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Xülasə. Məqalədə Azərbaycan Cümhuriyyətinin paytaxtı Bakı şəhərinin 

general Denstervilin ingilis və Mərkəzi Xəzər Diktaturasının eser-menşevik-

daşnaq qoşunlarından azad edilməsi uğrunda gedən ağır döyüşlər araşdırılır. 

Eləcə də, Osmanlı sultanı və Sovet Rusiyasının Almaniya ilə apardığı 

danışıqlar dövri mətbuat və tarixi ədəbiyyat materialları əsasında 

işıqlandırılır.                                                                       
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Abstract. The paper discourses the heavy fighting 

battles for liberation of Baku city that was the 

capital of the Azerbaijan Democratic Republic, 

from the British army and Menshevik-Dashnak 

forces of the Central Caspian Dictatorship. Based 

on materials of periodically media and historical 

literature diplomacy negotiation, conductive with 

Ottoman sultans and Soviet Russian with Germany 

are analysed. 
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Резюме. В статье говорится о тяжелых боевых 

сражениях за освобождение города Баку – сто-

лицы Азербайджанской Республики от англий-

ских войск генерала Денстервиль и эсеро-мен-

шевитско – дашнакских  войск Диктатуры Цен-

трокаспия. На основе материалов периоди-

ческой печати и исторической литературы ос-

вещены также дипломатические переговоры, 

проводимые с Османским султаном и Совет-

ской России с Германией.                                                                       

Ключевые cлова: 15 сентября, оккупация, 

Советская Россия, Баку. 

 

 

1. GiriĢ  

Uzun müddət sovet tarixşünaslığında “vətəndaş müharibəsi”, bolşeviklərin “gözəl” 

qələbəsi adlandırılan, S. Sef, Y. Ratqauzer və başqalarının hətta oktyabr çevrilişinə bərabər 

tutduqları, əslində isə azərbaycanlıların əsl soyqırımı olan mart faciəsindən sonra Bakı şəhəri 

və onun ətraf rayonları Bakı kommunasının əlinə keçmişdi. Buna görə də 28 may 1918-ci ildə 

Tiflisdə yaradılan müstəqil Azərbaycan Cümhuriyyətinin müvəqqəti paytaxtı Gəncə şəhəri 

elan olundu. Belə bir şəraitdə Azərbaycan hökumətinin başlıca vəzifəsi “Bakı şəhərilə 

həvalisini (civarının və ya ətrafının) bu sənə martın məzkur şəhəri istila etmiş olan 

bolşeviklərdən xilas üçün tədabiri - ciddiyyə (ciddi tədbirlər) təvəssül (yaxınlaşmaq) etmək 

oldu” [1, s.74]. 
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2.  Bakı Ģəhərinin strateji əhəmiyyəti 

T. Svyatoxovski yazır ki: ”Bakı neftinin Lenin rejiminin yaşaması üçün mühüm həyati 

əhəmiyyəti vardı və Bakı hökuməti bu məsələyə xüsusi diqqət yetirirdi. Yerli Xalq 

Komissarları Sovetinin yaranması ilə aylarla yığılıb qalmış neft ehtiyatının daşınması 

əhəmiyyətli şəkildə gücləndi” [2, s.133]. Halbuki əhali arasında haqlı olaraq “erməni 

hökuməti” adlandırılan Bakı Sovetinin mövqeyi zəif idi və yalnız heç bir günahı olmayan 

dinc azərbaycanlı əhalinin qanına bulaşmış süngü gücünə tab gətirirdi. 

Bakı XKS-nin sədri S.G. Şaumyan öz məruzələrində Bakını Sovet Rusiyasının 

“ayrılmaz hissəsi” kimi qələmə verirdi. Hətta Kommunanın labüd süqutundan sonra, 

Azərbaycan hökumətinin tam gücü ilə Bakıda fəaliyyət göstərdiyi dövrdə belə RSFSR-in 

xarici işlər naziri G.Çiçerin Londona göndərdiyi notada “Bakını Rusiya Sovet 

Respublikasının mühüm şəhərlərindən biri” adlandırmışdı [3]. Bakı şəhərinin strateji 

əhəmiyyətini təkcə ruslar və ermənilər deyil, dünyanın qabaqcıl ölkələri olan ABŞ, Böyük 

Britaniya, Almaniya da çox yaxşı başa düşür və onu ələ keçirməyə çalışırdı. Belə ki, Bakı A. 

Rayevskinin təbirincə desək, təkində 400 milyard pud nefti olan “yağlı tələ yemi” idi. 

Görkəmli ictimai-siyasi xadim Ə.M. Topçubaşov isə “Azərbaycanın təşəkkülü” 

əsərində Bakı ilə bağlı yazırdı: ”Petrol kibi mənabeyi-sərtvətilə bütün cahanın mərufu 

(məhşur) olan Bakı şəhəri Azərbaycan Cümhuriyyətinin təbii paytaxtıdır. Hətta, rusların 

hakimiyyəti zamanında belə Bakı bütün Qafqaziya müsəlmanları üçün iqtisadi olduğu qədər  

ürfani (maarif) və siyasi bir mərkəz təşkil ediyordu və əlan də (indi də) öylədir. Müəssisati-

xeyriyyə (xeyriyyə müəssisələri),  müəssibati-ürfaniyyə (maarif müəssisələri) və siyasiyyə, 

mədarisi-ənmuzəciyyə (nümunəvi məktəblər), mətbuat və ilaxə kibi Azərbaycan türklərinin 

az-çox əhəmiyyəti-haiz (əhəmiyyətə malik) nə qədər təşkilatları varsa, cümləsi iştə Bakıda 

təsis edilmiş və bu şəhərdə paydar (daimi) olmaqdadır. Türklərin ən mühüm qüvayi-

ürfaniyyəsi ( maarif qüvvələri) müəllimlər, təbiblər, dava vəkilləri, mühəndislər, mühərrirlər 

bittəb burada toplanmışlardır. 

Pək qədim bir şəhər olan Bakı daima bir müsəlman Mədinəsi idi və bütün inqilabi-

siyasiyyəyə rəğmən, daima türk və müsəlman yurdu olaraq qalmışdır və bu günə qədər 

bəğapəzir olan (dəyişməz qalan) qədim abidələr, məsələn xanların sarayı və türbələrini ehtiva 

edən şəhər  qələsi, haqqında bir çox mənaqib mövcud olan “Qız qalası” bu halın mücəssəm 

şahidləridir... Bakı civarında mövcud petrol mənbəyi olan ərazi başlıca yerli müsəlmanların 

mülkü olduğu kibi, petrol müəssisatının bir qismi-mühüm dəxi bunların əlində bulunuyor. 

Fəqət, maddiyyatdan sərf-nəzərlə məsələnin bir də mühüm olan mənəvi cəhəti vardır. 

    ...Bu əsaslara binaən Azərbaycan türkü Bakıyı kəndisi üçün ürfani, siyasi və iqtisadi 

bir mərkəz ittixaz etmiş (qəbul etmiş) və yeni Azərbaycan hökumətinin ümidi-istiqbalını bu 

şəhərə rəbt eyləmişdir. İşdə bundan naşı Azərbaycan hökumətinin müqəddəratı məzkur 

şəhərin müqəddəratına öylə qəvi (güclü) əlaqələrlə mərbutdur ki, başsız bir bədən kibi 
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Bakıdan, böylə bir paytaxtından məhrum Azərbaycan Cümhuriyyətinin vücudunu təsəvvür 

belə imkan xaricindədir” [1, s.74-75]. 

İyunun 16-da Tiflisdən müvəqqəti paytaxt elan etdiyi Gəncəyə köçən Azərbaycan 

hökuməti ilk böhranını yaşadı. Belə ki, müstəqil Azərbaycan dövlətçiliyinə qarşı düşmən 

qüvvələrin məngənəsinə salınmış bir məmləkətdə bu qaçılmaz  idi. Milli mənafeyi partiya 

mənafeyindən üstün tutan Azərbaycan milli hərəkatının lideri M.Ə.Rəsulzadənin sədrlik 

etdiyi Müvəqqəti  Milli Şura VII iclasını çağıraraq onun buraxılması haqqında qərar qəbul 

etdi. İclası açan sədr öz  nitqində bu fədakar addımın əhəmiyyətini bildirərək dedi:”... 

Azərbaycanın müvəqqəti paytaxtı olan Gəncədə naqis də olsa hakimiyyəti-milliyyəyi təmsil 

edən bir müəssisənin şu surətlə meydandan çəkilmək məcburiyyətində qalması heç şübhəsiz, 

demokrasinin bir ricəti və qəvaye mürtəcenin bir müvəffəqiyyətidir. Bu ricət ağ və pak 

qüvvətlərə müqabil qara və napak qüvvətləri təqviyə edəcəkdir. 

... Azərbaycan Rusiya inqilabının vəz etmiş olduğu müsbət nəzəriyyələrlə elan etdiyi 

əqanimi-hürriyyətdən son dərəcədə istifadə edəcəkdir. İştə müstəqil bir Azərbaycan: siyasətin 

kəsbi-hürriyyət və istiqlal edəcək Azərbaycanda ictimai hürriyyətlər və hüquqi-bəşərə aid 

düsturlar hər halda müstəbid Rusiya zamanından daha geniş, daha müsaid olacağına şübhə 

etməm... 

... Pək də naümid olmayalım. Tarixin, amali-milliyyəmiz nöqteyi-nəzərindən, müsaid 

bir zamanında olduğumuzu, türk ittihadı üçün fürsət ələ keçdiyini unutmayalım. Bütün 

məsaimizi bu hürriyyəti-siyasiyyənin təsbitinə sərf edəlim. Bunun üçün də hər dürlü 

fədakarlığa amadə bulunalım...” [4, s.40-42]. 

Milli Şura ilə yanaşı Tiflisdə yaradılmış Azərbaycan hökuməti də buraxıldı və yenə də 

F.X.Xoyskinin başçılığı ilə ikinci hökumətin tərkibi elan olundu. Onun qarşısında çox mühüm 

və təxirəsalınmaz vəzifələr dururdu. Bunlardan ən vacibi isə məhz Bakının düşmənlərdən 

azad edilməsi idi.  

 

3. Sovet Rusiyasının Bakını əlində saxlamaq cəhdi 

70 faizi ermənilərdən təşkil edilmiş Bakı Soveti isə, öz növbəsində Azərbaycan 

Cümhuriyyətinin yaradılması xəbərini alan kimi təcili iclas çağırdı. Ən yaxşı müdafiənin 

hücum olduğunu vurğulayan S.G.Şaumyan iclasda qırmızı qvardiyaçılara Gəncəyə hücum 

çağırışı etdi. R.Q. Syuni “Bakı Kommunası” kitabında S.Şaumyanın “əksinqilabın mərkəzi – 

“Versal”ın ələ keçirilməsi üçün” Yelizavetpol üzərinə hərbi hücum haqqında 29 may 1918-ci 

il çağırışının iyunun 10-da hərbi əməliyyatların başlanmasına səbəb olduğunu yazır. 

S.Şaumyan isə bu addımın Sovet Bakısına “türk təcavüzünün” qarşısını almaq məqsədi 

güddüyünü iddia edirdi. Bakı Sovetinin 7 iyun tarixli iclasında o, bununla əlaqədar demişdi: 

”Biz düşməni onun istədiyi kimi deyil, bizə əlverişli olan yerdə qarşılamalıyıq. Hücum ən 

yaxşı və düzgün taktika hesab olunur” [5, s.85]. O, iyunun 11-də Kürdəmir istiqamətində 

Q.Korqanovla F.Solntsevin müvəffəqiyyətli hücumu barədə V.İ. Leninə teleqram vurdu. 

Səhəri günü artıq Kürdəmir sovet qoşunları tərəfindən tutulmuşdu. P. Əzizbəyova “26 Bakı 
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komissarı” kitabında bu hadisəni belə şərh edir:”... düşmən 500 nəfərə qədər itki verərək 

dağınıq halda öz dəstələrini Göyçaya çəkdi” [5, s.94]. 

Bakıdakı vəziyyətlə maraqlanan dünya proletariatının rəhbəri V.İ.Lenin əksinqilabla 

mübarizə üzrə Fövqəladə Komissiyanın sədri S.Ter-Qabrielyana pul verib hərbi dəstə  ilə 

Bakıya yola saldı. Beləliklə, aclıq çəkən şəhərə taxıl əvəzinə silah-sürsat göndərilmiş oldu. 

S.Şaumyan isə, öz növbəsində Moskvaya göndərdiyi minnətdarlıq dolu məktubunda yazırdı:” 

Əziz Vladimir İliç! Bu gün, nəhayət, Ter-Qabrielyan gəlib çıxdı və bizə 4 zirehli avtomobil, 

13 aeroplan və çoxlu lazımlı şeylər gətirdi. Bütün bunlara görə çox-çox sağ olun” [5, s.95]. 

Diplomatik əlaqələrdən istifadə edən V.İ.Lenin İ.V.Stalinə teleqraf vasitəsilə belə bir 

tapşırıq da vermişdi ki, Şaumyanla daim əlaqə saxlayaraq ona Sovet Rusiyasının Berlindəki 

səfiri İoffeyə almanların etdikləri təklifi bildirsin. Belə ki, almanlar türk qoşununun Bakıya 

hücumunun qarşısını almaq üçün burada çıxarılan neftin ¼ hissəsinin onlara verilməsi şərtini 

irəli sürürdülər. 

RSFSR-in hərbi dəstəyi nəticəsində Xaçmaz və Dərbənd istiqamətində irəliləyən 

qırmızı qvardiyaçılar Samur körpüsü altında qələbə qazandılar. Elə bu vaxt Bakıda ictimai-

siyasi və iqtisadi vəziyyətin gərginləşməsi Kommunaya qarşı narazılıq dalğasının artmasına 

səbəb oldu. Bununla əlaqədar H.Hacıyev “İstiqlalın əzablı yolu” adlı kitabında yazır: ”Altı 

min fəhlənin eserlər tərəfindən təşkil olunan mitinqi Sovetə yeni seçkilər keçirilməsini və bu 

seçkilərdə “Müsavat”dan başqa bütün sosialiat partiyalarının iştirakını tələb edirdi. Mitinq 

iştirakçıları həm də Şaumyanın Sovetin sədri vəzifəsindən kənar olunması tələbini irəli 

sürürdü. Şəhərdə ərzaq problemi çox ciddi idi. May, iyun və iyul aylarında əhali qoz və fındıq 

ilə dolanmaq məcburiyyətində qalmışdı, çünki çörəyi ancaq orduya verirdilər” [6, s.18]. 

Qəzalarda da Kommunaya qarşı çıxışlar baş verirdi. Buna görə də Bakı Sovetinin İcraiyyə 

Komitəsinin Rəyasət Heyətinə fövqəladə səlahiyyət verilmiş və yeni səfərbərlik elan 

olunmuşdu. Lakin Bakı şəhərinin komendantı B.Avakyanın əhaliyə ordu sıralarına çağırışı elə 

bir nəticə vermədi.  

 

4. Azərbaycan hökumətinin Bakını azad etmək üçün gördüyü tədbirlər 

Azərbaycan hökuməti də, öz növbəsində ərazi bütövlüyünü bərpa edib hakimiyyətini 

bərqərar etmək məqsədilə 1918-ci il iyunun 19-da hərbi vəziyyət elan etdi. Onun 26 iyun 

tarixli qərarı ilə Müsəlman korpusu «Əlahiddə Azərbaycan korpusu» adlandırıldı və zabit 

kadrları hazırlamaq üçün türk hərbiçilərinin köməyi ilə qısa müddətli kurslar açıldı. Milli 

korpus Osmanlı ordusu ilə birləşərək Qafqaz İslam ordusu yaradıldı. Türk ordusu 15 min 

nəfərdən ibarət idi [7, s. 117] . 1918-ci il avqustun 11-də verilmiş «Ümumi hərbi səfərbərlik» 

haqqında fərmana görə, 1894-1899-cu illərdə doğulmuş müsəlman dininə etiqad edən bütün 

Azərbaycan vətəndaşları hərbi xidmətə çağrılırdılar. Bu fərmana tabe olmayanlar isə 

mühakimə olunmalı idilər [8, s. 254]. Yelizavetpol hərbi çağırışı Azərbaycan hərbi çağırışı ilə 

əvəz olunaraq hərbi qüvvələr Daxili İşlər Nazirliyinə, yəni F.X.Xoyskiyə tabe edildi.  
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Osmanlı hökuməti 4 iyun 1918-ci il müqaviləsinin IV bəndinə əsasən “qayda-qanunu 

və ölkənin təhlükəsizliyini təmin etmək üçün ehtiyac olduğu təqdirdə Azərbaycan 

Respublikası hökumətinə silahlı qüvvələrlə yardım etməyi” öhdəsinə götürmüşdü [10, s.57]. 

F.X.Xoyskinin hərbi yardım xahişinə cavab olaraq Osmanlı hökuməti Mürsəl paşanın 

komandanlığı ilə V Qafqaz diviziyası və Nazim bəyin komandanlığı altında XV Çanaqqala 

diviziyasını Azərbaycana göndərdi. Lakin Sovet Rusiyası ilə Brest-Litovsk müqaviləsini 

bağlamış Almaniya türk qoşununun Bakıya girməsinə mane olmağa çalışırdı. Buna görə də 

Mürsəl paşanın V Qafqaz diviziyası Gümrü-Dilican-Ağstafa yolunu döyüşlə keçməyə məcbur 

oldu. Karpat cəbhəsindən götürülmüş Nazim bəyin XV Çanaqqala diviziyası  gec də olsa 

Gəncəyə gələrək Azərbaycan korpusu ilə birlikdə Nuru paşanın komandanlığı altında Qafqaz 

İslam Ordusu adlanmağa başladı. 

27 iyun-1 iyul arasında Göyçay yaxınlığında 4 gün davam edən döyüşdə Qafqaz İslam 

Ordusu qırmızı qvardiyaçıların hücumunu dayandıraraq onları darmadağın etdi. Əks-hücuma 

keçən  bu ordu Bakı Sovetinin qoşunlarını təqib edərək iyul ayının axırlarında Bakı civarına 

çatdı.  Bu zaman A.İoffe Brest-Litovsk müqaviləsinin şərtlərinəi pozduqlarına görə almanlara 

etiraz notası verərək Osmanlı ordusunun hücumunun dayandırılmasını tələb etdi. General 

Rudendorf da avqustun 4-də Ənvər paşanı əməliyyatın dayandırılmadığı təqdirdə alman 

zabitlərinin Osmanlı baş komandanlığından geri çağrılacağı ilə hədələdi. Nəticədə V 

diviziyanın Bakıya hücumu dayandırılmış oldu.  

XKS-nin döyüş meydanında məğlubiyyətə uğrayan qoşunları isə başıpozuq şəkildə 

qaçmağa üz qoydu. Şamaxıda azərbaycanlılara qarşı xüsusi qəddarlıq edən daşnaq Amazasp 

türk qoşunlarının yaxınlaşdığını görərək  quldur dəstəsi ilə vahimə içərisində 70 verst geriyə 

qaçdı.  Beləliklə, sovet qoşunları Ələt stansiyasına qədər geri çəkilmək məcburiyyətində 

qaldı. Bakı Kommunasının süqutunun başlıca səbəbi də məhz onun qoşunlarının biabırcasına 

məğlubiyyəti idi. Suren Şaumyan sonralar bu barədə yazırdı:”Öz talanları ilə, əhaliyə 

bəslədikləri nifrət və düşmənin xeyrinə guya casusluq etdiklərinə görə, əslində isə 

müsəlmanlara bəslədikləri nifrətə görə və əhalini müntəzəm güllələdikləri üçün onlar (sovet 

qoşunlarının erməni komandirləri), ancaq mənfi münasibət oyada bilərdilər. Buna görə də indi 

bu nəticəyə gəlmək olar ki, Qızıl Ordunun başladığı hücum səhv idi” [10, s.18].  

Qafqaz İslam Ordusunun Bakıya yaxınlaşdığını görən eser, menşevik və daşnaqlar 

İranda yerləşən ingilis qoşununu köməyə çağırmaq qərarına gəldilər. T.Svyatoxovski erməni 

Milli şurasının üzvü Ter-Qazarovun general L. Denstervillə danışıq aparmaq üçün Ənzəliyə 

getməsi ilə bağlı yazır:”Şəhərin Britaniya qoşunları ilə müdafiə olunması imkanları Bakıda 

bir müddət müzakirə edildi, lakin bu fikir bolşeviklərin güclü müqaviməti ilə üzləşdi... iyulun 

25-də daşnaqların, sağ eser və menşeviklərin əksəriyyət təşkil etdiyi Bakı Sovetinin geniş 

iclasında Şaumyan məğlub edildi və Britaniyadan yardım almaq təklifi səs çoxluğu ilə qəbul 

olundu. XKS-i çoxluğa tabe olmaq məcburiyyəti qarşısında qaldı” [2, s.134]. Beləliklə, 

Azərbaycan xalqının qanına bulaşmış süngülərin üzərində hakimiyyətə gələn Bakı 

Kommunası 1918-ci il iyulun 31-də istefa verməklə labüd süqutuna uğradı.  
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5. Eser-menĢevik-daĢnaq “hökumətinin” ingilisləri köməyə çağırması 

Bakı Kommunasını əvəz edən “Mərkəzi Xəzər diktaturası”(Sentrokaspi diktaturası) 

dərhal Bakının “müdafiəsini” təşkil edərək ingilisləri köməyə çağırdı. General Denstervil öz 

xatirələrində yazır ki, onun başlıca vəzifəsi alman-türk qoşunlarının Bakıya daxil olmasına 

mane olmaq idi. Bakıda qaranlıq vəziyyətin yarandığını yazan Denstervil, bu problemə 

ümumqafqaz kontekstində yanaşmağı zəruri sayırdı:”İndi erməni koloniyası və bolşeviklər 

Qafqaz islam ordusunun hücumundan müdafiə olunurlar. Ermənilərə ürəkdən nifrət edən 

gürcülər onlara kömək etmirlər. Bəs biz onlara necə kömək edə bilərik və müvəffəqiyyət 

mümkündürmü? Mən bunu  qeyri-mümkün hesab edirəm” [11, s.107]. Digər tərəfdən 

ingilislərin Qafqazda kifayət qədər qoşunu da yox idi. İngilislər yaxşı başa düşürdülər ki, 

onları Qafqazda istəyən yoxdur. Onlar Bakını neft kralının tacı adlandırır və bu şəhərin 

türklərin əlinə keçməsini istəmirdilər. Denstervilə görə, “Bakının tutulması dəmir yol xətti və 

Qara dəniz gəmiçiliyinin bərpası üçün zəruri olan bütün neft ehtiyatının düşmənin əlinə 

keçməsinə səbəb olar...” [11, s.122]. Xəzər yeganə dəniz idi ki, ingilis donanmasının 

hökmranlığı altında deyildi. Denstervil yazır ki, Bakı kimin əlindədirsə, Xəzər dənizində 

hökmran da odur. Deməli bunun üçün  “biz Bakını işğal etməliydik” [11, s.123].  

 

6.  Bakı Kommunasının aqibəti 

V.İ.Lenin də öz növbəsində 1918-ci il avqustun 9-da Həştərxan sovetinin sədri 

Anisimova göndərdiyi  teleqramda Bakıdakı vəziyyət və Şaumyanın yeri ilə maraqlanırdı. 

Bakıya göndərilən Lenin adına alay isə Həştərxanda ləngidildiyindən ünvanına gedib 

çatmamışdı [12, s.531]. Avqustun 12-də bolşeviklərin II partiya konfransında S.Şaumyan 

ingilislərin gəlməsi, Sovet Rusiyasından köməyin ləngiməsi haqqında məruzə edərək Bakını 

müvəqqəti tərk etmək fikrini irəli sürdü. Beləliklə, “Mərkəzi Xəzər diktaturası”ndan razılıq 

alan Bakı komissarları bütün hərbi ləvazimatı 17 gəmiyə yükləyib, avqustun 14-də 

Həştərxana üz tutdular. Lakin diktaturanın hərbi gəmiləri avqustun 16-da onları geri dönməyə 

məcbur etdilər. Tərksilah edilən komissarlar həbsxanaya salındılar. Sentyabrın 11-də onların 

hərbi-səhra məhkəməsinə verilməsi haqqında qərar, bir qədər sonra isə ittihamnamə dərc 

olundu.  

Sentyabrın 14-də Qafqaz İslam ordusu yenidən Bakıya hücuma keçdikdə, “ingilislər 

menşevik-eser-daşnaq “hakimləri” neft şəhərindən yığıb-yığışdırdıqları xalq sərvətini götürüb 

misilsiz bir rüsvayçılıqla qaçdılar” [12, s.537-538].  General Denstervil bununla əlaqədar 

yazır ki, Bakının 15 minlik fəal “müdafiəçisinin” heç bir hərbi hazırlığı yox idi, “yer üzündə 

heç bir qüvvə Bakını türklərdən xilas edə bilməz” [11, s.246].  Digər tərəfdən erməni 

xəyanətinin və qorxaqlığının  da bu işdə az rol oynamadığını qeyd edən general belə bir 

epizodu xatırlayır: “Bir gün türklər öz mövqelərindən çıxaraq günün-günorta 

çağı....irəliləməyə başladılar.  
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Mənim zabitlərimdən biri erməni batalyonlarına səngərlərdən çıxaraq əks hücuma 

keçmək əmri verdi. Qoşunlar  (ermənilər –S.S.) irəliləməkdən imtina edərək qışqırışdılar: Ora 

necə gedək? Axı orada türklərdir...” [11, s.230].  

Türk qoşununa gəldikdə isə, Denstervil onların qeyri-adi cəsarət və qətiyyətlə hücuma 

keçdiyini təsvir edir. İngilislərin sağ və sol cinahlarında yerləşdirilmiş erməni batalyonlarının 

mövqelərini tərk edib vahimə içərisində qaçması Bakının azad edilməsi gününü 

yaxınlaşdırırdı.  

Fövqəladə komissar Q.K. Orconikidze V.İ. Leninə və İ.V. Stalinə göndərdiyi 15 

sentyabr  1918-ci il tarixli teleqramda yazırdı: “Bakıda vəziyyət fəlakətlidir. Şəhər Türkiyə 

qoşunları tərəfindən atəşə tutulur. Türklər danışıqsız olaraq şəhəri təslim etməyi tələb edirlər. 

Sazişçilər ittifaqı, menşevik və daşnaq xainləri şəhəri təslim etməyə hazırlaşırlar; ingilislərin 

vədləri Bakı proletariatına yalnız xəyanət etmək üçün kifayət idi” [12, s.538].  

Nəticə. Qafqaz İslam ordusunun Kürdəmirdən başlayan müzəffər yürüşü 15 sentyabr 

1918-ci ildə Bakının eser-menşevik-daşnak əsarətindən azad edilməsi ilə başa çatdı. Qorxuya 

düşən diktatura üzvləri və 10 minlərlə erməni “batan gəmini siçanların tərk etdiyi kimi” bir 

qismi Ənzəliyə, digərləri Həştərxana qaçdı. Sentyabr ayının 17-də milli  hökumət və türk 

ordusu da Bakıya daxil oldular.   

T.Svyatoxovski Təbrizdə də eyni zamanda türk ordusunun yerləşdirilməsinə işarə 

edərək “osmanlı qoşunlarının Bakı küçələri ilə zəfər yürüşünü ... Turan ideyasının ən yüksək 

mərhələsi“ adlandırır [2, s.135]. C.Zeynaloğlu isə bu tarixi hadisəni belə şərh edir: “...nəhayət, 

15 eylul 1331 (1918)-də mart hadisəsindən bəri qarətçilər əlində olan Bakı şəhəri xilas və 

Azərbaycanın sair yerləri də düçməndən tamamilə təmizlənmiş oldu... “ [13, s.117]. 

 “Bakısız Azərbaycan-başsız bədəndir!”- deyən M.Ə.Rəsulzadə o zaman İstanbulda idi 

və Ənvər paşanın telefonda ona – “Əmin bəy, Bakı alındı!”-dedikdə keçirdiyi vəziyyəti təsvir 

etməyin imkan xaricində olduğunu söyləyərək yazır”. O təsiri hala unudammıyorum” [4, 

s.42]. “Azərbaycan Cümhuriyyəti” əsərində o, Bakının azad olunması ilə bağlı göstərir ki: 

”Nəhayət, qanlı bir müqatilə və ünud bir müqabilədən sonra qardaş xilasına can atan 

qəhrəman Məhəmmədciyin türk vəhdəti-tarixində altun hərflərlə yazılacaq bir fədakarlığilə 

Azərbaycan qəvayi-milliyyəsi kəndi paytaxtına giriyor. Altı ay tamam xuni-cigər yeyən 

əhvali-islamiyyəsinin üzü gülüyor. Qurban bayramı kimi məsud bir gündə Bakı təkrar kəndi 

sahiblərinin əlinə keçiyor” [4]. 1918-ci il 19 sentyabr tarixli “Azərbaycan” qəzeti Bakının 

azad olunması münasibətilə öz tarixi paytaxtına köçmüş Azərbaycan hökumətinin başçısı 

Fətəli xan Xoyskinin bu gün də öz əhəmiyyətini itirməyən çıxışını dərc etdi:”Bizim də 

həyatda yaşamağa, bizim də azad yaşamağa hüququmuz vardır. Heç bir zirehli maşın, 

hidroplan, aeroplan, kanonerka, məftilli çəpər, mina və sairə texniki qurğu, heç bir ingilis, heç 

bir qüvvə və onların havadarları tarixin təbii axarına mane ola bilmədilər. Bakının 50 minlik 

qoşun və texnika ilə birlikdə kiçik bir qüvvənin həmləsi qarşısında süqutu başqasının fəlakəti 

üzərində öz xoşbəxtliyini qurmaq istəyənlərə ibrət dərsi olmalıdır” . 
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