Xanım Hardinq bununla kifayətlənməmiĢ, aləmi 

vəlvələyə salan bir ittihamla da çıxıĢ etmiĢdi. Bu ittihama görə, əri 

zəhərli bir böcək tərəfindən zəhərlənib ölməmiĢ, boyun əymək 

istəmədiyi bir neçə Ģirkət tərəfindən zəhərləndirilib öldürülmüĢdür. 

Bu iddia çox qorxunc idi. Görəsən prezidentin arvadı hansı 

Ģirkətlərdən bəhs edirdi? Açıq aydın olmasa da Hardinqin ar-

vadının üstüörtülü Ģəkildə ittiham etdiyi müəssisə ərinə prezident-

lik qapılarını açan Ģirkət, yəni “Standard Oyl” idi. 

Lakin qəribədir ki, ortaya atılan bu iddiaya və ölənin Amerika 

BirləĢmiĢ ġtatlarının prezidenti olmasına baxmayaraq, heç bir 

tədbir görülmədi. Rəsmi strukturlar, Amerika BirləĢmiĢ ġtatlarının 

Ədliyyə Nazirliyi sanki bu ittihamı eĢitmədi və heç bir reaksiya 

vermədi. Bununla da, neft uğrunda ölən milyonların sırasına bir 

prezident də əlavə olundu. 
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“ROYYAL DATÇ – ġELL QRUP” 

NECƏ QURULDU? 

 

 

Neft ətrafında cərəyan edən bu qorxunc mübarizə zaman-za-

man Ġngiltərə ilə Rusiyanı, Almaniyanı, Amerikanı qarĢı qarĢıya 

qoymuĢdur. Lakin bu mübarizədə Ġngiltərənin daimi rəqibi Ameri-

ka BirləĢmiĢ ġtatları idi.  

Bugünkü Ġngiltərə Ġmperiyası əgər bu gün bir neft imperiyası 

olaraq qəbul edilirsə, ingilislər bunun üçün Ġndoneziyada vəzifə 

borcunu yerinə yetirərkən dərin zəkası və bəxtinin köməkliyi ilə 

“Royyal Datç” (sonradan “Royyal Datç-ġell Qrup” adını aldı) 

neftçıxartma Ģirkətinin baĢına keçən ser Henri Vilhelm Aqustus 

Deterdinq adlı bir yəhudiyə borcludur. 

Bu adam Hollandiyanın mərkəzi Amsterdam Ģəhərində sadə 

bir yəhudi ailəsində anadan olmuĢdur. Ailənin maddi durumunun o 

qədər də yaxĢı olmaması Deterdinqin mütəmadi olaraq təhsil 

almasına mane olurdu. Bütün təhsili Hollandiyada kasıb ailələr 

üçün açılmıĢ olan milli məktəblərdən öyrəndiklərindən ibarət idi. 

1874-cü ildə, hələ uĢaq ikən iĢləmək məcburiyyətində qalmıĢdı. 

Bu vaxt Amsterdamda fəaliyyət göstərən “Tvensch Bank Were-

ening”in keçirtdiyi müsabiqədə iĢtirak etdi və bu müsabiqəni asan-

lıqla qazandı. Deterdinq ilk iĢ fəaliyyətinə belə baĢladı. Deter-

dinq ayda 20 florin maaĢla iĢə baĢladığı “Tvensch Bank Were-

ening”də çalıĢqanlığı və kəskin zəkası ilə fərqləndi. 1888-ci ilə qə-

dər bu bankda çalıĢan Deterdinq, eyni ildə Hollandiyanın ən bö-

yük və ən mühüm bankı olan “Handel Matschappy Bank”ın elan 

etdiyi müsabiqədə iĢtirak etdi. Fitri zəkası və çalıĢqanlığı ilə gənc 

Deterdinq müsabiqədən keçərək iĢə baĢladı və çalıĢqanlığı ilə 

dərhal rəislərinin nəzər-diqqətini cəlb etdi. Onu, hələ 23 yaĢında 

ikən bankın mühüm Ģöbələrindən biri olan Sumatraya müdir təyin 
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etdilər. Burada iĢə baĢlayan Deterdinq çalıĢqanlığı ilə orada da 

fərqləndi. Bu arada, o, Sumatrada neft axtaran “Royyal Datç 

ġirkəti”nin Ġdarə Heyətinin sədri Kesslerin nəzəri diqqətini cəlb 

etdi. Kessler ona öz Ģirkətində vəzifə təklif etdi. Deterdinq 

düĢünmədən bu vəzifəni qəbul edərək, “Royyal Datç ġirkəti”ndə 

çalıĢmağa baĢladı. Elə bu tarixdən də Deterdinqin taleyi dəyiĢdi. 

Təbii ki, elə bu vaxt ingilis-holland iĢbirliyi halında çalıĢan neft 

Ģirkətlərinin də taleyi dəyiĢdi. Deterdinq 1892-ci ildə “Royyal 

Datç ġirkəti”nin Sumatra BaĢ müfəttiĢliyinə təyin edildi. Bu 

təyinat, özü üçün də, Ģirkətin irəliləməsi üçün də mühüm bir addım 

idi. 1892-ci ildən 1897-ci ilə qədər Sumatra BaĢ müfəttiĢi vəzifə-

sində olan Deterdinq, Ģirkətin Sonda adalarındakı Ģöbəsinə müdir 

təyin edildi. 

Deterdinq Penanqdakı idarəsində çalıĢarkən, “Royyal Datç 

ġirkəti”nin Ġdarə Heyətinin sədri Kessler onunla görüĢmək üçün 

qəflətən Penanqa gəldi. “Royyal Datç ġirkəti”nin və ingilis-

holland birliyinin gələcək taleyində, daha dəqiq desək, ingilis neft 

imperiyasının meydana gəlməsində mühüm bir rol oynayan bu gö-

rüĢdə nələrin danıĢıldığını dəqiq bilmirik. Lakin bununla bərabər, 

Kesslerin Penanqdan mühüm qərarla ayrıldığına Ģübhə yoxdur. 

Bütün bunlara baxmayaraq, Deterdinq ilə Kessler arasında, bir 

neft Ģirkətinin kiçik bir idarəsində cərəyan edən bu görüĢün keçi-

rildiyi anda “Royyal Datç ġirkəti”nin kassaları bom-boĢdu və 

Ģirkət iflasa uğramaq qarĢısında idi. 

Kessler Ģirkətin gələcək durumu ilə bağlı tamamilə ümidsiz 

idi. Bir neçə dəfə Ģirkəti bağlamağı da düĢünmüĢdü. Lakin hər dəfə 

də bu fikirdən vaz keçmiĢdi. Kessler məhz elə bu böhranlı zaman-

da Penanqa Deterdinqi görməyə getdi. Bu görüĢün üstündən qısa 

bir müddət keçdikdən sonra Ģirkət Deterdinqin tövsiyəsi ilə ciddi 

fəaliyyətə baĢladı. Bu çox cəsarətli bir addım idi və Ģirkət hər cür 

çətinliyi göz altına alaraq, Ģirkətin 500.000 florilik aksiyasını baza-

ra çıxartdı. Elə bu vaxt Ģirkətin Sonda adalarında apardığı qazma 

iĢlərindən müsbət nəticə əldə edildi. Neft yataqları tapılmıĢdır, özü 

də ki, çox zəngin bir neft yataqları. Neftin tapılması xəbəri bir an-
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da hər Ģeyi dəyiĢdirdi. Artıq pis və böhranlı günlər geridə qalmıĢdı. 

Ġxrac edilən aksiyalar sürətlə satıldı. ġirkətin taleyi dəyiĢmiĢdi. Ta-

pılan neft üzündən Ģirkət 8% qazanc əldə etdi. ġirkətin aksiya-

larının qiymətinin yüksəlməsi neftin çox yaxĢı satılmasına və 

Ģirkətin kassalarının pulla dolmasına səbəb olurdu.Elə bu vaxt 

Ģirkətin Ġdarə Heyətinin sədri Kessler birdən-birə xəstələndi və bir 

müddət sonra vəfat etdi. Əgər bu ölüm bir neçə ay əvvəl olsaydı, 

Ģirkət mütləq iflasa uğrayardı. Lakin indi belə bir təhlükə gözlənil-

mirdi. Çünki Ģirkətin kassaları dop-dolu idi və hər gün də bu qa-

zanc artmaqda davam edirdi. 

Kesslerin vəsiyyətnaməsi açıldiğı zaman, hər kəs, bütün hissə-

darlar heyrət içində qaldılar. Kessler öz vəsiyyətnaməsində onun 

yerinə keçəcək adamın Deterdinq olmasını istəyirdi. Buna baxma-

yaraq, Ġdarə Heyəti buna o qədər də asanlıqla qərar vermədi. Uzun 

və mübahisəli müzakirələrdən sonra, nəhayət Kesslerin vəsiyyə-

tinin yerinə yetirilməsinə qərar verildi. Beləcə, Deterdinq ingilis-

holland sərmayəsi ilə meydana gəlmiĢ “Royyal-Datç” neft Ģirkə-

tinin Ġdarə Heyətinin sədri oldu. Deterdinq yeni vəzifəsini təhvil 

alanda, Ģirkətin kassalarında beĢ milyon florin vardı. Bu pul ilə çox 

iĢlər qurula biləcəyini bilən Deterdinq, böyük bir layihə tərtib 

etmək qərarına gəldi. Deterdinqin xəyalında qurduğu və tətbiqinə 

qərar verdiyi layihə doğrudan da böyük bir plan idi. Əgər Ģirkət bu 

layihənin tətbiqinə müvəffəq olmasa, iflas edəcəkdi. Lakin Deter-

dinq hesabları ən incə təfərrüatına qədər müəyyən etmiĢ, müvəffə-

qiyyətsizlik ehtimallarını heçə endirdikdən sonra buna qərar ver-

miĢdi. Deterdinqin düĢündüyü bu nəhəng planın əsasını bu günə 

qədər dünya neft hakimiyyətini əlində saxlayan və bu hakimiyyəti 

əlindən qaçırmamaq üçün bütün imkanlarını səfərbər etmiĢ Ame-

rikanın “Standard Oyl” neft tresti ilə Uzaq ġərq bazarlarında mü-

barizə təĢkil edirdi. Deterdinq bu mübarizədə mütləq udacağına 

inanırdı. Doğrudan da o, bu mübarizədən qalib çıxdı və “Standard 

Oyl” neft trestini iflasa uğratdı. Deterdinqin bu planı iqtisadi 

sahədə bir hərb planı idi. 
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Deterdinq bu gücü haradan tapmıĢdı? Onu bu mübarizəyə 

sövq edən səbəb nə idi? Bu mübarizəni “Standard Oyl” tres-

tinə qarĢı necə aparacaq? Uğura necə çatacaqdı? Bütün bu su-

allar Ġdarə Heyətinin və Ģirkətə pul yatırtmıĢ bir çoxlarının yuxu-

sunu qaçırmıĢdı. Bir çoxları bu nəhəng layihənin tətbiqi zamanı 

Ģirkətin iflasa uğrayacağını açıqca söyləyirdilər. Lakin bütün bu 

təzyiqlərə, tənqidlərə və narahatlıqlara baxmayaraq, Deterdinq 

özünü çox soyuqqanlı aparır və onlara belə bir təminat verirdi: 

“Mübarizədə mütləq qalib gələcəyik”. 
Deterdinqi bu mübarizəyə sövq edən amilin ingilis sərmayəsi 

olduğuna heç bir Ģübhə yox idi. Çünki o, ingilis banklarının Orta 

və Uzaq ġərqə qoyduqları sərmayənin miqdarını bilirdi. Sonra 

Deterdinq bu müəssisələrlə ayrı-ayrılıqda, müxtəlif Ģəkillərdə və 

müxtəlif zamanlarda təmas qurmuĢ, onların dəstəyini qazanmıĢdı. 

Ġngilislərin bir imperiya qurmaq mübarizəsi apardıqlarını Deter-

dinq çox gözəl bilirdi. O bütün bunları bildiyi üçün də mübarizəyə 

qərar vermiĢdi. Deterdinq bilirdi ki, ingilislər onu xüsusilə, 

Ġngiltərənin mənafeyi üçün yalqız buraxmayacaqlar. Deterdinq 

həqiqətən də doğru düĢünürdü. Həqiqətən də irəlidə görüləcəyi ki-

mi, ingilislər ən ümidsiz hallarda belə bu bölgələrə pul yatırtmaq-

dan vaz keçməmiĢlər. 

Deterdinqi bu mübarizəyə sövq edən səbəblərdən birisi ingilis 

lirəsi olduğu qədər ikinci səbəb əlində olan zəngin neft yataqların-

dan çıxarılan neftin ən böyük alıcısı olan Çin bazarları idi. Bəli, bu 

ikinci səbəb Deterdinqi mübarizəyə sövq edən amillərdən birisi və 

ən qüvvətlisi idi. 

Sonradan Ser adını alacaq və Əlahəzrət Ġngiltərə Kralı və 

Böyük Britaniya Ġmperiyasının Girdə NıĢanını daĢıyacaq olan bu 

adamı mübarizəyə sövq edən ən mühüm iki amili müəyyən etdik-

dən sonra hadisəni beləcə nəql edə bilərik. 
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ĠNGĠLĠS TĠCARƏT ĠMPERĠYASI 

 

 

Ġngiltərə kraliça Viktoria dövründən böyük bir həĢəmətlə və 

qüdrətlə dünya dənizlərinə hakim idi. Bu hakimiyyət yeni müstəm-

ləkələr zəbt etmiĢdi. Bu müstəmləkələr sayəsində isə dünyanın 

dörd bir tərəfindən toplanan var-dövlət ingilis adacıqlarına axırdı. 

Ġnsan ağlını baĢdan çıxaracaq bu zənginliklər içərisində Ġngiltərə 

imperiyanın təməlinin sağlam və prinsipial nəsillər tərəfindən bina 

edilməsini istəyir və bunun üçün də həssaslıqla çalıĢırdı. Ġngilislər 

çox gözəl bilirdilər ki, dənizlərə hakim olan millətlər dünyaya da 

hakim olurlar. Bu üstünlüyü və dünya hakimiyyətini əllərindən 

qaçırmamaq üçün nə mümkünsə etməyi, səhlənkarlığı, baĢısoyuq-

luğu onların apardığı siyasətə uyğun olmayan bir prinsip olaraq 

qəbul etmiĢlər. Beləcə bu prinsipin iĢığı altında ingilislər, admiral 

Nelsonun Trafalqardan bəri yenilməz olan donanmasının qüdrət 

və bəsirətini bu gün də göstərə bilərdilər. 

Ġctimai əsaslara görə mühafizəkarların baĢında həmiĢə bir 

Ģəxsiyyətin durmasına baxmayaraq, ingilislər, dünyadakı hər yeni-

liyi və irəli addımı böyük bir həssaslıqla izləyirdilər. Onlar yeni-

likləri qəbul etməkdə bir an belə tərəddüd göstərmirdilər. Edilən 

kəĢflərə xüsusi maraq göstərir və bütün yenilikləri əldə edirdilər. 

Ġngilislər bu yeniliklər çərçivəsində XIX əsrin ikinci yarısın-

dan etibarən neft ilə çox yaxından maraqlanmağa baĢladılar. Gali-

siyanın, Çexoslovakiyanın, Rumıniyanın, Osmanlı Ġmperiyasının, 

Ġranın neft sahələri onların hədəfləri sırasında idi. Çünki ingilislər 

neftin cahanĢümül əhəmiyyətini hələ o vaxtdan görmüĢlər və buna 

görə də tədbirlər hazırlamıĢlar. Ġngilislər dünyadakı neft sahələrini 

ələ keçirmək üçün yeni siyasi xətt götürdükləri və özlərini neft 

mübarizəsinin içərisinə atdıqları vaxt Amerikada “Standard 

Oyl”un qurucusu Rokfeller nefti kiçik ĢüĢələrə tökdürərək revma-
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tizm dərmanı kimi Amerikanın hər tərəfinə göndərərək satdırmağa 

çalıĢırdı. Rokfeller hələ neftin həqiqi qüdrətini o qədər də an-

lamırdı. 1860-cı illərdə cərəyan edən bu “Revmatizm dərmanı” 

satıĢı, Rokfellerin qüvvətlənməsinə və Amerikadakı neft sahələ-

rinə əl atmasına imkan verdi. XIX əsrin sonlarına doğru ingilislər 

ilə amerikalılar neft sahəsində qarĢı-qarĢıya gəldilər və beləcə o 

tarixdən bəri də dünya öz müqəddəratını neft sahibkarlarının əlinə 

təslim etdi. 

Ancaq Rokfeller neft bazarına ingilislərdən daha əvvəl gir-

məklə öz gücünü göstərdi və dünya miqyasında bir “Neft Ġmperi-

yası” qurmağa müvəffəq oldu. 
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ĠNGĠLĠSLƏR VƏ AMERĠKALILAR 

QARġI-QARġIYA 

 

 

XIX əsrin sonundan etibarən ingilislər ilə amerikalılar neft 

bazarında faktiki olaraq qarĢı qarĢıya gəldilər. Rokfeller, əvvəlcə, 

Uzaq ġərqdə özünə rəqib olan ingilis-holland birliyi “Royyal-

Datç” Ģirkətinin müvəffəqiyyətini gördükdən sonra, mübarizəni 

daha ciddi Ģəkildə davam etdirməyə qərar verdi. Mübarizə Çin 

torpaqlarında baĢladı. Deterdinq, Çini bir “Amerika bazarı” 

olmaqdan çıxartmaq və bir qitə böyüklüyündəki bu dövləti “ingilis 

bazarı” halına gətirmək üçün durmadan çalıĢırdı. Hər iki Ģirkət 

“Çin bazarı” üçün ölçüyə gəlməz bir mübarizəyə baĢladı. 

Rokfeller, əlində olan 900 milyon dollar ilə 5 milyon florin sər-

mayəli “Royyal-Datç” Ģirkətini, necə də olsa məğlub edəcəyini dü-

Ģünürdü. Lakin onun nəzərə almadığı nöqtə, Sumatranın Amerikaya 

nəzərən Çin bazarlarına daha yaxın olması idi. Bu səbəbdən də nə-

ticə onun düĢündüyü kimi alınmadı. Deterdinq, Çin bazarına yaxın 

olan neft sahələrindən əldə etdiyi nefti çox ucuz qiymətə satır, 

“Standard Oyl” isə Amerikadan nəql etdiyi neftini nəql etmə 

xərcini də əlavə etdikdə “Royyal-Datç”ın satdığı qiymətə verə bil-

mirdi. Yəni, arada bir qiymət fərqi vardır və bu fərq ilk andan eti-

barən təĢəbbüsü ingilislərin əlinə vermiĢdi. Amerikalılar bu durum-

da ingilislərlə rəqabət apara bilmirdilər və hər keçən gün “Standard 

Oyl”un satıĢları bu böyük Çin bazarında aĢağı düĢürdü. 

Rokfeller, müĢkül durumda qalmıĢdı və o dövrün 450 milyon-

luq Çin bazarının əlindən çıxması ilə razılaĢa bilmirdi. Rokfeller 

artıq ingilislərə qarĢı qiymət rəqabətində uduzmağa baĢlamıĢdı. 

Elə zamanlar olurdu ki, o nefti ziyanına satırdı. Lakin yenə də nə-

ticə əldə edə bilmirdi. Ġngilislər bu mübarizə üçün hər Ģeyi səfərbər 

etmiĢdilər. Çində yerləĢmiĢ olan missionerlər bu mübarizədə ingi-
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lisləri böyük səylə dəstəkləyirdilər və Rokfellerin bu mübarizəni 

uduzmasında böyük rol oynayırdılar. Çin bazarı əldən çıxmıĢdı və 

belə bir nəticənin alınmasında ingilis diplomatları da birinci də-

rəcəli rol oynamıĢdılar. Ġngiltərə, mübarizənin qazanılması üçün öz 

diplomatlarını səfərbər etmiĢdi. Hollandiyanın Xarici ĠĢlər Nazirli-

yi də bu arada boĢ dayanmamıĢdı. O da bütün imkanlarını səfərbər 

edərək bu mübarizədə Ġngiltərəyə kömək edirdi. 

Rokfeller, qiymət rəqabətinin nəticə vermədiyini görüncə, Çin 

bazarlarında yeni bir üsul tətbiq etməyə baĢladı. “Standart Oyl”dan 

alınacaq hər litr mazuta qarĢılıq əvəz olaraq bir lampa verdi və beləcə 

də əvvəlcədən itirdiyi milyonlarına yenilərini əlavə etdi. 

Rokfellerin bu mübarizə tərzi “Royyal-Datç”ın Ġdarə Heyəti-

nin üzvlərini çox pis qorxutdu. Onlar, Ģirkətin belə bir mübarizəyə 

davam gətirməyəcəyini, məğlub olaraq iflasa uğrayacağını zənn 

edirdilər. Məhz elə bu səbəb, Deterdinqi Ġdarə Heyətinin fövqəla-

də iclasını çağırmasına məcbur etdi. ġirkət içərisindəki ab-hava 

onsuz da gərgin idi. Ġdarə Heyətinin üzvləri Deterdinqi tənqid 

etməkdən çəkinmirdilər. Onların iddiasına görə, Ģirkət, əlindəki 

sərmayə ilə mübarizəyə davam edə bilməzdi. Mübarizə dərhal da-

yandırılmalı idi. Hətta Deterdinqi təhdid etdilər. Onlar Deterdin-

qə mübarizəni dayandırmadığı təqdirdə dərhal ümumi heyətin top-

lantıya çağırmasını və Ģirkətin məhvinə gedilməməsini qəti bir 

Ģəkildə təklif etdilər. Lakin Deterdinq, bütün bu qıĢqırıqlara, təz-

yiqlərə qulaq asmadı. Ġdarə Heyəti üzvlərinin təhqiredici sözlərinə 

təmkin nümayiĢ edirdi və sonunda qazandı. 

Deterdinq, Ġdarə Heyəti üzvlərinə mübarizənin onların qaza-

nacağına çox az qaldığını, müvəffəqiyyətin əldə tutulacaq bir ya-

xınlıqda olduğu halda mübarizəni dayandırmağın təhlükəli olduğu-

nu onlara anlatdı...Onlar da onun bu izahatını anlayaraq, Deterdin-

qin fikirlərini qəbul etdilər. Deterdinq, mübarizəni qazandı. Bun-

dan sonra ona yalnız bütün gücü ilə Rokfellerə qarĢı baĢladığı mü-

barizəni davam etdirmək qalırdı. Deterdinq belə də eylədi və bü-

tün imkanlarını ortaya qoyaraq Rokfellerin üzərinə getdi. Bu elə 

bir yürüĢ idi ki, neft tarixi bəlkə də bir daha beləsinə Ģahid olma-
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yacaqdır. Çox ucuz qiymətə neft satdı. Buna satdı da deyilə 

bilinməz, payladı! Bəli, havayı payladı. 

Bu qızğın mübarizənin sonunda Deterdinq Rokfelleri yerə 

vurdu. Bu mübarizə “Standard Oyl” neft trestinə milyonlarla dol-

lara baĢa gəldi. Buna baxmayaraq, müəyyən bir zaman üçün müba-

rizədən vaz keçdi və Çin bazarlarındakı yerini Deterdinqə verdi. 

Artıq “Royyal-Datç” Uzaq ġərqin neft bazarının tam hakimi 

oldu. 

“Royyal Datç” Rokfeller ilə apardığı mübarizədə itirdiyi flo-

rinlərini geri almaq üçün neftin qiymətini bir qədər yuxarı qaldırdı 

və düĢdüyü ziyanları beləcə çox qısa zaman içərisində kompensa-

siya etdi. Bundan sonra Deterdinq Orta ġərqdə tapılmıĢ neft ya-

taqlarının istismarını və satıĢını ələ keçirmək üçün müəyyən ad-

dımlar atmağı planlaĢdırmağa baĢladı. 
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“ROYYAL – DATÇ” ORTA ġƏRQDƏ 

 

 

Deterdinq Uzaq ġərqdəki müvəffəqiyyətindən sonra Orta ġər-

qə əl atdı. Tale bu adamın üzünə gülürdü. Hər girdiyi mübarizədən 

qalib çıxır və sərmayəsi artdıqca baĢqa neft sahələrinə əl atırdı. 

Deterdinq bu mübarizəni davam etdirərək dünyanın digər yer-

lərində neft çıxartmaq üçün yeni-yeni səlahiyyətlər alır və durmadan 

çalıĢırdı. 1900-cü illərə doğru, Deterdinqi Londonda gələcək Brita-

niya Neft Ġmperiyası müqaviləsini imzalayarkən görürük. 

Deterdinqin yeni neft ortağı özü kimi yəhudi olan lord Bers-

tid, yəni Marküs Samuel idi. 

Deterdinq bu anlaĢmanı imzaladığı gün, “Royyal Datç”ın 

əlində 8 milyon florin, hal-hazırda neft verən sahələrlə bərabər bir 

çox xam neft torpaqları da var idi. O vaxt isə, Rokfellerin sərma-

yəsi 1,5 milyard dollara yaxın idi. 

Deterdinq Samuel Marküs ilə olan müqaviləni o zaman üçün 

çox dahiyanə sayılan bir ideyasını gerçəkləĢdirmək üçün bağlamıĢ-

dı. Marküs Samuelin bir dəniz nəqliyyat Ģirkəti və bir neçə nəq-

liyyat gəmisi var idi. Deterdinqin ortaq olduğu firma “ġell Trans-

port and Trading Co” idi. Marküs Samuel bu nəqliyyat gəmiləri 

ilə Uzaq ġərqə səfərlər edir və oranın zəngin sərvətlərini Ġngiltərə 

və Avropa bazarlarına nəql edirdi. Deterding müqaviləni məhz bu 

gəmilərdən istifadə etmək üçün imzalamıĢdır. 

Marküs Samuelin gəmiləri artıq ticarət malı əvəzinə neft da-

Ģıyacaqdır. Bundan sonra iki yəhudi qurduqları bu imperiyanı Əla-

həzrət Ġngiltərə kralı və Britaniya imperatoruna hədiyyə edəcək-

dilər. Bu imperiyanın yeni adı isə, Ġngilis Neft Ġmperiyası idi. 

Ġki yəhudinin birləĢməsi ilə meydana gələn Ģirkətin yeni adı 

isə “Royyal Datç – ġell” oldu. 
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Deterdinq bu anlaĢmadan sonra özünü qüvvətli hiss etməyə 

baĢlamıĢdı. Bunda da haqlı idi. TəkbaĢına mübarizə apardığı anlar-

da belə o öz qüvvəsini sübut etməyi bacarmıĢdı. Ġndi daha da qüv-

vətli olduğu anlarda aparacağı mübarizələri əlbəttə ki, qazanacaq-

dır. Artıq Rokfellerdən heç bir qorxusu qalmamıĢdı. Beləcə bu 

nöqtədən hərəkət etməyə baĢlayan Deterdinq Rokfeller qrupu ilə 

amansız bir mübarizəyə baĢladı. Uzaq ġərqdən uzaqlaĢdırdığı 

“Standard Oyl” ilə Orta ġərqdə, sonra da Avropa bazarlarında 

rəqabətə və mübarizəyə baĢladı. Bu sahələrdə də oyunu qazandı. 

Ġndi onun hədəfi Amerika qitəsi idi. 

Avropada mübarizəni qazandıqdan sonra, onu Amerikada 

görürük. GeniĢ və çox zəngin neft sahələrində Deterdinq və Rok-

feller bəzən yan-yana və çox zaman qarĢı-qarĢıya və amansızcası-

na mübarizə edirdilər. Nəticədə, Deterdinq Amerika qitəsinə yer-

ləĢməyə müvəffəq oldu. Artıq Deterdinqin də Texasda neft sahə-

ləri vardır və hər keçən gün bu sahələrin hüdudları geniĢlənirdi. 

Deterdinq Amerikaya yerləĢərkən, bir tərəfdən də Latın Ame-

rikasını öz mənfəət mənbəyi etməyə çalıĢırdı. Deterdinq hər get-

diyi yerdə Rokfellerlə qarĢılaĢır və amansız mübarizədən sonra, 

Rokfellerin ondan əvvəl qurduqlarını məhv edərək əvəzinə öz 

hakimiyyətini bərqərar edirdi. 

Mübarizə əməlli-baĢlı qızıĢmıĢdı. Deterdinq, Amerika qitəsin-

dəki bütün müvəffəqiyyətinə görə, Rokfellerin Amerikada haki-

miyyətini qurmaq üçün məhv etdiyi amerikalı neft sahibkarlarına 

borclu idi. 

Deterdinq incə və qıvraq yəhudi zəkası ilə Rokfellerin məhv 

etməyə çalıĢdığı neft sahibkarlarına əl uzatdı. Bu, zahirdə bir dost 

əli idi. Əslində Deterdinq, Dünya Neft Ġmperiyasını qurmaq is-

təyirdi. Bu dost (!) əl, amerikan iĢ adamlarını fövqəladə dərəcədə 

mütəəssir etdi və Deterdinqə daha sıx dostluq telləri ilə bağlan-

malarına səbəb oldu. Deterdinq onlara sərmayə yardımı etdi və 

beləcə Rokfellerə qarĢı mübarizəni davam etdirdi. 
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DETERDĠNQĠN  

ORTA ġƏRQƏ ƏL ATMASI 

 

 

Deterdinq Amerikada neft uğrunda mübarizə apardığı sıralar-

da Orta ġərq və Avropada da dayanmadan neft axtarırdı. Bu məm-

ləkətlərdən, xüsusilə, Orta ġərqdə Ġranda neft çıxartmaq səlahiy-

yətlərini əldə etmək üçün çalıĢırdı. Bir baĢqa ingilis neft Ģirkəti 

olan “Burmah Oyl” da Deterdinqin bu fəaliyyətinin mərkəzi 

olaraq Orta ġərqdə çalıĢırdı. 

XIX əsrin sonlarında, bütün Avropa dövlətləri Orta ġərqdə 

Osmanlı Ġmperiyası hüdudları içərisində tapılan yeraltı sərvətlərə 

və həm də Ġrandakı çox zəngin neft ehtiyatlarına göz dikmiĢdilər. 

XIX əsrin sonlarında, dünyanın dörd böyük dövləti- Ġngiltərə, 

Almaniya, Rusiya və Fransa bu mübarizəyə atılmıĢdılar. Tarix ki-

tablarının “ġərq siyasəti” adını verdikləri bu mübarizənin mərkə-

zini neft təĢkil edirdi. 1854-cü ildə ilk öncə Qaliçyada tapılan neft-

dən sonra, Avropanın gözləri bu yeni və kirli rəngli yeraltı sərvətə 

dikilmiĢdi. Ġbtidai vasitələrlə qazılan neft quyuları üçün böyük mü-

barizələr cərəyan etməkdə idi. Bu dörd dövlət yer altından püskü-

rən neftin dəyərini bilir və onu əldə etmək üçün durmadan bir-biri 

ilə mübarizə edirdilər. Ġngiltərə Hollandiya Hindistanında (Ġndone-

ziya) bir Hollandiya Ģirkəti ilə müĢtərək neft axtarıĢlarına baĢla-

mıĢdı. Bununla bərabər bir neçə Ģirkət də Orta ġərqdə eyni məqsəd 

üçün çalıĢırdılar. Ġngilislərin Uzaq ġərqdə iki mühüm Ģirkəti vardı. 

Bunlardan biri, Kessler adında bir Ģəxsin rəhbərlik etdiyi neft 

Ģirkəti (Ġngilis sərmayəsi ilə birləĢdikdən sonra “Royyal-Datç” 

adını almıĢ Ģirkətdən söhbət gedir), ikincisi isə, “Burmah Oyl” 

adlı ingilis Ģirkəti idi.  

Bu Ģirkətin sərmayəsinin Ġngilis Entellijans Servisi ilə Dəniz 

Birinci Lordluğuna aid olduğu haqqında olduqca geniĢ qənaətlər 
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vardır. “Burmah Oyl” Osmanlı Ġmperiyasının hüdudları daxilində 

olan Ġraq və Ərəbistanın neft sahələri ilə Ġran neft sahələrində 

çalıĢır və bütün fəaliyyətini bu məntəqələrdə cəmləĢdirirdi. Bu sı-

ralarda, Osmanlı Ġmperiyası ilə Almanya arasında bəzi ticarət mü-

qavilələri imzalandı. 1886-cı ildən etibarən almanlar “Deutsche 

Orient Bank” ilə birlikdə, Almaniya və Avropanın bir çox məm-

ləkətlərində, Orta ġərqdə, Misir, Ġran və Osmanlı Ġmperiyası hü-

dudları daxilində müxtəlif Ģöbələr açmıĢ olan Fələstin Bankı vasi-

təsilə bu məntəqələrə və xüsusilə, Osmanlı dövlətinə sərmayə ya-

tırtmağa baĢladılar. Bu banklardan “Deutsche Orient Bank” inĢa-

sını üzərinə götürdüyü Anadolu və Bağdad dəmir yolları vasitəsilə 

Osmanlı Ġmperiyasına böyük sərmayə qoydu. Beləliklə Bağdad 

xəttinin inĢası baĢlandı. Əslində almanlar bu xətti, Mosul neft 

sahələrini əldə etmək üçün inĢa edirdilər. 

Beləcə, almanlar bu xətti inĢa edərkən, Ġranda kanadalı bir mü-

həndis səssiz-sədasız çalıĢmalara baĢlayır və AtəĢ məlakəsi Hör-

müzün məbədini tapmaq üçün tələb olunan icazəni alır. 
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ĠRANIN NEFT SAHƏLƏRĠNĠN  

ƏLDƏN ÇIXMASI 

 

 

Villiam Knot D’Arcy adlı kanadalı mühəndis London Ģəhə-

rinin müəyyən dairələrindən maliyyə yardımı əldə etdikdən sonra 

Nəsrəddin Ģahdan Ġranda arxeoloji araĢdırmalar aparmaq üçün 

icazə almıĢdır. 

Villiam Knot D’Arcy tarixdə “AtəĢ məlakəsi” kimi tanınan 

Hörmüzün öz qüvvət və qüdrətini neftdən aldığını bilirdi. Ar-

xeoloji tətqiqatlar adı altında aparılan bu araĢdırmalarda əsas məq-

səd Ġranda nefti tapmaq idi. Əslində bu arxeoloji tədqiqatlar onu 

zərrəcə maraqlandırmırdı. 

Kanadalı mühəndis Villiam Knot D’Arcy Ġranda neft axtardı-

ğı zaman, Ġranın daxili vəziyyəti də gərgin idi. “AtəĢ məlakəsi”nin 

yurdu olan Ġranda, istər ingilislər, istərsə də ruslar və almanlar 

qiyməti hər gün bir az artan nefti tapmaq və istismar etmək üçün 

amansız bir mübarizə aparırdılar. 

Nəsrəddin Ģahın mütləq hakimiyyətinin davam etdiyi Ġranda 

isə Fransanın da qatılması ilə sayı dördə qədər yüksəlmiĢ olan 

dünyanın böyük dövlətləri arasındakı mübarizə, hər gün artan bir 

sürətlə davam edir və bu talesiz məmləkət bir cahan mübarizəsinin 

mərkəzinə çevrilirdi. 

Rusiya Ġranda çox qüvvətli və qüdrətli bir təĢkilat quraraq bir 

çox imtiyazlar əldə etmiĢdir. 

Ġranın baĢ vəziri Əliəsfər xan qatı ruspərəst idi. Ruslar Əliəs-

fər xan sayəsində, Ġrana hərbi qüvvə gətirmiĢ, Ġran, ordusunun 

təlim və tərbiyəsini əllərinə almıĢdılar. Bu rus zabit heyəti içəri-

sində, xüsusilə, Ġran zabitlərini yetiĢdirmək vəzifəsini üzərinə 

götürən polkovnik Lyaxov, Ġran tarixində məĢum rolunu oyna-

mağa baĢladı. 
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Ġranda mövcudluğu sabit olan neft, hələ yer üzünə çıxarılma-

dan bu məmləkətdə dəhĢətli rolunu oynamağa baĢlamıĢdır... 

Nəsrəddin Ģah və Əliəsfər xanın ruspərəstliyi günü-gündən 

xalqın onlara düĢmən münasibət bəsləmələrinə səbəb olurdu. 

 ġahın və baĢ vəzirin bu hərəkətləri Ġranda böyük mənfəətləri 

olan ingilisləri zorla mücadiləyə sövq edirdi. Elə ingilislərin də 

istədiyi bu idi. Onlar üçün bundan münasib bir zaman tapıla bil-

məzdi. Ġngiltərə Entellijans Servisi və neft sahibkarlarının casusları 

dərhal fəaliyyətə keçdilər və hər bir vasitəyə müraciət edərək Ģah 

və baĢ vəzirin əleyhinə kəskin bir təĢviqata baĢlayaraq və müvəffə-

qiyyətə nail oldular. 

ġah və baĢ vəzir əleyhinə aparılan təĢviqatları Ġngiltərədə təh-

sil görmüĢ və ya görməkdə olan ziyalılar idarə edirdi və geniĢ xalq 

kütlələrini Ģaha qarĢı qaldırırdılar. Dövrün ən böyük alimlərindən 

olan ġeyx Cəmaləddin Əfqani də bu hərəkatı dəstəkləyənlər 

arasında idi. Hətta, hərəkatın bir növ lideri hesab edilirdi. Əliəsfər 

xanın, bütün bu hadisələr qarĢısında çarəsiz qaldığı və daha sərt 

tədbirlərə əl atdığı ingilislərin xeyrinə idi. Əliəsfər xanın gördüyü 

ən Ģiddətli tədbir, Ġranda xalqın çox sevdiyi, elminə hörmət etdiyi 

ġeyx Cəmaləddin Əfqanini ölkədən sürgün etdirməsi olmuĢdur. 

Lakin, bu tədbir də fayda verməmiĢ və Ģeyxin sürgün edilməsi 

xalqın ona olan düĢmənçiliyini daha da artırmıĢdır. Ġranda höku-

mət tamamilə çarəsiz vəziyyətdə idi. ġeyxin sürgün hadisəsi, on-

suz da qəzəblənmiĢ xalqın daha da coĢmasına səbəb oldu. Ġndi 

Ġranda hər an qarĢısı alınmaz iğtiĢaĢ baĢ verə bilərdi. 

Hökumət bütün bunları bilir, görür, lakin xalqın üzərinə daha 

çox getməyə ehtiyat edirdi. Əliəsfər xan, çox gözəl bilirdi ki, təd-

birləri bir az da sərtləĢdirsə, çevriliĢ qaçılmaz olacaqdır. Onun 

üçün, Əliəsfər xan, bir baĢqa yolu, xalqı sakitləĢdirmək yolunu sı-

namağı qarĢısına məqsəd qoydu. 

Ġran hökuməti, 1894-cü ilin may ayında Ģahın padĢahlığının 50 

illik ildönümü münasibəti ilə keçiriləcək möhtəĢəm Ģənliklərin 

hazırlığını görürdü. BaĢ vəzir xalqın bu Ģənliklərlə sakitləĢəcəyini 

ümid edirdi. Nəsrəddin Ģah da bu mərasimin təmtəraqlı keçməsini 
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arzu edirdi. Bu səbəbdən də Ģah, hazırlıqların hər bir xırdalığı ilə 

Ģəxsən özü məĢğul olurdu. Artıq hər Ģey, bütün hazırlıqlar tamam-

lanmıĢdır. Nəsrəddin Ģah da, baĢ vəzir Əliəsfər xan da hazır-

lıqlardan çox razı idilər və tədbir gününün gəlməsini gözləyirdilər. 

Mərasimin keçirildiyi günə təsadüf edən bazar günündən əv-

vəlki cümə günü Ģah adəti üzrə cümə namazını qılmaq üçün Əbdü-

ləzim məscidinə getmiĢdir. Yanında dövlətin məsul vəzifə sahiblə-

ri və həmiĢəkindən çox sayda mühafizəçiləri var idi. Bütün yollar 

kəsilmiĢ, fövqəladə tədbirlər görülmüĢdür. ġah da, baĢ vəzir də bir 

sui-qəsddən qorxurdular. ġah, cümə namazını belə bir ab-havada 

qıldıqdan sonra məsciddən çıxıb saraya gedirdi. Nəsrəddin Ģahı 

görmək üçün məscidin önündə toplaĢmıĢ xalq arasından gözlənil-

mədən bir adam çıxıb Ģahın üzərinə hücum etdi. Bu çıxıĢ o qədər 

anidən oldu ki, mühafizəçilər yerlərindən belə tərpənə bilmədilər. 

Adam dəlicəsinə Ģahın üzərinə cumdu və əlində tutduğu bir xən-

cərlə Ģahın harasına gəldi vurmağa baĢladı. ġah, bu gözlənilməyən 

təcavüzün sonunda elə yerindəcə öldü. Beləcə türk olan Qacar 

xanədanına məxsus bir Ģah sui-qəsdin qurbanı oldu. Qatil qaçmağa 

fürsət tapa bilmədi və dərhal həbs edildi. 

Molla Rza adlı qatil beləcə Ġran tarixinə adını yazdırdı. Molla 

Rzanın iĢlətdiyi cinayət, müasir Ġran tarixində, neft uğrunda iĢlən-

miĢ ilk sui-qəsd olaraq təsdiqlənmiĢ və tarixə də belə düĢəcəkdir. 

Bəli, Nəsrəddin Ģah, Ġranın neft üçün verdiyi ilk qurban idi. La-

kin, irəlidə görəcəyik ki, bu heç də sonuncu qurban olmayacaqdır. 
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RUSLARIN ĠRANDA FƏALĠYYƏTĠ 
 

 

Nəsrəddin Ģahın Ģəxsində Ġrana endirilən bu mənfur və vəhĢi 

zərbədən sonra, hökumət hürkmüĢ və Ģiddətli tədbirlər görməyə 

məcbur olmuĢdur. Əsasən də bir hökumət çevriliĢi gözləyən BaĢ 

vəzir Əliəsfər xan, buna imkan verməmək üçün dərhal fövqəladə 

vəziyyət elan etdi. Ġranda yerləĢən rus hərbi qüvvəsinin komandanı 

polkovnik Lyaxova çox geniĢ səlahiyyətlərlə Tehranda asayiĢi 

təmin etmək əmri verildi. Polkovnik Lyaxov da bu iĢi öz üsulları 

ilə icra etməyi bacardı. Lyaxov, geniĢ Ģəkildə həbslərə baĢladı və 

vəziyyət bu Ģiddətli tədbirlər sayəsində qısa zamanda tənzimləndi. 

BaĢ vəzir Əliəsfər xan isə Ġran dövlətinin paytaxtı Tehranda Lya-

xovun axıtdığı qanlar qurumamıĢ, uzun illər Ġran Azərbaycanında 

valilik edən və qətlə yetirilmiĢ Ģahın varisi Muzəffərəddin xanı 

Ġranın Ģahı elan etdi. Qətlə yetirilmiĢ Nəsrəddin Ģahın cənazəsi 

dəfn edilənə qədər Muzəffərəddin xan Tehrana gəldi. 

Ruslar Ġranın taleyinə o dərəcə hakim olmuĢ, bu hakimiyyət-

lərini o dərəcədə möhkəmlətmiĢdilər ki, yeni Ģah rusların bu duru-

mundan hürkdü və bir müddət sonra o da sələfi Nəsrəddin Ģah ki-

mi rusların toruna düĢdü. Ruslar, Muzəffərəddin Ģaha Fransanın 

Ġrana 1901-ci ildə 8% ilə verdiyi istiqrazın yerinə 5% ilə daha 

geniĢ kreditlər verərək yeni imtiyazlar əldə etdilər. Rusların Mu-

zəffərəddin Ģahdan aldıqları yeni imtiyazlardan ən mühümü Ġra-

nın Ģimalındakı neft sahələri idi. Ruslar bu dövrdə ingilislərdən da-

ha cəld tərpənmiĢ və Ġranın Ģimal bölgələrini tamamən öz haki-

miyyətləri altına almıĢdılar. 

Ġstiqraz müqaviləsinin imzalandığı tarixdən bir il sonra, yəni 

1902-ci ilin sonlarında, ilk istiqraz müqaviləsinə əlavə olaraq, rus-

lar 35 milyon rubl yenə verdilər. Beləcə Ġran ruslar ilə 1901-ci ilin 

sonlarında müqavilə bağladıqları 60 milyon rublluq istiqrazı 95 
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milyon rubla çatdırdı və buna qarĢılıq olaraq Rusiyaya böyük imti-

yazlar verdi. 

Ġran ilə Rusiya arasındakı bu anlaĢmalar və rusların istiqraz 

yolu ilə Ġrana yerləĢmələri Ġngiltərəni narahat etməyə bilməzdi. 

Ġllər boyunca Ġranın içərisində açıq və ya gizli apardığı neft axta-

rıĢlarının bir nəticə verməməsi bu narahatçılığı daha da artırırdı. 

Bu səbəbdən də ingilislər, nefti bir an əvvəl tapmaq üçün geniĢ 

surətdə tədbirlər görməyə baĢladılar. Bu tədbirlər təbii ki, gözlə 

görülən, əllə tutulan deyildi. Deterdinqin adamları müxtəlif adlar-

la və müxtəlif peĢə sahibləri kimi, xüsusilə, “arxeologiya mütəxəs-

sisləri” adı ilə Ġrana gəlməyə baĢladılar. Bu adamlar Ġranın hər tə-

rəfini ələk-vələk etdilər, lakin nefti tapa bilmədilər. Deterdinq 

Ġranda neftin olduğunu dəqiq bilirdi. Elə bil öz əli ilə qoymuĢdur. 

Lakin aldığı cavablar mənfi idi. Ayrıca, atəĢ məlakəsi Hörmüzün 

tarixi varlığı da burada neftin olduğunu deməyə təminat verirdi. 

Ona görə də “neftə rast gəlmədik” sözü əlindəki dəlillərə uyğun 

gəlmirdi. Beləcə, bu səbəbdən də Deterdinq, Ġrana göndərdiyi 

adamlarına fasiləsiz olaraq neft axtarıĢlarını davam etdirmələrini 

və necə olursa-olsun nefti tapmalarını əmr etdi. Deterdinqin 

adamları bir tərəfdən bütün Ġranı alt-üst edərkən, o biri tərəfdə isə, 

Villiam Knot D’Arcy deyilən bir adam, London Ģəhərindəki 

bankirlərin bir hissəsinin təmsilçisi kimi Ġranı baĢdan-baĢa dolaĢır 

və atəĢ məlakəsi Hörmüzün enerji mənbəyi olan nefti axtarırdı. 

Villiam Knot D’Arcy həqiqətən də bir çox yerlərdə neftə təsadüf 

etdi, lakin bu neft, torpaqla qarıĢmıĢ kirli və qiymət etibarı ilə bir 

Ģey ifadə etməyən çamurdan ibarət idi. Uzun müddət davam etdir-

diyi bu araĢdırmalar onu qorxutmadı. Əksinə onu axtarıĢları daha 

inadla davam etdirməyə sövq etdi. 
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VĠLLĠAM KNOT D’ARCYĠN MACƏRASI 

 

 

D’Arcy Iranın hər tərəfində durmadan nefti axtardı. Onu bu 

araĢdırmalarda ingilislərin qurduğu və həmin dövrdə Orta ġərqin 

ən mühüm Ģirkətlərindən olan «Burmah Oyl» dəstəkləyirdi. Hər 

cür maddi fədakarlıqdan qaçmayan Ģirkətin tək istədiyi yalnız nefti 

tapmaq idi. D’Arcy də durmadan, dincəlmədən Ġranın dərinliklə-

rində neft axtarırdı. Bu axtarıĢlar uzun müddət davam etdi, lakin 

heç bir nəticə vermədi. «Burmah Oyl» Ģirkətinin idarəçiləri artıq 

Ġrandan ümüdlərini kəsdilər. ġirkət bu qənaətə gəldikdən sonra 

D’Arcyə verdiyi krediti kəsmək qərarına gəldı. D’Arcy isə buna 

baxmayaraq, ümidini kəsməmiĢdi. O, Ġranda neft tapacağına çox 

inanırdı. “Burmah Oyl” krediti kəsdikdən sonra D’Arcy nəfəs 

dərmədən Londona getdi və Ģirkət idarəçiləri ilə görüĢdü. Lon-

donda, qaranlıq və alaqaranlıq otaqlarda ingilis bankirlərindən 

gələcək axtarıĢlar üçün yenidən pul almağa nail oldu. Böyük bir 

əzm və inadla Ġrandakı neft axtarıĢlarını davam etdirən D’Arcy 

isdədiyinə nail ola bilmirdi. Neft sanki Ġrandan qeyb olmuĢ, AtəĢ 

məlakəsinin məmləkətini nura qərq edən qüdrət sirrə dönmüĢdür. 

D’Arcy, tarixdən oxuduqlarından, öyrəndiklərindən bilirdi ki, 

Ġran torpağında neft var. Bu tarixi məlumatlardan əlavə, geoloji 

tədqiqatlar və hesabatlar da bunu təsdiqləyirdi. Ġrandakı hər Ģey bu 

məmləkətdə kifayət qədər neftin olduğunu göstərirdi. Lakin bu 

neft harada idi? Bu suala cavab verilə bilmirdi. Beləliklə,Villiam 

Knot D’Arcyin bütün əməkləri boĢa çıxdı. Londondakı bankirlər 

də artıq ona pul vermək istəmədilər və krediti kəsdılər. 

Buна görə də «Burmah Oyl» da Ġran neft sahələrindən ümi-

dini kəsməli oldu. «Burmah Oyl» Ġranda neft tapmaq üçün tam 

altı milyon sterlinq xərcləmiĢdir. 
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Villiam Knot D’Arcy Londona etdiyi səyahətdən sanki arxa-

sınca qovurmuĢlar kimi Ġrana geri döndü. Ġranda çalıĢdığı vaxtlar-

da bir mühəndis olaraq əvvəllər Nəsrəddin Ģaha, sonra da Müzəf-

fərddin Ģaha xidmət etdi. Hər iki Ģahla yaxın dostluq onun Ġran 

sarayında teknika üzrə müĢavir olaraq yüksək mövqeyə çatmasına 

səbəb oldu. Londondan Ġrana döndüyü vaxt pulsuz, bütün ümidləri 

qırılmıĢ, əhval-ruhiyyəsi olmayan bir insan idi. Lakin Ġran sarayın-

dakı teknika üzrə müĢavir vəzifəsinə təkrar baĢlayınca iĢ dəyiĢdi. 

Artıq D’Arcyin əli pulla oynayırdı. Elə bu vaxtlar Müzəffərəddin 

Ģah Ġranda dəmiryol çəkilməsinə qərar verdi və dəmiryolunun 

inĢasında D’Arcyə də vəzifə tapĢırdı. Xəttin bir qisminin çəkil-

məsinə D’Arcy rəhbərlik edəcəkdir. Xeyli yaĢlı olan D’Arcy, bu 

inĢaatdan çoxлу pul qazandı. Ümidini itirdiyi üçün neft onu artiq 

maraqlandırmırdı. Çoxlu pulu olmasına baxmayaraq, neft iĢinə 

təkrar dönmədi. Onun həyatda artıq istəyəcəyi bir Ģey qalmamıĢ-

dır. Kənara çəkilib, əlindəki bol pulla rahat bir həyat sürə bilərdi. 

D’Arcy artıq bunu düĢünürdü. Ömürü boyu xristian olduğu üçün, 

indi dinə tamamən qapanmağı, tərki-dünya olmağı qərara almıĢdır. 

D’Arcy bu qərarı verdikdən sonra tam bir missioner kimi, dünyəvi 

olan hər bir iĢi buraxdı, yalnız axirəti fikirləĢməyə baĢladı. Beləcə, 

aylar keçdi. Günlərin bir günü Müzəffərəddin Ģaha gələn hesa-

batlar içərisində bir dənəsi Ģahın fövqəladə sevincinə səbəb oldu. 

Hesabat, Ġranın cənubunda Xuzistan əyalətində açıqlıqda axan və 

odla dərhal alıĢan xam neftin mövcudluğundan bəhs edirdi. 

Müzəffərəddin Ģah vəziyyəti öyrənməyi D’Arcyə tapĢırdı. Ġranda 

neft tapılmıĢdır. Ancaq D’Arcyin neftə qarĢı heç bir marağı qal-

mamıĢdı. Lakin getməyə də bilməzdi, verilən əmri verinə yetir-

məyə borclu idi. Neftin tapıldığı Xuzistan əyalərinə getdi, nefti 

yaxından gördü və müəyyən tədqiqatlar apardıqdan sonra, hazırla-

dığı hesabatı Ģaha təqdim etdi. Bu hesabatda Xuzistan əyalətində 

zəngin neft yataqlarının tapıldığını və bu neftin açıqdan axdığı 

bildirilirdi. ġah, bu hesabatda verilən müjdəyə çox Ģad oldu və 

D’Arcyi mükafatlandırdısa da buna baxmayaraq, nefti iĢlətmək və 

ya ondan istifadə etmək qərarına gəlmədi. Lakin ingilislər Xuzis-
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tan əyalətində neftin tapılması xəbərini almıĢ, artıq hazırlıqlara 

baĢlamıĢdılar. Ġngilislərin məsələni bildiklərindən xəbərsiz olan 

Ģah, bu iĢin üstünü beləcə ört-basdır etdiyini düĢündü və həqiqətən 

də uzun müddət neftdən heç bəhs edilmədi. 

Qoca D’Arcy isə, bu son vəzifəsindən sonra özünü tamamilə 

dinə həsr etdi. Hətta çağrılmadıqca, Ģahın hüzuruna belə getmirdi. 

Belə hərəkət etməklə o özünün yaddan çıxarılacağını zənn edirdi. 

Artıq həddən artıq qocalmıĢ D’Arcy, birdən-birə məmləkətinə get-

məyi qərara aldı. Bu arzusunu Ģaha ərz etdiyi vaxt, Müzəffərəddin 

Ģah ciddi Ģəkildə mütəəsir oldu. Onu Ġranda yubandırmaq üçün nə 

mümkünsə etdi, lakin qoca D’Arcy yaĢının xeyli keçdiyini, öz 

vətəninə gedib orada ölmək arzusunda olduğunu bildirincə, Ģah 

onun getməsinə icazə verdi. 

Müzəffərəddin Ģah çox sevdiyi D’Arcyi məmnun etmək üçün 

ona hədiyyə ərməğan etmək istədi. D’Arcy sərvətdə gözü 

olmadığını bildirsə də onun özünün də bəzi gizli niyyətləri olduğu 

anlaĢıldı. Beləliklə D’Arcy pul və cəvahirat kimi qiymətli Ģeyləri 

rədd edərək, Ģahdan Ġranda torpağın həm altında, həm də üstündə 

araĢdırmalar aparmaq üçün icazə verməsini xahiĢ etdi və bu ica-

zəni də aldı. 

Müzəffərəddin Ģah sevimli müĢavirinin bu arzusunu necə 

rədd edə bilərdi? O, bu icazəni verməkdə bir qəbahət də gör-

mürdü. Bax beləcə, kanadalı mühəndis Villiam Knot D’Arcy bu 

gün ətrafında qorxunc mübarizələrin cərəyan etdiyi Ġran neftinin 

imtiyazını əldə etdi. Müzzəffərəddin Ģahın özünün verdiyi fər-

manda eynilə bunlar yazılırdı: 

“Kanada hökuməti ilə Ġran ĢahənĢahlığı arasında mövcud 

olan çox səmimi münasibətlərə əsaslanaraq Kanada hökuməti 

təbəəsindən Villiam Knot D’Arcyə, əqrəbalarına, dostlarına və 

yaxınlarına 60 il müddətinə Ġran ġahənĢahının tabeliyində olan 

torpaqların dərinliklərində istədikləri Ģəkildə sərbəst araĢdır-

ma və tədqiqat aparmaq səlahiyyəti verilsin. Göstərilən bu sə-

lahiyyətdən və sərbəstlikdən yararlanan Kanada höküməti tə-

bəəsindən olan Villiam Knot D’Arcy və ya əqrabalarının, 



 35 

yaxın dostlarının təsbit edərək iĢlədəcəkləri bütün yeraltı və 

yerüstü sərvətlər onların Ģəxsi qanuni malı olacaqdir.” 

Müzəffərəddin Ģah D’Arcyə bu geniĢ imtiyaz vəsiqəsini ver-

dikdən beĢ il sonra 1906-cı ildə vəfat etdi. Yerinə oğlu Məhəm-

mədəli Ġran Ģahı oldu və Ġran üçün əsl fəlakətli dövr də elə bu ta-

rixdən sonra baĢladı. 

 

 

 
NEFT VƏSĠQƏSĠ NECƏ OĞURLANDI 

 

 

Neft, Rusiya ilə Ġngiltərə arasında 1906-cı ildən etibarən Ġran-

da ağla gəlməyəcək daxili mübarizələrə və qətllərə səbəb oldu. 

D’Arcy bu möhtəĢəm və qiymətsiz vəsiqəni aldıqdan sonra 

dərhal yol hazırlıqlarına baĢladı və dərhal Misirə yola düĢdü. Ka-

nadalı mühəndisin niyyəti Qahirədə bir müddət qalmaq, dincəlmək 

və oradan Londona- vətəninə getmək idi. 

Villiam Knot D’Arcy həyatından, əlindəki vəsiqəyə sahib ol-

maqdan məmnun halda, Qahirənin görməli yerlərini gəzir, sonra 

da günün yorğunluğunu çıxartmaqdan ötrü otelə dönür, kimsə ilə 

təmasda olmadan otağında oturur və ibadətlə məĢğul olurdu . 

Yenə belə günlərdən birində Qahirənin görməli yerlərini gəz-

məyə çıxmıĢdı.Otelə döndüyü vaxt otağının axtarılmıĢ olduğunu 

gördü. Otağını axtaranların Müzəffərəddin Ģəhdan aldığı vəsiqəni 

əldə etmək istəyənlərin ola biləcəyini düĢündü. Halbuki, bu vəsi-

qənin onda olduğunu Ģahdan baĢqa heç kimsə bilmirdi. Bunları 

düĢünsə də daha bu hadisənin üstündə çox dayanmadı. Hətta otelin 

sahiblərinə belə xəbər vermədi. Lakin elə o an Qahirədən ayrılmaq 

üçün hazırlıqlara baĢladı. 

Otel otağının axtarılması hadisəsinin üzərindən iki gün keç-

miĢdi ki, onu ziyarətə gələn iki Ģəxs, 28 May 1901-ci il tarixli və 

Ġran Ģahı Müzəffərəddinin imzasını daĢıyan və ona Ġran ərazilə-

rində hüdudsuz imtiyazlar bəxĢ edən vəsiqəni satın almaq istədik-
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lərini söylədilər. Bu iki Ģəxs açıq-aydın bazarlığa gəlmiĢdilər. La-

kin D’Arcy, nəinki belə bir təklifi qəbul etmək, hətta belə bir sözü 

eĢitmək istəmirdi.Vəsiqəni verə bilməyəcəyini, hətta vəsiqənin ya-

nında olmadığını bu iki Ģəxsə söylədi və təkliflərini qəbul etmə-

yəcəyini aydın Ģəkildə bildirdi. Bu Ģəxslər isə onun sözlərinə əhə-

miyyət belə vermirdilər. D’Arcy hər dəfə etiraz etdikdə, onlar 

vəsiqənin qiymətini bir az də qaldırırdılar. Bu adamların özlərini 

aparmalarından belə görünürdü ki, onlar nə olursa olsun vəsiqəni 

almaqda qərarlı idilər və onun üçün də vəsiqənin qiymətini dur-

madan artırırdılar... Nəhayət qoca kanadalıya bir sərvət təklif olun-

du. Bu sərvətin miqdarı altı milyon sterlinq idi. Lakin D’Arcy 

vəsiqəni satmamaqda qərarlı idi və beləcə iki məchul Ģəxs əlləri 

boĢ çıxıb getdilər. 

D’Arcyin otelində bu iki məchul Ģəxs ilə etdiyi söhbətin üstün-

dən iki gün keçdi. Onu Londona aparacaq olan gəminin gecikməsi 

səbəbindən, Qahirəni gəzməyə çıxdı. Avtomobillə gəzməkdən otelə 

dönərkən, mindiyi maĢına bomba atılmıĢ, lakin möcüzə nəticəsində 

ona bir Ģey olmamıĢdı. D’Arcy, sui-qəsddən qurtulmasının səbəbini 

etdiyi ibadətlərdə görürdü. Bu düĢüncə onun beyninə elə yerləĢmiĢdir 

ki, bundan sonrakı həyat yolunu da bu xətt üzərinə davam edəcəyinə 

qərar vermiĢdir. Bundan sonrakı həyatı kilsəyə yardımla keçəcək və 

həyatının qalan hissəsini də ibadətlə sona vuracaqdır. Bu düĢüncə ilə 

otelə dönər dönməz, Londona gedəcək ilk gəmi ilə hərəkət etmək 

üçün hazırlıqlqarını tamamladı və ertəsi günü Port Səiddən keçən bir 

ingilis yük gəmisi ilə yola düĢdü. 

Villiam Knot D’Arcy gəmiyə mindiyi andan etibarən ona 

ayrılan kiçik kayutasına qapandı və günlərini tamamilə ibadətdə 

keçirdi. Gəmidə onun kimi əlində Ġncil tutaraq mütəmadi olaraq 

oxuyan bir rahib də vardır. Gəminin gediĢ jurnalında bu rahibin 

Ġngilis Somalisindən mindiyi yazılırdı. D’Arcy, bu gənc anqilikan 

rahibi ilə dostluq əlaqələri qurdu. 

Artıq dindar iki insan, D’Arcy və anqilikan rahibi hər an bəra-

bər olurdular. Birlikdə etdikləri göyərtə gəzintiləri zamanı gənc ra-

hib, mütəmadi olaraq Həzrəti Ġsadan, xristianlığın inkiĢafı üçün sərf 
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edilən əziyyətlərdən, qatlanılan məĢəqqətlərdən, bu məĢəqqətləri dəf 

etmək üçün insanların göstərdikləri səylərdən bəhs etməklə, bir növ 

moizələr oxumaqda idi. D’Arcy, bu moizələri diqqətlə dinləyirdi. 

Bir gün D’Arcy gənc rahibə həyatının ən böyük sirrini verdi. 

Bəli, tam altı milyonluq sterlinqə, həyatını məhv etmək üçün 

giriĢilən süi-qəsdlərə baxmayaraq, vermədiyi imtiyaz iĢini bu 

imanlı gənc rahibə anlatdı. BaĢına gələnləri bir-bir ona danıĢmaqla 

kifayətlənmədi, eyni zamanda vəsiqəni də rahibə verdi. D’Arcy 

saf niyyətlə vəsiqəni kilsənin tabeliyinə verdiyini, bu vəsiqə va-

sitəsilə Ġranda çalıĢacaq olan missionerlərin Ġran xalqını sürətlə 

xristianlaĢdıracaqlarına ümid edirdi. Villiam Knot D’Arcy artıq 

məsut və arxayın idi. Vəsiqəni gənc rahibə verdikdən sonra birlik-

də gəminin kilsəsinə enərək, ibadətlərini etdilər və D’Arcy orada 

gənc rahibə bütün həyat hekayəsini danıĢdı. Bilərəkdən və bilmə-

yərəkdən iĢlətdiyi günahlarınin bağıĢlanması üçün Allaha yalvardı. 

Beləcə zavallı D’Arcy, bütün günahlarının təmizləndiyinə inanmıĢ 

halda rahat nəfəs aldı. 

Gənc rahib D’Arcyin vəsiqəni ona verdiyi anda, qocaya bu vəsi-

qəni Londona çatan kimi kilsənin tabeliyinə verəcəyini bildirir.  

Günlər beləcə keçdi. Onların yolçuluqları artıq son mərhələyə 

gəlib çatmıĢdır... D’Arcy, əlində çamadanları qayıqdan körpüyə 

enərkən, gözləri ilə gənc rahibi axtardı. Onu görmədi. Gözlədi... 

“Bəlkə taparam” deyə düĢündü... Elə bil yer yarılıb gənc rahib içi-

nə girmiĢdi. Beləcə, D’Arcy üçün gənc rahib də, qiymətli vəsiqə 

də qeyb olmuĢdu... Zavallı qoca, saf niyyəti ucbatından qiymətli 

bir sərvəti əlindən qaçırmıĢdı. 

Kimdir bu gənc rahib?... 

Bu qiymətli vəsiqəni anqilikan kilsəsinə təslim etmək üçün 

D’Arcyin əlindən alan rahib əslində nəçi idi?.. Ġndi bilirik ki, bu 

gənc rahib, Ġngiltərə Entellijans Servisinin ən çox güvənilən əmək-

daĢlarından biri idi. Əsl adı Roznblum olan bu yəhudi əsilli Ģəxs 

1921-ci ildə Petroqradda bolĢevik lideri Leninə bir fransız casusu 

ilə birlikdə uğursuzluqla nəticələnən sui-qəsd planlaĢdırdığı üçün 

yaxalanıb güllələnən Sidney Reyi idi. 
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Beləliklə Entellijans Servis Misirdə D’Arcyi öldürməyə təĢəb-

büs göstərdiyi, böyük bir sərvət verib ala bilmədiyi vəsiqəni Sidney 

Reyi vasitəsiylə həm də bir sent belə ödəmədən ələ keçirmiĢdi... 

Entellijans Servis, bu vəsiqə ilə əlinə ağlagəlməz bir imtiyaz 

keçirmiĢ oldu. Mazandaran, Xorasan və Astarabad xaricində qalan 

bütün Ġranın yeraltı və yerüstü sərvətləri qeyri-Ģərtsiz bu servisin 

əlinə keçdi.  

 

 

 
ALMANLARIN ĠRANDA FƏALĠYYƏTĠ 

 

 

Entelijans Servis bu vəsiqəni əlinə keçirməmiĢdən çox əvvəl, 

yəni 1884-cü ildə, D’Arcy kimi Ġranda Hörmüzün qüdrətini 

təmsil edən nefti tapmaq üçün A.Holtz adlı bir alman da imtiyaz 

almıĢdır. Lakin onun axtarıĢları bir nəticə verməmiĢdi. O, da nefti 

tapa bilməmiĢdi. Bu tarixdən beĢ il sonra yenə bir baĢqa alman, 

baron Julius D.Reuter də Ġranda, bütün mədənlərdə neft axtarma 

və iĢlətmə imtiyazı almıĢdı. Baron Julius D.Reuter də bu imtiyaza 

əsaslanaraq daha geniĢ Ģəkildə fəaliyyətə baĢladı və “Ġmperial 

Bank Of Persian”ı qurdu. Ġki il müddətində Ġranın hər tərəfində 

neft axtardı. Lakin onun bütün axtarıĢları boĢa çıxdı. Ümidsizlik 

içərisində qalan baron Reuter, nəhayət Ġranda daha çox pulunu 

zay etməmək üçün öz xahiĢi və Ġran hökumətinin də razılığı ilə 

1901- ci ildə imzaladığı anlaĢmanı ləğv etdi. Bir müddət sonra isə 

əslində dəmiryol mühəndisi olan Villiam Knot D’Arcy bir təsadüf 

nəticəsində Ġranda neftin mövcudiyyətindən xəbərdar oldu və 

yuxarıda söhbət gedən imtiyazı aldı. 
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TALEYĠN ĠRANA CIZDIĞI YOL 

 

 

Tale, Ġran tarixinə də, Ġran millətinə də əzablı dövrlər nəsib 

etmiĢdir... Entellijans Servis bu vəsiqəni əlinə keçirdikdən sonra 

Ġranın taleyində böyük dəyiĢikliklər oldu. Məmləkət iğtiĢaĢlar, 

qətllər və anarxiya içinə yuvarlanırdı. Lakin nə etmək olardı ki, 

Ġranın taleyi bu idi və neft cahanĢümül bir qüdrətə yüksəldiyi anda, 

Ġngiltərə Entellijans Servisin əlinə keçmiĢdir. Əllərindəki bu 

imtiyaz vəsiqəsi ilə ingilislər dərhal fəaliyyətə baĢladılar. Artıq 

Ġranın hər tərəfində neft axtarılır, tapılır və quyular qazılırdı. Ġran 

torpaqlarının dərinliklərindən bu sərvəti çıxartmaq üçün neft 

buruqları yüksəlirdi və hər gün bunların sayı sürətlə artırdı. Hər 

gün artmaqda olan neft istehsalı ingilisləri, axtarma və istehsal 

sahəsində ciddi bir təĢkilat yaratmağa vadar edirdi. Bu məqsədlə 

ilk dəfə 1904-ci ildə “Consensius” adı altında bir təĢkilat quruldu. 

Əslində sindikat adını alan “Consensius” 1909-cu ilə qədər 

fəaliyyətini davam etdirdi və həqiqətən də Ġrandakı neft istehsalını 

tam və məhsuldar bir hala gətirərək 1909-cu ildə iĢini bitirdiyini 

“bəyan etdi”. “Consensius”un ləğvi ilə birlikdə Ġranda iki milyon 

sterlinq sərmayəli “Anglo-Persian Oyl Co.” quruldu. 

Yeni Ģirkətin qurulması ilə birlikdə hissə paylarının 100%-i 

Ġngiltərə Entellijans Servis tərəfindən satın alındı. Bu o deməkdir 

ki, Ġran neft sahələri ingilislər tərəfindən inhisara alınırdı. “Anglo-

Persian Oyl Co.” Ġranda fəaliyyətə baĢladığı vaxtlarda isə Rusiya-

nın gizli kəĢfiyyatı Ġrandakı fəaliyyətlərini sürətləndirdi. Çünki, 

Ġrandakı neft sahələrinə ruslar da ən azı ingilislər qədər maraqlı 

idilər. Ruslar Ġran Ģahlarının razılığı ilə Ġrana göndərdikləri bir çox 

mütəxəssislərin sayəsində öz siyasətlərini davam etdirirdilər. 

Ruslar baĢqa və mühüm bir üstünlüyə də sahib idilər.Bu üstün-

lük Ġran ordusunu yenidən qurmaq məqsədi ilə mühüm miqdarda 



 40 

rus zabitinin Ġran ordusunu əllərinə keçirmiĢ olmaları idi. Ruslar 

bunları nəzərə alaraq ingilislərdən daha üstün bir durumda olduq-

larını və Ġranda istədiklərini əllərinə keçirə biləcəklərini zənn 

edirdilər. Bax elə bu üstünlüklərinə güvənərək, mübarizəni qazan-

maq üçün, açıq və gizli bütün vasitələri hərəkətə gətirdilər. Rusla-

rın bu fəaliyyəti qısa zamanda səmərə verdi. Ġranın hər tərəfində 

ingilislər əleyhinə nümayiĢlər baĢladı. Hökumət bu nümayiĢləri 

sanki dəstəkləyirdi. Əvvəllər nümayiĢ halında baĢlayan hərəkat 

sonralar bir üsyana çevrildi. Hökumət artıq vəziyyətə nəzarət edə 

bilmirdi. Bəli... Ġranda baĢ vermiĢ üsyan neft üzündən, neft 

ətrafında ruslarla ingilislər arasında cərəyan edən ölçüyəgəlməz bir 

mücadilədən doğmuĢdur. Ġran, baĢdan baĢa üsyana bürünmüĢdür... 

Etiraf etmək lazımdır ki, Rusiyanin gizli kəĢfiyyat orqanı Ġran-

da ingilislər əleyhinə baĢladığı hərəkatda ilk planına müvəffəq ol-

du. Müzəffərəddin Ģahın yerinə Ġran taxtına oturan Məhəmmədə-

li Ģah, ingilislərə verilən imtiyazların ləğv edildiyini elan etdi. Mə-

həmmədəli Ģahın bu əmri ingilislərin Ġrandakı bütün iqtisadi mə-

nafelərinin sonu demək idi. Belə bir son isə, hər baxımdan ingilis 

siyasətinə zidd idi. Ġngilislərin yarım əsrdən bəri təqib etdikləri bu 

siyasət üzünü XX əsrin əvvəllərindən bəri neft istiqamətinə çe-

virmiĢdi. Bu səbəbdən də, Tehrandakı ingilis səfiri, hökumətdən 

aldığı bir tapĢırıqla Ģah ilə görüĢdü. Səfirin bu ziyarəti bəlkə də 

Ġran tarixində heç vaxt rast gəlinməyəcək sərt bir görüĢ oldu. Ġn-

gilislər Ġranı rəsmən tehdit etdilər. Lakin arxasını ruslara söykəyən 

Məhəmmədəli Ģah, ingilislərin bu hədələrinə qulaq asmadı. Ġngi-

lislərin giriĢdikləri bütün diplomatik təĢəbbüslər nəticəsiz qaldı. 

Beləcə qiyamət o vaxt qopdu. Buna görə də Ġngiltərə Ġrandakı neft 

mənafelərini qorumaq üçün sərt tədbirlərə əl atdı. 

Bir ingilis donanması Bəsrə körfəzində dayandı və Abadan 

sahilində lövbər atdı. Ġngilislər qərarlı olduqlarını hər hərəkətləri 

ilə sübut edirdilər. Donanmadan quruya əsgər çıxartdılar və bütün 

strateji nöqtələri iĢğal etdilər. Silahlı qüvvələr bütün neft sahələrini 

nəzarət altına almaq məqsədi ilə Xuzistan əyalətinin içərilərinə 

doğru hərəkət etməyə baĢladılar və Ġranın da bir qismini faktiki 
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olaraq iĢğal etdilər. Artıq danıĢıqlar aparmaq yersiz idi. ĠĢ zorakar-

lığa qalmıĢdır. Donanmalar, ordular və hər növ gizli, açıq xidmət-

lər neft üçün hərəkətə gətirilmiĢdir... 

Zavallı Ġran! Torpaqlarının dərinliklərində tapılan, özünün qiy-

mətləndirə bilmədiyi kirli və pis qoxulu bir maye üzündən, Avro-

panın iki nəhəng imperiyasınin mücadilə meydanına çevrilir və 

torpaqları iki dövlət tərəfindən istila edilirdi. Bu hərəkət həqiqi bir 

zorakılıq idi. Yenə də bu zorakılığa dövlətlərarası neft mübarizəsi 

səbəb olurdu. 

Ġngilis əsgərlərinin Ġranın bir qismini istila etmələri üzündən 

ruslar da, Ġran ilə Rusiya arasında 1907-ci il avqustun 31-də imza-

lanmıĢ anlaĢmaya əsasən Ģimaldan cənuba doğru Ġran torpaqlarını 

iĢğal etməyə baĢladılar. Ġran ilə Rusiya arasındakı bu anlaĢmaya 

görə, Ġran bir baĢqa dövlət tərəfindən iĢğal edilərsə və ya təcavüzə 

uğrayarsa, Rusiya Ġran torpaqlarına daxil ola bilərdi. Ġndi ruslar da 

bu anlaĢmaya əsaslanaraq Ġranın ingilislər tərəfindən iĢğal edilmə-

yən bütün Ģimal hissəsini nəzarətləri altına keçirdilər. 

Ġran bir neçə gün içərisində Ģimaldan ruslar, cənubdan da bütün 

neft sahələri daxil olmaqla ingilislər tərəfindən istila edilərək bölün-

dü. ġübhəsiz bu bölmə hərəkəti, Ġrana çox baha baĢa gəldi. Ruslar 

zəbt etdikləri yerlərdən asanlıqla çıxmaq niyyətində deyildilər.  

Ġranın bu fəlakəti haqqında ingilis professorlarından Braun 

bunları yazırdı: 

“1909-cu ilin iyun ayında tabeliyindəki Ġran kazak alayı ilə 

Tehrana gedən polkovnik Lyaxov bu Ģəhərdə qorxunc bir ta-

lan və təxribat yaratmıĢdır.” Bu sözlərdən sonra Braun əlavə 

etmiĢdir: 

“Tehran, polxonik Lyaxovun zabitlərinin dəmir dabanlı 

ayaqqabıları altında darmadağın olmuĢdur.” 

1909-cu il iğtiĢaĢı Ġran tarixində müstəsna və qorxunc bir yer 

tutmaqdadır. Çünki bu iğtiĢaĢ, Ġran tarixində ilk neft iğtiĢaĢı idi və 

Ġranda törətdiyi ağır təxribat üzündən məmləkətə çox baha baĢa gəl-

miĢdir. Beləcə Ġran, ilk neft qurbanlarını bu iğtiĢaĢ vasitəsiylə verirdi. 
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Tarixdən öyrənirik ki, bu iğtiĢaĢdan sonra da Ġranda neft üçün 

insanlar öləcək və iğtiĢaĢlar bir-birini əvəz edəcək, taxtlar yıxı-

lacaq, əsrlərdən bəri davam edən sülalələr yox olacaq, sürgün edi-

ləcək və bunların yerinə ingilislərin arzusuna uyğun siyasət yürü-

düləcək, yeni xanəndanın ailələri meydana gətiriləcəkdir. 

Ġranın iki böyük dövlət arasında bölünməsi və iĢğalı uzunnüd-

dət davam etmədi. Dünyanın iki nəhəng imperiyası, yenə öz məna-

feləri üçün aralarında razılığa gəlmək məcburiyətində qaldılar və 

Ġrandan qoĢunlarını çıxartdılar. 

Ġngilislər ilə ruslar arasında baĢlayan diplomatik danıĢıqlar 

nəticəsində ingilislər əllərində saxladıqları və Ġran Ģahı Məhəm-

mədəli Ģah tərəfindən onlara verilən bütün imtiyazları təkrar əldə 

etdilər, ruslar isə ġimalı Ġranda bir neçə imtiyazlar və mənfəətlərlə 

təmin olundular. Beləliklə, Ġran bu ilk bölünmədən, ġimalı Ġranda 

ruslara verdiyi kiçik bir ərazi parçası ilə birlikdə bəxĢ etdiyi yeni 

bir neçə imtiyazlar müqabilində xilas ola bilmiĢdir. 

 Rusiyanın gizli kəĢfiyyat orqanı rus diplomatiyasına Ġranda 

mükəmməl bir mənfəət təmin etmiĢ və həqiqətən də ciddi bir iĢi 

bacarmıĢdır. Ġngilislər isə, arzu etdikləri neft sahələrinə təkrar qo-

vuĢmuĢdular. 

Sidney Reyi (yəhudi Roznblum) Ingiltərə Entellijans Servisi-

nə və Ġngilis Dəniz Birinci Lordluğuna hədiyyə etdiyi Ġran neft 

sahələrinin vəsiqəsini əlinə keçirdiyi tarixdən sonra, Orta ġərqin 

neft sahələrində və xüsusilə Osmanlı Ġmperiyasının torpaqlarında 

geniĢ fəaliyyət göstərmiĢdir. 1911-ci ildə Rusiya və Rumıniyada 

vəzifə baĢına keçirdilən bu iblis zəkalı adam, 1921-ci ilə qədər Ru-

siyada çalıĢdığı və bu tarixdə yuxarıda da bildirdiyimiz kimi Leni-

nə Petroqradda bir sui-qəsd hazırladığı üçün yaxalanıb güllələnə 

qədər müxtəlif tapĢırıqları həyata keçirmiĢdir. Ancaq, Sidney Reyi 

Rusiyaya getməmiĢdən əvvəl, Rumıniyada ingilislərin mübarizə 

apardığı ruslar və almanlarla çətin bir döyüĢə girərək müəyyən 

iĢlər görə bilmiĢdir. O, bu məsələni ingilislərin xeyrinə həll etdik-

dən sonra da Rusiyaya gedir və orada məsləkini də, həyatını da 

sona çatdırır. 
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RUMINĠYADA NEFT SAHƏLƏRĠ 

 

 

XX əsrin əvvəllərindən etibarən Avropa qitəsinin neft sahələri-

nə sahib olan məmləkətlərdən Avstriyada, Macarıstanda, PolĢada, 

Çexoslavakiyada və Rumıniyada alman-ingilis-rus-amerikan və 

fransız sərmayəçiləri ilə bərabər gizli kəĢfiyyat orqanları da müba-

rizəyə baĢladılar. Lakin Fransa ilə Amerika bu mübarizəyə girmiĢ 

olmalarına baxmayaraq, əsas mübarizə Ġngiltərə-Almaniya-Rusiya 

üçlüyü ətrafında cərəyan etmiĢdir. Dünyanın o zaman böyük döv-

lətləri olan bu üç dövlət arasındakı mübarizənin ilk raundunu ingi-

lislər və almanlar qazanaraq Rusiyanı aradan götürdülər. Orduları-

nın əzəməti və hər keçən gün qüdrətı artan donanması sayəsində 

Almaniya 1890-cı ildən etibarən hər yerdə və hər sahədə ingilislər-

lə rəqabət aparırdılar. Lakin Rumıniyaya nisbətən çox zəif neft 

ehtiyatlarına malik olan digər Avropa dövlətlərindəki mübarizəni 

tərk edən almanlar, bütün qüvvələrini Avropanın, hətta dünyanın 

sayılan neft ehtiyatlarına sahib olan Rumıniyaya yönəltdilər. Təbii 

ki, bu mübarizə tərzi pərdə arxasında qalırdı və mübarizə banklar 

və gizli casuslar vasitəsiylə aparılırdı. 

Hər iki böyük dövləti Rumıniyada qarĢı-qarĢıya gətirən ünsür, 

hər səfərində olduğu kimi yenə də neft sahibkarları idilər. Alman-

lar bu mübarizəyə “Deutsche Orient Bank”ın maliyyələĢdirdiyi 

“Union Petrolifere Europenne” neft Ģirkəti ilə girdilər. Almanla-

ra qarĢı ingilislər isə, “Royyal Datç-ġell Qrup” ilə mübarizəyə 

qatıldılar. Beləcə Deterdinq Rumıniyada da səhnəyə çıxdı. 

Almanların qurduğu “Union Petrolifere Europenne” Ģirkəti, 

“Deutsch Orient Bank”ın da dəstəyi ilə Rumıniyada qısa zaman-

da müvəffəqiyyəti təmin etdi. Almanlar bu uğurlarında Rumıniya 

kralının əslən german olmasından geniĢ Ģəkildə istifadə etmiĢlər və 

ingilislərin bəzən sərt, bəzən yumĢaq, lakin daima hədəfə çatan 
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siyasətlərinə baxmayaraq, keçici də olsa bir müvəffəqiyyət təmin 

etdilər. Bu müvəffəqiyyət Rumıniya neft sahələrində almanların 

aldıqları imtiyazla təzahür etmiĢ oldu. 

“Deutsch Orient Bank” Rumıniyada ingilis casuslarının və 

Deterdinqin adamlarının bütün səylərinə baxmayaraq, fövqəladə 

qiymətli bir casus olduqları aldıqları nəticə ilə özlərini doğrultmuĢ 

üç Ģəxsə borcludur. Bu üç adam, xüsusilə Balkan yarımadasında 

alman iqtisadi mənfəətlərinin təminatı üçün çalıĢan France, Pre-

user və Erasmusdu. Bu üç qüdrətli casusun böyük səylərinin 

nəticəsidir ki, almanlar uzun illər Rumıniyanın neft sahələrindən 

istifadə etdikləri kimi Balkan siyasətində də müvafiq bir yol təqib 

etmək imkanlarını əldə edə bilmiĢlər. 

Lakin ingilislər də bu mübarizədə boĢ durmamıĢlar. BaĢda 

Sidney Reyi olmaqla Entellijans Servisin və Deterdinqin özü ca-

sus ordusunun ən seçilmiĢ üzvlərini səfərbər etdilər. Bu casusların 

gördükləri iĢləri dəyərləndirən Deterdinq də Ġngiltərə hökumətinin 

geniĢ yardımı ilə Rumıniya neft sahələrində imtiyaz sahibi oldu. 

Ġngilislərin Rumıniya neft sahələrinə girdikləri və imtiyaz aldıq-

larını görüncə, “Deutsch Orient Bank” bir tərəfdən, alman ordu-

sunu bir əjdaha kimi rumın hökumətinin qarĢısına dikən alman 

hökuməti də digər tərəfdən etdikləri müĢtərək təzyiq sonunda 

ingilisləri 1907-1918 illər arasındakı 11 illik dövr içərisində demək 

olar ki, tamamilə Rumıniyadan uzaqlaĢdırmağa nail oldular. 

Almaniya, dünya hakimiyyəti yolunda hər hansı bir qaçılımaz 

hadisəni qəbul etmiĢ və mübarizələrinin mərkəzini bu fikir üzərin-

də qurmuĢdur. Gələcəkdə baĢ verə biləcək hərbdə neftin qiymətini 

qətiyətlə təqdir və təsbit də etmiĢdir. Əsasən alman zavodları hərb 

ləvazimatları emal edərkən, gələcəkdə baĢ verəcək hərbdə neft ilə 

iĢləyəcək təyyarə və yeni silah növü olan tankları da gizli silah ola-

raq istehsal edirdilər. Tanklar da, təyyarələr də neft ilə iĢlədiklərinə 

görə, alman sərkərdələri üçün neft vaz keçilməz bir maddə olurdu. 

Almanların Rumıniyada və Orta ġərqdə apardıqları mübarizənin 

əsas səbəbi də bu idi. Bu baxımdan da almanlar ingilislərin Rumı-

niyaya girmələrini əsla xoĢ qarĢılamamıĢ və onları rumın neft 
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sahələrindən heç olmasa bir müddət uzaqlaĢdırmağa müvəffəq ol-

muĢdular. 

1907-ci ildə Rumıniyada məğlub olacaqlarını anlayan ingilis-

lər həmin ildə Rusiya-Ġngiltərə-Fransa arasında bir anlaĢma aktına 

təĢəbbüs göstərmiĢdir. Sonradan Birinci Dünya müharibəsinin qa-

lib dövlətləri olacaq bu ittifaqa “Ġtilaf-ı Müsəlləs” (Üçlər Ġttifaqı) 

adı veriləcək və Almaniya məğlub ediləcəkdir. Beləliklə, Rumıni-

ya və Orta ġərqdə ingilis-rus-alman-fransız neft mücadiləsi bir 

dünya müharibəsinin ilk toxumlarını atır. 

Ġngiltərə, “Ġtilaf-ı Müsəlləs”i qurduqdan sonra, Almaniyaya 

qarĢı daha ciddi və təsirli bir siyasət tətbiq etməyə baĢladı. 

Alman imperatoru Vilhelm Ġngiltərənin təhrik və israrı ilə im-

zalanan “Ġtilaf-ı Müsəlləs”in Almaniyaya qarĢı bir ittifaq oldu-

ğunu yaxĢı bilirdi. Ġngilisləri olduqca yaxından tanıdığı üçün də 

qəfil ovlanmaq istəmir və mütamadi olaraq silahlanırdı. Bu silah-

lanma isə alman ordularını yenilməz bir qüdrət halına gətirir və hər 

keçən gün bu qüdrət artırdı. Vilhelm, alman diplomatiyasını “Ġti-

laf-ı Müsəlləs” üzərinə hərəkətə keçirdi və bu ittifaqa qarĢı bir itti-

faq olan “Ġttifaq-ı Müsəlləs”i qurdu. “Ġttifaqı-Müsəlləs” (Üçlü Ġt-

tifaq) Almaniya-Avstriya-Macarıstan Ġmperiyası və Ġtalya arasında 

qurulmuĢdur. 

Dünya bu iki ittifaqın bir-biriləri ilə rəqabət aparmaları nəticə-

sində sürətlə bir müharibəyə doğru gedirdi. Alman imperatoru Vil-

helm bu nəticəni hamıdan dəqiq olaraq müĢahidə edir, bunun üçün 

də bütün imkanlarını səfərbər edərək qəfil hücuma məruz qalma-

maq üçün müharibəyə hazırlaĢırdı. 

Bu hazırlıq, qaçınılması imkansız bir dünya müharibəsində al-

man ordu və donanmasının hərəkət gücünü artırmağa yönəlmiĢdi. 

Əlbəttə ki, bu hərəkətin gücünü artırmaq üçün də neftə ehtiyac ol-

duğunu Almaniya çox gözəl bilirdi. Bu səbəblə almanlar, Rumıni-

ya neft sahələrini ələ keçirdikdən sonra dönüĢlü bir fəaliyyətə 

baĢladılar. Vaxt itirmədən qazıntılara baĢladılar və dörd yerdə neft 

tapdılar. Quyular yaxĢı neft verirdi. Onlar neft tapdıqları sahələri 

istehsalı artırmaq üçün dörd ayrı məntəqəyə ayırdılar. Birinci mən-
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təqə Prahova idi. Bu məntəqənin baĢlıca neft sahələri də PloeĢti, 

Bustenavi, Camina, Baiconi, Moreni və Tintea idi. 

Ġkinci məntəqə Dambovitsza idi. Bu məntəqənin baĢlıca neft 

sahəsi Tarqorista idi. 

Üçüncü məntəqə Buzao idi. Əsas neft sahəsi Policiori ilə Sara-

ta idi. 

Dördüncü məntəqəni təĢkil edən Bucau isə baĢlıca olaraq iki 

neft sahəsinə ayrılmıĢdır. Bu neft sahələri də Semes ilə Moinesti idi. 

Almanlar Rumıniyanın neft sahələrini beləcə dörd məntəqəyə 

ayırdıqdan sonra dərhal və ən geniĢ Ģəkildə istehsala baĢladılar. 

Almanların Rumıniya neft sahələrindəki parolu bu idi: “Çox...  

daha çox neft istehsal etmək... Durmadan, dincəlmədən çalıĢ-

maq və qüdrətli alman hərb mexanizminin hərəkət qabiliy-

yətini artırmaq...” 

Ancaq belə bir çalıĢma sonunda qorxunc alman mexanizmini 

hərəkətə gətirərək alman dövlətinin təsbit etdiyi dünya hakimiyyəti 

siyasətinin həyata keçmə Ģansını artırdı. 1910-cu ilə qədər həqiqə-

tən bu sürətlə çalıĢan almanlar, mütamadi olaraq dünya hərbi üçün 

böyük tədarüklər gördülər. Birinci Dünya müharibəsi baĢlamazdan 

əvvəl Rumıniya neft sahələri üzərindəki hissələr bu Ģəkildə təsbit 

edilmiĢdir: Almaniya 120 milyon rumın pulu ilə baĢda, onu 95 

milyon ley ilə Ġngiltərə təqib edirdi. Digər hissələr isə bu Ģəkildə 

bölünmüĢdülər: Hollandiya 60 milyon ley, Fransa 30 milyon ley, 

Amerika BirləĢmiĢ ġtatları 25 milyon ley, Rumıniya 17 milyon 

ley, Belçika 15 milyon ley, Ġtaliya 6 milyon ley və Avstraliya 5 

milyon ley. 

Rumıniya neft sahələri üzərindəki hissələr Birinci Dünya mü-

haribəsinin baĢlanğıcına qədər eyni ilə mühafizə edilmiĢdir. O ta-

rixdən sonra və Türkiyənin Birinci Dünya müharibəsində iĢtirakı 

ilə Rumıniyanın iĢğalına qədər Rumıniya neft sahələrinin rumınlar 

iĢlətdilər. Ancaq üzdə belə görünməsinə baxmayaraq ingilislər 

Rumıniya hökuməti ilə gizlicə anlaĢaraq Rumıniya neft sahələrinə 

müttəfiqlərindən xəbərsiz sahib olmuĢlar. 
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Birinci Dünya müharibəsi Almaniya və müttəfiqləri olan Os-

manlı Ġmperiyası və Avstriya-Macarıstan Ġmperiyasının məğlubiy-

yəti ilə baĢa çatdıqdan sonra, Rumıniyanın neft sahələri də yeni bir 

statusa malik oldu. 

Hissələr ortaya çıxdığı zaman, bütün dünya müharibəsi döv-

ründə ingilislərin, dünyanın digər tərəflərində olduğu kimi, Rumı-

niya neft sahələrinə də hakim olduğu həqiqəti ortaya çıxmıĢ oldu. 

Birinci Dünya müharibəsi sonunda imza edilən və Almaniya-

nın məğlubiyyətini ortaya qoyan “Versal müqaviləsi”, bütün Av-

ropa və Orta ġərq neft sahələrində olduğu kimi Rumıniyadan da 

“Deutsche Orient Bank”ın fəaliyyətini dayandırdı və bu bankın 

Rumıniya neft sahələri üzərindəki hissələrini də ingilislərə verdi. 

Həqiqətən də 1928-ci ildə nəĢr edilən rəsmi statistika məlumatları-

na görə, Rumıniya neft sahələri üzərindəki xarici hissələrin mənzə-

rəsi aĢağıdakı kimi idi: 

1 milyard 250 milyon ley ilə Ġngiltərə baĢta, 670 milyon ley ilə 

Fransa və Rumıniya ikinci yerdə idilər. Təqribən 380 milyon ley 

ilə Hollandiya, 120 milyon ley ilə Ġtalya, 80 milyon ley ilə Ameri-

ka, 20 milyon ley ilə Belçika hissə sahibi olurdu. 

Diqqət edilərsə, Birinci Dünya müharibəsinin baĢlanğıcında 

Rumıniya neft sahələrində ən çox hissə payları olan dövlət Alma-

niya idi. Bu neft sahələrinə yatırtdığı sərmayə isə 120 milyon ley 

idi. Halbuki, Birinci Dünya müharibəsindən sonra elan edilən his-

sələr birinciyə nisbətən tam 10 dəfə artmıĢdır. Bu artımın isə neftin 

Birinci Dünya müharibəsində yenidən icad edilən və neftlə iĢləyən 

vasitələrin böyük bir sürətlə artmasından meydana gəldiyi açıq-

aydındır. Ordular artıq təyyarə, tank və mazutla iĢləyən nəhəng 

hərb gəmilərinə sahib idilər. Ayrıca hərbi qazanmaq üçün istifadə 

edilən texniki vasitələr bu sahədə ağlasığmaz dərəcədə irəlilədilər. 

Avtomobillər hər kəsə sərfəli bir vasitədir və bütün bu vasitələr, 

Ģəhərlərin elektriklərini təmin edən generatorlar və qovĢaqlar neft-

lə iĢləyirdi. Həqiqətən də neft bugünkü qədər çox sahədə istifadə 

olunmurdu. Lakin Birinci Dünya müharibəsi nefti cahanĢümül bir 

qüdrət olaraq ortaya çıxartmıĢdır. Rumıniyada ingilis neft sahib-
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karlarının bitmək bilməyən hikkələri və ingilis diplomatiyasının da 

yardımı ilə əldə edilən bu nəticə böyük olmaqla birlikdə ingilisləri 

əsla qane etmirdi. Çünki Birinci Dünya müharibəsinin qalibi, 

dövrünün ən qüdrətli ordusuna sahib olan Fransa Rumıniyada ingi-

lisləri məmun etməyən bir hissəyə sahib olmuĢdur. Ġngilislər bu 

hissəni sanki istəmədən zorla vermiĢdilər. Çünki Fransa bu hissəni 

əldə etməkdə israrlı idi. Lakin Fransa istər zor gücünə, istərsə də 

baĢqa yollarla olsun, özünə lazım olan nefti hələlik əldə etmiĢdir. 

Artıq insanlara iztirab verən hərb bitmiĢ, sülh imzalanmıĢdır. 

Hər kəs Rumıniyadakı neft sahələrindən payını almıĢ, hüzur qa-

zanmıĢdır. Hər kəs razı idi. Hamı yeni bir dünya düzəni qurmaq 

istəyi arzusu ilə təhlükəsizliyə qovuĢmuĢdur. Lakin əslində in-

sanlıq üçün rahatlıq israrla aranan və əsla tapılmayan bir Ģey idi. 

Həqiqətən də hərb bitmiĢdir. Lakin insanlar rahatlıq tapmıĢdı-

larmı? Hadisələr göstərirdi ki, rahatlıq insanlıq üçün ilğımdan 

baĢqa bir Ģey deyildir. Dövlətləri idarə edənlər rahat və hüzur içəri-

sində yaĢayacaqlarına, millətlərinin irəliləməsi üçün çalıĢma im-

kanlarını əldə etdiklərinə inandıqları bu dövrdə, iĢlər yenidən qı-

zıĢdı. Sülh aktı ilə birlikdə Ġngiltərə Entellijans Servisin və Deter-

dinqin casusları birgə fəaliyyətə baĢladılar. Əslində belə bir ayrı-

seckilik etmək də doğru deyildir. Çünki bu mübarizədə bütün bir 

casus ordusu yalnız nefti ingilislərə vermək üçün çalıĢmıĢı. 

Rumıniyada fəaliyyətə keçən casus ordusu, bu məmləkətdə gə-

ləcəkdə törədiləcək bir neçə yeni hadisələrin planını hazırladı. On-

lar müxtəlif kanallardan hərəkətə keçərək rumın mətbuatını ələ 

keçirdilər və ondan sonra da neftin milliləĢdirilməsi fikri ətrafında 

geniĢ Ģəkildə təbliğat apardılar. Aparılan təbliğat nəticəsində xalq 

mətbuatın bu fikri ətrafında toplandı. Deterdinq istədiyi nəticəni 

əldə etmiĢdi. Xalq hazır idi və milliləĢdirmə fikrini mənimsəmiĢ-

dir. Geridə, rumın hökumətinə bunu elan etdirmək qalırdı. Deter-

dinq, heç bir məsələni təsadüflərin ixtiyarına buraxan bir adam 

deyildir. O Ruminyadakı fəaliyyətini planlaĢdırarkən əlbəttə rumın 

hökumətini də nəzərə almaya bilməzdi. Bu xüsusi təmin etmək 

üçün böyük səylər sərf etməyə lüzum qalmadı. Rumın hökuməti 
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onların istədiyini etməyə hazır idi. Beləcə ingilislər, istədikləri hə-

dəfə çatdılar. 

1921-ci ildə rumın hökuməti yeni bir neft qanunu çıxartdı. Bu 

qanuna görə, Rumıniyada neft imtiyazı və iĢlətmə haqqı alacaq 

olan Ģirkətlərin sərmayələrinin ən azı 60%-i Rumıniya sərmayəsi 

olacaqdır. 

Ġngilislərin Rumıniyada uzun illərdən bəri çalıĢan Ģirkətləri 

vardır. Ayrıca ingilislər rumınlarla da ortaq iĢ qurmuĢdular. Bu 

qanunun çıxdığı gün, Rumıniyada neft imtiyazı almıĢ olan dövlət-

lərin mərkəzlərində bir bomba təsiri yaradarkən, Londonda sakitlik 

hökm sürürdü. Fransızlar, hollandiyalılar və digərləri bu qanunu 

sərt bir Ģəkildə protest etdilər. Təbii ki, ingilis hökuməti də buna 

qoĢuldu. Onsuz da protest etməsə də, digər hissədar dövlətlərin nə-

zəri-diqqətini cəlb edəcəyini bilirdi. Buna imkan verməmək üçün 

də bu protestlərə daha əvvəl baĢladı. Lakin bütün bu protestləri 

Rumıniya hökuməti eĢitmir, sanki qulaqları tıxanmıĢdır. Verdiyi 

mənasız cavablarla, bu protestlərə əhəmiyyət vermədiyini və öz 

hüdudları daxilində istədiyi kimi hərəkət edə biləcəyini elan etdi. 

Bu qanunu protestə etməyən və qanunun çıxarıldığı vaxt hər 

hansı bir təzyiq göstərməyən tək bir insan, tək müəssisə, Rumıniya 

neft sahələrinin yarıdan çoxuna sahib olan “Royyal Datç-ġell 

Qrup” ilə bu qrupun Ġdarə Heyətinin sədri Deterdinq idi. O, 

bütün bu təlaĢlı çıxıĢlara, dövlətlərin etirazlarına seyirçi qalmıĢ və 

sadəcə gülmüĢdür. Deterdinq insanların nələrdən xoĢlandığını, 

onları yola gətirmənin necə mümkün olduğunu, hansı vasitələrlə 

müraciət ediləcəyini hər kəsdən daha yaxĢı bilirdi. Latın Ameri-

kasında Amerika BirləĢmiĢ ġtatlarının beynəlxalq miqyaslı böyük 

neft tresti “Standard Oyl”ı bitərəfləĢdirmək üçün tətbiq etdiyi 

üsul və metodlar ona bu sahədə çox geniĢ təcrübələr qazandır-

mıĢdı. Ġndi isə, o təcrübələrdən istifadə etmənin tam zamanı idi. O 

da bunu etdi. Rumıniyada yeni neft qanununun qəbulu ilə birlikdə 

kisənin ağzını açdı. Rumıniya neft sahələrindəki hakimiyyətini 

davam etdirmək üçün kimlərə və haralara nələr verdiyi bilinməz, 

lakin ingilis qızıllarının da cazibəsi təsirsiz qala bilməzdi. Həqiqə-
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tən də digər dövlətlərə tətbiq edilən qanun, Rumıniyadakı ingilis-

rumın iĢ adamlarının ortaq fəaliyyət göstərmələri səbəbindən De-

terdinqin baĢında durduğu trestə tətbiq edilmədi. 

Beləcə bu tarixdən etibarən, Deterdinqin yük qatarları və gə-

miləri Orta Avropanın və Aralıq dənizinin ətrafında yerləĢən məm-

ləkətlərin hər tərəfinə neft daĢımağa baĢladılar. Nəticədə Steau 

Romen nefti bütün Avropa bazarlarına hakim oldu. 

Deterdinqin Rumınya neft sahələri üzərindəki hakimiyyəti 

1924-cü ildən Ġkinci Dünya müharibəsinin baĢladığı tarixə qədər 

bütün əzəməti ilə davam etdi. Ancaq, Ġkinci Dünya müharibəsi za-

manı Rumıniyanın neft sahələrinə əvvəlcə almanlar, sonra da 

kommunist bloku yiyələndi. 
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NEFT VƏ OSMANLI ĠMPERĠYASININ 

TALEYĠ 

 

 

Ġngilislər böyük imperiyalarını geniĢləndirmək və Aralıq dəni-

zinə də hakim olmaq layihələrini XIX əsrin ilk yarısından sonra 

sürətlə tətbiq etməyə baĢladılar. 

Admiral Nelsonun Trafalqarda əldə etdiyi böyük dəniz zəfə-

rindən sonra, Ġngiltərə. Aralıq dənizində yeni hərbi bazalar əldə 

etdi. Ġngilislər bu bazalara dayanaraq Aralıq dənizini bir ingilis 

dənizi halına gətirdilər. Onlar dünya dənizlərində və bu arada 

mədəniyyətin beĢiyi olan Aralıq dənizində də öz hakimiyyətlərini 

bərqərar etdikdən sonra, öz tacir təfəkkürlərinin hakim olduğu 

siyasətlərinin iĢığı altında, Yaxın və Orta ġərqin zəngin yeraltı və 

yerüstü sərvətləri ilə yaxından təmasda olmağa baĢladılar. 

Ġngilislərin təmasda olduqları bu torpaqlara, dünya siyasətinə 

böyük təsir gücünə malik olan Osmanlı Ġmperiyası hakim idi və 

ingilislərin göz dikdikləri təbii zənginliklərin hamısı bu imperiya-

nın daxilində yerləĢirdi. Osmanlı Ġmperiyası taxtında isə 1877-ci 

ildən bəri imperiya tarixinin ən qüdrətli Ģəxsiyyətlərindən, əsrinin 

ən böyük siyasi xadimlərindən olan Sultan II Əbdülhəmid xan 

oturmuĢdu. ġübhəsiz, onun torpaqları üzərində belə asanlıqla və 

rahatlıqla at oynadıla bilməzdi... Sultan II Əbdülhəmid xan, 

ingilislərin Osmanlı Ġmperiyası hüdudları daxilindəki yeraltı və 

yerüstü sərvətlərə hakim olmaq üçün etdikləri bütün təĢəbbüsləri 

rədd etmiĢ və onlar üçün bir neçə sürprizlər hazırlamıĢdır.  

Ġngilislər qətl etdirməyə müvəffəq olduqları Sultan Əbdüləziz 

xandan sonra Osmanlı Ġmperiyası taxtına Sultan V Muradın 

keçəcəyini və bu taxtı ölüncəyə qədər mühafizə edəcəyini ümid 

etdilər. Lakin nəticə ingilislərin gözlədiyi kimi olmadı. 
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Sultan V Murad taxta çıxdığı ilk gündən etibarən qarĢılaĢdığı 

bir neçə daxili siyasi hadisələrin təsirindən sarsıldı və bir müddət 

sonra imperiya taxtını qardaĢı Sultan II Əbdülhəmid xanın xey-

rinə tərk etdi. 

Sultan II Əbdülhəmid xan, böyük dövlətlərin neft uğrunda 

mübarizəyə baĢladıqları zaman Osmanlı taxtına çıxır və dövlətin 

taleyi ilə məĢğul olmağa baĢlayır. 

Onun taxta çıxmasından 20 il əvvəl, Qaliçiyada neft tapılmıĢ, 

əvvəllər ingilis-fransız, sonralar isə, ingilis-alman-fransız və rus 

mücadiləsi baĢlamıĢdı. Sultan II Əbdülhəmid xan zamanında isə 

neft, bir çox sahələrdə qiymətsiz maddəyə çevrilmiĢdir. Neftin hər 

keçən gün artan qiyməti və bu qiymət məfhumu arasında da əhə-

miyyət kəsb edən qüdrəti, Avropaya, daha sonra dünyaya hökm et-

mək iddiasını da isbat edən ingilisləri, çox ciddi və ölçüyə gəlməz 

bir mübarizəyə sövq etdi. Birliyini yeni tamamlayan, Bismarkın 

polad kimi iradəsi altında dünya siyasətinə qüdrətli bir dövlət olaraq 

girən Almaniya da, böyük dövlət olmanın Ģərtlərinin baĢında xam 

maddə qaynaqlarına sahib olmağın vacibliyini gözəl bilirdi. 

Xam maddələrin əhəmiyyəti Orta ġərqdə və bütün böyük ticarət 

yolları keçən ərazilərdə Almanya ilə Ġngiltərəni qarĢı-qarĢıya gətirdi. 

Orta ġərqdəki mübarizə Osmanlı Ġmperiyası torpaqları üzərində cə-

rəyan edirdi.Gələcəkdə bu mübarizənin mərkəzini Osmanlı Ġmperi-

yası dağıldıqdan sonra, bir neçə kiçik və süni dövlətlər halında dün-

ya xəritəsində yer alan ərəb dövlətləri təĢkil edəcəkdi. 

Ġngilislər türklərə xoĢ görünmək üçün, əvvəlcə Adana-Mersin 

dəmiryolu xəttinin çəkilməsi icazəsini aldı. Onlar bu xətti inĢa 

edərkən, almanlar da Ġstanbulda Sultan II Əbdülhəmid xan ilə 

Bağdad dəmiryolunun inĢasına dair danıĢıqlar apararaq ingilislər 

kimi imtiyaza sahib oldular. 

QarĢıya belə bir sual çıxır. Nə üçün ingilislər, istərsə də al-

manlar, Osmanlı Ġmperiyasının geniĢ hüdudları daxilində yal-

nız Ġraq və Suriya ərazisində imtiyazlar əldə etmək istəyir-

dilər? Bu sualın cavabı olduqca açıq-aĢkar idi. Onsuz da sonrakı 

mübarizələr, Osmanlı Ġmperiyasının zorla Birinci Dünya mühari-
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bəsinə qatılması və nəhayət neftin ortaya çıxan cahanĢümül əhə-

miyyəti, bizi haqlı olaraq neft deyilən xam maddə üzərində dur-

mağa sövq etməkdədir. Bəli, Osmanlı Ġmperiyasının üç qitəyə ya-

yılan vüsətini gözümüzün qabağına gətirsək, hər iki dövlətin Me-

sopotamiyada da imtiyazlar almaq istəmələrini neftdən baĢqa bir 

səbəbə bağlamaq mümkün deyildir. Bu ərazi, dünyanın ən böyük 

neft ehtiyatlarına sahib idi. Bu hər iki dövlət, özlərini Osmanlı 

Ġmperiyasına dost kimi göstərmələrinə baxmayaraq, neft yataqları 

olan Mosulu ələ kecirməyə çalıĢırdılar. Hər iki dövlət bilirdi ki, 

neft adlanan bu xam maddəni kim daha əvvəl əldə edə bilsə, 

Avropaya, dolayısı ilə dünyaya hakim olacaqdır! 

Neft hələ XIX əsrin ikinci yarısında mücadilə mövzusu olmuĢ, 

dövlətlər o zamandan bəri bir-birlərinə qarĢı bu pis qoxulu maye 

üçün mübarizə bayraqlarını qaldırmıĢdılar. Lakin almanlar, ingi-

lislərə nəzərən Osmanlı imperatoru Sultan II Əbdülhəmid xan 

nəzərində daha çox Ģansa sahib idilər. Bağdad dəmiryolu imtiya-

zını almaları bunun ən açıq-aydın dəlilidir. Yalnız, hər iki rəqib 

dövlətin verdikləri qərarda unutduqları bir tərəf vardı. Bu da, 

tədbirli və düĢüncəli, böyük bir siyasət adamı olduğu dünya tərə-

findən təsdiqlənən və bu xüsusiyyətləri ilə də tarixə düĢən Sultan 

II Əbdülhəmid xanın mövcudiyyəti idi. 

Sultan II Əbdülhəmid xan hər iki dövlətin Mesopotamiyada-

kı əsl və daima gizlətmək istədikləri məqsədlərini aydın anlayırdı. 

Sultan II Əbdülhəmid xan, Bağdad dəmiryolu imtiyazının dəs-

təkçisi “Deutshe Orient Bank” ilə “Deutsche Orient Palestina 

Bank”ın Osmanlı torpaqlarına küllü miqdarda sərmayə yatırımına 

səbəb olan dəmiryolu anlaĢmasından, yəni, 1886-cı ildən dörd il 

sonra, 1890-cı ildə təhlükənin qarĢısını ala biləcək tədbir gördü. 

Sultan II Əbdülhəmid xan bu tarixdə bir əmrlə Mosulun neft 

sahəsini “PadĢahın mülkü” elan etdi. Sultan II Əbdülhəmid 

xanın bu qərarı, istər almanları, istərsə də ingilisləri dəhĢətli 

dərəcədə sarsıtmıĢdır. Sultan II Əbdülhəmid xan hər iki dövlətin, 

hər çarəyə əlac qılaraq, böyük yatırımları göz altına alaraq 

giriĢdikləri sərbəst hərəkətlərlə əldə etmək istədikləri nəticəni bu 
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əmrlə tarixə yazdırdı. Ancaq, əllərində edə biləcəkləri, daha 

doğrusu diplomatik yollarla edə biləcəkləri bir Ģey yox idi. Lakin 

həqiqətdə isə edəcəkləri çox Ģeylər vardı və Osmanlı Ġmperiyası 

baĢdan-baĢa Bosniya və Hersoqovinanın qarlı dağlarından Ərəbis-

tanın isti çöllərinə qədər qanlı bir hərb meydanına dönəcək, yana-

caq, yıxılacaq, məmləkətin seçilmiĢ övladları Balkanlarda, Yəmən-

də, Ərəbistan çölündə əriyib gedəcəkdir... 

Mosulun neft sahələri Məmalik-i ġahanə elan edilmiĢdir. Ar-

tıq bu iradəni dəyiĢdirmək, bu və ya baĢqa Ģəklə salmaq mümkün 

deyildir. Bu üzdən də Mosulda neft imtiyazı almaq istəyən dövlət-

lər xəyal qırıqlığına uğradılar... 

Beləcə, ingilislərin Uzaq ġərqin neft sahələri ilə maraqlanma-

ğa baĢladıqları və amerikalılarla çətin bir hərb etdikləri tarix bu 

dövrə təsadüf edirdi. Deterdinq də o sıralarda Çində amerikalıları 

məğlub etmiĢ və Çin bazarlarını əlinə keçirmiĢdir. Çində amerika-

lılarla apardıqları çətin mübarizəni qazanan Deterdinq, bütün gü-

cünü, 1890-cı ildə Orta ġərqə yönəltdi və ən mahir casuslarını 

Osmanlı Ġmperiyası torpaqlarına göndərdi. Ġngiltərə Ġmperiyası 

hökumətinin ən məĢhur diplomatları da öz mövqelərini Ġstanbulda 

möhkəmlətdilər və durmadan Sultan II Əbdülhəmid xana təzyiq-

lər göstərdilər. Lakin diplomatik kanallarla edilən bütün bu təzyiq-

lər heç bir fayda vermədi. Sultan II Əbdülhəmid xan bütün bu 

diplomatik təzyiqləri məharətlə sovuĢdura bildi. 1896-cı ildə De-

terdinq, Ġstanbuldakı ingilis səfiri ser Filip Kurrie vasitəsiylə Ba-

bı Alini (Osmanlı hökuməti) və Sultan II Əbdülhəmid xanı bir 

daha sıxıĢdırdı. Ġngilislər, Babı Ali və sultan üzərində bu təzyiqi 

icra edərkən, almanlar da Ġstanbuldakı səfirləri von Vangenheim 

vasitəsilə daha mülayim bir tərzdə imtiyazı əllərinə keçirmək üçün 

təĢəbbüs göstərdilər. Bu hər iki təĢəbbüs də nəticə vermədi. Lakin, 

Sultan II Əbdülhəmid xan, bu təzyiqlərə qarĢı daha ciddi bir neçə 

tədbirlər görməkdə gecikmədi. Gördüyü tədbirlər, Akabe məsələsi 

ilə bağlı idi. Ġngilislər, istədikləri neft imtiyazını əldə etməyincə, 

bəsit bir çərçivədə baĢ verən hadisə halında Misir ilə Osmanlı Ġm-

periyası arasında davam edən sərhəd məsələsini bir Misir-Ġngiltərə 
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və Osmanlı Ġmperiyası məsələsi halına gətirməkdə gecikməmiĢdi-

lər. Ġngiltərə türk tarixinə “Akabe məsələsi” olaraq keçən bu sər-

həd ixtilafı ilə əlaqəli olaraq Osmanlı dövlətinə sərt bir nota verdi. 

Akabe məsələsinin baĢlanğıcı olan bu nota haqqında Sultan II 

Əbdülhəmid xan, ingilis diplomatiyasına gərəkli cavabı verməklə 

birlikdə, almanların imtiyazlarını geniĢləndirdi. Beləcə, Avropanın 

ən qüvvətli quru qoĢununa və qüdrətli donanmaya sahib olan al-

manları tamamən özünə bağladı. Ġngilislər, qarĢılarında alman qüd-

rətini görüncə Akabe önlərindəki donanmalarını nümayiĢ etdirmə-

lərindən vaz keçdikləri kimi, Misir əsgərlərinin ixtilaflı məntəqə-

lərdən çəkilmələrini də təmin etdilər. 

Sultan II Əbdülhəmid xanın imzaladığı yeni imtiyaz fərmanı 

“Deutsche Orient Bank”a Hicaz dəmiryolunu da içinə alan geniĢ 

haqlar verirdi. Sultan II Əbdülhəmid xanın səltənəti boyunca tət-

biq etmiĢ olduğu, Avropanın böyük dövlətlərini bir-birlərinə salıĢ-

dırmaq siyasətinin davamı olaraq, “Deutsche Orient Bank”a veri-

lən imtiyaz, bu siyasətə tipik bir nümunədir. Bu imtiyazla birlikdə 

Ġngiltərə ilə Almanya dünya hakimiyyəti yolundakı mübarizə mər-

kəzlərini Ərəbistan yarımadası ilə Ġstanbula nəql etdi. 

Neft yenə də gizli xidmət orqanlarının vasitəsilə böyük sərma-

yələrin çarpıĢmasına və sel kimi qan axmasına səbəb oldu. Və... 

təəssüflə söyləmək lazım gəlir ki, bu mübarizənin aparıldığı 

torpaqlar Osmanlı Ġmperiyasının hüdudları içərisində idi və axan 

qan türk qanı idi... 

Hər iki dövlətin yeni siyasəti Babı Aliyə və sultana təzyiq gös-

tərmək üzərində qurulmuĢdur. Hərçənd ki, almanların əldə etdiklə-

ri bu imtiyazlar tamamilə, dövlətin dəmiryolu siyasətinə yönəlmiĢ-

dir. Lakin, bu imtiyazlar onları təmin etmirdi. Onların hədəfi Mo-

sulun neft sahələri idi. Ġngilislər isə Osmanlı dövləti nəzərində 

ikinci dövlət durumuna düĢmək istəmir və əllərində olan dünya 

hakimiyyətinə kölgə düĢməsini arzulamırdılar. Bu baxımdan, hər 

iki dövlət, istər sultan, istərsə Babı Ali nəzdində təĢəbbüs və təz-

yiqlərini durmadan artırdılar. Lakin dünya siyasətindən tamamilə 

xəbərdar olan Sultan II Əbdülhəmid xan, bütün bu təzyiq və 
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təhdidlərin daha irəliyə gedə bilməyəcəyini baĢa düĢürdü. O, bi-

lirdi ki, imperiya, Ġngiltərə tərəfindən təcavüzə uğradığı təqdirdə 

almanların, Almaniya tərəfindən istiqlalı təhdid edildiyi təqdirdə 

də ingilislərin yardımlarına nail olacaqdır. Qaldı ki, Sultan II Əb-

dülhəmid xanın almanlara vermiĢ olduğu Hicaz dəmiryolu imti-

yazı, “Deutsche Orient Bank” təəhhüdlərini yerinə yetirmədiyi 

üçün qısa bir müddət sonra ləğv edilmiĢdir. Lakin bu ləğvin əsl 

səbəbi isə bambaĢqa idi. Sultan II Əbdülhəmid xan Akabe 

məsələsində, almanlardan bir vasitə olaraq istifadə etmiĢdir.  

Almanlar, Osmanlı Ġmperiyasına qoyduqları böyük sərmayə-

nin Hicaz dəmiryolu imtiyazının ləğvi ilə təhlükəyə girdiyini 

görüncə, Sultan II Əbdülhəmid xana öz etirazlarını bildirdilər. 

Almaniyanın Ġstanbuldakı səfiri Sultan II Əbdülhəmid xana hə-

dələyici bir dillə belə deyirdi:  

“- Almaniya Ġmperiyası, Osmanlı Ġmperiyası ilə imzaladığı 

bütün anlaĢmaları tətbiq etmək qərarındadır. Lakin, Almani-

ya Ġmperiyasının bu qərarını tətbiq etmək üçün irəli sürdüyü 

tələbləri vardır və bu tələblərdən biri Mosulun neft sahəsi 

üçün də imtiyaz almaqdır.” 

Sultan II Əbdülhəmid xan bu təklifi gözləyirdi. Alman səfiri 

von Vangenheima 1890-cı il tarixli fərmanı xatırlatmaqla kifayət-

ləndi. Mosul və ətrafındakı neft sahələrinin Məmalik-i ġahanədən 

olduğunu, hər hansı bir Ģəkildə imtiyaz vermək haqqının ona aid 

olmadığını bildirdi. 

Yıldız sarayı ilə Babı Ali arasında cərəyan edən ingilis və al-

man səfirlərinin əsəblərini korlayan çəkiĢmələrin əsas mərkəzini 

məhdudiyyətli Mosul neft sahələri təĢkil edirdi. Bu ixtilaf Sultan 

II Əbdülhəmid xanın Ġttihad və Tərəqqi Partiyası tərəfindən tax-

tından endirildiyi 1908-ci ilin əvvəlinə qədər davam etdi... 

Sultan II Əbdülhəmid xan taxtından endirildiyi ilə qədər 

1890-cı il tarixli fərmanın ruhuna böyük bir sədaqətlə və həssaslıq-

la sadiq qaldı. Heç bir dövlətə, Mosul və ətrafında aparılan bütün 

diplomatik təzyiqlərə baxmayaraq neft imtiyazı vermədi. 
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1908-ci il Osmanlı Ġmperiyasının istər taleyi, istərsə də sonu 

üçün ən böhranlı bir dövrdür. Bu dövr ilə birlikdə daxili və xarici 

təzyiqlər baĢladı. Beləliklə Ġttihad və Tərəqqi Partiyasının 24 iyul 

çevriliĢi bu dövrün baĢlanğıcı oldu. Bu tarixdə “Hərəkət ordusu” 

adı altında Ġstanbulu iĢğal və talan edən rum-bolqar-serb-xorvat və 

alban quldur dəstələrinin də içində olduğu Üçüncü Ordu, bütün 

məmləkətə hakim idi. Mahmud ġövkət paĢa və Ġttihad və Tərəqqi 

Partiyası, mənbəyinin haradan alındığı bilinməyən bir ilhamla gü-

zəĢt siyasətinə baĢlamıĢdır. 

Sultan II Əbdülhəmid xanın varlığına qədər Məmalik-i ġa-

hanə olaraq elan edilmiĢ neft sahələri, 1908-ci il iyulun 24-də Ti-

carət və Kənd Təsərrüfatı Nazirliyinin sərəncamına verildi. 
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YAXIN ġƏRQĠN NEFT  

SAHƏLƏRĠ UĞRUNDA MÜCADĠLƏ 

 

 

Iraqdakı zəngin neft sahələri Trablusqərbi, Balkan yarımadası-

nı atəĢ altına qoydu və insanlıq tarixində qorxunc bir ləkə olacaq 

Balan qırğınını kinlə və hirslə körüklədi. Yalnız Balkan qırğınında 

yüz mindən çox türk öldürüldü. Bir neçə yüz min türk də yersiz 

yurduz qaldı. Bütün bunlar neft üçün edildi. Bəli...Yalnız neft 

üçün... 

Bütün bu hadisələr qarĢısında sarsılmıĢ vəziyyətə düĢən alman 

siyasətçiləri isə Orta ġərqdə hakimiyyətlərini möhkəmlətmək məq-

ədi ilə Aralıq dənizində yerləĢdirəcəkləri donanma üçün hərbi baza 

əldə etmək təĢəbbüsündən əl çəkdi və Aralıq dənizini müvəqqəti 

olaraq qüdrətli ingilis donanmasının ixtiyarına buraxdı. 

Ġngilislər Balkan yarımadasında, Trablusqərbdə və Osmanlı 

Ġmeiyasının digər məntəqələrində qızıĢdırdıqları ünsürlərlə ortalığı 

qana boyayarkən demək istəyirdilər ki, Orta-ġərqin nefti mütləq 

ingilislərin malı olacaqdır. 

Hadisələrin inkiĢafı göstərmiĢdir ki, ingilislər bu nöqtədə qə-

rarlı idilər. Bu sahəyə, yəni Orta ġərqə doğru yönələcək hər bir 

təhlükəni bitərəfləĢdirməyə çalıĢmıĢlar. Ġngilislərin bu nöqteyi-

nəzərini daha ətraflı anlaya bilmək üçün bir az geriyə, 1908-ci ilə 

dönməyə məcburuq. 

Ġngiltərənin Ġcmalar Palatasında 1908-ci ilin büdcəsi müzakirə 

edilməkdədir. Müzakirələr sırasında Hindistan büdcəsi müzakirə 

olunarkən söz alan lord Kerzon, aĢağdakıları söyləmiĢdir: 

“1857-ci ildə Hindistan, istər dəniz, istərsə də torpaq tə-

rəfdən Avropa dövlətlərinin əhalisindən tamamilə təcrid olun-

muĢdur. O tarixdə, hələ Ģərqə və cənuba doğru hərəkətə baĢ-

lamamıĢ Rusiyanın ən uzaq sərhədi ilə Hindistan sərhədi ara-
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sında yüzlərcə mil məsafə var idi. O tarixdə, Ġranın Ģimal sər-

hədinə hələ enməmiĢ olan Rusiya Hindistandan Ġran-Əfqanıs-

tan-Pamir dağları və Çin ətəkləri ilə ayrılırdı. 1857-ci ildə 

Fransa hələ Hindi-Çinə yerləĢməmiĢ, Almaniya da tam birləĢ-

miĢ dövlət halında deyildi. 

Bu gün isə, bütün ġimali Ġran, Ġranın paytaxtı və Bəsrə 

körfəzi Rusiya sərhədinə o qədər yaxındır ki, Rusiya buraları 

bir neçə gün içində istila etməyə qadirdir. Əfqanıstan ilə bir-

likdə hərəkət edən Rusiya Mancuriyanı zəbt etdiyi kimi, Çin 

Türküstanını və Monqolustanı da əminliklə və sürətli bir Ģəkil-

də zəbt edəcəkdir. 

Hindi-Çində böyük bir müstəmləkə təsis etmiĢ və sərhədlə-

rini Böyük Britaniyaya qədər uzatmıĢ olan Fransa, indi, Ģimal-

dan Çin ölkəsinin içəri tərəflərinə sızmağa çalıĢır və bunun 

üçün böyük bir dəyanət və mətanət göstərir. Ġndiyə qədər Orta 

ġərqə yerləĢməmiĢ olan Almaniya iqtisadi qayələrlə Əlcəzairə 

(Mesopotamiya) və Ġraqa soxulmağa çalıĢırdı. Almaniya çar-

naçar siyasi nəticələr meydana gətirəcək olan bu iqtisadi siya-

sətində, ona yardımçı olmağımızı tələb edir.  

Ġngiltərə, indiki halda Ģərqin ən böyük tacir millətidir. La-

kin onun yarım əsr əvvəl malik olduğu inhisar artıq mövcud de-

yildir. Köhnə hakimiyyətini itirmiĢ olan Ġngiltərə ticarəti, keç-

miĢdəki kimi əcnəbi tacirin namuskarənə - rəqabəti ilə deyil, 

bəlkə hökumətlərin açıq və gizli təĢviqləri ilə təhdid edilir...” 

Lord Kerzonun Ġngiltərə Ġcmalar Palatasında söylədiyi bu 

sözlərdə çox böyük bir həqiqət var idi. Əslində Ġngiltərə Orta ġərq-

də artıq təkbaĢına hərəkət sərbəstliyinə sahib deyildir. Almaniya, 

Fransa, Rusiya və Amerika ona ciddi rəqiblər olaraq ortaya çıx-

mıĢdılar. Bu rəqabətin əsas mərkəzini də bu sözlərin söyləndiyi 

tarixdə Orta ġərq neft sahələri təĢkil edirdi. 

Lord Kerzonun Ġngiltərə Ġcmalar Palatasında verdiyi bu bəya-

natın üzərindən çox zaman keçmədən, eynilə 1908-ci ildə, 

Ġngiltərə Uzaq ġərqdə həyata keçirdiyi siyasi bir gediĢlə, az bir 

müddətə də olsa Rusiyanı oyundankənar vəziyyətə salmıĢdır. 
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Bu siyasi manevr, 1904-1905-ci illər Rusiya-Yaponiya müharibə-

sinə yol açdı. Rusiya bu müharibədə məğlubiyyətə uğrayınca, Ġngiltə-

rənin düĢmənlərindən birisi Orta ġərqdən müvəqqəti bir zaman üçün 

də olsa uzaqlaĢdırılmıĢ oldu. Beləcə Ġngiltərə digər düĢmənləri ilə 

Orta ġərqdə daha rahat mücadilə imkanı əldə etdi. 

Neft nələrə qadir deyil...Hər Ģey, bu pis qoxulu qara rəngli 

maye uğrunda baĢ verirdi. Ġngiltərə əlinə keçirdiyi bu ən böyük 

güc qaynaqlarını gələcəkdə əldən çıxarmamaq üçün çox ciddi bir 

siyasət irəli sürürdü. Əsasən Ġngiltərə Ġmperiyasının quruluĢu da bu 

böyük siyasətə dayanırdı. Ġngiltərənin böyük neftli əraziləri ələ 

keçirmək üçün yürütdüyü siyasət digər böyük dövlətlər tərəfindən 

həssaslıqla təqib edilirdi. Hakimiyyət üçün çarpıĢan bu nəhənglər-

dən xüsusilə, Almaniya Ġngiltərənin bu siyasətini addım-addım tə-

qib edirdi. XIX əsrin ən böyük iqtisadçılarından birisi olan alman 

Fridrix List bu siyasəti belə izah edirdi: 

“Ġngiltərə Ġmperiyasının böyük xam maddə qaynaqlarını 

ələ keçirmək siyasəti, Cəbəlüttariq, Malta, Kirit və Kipr üzə-

rindən keçib SüveyĢ və Qahirəni, oradan ġam və Bağdada qə-

dər uzanacaq böyük körpünün Ġngiltərə tərəfindən nə zaman 

inĢa olunacağını hələ də yaĢayan insanlardan heç biri bilməz. 

Bununla belə burasını da söyləyə bilərik ki, dünya günün bi-

rində bu möhtəĢəm təsəvvürün önə çıxarıldığını görəcəkdir. 

Dünyanın o biri ucuna qədər uzanacaq bu ingilis körpüsünün 

Avropa tərəfindəki sütunları çoxdan bəri qurulmuĢdur. Bu 

sütunlar 1704-cü ildə əldə edilən Cəbəlüttariq və 1814-cü ildə 

iĢğal edilən Malta adasıdır. Bu körpünün Afrikadakı sütunları 

1875 və 1881-ci illərdə inĢa edilmiĢdir ki, bunlardan ilki Sü-

veyĢ və ikincisi isə Qahirədir. Körpünün Asya qitəsindəki isti-

nadgahlarının ġam və Bağdadda təsisi düĢünülmüĢ ola bilir. 

Ayrıca ingilis hakimiyyəti Skutura adası üzərində 1831-ci ildə 

və Aden üzərində isə 1835-ci ildə təsis edilmiĢdir. Ġngiltərə Su-

riya tərəfindən Misiri hədələyən Osmanlı təhlükəsinə qarĢı bir 

sədd çəkmək üçün Turisina yarımadasındakı Akabe qalasını 

da hakimiyyəti altına almıĢdı. Cahanı mühasirəyə alan bu bö-
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yük xəttin tam ortasında və Ġran ilə Misir arasında bir mən-

təqə vardır ki, hələ Ġngiltərənin hakimiyyəti altına düĢməmiĢ-

dir. Bu məntəqə Osmanlı hakimiyyəti altında olan Ərəbistan 

yarımadası, Suriya və Ġraqdan ibarətdir.” 

Bu yazının yazıldığı tarixdə Ġngiltərə buralara hələ sahib olma-

mıĢdır. Lakin, Ġrandakı neft sahələrinin mütləq sahibi idi və bu neft 

sahəsinə uyğun olaraq bütün Ərəbistan yarımadasına Ģamil olan 

üsyanlar silsiləsinin ilkini hərəkətə keçirmiĢ olurdu. 

Hərəkətə keçən bu qorxunc çarxın arxasında isə, dünya neft 

hakimi ser Deterdinqin üzünü görməmək mümkün deyildir. Əs-

lində bu üsyanların, ixtilafların və qətllərin davam etdiyi yerlər, 

dünyanın ən böyük neft sahələri olması çoxdan bəri təsbit edil-

miĢdir. Həqiqətən də Osmanlı Ġmperiyası hüdudları daxilindəki bu 

üsyan və ixtilaflar məntəqələrin daha yaxın olmaq və zərbəni tam 

zamanında vura bilmək üçün Ġngiltərə bütün qüvvələrini bu nöq-

təyə yönəltdi. Ġngiltərə Ərəbistan yarımadasına həmhüdud olan 

Misiri Orta ġərq siyasətinin mərkəzi halına gətirdi. Misir, eyni 

zamanda ingilislərin Aralıq dənizində olan Silahlı Qüvvələrinin 

BaĢ Komandanlığının qərargahı oldu. Bu məqsədlə 1911-ci ilin 

avqust ayında, sonraları Ġngiltərə Ġmperiyasının müdafiə naziri ola-

caq adam lord Kitchner sələflərinin heç birisinin malik olmadıq-

ları geniĢ səlahiyyətlərlə Ġngiltərə hökumətinin Misirdəki fövqəla-

də komissarlığına təyin edildi. Bu təyinat ilə birlikdə, Ġngiltərənin 

Aralıq dənizindəki Silahlı Qüvvələrinin Komandanlığının qərar-

gahı da Qahirəyə köçürüldü. 

Xüsusilə Aralıq dənizi balansında mühüm bir rol oynayacaq 

olan bu qərargahın Qahirəyə köçürülməsi də göstərir ki, Ġngiltərə, 

Anadolu və Orta ġərqdə Almaniya, Rusiya və Fransa ilə giriĢdiyi 

iqtisadi, daha doğrusu neft mücadiləsində daha sürətli və daha cid-

di hərəkət etməyə qərarlı idi. 

Lord Kitchner Misirdə hələ izləri silinməmiĢ olan və Sultan 

II Əbdülhəmid xanın Midillinin dörd hərbi gəmi ilə iĢğalının mü-

qabilində Ġskəndəriyyə üsyanından dərs almıĢ və Misirdə yeni bir 

siyasətin təməlini atmaq üçün hərəkətə keçmiĢdir. Bu siyasət Ġs-
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kəndəriyyə üsyanında da müĢahidə edildiyi kimi, Sultan II Əb-

dülhəmid xanın xilafət müəssisəsindən faydalanmasına mane 

olacaq olan “Misir milliyətçiliyi” siyasəti idi. Yəni baĢqa bir sözlə 

desək “Böyük Misir” siyasəti. 

Lord Kitchner 1908-ci il çevriliĢini reallaĢdıranların anlamadıq-

ları bir nöqtəni görmüĢdür. Bu nöqtə millətlərin millətçilik fikri idi. 

Osmanlı Ġmperiyasında hürriyyət-qardaĢlıq-ədalət-müsavat adı 

altında reallaĢdırılan 1908-ci il çevriliĢi və qeyri-islami ünsürlər tə-

rəfindən baĢlayan milli hərəkatlar Londonun istədiyi Ģəraitin ya-

ranmasına imkan verdi. Əsasən London ser Bokstona Balkan ya-

rımadasında boĢ yerə vəzifə verməmiĢdir. Onun Balkan yarımada-

sında əldə etmək istədiyi Ģey, indi lord Kitchnerin sahib olduğu 

sərbəstlik idi. Artıq Ġngiltərənin arzuladığı Ģərait meydana gəl-

miĢdir. 

Lord Kitchner bu Ģəraitdən tam mənası ilə faydalana bildi. 

Ġngiltərəni Orta ġərq neft sahələrinə, yəni Mosulun neft sahələrinə 

götürəcək olan yol Qahirədən keçirdi. Kitchner Misirdəki panisla-

mizm hərəkatını ustaca bir təbliğatla pan-yegiptien hərəkatı halına 

gətirmiĢdir. Beləcə Misir ilə islam xəlifəsi arasındakı münasibət 

həddindən artıq kəskinləĢdi. Bu siyasəti ilə lord Kitcner Misir 

millətçilərinin daxili istiqlal parolunu, Böyük Misir layihəsinə qur-

ban verdirməyə müvəffəq oldu. Beləliklə Ġngiltərə, Orta ġərqdə, 

yəni dünyanın ən böyük neft sahələrindən birində tam bir sərbəstli-

yə sahib oldu. 

Ġngilislər Misiri Aralıq dənizində yerləĢmiĢ silahlı qüvvələri-

nin mərkəzi halına gətirərkən, Almaniya Aralıq dənizi məsələsini 

artıq qəti olaraq həll etməyin vacibliyini duydu. Getdikcə qüvvət-

lənən donanması üçün Aralıq dənizində bir hərbi baza əldə etmək 

Almaniya üçün qaçılmaz bir zərurət halına gəlmiĢdir. Lakin bu 

hərbi baza əldə edilincəyə qədər daha baĢqa ciddi tədbirlər görmək 

lazım idi. Berlindəki alman siyasətçiləri, alman hökuməti Aralıq 

dənizində bir hərbi baza əldə etmək üçün son qüvvələrinə qədər 

səy göstərərək, Almaniyanın donanma komandanlığının tələbi qar-

Ģısında Aralıq dənizinə bir alman donanması göndərməyi qərara 
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aldı. Bu donanmaya, Almaniyanın Orta ġərqdəki iqtisadi mən-

fəətləri ilə, Mosul neftini əldə etmək üçün inĢasına baĢladığı Bağ-

dad dəmir yolu xətti imtiyazını qorumaqla tapĢırılmıĢdı. 

Beləliklə neft yenə də öz hökmünü göstərdi və Aralıq dənizin-

də ingilis və alman donanmalarını qarĢı qarĢıya gətirdi. 

 1912-ci il noyabrın 6-da Almaniyanın donanması ona həvalə 

edilən vəzifəni yerinə yetirmək üçün Aralıq dənizinə hərəkət etdi. 

Ertəsi gün, yəni 1912-ci il noyabrın 7-də casus Volfun verdiyi xə-

bərdə kontr–admiral Tromlerin komandası altında Aralıq dənizin-

də üzəcək bir alman donanmasının qurulduğu bildirilirdi.  

Alman hökumətinin bu qərarı, bütün Avropada böyük narahat-

lıqla qarĢılandı. Almanların bu hərəkətlərindən və Aralıq dənizinə 

bir donanma göndərməsindən ən çox fransızlar narahat olurdular. 

Fransız mətbuatı almanların bu hərəkətini ağır bir dillə tənqid edir 

və sülhü təhdid edən bu hərəkətin vahiməli nəticələr verəcəyini 

irəli sürürdülər. Ġngilislərdən hələ heç bir səs çıxmırdı.  

Alman donanmasının Aralıq dənizinə girməsindən bir gün 

sonra,yəni 1912-ci il noyabrın 15-də Parisdə çıxan “Le Temps” 

qəzeti Aralıq dənizinə girən alman donanması haqqında bu məlu-

matı verirdi: 

“Almaniya Aralıq dənizində kontr-admiral Tromlerin ko-

mandanlığında bir donanma qurmuĢdur. Bu donanmanın ad-

miral breyd–vimpeli “Qoben” (sonradan “Yavuz” olan kreyser) 

zirehli kreyseri olacaqdır. Bu zirehli kreyser “Breslau” (sonra-

dan “Midilli”) adlı kiçik bir kreyserlə birlikdə alman sularından 

hərəkət etmiĢdilər. Bunlar Ģərq sularında “Arta”, “Vineta” və 

“Vejeer” adlarındakı kiçik kreyserlərlə birləĢəcəklər. “Drez-

den” və “Sttetin” kreyseri də onlara qoĢulacaqdır.” 

1912-ci il dekabrın 12-də, alman mətbuatında bu donanmanın 

əsas vəzifəsi haqqında daha ətraflı məlumatlar nəĢr edildi. “Berli-

ner Borsen Kurier” məsələnin iç-üzünü bu yazısı ilə daha açıq 

Ģəkildə ortaya qoydu: 

“Aralıq dənizinin Ģərq hövzəsindəki alman iqtisadi mənfə-

ətlərinin nə qədər mühüm olduğunu, Almaniyanın Aralıq də-
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nizinə yolladığı donanmanın sülh müqaviləsinin imzalanma-

sından sonra (Balkan sülhü) orada davam etdirəcəyi ilə də an-

laĢıla bilir. Əgər böyük dövlətlər, sülh qərarlarına əməl etmə-

dikləri təqdirdə, Almaniya Aralıq dənizində bir hərbi bazaya 

malik olmaq arzusunu izhar edəcəkdir. Bu hərbi baza ehtimal 

ki, Ġskəndərun limanı ola bilər.” 

Bu məqalə açıq aydın göstərirdi ki, Almaniya, ingilislərin 

neftə daha yaxın olmaq üçün Qahirədə qurduqları əsas qərargahla-

rının müqabilində, Aralıq dənizi donanmasını qurmuĢdur. Alman-

lar ingilislərin Qahirəyə yerləĢmələrinə cavab olaraq Mosul və 

Bəsrə körfəzinə bir neçə yüz kilometr məsafədəki Ġskəndərun 

limanına yerləĢmək istəyirdilər.  
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Almaniyanın, Aralıq dənizinə güclü bir eskadriliya göndərmə-

si Londonda da gərgin bir atmosferin yaranmasına səbəb oldu. 

Londonda Orta ġərq neft sahələrinə küllü miqdarda sərmayə qoyan 

müəssisələr (əsasən Ġngiltərə Dəniz Birinci Lordluğu ilə Ġngiltərə 

Entellijans Servis) susurdular. Ancaq bu sakitlik, bir fırtınanın baĢ-

lanğıcına dəlalət edən sıxıntılı bir səssizlik idi. Görəsən Ġngiltərə 

Birinci Dəniz Lordluğu ilə Entellijans Servis Almaniyanın bu 

hərəkətinə necə münasibət göstərəcəklər? Bu sualın cavabını 

Balkan müharibəsində və onun səbəblərində axtarmaq lazımdır. 

Ġngilislər almanların bu hərəkətlərinə cavab vermədilər. Onlar la-

zım gələndə susmağı bacarırlar. Onda, qarĢıya belə bir sual çıxır. 

Bu səssizlik nə zamana qədər davam edəcəkdi? 
1912-ci il iyulun 11-də Ġngiltərə parlamentinin aĢağı palatasın-

da Ġngiltərənin Aralıq dənizi siyasəti və Almaniyanın Aralıq dəni-

zinə yeritdiyi donanma ilə əlaqədar müzakirələr cərəyan edir. O 

gün aĢağı palatada çıxıĢ edən Ġngiltərənin xarici iĢlər naziri ser 

Edvar Qrey bu donanma ilə əlaqədar olaraq bunları söyləmiĢdir: 

“Bizim Aralıq dənizindəki bütün eskadriliyalara qarĢı du-

ra biləcək qüvvətli eskadrilyalar toplamağımıza ehtiyacımız 

yoxdur. Əgər biz Aralıq dənizindən tamamilə nəzər-diqqəti-

mizi çəkərək buna əhəmiyyətsiz iĢ kimi baxarıqsa, onda siyasi 

nöqteyi-nəzərdən nüfuzumuz çox müĢkül olacaqdır. Biz güclü 

Aralıq dənizi dövləti olmaq üçün orada kafi dəniz qüvvələri 

təĢkil etməyə məcburuq”. 

Ser Edvar Qreyin bu çıxıĢı göstərir ki, Ġngiltərə Orta ġərqdəki 

böyük iqtisadi mənfəətlərini itirmək niyyətində deyildir. Sadəcə 

olaraq, Aralıq dənizində güclü bir donanmanın saxlanmasını vacib 

sayırdı. Bu zərurətin arxasında Ġngiltərənin ona Orta ġərq – Hin-
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distan yolu üzərindəki böyük daxili dəniz dövlətlərindən biri ol-

maq fikri hakimdir. Ser Edvar Qreydən sonra, yəni iyulun 22-də 

Ġngiltərə Dəniz Birinci Lordu ser Vinston Çörçillin çıxıĢ edərək 

xarici iĢlər nazirinin sözlərini təsdiq edərək bunları söyləyir:  

“Maltada dəmirdən olan altı dənə köhnə hərb gəmisi yerinə 

Ġnensaybl sistemində dörd ədəd zirehli kreyser göndərməyə qərar 

verdik. Bu gəmilər bazalara gedib çatana qədər hələlik Aralıq 

dənizində, qüvvətli bir kreyser eskadrilyasını təĢkil edəcəklər. 

Bundan baĢqa, bu gün orada olan dörd gəminin yerinə 

modern və daha qüvvətli silahlara malik dörd hərb kreyseri 

eskadrilyasını artırmaq və gücləndirmək fikrindəyik. Bu cür 

hərbi dəniz qüvvəsi ticarətimizi himayə etmək üçün kafidir. Bu 

hərbi dəniz qüvvəsinin fransız donanması ilə müĢtərək hərəkət 

etməsi Aralıq dənizində ehtimal olunan bütün təĢəbbüslərə 

yardımçı olacaqdır.” 

Göründüyü kimi Ġngiltərə heç bir hadisəni təsadüfü saymırdı. 

Aralıq dənizindəki qüvvətli ingilis eskadrilyasının fransız eskadril-

yası da dəstəkləyirdi. Alman təhlükəsinə qarĢı Fransa Ġngiltərə ilə 

olan mübahisəli məsələlərini bir tərəfə qoyaraq Ġngiltərə ilə birlik-

də Almaniyaya qarĢı dayanırdı. Fransa bu zaman Ġngiltərənin Suri-

ya müstəmləkəsini ona təklif etməsini qənimət bilmiĢdi.  

Halbuki, əslində məsələ bu cür idi: Ġngiltərəni aĢağı palatada Ara-

lıq dənizindəki alman donanmasının vəziyyətini müzakirəyə sövq 

edən səbəb, Ġngiltərə Dəniz Birinci Lordluğu ilə Entellijans Servisin 

Orta ġərq neft sahələrinə yatırdıqları böyük sərmayəni və nefti 

qarantiya altına almaq istəyindən ibarət idi. Böyük armadalar hər 

dəfəki kimi hərəkətə keçir və neftə tuĢlanmıĢ alman toplarını beləcə 

bitərəfləĢdirmək istəyirdilər. Ancaq, çox qəribə idi ki, Uzaq ġərq si-

yasətində biabırçı Ģəkildə iflasa uğrayan, Yaponiya ilə apardığı 1904-

1905-ci illər müharibəsində məğlub olmaqla bərabər donanmasının 

mühüm bir hissəsini itirmiĢ olan Rusiya da boĢ durmurdu. 

Ġngiltərə və Almaniya donanmaları Aralıq dənizində qarĢı-qar-

Ģıya gəldikləri zaman ruslar bu vəziyyətdən istifadə etmək fürsətini 

əldən vermədilər. Rusiya Osmanlı Ġmperiyasının ġərq vilayətini 
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təhlükə altına alan böyük dövlətlərə rəsmi nota ilə etirazını bil-

dirdi. Ruslar böyük neft sahələrini əhatə edən və neft istehsalçı-

larının üzünə bağlı olan imperiyanın ġərq vilayətləri üzərində on-

ların da haqqı olduğu iddiasını irəli sürməyə baĢladılar. Ruslar 

ġərqi Anadolunu da kəsib kecən və Ġskəndəruna enən ayrılmıĢ bir 

xəttin Ģərqindəki ərazilərdə status-kvonu qoruyub saxlamağa 

məcbur olduqlarına dair ikinci notanı da böyük dövlətlərə verdilər. 

Əslində sərt bir dildə yazılmıĢ hər iki notada böyük dövlətlərin bu 

xəttin Ģərqindəki ərazilərdə hər necə olursa olsun status-kvoya 

riayət etmələrini, əgər status-kvo bu dövlətlər tərəfindən pozularsa 

Rusiyanın da gələcəkdə bəzi tədbirlər görəcəyi bildirilirdi.  

Rusların Ermənistan planı Ərzurum da daxil olmaqla Ġskəndəruna 

enən ayrıca xəttin Ģərq hissəsi idi. Xəttin Ģərqində qalan ərazi bu gün 

türk neftinin istehsal edildiyi yerlərdir...Ruslar böyük dövlətlərə verdik-

ləri notalarla etirazlarını almanların Bağdad dəmir yolu imtiyazını al-

mıĢ olduğuna görə bildirirdi. Əslində Bağdad dəmir yolu tamamilə 

neft sahələrini əhatə edən bir keçid idi. Ġstər ruslar, istərsə də ingilislər 

bundan çox narahat olmuĢdular. Nəhayət, ruslar, bu sərt notaların fay-

dasını gördülər. Almanlar ingilislərlə Orta ġərq neftinə görə qarĢı-qar-

Ģıya qaldıqları bir vəziyyətdə Rusiya ilə toqquĢmaq istəmədiklərindən 

Bağdad xəttinin keçəcəyi yeri dəyiĢdirdilər. Rusiyanın xarici siyasə-

tini yönəldənlər dövrün ən qüdrətli dövləti olan Almaniyanı güzəĢtə 

getməyə məcbur etdikdən sonra, əzəli və əbədi rus xəyalı olan isti 

dənizlərə enmək, boğazlar üzərində haqq iddia etmək, Bismarkın de-

diyi kimi “Aralıq dənizinin açarlarını” əllərinə keçirmək üçün aktiv 

bir siyasət yürütməyə baĢladılar. Rusların bu siyasətini Parisdə nəĢr 

olunan “Petit Journal” qəzetinin Ġstanbul müxbiri Ojen Osvani Peter-

burq Teleqraf Agentliyinin Ġstanbul müxbiri Dokotovski ilə ingilis-

alman donanmalarının Aralıq dənizində qarĢılıqlı toplaĢmaları və 

boğazlar barədə etdiyi söhbəti mətbuata ötürür. O, Dokotovskinin ona 

söylədiklərini 1912-ci il yanvarın 25-də belə bildirirdi:  

“Rusiya Ġstanbulun ətraf əraziləri də daxil olmaqla Qara 

dəniz boğazının əllərində qalmasını yox, Rusiyanın əlinə keç-

məsini istəməkdədir. Əslində mənfəətlərini qorumaq haqqında 
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Rusiya, türklər ilə daima dil tapa biləcəkdir. Rusiya digər hər 

hansı bir hərəkəti rədd edəcək və Ġstanbulun beynəlmiləl bir 

Ģəhər halına gəlməsini qətiyyən qəbul etməyəcəkdir. 

Ordusu və dəniz qüvvələri hər nə vəziyyətdə olursa olsun, 

Rusiya bu nöqteyi-nəzəri müdafiə etmək üçün hətta lazım 

gələrsə müharibə etməyə də razıdır. Bu, onun üçün bir həyati 

məsələ idi. Ġqtidarda hansı hökumət olursa olsun, Rusiyanın 

bu qərarı qətidir. Çünki bu məsələ bir partiyanın fikri olma-

yaraq tamamilə milli bir arzuya istinad etməkdədir”. 

Bu sözlər açıqca olaraq göstərir ki, Rusiya özünün təhlükəsiz-

liyini qorumaq istəyindən baĢqa, boğazlardan çıxıĢı təmin etmək 

və Ġran məsələsində də söz sahibi olmaq arzusundadır. Rusiyanın 

Ġranda söz sahibi olması və Aralıq dənizinə enməsi, neftə müdaxilə 

etməsi, yəni neft mövzusunda söz sahibi olması deməkdir. Rusiya 

bununla, onu Ġranın neft sahələrindən uzaqlaĢdıran 1907-ci ildə 

bağlanmıĢ Ġngiltərə-Rusiya anlaĢmasını da ləğv etməklə Ġngiltərəni 

bitərəflaĢdirmək niyyətində idi. 

Rusiya, Dokotovskinin bu bəyanatı verməsindən qısa bir 

müddət əvvəl, yəni 1912-ci il yanvarın 6-da boğazlar məsələsi 

haqqında Osmanlı Ġmperiyasına bir nota vermiĢdi. “Le Temps” 

qəzetinin Ġstanbul müxbiri Ġstanbuldan nota haqqında qəzetə gön-

dərdiyi teleqrafda yazırdı: 

“Rusiya hökuməti, Türkiyəyə verdiyi bir notada Qara də-

niz və Çanaqqala boğazlarının Rusiyanın Qara dənizdə olan 

donanmasının üzünə açılmasını və eyni zamanda digər dövlət-

lərin hərb gəmilərinin üzünə bağlanmasını tələb etmiĢdir. Ru-

siyanın bu təĢəbbüsünün Qars sərhədində geniĢ miqyasda əs-

gər toplaması Ģayiələri ilə əlaqədar olduğu zənn edilirdi. Lakin 

hər nə olursa olsun, heç bir Osmanlı hökumətinin, Türkiyəni 

rus himayəsi altında bəsit bir vilayət dərəcəsinə endirən belə 

bir təklifi qəbul etməsi ağlasığmaz idi”. 

Bu xəbərdən anlaĢıldığı kimi, Rusiya Aralıq dənizindəki ingilis və 

alman donanmaları arasında mövcud olan düĢmən münasibətdən ürk-
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məkdə idi. Lakin, bu qorxusunu izhar edərkən, özünün də Aralıq dəni-

zində hərəkətini təmin edəcək boğazlara çıxıĢ haqqı istəməkdə idi. 

“Le Temps” qəzetində bu xəbər çıxdıqdan 11 gün sonra, yəni 

1912-ci il yanvarın 17-də Peterburq Ģəhərində nəĢr olunan “Le 

Gazette Peterburg” qəzeti Orta ġərq məsələsinin həllində Rusiya-

nın da öz mənfəətlərini nəzəri-diqqətə alacağını bildirir və Qara 

dəniz ilə Aralıq dənizində hərbi bazaların qurulmasını tələb edirdi. 

Rusların irəli sürdükləri Orta ġərq məsələsi nə idi? Bu 

məsələ Rusiyanın təhlükəsizliyi məsələsi idi mi? Yoxsa Rusiya 

Aralıq dənizinin ingilis və alman donanmaları tərəfindən tutul-

masını özü üçün ciddi bir təhlükəmi qəbul edirdi? Bu nöqteyi-

nəzər siyasət baxımından müəyyən dərəcədə doğru idi. Lakin, əs-

lində məsələnin iç-üzü ingilisləri də, almanları da birinci dərəcədə 

maraqlandıran Orta ġərqdə yerləĢən və ətrafında münaqiĢələr cərə-

yan edən xam neft sahələri idi. Bu sahələr Türkiyənin əlində idi və 

dünyanın ən zəngin neft ehtiyatları hesab olunurdu. Neftin, cahan-

Ģümul dəyərinin dünyaya aĢkar olması Osmanlı Ġmperiyasına çox 

baha baĢa gəlmiĢdi. 

Rusiyanın bütün siyasi manevrləri tək bu nöqtə üzərində cəm-

ləĢirdi. Hətta, ruslar daha da uzaqgörən bir düĢüncə ilə ġərqi Ara-

lıq dənizinə və Orta ġərqə hakim olduqları təqdirdə, ingilisləri 

Ġranın neft sahələrindən də uzaqlaĢdıra biləcəkdilər. Əsasən Rusi-

yanın da, Ermənistan sərhədindən baĢlayaraq Ġskəndəruna qədər 

uzanan bir xəyalı xəttin Ģərq tərəfini istəməsi bu istəyi gücləndir-

məkdə idi. Bu sahə tamamən neft sahəsidir. Rusiyanın bu xəyali 

layihəsi həqiqətə çevrildiyi gün, Mosul və ətrafı onun olacaqdır. 

Bu sahələr isə yalnız və yalnız neftdən ibarət idi. 

Rusiya bu sahələri istəyirdi... Lakin ingilislər də, almanlar da bu 

sahələrə göz dikmiĢdilər. Bu yolda donanmalarını, ordularını hərəkətə 

keçirməkdən belə çəkinmirdilər. Əslində Orta ġərqdəki mübarizə də 

buradan doğurdu. Hadisələrin ümumi inkiĢafı Rusiyanın lehinə heç nə 

göstərmirdi. Digər iki dövlət, yəni Ġngiltərə ilə Almaniya Rusiyaya 

nisbətən daha Ģanslı idilər. Ġngilislər Abadan və Bəsrə körfəzinə tama-

mən hakim olmuĢdular. Dolayısıyla Mosula bir neçə addım məsafədə 
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idilər. Almanların isə Bağdad dəmiryolu imtiyazı ilə bu geniĢ neft sa-

hələrinə qəfil girməsi də reallığa yaxın idi. Bu vəziyyətdə Rusiya 

üçüncü dövlət kimi görünürdü. Türkiyədə iqtidarda olan Ġttihad və Tə-

rəqqi Partiyası (onlar almanlara xüsusi rəğbət bəsləyirdilər) almanlara 

qarĢı müttəfiq və qardaĢ dövlət münasibəti göstərirdilər. Almanların 

məqsədlərinə çatmaq üçün belə sürətlə getmələrinə cavab olaraq 

Ġngiltərə zaman-zaman arzuladığı bir Ģeyi - Osmanlı Ġmperiyasının 

ingilis himayəsinə qatılmasını istəyirdi. Ġngilislər Suriya və Ġraqa ge-

oloqlarla bərabər ərazini və əhalinin milli xüsusiyyətlərini, hətta ayrı-

ayrı ərəb ləhcələrində sərbəst danıĢan sosioloq və iqtisadçılar da gön-

dərmiĢdilər. Belə bir vəziyyətə baĢda Fransa olmaqla, Almaniya da, 

Rusiya da qarĢı idilər. Xüsusilə, Fransa Suriyaya əsrlərdir göstərdiyi 

hamiliyini qurban verməyə razı olmazdı. Fransa yalnız katolik məzhə-

binin himayəçisi deyildir. Fransa siyasətinin dini cəbhəsini yürütməyi 

XX əsrin neft siyasətinin yanında arxa plana keçirtmiĢdir. Ġndi onlar da 

baĢda neft olmaqla Orta ġərqin xam maddə qaynaqlarına maraq 

göstərməyə baĢlamıĢ və bu iqtisadi hərbə girməyə qərar vermiĢdilər. 

Fransanı yalnız neft deyil, Anadolunun digər zəngin təbii ehtiyatları da 

maraqlandırmağa baĢlamıĢdır. Bunlar, Diyarbəkr ətrafındakı mis 

mədənləri idi. Bu iki səbəbdən, Fransa Ġngiltərənin Orta ġərqdəki 

hərəkətlərini, xüsusilə Suriyadakı son çalıĢmalarını addım-addım təqib 

edir və nəzarət altına alırdılar. Çünki, Fransanın Xarici ĠĢlər Nazirliyi 

bilirdi ki, Ġngiltərənin Suriyadakı kiçik bir müvəffəqiyyəti, Fransanı 

Orta ġərqdən tamamilə silə bilərdi. Bu, eyni zamanda Fransanın Uzaq 

ġərq müstəmləkə siyasətinin də sonu olacaqdır. Fransa isə buna dözə 

bilməzdi. Bu mövzuya aid bir misal göstərmək üçün 1912-ci ilin yan-

var ayında Balkan müharibəsi səbəbindən Fransanın Xarici ĠĢlər 

Nazirliyinin Suriyadakı nümayəndəsi tərəfindən göndərilən aĢağıdakı 

önəmli hesabata baxmaq kifayətdir. Hesabatda deyilirdi: 

“Suriya əhalisini, Ġngiltərənin Suriyanı iĢğalını istəməyə 

razı salmaq və həvəsləndirmək üçün güc sərf edən iki komitə 

ġam və Beyrutda çoxdan bəri mövcud idi. Bu iki komitə axırda 

Beyrutda birləĢərək hərəkət marĢrutları haqqında təlimat al-

maq üçün Misirə nümayəndələr göndərmiĢdi. Ġngiltərə lehinə 
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çoxdan bəri açıqdan-açığa təĢviqat aparılır. 1912-ci il yanvarın 

10-da ingilis “Burham” kreyseri TrablusĢam limanına lövbər 

atdı. Kreyserin kapitanı valini ziyarət edərək Ģəhərdə asayiĢin 

təmin edilməsində israrlı olacağını və bu məqsədlə quruya 

çıxarılacaq matrosların ancaq ingilis birliklərinin gəldiyi vaxt 

yerlərini onlara verərək gəmiyə qayıdacaqlarını söylədi. Bu 

vaxt Beyrutda heç bir fransız hərb gəmisinin olmaması, Ġn-

giltərə tərəfindən Suriyanı iĢğalını qərara alması ehtimalını bir 

daha qüvvətləndirmiĢdir. ĠĢğal mövzusundakı təĢviqatlar Əlcə-

zair müsəlmanları arasında da davam etdirilməkdədir. Yerli-

ləri iĢğala alıĢdırmağa çalıĢan komitələr tərəfindən 10.000 əlcə-

zairli müsəlman ġama göndərildi. Lord Kitchnerin bir yaxın 

adamı Beyruta getdi. Yuxarıda adı çəkilən adamın hüzurunda 

bəzi toplantılar keçirildi. Bu toplantılarda iĢtirak edənlərin ha-

mısı müsəlman idilər. Hər tərəfdə müəyyən bir plan daxilində 

hərəkət edilirdi. Bu planın məqsədi orada-burada üsyanlar ya-

ratmaq və ingilislərin xeyrinə Ģərait yaratmaq idi. Suriyadakı 

fransız təbəəsi ilə onları himayə edənlər bu planı pozmaq üçün 

əllərindən gələni edirdilər. Onlar üçün əsrlərdən bəri Suriyada 

mövcud olan bu vəziyyətin dəyiĢdirilməsinə Fransa tərəfindən 

imkan verilməyəcəyinə ümid bəsləyirlər”. 

Bəli, fransız diplomatları buna ümid edirdilər. Lakin, həqiqətin iĢığı 

altında Fransanın bu ümidi həqiqət olaraq meydana çıxacaqdırmı? 
Ġngiltərə mütləq nəyin bahasına olursa olsun Orta ġərqin neft sahələrinə 

təkbaĢına sahib olmaq istəyirdi. Bu nəticəni aĢkara çıxartmaq üçün hər 

Ģeyə əl atırdı. Hesabatda da bildirildiyi kimi Ġngiltərə, ehtimal olunan bir 

fransız hücumunu da hesaba almıĢdır. Bunu qabaqlamaq üçün də Əlcə-

zairi Fransanın əlindən almaq istəyirdi. Bu məqsədlə Əlcəzairdən Su-

riyaya on mindən artıq bir kütlə gətirmiĢdir. Beləliklə Ġngiltərə Fransanın 

Orta ġərq iĢlərinə aktiv olaraq müdaxiləsini yaxĢı qarĢılamadığını açıqca 

ortaya qoyurdu. Yenə hesabatda bildirildiyi kimi, Ġngiltərə, daha bir dəfə, 

həm də sonuncu olmamaq Ģərti ilə ingilis hərb gəmilərini neft sahələrinə 

gedən yol üzərindəki bir limana göndərdi. Onu da qeyd etmək lazımdır 

ki, bu liman, Osmanlı Ġmperiyasının ərazisinə daxil idi. 
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TÜRKLƏRĠN NEFT UĞRUNDA MÜCADĠLƏSĠ 

 

 

Neft hər cür diplomatik qaydaların xaricindədir. Neft üçün güc-

lü olmaq lazımdır. Artıq neft elə sehrli bir maddə halına gəlmiĢdir 

ki, buna sahib ola bilmək üçün dost və müttəfiq bildiyimiz Alma-

niya da daxil olmaqla Rusiya, Ġngiltərə və Fransa birləĢərək 600 illik 

bir imperiyanı edama məhkum etmiĢdilər. Krit, Trablusqərb və Bal-

kan müharibələri bu siyasətin, neft siyasətinin baĢlanğıcı idi. Türklər 

Kritdən, Trablusqərbdən və Balkan yarımadasından saysız-hesabsız 

itgilər verərək çəkilmiĢdilər. Etiraf etmək lazımdır ki, dünya mədə-

niyyətinin təmsilçiləri olan Qərb dövlətləri bu iĢ üçün kilsəni çox 

asan Ģəkildə öz niyyətləri üçün xidmət etdirmiĢdilər.  

Neft sadəcə bir imperiyanı deyil, tarixlərə sığmayan adil və 

məğrur bir milləti də yox etmək gücünə malik idi. Məhvinə qərar 

verilən və tətbiqini Kritdə, Balkan yarımadasında və imperiyanın 

digər hissələrində müĢahidə etdiyimiz bu millət türk milləti idi. 

600 illik imperiyanın hər gün ayrı-ayrı nöqtələrində gah ingilis 

qızıllarına özlərini satmıĢ ərəblər, gah Ġngiltərə Enteljans Servisin 

Balkan yarımadasındakı bütün insanlıqdan kənar vəhĢiliklərin ba-

iskarı olan cəsusu ser Boksterin əmrinə tabe Balkan komitəçiləri 

neftə görə tarixin üz qarası olan qırğınlar törədirdilər. 

Qərb Parisdə nəĢr olunan “Echo de Paris” qəzeti müxbiri tə-

rəfindən Berlindən göndərdiyi və 1912-ci il yanvarın 18-də çap 

edilən materialda vəziyyəti belə Ģərh etmiĢdir: “Maksimilyen 

Harden Kiçik Asiyaya sıxıĢdırılan Türkiyənin həyat tapacağını 

cümə ertəsi günü təkrar edirdi. Həqiqətən da hər kəsə məlum-

dur ki, xeyli zamandan bəri qərbləĢən türklər Kiçik Asiyada 

tamamilə məhvə məhkum olacaqdılar”. Qərb dövlətləri sözün 

əsl mənasında türkləri və Türkiyəni məhv etmək istəyirdilər və 

bunu açıq-aĢkar bildirməkdən də çəkinmirdilər. 
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Neft istehsalçıları Türkiyəni həqiqətən məhv etməyə qərar ver-

miĢdilər və planlarını gecikmədən reallaĢdırmağa çalıĢırdılar. Bö-

yük Osmanlı Ġmperiyasının darmadağın edilməsi isə bu qərarın ən 

dolğun nəticəsidir. 

Bütün bu açıq-aĢkar görünən təhlükələrə baxmayaraq, təəssüf 

ki, dövləti əllərinin içində saxlayan Ġttihat və Tərəqqi Partiyası 

qəflət yuxusunda idi. Almanlar qurduqları çox dostanə münasibət-

lərə baxmayaraq Türkiyədən daha geniĢ imtiyazlar əldə etmək 

üçün hər cür tədbirə baĢ vururdular. Bu tədbirlər sırasında sabotaj-

lardan tutmuĢ ən yüksək məqamdakı siyası toplantılara və anlaĢ-

malara qədər hər Ģey var idi. Almaniya Orta ġərqdə siyasi və xüsu-

silə iqtisadi mənfəətlərinə sədd çəkən dövlət olaraq Ġngiltərəni qə-

bul edirdi. Həmçinin, Rusiya da Orta ġərqə iddialı idi, lakin Al-

maniya ona çox əhəmiyyət vermirdi. Əslində Almaniya bilirdi ki, 

Rusiya ilə Ġngiltərə arasında iki ziddiyyət nöqtəsi vardır. Bu iki 

nöqtədən biri zəngin neft ehtiyatlarına sahib olan Ġran, digəri isə 

boğazlar məsələsi idi. Rusiyanın istər Ġranda yer tutmasına, istərsə 

də boğazlara enməsinə və beləliklə isti dənizlərə çıxmasına mane 

olan dövlət yalnız Ġngiltərə idi. 

Rusiya beynəlxalq siyasətində Ġngiltərənin rəqibinə çevrilmiĢ-

dir. Almaniya siyasətçiləri bu məsələni çox yaxĢı bilir və Rusiyanı 

Orta ġərqdə özünə böyük bir rəqib olaraq qəbul etmək istəmirdi. 

Ġngiltərə tarixin hər səhifəsində Rusiyanın isti dənizlərə çıxmasına 

və xammal mənbələrinə yaxınlaĢmasına daima mane olmuĢdur. 

Ġngiltərə 1856-cı il Paris sülh müqaviləsi ilə Rusiyanın hərə-

kətini yalnız Qara dənizlə məhdudlaĢdırmasına nail olmuĢdur. An-

caq, bu vəziyyət 1871-ci ildə Londonda boğazlar məsələsinə aid 

keçirilmiĢ konfransda Almaniyanın yardımı ilə Rusiyanın xeyrinə 

dəyiĢmiĢdir. Lakin, tezliklə həmin ildə Londonda keçirilmiĢ kon-

fransda bağlanmıĢ müqavilə ilə Ġngiltərə yenə də Rusiyanın Aralıq 

dənizində sərbəst hərəkət etməsini məhdudlaĢdırmağa nail oldu. 

Bütün bu sui-qəsdlər və beynəlxalq miqyaslı çəkiĢmələr Orta 

ġərqdə mövcud olan zəngim xammal qaynaqlarını ələ keçirmək 

siyasətindən meydana gəlirdi. 



 74 

Ġndiki dövlətlər bu xammala sahib olmaq üçün mübarizə edir, 

müxtəlif üsullarla bir-birini əzməyə çalıĢırdılar. 

Bu mübarizədə Almaniya öz yolunu müəyyənləĢdirmiĢdi. Al-

man siyasətçilərinə görə Almaniyanın mənfəətləri Bismarkın cız-

dığı yolda idi. Bismark “Çanaqqala boğazı Rusiyanın cənub 

sahillərinin açarıdır” demiĢdir. Bu yolla getmək, Rusiyanın mən-

fəətlərini təmin edərək Orta ġərqdə alman iqtisadi mənfəətlərinə 

nail olmaqla Ġngiltərəni bu ərazilərdən sıxıĢdırıb çıxarmaq alman 

siyasətçiləri üçün yeganə çıxıĢ yolu idi. Elə bu səbəbdən də Kay-

zer Vilhelm bu yolu davam etdirərək rus çarı ilə görüĢməyi qərara 

aldı. Nəhayət 1910-cu ildə alman imperatoru rus çarı ilə Potstamda 

görüĢdülər. Bu görüĢdə alman imperatoru Bağdad dəmir yolu xət-

tinin tikintisinə qarĢı olan Rusiyanı neytrallaĢdırmağa, Ġran və Os-

manlı Ġmperiyasının əleyhinə bir müqavilə bağlamağa nail oldu. 

Bu müqaviləyə görə Almaniya Rusiyanın da razılığı ilə Osmanlı 

sərhədləri daxilində hər cür iqtisadi mənfəət təminində sərbəst ola-

caqdı. Bunun qarĢılığında Rusiya da 1907-ci il tarixli rus-ingilis 

müqaviləsi ilə nüfuz edə bilmədiyi Ġranın cənub məntəqələrinə, 

zəngin neft ehtiyatlarına malik Xuzistan əyaləti ilə Bəsrə körfəzinə 

yerləĢəcəkdir. Neft bu müqavilənin ağırlıq mərkəzini təĢkil edirdi. 

Diqqət edilsə görərik ki, istər Almaniyanın, istər Rusiyanın si-

yasi nüfuzlarından istifadə etməklə bir-birlərinə göz yumaraq yer-

ləĢmək istədikləri məntəqələr Ġranda neftin su kimi axdığı cənub 

əyalətləri, xüsusilə də Bəsrə körfəzi ilə Osmanlı Ġmperiyasının 

Mosul-Kərkük-Süleymaniyyə və ətrafından ibarət idi. Almaniya-

nın Bağdad dəmir yolu planının əsas hədəfi Mosul və ətrafındakı 

zəngin neft sahələrini ələ keçirmək idi. Bu iki dövlət Potsdam mü-

qaviləsindəki hədəflərə qarĢılarında Ġngiltərə olmasaydı rahatca 

çata bilərdilər. 

Rusiya ilə Almaniya Potsdam müqaviləsinin tətbiqi üçün bö-

yük əmək sərf etdilər. Ġki imperiya arasındakı ilk görüĢdən sonra 

1911-ci ilin yayında Rusiyanın Port Baltik limanında ikinci görüĢ 

keçirildi. Bu görüĢdə hər iki imperator Potsdam müqaviləsinin əsa-

sını təĢkil edən iqtisadiyyata aid müddəaların dərindən araĢdırılma-
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sını hökumətlərinə tapĢırdılar. Bundan sonra 1911-ci ilin yay ayla-

rında Berlində və Peterburqda hər iki ölkənin diplomatlarının sə-

mimi görüĢləri oldu. Əslində eyni ailədən gələn üç qohum dünya-

ya hakim olmaq iddiasında idilər. Bunlardan iki qohum rus çarı ilə 

alman imperatoru üçüncü qohum-Ġngiltərə imperatoruna qarĢı birlə-

Ģərək müĢtərək cəbhə qurdular. Neft beləcə üç böyük dövlətin ba-

Ģında, eyni ailədən olan üç imperatoru düĢmənçiliyə sürükləyirdi. 

Alman imperatoru Mosul və onun ətrafına çox zəngin neft 

sahələrinin xəyalıyla Port Baltikdən Berlinə, rus çarı da 1907-ci il 

ingilis-rus anlaĢması ilə Ġranın neft sahələrinə sahib olmaq arzusu 

ilə Peterburqa yola düĢmüĢdülər. 

Çar almanları bu müqavilə ilə Osmanlı-Rusiya sərhəddindən 

uzaqlaĢdırdığı, beləcə bir kabus halına gələn alman təhlükəsini 

müvəqqəti də olsa bitərəf etdiyi üçün məmnundu. Əsasən çarı se-

vincdən ağlını itirmək dərəcəsinə çatdıran səbəb Kayzer Vilhelmi 

sevimli qohumunu boğazlar üzərindəki üç əsrlik rus əməllərinin 

reallaĢmasına razı salmaq olmuĢdur. 

ĠĢin əsil faciəli tərəfi Rusiyaya boğazlara sahib olmaq üçün üç 

əsrlik mübarizəsinin reallaĢmasını təmin etməyə söz verən Al-

maniyanın Ġttihad və Tərəqqi Partiyasının hamisi - “Böyük Türk 

dostu” olması idi. Almaniya Osmanlı Ġmperiyasının müttəfiqi olsa 

da ikiüzlü siyasət yürüdür, neftə sahib ola bilmək üçün böyük bir 

imperiyanı gizlincə parçalayır və arxadan zərbə vururdu. 

Almaniya Orta ġərq neftinə sahib olmaq üçün fürsəti əldən 

vermir, heç bir təsadüfi hərəkət etmirdi. Həmçinin ingilis donan-

ması ilə alman donanmasının Podstam andlaĢmasından sonra daha 

da fəallaĢmasını görürük. 

Alman donanması Almaniyanın Çar Rusiyasının da himayəsi 

ilə Orta ġərqə sahib olduğunu zənn etdiyi «Neft imperiyası»nı 

dəstəkləmək üçün hazır vəziyyətə gətirilirdi. Alman donanması 

artıq sadəcə Baltik və ġimal dənizlərindən baĢqa Aralıq dənizində 

də üzməyə baĢlamıĢdır. Almaniya artıq Aralıq dənizinə yerləĢmək 

qərarındaydı və bunu yerinə yetirmək gücünə malik idi. Həmçinin 

alman hökuməti alman donanması üçün Aralıq dənizində bir baza 
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axtarmağa baĢladı. 1911-ci ildə alman imperatoru bir əmrlə Trab-

lusqərbə bir nümayəndə heyəti göndərdi. Bu heyətin içində olan 

mütəxəssislərin əksəriyyətini hərbiçilər və geoloqlar təĢkil edirdi. 

Almaniya Orta ġərqdən baĢqa ġimali Afrikada da neft axtarmaq 

fikrindəydi. Bu nümayəndə heyəti Trablusqərbdə tədqiqatlar apar-

maqla yanaĢı, digər tərəfdən də Babı Ali ilə, yəni Ġttihat və Tərəqqi 

Partiyasının qurduğu hökumətlə ticarət dəniz donanması (ancaq 

əslində Aralıq dənizi alman hərbi dəniz donanması) üçün bir baza 

qurmaq üçün müzakirələr aparırdılar. 

Hələ 1909-cu ildə Almaniya hökuməti Aralıq dənizinin Ģərq 

hissəsində və xüsusilə Krit adasında yerləĢmək istəmiĢdi. Bu məq-

sədlə Ġngiltərə Fransa və Rusiyaya bir nota verərək Krit Məsələsi-

nin həlli üçün mütləq Almaniya və Avstriya-Macarstan imperiyası-

nın rəylərinin də nəzərə alınmasını sərt bir dillə bildirdi. Almaniya 

bu nota ilə Krit adasının suda və ya hər hansı bir baĢqa limanda 

baza sahibi olmaq istəyini açıqca bildirirdi. Bir müddət sonra 

alman hərbi dəniz donanması Aralıq dənizinə girəcəkdi. 

Əsas məqsəd aydındır. Almaniya əldə etdiyi Bağdad dəmir 

yolu imtiyazı ilə Mosulun neft sahələrini nəzarət altına almaq is-

təyirdi. Həmçinin sonrakı hadisələr göstərdi ki, Almaniya donan-

masını sadəcə bu məqsəd üçün Aralıq dənizinə yeritmiĢdir. 

Böyük dövlətlər arasında Osmanlı Ġmperiyasının iqtisadi qay-

naqlarını ələ keçirmək üçün edilən bu siyasi təĢəbbüslərin davam 

etdiyi illərdə Türkiyə artıq Trablusqərbi, Kriti və Balkan yarım-

adasını itirməyə baĢlamıĢdı. 

Ġtirilən yalnız bunlar idi mi? Xeyr! Osmanlı türkləri getdikcə 

daha böyük itgilər verirdi. Trablusqərb, Krit və Balkan yarımadası 

sadəcə görə bildiyimiz maddi itgilərdir. Əslində türklər bu impe-

riyanın çöküĢünü seyr edir, bilmədən, fərqinə varmadan onun sü-

qutuna Ģahid olurdu. Həm də bu süquta baĢda neft olmaqla xam-

mal mənbələri üzərində cərəyan edən iqtisadi müharibə səbəbindən 

tamaĢa edirdik. 

Osmanlı Ġmperiyasını idarə edən Ġttihad və Tərəqqi Partiyası 

isə bu çöküĢü sürətləndirmək üçün nə mümkündürsə edirdi. 
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Ġqtisadi mənbələrin baĢqalarının əlinə keçməməsi və qurduğu 

beynəlxalq “ticarət imperiyası”nın dağılmaması üçün Ġngiltərə müx-

təlif dövrlərdə Osmanlı Ġmperiyasına qarĢı müəyyən planlarını hə-

yata keçirmiĢdir. Lakin indiki vəziyyət keçmiĢdəkinə nisbətən fərqli 

idi. Ġngiltərənin Osmanlı Ġmperiyasına düĢmən münasibəti iki sə-

bəbdən irəli gəlirdi. Bunlardan biri xilafət idarə-üsulu, digəri isə im-

periya daxilində olan neft sahələri və ehtiyatları idi. 

Əslində Ġngiltərə özünün “Neft imperiyası”nın təməllərini 

çoxdan atmıĢdı. Almaniyanın Osmanlı Ġmperiyası ilə yaxın müna-

sibətləri və dostluğu Ġngiltərəni ciddi Ģəkildə narahat edirdi. Ġngil-

tərənin bu təlaĢı haqlı idi, yəni qarĢısında özü kimi bir “Dünya im-

periyası”qurmaq istəyən qüdrətli rəqib vardı. Həqiqətən də Ġngil-

tərə daha öncə belə bir düĢmənlə qarĢı-qarĢıya gəlmiĢ və onu 

oyundan kənar vəziyyətə sala bilmiĢdi. Rusiya Ġngiltərə üçün artıq 

təhlükəli deyildi. 1907-ci il avqustun 31-də Rusiya-Ġngiltərə ara-

sında bağlanmıĢ müqavilə ilə ingilislər Rusiyanın Ġran neftini ələ 

keçirməsinə mane ola bilmiĢdir. Ancaq Ġngiltərəni Almaniyanın 

hərəkətlərinin qarĢısını necə almaq sualı çox düĢündürdü. Bildiyi-

miz kimi Almaniya Osmanlı Ġmperiyasını idarə edən iqtidar ilə 

dost idi. Bu isə Ġngiltərənin həyata keçirmək istədiyi planın re-

allaĢmasını təhlükə altına alırdı. Belə bir zamanda ortada heç bir 

səbəb mövcud olmadığı halda Ġtaliya donanması qəflətən Trablus-

qərbin önündə göründü. Trablusqərb, dolayısı ilə Osmanlı Ġmpe-

riyası istilaya uğramıĢdı. Bu hadisə ingilis diplomatiyasının uğur 

qazanması ilə eyni vaxta düĢdü. Əslində italyanlar Afrikanın Qır-

mızı dəniz sahillərində bir müstəmləkə ölkə tələb etmiĢdilər. Ġtal-

yanların istədikləri müstəmləkə isə Misirə yaxın idi. Halbuki, 

Trablusqərb baĢqa ərazilərdən fərqli idi, yəni orada türklər də 

yaĢayırdı. Məlum oldu ki, Ġtaliya bu hərəkəti edən zaman Lon-

dondan qarantiya almıĢdı. Yəni, Ġngiltərə Ġtalyanın Trablusqərb 

üzərində keçirəcəyi əməliyyata qarĢı səs çıxarmayacaqdır. Ancaq 

vəziyyət həm Romanın, həm də Londonun nəzərdə tutduğu kimi 

olmadı. Asanlıqla qələbə qazanacaqlarını düĢünən Avropanın bu 

iki ölkəsinin diplomatları ilk anda Trablusqərbdə almanların 
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yerləĢmələrini görməkdənsə, italyanların o torpaqlara sahib olma-

sını istəyirdi. ĠĢi asanlaĢdırmaq üçün dərhal Trablusqərbdə italyan-

ların qarĢılaĢdığı türk müqavimətini qırmaq üçün ingilislər Balkan 

yarımadasında Osmanlı Ġmperiyası əleyhinə yeni bir cəbhə açmağı 

qərara aldılar. 

Ġngiltərə Entelijans Servisin Balkan yarımadasının komitəçiləri-

nin ruhu olan ser Boxter adlı bir adamı vardı. Bu adam dərhal hə-

rəkətə keçdi və ingilis casuslarının köməyi ilə Osmanlı Ġmperiyasının 

Ģimal-qərb torpaqlarını və Balkan yarımadasını müharibə meydanına 

çevirdi. Bu manevrlər istər Almaniyanın, istərsə də Rusiyanın gözünü 

dünyanın ən zəngin neft sahələrindən biri olan Orta ġərqdən, dolayısı 

ilə Ġraqdan baĢqa istiqamətə çevirmək üçün edilirdi. 

Osmanlı Ġmperiyasının öncə Trasblusqərb, sonra Balkan ya-

rımadasında döyüĢlər apardığı zaman Ġngiltərə hökuməti “Royyal-

Datç-ġell Qrup”un rəsmi nümayəndəsi sifəti ilə Londondakı Os-

manlı səfirini sıxıĢdırmağa baĢladı. London Deterdinqin əli ilə 

Mosul neftinin imtiyazını istəyirdi. Londondakı Osmanlı səfiri neft 

mövzusunda təzyiqlərə məruz qalırkən Ġstanbuldakı alman səfiri 

baron fon Vaqenheim də sədri-əzmə və Ticarət və Kənd Təsər-

rüfatı Nazirliyinə müraciət edərək Mosulda neft imtiyazı istəyirdi. 

1902-ci ildən bəri Deterdinqin pulu ilə maliyyələĢdirilən 

inqilablar və üsyanlar Ərəbistan yarımadasını bürüdü. Bu vəziyyət 

Osmanlı Ġmperiyasını çıxılmaz vəziyyətə salmıĢdı. 

Beləliklə, Ərəbistan yarımadasında Səudilərin Ģeyxi Səud ibn 

Əbdüləzizin ingilislərə arxalanmaqla 1912-1914-cü illər arasında 

törətdiyi qanlı üsyanların qarĢısını almaq üçün Ġttihad və Tərəqqi 

hökuməti alman səfirinin vermiĢ olduğu ultimatumu qəbul etməyə 

məcbur oldu. 

Osmanlı Ġmperiyasının Ticarət və Kənd Təsərrüfatı Nazirliyi 

1914-cü il martın 19-da almanlara Mosul ətrafındakı Qayyarenin 

təqribən 2 kilometrə qədər qərbində Ayniqazel ərazisindəki neft 

sahəsində imtiyaz verildiyini təsdiq etdi. 
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Birinci Dünya müharibəsinin baĢladığı 1914-cü ilə qədər dün-

ya siyasətində söz sahibi iki hakim və qüdrətli dövlət vardı: Ġn-

giltərə və Almaniya. Hər iki dövlət “Dünya hakimiyyəti” uğrunda 

Avropada mücadilə edirdilər. Neftin gücünü Almaniya da Ġngiltərə 

qədər anlayırdı. 

Daha çox neft sahələri ələ keçirmək üçün Almaniya Birinci 

Dünya müharibəsindən əvvəl də müəyyən addımlar atmıĢdı. Al-

maniya “Deutsche Orient Bank”ın da iĢtirak etdiyi və yüzdə-yüz 

alman sərmayəsi ilə “OropeiĢe Petroleum Union” adlı neft tresti-

nin təməllərini atdı. Bu Ģirkət Deterdinq ilə Rokfellerin arasında 

gedən mübarizədə mühüm rol oynayaraq Almaniyanın neftə olan 

ehtiyacının bir hissəsini bəsit və kiçik imtiyazlarla təmin edirdi. Bu 

imtiyazların ən mühümü isə Rumıniya nefti idi. 

Deterdinq “OropeiĢe Petroleum Union”un oynamaq istədiyi 

oyunu və ondan gələ biləcək təhlükəni zamanında sezdi və müəyyən 

tədbirlər gördü. Deterdinq dünyanın hər tərəfində olduğu kimi bura-

larda da adamları vasitəsilə istədiyi və arzu etdiyi qarıĢıqlığı törədə 

biləcək qüdrətə malik idi. O, “OropeiĢe Petroleum Union” tərə-

findən gözlənilən təhlükənin qarĢısını almaq üçün trestin paylarının 

bir hissəsini əlinə keçirməyə müvəffəq oldu. Deterdinq səhmləri 

əlinə keçirdiyi andan etibarən Rokfellerə qarĢı daha əmin bir Ģəkildə 

mücadilə imkanlarına qovuĢdu. Deterdinqin “OropeiĢe Petroleum 

Union”un səhmlərinin bir hissəsinə sahib olması Kayzer Vilhelmi 

özündən çıxartdı və günlərin bir günü verdiyi bir qərarla “Detsche 

Orient Bank”ına bu iĢi qaydaya salmağı tapĢırdı. 

“Detsche Orient Bank”ı (Reyx Bank) Deterdinqin “OropeiĢe 

Petroleum Union” ilə olan əlaqəsinin kəsildiyini və əlində tut-



 80 

duğu səhmlərin dəyərinin dərhal ləğv ediləcəyini elan etdi. Reyx 

Bankın bu qərarı əslində müharibə elan etmək demək idi. 

Bu qərar Londonda gərginlik yaratdı. Almanların qərarı qəti 

idi. London, dolayısı ilə almanların nümayiĢ etdirdikləri hərbi qüv-

vələrinin manevrləri qarĢısında çox duruĢ gətirə bilmədi. Yəni, bir 

neft Ģirkətinin səhmləri üçün dövlətin bütün orduları, dəniz qüv-

vələri səfərbər edilmiĢdi. Ġngilislər artıq bu vəziyyətlə hesablaĢ-

mağa məcbur olmuĢdular. Alman imperatoru bu günlərdə söylə-

diyi nitqlərinin birində belə deyirdi: 

“Göy qübbəsi yerə düĢsə, onu iki milyon alman süngüsü-

nün ucunda saxlaya bilərəm”. 

Beləliklə, Londonu da “Reyx Bank”ın gözlənilməz gediĢlə-

rinə boyun əyməyə məcbur edən qüvvə bu idi... Bu tarixdən sonra 

əsasən çalıĢdığı Avropa neft sahələrinə daha da rahat bir Ģəkildə 

yerləĢən “OropeiĢe Petroleum Union” öz neft sahələrində istədiyi 

Ģəkildə fəaliyyət göstərməyə baĢladı və Orta ġərqdə ingilislərlə 

amansız bir mübarizəyə girdi. 

Berlində Kayzer Vilhelm Strassedeki alman diplomatları, 

yeni neft imtiyazları əldə etmək üçün alman bankirlərinə ən geniĢ 

yardımlar edəcəklərini vəd etdilər və yerinə də yetirdilər. Reyx 

Bank nefti əldə etmək üçün adətən bankirlərin və geoloqların 

əmrinə müntəzir oldular. Xüsusilə, “Deutsche Orient Bank” bu 

vəziyyətdə ən çox çalıĢan bir müəssisə oldu. 

“Deutsche Orient Bank” açıq kredit ilə giriĢdiyi mübarizədə 

tezliklə Avropanın bütün neft sahələrində imtiyazlar və hissələr 

əldə etdilər. “Deutsche Orient Bank” Osmanlı Ġmperiyasından 

Bağdad dəmir yolu imtiyazını aldıqdan sonra Ġngiltərə ilə mübari-

zəyə giriĢdi və qalib gəldi. 

Almanların bu müvəffəqiyyətinin nəticəsi olaraq Ġngiltərəni 

üstələmələri Birinci Dünya müharibəsinin baĢlamasına qədər da-

vam etdi. Birinci Dünya müharibəsinin baĢlaması ilə Deterdinq, 

dünya neft sənayesində yenə dünyanın hakimi oldu. 

Müharibə müddətində iki Ģirkət arasında müqavilə bağlandı. Bu 

müqavilə ilə “Standart Oyl” və “Royyal Datç-ġell Qrup” aralarında 
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olan hər cür umu-küsünü bir tərəfə qoyub, ümumi düĢmənə qarĢı 

mübarizəyə baĢladılar. Birinci Dünya müharibəsinin Ģərtlərinə görə 

qorxunc dərəcədə artan və müharibənin udulmasında böyük rol 

oynayan neft istehsalının bir qismini Deterdinq təmin edirdi. Birinci 

Dünya müharibəsinin baĢladığı tarixdən 30 il əvvəl, Hollandiya Hin-

distanında ayda təxminən 50 frank qazanan adam, müharibənin xərcləri 

qarĢısında duruĢ gətirə bilməyən Fransaya neft satın ala bilməsi üçün 

üç yüz milyon qızıl frank borc verirdi. Bu adam, “Royyal Datç-ġell 

Qrup”un mütləq hakimi, dünya neft sahələrinin üçdə ikisinə sahib və 

Ġngiltərə və Britaniya Ġmperiyasını, neft barelləri üzərində dünya xəri-

təsini dəyiĢdirməyə qadir olan bir imperiya halına gətirən ser Villiam 

Auqustus Henri Deterdinq idi... 

Birinci Dünya müharibəsində iĢtirak edən dövlətləri idarə 

edənlər hərb maĢınlarını hərəkətə gətirə bilmək üçün, qanuni və ya 

qanunsuz yollarla Deterdinqdən neft satın alırdılar. Hərb bütün 

Ģiddəti ilə davam edərkən, Deterdinq sadəcə bir Ģeyi, Orta ġərqin 

neft sahələrini düĢünürdü. 

Deterdinq Orta ġərqin neft sahələrini əldə edə bilmək üçün o 

torpaqların sahibi olan türkləri neft məntəqələrindən qovmanın, 

uzaqlaĢdırmanın yollarını da arayardı. Türklər, Ərəbistan yarım-

adasından mütləq çıxarılmalı idi. Ġngilis ordularının Ərəbistan ya-

rımadasında apardıqları bütün müharibələrin hədəfini dünyanın ən 

zəngin neft sahələrinə və neft ehtiyatlarına sahib Ġraq torpaqları 

təĢkil edirdi. 

Neft üçün çöllər qana bulanırdı. Nəsillər qırılırdı. Ġngilis qo-

Ģunlarının baĢ komandanı nəyin bahasına olursa olsun, Ġraqı müt-

ləq zəbt etmək, hər gün bir az daha çox artan neft ehtiyaclarına 

cavab vermək üçün bu sahələri əlinə keçirmək istəyirdi. Əslində 

bu sahələri almaq istəyən Deterdinq idi. Ġngilis komandirləri, bu 

iĢi gerçəkləĢdirmək üçün gecə-gündüz çalıĢdıqdan sonra bir hərə-

kət planı cızdılar və səfərə hazırlaĢan hərbi dəstənin baĢına xüsusi 

seçilmiĢ bir komandir təyin etdilər. 

Türklərin general Tovnsend kimi tanıdığı bu komandirin əlində 

müasir silahlarla təchiz olunmuĢ 45 min nəfərlik bir ordu vardı. Bu 
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ordu ilə çox Ģeylər edə biləcəklərinə ümid edən Ġngiltərə Ərəbistan 

cəbhəsindən hücuma keçdi. Ġngilis ordusu baĢçılarının təxminlərinə 

uyğun olaraq, Ġraq səhralarında rahatca irəliləyirdilər. Onlara görə, 

Mosulun neft sahələrinin iĢğalı, bir günün iĢi idi. Lakin yüksək çinli 

ingilis hərbçilərinin də, general Tovnsendin də, hətta Deterdinqin də 

ağıllarına gəlməyən bir hadisə baĢ verdi. General Tovnsendin 

Mosulun neft sahələrinə doğru sürətlə irəliləyən ordusu Kütülamma-

rədə bir qayaya çarpdı. Hələ qırx yaĢına girməmiĢ, məğlubiyyət nədir 

bilməyən, firənglərin “Aleksan”, türk tarixinin və türk ordusunun Ali 

Ġhasan paĢa olaraq tanıdığı əsgər, sürətlə irəliləyən ingilis ordusunun 

hərəkətinin qabağını saxlaya bildi. Aparılan döyüĢlərin sonunda 

Tovnsendin və ingilislərin bel bağladıqları ordu, Kütülammarədə 

komandirləri ilə birlikdə bu gənc türk paĢasına əsir oldu... 

Dövrün ən müasir silahları ilə təchiz edilmiĢ 45 min əsgərlik 

ordunun məğlub olması və komandirinin əsir edilməsi, Deterdinqin 

gözlərini açdı. Bu məğlubiyyət ona, türklər məğlub edilmədikcə Mo-

sulun neft sahələrini ələ keçirə bilməyəcəyini anlatdı. Bu hadisədən çox 

təsirlənən Deterdinq yenidən ən mahir casuslarını türk ordusunun və 

dövlətinin çökdürülməsi üçün səfərbər etdi. Bu casus ordusunun içində 

bütün dünyanın çox yaxından tanıdığı Lavrens də vardı. 1916-cı ildən 

etibarən Ərəbistan yarımadasında iĢə baĢlayan bu adam, heç bir zaman 

klassik mənada casus olmamıĢ, həyatı boyunca neft sahibkarlarının 

xidmətində olmuĢ və onların tabeliyində çalıĢmıĢdır. Bu casuslardan 

biri də türk cəmiyyətinin çox yaxından tanıdığı, Kiprin valisi olmuĢ ser 

Food idi. Lakin bu casusların arasında bir nəfər xüsusilə seçilmiĢdir. 

Bu, Ərəbistan yarımadasındakı bütün neft sahələri üzərindəki haqları 

Ġngiltərəyə tək baĢına qazandıran miss Gertrud Bell idi. Bu müdhiĢ 

qadın Lavrensin əmrinə verildiyi ana qədər, Lavrens Ərəbistan 

yarımadasında heç bir müvəffəqiyyət qazanmamıĢdır. 

Lavrens Qahirədəki bürosunda Qertrud Bell ilə görüĢdüyü 

zaman belə demiĢdir: 

“-Ġngiltərənin, 1913-cü ilin oktyabrında “Quin Elizabet” zireh-

li gəmisinin dənizə endirdiyini bilirəm. Mazut yandıran ilk zirehli 

gəmimiz üçün indi ağır yağlar məsələsini həll etmək lazımdır!” 
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Lavrensin Qahirədə, yardımçısı miss Qertrud Bellə söylədiyi 

bu sözlər, Ġngiltərənin Birinci Dünya müharibəsinə səbəbkar oldu-

ğunu ifadə etmək baxımından çox diqqətəlayiqdir. Bu tarixdən çox 

illər sonra, bir baĢqa ingilis, Cörçill, Ġngiltərənin aĢağı palatasında 

belə söyləyəcəkdir: 

“Əfəndilər, bunu yaxĢı bilirik ki, bir damla neft bir damla 

qandan daha qiymətlidir!” 

Lavrens və Gertrud Bell Ġngiltərə üçün ən mühüm məsələ olan 

ağır yağılar məsələsini həll etmək haqqında vaxt itirmədən hərəkətə 

baĢladılar. Lavrensin Osmanlı Ġmperiyasına sadiq Ģeyxləri baĢa 

salmaq üçün giriĢdiyi təĢəbbüs müvəffəqiyyətsizliyə uğradı. Lavrens 

ərəb dilini çox yaxĢı bildiyi halda, niyə müvəffəqiyyət qazanıl-

mamıĢdır? Bunun səbəbi bilinməməkdədir. Ancaq, Lavrensin 

müvəffəq olmamağının səbəblərindən biri kimi Əmir Feysəli qurmaq 

istədiyi Suriya dövlətinin baĢına gətirmək istəməsinə, vəhhabilərin 

baĢçısı Səud bin Əbdüləzizin razılıq verməməsi söylənilə bilər. 

Lavrensin müvəffəqiyyətsizliklə nəticələnən təĢəbbüsünün 

səbəblərini dərindən araĢdıran miss Qertrud Bell hərəkətə baĢladı. 

Qertrud Bell Oksford universitetinin Ģərq dilləri fakültəsinin 

məzunu idi. Bütün ərəb ləhcələrini çox yaxĢı bilirdi. 

Dəvə üstündə, yanından əskik etmədiyi mədən sodası ĢüĢələri 

yüklü bir dəvə karvanı ilə çöllərdə aylarla dolaĢdı. Bir qadın üçün bu 

çox ağır iĢ idi. Çölün bir tərəfində əsgərlər bir-birlərini boğazla-

yarkən, o bir tərəfində də miss Qertrud Bell “Ġngilis Neft Ġmperi-

yası”nın tərkibinə Ġraq və Hicazın neft sahələrini də əlavə etmək üçün 

xaincəsinə bir mübarizə aparırdı. Miss Gertrud Bell aylarla davam 

edən bu çöl yolçuluğunun sonunda, Əmir Feysəlin Böyük Suriya 

kralı olmasına qarĢı üsyan edən qırxa qədər qəbilə Ģeyxini günün 

birində, bir vahədə toplamağa müvəffəq oldu və bol miqdarda ingilis 

qızılı xərcləyərək, bu qırx adamı, əmir Feysəlin krallığını tanımağa 

razı saldı. Artıq Səud ibn Əbdüləziz bitərəfləĢdirilmiĢ oldu. Osmanlı 

Ġmperiyasının Məkkə Ģərifi Hüseyinin oğlu Feysəl, bu toplantıdan 

sonra 1920-ci ildə imzalanan San Remo müqaviləsinin bağlanmasına 
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qədər Böyük Suriya kralı Feysəl adını qazanarkən, Ġraqdakı zəngin 

neft sahələrinin imtiyazını da ingilislərə verirdi. 

Birinci Dünya müharibəsinin Osmanlı Ġmperiyasından qopardı-

ğı Ərəbistan yarımadasında bir çox dövlətlər yarandı. Bu yeni və 

böyük dövlətlərin sərhədləri Deterdinqin mütəxəssisləri tərəfindən 

cızılır və bu sərhədlər Millətlər Cəmiyyətində rəsmi ingilis nüma-

yəndə heyəti tərəfindən dünya dövlətlərinə zorla təsdiq etdirilirdi. 

Deterdinqin adamları yeni təĢəkkül edən bu dövlətciklərdə pərdə 

arxasında olmalarına baxmayaraq, ən mühüm müĢavirlik vəzifələri-

ni yerinə yetirməkdə idilər. Lavrens, Qertrud Bell, Sidney Reyi 

(Roznblum) Fransanın “Böyük Suriya” layihəsinə qarĢı mübarizə 

aparmaqla yanaĢı sadəcə Ġraq kralı I Feysəl ünvanını alan kral Fey-

səlin ən yaxın adamı oldular. Filbi (Abdullah)
*
 isə Səudiyyə Ərə-

bistanının əmiri Səud ibn Əbdüləzizin xüsusi müĢaviri oldu. 

Ancaq, bütün bu hadisələrin arxasında bəzi gerçəklər saxlanı-

lırdı: Bu dövlətlər necə təĢəkkül etmiĢdi? Ġngilislər, bu dövlət-

lərin təĢəkkülündə hansı məqsədi əsas olaraq qəbul etmiĢdilər? 
Bunun cavabı bu günə qədər bir çox nöqtədən verilməyə çalıĢıldığı 

halda hələ məsələnin həqiqi məzmununa dair açıqlama verilmə-

miĢdir. Biz burada bu mövzuda bəzi misallar verməklə ingilislərin 

neft məsələsinə dair necə həssaslıqla yanaĢmaları haqqında danıĢa-

cağıq. Beləcə, Ərəbistan yarımadasında qurulmuĢ olan dövlətçilik-

lərin neft yataqları üzərindəki ingilis niyyətlərinin, dünyaya neçəyə 

baĢa gəldiyini də izah etmiĢ olacağıq. 

Birinci Dünya müharibəsi hələ baĢlamamıĢdı. Ġngilis hökuməti 

Ġstanbuldakı səfiri vasitəsilə Ġttihad və Tərəqqi hökumətini hədələ-

miĢ, Mosulun neft sahələrinin imtiyazını istəmiĢdi. Ġngilislər eyni 

zamanda Londondakı səfirimizi də bu imtiyazı əldə etmək üçün 

sıxıĢdırmağa və hədələməyə baĢlamıĢdı. Nəhayət, Ġttihad və Tərəq-

qi hökuməti bu təzyiqlər qarĢısında boyun əyməyə və ingilislərlə 

müzakirələrə baĢlamağa qərar verdi. 

                                                 
*
 Moskvaya qaçan məĢhur Kim Filbinin atası 
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CAVĠD BƏYĠN LONDON SƏYAHƏTĠ VƏ 

ƏLDƏN ÇIXAN NEFT SAHƏLƏRĠ 

 

 

Ġngilislər təkliflərinin Osmanlı hökuməti tərəfindən rədd edil-

diyinə cavab olaraq Ġngiltərə tərsanələrində Osmanlı Ġmperiyası 

hesabına inĢa edilməkdə olan və əvəzləri tamamilə ödənilmiĢ olan 

“Sultan Osman”, “ReĢadiye” və “Fateh” adlı zirehli gəmiləri gi-

rov saxladılar. Ġngilislər Mosul üzərində neft imtiyazı verilmədiyi 

təqdirdə milyonlar dəyərindəki hərb gəmilərimizi verməyəcəkləri-

ni söylədilər. Hətta bu gəmiləri almaq haqqında Rauf Orbayın 

baĢçılığı altında gedən bir türk heyətini də geri qaytarmıĢdılar. Ġndi 

bu və buna bənzər hədələr sonunda Türkiyə Ġngiltərəyə boyun əy-

mək məcburiyyətində qalır və Cavid bəyin Londona getməsi qəra-

ra alınır. 

1914-cü il mart ayının 10-na təsadüf edən günlərdə Londonda 

qızğın bir fəaliyyət vardı. Bu fəaliyyət “Deutsche Orient Bank” 

nümayəndələri və “Royyal Datç-ġell Qrup” nümayəndələri ara-

sında imza ediləcək bir müqavilə ilə əlaqədar idi. Bu müqaviləni 

hazırlayan səbəblər arasında Osmanlı dövlətinin maliyyə naziri 

Cavid bəyin Londonda fəaliyyəti baĢlıca amil olmuĢdu. 

Birinci Dünya müharibəsi baĢladıqdan, lakin Osmanlı Ġmperi-

yasının bu hərbdə iĢtirak etməsindən bir müddət əvvəl, neft mü-

zakirələrini davam etdirmək üçün Cavid bəy Londona getmiĢdi. 

Yanında Düyünü Ümumiyyədə mühüm bir mövqe tutan və özünü 

erməni xanədanına aid edən və Ģahzadə adlandıran Kalust Gül-

bekyan da vardı. Birlikdə etdikləri bu səyahətdən sonra Londonda 

dərhal müzakirələr baĢlandı. Cavid bəy Ġngiltərənin Maliyyə Na-

zirliyi ilə müzakirələr edərkən, Ġstanbuldan sədri-əzəm Sait Halim 

paĢadan aldığı bir dəvətlə dərhal Ġstanbula döndü. Kabinet föv-

qəladə bir toplantı çağırmıĢdı. Cavid bəy Londondan ayrılarkən 
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Osmanlı Ġmperiyasının baĢlamıĢ olan Birinci Dünya müharibəsinə 

qatılacağını ağlına belə gətirmirdi. Eyni zamanda Londona götür-

müĢ olduğu Gülbekyana Osmanlı dövləti adından müzakirələri 

davam etdirməyi tapĢırdı. Cavid bəy, qısa bir müddət sonra Lon-

dona təkrar dönəcəyinə ümid edirdi. Lakin düĢündüyü olmadı və 

Osmanlı Ġmperiyası Birinci Dünya müharibəsinə qoĢuldu. Artıq 

ediləcək bir Ģey qalmamıĢdı. Gülbekyan Londondaydı və Osmanlı 

dövlətinin nümayəndəsi olaraq neft müzakirələrində iĢtirak edirdi. 

Ġngilislərin əllərinə böyük bir fürsət keçmiĢdi. Bunu mükəmməl bir 

Ģəkildə dəyərləndirdilər və Gülbekyan ilə bir müqavilə imzaladı-

lar. Bu müqavilə ilə də ingilislər sonradan zorla girdikləri Mosul-

dan bir daha çıxmayacaq və Orta ġərqin neft sahələrini arzu etdik-

ləri kimi iĢlədə biləcəkdilər. Bu müqavilə Osmanlı vətəndaĢı olan 

Gülbekyanı “Mister Yüzdə BeĢ” olaraq dünyanın ən böyük zən-

ginləri arasına çıxartdı. Ġngilislər eyni ilə Ġranda olduğu kimi, 

Ġraqın neft sahələrini də ağla gəlməyən bir yolla əllərinə keçirdilər. 

Yuxarıda izah etdiyimiz 19 mart 1914-cü il tarixinə təsadüf 

edən günlərdə Londonda “Deutsche Orient Bank” ilə “Royyal 

Datç-ġell Qrup” arasında davam edən müzakirələr, indi Cavid 

bəyin bu ağılsızlığının bir nəticəsi olaraq meydana gəlmiĢdir. Hər 

iki müəssisə arasında imzalanan müqavilədə, ən böyük rolu ingi-

lislər tərəfində olan Kalust Gülbekyan ilə ser S.Cassel oynamıĢ-

dı. Bu tarixdə, Londonda Ġngiltərə Maliyyə Nazirliyinin bir ota-

ğında alman bankının nümayəndələri ser E. Casselin hazırladığı 

müqaviləni imzalayaraq “The Turklish Petroleum Company Li-

mited” qurdular. Bu müqaviləyə görə yeni Ģirkətin hissələri də 

təsdiq edildi. Hissələrin yüzdə əllisi Ġranın neft sahələrinin hakimi 

olan Ġngiltərə Dəniz Birinci Lordluğu və Entelijans Servisin hakim 

olduğu “D’Arcy qrupu” adı ilə fəaliyyət göstərən qrupa, yüzdə 

iyirmi beĢi ingilis neft trestinin Ģəbəkələrindən biri olan “Anglo 

Saxson Petroleum”a və geridə qalan yüzdə iyirmi beĢi də “De-

utsche Orient Bank”a aiddir. 

Almanlar Türkiyə ilə ittifaq halında olduqları bir dövrdə müt-

təfiqlərini neft üzündən arxadan xəncərləmək kimi izahı mümkün 
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olmayan bir xəyanətlə baĢ-baĢa buraxmıĢ və neftə ancaq bunun sa-

yəsində sahib ola biləcəklərini zənn etmiĢdilər. 

“The Turkish Petrolum Company Limited” Londonda imza 

edilən müqavilənin üzərindən 11 gün keçdikdən sonra, yəni 1914-

cü il martın 30-da Osmanlı dövlətinin Ticarət və Kənd Təsərrüfatı 

Nazirliyinə müraciət edərək bütün Ġraq ərazisi də Ģamil olmaqla 

neft imtiyazı tələb etdi. Cavid bəyin xətası üzündən meydana gə-

lən bu gözlənilməyən əmr qarĢısında, Ġttihad və Tərəqqi hökuməti 

istər istəməz imtiyazı verdi və beləcə ingilislər Ġraqın neft sahə-

lərinə yerləĢdilər. 

Ġstər ingilislər, istərsə də almanlar Mosulda əldə etdikləri neft 

imtiyazlarından istifadə edərək gördükləri iĢləri Osmanlı Ġmperi-

yası müharibəyə qatıldığı andan etibarən dayandırdı. Lakin ingilis-

lərin əlində Osmanlı Ġmperiyası adına Mosulda özlərinə neft imti-

yazı verən Gülbekyanın imtiyaz müqaviləsi mövcuddur və bu 

müqavilə müharibədən sonra, Türkiyə Cümhuriyyətinə çox baha 

baĢa gələn bir sıra hadisələr meydana gətirmiĢdir. Bu hadisələr 

Mosulun Türkiyə sərhədləri xaricində qalması ilə nəticələndi. 

Beləcə Mosul bir daha Türkiyəyə qaytarılmamaq Ģərti ilə əlimiz-

dən çıxdı. Həqiqətən də müharibə müddətində Ġraqın hələ istifadə 

olunmamıĢ neft sahələrinin imtiyazı müqaviləsi müharibənin so-

nunda, yəni Ġraqın Osmanlı Ġmperiyasından ayrılıb müstəqil bir 

dövlət halına gəldikdən sonra həyata keçdi. 

Ġngilislərin almanlarla birlikdə və Gülbekyanın vasitəçiliyi ilə 

əldə etdiyi imtiyazdan sonra, Deterdinq ilə “Deutsche Orient 

Bank” arasında imzalanan müqavilə Ġtilaf-ı Müsəlləs (üçlü ittifaq: 

ingilis-rus-fransız) dövlətlərindən Rusiya ilə Fransanı narahat edir-

di. Eyni taleyi yaĢayan bu üç dövlətdən ikisi, Fransa və Rusiya 

almanlarla davan edən müharibənin sonuna qədər susmağı və on-

dan sonra hərəkətə keçməyi qərarlaĢdırdılar. Lakin hadisələr sü-

rətlə irəliləyirdi. Rusiya və Fransa, müharibənin sonunda 

“Deutsche Orient Bank”ın əlindəki hissələri almaq üçün əl 

altından Ġngiltərə ilə danıĢıqlara baĢladılar. Bir müddət sonra ke-

çirilən konfransda heç bir razılığa gəlinmədi.  
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1917-ci ilin oktyabr ayında Rusiyada bolĢevik çevriliĢi baĢ 

verdi və kommunist üsuli-idarəsi quruldu. Rusiyadakı hadisələr 

onun Orta ġərqdə neft uğrunda gedən mübarizədən kənarlaĢmasına 

səbəb oldu. Mosul neftindən imtiyaz istəyən Fransanı isə yola 

gətirmək Deterdinq üçün çətin deyildi. Çünki, daima ingilis mən-

fəətləri istiqamətində fəaliyyət göstərmiĢ olan RotĢild ailəsinin 

Fransadakı qolu iĢə baĢladı və nəticədə Fransa ingilislərlə gizlicə 

bir razılığa gəlmək zəmini aradı və tapdı. Ġngilislərlə 1918-ci ildə 

baĢlayan müzakirələrdə Fransa da, “Deutsche Orient Bank”ın 

Mosulun neft sahələri üzərindəki hissələrinə Ģərik olduğunu rəs-

mən ortaya qoydu. Fransa artıq rahat idi. Bununla da o müha-

ribədən sonra Fransanın möhtac olduğu nefti əldə etmək üçün 

səhmlərə sahib olacaqdır. Lakin, etiraf etmək lazımdır ki, Fransa 

bu haqqı əldə etmək üçün bəzi fədakarlıqlar göstərmək məcburiy-

yətində qaldı. Fransızlar imtiyaz mövzusunda bir nəticəyə çatmaq 

üçün ingilislərin neft mənfəətlərini ön planda tutduqları “Böyük 

Ġraq layihəsinə” etiraz etdilər. Ġngilislər isə, bu mövzuda hər hansı 

bir güzəĢtə getmək istəmirdilər. Çətin müzakirələrin sonunda, 

ingilislər neftin olduğu torpaqları bu anlaĢma ilə öz adlarına 

çıxdılar və Fransanın əsrlər boyunca katolik kilsəsi ilə girdikləri 

Suriya üzərindəki haqlarını tanıdılar. Bu müqaviləni bağlamaq o 

qədər də asan olmadı, yəni müzakirələr bir neçə dəfə uğursuzluqla 

nəticələndi. 

Bir ara müzakirələrdən ümidini kəsən Fransa, ortaya prezident 

Puankareni gətirdi. Puankarenin müdaxiləsi ingilisləri Fransanın 

Suriya üzərindəki haqlarını tanımağa məcbur etdi. 

Neft beynəlmiləl siyasətdə daha bir dəfə öz rolunu oynamıĢ və 

Orta ġərqdə iki dövləti dünya xəritəsində yerləĢdirmiĢdir.  

Yuxarıda izah etdiyimiz və Kalust Gülbekyanın sayəsində in-

gilislərin əlinə keçən Mosulun neft sahələri üzərində qurulan “The 

Turkish Petroleum Company” çox da uzunömürlü olmamıĢ və 

San Remo müqaviləsi ilə ləğv edildikdən sonra yerinə “The Ġrak 

Petroleum Company” qurulmuĢdur. Bu razılaĢmaya görə, yeni neft 

Ģirkətinin hissədarları və aldıqları hissələr belə təsdiqlənmiĢdir: 
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Near East Developmen  % 23,75 (ingilis) 

Royyal Datç-ġell Qrup  % 23,75 (ingilis-holland) 

Anglo Ġranian    % 23,75 (ingilis) 

Companie Française   % 23,75 (fransız) 

Kalust Gülbekyan   % 05.00 

 

“The Ġrak Petroleum Company” təĢəkkül etdiyi sıralarda 

Sevr anlaĢmasının qərarlarını qəbul etməyən türk milləti, Anado-

luda çox Ģiddətli bir mübarizəyə baĢladı. Bu mübarizə bir millətin 

haqsızlığa qarĢı ayağa qalxması idi. Bu mübarizənin baĢında du-

ranlar, o vaxtlar Ġraqın neft sahələri ilə məĢğul ola biləcək du-

rumda deyildilər. Həqiqətən də, Deterdinq də bunu bilir və Ġraqın 

neft sahələrində rahatca iĢini görürdü. 

San Remo anlaĢması ilə Orta ġərqdə ortaya çıxarılan iki döv-

lətin sərhədləri təsdiq edilmiĢdir. Bu baxımdan ingilislər üçün 

çəkiləcək hər hansı bir nöqtə qalmamıĢdır. Rahatca neftə sahib ola 

bilərdilər. Vaxt itirmədən hazırlıqlara baĢlayan ingilislər, yeni Ġraq 

dövlətinin neft sahəsini 75 min kvadrat kilometr olmaqla dörd 

bölgəyə ayırdılar. Bu aĢağıdakı kimi idi: 

A – Kərkük məntəqəsi: Qaradağdan Ģimal-qərbə qədər olan 

hissə ( cəmi 120 kilometr məsafə), 

B – Fərat çayının qərbindən baĢlayaraq, Küveytə qədər uzanan 

sahə. 

C – Bağdadın cənubundakı Dəclə ilə Fərat arasında yerləĢən 

və Bəsrəyə qədər uzanan sahə, 

D – ġimaldakı kibs təbəqələrindən meydana gələn qumluq 

sahə.   
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YUNAN ORDUSUNUN ANADOLUNU  

ĠSTĠLA ETMƏSĠ 

 

 

“The Ġrak Petroleum” bu sahələrdə neft axtararkən, siyasi 

reaksiyası çox böyük oldu. 

Bütün dünya mətbuatı, əsrarəngiz və əfsanəvi sərvətinin mən-

bələri bilinməyəcək qədər qaranlıq bir adamdan bəhs etməyə baĢ-

ladılar. Bu qaranlıq iĢlər çevirən adam Türkiyədə Muğlada doğul-

muĢ, uĢaqlıq dövrləri ilə ilk gənclik illərini məmləkətimizdə ke-

çirmiĢ, sonra da taleyini xarici diyarlarda aramıĢ olan Zaxaryas 

Vasileos Zaxarovdu. Bu adam, dünyanı müharibəyə sövq edən 

neft sahibkarlarının və silah istehsalçılarının ortağı idi. Həqiqətən 

də, o, neft sahibkarlarının ortağı idi mi? Bu suala cavab vermək 

çox çətindir. Yalnız, bir Ģey aydın idi ki, o da Deterdinqin əmrin-

də idi. Bu adam əfsanəvi sərvətini neft və silah satıĢından qazan-

mıĢdı. Bu sərvəti ona qazandıranlar, onun yüyənini heç bir vaxt 

boĢ buraxmamıĢlar və daima bir casus kimi istifadə etmiĢdilər. 

Beləcə bu səfər də eyni adam təkrar ortaya çıxmıĢdı. 

Dünya neftinə hakim olan “Royyal Datç-ġell Qrup”un 

rəhbəri Deterdinq Birinci Dünya müharibəsinin sonunda Osmanlı 

Ġmperiyasının taleyini diplomatların öhdəsinə buraxsa da Orta 

ġərqdə özünü yenə də narahat hiss edirdi. Ġngiltərə-Ġran Neft 

ġirkətinin iĢləri rusların və amerikalıların Ġranda göstərdikləri 

fəaliyyətlər nəticəsində idi. Dünyanın gözünü bir baĢqa hadisəyə 

döndərməkdən baĢqa çıxıĢ və qurtuluĢ yolu olmadığını anlayan 

Deterdinq daima bu tip qaranlıq iĢlərdə istifadə etdiyi Vasileos 

Zaxarovu Ġrandakı vəziyyəti düzəldəcək tədbirləri görmək üçün 

hərəkətə keçirdi. Deterdinq eyni zamanda Ġngiltərənin baĢ naziri 

Lloyd Corcu bu iblisanə planına ortaq etdi. Bu plan onlar üçün 

onsuz da sadə idi və əllərində bu iĢi gördürə biləcək bir adam var 
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idi. Əsasən xəyalpərəst bir millət olan yunanları bu adam vasitəsi 

ilə “Böyük Yunanıstan” layihəsini əldə rəhbər tutaraq silahsız bir 

millət halında Anadoluda yaĢayan türklərin üzərinə hücuma sövq 

edə bilərdi. 

Tarix səhnəsinə çıxdığı 1821-ci ildən bu tərəfə “Böyük Yuna-

nıstan” xülyası ilə yaĢayan bu ərköyün millətin baĢ naziri sabiq 

Osmanlı vətandaĢı və Galatasaray Sultanı (Lisesi) məzunu olmuĢ 

Venizelos qulaqlarına inanmadı. Venizelos Lloyd Corcun təklifi 

qarĢısında özünü itirdi və Ġngiltərənin irəliyə sürdüyü bu təklifə 

sonunu fikirləĢmədən “Bəli” dedi. 

Ġngiltərə yunanları Anadoluya sövq edərkən, ona maddi və 

mənəvi, yəni hər cür yardım göstərəcəyini bildirdi. Ayrıca, Yuna-

nıstana Anadoluda baĢlayacağı istila hərəkəti üçün tələb olunan 

bütün hərbi ləvazimatları da verəcəkdi. Venizelos vaxt itirmədən 

Afinaya döndü və kral Konstantini bu böyük xəyala inandırdı. 

Ġngilislər Yunanıstanı “Anadolu məcarasına” sürükləyərkən 

iki nöqtəni hədəfinə çatdırmağı qarĢılarına məqsəd qoymuĢdular: 

Orta ġərqdəki neft mənfəətlərinin belə bir siyasi və hərbi hərəkətlə 

təhlükəsizliyini təmin etmək, hər gün bir az daha quduran və ağla-

gəlməz baĢ ağrıdan Yunanıstanı, qolu qanadı qırılmıĢ bir quĢ halı-

na gətirmək. 

Zavallı dünya, zavallı mədəni Avropa... 

Neft, yenə də günahsız, Ģərəfli bir millətin torpaqlarını dağıda-

caq, yüzminlərlə insanı qətlə yetirəcək, bir məmləkəti baĢdan-baĢa 

xaraba qoyacaqdır...Və mədəni (!) Avropa bütün bu dəhĢət qar-

Ģısında qulaqları kar, gözləri kor, hadisələrə seyrici qalacaqdır. 

Yunan ordusu, ingilislər tərəfindən verilən vəzifəni yerinə 

yetirdi. Anadoluda yüz minlərlə insanı qətlə yetirdi və iĢğal etdiyi 

hər yeri dağıtdı, xaraba qoydu...Bu qorxunc hərəkət əlahəzrət Ġn-

giltərə Ġmperiyasının ser ünvanını mühafizə edən Vasileos Zaxa-

rovun pulu və Deterdinqin nefti ilə edildi. Və beləcə neft istehsal-

çılarının törətdikləri Anadolu faciəsi Mədəni (!) Avropanın tari-

xinə, mədəniyyətinə miras olaraq daxil oldu. 
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Anadoludakı mübarizə çox Ģiddətli oldu. Türk milləti yeddi-

sindən yetmiĢinə üsyana qalxdı və tarixin “ərköyün uĢağına” ta-

rix boyunca yemədiyi, gələcəkdə də unutması əsla mümkün olma-

yan qorxunc bir Ģapalaq vurdu. Yunanıstanın 300 minlik ordusu 

neft sahibkarlarının və “Mədəni Avropa”nın əlahəzrət dövlətləri-

nin dəhĢətdən açılmıĢ gözləri önündə Anadolunun düzlərində 

məhv oldu... 

Yunan ordusunun məhvinə baxmayaraq, Deterdinq, hədəfə 

çatmıĢ, Ġngilis-Ġran Neft ġirkəti vəziyyətini düzəltmiĢ, yunan or-

dusunun beli qırılmıĢ, Vasileos Zaxarovun milyonlarla sterlinqi 

havaya sovrulmuĢdur. Lakin, ingilislərin əsl qazancı Lozannada ol-

muĢdur, yəni onların böyük bir inadla əllərində tutmaq istədikləri 

və sahib olmaq üçün hər çarəyə baĢ vurduqları Ġraqın neft sahələri 

bu sülh müqaviləsindən sonra əllərində qalmıĢdı. Osmanlı Ġmperi-

yasının torpaqları uğurundakı mübarizə heç cürə bitmək bilmir və 

bu torpaqlar üzərindəki millətlərin arasındakı çəkiĢmə hər gün bir 

az daha artırdı. Türklərlə bağlı olan bu çəkiĢmələrin və mübari-

zələrin müxtəlif səhifələri vardır. Bu səhifələr daha çox beynəlxalq 

konfranslarda müzakirələrə çıxarılır və qərarlar qəbul edilirdi. Bu 

anlaĢmalar içində, xüsusilə, San Remo, Rapallo, Genuya və Lo-

zanna konfransları əhəmiyyətli bir yer tuturdu. Lozanna konfran-

sında cənub sərhədlərimiz havadan asılı vəziyyətdə qalmıĢdır. Sülh 

müqaviləsi imzalansa da, cənub sərhədləri təsbit edilməmiĢdir. Ġn-

gilislər Lozannada Türkiyəni təmsil edən heyətin siyasətdəki təc-

rübəsizliyi və bacarıqsızlığı üzündən uğur qazanmıĢdılar. Türki-

yənin cənub sərhədləri Millətlər Cəmiyyətinin qərarından asılı idi. 

Bunun səbəbi nədir? Nə üçün bu yolla gedilmiĢdir? O da aĢkar-

dır ki, ingilislər Ġraqla olan müĢtərək sərhədlərimizin təsbitində 

nefti daima gözlərinin önündə tutmuĢlar və Lozanna sülh kon-

fransı boyunca bəzən hədə, hətta bəzən daha irəli gedərək türk 

heyətinə göz dağı vermək istəmiĢlər. Ġngiltərənin xarici iĢlər naziri 

və kürd siyasətçilərinin önündə, cəbhədən yeni çıxmıĢ, siyasətdə 

təcrübəsiz olan Ġsmət paĢanın rəhbərlik etdiyi nümayəndə heyəti 

güzəĢtə getmək məcburiyyətində qalmıĢdır. 
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Nəhayət, lord Kerzonun istədiyi olmuĢ və Türkiyənin cənub 

sərhədlərinin təsbiti iĢi Millətlər Cəmiyyətinin üç nəfərlik bir nü-

mayəndə heyətinə həvalə edilmiĢdir. Türk heyəti tərəfindən Cavad 

paĢanın iĢtirak etdiyi bu heyətin uzun çalıĢmaları və müĢahidələri 

ingilislərin Ġraq fövqəladə komissarının haqsız təzyiqlərinə bax-

mayaraq nəticəsiz qalmadı. HazırlanmıĢ hesabatın son hissəsində 

yazılmıĢ “Türk hökuməti hüquqi haqlarından vaz keçmədikcə 

Mosul və ətraf torpaqları heç bir dövlətə verilə bilməz” sözlərinə 

baxmayaraq, Mosul sancağı nefti ilə birlikdə türk millətinin əlindən 

çıxmıĢ, türk dövlətinin sərhədləri xaricinə atılmıĢdır. Beləliklə, 

Mosulda yaĢayan türklər ana vətənlərindən uzaq düĢmüĢdülər. 

Mosulun neft sahələrinin türk millətinin əlindən çıxmasında ən 

mühüm rolu oynayan səbəblərdən biri də səltənətin ləğvindən və 

xanədanın türk dövləti sərhədləri xaricinə sürgün olunmasından 

sonra, xüsusi ilə bu xanədana aid olan Mosulun neft sahələrini 

tələb edəcək bir müəssisənin mövcud olmaması idi. Səltənətin ləğ-

vinə qərar verən və Ali Osman xanədanını sərhəddən xaricə sürgün 

edən hökumət, bu ailəni vətəndaĢlıqdan çıxartmasaydı, Ģübhəsiz 

nəticə belə olmayacaqdır və Mosul nefti məsələsi zamanın ixtiya-

rına buraxıla bilərdi. 
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SƏUDĠYYƏ ƏRƏBĠSTANININ  

NEFT SAHƏLƏRĠ 

 

 

Ġngilislər Ġranda tarixdə misli görülməmiĢ bir imtiyaz əldə et-

dikdən sonra, “Neft imperiyaları”nın sərhədlərini geniĢləndirmək 

üçün daha ciddi fəaliyyətə baĢladılar. Ġngilis neft imperiyasını qu-

ran Deterdinq Osmanlı Ġmperiyası sərhədləri içərisində mövcud 

olan nefti də ələ keçirmək istəyir və bu məqsədlə Orta ġərqin bü-

tün neft sahələrini ingilislərin inhisarına almaq üçün mübarizə 

edirdi. Deterdinq ingilis imperiyasının bütün siyasi xadimlərini, 

bütün qüvvələrini öz casuslarının yanında səfərbər etmiĢdi. Os-

manlı Ġmperiyası sərhədləri içərisində qorxunc bir mübarizənin, 

neft uğrunda mübarizənin baĢlaması mütləq idi... 

Bu mübarizəni, açıq və ya gizli diplomatiyasını səfərbər edən 

Ġngiltərə ilə Deterdinqin casusları birlikdə XX əsrin ən böyük 

hökmdarı və siyasi xadimi Sultan II Əbdülhəmid xana qarĢı 

baĢlayacaqlar. 

Bu iki nəhəng qüvvə, Sultan II Əbdülhəmid xanın önündə 

məğlub olacaq və səltənətdə istədikləri müvəffəqiyyəti əldə etmə-

yəcəkdilər. Sultan II Əbdülhəmid xan mübarizənin öz inhisarın-

da olan neft mücadiləsi olduğu mövzusunda qəti bir qənaətə gəl-

miĢ, Osmanlı Ġmperiyası sərhədləri içərisində olduğu kimi, imperi-

yanın sərhədləri xaricində də bir-birləri ilə Ģiddətli mübarizələr 

aparan Ġngiltərə ilə Almaniyanın bu mübarizəsindən istifadə etmiĢ 

və ölkəsini hər cür təhlükədən uzaq tutmuĢdu. Sultan II Əbdülhə-

mid xan bu mübarizədən əsrin ilk və ən mükəmməl casus təĢkila-

tından istifadə etməklə müvəffəqiyyətlə çıxa bilmiĢdir. Tarixçiləri-

mizin “Xəfiyyə odusu” adını verdikləri, lakin əslində dövlətin da-

xili və xarici təhlükəsizliyini mühafizə edərək, dünyanın dörd bir 

tərəfinə yayılmıĢ, içərisində xarici səfirlər, hətta xarici hökumət 



 95 

adamlarının da olduğu 2500 kadrla düĢmənlərlə mübarizə imkanını 

tapa bilmiĢ və bu mübarizədən də üz ağlığı ilə çıxmıĢdı. Nə 

yazıqlar ki, ittihatçılar 24 iyul (1908) çevriliĢindən sonra hər sa-

hədə olduğu kimi bu sahədə də bir növ xəyanət kimi düĢünülən 

addımlarını ataraq dünyanın ən mükəmməl bir casus təĢkilatını 

“Xəfiyyə” adı altında lənətləyib dağıtmıĢdılar.  

 

 

VƏHHABĠ ÜSYANLARI 

 

Neft mücadiləsinin ağırlıq mərkəzini Ərəbistan yarımadası 

təĢkil etməkdə idi. Xüsusilə Hicaz və Yəmən bu mücadilənin əsası 

hesab olunurdu. Ancaq, əsl məqsəd Mosul neftini ələ keçirmək idi. 

Hicaz-Küveyt-Omman-Qatar və digər yerlərdəki neft yataqları 

bu mücadilənin aparıldığı tarixdə hələ məlum deyildi. Ancaq, 

ingilislər mücadiləni Hicazdan baĢlamaqla Osmanlı Ġmperiyasının 

diqqətini bu əraziyə cəlb etmək siyasətini yürütdülər. Onlar bu-

nunla Mosul və ətrafını hələlik boĢ buraxmaqla çirkin siyasətlərini 

vəhhabiləri Osmanlı Ġmperiyasına qarĢı üsyan qaldırmalarına 

yönəltmiĢdilər. Ġngilislər bu üsyanları reallaĢdırmaq üçün Sidney 

Reyi (yaxud Roznblum) ilə Filbi adlı iki mütəxəssisi Əbdüləziz 

ibn Səudun yanında yerləĢdirdilər. Vəhhabilərin lideri Əbdüləziz 

ibn Səudun yanında vəzifə tutan bu iki Ģəxs eyni zamanda 

Ġngiltərə Entellijans Servisinin də ən təcrübəli əməkdaĢları idilər. 

Sidney Reyi 1901-ci ildə D’Arcyin əlindən Ġran nefti imtiyazı 

sənədini aldıqdan sonra 1902-ci ildən etibarən Ərəbistan yarım-

adasında çalıĢmağa baĢladı. 

Sultan II Əbdülhəmid xan Əbdüləziz ibn Səudun yavaĢ-

yavaĢ gücləndiyini görür və onun gələcəkdə Osmanlı Ġmperiyası 

üçün problem yarada biləcəyini də hiss edirdi. O həqiqətən də 

təxminlərində yanılmadı. Əbdüləziz ibn Səudun sonrakı hərəkət-

ləri bunu açıq-aydın göstərdi. Sultan II Əbdülhəmid xan ingilis-

lərin planlarını əvvəlcədən duyduğu üçün Hicaz və Yəməndə 

müəyyən islahat keçirmək üçün layihələr hazırladı. Ancaq, Əb-
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düləziz ibn Səudun rəhbərliyi altında baĢ verən üsyan bu islahatın 

gerçəkləĢməsinə imkan vermədi. Üsyançıların xərclədikləri pul in-

gilis qızılı və iĢlətdikləri silah da yenə ingilis istehsalı idi.  

Sultan II Əbdülhəmid xan dərhal bu üsyanı yatırtmaq üçün 

müəyyən tədbir gördü. Almanların inĢa etdikləri Bağdad dəmir yo-

lu ilə Ġraq və Bəsrə üzərində nüfuzunu daha da gücləndirən sultan 

cənuba, yəni Yəmənə tərəf hərəkət etdi və Küveyt Ģeyxi Mübarək 

Ġbnüssabah ilə anlaĢaraq onu öz tərəfinə çəkə bildi. Bundan sonra 

Əbdüləziz ibn Səudin qaldırdığı üsyan asanlıqla yatırıldı. 

Nəcid Ģəhəri artıq bir fitnə-fəsad yuvası olmuĢdu. Ġngilislərin 

təcrübəli cəsusları əllərində Deterdinqin qızılları tayfa baĢçıları və 

Ģeyxlər arasında vurnuxaraq onları Osmanlı Ġmperiyasına qarĢı 

üsyana təhrik edirdilər. Ancaq, Əbdüləziz ibn Səud Osmanlı or-

dusundan yediyi zərbədən sonra Sultan II Əbdülhəmid xana bo-

yun əyməyə məcbur olur. Digər Ģeyxlər və tayfa rəislərinin böyük 

bir hissəsi türklərin tərəfində idi. 

Məkkə Ģərifi Hüseyn Sultan II Əbdülhəmid xanın sağ qolu 

hesab olunurdu. Məkkə Ģərifinə verilən paĢalıq adı və göndərilən 

hədiyyələr onu qane etdiyindən həmiĢə Osmanlı dövlətinin tərəfin-

də olmuĢdur. Sultan II Əbdülhəmid xan ingilislərin ona qarĢı iĢ-

lətdikləri taktikadan istifadə edərək onları məğlub etməyi bacardı. 

ġərif Hüseyn Osmanlı dövlətinə sədaqətini sübut etmək üçün 

Araifi qəbiləsini Əbdüləziz ibn Səudə qarĢı yönəltdi. Sultan II 

Əbdülhəmid xan incə zəkası və uzaqgörənliyi ilə ərəbi ərəbə qarĢı 

qoymağa nail oldu. Bu siyasət onun taxta oturduğu gündən bəri 

istifadə etdiyi bir üsul idi. Araifilər ilə vəhhabilər arasında cərəyan 

edən mücadilələr zamanı Araifilər Əbdüləziz ibn Səudun qardaĢı-

nı tutub Ģərif Hüseynə təslim etdilər. Əbdüləziz ibn Səud vəziy-

yətdən xilas olmaq üçün Osmanlı dövlətini tanımaq və ildə müəy-

yən miqdarda vergi vermək Ģərti ilə qardaĢını geri alaraq mücadilə-

dən çəkildi. 

Deterdinq və ortaqları Ġngiltərə Dəniz Birinci Lordluğu və 

Entelijans Servis ilk təĢəbbüslərində ağır zərbə ilə qarĢılaĢdılar. 

Ancaq, bu məğlubiyyətlə barıĢa bilməyən ingilislər yeni mücadilə 
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metoduna baĢ vurdular. Onlar vəhhabilər ilə Məkkə Ģərifi Hüsey-

nin arasında uzun illər davam edən qorxunc bir müharibə törətdi-

lər. Bu müharibə Ģərif Hüseynin müəmmalı ölmündən sonra onun 

oğlanları ilə Əbdüləziz ibn Səud arasında da davam etdi. 

Bu mücadilələr sadəcə olaraq neft üçün aparılırdı. Ġstiqlal, 

azadlıq boĢ sözdən baĢqa bir Ģey deyildi. Həmçinin, Birinci Dünya 

müharibəsindən sonra yaranmıĢ dövlətlər istiqlallarına deyil, sadə-

cə olaraq zəngin neft sahələrinə sahib oldular. Ġstiqlal onlar üçün 

artıq bir xülyadır. Dünən də belə idi, bu gün də belədir. 

Əbdüləziz ibn Səudin 1902-ci ildə Osmanlı dövlətinə qarĢı 

qaldırdığı üsyan yatırıldıqdan sonra 1908-ci ilə, yəni Sultan II 

Əbdülhəmid xanın taxtdan salınmasına qədər həm vəhhabilər, 

həm də ingilislər heç bir təĢəbbüsə əl atmadılar. 

Entelijans Servis tərəfindən Əbdüləziz ibn Səudun yanına mı-

Ģavir olaraq göndərilən məĢhur ingilis neft cəsusu Filbi vəhhabilə-

rin baĢçısına gücünü artırmağı məsləhət gördü. 

Amma, Filbi döyüĢçülərin sayının çoxaldılması ilə hər hansı 

bir nəticənin alınmasına o qədər də inanmırdı. O, bu qüvvələri də-

mir kimi bir əlin altında birləĢdirməyi və toplamağı məqsədə uy-

ğun hesab edirdi. Əbdüləziz ibn Səud də bu fikri bəyənmiĢdi. On-

lar vaxt itirmədən fəaliyyətə baĢladılar. Ancaq, iĢlər onların düĢün-

dükləri kimi o qədər də asan getmirdi. Bədəvi həyatı yaĢamağa 

alıĢmıĢ ərəblər qanun və nizam tanımırdılar. Halbuki, yeni qüvvə-

lərin bir qanun və nizam altına alınmaları vacib idi. Filbi bunun da 

yolunu tapdı. Dini təəssübə əsaslanan bir siyasət yürütdü. 

Filbi və Əbdüləziz ibn Səud düz on il çalıĢdılar və istədikləri 

qüvvəni meydana gətirdilər. Ġhvan adı altında 1912-ci ilin yayında 

rəsmən qurulmuĢ olan silahlı qüvvənin ümumi qərargahı Aravyada 

yerləĢirdi. Ġngilis zabitlərinin təlim və tərbiyəsi ilə formalaĢmıĢ bu 

silahlı qüvvə 1913-cü ildə qəflətən hücuma keçərək Xassanı iĢğal 

etdilər. Əbdüləziz ibn Səud Osmanlı dövlətinə qarĢı yenidən baĢ 

qaldırmıĢdı. Əbdüləziz ibn Səud artıq Hindistandakı ingilis cəsus-

ları və ingilis qüvvələri ilə əlaqə yaratmıĢdı. Deterdinq 10 illik 

mücadilədən sonra arzusuna çatmıĢdı. Hicazın qapıları onun üzünə 
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tamamilə açılmıĢdı. Ġngilislər artıq vəhhabilərin torpaqlarında və 

Əbdüləzizin hakim olduğu ərazilərdə sərbəst hərəkət edə bilirdi-

lər. Ġngilis cəsusları Əbdüləziz ibn Səudu daima türklərə, Məkkə 

Ģərifi Hüseynə və türklərin yaxın dostu olaraq tanınan Əli RəĢidə 

qarĢı üsyana təhrik edirdilər. Bu təhriklər nəticəsində Birinci Dün-

ya müharibəsinin ilk günlərində Əbdüləziz ibn Səud ingilislərlə 

müqavilə bağlamağa hazırlaĢırdı. Bu anlaĢmaya görə ingilislər 

onun istiqlalını tanıyacaq və Deterlinq hər ay ona 5000 ingilis li-

rəsi verəcəkdi. Beləliklə, bu anlaĢmaya görə Əbdüləziz ibn Səud 

ingilislərin maaĢlı qulluqçusu olurdu. 

Ancaq, Əbdüləziz ibn Səud bu anlaĢmaya baxmayaraq, həmin 

ilin may ayında Osmanlı dövləti ilə də danıĢıqlar apararaq sabah-

ud-dövlə fəxri adı altında Nəcit qaymaqamı təyin edilir. Yəni artıq 

vəhhabilərin baĢçısı Osmanlı dövləti adından Nəcitdə müəyyən 

nüfuz sahibi olurdu. Ancaq, Osmanlı Ġmperiyası Birinci Dünya 

müharibəsinə girdikdən sonra Osmanlı hökuməti Əbdüləziz ibn 

Səudə etimad göstərməyərək onun qan düĢməni olan Əli RəĢidi 

dəstəkləməyə baĢladı. Bunu görən Əbdüləziz ibn Səud yavaĢ-

yavaĢ ingilislərə meyl etməyə baĢladı və 1915-ci ildə Britaniya 

Ġmperiyası ilə müqavilə bağlayaraq onun himayəsinə girdi. 

1915-ci ilin dekabr ayında imzalanan bu müqavilə ilə Ġngiltərə 

Osmanlı Ġmperiyası sərhədləri daxilində yerləĢən Ərəbistan yarım-

adasının mərkəzində güclü bir dosta sahib olurdu. Əbdüləziz ibn 

Səud 1916-cı ildə ingilislər tərəfindən Osmanlı dövləti əleyhinə 

müharibəyə girdi. Bu vuruĢma eyni zamanda Osmanl dövlətinin 

mənfəətlərini və bölgənin asayiĢini qorumağa cavabdeh olan düĢ-

məni Əli RəĢidə qarĢı idi. Əli RəĢid isə Osmanlı dövlətinin tə-

rəfdarı olaraq qalırdı. 

Cərrahda Əli RəĢid ilə Əbdüləziz ibn Səudin qüvvələri ara-

sında gedən döyüĢlərdə Əbdüləziz ibn Səudin ingilislərin yardımı 

ilə yaratdığı Ġhvan döyüĢçüləri ağır məğlubiyyətə uğradılar. Bunu 

görən Deterdinq və cəsusları dərhal Məkkə Ģərifi Hüseynlə danı-

Ģıqlar aparmağa cəhd etdilər və tezliklə buna nail oldular. 
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Ġngilislər neftdən qazandıqları milyonları gələcəkdə əldə edə 

biləcəkləri yeni neft sahələri üçün Məkkə Ģərifi Hüseynin xəzinə-

sinə yönəltdilər. Artıq bu dövrlərdə dünyanın məĢhur neft cəsusla-

rından Lavrens Ərəbistan yarımadasında fəaliyyətə baĢlamıĢdı. 

Ġngilis neft kralları Ərəbistanda fəaliyyət göstərən cəsuslarının kö-

məyi ilə yavaĢ-yavaĢ Ģimala, Ġraqın neftli ərazilərinə doğru irəlilə-

məyə baĢladılar. Onlar bu ərazilərdə yaĢayan Ģeyxlərə küllü miq-

darda var-dövlət bağıĢlayaraq onların ehtiyaclarını təmin edirdilər. 

Lavrensin əlində güclü bir vasitə var idi. Bu vasitə Məkkə Ģərifi 

Hüseynin böyük oğlu əmir Feysəl idi. 1916-cı ildə gələcəkdə 

Suriya və Ġraq kralı olaraq Lavrens tərəfindən Londona təqdimatı 

verilən zaman Əbdüləziz Ġbn Səud əmir Feysələ qarĢı çıxdı. Əb-

düləziz ibn Səud ingilislərlə mövcud olan müqaviləyə baxmaya-

raq Osmanlı dövləti ilə danıĢıqlar aparmağa çalıĢdı. Amma, Ca-

mal paĢadan rədd cavabı alınca təkrar ingilislərə, dolayısı ilə ser 

Deterdinqə əl uzatmaqdan da çəkinmədi. Ġngilislərdən hər cür 

yardım alan və atasının hörmətinə görə ərəb Ģeyxləri üzərində 

böyük nüfuza malik olan əmir Feysəl bir dövlət qurmaq xəyalı ilə 

Osmanlı dövlətinə qarĢı müharibə elan etdi. Bu mücadilədə ona 

yardımçı olan ünsürlər ingilislər tərəfindən əvvəlcədən təlimatlan-

dırılmıĢdılar. Ġstər Ġstanbul, istərsə də Beyrut, ġam və Misirdə qu-

rulmuĢ olan müxtəlif cəmiyyətlər ərəb istiqlalı üçün iĢ görə biləcək 

mütəxəssislər hazırlamıĢdılar. Bu ünsürlər Birinci Dünya mühari-

bəsi dövründə Osmanlı ordusunu daxildən sarsıtmaq üçün hər cür 

cəsusluq fəaliyyəti göstərmiĢdilər. Bu cəmiyyətlərdən, xüsusilə 

«Ġlel Mərkəziyyə»yə mənsub olanlar daha çox fərqlənmiĢdilər. 

Məkkə Ģərifi əmir Hüseynin böyük oğlu əmir Feysəl bu təĢkilat-

dan daha çox istifadə edərək Osmanlı ordusunu arxadan vurmağa 

çalıĢdı. Ona bu iĢdə ən böyük köməyi gələcək Ġraq dövlətinin baĢ 

naziri vəzifəsini tutan Nuri Səid paĢa etmiĢdir. Əmir Feysəlin ən 

yaxın adamı olan bu Ģəxs türk ordusunda yüzbaĢı rütbəsində qulluq 

edərkən «Ġlel Mərkəziyyə»nin həyata keçirmək istədiyi istiqlal 

hərəkatı təĢəbbüsünün üstü açıldıqdan sonra Camal paĢanın hərbi 
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tribunalının yağlı kəndirindən canını ancaq ingilislərə sığınmaqla 

qurtara bilmiĢdi. 

Əmir Feysəlin bu müvəffəqiyyətləri Əbdüləziz Ġbn Səudu 

çox narahat etməyə baĢladı. Tale əmir Feysələ gələcək taxtını ha-

zırlayırdı. Əslində əmir Feysəlin adının hər tərəfdə duyulması sa-

dəcə bir təsadüfə, yəni döyüĢlərə Məkkə Ģərifi Hüseynin geniĢ 

nüfuza sahib olduğu torpaqlar üzərində cərəyan etməsindən irəli 

gəlirdi. Artıq əmir Feysəl ilə Əbdüləziz ibn Səudun arasında toq-

quĢmanın baĢ verəcəyi qaçınılmaz idi. Ġngilislər baĢ verə biləcək 

təhlükənin qarĢısını almaq üçün müəyyən tədbirlər görməyə çalıĢ-

dılar. Entelijans Servisin ən təcrübəli əməkdaĢları bu ixtilafı bitə-

rəfləĢdirmək üçün səfərbər olundular. Bunlar Lavrens, Qertrud 

Bell, Sidney Reyi və Filbi idi. Əbdüləziz ibn Səudu Filbi yola 

gətirəcək, Qertrud Bell isə ərəb Ģeyxləri arasında çalıĢacaq, Sid-

ney Reyi ilə Lavrens isə iki ərəb Ģeyxi arasındakı mücadiləni da-

yandırmaq üçün əmir Feysələ təsir edəcəkdilər. 

Cəsuslar onlara verilən tapĢırıqları yerinə yetirdilər və iki 

əmiri barıĢdırdılar. Beləliklə, ingilislər özləri üçün təhlükə hesab 

etdikləri bu anlaĢılmazlığı bitərəfləĢdirməyə nail oldular. Hər iki 

ərəb əmiri arasında bağlanmıĢ müqaviləyə görə Əbdüləziz ibn 

Səud Ərəbistan yarımadasının Nəcid-Riyad-Nəcəf ərazisinə, əmir 

Feysəl isə Suriya və Ġraq torpaqlarına sahib olacaqdır. Bundan baĢ-

qa, gələcəkdə yaradılacaq iki dövlətin torpaqları arasında qalan 

sahədə əmir Feysəlin qardaĢı üçün Ġordaniya adlı kiçik bir dövlət 

də qurulacaqdır. 

Buradan belə nəticə çıxartmaq olar ki, ingilislər yeni-yeni 

planlar tərtib etmiĢdilər. Hələ Birinci Dünya müharibəsi baĢa çat-

mamıĢdan əvvəl Ərəbistan yarımadasının gələcək xəritəsi cızılmıĢ 

və burada üç yeni krallığın yaradılması nəzərdə tutulmuĢdu. 

Yuxarıda göstərdiyimiz müqavilə ilə Əbdüləziz ibn Səud 

onun üçün təyin edilmiĢ olan sərhədlər daxilində və ətrafındakı 

ərəb əmir və Ģeyxləri ilə sərhədlərini dəqiqləĢdirmək üçün müzaki-

rələr aparırdı. Bu danıĢıqlardan heç bir nəticə əldə edə bilməyən 

Əbdüləziz ibn Səud onu daima hədələmiĢ türkpərəst Əli RəĢidin 
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üzərinə hücum etməyi qərara aldı. Əslində müharibə bitmiĢdi. 

Dövlətlər Ġngiltərənin himayəsi altında Ərəbistanda rəsmən təĢək-

kül etmiĢdi. Əbdüləziz ibn Səud Əli RəĢidi bitərəfləĢdirdikdən 

sonra Ġngiltərənin himayəsi altında olan Ġordaniya torpaqlarına 

doğru irəliləməyə baĢladı. Yenicə qurulmuĢ bu kiçik dövlətin istiq-

lalı təhlükə altında idi. Elə bu səbəbdən də ingilislər vəhhabilərin 

baĢçısı Əbdüləziz ibn Səudə təcavüzü dayandırmaq üçün xəbər-

darlıq etdilər. Lakin, bu çöl bədəvisi xəbərdarlığa o qədər də əhə-

miyyət vermədi. Ġngilislər onun xəbərdarlığa heç əhəmiyyət ver-

məməsini görüb vəhhabi ordusunu təyyarələrdən bombaladılar. Ġn-

gilislər bu hərəkətləri ilə əmir Feysəli açıqca müdafiə edirdilər. Ġn-

gilislər tərəfindən vəhhabi ordusunun hücumu dayandırıldıqdan 

sonra 1922-ci ildə tərəflər arasında bağlanan bir müqavilə ilə Ġraq-

Ġordaniya və Hicazın sərhədləri qəti olaraq təsbit edildi. Beləliklə, 

bu məntəqədəki anlaĢılmazlıq ortadan qaldırıldı. 

Əbdüləziz ibn Səud bu müqavilədən dörd il sonra, 1926-cı ildə 

ingilislərin himayəsi altında özünü Hicaz və Nəcid kralı elan etdi. 

Bu zaman Türkiyədə milli-mücadilə baĢ vermiĢ və nəticədə 

yeni bir rejim qurulmuĢdu. Yəni respublika elan edilmiĢ və xilafət 

idarə-üsulu ləğv olunmuĢdu. Xilafətin ləğv olunmasından sonra 

Məkkə Ģərifi Hüseyn ərəblər arasında konfrans çağrılması təklifini 

irəli sürdı və ləğv edilmiĢ xilafətin bərpasını tələb etməyə baĢladı. 

Əbdüləziz ibn Səud onun bu iddiasını qəti olaraq rədd etdi. Belə-

liklə, ingilislərin yeni qurduqları bu dövlətlər Türkiyədə ləğv edil-

miĢ xilafəti mənimsəmək üzündən bir-birlərinə düĢmən kəsildilər. 

Ġngilislər Ərəbistan yarımadasında baĢ verə biləcək toqquĢmaların 

onların mənafelərinə zidd olmasını söyləsələr də Əbdüləziz ibn 

Səud bu məsələdə müxalifətdə qalmaqda davam etməkdə idi. 

Vəziyyəti belə görən ingilislər Əbdüləziz ibn Səudu sıxıĢdır-

maq məqsədi ilə bu günə qədər hər ay ona ödədikləri 5000 sterlin-

qin verilməsini dayandırdılar. Hadisələrin bu istiqamətdə davam 

etdiyi bir vaxtda «Standard Oyl» tərəfindən Suriyada geoloji ax-

tarıĢlar aparan və neft axtaran Crain burada amerikalıların lehinə, 

fransızların isə əleyhinə təbliğat aparmağa baĢlamıĢdı. Crain 
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Suriyada fəaliyyət göstərdiyi zaman arxeoloq Tvitchell də Qırmızı 

dəniz sahillərində tədqaqatlar apararaq qədim mədəniyyət əsərləri 

axtarırdı. O, bu axtarıĢları zamanı burada neft niĢanələrinə rast gəl-

di. Bütün hərəkətləri ingilis cəsusları tərəfindən addım-addım izlə-

nən Tvitchell neft tapdığını Londondakı Arxeologiya Cəmiyyətinə 

bildirdiyi zaman yer yerindən oynadı. Bundan sonra Ġngiltərənin 

neft mütəxəssisləri bu ərazini diqqətlə axtarmağa baĢladılar. 

Tvitchellin təsadüfən tapdığı neft Qırmızı dəniz sahillərini neft 

mücadiləsinin mərkəzinə çevirdi. Bu andan etibarən ingilis və 

Amerika sərmayəsi Səudiyyə Ərəbistanına axmağa baĢladı. 

«Standard Oyl» ilə «Royyal Datç-ġell Qrup» Səudiyyə 

Ərəbistanının altını-üstünə çevirdilər. Qırmızı dənizin hər qarıĢı 

çox diqqətlə axtarıldı və bir çox məntəqələrdə zəngin neft yataqları 

tapıldı. Ġki nəhəng Ģirkət neftin tapıldığı andan etibarən bir-biriləri-

ni Səudiyyə Ərəbistanından uzaqlaĢdırmaq üçün mücadiləyə baĢla-

mıĢdılar. Ġngilislər, yəni Deterlinq «Standard Oyl»a görə daha 

əlveriĢli vəziyyətdə idi. Məlumdur ki, dünənə qədər bir bədəvi 

olan Əbdüləziz ibn Səudu kral edən o idi. Bu adam krallığını elan 

etdiyi günə qədər Deterlinqdən hər ay 5000 sterlinq maaĢ almaqla 

davam etmiĢdi. Əbdüləziz ibn Səud məmləkətində çıxan yeni 

sərvətin imtiyazını tamamilə Deterlinqin əlinə təslim etdiyi vaxt 

ingilislərin hər əmrini yerinə yetirən bir insan vəziyyətinə düĢə-

cəyini bilirdi. Ancaq, o buna imkan verməmək üçün 1933-cü il 

mayın 9-da «Standard Oyl Company of California” ilə altmıĢ 

illik bir neft müqaviləsi imzaladı. Beləliklə, «Standard Oyl 

Company of California” bu imza ilə Səudiyyə Ərəbistanının Ģərq 

bölgəsində zəngin neft məntəqələrinə sahib oldu. Ġngilislər də boĢ 

durmamıĢdılar. Tvitchell mərkəzi Londonda olan Ģirkətin nüma-

yəndəsi olaraq Səudiyyə Ərəbistanının bir çox yerlərində neft mə-

dənləri imtiyazını saxlayır və Səudiyyə Ərəbistanına yerləĢirdilər. 

1933-cü ilin mayında «Standard Oyl Company of Califor-

nia» bu imtiyazı aldıqdan sonra «Irak Petroleum Company» da 

Əbdüləziz ibn Səuddan Qırmızı dəniz sahillərində neft çıxartmaq 

üçün 60 illik bir imtiyaz əldə edirdi. Ġngilislər ayrıca olaraq 
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Tvitchellin rəhbərlik etdiyi müəssisənin yardımı ilə Səudiyyə 

Ərəbistanında olan qızıl və mis mədənlərinin imtiyazlarını da al-

mıĢdılar. 

Hələ bu imtiyazların əldə olunmasından bir neçə il əvvəl Ġraq 

və Səudiyyə Ərəbistanının arasındakı münasibətlər çox gərgin 

olmuĢdu. Belə bir vəziyyət ingilislərin maraqlarına tamamilə zidd 

olan bir hal idi. Bu ixtilafı Ģəxsən Deterdinqin özü həll etmək 

qərarına gəldi. Ġraqdakı fövqəladə ingilis komissarı bu iĢdə mühüm 

rol oynadı, yəni hər iki kralı Deterdinqin hüzuruna getmələrini 

təmin etdi. 

Bəsrə körfəzində dayanmıĢ bir kabel gəmisində baĢ tutmuĢ bu 

müzakirələrin sonunda iki kral Deterdinqin hüzurunda barıĢdılar 

və aralarındakı mücadiləni unudacaqlarına dair söz verdilər. Əmir 

Feysəlin itaətkar hərəkətinin əksinə olaraq Əbdüləziz ibn Səud 

anlaĢma zamanı müəyyən tələblərlə çıxıĢ etdi. Sonda ser Henry 

Deterdinqin Əbdüləziz ibn Səuda uzatdığı səkkiz min sterlinq 

məbləğ yazılmıĢ bir çek aradakı anlaĢılmazlığı da həll etdi. Bu çek 

eyni zamanda ingilislərin bütün Səudiyyə Ərəbistanında arzu 

etdikləri sərbəst hərəkət etmələrini qazandırmıĢ olurdu. 

Artıq Əbdüləziz ibn Səud qəti olaraq dünya neft kralı və 

«Royyal Datç-ġell Qrup»un Ġdarə Heyətinin sədri ser Henri De-

terdinqin ən yaxın adamı olmuĢdu. Neft beynəlmiləl əhəmiyyətini 

bir daha elan etmiĢ oldu. 

QarĢıya belə bir sual çıxır: Deterdinq Orta ġərq neftinə sa-

hib olduqdan sonra mübarizəsini dayandırdımı? Xeyr, dayan-

dırmadı və belə bir niyyəti də yoxdu. O, Ġngiltərənin qüdrətini ar-

tırmaq üçün yeni neft sahələri axtarırdı. Mübarizə dayanmamıĢ, sa-

dəcə olaraq yerini dəyiĢmiĢdi. Onun ağırlıq mərkəzi çoxdan Vene-

suelaya keçmiĢdi. 
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VENESUELADAKI MÜCADĠLƏ 

 

 

Dünyanın ən zəngin neft yataqlarına sahib olan dövlətlərdən 

birisi Ģübhəsiz ki, Venesueladır. O Venesuela ki, eyni adı daĢıyan 

körfəzin tam qarĢısında mərcan qayalıqlarından təĢəkkül etmiĢ olan 

və dünənə qədər insanların maraqlanmadığı kiçik bir adaya-Kürazao 

adasına axacaq ingilis qızıllarının önündə boyun əyəcəkdi. Eyni za-

manda müstəbid bir adamın, polkovnik Qomezin hökumət çevriliĢi 

ilə bu məmləkətdəki bütün neft imtiyazları ingilislərin əlinə keçə-

cəkdi. Çox qəribədir ki, bu adacıq özü kimi kiçik, ancaq müstəmlə-

kəçilikdə böyük bir dövlət olan Hollandiyaya məxsus idi. Kürazao 

adası bu gün dünya üzərindəki ingilis neft hakimiyyətinin ən mü-

hüm mərkəzlərindən biridir və Amerikanın maraqlarının ən əhə-

miyyətli sahələrindən birini təĢkil edən Panama kanalından isə bir 

neçə yüz mil məsafədədir. Bu adanın çox böyük və beynəlmiləl bir 

qüdrəti vardır və bu qüdrəti də illərdən bəri mühafizə etməkdədir. 

Təqribən Birinci Dünya müharibəsinin baĢlamasından üç-beĢ 

il öncə gəmilərin də yan almadığı bu adada qızğın bir canlanma 

baĢladı. Gəmilər gedib-gəlir və adanın gələcək sakinləri olan qara 

rəngli insanlarla bərabər gətirdikləri malları buraya boĢaldırdılar. 

Təqribən 12 minə qədər olan bu qara rəngli insanlar durmadan ev-

lər inĢa edir, yollar salır və dənizkənarı limanlar tikirdilər. Adada 

gedən bu qızğın iĢ qısa zamanda dünyanın hər tərəfinin diqqətini 

çəkdi. Amerika da bu adanın məskunlaĢdırılmasını çox yaxından 

izləyirdi. Hər kəsin marağına səbəb olan, dünənə qədər insanların 

yaĢamadığı bu adacıqda iĢlərin hansı məqsədlə görülməsi idi. Son-

radan hamıya məlum oldu ki, ada ser Henry Deterdinq tərəfindən 

satın alınmıĢdı. Bu xəbər Amerikada böyük əks-səda verdi və nəti-

cədə dünyanın digər böyük neft Ģirkəti «Standard Oyl» dərhal hə-

rəkətə keçdi. Amerika Hollandiyaya bu iĢlərlə bağlı rəsmi etirazını 
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bildirdi. Lakin bu etirazların heç bir nəticəsi olmadı, Hollandiya 

Amerikanın bu rəsmi etirazına rədd cavabı verməklə yanaĢı Ame-

rikanı onun daxili iĢlərinə qarıĢmaqda da ittiham etdi. 

Bu sərt cavab Amerikanı çox təəccübləndirdi. Deterdinq isə 

Amerikanın narazılıqlarına əhəmiyyət verməyərək dünyanın ən 

böyük neftayırma zavodunu burada qurdu. Adada həm neft buruq-

larında, həm də neftayırma zavodunda iĢləmək üçün Afrikanın At-

las dənizi sahillərində yaĢayan sakinlərdən çoxlu sayda iĢçi gəti-

rildi. Bundan sonra Hollandiya hökuməti adaya bir vali də təyin 

etdi. Adada bütün bu iĢlər davam edərkən Deterdinqin adamları 

da Venesuelada hərəkətə keçərək neft imtiyazlarını əldə etməyə 

çalıĢırdılar. Nəhayət Deterdinqin pulunun köməyi və cəsusların 

fəaliyyətinin nəticəsi olaraq imtiyazlar ələ keçirildi. 

Bütün Latın Amerikasında cari olan üsul burada da öz təsirini 

göstərdi. Pul Cənubi Amerikada bütün qapıları açmaq hünərinə 

sahib idi. 

«Royyal Datç-ġell Qrup»un mütəxəssisləri bu üsula müraciət 

edərək qısa zamanda hədəflərinə çatdılar. Onlar bununla kifayətlən-

məyərək bir çevriliĢ də həyata keçirəcəkdilər. Onların axtardıqları 

tək Ģey bu çevriliĢ və çevriliĢdən sonra da ingilislərin arzusuna uy-

ğun Venesuelaya hakim ola biləcək bir Ģəxs idi. Uzun axtarıĢlardan 

sonra bu Ģəxs də tapıldı. Bu Ģəxs Venesuela ordusunun polkovniklə-

rindən biri olan Qomez adlı bir zabit idi. Deterdinqin adamları dər-

hal fəaliyyətə keçərək on minlərlə silah və tonlarla hərbi ləvazimatı 

qısa zamanda qiyamçı polkovnikə çatdırdılar. Polkovnik Qomez qi-

yam qaldıraraq çevriliĢi reallaĢdırmaq üçün hərəkətə keçdi. Polkov-

nik Qomezin qiyamı müvəffəqiyyətlə nəticələndi və o Venesuela 

tarixinin ən qorxunc müstəbidi olaraq iqtidara yiyələndi. 

Qomezin ilk iĢi əvvəllər müəyyən güzəĢtlərlə amerikalılara 

verilmiĢ olan bütün imtiyazları və səlahiyyətləri ləğv etmək oldu. 

Amerika Qomezin bu hərəkətinə qarĢı etiraz etdi və eyni zamanda 

Amerika donanması Venesuelanın sahil sularında manevrlər etmə-

yə baĢladılar. Ancaq, Amerikanın nə etirazlarına, nə də hərbi dəniz 

donanmasının manevrlərinə əhəmiyyət verən olmadı. Qomez onu 
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hakimiyyətə gətirənin kim olduğunu bilir və bu səbəbdən də Ame-

rikaya əhəmiyyət vermirdi. 

Deterdinq Venesuela neftinin də tam sahibi olduqdan sonra 

dərhal kiçik Ģirkətlər təsis etdi. Bu Ģirkətlər Venesuelanın hər tərə-

fində yenidən neft axtarmağa baĢladılar və yeni zəngin neft yataq-

ları aĢkara çıxardılar. Bundan sonra Deterdinq bütün gücü ilə Ve-

nesuelada fəaliyyətə keçdi və bütün ingilis neft Ģikrətlərini birləĢ-

dirərək «Royyal Datç-ġell Qrup»un ətrafında toplamaq layihəsini 

tətbiq etdi. Beləliklə Venesueladakı kiçik ingilis neft Ģirkətləri 

onun tərəfindən Qomez vasitəsilə Venesuelada çevriliĢ edilməsin-

dən əvvəl ələ keçirmiĢ olduqları imtiyazları əzəmətli Ġngiltərə Ġm-

periyasının nəhəng Ģirkətinin ətrafında topladı. 

O, bu iĢ üçün James RotĢildi göndərdi. James RotĢild ona 

tapĢırılan iĢi uğurla yerinə yetirdi. O, yalnız ingilis sərmayəsini 

deyil, xüsusi olaraq bəzi Ģəxslərin əllərindəki imtiyazları da aldı. 

Onun bu hərəkəti dünya miqyasında ingilis neft Ģirkətlərinin bir-

ləĢməsinə xeyli təsiri oldu. 

Artıq Venesuelada əldə edilən hər damla neft ser Deterdinq 

ilə Ġngiltərə Dəniz Birinci Lordluğu və beynəlmiləl qorxunc bir 

təĢkilat olan Entelijans Servisin kassalarını sterlinqlə doldurmağa 

baĢladı. 

Venesuelanın hər tərəfində qazılmıĢ olan yeni neft quyuların-

dan çıxarılan neft sürətlə sahilə çatdırılır və oradan yüzlərlə yel-

kənli və buxarla iĢləyən gəmi ilə Kürazaoya daĢınırdı. Venesuela 

körfəzi neft tapıldığı andan bəri dünyanın ən iĢlək körfəzi olmuĢ-

dur. Gündə yüzlərlə gəmi Kürazaoya xam neft gətirir və orada tə-

mizlənən neft böyük tankerlərlə Amerika qitəsi də daxil olmaqla 

dünyanın müxtəlif tərəflərinə daĢınırdı. 

Ġngilislər Venesuela nefti sayəsində milyonlar qazanırdı. Ġngi-

lislərin dünya hakimiyyətini təmin edən neftin həddindən çox 

olduğu Kürazao adasının valisinin iqamətgahının üzərində Hollan-

diyanın bayrağı dalğalanırdı. «Royyal Datç-ġell Qrup»un Vene-

suelada həyata keçirdiyi dövlət çevriliĢindən sonra amerikalıların 

əlindəki imtiyazların ləğv edilməsi «Standard Oyl»un rəhbərlərini 
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çətin vəziyyətə salmıĢdı. Amerika prezidenti Hardinq «Standard 

Oyl»un təzyiqi ilə bütün qüdrəti və diplomatik imkanları ilə 

Venesuelanı hədələyirdi. Artıq Amerika bu iĢə dövlət səviyyəsində 

müdaxilə etməyə qərar vermiĢdi. Amerika hökuməti Venesuelanın 

yeni diktatoru polkovnik Qomezə dalbadal notalar göndərdi. 

Ancaq, bu notaların heç bir nəticəsi olmadı. Amerikanın «Stan-

dard Oyl» Ģirkətinin ən təcrübəli cəsusları Venesuelada toplaĢ-

dılar. Bunların vəzifəsi gələcəkdə bir çevriliĢ hazırlayaraq polkov-

nik Qomezin hakimiyyətini devirmək idi. Ancaq, bütün çalıĢma-

lara baxmayaraq «Standard Oyl»un adamları bu məmləkətdə belə 

bir üsyanı həyata keçirə bilmədilər. Qomez amerikalıların planları-

nı qabaqcadn bilmiĢ və əks tədbirlər görmüĢdü. 

Amerikalılar istədiklərinə nail ola bilmədikdən sonra baĢqa 

plan düĢündülər və ingilis sterlinqini dəyərdən salmaq üçün hərə-

kətə keçdilər. Onlar bir tərəfdən dollar-sterlinq mücadiləsini da-

vam etdirərkən o biri tərəfdən də əllərini Kürazao adasına uzatma-

ğa baĢladılar. 

Amerikalılar yavaĢ-yavaĢ adanın qara dərili sakinləri arasına 

yeritdikləri cəsusları vasitəsilə güllü miqdarda dollar dağıdaraq 

Kürazao adasında bir inqilab havası yaratmağa baĢladılar. Ameri-

kalılar bu təbliğatı adanın əsas sahibi olan hollandiyalılara qarĢı 

yönəltməklə siyasi bir gediĢə üstünlük verməyə çalıĢırdılar. Çünki, 

onların ayrı yolu yox idi. Adanın sakinləri olmaqla bərabər iĢçi 

qüvvəsinin əksəriyyətini təĢkil edən bu qara dərili insanlar ingi-

lislərdən daha çox ingilispərəst idilər və Ġngiltərənin əleyhinə ol-

malarını ağıllarına da gətirmirdilər. 

«Standard Oyl»un açmıĢ olduğu bu dollar müharibəsi o qədər 

də müvəffəqiyyətli ola bilməmiĢdi. Amerikanın əlindəki tək Ģans 

Kürazao adası idi. 

Lakin, Venesuelada bir üsyan çıxarmaq üçün cəsusları vasitə-

silə Venesuelaya silah-sursat gətirmək o qədər də asan deyildi. 

Çünki, polkovnik Qomezin agentləri hər bir hərəkəti çox diqqətlə 

nəzarətdə saxlaya bilirdilər. 
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Elə bu səbəbdən də amerikalılar Kürazaoda planlaĢdırdıqları 

üsyanı həyata keçirmək üçün lazım olan silah-sursatı Venesuelanın 

xaricindən, Ģəxsən Amerikadan gətirmək məcburiyyətində qaldılar. 

Qomez isə həm Venesuelanı, həm də Kürazaonu daima nəzarət 

altında saxlayırdı. Ona görə də amerikalıların planları tezliklə Qo-

mezə aydın olurdu. Venesuelanın hökumət mərkəzi Karakas olsa 

da, əslində məmləkət Kürazaodan idarə edilirdi. Qomez öyünərək 

«mən bir diktatoram» desə də onun əsas rəhbəri Kürazaodakı bö-

yük neftayırma zavodlarının baĢ direktoru idi. Dolayısilə Venesu-

ela ilə əlaqəli bütün qərarlar «Royyal Datç-ġell Qrup»un adam-

ları tərəfindən Kürazaoda qəbul olunur və Qomezə çatdırılırdı. 

Qomez heç vaxt əsas hökümət mərkəzi olan Karakasda oturma-

mıĢ, yeni saldırdığı Marakay Ģəhərini özünə mərkəz etmiĢdir. Bu 

Ģəhərdəki hər Ģey, hər kəs Ģəxsən Qomezin malıdır, yəni Qomezin 

cəsusudur. Qomezin özü isə səltənətinə baxmayaraq ingilis neft 

Ģirkətinin əsiri idi.  

Bu səbəblərdən də Venesuelada bir çevriliĢ etmək mümkün 

deyildir. Hollandiyanın sahil mühafizə sistemi çox güclü olduğu 

üçün xaricdən Venesuelaya silah keçirmək çox çətin idi. Lakin 

bütün bunlara baxmayaraq «Standard Oyl» çoxlu pul xərcləyərək 

bir üsyan qaldırmaq sevdasına düĢmüĢ və Rafaele Urbina adlı bir 

adamla anlaĢmıĢdı. «Standard Oyl»un adamları Kürazaodan Hol-

landiyaya qarĢı bir üsyanın zəmnini hazırlamıĢdılar. Bu ada sakin-

lərinin hamısının ciblərində küllü miqdarda dollar var idi. Rafaele 

Urbina günlərin birində bir Amerika gəmisi ilə gizlincə Kürazao-

ya gəldi və oradakı Amerika cəsusları ilə əlaqə yaratdı. Bundan 

sonra o, əvvəlcədən hazır olan bir qrup iĢçini öz dəstəsinə qataraq 

adanın mərkəzi olan WillemĢtatı ələ keçirərək valini əsir etdi. 

ToqquĢma zamanı üç polis iĢçisi öldürüldü. Kürazaodakı müvəffə-

qiyyət xəbəri «Standard Oyl»un mərkəzi qərargahına çatdığı za-

man Ģirkətin rəhbərləri Venesuelaya qarĢı həyata keçirə biləcəkləri 

üsyanın uğurla nəticələnəcəyini də zənn etmiĢdilər. 

Rafaele Urbina Amerika silahları ilə bərabər adanın müdafiə-

si üçün ehtiyatda saxlanılan Hollandiya və Ġngiltərə silahlarını da 
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müsadirə etdikdən sonra adadakı bütün neftayırma zavodlarını ələ 

keçirərək «Royyal Datç-ġell Qrup»un buradakı adamlarını həbs 

etdi. Rafaele Urbina üçün artıq Venesuela yolu açılmıĢdı. O, 

Amerikaya məxsus «Red-Line Kompaniya»nın gəmisinə minərək 

Venesuelaya yola düĢərkən artıq özünü yeni qurulacaq Venesuela 

hökumətinin baĢçısı olaraq görürdü. O, hələ yolda ikən adamlarına 

gələcək hakimiyyətdə yeni vəzifələr verirdi. Ancaq, Deterdinqin 

adamları Rafaele Urbinanın rəhbərliyi ilə Venesuelanın sahilinə 

çıxan üsyançıları tərk-silah edərək zərərsizləĢdirdilər. Bu zaman 

Qomezin əlindən canını güclə qurtaran Rafaele Urbina bu dəfə 

hollandiyalılar tərəfindən həbs olundu. Ancaq «Standard Oyl»un 

adamları və Rafaele Urbinaya kömək etmiĢ agentlər Kürazaodakı 

neft dolu anbarları və neftayırma zavodlarını partladacaqları hədəsi 

ilə Hollandiya hökumətini onu azad etməyə məcbur etdilər. 

Beləliklə, bu hadisələr «Standard Oyl» Ģirkətinin Venesue-

lada apardığı son mücadilə oldu. O gündən bəri bu məmləkətdən 

çıxan neft Kürazao adasına daĢınır və neftayırma zavodlarında tə-

mizləndikdən sonra ən müasir tankerlərlə Kanadaya, hətta ABġ və 

Cənubi Amerikaya çatdırılırdı. 

«Standart Oyl» Venesuelada olduğu kimi digər Latın Ameri-

kası ölkələrində də müvəffəqiyyətsizliyə uğramıĢdı. 

QarĢıya belə bir sual çıxır: Rokfeller böyük maliyyə imkan-

larına baxmayaraq nə üçün müvəffəqiyyətsizliyə uğramıĢdı? 
Bunu anlaya bilmək üçün bir az geriyə getməyə məcburuq. 

Rokfeller Amerikadakı mütləq hakimiyyətini sadəcə zəkasına və 

taleyinə borclu deyildir. Onun kimi dünyaya hökm etmək 

sevdasına qapılan bir bankirin və bir polad istehsalı kralının da bu 

uğurda böyük payı vardır. Bunlar polad istehsalı kralı Andrev 

Karnegi ilə çoxlu sayda banklara sahib olan Morqan idi.  
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ROKFELLER – C.P.MORQAN  

MÜCADĠLƏSĠ 

 

 

Rokfeller «Standard Oyl» Ģirkətini qurduqdan təqribən on il 

sonra Amerikanın nəhəng bankirlərindən biri olan Morqan ilə 

ortaq iĢlər görməyə baĢlayır. Bu əməkdaĢlıq 1913-cu ilə, yəni 

Morqanın vəfat etdiyi dövrə qədər davam edir. Bu tarixdən sonra 

Morqanın qurduğu maliyyə oliqarxiyasına oğlu Con Pierpont 

Morqan rəhbərlik etməyə baĢlayır. 

Təbiətən çox həris bir Ģəxs olan C.P. Morqan əlindəki imkan-

lardan istifadə edərək beynəlxalq miqyaslı bir bank hegemonluğu 

qurmaq istəyirdi. Onun bu iddiası Rokfeller ilə münasibətlərinin 

kəskinləĢməsinə səbəb oldu. Bu zaman C.P. Morqanın nəzarətin-

də 1 milyard 200 milyon frank var idi. Onun belə varlı olması 

Rokfellerin Morqanın oğluna qarĢı rəqabətə girməsinə təsir etmə-

di. Beləliklə, az bir müddət sonra bu iki nəhəng kapitalist arasında 

qorxunc mücadilə baĢladı. Bu mücadilədə C.P.Morqan çox Ģanslı 

idi. O dövrün Amerika prezidenti olan Vilson onun Ģəxsi dostu idi. 

Ona eyni zamanda Deterdinq də kömək edirdi. Elə bu dövrlərdə 

Amerika qəzetləri Rokfeller ilə «Standard Oyl»un neft Ģirkətinin 

məsul Ģəxslərinin bəzilərinin həbs edildiklərini yazdılar. Bundan 

baĢqa bir federal hakim də «Standard Oyl» Ģirkətinin qeyri-qanu-

ni yollarla qazanc əldə etdiyi ittihamı ilə bağlanması qərarını verdi. 

Bu qərar tətbiq edilə bildimi? Xeyr nə Rokfellerə, nə də 

dostlarına verilmiĢ olan həbs əmri yerinə yetirmədi və dünyanın ən 

böyük neft istehsalçısı olan «Standard Oyl» bağlanmadı. Çünki, 

1917-ci ildə Amerika Birinci Dünya müharibəsində iĢtirak edirdi. 

Belə bir vəziyyətdə dünya neftinin mühüm bir hissəsinə hakim 

olan bir Ģirkətin bağlanması mümkün deyildi. Hadisələr Ameri-

kada 1920-ci ildə keçirilmiĢ seçkilərdən sonra 1923-cü ilə qədər 
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Rokfellerin xeyrinə cərəyan etmiĢdir. Ancaq, 1923-cü ildən sonra-

kı vəziyyət onun əleyhinə olmuĢdur. Buna səbəb «Standard Oyl»-

un köməyi sayəsində prezident seçilmiĢ Hardinq zəhərlənmiĢ və 

iqtidara Hoover keçmiĢdir. Yeni prezident də Birinci Dünya mü-

haribəsində iqtidarda olmuĢ Vilson kimi Con Pierpont Morqanın 

ən yaxın dostu idi. 

Rokfeller yenə çıxılmaz vəziyyətə düĢmüĢdür. Bu iki Ģirkət 

arasında gedən mücadilədən Deterdinq öz mənafeyinə məharətlə 

istifadə edirdi. Rokfellerin bu böhranlı vəziyyəti 1933-cü ilə qədər 

davam etdi. Yəni bu il «Standard Oyl» üçün fövqəladə hadisələ-

rin baĢlanğıcı oldu. Artıq «Standard Oyl»a rəğbəti olan Ruzvelt 

Amerikanın prezidenti seçilmiĢdir. Ġndi də hadisələr C.P.Morqa-

nın əleyhinə cərəyan etməyə baĢladı. Vəziyyətin belə dəyiĢdiyini 

görən Morqan mücadilədən əl çəkmiĢ və Rokfellər ilə birləĢməyə 

üstünlük vermiĢdir. 

Amerikada «Standard Oyl» ilə Morqanın mücadiləsi Morqana 

da, «Standard Oyl»a da, eyni zamanda Amerika hökumətinə də 

böyük ziyan vurmuĢdur. Buna misal olaraq Venesuelanı göstərə bilə-

rik. Deterdinq bu iki qrupun bir-biri ilə etdikləri mücadilədən istifadə 

edərək Venesuelanın neftli ərazilərinə sahib ola bilmiĢdi. 

Mücadiləni dayandıraraq qüvvələrini birləĢdirən bu iki Ģəxs 

Amerika dollarının qiymətinin kursunun aĢağı düĢməsinin qarĢısı-

nı almağa çalıĢdılar. «Standard Oyl» istehsal etdiyi neft məhsulla-

rını dollara, Deterdinqin rəhbərlik etdiyi «Royyal Datç-ġell 

Qrup» isə florin ilə satırdı. Dolların faizi aĢağı salındığı təqdirdə 

«Standard Oyl» nefti florin ilə satılan ingilis neftinə nisbətdə 

dünya bazarlarına daha ucuz mal çıxara biləcəkdir. Bu mücadilə 

tərzi həqiqətən çox iblisanə bir hərəkət idi. Çünki, iki neft Ģirkəti 

arasındakı çəkiĢmə bir çox məmləkətlərin iqtisadiyyatının böhranı-

na və milyonlarla insanın müflisləĢməsinə səbəb olmuĢdur. Eyni 

zamanda bu dollar-florin mücadiləsi hər iki tərəfə də külli miqdar-

da ziyan vururdu. Deterdinq bu rəqabətdə uduzacağı təqdirdə ar-

xasınca Böyük Britaniya imperiyasının iqtisadi cəhətdən çöküsünü 

görürdü. Bu həqiqəti təkcə o deyil, eyni zamanda Böyük Britaniya-



 112 

nı dünyanın ən nəhəng imperiyası halına gətirən qüvvələr də 

bilirdi. Bu mübarizə belə Ģəkildə davam edərsə fəlakət hər iki tərəf 

üçün də qaçılmaz idi Bu zaman dünyanın ən böyük neft ərazilərinə 

sahib olan Ġngiltərə Entelijans Servisi iĢə qarıĢdı. Az bir müddətdə 

bu təĢkilatın ən mahir casuslarının fəaliyyəti nəticəsində C.P.Mor-

qan mücadilədən çəkilərək Rokfelleri meydanda tək qoydu. 

Beləliklə, 1933-cü il dünya böhranı adı ilə anılan böyük iqtisa-

di böhranın qısa bir zamanda qarĢısı alınmıĢ oldu. Bir neft istehsal-

çısı ilə bir bankirin digər bir neft istehsalçısını məhv etmək üçün 

verdikləri müĢtərək qərarı bir müddət sonra bankirin ortaqlarının 

təzyiqi ilə pozulmuĢ və dünya rahat nəfəs ala bilmiĢdi. «Standard 

Oyl» qiymət mücadiləsində tək qalınca müvəqqəti olsa da «Roy-

yal Datç-ġell Qrup» ilə rəqabət aparmaqdan vaz keçir. Ortaya 

belə bir sual çıxır: Bu müvəffəqiyyətsizlik Rokfelleri gələcək 

mübarizədən çəkindirmədi ki? Xeyr, əksinə o Amerikanın o 

vaxtkı prezidenti Ruzveltdən aldığı dəstəklə 1920-ci ildə olduğu 

kimi Rusiya ilə iĢ birliyi quracaqdır. «Standard Oyl» bu qərarı 

verdikdən sonra dərhal hərəkətə keçdi və ruslarla bir müqavilə 

imzaladı. Rusiya tərəfindən bu anlaĢmaya imza atan yoldaĢ Su-

linov Rokfellerdən böyük miqdarda kredit alınmasını təmin etdi. 

Rusiya bu kreditlərin çox hissəsini Bakının neft sənayesinin 

yenidən qurulmasına, Batumda yeraltı neft ambarlarının tikintisinə 

və dəmir yollarının çəkiliĢinə sərf etdi. Artıq Rusiya neft isteh-

salına görə dünyada üçüncü yerdə dururdu. «Standard Oyl»un bu 

yardımı Rusiyanın inkiĢafına az da olsa təsir edəcək və sənaye 

cəhətdən güclənən Rusiya gələcəkdə Amerikanın əsas rəqiblərin-

dən birinə çevriləcəkdir. «Standard Oyl» Rusiya ilə birləĢərək 

Deterdinqə qarĢı birgə mübarizə apararkən Amerika dövləti də 

boĢ durmamıĢdır. Prezident Ruzvelt «Standard Oyl»un rəhbər 

Ģəxslərindən biri olan Svanssonu özünə dəniz müĢaviri təyin edir. 

Prezident Ruzvelt «Standard Oyl» Ģirkətinə Panama kanalı ətra-

fında neft uğrunda aparılan mücadilə zamanı Amerika donanma-

sını gücləndirmək səlahiyyətini verir. «Standard Oyl» bu məq-
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sədlə özünün dəniz proqramının tətbiqinə baĢlamaq üçün hərəkətə 

keçir. 

Svanssonun hazırladığı və senatdan keçirdiyi bu proqrama 

görə Amerikada irili-xırdalı otuz yeddi hərbi gəmi inĢa ediləcəkdir. 

Svansson dəniz proqramının qəbul edildiyi gün senatda söylədiyi 

nitqdə «ümid edirəm ki bu gəmilər dünyada tayı-bərabəri ol-

mayan bir donanmanın baĢlanğıcını təĢkil edəcək və Amerika 

dənizlərə hakim olacaqdır» fikrini bildirmiĢdir. 

Svanssonun çıxıĢından məlum olur ki, Amerika gələcəkdə 

dünya dənizlərinə hakim olmaq niyyətindədir, yəni ingilislərin 

əlində olan hakimiyyəti ələ keçirməyə çalıĢacaqdır. Bu səfər 

«Standard Oyl» uğur qazana biləcəkdirmi? Hadisələr «Stan-

dard Oyl»un ümidlərinin boĢa çıxmadığını göstərmiĢdir. 

Amerika həqiqətən dünyanın ən böyük donanmasına sahib ol-

muĢ və ingilislərdən qabağa keçmiĢdir. Rokfeller bu səfər qalib gəl-

miĢdir. Ancaq, bu nəhəng donanma dünya neft hakimiyyətini də 

əldə edə biləcəkdirmi? Xeyr. Sonrakı yazılarımızda da izah edəcə-

yimiz kimi, nəhəng donanma yaratmağa müvəffəq olan amerikalılar 

Deterdinqin əlində olan dünya neftinə əsla əl uzada bilməmiĢdilər. 

Bu barədə sadəcə tarixə çevrilən bir misal göstərməklə kifayət-

lənəcəyik. 

1920-ci ildə amerikalılar Deterdinqi dünya neft hakimiyyətin-

dən uzaqlaĢdırmaq üçün ruslarla birləĢərkən, həmin vaxtlarda De-

terdinq ilə mücadilə edən Harry Sinclair adlı bir Ģəxs də var idi. 

O, dünyanın ən böyük saxtakarlarından biri hesab olunurdu. 

Harry bir neçə dəfə milyonlar qazansa da, nəticədə iflasa 

uğramıĢdır. Rusiya ilə Amerikanın iqtisadi münasibətləri normal 

olan vaxtlar əlində böyük imtiyazlar vardır. Amerikalılar bu 

adamla da anlaĢdılar və Deterdinqə qarĢı mübarizədə istifadə 

etməyə çalıĢdılar. Onlar Ġranı alt-üst etsələr də heç bir nəticə əldə 

edə bilmədilər. 

Harry Sinclair amerikalıların, daha doğrusu Rokfellerin tanı-

dığı bir adamdı və bir neçə dəfə onun tövsiyyəsi və dəstəyi ilə Al-
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baniyada hakimiyyətə gələrək buranın neftinə sahib olmaq istəsə də 

Deterdinqin əks tədbirləri nəticəsində buna nail ola bilməmiĢdir. 

Bir müddət o Bakıda sahib olduğu neft sahələrinin 1920-ci ildə 

ruslar tərəfindən zəbtindən sonra Ġstanbula gələrək oraya sığınmıĢ 

ağqvardiyaçılardan, xüsusilə də general Vrangelin ordusunun qa-

lıqlarından istifadə etmək istəmiĢdir. Hətta ətrafına səkkiz min 

adam toplayan bu Ģəxs Rusiyanın əlindən Bakının neft sahələrini 

almaq istəyirdi. 

 O zamankı Osmanlı hökumətinin bu iĢə imkan verməyəcəyini 

görən Harry Sinclair Avropaya getdi. 

Amerika ilə Rusiya və Harry Sinclairin müĢtərək gücü qarĢı-

sında dayana bilən Henry Deterdinqin sayəsində ingilislər – dün-

ya neft hakimiyyətini əllərində saxlaya bildilər. 
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PANAMA KANALI ƏTRAFINDAKI  

MÜCADĠLƏ VƏ NEFT 

 

 

Dünyanın hər tərəfində neft istehsal edən ingilis neft Ģirkəti 

«Royyal Datç-ġell Qrup» Panama kanalı ətrafında olan neft sa-

hələrini də ələ keçirməyə çalıĢdı. Sərvətinin demək olar ki, hamısı 

Ġngiltərə Entelljans Servis və Ġngiltərə Dəniz Birinci Lordluğuna 

aid olan «Anglo Persian» neft Ģirkəti «Royyal Datç-ġell Qrup»-

un bir qolu olaraq Panama ətrafındakı neft sahələri ilə maraqlan-

mağa baĢladı. 

1926-cı ildən etibarən ciddi bir Ģəkildə Panama kanalı ətrafın-

da çalıĢmağa baĢlayan Henry Deterdinqin cəsusları və geoloqları 

«Mərkəzi Amerikada yerləĢən Kolumbiya dövlətində fəaliyyətə 

baĢladılar. Çünki bu cəsuslar və mütəxəssislər geoloji axtarıĢlar za-

manı Kolumbiyanın yeraltı və yerüstü sərvətlər baxımından zəngin 

bir məmləkət olduğunu təsbit etmiĢdilər. Bunlardan baĢqa Kolum-

biyanın strateji əhəmiyyəti də böyükdür. Kolumbiya amerikalıların 

inĢa etdikləri və iki okeanı birləĢdirən Panama kanalının cənubun-

da yerləĢirdi. Onun belə bir əhəmiyyət daĢıması ingilislərin gözün-

dən də qaçmırdı. 

Ölkənin hər baxımdan əhəmiyyətli olmasına baxmayaraq De-

terdinqi yalnız Kolumbiyanın nefti maraqlandırırdı. Neft təxmi-

nən bir əsrdir davam edən amansız mücadilə nəticəsində ikisi də 

anqlosaks olan Ġngiltərə ilə Amerikanı bir-birinə düĢmən etmiĢdir. 

«Standard Oyl» ilə «Royyal Datç-ġell Qrup» arasında gedən 

mücadilədə «Standard Oyl» məğlub olmaq üzrə idi. 

Neft mücadiləsi o qədər də bəsit deyildir və neft istehsalçıları 

məğlub olacaqlarını hiss etdikləri anda hər çarəyə baĢ vurmaqdan, 

hətta dövlətləri I və II Dünya müharibəsində olduğu kimi mühari-
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bəyə soxmaqdan da çəkinməmiĢdilər. Bir müddət sonra Ģirkətlər 

Kolumbiyada vətəndaĢ müharibəsi törətdilər. 

«Standard Oyl» bütün imkanlarından istifadə edərək Amerika 

prezidenti səviyyəsində öz sözünü keçirə bilirdi. 

Rokfeller Deterdinqin qarĢısında XX əsrin əvvəllərindən bəri 

davam edən məğlubiyyətinin səbəblərini bilirdi. O, 1865-ci ildən 

bəri Sakit okean və Asiyada nüfuz dairəsini geniĢləndirməkdə olan 

Amerikanın bir güclü donanmaya sahib olması uğrunda əlindən 

gələni edirdi. 

Rokfeller məqsədinə çatmaq üçün Amerikanın bank sisteminə 

nəzarət edən Con Pierpont Morqan və ölkənin əsas polad isteh-

salçısı olan Andrev Karnegi ilə yaxın dostluq əlaqələri qurmuĢ-

dur. Demək olar ki, əslində Amerikanı bu üç Ģəxs idarə edirdi. Bu 

üçlüyün ən güclüsü Ģübhəsiz ki, Rokfeller idi. O, 1904-cü ildə 

nəĢr edilən dövlət statistika materiallarına görə Amerikanın daxili 

ticarətinin 85%-nə, xarici ticarətinin isə 90%-nə nəzarət edirdi. 

Bütün imkanlarını səfərbər edən Rokfeller qüdrətli bir donan-

manın yaradılması uğrunda hərəkətə keçdi və əski ticarət gəmisi-

nin kapitanı olmuĢ Mahan adlı bir Ģəxsi donanma yaratma kompa-

niyasının rəhbəri təyin etdi. Kapitan Mahan çap etdirdiyi məqalə-

lərinin birində «Qüdrətli bir hərbi donanması qurulmadıqca 

Amerikanın Sakit okeandakı müstəmləkələrinin təhlükəsizliyi 

Ģübhə altına düĢəcək və Amerikanın bu ərazidə nüfuzu zəifdə-

yəcəkdir» fikrini irəli sürmüĢdür. 

Kapitan Mahanın etdiyi təbliğat öz bəhrəsini verdi. Rokfeller 

dəniz proqramını senatda təsdiq olunmasını təmin etmək üçün la-

zımi tədbirlər görmüĢdü. Senatorlardan biri dəniz proqramının qə-

bul edilməsi təklifini irəli sürmüĢdür. O, çıxıĢında Amerika donan-

masını baĢqa Avropa ölkələrinin donanmaları ilə müqayisə etmiĢ-

dir: Amerikanın donanmasında 18-i birinci dərəcəli olmaqla 81 

hərbi gəmi olduğu halda, Ġngiltərənin 80-i birinci dərəcəli olmaqla 

581 hərbi gəmisi, Fransanın 50-si birinci dərəcəli olmaqla 403 

hərbi gəmisi, Rusiyanın 40-ı birinci dərəcəli olmaqla 286 hərbi gə-
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misi, Almaniyanın isə 28-i birinci dərəcəli olmaqla 216 hərbi gə-

misi var idi. 

Senatda dəniz proqramı qəbul edildikdən sonra Amerikanın 

bütün tərsanələri gecə-gündüz müxtəlif növlü hərbi gəmilər isteh-

sal etməyə baĢladılar. Rokfellerin bütün qayəsi həm öz mənfəət-

lərini, həm də Amerikanın mənfəətlərini qoruya biləcək gücə sahib 

olmaq idi. 

Amerika tərsanələrində hərbi gəmilərin durmadan inĢa edildiyi 

1928-ci ildə «Standard Oyl» ilə «Anglo Persian»ın Mərkəzi 

Amerikadakı mücadiləsi də kulminasiya nöqtəsinə çatmıĢdı. Bu 

mücadilənin birinci səhifəsini ingilislər qazanmıĢ, yəni Kolumbi-

yanın zəngin yeraltı və yerüstü sərvətləri ilə bərabər neftin imtiya-

zını almıĢdı. 

«Anglo Persian»ın Kolumbiyada neft imtiyazları aldığı xəbəri 

Amerikaya çatanda mətbuat ingilislərin əleyhinə kampaniyaya 

baĢladılar. «Nyu York Tayms» qəzeti amerikalılara xitabən «Ġn-

giltərə hərbi dəniz donanmasına arxalanaraq Amerikanı 

mühasirəyə almaqdadır. Bu gün Kolumbiyada yerləĢən ingilis-

lər sabah Panamaya, o biri gün isə Amerikaya yerləĢəcəklər. 

Amerika millətinin yeni bir Corc VaĢinqtona ehtiyacı vardır» 
fikrini irəli sürmüĢdür. 

Amerikalılar narahatçılıq və Ģübhə içində idilər. Xalqın bu na-

rahatçılıqlarını dilə gətirən bir neçə bəyanatlar da verilmiĢdi. 

«Standard Oyl»un Ġdarə Heyətinin üzvlərindən biri olan 

Ludvel Denny Amerikada artıq dəniz proqramının gerçəkləĢdiyini 

bildirir və yazılarının birində «Anglo Persian»ın hərəkətlərinin 

Panama kanalını ələ keçirmək məqsədilə Kolumbiyada yerləĢdiyi-

ni və bunun da gələcəkdə beynəlxalq miqyaslı bir toqquĢmaya 

səbəb olacağı fikrini irəli sürürdü. 

«Nyu-York Tayms» Amerika xalqının düĢüncələrini əks etdi-

rir, Ludvel Denny isə neft üzündən baĢ verə biləcək beynəlxalq 

bir toqquĢmadan bəhs edərək dünyanın diqqətini neft üzərinə çə-

kirdi. Vəziyyət həqiqətən də amerikalıların narahatçılıq keçirəcək-

ləri qədər ciddi idi. Çünki, Deterdinq bu cür hədələrə və çıxıĢlara 
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o qədər də əhəmiyyət verən deyildi. O, belə hədələri 1890-cı ildən 

bəri eĢidirdi və bilirdi ki, bunlar sadəcə söz idi. Deterdinq 

Kolumbiyada mücadiləni «Anglo Persian» Ģirkətinin adından 

davam etdirən Pearson adlı Ģəxsin qabiliyyətinə bələd idi. Artıq 

Deterdinqin yardımı ilə Kolumbiyada Pearson istəyinə nail ol-

muĢdur, yəni çevriliĢ baĢ tutmuĢ, hakimiyyətə onların mənafeləri-

nə cavab verən qüvvələr gəlmiĢdir. Ġngilislər Boqota hökumətin-

dən Kolumbiyada yeraltı və yerüstü sərvətlərdən 66 il ərzində sər-

bəst istifadə və istehsal etmə imtiyazını almağa müvəffəq oldular.  

Amerikalıların bu təhdidlərinə cavab olaraq Ģəxsən Deterdin-

qin dəstəklədiyi Latın Amerikası mətbuatı “Yanki” ifadəsini iĢlət-

məyə baĢladı. Bu ifadə Latın Amerikası əhalisinin ABġ-ı təhqir 

etmək üçün ortaya atdığı bir Ģüardı. Latın Amerikasının əksər 

dövlətləri Kolumbiyanı müdafiə edərək Amerikanın təhdidlərinə 

qarĢı çıxdılar. Onlar Amerikanın hərəkətini Kolumbiyanın daxili 

iĢlərinə qarıĢması kimi dünyaya car çəkdilər. 

Amerika əleyhinə aparılan bu kampaniya Deterdinqə çox ba-

ha baĢa gəlmiĢdir. Onun kimlərə nə qədər pul xərcləməsi uzun 

müddət Amerika mətbuatında müzakirə olunmuĢdur. 

«Standard Oyl»un apardığı mücadilə, Amerika hökumətinin 

sərt etiraz notaları və hərbi hədələr Deterdinqin gördüyü əks 

tədbirlər nəticəsində təsirli olmamıĢ və «Anglo Persian» Ģirkəti 

Boqota hökumətindən imtiyazları asanlıqla almıĢdır. 

Bundan sonra «Standard Oyl»un rəhbərliyi hədələyici bəya-

natlarını yenə verməkdə idi. Onlar «Tətbiq ediləcək dəniz proq-

ramı nəticəsində dənizlərdə üstünlüyü ingilislərdən aldığımız 

gün «Standard Oyl» dünya neft hakimiyyətinə sahib olacaq-

dır» deyirdilər. 

Amerika tərəfindən hədələnən ingilislər də dəniz islahatı keçir-

məyə baĢladılar. Ġngilislərin bu islahat proqramı ilə yaxın tarixin 

ən böyük dəniz islahat mücadiləsi baĢladı. Amerikan – Ġngiltərə 

donanma rəqabəti adlandırdığımız bu mücadilə Ġkinci Dünya mü-

haribəsində iĢtirak edəcək nəhəng hərbi dəniz donanmalarının ya-

ranmasına səbəb oldu. 
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Pearsonun Boqotadakı hökumətdən aldığı geniĢ imtiyaz içə-

risində Kolumbiyanın Panama kanalına sərhəd bölgəsi də var idi. 

Ġngilislər hər iĢlərində olduğu kimi Kolumbiyada da əldə etdikləri 

imtiyazların tətbiqini çox dəqiqliklə ölçüb-biçmiĢdilər. Burada Pa-

nama kanalına paralel yeni kanal açmaq haqqı da vardır. Ġngilislər 

bununla dünyanın ən strateji su yollarından biri olan və yaxud da 

ondan amerikalılarla bərabər Ģəkildə istifadə etmək məqsədini 

güdürdü. 

Amerika hökuməti və «Standard Oyl»un idarəçilərini ən çox 

qorxudan cəhət bu yeni kanal imtiyazı idi. Əgər ingilislər əllərinə 

keçirdikləri bu yeni imtiyazdan faydalanmaq və kanalı açmaq üçün 

hərəkətə keçməyə çalıĢarlarsa bu gələcəkdə qorxulu vəziyyət yara-

da bilərdi. Amerika hökumətinin rəsmi Ģəxsləri bu xüsusu artıq 

açıq söyləməkdən çəkinmirdilər. «Standard Oyl» Panama kanalı 

məsələsində yenə səhnəyə çıxmıĢ olurdu. «Standard Oyl»un bu 

hərəkəti ilə Amerika prezidenti Vilsonun Panama kanalı ilə əlaqə-

dar ingilislərin layihəsinin əleyhinə çıxıĢ etməsi üst-üstə düĢürdü. 

Amerika prezidenti Vilson verdiyi bir bəyanatda: «Əgər in-

gilislər Kolumbiyada əldə etdikləri bütün imtiyazlardan vaz 

keçməzlərsə Panama kanalından keçəcək bütün Amerika Bir-

ləĢmiĢ Dövlətləri gəmilərindən alınmaqda olan xərclərin ləğv 

ediləcəyini və bunun üçün də bir qanunu senata təqdim edə-

cəyini» bildirdi. 

Neft artıq iki Ģirkətin mücadiləsi olmaqdan çıxaraq iki dövlətin 

mücadiləsi halına gəlmiĢdi. Bu iki dövlət Birinci Dünya müharibə-

sinin qalibi olmaqla dünya xəritəsini dəyiĢdirə biləcək qüdrətə sa-

hib idilər. Ġngilislər amerikalıların bu hədələrinə sərt reaksiya ver-

dilər. Yəni ingilis hökuməti dünyanın hər yerində amerikalılarla 

aralarında bağlanmıĢ müqavilələrin verdiyi bütün haqları tanıma-

yacaqlarını elan etdi. Artıq iki dövlət arasındakı mücadilə kulimi-

nasiya nöqtəsinə çatmıĢdı. 

«Standard Oyl» ingilislərin istər Sevr müqaviləsinin ən mə-

sul dövləti, istərsə Lloyd Corcun uğursuz siyasəti ilə ən yaxın 

müttəfiqləri ilə də münasibətlərinin normal olmadığını bilirdi. 
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Onun qənaətinə görə ingilislərin təĢviqi ilə Anadoluya hücum edən 

yunan ordusunun biabırcasına məğlub olması Lloyd Corcun həm 

nümayəndələr palatasında, həm də ingilislər arasındakı nüfuzuna 

mənfi təsir etmiĢdir. Elə bu səbəbdən artıq ingilis siyasətçiləri 

müvəqqəti olaraq Boqotadakı adamları Peaorsonu müdafiə 

etməkdən vaz keçdilər. 

QarĢıya belə bir sual çıxır. Görəsən ingilislərin Boqotadakı 

adamları olan Pearsonu himayə etməkdən vaz keçmələri ilə 

Panama kanalına paralel yeni bir kanal çəkmə layihəsini 

müvəqqəti olaraq dayandırmaları «Standard Oyl» ilə «Royyal 

Datç-ġell Qrup» arasındakı mücadiləyə təsir edə bilmiĢdirmi? 
Bu suala rahatca xeyr deyə bilərik. Çünki, Deterdinq əlinə 

keçirdiyi imtiyazları heç vaxt ləğv etməmiĢdir. O «Standard 

Oyl»a da, Amerika hökumətinə də yeni bir oyun oynamaq üçün 

hərəkətə keçdi. 

Deterdinqin əmri ilə Entelijans Servis ilə «Royyal Datç-ġell 

Qrup»un ən mahir cəsusları Meksika və Nikaraquada toplaĢmağa 

baĢladılar. 

Hər an üsyan qaldırılmağa əlveriĢli Ģəraiti olan bu məmləkətlər-

də Deterdinqin qızılları üsyanlar və çevriliĢlər yaratmaqda gecik-

mədi. Həm Meksikada, həm də Nikaraquada inqilablar baĢ verdi. 

Amerika sərhədlərinə yaxın bir məmləkətdə baĢ verən hadisə-

lərə biganə qala bilməzdi. Diplomatik kanallarda görülən tədbirlə-

rin nəticəsiz qaldığını görən Amerika hərəkətə keçdi, yəni bom-

bardmançı təyyarələr xalqa pulemyotlardan atəĢ açdılar. Amerika-

nın bu hərəkəti bütün Latın Amerikası tərəfindən lənətləndi və 

“Yənki” (amerikalı) Ģüarı qəzetlərin səhifələrini bəzədi. Latın 

Amerikası ölkələrinin etirazlarına məhəl qoymayan Amerika bom-

bardımanlarını davam etdirirdi. 

VaĢinqton Nikaraquanı bombalayır, Meksika hökumətinə dal-

badal nota verməkdə davam etdiyi bir vaxtda ingilis ordusunun ad-

lı-sanlı hərbçilərindən polkovnik Henry Ġrvinq Boqotadakı ingilis 

səfirliyində Kolumbiyanın çevriliĢ nəticəsində iqtidara gəlmiĢ li-
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derləri və nazirləri ilə görüĢərək 50 illik yeni bir imtiyaz müqavilə-

sinin bağlanması üçün müzakirərələrə baĢlamıĢdı. 

Deterdinq polkovnik Henry Ġrvinqin müraciətini qəbul 

edərək ona kömək etmək üçün Britaniya ordusunun polkov-

niklərindən Yatesi və neft üzrə mütəxəssis olan ser Arnold T.Vil-

sonu təcili Boqotaya göndərdi. 

Rokfellerin təzyiqi ilə Nikaraqua əhalisini güllə-baran edən 

Amerika dövləti «Standard Oyl» ilə birlikdə çox çətin vəziyyətə 

düĢmüĢdür. Deterdinq bundan faydalanaraq Kolumbiyada ikinci 

imtiyazı əldə etmək üçün fəaliyyətə baĢladı. 

Polkovnik Henry Ġrvinq, polkovnik Yates və ser Arnold 

T.Vilsondan ibarət nümayəndə heyəti Kolumbiyanın liderlərindən 

istədikləri imtiyazı əldə edə bilmirdilər. Kolumbiyanın idarəçiləri 

Ġngiltərə ilə Amerika arasındakı mücadilədən öz xeyirlərinə istifadə 

etmək istəyir və müzakirələri uzadırdılar. Deterdinq isə bu vəziy-

yətlə barıĢa bilmirdi. Boqotalı nazirlər dünyanın ən varlı altı ada-

mından biri olan alüminium istehsalçısı, əski nazirlərdən Andrev 

Mellonun böyük hissəsinə sahib olduğu «Gulf Oyl» Ģirkətinə də 

imtiyaz vermək istəyirdilər. Uzun çəkiĢmələrdən sonra ingilislər 

buna razılıq verdilər. «Gulf Oyl» Ģirkətinə verdikləri bu imtiyazla 

Boqotalı nazirlər iki nəhəng Ģirkət arasındakı mücadilədən istifadə 

edərək bir müddət öz neftlərinin bir hissəsini iĢlətməyə nail olsalar 

da nəticə dəyiĢmədi. Yəni sonda Deterdinqə güzəĢtə getdilər. 

Beləliklə, Deterdinq Amerikanın burnunun dibində yeni bir 

imtiyaz da almağa müvəffəq oldu. 
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MEKSĠKA NEFTĠ 

 

 

Dünya Birinci Dünya müharibəsi zamanı nəhəng neft Ģirkətləri 

olan «Standard Oyl» ilə «Royyal Datç-ġell Qrup» arasında ge-

dən mücadilənin Ģahidi olmuĢdur. Müharibədən qalib çıxan Ġngil-

tərə birliyini qurduğu gündən bəri ona rəqib olan Almaniyanı məğ-

lub etdikdən və Rusiyada çar üsuli-idarəsini yıxdıqdan sonra rahat 

bir nəfəs almıĢdı. 

Dünya müharibəsindən qalib çıxan Ġngiltərə qüdrət və qüvvə-

sinə dayanaraq dünyanın hər tərəfində olduğu kimi, Mərkəzi Ame-

rikada da neft imtiyazları əldə etməyə qərar vermiĢdi. Bu qərarı Ġn-

giltərəyə bir neft imperiyası qazandırmıĢ olan iki adam – Deter-

dinq ilə digər ortağı ser Samuel Marküs Londonda bir araya 

gələrək vermiĢdilər. Bu iki Ģəxs görüĢdə hədəfi də təyin etmiĢdilər: 

Meksika. Onlar nəyin bahasına olsa da Meksika neftini ələ keçir-

məkdə qərarlı idilər. 

Rokfeller də Mərkəzi Amerikanın neftinə sahib çıxmaq istə-

miĢdirsə də, artıq ingilislər ondan qabaq buna nail olmuĢdular. 

Deterdiq ilə Samuel Marküs Meksikada fəaliyyət göstərə bil-

mək üçün bir plan qurdular. Deterdinq bu səfər ortaya çıxmaq is-

təmir və pərdə arxasında qalmağı daha münasib hesab edirdi. O, 

neftin ələ keçirilməsi üçün lazımi təĢkilati iĢləri görəcək, Samuel 

Marküs də, təĢəbbüsü maliyyələĢdirəcəkdir. 

Deterdinq ilə Samuel Marküs hələ Birinci Dünya müharibəsi 

zamanı Meksikada yerləĢməyi düĢünsələr də, bu xüsusun gerçək-

ləĢməsini müharibənin sonuna saxlamıĢdıdar. Ancaq, onlar gələ-

cək iĢlərinin asan getməsi üçün burada müəyyən tədbirlər görməyi 

də unutmamıĢdılar. Yəni Deterdinqin adamları Meksikada çalıĢ-

mağa baĢladıqları 1915-ci ildən etibarən burada ordunun nüfuzlu 
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generallarını ələ almağa çalıĢmıĢdıdar. Pul Latın Amerikasında hər 

Ģeyə qadir idi. 

Deterdinq ilə Samuel Marküs Meksikada «Meksikan Eaq-

le» Ģirkətini qurdular. Onlar bu Ģirkətin baĢına Deterdinqin ən 

etibarlı adamlarından biri olan və sonralar Kolumbiyanı da ələ 

keçirə biləcək Pearsonu gətirdilər. Gələcəkdə lord Cowdry adını 

alacaq Pearson rüĢvət verməkdə, üsyanlar təĢkil etməkdə həqiqə-

tən də ixtisaslaĢmıĢ bir insan idi. 

Pearson qısa zamanda Mexsikanın paytaxtı Mexiko Ģəhərində 

hər təbəqədən olan bir çox insanlarla dostluq əlaqələri qurdu. Bun-

lar arasında dövlət xadimləri, generallar, qəzetçilər və baĢqa hör-

mətli Ģəxslər var idi. O, bu insanlardan gələcəkdə istifadə etmək 

üçün külli miqdarda pul xərcləmiĢdir. «Standard Oyl» da Me-

xikoda bir çox adamları pulla ələ almağa çalıĢırdı. Ancaq, o Me-

xikoda istədiyi münasib adamları tapa bilmirdi. Amerikalılara təh-

qir mənasında deyilən “Yanki” Ģüarı burada da söylənirdi. Mətbu-

atda daima amerikalılar əleyhimə məqalələr çap olunurdu. Pear-

son bu mətbuat orqanlarını maddi cəhətdən təmin edərək «Stan-

dard Oyl»a qarĢı təbliğatı daha da gücləndirirdi. 

Amerika ilə həmsərhəd olan Meksikanın əhalisi daima qon-

Ģuları tərəfdən hücum təhlükəsi xofunu yaĢayırdılar. Bu qorxu həm 

Meksikanı idarə edənləri, həm də xalqı daima oyaq olmağa məc-

bur edirdi. 

Uzunmüddətli çalıĢmalardan sonra nəhayət Pearson dövlət 

rəsmiləri ilə gizli olaraq aparılan müzakirələrdə Meksika neftinin 

ingilislərin ixtiyarına verilməsi imtiyazını əks etdirən bir müqavilə 

bağlamağa nail oldu. 

Ġngilislərin Meksikada neft imtiyazları əldə etdiyindən xəbər 

tutan Amerika prezidenti Hardinq Rokfellerin təzyiqi ilə aĢağıda-

kı məzmunlu bəyanatı verir: «Biz vaxtımızı dünyaya insanlıq 

dərsi verməklə keçirərkən Ġngiltərə dünya iqtisadiyyatının 

açarı və gələcəyin ən güclü təminatı olan nefti ələ keçirməklə 

məĢğuldur». 
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Amerika prezidenti Hardinqin bu bəyanatı artıq «Standard 

Oyl”un mücadiləni uduzmasını göstərdi. Bundan sonra həm Ame-

rika höküməti, həm də “Standart Oyl” müəyyən tədbirlər görmək 

qərarına gəldilər.  

Ġlk olaraq Amerika hökuməti ingilislərin Meksikada neft im-

tiyazlarına qarĢı nota verdi. Bunun arxasınca da Amerikanın Meksi-

kadakı səfiri hökumətdən ingilislərə verilən imtiyazların ləğv edil-

məsi tələbi ilə çıxıĢ etməyə baĢladı. Amerikalıların təzyiqinə o za-

mankı Meksika hökuməti güclə dayanırdı. Bu hökumətin əsas daya-

ğı xalq və mətbuat idi. Amerikanın əleyhinə Mexikoda daima nüma-

yiĢlər keçirilirdi. Meksika hökuməti Amerika səfirinə bildirdilər ki, 

əgər onlar ingilislərə verilən imtiyazı ləğv etsələr Mexikoda inqilabi 

çevriliĢ baĢ verə bilər. Səfir Meksika hökımətinin amerikalılara da 

imtiyaz verilməsi təklifini razılıqla qarĢıladı və təzyiqləri dayandır-

dı. Bundan sonra Mexikodakı nazirlər rahat nəfəs aldılar. 

Deterdinq isə Meksika hökumətinin bu hərəkətini qəbul etmə-

di. Onun tələbinə görə bu ölkənin nefti ya tamamilə onun olmalı, 

ya da bu imtiyazları «Royyal Datç-ġell Qrup»una verə biləcək bir 

iqtidar hakimiyyətə gəlincəyə qədər Meksikada inqilablar davam 

edəcəkdir. 

Pearson rəhbərindən aldığı detektiv ilə hərəkətə keçdi. Həmi-

Ģə olduğu kimi bu dəfə də Latın Amerikasının baĢqa ölkələrində 

tətbiq olunan metod iĢə salındı. Yəni ingilis qızılları ilə ələ alınmıĢ 

generallar çevriliĢ edib Meksika hökumətini devirdilər. Hakimiy-

yəti əllərinə keçirmiĢ olan generalların ilk iĢi amerikalılara veril-

miĢ neft imtiyazlarını ləğv etmək oldu. Beləliklə, «Royyal Datç-

ġell Qrup»un bir qolu olan «Meksikan Eaqle» təkrar Meksikaya 

hakim oldu. 

Bu hadisə amerikalılara çox baha baĢa gəldi. Amerika prezi-

denti də daxil olmaqla siyasətçilər də Ģoka düĢmüĢdülər. Meksika-

da baĢ verənlər Rokfellerə də güclü təsir etmiĢdir. O, prezident 

Hardinqə təzyiq edərək Amerikanın hərəkətə keçməsini istəyirdi. 

Amerikanın hərəkətə keçməsi isə cənub qonĢusu olan bir dövləti 

donanma və ordu ilə yola gətirməsi deməkdi. Bunun nəticəsinin 
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Amerika üçün o qədər də ürəkaçan olmayacağını bilən prezident 

Hardinq əlacsız qalaraq diplomatik üsullara əl atmağa üstünlük 

verdi. 

«Standard Oyl» Ģirkətinin məsul Ģəxslərindən olan Huqhes 

prezidentin xarici iĢlər üzrə müĢaviri təyin olunmuĢdur. O, Mek-

sikanın çevriliĢ etmiĢ generallarına hədələyici bəyanatlar 

verməkdə davam edirdi. Ancaq, generallar bu hədələrə o qədər də 

əhəmiyyət vermirdilər. Huqhes bu səfər generalları müharibə ilə 

hədələməyə baĢladı. Onun bu hədələri də nəticəsiz qaldı. 

Meksikada baĢ vermiĢ hərbi çevriliĢ baĢ verdiyi zaman Ame-

rika senatorlarından biri belə demiĢdir: «Ġngiltərənin hədəfi gə-

ləcəkdə baĢ verə biləcək müharibədə müvəffəqiyyət ehtimalla-

rını neft sayəsində qazanmaq deyil, bəlkə də eyni zamanda bu 

müvəffəqiyyət ehtimallarını rəqiblərinin əllərindən almaqdır. 

Ġngiltərə Amerika BirləĢmiĢ ġtatlarının mənbələrini azaltmaq 

üçün planlı bir Ģəkildə hərəkət etməkdədir». 

Meksikada baĢ vermiĢ hərbi çevriliĢ ilə əlaqədar söylənən bu 

sözlər ingilislərin neft siyasəti haqqında söylənilmiĢ sözlərin ən 

dəqiqi idi. Ġngiltərə həqiqətən gələcəkdə baĢ verə biləcək bir mü-

haribəni qaçınılmaz qəbul etmiĢ və bu müharibədə qalib gəlmək 

üçün əlindəki bütün vasitələrdən istifadə etməyi qərara almıĢdı. 

Neft bu vasitələrin birincisi idi.  

Ġngilislər gələcəkdə baĢ verə biləcək bir müharibədə neftə ha-

kim olan dövlətin dünyaya da hakim olacağını bilirdilər və planlı 

bir Ģəkildə bu istiqamətdə siyasət yürüdürdülər. Onlar Meksikada 

hərbi çevriliĢi təĢkil etdikləri ana qədər sahib olduqları dünya neft 

hakimiyyətini qaçırmamaq üçün böyük əmək sərf etmiĢdilər. Ġngi-

lislər bu çevriliĢin baĢ tutması üçün iki milyard lirə xərcləmiĢdilər. 

Ġngilislər Meksikada hakimiyyətlərini qurduqdan sonra «Stan-

dard Oyl» Ģirkətinə də az miqdarda imtiyaz verilməsinə razı oldu-

lar. Generallarla «Standard Oyl» Ģirkəti arasında aparıdan müza-

kirələr müsbət nəticə verdi və «Standard Oyl» Meksikada neft 

sahələrinə az da olsa girə bildi. 

Ġngilislərin belə hərəkət etmələrinin bir çox səbəbləri mövcuddur. 
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Artıq Almaniyada Sevr müqaviləsinin qərarlarına əməl edil-

məyərək gizli də olsa silahlanma hərəkətləri müĢahidə edilirdi. 

1918-ci ildə darmadağın edilən Avropanın ən böyük dövləti olmuĢ 

Almaniya yenidən canlanırdı. Ġngilisləri ürküdən də bu idi. 

Ġngilislərin qorxduqları baĢlarına gəldi, 1933-cü ildə Adolf 

Hitler Almaniyada iqtidarı ələ keçirdi. Almaniya artıq Sevr mü-

qaviləsinin əsiri deyildi. Adolf Hitler açıqca Sevr müqaviləsini 

tanımadığını hərəkətləri ilə elan edirdi. Almaniya sürətlə silahla-

nırdı və onun ən çox möhtac olduğu Ģey neft idi. Bu maddə Alma-

niyada yox idi. Adolf Hitlerin yaratdığı mexanikləĢdirilmiĢ ordu 

üçün neft lazım idi. Ordular, hava qüvvələri, donanmalar yalnız 

neft ilə iĢləyirdilər. Adolf Hitler dərhal hərəkətə keçdi. Almani-

yanın cəsusluq təĢkilatını təĢkil etmiĢ polkovnik Nikoloinin agent-

ləri müxtəlif adlar və peĢələrin təmsilçiləri olaraq dünyanın neft 

istehsal olunan ərazilərinə dağıldılar. Artıq neft mücadiləsi içində 

Almaniyanı da hesaba qatmaq məcburiyyəti ortaya çıxırdı. Alma-

niya agentləri dünyanın digər neft çıxan və istehsal olunan bölgə-

lərində olduğu kimi Meksikada da fəaliyyət göstərirdilər. 

Adolf Hitler iĢlərini mükəmməl bir Ģəkildə tənzimləmiĢdi. Ona 

kommunist təhlükəsinə qarĢı iqtidarın qapısını açan Ģəxsin neft 

imperatoru Deterdinq ilə məĢhur alman sənayeçisi Thyssen olduğu 

söylənilməkdədir. Hətta bu bir rəvayət olmaq mənasını itirmiĢ və 

Deterdinqin Adolf Hitlerə Ġkinci Dünya müharibəsinin davam 

etdiyi və Fransanın məğlub olduğu 1941-ci ilə qədər yardım etdiyi 

və Almaniyanı maliyyələĢdirdiyi artıq məlum bir gerçəkdir. 

Adolf Hitlerin əlində Dr.ġaxt adlı sehirbaz bir maliyyəçi var-

dı. Dr. ġaxtın əsas iĢi Almaniyaya neft tapmaq və neft mənbələri 

əldə etməkdi. 

Dr. ġaxt ən mahir adamlarından biri olan hersoq Adolf Mek-

lenburqa dünyanın hər tərəfinə ticarət münasibətləri qurmaq 

adıyla səyahət etməsini və əslində isə neft tapmasını tapĢırdı. 

Neft hər Ģeyə qadir idi. Hələ Birinci Dünya müharibəsi baĢ-

lamamıĢdan əvvəl, yəni 1913-cü ildə ABġ-ın Londondakı səfiri 



 127 

Paqe: «ABġ ilə Böyük Britaniya arasındakı sıx dostluğun 

yanında Meksika neftinin nə dəyəri ola bilər?» deyirdi. 

Ancaq, bu səfir açıqca yalan söyləyir və yalanına özü də 

inanmırdı. Çünki o tarixlərdə ABġ ilə Ġngiltərə arasındakı münasi-

bətlər neft məsələsi üzündən gərginləĢmiĢdi. Amerikanın London-

dakı səfiri bu sözləri söylədiyi vaxtda Amerika prezidenti Wood-

rov Vilson Britaniya səfiri ser Lionle Carden ilə o zamanlar Mek-

sika neftinin 58 faizinə sahib olan Pearson (yeni adı lord 

Cowdray) arasındakı sıx iĢbirliyi onu narahat etdiyini söyləyirdi. 

Bu iki məmləkəti idarə edənlər də öz hökumətlərinin xarici 

siyasətini yürütməkdən çox, böyük sənayeçilərin, xüsusilə neft 

istehsalçılarının xarici siyasətlərini yürütməyə maraqlı idilər. 

Ġndi isə eyni qayələrlə hərəkət edən Almaniya da ortaya çıx-

mıĢdır. Dr. ġaxtın rəhbərlik etdiyi Ġqtisadiyyat və Maliyyə Nazir-

liyi Almaniyanın bütün kəĢfiyyat orqanları ilə əlbir iĢləyirdi. 

Hersoq Adolf Meklenburqun Cənubi Amerikadakı mücadiləsi və 

millətin əksəriyyətinin almanlara bəslədikləri simpatiya Meksikada 

qısa zamanda müvəffəqiyyət qazanmalarında birinci dərəcəli rol 

oynamıĢdır. 

Alman təhlükəsini zamanında hiss edən ingilislər Meksika pre-

zidenti Cardenası nefti milliləĢdirməyə razı saldılar. 1938-ci ildə 

Cardenas bir qərarnamə ilə Meksika neftini milliləĢdirdi. 

Qəflətən edilən bu milliləĢdirmə «Standard Oyl» Ģirkətinin 

rəhbərliyi və Amerikanın xarici siyasət idarəsinin rəhbəri Hulli 

tərəfindən etirazla qarĢılandı. Ancaq, Meksika prezidenti Carde-

nas qərarını dəyiĢmədi. Amerika iqtisadi tədbirlər görməyə məc-

bur oldu, yəni ilk mərhələdə bundan sonra Meksikadan gümüĢ id-

xal etməyəcəyini elan etdi. 

«Standard Oyl» isə Meksika Ali Məhkəməsinin neftlə əlaqə-

dar qəbul edəcəyi qərarları tanıyacağını rəsmən elan etdi. 

Deterdinqin maliyyələĢdirdiyi Fransa, Belçika və Hollandiya 

neft Ģirkətləri Meksika neftini almaqdan imtina etdilər. 
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Heç bir zaman faĢist olmamıĢ Cardenas çıxılmaz vəziyyətdə 

qaldı. O vəziyyətdən çıxmaq üçün Cənubi Amerika məmləkətləri-

nə neft satmaq istədi, ancaq cəhdləri nəticəsiz qaldı. 

Almanlar Meksikada neftin milliləĢdirilməsindən əvvəl prezi-

dent Cardenasa bir neçə ticarət müqavilələri təklif etmiĢdilər. 

Ancaq, onlar bu müqavilələri bağlamağa müvəffəq olmamıĢdılar. 

Ġndi tam zamanı idi. Bu dəfə təkliflər Meksika tərəfindən razılıqla 

qarĢılandı və tezliklə müqavilələr bağlandı. Meksika Almaniyadan 

dəzgahlar, Ġtaliyadan tanklar və Yaponiyadan isə bəzi mallar ala-

raq qarĢılığında neft satmağa baĢladı. 

Dr.ġaxt istəyinə nail olmuĢ, yəni Almaniyaya qan qədər lazım 

olan nefti əldə etmiĢdi. O, dərhal mütəxəssislərini və ən bacarıqlı 

agentlərini Meksikaya göndərdi. Təbii ki, bu mütəxəssis agentlər 

neft iĢi ilə məĢğul olmaqla bərabər eyni zamanda prezident Car-

denasın əleyhinə ola biləcək hərəkətlərin qarĢısını almağa da ça-

lıĢacaqdılar. 

Dr.ġaxt neft iĢini fövqəladə bacarığa malik bir adam olan 

Helmut Vohltata tapĢırmıĢdı. Bu adam o qədər də məĢhur deyildi. 

Adı dünya mətbuatında ilk dəfə 1938-ci ildə Dr.ġaxtın Rumıniya 

neftini ələ keçirmək üçün etdiyi təĢəbbüslərdə və Almaniya ilə 

Rumıniya arasında bir müqaviləyə imza atıldığı zaman görünməyə 

baĢladı. O bir alman zabiti olaraq BĠrinci Dünya müharibəsində iĢ-

tirak etmiĢ, sonradan von Blomberqin rəhbərlik etdiyi Milli Mü-

dafiə Nazirliyində çalıĢmıĢdır. Uzun illər burada müəyyən vəzifə-

ləri yerinə yetirən Helmut Vohltata Maliyyə Nazirliyində də mə-

sul iĢlər tapĢırılır. 

Bu andan etibarən də o alman neft agentlərinin arasında apa-

rıcı yerlərdən birini tutur. O, 1938-ci ildə Rumıniya ilə Almaniya 

arasında bağlanan müqaviləyə imza atmamıĢdan əvvəl bir müddət 

BürkeĢdə neft istehsalı ilə məĢğul olan bir varlı Ģəxsin yanında 

müĢavir vəzifəsində çalıĢmıĢdır. O neft sahəsinə aid belə bir mü-

kəmməl biliyi hələ Birinci Dünya müharibəsindən sonra Ameri-

kada yaĢadığı illərdə almıĢdır. Təəssüf ki, neft sahəsi üzrə mütə-

xəssis olan Helmut Amerikada bu sahədə uğur qazana bilməmiĢ 
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və bir müddət hələ Berlində yaĢadığı vaxtlar dostluq etdiyi bir yə-

hudi bankirindən aldığı vəsaitlə dolanmıĢdır. Bir neçə il Ameri-

kada yaĢayaraq nefti ən incə təfərrüatına qədər tədqiq edən Hel-

mut 1927-ci ildə Almaniyaya qayıdır. O, 1927-1933-cü illərdə bir 

və ya iki dəfə Mərkəzi Amerikaya və Meksikaya səyahətlər edir və 

çoxlu pul qazanır. Səyahətlərinin birində Helmut Amerikada ya-

Ģayan alman müəllimə ilə evlənir. Almaniyada Adolf Hitler iqti-

dara gəldikdən sonra müdafiə naziri olan von Blomberq dərhal 

Helmut Vohltata məktub yazaraq onu Berlinə dəvət edir. 

Məktubu alan Helmut dərhal Berlinə gəlir və Müdafiə 

Nazirliyi ilə Dr.ġaxtın rəhbərlik etdiyi Maliyyə Nazirliyi arasında 

əlaqə quran bir vəzifəyə təyin olunur. Qısa bir müddət sonra alman 

valyuta dəyiĢmə idarəsinin rəhbərliyi ona tapĢırılır. Onun buradakı 

əsas vəzifələrindən biri də xaricdən idxal edilən xam maddələr 

üçün ayrılan valyutaya nəzarət etmək idi. Bir müddət sonra ona 

Almaniyadan qaçan yəhudilərlə əlaqə qurmaq tapĢırıldı. 

1938-ci ilin sonunda H.Vohltat Amerikaya getmək istədi, 

ancaq Amerika hökuməti ona viza vermədiyi üçün bu səyahət baĢ 

tutmadı. 

Sonra o, «Oyl Purchasing Company» Ģirkətini quraraq Berlin 

və Hamburqda onun Ģöbələrini açır. Beləliklə, H.Vohltat neft 

Ģirkəti və onun minlərlə agenti sayəsində ABġ, yəni «Standard 

Oyl» və Meksikanın neft istehsal edən Ģirkətləri ilə əlaqələrini 

davam etdirməyə və gücləndirməyə müvəffəq oldu. Bu tarixdən 

sonra elə bir vəziyyət yarandı ki, Helmut Vohltat artıq alman hö-

kumətinin və sənayesinin ən böyük neft mütəxəssislərindən biri 

hesab olunmağa baĢladı. 

Onunla və yaxud onun məsləhət gördüyü hər hansı bir adamı 

ilə görüĢmədən Almaniyaya bir qram neft satmaq mümkün deyildi. 

Elə bu vaxtlarda ortaya Devies adlı bir yəhudi çıxdı və Hel-

mut Vohltat ilə bir neçə dəfə görüĢdükdən sonra Meksika neftinin 

60%-ni Almaniyaya satdı. 

Çox sirli bir Ģəkildə ortaya çıxan yəhudi Deviesin sonradan 

Deterdinqin adamı olduğu meydana çıxdı. Deterdinq bir tərəfdən 
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Meksikaya «Standard Oyl» ilə embarqo tətbiq edərkən, digər tə-

rəfdən və əl altından bu məmləkətin neftini, yəni öz neftini al-

manlara satırdı. Deterdinq usta bir siyasətlə 500 milyon sterlinq 

sərmayə yatırdığı Meksika neftini rahatca və «Standard Oyl» 

Ģirkətini özündən narazı salmadan sata bildi. Qəribədir ki, Deter-

dinq bu oyununu axıra kimi davam etdirə bildi və Ġkinci Dünya 

müharibəsinin davam etdiyi vaxtda da alman sualtı gəmilərinə əl 

altından Meksikadan və Venesueladan neft satacaqdır. 

Almanların Meksikaya gəlmələrinə Deterdinq mane olmayır, 

hətta alman agentlərinin mütəxəssis adı altında bu məmləkətə 

girmələrinə yardım edirdi. Devies bu iĢ üçün ən münasib Ģəxs idi. 

O, 1938-ci ilin iyul ayında Meksika neftini Almaniyaya satmaq 

qərarına gələn zaman Ģirkətinə alman neft mütəxəssislərini iĢə 

qəbul etmiĢ və onları daima tərifləmiĢdir. AntifaĢist bir insan olan 

Meksika prezidenti Cardenas bunlardan xəbərdar olan zaman çox 

təsirlənmiĢdir. 

Deviesin yanında olan bu agentlər hər səfəri göndərilən neft 

partiyaları ilə Almaniyaya gedir, geridə qalanlar isə yenə alman 

agentlərinin Meksikadakı təĢkilatçısı Dr. Herstlettin əmri ilə öl-

kənin içərilərinə dağılaraq izlərini itirirdilər. Dr. Herstletti Meksi-

kaya bir iqtisadçı olaraq gəlmiĢdir. Lakin, gördüyü iĢ iqtisadçılıqla 

əlaqədar deyildi. O, çevriliĢ lideri olaraq sürgün olunmuĢ Nikolas 

Rodriquesin adamları ilə münasibətlər qurmağa çalıĢırdı. Bu tə-

maslar müsbət nəticə verdi və N.Rodriques alman agentləri ilə hə-

yata keçiriləcək bir çevriliĢ barəsində ediləcək müzakirələri qəbul 

etdi. 

Dr. Herstlettin bu əlaqələri qurmaq və müzakirələrdə iĢtirak 

etməyi Hermann Sohvinn adlı bir agentə tapĢırdı. Almanlar 

Meksikada bir çevriliĢ hazırladıqları zaman Humberto Tirade 

adlı bir meksikalı da neft Ģirkətlərinə üz tutaraq ona silah-sursat 

yardımı edildiyi təqdirdə Cardenası hakimiyyətdən kənarlaĢdırıb 

milləĢdirdiyi neft sahələrini onlara qaytaracağını bildirirdi. Ancaq, 

neft Ģirkətləri bu təklifi rədd etdilər. Bunun da əsas səbəbi Hum-

berto Tiradoya etimad etməmələri idi. 
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Almanlar bu təkliflərin rədd edilməsindən sonra 1934-cü ildə 

Almaniyanın Vyanada səfiri olan zaman Avstriyanın baĢ naziri 

Dolfussun öldürülməsi hadisəsinin əsas təĢkilatlarından biri kimi 

tanınan Kurt Heinrich Riethdən istifadə etməyi qərara aldılar. 

1941-ci il martın 8-də K.H.Rieth ABġ-a Almaniyanın xüsusi səfi-

ri təyin olundu. Bir neçə gündən sonra o Meksikadan ABġ-ın sər-

hədini keçərək mühacirət idarəsinə gedir «Standard Oyl Of New 

Yersay Company»nin rəhbəri olan Valter C.Teaqlenin yaxın 

dostu olduğunu söyləyir. Teaqle onu tanımadığını söylədikdən 

sonra K.H.Rieth həbs olunaraq ABġ-dan xaric edilir. 

Əgər Deterdinq imkan verməsə idi almanlar Meksikada heç 

vaxt uğur qazana bilməzdilər. 

Almanlar Meksikada çalıĢırkən Rokfeller də, Deterdinq də öz 

iĢlərini görməkdə davam edirdilər. Deterdinq burada daha Ģanslı idi. 
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BAKI NEFTĠ VƏ MƏHV EDĠLƏN 

BĠR TÜRK DÖVLƏTĠ 

 

 

Birinci Dünya müharibəsi davam edirdi. Osmanlı Ġmperiyası 

düĢmənlərlə dörd cəbhədə vuruĢurdu. Osmanlı Ġmperiyası Almani-

ya və Avstriya-Macarıstan Ġmperiyasının müttəfiqi idi. Osmanlı 

orduları Qalıçyada, Rumıniyada, Balkan yarımadasında, Qafqazda 

və Ərəbistanda tarixin bəlkə də ən çətin müharibələrini apardığı bir 

vaxtda Rusiyada əvvəl Kerenskinin rəhbərliyi altında sosial-

demokratlar, sonra Leninin tərəfdarları olan bolĢeviklər çar üsul-

idarəsini yıxaraq hakimiyyəti ələ keçirmiĢdilər. Rusiyada proleta-

riatın diktaturasını quran bolĢeviklər bir müddət sonra almanlarla 

Brest-Litovski müqaviləsini bağladılar. 

Almanlar Brest-Litovski müqaviləsinin xeyirlərinə olan mad-

dələrinə əsaslanaraq 1918-ci ilin mayında von Kressin komandan-

lığında 3000 nəfərlik bir hərbi hissəni müttəfiqləri türklərdən 

xəbərsiz Qara dənizin Poti limanına çıxardaraq Ģəhəri ələ keçir-

dilər. Bu hərbi birliyin vəzifəsi türklərdən əvvəl Batumu tutmaq və 

sonra Bakıya doğru hərəkət etmək idi. QarĢıya belə bir sual çıxır. 

Bəs almanları müttəfiqləri olan türklərdən xəbərsiz belə bir 

addım atmalarının səbəbi nə idi? Cavab isə aydındır. Bakı 

neftini ələ keçirmək! O dövrdə Bakı nefti dünyanın ən mühüm neft 

sahələrindən biri idi və buranı kim ələ keçirsə idi o da müharibənin 

taleyini həll etmiĢ olardı. 

Almanlar bu hərəkəti Brest-Litovskidə bağladıqları müqavilə-

yə uyğun etmiĢdilər. Almanlarla ruslar arasında razılaĢdırılmıĢ mü-

qaviləyə görə Almaniyanın Rusiyanın daxili iĢlərinə qarıĢmayaca-

ğına cavab olaraq Rusiya da Almaniyanın Qafqazdakı hərəkətləri-

nə göz yumacaqdır. Hətta almanların Bakı neftini ələ keçirmələri-

nə də mane olmayacaqdılar. 
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Rusiya yalnız almanlardan Bakı neftini ələ keçirdikləri zaman 

onlara da pay verilməsini istəyirdi. Almanlar bu təklifi məmnuniy-

yətlə qəbul etdilər. 

Bakı nefti artıq Osmanlı dövləti ilə Almaniyanın gələcəkdə 

birgə hərəkət etmələrini Ģübhə altına qoyurdu. 

1917-ci ildən sonra almanlar Qərb cəbhəsində, türklər isə 

Ərəbistan yarımadasında dalbadal məğlubiyyətə uğradılar. Türkiyə 

hökuməti müttəfiqlərinin Qafqazdakı hərəkətlərini diqqətlə izləyir-

di. Almanlar əvvəl Batumu, sonra isə Bakını iĢğal etdilər. Artıq 

almanların bu hərəkətinə dözə bilməyən Yaqub ġevki paĢanın 

sərt ultimatumundan sonra von Kressin komandanlığındakı hərbi 

hissə hər iki Ģəhəri tərk etmək məcburiyyətində qaldı. 

Almanların Bakıdan çəkilmələrindən istifadə edən ingilislər 

1918-ci ilin fevral ayında Ġranda olan ordusunun bir hissəsini polkov-

nik Denstervilin komandanlığı altında 40 gəmi ilə Bakı neftini ələ 

keçirmək üçün hərəkətə keçirdi. Artıq Bakı ingilislər tərəfindən iĢğal 

edilmiĢdi. Ruslar isə nə ingilislərlə, nə də neft istehsal edən bey-

nəlxalq miqyaslı Ģirkətlərlə məĢğul ola biləcək vəziyyətdə deyildi. 

Çar üsul-idarəsini yıxan bolĢeviklər hakimiyyətə gələrək pro-

letariatın diktaturasını qurduqdan sonra rus aristokratiyasını və or-

dunun komandanlığını məhv etməyə baĢladılar. Var-dövlətlərinin, 

malikanələrinin və hakimiyyətlərinin əllərindən çıxması ilə barıĢa 

bilməyən qüvvələr bolĢeviklərin yenicə qurduqları ordularına qarĢı 

müqavimət göstərməyə hazırlaĢdılar. Deterdinq Rusiyada yaran-

mıĢ bu vəziyyətdən öz xeyrinə istifadə etməyə çalıĢdı, yəni Qızıl 

Orduya qarĢı ağqvardiyaçıları hər baxımdan təmin etməyi planlaĢ-

dırdı. Deterdinq tərəfindən silah-sursatla, yanacaqla, ərzaqla və 

pulla təchiz edilən admiral Kolçak, general Denikin və general 

Vrangel bolĢevik hakimiyyətini devirmək üçün əks-hücuma keç-

dilər. Deterdinq bu üç generalın uğur qazana bilməyəcəyini bilir-

di. O, vaxt qazanaraq əsas hissələrinə sahib olduğu Bakı neftini 

uzun müddət əlində saxlamaq istəyirdi. 

Polkovnik Denstervilin komandanlığı altındakı ingilis qoĢunu 

Bakını Deterdinqin arzusuna görə iĢğal etmiĢdi. Deterdinq 
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Bakıda yenə də amerikalılardan çevik tərpənmiĢ və «Standard 

Oyl»un burada olan neft sahələrini də əlinə keçirə bilmiĢdi. Bakını 

iĢlağ edən ingilis hərbçilərinə verilən təlimata görə Ģəhərə yox, ən 

çox neft sahələrinə ciddi nəzarət etmək tapĢırılmıĢdı. 

Artıq Birinci Dünya müharibəsi sona çatmıĢ və nəticədə Al-

maniya ilə müttəfiqləri Osmanlı və Avstriya-Macarıstan Ġmperiya-

ları məğlub olmuĢdur. 

Birinci Dünya müharibəsindən qalib çıxan ingilislər bir tərəf-

dən sülh müqaviləsi bağlamağa hazırlaĢarkən digər tərəfdən də 

beynəlxalq miqyaslı bir neft konfransı keçirməyi planlaĢdırırdılar. 

Ġngilislər rusların zəifliyindən istifadə edərək neft məsələsini həll 

etmək istəyirdilər. 

Ġngilislər bundan baĢqa qırx ildən bəri dünya neft hakimiyyəti 

üçün Amerika ilə apardıqları mücadiləni yenə də davam etdirirdilər. 

1918-ci il noyabrın 21-də iĢə baĢlayan konfransda iĢtirakçılara 

verdiyi bir ziyafətdə Ġngiltərə xarici iĢlər naziri lord Kerzon belə 

demiĢdir: «Neft və neft məhsulları mühüm Ģeylərdir. Mübaliğə-

siz söyləmək olar ki, müttəfiqlər zəfərə neft dalğaları üzərində 

gəldilər». 

Bu sözlər açıq bir həqiqətin ifadəsi idi. lord Kerzonun ağzın-

dan çıxan bu sözlər neftin həqiqi dəyərini ortaya qoymuĢdu. 

Birinci Dünya müharibəsində mexanikləĢdirilmiĢ Fransa ordu-

sunu hərəkətə gətirmək üçün prezident Klemanso Amerika prezi-

denti Vilsondan 100 min ton benzin verilməsini istəyərkən belə 

demiĢdir: 

«Müttəfiqlər müharibəni məğlub olmaq istəmirlərsə Fransa-

nın qana olduğu qədər neftə də möhtac olduğunu bilməlidirlər». 

Prezident Vilson çətinliklə də olsa Fransanı tələb olunan qədər 

benzinlə təmin etmiĢdir. 

Neftin əhəmiyyəti haqqında Birinci Dünya müharibəsində 

alman ordularına böyük qələbələr qazandırmıĢ olan məĢhur Hin-

denburqun hərbi naziri general Lüdendort müharibədən sonra 

yazaraq nəĢr etdirdiyi xatirəsində müharibənin taleyinə neftin təsi-
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rini göstərmiĢdir. General müttəfiqlərin qələbəsini malik olduqları 

geniĢ neft mənbələri sayəsində əldə etdiklərini israrla bildirirdi. 

Ġngilislər qədər neftin əhəmiyyətini anlayan və dəyərləndirən 

hər hansı baĢqa bir dövlət göstərmək mümkün deyildir və bunun 

üçün də ingilislər bütün vasitələrdən istifadə edərək bu yağlı 

maddənin mütləq hakimi olmaq istəyirdilər. 

Birinci Dünya müharibəsindən sonra Ġngiltərə parlamentinin 

aĢağı palatasında neft məsələsi müzakirə edilməyə baĢladı. Deter-

dinq aparılan mücadilənin qismən də olsa əhəmiyyəti haqqında 

aĢağı palatanı məlumatlandırmaq istəyirdi. Bu məqsədlə o, pala-

tanın müzakirələrində iĢtirak etmək və palatanın üzvlərinə izahat 

vermək üçün «Royyal Datç-ġell Qrup»un məsul Ģəxslərini parla-

mentə göndərmiĢdi. Bunların arasında Eg.Prettymann adlı Ģəxs 

xüsusilə fərqlənirdi. 

Eq.Prettymann ondan məlumat tələb edən palata üzvlərinə neft 

haqqında geniĢ məlumat vermiĢ və sözləri arasında bunları söylə-

miĢdi: «Mərkəzi Avropa hökumətləri ilə imza olunan müvəqqəti 

müqavilənin (Almaniya, Avstriya-Macarıstan və Osmanlı impe-

riyaları) bütün dünyada istehsal olunan neftin 50%-ni ingilislə-

rə vermiĢ olduğunu və Böyük Britaniyanın bir neft imperiyası 

halına gəldiyini təkəbbürlə ərz etmək istəyirəm». 

Bəli, bu Ģəxsin Ġngiltərə parlamentinin aĢağı palatasında ifti-

xarla bildirdiyi kimi Böyük Britaniya Ġmperiyası artıq neft imperi-

yası idi. 

Siyasi hadisələr ingilislərin, dolayısı ilə Deterdinqin arzu etdi-

yi Ģəkildə inkiĢaf etmiĢ və yeni dünya xəritəsinin yenidən çəkilmə-

sinə baxmayaraq Rusiyada davam edən vətəndaĢ müharibəsi səbə-

bindən bəzi Ģəkillərə düĢmüĢdür. 

Ġngilislərin və az da olsa amerikalıların kömək etdikləri Deni-

kin, Kolçak və Vrangelin orduları Qızıl Orduya məğlub olmuĢdu-

lar. Əslində artıq onlar üçün mübarizəni davam etdirilməsinin elə 

də əhəmiyyəti qalmamıĢdır. Çünki, Çar II Nikolay kommunistlər 

tərəfindən ailəsi ilə birlikdə güllələnmiĢdi. 
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Bu qələbədən sonra dərin bir nəfəs alan kommunist Rusiya 

vətəndaĢ müharibəsi zamanı çar generallarına yardım etdiyinə görə 

Ġngiltərə və Amerikanın Moskvadakı nümayəndələrinə sərt bir no-

ta verdi. Notada ruslar hər iki dövlətdən çar Rusiyasının sərhədlə-

rini əhatə edən ərazilərdən rəsmi və ya qeyri-rəsmi bütün təbəələri-

ni və hərbi qüvvələrini dərhal çıxarmağı tələb edilmiĢdir. Notada 

həm də kommunist Rusiyasının əleyhinə mübarizə aparan bütün 

qüvvələrə yardım etmələrini dayandırmalıdırlar tələbi də vardır. 

Ġngilislər də, amerikalılar da bu notaya cavab olaraq Rusiyanın 

daxili iĢlərinə qarıĢmalarını dayandırdılar və bütün təbəələrini Ru-

siyadan çıxartdılar. Yalnız polkovnik Denstervilin qoĢunlarını Ba-

kıdan çıxarmağı bir müddət təxirə saldılar. 

Ġngilislər sadəcə olaraq Bakıdamı hərbi qüvvə saxlamıĢdı-

lar? Xeyr. Ġngilislər müvəqqəti müqavilə bağlanmamıĢdan əvvəl 

Rusiyada bolĢevik çevriliĢi baĢlar-baĢlamaz Türküstandakı neft 

sahələrini da iĢğal etmiĢdilər. Ġngilislər üçün Türküstan bölgəsinin 

xüsusi əhəmiyyəti vardır. Onlar bolĢeviklərə qarĢı mübarizə edən 

rus generallarını da buradan hər cür vasitələrlə təchiz etmiĢdilər.  

Ġngilislər bolĢeviklərə qarĢı çıxan çar generallarına bu səbəb-

dən, yəni neftə sahib olmaq üçün yardım edirdilər və onlar üçün 

Türküstan da, Bakı da vaz keçilməz bir bölgə idi. Ancaq, hadisələr 

ingilislərin təxmin etdikləri kimi inkiĢaf etmədi. Bir müddət sonra 

onlar Türküstanı və Bakını tərk etməyə məcbur oldular. 

Ġngilislər Rusiyadakı neft bölgələrindən çəkilməklə bərabər bu 

ərazilər üzərindəki haqlarından vaz keçə bilmirdilər. Onlar iqtidara 

gəlmiĢ bolĢeviklərlə Rusiyada qalmıĢ neft haqlarını zəmanət altına 

almaq üçün danıĢıqlara baĢladılar və rusların da iĢtirak edəcəkləri 

beynəlxalq bir konfrans keçirməyi qərarlaĢdırdılar. 

Ġngilislər Bakı və Türküstandan çəkildikləri zaman ingilis 

ĢərqĢünası və «Tayms» qəzetinin tanınmıĢ müxbirlərindən olan 

Artur More 1922-ci il iyulun 1-də «Tayms» qəzetində aĢağıdakı 

məzmunlu məqaləni nəĢr etdirir: «AtəĢkəsdən sonra biz ingilislər 

bir hissəsi türk və müsəlmanlarla məskun olan Qafqazı iĢğal 

etdik. Bizim oralarda, hətta Xəzər dənizinin yaxınlığındakı 
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məĢhur və tarixi Mərv Ģəhərində kifayət sayda hərbi qüvvəmiz 

vardı. Qısa bir zaman sonra bolĢeviklərin təzyiqi nəticəsində 

oraları tərk etdik. ġübhəsiz ki, biz o ərazilərə Bakıdakı neft 

ərazilərinə sahib olmaq üçün girmiĢdik. Ancaq, mənafeyimizi 

qorumaq üçün bir müharibəyə hələ hazır deyildik». 

Bu məqalədə göstərilənlər ilk baxıĢda doğru idi. Halbuki, iĢ 

neftə dayanınca hər Ģey dəyiĢirdi. Ġngilislərin bu yola nə üçün üs-

tünlük verdiklərini irəlidə izah edəcəyik. Ancaq, gerçək olan budur 

ki, ingilislər neft üçün bir qoruyucu tapmıĢdılar və «Standard 

Oyl» Ģirkətini neft sahələrindən beləcə uzaqlaĢdırmıĢdılar. 

Məsələnin həqiqi tərəfi bu olmaqla bərabər, ingilislərin vəziy-

yətini də nəzəri-diqqətə almaq vacibdir. Onlar müharibədən yenicə 

çıxdıqları üçün təkrar müharibənin olmasının qəti əleyhinə idilər. 

Ġngiltərə hökuməti də, neft istehsalçıları da bu həqiqəti gözəl bilir-

dilər. Birinci Dünya müharibəsinin baĢa çatdığı tarixdən, yəni 

1918-ci ildən dörd il keçməsinə baxmayaraq ingilislər Anadoluda 

yenə neft istehsalçılarının oyuncağı olan Lloyd Corcun təĢviqi və 

Zaxarovun pulu ilə bir millətin istiqlalını məhv etmək istəyirdilər. 

Eyni vaxtlarda ingilislər Ġraq və Suriyada da fəaliyyətdə idilər. Bü-

tün bu qan qoxan fəaliyyətlərin baĢ verməsinin əsas səbəbi neft idi. 

Elə bu səbəblərdən də ingilislər neft üzündən yeni ixtilafla 

qarĢılaĢmamaq üçün Rusiya ilə dil tapmıĢ və neft məsələsini qan-

sız-qadasız həll etmək üçün beynəlxalq miqyaslı bir konfrans keçi-

rilməsini məqsədəuyğun saymıĢdılar. 

Konfransın dünya ictimaiyyətinə elan edilən zahiri tərəfi siya-

sət olsa da, əsl məqsədi yalnız neft idi. 

Həm də Bakı nefti. 

Bunun həqiqiliyini isbat edən aĢağıdakı xəbər diqqəti cəlb edəndir. 

«Rheinicg West faliche Zeitung” qəzetinin Paris xüsusi 

müxbiri qəzetinə konfransın açılıĢından altı gün sonra göndərdiyi 

bir xəbərində: 

«Bu günlərdə Parisdə toplanan bir neçə siyasətçi Genuya 

konfransının siyasi tarixinin Bakı nefti ilə yazılacağı və bu 

konfransdakı müzakirələrin də «Royal Datç-ġell Qrup» ilə 
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«Standard Oyl» Ģirkətlərinin mücadiləsi ilə nəticələnəcəyi 

proqnozunu vermiĢdilər» deməklə Genuya konfransını əsl məq-

sədini açıqlayırdı. Bu iki Ģirkət arasında üzün müddətdən bəri 

davam edən mübarizə Genuya konfransında da Ģiddətlə davam 

etmiĢdir. Konfransın rəsmən elan edilən məqsədi müharibədən 

yeni çıxmıĢ və iqtisadi vəziyyəti bərbad olan Avropa dövlətlərini 

inkiĢaf etdirmək göstərilmiĢdirsə də, əsl müzakirələr medalyonun 

tərs tərəfində olan Bakı nefti imtiyazı məsələsi idi. Ancaq, bu 

xüsus çox gizli saxlanılırdı. 

Həmçinin bu xüsusu təsdiq edən hadisələrdən biri də konfrans 

davam edən günlərdə Azərbaycan millətçilərinin konfransı təĢkil 

edən dövlətlərə, xüsusilə də Ġngiltərənin nümayəndə heyətinə gön-

dərdikləri etiraz teleqrafları diqqəti cəlb etməkdədir. Bu etiraz 

teleqrafları Ġngiltərənin BaĢ naziri Lloyd Corc ilə Rusiyanın nü-

mayəndə heyətinin rəhbəri olan xarici iĢlər komissarı Çiçerini çox 

əsəbləĢdirirdi. Ancaq, əsl narahat olan bolĢevik hökumətinin ona 

verdiyi fövqəladə səlahiyyətlərlə Londonda Deterdinqin adamları 

ilə neft məsələsini müzakirə edən Rusiyanın Ġngiltərədəki səfiri 

Krasin idi. 

Millətçi Azərbaycan türklərinin bu etiraz mesajları və teleqraf-

ları ilə tarixi ata-baba yurdlarının müdafiəsinə qalxmıĢdılar. Neft 

bu tarixi torpaqlar üzərində yurdlarını qurmuĢ Azərbaycan türk-

lərinin istiqlal və hürriyyətini yox edirdi. Əvvəllər uzun müddət 

Moskvanın əsarətində qalmıĢ bu Ģəhər Birinci Dünya müharibəsin-

dən sonra öz müstəqilliiyni elan etimĢdir. 

1920-ci il aprelin 28-də bu məmləkət yenidən ruslar tərəfindən 

iĢğal edildi.  

Cenevrə Ģəhərində keçirilən bu konfransda Azərbaycan türklə-

rinin yurdlarının müqəddəratı müzakirə edilirdi. Ancaq böyük neft 

Ģirkətlərini arxalarında gizləyən dövlətlərin apardıqları bu müzaki-

rələrin əsas məqsədi Azərilərə istiqlal vermək deyil, onun torpaq-

larını bölmək idi.  

Genuya Ģəhərinin küçələrində və mehmanxanalarında Ġngiltə-

rənin BaĢ naziri Lloyd Corcu, fransız Barthounu, italyan Fekta-
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nı, alman Wireti, Rusiyanın xarici iĢlər naziri Çiçerini, Türkiyə 

Böyük Millət Məclisinin qurduğu hökumət adından bu konfransda 

iĢtirak edən Cəlaləddin Arif bəyi, Gürcüstan nümayəndəsi Çen-

gelini tez-tez görmək olurdı. BolĢevik üsul-idarəsi qurulmuĢ Azər-

baycanın o zamankı bolĢevik lideri Nəriman Nərimanov da nü-

mayəndə olaraq konfransda iĢtirak edirdi. 

Konfrans salonundakı müzakirə masasının ətrafında Ġngiltərə-

nin BaĢ naziri Lloyd Corcun arxasında «Royal Datç-ġell Qrup»-

un rəhbəri ser Henry Deterdinq və Amerika dövlətinin nümayən-

də heyətinin sədri olan Amerikanın Ġtaliyadakı səfirinin arxasında 

isə «Standard Oyl»un ümumi müdiri A.S.Bedford oturmuĢdular. 

Genuya konfransı hirsli nümayəndələrin, nefti əllərindən 

qaçırmamaq üçün qəti təlimat almıĢ insanların giriĢdikləri çətin bir 

mücadilə içərisində keçdi. 

Konfransın çətin müzakirələrinə yol açan iclaslarındakı abu-

havanın nə səbəbdən olduğunu anlamaq üçün bir az geriyə nəzər 

salmaq lazımdır. 

Hələ Birinci Dünya müharibəsinin baĢlamasından əvvəl ingi-

lislər Bakı neftinin çox hissəsinə sahib olmuĢdular. «Royal Datç-

ġell Qrup»un rəhbəri ser Henry Deterdinqin doymaq bilməyən 

iĢtahası əlini Bakı neftinə uzatmasına da səbəb oldu. O, bu iĢ üçün 

Avropanın bir neçə ölkəsinin bank sisteminə nəzarət edən RotĢildi 

hərəkətə gətirdi. RotĢild tezliklə Bakı neftinin mühüm hissəsini 

satın aldı. Halbuki bu hissə əslində Deterdinqin idi. Buna bax-

mayaraq RotĢild 1912-ci ilə qədər Bakı neftindəki hissələrini əlin-

də saxladı və sonra «Royal Datç-ġell Qrup» Ģirkətinin adına ke-

çirdi. Əslində Deterdinq bu hissə sənədlərini alsa da RotĢildi yenə 

də özünün ortağı hüququnda saxlamıĢdır. Beləliklə Bakı neftinin 

bir hissəsinə sahib olan Deterdinq sonra rus Ģirkətlərindən Konin-

lijkenə məxsus payı da əlinə keçirdi. 

Birinci Dünya müharibəsindən sonra polkovnik Denstervilin 

qoĢunu Bakını iĢğal etdiyi vaxt bolĢeviklərdən ürkmüĢ olan neft 

sənayeçiləri əllərindəki hissələri dəyər-dəyməzinə Deterdinqin 

adamlarına satmağa baĢladılar. Tezliklə Bakıda MantaĢevin və 
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Liyanosovun Ģirkətlərinə məxsus hissələri əlinə keçirən Deter-

dinq sadəcə olaraq «ġell» Ģirkətinin imkanlarından istifadə edərək 

ġimali Qafqazdakı Nikopol-Morinpol neft ərazilərini də satın aldı. 

Beləliklə, Qafqaz neftinin 90%-i Deterdinqin əlinə keçdi. Bütün 

bunlardan sonra Deterdinq neftin Batuma çatdırılması istiqamə-

tində fəaliyyətə baĢladı. Onun fikrinə görə neft çıxarılan ərazilərdə 

Pipe-Line təsisatı qurulacaq və onun vasitəsilə neft Pipe-Line 

xətti ilə Batuma çatdırılacaqdır. 

Deterdinqin çox gizli Ģəkildə gördüyü iĢlərdən «Standart 

Oyl» Ģirkəti çox gec xəbər tutdu və onun əksinə heç bir Ģey edə 

bilmədi. Ancaq, Rokfeller hələ nəyəsə ümid etdiyindən Amerika 

prezidenti Hardinqi sıxıĢdırırdı. O, Rusiya və Ġngiltərə tərəfindən 

Amerikaya Azərbaycanı tanıması təklifini qəbul etməməsini Har-

dinqdən tələb edirdi. Bir müddət sonra Amerika prezidenti Hardin-

qin əmri ilə Rusiyada bolĢeviklərə qarĢı mübarizə aparan general 

Denikinin yanındakı nümayəndə admiral M.Cally cənabları general 

Denikinə təqdim etdiyi bir memorandumla Amerika hökumətinin 

Qafqazda yeni qurulmuĢ Azərbaycan dövlətini tanımadığını qəti 

Ģəkildə bildirdi. Ancaq, «Standard Oyl»un israrı ilə verilmiĢ bu 

memorandumun hadisələrə təsiri çox zəif idi. Çünki, bundan əvvəl 

fürsəti əldən verməyən Lloyd Corcun israrı ilə müttəfiq dövlətlər 

Azərbaycan və Gürcüstanın müstəqilliklərini tanımıĢdılar. 

Ġngilis diplomatları və Deterdinq vəziyyətdən istifadə edərək 

Rusiyanın daxilində münaqiĢələr və qırğınlar törədərkən neftə sa-

hib Azərbaycan dövlətinin istiqlalını müttəfiq dövlətlərə tanıtdırır, 

Gürcüstanı isə Rusiya ilə Azərbaycan arasında bir bufer dövlət 

olaraq inkiĢaf etdirirdilər. 

Deterdinq nefti müharibəsiz sülh yolu ilə almaq istəyirdi. Bu-

nun əksinə olaraq «Standard Oyl” Ģikrətinin təzyiqi altında olan 

Amerika prezidenti Hardinq isə nə Azərbaycan, nə də Gürcüstanı 

qəbul edir və ingilislərin əlinə keçən neft üzündən rus zülmündən 

qurtulmaq və müstəqil bir dövlət olmaq istəyən bu iki məzlum 

millətin istiqlal arzusunu boğurdu. 
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Bakı nefti ətrafında gənc Azərbaycanın istiqlalı bahasına 

«Standard Oyl» ilə «Royyal Datç-ġell Qrup» arasında mücadilə 

davam edərkən, Geniya konfransının açılıĢından iki gün sonra 

Amerika nümayəndə heyəti adından «Standard Oyl»un ümumi 

müdiri A.S.Bedford 1922-ci il aprelin 12-də «Nyu-York Herald 

Tribun» qəzetində nəĢr etdirdiyi bir raportda «Standard Oyl» ilə 

Nobel qardaĢları arasında bəzi ticarət yönlü danıĢıqlar aparıldığı-

nı və gələcəkdə müqavilə bağlanacağını bildirir. Onun bu məlu-

matları amerikalıların da boĢ durmadığını göstərir. Onlar Bakı nef-

tindən 1920-ci ildə aldıqları hissələrlə mübarizələrini davam etdir-

məkdə qərarlı idilər. Raportda göstərilirdi ki, Nobel qardaĢlarının 

əllərində olan aksiyaların 51%-i «Standard Oyl» Ģirkətinə aiddir. 

A.S.Bedford «Nyu York Herald Tribun» qəzetində bu ra-

portu nəĢr etdirdiyi tarixdə «Tayms» qəzetinə verdiyi bəyanatda 

«Royal Datç-ġell Qrup»u kəskin tənqid edirdi. Bu bəyanat əs-

lində bir müharibə elanı idi. Bedford Amerika hökumətinin sovet 

Rusiyası ilə hər hansı bir hökumət və Ģirkətin bağlayacaqları mü-

qavilələri tanımayacağını elan etdi. 

Artıq vəziyyət o dərəcəyə gəlib çatmıĢdır ki, Bedford Amerika 

hökuməti adından bəyanat verirdi. Axı o, Amerika dövlətində və 

hökumətində heç bir rəsmi vəzifə tutmurdu. Bunlardan belə nəticə 

çıxartmaq olurdu ki, artıq «Standard Oyl» Amerikanın həm siyasi, 

həm də iqtisadi siyasətinə nəzarət edirdi. Bu hadisə neftin döv-

lətlərin siyasətindəki təsirlərini açıq bir Ģəkildə göstərməkdə idi. 

A.S.Bedfordun 1922-ci il aprelin 1-də verdiyi bu iki bəyanat 

Genuya konfransında iĢtirak edən nümayəndələr tərəfindən əks 

reaksiya ilə qarĢılandı. A.S.Bedfordun bu iki bəyanatı yeni yaran-

mıĢ Gürcüstan və Azərbaycan dövlətlərinin istiqlallarını itirmələri-

nin ilk xəbərçisi idi. 

QarĢıya belə bir sual çıxır: «Standard Oyl» bu güc və qüdrə-

ti haradan alırdı? Bu sualın cavabı çox sadə idi. «Standard Oyl» 

gücü və qüdrəti birbaĢa Amerika prezidentidən alırdı. Amerika 

siyasətini əlində tutan və ona istədiyi istiqaməti verən prezident 

Hardinq Rokfellerin adamı idi. Hardinqin ən yaxın dostu olan 
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Huqhs isə onun xarici iĢlər üzrə müĢaviri vəzifəsini tuturdu. 

Huqhs bu vəzifəyə təyin olunmamıĢdan əvvəl «Standard Oyl»un 

Ġdarə Heyətinin üzvü və eyni zamanda rəhbərlərindən biri idi. Bax, 

elə bu Ģəxs sayəsində «Standard Oyl” Amerika dövlətinin xarici 

siyasətinin iplərini əldə tutur və bütün qüdrətini bundan alırdı. 

Genuya konfransının getdiyi dövrdə A.S.Bedfordun bütün 

əndiĢəsini Henry Deterdinq ilə bolĢeviklər arasında bağlana bilə-

cək müqavilə təĢkil edirdi. Artıq Londonda Deterdinq ilə Rusiya-

nın Ġngiltərədəki səfiri Krasin arasında Bakı neftinə dair danıĢıqlar 

baĢlamıĢ və polkovnik Boyle Bakıya göndərilmiĢdi. Bakı nefti 

mövzusunda «Royyal Datç-ġell Qrup» Ģirkətinin mənfəətlərini 

ingilis hökumətinin necə qoruduğunu aĢağıdakı telerqafın məzmu-

nundan da görmək olar: 

«Ġngiltərə Xarici ĠĢlər Nazirliyi. Oktyabr 1921 

Mr.Krasinə 

Əfəndim 

Polkovnik J.W.Boyleun Marki Qerzun Dukedlstona ver-

diyi məlumata görə «Royyal Datç-ġell Qrup» Ģirkəti Cənubi 

Rusiya və Qafqazda özlərinə aid ərazilərdə neft istehsal etmək 

üçün sovet hökumətindən imtiyaz tələb etmək niyyətindədirlər. 

Polkovnik J.W.Boyle tərəfindən bu xüsusda sizə etdiyim 

müraciətlərin kral həzrətləri hökumətinin himayəsi ilə edildi-

yini diqqətinizə çatdırıram. Kral həzrətləri bu müzakirələrin 

tezliklə yaxĢı nəticə verəcəyini ümid edir. Esmoud Ovey». 

BolĢevik Rusiyasının Londondakı səfiri Krasin 1922-ci il 

aprelin 11-də «Ġnformation» qəzetinə verdiyi bir müsahibəsində 

sovet hökumətinin böyük dövlətlərə Bakının neft ərazisindən 3000 

hektarlıq bir neft imtiyazını verməyə hazır olduğunu bildirir. Hal-

buki, konfransda müzakirə edilməkdə olan və müttəfiqlər adından 

Lloyd Corc və Fransanın xarici iĢlər naziri Bartlio (1934-cü ildə 

Marseldə Yuqoslaviya kralı ilə birlikdə bir sui-qəsd nəticəsində 

öldürülmüĢdür) tərəfindən çar Rusiyasının borcları və Ġngiltərə, 

Fransa və digər ölkələrin Rusiyada qalmıĢ əmlaklarının əvəzinə 99 

illik bir imtiyaz təklif etdilər. Buna cavab olaraq sovet hökuməti-
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nin nümayəndə heyətinin üzvlərindən biri olan Litvinov bolĢevik-

lərin heç bir zaman bu yerlərin əski sahiblərinə qaytarılmayacağına 

dair verdiyi bəyanat Genuya konfransında bomba kimi partladı. 

Hər iki sovet rəsmisinin verdiyi bəyanatlar diqqəti çox cəlb 

edəndir. 

Rusiya bu siyasət yolu ilə «nə qopardılsa qənimətdir» dustu-

runa sadiq qalaraq müəyyən mənfəətlər əldə etmək istəyirdi. Lit-

vinov sovet hökumətinin səlahiyyətli bir adamı olan Krasinin 

fikirlərinin əksinə bəyanat verərkən hansı təsirlərə məruz 

qalmıĢdır? 

Sovet hökumətinin iki məsul və səlahiyyətli Ģəxsinin bir-birini 

inkar edən bəyanatlarından aĢağıdakı nəticəni çıxartmaq olar: Rus-

lar Amerika ilə Ġngiltərə arasındakı rəqabətdən məharətlə istifadə 

etməyə çalıĢırdılar. Lloyd Corc ruslar tərəfindən rədd cavabı al-

dıqdan sonra sovet hökumətinə ya 99 illik imtiyazım qəbul etməli, 

ya da 2 milyard 600 milyon sferlinq miqdarında olan təzminatı 

ödəməlidirlər təklifini irəli sürdü. Litvinov Lloyd Corcun təkli-

finə yeni bir təkliflə cavab verdi: «Ġngiltərə Rusiyanı bir neçə və-

zifəni yerinə yetirməyə və dolayısilə Bakı neftinin müəyyən 

hissəsinin imtiyazlarını ingilislərə verməyi tələb edirlər. 

Ġngiltərə hökumətinin yeni təkliflərini qəbul etmək qeyri-

mümkündür. Ancaq, bunu da söyləmək istəyirəm ki, Ġngiltə-

rənin bolĢeviklərin iqtidarı ələ keçirmək üçün apardıqları mü-

barizə zamanı Rusiyanın daxili iĢlərinə qarıĢması heç vaxt diq-

qətdən kənarda qalmayacaqır. Ġngilislər çar generallarını 

silahlandıraraq bolĢeviklərə qarĢı mübarizəyə təĢviq etdiklə-

rindən sovet hökuməti baĢ vermiĢ vətəndaĢ muharibəsində beĢ 

milyard sterlinq pul itirmiĢdir. Ġngilislərin təklif etdikləri təz-

minatın qarĢılığı olaraq biz də bu itirdiyimiz maddi vəsaiti 

onlardan tələb edirik.” 

Litvinovun konfransa təqdim etdiyi bu təklif ingilisləri, xüsu-

silə də baĢ nazir Lloyd Corcu Ģoka saldı. 

Konfransın getdiyi müddətdə rus və ingilis nümayəndə heyət-

lərinin bir-birilərini ağır ittiham etmələrinin arxasında «Standard 
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Oyl» Ģirkətinin fəaliyyətini ehtimal etmək olar. Çünki, konfransın 

getdiyi günlərdə Litvinovun istər oteldə, istərsə də restoranlarda 

daima amerikalı qadınlarla bir yerdə olduğu məlumdur. Buradan 

da belə bir nəticə çıxarmaq olar ki, ingilislərə qarĢı Litvinovun 

irəli sürdüyü təkliflərdə amerikalıların təsiri olmuĢdur. 

Litvinovun bu zəif tərəfi mətbuatın diqqətindən yayınmamıĢ 

və bu sairədə lətifələr və zarafatlar da yayılmıĢdır. 

Rusların təklifləri qarĢısında çətin vəziyyətə düĢən ingilislər 

hər neçə olursa-olsun müzakirələrin istiqamətini öz xeyirlərinə çe-

virmək üçün Fransa, Belçika və Ġtaliyanın nümayəndə heyətlərinin 

gücündən də istifadə etməyə çalıĢırdılar. Ancaq elə bir hadisə baĢ 

verdi ki, bu dövlətlərin nümayəndələri Ġngiltərəni dəstəkləmək 

üçün xeyli fikirləĢməli oldular. Bu Almaniya ilə bolĢevik Rusiyası 

arasında Rapalloda bağlanmıĢ bir müqavilə idi. Lloyd Corc ilə 

müttəfiqləri bu müqaviləni rədd edən bir aktı imzalamalarına bax-

mayaraq Fransa və Belçika nümayəndələri öz aralarında iclas 

keçirərək Genuya konfransında heç bir müsbət nəticə əldə olunma-

yacağı qənaətinə gəldilər. 

Ġstər Belçika, istərsə də Fransa bu müĢtərək görüĢdən sonra 

Genuya konfransını tənqid etməyə baĢladılar. Onların bu hərəkət-

ləri səbəbsiz deyildir. Bu hər iki dövlətin də öz siyasətləri vardır və 

müharibədən zərər çəkmiĢ iqtisadiyyatlarını bərpa etmək üçün 

konfransdan istifadə etmək istəyirdilər. 

ABġ konfransda iĢtirak edən dövlətlərin bir çoxuna kredit 

vermiĢ olduğundan bundan bəhrələnmək qərarına gəldi. «Stan-

dard Oyl» isə hədəfi konfrans boyunca Ġngiltərəni dəstəkləyən 

Fransanı və Belçikanı bitərəfləĢdirmək istəyirdi. Bu iki ölkə ABġ-

dan dağılmıĢ iqtisadiyyatlarını bərpa etmək üçün kredit almıĢdılar. 

Fransa və Belçika Ġngiltərəni müdafiə etməkdən vaz keçsələr də, 

Amerikanın tərəfinə keçə bilməzdilər. Çünki, hər iki dövlət bir çox 

məsələlərdə Ġngiltərəyə, dolayısilə Avropaya bağlı idilər.  

Vəziyyəti dəqiq müəyyənləĢdirən Fransa və Belçika nümayən-

də heyəti o andan etibarən Ġngiltərənin tərəfini saxlamamağa qərar 

verdilər. Bununla da konfransda vəziyyət dəyiĢdi. «Standard 
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Oyl»un rəhbərləri konfransın gediĢindən razı idi. Çünki onlar Ġn-

giltərə ilə BolĢevik Rusiyası arasında istər Genuya konfransında, 

istərsə də konfransdan ayrı olaraq Bakı nefti üçün gizli görüĢlərin 

keçirildiyini bilirdi. Elə Fransa ilə Belçikaya təzyiqi də bunun 

üçün edirdi. 

Amerika prezidentinin xarici siyasət üzrə müĢaviri Huqhs 

açıqca hər iki dövlətə Ġngiltərəni dəstəkləyəcəkləri zaman bir daha 

kredit verilməyəcəyini bildirdi. Hətta əvvəllər verilmiĢ borcların 

qaytarılmasını tələb etdi. Halbuki, o dövrdə Fransa ilə Belçika 

Amerikaya olan borclarını qaytarmaq gücündə deyildilər və bu 

səbəbdən də Amerikanın tərəfini saxladılar. 

Fransa ilə Belçikanın bu hərəkətləri haqqında alman qəzetçi-

lərindən Lokal Aukz yazdığı məqalələrinin birində belə demiĢdir: 

«Fransa və Belçikanın Rapallo müqaviləsini tanımamalarına 

və Genuya konfransının gediĢinə mane olmalarına səbəb 

«Standard Oyl» Ģirkətidir. ġirkət sovet hökumətinin keçirdiyi 

maliyyə böhranından istifadə edərək dünyanın ən zəngin neft 

qaynaqlarını ələ keçirə biləcəklərinə ümid edirdi. 

Amerikanın himayəsi olmasa idi Fransa və Belçika bu qə-

dər açıq və cəsarətlə Ġngiltərənin əleyhinə gedə bilməzdi». 

Yuxarıdakı yazı da göstərir ki, artıq Genuya konfransında 

danıĢılan bütün söhbətlərin əsasını neft təĢkil edirdi. «Tayms» 

qəzetinin Paris müxbiri tərəfindən qəzetinə 1922-ci il mayın 7-də 

göndərilən teleqrafda «Bu gün Avropa mətbuatı neft ilə dolu-

dur» demiĢdir. 

«Standard Oyl» ilə «Royyal Datç-ġell Qrup» Ģirkətləri öz 

mənfeləri uğrunda müharibədən yeni çıxmıĢ pəriĢan Avropanı 

əzməkdə idilər. Genuya konfransının nəticələrinin müvəffəqiyyət-

sizliyə doğru getməsinin əsas səbəbkarı Fransa və Belçikanın ol-

ması barəsində Avropa mətbuatında kifayət qədər materiallar çap 

olunmuĢdur. Vəziyyətin belə bir anında Fransanın nümayəndə he-

yətinin rəhbəri Barthou Fransa prezidenti Puankare ilə Ģəxsən 

görüĢmək və izahat vermək üçün təcili Parisə yola düĢdü. Barthou 

Parisə hərəkət edərkən, Fransanın hava nəqliyyatı naziri Loran 
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Epnak da qeyri-rəsmi olaraq neft müzakirələrini davam etdirmək 

üçün Parisdən Genuyaya gedirdi. 

Bakı neftinə qoyulmuĢ sərmayələrin vəziyyətini təhlil edən 

Dr.W.Mauther 1925-ci il martın 28-də «Tayms» qəzetində çap 

etdirdiyi bir məqalədə Fransanın Bakıda iĢlətdiyi neft sahələrinə 

yatırdığı sərmayənin miqdarı 70, Belçikanın 21, Ġngiltərəninki isə 

172 milyon sterlinq olduğu göstərilmiĢdir. 

Ġngiltərəyə qarĢı giriĢiləcək mücadilədə Fransa və Belçika koa-

lisyon yaradacaq, Amerika isə onları həm maddi, həm də mənəvi 

cəhətdən təmin edəcəkdir. Həmçinin, prezident Puankare ilə gö-

rüĢmək üçün Parisə gələn Barthounu əvəz edən Loran Epnak 

Genuyada «Standard Oyl»un təĢviqi və yardım vədi səbəbindən 

Fransa və Belçika neft anlaĢmasını imzaladı. O, bu münasibətlə 

verdiyi bəyanatda belə deyirdi: «Əvvəla biz Fransa ilə Belçika 

qrupları arasında bir iitifaq yaratmaq üçün plan hazırladıq. 

Bu ittifaqın məqsədi: 

1. Müharibədən əvvəl mövcud olmuĢ hüququn müdafiəsi 

olduğu kimi, 1918-ci ildən sonra sabiq ərazi sahiblərindən 

satın alınmıĢ hüququn himayəsi. 

2. Bu iki millətə mənsub vətəndaĢlara aid neft ərazisinin 

müĢtərək iĢlədilməsidir». 

Bu bəyanat və ittifaq Ġngiltərəyə, Ġngiltərənin neft mənfəətlə-

rinə açıqca qarĢı gəlmək demək idi. Ġngiltərə ona qarĢı edilən mü-

əyyən hərəkətləri bağıĢlasa da, neft mövzusunda olanlara qarĢı çox 

amansız davranırdı. Lloyd Corc Fransa və Belçikanın «Standard 

Oyl»un himayəsində Ġngiltərəyə qarĢı cəbhə almalarından sonra 

müəyyən tədbirlərə əl atdı. Ancaq, elə bir nəticə əldə edə bilmə-

dilər. Fransa neft mövzusunda «Standard Oyl»dan aldığı dəstəklə 

Birinci Dünya müharibəsinin birgə iĢtirakçısı və müttəfiqi ingilis-

lərə qarĢı hərəkət etməyə baĢladı. Fransanın belə bir hərəkəti Ġn-

giltərəni hadisələrə boyun əyməyə məcbur etmiĢdi. Ancaq, bu De-

terdinqin də boyun əyməsi demək deyildi. Deterdinq heç vaxt 

boyun əymədiyini qısa bir müddət sonra da isbat edəcəkdi.  

Deterdinqin Fransaya qarĢı qurduğu planlar çox məxfi idi. 
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Ancaq, bu iyirmi beĢ ildən sonra aĢkar oldu. Fransa və Belçika 

arasında qəbul olunmuĢ müĢtərək qərardan sonra hər iki dövlətin 

nümayəndələrinin iĢtirakı ilə aparılmıĢ müzakirələrinin sonunda bu 

iki dövlətin zəmanəti ilə yeni bir neft Ģirkəti quruldu. ġirkətə rəh-

bərlik o zamanlar Fransanın Ticarət Nazirliyində neft iĢləri müdiri 

olan Pineauya (Pino) tapĢırıldı. 

Bütün bu hadisələr baĢ verərkən Rusiya bir tərəfdən «Royyal 

Datç-ġell Qrup», digər tərəfdən də Ġngiltərənin rəsmi Ģəxsləri ilə 

gizli müzakirələr aparırkən, Genuya konfransında iĢtirak edən rəs-

mi nümayəndə heyəti vasitəsilə dörd dövlət arasındakı rəqabəti də 

qızıĢdırırdı. 

Genuya konfransında iqtisadi müzakirələri idarə edən bolĢevik 

nümayəndə heyətinin üzvlərindən Rusiyanın Londondakı səfiri 

Krasin 1923-cü il mayın 9-da Moskvada «Ġzvestiya» qəzetində 

çap olunmuĢ bir bəyanatında bu fikirləri irəli sürmüĢdür: «Sovet 

hökuməti Azərbaycandakı neft sahələrinin dörddə birinə 

qeyd-Ģərtsiz sahib olmalı idi. Geridə qalan dörddə üçü isə Ġn-

giltərə, Fransa, Amerika və Belçika arasında bərabər bölün-

məlidir. Bu arada əcnəbi təbəəsi olan mülk sahibləri də gözdən 

uzaq tutulmamalı idi». Hətta Krasin böyük mülk sahiblərinin 

sovet hökuməti tərəfindən təĢkili düĢünülən Konsorsiuma daxil 

edilməsini də elan edir. Krasin mülk sahiblərini deyərkən bolĢe-

viklərin Rusiyada hakimiyyəti əllərinə almalarına qədər mülkə 

sahib olanların nəzərdə tutulduğunu açıqca bildirirdi. 

«Standard Oyl»un rəhbərləri Krasinin bu bəyanatının məna-

sını anladıqları üçün çox soyuq qarĢıladılar. Çünki, onlar Bakı 

neftinin səhmlərinin bir hissəsini bolĢeviklər iqtidara gəlmələrin-

dən sonra əldə etmiĢdilər. Buradan belə bir nəticə çıxırdı ki, 

«Standard Oyl»un satın aldığı hissələrin əski sahibləri olan Nobel 

qardaĢlarının qədim haqları nəzərə alınmayacaqdır. 

«Standard Oyl» Nobel qardaĢlarına aid olan və imtiyazları 

Rusiyada bolĢeviklərin hakimiyyətə gəlmələrindən təxminən üç il 

sonra, yəni 1920-ci ildə əldə etimĢdir. Əgər kommunist Rusiyası 

Krasinin elan etdiyi qərarını tətbiq edərsə amerikalılar Azərbay-
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canda qurulacaq Konsorsiumda yer almayacaqları kimi, bu xü-

susda hər hansı bir haq, iddia və söz sahibi də olmayacaqdılar. 

Krasinin bu bəyanatı açıqca göstərir ki, Ġngiltərə hökuməti, 

xüsusilə Lloyd Corc ilə Deterdinq rusların ortaya atdığı bu plan-

dan xəbərdar idilər. Çünki, 1922-ci il mayın 2-də Genuya konfran-

sının təĢkilatçıları tərəfindən qələmə alınmıĢ və elan edilmiĢ me-

morandum sovetlərin qəbul edə biləcəkləri bir formada yazılmıĢdı. 

Burada həm də mülk sahiblərindən də bəhs olunurdu: «Sahiblər 

isə bolĢeviklərin milliləĢdirməni elan etmələrindən əvvəl Rusi-

yada mal-mülk sahibləri olan fərdlər və ya fərdlərdən təĢkil 

olunmuĢ qruplardı». 

 «Royyal Datç-ġell Qrup»un rəhbərləri «Standard Oyl» ilə 

müttəfiqlərinə qarĢı qurduqları bu plan sayəsində Bakının neft 

sahələrindən yalnız ingilislər faydalana biləcəkdilər. Ancaq, ingi-

lislər bütün iĢlərini uğurla həyata keçirə bilməyə nail olsalar da, bir 

nöqtəni unutmuĢdular. Ġngiltərə müttəfiqlərini necə oyundan kə-

narda qoymuĢdularsa da, gələcəkdə Rusiyanın da onu belə bir 

vəziyyətə sala biləcəyini heç ağlına gətirməmiĢdi. 

Amerikalılar kimi fransızlar da, belçikalılar da imzalanan bu 

memorandumun sayəsində çıxılmaz bir vəziyyətə düĢmüĢdülər. Bu 

dövlətlərin təbəələri Bakının neft sahələrindəki hissələrini 1918-ci 

ildən sonra əldə etmiĢdilər. Bu səbəbdən də fransızlarla belçikalılar 

qurulacaq Konsorsiumda iĢtirak edə bilməyəcəkdilər. 

Bu memorandumun elanı Bakı neftində haqları olduğunu iddia 

edən dövlətlərdə böyük əks-səda doğurdu. Fransa prezidenti müs-

yo Puankare Genuyadakı nümayəndə heyətinə göndərdiyi tele-

qrafda memoranduma imza atmamasını və fransız təbəələrinin Ru-

siyada malik olduqları hüququn onlara qaytarılmasını tələb et-

məsini bildirdi. 

Ġngilislər bunları nəzərə almamıĢdılar. Onlar memorandumu 

vaxt itirmədən və etiraza məhəl qoymadan müttəfiqlərinə qəbul və 

imza etdirə biləcəklərini fikirləĢirdilər. Halbuki, heç bir dövlət 

Azərbaycan neftində malik olduqları haqlarından vaz keçmək 

niyyətində deyildi. 
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Bu dövlətlərin əksəriyyətinin arxasında isə Amerika dövləti 

dururdu. Amerika dövlətinin siyasətini yürüdənlərin arxasında isə 

«Standard Oyl» neft Ģirkəti vardı. 

Genuya konfransında hazırlanan memorandumun Amerikadakı 

əks-sədası Fransadakından da, Belçikadakından da daha təsirli 

oldu. Amerika prezidenti Hardinq baĢda olmaqla bütün dövlət və 

hökumət rəsmiləri hərəkətə keçdi. Prezidentin xarici məsələlər 

üzrə müĢaviri Huqhs dövlət adından aĢağıdakıları bildirdi: 

«Amerika təbəələrinin haq və hüquqlarını Avropada və 

baĢqa yerlərdə qorumağı özünün əsas vəzifələrindən sayır. Nə-

yin bahasına olursa olsun onların mənafelərini himayə edəcək-

dir. Amerika hamıya açıq qapı prinsipini diqqət mərkəzində 

saxlamayan və hər kəsə bərabər hüquq verməyən, istər milli, 

istər beynəlxalq olsun hər hansı bir planın tətbiqinə əsla razı 

olmayacaqdır». 

 Amerika və vətənlaĢlarının haq və hüquqlarını dünyanın ha-

rasında olursa olsun müdafiə edəcək və buna əks heç bir prinsipi 

əsla qəbul etməyəcəyini açıqca elan etdi. Amerikanın belə bir hə-

rəkəti, Genuya konfransının gediĢinə ciddi təsir etdi. Artıq kon-

fransda ab-hava dəyiĢdiyindən iĢtirak edən nümayəndələrin əksə-

riyyəti Ġngiltərənin və Rusiyanın əleyhinə çıxıĢ edirdilər. 

Genuya konfransında bu hadisə Lloyd Corca endirilən birinci 

zərbə deyildi. O, konfransın davam etdiyi tarixlərdə Orta ġərqdə, 

yəni Ġraqda neft imtiyazları əldə etmək üçün Vasil Zaxarovun 

rəhbərliyində yunan qoĢununu Türkiyəyə hücum etməyə təhrik 

edən zaman da uğur qazanmamıĢdı. 

Türk millətinin ona verdiyi bu dərsin son səhifəsi Genuya 

konfransının öz iĢini baĢa çatdırmasından dörd ay sonra qapanacaq 

və Lloyd Corcun siyasi karyerası sona çatacaqdır. 

Amerika hökumtəinin adından rəsmi olaraq nəĢr edilən bu 

bəyanatdan sonra Londonda aĢağı palatada Lloyd Corcun əleyhinə 

çıxıĢların sayı çoxalmıĢdı. Ancaq, Lloyd Corc bu vəziyyətdən 

Deterdinqin və Entelijans Servis sayəsində xilas ola bildi. 
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Amerika hökumətinin qəbul etdiyi sərt qərar özünü göstərdi. 

Bu qərarın elanından qısa bir müddət sonra ruslar Bakı neftini 

milliləĢdirdiklərini elan etdilər. Beləliklə Avropa dövlətləri kimi 

Ģəxsən Amerika da bu neftdən məhrum qaldı. 

Amerikanın sərt reaksiyası nəticəsində Ġngiltərə çox Ģeylər 

itirmiĢ və Genuya konfransında məğlub olmuĢdur. Amerika da o 

vəziyyətdə idi. Bu konfransdan yalnız Rusiya qalib çıxmıĢdır. 

Ancaq, gələcəkdə baĢ verən hadisələr Deterdinqin rəhbərlik etdiyi 

«Royyal Datç-ġell Qrup» Ģirkətinin məğlubiyyəti o qədər də asan 

qəbul etmədiyini göstərəcəkdi. 

Deterdinq Genuya konfransının baĢa çatmasından sonra 

amerikalıların ona Genuyada vurduğu zərbənin intiqamını almaq 

üçün neft mücadiləsinin əsas mərkəzini Ģəxsən ABġ-a keçirdi. O, 

«Standard Oyl»un Bakı nefti məsələsində ona qarĢı oynadığı 

oyunun əvəzini artıqlaması ilə ödəməyə qərar vermiĢdi. Bu səbəb-

dən də bütün gücü ilə Amerikanın daxili bazarlarında “Standard 

Oyl”un inhisarını yox etmək üçün müəyyən tədbirlər gördü. Bu 

iĢdə Entellijans Servis və ingilis diplomatları da ona yaxından 

kömək etməyə baĢladılar. Strateji məqsədləri «Standard Oyl»un 

köməyi sayəsində Amerika prezidenti olmuĢ Hardinq ilə «Stan-

dard Oyl» Ģirkətinin arasını vurmaq və bir-birindən ayırmaq idi. 

Bir il gərgin çalıĢmalarıdan sonra onlar istədiklərinə nail oldular. 

Yəni, Hardinq artıq «Standard Oyl»un tapĢırıqlarını yerinə 

yetirməkdən boyun qaçırmağa çalıĢır və onlardan uzaqlaĢırdı. 

Onun belə bir dönüĢ etməsi müəmmalı ölümü ilə nəticələnir. Pre-

zidentin həyat yoldaĢı onun «Standard Oyl» Ģirkəti tərəfindən 

öldürüldüyünü iddia edir. 

Genuya konfransından sonra Deterdinq vaxt itirmədən fran-

sızlar və belçikalılarla müzakirələrə baĢladı. Bu uzun sürən müza-

kirələr fransızların və belçikalıların güzəĢtə getmək istəmədiklərin-

dən nəticəsiz baĢa çatdı. Fransa və Belçika Deterdinq tərəfindən 

edilən yeni təklifləri də cavabsız qoydular. Bu iki dövlət onlara 

yeni bir konfransın toplanması təklifinə uzun müddət rədd cavabı 

versələr də sonradan «bəli» demək məcburiyyətində qaldılar. 
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Deterdinq bu iki dövlətin razılığını alarkən Avropada çox güclü 

nüfuzu olan RotĢildin köməyindən istifadə etmiĢdir. 

Neft kralı Deterdinqin bu planından xəbərdar olan Lloyd Corc 

dərhal fəaliyyətə baĢladı və Haaqada keçirilməsi nəzərdə tutulan 

konfransda iĢtirak edəcək dövlətlərlə əlaqə yaratmağa çalıĢdı. Ġngi-

lislər nəyin bahasına olursa-olsun bolĢeviklər güclənmədən Bakı 

neftindən imtiyaz əldə etməyi qarĢılarına məqsəd qoymuĢdular. 

Lloyd Corc bu konfransda Versal sülh müqaviləsini imzala-

mıĢ dövlətləri dəvət etməyi nəzərdə tutmuĢdu. Bu dövlətlər arasın-

da məğlub olmasına baxmayaraq Almaniya da var idi. Rusiyanın 

bolĢevik rejiminin rəhbərləri də konfransda dəvət ediləcəkdir. Ġn-

gilis diplomatlarının apardıqları təbliğatın məqsədi Rusiyanın yeni 

bolĢevik rejimini Avropa dövlətlərinə tanıtmaq idi. Onların fəaliy-

yətləri nəticəsiz qalmadı, yəni Avropa dövlətlərinin bir çoxu Rusi-

yanı tanımağı qərara almıĢdılar. Bu andan etibarən ingilislər rus-

larla əlaqə quraraq bir neçə təklif irəli sürməyə çalıĢdılar. Ruslar 

ingilislərin təfliklərini müsbət qarĢılamaqla bərabər onların məq-

sədlərini bilmək istədilər. 

Ġngilislər təkliflərini açıq bildirdilər: Rusiyanın xeyrinə apar-

dıqları təbliğatların və fəaliyyətlərin qarĢılığı olaraq Bakı neftindən 

imtiyaz əldə etmək. Lloyd Corc bu zaman belə demiĢdir: «Ġngil-

tərə rus bolĢevik rejiminin Avropada tanınmasına çalıĢacaq. 

Bunun əvəzində isə bolĢeviklər Bakı neftindən istifadə etmək 

üçün onlara imtiyaz verməlidir». 

RotĢildin vasitəçiliyi ilə keçirilməsi planlaĢdırılan Haaqa kon-

fransının 1922-ci il iyunun15-də açılması qərara alındı. 

Konfransın keçirilsməsi ərəfəsində Genuya konfransı zamanı 

qurulmuĢ olan Fransa-Belçika neft kartelinin nümayəndələri də 

Haaqaya gəldilər. Onlar Ģəhərə qədəm qoyan kimi mətbuat konfran-

sı keçirərək konfransda rəsmi olaraq iĢtirak edəcəklərini bildirdilər. 

1922-ci il iyunun 15-də öz iĢinə baĢlayan konfransda Sevr 

sülh müqaviləsini imzalamıĢ dövlətlərin hamısı iĢtirak edirdi. 

Konfrans ilk günlərdə sakitliklə keçirdi. Ancaq, mülklərinin qayta-

rılması müzakirə olunmağa baĢlayanda Haaqa Ģəhərinə gələcəkdə 
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Rusiyanın xarici iĢlər naziri olacaq Maksim Maksimoviç Litvi-

nov gəldi. Ġyunun 22-də Haaqaya gələn M.M.Litvinovun çanta-

sında konfransa təqdim edilmək üçün bir neçə təklif olduğu aydın 

oldu. Neft Haaqada qəti bir bazarlıq mövzusu olmuĢdur. Yeni qu-

rulmuĢ bolĢevik rus dövləti maliyyə baxımından çətin vəziyyətdə 

idi. Litvinovun çantasında bolĢevik Rusiyasını maliyyə böhranın-

dan çıxartmaq üçün Haaqa konfransında iĢtirak edən dövlətlərin 

nümayəndələrinə təqdim ediləcək təkliflər vardır. 

Bu təklifdə Qərb dövlətlərinin, xüsusilə də Ġngiltərənin Rusi-

yaya ediləcək maliyyə yardımlarının əvəzinə Bakı neftindən imti-

yaz veriləcəyi öz əksini tapmıĢdı. 

Ancaq, Bakının neft sahələrində haqları olan bütün mülk sa-

hiblərinə imtiyazların verilməsi prinsipinin konfransda iĢtirak edən 

nümayəndələr tərəfindən irəli sürülməsi Litvinov üçün gözlənil-

məz oldu. Litvinovun təklifi aydın idi. O dövlətləri tanıyırdı və 

bunlardan baĢqa hər hansı bir Ģəxsi həmsöhbəti qəbul etmirdi. 

BolĢeviklər bununla kifayətlənməyərək Ģəxslərə aid neft 

imtiyazlarını da tanımayacaqlarını qəti bir ifadə ilə təkrar edirdilər. 

Litvinovun israrla irəli sürdüyü bu sovet tezisinin mənası ay-

dın idi. Ayrı-ayrı Ģəxslərin əllərində olan imtiyazlar ləğv ediləcək 

və onların haqları sovet dövlətinin əlinə keçəcəkdir. Bu təklif 

«Standard Oyl»un Nobel qardaĢlardan satın aldığı böyük hissə-

lərə də Ģamil idi. Ruslar Ģəxslərin imtiyazlarından çox qorxurdular. 

Onlar heç bir mülk sahibinə Bakı neftindən imtiyaz vermək fik-

rində də deyildilər. Rusiyanın yeni bolĢevik rejiminin rəhbərlərini 

bir çox sərmayədar ilə qarĢı-qarĢıya gəlmək daha çox qorxudurdu. 

Litvinov Bakı nefti üzərindəki imtiyazlardan danıĢarkən bir 

çox mülk sahibləri adından danıĢa biləcək və ya onların hissələrinə 

də sahib olacaq bir Ģirkət və trestdən də bəhs edirdi. Litvinov bu 

Ģirkət və trest 1918-ci ildən əvvəl imtiyaz almıĢdılarsa onlara aid 

ediləcəkdir fikrini də irəli sürmüĢdür. Litvinovun təklifi «Stan-

dard Oyl»u özündən çıxartdığı halda Deterdinqi təmin edirdi. 

Sanki danıĢan bolĢevik nümayəndəsi deyil, Deterdinqin 

adamlarından biri idi. «Standdard Oyl» Litvinovun irəli sürdüyü 
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təkliflərə qarĢı çox sərt reaksiya verdi. Buna səbəb iki il əvvəl 

milyonlarla pul xərcləyərək Nobel qardaĢlarının Bakı neftinə aid 

olan imtiyazlarını satın alaraq dünyaya elan etməsi idi. 

Haaqa konfransında mülk prinsipləri müzakirə edilərkən Rusi-

yanın nümayəndə heyəti Litvinovun mülk bəhsində ortalığı bir-

birinə qatan bəyanatının tam əksinə hərəkət edir və konfransa bir 

qərar layihəsini təqdim edir. 

Mətbuatda verilmiĢ bu qərarın layihəsi sovet hökumətinin Ba-

kının neft sahələrində hansı bölgələrin Litvinovun bəyanatının 

çərçivəsi içinə girə bildiyini bütün açıqlığı ilə göstərən ifadələr 

vardır. Rusların nümayəndə heyəti bu mövzuya aid xəritələr də 

nəĢr etdirirdi. Bu xəritələr Haaqa konfransında böyük marağa sə-

bəb oldu. Konfransda gərginlik hökm sürməyə baĢladı. Bir çox 

nümayəndə Rusiya nümayəndələrinin təqdim etdiyi qərar layihə-

sindən və xəritələrdən sonra müzakirələrin mənasının qalmadığını 

açıqca söyləyirdilər. 

Ruslar konfransın gediĢinə mənfi təsir göstərən layihədən sonra 

yenisini də nümayəndələrə təqdim etdilər. Burada deyilirdi ki, 

Rusiyaya veriləcək təklifləri əvvəlcədən Moskvada tədqiq ediləcək 

və hansı uyğun görülərsə o da qəbul olunacaqdır. Rusların bu təklifi 

konfransda fikir ayrılığına səbəb oldu və nümayəndələr iki yerə 

bölündülər. Bir tərəfdə bolĢevik Rusiya, digər tərəfdə isə nəhəng 

neft trestləri və bu trestlərin oyuncağı halına gələn Fransa, Belçika, 

Hollandiya, Ġtaliya, Almaniya və digər Avropa məmləkətləri yer-

lərini aldılar. Vəziyyətin belə bir Ģəkil aldığı dövrdə Londonda səfir 

Krasinlə Ġngiltərənin Xarici ĠĢlər Nazirliyində «Royyal Datç-ġell 

Qrup» Ģirkətinin rəhbəri Deterdinq arasında qəbul olunan bir 

müqavilə imzalanacaqdır. Müqavilənin Ģərtlərinə görə Ġngiltərə üç il 

müddətində Rusiyaya maliyyə yardımı olaraq kredit verəcək, qarĢı-

lığında isə Bakı neftindən istifadə imtiyazı əldə edəcəkdir. 

Londonda baĢ verən bu hadisəyə paralel olaraq Haaqa kon-

fransında Ġngiltərəni təmsil edən nümayəndələrin rəhbəri və burada 

təĢkil olunmuĢ xüsusi mülkiyyət komissiyasının sədri ser Filipp 

Lloyd Briam 1922-ci il iyul ayının 12-də komissiyanın hüzurunda 



 154 

aĢağıdakıları söyləmiĢdir: «Məlumdur ki, müsadirə edilmiĢ 

əmlakın qarĢılığında sovet hökumətinin edə biləcəyi yeganə 

Ģey, hər dəfə mümkün olduğu halda bəhs mövzusu olan 

mülkün qaytarılmasından ibarətdir. Bizim buraya gəlməkdə 

məqsədimiz isə qaytarılacaq Ģeylərin nələrdən ibarət olduğunu 

anlamaqdır». 

Haaqa konfransında iĢtirak edən ingilis nümayəndəsi London-

da imzalanan müqavilədən xəbərsiz belə bir fikir irəli sürür və 

Bakının neft sahələrində mülkü olanlarla digər Avropa dövlətlə-

rinin könlünü alırdı. Ġngilis diplomatıyası həmiĢəki kimi yenə də 

ikitərəfli oynamıĢ və qazanmıĢdır. 

Ġngilis ĢərqĢünaslarından Cook «Neft trestləri və ingilis 

Amerika münasibətləri» adlı əsərində Haaqa konfransını tədqiq 

edərkən belə demiĢdir: 

«Bunu da diqqətə almaq lazımdır ki, sovetlərlə «Royyal 

Datç-ġell Qrup» Ģirkəti arasında imzalandığı iddia edilən bir 

anlaĢma təhlükəsinə qarĢı Genuyada fransızlarla belçikalılar 

arasında bağlanan neft müqaviləsi sonradan müĢtərək bir neft 

kartelinin yaranmasına səbəb oldu. Bu neft kartelinin məqsədi 

Qafqazın neft sənayesindəki Fransa və Belçikanın mənafelərini 

qorumaq idi. Elə bu fikirlə də öz nümayəndələrini Haaqaya 

göndərmiĢ və orada qeyri-rəsmi də olsa Deterdinq və onun nü-

mayəndələri ilə müzakirələrdə iĢtirak etmiĢdilər. Bizim təxmin 

və təsəvvürlərimizə görə həqiqi Haaqa konfransı bunlardan 

ibarətdir». 

Buradan da aydın olur ki, Haaqa konfransında iĢtirak edən bü-

tün nümayəndə heyətinin üzvlərini sadəcə olaraq bir Ģey düĢündü-

rürdü. Bakı neftindəki mülkiyyət haqlarını və səhmlərini təkrar ələ 

keçirmək. 

Ġngilislər Londonda Krasin ilə müzakirələr aparmalarından bir 

an öncə nəticə əldə etmək üçün hər carəyə baĢ vururdular. Haaqa 

konfransındakı ingilis nümayəndə heyətinin rəhbəri Filipp Lloyd 

Briamın verdiyi bəyanat da ustalıqla hazırlanmıĢ bir manevr və 
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yeni rus hökumətinə edilən təsir amili idi. Nəticə ingilislərin göz-

lədikləri kimi oldu. Yəni bu bəyanat Moskvada vahimə yaratdı. 

Ġngilislər bolĢevik liderlərini PolĢaya yardım edəcəkləri ilə də 

hədələdilər. 

Rusiyanın yeni liderləri qurduqları rejimin təhlükə ilə üz-üzə 

durduğunu hiss edirdilər. Elə bu səbəbdən də ingilislərlə anlaĢmaq-

dan baĢqa çarələri qalmamıĢdı. Onlar hələ içərisində yaĢadıqları 

bir hadisəni də bilir və bunun ağırlığını çiyinlərində daĢıyırdılar. 

Əsrlər boyunca rus çarlarının boyunduruğu altında inləyən 

polĢalılar Rusiyadakı bolĢevik çevriliĢi ilə birlikdə üsyan qaldıra-

raq istiqlallarını zorla əldə etmiĢdilər. Kommunist liderlər polĢalı-

ların baĢ qaldırdıqları zaman eynilə özlərindən əvvəlki iqtidarın 

nümayəndələri kimi onları silah gücünə yenidən əsarət altına al-

maq yolunu tutmuĢdular. 

BolĢeviklərə qarĢı ingilis silahları ilə döyüĢən polĢalılar marĢal 

Pilsudskinin rəhbərliyi altında çox ciddi müqavimət göstərərək 

yeni rejimin ordusunu müğlubiyyətə uğratmıĢdılar. Qələbədən ruh-

lanan PolĢa ordusu Moskvaya doğru sürətlə irəliləyirdilər. Vəziy-

yəti belə görən ingilislər PolĢa ordusunun komandanı marĢal Pil-

sudskidən müharibəni dayandırmağı tələb etdilər. PolĢa Ġngiltərə-

nin xarici iĢlər naziri Kerzonun bu təhdidləri qarĢısında Moskvaya 

yürüĢünü dayandırmağa məcbur oldu. 

Ġngilislər Bakı nefti üzərində imtiyaz əldə etmək «Standard 

Oyl» Ģirkəti və digər neft müttəfiqlərini bitərəfləĢdirmək bahasına 

bolĢevizmi himayə etmiĢ və kommunist rejimi devirməyə qərarlı 

olan polyakların da qarĢısını almıĢdır. 

QarĢıya belə bir sual çıxır: Kommunizmi hələ o zaman məhv 

etməyə qadir olan PolĢa ordusunun hərəkətinə ingilislər nə 

üçün mane olmuĢdular? Ġngiltərə bolĢevik rejimini ləğv edəcək 

PolĢa ordularının hücumunu dayandırmaqla yalnız Bakı nefti-

nin imtiyazınımı düĢünmüĢdü? Zənn etmirik. Bizcə PolĢa ordu-

larının hərəkətinin qarĢısının alınmasının mənası çox dərindir və 

ingilislər bəslədikləri kommunist Rusiyası ilə dünya neft hakimiy-

yətini gerçəkləĢdirmək və qarantiya altına almaq üçün mücadilə 
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etdiyi Amerikanı gələcəkdə qarĢı-qarĢıya buraxmaq istəmək kimi 

bir fikir və ya siyasətin əsiri olmuĢdular. 

Etiraf etmək lazımdır ki, PolĢa ordularının bolĢevik ordularına 

vuracağı son zərbənin endirilməsinə mane olan və Kerzon tərə-

findən marĢal Pilsudskiyə verilən ingilis notasını hazırlayan ingilis 

hökumətidir, ancaq onlara bu notanı vermək fikrini irəli sürən də 

Deterdinqdir. 

Bəli Litvinov yoldaĢ bütün bunları bilirdi. Litvinovun ayrıca 

gördüyü bir Ģey daha vardı. Haaqada ortaya atdıqları təkliflər Av-

ropa ölkələrini yeni rus bolĢevik rejiminin əleyhinə yönəldəcəkdir. 

Moskvadakı bolĢevik liderlər də bu təhlükəni sezmiĢ və dərhal 

tədbirlər görməyə çalıĢmıĢdılar. Litvinov dərhal hərəkətə keçdi və 

1922-ci il iyulun 18-də Haaqada olan «Daliy Telerqaf» qəzetinin 

müxbirindən ümumi inhisar formuluna aid bir xəbəri yaymağı 

xahiĢ etdi. «Daliy Teleqrafin» müxbiri qəzetinə göndərdiyi te-

leqrafında belə deyilirdi: «Sovet hökuməti adından söz deməyə 

səlahiyyətli olan bir Ģəxs sovetlərin neft ərazisini əski sahibləri-

nə qaytaracaqları zaman hər növ iĢləri görə biləcək bir ümumi 

Ģirkət təĢkil etmək niyyətində olduqlarını söyləməkdədir. Bü-

tün neft ərazisi üzərində geniĢ bir imtiyaz əldə edəcək neft 

Ģirkəti bu sahə üzərində haqlara sahib Ģəxsləri də razı salmaq-

da səlahiyyətli olacaqdır». 

Sovet hökuməti adından Litvinovun irəli sürdüyü bu yeni 

təklifin məzmunu aydın idi. Yəni ruslar ingilislərdən qorxduqları 

üçün ümumi Ģirkət dedikdə «Royyal Datç-ġell Qrup»u nəzərdə 

tuturdular. Ruslar bununla eyni zamanda onları PolĢa ordularının 

cəngindən qurtaran Ġngiltərəyə beləcə minnət borclarını ödəməklə 

bərabər həm də vaxt qazanmaq istəyirdilər. 

Deterdinq bolĢevik rejiminin təhlükəli vəziyyətlərdən çıxma-

larını və bu təhlükələri necə bitərəfləĢdirdiyini hamıdan yaxĢı bilir-

di. O bilirdi ki, əgər ingilis diplomatiyası Ġngiltərə mənfəətləri is-

tiqamətində təlqin etdiyi fikirlərə sahib çıxaraq Rusiyanı yıxılmaq-

dan qurtarmasa idi, yeni qurulmuĢ bolĢevik rejimi məhv olardı. 

Onun fikrinə görə elə bir Ģərait yaranmıĢdır ki, ruslar ingilislərə ar-
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xa çevirə bilməzdilər. Ancaq hadisələr Deterdinqin düĢündüyü-

nün əksini isbat etmiĢ və Rusiya dünyanın baĢına bəla olmuĢdur. 

Henry Deterdinq rusların yeni təklifləri və onu aldadan düĢüncə-

ləri istiqamətində dərhal fəaliyyətə keçərək fransızlar və belçika-

lılarla danıĢıqlara baĢladı. Deterdinqin onlara etdiyi təklif bu idi: 

«Öncə öz aramızda razılığa gələk, çünki ruslar yeni təklifləri 

ilə Bakının neft sahələrində bir çox Ģəxs və Ģirkətə deyil, tək bir 

trestə imtiyaz verməyi qəbul etməkdədir. Ona görə də, istər 

istehsalı, istər təmizlənməsi və nəqli baxımından «Royyal Datç-

ġell Qrup» ən geniĢ imkanlara sahibdir. Bakının neft sahələ-

rindəki haqlarımız əbədi qalmaq Ģərti ilə müĢtərək bir siyasət 

yürüdərək aramızda bir konsorsium quraq. Əlbəttə siz də bu 

konsorsiumun içində olacaq və bütün neft haqlarınızı nəza-

rətdə saxlaya biləcəksiniz”.  

Amerikalılar Birinci Dünya müharibəsinə girməmiĢdən əvvəl 

də, girdikdən sonra da eynən bugünkü kimi Avropa ölkələrinə 

geniĢ kredit vermiĢdir. Birinci Dünya müharibəsinin sonunda bu 

kreditlər 21 milyard dollar təĢkil edirdi. Amerikanın 1918-ci ildən 

sonra açdığı kredit və etdiyi yardımın əhəmiyyətini anlaya bilmək 

üçün o zamanlarda Nyu-Yorkda nəĢr olunan «Korent History» 

adlı aylıq dərgidə Corc Villerin yazdığı məqalədən bu cümləni 

olduğu kimi veririk: «Bu rəqəm Kanadanın bütün milli sərvəti-

nə, Belçika milli sərvətinin iki mislinə və ABġ-ın milli sərvəti-

nin onda birinə bərabərdir». 

Corc Villerin yazdığı kimi həqiqətən fransızlar da, belçikalılar 

da, istər müharibə dövründə, istərsə də ondan sonra Amerikadan 

böyük kreditlər almıĢdılar. Amerikalılar isə hər iki dövləti Ġngiltə-

rədən ayıran mükəmməl bir vasitəyə sahib idilər və bundan istifadə 

etməyə çalıĢırdılar. Hər iki dövlətin Deterdinq ilə müzakirələrə 

baĢlamalarından əvvəl yenə «Standard Oyl»un istəyi ilə Fransa 

və Belçikaya təzyiq edildi. Bu təzyiq qarĢısında hər iki dövlət 

Deterdinqin çox sərfəli təkliflərini rədd etməyə məcbur oldu. 

ABġ rəsmən Haaqa konfransına dəvət edilməmiĢdi. Ancaq, 

Amerikanın mənafeyi bu konfransda müzakirə olunan məsələlərlə 
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bir baĢa əlaqəli idi. Bu konfransın nəticəsindən aydın olaraq an-

laĢılmaqdadır. 

Konfransın nəticəsi Amerikanın Ġngiltərədən baĢqa Haaqa kon-

fransında iĢtirak edən digər bütün dövlətlərin qərarlarına təsir etdi-

yini açıqca ortaya qoymuĢdur. Çünki ortada heç bir səbəb olmadan 

və sovet nümayəndə heyətinin anlaĢma zəminini tapmaq üçün qeyri-

rəsmi də olsa, yeni təkliflər irəli sürdükləri bir zamanda (20 iyul 

1920-ci il) ġəxsi Mülklərin Ġkinci Komissiyasının tələb və təklif-

lərindən sonra konfrans öz iĢini bitmiĢ hesab etmiĢdir. Halbuki, 

sovet nümayəndəsi Litvinov konfransa 1922-ci il iyulun 19-da bir 

qərar layihəsi təqdim etmiĢ və hökumətindən təlimat almaq üçün üç 

gün möhlət istəmiĢdir. Ortaya belə bir sual çıxır: Sovet rəsmi 

nümayəndəsinin də iĢtirak etmədiyi bir iclasda konfransın öz 

iĢinə son verməsi nə deməkdir? «Standard Oyl» Ģirkəti Genuya 

konfransında olduğu kimi, bu səfər də Haaqa konfransında iĢtirak 

edən dövlətlərin nümayəndələri üzərində nüfuzunu hiss etdirmiĢ və 

Deterdinqin Bakı neftini ələ keçirmək üçün bir beynəlxalq 

konfransdan itsifadə etməsinə mane olmuĢdur. Rokfeller bu səfər 

də Deterdinqə mükəmməl bir dərs vermiĢdir. 

Neft qüdrətli idi. Nəhayət neft iki beynəlxalq miqyaslı kon-

fransın yekununu müvəffəqiyyətsizliyə uğratmaqla qüdrətli oldu-

ğunu bir daha sübut etmiĢdir. 

Haaqa konfransının da Genuya konfransı kimi nəticəsiz baĢa 

çatması Deterdinqin planlarını reallaĢdırmağa daha çox ziyan 

vurmuĢdur. Deterdinqi Rusiyanın Ġngiltərədəki səfiri Krasinlə 

bağladığı müqavilə ilə əldə etdiyi imtiyazlar o qədər də təmin 

etmirdi. O, Bakı neftinə bütövlükdə sahib olmaq istəyirdi. 

Haaqa konfransının nəticəsiz baĢa çatmasının əsas mənası 

aĢağıdakı kimi idi: Artıq Qərb dövlətləri də, «Royyal Datç-ġell 

Qrup» da, «Standard Oyl» Ģirkətləri də Bakının neft sahələrindəki 

imtiyazlarını unutmağa məcburdu. Konfransdan bəzi mənfəətləri 

uman bolĢeviklər də vətənlərinə əliboĢ qayıtmağa məcbur oldular. 

Ruslar da, Deterdinq də amerikalılara bu hərəkətlərinin cava-

bını vermək üçün gələcəkdə aparacaqları mübarizəyə hazırlaĢırdı-
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lar. Deterdinq bu qənaətə gəldiyi zamanlarda «Standard Oyl» 

Amerika hökumətini sıxıĢdırır və Rusiyadan hər necə olursa olsun 

neft almamaq xüsusunda bir qərar layihəsi ortaya qoyaraq onu 

tətbiq etməyə çalıĢırdı. 

«Standard Oyl» Ģirkəti beləliklə Rusiyanın Bakıda istehsal 

etdiyi nefti satmaq üçün bazar tapa bilməyəcək qənaətində idi. An-

caq o yanılırdı. Çünki bilmədiyi bir gerçək var idi. O da Rusiya ilə 

Ġngiltərənin Bakı neftinə dair Londonda Xarici ĠĢlər Nazirliyində 

imzalanmıĢ anlaĢma idi. AnlaĢmaya görə Deterdinq üç il Bakıda 

istehsal olunan nefti satmaq imtiyazı əldə etmiĢdir. Deterdinq bir 

tərəfdən Bakı neftini satacaq, o bir yandan da mübarizəsini davam 

etdirəcəkdir. 

«Royyal Datç-ġell Qrup» Ģirkəti Bakı neftini Avropaya 

daĢıdığına görə Orta ġərq və Uzaq ġərqdən gətirdiyi netfin miqda-

rını azaltdı. 

Bakıda Neft Sindikatının (rus neft kompaniyası) istehsal etdiyi 

neftin ən yaxĢı müĢtəriləri Ġngiltərə, Fransa, Ġtaliya, Belçika və 

digər Avropa dövlətləri idi. 

1924-1925-ci ilin statistikasına görə Rusiya dövlətinin Bakı-

dan istehsal etdikləri neftin miqdarı 80 milyon ton olmuĢdur ki, 

bunun da 30 milyon tonunu Ġngiltərə, 14 milyon tonunu Ġtaliya, 8,5 

milyon tonunu Fransa və geridə qalan 5 milyon tonunu isə digər 

Avropa məmləkətləri satın almıĢdılar. 

Rusların Fransa və Ġtaliyaya neft satmaları Deterdinqin yeni 

bir oyunu idi. Rusların Avropa bazarlarına girmələri onların mə-

nafelərinə uyğun idi. Onlar Avropa bazarlarına «Standard Oyl»un 

əleyhinə olaraq girmiĢ və Rokfellerin bu nəhəng trestini ziyana 

salmıĢdılar. Ruslar buna Deterdinqin Avropa bazarlarını onlara 

güzəĢtə getdiyinə görə nail ola bilmiĢdilər. Deterdinq «Standard 

Oyl»un həm Genuya, həm də Haaqa konfransında «Royyal Datç-

ġell Qrup» Ģirkətinin planlarını pozduğuna görə Bakı neftinin 

Avropa bazarlarında qazancla satılmasına Ģərait yaratmıĢdır. Bu da 

Rokfellerin milyonlarla dollar pul itirməsi demək idi. Deterdinq 
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Rokfellerdən intiqamını bu yolla aldı. Ġngilislərin Bakı neftini 

satmaları 1926-cı ilə qədər davam etdi. 

Ruslar bu tarixdən etibarən Deterdinqə verdikləri hissəni ödə-

məyəcəklərini bildirdilər. Artıq ruslar PolĢadan və ya baĢ verəcək 

hər hansı bir beynəlxalq miqyaslı hadisədən qorxmurdu. Rusiya az 

da olsa güclənmiĢ və onu çox ciddi Ģəkildə narahat edən vətəndaĢ 

müharibəsindən çıxa bilmiĢdir. Yəni rejim Rusiyada həyata keçir-

diyi qorxulu bir terror ilə xalqın üsyan qaldıra bilməsi ehtimalını 

da sıfra endirmiĢdir. 

Rusların qərarı Deterdinq üçün çox gözlənilməz oldu. «Stan-

dard Oyl» da Rusiyanı bu mücadilədə dəstəkləyirdi. Ruslar daim 

çəkindikləri Deterdinqə qarĢı bir müttəfiq tapmıĢdılar. Bu müttə-

fiq Rokfeller idi. 

Deterdinq rusların bu qərarından sonra hərəkətə keçdi. «Roy-

yal Datç-ġell Qrup»un dünyanın hər tərəfindəki cəsusları və mü-

təxəssisləri bu mücadilə üçün səfərbər edildi. 1926-1927-ci illərdə 

bu Ģirkətin əlində olan və dünyanın dörd bir tərəfində fəaliyyət 

göstərən yüzlərlə mətbuat orqanları və maliyyə qurumları sovetlər 

əleyhinə amansız bir mübarizəyə baĢladılar. Ruslar belə əks təhsir-

ləri gözləmədiklərindən çıxılmaz vəziyyətə düĢdülər. Onlar 1927-

ci ilin aprel ayına qədər davam edən bu mücadilədə çox Ģeylər 

itirdilər.  

Onların mübarizəyə qərarlı olduqları və dünya ictimai fikrinin 

onun əleyhinə döndüyü, beynəlxalq siyasətdə etibarlarının sıfra 

endiyi 1927-ci ilin aprelində gözlənilmədən bir möcüzə baĢ verdi. 

Bu möcüzə ruzların əleyhinə mətbuatda gedən 15 aylıq bir təb-

liğatın Deterdinqin iĢarəsi ilə qəflətən dayandırılması idi. Artıq 

dünya neft imperatoru Detertinq mücadiləni dayandırmıĢ və ruslar 

rahat nəfəs almıĢdılar.  

QarĢıya belə bir sual çıxır: Deterdinq ruslara qarĢı həyata 

keçirdiyi kampaniyanı nə üçün dayandırmıĢdı? Bu kampani-

yanın birdən birə dayandırılmasının səbəbləri o qədər də bəsit de-

yildir. Bunun altından «Standard Oyl» Ģirkətinə vurulacaq zər-

bənin iĢarələri görünürdü. Bundan sonra Detertinq Mosul məsələ-
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sini də həll etmiĢ, yəni Mosulu minbir hiylə ilə Türkiyənin əlindən 

qopararaq Ġraqa vermiĢdi. Ġraqda Ġngiltərənin böyük mənfəətləri 

vardı. Deterdinqi ruslara qarĢı açdığı kampaniyanı dayandırmağa 

sövq edən səbəblərdən birisi Ġraq nefti idi. Deterdinq 1927-ci ildə 

yeni qurulmuĢ Ġraq dövləti ilə 75 illik bir imtiyaz müqaviləsi 

bağlayır. 

Artıq Deterdinq Bakının neft sahələrində itirdiyi imtiyazdan 

daha təminatlısını və dəyərlisini Ġraqda əldə etmiĢdi. Ġngiltərəni, 

daha doğrusu Deterdinqi ruslara qarĢı açdığı kampaniyanı dayan-

dırmağa sövq edən səbəblərin əsasında Ģübhəsiz ki, Mosul nefti ilə 

Ərəbistan yarımadasının hər tərəfində tapılmıĢ neft idi. Ġngiltərə bu 

nefti tamamilə öz əlinə keçirmək niyyətində idi.  

Ġkinci səbəb isə daha maraqlıdır. Deterdinq rusları ona qarĢı 

«Standard Oyl» Ģirkəti ilə bir ittifaqa və müĢtərək bir hərəkətə 

sövq etmək istəyirdi. Mücadiləni də bunun üçün dayandırırdı. 

Mücadilənin dayandırmasının müvəqqəti olmasını bir neçə aydan 

sonra ruslar da, «Standard Oyl» Ģirkəti də anlayacaqdı. «Royyal 

Datç-ġell Qrup»un ruslara qarĢı apardığı kampaniyanı dayandır-

masından dörd ay keçmiĢdi. Bu zaman «Standard Oyl» ilə Neft 

Sendikatı arasında 1927-ci il aprelin 22-də bir müqavilə bağlandı. 

Bu müqavilə 5 illik idi. Müqaviləyə görə ruslar ildə «Standard 

Oyl»a 100 min ton neft satmalı idi. Maraqlı bir cəhət o idi ki, rus-

lar satacaqları nefti öz gəmiləri ilə Ġstanbul, Portsəid və Kolombo 

limanlarına çatdıraraq orada amerikalılara təhvil verəcəkdilər. Bir 

müddət sonra ruslar mallarının ilk partiyasını Ġstanbul limanına 

çatdırdılar. Elə bu andan etibarən də Deterdinq mübarizəsini yeni-

dən davam etdirməyə baĢladı. Onun nəzarəti altında olan qəzetlər 

«Standard Oyl» əleyhinə qarĢı kampaniyasını yenidən canlandır-

dı. Kampaniyanın əsas məzmununu aĢağıdakılar təĢkil edirdi: «So-

vetlərin satdıqları neft avropalılardan qəsb edilmiĢ Bakı neft 

sahələrindən əldə edilməkdədir. Qeyri-qanuni olaraq qəsb 

edilmiĢ Bakı neftini istehsal etmək və bazara çatdırmaq, baĢ-

qasına aid mala sahib çıxmaq deməkdir. Ona görə də bir baĢ-

qasının malını icazəsi olmadan almaq oğurluqdur». 
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Deterdinq Bakı nefti məsələsini əsaslı bir nöqtədən ələ almıĢ-

dı, yəni Rusiya oğru və «Standard Oyl» Ģirkəti isə oğurluq malı 

alıb-satan bir Ģirkət hesab edilmiĢdir. 

Bakıda hissələri və imtiyazları olan Avropanın böyük iĢ adam-

ları da bu kampaniyaya qoĢuldular və beynəlxalq miqyaslı bir hü-

cum baĢladı. Bu ağır hücum qarĢısında «Standard Oyl» çətin və-

ziyyətdə qaldı. Çünki Bakının neft sahələri üzərində mülkiyyət im-

tiyazları olan bütün Ģəxslər və Ģirkətlər Amerika əleyhinə baĢlamıĢ 

bu kampaniyada birləĢmiĢdilər. 

VaĢinqtona ardı-arası kəsilmədən etiraz notaları və teleqraflar 

göndərilməyə baĢladı. Bu Ģəxs və Ģirkətlər bütün Avropa və dünya 

bazarlarında Amerikaya qarĢı birləĢdilər. Bu səbəblərdən də həm 

«Standard Oyl», həm də digər Amerika sərmayəsi dünyanın hər 

tərəfində milyonlarla dollar ziyana düĢdü.  

Ortaya belə bir sual çıxır: Bütün bu hadisələrin nəticəsi nə 

oldu? Rusiya, Ġngiltərə və Amerika arasında Bakı nefti məsələsin-

dən ortaya çıxan ixtilaf səbəbindən yüz ildən çox bir müddət ər-

zində rus çarlarının çəkmələri altında inləyən bir türk qövmü neftə 

qurban edildi. Bu mübarizənin ortaya qoyduğu həqiqi nəticəsi 

yalnız Azərbaycan dövlətinin doğmadan məhv edilməsi oldu. 

Bu mübarizəni aparanlar bir milləti əsarətə məhkum etməklə 

yeni neft sahələri ətrafındakı rəqabətlərini davam etdirmək üçün 

zaman və imkan aramağa baĢladılar. 

Deterdinq Bakı neftindən imtiyaz əldə etmək uğrunda apar-

dığı mübarizədə milyonlar dəyərində səhmlər itirmiĢdi. Ancaq 

Amerikaya da istədiyi zərbəni vura bilmiĢdi. Amerikanın Bakı nef-

ti imtiyazı uğrunda apardığı mübarizədə Deterdinqdən yediyi zər-

bə gələcəkdə də təkrarlanacaqdır. Deterdinq istədiyi zərbəni en-

dirdikdən sonra adətən puskuda dayanırdı. 

Mədəni aləm 1922-ci ildən etibarən Genuya və Haaqada istiq-

lal deyə fəryad edən Azərbaycan türklərinin çağırıĢlarına heç əhə-

miyyət vermədi. Əksinə azərbaycanlıların etirazları neft istehsalçı-

larını və onların ön səfində duran dövlət xadimlərini birsləĢdirdi. 

Zavallı Azərbaycan türklərinin apardıqları mücadilələrin heç bir 
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nəticəsi olmadı. Bakı neft mövzusu da hələlik bu Ģəkildə baĢa çat-

mıĢ kimi oldu. Həqiqətdə isə bu mübarizə heç vaxt dayanmadı. 

Qafqazın qəhrəman övladları açıq və ya gizli olaraq mübarizələrini 

davam etdirdilər. Ancaq bu günə qədər etdikləri bütün bu mücadi-

lələr zamanı könüllərində yanan vətən həsrətindən baĢqa heç bir 

Ģey əldə edə bilmədilər. Onların bu mücadilələri məğlubiyyətlə ba-

Ģa çatdı. 

Neft istehsalçıları neft mənfəətləri üçün dünya xəritəsini bir-

neçə dəfə dəyiĢdirmiĢ və bir neçə imperiyanın yıxılmasında əsas 

rol oynamıĢdılar.  

Neft istehsalçılarını düĢündürən Ģey yalnız neftdir. Bu yağlı 

maddəni əldə etmək üçün onlar hər vasitədən istifadə etmiĢdilər. 
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NEFT  ĠSTEHSALÇILARININ  

ĠSPANĠYAYA  VERDĠKLƏRĠ  DƏRS 

 

 

Neft istehsalçılarının nələrə qadir olduqlarını təsbit və izah edə 

bilən insanlardan biri də Fransa Əyan Məclisinin üzvlərindən olan 

Hanry Beranjedir. O, Fransa Əyan Məclisinə təqdim etdiyi gizli 

bir raportunda «Royyal Datç-ġell Qrup»dan belə bəhs etməkdədir: 

«Royyal Datç-ġell Qrup» böyük bir qüvvədir. O dünyanın 

dörd bir tərəfində fəaliyyət göstərən Ģöbələri vasitəsilə bank iĢi, 

dəniz ticarəti, maliyyə vəsaitlərinin verilməsi, məhsulların isteh-

salı və satıĢı ilə məĢğul olduğundan qüdrətini daima artırmaq-

dadır». 

Bu tərifdə insan həyatına hakim olan ünsürlərin hamısı əks 

olunmaqdadır. «Standard Oyl» Ģirkəti də beynəlxalq miqyaslı bir 

qüvvə idi və «Royyal Datç-ġell Qrup»dan heç də geri qalmırdı. 

Bu Ģirkət sadəcə olaraq neft çıxardaraq onu dünyanın dörd bir 

tərəfinə çatdıraraq satmaqla məĢğul deyildir, eyni zamanda ABġ-

ın sahib olduğu ticarət donanması üzərində nüfuzu vardır. Onun 

dünyada mövcud böyük bankların səhmlərində payı olmuĢdur və 

irimiqyaslı ticarət Ģəbəkəsinə də malik idi.  

«Standard Oyl» istehsal etdiyi nefti bir yerdən baĢqa yerə 

nəql etmək üçün lazım olan Pipe-Lineların çəkilməsində iĢlədilə-

cək dəmir və poladı istehsal edən zavodlara, dəmir filizi çıxarılan 

mədənlərə, dəmir yolları Ģəbəkələrinə və digər nəqliyyat vasitələri-

nə malikdir. Onun bu iqtisadi gücü Amerikanın xarici ticarətini 

əlində tutmasına və ölkənin siyasi sahəsində qorxunc bir gücə sa-

hib olmasına imkan verməkdədir. ġirkət bu gücünə və qüdrətinə 

əsaslanaraq istədiyi hər hansı bir Ģəxsi Amerikada siyasi sahədə ar-

zu etdiyi vəzifəyə təyin etdiyi kimi, vəzifəsindən də kənarlaĢdır-

mağa qadir idi. MəĢhur və çoxtirajlı qəzetlərin bir çoxu da Rok-
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fellər tərəfindən maliyələĢdirilirdi. Eyni zamanda Ģirkət imkan-

larından istifadə edərək həm Birinci, həm də Ġkinci Dünya mühari-

bəsindən sonra iqtisadi cəhətdən zəifləmiĢ dövlətlərə kredit 

verərək onların iqtisadiyyatlarına təsir etmə gücünə sahib olmuĢdu.  

Neft trestləri müdhiĢ bir təĢkilata sahibdirlər. Onlar yalnız 

mənsub olduqları dövlətlərinə deyil, böyük və kiçik dövlətlərin də 

siyasətlərinə arzu etdiklərini də soxmağa qadirdilər. Elə bu səbəb-

dən də gözüaçıq insanların idarə etdikləri hökümətlər neft istehsal-

çılarıyla dost münasibətlərin zəruriliyinə inanmaqdadır. Çünki 

dünyaya hakim olan pulun çox hissəsi bu neft istehsalçılarının ix-

tiyarında idi.  

Məsələ: Bu iki nəhəng trestin hər hansı birinin sərmayəsi Al-

maniya, Fransa və Ġtaliyə dövlətlərinin büdcələrindən çox idi. On-

lar bu qüdrətlərindən istifadə edərək istədikləri yerdə, istədikləri 

zaman maliyyə böhranları yarada bilirdilər. Birja oyunları ilə hö-

kümətləri dizə çökdürür və milyonlarla insanın kasıblaĢmasına 

səbəb olurdular. Onlara qarĢı çıxan dövlətlərin baĢına nələr gəldi-

yinə dair çoxlu misallar vardır. Bu zaman neft istehsalçıları onlara 

boyun əyməyən dövlətlərdə hakimiyyət çevriliĢləri edərək qanuni 

höküməti devirirdilər. Ġspaniyada baĢ verənlər bunun nümunəsidir.  

 

 
ĠSPANĠYA NEFT ĠSTEHSALÇILARINA  

QARġI HƏRƏKƏT EDĠR 

 

Ġspaniyada 1920-ci ildən sonra hadisələr sürətlə inkiĢaf etmiĢdir. 

Yəni kral XIII Alfons hakimiyyətdən endirilmiĢ və Primo de Rive-

ra baĢ nazir olmuĢdur. Ġspaniyanın qədim ailələrindən birinə mən-

sub olan bu Ģəxsin tam adı Marki Estellas Primo de Rivera idi.  

Bu Ģəxs Ġspaniyada fövqalədə iĢlər görməyi bacarmıĢdı. O, 

ömrünün axırına kimi Ġspaniya üçün çalıĢmıĢdır.  

Primo de Rivera üsyan qaldıran kommunistlərin qarĢısını da 

almağa nail olmuĢdur. Onun vaxtında Ġspaniyada maliyyə prblemi 

tam həll edilmiĢdir. Ancaq Ġspaniyada neft olmadığından büdcənin 
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çox hissəsi bu maddənin idxal edilməsinə xərclənirdi. BaĢ nazir 

Ġspaniyada yaranmıĢ bu vəziyyəti məmləkətin xeyrinə dəyiĢdirmək 

üçün tədbirlər fikirləĢirdi. Nəhayət, o neft istehsalçıları ilə müzaki-

rələr apararaq aldıqları neftin əvəzini mübadilə yolu ilə ödəmək 

imkanının olub-olmadığını araĢdırırdı. Ancaq heç bir nəticə əldə 

olunmadı, çünki neft istehsalçıları məhsullarını yalnız nəqd pula 

satdıqlarını bildirdilər. Bundan sonra o kəskin hərəkət etməyi 

qərara aldı. Yəni çıxardığı bir qanunla «Royyal Datç-ġell Qrup» 

ilə «Standard Oyl» Ģirkətlərinin Ġspaniyada mövcud olan bütün 

müəssisələrini milliləĢdirdi. Primo de Riveranın bu hərəkəti 

Londonda, VaĢinqtonda və Nyu-Yorkda çox təəccüblə qarĢılandı. 

Bu iki Ģirkətə mənsub qəzetlər Ġspaniya əleyhinə təbliğat aparmağa 

baĢladılar. London və VaĢinqtondan Ġspaniyaya etiraz notaları 

göndərilməyə baĢladı. Hər iki Ģirkət gizli və ya açıq bütün imkan-

larından istifadə edərək Ġspaniyaya qarĢı müəyyən tədbirlər görsə-

lər də nəticəni dəyiĢdirməyə müvəffəq ola bilmədilər. Deterdinq 

və Rokfellər aralarındakı mücadiləni dayandıraraq Ġspaniyada müĢ-

tərək təhlükəyə qarĢı birləĢdilər. Ġspaniyada qorxulu bir mücadilə 

baĢladı. Ölkənin hər tərəfində hər gün adamlar öldürülürdü. Dövlə-

tin gördüyü tədbirlər nəticəsiz qalırdı, yəni nə cinayətkarlar, nə də 

cinayətlərin səbəbləri məlum olmurdu. Ġspaniya MərakeĢində üsyan 

baĢ verdi. Üsyan yatırılsa da, bir müddət sonra yenidən baĢ verdi. 

Primo de Rivera Ġspaniyanı qarıĢdıran hadisələrin neft Ģirkətləri tə-

rəfindən planlaĢdırıldığını anladığı zaman artıq iĢ iĢdən keçmiĢdi.  

O verdiyi bir bəyanatla «Standard Oyl» və «Royyal Datç-

ġell Qrup» Ģirkətlərinə aid milliləĢdirilmiĢ bütün əmlakın əvəzinə 

təyin etdiyi 75 milyon pezetanı dərhal ödəməyi dünyaya elan etdi. 

Onlarla yenidən görüĢüb müzakirələr aparmaq istəsə də əks tərəf 

təklifləri cavabsız qoydu.  

Neft istehsalçıları bilirdilər ki, bu mücadilə onların lehinə nəti-

cələnəcək və Primo de Rivera hakimiyyəti devriləcəkdir. Onlar 

Ġspaniyanın daxilində müəyyən cinayətlər törədərək əhalini çaĢqın 

vəziyyətə salmaqdan baĢqa, ölkənin iqtisadi həyatında böhran ya-

ratmağa da çalıĢdılar.  
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Bu iki Ģirkət 1927-ci ildə Ġspaniyadan baĢqa digər ölkələrdə 

nefti 20% ucuz satacaqlarını elan etdilər. Bu xəbəri mətbuatdan 

oxuyan oxucu bilmirdi ki, gələcəkdə bu ucuzluq bir dövləti kökün-

dən sarsıdacaq və Ġspaniyanın bir zamanlar xalqı tərəfindən dəlicə-

sinə sevilən diktator baĢ naziri Marki Estellas Primo de Rivera-

nın həyatının faciə ilə bitməsinə səbəb olacaqdır. Neft istehsalçı-

larının bu siyasətinə Primo de Rivera çətin də olsa müqavimət 

göstərirdi. Neft ehtiyatlarının azaldığı bir vaxtda «Standard Oyl» 

düĢdüyü ziyanın əvəzinə Ġspaniya hökümətindən 300 milyon peze-

ta təzminat tələb etdi. 

Ġspaniyanın maliyyə gücü bu pulu verməyə kifayət etmədiyin-

dən təklif rədd edildi. Əgər bu vəsait verilsə idi, bir müddət sonra 

Deterdinq də təzminat istəyə bilərdi. Primo de Rivera Ģirkətlərin 

tələb etdiyi təzminatı versə də pozulmuĢ Ġspaniya iqtisadiyyatını 

yenidən qura bilməzdi. Bundan baĢqa Ġspaniyada boĢalmıĢ neft an-

barlarını doldurmaq üçün də pul lazım idi. Ölkənin neftə olan təla-

batı təmin edilməsə qısa zamanda Ġspaniyada həyat iflic vəziyyətə 

düĢə bilərdi. BaĢ nazir Ġspaniya üçün zəruri olan bu maddəni 

SSRĠ-dən də ala bilərdi, lakin onlar da verəcəkləri neftin əvəzini 

pulla ödəməyi tələb edəcəkdilər.  

O pula ehtiyacı olduğu bu günlərdə «Standard Oyl»un tələb 

etdiyi 300 milyon dollarlıq təzminatı kreditlə ödəmək Ģərti ilə verə 

biləcəyini bildirdi. «Standard Oyl» onun bu təklifini heç araĢdır-

madan rədd etdi və Ġspaniyanı taleyin hökmü ilə baĢ-baĢa buraxdı. 

Neft olmadığından ölkənin bir çox Ģəhər və qəsəbələri iĢıqsız 

qalmıĢ, zavod və fabriklər bağlanmıĢ, nəqliyyat vasitələrinin hərə-

kəti pozulmuĢdur. Hər iki nəhəng neft Ģirkəti yaranmıĢ vəziyyət-

dən istifadə etməyin vaxtı çatdığını duyaraq baĢ nazir Primo de 

Riveranın əleyhinə təbliğatlarını gücləndirdilər. 

Primo de Rivera Ģirkətlərlə təzminat bairəsində müzakirə im-

kanları axtardığı bir vaxtda, ruslardan neft almaq üçün tədbirlər gör-

məyə çalıĢdı. Müəyyən danıĢıqılardan sonra ruslar Ġspaniyaya neft 

verməyə razılaĢdılar. Artıq Ġspaniyada rus neft satılırdı. Ġflic vəziy-

yətə düĢmüĢ iqtisadiyyat yavaĢ-yavaĢ dirçəlməyə baĢlasa da, xalqı 
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sakitləĢdirmək mümkün olmadı. Buna səbəb Rokfellərin və Deter-

dinqin adamlarının rusların Ġspaniyada bir kommunist dövləti qur-

maq üçün neft satdıqları təbliğatı idi. Əvvəldən də kommunistlərə 

düĢmən bir millət olan ispaniyalılar bu təbliğatın təsiri altında Pri-

mo de Riveranın hakimiyyətinə arxa çevirməyə baĢladılar. 

Sovet hakimiyyəti tərəfindən Ġspaniyaya neft satıldığını qəbul 

edə bilməyən Rokfeller və Deterdinq himayələrində olan mətbuat 

orqanlarında Ġspaniyanın mallarını boykot etmək kompaniyasına 

baĢladılar. Bu təbliğatın nəticəsi olaraq Ġngiltərə əhalisi Ġspaniya-

dan gələn malları almadığı kimi, Amerikada da ispan mallarına 

ağır gömrük vergiləri tətbiq edilməyə baĢladı.  

Ġspaniya hər tərəfdən blokadaya alınmıĢdı. Ölkədən ixrac olu-

nan malların satıla bilməməsi Ġspaniyaya ağır iqtisadi zərbə vurdu.  

Bir ölkədə hakimiyyət çevriliĢi həyata keçirməkdə Rokfellərə 

nisbətən daha usta olan Deterdinqin adamları Primo de Rivera 

hökümətini devirdilər. Bu zaman Fransaya sığınan Primo de 

Riveranın həyatı faciə ilə sona çatdı. 

Müvəqqəti qurulmuĢ Respublika tərəfdarları ilə general Fran-

ko arasında 1936-1938-ci illərdə baĢ vermiĢ vətəndaĢ müharibəsi 

zamanı Ġspaniyada həyat demək olar ki iflic vəziyyətə düĢdü. Bu 

vətəndaĢ müharibəsində qalib gələn Frankonun hakimiyyəti uzun 

müddət davam etdi.  
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BĠR XAĠN DÖVLƏT XADĠMĠ OLUR 

 

 

Qədim Ninva Ģəhərinin tarixi xarabalağı üzərində bu gün neft 

və qan ilə yoğrulmuĢ yeni bir Ģəhər meydana gəlmiĢdir. Bu Ģəhərin 

adı Mosuldur. XIX əsrdən bu yana bu Ģəhərdə gəzənlər, bu Ģəhərdə 

yaĢayanlar bu Ģəhərin hər daĢında, hər küçəsində, torpağının hər 

zərrəsində qan və neft iyini hiss etməkdədirlər. 

Bu Ģəhər Osmanlı Ġmperiyasından atəĢkəsə baxmayaraq əllə-

rindəki silahlarını atəĢkəsin Ģərtlərinə uyğun Ģəkildə istifadə et-

məkdən imtina etmiĢ bir türk birliyinin vəhĢicəsinə qətlamından 

sonra qoparılmıĢ, əksəriyyəti türk oğlu türk olan bir Ģəhərdir.  

Neft istehsalçıları qətllər törətməklə ələ keçirdikləri bu Ģəhəri 

Lozannada yeni qurulmuĢ Türkiyə dövlətindən ayırmıĢ, sonra da 

Millətlər Cəmiyyətinin bir qərarı və ümumxalq səsverməsi ilə ələ 

keçirmiĢdilər. 

ġəhərin taleyi torpaqlarının dərinliklərində olan neftdən asılı 

olmuĢdur. Mosul əhalisinin əksəriyyəti türk olan xalqı ilə birlikdə 

ana vətəndən ayrı qalmıĢdır. Yəni Birinci Dünya müharibəsindən 

sonra ingilislərin meydana gətirdikləri neft dövlətinin ərazisinə 

daxil edilmiĢdir. Ġraq dövlətinin sərhədlərini təĢkil edən cizgilər 

içərisində qalan digər torpaqlar kimi buranın da ona məxsus ol-

duğunu iddia etməkdədir. 

QarĢıya belə bir sual çıxır: Mosul necə əldən çıxmıĢdır? Bü-

tün bunlara cavab verə bilmək üçün Birinci Dünya mühribəsinin 

gediĢini, atəĢkəs dövrü və Lozanna sülh müqaviləsi ilə Millətlər 

Cəmiyyətinin 1926-cı ilə qədərki fəaliyyətinə nəzər salmaq lazım-

dır. Bəli nəzər salmaqla bərabər əsl səbəb kimi ingilis qızıllarını da 

diqqətdən kənarda qoymaq olmaz.  
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Osmanlı Ġmperiyası neft istehsalçılarının bu Ģəhəri ələ keçir-

mək üçün həyata keçirdikləri müharibə üzündən, həm də Ģəxsən 

təbəəsi tərəfindən arxadan xənçərlənərək parçalanmıĢdır.  

Ġngilislər Birinci Dünya mühribəsində Mosul və ətrafını əldə 

etmək üçün sonradan Ġraqın baĢına gətirdikləri və ona kral 

dedikləri əmir Feysəl və digər ərəb Ģeyxlərinə külli miqdarda qızıl 

vermiĢdilər. Ġngilislər bu qızılların sayəsində də mədəni deyil, 

bədəvi olan bu adamların xəyanətlərini təmin etmiĢdilər. 

Bu xəyanət əsrlər boyunca onları müdafiə və mühafizə etmiĢ 

Osmanlı Ġmperiyasına qarĢı iĢlənmiĢdir. Türk ordusu arxadan xən-

cərlənmiĢdi və bu I Feysəl adı altında Ġraq taxtına oturdulan bədə-

viyə ən çox xidmət və yardım edən bir adam vardı. Bu adam haq-

qında hər türkün məlumatı olmalıdır. Bu adam türk ordusunun 

informasını geyinərək qulluq etdiyi zaman ingilis kəĢfiyyatının 

agentləri ilə əlaqə yaradaraq müsəlman olduğu üçün onun vətənini, 

irz-namusunu düĢməndən qoruyan türk ordusuna çəkinmədən xə-

yanət edən bir xaindir. Bu yüzbaĢı çörəyini yediyi, sırtında Ģərəfli 

informasını daĢıdığı məmləkətinə xəyanət etmiĢdir. 

Türk ordusu Ərəbistan cəbhəsində qəhrəmancasına vuruĢarkən 

ən mühüm qərar və planların düĢmənə sızdığını hiss edən türk 

hərbi kəĢfiyyatı xeyli əziyyət çəkərək xaini aĢkar etmiĢdir. Lakin, 

xain qaçaraq ingilislərə sığınmıĢdır.  

Türk ordusunu arxadan vurmaq istəyən və ingilislərə satılmıĢ 

Əhməd və Cavad Robenson adlı qardaĢlar da olmuĢdur. Onlar bir 

əsr bundan əvvəl Osmanlı Ġmperiyasına sığınmıĢ bir ingilis ailəsi-

nin son fərdləri idi. Bu iki qardaĢın xəyanətləri Hərbi Tribunal tə-

rəfindən təsdiqləndikdən sonra onların barəsində güllələnmə qərarı 

çıxarıldı və dərhal yerinə yetirildi.  

Ġngilislərə sığınan bu xain yüzbaĢı haqqında Hərbi Tribunal qi-

yabi ölüm hökmü çıxartdı: «Ġngilislərin lehinə və Osmanlı Ġmpe-

riyasının əleyhinə cəsusluq etməkdə günahlandırılaraq qiyabi 

edama məhkum edilən yüzbaĢı Nuri haqqında hökm fərari 

olduğu üçün yerinə yetirilməmiĢdir». 
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Edamdan qurtaran bu yüzbaĢı Nuri Lavrensin ən çox güvən-

diyi, Ġraq kralı Feysəlin sağ qolu və Ġraqın bir zamanlar tək hakimi 

olacaq Nuri Səid paĢa idi. Bu Ģəxs uzun illər Ġraqda baĢ nazir pos-

tunu tutmuĢ və Ġngiltərənin Entelijans Servisinin ən qüdrətli agent-

lərindən biri olaraq ingilis neftinin müdafiəçisi vəzifəsini yerinə 

yetirmiĢdir. O bir müddətdən sonra Osmanlı Ġmperiyasına etdiyi 

kimi, ingilisləri də arxadan vurmaq istəyəcək, yəni neft məsələlə-

rindən doğan bir ixtilaf zamanı amerikalılara meyl etdiyinə görə 

baĢ vermiĢ dövlət çevriliĢdə öldürüləcəkdir. 

 

 

 

MOSULA GEDƏN ORDU 

 

Ġngilislər Ġraqda bir neft dövləti olan Ġraqın təməllərini atarkən, 

türklər də Anadoluda çətin bir milli mücadilə edirdilər. Min bir 

məhrumiyyət içərisində aparılan bu mücadilə Allahın inayəti ilə 

müvəffəqiyyətlə nəticələnmiĢ, yeni bir türk dövləti qurulması üçün 

müəyyən tədbirlər görülmüĢdür. 

Yeni türk dövlətinin qurulduğu bu sıralarda ingilislər neft 

üzündən bir xeyli hadisələr planlaĢdırırdılar. Ġngiltərə Bakı nefti 

uğrunda ruslar və «Standard Oyl» Ģirkəti ilə mücadilə edir, 

Fransa-Belçika və Ġtaliya ilə çəkiĢirdi. 

Mosul məsələsini Millətlər Cəmiyyətinin təyin etdiyi bir heyət 

həll etməyə çalıĢsa da nəticə hasil olmurdu. Ġngilislər Mosulu ələ 

keçirmək üçün qeyri-insani tədbirlər görməkdən də çəkinmirdi. 

Böyük əksəriyyəti türk olan bu vilayətdə xalqın Türkiyəyə bağ-

lanmaq istəməsinə qarĢı görülən tədbirlər arasında terror, sürgünlər 

və həbslər də vardır. 

Neft istehsalçıları Mosul məsələsində ingilis diplomatiyasının, 

ordusunun və donanmasının imkanlarından da istifadə etmiĢdilər. 

Bir ingilis donanması Bəsrə Ģəhərində fövqəladə vəziyyət yaranan 

zaman hərəkətə keçmək üçün iĢarə gözləyirdi. 
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Ġngiltərənin Ġraqdakı fövqəladə komissarı Hanry Davies Mil-

lətlər Cəmiyyətinin nümayəndə heyətinin xoĢ niyyətli hərəkətlərin-

dən sui-istifadə etmiĢdir. 

Qraf Teleki (Macarıstan hökumətinin əski baĢ nazirlərindən), 

Ġsveç səfiri Auf Virsen və belçikalı polkovnik Polisdən təĢkil 

olunmuĢ tədqiqat heyəti ingilis fövqəladə komissarının təzyiqlərin-

dən bezsələr də türk heyətinin rəhbəri olan orgeneral Cavad Ço-

banlıya hörmətlə yanaĢmıĢdılar. 

Ġngiltərənin fövqəladə komissarının yerli əhaliyə qarĢı vəhĢicə-

sinə davranıĢını Cavad paĢa və qraf Teleki də Mosulda gəzərkən 

yaxından izləyə bilmiĢdilər. 

Qraf Teleki tərəfindən Millətlər Cəmiyyətinin BaĢ katibinə 

göndərilən bir raportda aĢağıdakıları söyləməkdədir: 

«Komissiya yanvarın 27-də Mosul Ģəhərinə çatan zaman 

müsyo Ruddulo və M.ġarrer ilə birlikdə Ģəhəri gəzmək istə-

dim. Rəsmi paltar geyinmiĢ Cavad paĢa da bizə qoĢuldu. Biz 

polis məmurunun müĢayiəti ilə küçədə addımlayırkən ərəb 

zənn etdiyim otuza yaxın Ģəxs paĢanı dövrəyə alaraq əllərini 

öpdülər və «YaĢasın Türkiyə» deyə qıĢqırmağa baĢladılar. Bizi 

əhatə edənlərin sayı getdikcə artaraq təxminən iki yüz nəfərə 

çatdı. Bir neçə polis məmuru onları dağıtmağa çalıĢdı. Bazarın 

yanına çatanda insanların sayı daha da artmağa baĢladı. 

Burada da paĢanı alqıĢla qarĢıladılar. Bu zaman biri ingilis 

olmaqla üç polis zabiti də bizə qoĢuldu. Polis məmurları xalqı 

dağıtmaq üçün yenidən hərəkətə keçdilər. Ġnsafən onu da qeyd 

etmək lazımdır ki, xalq da müqavimət göstərmədən dağıldı. 

Elə bu zaman arxamızda dayanmıĢ iki polis məmurundan biri 

əlindəki ağacla dükanlardan birinə sığınmağa çalıĢan orta yaĢ-

lı adamın üzərinə hücum edərək ağacla vurmağa baĢladı. Mən 

dərhal iĢə müdaxilə edərək ona dedim ki, «Millətlər Cəmiyyəti 

Məclisinin üzvünün gözü qabağında adam döyməyi sizə qada-

ğan edirəm». 

Ġngilislər dünyanın zəngin neft sahələrindən biri olan Mosulu 

ələ keçirmək üçün hər cür zorakılığa baĢ vurmaqdan çəkinmirdilər. 
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Ġngilis fövqəladə komissarı Henry Davies Təhqiqat Komissiyasına 

verdiyi bir nota ilə türk mütəxəssislərinin dərhal Mosuldan uzaq-

laĢdırılmasını tələb etmiĢdir. Ancaq, komissiya bu təklifi qəbul 

etmədi. Bundan sonra daha da ağzınlaĢan fövqəladə komissar Ca-

vad paĢanın yavəri də daxil olmaqla türk mütəxəssislərini həbs 

etdirdi. Komissiyanın rəhbərliyinin bu hadisəyə sərt reaksiya ver-

məsi nəticəsində həbs olunanlar azad edildilər. 

Göründüyü kimi, ingilislər Mosulu ələ keçirmək üçün hər cür 

tədbirə əl atırdılar. Belə tədbirlərdən biri də məhkum etmək istə-

dikləri dövlətin sərhədləri daxilində planlaĢdırıb həyata keçirdik-

ləri üsyanlar idi. Türk tarixinə ġeyx Səid üsyanı olaraq keçən 

hadisə də elə bu Mosul nefti üçün ingilislər tərəfindən planlaĢdı-

rılmıĢ bir üsyandı. Türkiyə bu üsyanı yatırmaq üçün qüvvələrini 

səfərbər edərkən, ingilislərin neft mənfəətlərini qorumaq üçün təli-

matlandırılmıĢ diplomatları dünyaya Türkiyənin cənub-Ģərq sər-

hədlərində məskunlaĢmıĢ insanların türk yox, kürd olduqlarını elan 

edirdilər. Onların bu siyasətləri üzündən Türkiyə-Ġraq sərhədlə-

rində onminlərlə məsum insanın qanı tökülmüĢdür. 

Mosulun taleyi ingilis neft istehsalçıları tərəfindən təyin olun-

muĢdu. 

Millətlər Cəmiyyətinin Mosul Təhqiqat Komissiyasının hazır-

ladığı sübutedici raporta baxmayaraq, təəssüf ki, türk hökuməti 

Mosul məsələsində kəskin addımlar atmamıĢdır. Cavad paĢanın 

bütün təĢəbbüslərinə və Təhqiqat Komissiyasının raportunun so-

nunda «Türkiyə Mosul üzərindəki hüquqi haqlarından vaz 

keçmədikcə Mosulun bir baĢqa dövlətə verilməsi imkansızdır» 
cümləsi yazılmasına baxmayaraq, Mosul əldən çıxmıĢdır. 

Türk hökumətinin yanlıĢ qərarlarından biri səltənətə mənsüb 

mülkün sahiblərinin əlindən alınması və özlərinin də Türkiyə vətən-

daĢlığından məhrum edilmələri olmuĢdur. Əgər xanədanın əlindən bu 

ərazilərdəki mülklər alınmasa idi Mosul məsələsi ortaya çıxan zaman 

onlar öz var-dövlətlərini hüquqi baxımdan tələb edə bilərdilər. Bu 

tədbirin nədən düĢünülmədiyini tarixçilər tədqiq edəcəkdilər. 
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Türkiyə cənub sərhədində 1927-ci ildə baĢ vermiĢ Nasturi 

üsyanını yatırmaq üçün Yeddinci Korpus Diyarbəkrdəki baĢqa 

hərbi birliklərlə gücləndirildi və general Cəfər Təyyar paĢa Əyil-

məz ona komandan təyin olundu. Az bir müddətldə türk ordusu 

üsyanı yatırdı və Mosulu tutdu. Bu hadisə ilə barıĢa bilməyən 

Ġngiltərə Türkiyəyə Mosulu dərhal azad etməsinə dair sərt bir nota 

göndərdi. Ġngiltərənin sərt hərəkətləri qarĢısında Ankara Mosuldan 

qoĢunlarını çəkmək qərarına gəldi. Bu qərar Yeddinci Korpusun 

komandanı Cəfər Təyyar paĢaya çatdırıldıqda o çox təəccübləndi. 

O, Ankaranın bu qərarına qarĢı idi və Mosuldan çıxmaq fikrində 

deyildi. Bu məqsədlə o Ankaraya göndərdiyi teleqraflarında Ġngil-

tərənin beynəlxalq aləmdə üzləĢdiyi problemləri ortaya qoyaraq 

onların notalarının o qədər də ciddi olmadığını bildirirdi. 

Cəfər Təyyar paĢa iddialarında haqlı idi. Ġngilislər həqiqətən 

də hədə-qorxu gəlirdilər. Onların Mosul üçün yeni bir müharibə 

apara biləcəkləri də Ģübhəli idi. Məsələnin ciddi olmasını anlayan 

Mustafa Kamal paĢa Cəfər Təyyar paĢanı Ankaraya çağırmıĢdı. 

Ankarada aparılmıĢ uzun müzakirələrdən sonra Mosuldakı türk 

ordusunun geri çəkilməsi qərara alınmıĢdır. Qərarla rahzılaĢa 

bilməyən Cəfər Təyyar paĢa ilə Mustafa Kamal paĢa arasında 

ciddi fikir ayrılığı olmuĢdur. Cəfər Təyyar paĢa Mosulun və onun 

ətrafının əhalisinin əksəriyyətinin türk olduğu üçün ərazinin 

Türkiyəyə birləĢdirilməsini, gənc türk dövlətinin müqəddəratına 

cavabdeh olan Qazi Mustafa Kamal paĢa isə yeni dövlətin Ġn-

giltərə ilə münasibətlərinin gərginləĢməməsini istəmirdi. Gərgin 

müzakirələrdən sonra qoĢunların Mosuldan çıxarılması qərarı qə-

bul edildi və Cəfər Təyyar paĢa Yeddinci Korpusun komandanı 

vəzifəsindən kənarlaĢdırıldı. 

O dövrdə siyasi Ģərtlərin belə bir qərarın qəbul edilib edilmə-

məsinə imkan verib-verməməsini müzakirə etməyəcəyik. Yalnız, 

bu hadisədən faydalana bilmək üçün bir çox siyasi hadisələrin də 

lehimizə olduğunu bilirik. Bunlardan biri Genuya və Haaqa kon-

franslarında Ġngiltərənin Rusiya və Amerika ilə münasibətləri gər-

ginləĢmiĢdi. BaĢı Bakı neftini ələ keçirməyə qarıĢmıĢ Ġngiltərənin 
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hələ rəsmi olaraq yiyələnmədiyi Mosul nefti üçün müharibə etməsi 

o qədər də real deyildi. Bunlardan baĢqa Ġngiltərənin Fransa, Bel-

çika və Ġtaliya ilə münasibətləri də gərgin idi. Neft onları bir-birinə 

qarĢı qoymuĢdu. Ġngiltərənin özündə də vəziyyət baĢ nazir Lloyd 

Corcun əleyhinə dəyiĢmiĢdi. Buna səbəb Genuya və Haaqa kon-

franslarında Ġngiltərənin heç bir Ģeyə nail ola bilməməsi idi. Bun-

ları görən və duyan Ġngiltərə ictimaiyyəti heç vaxt yeni bir müha-

ribəyə tərəfdar ola bilməzdi. 

Hadisələrin əsil mənasını daha dəqiq anlamaq üçün ingilis 

ĢərqĢünaslarından Artur Moorun 1922-ci il iyulun 1-də «Tayms» 

qəzetində Bakı nefti uğrunda Ġngiltərənin apardığı mübarizəsinə 

dair çap etdirdiyi məqaləni eyni ilə vermək daha məqsədəuyğun 

olar: «Biz atəĢkəsdən sonra əhalisinin böyük əksəriyyəti türk 

və müsəlman olan Qafqazı zəbt etmiĢdik. Bizim oralarda, hətta 

Xəzər dənizinin o biri tərəfində yerləĢən məĢhur və tarixi Mərv 

Ģəhərində də kifayət qədər ordumuz vardı. Əvvəllər bu ordu 

oralarda sabitliyi mühafizə edəcək qüdrətə sahib idi. Biz artıq 

bolĢevikləri bu ərazilərdən uzaqda dayandırmağa müvəffəq ol-

duğumuzu dünyaya elan etmiĢdik. Ancaq, bir az sonra bolĢe-

vizm qarĢısında buraları tərk etməkdən baĢqa çarəmiz qalma-

dı. QarĢıya belə bir sual çıxır: Biz nə üçün o əraziləri iĢğal et-

miĢdik? ġübhəsiz ki, Bakıdakı nefti ələ keçirmək üçün. Ancaq 

bunun uğrunda müharibə etmək üçün hələ hazır deyildik». 

Bu məqalə açıqca göstərməkdədir ki, böyük sərmayələr yatır-

malarına baxmayaraq Ġngiltərə Bakını əlində saxlamaq üçün müha-

ribəyə hazır olmamıĢ və oranı tərk etmiĢdir. 

Türk millətinin əleyhinə yönəlmiĢ hadisələr hələ Lozanna sülh 

konfransında baĢlamıĢdır. Orada Türkiyəni Qərb cəbhəsi koman-

danı Ġsmət paĢa təmsil etməkdə idi. Ancaq bu heyət əldəki bütün 

imkanlardan Türkiyənin xeyrinə istifadə edə bilmədi. Əgər onlar 

neftin nəyə qadir olduğunu bilsəydilər, hələ 1880-ci ildə bir irade-i 

səniyyə ilə «Məmaliki Ģahanə ərazisi» olaraq elan edilmiĢ Mosul-

dakı neft ərazisindən baĢqa Ģəkildə istifadə edərdilər. Lozannadakı 

nümayəndə heyətimizin bütün müvəffəqiyyəti Dr. Rza bəy Nurun 
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israrı ilə baĢ vermiĢdir. Yəni Ġngiltərə Ġraq neftindən özünə düĢən 

25%-in 11%-ni bizə 25 illiyə verməyə razı olmuĢdur. Həqiqətən 

Lozannada Türkiyəyə Ġraq hissəsindən verilən 10% bir hissə ol-

maqdan çox uzaqdı və bu hərəkət xoĢ görünmək üçün edilmiĢdir. 

Türkiyə dövləti yeni qurulmasına baxmayaraq neft istehsalçıları 

bu döıvləti rahat buraxmırdılar. Onlar Mosul və onun ətrafındakı əra-

zilərdə yeni imtiyazlar əldə etmək üçün bir-birinin ardınca təkliflər 

irəli sürürdülər. 1923-cü ilin mart ayında admiral Chester adlı birisi 

Türkiyə hökumətinə müraciət edərək Mosula qədər uzanacaq dəmir-

yolunun hər iki tərəfində 20 kilometrə qədər enlilikdə olan ərazinin 

imtiyazını istədi. O, bu imtiyazın qarĢılığında Ġstanbul-Bağdad də-

miryolu xəttinin Mosula qədər olan hissəsinin inĢasını öz üzərinə 

götürdüyünü də bildirdi. Ankara hökuməti admiral Chesterin tələb 

etdiyi bu imtiyaz istəyində hər hansı bir təhlükə görmədi və 1923-cü 

ildə onunla 99 illik bir imtiyaz müqaviləsi bağladı. Bu tarixdə Ameri-

kada «Standard Oyl» ilə Amerika prezidenti Hardinqin arasında 

ixtilaf baĢ verdi və o həyatını müəmmalı Ģəkildə baĢa vurdu. 

Türkiyə hökuməti ilə 99 illik bir imtiyaz müqaviləsini imzala-

mağa müvəffəq olan admiral Chester də «Standard Oyl»un ada-

mı idi. Elə buna görə də imtiyaz əslində dolayısıyla «Standard 

Oyl» Ģirkətinə verilmiĢ olurdu. Buna cavab olaraq «Royyal Datç-

ġell Qrup» da «Standard Oyl» ilə Ģəxsən Amerika qitəsində və 

ABġ-da mücadilə edərək yeni qələbələr qazanırdı. «Standard 

Oyl»un bu məğlubiyyət seriyası 1932-ci ilə, yəni Ruzveltin iqti-

dara keçdiyi tarixə qədər davam edəcəkdir. 

Admiral Chester Türkiyədən 99 illik imtiyazı aldıqdan sonra 

Amerikaya gedərək «Standard Oyl»dan öhdəsinə götürdüyü dəmir-

yolu xəttinin inĢaası üçün pul istədi. Lakin «Standard Oyl» pul ver-

mək vəziyyətində deyildi. Çünki həm «Royyal Datç-ġell Qrup», 

həm də Amerika prezidenti Hardinqlə aralarında yaranmıĢ ixtilafı 

həll etməyə çalıĢırdı. Beləliklə «Standard Oyl» admiral Chesterə 

tələb etdiyi pulu vermədi və bu imtiyaz da ləğv edilmiĢ oldu. 

Ġllər sürətlə gəlib keçirdi. 1925-ci ildə Millətlər Cəmiyyətinin 

təĢkil etdiyi bir komissiya Türkiyə ilə Ġraqın sərhədlərini təsbit et-
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mək üçün durmadan çalıĢırdı. Burada həm Türkiyənin, həm də Ġra-

qın nümayəndələri də iĢtirak edirdi. Ancaq, buna baxmayaraq son 

söz bu nümayəndə heyətlərinin olmayacaq, yəni Millətlər Cəmiy-

yətinə tamamilə hakim olan Ġngiltərənin təzyiqi ilə neftli ərazilər 

Türkiyə sərhədləri xaricində qaldı. Beləliklə, yeni qurulmuĢ olan 

Türkiyə dövləti də bu sərhədləri qəbul etməyə məcbur oldu. 

Ġraq artıq rəsmən bir dövlət olmuĢdu. Ġngiltərə qurduğu bu «neft 

dövləti»ni himayəsi altına almıĢdır. Ġngilislər hələ Birinci Dünya 

müharibəsində və ondan sonra qəbul olunmuĢ atəĢkəsdə Mosulda 

fəaliyyətə baĢlamıĢdılar. Türkiyə ilə Ġraq arasındakı sərhədlər təspit 

edildiyi 1925-ci ildə Mosulda neft istehsal olunmağa baĢlanmıĢdı. 

Burada çıxarılan neft Ġngiltərənin və Ġraqın banklarını qızılla doldu-

rurdu. Dünənin bədəvi ərəbi olan Feysəl kral I Feysəl adını almıĢ və 

bu adla da taxta oturmuĢdu. Onun ən yaxın adamı, eyni zamanda Ġn-

giltərənin Entelijans Servisinin Orta ġərqdə mənfəətlərini qoruyan 

və gələcəkdə Ġraqın baĢ naziri olacaq Nuri Səid paĢa idi. 

Nuri Səid paĢa ingilislərdən aldığı əmrə uyğun olaraq ətraf-

dakı yeni dövlətciklər və ərəb Ģeyxlikləri ilə dostanə münasibətlər 

qurmuĢdu. Ərəb Ģeyxlərinin bir-biriləri ilə dost münasibətdə olma-

ları ingilislərin Orta ġərqdəki neft mənfəətlərinin qorunmasının 

qarantı idi. 

Ġraqın dövlət olaraq hər hansı bir əndiĢəsi yoxdu. Çünki Ġraqı 

ingilis donanması ilə Entelijans Servis himayəsinə almıĢdı. Əslin-

də onlar Ġraq dövlətini yox, nefti mühafizə edirdi. Ancaq bu hima-

yə və Orta ġərqdəki vəziyyət 1933-cü ilə qədər davam edəcəkdi. 

Yəni 1933-cü il bir fəlakətlər ili olacaqdır. 

 

 

 
ĠRAQ KRALI FEYSƏLĠN SĠRLĠ ÖLÜMÜ 

 

Neft sayəsində Ġraqın kralı olmuĢ Feysəl taxta oturmamıĢdan 

əvvəl qarĢılaĢdığı çətinliklərlə yanaĢı, Osmanlı Ġmperiyasının həs-

rətini çəkən xalq kütlələri tərəfindən xoĢ qarĢılanmamıĢ və bir çox 
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üsyanlarla üz-üzə qalmıĢdır. Xüsusilə, Mosul və Kərkük türkləri 

arasındakı narazılıq hələ də qalmaqda idi. Ġraq dövlətinin yeni iqti-

darı bir çox tədbirlər görsələr də Mosul və Kərkük türklərini razı 

sala bilmədilər. Onlar hələ də Ġraq dövlətini tanımaq istəmirdilər. 

Elə bu zaman Ġraq kralı Ġngiltərə kralı və Böyük Britaniya im-

peratoru V Georq tərəfindən Ġngiltərəyə rəsmi ziyarətə dəvət edil-

di. Feysəlin Ġraqın daxili vəziyyətinin gərgin olduğu bir vaxtda Ġn-

giltərəyə ziyarəti risk tələb edirdi. Çünki Mosul və Kərkük türkləri 

hər an üsyan qaldıra bilərdilər. Nuri Səid paĢa krala nə vaxtsa baĢ 

verə biləcək üsyanı yatıra bilmək üçün bir hərbi hissəni hazır və-

ziyyətdə saxlamağı tövsiyə etdi. 

Kral Feysəl Nuri Səid paĢanın təlqin etdiyi bu fikri bəyəndi 

və 1933-cü ildə, əsrarəngiz ölümündən bir müddət əvvəl Mosul və 

Kərkükdə türklərə qarĢı qanlı soyqırım həyata keçirdi. Onminlərlə 

günahsız türk öldürüldü. 

Mosul və Kərkükdə axıdılan qan bu ərazilərdə olan neftin təh-

lükəsizliyi üçün tökülmüĢdür. Təəssüf ki, Ankara hökuməti bu qor-

xunc soyqırım qarĢısında qulaqlarını tıxamıĢ bir vəziyyətdə susmağa 

üstünlük verdi. 

Ġraq kralı Mosul və Kərkükdə iĢlətdiyi bu cinayətlərdən sonra 

əllərini buladığı türk qanı hələ qurumamıĢ rəsmi dəvəti qəbul edərək 

Londona getdi. Bu dəvət əslində ingilis hökumətinin və Ġngiltərə 

kralı və Böyük Britaniya imperatoru V Georqun deyildi. Bu dəvət 

təĢəbbüsü əslində Ġraq nefti ilə birlikdə Orta ġərqdəki bütün neft 

sahələrinin mütləq hakimi Deterdinqə məxsusdu. 

Ġngiltərə kralı sadəcə bir Ģirma idi. 

1933-cü ilin iyun ayı idi. Londonun küçələri Ġraq və Ġngiltərə 

bayraqları ilə bəzədilmiĢdi. Londonun Viktoriya vağzalı bəzədil-

miĢ və təhlükəsizlik tədbirləri görülmüĢdür. Bu vağzal ən möhtə-

Ģəm günlərindən birini yaĢayırdı. Kral V Georq çiynində briqada 

generalı paqonu olan uniforması ilə Viktoriya vağzalında Ġngiltərə-

nin «imtiyazlı qonağı»nı gözləyirdi. Bir müddət sonra qonağı 

gətirən qatar vağzala daxil oldu və dayandı. 
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Ġraq kralı I Feysəl ipək paltarının ətəklərini toplayaraq qatar-

dan endi və özünü ev sahibinin qolları arasına atdı. Bir imperator 

və bir bədəvi Londonun Viktoriya vağzalında qucaqlaĢırdılar. 

Kral V Georq qarĢılanma mərasiminə ailəsi və dövlətin o dövrkü 

bütün hörmətli Ģəxsləri ilə birlikdə gəlmiĢdi. Bu bəlkə də ingi-

lislərin tarixində misli görünməmiĢ bir qarĢılanma mərasimi idi. 

QarĢılayanlar arasında Ġngiltərənin baĢ naziri Mc.Donald və 

xarici iĢlər naziri Con Simon da var idi. Viktoriya vağzalı ingilis 

əsilzadələrinin hamısını bəlkə də ilk dəfə bir arada görürdü. Bütün 

bunları bir araya gətirən və sadə bir çöl bədəvisini qarĢılamağa 

məcbur edən güc yalnız neft idi. Neft əzəmətli Ġngiltərə kralı və 

Böyük Britaniya imperatorunu bir Ģeyxin önündə əyilməyə məcbur 

etmiĢdir. Bəli, Ġngiltərə kralı V Georq Ġraq kralı Feysəlin önündə 

əyilmiĢdi, ancaq əyilən baĢ neft üzündən dünyanı idarə edən bir 

imperiyanın baĢı olduğunu da heç bir zaman unutmurdu. 

Ġraq kralı Feysəl Londonda qaldığı müddətdə neft istehsalçıları, 

xüsusilə Deterdinqlə də görüĢdü. Kral müzakirələrdən çox razı idi. 

Çünki istədiyi faizi almaq üçün israrı nəticə vermiĢ, yəni Ģəxsən 

Deterdinq neftdən aldığı 25%-i 40%-ə çatdıracağını vəd etmiĢdi. 

Müzakirələr müsbət Ģəkildə nəticələnincə bir neçə gün Lon-

donda qalan kral Feysəl «The Irak Petroleum Company»nin də-

vəti ilə Cenevrəyə getdi. 

Feysəl Cenevrəyə çatdığı zaman burada onu Deterdinqin hə-

diyyə etdiyi bahalı bir avtomobil gözləyirdi. Bu hədiyyə və Deter-

dinqin «incəliyinə» kral heyran qalmıĢdı. Uzun müddət orada qa-

lan kral Feysəl hər gün bu avtomobillə Ģəhərin görkəmli yerlərini 

gəzərək min bir gecə nağıllarındakı Ģahzadələr kimi yaĢayırdı. 

Onun bu həyatı 1933-cü il sentyabrın 7-ə qədər davam etdi. Həmi-

Ģəki kimi gəzməkdən qayıdan kral mehmanxanaya daxil olur və öz 

otağına çəkilərək onu heç kəsin narahat etməməsini əmr edir. 

Kralın belə uzunmüddətli istirahəti mehmanxana müdiri Eq-

qymannı narahat edir və ona telefon etməyi qərara alır. Telefona 

cavab verilmədiyini görən mehmanxana müdiri kralın qaldığı orta-

ğa girir və onu yerdə ölmüĢ vəziyyətdə görür. O, dərhal vəziyyəti 
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məhəlli hökumət orqanlarına bildirir. Dərhal həkimlər gəlir və təh-

qiqat aparılır. Səhəri gün rəsmi orqanların apardığı təhqiqatın nəti-

cəsi «Kral Veysəl avtomobili çox sürətlə sürdüyünə görə ürə-

yinin təzyiqi artmıĢ və bu da onun ölümünə səbəb olmuĢdur» 
məzmunlu raportla ictimaiyyətə çatdırılmıĢdır. 

Bundan sonra ortada Ġraq kralı I Feysəlin ölümünə dair Ģübhə-

li fikirlər dolaĢmağa baĢladı. Buna səbəb elə həmin gün hadisədən 

bir neçə saat sonra kralı ölmüĢ vəziyyətdə ilk dəfə görən mehman-

xana müdiri Eqqymannın da qəflətən vəfat etməsi olmuĢdur. 

Ortaya belə bir sual çıxır: Kral I Feysəl ilə mehmanxana mü-

diri Eqqymannın ölümü bir təsadüfdürmü? Bəlkə də bir təsa-

düfdü, bəlkə də təsadüf deyil. Çünki kralın ölümü ətrafında dola-

Ģan rəvayətlər bizi bir cinayət ehtimalı üzərində durmağa məcbur 

etməkdədir. Yenə iddia edilə bilər ki, neft istehsalçılarının çalıĢma 

üsullarını bilənlər bir kralın və arxasınca da bir mehmanxana mü-

dirinin ölümünü belə asanlıqla təsadüflərə bağlaya bilməzlər. 

ĠĢin əsas məzmunu aĢağıdakı kimi idi. Kral Feysəl əcəli ilə ölmə-

miĢdir, öldürülmüĢdür. Həmçinin mehmanxana müdiri Eqqymann 

da neft istehsalçılarının qurbanlarından biri olmuĢdu. 

Bəs əsl qatil kimdir? Əsl qatil Ģübhəsiz Ģəxsən mehmanxana 

müdiri Eqqymanndı. Bu xüsusi aydınladacaq dəlil, neft istehsalçısı-

larının insan həyatına dəyər vermədikləri minlərcə, on minlərcə mi-

saldır. Çünki neft istehsalçıları bir insanı ortadan qaldırmaq istədikləri 

vaxt, ona ən yaxın olan insanı tapırlar və iĢlərini gördürdükləri insanı 

da məhv etməyə çalıĢırdılar. Onlar üçün bu tip insanları tapmaq və 

hər hansı bir cinayəti törətməyə məcbur etmək çətin deyildi. 

Ġraq kralının ölümü bütün Ġraqda günlərlə davam edən bir ma-

təm havasının əsməsinə yol açmıĢdı. Ancaq dövlət dövlətdi. Kral 

öldü, yaĢasın yeni kral. Bəli yeni kral taxta keçmiĢdi və yaĢayacaq-

dı. Ancaq nə qədər? Bax bunu heç kəs bilə bilməzdi. 

Ölən kral I Feysəlin oğlu Qazi atasından qalan taxta Ġraq kralı 

I Qazi kimi oturmuĢdu. Ancaq, zavallı Qazinin də Ģansı uğurlu 

olmamıĢ, yəni atasının ölümündən beĢ ildən sonra dünyanın yeni 

dünya müharibəsinə hazırlaĢdığı bir dövrdə almanlara meyl etməsi 
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siyasətinin qurbanı olmuĢdur. O, da eynilə atası kimi neft istehsal-

çılarının ona hədiyyə etdikləri avtomobili Bağdad ətrafında gəzər-

kən bir dirəyə çırparaq ölmüĢdür. 

Nuri Səid paĢa hökumətinin rəsmi raportuna görə kral bir 

avtomobil qəzasında həlak olmuĢdur. Ancaq iĢin əsli heç də Nuri 

Səid paĢa hökumətinin Ġraq xalqına bildirdiyi kimi deyildi. Çünki 

Ġraq kralı I Qazi baĢına arxadan vurulan bir əĢya ilə öldürülmüĢdü. 

Kralın öldürülməsi hadisəsini bütün Ġraq xalqı bilsə də heç kəs 

Nuri Səid paĢanın qorxusundan dillə gətirə bilmirdi. Çünki artıq 

Ġraq Nuri Səid paĢanın sərt yumruğu altında əzilən bir əsirlər 

düĢərgəsinə çevrilmiĢdi. 

Osmanlı Ġmperiyasında təhsil almıĢ və leytenat rütbəsində türk 

ordusunda 1915-ci ilə qədər yüzbaĢı kimi qulluq etmiĢdir. O, istər 

təhsil illərində, istərsə də qulluq etdiyi zaman alman nizam-intiza-

mı altında yaĢamıĢdır. Ancaq o almanların müttəfiqləri olan türklə-

rə qarĢı necə münasibət bəslədiklərini yaxından bilir və onlara 

nifrət edirdi. 

Bunun əksinə olaraq Qazi Almaniya heyranı idi və Hitlerə pə-

rəstiĢ edirdi. Bundan baĢqa kral Qazi sonradan bir hökumət çevri-

liĢi ilə Ġraqda idarəetməni əlinə alan RəĢid Əli əl-Ceylaniyə də 

rəğbət bəsləyirdi. 

Nuri Səid paĢanın öldürülənə qədər sədaqətlə xidmət etdiyi 

Entelijans Servis ilə Ġngiltərə Dəniz BĠrinci Lordluğunun neft 

mənfəətləri, kralın bu siyasəti ilə təhlükə altına düĢürdü. Buna im-

kan vermək neftin bir gün almanların əlinə keçməsi deməkdi. Neft 

ingilislərdən baĢqa heç bir dövlətə verilə bilməzdi. 

Nuri Səid paĢa bu əmri aldıqdan sonra kralla bir neçə dəfə bu 

mövzu ətrafında ciddi söhbətlər aparmalı oldu. Hətta kralı hədələdi də. 

Zavallı Qazi bilmirdi ki, bu hərəkət ölümü ilə nəticələnəcəkdir. 

Yəni Nuri Səid paĢanın hazırladığı bir sui-qəsdin qurbanı olmuĢdur. 

Beləliklə, ingilislər tərəfindən əvvəl Versalda, sonra Lozanna-

da varlığını ortaya qoyduqları bir neft dövləti olan Ġraqın iki kralı, 

ata və oğul beĢ il ara verməklə o biri dünyaya göndərildilər. 
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ORTA ġƏRQDƏ BÖHRANLI ĠLLƏR VƏ 

ĠRAN NEFTĠ ƏTRAFINDA MÜCADĠLƏ 

 

 

Ġkinci Dünya müharibəsi baĢa çatdıqdan sonra Orta ġərq döv-

lətləri neftin müharibədəki əhəmiyyətini gördükdən sonra qiy-

mətini anladılar və siyasətlərini ona uyğun qurmağa çalıĢdılar. 

Orta ġərqdə, Ġranda 1907 və Ġraqda təxminən 1905-ci illərdə baĢ-

layan neft mücadiləsindən sonra 1914-cü ildə baĢ verən Birinci 

Dünya müharibəsinin sonunda dağılan Osmanlı Ġmperiyasının əski 

torpaqları üzərində qurulan dövlətciklərin çox hissəsi neft dövləti idi. 

Səudiyyə Ərəbistanı dövləti 1950-ci ildə “Aramco” neft Ģirkəti 

ilə bağladığı bir müqaviləyə görə bu Ģirkətin Səudiyyə Ərəbistanı 

torpaqlarından əldə etdiyi neftdən əvvəlcə bu dövlətə verdiyi 25% 

hissəsini 50%-ə çatdırmıĢdı. Səud ibn Əbdüləziz bu iĢi kərə yağın-

dan tük çəkər kimi bacarmıĢdı. Təbii ki, onun bu hərəkəti o biri döv-

lətlərə də təsir etmiĢdir, yəni onlar da ərazilərində fəaliyyət göstərən 

neft Ģirkətlərindən onlara verilən hissələrin miqdarını artırmağı tələb 

etmiĢdilər. Bu dövlətlər arasında Ġraq da var idi. 

Nuri Səid paĢa kral I Qazini ortadan qaldırdıqdan sonra Ġra-

qa tamamilə hakim olmuĢdu. Artıq Naib Abdulla ovcunun içində 

idi. Naibin qadınlara düĢgünlüyü və israfçılığı Nuri Səid paĢanı 

Ġraqda ciddi intizam yaratmağa məcbur etdi. Sonra Nuri Səid paĢa 

Amerikaya diqqətini artırmağa baĢladı. O, Ġkinci Dünya müharibə-

sindən sonra Ġngiltərənin cahanĢümul bir imperiya olmaqdan çıx-

dığına və yerini Amerikaya verdiyini hiss edirdi. 

Nuri Səid paĢa kürəyini dünyanın bankiri rolunu oynayan 

Amerikaya dayıdığı təqdirdə Ġngiltərəyə də bəzi təkliflər edə bilə-

cəyinə inanırdı. Həmçinin 1948-ci ildən sonra ingilislərin bu əski 

adamı yavaĢ-yavaĢ istiqamətini Amerikaya doğru çevirməyə baĢla-
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mıĢ, ancaq bu arada ingilislərə də diqqətini azaltmamıĢdır. Nuri 

Səid paĢanın bu hərəkəti ingilislərin gözündən yayınmamıĢdır. 

Artıq ingilis neft istehsalçıları Nuri Səid paĢanı yenisi ilə əvəz 

etməyin vacibliyini düĢünürdülər. Ancaq bu yeni adamı da ortaya 

çıxarmaq istəmirdilər. Onlar, yəni ingilis neft istehsalçıları Orta 

ġərqdəki hadisələrin qarıĢmasında özləri üçün istifadə etməyi dü-

Ģünürdülər. Gələcəkdə cərəyan edəcək hadisələr ingilislərin bu 

görüĢlərində nə qədər haqlı olduqlarını ortaya qoyacaqdı. 

Nuri Səid paĢa bu yeni amerikanofil siyasəti yürütməsindən 

üç il sonra, yəni 1951-ci ildə ingilislərlə ilk neft müzakirələrinə 

baĢladı. Nuri Səid paĢa ingilislərdən “Aramco” Ģirkəti ilə Səudiy-

yə Ərəbistanı arasında bağlanan yeni neft müqaviləsindəki maddə-

lərə oxĢar bir imtiyaz tələb etdi. Yəni, Nuri Səid paĢa ingilislər-

dən – «The Irak Petroleum» Ģirkətindən Ġraq dövlətinə verilən 

25% hissənin 50%-ə çatdırılmasını istədi. 

Ġngilislər Nuri Səid paĢanın bu təklifinə nə «bəli», nə də 

«xeyr» dedilər. Ancaq ona müəyyən xəbərdarlıq etdilər. Nuri Səid 

paĢa bu təklifinin üzərində çox ciddi dayanmadı. O, ingilislərin o 

dövrdə düĢdüyü vəziyyəti düzgün dəyərləndirə bilmədi. Ġranda 

ruslar və amerikalılarla rəqabət aparan ingilislər çızılmaz vəziy-

yətdə idilər. Bunlarla bərabər Nuri Səid paĢa Orta ġərqdə Enteli-

jans Servis ilə neft istehsalçılarının nə qədər güclü olduqlarını bilir 

və onlardan qorxurdu. Eyni zamanda «The Irak Petroleum Com-

pany” da Ġraqda hər hansı bir dəyiĢiklik etməyəcəyini bildirdi. 

Nuri Səid paĢa bu xəbərdarlığı hədə kimi qəbul etdi. 

Ġkinci Dünya müharibəsinin baĢa çatmasından beĢ il keçməsinə 

baxmayaraq dünyada hələ sülh bərqərar olmamıĢdı. 1945-ci ildə 

qurulmuĢ BirləĢmiĢ Millətlər TəĢkilatı ilə dünya iki ayrı bloka ay-

rılmıĢdı. Bloklardan biri dəmir pərdə, o birisi isə azad millətlər ad-

lanlırılırdı. Dəmir pərdə ölkələri Rusiyanın, azad millətlər isə Ġngil-

tərənin, Amerikanın və Fransanın təmsil etdiyi blokun ətrafında top-

laĢmıĢdılar. Dünyanın siyasi vəziyyəti bu idi. Ancaq, həqiqətdə, yə-

ni azad ölkələri Ġkinci Dünya müharibəsində qələbəyə çatdıran neft 

mücadiləsində isə bu cəbhələr dəyiĢik bir mahiyyət ərz edirdilər. 
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Rusiya-Amerika birliyi yenidən Ġngiltərəyə qarĢı hərəkətə keç-

miĢ və neft ətrafında qorxunc bir mücadilə baĢlamıĢdı. Yalnız, 

«Standard Oyl» Ġngiltərəyə qarĢı apardığı bu mücadilədə Ame-

rika hökumətini ortaq edə bilməmiĢdi. Prezident Ruzvelt zama-

nında yaranmıĢ rus-amerikan dostluq və iĢbirliyi prezident Tru-

menin yeni siyasəti ilə iflasa uğramıĢdı. Amerika hökumətindən 

dəstək görməyən «Standard Oyl» Ġngiltərəyə qarĢı apardığı mü-

cadilədə tək qalmıĢdı. Ruslar «Standard Oyl»un onlarla olan gizli 

münasibətlərindən faydalanaraq Orta ġərqdə yeni və təhlükəli mü-

cadiləyə baĢlasmıĢdılar. Sovet agentləri Ġran, Ġraq, Türkiyə, Səu-

diyyə Ərəbistanı və Misirdə çox ciddi bir Ģəkildə çalıĢırdılar. 

Ġkinci Dünya müharibəsinin son səhifəsi olan Yaponiyanın 

məğlubiyyətindən bir il keçməmiĢ Rusiyanın Orta ġərqdə və bu 

arada Türkiyədəki agentləri Moskvaya göndərdikləri raportlarda 

vəziyyətin sovetlərin lehinə inkiĢaf etdiyini bildirir və dövləti ciddi 

addımlar atmağa məcbur edirdilər. 

Rusiya Ġkinci Dünya müharibəsinin qalib dövlətlərindən biri 

olaraq Orta ġərqə, xüsusilə də isti dənizlərə çıxmağı planlaĢdırırdı. 

Çar Rusiyasının varisi olan Sovet Rusiyasını Ağ dənizə çıxmasına 

mane olan dövlət Türkiyə idi. O, Türkiyəni bitərəfləĢdirmək üçün 

1947-ci ildə bir nota ilə Kars, Ərdahan və baĢqa bölgələrin ona 

verilməsini tələb etdi. Rusiyanın bu hərəkəti beynəlxalq aləmdə 

çox təəccüblə qarĢılandı. Bu tələb qarĢısında sarsılmayan Türkiyə 

verilən notaya sərt cavab verməklə məsələni həll etmiĢ oldu. 

Rusiya Türkiyədən bu dərsi aldıqdan sonra siyasi istiqamətini 

baĢı daxili iĢlərinə qarıĢmıĢ Ġrana yönəltdi. Ġran Rusiya üçün uyğun 

bir ölkə idi. Ancaq burada da Rusiyanın rəqibi daima ingilislər, xü-

susilə də «Royyal Datç-ġell Qrup»un rəhbəri Deterdinq olmuĢdur. 

Rusların bu qərarı Ġran üçün yeni bəlalar, problemlər yarada-

caqdı. 1907-ci il inqilabı zamanı Ġran iki nüfuz dairəsinə bölünsə 

də sonra güc-bəla ilə bu böhrandan xilas ola bilmiĢdi. 

Ġran üçün ikinci problem 1925-ci ildə meydana gəldi. Ġran or-

dusu zabitlərindən, indiki Ģahın atası mayor Rza Pəhləvi Ġran taxt-

tacının sahibi olan Qacarlara qarĢı üsyan edərək bu türk xanədanını 



 185 

hakimiyyətdən zorla kənarlaĢdırdı. Mayor Rza Pəhləvinin Ġranın 

Ģahı olaraq siyasət səhnəsinə çıxmasından sonra ölkədə cərəyan 

edən hadisələr əhalinin xeyrinə olmadı. Ġranın baĢına gələn bütün 

bu fəlakətlər və müsibətlərin səbəbi neft idi. 

Ġran üçün üçüncü problem Ġkinci Dünya müharibəsi zamanı 

yaranmıĢdı. Bədbəxt Ġran ingilis-rus müqaviləsinə uyğun olaraq iki 

nüfuz dairəsinə ayrılmıĢdı. Yəni ölkənin Ģimalına ruslar, cənubuna 

isə ingilislər nəzarət etməyə baĢlamıĢdılar. Müharibə zamanı bir 

nəzarət olaraq meydana çıxan bu müvəqqəti iĢğal, müharibə bitər-

bitməz baĢa çatdı. Yəni ingilislər tutdluqları ərazilərdən çəkildilər. 

Ancaq ruslar tutduqları torpaqlardan çıxmaq istəmirdilər. Ġran 

üçün çox üzücü və uzun müzakirələrdən sonra ruslar da çıxmağa 

razı oldular. Onlar gələcəkdə Ġranda yenidən nüfuz sahibi olmaq 

üçün yerli əhalidən təĢkil olunmuĢ bir təĢkilat formalaĢdırdılar. 

Onlar nəyin bahasına olursa-olsun ingilislərə verilmiĢ neft imti-

yazını ləğv etdirib öz əllərinə keçirmək niyyətində idilər. 

Ruslar Ġranı tərk etdikdən sonra orada yaratdıqları təĢkilatla 

birlikdə onlara bağlı agentlər qızğın fəaliyyətə baĢladılar. Bu fəa-

liyyətlərin nəticəsi olaraq Ġranda 1950-ci ildə gələcəkdə baĢ verə 

biləcək prosesin baĢlanğıcı mahiyyətində kiçik hadisələr meydana 

gəldi. Bu hadisələr Ġranın daxili quruluĢu baxımından heç də xoĢ 

niyyətli deyildi. 

Neft üzündən Ġran açıqca hədələnirdi. Bu hədələr isə Ġranda 

ardıcıl olaraq hökumət böhranları yaradırdı. 

Ġranılalır Amerika siyasətinin və Rusiyanın təzyiqi ilə ingilis-

lərlə özlərinə verilmiĢ olan imtiyaz anlaĢmalarını yenidən gözdən 

keçirmək və yeni dövrün tələblərinə uyğun tənzimləmək üçün neft 

müzakirələrinə baĢlamıĢdılar. 

1950-ci ildə baĢlayan bu müzakirələr təəssüf ki, ümidverici de-

yildi. Müzakirələr uzansa da, heç bir anlaĢma əldə olunmurdu. Və-

ziyyətin belə alınmasına ruslar səbəb olmuĢdular. Ancaq ruslar 

üzdə görünməsələr də pərdə arxasından agentləri və qurduqları Tu-

də Partiyasında təĢkilatlanmıĢ kommunistlərin vasitəsilə mövcud 
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hökuməti təzyiq altında saxlayırdılar. Demək olar ki, ruslar Ġranda 

arzuladıqlarını asanlıqla həyata keçirə bilirdilər. 

Neft istehsalçıları ilə Ġran hökuməti arasında bir müqavilənin 

bağlanacağı ümid edildiyi anda gözlənilmədən elə bir hadisə baĢ 

verirdi ki, müzakirələr dayandırılır və bir müddət snra yenidən 

baĢlayırdı. 

Elə anlaĢılırdı ki, ruslar Ġranda daimi bir hökumətin fəaliyyət 

göstərməsini istəmirdilər. Onlar bütün bu oyunları da Xuzistan 

əyalətində və Abadanda olan neft üçün edirdilər. 

Ruslar Ġranı narahat edən hadisələrin tərtibçiləri olan agentləri 

təəssüf ki, Ġranda fəaliyyət göstərən hökumətlər ilə müxtəlif ta-

rixlərdə bağladıqları müqavilələrlə bu məmləkətə soxaraq onları 

mütəxəssis adı ilə rəsmiləĢdirmiĢdilər. Elə buna görə də rus agent-

ləri Ġranda sərbəst hərəkət edə bilirdilər, yəni Ġranla Ġngiltərə ara-

sında gedən neft müzakirələrini pozurdular. 

1951-ci ildə Ġranda general Razmara baĢ nazir idi. O, sözünə 

düz və namuslu bir Ģəxs olmaqla qərbpərəst idi və ruslara nifrət 

edirdi. Neft müzakirələri uğursuzluqla nəticələnəndən sonra ingi-

lislər baĢ nazir olan generalın Ģəxsində neft məsələsində bir anlaĢ-

maya nail olacaqlarına ümid edirdilər. Elə bu məqsədlə də onlar 

təkrar müzakirələrə baĢlamağa təĢəbbüs etdilər. Generalın özü də 

ingilislərlə dil tapmağın tərəfdarı idi və onların təklifini məmuniy-

yətlə qəbul etdi. 

O, neftin necə təhlükəli bir maddə olduğunu da çox yaxĢı 

bilirdi və neftin kiçik dövlətlər tərəfindən istehsal edilə biləcəyinə 

inanmırdı. General bu iĢin ancaq beynəlxalq trestlər tərəfindən 

görülə biləcəyi fikrinin tərəfdarı idi. Bu səbəblə də ingilislərlə 

anlaĢmaq üçün təklifi qəbul etmiĢdi. 

«Anglo Persian» Ģirkəti ilə Ġran hökuməti arasındakı neft mü-

zakirələri dostanə bir Ģəraitdə baĢladı. Ġran da, «Anglo Persian» 

Ģirkəti də uzun sürən müzakirələr zamanı bir-birilərinə hörmətlə 

yanaĢdılar. Müzakirələr demək olar ki, baĢa çatmıĢdı. Tərəflər 

bağlanacaq müqaviləni xırda detallarına qədər dəqiqləĢdirmiĢdilər. 

Sadəcə kiçik bir-iki məsələ qalmıĢdı. 



 187 

Ġranın istədiyi olmuĢdur, yəni «Anglo Persian» Ģirkəti istehsal 

edilən neftin 50%-ni Ġrana verməyi qəbul etmiĢdi. Bu nəticə Ġran 

üçün fövqəladə bir nəticə idi. Əsasən bu günə qədər neft isteh-

salçıları ilə Ġran hökumətləri arasında cərəyan edən müzakirələrdə 

iranlılar bundan böyük bir hissə tələb etməmiĢdilər. General Raz-

mara neft istehsalçıları ilə olan ixtilafın həll edilməsindən razı idi 

və müqavilənin imzalanmasına hazırlaĢırdı. Müzakirələr getdiyi 

müddətdə Rusiyanın Ġranda yaratdığı təĢkilat və agentləri də bu 

imzalanacaq müqavilənin əleyhinə qızğın təbliğat aparırdılar. 
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 «Anglo Persian» Ģirkəti ilə Ġran hökumətinin neft müzakirələ-

rinə baĢladıqları zaman ruslar da hərəkətə keçmiĢdilər. Rusiyanın 

Ġrandakı mütəxəssis agentləri Ġran ilə neft istehsalçıları arasında 

davam edən müzakirələrin əleyhinə təbliğatlar aparmaqdan da çə-

kinmirdilər. Bu zaman rus qızılı böyük rol oynamıĢdır. Tudəçilər 

ciblərindəki rus qızılları ilə məmləkətin altını üstünə çevirirdilər. 

Onlar «Anglo Persian» Ģirkəti tərəfindən Ġrana verilən 20% his-

sənin artırılmasını istəyir və əllərindəki imkanlardan var qüvvələri 

ilə istifadə edirdilər. 

Onlar ingilislərin Ġranın tələb etdiyi neft hissəsinin artırılması 

təklifini qəbul edəcəklərini bir an da ağıllarına gətirməmiĢdilər. 

Ruslar müzakirələrin Ġranın xeyrinə müsbət nəticələnəcəyini bilən-

də Tudə Partiyasını və Fədai Ġslam TəĢkilatını hərəkətə keçirdilər. 

Ġranda yeni bir təbliğat baĢladı. Təbliğatın əsas mövzusu neftin 

milliləĢdirilməsi idi. Rusların yeni neft siyasətlərini ifadə edən 

“MilliləĢdirmə” parolu bütün Ġranda misli görünməmiĢ bir təbliğat 

qasırğası halında əsdi. Bir müddət sonra Ġranın bir çox ərazisini 

nümayiĢlər bürüdü. Xalq bir ağızdan neftin milliləĢdirməsini tələb 

edirdi. Ruslar bu nümayiĢlərlə kifayətlənməyərək ölkənin hər ye-

rində xalqı Ġngiltərənin, «Anglo Persian” neft Ģirkətinin Ġran 

hökumətinin əleyhinə qaldırmağa çalıĢırdılar. Artıq vəziyyət o də-

rəcəyə çatdı ki, hökumət bağlanacaq müqavilənin imzalanmasını 

xalqın sakitləĢəcəyi vaxta qədər təxirə saldı. 

Ruslar talesiz Ġranı çox uyğun Ģərtlərlə imzalamağa müvəffəq 

olacağı bir anlaĢmadan və mənfəətdən məhrum etməklə kifayətlənmir 

və bu məmləkətin baĢına yeni-yeni bəlalar gətirməyi planlaĢdırırdı. 
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Neft müzakirələri hər iki tərəfin də arzusu və istəyi ilə xalqın 

sakitləĢməsindən sonra təkrar davam etdirilməsi qərarına baxma-

yaraq, Ġranda hadisələr daha da gərginləĢirdi. 

Tudə Partiyası ilə Fədai Ġslam Cəmiyyəti açıqca meydan oxu-

yur və hökuməti və Ģahı hədələyirdilər. Hər iki təĢkilat baĢ nazir, 

general Razmaranı özlərinin düĢməni elan etmiĢdilər. 

Ġranda rusların istədikləri vəziyyət meydana gəlmiĢdi. Enteli-

jan Servis və Deterdinq də Ġranda öz iĢlərini görürdülər. Ölkədə 

vəziyyətin belə məqama çatdığını görən baĢ nazir, general Raz-

mara sərt tədbirlər görməyə baĢladı. Yəni Tudə Partiyasının və 

Fədai Ġslam Cəmiyyətinin liderlərini həbs etməyə məcbur oldu. 

Buna baxmayaraq nümayiĢlərin qarĢısı alına bilmədi. Həbslər 

davam etdikcə bu iki təĢkilat yeni-yeni nümayiĢlər tərtib edirdilər. 

Hadisələrin belə davam etməsi gələcəkdə nə vaxtsa qan tökülə 

biləcəyindən xəbər verirdi. 1951-ci il martın 7-də partlayan bir 

tapança bu qanın axmasına səbəb oldu. Yəni general Razmara 

Fədai Ġslam Cəmiyyətinin 25 yaĢlı üzvü Abdulla RastəĢar adlı bir 

gəncin atdığı güllə ilə öldürüldü. 

Bütün Ġran mətbuatı ilə birlikdə dünya mətbuatı da bu mənfur 

və iyrənc cinayətdən bəhs edən məqalələr çap etdirdi. Onlar bu 

yazılarla cinayəti protest etsələr də nəticə dəyiĢmədi. Yəni neft bir 

dövlət xadiminin də baĢını yedi və arxasında gözləri yaĢlı bir cə-

miyyət buraxdı. 

Neft kralları cahanĢümul hala gətirdikləri neft üzündən durma-

dan cinayətlər törədir, dövlətlərin daxili iĢlərinə müdaxilə edir və 

bəzən də onlara boyun əyməyən dövlətlərdə istədikləri anda inqi-

lablar və hökumət çevriliĢləri meydana gətirirdilər. 

Ġrandakı son hadisə də bunlardan biri idi və Ġran dramı yeni 

baĢlayırdı. ġah Razmaranın qətlindən sonra baĢ nazir postuna 

Ġranın çox dəyərli dövlət xadimlərindən biri olan Hüseyn Alanı 

gətirdi. Yeni baĢ nazir dərhal bu cinayətlə əlaqəsi olan bir çox 

Ģəxsləri həbs etdirdi. Hökumət gördüyü sərt tədbirlərlə nümayiĢ-

lərin qarĢısını yenə də ala bilmədi. 
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Tehrandakı ingilis səfirliyi isə hadisələri çox soyuqqanlıqla 

izləyirdi. Ancaq vəziyyət o dərəcəyə çatdı ki, Tehrandakı ingilis 

səfiri Ġran hökumətinə sərt nota verməyə məcbur oldu. 

Ġngilislər Tehran hökumətinə verdikləri bu notada ingilislər 

əleyhinə olan nümayiĢlərin dərhal dayandırılmasını tələb edirdilər. 

Ancaq hökumət numayiĢlərin qabağını almaqda aciz idi. Buna 

baxmayaraq ingilislərin notasına yumĢaq dillə qələmə alınmıĢ bir 

notada hadisələrə nəzarət ediləcəyinə və vəziyyətin normal-

laĢdırılacağına söz verilirdi. 

Ölkənin çox hissəsində nümayiĢlər dayandırılsa da Tehranda 

davam edirdi. Artıq əyalətlərdə bir aya yaxın idi ki, vəziyyət nor-

mal idi. 1952-ci il aprelin 11-12-də nümayiĢlər dalğası Ġranı yeni-

dən bürüdü. Bu zaman nümayiĢçilər ideoloji niyyətlərini açıq Ģə-

kildə bildirməkdən də çəkinmirdilər. O tarixə qədər keçirilən nü-

mayiĢlərdə özlərini gizlədən kommunistlər artıq ortaya çıxaraq ha-

disələri bir kommunist hərəkatı halına gətirmiĢdilər. 

Hökumət özünü itirmiĢdi. Hökumətin əlində bu hadisələrin ar-

xasında Tudə Partiyasının durduğunu müəyyən edən bir çox sü-

butedici sənədlər var idi. Buna baxmayaraq hökümət lazımi təd-

birlər görməyə cəsarət etmədi. BaĢ nazir Hüseyn Ala hər hansı 

artıq bir hərəkətin ölkədə vətəndaĢ müharibəsinə səbəb ola biləcə-

yini bilirdi. 

Kommunist hərəkatının baĢladığı tarixdən iki gün sonra Ġran 

üçün fəlakətli bir hadisə baĢ verdi. O tarixə qədər hər cür nümayiĢ 

və etirazlardan kənarda qalan Abadanda da iğtiĢaĢlar baĢladı. Xalq 

ilə polis arasında baĢ verən toqquĢmada iki ingilis və bir italyan 

texniki və altı iranlı fəhlə həlak oldu. 

Ġranın neftayırma zavodlarının əsas mərkəzi olan Abadanda da 

nümayiĢlərin Ģiddətlənməsi ingilisləri narahat etməyə baĢladı. 

Ġngiltərə Dəniz Birinci Lordluğu və Entelijan Servis onlara aid 

olan neft məntəqələrini qorumaq üçün gördükləri tədbirləri dünya 

ictimaiyyətinə bildirdilər. 

Dəniz Birinci Lordluğu nefti qorumaq üçün hərbi gəmilərini 

həmiĢəki kimi yenə də neft istehsalçılarının əmrinə verdi. Bu neft 
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istehsalçıları mənfəətləri təhlükə altına düĢdüyü zaman dünyanı 

atəĢə qalamaqdan, donanmaları, orduları və minlərlə təyyarədən 

ibarət aviasiyalarını hərəkətə gətirməkdən də çəkinməzlər. 

Bax Ġran məsələsində də belə oldu, yəni ingilislər hərbi gə-

milərini yenə də hərəkətə gətirdilər. Tarix yenə təkrar olunurdu. 

1921-ci ildə ingilislər Kostarika neftini ələ keçirmək üçün 

Amerika ilə mücadilə apardığı zaman donanmalarını səfərbər etdi-

yindən Amerika boyun əyməyə məcbur olmuĢdur. 

Ġndi də belə olur, yəni «Wild Goose», “Flamengo”, “Gam-

bia”, “Mauritius” və “Euryalus” adlı gəmilər bazalarından çıxa-

raq Abadana tərəf hərəkət etdikləri vaxt Ġngiltərənin xarici iĢlər 

naziri Herbert Morrison parlamentin aĢağı palatasında Ġranda baĢ 

verən hadisələrə dair etdiyi çıxıĢında aĢağıdakıları demiĢdir: 

«Ġranda baĢ verənlərə seyrici qala bilmərik. Bu səbəblə Aba-

dana getmək əmrini almıĢ ingilis donanmasına mənsub gəmi-

lərdən ayrı olaraq lazım gələrsə yenilərini də göndərəcəyik. 

Ġngiltərə hökuməti Abadandakı ingilis mənfəətlərini qoru-

maq üçün Ġran hökümətinin əlindən gələn tədbirləri görəcəyi-

nə inanır. Ġrandakı ingilis təbəələrinin məruz qalacağı təzyiqlə-

rə görə Ġran hökuməti məsuliyyət daĢıyacaqdır». 

Ġngiltərə hərəkətə keçmiĢdi. QarĢıya aĢağıdakı suallar çıxır: 

Ġngiltərə xarici iĢlər naziri Herbert Morrison nə demək istəyir-

di? O göndərilən gəmilərə yenilərini də əlavə edəcəyiz deyər-

kən kimi hədələyirdi? Ġranımı? Ġran bu ağır hədəyə dəyərmi? 

O kiçik və zəif bir dövlətdi. O halda bu sözlər kimə, hansı 

dövlətə aiddir? 

Əsas həqiqət Ġngiltərənin hədələdiyi dövlət Rusiya ilə Amerika 

və onun arxasındakı «Standard Oyl» neft tresti idi. Heç vaxt 

Ġngiltərə Ġran neftinin əlindən çıxmasına razı ola bilməzdi.  

Ġngilis neft mənbələrini tədqiq edənlər Ġngiltərənin qüdrətinin 

bu xam maddəyə, yəni neftə minnətdar olduğunu müĢahidə edirlər. 

Ġngiltərə neft sayəsində dünyanın istədiyi hər hansı bir yerində ar-

zuladığını açıq və ya gizli əldə etməkdə, arzu etdiyi tədbirləri gör-

məkdə özünü, yəni Ġngiltərəni haqlı olduğunu da görürdü. 
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Ġngiltərə hökuməti xarici iĢlər nazirinin ağzı ilə elə bir dillə da-

nıĢırdı ki, bu müraciət formasında və tədbirlərin açıqlanmasında 

adətən bir meydan oxuma, bir müharibə ədası vardı. 

QarĢıya bir sual çıxır: Ġngiltərə həqiqətən Ġran nefti üzün-

dən bir müharibəyə girə bilərdimi? Buna tərəddüdsüz olaraq 

verilən cavab sadəcə olaraq xeyrdən ibarətdir. Çünki Ġngiltərə üçün 

vacib olduğuna inandığımız Üçüncü Dünya müharibəsinin hələ 

vaxtı gəlib çatmamıĢdı. 

Ġngiltərə qorxulu bir qüdrət halına gələn Amerikanın istədiyi 

dərəcədə yorğun düĢmədiyini bilirdi. Halbuki, Amerika Koreyada 

yorulurdu, ancaq Koreyanın Amerikanı yorması o qədər də inan-

dırıcı deyildi. 

Amerikanın gücdən düĢməsi üçün yeni-yeni münaqiĢə cəbhə-

lərinə ehtiyac vardı. 

Ayrıca olaraq Ġngiltərə dənizlərdəki üstünlüyündən istifadə 

edərək Amerikanı millətlərin gözündən salmanın vaxtını gözləyir-

di. Bu Ġngiltərəni Ġranda müharibəyə girməkdən çəkindirən 

səbəblərdən birincisi idi. Ġkinci səbəb isə Rusiya-Ġran və Ġngiltərə 

arasında 1907-ci ildə bağlanan anlaĢma idi. Ġngiltərə bu xüsusu 

nəzərə almaya bilməzdi. Çünki Rusiya dərhal bu müqavilənin 

maddələrinə dayanaraq Ġranın yarısını iĢğal etməsi imkanını əldən 

buraxmazdı. O təqdirdə də Ġngiltərə-Rusiya müharibəsi qaçılmaz 

bir zərurət ola bilərdi və belə bir müharibə isə Ġran neftinin əldən 

çıxması demək olardı. 

Ġngiltərə yaxĢı bilirdi ki, onun Ġrana hər hansı bir müdaxiləsi 

Rsiyanın da hərəkətə keçərək Ġranın bir hissəsini iĢğal edəcəyi ilə 

nəticələnəcəkdi. Bu səbəbdən də Ġngiltərə bir hədələmə yolunu tut-

mağa məcbur oldu. 

Ġngiltərə Ġranda ona məxsus nefti qorumaq üçün Abadana hər-

bi gəmilər göndərirkən «Standard Oyl» Ģirkəti də müəyyən təd-

birlər görməyə çalıĢır. Yəni o dövrdə dünyanın ən məĢhur iqtisad-

çılarından biri olan Maks Thornbourqhun dili ilə ingilislərin Ġran 

nefti uğrunda apardığı mübarizədə tətbiq etdiyi üsulu ağılsızlıq 

adlandırdı. BaĢqası belə bir fikri söyləsə idi, o qədər də əhəmiyyət 
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verilməzdi. Ancaq bu sözləri söyləyən Ģəxs «Standard Oyl of Ka-

lifornia»nın iqtisadi məsələlər üzrə mütəxəssislərindən biri idi. 

Onun bəyanatı açıqca «Standard Oyl»un Rusiya ilə birlikdə 

olduğuna iĢarə idi. QarĢıya belə bir sual çıxır: «Standard Oyl” 

Ġran nefti məsələsində «Royyal Datç-ġell Qrup» Ģirkəti ilə 

qarĢı-qarĢıyamı gəlirdi? Bəli. Amerika irəlidə də göründüyü kimi 

Ġran neftini ələ almağa qərarlı idi və bu yolda bütün imkanlarından 

istifadə etməyə çalıĢırdı. «Standard Oyl» məsələlərə açıqca mü-

daxilə edə bilməsə də, baĢ verən hər bır xırda hadisədən də xeyrinə 

istifadə etməyə çalıĢırdı. Onun mıdaxilə edə bilməməsinə səbəb 

həm müharibə dövründə, həm də 1948-ci ildə ingilislərlə amerika-

lılar arasında on illiyə bağladıqları müqavilə idi. Bunun müddəti-

nin bitməsinə hələ iki il qalırdı. Bu səbəbdən də Thornbourqun 

sözləri o qədər də təsirli deyildi. 

Ġrandakı neft ixtilafı bütün Orta ġərqi hədələyirdi. Ġran höku-

məti çıxılmaz vəziyyətə düĢsə də müəyyən tədbirlər görməyə çalı-

Ģırdı. Kommunistlərin təĢkil etdikləri nümayiĢləri dayandırmağa 

çalıĢsa da istədiyinə nail olmurdu. Belə bir vəziyyət qarĢısında qa-

lan Hüseyn Ala 1951-ci il aprelin 14-də ölkədə fövqəladə vəziyyət 

elan etdi. 

Abadandakı neftayırma zavodlarında çalıĢan 12000 fəhlədən 

9000-i qeyri-qanuni tətillərə qoĢuldu. Bu da neft istehsalının dayan-

masına səbəb oldu. Abadan neftayırma zavodlarında hər gün 18 mil-

yon qallon (1 qallon-4,5 litr) neft istehsalı tətillər üzündən10 milyon 

qallona düĢmüĢdü. Bu rəqəm hər keçən gün azalırdı. Abadanda tətil 

getdikcə artır və küçə nümayiĢləri fasiləsiz davam edirdi. Hətta ara-

sıra nümayiĢçilərlə polis arasında qarĢıdurma da baĢ verirdi. 

1917-ci ildən bəri ilk dəfə meydana gələn bu ciddi vəziyyət 

Ġran hökumətini yeni-yeni tədbirlər görməyə sövq etdi. BaĢ nazir 

Abadandakı vəziyyətə nəzarət etmək üçün oraya qoĢun göndərdi. 

Ancaq qoĢunun Abadana gəlməsi də vəziyyətə təsir etmədi. 

Ġran nefti məsələsi beynəlmiləl siyasətdə təhlükəli vəziyyət 

yaratmıĢdı. Xüsusilə də bu təhlükə Orta ġərq ölkələrində özünü 

daha çox göstərirdi. 1951-ci il aprelin 14-15-də Abadanın küçələ-
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rində nümayiĢçilərlə polis arasında baĢ vermiĢ qarĢıdurmada iki 

nəfər də ölmüĢdür. Neftayırma müəssisələrində çalıĢan 30 nəfər 

amerikalı mütəxəssis də Tehrandakı səfirliklərindən aldıqları təli-

mata uyğun olaraq təcili Abadanı tərk edərək Bəsrəyə getmiĢdilər. 

Ġranda Razmaranın öldürüldüyü günlərdə ortada bir Ģəxsin 

adı daha çox dolaĢırdı. Bu Ģəxsin adı Jeacok idi. Ġngilislər bu Ģəx-

sin bir tudəçi lider olduğunu irəli sürdükləri halda, Fədai Ġslam 

Cəmiyyəti isə onun bir ingilis cəsusu olduğunu söyləyirdilər. Onlar 

bu Ģəxsi Ġranın indiki vəziyyətə düĢməsinin səbəbkarı hesab 

edirdilər. 

Fədai Ġslam Cəmiyyəti «ingilislər bu tətilləri xüsusi olaraq 

təĢkil edirdilər ki, Ġranı istila entmək üçün bəhanələri olsun» 
fikrini irəli sürürdülər: Buna inanmaq mümkündürmü? 

Bu suala ikibaĢlı cavab verilə bilər: Mümkün də ola bilər, 

olmaya da bilər. Ancaq, biz ingilislərin belə bir həssas dövrdə bu 

iĢi görə biləcəklərinə, yəni Ġrandakı tətilləri Ģəxsən onların çıxara 

biləcəklərinə və bu tətillərdən faydalanacaqlarına o qədər də əmin 

deyilik. 

Ġngilislər «Standard Oyl»un təmsilçisi iqtisadçı Thornbour-

qun söylədiyi sözlərə o qədər də əhəmiyyət vermədilər. Ġngilislər 

özlərini çox sakit aparsalar da baĢqa yerdə «Standard Oyl» Ģir-

kətinə bir zərbə vurdular və dünyanın məĢhur generallarından birisi-

ni, bir respublikaçını siyasətdən kənarlaĢdırmağa nail oldular. 

Ġran hökuməti Abadana silahlı qüvvələr göndərdiyi gün Tür-

kiyədə xarici iĢlər naziri professor Fuad Köprülünün rəhbərliyi 

altında Türkiyənin London, Paris və Romadakı böyük elçiləri An-

karada çox vacib bir toplantı keçirirdilər. 

Türkiyə Ġngiltərə-Ġran neft ixtilafından meydana gələn bu və-

ziyyətdə toplantı keçirməyi vacib saymıĢdır. Türkiyə Orta ġərqdə 

həmsərhəd olduğu bir məmləkətdə Rusiyanın törətdiyi hadisələrə 

biganə qala bilməzdi. Bu səbəblə də vəziyyəti ən ciddi Ģəkildə izlə-

mək və siyasətini ona görə qurmaq məcburiyyətində idi. Türkiyə 

Ġran hadisələri ətrafında dünyanın siyasi mərkəzlərində qurulan 
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planları anlamaq, bilmək istəyirdi. Türkiyə Ġrandakı vəziyyətin çox 

ağır olduğunu dərk edirdi. 

Ankaradakı bu toplantının keçirilməsindən bir gün sonra Ġra-

nın baĢ naziri Hüseyn Ala Ġngiltərənin xarici iĢlər naziri Herbert 

Morrisonun parlamentin aĢağı palatasında verdiyi bəyanata cavab 

olaraq: «Ġngilislər hərbi müdaxilə edərlərsə, öz mənfəətləri 

baxımından bu hərəkət ağır bir zərbə olar. Eyni zamanda in-

gilis hökümətinə etimadım vardır. Çünki Ġngiltərənin beynəl-

xalq sülhü təhlükə altına ala biləcək hər cür tədbiri bitərəfləĢ-

dirə biləcəyinə inanıram» fikrini söyləmiĢdir. BaĢ nazir bu bəya-

natı tam zamanında vermiĢdi. O, Ġngiltərənin zor tətbiq etməyəcə-

yini bilirdi. 

BaĢ nazirin bu sözləri də, Amerikanın neft ixtilafının həlli 

üçün atdığı addım da Ġranda vəziyyəti dəyiĢdirmir və gərginlik bü-

tün hiddəti ilə davam edirdi. Bu bəyanatın tək müsbət tərəfi ingilis-

lərin həqiqətən də zor tətbiq etməmələri olmuĢdur. 

Ġrandakı vəziyyət yüksək nöqtəsinə çatdığı zaman Deterdinq 

və ya Entelijans Servis Ġrandakı ixtilaf üzündən Amerikadan yük-

sələn tənqidi səslərə cavab verir və Uzaq ġərqdə bir baĢqa mühüm 

hadisənin baĢ verməsinə səbəb olurdu. Bu hadisə sonralar Ameri-

kanı yerindən oynadaraq prezident Trumeni çox çətin bir vəziy-

yətə salacaqdır. 

Koreyada BirləĢmiĢ Millətlər TəĢkilatında iki bloka ayrılmıĢ 

qüvvələr, yəni kommunistlərlə azad Qərb dövlətləri cəbhəsi qarĢı-

qarĢıya gəlmiĢdi. Koreyada qorxulu bir müharibə davam edirdi. 

BMT-nin ordusu adı altında kommunistlərlə müharibə edən qoĢun-

ların komandanı isə Ġkinci Dünya müharibəsi iĢtirakçısı və Ameri-

ka ordusunun ən yüksək rütbəsi olan beĢulduzlu generalı olan ge-

neral Mak Arturdu. Uzaqgörən bir hərbiçi olan bu general Kore-

yadakı müharibənin tezliklə baĢa çatmasını istəyirdi. O, ġimali 

Koreya qoĢunlarını təmin edən bazaların əsas hissələrinin kommu-

nist Çinin ərazisində və Xan çayı vadisində olduğunu aydın bilirdi. 

Onun fikrinə görə əgər bu təminedici bazalar bombardıman edilər-

sə Koreyadakı bu müharibənin dayandırılması tezləĢərdi. 
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General Mak Artur bu planını hər dəfə VaĢinqtona bildirsə də 

müsbət cavab ala bilmirdi. General bu planın yerinə yetirilməsini 

təkidlə tələb etdiyi vaxtlarda Amerikada, Demokrat Partiyası 

hakimiyyətdə olmaqla bərabər bu partiya «Standard Oyl» Ģirkəti-

nə düĢmən mövqedə idi. Onların düĢmənçiliyinin əlli illik bir tarixi 

vardır. 

1951-ci il aprelin 11-də Amerikada bütün dünyanı heyrətləndi-

rən bir hadisə baĢ verdi. ġəxsən Trumenin imzaladığı və dərhal 

tətbiq etdiyi qərarla general Mak Artur vəzifəsindən azad edilir. 

Trumenin bu qərarı dünyanın böyük siyasi mərkəzlərində, xüsusi-

lə BMT-də maraqla qarĢılanır. Onun bu qərarı siyasi mərkəzlər 

üçün gözlənilməz olur. Bu qərardan sadəcə olaraq bir nəfər təəc-

cüblənməmiĢdi. Bu Ģəxs Deterdinq idi. Çünki Mak Arturun et-

mək istədiyi hərəkətin ağırlığını bilirdi və ingilis diplomatiyasının 

müxtəlif vasitələri ilə bunun gələcəkdə yeni dünya müharibəsinə 

səbəb ola biləcəyini prezident Trumenə çatdırmıĢdır. Bəlkə də 

generalın bu hərəkətinin arxasındakı həqiqi səbəbin «Standard 

Oyl» olduğunu da söyləmiĢdir. 

Amerika da daxil olmaqla baĢqa ölkələrdə də generalın «Stan-

dard Oyl»un toruna düĢdüyü də açıqca yazılmıĢdır. BeĢ ulduzlu 

generalın Respublikaçılar Partiyasına rəğbəti olduğu da hamıya 

məlum idi. Generalın azad edildiyi vaxtlarda Uzaq ġərqdəki Kore-

ya müharibəsi ilə əlaqədar tədqiqatlar aparan respublikaçı senator-

lardan birinin mətbuata verdiyi bəyanat çox maraqlıdır. Bu senator 

bəyanatında generalın azad edilmə əmrini alarkən «Uzaq ġərqdə 

çox mühüm iĢlərim vardı. Ancaq, VaĢinqtona dönmək məcbu-

riyyətində idim. Üçüncü Dünya müharibəsi bu zaman VaĢinq-

tonda baĢ verdi. Orada Trumenlə müharibə etməyə gedirəm» 

sözlərini demiĢdir. Bu senatoru Trumenə qarĢı belə mövqe tut-

masının səbəbi beĢ ulduzlu generalın vəzifsindən azad edilmə-

sidirmi? Xeyr. Bu müharibə qərarının arxasında baĢqa səbəblər 

yatırdı və bu iĢin içində «Standard Oyl» Ģirkətini görməmək 

mümkün deyildir. 
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Amerika da daxil olmaqla dünyanın çox yerində sevilən gene-

ralın vəzifəsindən azad edilməsi vətəni Amerikada çox kəskin re-

aksiyalara səbəb oldu. Trumen də verdiyi qərarı geri götürə bil-

məzdi. 

Uzaq ġərqdə respublikaçı senatorun verdiyi bəyanatdan dərhal 

sonra Trumen əleyhinə nümayiĢlər baĢladı. Bunların ən mühümü 

Amerikanın avtomobil sənayesinin mərkəzi sayılan Detroiddə 

keçirildi. Neft ilə çox sıx əlaqələri olan avtomobil sənayesində be-

lə bir nümayiĢ keçirilməsi isə ayrıca üzərində durulacaq qədər 

mühüm mənalar daĢıyırdı. Trumenin əleyhinə hərəkət o qədər 

geniĢlənmiĢdir ki, Amerikada bir-birinə rast gələn hər kəsin ver-

diyi sual «Amerikanı Trumenmi yoxsa,Atleemi idarə edir? 

məzmunda idi. 

Ġran hadisələrinin ən kritik bir zamanında Trumen Mak Artır 

ixtilafının iç-üzü bacarıldığı qədər gizli saxlanılmağa çalıĢılırdı. 

BeĢulduzlu general Mak Artur məsələsi dünyanı hədələyən 

hadisələrdən sadəcə bir dənəsi idi. Siyasi üfüqlər qara buludlarla 

örtülməyə baĢlamıĢdı. Uzaq ġərqdə Koreya, Hindi-Çində Xo ġi 

Min, yəni Vietkonq, Orta ġərqdə isə Ġran dünya sülhünü hədələyən 

sahələr idi. Bütün bu ərazilər isə siyasətçiləri daima məĢğul edən 

neft sahələrinin ya çox yaxınlığında, ya da içindədirlər. 

Vyetnam «Royyal Datç-ġell Qrup»a məxsus neft sahələrinin 

lap yaxınlığında, Ġran isə hər kəsə məlumdur. 



 198 

 

 

TÜRKĠYƏ ĠRAN MƏSƏLƏSĠNƏ  

MÜDAXĠLƏ EDĠR 

 

 

Ġrandakı hadisələr Türkiyədə diqqətlə izlənirdi. Hadisələrin 

gərgin bir anında Türkiyəyə gözlənilmədən bir qonaq gəldi. Bu 

Ģəxs Ġkinci Dünya müharibəsi zamanı Çörçill hökumətinin hərbi 

naziri olmuĢ Samuel Hoare Belisha idi. O, həm də müharibədən 

sonra Baldivinin baĢ nazir olduğu illərdə S.Ġ.S. deyilən «Special 

Ġntelligence Sestion» kəĢfiyyat idarəsinin əsrarəngiz Ģefi Qeorq 

Cockerillin də ən yaxın dostu idi. 

Samuel Hoare Belisha bütün Ərəbistan yarımadasını, Yuna-

nıstanı gəzdikdən sonra Türkiyəyə gəlmiĢdir. Onun mətbuata ver-

diyi bəyanata görə Türkiyəyə gəliĢinin heç bir rəsmi mənası yoxdur. 

Sadəcə olaraq qeyri-rəsmi görüĢlər keçirəcəkdir. Ancaq o Türkiyə-

nin dövlət və hökumət üzvləri ilə görüĢlər keçirərək onlarla tanıĢ 

olmuĢdur. Onun bu görüĢləri haqqında heç bir açıqlama verilmədi. 

Ancaq bu müzakirələrin mahiyyəti də gözdən qaçmadı. Ġranda böh-

ranlı vəziyyətin yaranması və ingilis neftinin taleyi həll olunduğu 

bir vaxtda Türkiyəyə bir ingilis sabiq naziri hər halda istirahətə gəl-

məmiĢdi. Onun Ankaradakı görüĢlərinin məzmunu barədə hələ də 

əldə elə bir məlumatlar yoxdur. Ancaq qətiyyətlə demək olar ki, bu 

görüĢmələr Ġran hadisəsi ilə əlaqəli idi və bəzi tədbirlər görmək 

üçün Ġngiltərə ilə Türkiyə arasında razılaĢmalar da olmuĢdur. 

Ankarada bu müzakirələr aparılarkən Ġranda da Rusiyanın 

agentləri ilə birlikdə Ġran Xalq Partiyası (Tudə) və Fədai Ġslam 

Cəmiyyəti geniĢ fəaliyyətə baĢladılar. Onlar nümayiĢlər və ixtiĢaĢ-

lar törətməkdən də çəkinmirdilər. 1951-ci il aprelin 21-də Fədai Ġs-

lam Cəmiyyəti Tehranda Nah camesi önündə geniĢ bir nümayiĢ 

təĢkil etmiĢdi. On minlərlə insanın iĢtirak etdiyi bu mitinqdə Fədai 

Ġslam Cəmiyyətinin liderlərindən Seyid Məhəmməd Nəqayi sərt 

çıxıĢ edərək baĢ nazir Hüseyn Alanı hədələmiĢdir: «Hüseyn Ala, 
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Hüseyn Ala... Din və imandan ayrılma, yoxsa sənin də aqibətin 

o birilərinki kimi olar». 

Bu hədələr qarĢısında hökumət heç bir tədbir görməyərək susurdu. 

Neft artıq Ġranda beynəlxalq bir ixtilaf mövzusu olmuĢdur. Ġranda 

baĢ nazir hədələndiyi bir vaxtda Türkiyədə geniĢ siyasi fəaliyyətlər 

cərəyan etməkdə idi. Ankara sanki Ġran neft böhranının qəlbi halına 

gəlmiĢdi. Türkiyədəki Ġngiltərə, Amerika, Fransa, Ġran və Pakistan 

səfirləri növbə ilə Türkiyənin xarici iĢlər naziri Fuad Köprülünü 

ziyarət edirdilər. Bu görüĢlər Ġrandakı böhranla əlaqədar idi. Vəziyyət 

o qədər gərgin və ciddi idi ki, tərəflərdən hər hansı birisinin atacağı 

yanlıĢ addım bəlkə də Üçüncü Dünya müharibəsinin baĢ verməsinə 

səbəb ola bilərdi. Elə bu baxımdan da Türkiyə siyasi hadisələri böyük 

bir diqqət və həssaslıqla izləməyə məcbur idi. 

Yuxarıda adlarını çəkdiyimiz ölkələrin səfirləri 1951-ci il 

aprelin 21-də Türkiyə Xarici ĠĢlər Nazirliyində Ġran məsələsini 

müzakirə etmək üçün dəvət olundular. 

Rusiya tərəfdən Ġrana hər an hərbi müdaxilə ola bilərdi. Onlar 

sərhədə böyük hərbi qüvvə cəmləĢdirmiĢdilər. Türkiyə, Ġngiltərə, 

Fransa, Amerika və baĢqa dövlətlər Rusiyanın Ġrana hərbi müdaxi-

lə etməsindən qorxurdular. 

Ġngiltərənin hərbi naziri Emmanuel Shinvelin gözlənilən mü-

haribə təhlükəsindən bəhs edərək: «Koreya müharibəsində baĢ 

verənləri Ġrandakı qarıĢıqlıqlar daha da sürətləndirməkdədir. 

Əgər Ġrandakı vəziyyət düzəlməzsə, müharibə Orta ġərqə də 

sirayət edəcəkdir» demiĢdir. 

Ġngiltərə, dolayısı ilə də Deterdinq həqiqətən də çıxılmaz və-

ziyyətə düĢmüĢdür. Ġran hadisələri onlar üçün həqiqətən də ciddi 

bir mahiyyət daĢıyırdı. 

Ġngiltərənin hərbi nazirinin bu bəyanatından üç gün sonra Ġstan-

bulda olan Samuel Hoare Belisha jurnalistlərlə görüĢəndə «əski 

saziĢlər ən yaxĢı saziĢlərdir» demiĢdir. Onun bu bəyanatı Ġranda 

da, Ġranın iĢlərinə burnunu soxan «Standard Oyl» Ģirkətinə də bir 

xəbərdarlıq idi. Bu bəyanat istər Ġrana, istər Amerikaya daha doğ-

rusu «Standard Oyl»a saziĢlərə sadiq qalmalarını tövsiyyə edirdi. 
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Ġranda hadisələr getdikcə dərinləĢirdi. Artıq hər kəs neftin mil-

liləĢdirilməsindən bəhs edirdi. Rusların nefti ələ keçirmək üçün ilk 

mərhələ olaraq irəli sürdükləri «milliləĢdirmə» təbliğatı baĢ tut-

muĢ və bu fikir xalq tərəfindən mənimsənilmiĢdir. Ġranın hər tərə-

fində keçirilən və təĢkilatçıları Fədai Ġslam Cəmiyyəti ilə Tudə 

Partiyası olan nümayiĢlərin əsas Ģüarı bu olmuĢdur. Ruslar Ġranda 

nefti milliləĢdirdikdən sonra necə olursa da ələ keçirə biləcəklərinə 

inanırdılar. Bu baxımdan 1951-ci ilin aprel ayı Ġran üçün fəlakətli 

günlərin baĢlanğıcı olmuĢdur. 

BaĢ nazir olduğundan bəri Hüseyn Ala daima rus səfirinin 

təzyiqinə məruz qalırdı. Rusiyanın səfiri neftin milliləĢdirilməsi 

fikrini müdafiə edir və baĢ nazirin bunu reallaĢdırmasını istəyirdi. 

Neftin milliləĢdirilməsi Rusiyanın mənfəətləri baxımından qəbul 

ediləndir deyən rus səfiri çıxıĢına «Rusiya Orta ġərqdə həmsər-

həd bir ölkədə imperialist siyasət yürüdən qərblilərin olmasın-

dan razı deyildir» sözlərini də əlavə etmiĢdir. 

Ġranın baĢ naziri Hüseyn Ala rus elçisinin, Tudə Partiyasının və 

Fədai Ġslam Cəmiyyətinin xəbərdarlıq və hədələrinə baxmayaraq nefti 

milliləĢdirməyə tələsmirdi. O da qətlə yetirilən əski baĢ nazir Razma-

ra kimi düĢünür və bütün bu təzyiq və təhdidlərə sinə gərirdi. 

Ruslar neftin milliləĢdirilməsi üçün nə tələb olunurdusa onu da 

yerinə yetirməyə çalıĢırdılar. Onlar Milli Məclisə də nüfuz edərək 

özlərinə tərəfdar tapmıĢdılar. Hüseyn Alanı Milli Məclisin üzvləri 

də milliləĢdirmə məsələsində sıxıĢdırırdılar. Artıq təzyiqlərə 

davam gətirə bilməyən baĢ nazir Hüseyn Ala istefa ərizəsini Ģaha 

təqdim etdi. Onun istefasından sonra ölkədə hökumət böhranı ya-

randı və heç kəs baĢ nazir olmaq istəmirdi. 
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ġahın baĢ nazir postuna göstərdiyi namizədlər Tudə Partiyası 

və Fədai Ġslam Cəmiyyətinin terrorundan qorxduqları üçün höku-

mət qurmağı qəbul edə bilmirdilər. Bir müddət sonra bu iki təĢkilat 

Müsəddiq adlı Ģəxsin baĢ nazir olmasına razılıq verdilər. ġah da 

Müsəddiqin hökuməti qurmasına razı deyildi. Elə bu səbəbdən də 

müraciətləri rədd edirdi. Ancaq, təzyiqlərə dözə bilməyən Ģah Mü-

səddiqin baĢ nazir olması təkliflərinə razı oldu. Beləliklə Müsəd-

diq Ġranın baĢ naziri oldu və hökumətə rəhbərlik etməyə baĢladı. 

Müsəddiq baĢ nazirliyinin Ģah tərəfindən təsdiq olunmasını 

gözləmədən dərhal öz qərarlarını verməyə baĢladı. ġah Müsəddi-

qə necə nifrət edirdisə, Müsəddiq də Ģaha o qədər nifrət edirdi. 

Müsəddiq baĢ nazir olduğu zaman neft ixtilafı xüsusunda 

«Anglo Persian» Ģirkəti tərəfindən Ġran hökumətinə verilən təklif-

lər paketi artıq onun masasının üstündə idi. Ancaq onun fikri qəti 

idi. Yəni ingilisləri Ġrandan qovacaq və nefti milliləĢdirəcəkdir. 

Ġrandakı hökumət böhranına yol açan Hüseyn Alanın istefası-

nın ertəsi günü «Anglo Persian» Ģirkəti tərəfindən Ġrana verilən 

təkliflərə dair Ġngiltərənin xarici iĢlər naziri Herbert Morrison 

«Ġstefa edən Ġran baĢ naziri Hüseyn Ala kabinetinə neft ixtila-

fının həlli üçün yeni təkliflər irəli sürülmüĢdür. 

«Anglo Persian» neft Ģirkətinin əldə etdiyi gəlir yarı-yarıya 

bölünəcək və Ģirkət iĢçilərinin əksəriyyətini iranlı fəhlələr təĢ-

kil edəcəkdir. Ancaq Hüseyn Ala hökuməti bu təkliflərə cavab 

vermədən istefaya getməyə məcbur olmuĢdur. Ġngiltərə neft 

sahələrinin milliləĢdirilməsi təklifinin Ġran ilə «Anglo Persian» 

Ģirkətinə aid olan bir məsələ olduğuna dair Ġranın irəli sürdü-

yü iddianı qəbul etməyəcəkdir» bəyanatını vermiĢdir. Nazir bu 

bəyanatı verməkdə haqlı idi. Ġrandakı neft ixtilafı həqiqətən 

«Anglo Persian» ilə Ġran arasında həll ediləcək bir məsələ deyildi. 

Bəyаnatın verilməsinin əsas səbəbi Müsəddiqin Ģahın hökuməti 

təsdiq etməsini gözləmədən Gülüstan sarayında yerləĢən baĢ nazir-

likdən neftin milliləĢdirilməsini elan edən ilk hökumət qərarı idi. 
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Ruslar hədəflərinə çatmıĢdılar, yəni neft Ġranda milliləĢdiril-

miĢdi. Ġngilis mətbuatı Müsəddiqin bu qərarının Ġngiltərə tərəfin-

dən tanınmayacağını yazırdı. 

Müsəddiq baĢ nazir kürsüsünə oturar-oturmaz Rusiyanın Ġran-

dakı səfiri Ġvan Sadxikov dərhal onun hüzuruna gəlmiĢ və 80 

dəqiqə söhbət etmiĢdi. Yerli və xarici jurnalistlərin verdikləri sualla-

ra sadəcə gülümsəməklə cavab vermiĢdi. Ancaq Ġvan Sadxikovun 

Müsəddiq ilə görüĢünün məzmunu ertəsi gün məlum olmuĢdu. 

Ġranda Tudə Partiyasının xalqı üsyana çağıran «Mərdom» və 

«Zəfər» adlı mətbuat orqanları bağladılmıĢ və məsul iĢçiləri həbs 

edilmiĢlər. 

Rus səfirinin Müsəddiq ilə görüĢünün məzmunu bu qəzetlərin 

təkrar nəĢrə baĢlamalarından bəlli olmuĢdur. Rus səfiri bu iki qəzetin 

nəĢrə baĢlamalarını və həbs olunanların azad edilməsini tələb etdik-

dən sonra Müsəddiq onun bu təkliflərini dərhal yerinə yetirmiĢdir. 

Artıq Ġranda yeni bir dövr, yəni rus dövrü baĢlayırdı. Müsəd-

diqin iqtidara keçməsi ilə hər Ģeyin həll ediləcəyinə inananların 

ümidləri boĢa çıxdı. Çünki nə nümayiĢlər dayanmıĢ, nə də ölkədə 

normal idarəetmə qurula bilmiĢdi. Ġran tam mənası ilə bir inqilab 

ölkəsi mənzərəsinə bürünmüĢdü.  

Ġran bü səfər kommunistlərin əlində oyuncaq olmuĢdur. Bey-

nəlxalq kommunist bayramı olan 1 May Ġranın hər tərəfində çox 

təntənəli Ģəkildə keçirilməyə baĢlamıĢdı. 

Tudəçilər ilə fədailər anarxist hərəkətləri ilə keçirdikləri 1 May 

bayramında xalqı narahat etdikləri üçün polis iĢə qarıĢmalı olmuĢ-

dur. Nəticədə qarĢıdurma yaranmıĢ və hər iki tərəf zərər görmüĢ-

dür. Zavalı Ġran neft üzündən bir gün rahat nəfəs almamıĢ və ölkə 

hər an partlamağa hazır bir barıt çəlləyi halına gəlmiĢdir. 

Kommunistlər indi də yeni bir metod tətbiq etməyə baĢlamıĢ-

dılar. Bu da sabotaj idi. Sabotaj hərəkətləri Ġranı bürümüĢdü. Bu 

sabotaj hərəkəti Abadanda özünü daha çox göstərirdi. Onlar Aba-

danda yanğın törətsələr də istədiklərinə nail ola bilməmiĢdilər. 
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Çünki ingilislər istər neftayırma zavodlarını, istərsə də neft 

quyularını çox ciddi qoruyurdular. Ġran ordusuna məxsus əsgərlər 

də Abadanın mühafizəsində yaxından iĢtirak edirdilər. 

Kommunistlər yalnız Abadandan təqribən 150 km Ģimalda 

olan Net Sufit neft məntəqəsində yanğın törədə bildilər. 

Müsəddiq isə kommunistlərin bu hərəkətlərindən öz lehinə 

istifadə edərək ingilisləri günahlandırdı. O, neftin milliləĢdirilməsi 

qərarını qəbul etsə də, Ģah hələ təsdiq etməmiĢdir. Müsəddiq sabo-

tajlar vasitəsilə Ģaha təzyiq etmək və neftin milliləĢdirilməsi qəra-

rını təsdiqlətmək istəyirdi. ġah da qanunu belə bir Ģəraitdə imzala-

maq istəmir və sanki gələcəkdə baĢına gələnləri hiss edirdi. 

Artıq təzyiqlərə dözə bilməyən Ģah 1951-ci il mayın 2-də neftin 

milliləĢdirilməsinə dair Müsəddiqin qəbul etdiyi qərarı təsdiqlədi. 

Ġran Ģahı Rza Ģah Pəhləvinin neft qanununu imzalayarkən ingilis 

və amerikan səfirləri Müsəddiqi ziyarət edərək neftin milliləĢdirilmə-

sinə qarĢı etğirazlarını bildirdilər. Dövlətlər siyasi danıĢıqlarda neft 

trestlərini himayə etdiklərini bir daha ortaya qoymuĢdular.  

Amerika Ġrandakı hadisələrə qarĢı Ġngiltərə ilə müĢtərək hərə-

kət etmiĢdi. Lakin o bu iĢin arxasında daima öz mənfəətlərini göz-

ləmiĢ və gələcəyin xatirinə sərmayələr qoymuĢdur. «Standard 

Oyl» «Royyal Datç-ġell Qrup»un malı olan Ġran neftindən hissə 

almağa qərarlı idi. Bu səbəblə də pərdə arxasında ruslarla gizli 

oyunlar oynayır və Ġngiltərəni dizə çökdürməyə çalıĢırdı. O Ġran 

hadisələrinin arxasında Ġngiltərəni Orta ġərqdən uzaqlaĢdırmaq 

istəyən bir səyasəti planlaĢdırırdı. Lakin «Standard Oyl» «Royyal 

Datç-ġell Qrup» ilə 1943-cü ildə imzaladığı onillik bir sülh müqa-

viləsi vardı və bu anlaĢma «Standard Oyl»un rəsmən ortaya çıx-

masına mane olmaqda idi. Bu anlaĢmanın olması «Standard Oyl» 

u Ġngiltərə ilə açıq bir mücadilədən çəkindirirdi. Amerikalılar Qərb 

blokunun qarĢısında dayanan kommunist blokuna o qədər də inan-

mır və Ġngiltərəni tədricən Orta ġərqdən uzaqlaĢdırmanın imkanla-

rını axtarırdılar. 

Neft hər iki neft trestini Ġranda zahirən də olsa bir-birinə ya-

xınlaĢdırmıĢ və müĢtərək qərarların qəbul edilməsinə səbəb olmuĢ-
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dur. Amerika prezidenti Trumenin Ģəxsi bir siyasət yürüdərək 

ingilislərlə müĢtərək hərəkət etməsi Amerikada respublikaçılarla 

demokratları təkrar qarĢı-qarĢıya gətirmiĢdi. Daima Respublikaçı-

lar Partiyasını dəstəkləyən «Standard Oyl» iqtidarda olan demok-

ratlara müharibə elan etmiĢdi. Bu iĢ üçün onun əlində mükəmməl 

bir vasitə vardı. Bu vasitə Koreyadan uzaqlaĢdırılan və rütbələri 

alınan beĢ ulduzlu general Mak Artur idi.  

Ġranda neftin milliləĢdirilməsindən beĢ gün sonra, yəni 1951-ci 

il mayın 7-də beĢulduzlu general Mak Artur demokratlara qarĢı 

hücuma keçdi. O, hədəf olaraq ABġ-ın milli müdafiə naziri gene-

ral MarĢallı seçmiĢdi. Mak Artur onu acizlikdə ittiham edirdi.  

General Mak Arturun general MarĢallı ittiham etdiyi gün 

Trumen də ABġ-ın mülkü müdafiə komissiyasının hüzuranda 

Amerika siyasətinin ana xəttlərini elan edir və bu siyasətin istinad-

gahlarını ortaya qoyurdu: «Mən sovet təhlükəsi qarĢısında məm-

ləkətimi müttəfiqlərdən məhrumedəcək bir hərəkətə yol verə 

bilmərəm». Trumenin bəyanatı aydın idi. O, amerikan siyasətini 

təsbit edərkən eyhamla «Standard Oyl”un onun siyasətinə müda-

xiləsini də qəbul etmədiyini anlatmaq istəyirdi.  

Trumenin bu bəyanatı verdiyi günlərdə isə Orta ġərq və Bal-

kan yarımadasında hadisələr gərgin bir vəziyyətdə idi. Ruslar Tru-

menin bəyanatını verdiyi və müttəfiqləri ilə münasibətlərini korla-

maq niyyətində olmadıqlarını söylədikləri gün Bolqaristanı da bu 

iĢlərə qoĢmuĢdular. Hələ Bolqaristanda səfərbəylik də həyata keçi-

rilmiĢdir. Rusların Ġkinci Dünya müharibəsinin qəhrəmanlarından 

marĢal Konev isə Çexoslovakiyaya getmiĢdir. Rumıniyanın neft 

sahələrində müəyyən tədbirlər görülmüĢdür. Bunlardan baĢqa rus 

orduları Balkan yarımadasında və Ġranla olan sərhədində geniĢ ma-

nevrlər etmiĢdir. 

Hadisələrin inkiĢafının belə bir vəziyyətində Türkiyə sülhün 

qorunması yolunda hər cür tədbirlərə əl atırdı. Ankarada Türki-

yənin xarici iĢlər naziri, professor Fuad Köprülü təcili olaraq Tür-

kiyənin Roma, London və VaĢinqtondakı səfirlərini vətənə dəvət 

etmiĢ və dünyada baĢ verən hadisələri bir daha gözdən keçirmiĢdi-
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lər. Bundan baĢqa 1951-ci il mayın 10-da Türkiyə höküməti prezi-

dentin rəhbərliyi altında toplanmıĢ və vəziyyət müzakirə edilmiĢ-

dir. Mətbuata verilən məlumat aĢağıldakı məzmunda olmuĢdur: 

«1951-ci il mayın 10-da prezidentin rəhbərliyi altında keçirilən 

toplantıda 1951-ci il aprelin 28-dən bəri dünyada baĢ vermiĢ 

hadisələr nəzərdən keçirilmiĢdir». 

Türkiyə Ġran nefti ətrafında yaranmıĢ siyasi Ģərait qarĢısında 

vəziyyətini açıqlayarkən, ruslar Ġranda hərəkətə keçmiĢdilər. Bu 

səfər rusların hədəfi amerikalılardı. Türkiyə Xarici ĠĢlər Nazirliyi-

nin bəyanatı mətbuatda çap olunduğu gün Ġranda amerikalılar əley-

hinə geniĢ nümayiĢlər baĢlanmıĢdı. Xalq Tudə Partiyasının və Fə-

dai Ġslam Cəmiyyətinin təhrikləri ilə Amerika səfirliyinin üzərinə 

hücuma keçsələr də polis onları güclə dayandıra bilmiĢdi. 

Hadisələrin belə cərəyan etdiyini görən Amerika səfiri O’Qra-

dy Müsəddiqdən amerikalıların əleyhinə keçirilən nümayiĢlər 

haqqında izahat tələb etmiĢdir.  

Tehranda amerikalılar əleyhinə keçirilən nümayiĢlər rusların 

Trumenə cavabları idi. Ümumiyyətlə rusların gördüyü tədbirlər 

dünyada bərqərar olmuĢ sülhə qarĢı təhlükə yaradırdı. Azad dünya 

ölkələri rusların siyasətlərinə qarĢı əks tədbirlər görmək məcburiy-

yətində qalmıĢdılar. Bu tədbirlər çərçivəsində Türkiyənin strateji 

vəziyyəti də nəzərə alınmıĢdır. 

1951-ci il mayın 12-də azad dünya ölkələrinin nümayəndələri 

Strasburqda bir toplantı keçirərək Orta ġərqdə yaranmıĢ gərgin bir 

dövrdə Türkiyənin Qərbin təhlükəsizlik sisteminə daxil edilməsini 

israrla tələb etdilər.  

Amerika isə Ġran nefti ixtilafında dövlət olaraq ortaq bir yol tu-

tur və Ġran - Ġngiltərə arasındakı böhranın sülh yolu ilə həll edilmə-

sini istəyirdi. 

Ġngilislər əsasən bu sülh yolunu sınaqdan çıxartsalar da heç bir 

nəticə əldə edə bilməmiĢdilər. Ġranın baĢ naziri Hüseyn Ala istefa 

etdikdən bir gün əvvəl «Anglo Persian» (Anglo Ġranian) 

Ģirkətinin neft istehsalından əldə ediləcək gəliri Ġran dövləti ilə yarı 

bölmək barədə Ġrana etdiyi təklifi yeni baĢ nazir Müsəddiq rədd 
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etmiĢ və neftin milliləĢdirilməsi fikrini ortaya atmıĢdır. Məsələ ar-

tıq bir Ġran-Ġngiltərə məsələsi olmaqdan çıxmıĢdır. Məsələnin əsas 

məğzi Rusiya ilə «Standard Oly»un birlikdə Ġngiltərəyə qarĢı 

çıxmaları idi. Ancaq etiraf etmək lazımdır ki, hökumət olaraq 

Amerika Ġngiltərə ilə bərabər idi. 

Amerika Ġran-Ġngiltərə ixtilafının sülh yolu ilə nizamlanmasına 

dair təĢəbbüslər göstərərkən ABġ-ın xarici iĢlər naziri Dean Ashe-

son “ABġ hər iki tərəflə daima məsləhətləĢmələr aparmaqda-

dır və hər iki tərəfə də təmkinli olmalarını, ifrata varıb hər 

hansı birtərəfli tədbirlər görməmələrini israrla tövsiyə etmiĢ-

dir» məzmunlu bir bəyanat verir. 

Amerikanın və Ġngiltərənin bütün təĢəbbüslərinə, xüsusilə də 

Ġngiltərənin neftdən gələn gəlirin yarısını vermək təklifini Ġran 

tərəfə bildirsə də Müsəddiqin antiingilis siyasəti üzündən ölkədə 

hadisələr gündən-günə pisləĢirdi. Rusiyanın təhriki ilə Ġngiltərə və 

Amerikanın əleyhinə nümayiĢlər davam edirdi. 

Hadisələrin belə cərəyan etdiyini görən Ġngiltərə Ġrana «Hər 

iki tərəfi təmin edə biləcək müzakirələrin nəticələrinə Ġngiltərə 

ümidlə baxmaqdadır. Yeni bir anlaĢmanın Ģərtlərini təsbit 

etmək üçün Ġngiltərə hökuməti Tehrana dərhal bir nümayəndə 

heyəti göndərməyə hazırdır. Ġran hökumətinin müzakirələrdən 

müəyyən bəhanələrlə boyun qaçırarsa yaranacaq böhranlı və-

ziyyətin məsuliyyəti Ġranın üzərinə düĢəcəkdir. Bu isə hər iki 

tərəfin də arzuladığı sülh prosesinə ciddi zərbə vuracaqdır» 
məzmunlu sərt bir nota verdi. 

Bu nota Ġrana bir xəbərdarlıq idi. Ruslar Ġranda istədikləri ada-

mı – Müsəddiqi iqtidara gətirmiĢdilər və onu müdafiə etməyə qə-

rarlı idilər. 

Ġngiltərənin notası Tehrana verildiyi günün sabahısı Rusiyanın 

silahlı qüvvələri Ġran sərhədində manevr etməyə baĢladılar. Rusların 

bu hərəkəti Müsəddiqi ingilislərin hədə-qorxusuna o qədər də əhə-

miyyət verməməyə sövq etdi. Ruslar bu manevrləri ilə ingilislərə xə-

bərdarlıq etmək istəyirdilər ki, əgər ingilis hərbi qüvvələri və donan-

maları hərəkətə keçərlərsə qarĢılarında rus ordusunu görəcəkdilər. 
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Müsəddiq Ġngiltərənin bu notasını da digərləri kimi rədd etdi.  

Rədd cavabı alan Ġngiltərə son dəfə Türkiyənin vasitəçiliyini 

tələb etdi və Ġran ilə müzakirə yollarını axtardı. Türkiyə hökuməti 

ingilislərin bu təklifini məmnuniyyətlə qəbul etdi. Türkiyənin xa-

rici iĢlər naziri, professor Fuad Köprülü Ġranın Türkiyədəki səfiri 

ilə görüĢdü. Ġranın səfiri hökumətindən aldığı təlimata uyğun ola-

raq Ġran neftinin milliləĢdirilməsinə dair hökumətinin qəti qərarını 

Türkiyənin xarici iĢlər nazirinə bildirdi. Türkiyə hökuməti neft 

üzündən Ġran ilə Ġngiltərə arasındakı ixtilafın həllində çiyinlərinə 

tarixi bir vəzifə almıĢdı. Fuad Köprülü Ġran səfirindən aldığı rədd 

cavabından sonra dərhal Ġngiltərə ilə əlaqə yaratdı. Türk hökuməti 

məsələnin sülh yolu ilə həll edilməsinə çalıĢdı və Ġngiltərəyə Ġran 

neftinin milliləĢdirilməsini bəzi Ģərtlər daxilində qəbul etməsini 

israrla tövsiyə etdi. 

Türkiyənin Ġngiltərəyə etdiyi tövsiyə müsbət nəticə verdi və 

Ġngiltərə neftin milliləĢdirilməsinin bəzi Ģərtlər daxilində qəbul edə 

biləcəyini xarici iĢlər naziri Herbert Morrisonun bu bəyanatı ilə 

dünyaya elan etmiĢdi. Ġngiltərə xarici iĢlər naziri 1951-ci il mayın 28-

də Ġngiltərənin Ġran neftinin bəzi Ģərtlər daxilində milliləĢdirilməsini 

qəbul etdiyini və Ġran ilə müzakirələrə hazır olduğunu bildirdi. 

Türkiyənin vasitəçiliyi ilə Ġngiltərənin qəbul etdiyi Ģərtli milli-

ləĢdirmə təklifi Müsəddiq tərəfindən də müsbət qarĢılanmıĢdı. 

Çünki bu təklif Ģəxsən özü tərəfindən Ankaradakı səfirə çatdırıl-

mıĢ, Ġran səfiri də Türkiyənin xarici iĢlər naziri, professor Fuad 

Köprülü ilə görüĢündə Müsəddiqin arzusunu ona bildirmiĢdi. 

Türkiyənin Orta ġərqdə sülhü qorumaq üçün giriĢdiyi fəaliy-

yətin nəticəsində Ġran-Ġngiltərə müzakirələrinin baĢlanmasına az 

qalmıĢ bir vaxtda ruslar vəziyyəti yenidən gərginləĢdirdilər. 

Ruslar Müsəddiq ilə ingilislər arasındakı böhranın Türkiyənin 

vasitəçiliyi ilə həll olunmağa baĢlandığını görüncə Ġrandakı cəsus-

larının və konsulluqlarda çalıĢan məmurlarının vasitəsilə xalqı 

Müsəddiq hökumətinin əleyhinə qaldırmağa baĢladılar. Rus agent-

ləri bir tərəfdən xalqı qızıĢdırır, digər tərəfdən də Tudə Partiyası ilə 

Fədai Ġslam Cəmiyyətini də bu iĢə cəlb etməyə çalıĢırdılar. 
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Rəsmi rus konsulluq məmurlarının xalq arasındakı təhrik fəa-

liyyətlərinə misal olaraq Təbrizdəki rus konsulluğunu göstərə bilə-

rik. Konsulluğun məmurları hadisələrə o qədər açıq qarıĢmıĢdıdar 

ki, polis onlardan dörd nəfəri həbs etməyə məcbur olmuĢdur. Onlar 

dövlətlərarası hüquq qaydalarını pozmaqda və xalqı mövcud reji-

mə qarĢı üsyana təĢviq etməkdə ittiham olunurdular. 

Təbrizdəki rus konsulluğunun dörd nəfər əməkdaĢının Müsəd-

diq hökuməti tərəfindən həbs olunmaları Ġranda olduğu qədər Lon-

don, VaĢinqton, Paris, Roma və Ankarada da bir bomba partlayıĢı 

təsiri yaratdı. Ġran hökuməti bu adamların həbsində haqlı idi. Bir 

müddətdən sonra həbs olunanlar azad edildilər və arzuolunmaz 

Ģəxslər olaraq ölkədən çıxarıldılar. 

Müsəddiqin hərəkəti ruslar üçün gözlənilməyən bir zərbə idi. 

Rusiyanın Ġrandakı səfiri dərhal Müsəddiq ilə görüĢdü və onun 

konsulluq iĢçilərinə qarĢı tətbiq edilən qərarına qarĢı etiraz etdi. 

Müsəddiq səfirin etirazına məhəl qoymadan dörd konsulluq iĢçisi-

ni Ġrandan çıxartdırdı. 

Neft böhranı hələ yerində sayırdı. Nə Türkiyənin vasitəçiliyi, 

nə Ġngiltərənin bəzi Ģətlər altında milliləĢdirməni qəbul edəcəyinə 

dair təklifi, nə də Amerikanın sülhü qorumaq üçün etdiyi müraciəti 

Müsəddiqi yumĢaltmağa kifayət etmədi.  

Müsəddiqin bu müxalifətinə və böhranı davam etdirmək yo-

lundakı ağlasığmaz dirənməsinə baxmayaraq, Qərb dövlətləri, xü-

susilə də ingilislərlə Türkiyənin dövlət rəsmiləri onun yumĢalaca-

ğına ümid edirdilər. Elə bu ümid Qərb dövlətlərinin rəhbərlərini 

hər carəyə baĢ vurmağa və neft ixtilafını həll etmək yolunda son 

ana qədər səbr etməyə məcbur etdi. 

Bu xüsusdakı ilk təĢəbbüsü Ģəxsən ABġ prezidenti Trumen 

etdi. O, 1951-ci il iyunun 1-də Ģəxsən qələmə aldığı iki müraciəti 

Ġngiltərənin BaĢ naziri Klement Atleeyə və Ġranın BaĢ naziri 

Müsəddiqə göndərdi. 

Trumen bu müraciətində hər iki dövlətə də təmkinlik tövsiyə 

edir, Ġngiltərə-Ġran arasındakı neft ixtilafını həll etmək xüsusunda 

Amerikanın əlindən gələn hər Ģeyi etməyə hazır olduğunu bildirir 
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və gələcəkdə müharibəyə səbəb olacaq hərəkətlərdən çəkinməyi 

tövsiyə edirdi. Trumen müraciətində belə deyirdi: «Ġran-Ġngiltərə 

neft böhranı hər an partlaya biləcək vəziyyətdədir». 

Trumenin müraciətinə baxmayaraq tərəflər hər hansı bir razı-

lığa gələ bilməmiĢdilər. Bu baxımdan 1951-ci ilin iyun ayı Ġranda 

böyük hadisələrin davam etdiyi aydır. 

Ġranlılar Müsəddiqin israrı ilə nə ingilis, nə də amerikan tək-

liflərini qəbul etmək istəmirdilər. Ġran ilk gündən bəri neft ixtila-

fında öz mövqeyini saxlayır və neft ixtilafının həllində Ġngiltərəni 

deyil, ancaq «Anglo Persian»ı tərəf kimi qəbul etdiyini 1951-ci il 

iyunun 2-də bir daha dünyaya edan etdi. 

Ruslar Təbriz konsulluğunun əməkdaĢlarının həbs olunmala-

rından sonra Müsəddiqə etimad edə bilməyəcəklərini anlamıĢdı-

lar. Bu səbəbdən də Ġran sərhədinə yığdığı silahlı qüvvələrin sayını 

artırmağa baĢladı. Əgər Ġran hökuməti ingilislərdən və ya hər hansı 

Qərbi Avropa dövlətlərinin birindən gələ biləcək təklifləri qəbul 

edərlərsə Rusiya dərhal Ġranı iĢğal etməkdə qərarlı idi. 

Ġngiltərə ilə Ġran arasındakı hər cür münasibət tamamilə dayan-

mıĢdı. Müsəddiq isə «Anglo Persian» Ģirkətini sıxıĢdırır və milli-

ləĢdirmə qanununu tətbiq edəcəyini bildirirdi. 1951-ci il iyunun 3-

də Ġranda bütün dünyanı təəccübləndirən bir hadisə baĢ verdi. Yəni 

mütəxəssislərin təxminən milyard yarım ingilis funt-sterlinqi miq-

darında dəyərləndirdikləri Abadan neftayırma zavodlarının sahibi 

olan «Anglo Persian», Ġngiltərə Entelijans Servis ilə Ġngiltərə Də-

niz Birinci Lordluğunun mülkü olan Ġran nefti ilə bu məmləkətdəki 

bütün müəssisələrini milliləĢdirmə qanununa uyğun olaraq Ġrana 

verilməsinə dair qərar qəbul edildi. 

Ġran hökuməti «Anglo Persian» ilə olan bütün münasibətlərini 

kəsməyə qəti olaraq qərarlı idi. Bu səbəblə ingilislərin arzusu ilə 

Ġranın Paris səfirliyində fəxri ticarət attaĢesi vəzifəsinə təyin edil-

miĢ məĢhur neft krallarından 5%-li təxəllüsü ilə tanınan Kalust 

Gülbekyanın səlahiyyətlərinə də xitam verildi. 

Ġran artıq məmləkətində çıxan neftə tamamilə sahib olmuĢdu. 

Hamını belə bir sual düĢündürürdü: Neft ələ keçirilmiĢdi, ancaq 
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istehsal olunan neft haraya satılacaqdır? Müsəddiqin rəhbərliyi 

altında Ġran hökumətinin iyunun əvvəllərində keçirilmiĢ bir icla-

sında neftin Yaxın ġərq ölkələri ilə Avropa bazarlarına ixrac etmə-

yi qərara alındı. Müsəddiqin dünya bazarlarına neft satmaq qərarı 

elan edilmiĢdi və heç bir zaman sona çatmamıĢ olan neft ixtilafına 

yeni bir səhifə əlavə edilmiĢdir. 

Müsəddiqin neft satmaq qərarı Ġngiltərə tərəfindən güclü əks 

reaksiya ilə qarĢılandı və Ġran neftinin istehsalçısı olan «Anglo 

Persian» Ġran hökumətinə bir memorandum təqdim etdi. ġirkət bu 

memorandumunda əgər Ġran zorla mənimsədiyi ərazilərdən isteh-

sal edilən nefti satmağa təĢəbbüs edərlərsə, satacağı neftdən gələn 

gəlirin 75%-nin ona aid olduğunu bildirir. Müsəddiq hərəkətlərin-

də qərarlı idi, yəni ingilislərə heç bir güzəĢt etməyəcəkdi. O, 

«Anglo Persian» Ģirkətinin bu son müraciətini də rədd etdi. 

«Anglo Persian» Ģirkətinin son təklifi Ġranın baĢ naziri Mü-

səddiqə çatdırıldığı günün sabahası Rusiyanın Ġrandakı səfiri Ġran 

Sadxikov Müsəddiqi evində ziyarət edir və hər cəhətdən Rusiya-

nın onun arxasında duracağını bildirir. 

Tudə Partyiası baĢda olmaqla bütün kommunist təĢkilatları 

ingilislərin və amerikalıların əleyhinə nümayiĢlər təĢkil etməkdə 

idi. Bu ölkə inqilablar və çevriliĢlər qitəsi kimi tanınan Cənubi 

Amerikaya bənzəyirdi. Cənubi Amerikada baĢ verənlər dünyanı o 

qədər də maraqlandırmırdı. Ancaq Ġran belə deyildi. Ġran Orta 

ġərqdə ən təhlükəli və böhranlı bir nöqtədə yerləĢirdi. Bu məmlə-

kətdəki inqilab və ya qarĢıqlıqlar dünyanın nəzəri-diqqətini həmiĢə 

cəlb etmiĢdir. Bu baxımdan da Ġrandakı hadisələrin əhəmiyyəti çox 

böyük idi. 

1951-ci il iyunun 16-da Ġsfahanda kommunistlər tərəfindən 

güclü bir nümayiĢ keçirildi. NümayiĢdə əsasən Müsəddiqin və 

Qərb ölkələrinin əleyhinə sərt təhqiramiz Ģüarlar səsləndi. Bu nü-

mayiĢlərin birində Amerikanın Ġsfahanda olan konsulluğunun vit-

se-konsulu bir kommunist tərəfindən bıçaqlanaraq öldürüldü. Bü-

tün axtarıĢ cəhdlərinə baxmayaraq qatili tutmaq mümkün olmadı. 
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Bu mənfur cinayətdən sonra Tehranda Ģayələr gəzməyə baĢla-

dı. Müsəddiq dərhal hökumətin iclasını keçirdi və ciddi tədbirlər 

görülməsi qərara alındı. Vitse-konsulun öldürülməsindən sonra 

Amerikanın Ġrandakı səfiri O’Qrady dərhal Müsəddiqlə görüĢdü 

və sərt bir ultimatum verdi. O, Ġrandakı Amerika diplomatları ilə 

təbəələrinin həyatlarının qarantiya altına alınmasını, qatilin həbs 

edilib cəzalandırılmasını və bu cinayətə görə Amerikaya təzminat 

verilməsini tələb etmiĢdi. Səfir Ġranda olan Amerika diplomatları-

nın həyatlarının qarantiya altına alınmasını istərkən rəsmi bir qa-

rantiya sənədi də tələb edirdi. 

Müsəddiq bu mənfur cinayətdən sonra çox çətin vəziyyətə 

düĢmüĢdü. Ġran hökuməti Amerika notasını dərhal ertəsi gün 

cavablandırdı. Cavabda Amerikaya təminat verilir, hökumət olaraq 

Ġsfahan vitse-konsulunun qatilinin ən qısa zamanda yaxalanması 

üçün tədbirlər görüləcəyi bildirildi. 

Ancaq Müsəddiq Amerika notasında tələb edilən qarantiya 

sənədini vermirdi. 

Ġyunun 17-də Tehrandakı ingilis səfiri Francis Sepperd Ģah-

dan onu qəbul etməsini istədi. Səfir görüĢ zamanı neftin milliləĢdi-

rilməsini tanımayacaqlarını bir daha bildirir və Müsəddiqdən Ģi-

kayət edir. 

Ġngiltərə səfiri ilə Ģah arasında keçirilən görüĢün getdiyi bir 

vaxtda Amerikanın xarici iĢlər naziri Dean Achesonin bir təklifini 

ABġ-ın Ġrandakı səfiri O’Qrady Müsəddiqə təqdim edir. 

Amerika hökumət olaraq bir dəfə daha Ġngiltərənin yanında ol-

duğunu təsdiq edir və Ġrandan ingilislərin Hüseyn Alaya etdikləri 

50% hissə təklifini bir daha gözdən keçirməsini istəyirdi. 

Dean Acheson ayrıca olaraq Ġran hökuməti tərəfindən Ġngiltə-

rəyə verilən notanın mətninin də dəyiĢdirilməsini tələb edirdi. 

Ġngiltərə ilə Amerikanın Ġrana qarĢı yürütdükləri siyasətə cavab 

olaraq ruslar da Rusiya-Ġran sərhədində hərbi manevrlərini daha da 

geniĢləndirməyə baĢladılar. Onlar bu hərəkətləri ilə Müsəddiqi 

müdafiə etdiklərini açıq göstərirdilər. Ruslar Ġran daxilində pərdə 

arxasında qalaraq Tudə Partiyasının və Fədai Ġslam Cəmiyyətinin əli 
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ilə ingilislərin və amerikalıların əleyhinə nümayiĢləri və mitinqləri 

də qızıĢdırmaqda davam edirdilər. Artıq nümayiĢlər kulminasiya 

nöqtəsinə çatmıĢ və xalq Tehrandakı «Anglo Ġranian» (Persian) 

Ģirkətinin mərkəzi ofisini də dağıdaraq talan etmiĢdilər. 

1951-ci il iyunun 16-da amerikan diplomatının qətlə yetirilmə-

sindən sonra indii də «Anglo Ġranian» Ģirkətinin mərkəzi ofisinin 

dağıdılması və talan edilməsi Qərb diplomatlarını daha da hirslən-

dirməyə baĢlamıĢdı. 

Müsəddiq öz arzusu ilə baĢlanan nümayiĢləri dayandıra bilmir 

və çətin vəziyyətə düĢürdü. O, bu dəfə vəziyyətdən çıxmaq üçün 

«Anglo Ġranian» Ģirkətinin mərkəzi ofisinin dağıdılmasında və 

talan edilməsində Ģəxsən ingilislərin əli olduğunu ortaya atdı. Mü-

səddiq bu iĢin baĢında Ģirkətin rəhbəri Eric Drakenin durduğunu 

bildirdi. 

Artıq Ġngiltərə Müsəddiqin bu hərəkətinə dözə bilməyib Ġran 

hökumətinə sərt bir nota verdi. Notada Müsəddiqin Eric Drakeyə 

qarĢı irəli sürülən ittiham rədd edilir və dağıdılaraq talan olunmuĢ 

mərkəzi ofisə görə də təzminat verilməsi istənilirdi.  

Müsəddiq bu dəfə də verilən notaya o qədər də əhəmiyyət 

vermədi və rus səfiri Ġvan Sadxikovla görüĢləri davam etdirməyə 

baĢladı. 

Amerika Ġrana yenə müraciət etmək qərarına gəlir və xarici 

iĢlər naziri Dean Acheson hadisələrin gələcəkdə fəlakətlərlə nəti-

cələnəcəyini bildirərkən London hökuməti də sərt tədbirlər görmə-

yin vaxtı çatdığını elan edir. 

Ġngiltərə Abadanda olan ingilis tankerlərinin limandan dərhal 

ayrılmaları qərarını verdi. Elə həmin gün Dəniz Birinci Lordu tərə-

findən Ģəxsən verilən bir əmrlə 8 min tonluq «Mauritius» adlı ingi-

lis kreyseri Abadana gələrək və limandan iki yüz metrə qədər məsa-

fədə lövbər saldı. Donanmalar neft üçün hər vaxt olduğu kimi yenə 

hərəkətə keçirilmiĢdi və onlara nefti himayə vəzifəsi verilmiĢdi. 

Ġngiltərədə sanki hər Ģey durmuĢdu. Bu dövləti idarə edənlərin 

heç birisi imperiyanı öz əlləri ilə çökdürmək istəmirdilər. Ġqtidarda 

olan ĠĢçi Partiyası bəlkə qurulduğu tarixdən bu yana belə təhlükəli 
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bir vəziyyətlə qarĢılaĢmamıĢdı. BaĢ nazir Klement Atlee məmləkəti 

düĢdüyü vəziyyətdən xilas etmək üçün ciddi tədbirlər görməyi 

qərara aldı və dərhal hərəkətə keçdi. O, Ġkinci Dünya müharibəsi za-

manı baĢ nazirin müavini postunu tutduğu illəri xatırladı və dərhal 

Çörçilli hökumətin iyunun 26-da nəzərdə tutulmuĢ iclasına dəvət 

etdi. Onun bu hərəkəti ingilislər tərəfindən müsbət qarĢılanmıĢdı. 

U.Çörçillin də iĢtirak etdiyi iclas iyunun 26-da baĢladı və 

saatlarla davam etdi. Əsas müzakirə mövzusu Ġran nefti idi. 

U.Çörçill bu zaman Atleenin verdiyi izahatı səbrlə dinlədi və 

sonra məsələnin imperiyanın xeyrinə ən yaxĢı formada necə həll edilə 

biləcəyinə dair fikirlərini bildirdi. U.Çörçillin də iĢtirak etdiyi bu ic-

lasın gediĢində nələr müzakirə edilməsinə dair hər hansı bir məlumat 

çap edilmədi, ancaq keçirilməsi barədə qısa bəyanat verildi. 

Ġngiltərə fövqəladə günlər yaĢayırdı. Ġmperiyanın bütün müəs-

sisələri səfərbər edilmiĢdi. Ġngiltərə bir imperiya qüdrəti ilə ayağa 

qalxaraq Ġranın üzərinə yürüyürdü. 

U.Çörçillin hökumətin iclasında iĢtirakı dünyada fövqəladə 

hadisələrin baĢlanğıcı olaraq qəbul edilmiĢdi. Dünya mətbuatı in-

gilis hökumətinin bu fövqəladə iclası haqqında geniĢ miqyaslı 

məqalələr çap etdirməyə baĢladı. Hər kəs Ġngiltərənin hər an hərə-

kətə keçəcəyinə inanmağa baĢladı. Ancaq bir Ģəxs – Deterdinq bu 

yürüĢü istəmirdi. O, dovĢanı araba ilə tutmaq niyyətində idi. 

Bunun üçün də zamana ehtiyacı vardı. Deyə bilərik ki, Ġngiltərə 

heç bir zaman açıq və ya gizli qüvvələrini belə bir nöqtəyə səfərbər 

etməmiĢdir. Orta ġərq məmləkətlərində yüzlərlə agent səfərbər 

edilmiĢdi. Çünki, neft əldən çıxmıĢdı. 

Ġran hökumətinin baĢında duran Müsəddiq isə hələ israr edir 

və heç cür yola gəlmirdi. 

Ġngiltərə neft ixtilafını son dəfə Haaqada yerləĢən Beynəlxalq 

Məhkəmədə həll etmək qərarına gəldi. Ġngiltərənin Haaqa Beynəl-

xalq Məhkəməsinə müraciəti Ġranın baĢ naziri Müsəddiqi özündən 

çıxartdı. 
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Rusiyanın beynəlxalq məsələlərdə mövqeyi məlum idi. Rusiya 

bütün millətlərarası məsələlərdə həmiĢəki kimi Qərb dövlətlərinə 

inanmamaqda davam edirdi. 

Bu səbəblə Ġngiltərənin Haaqa Beynəlxalq Məhkəməsinə 

müraciət etməsini də müsbət qarĢılamamıĢdı. Rusiyanın təhriki ilə 

Müsəddiq Ġngiltərənin bu qərarının əleyhinə fəaliyyətə baĢladı. 

Ġranın xarici iĢlər naziri BirləĢmiĢ Millətlər TəĢkilatına müra-

ciət edərək Ġranın Haaqa Beynəlxalq Məhkəməsini tanımadığını 

rəsmən bildirdi. 

Ġranın xarici iĢlər naziri Kazeminin bu bəyanatı siyasi tarixdə 

nadir hallarda rast gəlinən bir hadisə idi. Beynəlxalq Məhkəmə-

nin tanınmaması nə demək idi? Bu tip qərarlar bu günə qədər 

Qərb dövlətlərinin diplomatları tərəfindən bəyənilmir və siyasi 

ənənələrə də uyğun gəlmirdi. Belə qərarlar Ġkinci Dünya mühari-

bəsindən sonra sadəcə Dəmir pərdənin arxasında olan məmləkət-

lərdən, dolayısılə Rusiyadan meydana çıxmıĢdır. Həmçinin Ġranın 

son qərarında da Rusiyanın birinci dərəcədə rol oynadığı hər kəsə 

məlumdur. 

BMT-nin BaĢ katibi Tryqvi Lee Ġranın rəsmi müraciətini 

aldığı vaxt hər hansı bir reaksiya göstərmiĢdirmi? Xeyr. Çünki, 

o, rusların bu tip müraciətlərinə alıĢmıĢdı. Ona görə də hər hansı 

bir hərəkət edə bilmədi. Çünki Haaqa Beynəlxalq Məhkəməsi nə 

Rusiyanıvn, nə də Ġranın təĢəbbüsü ilə yaranmamıĢdı. Bu təĢkilat 

bütün dünya dövlətlərinin qarantiyası altında idi. 

Kazeminin bəyanatı Ġranın nefti ətrafında qopmuĢ olan fırtına-

nı bir az da artırdı. 

Amerika prezidenti Trumen yenə də məsələyə təcili olaraq 

reaksiya verdi və Ģəxsi nümayəndəsi olan Averell Harrimanı 

Therana göndərdi. Harriman neft istehsalçısı idi. Trumen özün-

dən asılı olmayaraq bu dəfə «Standard Oyl» Ģirkətinin arzusuna 

uyğun hərəkət etməyə məcbur olmuĢdur. 

Averell Harriman Tehrana qədəm qoyar-qoymaz qorxunc bir 

mənzərə ilə qarĢılaĢdı. Yəni Tudə Partiyası ilə Fədai Ġslam Cəmiy-

yəti onun gəldiyini öyrənmiĢ və xalqı küçələrə çıxardaraq etiraz 
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nümayiĢi təĢkil etmiĢdilər. Bu zaman Amerikanın əleyhinə sərt 

ittihamlar irəli sürülürdü. 

Ġran polisinin və ordusunun gördüyü çox güclü təhlükəsizlik 

tədbirlərinə baxmayaraq Harrimanın Tehrana gəlməsini istəmə-

yənlərlə təhlükəsizlik qüvvələri arasında qanlı toqquĢma oldu. Bu 

hadisədə 10 nəfər öldü və 200 yaralandı. 

Averell Harrimanın gəliĢi ilə əlaqəli qanlı nümayiĢlər dur-

madan davam edir və Tehranın küçələri qana bulanırdı. 

Hadisələrin nəzarətdən çıxdığını görən baĢ nazir Müsəddiq 

fövqəladə vəziyyət elan etmək məcburiyyətində qaldı. 

Averell Harriman ilə Müsəddiq arasında uzun sürən müza-

kirələr nəticəsiz baĢa çatdı. Müsəddiq amerikalı nümayəndənin 

bütün təkliflərini cavabsız qoymuĢdu. Müzakirələrin gediĢində 

Müsəddiq daima ingilislərdən Ģikayət etdi. 

Müzakirələr getdiyi vaxtda Amerika baĢ verəcək bir rus 

müdaxiləsinə qarĢı tədbirlər də gördü. Artıq iki amerikan donan-

ması Türkiyənin Ġstanbul və Ġzmir limanlarında lövbər salmıĢdı. Ġs-

tanbulda yerləĢən donanma yeddi gəmidən ibarət idi və ona ad-

miral B.D.Qardner komandanlıq edirdi. Ġkinci donanmada isə 

doqquz gəmi var idi. 

Hər iki donanmanın rəhbərliyinin verdiyi bəyanatlarda dost 

müttəfiq Türkiyəyə heç bir pis niyyətlə gəlmədiklərini söylədilər. 

Ancaq iki güclü donanmanın eyni vaxtda Türkiyəyə gəlməsi heç 

də adi bir hadisə deyildi. 

Orta ġərq qaynayırdı. Rusiyanın bu hadisələrin gərginləĢmə-

sində xüsusi rolu var idi. O, Ġran və Türkiyə sərhədləri boyunca 

qoĢunlarının sayını getdikcə artırırdı. Türkiyə də, Ġran da Qərb 

dövlətləri ittifaqı sisteminə daxil idilər. Ona görə də hər iki döv-

lətin sərhədlərində baĢ verən hadisələr Qərb dövlətlərini çox nara-

hat edirdi. Türkiyə limanlarında lövbər salmıĢ Amerika donanması 

eyni zamanda «Standard Oyl» Ģirkətinin mənfəətlərini güdürdü. 

Çünki «Standard Oyl» Ģirkəti Ġngiltərə ilə aralarında bağlanan 10 

illik müĢaviləyə baxmayaraq «Royyal Datç –ġell Qrup»un bir 

hissəsi olan Ġran neft ərazisinə girmək niyyətində idi. 
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Türkiyə Ġngiltərə-Ġran neft ixtilafında vasitəçi rolunu oynadığı-

na görə Rusiya ona diĢ qıcamaqda davam edirdi. Ġki amerika do-

nanması Orta ġərqdə iĢlər belə qarıĢdığı bir anda gələrək Ġstanbul 

və Ġzmirdə lövbər salmıĢdır. Türkiyənin vasitəçilik təĢəbbüsü Ru-

siyanın xoĢuna gəlmirdi. Donanmalar bu səfər yalnız neft istehsal-

çılarının mənfəətlərini qorumaq üçün hərəkət etmirdilər. Onların 

bu səfərdəki hərəkətləri Qərbin təhlükəsizlik sisteminə qoĢulmuĢ, 

Orta ġərqdə güclü ordusu ilə söz sahibi olan Türkiyəyə yardım 

etmək üçün etmiĢdilər. 

Ġki amerika donanmasının Türkiyəyə gəldiyi bir vaxtda Aralıq 

dənizindəki ingilis donanması təyyarədaĢıyan gəmilər, sualtı 

qayıqlar və esmineslərlə gücləndirilməyə baĢlanmıĢdı. Bu gözləni-

lən müharibəyə hazırlıq demək idi. Neft istehsalçıları bir mühari-

bənin qaçınılmazlığını ortaya qoymuĢdular və baĢ verə biləcək 

müharibə üçün də lazımı hazırlıqlarını vaxt keçirmədən görmüĢdü-

lər. Aralıq dənizi qüdrətli donanmaların qərargahı halına gəlmiĢdi. 

Ġndi bütün gözlər Ġranda neft böhranını yaradan və durmadan 

körükləyən Rusiyaya dikilmiĢdi. Ġran üzündən meydana gələn bü-

tün bu hazırlıqlar dünyada bərqərar olmuĢ sülhü xilas etmək və 

Rusiyanın dünyanı fəlakətə gətirə biləcək addımlar atmaması üçün 

görülmüĢdü. Neft yenə də dünyanı baĢ verə biləcək Üçüncü Dünya 

müharibəsinin kənarına qədər gətirmiĢdi. 

Bu vahiməli vəziyyətə baxmayaraq ingilislər də, amerikalılar 

da Ġran ilə bir anlaĢmaya nail olmaq üçün bütün güclərini səfərbər 

etmiĢdilər. 

Tehranda heç bir nəticə əldə edə bilməyən Averell Harriman 

təcili Londona getdi və orada bir neçə gün qalaraq Ġngiltərənin o 

zamankı siyasətini yürüdənlərlə görüĢdü. Ġngiltərədəki görüĢlərini 

baĢa vuran Averell Harriman yenidən Tehrana qayıtdı və Mü-

səddiq ilə müzakirələrə yenidən baĢladı. 

Onu da qeyd etmək lazımdır ki, Averell Harrimanın London 

səfəri Ġngiltərə parlamentinin aĢağı palatasında qızğın müzakirə 

olunmuĢdur. Burada lord Hailshamın çıxıĢı diqqəti daha çox cəlb 

edir. O, Amerikanın Ġran nefti uğrundakı siyasətini tənqid edərək 
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«Amerikalılar bizim dostumuzdur, ancaq ingilis mənfəətləri-

nin harada olduğunu yaxĢı təyin edə bilməmiĢdir. Əgər ame-

rikalılar Ġngiltərə Ġmperiyasını böhranı həll edə bilmədiyini sa-

nırlarsa, yenidən düĢünmələri lazımdır» fikrini irəli sürmüĢdür. 

Lord Hailshamın aĢağı palatadakı bu bəyanatı «Standard 

Oyl» ilə «Royyal Datç-ġell Qrup» neft trestlərinin arasında 

cərəyan edən və 1948-ci ildə 10 illiyə bağlanmıĢ müqaviləyə görə 

müvəqqəti dayandırılmıĢ mücadilənin yenidən qızıĢacağını göstə-

rirdi. Deterdinq, lord Hailshamın dili ilə Amerikaya da, «Stan-

dard Oyl»a da meydan oxuyurdu. Artıq getdikcə ingilislərlə ame-

rikanlalıran araları açılırdı. Bu çəkiĢməni izləyən azad millətlər 

gələcəkdə yarana biləcək təhlükəli hadisələrdən vahimələnirdilər. 

Etiraf etmək lazımdır ki, ingilis lordunun aĢağı palatadakı 

çıxıĢında həqiqətə uyğunluq da vardır. Həqiqətən də amerikalılar 

Ġngiltərənin mənfəətlərinin haradan baĢlayıb, harada qurtaracağını 

görmək istəmirdilər. Ġran nefti ixtilafında Trumenin Ģəxsi nüma-

yəndəsi kimi hərəkət edən və əslində bir neft istehsalında xüsusi 

yeri olan Averell Harriman bunun tipik misalı idi. O, açıqdan-

açığa Ġngiltərə-Ġran münasibətlərində yaranmıĢ böhranda Ġranın 

tərəfini tuturdu. Thornburqun dediyinə görə Averell Harriman 

Ġngiltərəni Ġran nefti uğrunda yürütdüyü siyasətində həddindən çox 

qabağa getməkdə günahlandırırdı. Averell Harrimanın Amerika-

nın neft istehsalçılarından biri olduğunu düĢünürüksə, onun Ġngil-

tərənin rəsmi Ģəxslərinə söylədiyi və mətbuat orqanlarına verdiyi 

müsahibələrini də normal qarĢılamağa məcburuq. 

Ġngilislər Amerika prezidentinin nümayəndəsinin həddini aĢdı-

ğını hiss etdikdən sonra onun vasitəçiliyinə məhəl qoymamağı qə-

rara aldılar və Tehran ilə Ģəxsən özləri müzakirələr aparmağa ça-

lıĢdılar. Ġngiltərənin müzakirələri yenidən bərpa etmək təklifi Tür-

kiyənin də vasitəçiliyi ilə Müsəddiq tərəfindən qəbul edildi. Bu 

müzakirələr Averell Harrimanın hələ Tehrandan ayrılmasından 

qabaq baĢlamıĢdı. Yəni Ġngiltərədən lord Stokesin rəhbərlik etdiyi 

nümayəndə heyəti Tehrana gələndə Averell Harriman hələ The-

randa idi. Ġngilislər amerikalıları bu iĢdən tamamilə uzaqlaĢdırmaq 
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istəyirdilər. Ġngilislər Tehrana gəldikləri günün sabahısı Müsəd-

diqlə müzakirələrə baĢlasalar da, heç bir nəticə əldə edə bilmə-

dilər. Artıq ingilislərin ümidi qırılmıĢdı. Müsəddiqin Rusiyanın 

dediyi ilə oturub-durduğu məlum idi. Bunu ingilislər ən xırda 

təfərrüatına qədər bilirdilər. Ġngilislər ümidsiz halda Londona dön-

məyə məcbur oldular. 

Ġngiltərənin nümayəndə heyətinin apardığı müzakirələrin nəti-

cələrini bilmək üçün Tehranda qalmıĢ Averell Harriman da ingi-

lislərin Tehranı tərk etdiyi günün səhəri, yəni 1951-ci il avqustun 

24-də vətəninə yola düĢdü. 

Ġngiltərənin nümayəndə heyəti Londona qayıtdıqdan sonra 

Müsəddiq ingilis səfirinə uğursuzluqla nəticələnmiĢ müzakirələri 

yenidən baĢlamaq təklifi ilə müraciət etdi. 

Ġngiltərənin baĢ naziri Klement Atlee Ġranın bu təklifini aldığı 

zaman hökumət adından Ġrana «Ġran ilə müzakirələr təxirə salın-

mamıĢdır. Ancaq tamamilə kəsilmiĢdir» cavabını vermiĢdir. 

1951-ci il sentyabrın 6-da Ġngiltərənin Ġrana verdiyi cavab dün-

yada heyrətlə qarĢılandı. Bütün dünya bilirdi ki, ingilislər neft ixti-

lafının yeni-yeni problemlərə səbəb olmamasını istəmiĢdilər. ĠĢ in-

di Haaqa Beynəlxalq Məhkəməsinə qalmıĢdı. 

Ġngiltərə hökumətinin Ġrana verdiyi cavab notasından iki gün 

sonra, yəni 1951-ci il sentyabrın 8-də bütün dünyanı heyrətə salan 

bir bəyanat mətbuat orqanlarının səhifələrini bəzədi və radiolarda 

səsləndi. Bu bəyanat BaĢ nazir Klement Atleenindi. O, dünyanı 

bürüyəcək yeni müharibədən bəhs edirdi. Bəyanatda xüsusilə 

Rusiya və Amerikaya da xəbərdarlıq edilirdi. 

«Müharibənin qaçınılmaz olduğuna və yenidən silahlanma 

tədbirlərinin müharibənin baĢ verməsinin qarĢısının alınması-

na kifayət etmədiyinə inanmıram. Mən Ģəxsən Sovet Rusiyası-

nın indi bir müharibəyə baĢlamaq üçün hazırlaĢmasına inan-

mıram. Bununla bərabər yenə də yaxĢı hazırlaĢmağımız la-

zımdır. Çünki müharibələr daima Hitler kimi banditlər tərə-

findən deyil, bəzən də Kayzer kimi çılğın hoqqabazlar tərəfin-

dən də törədilə bilir”. Bu bəyanatda meydan oxuma olduğu qə-
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dər, yeni bir müharibə çıxartmaq istəyənlərə nəsihət vermə payı da 

vardı. Ancaq əsl diqqəti cəlb edən tərəf Ġranda müharibə törətməyə 

meyilli olan Stalinin Hitler kimi banditə və Birinci Dünya mü-

haribəsində Almaniyanı müharibəyə sürükləyən imperator Kayzer 

Vilhelm kimi çılğın hoqqabaza bənzədilməsi idi. 

Bu bəyanatda məĢhur ingilis soyuqqanlılığından əsər-əlamət 

qalmamıĢdır. O, açıqca hədələyir və müharibə törədəcək Ģəxsləri 

çılğın hoqqabaz və bandit adlandırırdı. Ən böhranlı anlarda da 

soyuqqanlılıqlarını saxlaya bilən ingilislər açıqca müharibədən 

bəhs edirdilıər. Onların müharibədən bəhs etmələri isə dünya üçün 

qaçınılmaz bir fəlakət deməkdi. 

Bütün bu ağır havaya baxmayaraq Müsəddiq, hələ də rus 

dostluğundan, Rusiya ilə ticarətdən bəhs edirdi. Ġranın baĢ naziri-

nin müavini Hüseyn Fatimi isə bu xüsusda verdiyi bəyanatında: 

«Ġran neftdən itirdiklərini Rusiya ilə ticarəti sayəsində əldə 

edəcəkdir» deyirdi. Müsəddiq neft satmağa qərar vermiĢ və nef-

tini sata biləcək baxarlar axtarmıĢdı. Bu arada Rusiyaya da müra-

ciət etmiĢ və ruslardan müsbət cavab almıĢdı. 

Ruslar Ġran neftini almağı qəbul etmiĢdilər. Elə ingilislərin bir 

müharibədən bəhs edən bəyanatı da bu dövrlərdə verilmiĢdi. Artıq 

Rusiya Ġran ilə neft almaq üçün müzakirələrə baĢlamıĢdı. Müzaki-

rələr getdiyi bir vaxtda admiral Con Eldestonun komandanlığında 

güclü bir ingilis donanması Ġstanbula gəlirdi. 

Bütün dünyada diplomatik fəaliyyətlər yüksək nöqtəyə çatmıĢ-

dı. Azad millətlərin dövlətlərinin mərkəzlərində gecəli-gündüzlü iĢ 

gedirdi. Təbii ki, Türkiyə də bunların arasında idi. Trumen ingilis-

lərlə iranlılar arasında keçirilən və sonra kəsilən müzakirələrdən 

sonra, ingilislərin əvvəllər tətbiq etdikləri yolu sınaqdan çıxarmağı 

qərara almıĢdı. Bu qərar Türkiyənin Ġran nefti ixtilafında yenə də 

vasitəçiliyini istəməkdən ibarət idi. Türkiyə də sülhü qorumaq 

üçün əvvəl olduğu kimi bundan sonra da vasitəçilik etməyə qərarlı 

idi. ABġ prezidenti Trumenin Ģəxsən Türkiyə Respublikasının 

prezidenti Cəlal Bayara göndərdiyi məktuba ingilis donanmasının 

Ġstanbul limanında lövbər saldığı gün müsbət cavab verilmiĢdi. 
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Türkiyə prezidenti Calal Bayar sadəcə vasitəçilik vəzifəsini 

üzərinə götürməklə kifayətlənmir, cavab məktubunda Türkiyənin 

öhdəliklərini yerinə yetirməyə qərarlı olduğundan da bəhs edirdi. 

Türkiyə dost və müttəfiqlərinin daima yanında idi. Bu xüsus 

Türkiyə prezidentinin məktubunda da açıqca bildirilirdi. O, cavab 

məktubunda aĢağıdakıları bildirmiĢdi: «Türkiyə bu günə qədər 

olduğu kimi, bundan sonra da daima müttəfiqlərinin yanında 

yer alacaq və üzərinə düĢən vəzifələri tamamilə yerinə yetirə-

cəkdir». 

Ġngiltərə quruluĢu və dövlət anlayıĢı baxımından dünyada heç 

bir millətə bənzəməyən xüsusiyyətlərə malikdir. Bu xüsusiyyətlərin 

əsasını xüsusi olaraq ictimai fikir təĢkil etməkdədir. Ġngiltərə quru-

luĢu baxımından digər dövlətlər kimi və müasir dövrün Ģərtlərinə 

uyğun klassik bir dövlət də deyildir. O tamamilə bir müəmmadır. 

Ġran hadisələrinin həddindən artıq gərginləĢdiyi, Atleenin bir 

müharibədən bəhs etdiyi bu günlərdə də bizə qəribə gələcək bir 

qərar vermiĢ ingilis hökuməti yeni seçkilərə gedirdi. Bu imperiya 

üçün ən böhranlı bir dövrdə seçkiyə getmək baĢqa millətlər tərəfin-

dən çılğınlıq kimi qəbul edilə bilərdi. Ancaq ingilislər üçün deyil, 

ingilis iqtidar partiyası olan ĠĢçi Partiyasının seçkilərə getməsi də 

təbii idi. Çünki, imperiyada təhlükə zəngləri çalırdı. Atlee bəlkə də 

gəlib çatmıĢ olan bu təhlükəni önləmək cəsarətini özündə tapa bil-

məmiĢdi. 

Ġngiltərədə seçkilər keçirilmiĢ və mühafizəkarlar iqtidara gəl-

miĢdi. Artıq Ġngiltərədə son əsrin ən böyük və ən soyuqqanlı Ģəxs-

lərindən biri olan Uinston Çörçill baĢ nazir idi. Bu qurd siyasətçi 

imperiyanı Ġran nefti ixtilafı üzündən düĢdüyü böhranlı vəziy-

yətdən çıxara biləcəkmi? O, əgər Ġngiltərəni bu böhrandan xilas 

edə bilsə, Ģübhəsiz ki, dünyanı da gözlənilən təhlükəli bir mühari-

bədən qurtarmıĢ olardı. U.Çörçill buna müvəffəq ola biləcəkmi? 

Ruslar Ġngiltərədəki iqtidar dəyiĢikliyindən sonra özlərini sakit 

aparırdılar. Buna səbəb iqtidara təcrübəli və soyuqqanlı bir Ģəxsin 

gəlməsi idi. Ġ.Stalin U.Çörçilli bütün bir dünya müharibəsi bo-

yunca yaxından görmüĢdü. O, xüsusilə Tehran konfransını hələ də 
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unutmamıĢdır. O konfransda vəfat etmiĢ Ruzvelt ilə birlikdə cəbhə 

aldıqları bu qurd siyasətçinin onlarla necə mücadilə etdiyini bilirdi. 

Ġndi Ġngiltərədə Çörçill iqtidara gəldiyi andan bəri düĢünmək 

növbəsi Stalinə düĢmüĢdü. 

Təəssüf ki, hər nə olursa olsun dünya ciddi təhlükələr qarĢısın-

da idi. 

Ġran neft ixtilafı bir daha göstərmiĢdir ki, dünyanı əsl idarə 

edənlər diplomatlar deyil, neft istehsalçıları idi. 1951-ci il baĢa 

çatsa da, neft ixtilafında hər hansı bir nəticə əldə edilməmiĢdi. Bu 

ixtilafda iĢtirak edən dövlətlər yerlərində sayırdılar. Lakin ruslar 

Ġranda da Ģanslı idilər. Çünki, onların hələ əvvəllər Ġranda yarat-

dıqları Tudə Partiyası ilə Fədai Ġslam Cəmiyyəti artıq Müsəddiqi 

dizə çökdürmüĢ və ölkədə vəziyyətə tamamilə hakim olmuĢlar. 

Ġngiltərədə Çörçillin iqtidara gəlməsi Ġranın siyasi dairələrində 

tərəddüdlər yaratmıĢ və Müsəddiqi ciddi düĢünməyə vadar etmiĢdir. 

Müsəddiq Atleenin lord Stokesin iranlılarla apardığı müzaki-

rələrdən heç bir nəticə əldə etmədən Londona qayıtdıqdan sonra 

söylədiyi: «Ġran ilə müzakirələr təxirə salınmamıĢdır, ancaq 

kəsilmiĢdir» cavabına baxmayaraq neft müzakirələrinə yenidən 

baĢlamağa qərar verdi və ingilislərə müraciət etdi. Müsəddiq 

1951-ci il sentyabrın 24-də verdiyi və müzakirələrə təkrar baĢla-

maq xüsusunda tanıdığı 10 gün möhlətli memorandumuna hələ bir 

cavab ala bilməmiĢdi. Möhlətin bitməsinə isə iki gün qalmıĢdı. 

Möhlət oktyabrın 4-də bitirdi. 

Müsəddiq oktyabrın 2-də bir xəbər nəĢr etdirdi. Bu xəbərdə 

Müsəddiq Ġngiltərə Ġranın verdiyi 24 sentyabr tarixli notaya cavab 

vermədiyi təqdirdə Ġranın Ġngiltərə ilə olan siyasi münasibətlərini 

kəsəcəyini elan edirdi. Müsəddiq ingilisləri siyasi münasibətləri 

kəsəcəyi ilə qorxudacağını zənn edirdi. 

Müsəddiqin nəĢr etdiyi bu hədələyici xəbərin Londonda və 

VaĢinqtonda əks-sədası çox ciddi oldu. 

Ġstər Amerika, istər Ġngiltərə Trumen və Çörçillin imzalarını 

daĢıyan eyni məzmunlu iki notanı Ġrana verdilər. Müsəddiq son 

xəbərinin bu qədər sərt və ciddi bir əks-səda yaradacığını zənn 
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etməmiĢdir. Ġngiltərə və Amerikanın notaları Tehrana çatdırıldıq-

dan dərhal sonra Müsəddiq Tehrandakı rus səfiri Ġvan Sadxikovu 

hüzuruna çağırdı və bu notalara necə bir cavab verilməsini müza-

kirə etməyə baĢladı. 

Müsəddiqin narahatçılığını görən Ġvan Sadxikov ona təminat 

verir və ölkəsinin Ġranı dəstəklədiyini bildirir. O, əgər Ġran Ġngil-

tərə və ya Amerika tərəfindən hər hansı bir Ģəkildə təcavüzə məruz 

qalarsa Rusiyanın Ġranın yanında olacağını da elan etdi. 

Ġran Ģahı Rza Ģah Pəhləvi də Ġngiltərə və Amerikanın verdik-

ləri notalardan xəbərdar olanda böyük bir üzüntüyə dücar oldu. O, 

Müsəddiqin Ġranı sonu məlum olmayan hadisələrə tərəf sürüklədi-

yini görür və həyəcan keçirirdi. ġah iki nəhəng dövlətin Ġrana ver-

dikləri notaların sonunun nə ilə bitəcəyini Müsəddiqin dilindən 

eĢitmək üçün onu yanına dəvət etdi. 

Müsəddiq isə öz növbəsində Ģaha əndiĢələnməyə heç bir sə-

bəb olmadığını və Rusiyanın Ġran ilə birlikdə hərəkət etməyə razı-

lıq verdiyini bildirir. ġah Müsəddiqdən onu maraqlandıran sualla-

ra doğru-düzgün cavab ala bilmirdi. Onların arasındakı münasibət-

lər getdikcə kəskinləĢirdi. Artıq Ġranda hamı Ģahın Müsəddiqə, 

Müsəddiqin isə Ģaha nifrət etdiyini bilirdi. 

Artıq vəziyyət o yerə çatdı ki, Ģah onun hərəkətlərinin Ġranın 

mənfəətlərinə zidd olduğunu bildirdi və istefasını tələb etdi. Ancaq 

Müsəddiq Ģahın tələbinə rədd cavabı verdi və xalqın istəyi ilə 

iqtidarda olduğunu söylədi. ġah ilə Müsəddiqin münasibətləri get-

dikcə kəskinləĢirdi. 

Müsəddiq Ģahın Qərb dövlətləri ilə sülh Ģəraitində münasibət-

lər qurmağı Müsəddiqdən tələb etsə də rədd cavabı aldı. 

Müsəddiq Ġngiltərə və Amerikanın verdikləri sərt notalara ca-

vab verməklə bərabər 1952-ci il oktyabrın 8-də Ġngiltərədən 49 

milyon sterlinq təzminat verilməsini də istədi. Onun, təzminatdan 

baĢqa Ġngiltərədən tələb etdikləri bunlardır: 

1.  Ġngiltərə bir həftə ərzində Ġrana 20 milyon sterlinq 

ödəməli; 
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2. “Anglo Ġranian” Ģirkətini təmsil edən bir heyət dərhal 

Ġrana gəlməli və müzakirələr apararaq iĢləri üç həftə 

ərzində yoluna qoymalı; 

3. Bu müzakirələrdən sonra Ġngiltərə Ġrana 29 milyon 

ödəməli». 

Müsəddiqin Ġngiltərəyə təqdim etdiyi notadakı təkliflər ingilis sə-

firinə verilmədən əvvəl, bu notanın mahiyyəti üzündən Ġran hökumə-

tində ilk ixtilaf baĢ verdi. Ġranın xarici iĢlər naziri Hüseyn Nəvvab 

Müsəddiqin israrı ilə Ġngiltərəyə verilməsi tələb edilən notaya etiraz 

etdi. 

Beləliklə baĢ nazir ilə xarici iĢlər naziri arasında sərt münaqi-

Ģələr oldu. Hüseyn Nəvvab heç bir əsasa dayanmayan tələblərin 

Ġngiltərə ilə münasibətləri daha da gərginləĢdirəcəyini söylədi. O, 

bütün israrlarına baxmayaraq Müsəddiqin inadını qıramadı və 

sonda belə bir məsuliyyəti daĢıya bilməyəcəyini söyləyərək istefa 

etdi. Bu istefa Müsəddiqin Ġranı fəlakətə sürükləyən hərəkətlərinə 

qarĢı ilk reaksiya idi. 

Ġngiltərə hökuməti Ġran tərəfindən verilən bu notaya o qədər də 

əhəmiyyət vermədi. 

Bütün bu hərəkətlərin və notaların mənĢəyi Rusiya idi. Ġngiltə-

rənin baĢ naziri Çörçill bu və ya bundan əvvəlki Ġran tələblərinin 

Ġngiltərə ilə Amerikanın arasını açmaq üçün Rusiya tərəfindən 

Müsəddiqə təlqin edildiyini bilirdi. Elə bu səbəbdən də Çörçill 

Ġran notasının Londona verilməsindən üç gün sonra Rusiyaya ilk 

xəbərdarlığını etmiĢdi. 

Çörçill bu istiqamətdə verdiyi bəyanatında açıq danıĢmıĢ və 

Rusiyanın planlarından bəhs edərək «Biz Rusiyanın tələsinə düĢ-

məyəcəyik və Amerika ilə dostluğumuza böyük əhəmiyyət ve-

rəcəyik» demiĢdir. 

Bu sözlərdən də göründüyü kimi Ġngiltərə Amerikanın dostlu-

ğuna əhəmiyyət verirdi. Bu heç də «Standard Oyl»a da eyni də-

yəri verdiyi mənasına gəlmirdi. Çünki istər kəĢfiyyat orqanların-

dan alınan raportlar, istərsə də Deterdinqin müxtəlif kanallarla 

Çörçillə çatdırdığı məlumatlar «Standard Oyl»un Ġranda ikili si-
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yasət apardığını göstərirdi. Çörçill Amerika hökuməti ilə «Stan-

dard Oyl»un apardıqları siyasətin fərqli olduğunu gözəl bilirdi. 

«Standard Oyl» Çörçillin bəyanatının həqiqi mənasını bilir və 

buna görə də yeni addımlar atmağa hazırlaĢırdı. «Standard Oyl» 

Ġran neftindən pay almaq istəyirdi. Ancaq «Royyal Datç-ġell 

Qrup»la imzaladığı onillik müqavilə səbəbindən açıq hərəkət edə 

bilmirdi. Bu səbəbdən də nəyin bahasına olursa olsun Orta ġərqdə 

böhranı bir az da dərinləĢdirib ingilislərin baĢını qatmağa çalıĢırdı. 

Hadisələrin belə böhranlı bir vəziyyətində Ġngiltərə ilə Ġraq 

arasında neft üzündən ixtilaf çıxmağa baĢladı. Yəni Ġraqda iqtidarı 

əlində tutan və bu məmləkətin mütləq hakimi olan Nuri Səid paĢa 

Ġngiltərəyə rəsmən müraciət edərək 1927-ci il tarixli imtiyaz anlaĢ-

masının yenidən gözdən keçirilməsini tələb etmiĢdi. Nuri Səid 

paĢanın bu tələbi ağlasığmaz bir iĢ idi. Çünki o türk ordusunun 

yüzbaĢı uniformasını daĢıdığı Birinci Dünya müharibəsindən bəri 

Ġngiltərə Entelijans Servisinin ən güvəndiyi Ģəxs idi və Ġraqda iqti-

dara ancaq bu sayədə gələ bilmiĢdi. 

Nuri Səid paĢanın Ġngiltərə-Ġraq anlaĢmasının yenidən gözdən 

keçirilməsini tələb etməsi səbəbsiz deyildi. Nuri Səid paĢa artıq 

ingilislərə etibar etməyir və möhtəĢəm imperiyanın sonunun gəlib 

çatdığına inanırdı. 

Nuri Səid paĢanın bu tələbi Londonda ciddi qarĢılanmıĢ və 

həmin dövrdə orada olan Ģahzadə Abdullanın nəzəri-diqqətini 

cəlb etmiĢdir. ġahzadə Abdulla Nuri Səid paĢaya Londondan 

göndərdiyi bir xəbərdə onun tələblərlə bağlı heç bir addım at-

mamasını istəmiĢdir. Ancaq sonrakı hadisələr göstərmiĢdir ki, ingi-

lislər bu təkliflər qarĢısında soyuqqanlılıqlarını qoruyub saxlaya 

bilmiĢdilərsə də Nuri Səid paĢanın sonrakı taleyini də düĢünmüĢ-

dülər. Beləliklə, «Standard Oyl» Ġraqda ilk addımını atsa da, heç 

bir Ģeyə nail ola bilməmiĢdir. Müsəddiq tərəfindən istefa tələbi 

rədd etdikdən sonra Ģah bəzi tədbirlər görməyin vaxtı çatdığını 

gördü və əvvəlcə general Zahidi, sonra da general Hicazi ilə 

görüĢdü. Həmin dövrdə hər iki general Ġranda böyük nüfuza malik 
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idilər. General Zahidi Əyan ġurasının üzvü, general Hicazi isə 

Ġranda ən mühüm vəzifələrdə çalıĢmıĢ vətənpərvər bir Ģəxs idi. 

Bu iki general 1952-ci il oktyabrın 13-də Müsəddiq hökumə-

tini devirmək üçün hərbi çevriliĢ etdilər. Ancaq buna müvəffəq ola 

bilmədilər. Rusiya kəĢfiyyatının agentləri bu çevriliĢin olacağı 

vaxtı Müsəddiqə xəbər verdiklərinə görə çevriliĢin qabağı alına 

bilmiĢdi. Nəticədə general Hicazi baĢda olmaqla çevriliĢdə Ģübhəli 

bilinən çoxlu sayda həm hərbiçilər, həm də mülkü Ģəxslər həbs 

olundu. Ġran konstitusiyasına görə Əyan ġurasının üzvləri günahla-

rının dərəcəsindən asılı olmayaraq həbs edilə bilməzdilər. Bu 

səbəbdən də general Zahidi həbs edilmədi. 

Hərbi çevriliĢin baĢ tutmaması xəbəri yeni xarici iĢlər naziri 

Hüseyn Fatimi tərəfindən dünya ictimaiyyətinə bildirildi. Dünya-

nın bir çox siyasi mərkəzlərində bu xəbər ciddi qarĢılanmıĢdı. 

Müsəddiq həbslərdən baĢqa Fədai Ġslam Cəmiyyəti və Tudə 

Partiyasının əli ilə həbs olunanlar əleyhinə nümayiĢlər təĢkil etdirdi. 

Tehrandakı Ġngiltərə və Amerika səfirlikləri çox ciddi qorunurdu. 

Hadisələrin Ġranda belə davam etdiyi bir anda Türkiyənin baĢ 

naziir Adnan Menderes ilə xarici iĢlər naziri Fuad Köprülü 

Londonda Ġngiltərə dövlətinin rəsmi Ģəxsləri ilə müzakirələr apa-

rırdılar. Dünyanın aparıcı mətbuat orqanları bu müzakirələrə xü-

susi diqqət verirdilər. 

Qərb ölkələrinin mərkəzlərində böyük bir canlanma var idi. Bu 

qərb mədəniyyətinin qorunması və təcavüzkar kommunizmin azad 

millətləri əzmək istəməsi təĢəbbüsünə qarĢı ciddi tədbirlər görül-

məsindən doğmuĢdu. Dünyanın azad millətləri azadlıqlarını təhlü-

kəsizlik altına almaq istəyirdilər. Onlar bu məqsədlə bir Avropa 

Birliyinin qurulması üçün fəaliyyətə baĢlamıĢdılar. 

Qərb dünyası tez bir zamanda bir birlik qurmazlarsa Rusiyanın, do-

layısilə kommunizmin təzyiqinə dayana bilməyəcəklərini anlamıĢdılar. 

Türkiyənin baĢ nazirinin və xarici iĢlər nazirinin Londona sə-

fərləri bu qurulacaq qərb təhlükəsizlik sisteminin qaçınılmaz ol-

duğunu ortaya qoyurdu. Onların Londonda Orta ġərq böhranını da 

müzakirə etmələri təbii idi. 
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Londonda iki gün davam edən türk-ingilis müzakirələrinin so-

nunda aĢağıdakı məzmunlu bəyanat nəĢr olundu: «Türkiyənin baĢ 

naziri, xarici iĢlər naziri, Xarici ĠĢlər Nazirliyinin ümumi ka-

tibi və müĢavirlərdən ibarət nümayəndə heyəti Ġngiltərənin 

xarici iĢlər naziri, müdafiə naziri, baĢ qərargah rəisi və mü-

Ģavirləri ilə görüĢlər keçirərək hər iki məmləkətin müĢtərək 

mənfəətləri ilə əlaqəli ümumi məsələləri müzakirə etmiĢdilər». 
Müzakirələrdə Ġngiltərə Silahlı Qüvvələrinin BaĢ qərargahının 

rəisinin və müdafiə nazirinin iĢtirak etməsi və mətbuatda verilən 

açıqlamada Orta ġərqdə baĢ verən hadisələrin hər iki məmləkətin 

müĢtərək mənfəətlərinə təsirinin ortaya qoyulması London görüĢ-

lərinin əhəmiyyətini artırırdı. 

Londonda baĢlamıĢ və iki gün davam etmiĢ olan türk-ingilis 

müzakirələri haqqında verilən rəsmi məlumatın mətbuatda çap 

edilməsindən bir gün sonra Ġran Ġngiltərə ilə münasibətlərini kəs-

diyini rəsmən bildirdi. 

Ġran Ġngiltərə ilə münasibətlərini rəsmən kəsərkən Amerikanın 

xarici iĢlər naziri Dean Acheson sürpriz sayıla biləcək bir bəyanat 

verir və Ġranın Ġngiltərədən tələb etdiyi 49 milyon sterlinq təzminat 

məsələsində lazım gəlsə Ġngiltərə ilə birgə olacağını və Ġngiltərəni 

bu təzminatı ödəmək üçün xəbərdarlıq edəcəyini bildirirdi. 

Amerikanın xarici iĢlər nazirinin bəyanatı qəribə bir məna 

daĢıyırdı. Bu bəyanat Amerikanın «Standard Oyl» Ģirkəti ilə birgə 

hərəkət etməsinə iĢarə idi. 

Artıq Amerikanın xarici siyasətində dönüĢ baĢlayır və bu 

«Standard Oyl»un lehinə olurdu. Dean Acheson bu qəribə bəya-

natını verirkən Amerikanın Ġrana təyin olunmuĢ yeni səfiri Loy 

Henderson da Müsəddiqə bir raport təqdim edir. Bu raportda 

Amerika Xarici ĠĢlər Nazirliyinin Ġran tərəfindən Ġngiltərədən tələb 

edilən 49 milyon sterlinq təzminat məsələsində Amerikanın Ġrana 

yardım etməyə hazır olduğu bildirilirdi. 

Amerikanın yeni səfiri Loy Hendersonun Müsəddiqə verdiyi 

raport da Dean Achesonun bəyanatı qədər qəribə məzmunlu idi. 

Amerika Ġngiltərənin çiyinlərinə yüklədilən bu təzminatı nə 
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üçün ödəyirdi? Bütün bu təĢəbbüs və vədlərdən də anlaĢılırdı ki, 

Amerika Müsəddiqə xoĢ görünmək istəyirdi. Çünki bu məmləkət-

də çox böyük miqdarda neft vardı. 

Neft istehsal edildiyi məmləkətin də, dünyanın da hüzurunu 

qaçırır və dünya diplomatiyasını pəriĢan edirdi. Neft ən yaxın dost-

ları da bir-birinə düĢmən etmək gücünü həmiĢə saxlayırdı. 

Ruslar isə pusquda idilər. Ġran neftinin vahiməli bir ixtilaf ola-

raq ortaya çıxdığı gündən bəri yeri gəlmiĢkən ruslarla dil tapmıĢ 

«Standard Oyl»un siyasətini Dean Acheson və Ġrandakı amerikan 

səfiri də təsdiq edirdilər və bununla da Rusiyanın Ġran böhranında 

aktiv rol oynamasına kömək edirdilər. 

Ġstər Dean Achesonun, istər Loy Hendersonun eyni mənalı 

bəyanat və raportu və Ġranın Ġngiltərədən tələb etdiyi təzminatla əla-

qəli Ġrana haqq verən davranıĢları rusları Ġranda yeni bir neçə hadisə 

törətməyə sövq edirdi. Bu təĢəbbüslərin ən təhlükəlisi isə Rusiya-Ġran 

sərhədlərindən Ġrana tudəçilərə çoxlu miqdarda silah verilməkdə idi. 

Ruslar bunu demək olar ki, hamının gözü qarĢısında edirdilər. 

Ruslar dostlarının sayəsində ciddi iĢlər görmə imkanlarına qo-

vuĢmuĢdular. Ruslar Ġranda çox fəal çalıĢır və gələcəkdə həyata ke-

çirmək istədikləri hərəkətlər üçün geniĢ miqyaslı hazırlıqlar görmüĢ-

dülər. Ġrandakı rus cəsusları çox mükəmməl bir təĢkilat qurmuĢdu-

lar. Ancaq qarĢılarında onlardan da, amerikalılardan da daha əvvəl 

bu məmləkətdə yerləĢmiĢ və təĢkilatlanmıĢ bir gizli servis də vardı. 

Ruslar hər halda ingilislərin uzun illərin təcrübəsinə sahib gizli kəĢ-

fiyyat orqanı Entelijans Servisi hesaba almaya bilməzdilər. 

Ruslar Entelijans Sevisin Ġranda fəaliyyəti dayandırılmadıqca 

heç bir iĢ görə bilməyəcəklərini çox yaxĢı bilirdilər. Ruslar general 

Zahidi və general Hicazinin həyata keçirmək istədikləri hökumət 

çevriliĢinin qarĢısını almağa nail olduqdan sonra bu servisi məğlu-

biyyətə uğratdıqları qənaətinə gəldilər. Onlar Müsəddiqə Ġranda 

kütləvi həbslər keçirmək, beləliklə Entelijans Servisi ortadan qal-

dırmaq üçün imkanları daxilində hər cür yardımı etmiĢdilər. 
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ĠNGĠLTƏRƏ VƏ RUSĠYANIN KƏġFĠYYAT 

ORQANLARININ MÜBARĠZƏSĠ 

 

 

Demək olar ki, Ġngiltərənin və Rusiyanın kəĢfiyyat orqanları 

Ġrandakı kimi bir-birinə qarĢı amansız mübarizə aparmamıĢdılar. 

Onlar 1885-ci ildən bəri Ġranda fəaliyyətə baĢlamıĢdılar. Hər iki 

təĢkilat neft uğrunda mübarizə edirdi. Onlar 1885-ci ildən bəri 

nadir hallarda bir-birinə toxunmamıĢdılar. Ancaq indi Ġrandakı 

mübarizə əvvəlkilərə nisbətən müqayisə edilməyəcək dərəcədə idi. 

Bunun iki səbəbi vardı. Bundan əvvəlki mücadilələrdə olduğu kimi 

Rusiyanın, Fransanın və ya Almaniya və Avstriya-Macarıstan Ġm-

periyalarının siyasi əməllərinə sədd çəkən qüdrətləri yoxdu. Bunun 

əksinə olaraq Rusiya Ġkinci Dünya müharibəsindən qalib çıxaraq 

Avropanın yarısına hökm edərkən, dünya siyasətinə də istiqamət 

verəcək qədər güclü idi. Rusiya bir tərəfə sıxıĢdırılmıĢ Ġngiltərənin 

mövcudluğunu hesaba almayaraq dünyanı Amerika ilə bölüĢdür-

mək fikrində idi. 

Bax burada Rusiya yanılırdı. Çünki, gücdən düĢdüyü zənn 

edilən Britaniya Ġmperiyası dünyadakı xam maddə mənbələrinin 

mühüm bir hissəsinə hakim idi və hələ Entelijans Servis ləğv edil-

məmiĢdi. Yaxın bir gələcək istər Amerikanın, istərsə də Rusiyanın 

zəiflətmək istədikləri Ġngiltərənin necə bir enerji və Entelijans Ser-

visin Ģahanə bir gediĢi ilə ortaya çıxacağını göstərəcəkdi. Ġngiltərə 

Rusiyaya Ġranda ciddi zərbə endirməyi planlaĢdırırdı. Bu zərbə elə 

Ģiddətlə endiriləcəkdir ki, Rusiya 1953-cü ildə endirilmiĢ olan bu 

zərbənin təsirindən xilas ola bilməyəcək və Ġranı uzun illər rahat 

buraxacaqdır. 

Rusların kəĢfiyyatçıları ilə Ġngiltərənin Entelijans Servisinin və 

Deterdinqin cəsusları Ġranda çox çətin bir gizli mübarizə edirdilər. 

Bu gizli mübarizə 1910-cu və 1925-ci illərdəki üsyanlara bənzəmirdi. 
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Ġranda Rusiyanın və Ġngiltərənin gizli mübarizə apardıqları 

vaxtda gözləmədikləri bir hadisə baĢ verdi, yəni «Standard Oly» 

da bu mübarizəyə qoĢuldu. Onun bu müdaxiləsi 1953-cü ildə göz-

lənilirdi. Çünki «Royyal Datç-ġell Qrup» ilə on illik sülh müqa-

viləsinin müddəti o tarixdə baĢa çatırdı. Elə bu səbəbdən də «Stan-

dard Oyl»un mübarizəyə qoĢulması gözlənilmirdi. 

Bax Ġranda əsl mübarizə də «Standard Oyl”un ortaya çıxma-

sından sonra baĢladı. Amerikalıları bu mücadiləyə sövq edən səbəb 

Ġran nefti üzərində hissə sahibi ola bilmək düĢüncəsi idi. Onlar da 

Ġran neftindən pay almaq istəyirdilər. 1952-ci il oktyabrın 21-də 

«Standard Oyl»un hissədarlarından Villiam Alton Jones təcili 

Tehrana gəldi. O hava limanında jurnalistlərə gülə-gülə Tehrana 

istirahətə gəldiyini bildirdi. Yəni o, gəliĢinin əsas məqsədini gizlət-

məyə çalıĢdı. Amma, onun dünyada məĢhur neft istehsalçısı və 

«Standard Oyl»a bağlı olduğunu bilməyən yoxdur. 

W.A.Jones Tehrana neft üçün gəlmiĢdi. Çünki «Standard 

Oyl» Müsəddiq ilə əlaqə yaratmağa çalıĢırdı. Müsəddiq ilə 

«Standard Oyl» arasında baĢlayacaq müzakirələri də Amerika 

prezidenti Trumenin Ģəxsi nümayəndəsi olmaqla bərabər həm də 

neft istehsalı ilə məĢğul olan Averell Harriman planlaĢdırmıĢdı. 

Müzakirə zamanı «Standard Oyl»un nümayəndəsi Ġngiltərədən 

alınmıĢ və milliləĢdirilmiĢ neft sahələrindən hissə tələb edirdi. 

Müsəddiq Ġngiltərədən çəkindiyi üçün hələlik tərəddüd edirdi. 

«Royyal Datç-ġell Qrup» Ġranda Rusiya kəĢfiyyatının agent-

lərindən baĢqa artıq «Standard Oyl»un adamlarına qarĢı mübarizə 

aparmağın zəruriliyini də anlamağa baĢladı. «Standard Oyl” Orta 

ġərqdə fəal hərəkət etmək üçün bütün imkanlarından istifadə et-

məyə çalıĢırdı. «Standard Oyl» Ģübhə çəkməmək üçün ilk əvvəl 

elm adamlarını neft sahələri ətrafına səyahətlərə göndərdi. Bu elm 

xadimlərindən ilki dünyanın çox yaxından tanıdığı, Amerikanın 

müasir tarixçilərindən Harold Lamb idi. O, Orta ġərqdə olarkən 

bütün Ərəbistanı gəzərək xalq və hökumət üzvləri ilə görüĢlər 

keçirmiĢdir. 
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«Standard Oyl»un elm adamlarını seçməsi nəzər-diqqəti cəlb 

etməyəcək insanlar olması idi. Dünyanın məĢhur tarixçilərindən 

olan Harold Lamb istədiyi yerə gedərək hər cür tədqiqatlar aparır 

və heç kəsi Ģübhələndirmirdi. Yalnız «Standard Oyl»un düĢün-

mədiyi nöqtə bir elm adamının nə bir siyasətçi, nə də bir cəsus 

olmaması idi. MəĢhur bir tarixçi olaraq qəzetçilərin diqqətindən 

qaçmayan bu Ģəxs haraya getmiĢdirsə onları qarĢısında görmüĢ və 

bəzi bəyanatlar vermiĢdir. Harold Lambın mətbuat nümayəndə-

lərinə verdiyi bu bəyanatlarda: 

«Türkiyə, Livan, Ġordaniya və Ġraqda olarkən oralardakı 

vəziyyəti araĢdırdım. Bu məmləkətlərdə mövcud olan böhran-

lar amerikalıları çox maraqlandırır. Orta ġərq ilə Amerika 

arasında fikir mübadiləsinin artmasına yardım etmək istəyir-

dim. Amerikalılar bu gün Orta ġərq haqqında, xüsusilə də 

ərəblər haqqında keçmiĢdəki fikirlərini dəyiĢdirməkdədirlər». 

MəĢhur tarixçi Harold Lambin ağzından çıxan bu sözlərin 

mənası nə ola bilərdi? Harold Lambın bu bəyanatı qəzetlərdə 

çap olunduğu gün «Standard Oyl»un hissədarlarından William 

Alton Jones də Tehranda idi. Buradan belə bir sual çıxır. Görəsən 

bu Ģəxslərin eyni vaxtda Tehranda olması təsadüfdürmü? 
Məncə buna bir təsadüf deyə bilmərik. Əgər ortada neft olmasa idi 

onda deyə bilərdik. 

Elə bu vaxtlarda Səud bin Əbdüləziz Səudiyyə Ərəbistanında 

spirtli içkilərin qəbul edilməsini qəti qadağan edən bir qərar çıxart-

mıĢdır. Bu qadağan qərarı dərhal neft istehsalına təsir etmiĢdir, 

yəni istehsalın həcmi aĢağı düĢmüĢdür. Qəribə orası idi ki, bu 

ancaq ingilislərin nəzarətində olan neft ərazilərində olmuĢdur. 

Villiam Alton Jonesin Ġrandakı görüĢlərinin nəticələri «Stan-

dard Oyl»un xeyrinə olmamıĢdır. BaĢ nazir Müsəddiq amerikalılarla 

əməkdaĢlıq etməyə hələlik tələsməmiĢdir. Beləliklə, «Standard 

Oyl»un Ġranda atdığı ilk addım müvəffəqiyyətsizliyə uğramıĢdır. 

Tehranda hadisələr yenə qızıĢmağa baĢlamıĢdı. Ġran Ģahının 

anadan olmasının otuzuncu ildönümü münasibətilə təĢkil olunacaq 

Ģənliklər tudəçilərin gələcəkdə keçirəcəkləri nümayiĢlər nəticəsin-
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də baĢ tutmamıĢdır. ġahla münasibətləri gərginləĢmiĢ olan Müsəd-

diq rusların köməyi ilə ingilislərlə yaxın münasibətdə olan Ģaha 

ağır zərbə vurmağı planlaĢdırmıĢdı. 

ġahın ad günü keçirilən zamanı tudəçilərin keçirdikləri nüma-

yiĢlər çox qanlı olmuĢdur. Kommunistlər Ģahın ad günündə keçiri-

lən Ģənliklərdə qan tökülməsinə nail olmuĢdular. Kommunistlər 

tərəfindən təĢkil olunmuĢ bu nümayiĢlərdə iĢtirak edən xalq küt-

lələri «ġaha ölüm» Ģüarı ilə küçələrdə bağıraraq polisin və təhlükə-

sizlik qüvvələrinin müqavimətinə məhəl qoymurdular. 

Ġran xalqının çox bağlı olduğu Ģahlıq üsuli-idarəsi əleyhinə ke-

çirilən bu qanlı nümayiĢlər Müsəddiqin bu idarə üsulunu tama-

milə ləğv etmək məqsədini güddüyünü açıqca göstərməkdə idi. 

Artıq polisin bu nümayiĢlərin qarĢısını ala bilmədikdə iĢə ordu qa-

rıĢmalı oldu. Xalq yenə də küçələrdən çəkilmədi və müqavimətlə-

rini daha da artırdılar. 

Zavallı Ġran neft üzündən sonu görünməyən faciələr qarĢısında 

qalmıĢdı. Tehran küçələrində bu yağlı maddə üzündən, beynəlxalq 

toqquĢmalar üzündən insanlar ölür, küçələr qana boyanırdı. 

1951-ci il sentyabrın 24-də Müsəddiqin Ġngiltərəyə verdiyi bir 

notaya Ġngiltərə tərəfindən cavab verilməmiĢdir. Yəni bu nota Ġn-

giltərə tərəfindən əhəmiyyətli sayılmamıĢdır. Artıq Ġngiltərə ilə 

Ġran arasında siyasi münasibətlər qısa bir müddətdən sonra kə-

silmiĢ və ingilis diplomatları bu vəziyyət qarĢısında Tehranı tərk 

etməyə hazırlaĢaraq pasportlarını tələb etdilər. Ġran ilə Ġngiltərə 

arasında artıq heç bir münasibət qalmamıĢdı. 

Müsəddiq, Tehrandakı ingilis diplomatları Ġranı tərk edərkən 

Ġngiltərənin baĢ naziri Çörçillə vermək üçün hazırladığı bir mək-

tubu səfirə təqdim etmiĢdir. Ancaq səfir bu məktubu götürməmiĢ-

dir. Beləliklə, Müsəddiqin Ġngiltərəyə çatdırmaq istədiyi son tək-

lifi də beləcə uğursuzluqla nəticələnmiĢdi. 

Ġngilis diplomatlarının Tehrandan, dolayısı ilə Ġrandan ayrıl-

dıqdan bir neçə gün sonra ingilislər ilk addımlarını atdılar. Bu ilk 

addım ortalığı alt-üst etdi. Günlərin birində solçu qəzetlərindən 

baĢqa Ġranda çıxan bütün mətbuat orqanlarının səhifələrində Rusi-
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yanın Ġranı istila etmək planları öz əksini tapdı. Ortaya belə bir 

sual çıxırdı: Bu xəbər mətbuata necə sızmıĢdır? Çünki xəbər 

həqiqətən də rusların Ġranı necə istila edəcəklərini bütün açıqlığı 

ilə ortaya qoyurdu. 

Qəzetlər plan haqqında məlumat verərkən rusların Qafqazdan 

edəcəkləri hərbi müdaxilə ilə birlikdə tüdəçilərin məmləkətin hər 

tərəfində sabotajlar gerçəkləĢdirəcəyi də bildirilirdi. 

Qəzetlərin verdikləri bu qorxunc istila planları Ġranı bir anda alt-

üst etdi. ġah dərhal baĢ nazir Müsəddiqi hüzuruna dəvət etdi. 

Ancaq Müsəddiq xəstələndiyini bəhanə edərək Ġranın düĢdüyü belə 

bir vəziyyətdə Ģahın hüzuruna getməkdən imtina etdi. 

Artıq ingilis kəĢfiyyatı bu planı çap etdirməklə Rusiyanın 

1942-ci ildən bəri Ġranda qurduğu təĢkilatın bütün fəaliyyətini sıfra 

endirməyə nail olmuĢdu. 

Müsəddiqin bu hərəkəti Rza Ģah Pəhləviyə təsir etdi və o 

artıq ölkənin bir ruhi xəstənin əlində oyuncağa çevrildiyini gör-

məyə baĢladı. ġah ilə baĢ vəzir arasındakı gərginlik artaraq yüksək 

nöqtəyə çatmıĢdı. Nəhayət Ģaha imza üçün göndərilən iki hökumət 

qərarnaməsi bu anlaĢılmazlığı üsyana çevirən son səbəb oldu. Bu 

qərarnamələrdən biri Ġranın qətlə yetirilmiĢ baĢ naziri Razmara-

nın qatali Abdulla RasteĢarın azadlığa buraxılması ilə əlaqədar 

idi. Digər qərarnamə isə Ġran dövlət xadimlərindən biri olan əski 

baĢ vəzirlərdən Qəvamüssəltənənin var-dövlətinin müsadirə edil-

məsinə aid idi. ġah hər iki qərarnaməni imzalamaqdan imtina etdi 

və hökumətə qaytardı. 

Tehranda bu hadisələr cərəyan edərkən o biri tərəfdən ameri-

kalılar da neft ixtilafını həll etmək üçün ciddi bir neçə təĢəbbüs 

etdilər. Amerikanın Tehrandakı səfiri Loy Henderson xarici iĢlər 

naziri Dean Achesondan aldığı bir təlimatla Ġranda neft müza-

kirələrinə baĢlayır. Üç gün davam edən bu görüĢmədə heç bir nə-

ticə hasil olmur. 

Müsəddiq artıq müstəqilliyini itirmiĢ və rus səfiri Ġvan Sad-

xıkovun əlində bir alətə çevrilmiĢdi. Amerikalılar bir anlaĢma 
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zəmini əldə edə biləcəklərinə dair olan son ümidlərini də beləcə 

itirdilər. 

Ruslardan dəstək alan Müsəddiq planlarını axıra qədər davam 

etdirməkdə qərarlı idi. Bundan sonra ruslar Orta ġərqdəki fəaliy-

yətlərini daha da artırmıĢdılar. Orta ġərqdə vəziyyətin ağırlığı göz 

qabağında idi. Hər an Ġrana rus müdaxiləsi gözlənilirdi. Qərb 

dövlətləri gözlənilən təhlükənin qarĢısını almaq üçün rusların hərbi 

qüvvələrinə qarĢı hərbi qüvvələrlə çıxmağı qərara aldılar. Onlar 

dərhal qərarlarını reallaĢdırmağa tələsdilər, yəni Aralıq dənizindəki 

6-cı amerikan donanmasının 16 gəmisindən ibarət bir donanma 

Ġstanbula göndərildi. Aralarında dünyanın ən qüdrətli hərbi gəmi-

lərindən biri olan “Des Moins”in də daxil olduğu eskadriya Ġstan-

bul limanında lövbər saldı. 

Güclü donanmalar daima neft ixtilafının davam etdiyi bölgə-

lərdə və ya ona yaxın məntəqələrdə dolaĢırdılar. Donanmalar neft 

istehsalçılarının mənfəətlərini qorumaq üçün yenə hərəkətə gətiril-

miĢdi. Çünki neft olmadıqca bu hərb maĢınlarının hərəkət etmələri 

qeyri mümkün idi. Neft istehsalçıları arzuladıqları anda donanma-

lar hərəkətə keçməyə məcburdu. 

Rus təzyiqinin Ġranda kuliminasiya nöqtəsinə çatdığı anda 

dünyanın gözləri Orta ġərqdən Orta Avropaya çevrilmiĢdi. 

Üç böyük dövlətin gizli kəĢfiyyat orqanları gözəgörunməz 

mübarizə apararaq öz dövlətlərinə ən əlveriĢli imkanları yaratmaq 

üçün qüvvə sərf edirdilər.  

Orta Avropada qarıĢıqlıqlar çıxmıĢdı. Çexoslovakiya və Ma-

carıstanın kommunist idarəçiləri Rusiyanın israrlı tələbi ilə milli 

qüvvələrə divan tutdular. Rusiyanın Dövlət Təhlükəsizliyi Komitə-

sinin (DTK) əmri ilə bu iki dövlətin yüksək vəzifəli Ģəxsləri, xü-

susilə Çexoslovakiyanın dövlət xadimlərindən Slanski Klements və 

Qanimer həbs olunmuĢdu. Macarıstanda isə milli qüvvələrin kütlə-

vi həbsləri keçirilirdi. QarĢıya belə bir sual çıxır: Orta Avropada 

baĢ verən bu hadisələr görəsən təsadüfənmi baĢ vermiĢdi? 

Orta ġərqdə ən nikbin insanların da qəbul etdikləri bir mühari-

bə havasının yaĢandığı zamanlarda Orta Avropadakı bu hadisələri 
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sadəcə təsadüf kimi anlamaq çox səhv fikir olardı. Bu ölkələrdə 

baĢ vermiĢ hadisələr Rusiyanın Ġran üzərindəki təzyiqlərini zəif-

lətmək üçün törədilmiĢ ola bilərdi. Bu qarıĢıqlıqları törədən gizli 

kəĢfiyyat orqanlarının – Ġngiltərənin Engelidans Servisinin və 

ABġ-ın Mərkəzi KəĢfiyyat Ġdarəsinin (MKĠ) - iĢi olduğunu da eh-

timal etmək olardı. 

Çexoslovakiya və Macarıstandakı həbslər hələ bitməmiĢ, Orta 

ġərqdə neft ölkəsi olan Ġraqda dövlət çevriliĢi baĢ verir və bir ge-

neral hakimiyyəti ələ alır. General Nurəddin Mahmudun haki-

miyyəti ələ alması tam zamanında baĢ vermiĢdi. Çünki ordunun 

Ġraqda idarə etməni ələ aldığı gün Bağdadda və ölkənin digər Ģə-

hərlərində Ġngiltərə əleyhinə nümayiĢlər baĢlamıĢdı. 

Rusiyanın Ġraqdakı siyasəti də iflasa uğramıĢdır. Yəni, hadisə-

lər ingilislərin xeyrinə cərəyan etmiĢdir. General Nurəddin Mah-

mud ilk andan partiyaların fəaliyyətini qadağan etdi və ingilislərin 

əleyhinə fəaliyyət göstərən minlərlə adamı həbs etdirdi. Ġraq sanki 

səyyar bir həbsxanaya dönmüĢdü. Ġraqın Qahirədəki səfiri isə ölkə-

sində cərəyan edən hadisələr haqqında mətbuata geniĢ məlumat 

vermiĢ və Ġraqdakı qarıĢıqlıqların kommunistlər tərəfindən planlaĢ-

dırıldığını bildirmiĢdir. Səfir, general Nurəddin Mahmudun ida-

rəetməyə müdaxiləsinin kommunistlərin ölkələrini bir vətəndaĢ 

müharibəsinə sürükləmək planlarının qarĢısını almaq məqsədi ilə 

edildiyini də bildirmiĢdir. 

Ruslar Ġranı ələ keçirmək istədikləri zamanı Çexoslavakiya və 

Macarıstan hadisələri ilə qarĢılaĢmıĢdır. Lakin Rusiyanın Dövlət 

Təhlükəsizlik Komitəsi (DTK) bu məmləkətlərdəki məğlubiyyətini 

həzm edə bilməmiĢ, əvəzini Ġraqda çıxmaq istəmiĢdi. Təbii ki, 

«Standard Oyl» da Ġraqda DTK-nın fəaliyyətini dəstəkləmiĢdir. 

Ġngilislər həm rusların, həm də amerikalıların Ġraqdakı fəaliyyət-

lərini öyrəndikdən sonra dərhal hərəkətə keçərək Ġraq Ordusunun 

BaĢ Qərargah rəisi general Nurəddin Mahmudu hakimiyyətə 

gətirdilər. Vəliəhddən də razılıq alınmıĢdı. 

Ġngilislərlə amerikalıların arasındakı münasibətlər də gərgin-

ləĢmiĢdi. Buna baxmayaraq Ġngiltərə də, Amerika da qərb dövlət-
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lərinin təhlükəsizlik sisteminin zəiflədilməsinə imkan verməməyə 

çalıĢırdılar. Ancaq bütün bu münasibətlərə baxmayaraq Ġngiltərə 

ilə Amerika arasındakı anlaĢılmazlıq 1952-ci ilin dekabrında daha 

da gərgjnləĢdi. 

Bu anlaĢılmazlığa səbəb olaraq amerikalıların Orta ġərqdə və 

Avropada qarĢılaĢdıqları neft sıxıntısı göstərilə bilər. Ġngilislər 

Ġrandan və Ġraqdan amerikalılara neft satılmasında çətinliklər yara-

dırdılar. Amerika neft istəyirdi və bu səbəbdən də ingilislərə təzyiq 

edirdi. 

Ġngilislər gözlərini dörd açmıĢdılar. Orta ġərqdə cərəyan edən 

hadisələrin arxasında «Standard Oyl»un ruslarla birlikdə çalıĢdıq-

larını da təsbit etmiĢdi. 

Bundan sonra da Ġngiltərənin xarici iĢlər naziri Mr.Anthony 

Eden bütün dünyaya ingilis hökumətinin «Anglo Ġranian» Ģirkəti-

nin haqlarını qoruyacağını və Ġrandan amerikalılara neft satmaya-

caqlarını bildirirdi. 

Bu nə deməkdir? Ġngiltərə ilə Amerika arasında müĢtərək 

düĢmənə qarĢı qurulmuĢ olan birlik və bərabərlik harada qal-

mıĢdı? Bu və bunlara bənzər sualların sayını çoxaltmaq mümkün-

dür. Ancaq bütün bu mümkün olan sualların da cavabsız qalması 

qəbul ediləndir. Çünki ortada bəhs mövzusu olan Ģey neftdir. Əgər 

neft olmasa idi, əslində iki dost və müttəfiq arasında bir anlaĢıl-

mazlıq çıxmazdı. 

Mr.Anthony Edenin bu sözləri Amerikada olduğu kimi baĢa 

düĢülmüĢdü. Artıq Amerikada iqtidara Harri Tramenin yerinə 

general D.Eyzenhauer gəlmiĢdir. O, Ġngiltərənin xarici iĢlər nazi-

rinin verdiyi bəyanata cavab olaraq 1952-ci ilin sonunda Ġngiltə-

rəni dəstəkləyəcəklərini bildirmiĢdir. Ancaq Amerika prezidentinin 

bu bəyanatına baxmayaraq «Standard Oyl» Ġran nefti üçün həyata 

keçirmək istədiyi fikirlərindən əl çəkməmiĢdir. 

Amerikaya neft lazım idi. Bu neft də Ġngiltərənin əlində idi. 

Ġngiltərədən neft almaq üçün Amerikanın Xarici ĠĢlər Nazirliyinin 

məsul iĢçisi Paul Nitze 1952-ci ilin dekabr ayında Londona gələ-

rək müzakirələrə baĢlamıĢdı. Bu gəliĢin məqsədi «Standard Oyl»-



 236 

dan neft almağa nail olmaq idi. Onun cibində isə «Standard 

Oyl»un Abadandakı bütün neft təsislərini satın almaq üçün üç 

milyard dollarlıq bir çek də var idi. Anthony Eden bunu bildiyi 

üçün amerikalılara neft satmayacağını bildirmiĢdi. Elə bu sə-

bəbdən də Paul Nitze Londonda soyuq qarĢılandı. O, eyni vaxtda 

həm Xarici ĠĢlər Nazirliyinin əməkdaĢları ilə, həm də Deterdinqin 

adamları ilə görüĢərək neft əldə etmək istəyirdi. 

Paul Nitze Amerika xarici iĢlər naziri Dean Achesonun Ġngil-

tərənin xarici iĢlər naziri Anthony Eden ilə Parisdə neft məsələ-

sini müzakirə etmək üçün görüĢəcəkləri tarixə qədər Londonda 

qalmağa çalıĢırdı. O, 1952-ci il dekabrın 15-də Fransada baĢlayan 

müzakirələrdə iĢtirak edəcək Amerika nümayəndə heyətinə qoĢul-

maq üçün Parisə getdi. 

Amerikalıların Ġran neftini satın ala bilmək məqsədi ilə təĢkil 

etdikləri bu konfrans özünəməxsusluğu ilə seçilirdi. Burada ortaya 

belə bir sual çıxır: Amerika hökuməti Ġran neftini kimin hesa-

bına almaq istəyirdi? Paul Nitzenin cibindəki 3 milyard dollarlıq 

çek «Standard Oyl»a məxsus idi. Amerika hökuməti Rokfeller 

qrupu adından hərəkət edir və bu trest üçün nefti satın almaq is-

təyirdi. Neft dünyanın ən böyük dövləti olan Amerikanı da özünə 

ram etmiĢ və neft istehsalçılarının xidmətinə soxmuĢdu. Ġngiltərə-

nin xarici iĢlər naziri Anthony Eden Parisə gedərək həmiĢəki kimi 

yenə də xeyr demiĢdir. Paris konfransı baĢlamadan sona çatmıĢdır. 

Paris konfransından bir neçə ay keçsə də Ġranda heç bir dəyiĢiklik 

baĢ verməmiĢdir. Amerikalılar ingilislərdən Ġran neftini satın ala 

bilməmələrindən o qədər də pərt olmadılar və nə vaxtsa ala bilə-

cəkləri fürsəti gözləməyə daha çox üstünlük verdilər. Ancaq bu 

gözləmək prosesi çox sürmədi. Amerika prezidenti D.Eyzenhauer 

«Standard Oyl»dan aldığı bir tapĢırıqla ingilis hökumətinə ən 

yüksək səviyyədə görüĢün keçirilməsi təklifini etdi. 

Ġngiltərənin baĢ naziri Çörçill Amerika prezidentinin təklifini 

müəyyən Ģərtlər daxilində qəbul etdi. GörüĢ Amerika tərəfdən 

prezident D.Eyzenhauerin, Ġngiltərə tərəfdən isə Çörçillin baĢçı-

lıq etdiyi nümayəndə heyətinin arasında VaĢinqtonda keçirilməli 
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idi. Ġkinci Dünya müharibəsinin iki müzəffər və ən böyük dövlət 

xadimi Ġran neftini müzakirə etmək üçün qarĢı-qarĢıya gəlmiĢdilər. 

Amerikalılar bir dünya müharibəsi baĢ verməsinə səbəb ola 

biləcək Ġran neft ixtilafını, ancaq ingilislərin bu nefti amerikalılara 

satdıqları zaman həll edilmiĢ olması fikrini irəli sürür və fikirlə-

rində israr edirdilər. Amerikalılar burada da xeyr cavabı eĢitdilər. 

ġübhəsiz istər Paris, istər VaĢinqton görüĢmələrindəki rəsmi 

nümayəndə heyətlərinin arxasında neft istehsalçıları vardı və 

onların iradələri burada hakim idi. 

1953-cü il «Standard Oyl» Ģirkəti ilə «Royyal Datç-ġell 

Qrup»un mücadiləsi ilə baĢladı. Bu iki trest arasında Ġkinci Dünya 

müharibəsi zamanı, yəni 1943-cü ildə imzalanmıĢ on illik müqavi-

lənin vaxtı bitmək üzrə idi. Ancaq «Standard Oyl» bu müddətin 

sona çatmasını gözləmədən mücadiləyə baĢlamağa üstünlük verdi. 

VaĢinqton konfransının sonunda mətbuat nümayəndələrinin sual-

larına Ġngiltərənin baĢ naziri Çörçill cavab verməkdən imtina et-

miĢ və sadəcə «konfrans məhrəm mövzuları müzakirə etmiĢ-

dir» demiĢdir. 

 Çörçillin bu sözü konfransda nələrin danıĢıldığını açıq-aydın 

ortaya qoymaqdadır. Məhrəm olan Ģey nə idi? 1953-cü ildə dün-

yanın baĢında neftdən baĢqa hansı bir qayğı vardı? Əlbəttə 

baĢqa Ģey düĢünülə bilməzdi və VaĢinqton görüĢünün mövzusunun 

neft olduğu rahatca söylənilə bilərdi. 

Ġki dövlət xadimi bu görüĢdə Ġran neftini və bu ixtilafın gə-

ləcək nəticələrini müzakirə etmiĢdilər. ġübhəsiz ki, Amerika Ġran 

neftinin «Standard Oyl»a satılmasını tələb etimĢdir. 

1953-cü ildə Ġranda hər an hansısa bir hadisənin baĢ verməsi 

gözlənilirdi. Ġranın müxtəlif Ģəhərlərində kommunistlərin təhrik et-

dikləri xalq kütlələrinin nümayiĢləri ilə təhlükəsizlik qüvvələrinin 

arasında qanlı toqquĢmalar baĢ verdiyi zaman Ģah ilə Müsəddiqin 

münasibətləri də kəskinləĢirdi. Rusiyanın Ġranı istila etmək pla-

nının qəzetlərdə çap olunmasından sonra xalq kommunistlərə və 

onların tərəfdarlarına qarĢı mübarizəyə baĢlamıĢdı. Zavallı Ġran 
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kommunistlərlə antikommunistlərin qarĢı-qarĢıya gəldikləri bir 

müharibə meydanı halına gəlmiĢdi. 

Müsəddiq kommunistlər əleyhinə nümayiĢlərin Ģah tərəfindən 

təĢviq edildiyini anlayır və hər an baĢ verməsi gözlənilən ixtilal ilə 

birlikdə özünün də yox olacağını hiss edirdi. Elə bu səbəbdən də o 

Ģaha qarĢı açıq Ģəkildə mübarizə etməyə qərar verir. Müsəddiq artıq 

Ġranda heç bir qüvvəni tanımır və heç kimsəyə hesabat vermirdi. O, 

Ģahı nüfuzdan salmaq üçün əlindən gələni edirdi. Hadisələrin belə 

bir istiqamətdə cərəyan etdiyi bir vaxtda bütün Ġranı yerindən oyna-

dan və Müsəddiqi də Ģoka salan bir hadisə baĢ verdi. Yəni, 1953-cü 

il aprelin 4-də Tehranın polis rəisi general Mahmud ƏfĢartus yoxa 

çıxdı. Bu xəbərin xalq arasında yayılmasından bir az sonra onun 

qaçırıldığı aydın oldu. Xalqı bir-neçə sual düĢündürürdü. Bu hadisə 

necə olmuĢdur? Onu qaçırmağa kim cürət edə bilərdi? Tehran-

da olan çoxlu sayda polisin və ordunun arasında bir polis rəisi 

necə qaçırıla bilərdi? Ancaq bütün bunlara baxmayaraq qaçırılma 

hadisəsi baĢ vermiĢdi. Bu hadisədən dörd gün sonra onun cəsədi 

tapılmıĢdır. O boğularaq öldürülmüĢdür. Müsəddiq bütün təhlkü-

sizlik qüvvələrini hərəkətə gətirmiĢdi. Necə olursa-olsun qatillər 

tapılmalı idi. Ancaq minlərlə tehranlı sorğu-suala tutulsalar da, heç 

bir nəticə əldə olunmamıĢdır. Müsəddiq rusların kəĢfiyyatçılarının 

qüvvəsindən istifadə etdisə də, yenə generalın öldürülməsində əli 

olanları aĢkar edə bilmədi. Müsəddiq Ģahı taxtdan salmaqda qərarlı 

idi. O, Ġran radiosundakı çıxıĢında Ģahı ittiham edərək belə söylədi: 

«ġah mənim həyatıma sui-qəsd planları təĢkil etməkdədir. Bir 

xarici ölkədən aldığı dəstəklə bunu reallaĢdırmaq istəyir. Bu-

rada Ģahın Avropada yaĢayan bacısı ƏĢrəfin də əli vardır». 

Müsəddiq bu bəyanatı ilə ruslarla birlikdə olduğunu bir daha 

ortaya qoyurdu. Müsəddiqin bu sözlərinə xalq o qədər də inanmır-

dı. Ancaq onun bu ittihamedici sözləri az da olsa iĢə yaramıĢdı. 

Rusiyanın isti dənizlərə çıxması üçün ən qısa yol Ġrandan ke-

çirdi. Amma ora da ingilislərin əlində idi. Ġngilis gizli xidmət or-

qanları Rusiyanın bu niyyətlərinə sədd çəkən ən böyük maneə idi. 
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Onu demək olar ki, Ġngiltərənin Entelijans Servisinin ən güclü 

təĢkilata sahib olduğu yer ġərqi Ağdəniz ərazisi və buna qonĢu 

olan ölkələr, xüsusi ilə də Ərəbistan yarımadası idi. Onların bu 

ərazilərdə xüsusi xidmət təĢkilatlarını qurmaqda haqlı idilər. Çünki 

ingilis neft imperiyasının bütün mənbələrinə gedən yollar buradan 

keçirdi. Bundan baĢqa Entelijans Servis sahib olduqları Ġran və 

Ġraq neftini heç kəsə verməməkdə qərarlı idilər. Onlar bu ərazilərə 

qarĢı iddia ilə çıxıĢ edən dövlətləri də susdurmaq üçün əllərindən 

gələni edirdilər. Bir-birinin ardınca baĢ verən hadisələr də bunu 

sübut etməkdə idi. 

Rusiya Müsəddiqə təzyiqini getdikcə artırırdı. Ruslar bir 

tərəfdən milliləĢdirilən neftə sahib olmaq istəyir, o biri tərəfdən də 

Müsəddiqi Qərb dövlətləri ilə müzakirələrə, dolayısı ilə milliləĢ-

dirməni qəbul etdirə biləcəyi müzakirələrə məcbur edirdi. Rusların 

gözlədiyi bu idi. Onlar neft ixtilafında Qərb dövlətlərinin milliləĢ-

dirməni qəbul etmələrini gözləyirdilər. 

Əgər Qərb dövlətləri milliləĢdirməni qəbul edərlərsə rus ordusu 

böyük bir ehtimalla Ġrana hücum edəcəkdi. Belə bir vəziyyətə qarĢı 

rusların reaksiyası sərt olmayacaq və ruslar Ġranda yerləĢəcəklər. 

Rusiyanın Ġrandakı səfiri Müsəddiqə istehsal edilən neftin sa-

tıĢ qiymətini aĢağı salmağı təlqin etmiĢ və nəticədə buna müvəffəq 

olmuĢdur. Müsəddiq neftin qiymətini endirməyi qəbul etmiĢ və 

yeni qiyməti dünya neft qiymətlərinin yarısına endirmiĢdi. Yəni 

50% endirmə olmuĢdur. Bu neft bazarında qorxunc bir dempinqdi 

(rəqabət məqsədilə xarici bazarlarda malların öz dəyərindən ucuz 

qiymətə satılması – Tərtibçi). 

Müsəddiqin qərarı Qərb dövlətlərində bomba kimi partladı. 

Onlar belə qərarı gözləmirdilər. Müsəddiq neft qiymətində bir 

dempinq etməsinə baxmayaraq ruslar Ġran neftini almaq istəmə-

dilər. Ancaq Ġran nefti də müĢtərisiz qalmadı. Yeni alıcılar Yaponi-

ya ilə Amerika idi. 

«Standard Oyl» 1926-cı ildə ruslarla birləĢərək ingilislərə 

qarĢı oynadığı oyunun eynisini indi – 1953-cü ildə Ġranda təkrar 

oynayırdı. Tarix təkrar olunur deyirlər. 1926-cı ildə olduğu kimi 



 240 

indi də Ġran nefti uğrunda gedən mübarizədə Amerika ilə Ġngiltərə 

arasındakı münasibətlər kəskinləĢmiĢdi. 

«Standard Oyl» ilə «Royyal Datç-ġell Qrup» arasında baĢla-

yan mübarizə qızıĢır və buraya dövlət xadimləri də qoĢulurdular. 

Bunun ən yeni təzahürü də Amerikanın yeni xarici iĢlər naziri 

Foster Dallesin verdiyi bir bəyanatda da görünməkdə idi. 

Foster Dalles bu bəyanatında diqqət mərkəzində olan böl-

gələrdən bəhs edir və bu bölgələrlə çox yaxından maraqlandıq-

larını açıqca ifadə edirdi. F.Dallesin bəhs etdiyi bölgələr isə ingilis 

neftinin olduğu ərazilərdir. 

F.Dulles bu bəyanatında belə deyirdi: «Ġndiyə qədər Tür-

kiyənin cənubuna və Ģərqinə daxil olan bölgələr maraq dairə-

mizdədir. Ancaq bundan sonra iĢlər düzələcəkdir». 

Amerika xarici iĢlər naziri Foster Dulles bu sözləri ilə nəyi 

göstərmək istəyirdi? Amerikanın nöqteyi-nəzərinə görə düzəl-

məsi tələb olunan iĢlər hansılardır? Türkiyənin cənubunda və 

Ģərqində qalan bölgələrdə “D’Arcy qrup” ilə «Anglo Persian» və 

«The Irak Petroleum Company» vardı. Ġstər Ġran, istər Ġraq neft 

sahələri ingilis hökumətinin deyildir. Bu sahələr Ġngiltərə Dəniz 

Birinci Lordluğu ilə dünyanın ən sirli təĢkilatı olan Entelijans 

Servisə məxsusdur. 

Amerika xarici iĢlər naziri Foster Dalles 1953-cü il mayın 18-

də verdiyi bu bəyanatından 25 gün sonra da bəyanatının gücünü 

artırmaq üçün ilk addım atır və Amerikanın xarici yardım missi-

yasının baĢçısı Harold Stassen ilə birlikdə Ankaraya gələrək türk 

hökuməti ilə müzakirələrə baĢlayır. Hələ bu müzakirələrin 

baĢlanmasından bir neçə gün əvvəl, yəni 1953-cü il mayın 30-da 

Rusiyanın Türkiyəyə bir nota verməsi hamıya məlumdur. Ameri-

kanın xarici iĢlər naziri F.Dallesi Türkiyənin bu notaya çox soyuq-

qanlıqla yanaĢması çox təəccübləndirmiĢdi. Hamıya məlum olan 

bu notanın məzmunu hökumət tərəfindən açıqlanmamıĢdı. QarĢıya 

belə bir sual çıxır: F.Dallesin Ankaraya səfəri bu nota ilə əlaqə-

dardırmı? Bu xüsusda hər hansı bir fikir söyləmək çox çətindir. 
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Amerika Türkiyənin timsalında Orta ġərqdə özünə sağlam bir 

müttəfiq əldə etmək istəyirdi. 

1953-cü ilin iyun ayında Rusiyanın Ġrandakı səfiri Ġvan Sadxi-

kov Moskvaya bir neçə dəfə səfər etməli olur. Bu səfərlər zamanı 

Ġranın əleyhinə nə isə bir planın cızılması Ģübhəsiz idi. Rusiya 

dünya üçün təhlükəli bir yol tutmuĢdur. 

Orta ġərqdə mühüm bir neçə hadisənin baĢ verəcəyi gözləni-

lirdi. Türkiyəyə verilən rus notası bu mühüm hadisələrin bir baĢ-

lanğıcı sayıla bilərdi. Bu səbəblə Türkiyənin xarici iĢlər naziri 

Fuad Köprülü beynəlxalq aləmdə baĢ verən hadisələri müzakirə 

etmək üçün Türkiyənin Ġngiltərədəki, Amerikadakı və Fransadakı 

səfirlərini iyulun 2-də Ankaraya dəvət etdi. 

Rusiyanın Tehrandakı səfiri Ġvan Sadxikovun Moskvaya bir 

neçə dəfə gedib-gəldiyi, Rusiyanın Türkiyəyə nota verdiyi, Ame-

rikanın xarici iĢlər naziri Foster Dallesin Ankarada olduğu və 

nəhayət Türkiyənin dünyanın üç ən böyük dövlətindəki səfirinin 

Ankaraya dəvət edildiyi bu günlərdə dünyanın gözü bir baĢqa 

məmləkətə yönəldi. 

Əvvəllər də Rusiyanın Ġranda reallaĢdırmaq istədiyi planlarını 

həyata keçirmək ərəfəsində Macarıstanda və Çexoslovakiyada baĢ 

verənlər rusların fəaliyyətini ləngitmiĢdi. Ġndi də belə olur, yəni 

PolĢada baĢ verənlər rusların Ġranla bağlı siyasətlərini yenə də ifla-

sa uğradır. 

PolĢada fəhlələr kommunist üsuli-idarəsinə qarĢı üsyan qaldı-

rırlar. Onlar azadlıq istəyirdilər. Rusiyanın boyunduruğunu qəbul 

etmək istəmirdilər. Onlar hələ Birinci Dünya müharibəsindən son-

ra rusların hegemonluğundan xilas olsalar da, Ġkinci Dünya müha-

ribəsində yenidən Rusiyanın nəzarətinə keçdilər. Polyaklar bunun-

la razılaĢa bilməyib yenidən üsyan qaldırmıĢdılar. Müvəqqəti də 

olsa uğur qazanan polyaklar rusların müdaxiləsi nəticəsində yeni-

dən kommunistlərin əsirinə çevrildilər. Bu hadisələr rusların Ġrana 

müdaxiləsinə imkan verməmiĢdir. 

Ġranda vəziyyətin kuliminasiya nöqtəsinə çatdığı bir za-

manda PolĢada baĢ verənlər bir təsadüfdirmi? Heç zənn etmi-
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rik. Çünki neft mövzusunun gündəmdə olduğu və bu səbəbdən bir 

müharibənin hər an baĢ verə biləcəyi anda Rusiyanın monopoliya-

sına daxil olan PolĢada üsyanın baĢ verməsi heç də təsadüfə oxĢa-

mır. Rusiya Çexoslovakiya və Macarıstan üsyanlarında olduğu 

kimi, PolĢa üsyanında da ciddi bir zərbə yemiĢ və bir müddət neft 

istehsalçılarını rahat buraxmağa məcbur olmuĢdur. 

Deterdinq boĢ durmur, əlinə imkan düĢdükcə zərbəni vurur və 

neft mövzusunda hər hansı bir güzəĢtə getmək fikrində olmadığını 

göstərirdi. 

Rusiya PolĢadakı fəhlə üsyanını yenicə yatırmıĢdı. Artıq Ġran 

ilə məĢğul ola bilərdi. Ancaq, gözlənilmədən Rusiyanın daxilində 

baĢ verən hadisələr dünyanı heyrətə saldı. Stalin vəfat etmiĢ və 

yerinə Malenkov – Bulqanin - Mikoyan qrupu gəlmiĢdi. Stalinin 

baĢ qəssabı Beriya isə hələ də Rusiyanın təhlükəsizlik orqanlarına 

rəhbərlik edirdi. Tezliklə bu yeni hakimiyyət tərəfindən Beriya 

həbs olunaraq güllələndi və Stalinin bir çox tərəfdarları dövlət və 

hökumət orqanlarından uzaqlaĢdırıldılar. Bir çoxları isə ciddi cəza-

landırıldı. 

PolĢa üsyanı kimi, Beriyanın da güllələnməsi, Rusiyada geniĢ 

həbslər keçirilməsi təsadüf deyildi. Bütün bu hadisələr neft ilə sıx 

bağlı idi və Ġngiltərənin Entelijans Servisinin planı olduğu israrla 

söylənilməkdədir. 

Bir Ģey diqqəti çəkməkdədir. O da istər kommunist blokuna 

daxil olan ölkələrdə, istərsə də Rusiyanın daxilində baĢ verən ha-

disələr daima Rusiyanın Ġrana müdaxilə etməyə qərar verdiyi vaxt-

larda özünü göstərmiĢdir. Buradan belə bir qənaətə gəlmək olar ki, 

elə bir qüvvə vardır ki, Rusiyanı rahat buraxmayır, onu daima 

məĢğul edəcək bir neçə ciddi hadisələr hazırlayırdı. Bu qüvvə neft 

ətrafında baĢ verən mübarizə qasırğasını bilənlər üçün bilinməyən 

bir gercək deyildi. Tacsız neft kralları hər Ģeyə hakim vəziyyətdə 

idilər. Deterdinq isə bu tacsız kralların baĢında bir imperator ola-

raq otururdu. Rusların hərəkət etmək istədikləri hər hansı bir 

anda onların planlarını pozan qüvvə Entelijans Servis idimi? 
Bəlkə də... Ancaq bu xüsusu da etiraf etmək lazımdır ki, Ġkinci 
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Dünya mübarihəsindən sonra ingilislərin dünyanı Rusiyanın mə-

Ģum planlarından bu təĢkilat sayəsində bir neçə dəfə xilas etdik-

lərini mübaliğəsiz deyə bilərik. 

Rusiyanın daxilindəki hakimiyyət dəyiĢikliyindən sonra xarici 

siyasətində də bir neçə manevrlər baĢ verdi. Rusiya hər Ģeydən 

əvvəl Türkiyəyə qarĢı siyasətində dəyiĢikliklər etməyin vacibliyini 

anladı. Bu məqsədlə mayın 30-da Rusiya tərəfindən Türkiyəyə ve-

rilən notanın mətni Moskvada açıqlandı. Burada ruslar Türkiyəyə 

sülh təklifi edirdilər. 

1953-cü il mayın 30-da Moskvadakı türk səfirinə təqdim olu-

nan notanın məzmunu aĢağıdakı kimi idi: «Boğazlar məsələsində 

Sovet hökuməti əvvəlki nöqteyi-nəzərini yenidən gözdən keçir-

miĢ və Türkiyənin də münasibətini qəbul etmiĢdir. Bu səbəb-

dən də sovet hökuməti SSRĠ-nin Türkiyəyə qarĢı heç bir tor-

paq iddiasında olmadığını bəyan edir». 

Ruslar bu nota ilə Türkiyədən torpaq tələbləri olmadığını 

söyləyərkən Stalin üsul-idarəsinin Türkiyəyə mövqelərini də qəbul 

etmədiklərini ifadə etmək istəyirdilər. Bu Türkiyəyə Rusiyanın bir 

sülh təklifindən daĢqa bir məna ifadə etmirdi. Ruslar bu siyasətləri 

ilə Ġran neft ixtilafında açıqca qərb dövlətlərini tutan və bu arada 

Ġran ilə Ġngiltərə arasında vasitəçilik edən Türkiyəni müttəfiqlərin-

dən ayırmağı düĢünürdülər. Ancaq Rusiyanın yeni rəhbərliyinin 

bilmədiyi bir həqiqət vardı. Türkiyəyə verilən nota bu xüsusu açıq-

ca ortaya qoymuĢdu. Onlar bilmirdilər ki, Türkiyə hökuməti ilə 

birlikdə türk ictimaiyyəti rus diplomatiyasına dünyada baĢqa heç 

bir dövlətin anlamayacağı qədər agah idilər. Türk millətinin və hö-

kumətlərinin rus siyasətinə bu münasibəti 350 ildə 12 dəfə ölüm-

qalım mücadiləsi aparan bir millətin nifrətindən doğmaqdadır. 

Yeni rus notası Türkiyəyə verildikdən bir neçə gün sonra dörd 

qərb dövləti Ġranın neft anlaĢılmazlığını həll etmək üçün bir araya 

gələrək müqavilə imzalamağı qərara aldılar. Rusiya da bu konfran-

sa dəvət edilsə də yeni rus rəhbərliyi Qərb dövlətlərindən gələn bu 

təklifi rədd etmiĢdi. Rusiyanın Bermuda konfransını rədd etməsi 
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bu dövlətin Ġran neft ixtilafını sülh yolu ilə həll etmək niyyətində 

olmadığını göstərmiĢdi. 

Rusların Bermuda konfransını tanımadıqlarından sonra Ġstan-

bul limanına doqquz gəmidən ibarət qüdrətli bir Amerika donan-

ması gəlir və Dolmabaxça sarayının önündə lövbər salır. 

Admiral Cassadynın komandanlığındakı bu donanmanın Ġs-

tanbula gəlmələri ilə birlikdə ingilis hərbi gəmilərinin müxtəlif 

tarixlərdə Türkiyəyə gəlmələri Rusiyanı yeni təĢəbbüslərə əl atma-

ğa sövq edir. Rusiyanın yeni təĢəbbüslərini Türkiyəyə siyasi təca-

vüz kimi qəbul etmək olar. 

Ruslar donanmaların gəliĢi ilə əlaqədar olaraq Türkiyəyə yeni 

bir nota təqdim etmiĢdir. Ruslar bu notada Türkiyə hökumətindən 

bu donanmaların gəlməsinin səbəblərini və məqsədlərini bilmək 

istəyirdilər. Eyni zamanda uzun müddət Moskvada olan Rusiyanın 

Türkiyədəki səfiri LavriĢev dərhal Ankaraya gələrək vəzifəsinə 

baĢlamıĢdır. 

Ġstanbula qüdrətli bir Amerika donanmasının gəlməsi, Rusiya-

nın türk hökumətinə bununla bağlı verdiyi notalar da göstərir ki, 

Rusiya Ġran nefti haqqında güddükləri niyyətlərindən əl çəkməmiĢ-

dir. Hər an Ġrana müdaxilə etmək üçün fürsət gözləyən Rusiya Ġran 

nefti ixtilafında mühüm rol oynayan Türkiyəyə gələn donanmala-

rın ona təhlükə törətdiyini görürdü. Türkiyə sanki Ġran nefti ix-

tilafının yeni mərkəzi halına gəlmiĢdi. 

Dünya narahat bir anlar yaĢayırdı. Ġran nefti yenə dünya sülhü-

nü hədələməyə baĢlamıĢdı. Görəsən Ġran nefti yeni bir ixtilafa, 

silahlı bir mücadiləyə səbəb olacaqdırmı? Neftin olduğu hər 

yerdə, hər Ģey düĢünülə bilər və ona görə də qərarlar qəbul olunur-

du. Əgər Qərb dövlətləri müəyyən tədbirlər görməsələr idi, Rusiya 

çoxdan Ġrana girərək nəinki neftli ərazilərə, həmçinin isti dənizlərə 

də sahib olardı. 

Ġstanbul limanlarında lövbər salan Amerika donanması bir-ne-

çə gündən sonra Türkiyə sularını tərk etdilər. Bir müddət sonra da 

Ġngiltərənin Commenwealthinə daxil olan Hindistan donanması 

Türkiyənin məhəlli sularında lövbər salmıĢdır. Vitse-admiral 
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N.V.Diskinsonun komandanlığı altında olan bu donanma “Dehli” 

kreyseri ilə birlikdə dörd esminosdan ibarətdi. 

Bismarkın təbiri ilə Rusiyadakı sarayın qapısı olan boğazların 

sahibi Türkiyə müttəfiqləri tərəfindən daima xatırlanır və türk su-

ları güclü donanmaların daima manevrlərinə səhnə olurdu. 

Donanmaların Türkiyə sularına daxil olduqları günlərdə 

«Standard Oyl» Ģirkəti ilə «Royyal Datç-ġell Qrup» arasında bir 

müqavilə imzalamıĢ və neft qiymətlərinə əlavələr edilmiĢdir. Bun-

dan sonra «Anglo Ġranian» ilə «Golf Oyl» neft Ģirkəti arasında da 

müqavilə bağlanmıĢ və neftin qiyməti çəllək baĢına 25 sent artı-

rılmıĢdır. ġirkətlərinin neftə etdikləri əlavələr Küveytdə istehsal 

ediləcək neftə Ģamil olunacaqdı. 

ġirkətlərin neftin qiymətinə əlavələr etdikləri və donanmaların 

Ġstanbul limanlarında lövbər saldıqları bu günlərdə Koreyada atəĢ-

kəs müqaviləsi imzalandı. Bu atəĢkəs müqaviləsi ilə əlaqədar ola-

raq Amerika prezidenti Eyzenhauer bir bəyanat verir və «Tək bir 

müharibə sahəsindəki atəĢkəs müqaviləsi dünya sülhü demək 

deyildir» deyir. Eyzenhauerin bu bəyanatının məzmunu aydındır. 

Bu bəyanat Rusiyaya bir xəbərdarlıq idi. Çünki Koreyada sülh 

müqaviləsi imzalanmıĢ, ancaq Orta ġərq qaynayırdı. Hər an Ġran 

nefti ixtilafı üzündən müharibə baĢ verə bilərdi. Ruslar Çexos-

lovakiya, Macarıstan və PolĢada baĢ verənlərdən ĢübhələnmiĢdilər. 

Ġndi növbə onlara gəlib çatmıĢdı. Ruslar hərəkətə keçməyə qərar 

vermiĢdilər. Avropanın ölkələrində fəaliyyət göstərən Kommunist 

Partiyaları Rusiyanın nəzarətində idi. Rusiya bu partiyalardan vasi-

tə olaraq istifadə edərək həmin ölkələrdə qarıĢıqlıqlar törətməyə 

cəhd etdi. Fransada Ġhorezin sədrliyi altında təĢkil olunmuĢ tətillər 

Fransada böyük hərc-mərclik yaratdı. Ġtaliyada isə Tolyattinin 

kommunist yoldaĢları bir hökumət böhranı yaratmağa nail oldular. 

Ancaq müttəfiq dövlətlər də boĢ durmurdular. Onlar, Rusiyanın 

Avropadakı kommunist partiyalarının törətdikləri hadisələrin əsas 

səbəbini bilir və buna görə də əks-tədbirlər görürdülər. 

Tətillər və hökumət böhranları Fransa və Ġtaliyanı sarsıtdığı 

zaman Ġngiltərənin Ağ dənizdəki donanmasının komandanı lord 
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Luis Montbattenin tabeçiliyindəki 22 gəmidən ibarət çox güclü 

bir ingilis donanması da Ġstanbulun limanlarına daxil olurdu. 

Ġngilis donanması Ġstanbula gəldikdən iki gün sonra donanma 

komandanı Luis Montbatten Türkiyənin rəhbərləri ilə görüĢlər ke-

çirmək üçün Ankaraya gedir. Ġngilis admiralı Ankarada baĢ nazir 

Adnan Mendereslə və digər səlahiyyətli Ģəxslərlə görüĢmüĢdür. 

Ġngilis donanmasının Ġstanbul sularına daxil olmasını bəhanə 

edən Rusiya dərhal hərəkətə keçdi və Moskvadakı türk səfiri Ru-

siyanın xarici iĢlər nazirinin müavini Zorinin yanına dəvət edildi. 

Zorin Türkiyənin Moskva səfirindən Ġngiltərə və Amerika do-

nanmalarının tez-tez Türkiyənin limanlarında lövbər salmalarının 

səbəbini soruĢdu və bir nota təqdim etdi. 

Təbii ki, bu rus notası da əvvəlkilər kimi Türkiyəyə o qədər də 

təsir etmədi və Rusiyaya donanmaların Montreaux müqaviləsinin 

maddələrinə görə və 15 gün əvvəldən xəbər vermək Ģərti ilə Tür-

kiyəyə dostanə səfərlər etdiklərini bildirdi. 

Ruslar heç bir fürsəti gözdən qaçırmırdılar. Onlar Tehrandakı 

səfirlərini dəyiĢdirərək yerinə üsyan və inqilablar törətməkdə bö-

yük təcrübəsi olan Lavrentsevi təyin etdilər. Bu Ģəxs sonralar Tür-

kiyədə də səfir olmuĢdur. Bu təyinatdan rusların Ġranda gələcəkdə 

hərəkətə keçəcəklərindən xəbər verirdi. Yeni rus səfiri Tehrana 

gələr-gəlməz dərhal fəaliyyətə baĢladı. Elə gün olurdu ki, o gündə 

iki dəfə baĢ nazir Müsəddiqin yanına gedərək ona nəyi necə et-

məyi bildirirdi. Bu görüĢlərdən də anlaĢılırdı ki, ruslar Müsəddiqi 

bir məmur kimi idarə edir, istədiklərini ona qəbul etdirirdilər. 

Artıq Moskvanın rəhbərləri səviyyəsində Ġrana daxil olmaq qə-

rarını qəbul etmək üçün bir iclasa yığıĢdıqları zaman Ege dənizin-

də müĢtərək türk-ingilis donanması da manevrlərə baĢladı. Bütün 

bunlar neft məsələsinin ortada olmasından irəli gəlirdi. Ruslar Ġra-

na müdaxilə etməkdə qərarlı idilər, ancaq bunu rus ordusu ilə hə-

yata keçirməkdən artıq vaz keçmiĢdilər. Ruslar yeni səfirin köməyi 

və rəhbərliyi altında Tehranda tudəçilərə həm maddi, həm də mə-

nəvi baxımdan yardım edərək onlara hakimiyyəti ələ almaqda 

Ģərait yaradacaqdılar. 
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Hakimiyyəti ələ alan tudəçilər dərhal rus ordusunu Ġrana dəvət 

edəcəkdilər. Səfir Lavrentsev Tehrana gələr-gəlməz Müsəddiq-

dən Rusiya-Ġran görüĢmələrinə nəsə deyib-deməyəcəyini soruĢur 

və müsbət cavab alan kimi müzakirələrə baĢlayır. 

Ġran-Rusiya müzakirələri əsasən üç istiqamətdə aparılırdı. Xü-

susilə üçüncü maddə fövqəladə əhəmiyyətə malik idi. Bu müzaki-

rələrin əsas maddələri aĢağıdakılar idi: 

1. Çar Rusiyası zamanından bəri Ġran ilə Rusiya arasında 

davam edən sərhəd ixtilafının həlli. 

2. Ġkinci Dünya müharibəsi zamanı və rus ordusunun Ġranı 

müvəqqəti iĢğal etdiyi müddətdə rus qüvvələrinə edilən 

yardımlar üçün Rusiyanın Ġrana verməyi düĢündüyü 11 

ton qızıl. 

3. Ġrana Rusiya tərəfindən gözlənilən təcavüzün hər an ger-

çəkləĢdiyi təqdirdə Ġranı Rusiyanın iĢğal etməsinə imkan 

verən 1907-ci ildə imzalanmıĢ və 1921-ci ildə tədil edilmiĢ 

anlaĢmanın yenidən gözdən keçirilməsi. 

Rusiyanın niyyəti aydındır. Rusiya Ġrana vermək istədiyi 11 

ton qızıl məsələsi Müsəddiqi və Ġranın ictimaiyyətini qane etmək 

üçün müzakirələrə əlavə olunmuĢdur. 

Tehranda ruslarla Müsəddiq arasında müzakirələr davam 

etdiyi zaman Ġranda ikinci dəfə dövlət çevriliĢinə təĢəbbüs edilsə 

də baĢ tutmamıĢdır. Avqustun 16-da baĢ verən bu dövlət çevriliĢi 

Ģəxsən Ģahın mühafizəçiləri tərəfindən planlaĢdırılsa da nəticəsiz 

baĢa çatmıĢdır. Müsəddiq ikinci dəfə özünə qarĢı edilən dövlət 

çevriliĢindən sonra ciddi təhlükəsizlik tədbirləri görmüĢdür. O, 

çevriliĢ etmək istəyənlərin Ģahın mühafizəçiləri olduğunu öyrən-

dikdən sonra dərhal onunla görüĢmək istəmiĢdir. Ancaq artıq gec 

idi. Çünki Ģah dövlət çevriliĢinin baĢ tutmadığı günün səhərisi, 

yəni avqustun 17-də həyat yoldaĢı Sürəyya ilə birlikdə təyyarəyə 

minərək Ġranı tərk etmiĢdir. 

Tehranda vəziyyət yenidən gərginləĢmiĢdi. Bir tərəfdən höku-

mət çevriliĢinin uğursuz olması, digər tərəfdən də Ģahın ölkəni tərk 

etməsi xəbəri Ġranın əhalisi arasında dedi-qoduların yaranmasına 
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səbəb olmuĢdur. Müsəddiq Ģahın ölkədən qaçmasından istifadə 

edərək dərhal Milli Məclisi buraxmıĢ və Ġran xalqına verdiyi bir 

bəyanatında Rza Ģah Pəhləvini vətən xaini elan etmiĢdi. 

Müsəddiq hökumətinin ən nüfuzlu adamı, tipik bir kommunist 

olan Hüseyn Fatimi hökumətin Ģahı ittiham edən qərarını yerli və 

xarici mətbuat orqanlarına bildirmiĢdi. Bu barədə çıxıĢ edən Hü-

seyn Fatimi sözünü bu cümlələrlə bitirmiĢdir: «ġah bu sui-qəsdi 

bilirdi. Özünün isə vətənini tərk etməklə vətən xaini olduğuna 

sübutdur». 

ġah hələ Ġranı tərk etməmiĢdən əvvəl bir nəfərə Müsəddiqin 

hakimiyyətdən endirilməsindən sonra baĢ vəzir ola biləcəyini bil-

dirən bir fərman da imzalamıĢdı. 

Rza Ģah Pəhləvinin etimad etdiyi Ģəxs birinci dövlət çevrili-

Ģini də etmək istəyən general Zahidi idi. Ancaq o, Əyanlar ġura-

sının üzvü olduğu üçün Müsəddiq tərəfindən həbs olunmamıĢdı. 

General Zahidi çevriliĢin edildiyi 16 avqustda bir mətbuat 

toplantısı keçirmiĢ və əlindəki 13 avqust 1953-cü il tarixli Ģah fər-

manını onlara göstərir. O fərmanda Müsəddiqin baĢ nazir vəzi-

fəsindən azad edildiyni və özünün baĢ nazir təyin olunduğunu 

bildirmiĢdi. Bununla Ġranda hər ikisi də özünün qanuni baĢ nazir 

olduğunu iddia etməyə baĢladı. 

Müsəddiq artıq Ģahı tanımır, onun Ġrandan qaçmıĢ olmasını 

Ģah üsul-idarəsinin də ləğvi kimi qəbul edir. Buna cavab olaraq 

general Zahidi də əlindəki 13 avqust tarixli fərmanı ilə Ģahın onu 

baĢ nazir təyin etdiyini, Müsəddiqin vəzifəsindən azad edildiyini 

və Ģahın Ġrandan qaçmadığını, ancaq səyahətə çıxdığını söyləyir. 

Ġranda xalqın bir hissəsi Ģahı, bir hissəsi isə Müsəddiqi ölkəni 

fəlakətə sürükləməkdə ittiham edirdi. 

ġah onu aparan təyyarənin Bağdadın hava limanına enən za-

man bir mətbuat konfransı keçirdi. ġah taxtından əsla vaz keç-

mədiyini, ölkəsindən qaçmadığını, ancaq Ġranı məhvə sürükləyən 

bir insanın onu öldürmək istədiyini elan etdi. ġah Rusiyanın Mü-

səddiqin arxasında durmasını birbaĢa söyləməsə də, sözlərindən 

bunu aydın görmək olurdu. 
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Ġran belə bir atmosferin içərisində boğularkən o günə qədər 

Müsəddiqi dəstəkləmiĢ olan Ġranın ən nüfuzlu Ģəxslərindən Ayə-

tullah KaĢaninin də səsi çıxmıĢ və Müsəddiqi tənqid etməyə baĢ-

lamıĢdı. Ġranda hər Ģey Müsəddiqin əleyhinə çevrilmiĢdi. 

ġahın fərmanı ilə rəsmi baĢ nazir olan general Zahidini Mü-

səddiq axtarıb həbs etdirmək istəsə də onu tapa bilmirdi. Sanki ge-

neral Zahidi yerin altına girmiĢdir. Ruslar da bu son hadisədən ən-

diĢiyə düĢərək Tudə Partiyasını yeni nümayiĢlər keçirməyə təhrik 

etdilər. Artıq, avqustun 18-də tudəçilərin nümayiĢləri bütün ölkəni 

bürüdü. Bu nümayiĢlərdə Tudə Partiyasının liderləri Ġranda Ģahlıq 

üsuli-idarəsinin ləğv edilməsini və Ġran Xalq Cümhuriyyətinin qu-

rulmasını, yəni rəsmi kommunist üsuli-idarəsinin bərqərar olma-

sını dilə gətirdilər. Qərb dövlətləri Ġranda gedən hadisələri diqqətlə 

izləyirdilər. 

Tudəçilərin Ġranda qanlı nümayiĢlər təĢkil edərək Ġran Xalq 

Cümhuriyyətinin qurulmasını tələb edərkən Londonda da siyasi 

vəziyyət dəyiĢmiĢdir. Uzun illər hökumətin iclaslarında iĢtirak et-

məyən və yerini Edenə vermiĢ ser Vinston Çörçill avqustun 18-də 

rəsmən vəzifəsinə baĢlayır və o günü keçirilən fövqəladə iclasa 

sədrlik edir. Onun fövqəladə iclasa sədrlik etməsi radiolar vasitə-

silə dünyaya elan olunmuĢdu. 

Bütün dövlətlər Ġran hadisələrinin hansı istiqamətdə cərəyan 

edəcəyini səbrsizliklə gözləyirdilər. Avqustun 18-dən 19-a keçən 

gecə Ġranda baĢ verən möcüzə Ġranı da, dünyanı da xilas edəcəkdi. 

Rusiyanın Tehrandakı səfiri Lavrentsev təcili Moskvaya get-

miĢdi. O, da avqustun 18-dən 19-a keçən gecə Tehrana qayıdacaq-

dırmı! Bu xüsus Ġranda bir çox Ģəxsə məlum idi. Ġranda kommu-

nistlərin liderləri də, rus cəsusları da, hətta Moskva da hər Ģeylə-

rini, bütün müvəffəqiyyət ehtimallarını səfirin Tehrana qayıtması-

na bağlamıĢdılar. Ancaq nə rusların, nə rusofillərin, nə də kom-

munist partiyası olmaları bir həqiqət olan tudəçilərin gözlədikləri 

müvəffəqiyyət olmayacaqdı. 

General Zahidinin sonradan açıqladığına görə ruslar avqustun 

18-dən 19-a keçən gecə Rusiyadan qayıdacaq səfir Lavrentsevin 
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direktivi ilə bir hökumət çevriliĢi edərək Ġran Sovet Xalq Cümhu-

riyyətini quracaqdılar. 

Rusiyanın səfiri Tehrana doğrudan da avqustun 18-dən 19-a 

keçən gecə gəlmiĢ və dərhal səfirliyə getmiĢdir. Çünki onu burada 

Ġran Sovet Xalq Cümhuriyyəti qurmaq istəyən bir neçə tudəçi lider 

gözləyirdi. Səfir və bu tudəçi liderlər arasında gedən bir saatlıq 

müzakirədə də Ġran Xalq Cümhuriyyəti qurulması və Rusiyanın da 

bu yeni hökumətə hamilik etməsi qərara alınmıĢdı. ÇevriliĢin vaxtı 

gecə saat üçə təyin olunmuĢdu. Tudəçilər axırıncı təlimatlarını rus 

səfirindən alaraq vəzifələrini yerinə yetirmək üçün dağılıĢmıĢdılar. 

Ancaq gecə saat birdə Ġranda gözlənilən möcuzə baĢ verdi, yəni 

Ġranın ordu birlikləri və polislər Tudə Partiyasının çevriliĢi həyata 

keçirmək istəyən Ģəxslərini və silahlı qüvvələrini qəflətən yaxala-

yaraq həbs etdilər. Bu hərəkət o qədər ani olmuĢdur ki, heç kimsə 

müqavimət göstərməyə macal tapmamıĢ və beləliklə qan tökülmə-

dən vəziyyət nəzarətə götürülmüĢdür. 

Beləliklə, Ġran Kommunist Partiyasının gizli təĢkilatının üzvlə-

rinin hamısı həbs olunmuĢdu. Bütün bu əməliyyatlar Ģəxsən gene-

ral Zahidinin rəhbərliyi altında baĢ vermiĢdir. Bəli general Zahidi 

kommunistlərdən sadəcə iki saat əvvəl hərəkət etmiĢ və müvəffə-

qiyyət qazanmıĢdır. 

Rusların uzun müddət reallaĢdırmaq istədikləri dövlət çevriliĢi 

baĢ tutmamıĢ və general Zahidi iqtidarı ələ almıĢdır. Ruslar baĢ 

vermiĢ hökumət çevriliĢi zamanı Ġranda çox Ģey itirmiĢdilər. Tudə 

Partiyası yeni baĢ nazir general Zahidi tərəfindən qanundankənar 

elan edilmiĢ və tudəçilərin kütləvi həbsləri keçirilmiĢdir. 

General Zahidinin gördüyü iĢlər həqiqətən də ağla sığmayan 

bir hərəkət hesab oluna bilərdi. Ancaq hadisəni təfərrüatı ilə incə-

ləyənlər bu cür soyuqqanlılığın ingilislərin əsəri olması qənaətinə 

gəlmiĢdilər. Onlar bu hadisənin planının Ġngiltərənin Entelijans 

Servisi tərəfindən tərtib olunması fikrini irəli sürürdülər. 

Artıq Ġranda vəziyyət normallaĢmağa baĢlamıĢdır. Ancaq buna 

baxmayaraq yeni hökumət bəlkə də Ġran tarixində ən böyük in-

sanın həbs olunması dövrünü yaĢayırdı. General Zahidi Ġrandakı 
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bütün kommunistləri tamamilə həbs etdirməyi qərara almıĢdır. 

Müsəddiq həbs olunmuĢ, evi xalq tərəfindən dağıdılaraq talan 

edilmiĢdir. 

Neft yenə də öz hökmünü diqtə edirdi. General Zahidi dərhal 

Romada olan Rza Ģah Pəhləvini Ġrana dəvət etdi. Altı günlük 

ayrılıqdan sonra, yəni 1953-cü il avqustun 22-də o arvadı ilə bir-

likdə Tehrana gəldi. ġah və arvadı böyük bir təntənəli mərasimlə 

qarĢılandı. Yeni hökumət ilə neft Ģirkətləri arasındakı müzakirələr 

dərhal baĢlamıĢ və müəyyən nəticələr əldə edilmiĢdir. 

1953-cü ilin sonlarında dörd ölkənin – Ġngiltərə, Amerika, 

Fransa və Hollandiya – nümayəndələrindən ibarət bir konsorsiyum 

qurulmuĢdur. 

Ġngiltərə, dolayısilə Entelijans Servis yenə Ġran neftinin hakimi 

idi. Ancaq bu səfər Amerikaya 40% verməyə məcbur olmuĢdur. 

«Standard Oyl» dünya sülhü bahasına Ġngiltərədən bu səfər 

Ġran neftinin xeyli hissəsini ala bilmiĢdi. 
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