
1917 yılında vukua gelen Bolşevik İhtilâli ile 
Çarlık Rusya’sı yıkılmıştı. Bunu fırsat bilen Çarlık 
tutsağı milletler kendi istiklâllerini ilân etmişlerdi. 
Kafkasya’daki Azerbaycan Türkleri ile Gürcü ve 
Ermeniler de 1918 Nisan’ında Tiflis’te Maverayî 
Kafkas Hükûmetini kurmuşlardı. Fakat bu birlik, 
11 Mayıs’ta müstakil olsa da uzun sürmeden 26/27 
Mayıs’ta dağıldı. Böylece bu üç millet ayrı ayrı 
kendi istiklâllerini ilân ettiler. 

Bu sırada Bakü, Bolşevik Rus ve Ermenilerin 
işgali altında inliyor hatta binlerce insan 
katlediliyordu. Burada güçlü bir Müslüman 
Türk devletinin kurulmasını arzu eden Osmanlı 
Devleti Başkumandan Vekili Enver Paşa, teşkil 
ettiği bir orduyu kardeşi Nuri Paşa kumandasında 
Azerbaycan’a gönderdi.

Ordumuz, birçok güçlükleri aşarak ileri 

harekâta devam etmiş, 15 Eylül 1918’de Bakü’yü 
Bolşeviklerden temizlemiş hatta Dağıstan’a 
çıkmıştır. Bu büyük sevinç Mondros Mütarekesi’yle 
sönecekti! 

Bakü Zaferi’nin 96. Yıldönümünde bütün 
şehit ve gazilerimizi rahmet, hürmet ve minnetle 
anıyoruz. Bu vesileyle o günlerin hatırasını yaşatan 
duygulu bir şiiri sunuyoruz.

“Türk askeri Bakü’ye yaklaştığı sıralarda, 
Azerbaycanlılar arasında sonsuz bir sevinç belirmişti. 
Fakat Türk ordusunun ilerleyişi duraklayınca endişeler 
başlamıştı. Müslüman ahalinin Türk askerlerini 
nasıl beklediklerini, Bakü’de çıkan Açık Söz gazetesi 
başyazarlarından Talibzade Abdullah Şaik (1881-1959) 
şu mısralarla dile getirmişti. (Akdes Nimet Kurat, 
Türkiye ve Rusya, s. 537.)
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 Nusret KOPUZLU

İNTİZAR KARŞISINDA
Niçin böyle geciktin?
Sensiz kalbim kırık, sönük, çiğnenmiş, hırpalanmış,
Ömr-i şişem taşa değmiş, hayatım parçalanmış,
Kırık bir saz gibi sızlar, kanlı, yorgun telleri,
Yakılır da yakar bütün kaygu vurmuş illeri.

Şu vatanın öksüzleri, gelinleri, dulları,
Gözyaşıyla sulamış hep geçtiğiniz yolları.
Yolunuzu beklemekten benizleri sararmış,
Hiç gelmedin, o şen, güler yürekleri gam almış.

Sen gelmesen, dolumsanmış yürekler hiç şâd olmaz.
Sen gelmesen harabeye dönen kalp abâd olmaz,
Sen gelmesen güneş doğmaz, ümit gülüm açılmaz.
Dudaklarım gülmez, sönük bahtıma nur saçılmaz.

Başkasını istemem de, ey Türk, çabuk sen gel, sen!
Beklemekten yoruldum.
Oh, işte geç kaldın, neden?
Yollarına taş mı kalanmış?
Ya azgın koldurlar, bırakmıyor!
Taş, demir, fulat, ya olsa da onlar,
Yüreğinde şulelenen metin, kızgın ateşle
Yak onları, erit, söndür, çiğne, boğ, ez, hırpala!
Hain, alçak düşmanlara kol gücünü hep göster,
Aç yolları, çabuk gel ki kalbim seni pek ister!

                                             Abdullah Şaik, Bakü, 1918
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