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YENİ KAFKASYA
Tek Nüshası
27 Nisan 1344 15 Günde bir neşr olunan edebi, ictimai ve sıyası
mecmuadır. 22 Ramazan 1342

AZERBEYCAN'IN BÜYÜK MATEMİ

Dört gün ola bütün Türkiye büyük bir coş ve haruşla 23 Nisan günü tesaid iyledi.
23 Nisan yum mübacelenin kıymet ve ehernniyetini takdir içün bu münasebetle
söz söyleyen nutuklardan birisi kabarık hissiyatını ateşin bir lisan toparla ifade
etmek içün İzrnir'in kara gününü hatırlamıştı. Nutuk muhtıram 23 Nisan derk iden
halkın kara günlerde yediği darbenin tesiri ile harikalar yarattığını, bu zaferin en
büyük amellerinden olarak göstermişti.
23 Nisan tarihi ile başlayan mücadele-i milliyenin iktilaf diye zafer o kadar
geniş o kadar derindir ki tarihini yaşadığımız bu muacezedenin kıymet hakikasını
hakkıyla takdirden aciziz. Bu günden itibaren zaferden zafere koşan Türkiye islam
ve bilhassa Türk alemi hürriyet perverliğinin ideali bir alemdarı olmuştur.
Bu şanlı alemdarın sayesinde mesut olarak yaşayan Türkiyelilerin ihtimal
ki bu mesud günlere takdim iden kara günleri unutuyor, İzmir faciası, İstanbul
işgali muahedesinin ne acı günler yaşattığı birçok hafızalardan siliniyor.
Fakat 23 Nisan Yum zaferinde şark hürriyet perverliği'nin bu büyük
bayramında, Türklüğün bu mual günde kara günlerin acısını zerre kadar
unutmayan yaralı bir muhit vardır: Azerbaycan ! Türkiyeli bir Türk kadar 23
Nisan gününü tesid iden bir Azeri, ister istemez, 23 Nisan'ı hatırlar.
Bugün 23 Nisan'dır. Bakü'deki Bolşevik hükümeti bu güne mahsus
şenlikler tertib ve bunu yum halas ve necat gibi tesid eder. Bugün Azerbaycan
hükümeti milliyesi eskad olunarak yerine komünist hükümeti nasip olmuştur.
Fakat meselenin hakiki ciheti bu şekilde ifade eylediği manaya muvaffak
olsaydı, biz ne bu günün şeametini kayıd ederdik, ne de Azeriler bu günü matem
tutarlardı.
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"YENIKAFKASYA"
.

Sayı:15

Fakat 23 Nisan Azerbaycan
Kafkasya'nın

sayfa:3

içün böyle olmadı. Nasıl olduğunu Yeni

karoları zaten biliyorlar. İşbu Nasuhi mahsusumuz dahi meselenin

ne gibi bir mahiyette cereyan ittiği hakkında karolara sarih bir fikir ve maalut
verır.
Rusya Bolşevizm'i
Cumhuriyetini,

tebdil hükümet

perdesi

altında Azerbaycan

Türk

sözün bütün manasıyla, istila eyledi. Türk dostluğu ve istiklal

şairinin yaldızlı hali arkasında her nevi hukuk ve insaniyet kanunlarının kirli
çizmeleri altında çiğneyen bu kuvvet memlekette ne milli, ne iktisadi, ne hususi,
ne hususi, ne idari, ne de siyasi hiçbir istiklal bırakmadı. Böyle cabbar ve zalim
bir müdahaleye karşı yer yer vuku bulan isyanlar kaderane bir sürede bastırıldı.
Azerbaycan,

sözün

tam

manasıyla

malumlarının, askeri kumandanlarının,

kızıl

kesildi.

Recanlı'nın

ulemasının,

amele ve köylülerinin, milli adet ve dini

mukaddesatına sadık kalan günahsız hakanın eli kanlara boyandı!
Neticede, Komünist olsa da, bari müstakil bir Azerbaycan kalesiydi, yine
dert yeriydi ...
Gazi Mustafa kemal Paşa Hazretleri o katile Trabzonlulara hitaben neşr
edildiği bir beyannamesinde, kara günde ki tehlikeleri sayarken, bir de şarktan kan
"dini ve milli akıdelerimizle

gır kabul telif olan fakir delegelerinden"

ceş

buyurmuşlardı. İşte Azerbaycan Türklüğü bu "delegeler" içinde boğuluyordu.
Bu dalalet ve sefalet deryası içinde çırpınan zavallı Azeri Türklüğü! ... Ne
facia

bir

hal

geçiriyor:

hürriyetini

almışlar,

kendine

hürriyet

bayramı

yaptırıyorlar! ... İstiklalini çalmışlar, kendisine "yaşasın istiklal" diye bağırtıyorlar!
Şaumeyanın meran başında resmi geçit yapan mestuli kuvveti halaskar bir menci
gibi alkışlattırıyorlar.
Fakat emin olsunlar ki aldanıyorlar. Maddeten çaldıkları istiklal manen
kazanılmış; ruh-i milli eskisinden daha ziyade kabarmış, daha ziyade zinde ki
peyda etmiştir; Bu zinde ruhu öldürmek içün Bolşevizm bile kafi gelmez! ...
Evet, savur muahedesinin kara günlerini Türkiye Türklerine unutturan 23
Nisan gibi bir gün, Azerbaycan Türklerine de 27 Nisan'ı unutturur!
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HAR AZERBAYCAN İÇÜN

Bugün (sus) mecmuasına bir makale yazarken müstakil Azerbaycan'dan
ceş ederken "merhum Azerbaycan Cumhuriyet Müstaklesi, gelmelerini yazdım.
Anlaşılmaz ve gayr şuuru bir kuvvet içmeden beni tezir itti: "kaldır şu merhum
kelimesini! Merhum ölmüş demektir.(müstakil Azerbaycan Cumhuriyeti)bir
fakirdir. Fakir olur mu? Fakiri öldürmek kimin haddine düşmüştür, sil şu merhum
kelimesini! Yaz, merhum yerine sabık kelimesini" didi. Güya ki demoğman nasf
kerelerinden biri diğerine emir idiyordu. Vicdanım mahcub ve mutalası olduğu
halde merhum kelimesini üç dört kelam darbesiyle çizdim ve üzerine sabık
kelimesini yazdım. Bugün nazarımda, (Azerbaycan) hukuku gasb olunmuş, zalim
görmüş, tadi görmüş bir mevcuddur. Mevkini kuvvet almış bir hakdır. Fakat
hakkın mevki alınabilir, kendisini hakiki bir suret de almak mümkün değildir.
Hakkı gasp idenler hakkı gasp olunurlar kader, bizce şayan merhametdir. Hak
müstahakı içün kuvvetdir, gasbi içün zaaftır. Üç büyük devletin üç parça esiri ve
tadilerinin amacı

olan

(Polonya), (Rusya)

içün

mü,

(Almanya)

içün

mü,(Avusturya-Macaristan) içün mü, bir kuvvet oldu? (Rusya), altında hiçbir
nebatin yeşillenmesi mümkün olmayan bir mezar taşı gibi Polonya'nın üzerine
çökmüştü. (Almanya) mecnun feylesofları (Niçe)'nin medahiş kuvvet ayınını
tatbik içün (Polonya)'nın Almanya hasasını bir saha-i tatbik yapmıştı.
(Polonya) Üzerlerine çekilen mezar taşlarını başlarıyla kırarak, diri diri
gömüldükleri mezardan fırlayan mecruh kahramanlar gibi kalktı.
Her ferd kendi teşkil azuyasına göre teneffüs, bir takdi, bir maşı bir hareket
tarzına malikdir. Bu tarzlar onun, yüreğinin, bacaklarının hasılı bütün azasının ve
aza üzerine asırlarca icra-i tesir itmiş ictimai, ali muhitlerin mahsulasıdır. Ve bu
mahsulaya göre yaşamak her ferdin hakkıdır. Bu hakkı naza itmek istemek ne
kadar zalim ve delalet ise, bir kavme dahi başka bir kavmin, mütehakem ve
mestuli olması, mestuli ve mütehakem kavim içün hakiki ve dava milli bir faide
olmadığından sonra mezruddur.
Koca Roma imparatorluğunun ruhunu kemiren ve nihayet çürüten vahim
iden en mühim amellerden biri de dünyanın her tarafından Roma kumandanlarının
sürükleyüb getirdiği asra olmuşdur. Esaret esirden ziyade esir edeni efsad eder.
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Esir kavim, riyakarlığa, hilekarlığa son olunur, esir iden kavim, adalete, miras
yediliğç, sefahate, tesis şahsi melikesinigaib

itmeye doğrugider ve bu mühim

melikeyi tekrar elde itmek içün belki birçok mahrumiyet

ve hüsran asırlarını

geçirmeye mahkum olur.
Dünki
imparatorluğudur.

Roma

imparatorluğunun

Ortak(İngiltere)

bugün

nameyendesi,

İngiltere

bundan altmış sene evvelki (İngiltere) asla

değildir. Devlete en az rol bırakan ve polisine kadar hemen her işini kendi gören,
maarif işlerini kendi tanzim iden, gümrükte serbest mübadelenin asırlardan beri
mervci olan "İngiliz"

şühası teşbih simasını zayi itmeye başlamıştır.

Bu ise

Shakespeare'nin muazzam vatanı içün bir nakus rahlettir.
Yani "hak içün olmak lazım olduğu bir zaman da sağ ve salim kalmak
mahu olmaktır" diyen ruh İngiliz'i ya artık nadiren tesadüf olunmaya başlamıştır.
Hiçbir millet mahkumenin

kendisiyle

temin veya maişet itmeyen milletler,

Mahkum ve fesad olmaktan masundurlar. (Danimarka), İsviçre, Finlandiya gibi.
Bizim mevzumuz 27 Nisan'da hayatına fesle [ hata değil, fesale] virilen
müstakil Azerbeycan cumhuriyetidir. Bu meşum sene-i devriye münasebetiyle bir
şeyi yazmak fırsatına memnunum ki bu suretle yüreğimde kaynayan ve taşan bazı
has ve kanatlarıma mehruh virdi.
"Müstakil Azerbeycan curnhuriyeti"'nin

taze bir hayat ile günün birinde

tekrar vücud bulacağına kanaatimiz sarsılmaz bir kanattir.
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" YENİ KAFKASYA"

ayı:15

Sayfa:4

Sarsılmaz bir kanattir. Bu mesaved günü tesriğ itmek ham zalim, ham
mazlum içün nafidir. Bizim dinimiz din, husumet değil, din muhabbettir. Şerif
Vayirı'i zamanında hakim bir zat (hz.Ali) "akal Enes Azer ham Enes" dimişti.
Madem sözü de aynı ateş ve nur ile hayat dardır. Fakat bütün bir azaveti
kurtarmak içün elinde bıçakla ameliyat salonuna giren cerrahın yüreğinde kin ve
husumet değil, şefkat ve insaniyet doludur. Sabuk ve müstakbel müstakil
Azerbaycan kurtulacak ve korkulacak bir vucuddur. Kargalara ve kartala tema
olacak cansız bir cesed ortada yoktur. (Yeni Kafkasya)yı okuyanlar Azerbaycan
akıncılarının çıktıklarını öğrenmişlerdir. Bir ayakkabı alabilmek içün köylü altı
ayda elde ettiği mahsülünü vermeye mecburdur. Bugün (Azerbaycan)'da hakim
olan Bolşevik Rus hükümeti ise köylünün vacirlerin hükümeti olduğu
iddiasındadır. Balzat (Lenin)'in ağzından çıkan ve binlerce gazetede intişar ettiği
halde asla tekzib edilmemiş olan meşhur bir sözü burada tekrar edelim: "Yüzfer
kazasından biri hakiki komünist olursa mutludur."
(Azerbaycan)' da köylü ve ahali son derece de mahrum ve
muzdariptir .lzdırap seri ve fettandır. Zalim bütün beşeriyet içün bir tehdit ve
maya-i harabiyetdir. Biz bu has ve kanaat vicdanı iledir, ki çok seneler ol:
Bin yıl öl, bin yıl sonra can kemiren her mehanet benim insan yüreğimde
kükreyen bir isyandır.
Her ağlayan bir ruhumun vatanıdır, her mazlum kullarıma vicdanıma
hakim eder sultandır.
Dimişdim. Binaaleyh zencir bend,mazlum müstakil Azerbeycan. Benim
kullarıma ve vicdanıma, her mazlum gibi, her zaman emir idecek. Ve ben her
zaman diyebilecek bir hak mücahadi, vedaya ve aciz fakat samimi ve sabit bir hak
müdafaa kalmış olmakla müteselli yaşayacağım ve olur günde müteselli olacağım.
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12 NİSAN 1924 İCTİMA-İ NEVİ
23-27 Nisan

Mecmuamızın Azeri Türklüğünün kara gününü yada içün tahsis olunan 27 Nisan
_ ~asuhi Mahsusi aynı zamanda Türkiye Türklerinin istiklal bayramını tesid iden
_3 Nisan gününü teakilen neşr olunur.
Bu tesadüf bize geçen sene "akşam" mahrur muhtar mı Felah Rıfkı Bekan
ehdidinde neşr idildiği makalesini hatırlattı. Bu samimi kardeş te'ris ve
elliyetiniruh bulunan makaleyi aynı ile aşağıya derç idiyoruz.
23 Nisan Türkiye Türkleri içün istiklal bayramı idi; dün, 27 Nisan,
stanbul'da bulunan Azerbaycan Türkleri istiklalsizlik matemi tutdılar. Bir 27
Xisan'da genç Azerbaycanlı istila iden kızıl Ruslar, Azeri Türklerinin milli
ükümetine nihayet viriyorlar; millet meclislerini kapattılar; binler cemiyetperver
genç, Bakü'de ve Azerbaycan'ın bütün şehirlerinde şehid idildi.
Harb umimi nihayetlerine doğru şark daki ordularını Azerbaycan hürriyeti
icün nasıl çarpışdığını biliyoruz. Azerbaycan topraklarında feda ittiğimiz Türkler,
Galiçya ve Romanya'da yabancı milletlerin menfaatleri uğruna kurban giden
Türkler gibi beyhude ölmüşlerdir. Onlar esir silahsız kardeşlerinin hürriyeti içün
can virirken şüphesiz, kendi hürriyet kavgalarında has ittikleri şevki duydular. 27
Nisarı'da Azerbaycan Türklerinin tuttuğu matemi, yalnız kardeş bir milletin
matemi olarak alakadar değil; hürriyet müharebelerinde nasıl kurbanlarımızın kanı
birbirine karışmışsa, şimdi birebir kazandığımız makdus zevali karşısında
gözyaşlarımız birbirine karışıyor.
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YENİ KAFKASYA

Sayı:15

Heyhat, taliğ fena gitti, Kafkasya'daki

Sayfa:5

kardeşlerinin hürriyeti içün çalışan

Türkiye Türkleri, dört sene evvel Azerbaycan'ın
korkunç bir akıbete uğradılar. Azerbaycan'ın

bu gün ki akıbetinden daha

bir istilasına karşı, Türkiye yedi

istila altında bulundu, ve bir zaman kardeş milletlerin hürriyeti içün harb idecek
orduları olan Türkiye Türklerinin yedi istilaya karşı istiklal harbine başladıkları
gün maşlah tek bir nefer yoktu.
Bu mesan, Azerbaycan Türkleri içün, en büyük ümid ve teselli değildir.
Eminim ki bu sene Türkiye Türklerinin 23 Nisan bayramını takib iden 27 Nisan
matemi Azerbaycan gençlerinin gönlünü geçen sene ki matemler kadar muzdarib
itmemiştir. Azeriler şüphesiz birçok hatalarda bulundular, kendi aralarında, kızıl
Ruslar

kadar, tayin idilmeye

uyanmaya

layık bedmayeler

başlayan bir milleti öldürmeye

çıkdı. Fakat hiçbir kuvvet

kader değildir. Kara günler dahi,

bahtiyarlık günleri gibi çabuk geçiyor. Azerbaycan meclisinin ilk calsesini açan
hatibin dediği doğrudur:" bir kere yükselen bayrak bir daha inmez! ". Mavi, al ve
yeşil Azerbaycan bayrağı, kırmızı beyaz Türkiye bayrağı gibi, bir gün bütün
indirildiği yerlere tekrar yükselecektir. Azerbaycan Türkleri de nifak ve ihtilaflar
yüzünden esarete düşen Azerbaycan Türklerinin faciasından ibaret olmamalıdır.?

FAHİ-FAKİ
Bolşevik istilası nasıl vuku buldu?
Azerbaycan münasebetinin henüz yeni girmiş, yeni kurulmuş bir hükümet
halinde iken gayet tehlikeli bir devir geçirmişti.
Başı üzerinde bir tehlike şeklinde asılı duran (

) arası mahzum olup

bu defa birini kızıl orduya terk itmiş idi. Bu kart sözde, milletlerin hukukuna
riayetkar
viriyordu.

olduğu sözde Azerbaycan

aleyhe icra ile, propagandasına

Çeçeron, telsiz telgraf vasıtasıyla

gönderdiği

notalarında

göre mi
müstakil

Azerbaycan Cumhuriyetlerini tanımaktan ziyade ahaliye hükümet aleyhine tahrik
itmek içün propaganda yapıyordu.
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Şemal taraf da böyle bir Rus tehlikesine maruz kalan Azerbaycan'ın
istinad ideceği hanuben, yani Türkiye'nin vaziyet dahi vahim bir şekil almakta idi.

sıanbul'da Misak-ı Milliyeyi ilan itmiş Meclis-i Mebusan dağılmış, Türkiye
ecal, Kasım Mahumi Malta'ya gönderilmişdi mi. Başta kahraman miili Azeri
Mustafa Kemal Paşa hazretleri olduğu halde Anadolu Kuva-i Milliyesi istiklal
ücadelesine başlamıştı.

I~

--

~.':-JJ

""·'

~.J.~A

JLİ ~~:'i.,'

0

r-

J.

_y_,; J). ~ ..ı~J'..:.lJ'
.. '1.J.:.L;~j
J.,_ ı:_:. j--i I ~J.)JI J:.ıJ. ı:.rs:71 o.J.i.t Jjİ
-.)J.J.> • ..ı.:- 'I' ı ~ı-:;,· ~ı"Ş. ı.S.ı..:.lT
.J

11

" YENİ KAFKASYA"

'1: 15

Sayfa:6

Dul muazzameinin zincirli köpüğü bulunan Yunanistan İzmir'e çıkarılarak
Anadolu üzerine saldırmakta, diğer taraftan da Ermeniler hareket milliyeyi kasd
ek üzere hazırlanmakta idilir.
Böyle bir halde," suya düşen yılana sarılır" fehva sence Türk kuvvetiyle
zemamadarlan

"ihtilal levasını açan" Rusya semtine bakıyordu. Sovyet Rusya' sı

Türkiyenin bu vaziyet öte yandan kurnazca istifade idiyordu. Bu istifade ile, en
azı elden çıkmış Kafkasya'yı
"Kafkasya'da

ve Bakü petrollerini

iade idecekti.

Vartaya

Sovyetlere dürüst bir hükümet tesisi Anadolu'ya imdadı teshil ider"

iye bir şar atıyorlardı. Yoşar Azerbaycan ahalisi üzerinde icra-ı tesir itmekten
calmiyordu.

Bilhassa

ki bu şarın samimiyeti

Azerbaycan'da

bulunan

bazı

Türkiyeli misafirler tarafından te'yid olunuyordu.
Azerbaycan

millet

perverleri

esasen

bu şaire maruz

olmazlardı

ve

eğillerdi, Fakat Rusya'dan kendi istiklal ve hürriyetleri hakkında kafi teminat
aldıkça kata bir karar almayacakları

da tabi idi. Türkiye'nin

halasına hedamet

idecek bir fedakarlığı red idemezlerdi. Aynı zamanda Türklüğün mühim bir vatanı
olan Azerbaycan 'ı dahi tekrar Ruslara teslim idemezlerdi.
Bu aynı arasında müterdad kalan Azerbaycan rnütalif ve menusad bir hat
hareket ethaz idebilmek içün metacanes

değil, metamerkez

idi. Metamerkez

ükümet bu gibi buhranlı zamanlarda müfıd olacak bir müessese değildir. Bu
ebeble müterdad bir vaziyet hasılı olmuştu.
Bu sayede idi ki Karabağ isyanı vuku buldu. Ermeni esirleri nevruz
ayranımdan

istifade kışlayı basarak Azerbaycan askerlerini hala selah itmek

· tediler. Askerler mukabele itti. Kanlı hadiyat başladı. Askerin geçidi esirler
tarafından işgal edildi. Rusya hududunda bulunan askeriye Karabağ cephesine son
itmek lazım geldi. Bu sırada Ermenistan hududundan tahşidat askeriye haberi
geliyordu.

Bir cephede

Kazalı

semtinde

açılmıştı.

Bu isyanın

Bolşevik

propagandası ile alakası vardır. O günlerde Bakü' de Bolşeviklerin hafı tertibatı
keşif idilmiş, birçok müşfik ve teşkilatçıları tutulmuştu.
Haftalarla devam iden buhran neticesinde bütün fark ile zamana uyar bir
kabinenin teşkili Mahmud Hasan ha cinasını idildi. Ha cinasını Bolşeviklerle
aklaşabilecek bir hükümet tesis eylerneliydi. Bu zas aynı zaman da Azerbaycan'da
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ulunan Türkiyeli birkaç zatın dahi taraf tevcihi idi. Mahmud Hasan kabine
eşkilini uzatı~~rdu.
Vaziyet böyle hicranlı bir halde iken Bolşeviklerle anlaşmak ışı dahi
unutulmuştu.[ 1]
Evvelce tadi idilen notalardan bir netice almak maksadı ile Rusya'ya mahsus bir
heyet dahi gönderilmişti. Bolşevikler her taraf kutlu ve sarih teminatlarla
avutmakta iken kızıl ordunun ansızın hududu geçtiği haberi alındı. Geceleyin
Nisarı'm 26'sında hududu geçen Bolşevik ordusu serhadde ki Azerbaycan
katatiyle vuruştuktan sonra receat iden Azerileri müteakib yekü üzerine
buruyordu. Bu hadise ayın 27'sinde sabahleyin muhafel siyaside ayan olunca
herkes haritalar içerisinde kalmıştı.
Bolşeviklerle anlaşmak imkanına kani olanlar aldandıklarını görmüşlerdi.
Mahmud Hasan bana "Bolşevikler Azerbaycan'a gelmeyecek! diye teminat
viriyordun" dinledik de "beni aldattılar" cevabını virmişti, Anadolu'ya gidecek
kızıl ordunun kumandanı olmak hülyası ile hareket iden Halil Paşada aldatıldığın
sonraları itiraf eylemiştir. 60 bin tecavüz iden Rus ordusu, Guay askeriyesi
Karabağ cephesinde bulunan hükümeti aciz bir mevkide bıraktı. Bosna'da
Azerbaycan komünist fırkası namına meclis-i mebusan riyasetine bir ültimatom
virildi. Bu ültimatom, hükümetin Azerbaycan komünist fırkası merkez komitesine
teslimini talib itmekle birer Azerbaycan istiklalinin taht bulunacağı ve hükümetin
Ruslara terk idilmeyeceğini temin idiyordu. Meclis-i mebusan inkılabı sarf dahili
bir kabine şekline ifrağ iden şeratle, hükümeti komünist fırkasına terk itmek zaruri
has itdi.[2]
[1] bu notalar telsiz telgraf vasıtasıyla teati idilmişti. Kanun senden
başlayarak üç defa tekrar iden bu notalarda çeçeron Azerbaycan hükümetine (
) aleyhine ittifak askeri teklif idiyordu. Hal bu ki Azerbaycan hükümeti Rusya'nın
emir dahiliyesinden olan vatandaş muharebelerine iştirakı ceza görmeyub Sovyet
hükümeti ile anlaşmaya mahya fakat bunun içün her şeyden evvel Azerbaycan
istiklalinin main ve muhakkak olarak Rusya'ya tasdikine lüzum olduğunda ısrar
idiyordu. Son ki notasıyla ki meretin sonlarında virilmişdi, Azerbaycan hükümeti
Rusya ile anlaşmak içün marhasalar göndermeyi hazır olduğunu hususi suretde
Bakü'ye kan moskov koparatifleri vasıtasıyla bildirmişdi,

13

[2]Kasım

mahsusumuzda

Menderuh

Muhammed

Yusuf

Cafer,

ufuk

cnıbuna bu karar aleyhine Resul zade Muhammed Emin bekan müsavet fırkası
namına söylediği nutuk Kasım mahsusumuzda mündereceddir.
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"YENİ KAFKASYA"

Sayı:15

Sayfa:7

Meclis-i mebusan bu facia calsesini akidi derken meclis ile sokaklarda
bilhassa Türkiyeli misafirler tarafından ötedeki propaganda olunuyordu.
Diyorlardı ki "gelen ordunun kumandanı Necati namında bir Türk'tür. Katati
meyanında Türk esiri harbinden müteşşekkil var. Bir çok kataet dahi Volga boyu
Türklerinindir. Bu ordu hayat-memat mücadelesinde bulunan Türkiye'nin
mevnatına koşuyor. Bu kamekavat itmek Türk ki mukavemet itmek dimektir ve
İslamiyete hayattır.!"
Nisan'ın 27'sinden itibaren üç boylu Azerbaycan bayrağı kızıl Sovyet
bayrağına mebdel oldu. Kurnaz Bolşevikler halkı iğfal itmek içün ilk günlerde
birçok askeri ve zabıta memuriyetlerine Türkiyeli zabıta tayin idiyorlar ve çok
yerlerde Türkiye bayrağını asmaya müsaade itdiler. Öyle tesir hasıl itdirdiler ki
müsavet hükümeti devrilmiş, yerine Türkiye hükümeti kurulmuştur. Bu tasviri"
Türkiye merhasaliği " namına ihtikar yapan bir müessese tarafından neşr olunan
itibai nameler ve o günlerde intişar iden " yeni dünya" gazetesi teyit idiyordu.
Yalancının mumu yatsıya kadar yanar. Bu yalanda çok sürmedi. Kızıl Rus ordusu
mahdergamına

olarak Bakü'ye girdi. Anadolu'ya gidecek yerde memleketin

askeri ve son Elciş noktalarını işgal itti. Bolşevik taraftarı Türkiyeli zabıtan varsa
hepsi kapı dışarı idildiler. Birçokları hapis idildi. Adam olanları bile bulundu.
Artık herkes memleketin medehiş bir Rus istilasına tutulduğunu keşif
eyledi. Dehşet ve vahşet asval ederesi başladı. Kanlı "Çeka" nm vicdansız riyası
Pangeratof' un kurşunları işlemeye başladı. Azerbaycan münevverini yüzlerle
toplanarak hapislere atıldı. İlan olunan idam listeleri dehşetler alka ibtadi.
Taziyikat yalnız idam şeklinde zuhur itmiyordu. Hayat bir cehenneme
döndürülmüştü. Geceleyin kapılarını bağlayıp evlerine giden tüccar sabah erken
kapılarını mühürlenmiş olarak buluyorlardı. Şehirde ele geçen ne varsa hepsi
arabalara

yüklenerek

Rusya'ya

sökülünmek

içün

limana

ve

istasyona

götürülüyordu. Şu suretle defalarla iğfal ve yağma olunan ahali sonra "talan
haftasına" maruz kaldı. Talan haftasında evlere sokulan Rus amelesi, Rus saldeti
Müslüman kadınların kulaklarındaki küpeye, ekinlerindeki çamanire varıncaya
kadar ahaliyi yağma ittiler. Bu günlerde korkusundan çocuk düşüren kadınlar pek
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çok idi. Sonra evleri keşifleştirme tertibi kaldı. Müslüman ailesine rus saldeti
birleştirildi.
Herkes hükümeti hedamet itmek mecburiyetinde kaldı. Hamama varıncaya
kadar bütün müsselen hükümetle geçti. Misli namasabuk bir şekilde talan yapıldı.
Bu talana bir kısım Müslüman amelesi de iştirak idiyorlardı. Rusya istila kuvveti
korunan bir siyaset işletiyor, şerin cürmünü çoğaltıyordu. Bu günlerde hükümet
riyasetinde bulunan tüccara hitaben söylediği bir nutuk hakikaten de celeb
dektedir. Zuhurunda münteşir "Nevbahar" gazetesi şehadeti ile muvyid bulunan
nutuğuna hitaben dimiştir ki:
"sizi öldüremeyiz, çünkü bir kurşuna da değerken yoktur, hapishane de
koyamayız, çünkü sizi doyuracak ekmeğimiz yoktur. Daha iyidir ki elinizde ki var
yoğunuzu alalım da ah ölüm sizi mahv itsin!"
Bir ay sonra artık bütün Azerbaycan memleketin medahiş bir istilaya
maruz kaldığını acı bir surette derk iyledi.
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"YENİ KAFKASYA"
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Sayfa:8

6- taktirde, tecavüz itmekte olan kızıl ordunun Bakü'ye dahil olmayıp
doğru Anadolu'ya gideceği gibi, Azerbaycan ve ordusunun olduğunu gibi baki
kalıp inhilal ettirileceğine ve
7-istiklal-i millimiz gelecek her nuh harici tecavüze karşı
-bu tecavüz herhangi bir tariften vaka olursa olsun-kat'i surette müdafa ideceğine
aid virdiğiniz kat'i teminatı senet ihtizaz iderek Azerbaycan meclis-i mebusanı
fevkalade calsesinde işbu mektubunda mezkur şeriatın ekseriyet ara ile kabul
idildiğini ihbar eylerim."

*
*

*

İşbu mektup da musarrah bulunan şartlardan biriside komünist
fırkası tarafından tatbik olunmayıp, hakimiyeti ellerine alır almaz sözün bütün
manasıyla bir hayatın vastiyle politikası tatbik ile memleketi Galice'den ve ateşten
geçirdikleri gibi vatanı tamamiyle Ruslara terk eylemişlerdir.

BİR İNTABAHNAME
Geçen sene 28 Nisan münasebetiyle istiklal komitesi heyet merkeziyesi
namına, Azerbaycan dahilinde, gizli matbaada basılarak ahali arasında intişar iden
intibah nameye pek hazin bir şive tadili ile aşağıya derç ebediyoruz.
Vatandaşlar ! milletdaşlar !
Bugün 28 Nisandan üç sene geçiyor. Üç sene bundan evvel Rusya ordusu;
"inkılap ve komünizm" şartıyla vatanımıza

sokulmuştur. Gasbiler yerli

Azerbaycan Türklerinden elde ittikleri ecnatelerin maventiyle memlekete
girmişleridir. Bugün herkese aydın ve açıktır ki 28 Nisan faciası komünistlerin her
erde çağırdıkları ve bağırdıkları gibi Azerbaycan köylü ve işhilannın inkılabı
değil, sade Rusya ordusunun ve haşiyce istilasıdır. Yüz sene bundan evvel çarlık
Rusya'sı aynı vahşetle Azerbaycan hanlıklarını zabit ve birbirinin ardınca
Rusya'ya ilhak idiyordu. O zaman Azerbaycan Türk halkı siyanüferlerin çirkin
çizmeleri altında inliyordu. 28 Nisan faciası ile Azerbaycan, ikinci defa olarak,
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Rusya ordusunun yeni siyanufi olan rusya idaresi altına girdi. Netice her iki halde
e aynı idi. O zaman Azerbaycan Türk halkının rey ve idaresi kanlara gark
idiliyordu. Bu defa dahi makdus istiklal hakkında el çekmek istemeyen
Azerbaycan en kıymetli oğulları Gence, Karabağ, Zekatal, Şamaha, Cevad ve
aşka kazalarda on binlerle kurşuna diziliyordu.
O zaman Azerbaycan Türk halkı bütün hürriyet, hak ve ihtiyarını gayb itti.
Bu defa dahi Azerbaycan Türk halkı içün hak denilen şeylerden kalmış mıdır?
O zaman Azerbaycan, Rusya'nın sadece vilayetleri sırasına geçti. Bu defa
dahi Azerbaycan haksız ve hukuksuz bir iki vilayetten başka bir şey midir?

O defa bütün Kafkasya'nın hakim mutlak var ve nasf deşkuf idi:bugün ise
bütün mavera-i Kafkasya, iki var nasuf deşkof ve girifun esiridir. Bütün
ervetimiz Rusya'ya atıyor, kazalarda kominist fırkasının uzakları ve cezadsiye
kesilmiştir ve halkın başına her bir ceza-i fırsattan istifade ederek bin türlü
felaketler açıyorlar!
Kazalardaki iradesizlik son derecesine yetişmiştir. Her tarafta rüşvet
ayıncılık ,bozgunluk halkı büsbütün hayattan usandırmıştır. Muftalif vergiler
köylünün malını, davarını ,arabasını zorla elinden alıyor. Kendisi zorla hükümet
işlerinden çalıştırılıyor.
Bilir misiniz 28 Nisan faciasından sonra ne kadar öfke okumuşlarımız,
çalışanlarımız

gençlerimiz, askerlerimiz, köylülerimiz ve işçilerimiz kanlı

hezeran delegelerini kurban olmuştur!...
28 Nisandan sonra adamlar, hapisler son günlere kadar davam devam
ediyor. Bunlar hemen vatanperverlerdir.
Rusya'yla, Lenin Rusya'sı arasında fark yalnız bu kadardır k : O zaman
cihangirin siyaseti müdirenin adı Nikola, şimdiye siyasi senin adı ise Lenin'dir.
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"YENİ KAFKASYA"

Sayfa:9

O zamanı zincirlerin rengi kara şimdi ki zincirlerin rengi kırmızıdır .
.Azerbaycan Türk halkının fikri riya ve arzusuyla buluşan var mıdır? ... Şimdi
lar Azerbaycan Türk Halkını temsil ediyor mu ? Buradaki azanın yüzde
,ctrrıişi ecnebilerden ibaret değildir. Ne haklı şimdi ki şuralar Azerbaycan Türk
namına söz söylüyorlar?. Orada ki azanın yalnız yüzde otuzu Türk ve
üslümandır ki bunlarda kesriyetle Azerbaycan Türk halkı ile katiyen alakadar
yan, vicdanlarını,
dardan

namuslarını, vatanların , halklarını Rusya halkına satmış

ibarettir. Boşuna şuralar niçundür?

Yalnız şark milletlerinin

ve

a halkının gözlerini örtmek içün değil bu şuraların vazifesi yalnız Rusya'nın
sını örtmek değildir. Bundan sonra artık kimi aldatacaklardır. Bütün dünya
au:1Jı>ati görüyor. Rusya eski hüdavendinde

hemen tamamiyle kurulmuştur.

O

!!2l(Satla vatanımızın mügan gibi mahsulüdür. Çölleri nazenin çimenleri ayrılıp

- köylülerine viriliyor. Kendi geniş topraklarını ecnebilere
Rusya

Azerbayca'nın

Mügan

çöllerine

yüzbinler

imtiyaz suretiyle

ile Rus köylüsünü

p yürütmez hamisiyle Rus olunası istiyor. Bütün dünyanın hasretle baktığı
aycan naftı dinmez söylemez Rusya'ya götürülüyor ve bugün kendi naftı ile
dünya karşısında fahr iden ot Dünyanın Bakü Moskova' dan icaze almış bir
naftı melik oluyor. Tasvir ediniz,Bakü naftı muhtaçtır. Naft Moskova'da daha
. Naftımız Rusya'nın kendi mali ve milli serveti gibidir.

-~ Mayısta Azerbaycan Türk halkı istiklalini ilan etmekle kendi doğuma ,
· ve şefkatli anasının koynunda azat bir Türk medeniyeti kurmak azat bir
anatı , Türk edebiyatı hayatı yaratmak istiyordu. Buna memanet gösteren
ya 'nın bu asıl çar hakimiyetidir. Azeri Türkleri biliyorlar ki Rus bayrağının
a.J..L..u.J..I.Ll

rengi boyayan Türk halkının günahsız adıdır.

Azerbaycan

Türk halkının

masumane

akan kanından

fırlayan milli, Rus

ğalarının son kürtajı olacaktır.
Ey Türk halkı! Seni azat idecek ve yaşatacak kanlı mübarezeye bütün gücünle
lan: Seni bu mübarezede

halas idecektir. Azerbaycan

istiklalini bir defa
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duk ikinci defa kurmak beceriyine maliksin! Düşmanı tanı, milli intibahım
_ ükselt, hak senindir!
Yaşasın Azerbaycan istiklali!
Yaşasın üç renkli bayrağımız
Mahvolsun Rus cihangirliği!
Hayat-ı Merkeziy 28 Nisan 1923 Nahbi sene
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Sayı:15

"YENİ KAFKASYA"

Sayfa:12

Azerbaycan kominist fırkası nedir? Sovyet diplomatları emperyalist
oldukları yüzlerine vurulduğu Azerbaycana askeri kuvvet ve istila suretiyle
girdikleri ada olunduğu zaman Sovyet asval ederesinin Azerbaycan amele ve
köylüleri tarafından tesis olunduğunu ve Kızıl ordunun kıyam iden Azerbaycan
amelesi ve köylüsü davet olunduğunu ileri sürüyorlar.

Sovyet idarelerindeki memurların yüzde yetmişi Rus, Yahudi , Ermeni ve
sayır Türk Azeri olmayanlardan ibaret olduğunu 'Yeni Kafkasya' defalarca
yazmıştır.

Fakat Sovyet diktatöre senin hedazetinde komünist fırkasının dikdatöresi
dimek olduğunu nazara alarak Azerbaycan komünist fırkasının ne suretle teşkil
eylediğini iki cephe rivayetten görmek şayan-ı Ahmettir.

Bir kere Azerbaycan komünist fırkası ile Rusya komünist fırkası arasındaki
münasebet teşhis eylemek lazımdır:
Azerbaycan kominist fırkası müstakil bir memleket ve milletin değildir.
Fırkası Almanya vesair müstakil memleketlerin komünist fırkaları gibi
Azerbaycan komünist fırkasının Rusya ile olan münasebeti beynelminel bir tevhid
olan üç neci intemasiva ve estasıyla değildir. Azerbaycan komünistleri sair eşleri
bulunan Gürcistan, Ermenistan ve Ukrayna komünistleri gibi doğrudan doğruya
Rusya komünist fırkasına tabidirler. Direktiflerini intemasiv naldan değil , Rusya
komünist fırkası hayat merkeziyesinden alıyor. Umumi Rusya fırkasının
kongrelerine şatır idiyor ve heyet merkezlerinin katip umumileri moskovdan ,
Rusya fırkası heyet merkeziyesinden gönderiliyor. Şöyle ki Azerbaycan komünist
fırkası milli ve müstakil teşkilat olmayıp, mahalli ve Rusya' ya mensup
azaviyettir.
Her ne kadar Azerbaycan Sovyet hükümeti, nazarı olarak , müstakil bir
hükümet gibi bir mevcut meahede Sovyetler ittihadına dahil oluyorsada bu
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müstakil hükümetin mediri bulunan komünist fırkası idare eylediği müvessanın
haiz olduğu nazarı istiklalle dahi malik değildir.
Rusya komünistlerinin

intemasivanal

kesvesi

altında Rus vahdi ve Rus

iyaseti tatbik eylediklerini isbat iden en cani dillerden bir yeside bu , eski Rusya
hududu dahilinde teşkil iden milli komünist fırkalarına komünist müntak ve
dairesinde olsada , istiklal virme değillerdir.
Eski Rusya'yı
istediklerini
Gürcistan

adaydan

değil yeni Sovyet cumhuriyetleri
Moskova

komünistlerine

müstevellilerine

neden müstakip

birer

vahdetini

Azerbaycan,
fırka teşkil

temin itmek

Ermenistan

ve

itmek istiklali

virilmiyor? sormak icap itler.

Neden bir Alman bir Bulgar , bir Türkiye komünist fırkasının üç necı
intemasivalde , bir azuyet olarak, hak ister ki varda bir Azerbaycan bir Gürcistan ,
ir Türkistan'ı

buna hakkı olmayıp

selahiyet

temsiliyesini

Rusya komünist

fırkasına terk eylemiştir ? ...
Bu cevabına

her şeyden ziyade Azerbaycan

komünist

fırkası denilen

eskilatın ne gibi anasar limeden teşkil eylediğini tetkik itmekle virmek olur.

Malum olduğu üzere Azerbaycan yüzde seksen Türk unsurlardan teşkil
idiyor. Böyleyken Azerbaycan'ı

idare eden komünist fırkasını heyet umumiyesi

millet itibari ile ekseriyetle başka millet meclislerinden ibarettir. Söz tasdiki için
comünist fırkasının kendi malumatına müracaat idelim.
1923 senesine ait resmi istatistike nazaran Azerbaycan komünist fırkasının
Bakü teşkilatının millet itibari ile teşkili aşağıdaki listede imiş( 1:Rus-1931, Türk ""3 Ermeni -389, Saire- 313. (2733 Ecnebi unsurlara

karşı 973 Türk. Bu

Türklerinde ne kadarı yerli Azerilerden ibaret olduğu belli değildir.)
Dirnek ki Azerbaycan'ı idare ve mukadderatını hal iden müessesenin yalnız
yüzde yirmi beşi Türk namını taşıyor.
Fırkanın hakimiyet değil muhalefet zamanında olan vaziyetini bilmek daha
erkalidir. Bakalım Azerbaycan

amele ve köylüsü ve vali 'zahmetkeş

halkı'

ll<1J..I..WJ_a Rusya 'yı 'davet' iden Azeri 'müessesi' kimlerden ibaret imiş. Bu merakı
eskin idecek malumatı biz Azerbaycan komünist fırkasını Bakü teşkilatının gizli
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Malum olduğu üzere bir müessesenin hangi unsur lehine çalışması
tayin içün yalnız alalade azası meyanında

ki tespit değil o müesse

üzerinde icra nafuz ve amel hakim iden avamel arasındaki tesbiti dahi hat
nazarda

tutmalıdır.

Bu

nükte

nazarından

Azerbaycan

komünist

fırkasındaki 'mesul işçi' tabir olunan müdürlerin millet itibarı ile tesbit
atdiyelerini tahkik idelim:
1923 senesi istatiskine

nazaran Bakü teşkilatında

mecmui 3 54

'mesul işci' varmış Bunlardan 197 si Rus 71 i Türk 29 u Ermeni olup
mütabakisi

mali saireden imiş. Bu rakamlardan

komünistlerinden

görülüyor

ki Bakü

müsevvel mukarlarda bulunanların yüzde yirmisi Türk

olup %60 Rus'tur.
Bu tesbiti biz Bakü komünist uzakları kitaplarının adetlerinde dahi
görüyoruz. Misal kenbarlardan 102 si Rus iken yalnız 32 si Türk ve 37
sidir. Rusların bu sahadaki ehemmiyeti % 70 i bile tutmaktadır. İşte
Azerbaycan fırkası diye Türk amele ve köylüsü namına komünist fırkası
böyle , bir itibarla % 25 , diğer itibarla % 20 Türk ismi taşıyan kalite bir
Rus müessesidir.

Tabidir ki bu müessese içün Rusya'yı

davetten Rus

ordusunu alkışlamaktan haraca karşı yalnız Rus fırkası vasıtasıyla temsil
edilenden daha ala bir zevk ihtiyaç olamaz.
28 Nisan

1920 tarihinden Moskovaya

kıyam iden Azerbaycan

köylüsü ve amelesi namına Rus ordusunun Azerbaycan'a

daveti içün

telgraf çeken fırka böyle bir fırka idi! Azerbaycan namına tasni olunan bu
telgrafla Bakü' de bulunan Ruslar Azerbaycan halkının hakkını peymal
iden

mütecavüz

kızıl

ordunun

Azerbaycan'da

bulunmasına

cihan

medeniyeti bilhassa şark efkar umumiyesini aldatmak içün 'meşru' bir
şekil vermek istemişler. Nitekim (çeçeron) kendisine vaka olan itirazlara
karşı metadet defosuyla müşdir ki: 'Azerbaycan'ı
Kıyam iden Azerbaycan

biz istila etmedik.

amele ve köylüsü davet etti. Bizde imdada

kaldık!'. 'Davet' kızıl ordunun hududu geçtikten sonra vuku olduğu ile
birebir davet edenlerin dahi selafezkar arkama nazaran kimlerden ibaret
olduğunu

nazara

alınırsa

uzman

Sovyet

diplomatlarının

izahanın
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beynelminel hale ve yalanına parlak bir numunesi olduğu aşikar olur.
Azerbaycan komünist fırkası didinmez şebi işte Sovyet diplomatlayasının
bu gibi karmaşa yalanlarını örtmek içün tasalanmış siyasiler müessesidir.

Azeri

ACI HATIRALAR

Kazalı cephanesi hıncahınç dolmuş idi. Kazamızın bütün ayları
gelenleri burada idi. Bolşevikler geldikleri günden beri köylerde az çok
sahip nüfuz olanların hepsini içeriye tıkamakta bilir.
_Baksana, Hasan Ümmi, bunlar daima köylülere yardım içün
geldikle~inisöylüyorlar. O halde nasıl oldu da hepimizi buraya tıkadılar?
Malum bu saf bekan bu sözlerine Hasan Ümmi:
_Ah, sorma... diye cevap verdi ve bir tarafa çıkılıp uzun ve ak
sakalını eliyle okşamaya başladı.
Komşuları Hasan Ümmiye "köyümüzün " derdiler. Daima hükümet
memurlarına karşı köylüleri müdafa iderdi. Kendisini herkes severdi.
Hapse alındığının sebebini birkaç aydır düşünüyor, fakat bunu bir
türlü anlayamıyordu.
_Hasan Ümmi: canım seni ne içün tevkif ittiler? Diye benden
sorardı.
_Valla bilmiyordum, işte senin gibi.
Malum Yusufkatiyyen konuşamaz ve gece gündüz düşünüyordu.
Birden bana dönüp büyük bir heyecanla:
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_Canım, bu nasıl oldu?...Bu nasıl oldu?...Esaretten yeni
kurtulmuştuk... haniya, bu zalimler Anadolu'ya yardıma gidecek idiler?
Neden gitmediler? Neden başımıza bela kesildiler?
_işte oldu, azizim...
Bu cevap kendisini bir türlü kanii itmiyordu. Beynini delen birçok
fakirler vardı.
Gurub zamanı bakardık ki Yusuf bey pencerenin büyük demir
parmaklıklarından gözlerini uzaklara dikerek meyus, ümitsiz bir halde
şark sözlerini yavaşcadan ağlar gibi söylüyor:
_Dert çok, düşman koyu, akşam üstü idi. Hapishanenin bu
karanlık, mezar gibi dar ve ufak odasında hepimizi bir sukut istila itmişti.
Bekada herkesin farkı aynı şey ile müşkül idi:
_Anca sabaha selamet çıkacak mıyım?
Pencereden dışarı bakan Hasan Ümmi birden bire:
_Yani birisini getirmiyorlar, didi. Herkes pencereye doğru koştu. Biraz
sonra kapı açıldı. Genç ve uzun boylu bir zat içeri girdi. Arkasından kapı
derhal kapandı.
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O, selam verdi. Sarı ince bıyıklarının altından biraz gülümseyerek
bize baktı.
_Kuzum Cafer, seni nereden aldılar? Diye Yusuf Bey zabıtanın boynuna
anldı.
Mektup arkadaşıymış. Gecenin sukutu üzerine Gürcistan'a kaçtığı zaman
lıududda Bolşevik askerleri tarafından yakalanmış.
Cafer bana kuru tahtanın üzerinde yatak vazifesini gören kirli bir minder
- tüne oturarak ve etrafına toplandık.
O iri gözleri ile bizi dikkatle süzerek gayet sakin bir tür ile hikaye
edebiliyordu. Gece isyanını anlatıyordu. Yedi gün yedi gece devam iden kanlı
muharebelerin

şiddetini,

milletin

düşmana

karşı

gösterdiği

bütün

kahramanlıklarını birer birer gözümün önünde canlanıyordu. Gecenin nasıl
megalub olduğunu söyledikçe heyecanı artıyor, sesi titriyordu. Biraz sukuttan
onra:
_Zavallı kaçak Kanber! Yaralı idi, bilmem ne oldu!?didi.
Beş gün hapishanede Cafer ile beraberken birebir kaldık. Metanetine
hayret idecek. O:
_Bir ölüm içün neden yine bıyıklarını indirdik, diye Yusuf bey ile şaka
iderdi.
Son günler idi. Yusuf bey sordu:
Acaba Gülizar hanımın malumatı var mı?
_Evet, haber almış...
Cafer Bey bir sene evvel evlenmiş. Refikası Gülizar Hanım Bakü'de muallimelik
idiyormuş. Kendisinden bir iki defa malumat alabildiğini söylüyordu.
Bir gece sabaha yakın koğuşumuzun kapısı açıldı. Cafer Beyi çağırdılar.
Nereye götürüleceğini herkes anladı mı :
_Allaha ısmarladık, arkadaşlar !... dedi: Hepimizle birer birer öpüştü.
Rengi birazcık kaçmıştı. Fakat metanetini hiç bozmuyordu. Kapı tekrar kapandı.
Götürdüler. ..
Pencere önüne toplandık. Hapishanenin etrafı büyük bir duvarla örülü idi.
Hasarın içerisinde eli tüfekli üç kızıl nefer duruyordu. Tan yeri henüz ağrıyordu.
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Adamlar

karanlıkta

Kalbimin

çarptığı

zorlasa

çalıyordu.

hissettim

Cafer Beyi

duvarın

Cafer Bey sarı kalpanını

yanına

götürdüler.

biraz sol gözünün

üstüne

gidiyorum!

Rusça:

ekti.
_Dünyaya

millet

içün

geldim,

millet

içinde

Didi.

"ateş!" sesi geldi.
Saldetler
İmansız

kurşun

ateş vaziyeti

alır almaz, gözlerim,

vücudunu

deştikçe

düştü ... Sol eli ile göğsünü

sıkmıştı.

Kur'an'a

uzatmıştı.

Kalbinin

duvara

bela ihtiyar Cafer bana döndü.

dayanarak,

yavaş

yavaş

oturur

Banada imdat içün elini boynundan

üstündeki

eline kurşun

dokunmamıştı.

gibi

asılı olan
Bir ah sesi

bile işitilmedi ...

***
Cafer Bey idamından bir hafta sonra Bakü'ye bayıl hastanesine nakil idildim.
Burada çektiğimiz

izdırap vaziyetleri

tariften acizim. Geceler otomobil

sesi

· şitidikce herkes sararıyor herkes ölüm bekliyordu. Her otomobil hapishanenin
kapısında

durdukça

içimizden

yakınabilirdik... "çeka"

birisinin

hemen

kurşuna

dizileceğini

celladı dahi İlyas elinde kapıyı açtıkça hepimiz mit

kesilirdik.
Cellatların hapishane çevrende arkadaşlarımıza attıkları kurşunların "tarak,
tarak" sesleri gece sabaha kadar kulaklarımızda çınlıyordu.
Evet, bizde o meşum

günlerde

sanki yaşıyorduk. . . İnsan ne kadar

mütahammil itmiş, her şeye dayanırmış ...
Geceler geçtikçe arkadaşlarımızın

sayısı azalıyordu.

Millet ve istiklal

düşmanları tarafından götürülüyor, bir daha geri dönmüyorlardı.
Yanımızdan

çok

sevdiğim

İbrahim

Paşa'yı

da götürdüler.

Bizden

ebediyyen ayrıldığını bildiğim halde kendisini yine çok bekledim ...
İbrahim Paşa'yı götürdükleri gece idi. Mapus arkadaşlardan biri:
_Aşağı katta kadınların arasında bir zabıt karısı var idi. Göresen ne oldu ?
didi.
Heyecanlı bir meraklar: _İsmi nedir ? dedim.
Gülizar Hanım.
_umurunda

çok az baharlar

geçirmiş olan zavallı Cafer bey

kazalı

hapishanesinin duvarına dayanarak gövdesindeki kur'an'ı sıkmış eli, güzel vatanı
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··e son defa ve dolaşan ela gözleri ve alkanına boyanmış sarı kalpağı gözümün
önüne geldi.

Yanımızdakiler anlatıyorlardı :
Gülizar Hanım Kazalı hapishanesindeki zevcesine yazdığı bir mektupta
Bolşevikleri atıştırmış. Kocasını metanete, düşmana karşı reşadete davet
· ormuş. Bu mektubunda diyormuş ki: Bütün maktusatımızın vahşi düşmanları
e yaptığın cihattan doluya seninle iftihar edeceğim. Emin ol beşikteki oğlunu
gece muharebelerinin hikayeleriyle büyüteceğim.
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Namussuz yaşamaktan ise namuslu olmanın mercuh olduğunu kendisine
anlatacağım! Düşman konusunun nişan alan ela gözler ki öperim, azizim ...
Anlaşılan bu mektup Bolşeviklerin eline geçmiş. Gülizar Hanım sevda
çiçeği ile beraber hapse alınmıştır.
Yine bir akşam... Saat 11 idi. Kapıda bir otomobil durdu bütün hapishane
yine sarsıldı her tarafı heyecan bürüdü.
_Aşağıdan çıkan ağlaması geliyordu.
Biraz sonra "tarak, tarak" sesi geldi...
Dışarı karanlık idi.
Yolda yıldızlar gözükmüyordu bahri hazin dalgaları her Salı hapishanenin
hasarına çarpıyordu.
Mim

İSTİKLAL SEHİRLERİ
'

(3)
Mirselzade Piri Bey
İstila kasırgası içinde kayıp olan Azeri gençlerinden biriside Mirselzade
Piridir. Daha 30 yaşına varmadan mahvedilen bu gencin şehadeti şahsi hakkında
verilebilir.
Rus mektebi terbiye gittiği Türk gençliğini temsile saii ediyor milli
benliklerini imhaya çalışıyordu. Şöyle ki tahsilini yalnız Rus mektebinde olan
Türk gençleri içün milli benliğine merbut olanlar nevardan oluyordu. Bakü'ye
'bana kazı" köyünde doğup insani "re alanı" lisesini bitiren merhum piri bey,
milli benliğini duyar. Bundan dolayı bu liseyi bitiren diğer emsali gibi Türkçe'ye
yabancı değildi ; O, milli heyetini bildiği gibi milli dilinide bilerek mektubu öyle
etmem istemişti. Daha lisenin son sınıflarındayken maruf Azeri gazetecisi Haşim
Bey vezirfan gazetelerinde ve sonra yapmakla Azerbaycan matbuatın da ipi
hedameti sabuk itmiştir.
Mektepten mezun olduktan sonra büyüdüğü köyün iptidai mektebinde
birkaç vukuat girişiminde bulunmuş ve ali tahsilini ikmal itmek maksadıyla Rusya
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gitmişse de zuhura gelen ihtilal dolayısıyla Bakü'ye avdet iderek milli
teşkilatlarda çalışmaya başlamış ve bilhassa milli Azeri fırkası " müsavet" n faili
azalarından biri olmuştur.
Rusya inkılabını milli muhtariyet teşkil eden Türkistanlılar, Teşkilat
mak içün Bakü milli komitesinden hususi bir heyet vasıtasıyla birkaç şahıs
ep etmişlerdi. Bu arzu üzerine milli komitenin ve müsafet fırkasını intihap edip
gönderdiği 3 zaattan biriside merhum mirsalzade idi. Fıtraten pek faal yaratılan bu

genç Türkistan da iktidarı fevkinde çalışarak komiserlik gibi mühim makamlar
· işgal itmişdi. Hükümeti zamanında Türkistan da birden bire şadet gasp iden
· ai hareket esnasında taşkındı. Terk itmek mecburiyetinde kalmış ve
emleketine dönerek ara sıra kah Bolşevizm şeklinde zuhur iderek Azerbaycan'ı
hdit eden Rus emperyalizmine karşı mübadelenin hadaleleri olmuştur.
Milli Azerbaycan hükümeti zamanında Sovyet fırkasının Bakü teşkilatı
- l azasından olan Piri Bey tatili konfor insanlarıyla bilhassa petrol ocakları
amelesi nezlinde kendisini çok sevdirmiş meşhuriyetini temin eylemişti.
Hakikaten merhum amele arasında vücuda getirilen kutlu Rus teşkilatlarına karşı
irkaç arkadaşıyla bire bir bir surette nafus icra ediyorlardı.
28 Nisan yum meşvumanı mütakip tehsis iden idare mükani tahkim itmek
· in bolşevikçe tethişşatde bulunmalıydı. Bu maksatla karşılarına gelen bir çok
övmüşler ve adamlarına hüküm vermişlerdi. Bunlar meyanında Piri de ordu onu
drkaç arkadaşla birebir "kavim" atasına çıkarmışlardı. Ölüm atasına çıkarılan.
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Mahkunlardan bazısında zayıf alameti gören Piri Bey arkadaşlar mert
olalım! Diye ve vapurdan karaya ilk atlamış ve göğsüne saplanan zalim kurşun
tüfeğinin namlusundan çıkarken cesur Piri Bey ağzında "yaşasın istiklal!" sıhası
şeklinde bir an hasıl eylemiştir. Şehitler cesedi denize atılmıştır. Nevaet su kili
Piri Bey hala hatırımdadır: Türkistan da giderken vapur!

Güvertesinde,

kovulmadan çıkarak "ah bilsen denizi ne kadar severim!" dimiştin. Şimdi artık
söyliyesen değil mi? Kanlı mestullar çoşkun dalgalardan bir torba yaptı ve suretle
çok sevdiğin huzura gelmiş oldun!...
Mefkurenin millet ki hakiki hayat gösterirken, kendi ki tulum yolunu
gösterdi bu yol seni alim şehvette bir den çok uzaklara götürdü. Fakat sesinin
hayalin mebarın istiklalimizin diğer şehitleri gibi daima bizimledir. Biz seni
unutmayacağız hedematları yeni daima ateşin aşk ve hürmetimizle yad edeceğiz
ve yakın ayda her müstakil Azerbaycanın sinesinde doğacağımız
Kül Tekin

İstiklal kurbanlarının bir listesi
Nüsha mahsusamızın diğer sütunlarında zikir olunan şehidi istiklalden
mada Bolşevikler tarafından kurşuna dizilen Azerbaycan kurbanlarından bir
kısmının isimlerini, bir hatıra müntedarı olmak üzere, aşağıya derç idiyoruz. Tesüf
idiyoruz ki bu kurbanlardan yalnız pek mahdut bir kimsenin fotoğraflarına maliis
onun içün ancak 5 fotoğrafla iktifa itmek mecburiyetinde kaldık. Yusuf İbrahim
Bey;2) kayıt başı Hamit Bey ;3) Selim Habib Bey;4) delhaz merat keri;5) kazan
mirza;6) sulkaviç Süleyman bey;7) Haşim Bakuf; Emir alırdan;8) Rüstem Bey;9)
kalacaf ;11) hazan 12) celaif;13) kuden;14) konsantinoviç(l;17) Ahmet zade
Yakup Bey;18) Kasırnkan Alizade Teki Bey;19) melazım sanı dalaşanlı esi bey;
melazım olurlaardan;20) Fetahif İbrahim;21) Ahunatzade Cafer Bey;22) Akalaruf
Ferhat Bey;23) Mirizade Hüseyin Bey;24) Mehdizade;25) sadrladin mirza;26)
Bahadır ve köylü;28) raza yüzer bey;29) şeyh zamanlı mahmut baki;29)
Göçürlü Feridun bey (numaralı yeni Kafkasya da münderiçtir.) ,33
Parufsar · zemin; (Bakü' de rafnüni tarihini vadiyet fakültesi müdürü bulunan bu
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Türk memleketlerinden

mükadderatı

ile aşina olmak isteyenler, "küçük

Türkiye" ..tabir 9lunan kardeş Azerbaycan Cumhuriyetini tarihini teşkiliyle ahval
hatırasına lakat kalmazlar bu hususta en lüzümlu mavmai pek toplu olarak bulmak
isteyenler, iş bu kitabı elde ittiler kitabın muafı Türk aleminde aşar kalmayı ve
mehahedet

siyasi ile maruf resulzade

Mahmut Emin Bekirdir emrin kıymet

sevkiyasını tayin içün bu kadar yeni söylemeliyiz ki Emin Bey bu eserini sabuk
Azerbaycan şura-i millisi riyası saftıyla yazmışlardır. Pek selahittir bir kam gayet
sade bir ulsüp ile yazılan bu eser 11 firmadan ibarettir kanı üserinde siyaha
bürünmüş Azerbaycan bayrağı tersim idilmiştir. İyi kağıt üzerine basılmış ve pek
çok tarıihini tasvirlerle bir katalı haritayı dahi ihtiva eylemektedir.Kitabın

fiyatı

İstanbul' da 50 kuruş , taşrada 60 kuruştur. 1 keser kitapçılarda bulunur. İsteyenler
'Yeni Kafkasya'
Matbaası'nda

idaresinde müracat edebilirler.

Adres: Cegaloğlu'nda

Emdi

'Yeni Kafkasya' idaresinde.

Resülzade Mahmut Emin Beyin , Bolşevik takibatından kaçarken,yolda
yazdığı

Bevdebi-siyasi

eser

şehannemesinden

alınan

Cumhuriyeti'nin

Serkezeşt

bu

tabi

ve

Resül' e

hürriyetine

neşr
,

olunmuştur.Muzuvu

malufun

tarifınce

ait bir mersiyedir.

,

ferdisinin
Azerbeycan

Eser Azerbeycan

gençliği hürriyet ve stiklal yolunda mücadeleye deva tidir. 80sahifeden ibaret olan
bu eser , nüshası 20 kuruştan firhat olunur. Toptan alanlar nüshayı 20 kuruştan
hesap olunur. İsteyenler 'Yeni Kafkasya' idaresine müracat edebilirler.

'Yeni Kafkasya' abone şartları
Türkiye'de seneliği 160 kuruş ;6 aylığı _75 kuruş
Memalik ecnebiyede seneliği 155dolar ;6 aylığı 70dolardır.
Adres: İstanbul Çarşı Kapı Kandilli Sokak, numara 5
İran Şehri
Birliğinde İranlı güzide

Anadolu Mecmuası
Menvir Türk gençliği

tarafından
Gençler tarafından ayda

Yeni intişare başlayan bu

Bir neşr olunan Farisi

mecmuanın ilk nüshası

Mecmuadır.Nefis bir surette

idaremize gelmiştir.

34

Metnu münderacat ile neşr

Tavsiye ideriz.

olunuyor. •..

Milli Mecmua
Darülfünün medreselerinden bazısının
İştirakı ile 2haftada bir intişar eden bu
Bu mecmuayı kararlarımıza
Tavsiye ideriz.
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Sayı:17

"YENİ KAFKASYA"
Cumhuriyeti tesis etmiş. Azeyban alan (Yani 'halen') istiklal eylemiştir.
27 Mayıs tarihi ile kaydolunan bu günden şimdi 6 senedir geçiyor.
Geçen bu 6 senelik nisbeten kısa bir devrede yaşadığımız tarihi asrın azamet ve
canlılığı nisbetende , büyük amidlerle derin yasalardan merkeb olan bu günler
,tesir ve ehemmiyet itibarıyle, pek büyük bir tarih tevrini teşkil edilir.
Yüz sene evvel sekiz on hanalık şeklinde Rusya emperyalizminin
esaretine geçen Azerbeycan Türklüğü(

) olduğu Mezalim u Tahkirata

mukabil vahden milliyasını
İdrak ve vahdet siyasiyesini iktisab itmiş olduğu halde harb umumi ile başlayan
tarihi dönüm köşesine geliverdi.Bu köşeye talik olunan levhade 'Milletlerin
halası' diye yazılıyordu. Türkiye'de dahil olduğu halde, Türk milletleri içün halas
olmak Rusya emperyalizminin çökmesine bağlı idi.Çanakkale'de kahraman
Anadolu Mehmetçiğinin ,fedakar İstanbul gençliğinin (

) illeri ile boğazı

sıkılan o kara kabus durulmuş, Çareyizm sistemi ihtilale verilmiş,muskuf zincirini
parçalanmıştı!..
27 Mayıs, işte bu kara kabus pençesinde kurtulan esir bir Türk elinin
halasını ilan ediyordu.
Saadet beşren son derece ulviyesini teşkil eden istiklalin harita teşena olan
bir halkta ne gibi sonuçlar doğurduğu , nazarı olarak , tasvir olunursada
Azerbeycan halkının bu günden itibaren yaşamaya başladığı istiklal günlerini
görenler dünki esir bir halkın bu günki hakimiyet nişanei ile ne derece mesut
olduğunu hakkıyla takdir eylemişlerdir.
Şu satırları karalayan mahrur, 2 sene mesud bir istiklal hayatı yaşayan Azeri
mahitanın bütün sihiclerine şahit olmuştur.Küçüğünden büyüğüne kadar erkek ve
kadın ,köylü ve şehirli bütün sınıf ehalinin az bir zaman içerisinde ne kadar tahvil
ettiğini, ne derece değiştiğini sıralamış ; hakimiyetinin temsalini teşkil eden genç
ordusunun geçtiği sokaklarda

sevincinden ağlayan genç kara gözleri

görmüştür.Yıldırım suretiyle yetişen acazkar kardeşlerinin muavviyeti ile
Bolşevik muzalımmından kurtulan Bakü'nün istihalas gününde Azeybeycan
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alayının ilk defa Bakü'ye girdiği anda 27 Mayıs Youm (Arapça 'gün' demek)
istiklalinde,

ııevruz

bayramındaki

o

parlak

manevrada,Cuınhuriyetin

Avrupalılarca tasdik edildiği günde müshesna bir manzara teşkil eden Bakü
sokaklarını gören müşahede dünki esir bir halkın ne gibi hisler ve ne gibi
heyecanlarla yeni hayatı istikbal ettikleri derk eylemiştir.
Fakat Rusya'nın milletlere tatbik eylediği esaret sistemi bilhassa esaretine
geçmek bedenciliğinde bölünen Türk ve Müslüman unsurlar hakkında icra
eylediği usül pek mezalim ve mahşatinden idi. Şöyle ki Rusya esaretinden halas
olan bir Türk ve Müslüman kavmi , güneşten mahrum karanlık hapisten çıkan
mehpus gibi bir çok zaman hürriyet isteğine hasretle bakamıyor, kendi saadetinde
bile adeten inanmıyor gibi idi.
Bundan altı sene mukaddem eline geçen fırsatı takdirde,hıssasına ('payına'
demek) gelen saadete tamamıyla temelik etmekte zulmetten yeni çıkan bir mahbus
zuhnetiyle mütereddid davranan bir azı kitlesi tasvir olunsa bile, ilk senelik hayatı istiklal ile 4 senelik mücadele azı (
istikamet vermiştir.

) şimdi başka bir azim ve başka bir
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Sayı: 17

Sayfa:3

"YENİ KAFKASYA"
Bundan 4 sene mukaddem, Türk dünyasının makus bir cilve-i talaından (
) bu defa kızıl Bolşevizm şeklinde tekrar Kafkasya'ya inen Rusya Emperyalizm'i,
burada artık bundan yüz sene mukaddem çariyizm zamanındaki şeriatı
bulmamıştır!
O zaman (

) ile rakip sekiz on hanelik yerinde bu gün (

)

müderrek ve mevcudiyeti yolunda mubariz bir vahdet vardır ki, alamet farkası
Türklük ,Müslümanlık ve asırlının femsalini teşkil eden 3 boyalı nazinin bir
bayraktır!

Rusya Çarizminin son rub ( Arapça'da

'çeyrek')

asır esnasındaki

faliyatının bir neticeyi faliyası olarak eşkil eden Türk demokratyası 27 Mayıs ile
28 Nisan arasında yaşadığı hayat istiklal ile tecrübe edilmiş main bir ideale, milli
istiklal idialine maliktir.İlan istiklal senesinde evvel zabıta zümreler arasında bile
gayrı masih bir şekilde mevcud olan bu ideal şimdi artık her şehirlinin ,her
köylünün , her esnafın her amelenin hayat ve zevehale tasvir ettiği ve pek hararetli
bir imanla bağlandığı parlak ve pek hararetli bir imanla bağlandığı parlak ve aydın
bir idealdir!
4 seneden beri her Azerbeycan'a musallat olan Rus 'Çaka'ları bu ideallik
gününü kesmek için müracaat itmeden vahşetler bırakmamışlardır.Fakat ne kızıl
ordunun,başta gence ,karabağ vesayre olduğu halde memleketin her tarafında
isyan iden halkı masum kanlara (

) itmek istemesi , ne irfanın ,ulemanın ve

gençliğin yüzlerle kurşuna dizilmesi , ne fedakar genç vatanperestlerin karanlık
zindanlarda , (

) (

) fek bir hale getirilerek açlık grevi ilan

edecek dereceye indirilmesi , nede bin türlü hilelerle 50 salah, dilli söz tutan ataşlı
fertlerin katlarla sürgün edilmesi bu ideali söndüremezl. .. Bilakis herşeyden
yüksek olan ideal bütün bu tazilklere rağman büyür,parlar,yükselir.Bu itibarla
büyük idealin doğuşundan geçen(Sayfa4)
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"YENİ KAFKASYA"

Sayı: 17

Sayfa:4

altı senelik ehemmiyeti,kendisinin tuluna(Arapça' da 'çıkışma') takdim iden yüz
senelik esaret devrinden daha müesser ve daha semerelidir!
1 ay bundan mukaddem biz Azerbeycan Cumhuriyeti'nin Bolşevikler
tarafından istilası gönli matem duttuk.Bu gün 'Bir sene daha geçti!' diye
numidanw düşününler olmuştur.Fakat böyle bir düşünüş büyük ideallik hakikatini
hakkıyla terk edemeyenlarin düşünüşüdür. Hakikatte ise her geçen sene bizi
uzaklaştırmak değil ,biraz daha maksada eriştiriyor. 27 Mayıs'da ilan olunan
istiklal Bolşevikler'inistilası ile madetten fasılaya uğramışsada, manen daha
ziyade kaznamış, genç neslin ruhani istila eylemiştir.Bu maddi fasılanın refı
muhakkaktır.İdeal bütün şaşesiyle tahkik edecek.Buna iman edenler içün geçen
er sene bizi maksada doğru götüren yeni bir senedir! Yetişir ki biz bu ideali (
oni(onu) istikbal edelim!
Evet ey bağrı yanık Azeri genci, ey 'çaka'nın bin mezalimine göğsün
geren kahraman, mücadele kedemetin evvel,bir sene daha geçti... Gideceğim
eşakkatli yolun bir merhalesini dahi atlattın!
Sende ey Azerbeycan halkı, meyus olma , öndeki mebarizlerini
yutma.elinden gelen fedakarlığı esirgeme ,şüphe ve tereddüt seni
- ütmesin.vazifeni ifa et, belki bugün vazifeni ifa et,belki bu gün vazifesini ifa
enlerle ifa etmeyenleri muhakkak olan ideallik şanlı mebarizleri tefrik
eklerdir.
Şanlı Azerbaycan bayrağını karaya büründüğü böyle yaslı günlerde, 27
JlS

g,ününü tesidi iderken, bu siyahinin ':{örüklere ve1:ildiii b..azin ve 1zd11:a\:n.

görüyor, o matem çerçevesinin yakın bir zamanda parçalanacağını ümit ediyoruz.
Yaşasın Türklerin mühim bir gününü teşkil eden hür ve müstakil
Azerbaycan!
Azerbaycan ordusu hakkında:
(bir zabıtın hatırasından)
27 Mayıs istiklal günü yad ederken Azerbaycan ordusunu hatırlamak
tabidir. İstiklalini ilan eden Azerilerin ilk hedefi milli bir ordu işgal etmek idi.
Malum olduğu vecihle Azerilerin çarlık esnasında hidmet askerinden muaf edilir.
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Bu sebeble Azerbaycan hükümeti milli ordu teşkil etmek huhusunda pek mühim
müşkilat karşısında bulunuyordu.
Gürcü ve Ermeniler Rusya'dan ayrılarak ilan_ı istiklal ettikleri günün
arefesinde her nuvi silahlarla mücehes milli askeri kıtada malik oldukları bir
zamanda Azeriler yalnız cihan muharebesi iptidarıında gönüllü olarak
Azerbaycanlılarda teşkil edilen bir süvari alayına malik idiler. İşte bu kuvvet
yat_ı siyasiyemizin ilk meşkun ve
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Sayı:17

"YENİ KAFKA YA"

Sayfa:5

meşkul devrede büyük hidmeti sabk eden müntazam ve yegane askeri kuvvetimiz
idi. Bu olay seyr partizanlarla birebir 191 7 senesinde Bakü ve Şamağı
Müslümanlarına talt eden Bolşevik- Taşnak ordusuna ilerlemesini mümanaat ve
kahraman ifra edipte 191 7 senesinde kardeş Türkiye' den Azerbaycan imdadına
şitab eden Anadolu halaskarları ile Ruslara karşı bir safta muharebe ediyor idi.
Azerbaycan Cumhuriyetine hain teşkilinde yalnız altı yüz efraddan ibaret
olan bu yegane askeri kuvvet, iki sene zarfında ahalinin gayretiyle tahminen
otuzbin mukadderinden bir orduya manguluk oldu.
Azerbaycan ordu teşkilatı fevkalede ağır şeriat tahtında icra olunuyordu.
Mondros mütakeresi Kafkasya islam ordusu kumandanı Nuri Paşa'nın taht
idaresindeki Türk ordusunun recağını metakeb taht kumandasında ki İngiliz askeri
tarafından ithal edildi. Her beyannazır Samet Paşa ile birebir harbiye nezareti
Gence'ye nakil edilmeye mecbur oldu.
Gence'de faliyete başlayan Azerbaycan Ergon harbi her şeyden evvel
Türkçe talimatıyla enzarı ile, vaktiyle Gence'de Türkler tarafından keşad edilen
genç zabıtan mektuba son bir ehemniyet atıf eyledi. Keza burada yeniden bütün
Azerbaycan ordusunda çavuş kadrosunu etmek içün bir batalyondan ibaret Ehter
çavuş mektubu ve istihkam bulur ki mektubu açıldı. Ahdam'da mitraliyoz
bulunana mahsus ezharı mektup keşad edildi. Merhum Miralay Şehli Rüstem
beyin taht idaresinde Bolşevikler tarafından idam edilmiş.topçu fırkası teşhil
edildi.
Azzerbaycan ordusunun teşkilatı atı idi: her fırka (gerek piyade gerek
süvari) üç alaydan müteşekkil ve her alay 3500 süngüden ibaret idi. Her alayda:
üç tabur, her taburda ise, dört bölük, üç miteraliyoz bölüğü (her bölükte sekiz
miteraliyoz vardı) bir süvari keşf bölüğüi bir istihkam bölüğü, bir tanın bölüğü, ve
bir bölük gayrı müslih efrad var idi. Her tabur 1000 askerden ibarettir. Hıdmet
mahsusa ile mevzuf olanlar 80_ 100 kişiden ibaret idi.
Gerek süvari gerekse piyade alaylar doğrudan doğruya erken harbiye
umumiyeye merbut idi. Harbiye nazırı bütün ordunun başkumandanı idi.
Birinci fırka teşkilatı kumandanlığına Mirli Cevat Paşa tayin edilmişti.
Birinci piyade fırkaya: birinci cevanşir ikinci Zakakal ve üçüncü Gence piyade
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alayı dahil idi.gönüllü süvari alayı ise yeniden ibki alayı taksim edilerek birinci
gönüllü

süvari ve ikinci Karabağ süvari alayını teşkil ediyordu.
,A

1919 senesi haziran ayı evvelinde Azerbaycan milli hükümeti vaktiyle
Gence'ye nakil edilen harbiye nezaretinin tekrar
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"YENİ KAFKASYA"

ayı:17

Sayfa:6

Bakü'ye nakline muvaffak oldu. Daha erkan-ı harb umiminin Gence'de
ulunduğu zamanda ikinci piyade, ikinci topçu fırkaların ve üçüncü süvari şeki
alayının teşkiline başlanmış
aımandanlarına

idi.İkinci Azerbaycan

fırkası teşkil etti ve fırka

Mirli Yusuf İbrahim Paşa tayin edildi. Bu fırkaya: 4. Piyade

küba, 5. Piyade nuha, 5.piyade, Bakü 6. gökÇay alayları dahil idi.
İki zırhlı tren, altı zırhlı otomobil, vücuda getirilmiş. "Kars "ve "Ardahan"
· imli hambutlanı topları da tamir edilmişti.
Eylül ayı o ehrabına doğru ikinci fırka piyade kumandanı elli bin askere
mahsus kışlık elbise ve orduya ait vs. eşya almak için hükümet tarafından
İtalya'ya izam edilmişt
Genç Azerbaycan

ilk tecrübe

seferiyesi,

top, silah ve mitoriliyazla

mücehhet olarak Azerbaycan hükümetini tanımak istemeyen Mogan sahrası ve
kazalarından bir ksmı erkan eden Ruslara taht_ı inkiyade getirmesi idi. Burada ki
Ruslar harp ve zarp görmüş köylülerden
Bolşeviklerce

ibaret idi. 1919 senesi eylül ayında

idam olunan merhum Mirli Salim efenin taht kumandasında

ki

Azerbaycan ordusu Rus ihyasını tenkil içün mugan ve olanlarına doğru hareket
etti. Bakü ahalisi genç askerini ilk sefere, pek muhtaç olarak istasyona kadar
"yaşasın askerlerimiz" nidalarıyla teşyi ediyordu. Ordu, hac kabul mevkafından
tahminen 450 kilometre kadar susuz sahralardan geçen mesafeyi yazan müthiş
sıcak günlerde on-on iki gün ırzında belay-ı ırza gidip gelebilirdi. Asi Ruslar
tamamiyle terk ıslah edilerek kendilerinden 24 top ve 6 mitoriliyaz zabt edildi.

Bütün sefer esnasında kıtada hiç intizamsızlık baş göstermediği gibi harbiye
nezaretinin

orduya hitaben neşr ounan emir namesinde

ayrıca nakid olduğu

vechle, inaesinin hukukuna da fevkalede riyad etmiş idi.
Diğer bir seferde Zingazur vilayetine
meskun Ermeniler

Erivan taşnakları

karşı icra edildi. Zingazurdam

tarafından tahrik ve teşvik edilerek bu

vilayeti kendilerine ahlak etmek niyeti ile Azerbaycan hükümetini tanımıyorlardı.
1919 senesi teşr-i neval ayında Mirli Cevad Paşanın taht kumandasında Zingazur
Ermenilere karşı harekat-ı askeriye başladı. Bu sefer bir aydan fazla devam etti.
Nihayet Azerbaycan ordusu Ermenilerin son tutunacak müstahkem mevkileri olan
"Dik"e karşı kutlu bir taarruz icra ettiği zaman Erivan hükümeti Gürcistan'da
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bulunan İngiliz komserinin dostuna müraacat etti. Umumi ilimin meseleye
ciddiyetlejnüdahalesi özrüne tariz tevkif edildi.
Fakat Azerbaycan ordusu bütün kabiliyet ve askeri ehliyetini "askerin
muharebesi" ünvanıyla meşhur olan muharebede isbat etti. 1920 senesinde 22
Mart "nevruz bayramı" gecesi Karabağ vilayetinin dağ cihetlerinde meskun
Ermeniler hayinane bir suretle kıyam ederek "askerin geçidine" tuttular.
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Sayı: 17

"YENİ KAFKASYA "

Sayfa:7

Karabağlın dağında ciheti şair Azerbaycan kısmından yüksek dağlarla
ayrılıyor. "askerin geçidi" (yuvarlak) ovasıyla Karabağ'ın dağ kısmı arasında
Karabağ'ın dağ kısmı arasında yakına geçittir. Vaktiyle burası kadim askerin
kalesiydi. askerin zabtıyla Ermeniler Karabağ'ın dağınık cihetine sair Azerbaycan
ayrılıp bütün bu vilayetin askeri ve maliki memurunu taht-ı esarete almıştı. Han
kendi Cebrail kazasının muhafız askeri 12 gece ve gündüz Erivan'dan gelen
general (devir )in taht idaresindeki Ermeni çetelerinin katli tarizlerine maruz kaldı
çeteler Ermeni zabıtlar tarafından idare ediliyor, hatta bunların meyanında
müntezam Ermeni ordusu bile harbe iştirak ediyordu. Asiller top ve
mitiraliyozlarla mücehhez idi. Bolehra bütün bu hadisenin Ermenistan hükümeti
tarafından ehdas ve Bolşevikler tarafından dahi teyit edildiği malum oldu.
azerbaycan hükümeti şu sırada iki ateş arasında kalmış oldu. Bir taraftan şamil
huhumuzda kızıl ordu tahşidatta bulunmuş, diğer taraftan da bütün Karabağ
Ermeni ordusu tarafından işgal edilmişti. Şöyle ki Karabağ Azerbaycan valisi
umumiyesi vilayet kamizonun hayatı tamamıyla tehlikede olup her an katliama
müntezir edilir. Hükümet Karabağ'ı halas etmek mecburiyetinde idi. Bu sebepten
dolayı askerin cihetine Mirli taht kumandasında kutlu bir ordu sevk edildi. 3
Nisan tarihinde sabah İran'ın Azerbaycan ordusu Ermenilere karşı kutlu bir tariz
yaşadı. On- on iki gün zarfında Ermeniler askerin istihkamlarını takviye etmeye
ve muntazam hendekler hattı bazı yerlerde mahkum siperler kazmaya muvaffak
olmuşlardı. aynı gün akşama doğru Ermeniler tedricen kaçmağa başladılar ve
askerinin yüksek tepelerinde tekrar Azerbaycan bayrağı temuce başladı. Her bir
Ermeni köyü hatta her bir kaya muharebelerle tasgir ediliyordu., itiraf etmeli ki
Ermeniler manedane bir surette mukaveret göstererek cesurane muharebe
ediyorlardı. Yalnız fırkası gece Azerbaycan ordusu susa kalesine dahil olabildi ve
susa han kendi muhafız askeriyesine iltihak etti. Ermenilerin inhizamıyla
neticelenen bu muharebeden sonra, cephede bulunan Azerbaycan harbiye nazırı
Samet Paşa şahsen zabıtan ve orduya, hain düşmana karşı ehraz eylediği
galibiyetten dolayı beyan teşkil eylemiş ben şahsen Almanya cephesinde birçok
muharebelerde bulundum, fakat sizin kadar kahraman askere nadiren tesadüf
ettim. Siz benim ümitlerimi kuvvetlendirdiniz,

siz kanınızla genç Azerbaycan
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ordusunun namusunu muhafaza ettiğiniz askerler ise kendi kahramanlarını
"yaşasınAzerbaycan"

nidasıyla karşıladılar.

Hakta, Azerbaycan ordusu kendi şeref ve namusunu zavallı vatanının dev
çar olduğu son hali esnasında da mudafa eyledi ve vatanına olan merbutıyatı bir
defa daha ispat eyledi hada ve iğfal ile mülketinin Bolşevikler tarafından istilasını
gören ahali azerbaycan'ın her köşesinde galeyan içerisinde bu mencus kuvvet-i
uzurundan atmak için isyana kalktığı zaman bütün zabıtan ve ordu ahaliye ittihak
ederek manedare bir surette istiklalini müdafa ediyordu. Gence, Karabağ,
Zekkatal Nevha, vesayre yerlerde zuhur etti.

. :lıtı
• ··,::_:,_¥• -~-·-·

...•.• ,..

···-

..• ~ ···-

• ..,_..,._.,_,..

~-----,

•••. ·---

-·---

r,

/ı

: ~;~~ LS+.Y
J-ı'~p l; • ~..,,

.

Ji

M

-b-lft>1

I

g; r:

':It~

,).

$'-1 i~
J_,•..
stc:, 6106} '~Ol
. i:. -..; Jf J..:- ~) .ı. ._:.,_ ı;; , ı.5 .J..!. .JI e:·:"'

:.;j

1$

I

0\Jj ~-

"

j-->-'

•

.!I.;-<"!

e.JJ •

O"tıtı

·.:"i
.f'J

.
.,,. J I "-·: <:" ı.5.))., •• ,ı.-:---ı
ı.s_:,):,
,._,I "r:-• J I cı.,
.)V

. i:. •..•

J/' J~~ ı.St;' •. _.f '('Jı ı.5.)_;l..){ı::T

o.J.:i'.~

ı..r.• .J_,'( ~ _:,;.. '.:~.(S:r: ·;--<l s fi""'~:.

~<..

~ '0":"~1):.-~' ..ı~)'(J::,; ı)..L:.~
o .J.:i'.'"{ 0 ..,..; J:. , j,-.a: I ·.:!l) '':<:5:J.l; I J ~ J'.
.
.
~
, J.::-~ l.., .r. ..ıl~· ._ .• ;, ' o:.J":""-,c Jl, j ..J.;:-: ._r\l I·
• .ı.:tJ· d:.._..,.\i)j ı.:,tf

y•:.,. !J~\;,.,•.•.. ~,.;\,
. (.$)~\

c

<<

r· i) t••.::.

!

+

k.) ".);_,.,)

c f.i)

o

J' "-":<:-~;\

, J":"~·~

_ıj ı.;

~~,):,.ii .

· .)'>~)ı

'J_.ılli
, o ,; . ..ı,.

<< ._;j;4'\ . <·y ı..5.

• ; I J 0 l+:::- 0 • ., ,,.,

.y:- 'J J-a

JJ·~~

•

....I

•

-

J.,,.

"--·

"..ı_.• \, ;I , J ~

.; :l I di I .1_ ~ I J .ı ~ ~

~.

. ı..P)):-'.""'.\

(. ,:. ._ 0\f~;~I
,s 1. Jc)""- , J j l 0 I c J} i j}
(.$)

)T

ı(,.,

.ı.l).\ı,.r.;,
c~

.1.

i)..ı::; '\,\. .•. :..:-'

& •.Ill.. jı:. .JI ;!Jyj

•.. "j

...s'" ,

_i jJı::JI

.:!l

'-:f

\ ~ °":.

~;~T.

,tf!!JX/ ı.,;ı:..)ı;
.ı.~ I

..::., .'.:.:. ...,-L...

;_;~·:.~İd:~

J:'>-.!.i ""~~:;;,.

~)~..ıl)"_,;

l:k

(.$" __ ;

o.J.:Gı

Ç""ı

;.ı.i

"'"':1..,.\ı_J.;.._jls"':..1_:..ı@rı;,,.,

..::..,.;,... d::.Clc ;.J.;

):.ı.~\ \':<:II

ı.:,:.)if ..

J.

.Jı\.sı.-\:.
.

{~

:Jı:,,-h§-..,

ı.:,lf_l!j:/İ •..

.ı..;__ ;,;

J

/:j..,I
;.ı.;..;

« .;1.ı\:
.

jJ;;ı°

ıı

..:.ı;\..

.:!lJ•-".ı

.• ..,~,.,,

ı..Sf, ,t,

"'."-:Gi J

0

.

...S :.; J::'• ..:.._I

.jl.ı_l

"""'.ı ·""'-'

ı..r~.. '·

"'I'

..s)... J ı..f' )~
• ):.J.;;J)J ~\: 0~

ı.S""':- ,

°ı 'I'·

~.c d • ...:C·_I )a2i ,j-:. ...S.J.:":< r= .:!J_,~,.)~""'-' l_,":"I
dJ:.)
!~ )J:A':1).• \~ ı.JJ<:.r-• :.ı' J,lf,\:;:J 5";\.•. \:~
u~l.;.ö.·ı>""'\.,..ı:;), .:!l;J...,.i..3b:a.o , .3\l;,:_;ıJ ,:.}:\i
0:":\
,.J.J.:.(:

ı..Sli\b :J_:,+-;;)•• ı..Sı. ""i;\;;

d.1,..,

ç:;

'

o.ı.S-;j:

J, ;":";~-)~

~ı ...sJ-;; • .,)ı; J-.:Gf.. ..ı,;J"'.;1-~

_ı ı.5.J.:":'r·J :J_,.., d:-p;lı)lf_l:;:: I .k.i:;
ı~ .Jjl •• ~-.,;)ı ,./,G! ~,.., J. rr-.:'' )-'C •...,

___...J :...,._.

ı..r''.~

..s.)Jj_
r :. ~·-·

d:-J.))

,._s\

0.ı.j).,.,s~:.,:.) t_l: l)•J"'"";( .,,K:Js,.:.ly_

,..s_,~.ı.::-'.

~.;ı.ı..•. )~J

- ; J.J{

J;'l i· ,._/;

,ı)l;y· .j'/·i.

_f~- J·..• ' Jc.JI :J)i

•hil.J.. _;.): .J.:( :,,._s .,,ls"'..,.t! ı.5;1)-

J< LS I l.:. ~ , !J Ji LS I l: k

~

.I.

+..,:11, ·(:..i'I ı.:,§J. ol:....

0

LSI

~.z.>J

c:ılf_l:J)' ..:,'ı'li .i--iı...;ı....,s .;.J.S-./" )"-.:...':l_,ı.,1,;,.: ~ı
,ı,I,_ ;\7:"' I J. \..., o .ı.:'"' .,_;, J( .,> d:J .. J • .J.:\\,..~
. ) • j A• J). :.
.ı.ı).: •f\....ıi' 0~ ;Ii ~:.• _::. ı.:,""'.;ı J:C.:..i ..:.:.ö.ıli . .!lx.

(.$.,,~:;.. J;ı.; .)l)\L.,, ~~~

)\~:_,\ 0\i_,., ~ rr":

er \;; ~

-.s~):..):

)~in., 0.>.'ıs§:

"-'-'::\( 0 )(

• ~!

••

. J~ 'J .,ı
•

d'-' .

J-il

. J.· ~l.ıoK.i;~j .J._I ı.r:.J.i J.J\ ._:.,_

.

~ JI_, .J\! jl.;::~~ "..•.U;, o-"-"jl.\_,
·ı.

f',.

C..: J j . ..:, :1.., I .ı.••. f".ı.; .r! ı.:, § J . , ..:,o.Jİ , ..:.ıoJI

. ı.S :,'_),;, .)(ı.>:,\. ~; F!

ı.iıc--"J.) "'"" ,, ,I"'

ı).J..:. ~

.ı.:1::-'. J..l J(f ..J I d~J.ı:
\6

• ;.J.:..• z:

1
J-=:'1., 1 "\;;.:.;
.
I

.

ı..r,·:1 J ':/\

' ;.ı.:...:., r:

·· ;! 0..ı_:.•. U;. .:.l 0JJ~ , , d;.~..ı.)
(.$-')_i.,., J . i, . .,.. _i)"" ./°) .1
. ;:..~· dit.) ) ., ., .• ::ii ~K..'ısJ i

~·;~ı .t):""'.;.)

..,ı

)J::'.,""'_ı

-':•IJ\:i:-1' JJJİ(:-'J o:.ı.:,.;.'y..•. ! JJ~)\,~

ô,ı·"j..s:.:;

i'~: A.);.ı.;

, ı..PJJ)\i

f. 'c.J.lf.l

ı!Uj- •• l..ı\

-J

'

c..ı.:\..j.ı. j\

.j\~,.. "':~..ıl~:_(.,.:,yı·J
'::_,_,; ı.5J:_ı:.

..!.

.!,\..

,. .P.Jj_Yıc\ 0.ı.\k._,h.: .1) J:""' ...P ,.j-_y; .J. ı):.J\~\
. ' .. .k;:; V""'.' ._{ )( )::~ ;:\I J, \.:. :Jı _:!.1,\t:l:;~I 0)01

46

Sayı: 17

Sayfa:8

Bir Turan yolcusu diyor ki:
Çok dolaştım eski şarkın ölü, hissiz yurdunu
Sabah olmuştu, fakat yine bir uyanık görmedim.
Anlamazdı kimse onun o şüpheli derdini
Ağlamazdı ona kimse, kalbi yanık görmedim.
Dediler ki onsuz hüzün görmüş bağında
Yeni baştan güzel güller, yaseminler açacak;
Bu karanlık gecelerin ıssız, tutkun çağında
Elmas yıldız doğacakta, ufka yıldız saçacak.
Dediler ki Azerbaycan Türklerinin elinde
Eski ateş yeni baştan alevlenmiş coşmuştur,
Vahşi Kafkas dağlarının o bükülmüş belinde
Bir Türk oğlu delinin arkasınca koşmuştur.
Evet, evet, bir gün şarka gebe olan bu ülke
Yine bir gün ateşiyle aleviyle yanacak,
Bütün turan, oğuz nesli, hatta bütün şark
Yine onu takdisile ziyaretine sayacak.
Ey Türk oğlu, seni tekrar şarka hediye gönderdi.
Yatmış yurdu kardeş gibi dert kaldır, uyandır.
Yine, mesud bir hayatla davet eyle her ferdi
Yüreğinde sönmeyecek bir tabii ödeyendir! ...
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BA YRAÖIM VE İSTİKLALİM
Har dedim kendime, zincir kırarak,
Git de kendini cehennem de yak!
Yürütmek möbed (

)

Asırlar altından yükselen bayrak.
Bayrağım ölemez, ölürse eğer,
Toprağın altına geçerölenler. ..
Azeri kanıyla yıkadın yeter,
Yaptığın, "nervan" zülmünden beter..
Bir zehir sunsa da, emel doğurdu
Türkiye'nin kalbine yıkandan yiter,
Kaldıkça Ruslarda diyarım benim,
İntikam olacak şairim benim!
Azeri oğluyum, adımda şan var,
Damarımda zalime haykıran kan var:
Beni öksüz sanıp yüreğime düşman
Bak, arkamda hakkı seven cihan var.
Paçavra bayrağın elbette solacak,
Azerbaycan yine benim olacak.
Kurtuluş, ey nazlı, sevimli peri,
Gönülden vurgundur sana Azeri.
Dişimle kırarım bir gün gelirde
Bağrına saplanan kanlı hançeri.
Yaşa ey hasretle doğan istiklal!
Yaşa ey Türk, yaşa ey gözel hilal!
Azerbaycan

Kazvin 1924

Kül Tekin
Öz ve yeni Azerbaycan ordusunun bakiyesi teşkil ediyordu. Bolşeviklerin Gence
ve Karabağ ordusu tarafından yedikleri darbelerle ne kadar azim telafet
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verdiklerini veya velaga kadar kovulduklarını pek iyi hatırlasalar gerek.
Kumandanımız kalan Azerbaycan ordusu münafık mefruzalar halinde vatanının
her köşesinde sayı itibariyle büyük bir fekayet teşkil eden düşmana karşı
kahramanca muharebe ederek son nefesine kadar memleketinin Türkiye'ye iltica
ettiler. Bunlardan bir kısmı Kars ve Sarıkamış muharebelerinde Türkiyeli
kardeşleri ile yan yana vuruştular.
1920 senesi 22 Mart "nevruz bayramı" münasebeti ile icra edilen son
resmı geçidi dahi tahtir etmemek gayrı mümkündür. Acaba hangi Azerbaycanlı o
mesud günü hatırlamıyor? Ordunun kabiliyet ve intizamı, maneviyat-ı tasvirinin
fevkinde idi. Ecnebi sefresi az bir zamanda ve itaatsizlik içinde, bu kadar
muntazam teşkilata malik bir askeri kuvvet vücuda getirildiğine hayran kalıyordu.
Ahali de birçoğu duyduğu fart-ı mahzuziyaftan ağlıyordu. O gün Azerbaycan'ın
en şanlı en bahtiyar günü idi. Fakat. ..fakat Azerbaycan ordusunun resmi geçidi
idi. Zabıtan ve askerler hiçbir vakit bu günü unutmazlar. Hala bu güne kadar o
şanlı milli marşımızın tatlı terennimi kulaklarımızda ihtizaz ediyor. Ve
gözlerimizin o günde vatan mesut ve mesfur günleri canlanıyor!... bundan da ruh
alıyor, istikbali ümitle bekliyoruz.

haysiyet ve şerefini müdafa ediyordu. Topçu ve süvari bölükleri de kendilerini
müdafa ede ede İran ve
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Sayı: 17

"YENİ KAFKASYA"

Sayfa:9

AZERBAYCAN DEVRİ İSTİKLALİNE AİD HATIRA VE
VESİKALAR

Türk Ocağında Tezahürat
Bugün kızıl Rusya'nın istilası altında zebun bulunan Azerbaycan Türkleri
nasıl Türkiye'nin büyük kurtuluşu ile tesliyab oluyorsa vaktiyle itilaf devletleri
işgaline maruz kalan Türkiye Türkler de Azerbaycan cumhuriyetinin doğuşu ile o
nispetle mütehessis oluyorlardı. Bu hassasiyetin en büyük misalini ise 30
kanunsanı 1925 tarihinde İstanbul Türk ocağı tarafından " kardeş Azerbaycan
hükümetinin istiklali teşid yolunda darülfünun tertib olunan büyük ihtifal" teşkil
ediyordu. Darülfünun konferansı salveti hıncahınç dolduran İstanbul münür ve
zabitlerinin o anda ne gibi hisler ve heyecanlarla meşgul olduklarını, nesyid
merasimini açan muhterem Halide Edip Hanımefendinin "sevgili bayrağımızın
yanında duran şu yavru bayrağı selamlayalım" demesi üzerine salonu patlatarak
bir şiddetle kopan sürekli alkış tufanına beliğ bir suret de anlatırdı. Hanımefendi
"dua edelim, bu yeni bayrağın yücelmesi için ölen evladımız bugün cennette
gülsünler, dua edelim onlar aziz kanları, yüzü suyu hürmetine bu küçük bayrak
hiçbir gün Osmanlı bayrağı gibi siyah renklere boyanmasın!" temennisi Türkiye
Türklerini ne hazin bir teselli duygusu ile Azerilerin saadetine iştirak ettiklerine,
bu saadeti benimsediklerini gösteriyordu.
Ocakta o gün diğer nutuklar dahi söz söylemişler, hepsi aynı mevzudan,
aynı hareret ve heyecanla bahsetmişlerdir. Bütün bu bahisler Hamdullah
Suphi'nin kendilerine has ve o günlerine mahsus beliğ ve mehyic bir nutuk ile
hata bulunmuştu.
Bugünü teşid için söylenen nazıklardan şimdi İstanbul mebus muhteremi
bulunan Yusuf Akçuralı beyefendinin hem şekil, hem de mana itibariyle pek
mühim faydalı olan nazkının pek cüz'i ihtiyarla "ifade" nifakımızdan naklen
aşağıya derç ediyoruz. Türkiyeli karılarımızın Azerbaycan cumhuriyeti hakkında
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bu nutukta medderec bulunduğu kadar toplu ve canlı malumata malik olmalarını
ayrıca arzu ederiz.

Natık mukademeten SüleymanNazif Beyin Türkiye'nin harbe iştirakini
müdefaa yolunda birkaç gün evvel söylemiş olduğu bir nutuktan lisan-ı takdir ile
bahsettiğinden ve Türkün yalnız kendisini değil, aynı zamanda diğer Türk
akvamının halası için harb yapmış olduğu izah ile giden sonra nazkına davamlı
demişti ki:
"Hanımlar, Efendiler, Türkün ruhi, ibtidasından itibaren cihan harbinde
gaye amelini, idealini tayin ve tesbit etmişti. Kurtulmak kurtulmak... Vicdan-ı
başarın bu harbde gösterdiği alakanın, her milletin kendi mukadderatına sahip
erilmesi gayesinin tahkiki uğrunda fedakarlıklar ediyordu.
Biz Türkçüler ihtihlas vazifesinin, asla Türk dünyasında, şarkında ifaa
olunabileceğine kanaadın ve kanaatımızın azmi tekrar ettik? Bugün kanaatimizde
aldığımızı tarihini ve kayı lisan aslisiyle söylüyor Çanakkale'de Rus
emparyalizmine kati darbeyi indiren Türk kuvveti, Kafkasya da Bakü'nün
tahlisine yıldırım gibi, hızır gibi gelip yetişmişti. İşte asıl o zamandır ki
Azerbaycan fiilen müstakil oldu. Yine o sayededir ki bugün hukukende gesp
istiklal ediyor.
Benim neslim imanlı Türki olmakla bu halif tahmini daha az tevazu ve
muhiyetle, daha çok vuzuh ve katiyetle ifade ve beyan etmeme müsaittir; eğer bu
gün fiilen ve hukuken bir Azerbaycan Türk cumhuriyeti varsa, o bu varlığını her
şeyden ve herkesten evvel Osmanlı kardeşlerinin Çanakkele ve Kafkasya'da
verdikleri yüzbinlerce şehidlerine merkeb ve askerler gibi sırtlarında erzak ve
mühimmet taşıyan Osmanlı bacılarına, çocuklarını sevdasız, ihtiyarlarını emeksiz,
yurtlarını ateşsiz bırakan müthiş harın bütün cehennemi ve zahirini azab ve
ızdıraplarına tahammül etmiş, ulvi ve fedakar Osmanlı köylüsüne borçludur.
Ben bunu söylediğim gibi, Azerbaycanlı kardeşlerinde hemen cümlesi,
ruhlarında gelen şükran ve minnetle bu hakikati itiraf etmektedirler.
Bunun içindir ki ben, Osmanlılaşmış şimal Türki, ilk önce size, ey
mütevazi fedakar ve ----- Osmanlı kardeşler, size, bu büyük vaka tarihi ile Türk
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aleminde birinci defa kurulan Türk devletini tebrik ediyorumSize Azerbaycan
Türkleri, ey.muazzez kardeşler,

>p······,··_.·i':·:·.
.

~ ••.•.1.~_,_ a:.:"'

"':'i\ .~·)y·;

)(~

,S--7:i.ılj\

.,_,;;T J.=.\_f~! .:ı~t;c._); .:ıı..ı_ı., J;ı;~ , J..ı; J>·ıl_,ı

,...-T

4_1 .ilf~J:,T 0ı..r_ı d:.:\f~J:,T ı.rU:,\i
·~~;.:._J~-Ji ı;.~.,.)(__,. . .,<ı..ı~:l-0\\al. •.. j3)~ J~:ı,,-". v.:.ı..ı..~
J J:l::'.' J

_ • ~.:ı...s-1 f'

s. ..ı.::·ı.:~t-J~· .J.ı.1-'. \;J.•

.,ı)\ C:. :¢' \,u q~

)15'1

.J:>;

.

.

.

ı:ııf~J;ı i. ;-v.!.tı "'ı==;,, s):?J ,;ıı.,;ı.(JJ.fı..s-.-ı..=ı.;~ 0\:..-

• .;.ı.ı,\

..:,..ı.: . ••~\\,..\ ))-) 0):l: .• t d:'iı_J)t~ jlf~J:,T .
;!\)ill- .•. J..IJ_I -:-:) ; ):lA):~·\.5•!-J.l,)·(ı~.)..ı.(,jı:,\.L ...•
0..ı.:-oı.()j jiı;~ı!l:i .• ) )_,:.1· i ..J./-oı.(Ji j):,T ı.5"-u~

ı3!) c_..;I

(...ı.,;!\I i j.,..

•J..ı.:fJj_J)~) :.ı.\v-\ .•• 1
.ı.t-_J~ 0\: •••. J:, T~_, ı:ı\:f-.~J:sT ı J..ı.;.;ı, ),\~
.

)_, 0L .•• J:,ı ;_;(;j_ "-:,.•• JJ '"..J\) ,._;.)5:';\ ,J..ıı_;~.

'

ı::ı..ı.: .••• ,_.:,::'

)~:-;d,_ :ı ı.5 J_;>- 0\~~ J J~ J

ı:ıı.ı_-~~~ . \~J:~ı:--lo \;.d.:l-,}kL

_..j• o:ıı.5-•) J\ .r

. .

~\ı.ril ..r..ı.ıA

.,<~ '

"

.

_jJ:>:ı)-.:- o\,'=:.)~ ôl ..ı<,A

• .:..,':A~<.'.:-i Jb_,:, '!.. s:ıJJ.,::'_..ı.._, re . _-..,_J/--·
• , ı.5);'..;,. -.".'"5 .J..ı._ı rl_p J..ı._, •.-..,_Ju:..._ı· ;!\_,.""'~
. ·\-f~J~ 'ı>.J~ ö •) 'ı5y,;..
ı.5),I.;..

·~.J .J.• -,.:ıı.r_ı

.

j_,.,~

So :ı~": .J~J\,: },c:!1\.:..~ı)~Jı:
_,I

,ı.:,\:; J-4"-?_Jı; 4 •• i:ı

.• ,.s.ı,1

'0.I.Jı..s•-1 .ı,;\~~J(I .
.§. _,(y ..; \f- ~ J ;ı_ .:.}.. ı;J ı) \, l.. ..ı ,.ı; _,;JI .,;,:. J ~- _j \,f- ~ J :,T
• )..ı.!.i.\ J·l·

ı!,~:IJ \:f:_~J:,T
0

( /Jı ) ı:)l.ı_..ı:ı)ıi ~ .,.• r, \",:\.;_,':
.;:~.)~-

52

Sayı:17

"YENİ KAFKASYA"

Sayfa:10

Size-tevce ve hitab ederek, her milletin hayatında---saadet olan istiklale
naiyetinizle sizide tebrik ediyorum.
Burada nutuk yeni cumhuriyetin ve zait coğrafyasına nakl-i kalam ederek
Azerbaycanın Anadolu şarkı ile malum karabatlarını kaydettikten sonra diyor ki:
"Bir zamanlar İlhanlılar hükümetinin nefesini teşkil eden bu sağlam,
zengin, bu kesin arzı, esasen bir ----. Bu kıta asya'nın madence en zengin
mıntıkalarından sayılır.Arzın en kadim ve en bol neft-i tümarlar bu kıtanın
altından geçer. Toprağın üstüne serilmiş servet:altına gömülmüş hazineden aşağı
kalmaz. Azerbaycanın sıcak ve sulak vadilerinde,pamuk,ipek,hububat ve
meyvenin en iyi cinsleri bol bol yetişir. Harb-ı umumiyeden evvel Rusya
piyasanın kuru meyve ve pirinçiyle başlayan, Rus sanayi azilmesini: Rus kantar
ve gemilerini neftiyle işleten bu Azerbaycan idi.
Azerbaycan Cumhuriyetinin 4 milyar küsür ehaliyesinden üç rebii
Müslüman Türktür. Yalnız bir rabiini diğer milletler terkib eder. Müslümanların
cümlesi Azeri Türkçesiyle konuşurlar. Bunun Osmanlı Türkçesinden esas
itibariyle farkı yok gibidir.
Hanımlar, Efendiler; Azerbaycan veya Azeristan tarihine makım en
kadim----biridir. İngiltere, Fransa, Rusya yokken Azeristan var idi.
Azerbaycan'a ismi veren, Azerbaycanı ilk defa tarihine sokan, azerbaycanı
tarihine onu tedyirmeden ve nihayet Azerbaycan'a bugününtarihinde çok mühim
bir mevkii kazamdıram(azar) yani Ataştır. Mübedanın beylerce senelerden beri
hiç söndürmeden sakladıkları mukaddes ataş belki ezelden beri Bakü civarında
yanıp tutuşuyordu. Beşrit iptidaya ataşı layık perestiş bulunca, ilk büyük ateş
mabedini ilk ---, pek muhtemel ki----inşa etmişti. Ahir zaman---mekkede
doğarken bir an için sevinen birkaç bin yaşlı ataş, pek muhtemel ki Bakü
etrafındaki neft-i fasıyakalarından biri idi.
, İhtiyar tarihin, bu kadim kıtanın en eski hepimiz biliriz.İslam tarihinin
kırun vasıtasında, her taraf gibi, Azerbaycan memleketi de bir derebeylik ilmi idi.
Türk hanımları, Türk beyleri şehirlerin kalelerine çıkmışlar, sahip olmuşlar, çarşı
ve pazarına etraf köylülerine hüküm ediyorlardı. Bu feodal teşkilat 19 uncu asrın
ibtidalarına kadar devam eder. Gence hanları, Şirvan hanları, Bakü hanları,
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karabağ beyleri, Azerbaycan tarihinin olduğu kadar, Osmanlı ve İran tarihinin de
belli baslı
, aktörlerinden.•. ma' dudtur.
Kafkas

Azerbaycan'ın

İran

Azerbaycan'ı

ile

Anadolu'ya

şiddet

merbutiyatini Yavuz Sultan Selim'den sonra Osmanlı tarihini Osmanlıdaki İran
seferlerine Kafkas ve ya Azerbaycan harpleri demek fikrimce daha sahih olur.
Biliyorsunuz ki Yavuz Sultan Selim'in
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"YENİ KAFKASYA"

Sayı: 17

Sayfa: 11

Şah İsmail'i yendiği Çaldıran muharebesi de Özdemiroğlu Osman Paşa'nın
Tokmak hanı.tepelerindeki Çaldıran ovası bugün ki Azerbaycan hükümeti
arazisindedir. Ve zaten yek diğerine layık bir kahramanlıkla bu muharebe de
çarpışan bahadırların ekteriyatını iki rakip ile aile hükümdarının şan ve kudreti iki
mehasın mesabin tavsi ve mefkiyatı o gören de kan döken milli şuursuz Türkler
teşkil edirdi.
Tarafının bu fütursuzluğu maalesef çok uzun müddet devam etmiştir.
Dahiyane nüfus nazarıyla Osmanlı tarihinin imkanı gören Namık Kemal bile
Azerbaycan'dan

devşirme askerlere İran ordusu dir, geçir. Bugün on kez de söz

söylemekle müftehir bu aciz, oni on iki sene evvel yine İstanbulluların o günde
Türklerin şaibetinden bahsederken, bu şehirde kitap, resail, ve cerait gibi keten
helvası ve çay gibi maddi gıdaları, hindi şalı İran halısı gibi bedai şarkiyai satan
esnaf ve tüccarın acem değil Türk olduğunu söylemeye anlatmaya hatta ispata
lüzum görmüştüm.
20 sene evvel Kafkasya'dan Türkiye'ye gelenler, ya Çerkez ya Dağıstanlı
ya Acem sayılırdı: Türk'ün ehli teşeiyane kimi Türk diyordu'. Koca Hasan Zade
bile, Osmanlı tabyasına girerken kendisini, müphem bir tabir ile, Kafkasyalı
yazdırmıştı.
Türk dünyasının son senelerdeki tekamülü, cidden akıllara hayret verecek
kada seri oldu: reba asır aktım, birbirimize yan bakıyorduk,; şimdi tanıştık,
görüştük, ve o kadar seviştik ki birbirimiz için azim fedakarlıklara hazırız ne
demek? Filen fedai can ettik; bu sefer artık hanedanlar, sanat için değil, millet
için, Türk milleti için fedai can ettik.
Biliyorum, bugün bu azim tekamül tarihinin derece ehernniyetini hakkıyla
taktir edebiliyor musunuz? Biliyorum, bugün bu azim tekamül tarihinin derece
ehernniyetini hakkıyla taktir edebiliyor musunuz? Lakin her halde bu büyük ve
seri tahvil bütün Türklüğün istikbaline çok amidliği nazarlarla bakmamıza hak
verır.
Hanımlar, efendiler; Bakü, İstanbul, Basra, Söğiş şark meselesinin dört
köşesidir. İstanbul cihan ticaretinin heyeti memurlarının birisi ise Bakü'de cihan
sanayinin menabı heyetinden biridir. Hepiniz işitmişsinizdir ki 100-150 yıl evvel
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Avrupa'dan okyanusun öbür tarafına atılmış azim ve lehaş bir ejder peyda olmuş
ve seneler geçtikçe büyümüş ve bütün yöreye sığışamayacak bir cismaniyete
gelmiştir. Cihan çinağı artık bu ejderin yedi başının birbirini yemeğe çalışmasıydı.
Önümüzde ki kokuyu almış ise gövdenin başları ezmeye uğraşması olacaktır.
İşte hanımlar, efendiler, bu cehennemin mahlukun ibale ve hademesi onu
yaşatmak için onun ateşle beslenen ağzına her gün yüz binler ton katranlı taş ile
ateşli yağ atmaya mecburdurlar. Biliyorsunuz ki karadif ve kokusunun vatanı
büyük Biritanya adası neft ve petrolün mrenbaı Bakü ve Apşırvan yarımadasıdır.
İstanbul'un mevki müstesnası kendisine nasıl bir afet olmuşsa Bakü'ye serveti
başında bir beladır. Yani doğan Azerbaycan cumhuriyeti de tıpkı bizim gibi,
bugün çekimle örs arasında bulunuyor.
Lakin bu tehlikeli ve zaiyatı düşen yalnız Azeristanımı yalnız biz miyiz?
Yok belki bütün şark İslamı , belki bütün Asya belki bütün Dünya [*] yeşillerin
pişedar mevkinde bugün Azerbaycanın Civan Cumhuriyeti bulunuyor. Kızıl seyil
önünde Kaf dağlarının geçitlerini Azeri kardeşlerimiz bekliyor. Türklük kalesinin
mazgalında bugün Azeri nübtebidir. Bu pişedarın arkasında Osmanlılar , Azeriler
.Hindler, Arabiler bütün İslam ordusunun kısmi gelişini temsil eder. Azerbaycanlı
kardeşlerimiz hiç şüphe etmiyoruz; bizim kadar belki bizden daha iyi bilirler ki
Türk dünyasının bütün şarkın menafi bugün olduğu derecede hiçbir zaman
birbirine sıkı bağlanmış , kilitlenmiş değildir. Allahın Rasulü Hz.Muhammed
'Neden mersus' dediği vahdet-i İslamiyetin Tanrı hanın kaya dediği Türk
birliğinin kendini göstereceği an tarihini asıl işte şimdi helal etmiştir.
Hanımlar, Efendiler tarihini vaziyet mühim ve mazum, heybet ve azameti
nisbetinde müşkil ve mazum müşkilat ve mazulat nisbetinde mahalluk muhafazat
ile meşbu ve işte bunun içinde çok büyük şanlıdır. Azerbaycanın küçük bir
hareketi alem İslamın hüsranı mucip olabilir. Doğruyol tutması da belki Türk
dünyasını tutmaya kafi gelir.
Hanımlar, efendiler, Azerbaycan ilim ve marifetçede sanayi ve edebiyatça
da Türk dünyasının en zengin aksanıdır. Azeri Türkleri halk edebiyatı Osmanlı
Türklerinin edebiyat şefahiyesi demektir. Masallar,destanlar
masallar halk.
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Sayfa12

istişare ve teşbihler bilmeceler ayrılmaz. Mesela bugün Anadolu gençleri
Anadolu kızlarının müphem ve tatlı hislerle dolu yüreciklerini zevk ve heyecanla
çarptıran gözel kara gözlerini namelendiren kerem ile aslı Gence'de doğdu; kerem
Gence'den çıkar. Sevgili Aslı'sı arkasından çıkarak bütün Anadolu'yu geçer. Hep
garba doğru gider. Azerbaycanlı kerem Cenap Türklerinin temsili gibidir. Cenap
Türküde şarktan kalkmış mutasıl garba gitmiştir. Kerem başka milletten başka din
ve medeniyetten Aslı'nın aşkı idi. Aşkında sadık, coşkulu fedakardır, lakin dilini,
milletini, benliğinin nihayet kendini yakıp kül edecek aşkını bile feda etmez. Ölür
fakat değiştirmez. Cenap Türküde böyle değil mi? yabancı şehirler zapt eder,
bölgeler fetih eder kırk türlü kavim ile karışır. İhtilaf eder, mağlup olur, zapt
ettikleri yerleri terk eder. Sıkıştıralı lakin benliğini, dilini, dinini medeniyet ve
milletine asla değiştirmez. asla kaybetmez. Azeri halk edebiyatı çok zengindir.
Son zamanlarda Anadolunun gördüğü cefayı, Karabağ ve Gence göremediğinden
müşterek halk edebiyatımız Azerbaycan'da

daha çok ve daha iyi muhafaza

olunmuştur. Azerbaycan'ın muharrer edebiyatı da halk edebiyatı gibi zengindir.
Bilhassa Karabağ, Şirvan, metasıl şairler yetiştirir. İki gün ötesi "Türk ocağını "
ziyaret eden Azerbaycan talebesi arasında azmi " civan şair" vardı. Zaid han oğlu
adil halk Azerbaycan' dan bahsi geçen risalesinde kırkı mütecaviz şair sayar.
Bunların içinde Mehesti, Gencevi, Bakü hanları öyle senden Rihanet hanım
unvan-ı tecas eden hurşid banu kirve şairelerde var. Şark islamatının her
tarafından olduğu gibi azerbaycan'dan da münir, zümre şairesidir. Lakin uluman
sanmayın diğer şaireler de kesb ihtisas ve iştihar edenlerde az değildir. Halk
edebiyatı derecesinde zengin halk musikisi, Azeri türkünün musikiye istihadatını
gösterir. 1 aralık, tıpkı bizde olduğu gibi orada da yüksek sınıf musikisi İran' dan
geimişti. Şimdi muassır yani harp usulüyle milli haznedan istifade eden musiki
şinaslar yetişmiştir. İlmiye şeyanın tasviri hısım olmaması, sanayi nefiseden
nakisin tasvirkarlık müsaade almıştır. Şimdi İran'ın nakıslığı garbın risarlığına
terk-i mevki ediyor. İslam medeniyetinde dini serbest felsefesinin ocağı olan İran
Azerbaycan'a çok tesir etmiş; Azerbaycan'ın elhayat, kelam, nicum, tıp ve
hakimiyet iştigalicetini teşvik eylemiş. Bu suratla bilhassa Şirvan ve mütehehir
akıllar ahuntlar tabibler feliğler ve alimler yetişirmiştir. Ehli alemin Şirvan' da
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mepsulıyatının İstanbullular o tedbiri bilirler. Şirkan Osmanlı devletine bir hayli
müderris birçok da devlet adamı hediye etmiştir. Ya gelemiyorsa. Bugünkü
kanımızda bir iki Azeri var. Azerbaycan ilme ve edebasından bir kısmı bütün şark
İslamı da tanınmıştır; bazılarının Avrupa' da bilir, taktir eder; altıncı asır hicri
ricalinden şair hakim şeyh nizami Gencevi şair hiyetşaş falibi Şirvan'ı gibi
Azerbaycanlı olmakla beraber İran medeniyeti erkanında sayılacak
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"YENİ KAFKASYA"

sayı: 17

Sayfa:13

Kademeyi bir tarafa bıraksak bile Mirza kasım bey Gencerli mirza şefi
şekilli avanda zade mirza fetihli muassır ve Türk Azerbaycan'nın öz evladındır.
Mirza Kasım bey 19. Asır miladı iptidailarında Avrupa'nın sayılır, Mirza Müfik
felsefeye dair eseri Almancaya, mirza mütehelinin mizah geliri ise Rusça,
Farisice, Fransızca, İngilizce, Almanca hatta İsvecceye tercüm olunmuştur. Türk,
Faris ve Rus lisanlarında hala oynanıyor.
Mirza fetihliler nesli ki 19. Asrın rub ahirine kader devam eder.
Azerbaycan Türkleri için müspet bir zabit ve ideali doğurtacak intikaded ile
meşguldü. Halkın nazarını, fikrini, tarzı maiyeşatını, evham ve hayalatını acı ve
keskin mizahı ile kırbaçlayarak kendisini muhabbet ve tanya ve milliyeden
mef'uldur, hican ve azaplarını teskini çalışırdı. Bu vazifeyi takip eden nesil
işnegalatı fikriye ve faaliyet ilmiyesinde müspet bir gaye, bir ideal bulmuş ve
vatandaşlarına göstermiştir.
Hanımlar efendiler bize muassır olan bu neslin ideali Türk Azerbaycan'da
ala şuur milliyeyi hasıl etmek sonra harekatı: umumiye beşeriyeye tabiyen onu
Rus istilasından, Rus tahkiminden kurtarmaya çalışmak ve bütün medeni ekvan
gibi kendi mukadderatına kendisini sahip kılmak, hasılı Azeristan'ı milli ve
müştekil bir hayat içtimaiye, bir davet haline geçirmekti. Bu teali yolunda itihadı
tam hasıl olarak küçük hanların manefiyeyle Gence, Bakü, Şirvan... ah diye
parçalanan boşluk bir Azerbaycan olarak taziye edecekti. Müstakil Azerbaycan
diğer Türk ve Müslüman millet ve devletlerini ile de en samimi münasebet ve
vahdet-i efkar tesis eyleyecekti.
Bilirsiniz ki geçen asır başlarında Almanya'nın vahidatına Fransız istilası
çok hizmet etmişti. Senenin günleri mukadderatında küçük hükümetlere men
kasım Almanya, Napolyon istilasından şuur-u milliyesini bulup kasp vahdet
ederek çıkmıştı. Aynı hadise Azerbaycan da terk ediyor:
Rus istilası altına 8-1 O hanlık halinde geçen Azerbaycan bugün mütehhit,
birleşmiş bir cumhuriyet inaye şeklinde kurtuluyor.
Nutuk muhterem Azerbaycan'ın şu milli iktisabına, istilahasına, ve
hiddetine, diğer Türk ekvamı ile tesis münasebetine kılmaları, dilleri, işleri ve
suretleriyle hizmet eder. Muassırlar da bir lisan temcid ile bahis ederek, sözünü
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meclisde hazır bulunan Hüseyin zade Ali beyi selamlamakla bitirmiş ve bu
vesileyle Azerbaycan cumhuriyetini hazirun namına tekrar selamlamıştır.
Azerbaycan meclis-i mebusanında Türk ocağının teşebbüsüyle vuku bulan
İstanbul tezahüratı ile Akçuraoğlu Yusuf beyin derç eylediğimiz nutuğunu mucib
olan büyük vaka Bakü'de, meclis-i mebusanında hususi bir calse enigatı ile teşid
edilirdi.
14 kanunsanı 1925 tarihi ile nutuk eden bu calsede rasulzade Mehmet
beyin ekseri yat fırkası "müsevvad" ile demograf bertaraflar grubu söylediüi ve
meclis-i mebusan da kursiyelerinin bel ittifak alkışlandığı naskını 35 kanun
seniyyede darülfünun konferans salonunda izhar bulunan fikri beyan ve ibraz
olunan hissiyatı arza vesile olduğundan aynı ile anı derç ediyoruz.
Şimdi böyle artık cihancedde tasdik olunmuş her Azerbaycan mebuseri!
Bugün "müsevvad" fırkası ile fiiler grubu namussuzu, Azerbaycan halkını ihras
eylediği galibiyet tamamına sebiriyle tebrik edrim. Azeri Türklerini bu zafer ve
nailiyatı münasebetiyle muhterem arkadaşlar, sizleri tebrik ederken sözlerimi
bundan bir sene evveline Azerbaycan mebusanımız metanetten surette iftiha ettiği
tarihi ona döndürmek lüzumunu hissediyorum. şimdi duyduğumuz bu gürültü
yaktı. Evet halkın kendi mübaveleriini biçare huf sürünün muhtemel her türlü
tecavüzlerden siyanet ve müdafaa etmeye mühya oldukları isbat eden bu şenlik ve
bu hareket yak idi. O zaman sokaklarda vazifesinde emin halk nemayisçileri değil,
İngiliz zırhlı otomobilleri ile zabtiye neferleri vardı. Bütün Azerbaycan halkı o
zaman sanki bu salona tıkılmadı. Şimdi ise bilakis meclis-i mebusan gibi bütün
memleket dahi geniş bir nefes almaktadır.
O zaman İngiliz kumandanlığı meclis-i mebusanı muhtemel harekete karşı
müdafaa eylemek teşebbüsünden öteye
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Sayı: 17

"YENİ KAFKASYA"

Sayfa:15

Hali gözlenmekte olan dünya meseleleri arasında bizi en çok alakadar eden
ana meselelerden biri , yok birincisi , hiç şüphesiz ki Türkiye meselesidir.
Türkiye meselesi hiçbir zaman biz Azerbaycanlılar içün yüreğimizin en
nazik [hassas] perdeleri ile his olunur bir mesele halinden harç olunmuştur.Alim
İslamın her zamanda kendin daha hassas , daha rakik ve derha heycanlı olarak
duyduğu bu mesele bizim için Türk ,hem de Azerbaycanlı olmak itibarıyla , daha
ince ve daha müessir bir duygu ve kaygı halini iktisab eylemiştir.Biz kadertaşı
elinde bieman deşübte 'ay heray imdatl. .. ' diye bağırdığımız ümitsiz bir zamanda
'herayımıza' bitişen 'dil ve din' kardeşlerimizin endişeli günlerini nasıl duymayız
?! ... Burada , Bakü halasında, şehid düşen gaziler ve orada İstanbulu müdafa içün
sinelerini siper iden fedayilerin aynı vazife, aynı emel ve maksat yolunda
öldükleri nasıl unuturuz ? ....
Antan Tan' ın Azerbaycan istiklalini tasdiki haberi yas içinde bulunan
İstanbul da bir toy gibi taklit edilmiş, İstiklalimizi tasdik günlerinde yaptığımız
şenliklerde İstanbul'un Türklerden alınacağına ait çıkarılan kara haberler
halkınıza toy içinde bir yas tesiri hasıl ettirmişti.
Azerbaycan halkımız Türklük, Müslümanlık alakası bir yanda sade ve
insani düşüncesi bile bu kadar miğnet, metanet ve tabiisinden mahrum bir halde
görmeyi katiyen tasvir idemez. Çünki bunu nr huslasına sığdırır, ne de vicdan-ı
beşere reva görür. Çünki o, bütün ideallere rağmen , Anadolu Türk kardeşimde
büyük bir hayat kabiliyeti görür.Bunun delili olmak üzere de Türkiye' nin bu
günki halini gösterir. 'Hasta Adam' talçi olunan bu memleket, bütün
talakasızlığına rağmen mağlubiyetin acı tesirlerine Rusyadan da, Avusturya'dan
da daha ziyade tahmil gösterdi.Kıvam ictimaniyesini dağıtmadı. Şiraze binasını
bozmadı.
Son posta ile alınan matbuat İngiliz nakte-i nazırının İstanbul hakkında
gittikçe kasb ve zuh etmekle olduğunu gösteriyordu.
Nihayet ahir ki günlerde alınan telgraflar kati surette gösteriyor ki İstanbul
meselesi Türklerin faydasına olarak halledilmiş.
Fakat bir İstanbul, bir İzmir meselelerinin fevkinde bir de Anadolu
Türklerinin hakiki istiklali ve iktisadi arazisinden Rumelisinden, Mısırından,
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Tunusundan, Fasından, Hicazından Irakıdan , Beynel Nehirinden hepsinden geçer,
beşer tehanki Anadolu tehaki artık.kendi kanını, canını kendi yurduna kendi
evladına sarf eden Türk Mehmetçiği yurduna sahip olsun.
Ümit edelim ki böyle olacak. Çünkü Türk milleti böyle istiyor.Çünki
vicdan-ı beşeriyat böyle emrediyor.

Şuray-ı Milli Reisinin Bir Nutku
1918 senesi 16 haziranda akt eylediği tarihi celsesinde Azerbaycan Şuray-ı
milliyesi ikinci fetihli han kabinesini fevkalade hesabıyla tatil faaliyet eylemişti.
Gence de vuku bulan bir hadise bir takım siyasi mebarteler neticesinde husul
bulmuştu. İşte bu mübareze memleket usul idaresinde ait demokratik ceryanlarla
aristokratın zihniyetler arasında vuku buluyordu. Demokratik kuvvetler şuray-ı
milli dahilinde iken, aristokratın ceryanlar harç ede icrayı nüfuz etmeyle
idiler.Azeri kardeşlerinin yardımına gelen Türk ordusu kumandanlığı ilan edildiği
'bitaraflıkla' şuray-ı milli defterdarlığı takviye etmiş oluyordu. Bu hal ise, şuray-ı
milli ezası üzerinde iyi bir tesir icra etmemişti.Mamafih , her taraftan düşman bir
kuvvetle muhat bulunan memlekette dahili mebarezlere meydan bırakmamak
içün, şuray-ı milli sılahiyat vasiayı haiz bir hükümet teşkili ile ilan-ı tatil
eylemişti.
Bu hadisede Azerbaycan şuray-ı milliyesinden hangi ideal namına
müteharek olup ve ne gibi hislerle mütehassis olduğunu göstermek içün şuray-ı
milli riyası Resul Zade Mehmet Emin beğin ihtam nutkunu kısmen buraya nakl
ediyoruz.
' ... Evet, Efendiler, Azerbaycanın Mukat Paşa tahtı olan Gencede nakısta
olsa, hakimiyet-i milliyeyi temsil eden bir müessenin şu suretle meydandan
geçilmek mecburiyetinde kalması , hiç şüphesiz, demokrasinin bir ricaatı ve
kuvey-i merteceanın bir mevfıkiyetidir. Bu ricaat ve kuvey-i merteceanın bir
mevfıkiyetidir. Bu ricaat ak ve pek kuvvetlere mukabil kara ve nepak kuvvetleri
takviye edecektir. Bu nektay-ı nazireden görükünce, ilk bakışta, bizim halimiz
Ukraynanın haline pek bozuyor. Bu haller bizde Rusya mukasıd inkılabiyesinin
iflasına dair bir akide hasıl ettiriyor.Fakat, Efendiler, zevaherle kalmıyalım, sithi
düşünmeliyim. Pek de mayus olmayalım. Rusya inkılab azimi, her ne dirlerse
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desinler, katiyen iflas etmedi. Rusya'da inkilab ne yapacaktı? Bu suale "büyük
Rusya" fikri ile n:ıesmumolan Rus inkılapçıları nokta-i nazarından değil, inkılabın
kendi tabiatını tahlil ederek, cevap verilmelidir. Böyle bakılırsa, görülür ki Rusya
inkılabı mazlum ve mağdur sınıflarla mahküm milletleri azad etmelidir. Mağdur
sınıflar, taktir edelim ki istediklerinden fazlasını aldılar. Milletler ise birebir kasb-i
istiklal ediyorlar. İnkilab dünyanın altıda birini tutan büyük Rusya yaratmakla mı
mezuf idi? Katiyyen değildi. İfrata varan sınıf haritaları elbette ki takyid olunacak
ve mütedel bir şekle girecektir. Çünkü haritadan bu şekli hiç şüphesiz ki, hariset
değil, bir afettir. Fakat bu yolda yapılacak münacat, eminim ki herhalde inkilabtan
evvel mevcud olan hududun ötesinde değil, birisinde tevkif edecektir. Demek
ehval evvelkine nispetle her halde iyi olacaktır.
Efendiler, ben Rusya arazisinde gezinen etmekte olan ve gaye böyle bir
nazarla bakıyorum. Buna göre hala ümitlerimle birebir yaşıyorum. Biliyorum
efendiler ki, Azerbaycan Rusya inkılabının vuku etmiş oldupu müspet nazarisiyle,
ilan ettiği ekanmi hürriyetinden gam şanı derece istifa edecektir. İşte müstakil bir
azebaycan siyaset kesb hürriyet ve istiklal edecek. Azerbaycan'da ictimai haritalar
ve hukuku beşere ait desturlar her halde müspet Rusya zamanından daha geniş
daha müsait olacağına şüphe etmem. Hatta, efendiler, söylemek isterim ki
Azerbaycan Kafkasya da ek hürriyet ve hür ve inkılapçı tasvir olunan Gürcistan
an daha müsaittir. Çünkü burada, bizim dahili hürriyetlerimize nüfus eden ve
edeceği mütesabir bulunan kuvvet yabancı bir kuvvet değil, öz
kuvvetimizdir.(alkışlar). buradan istikbal, büyük ve şanlı bir milletin muhtelif
şaibe ve budaklarını tevhide doğru gidcekki aynı maksadımızdır.(aalkışlar) ictimai
ve hakiki haritalarda bol fariz, gayb etmesek bile siyaseten kazanacak telafi
muaffak,
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edecez. Halbuki Ukrayna veya Gürcistanın hali öyle değildir. Gelecek
müstakil Azerbaycan devletini hayali Rus Bolşeviklerini çıkarsız bırakıyordu.
Hayali için Azerbaycan Türklerine "muhteriyet" ve istiklaliyet yerine harabeler
vermek istemiyordur. Bu ayrısı esnasında Azerbaycan'ı temsil eden mebuslar
teblisi de, sayımda oturtuyordular. Sayım hükümeti Bakü'deki hadiselere karşı
mübareze itmediği için Azerbaycan Türklerinin bütün ümidi kardeş Türkiye'ye
çevirmişti. Kardeş Türkiye Azerbaycan Türklerinin davetini kabul ederek
yardımlarına gelmişti, türkiye ile münasebet meselesinde Gürcülerle Ermeniler ve
Türkler uyuşmadıkları için sayım hükümeti dağılmıştır. 26 Mayıs'ta Gürcistan
istiklalini ilan etmiş ve 28 Mayıs'ta sayman Müslüman mebusları Azerbaycan
milli şurasını teşkil ederek aşağıdaki beyanname ile bütün cemaate Azerbaycan
istiklalini ilan etmişlerdir.:
1-)bugünden itibaren Azerbaycan halkı hakimiyet hakkına malik olduğu
gibi cenap şarkı ibaret Azerbaycan dahi müstakil bir devlettir.
2-)müstakil Azerbaycan olduğu millet devletinin şekil idaresi halk
cumhuriyeti olarak tekrar ediyor.
3-)Azerbaycan halk cumhuriyeti bütün milletler ve bilhassa hemcivan
olduğu millet ve devletlerle münasebet hissine tesis ve azim eder.
4-)Azerbaycan cumhuriyeti millet, mezhep, sınıf ve cins farkı
gözetmeksizin kalmış ve yinde de yaşayan bütün vatandaşlarına hukuku siyasi ve
vataniye temin eyler.
5-)Azerbaycan halk cumhuriyeti arazisi halinde yaşayan milletlere
serbetsane inkişafları için geniş meydan bırakır.
Vatandaşlar! 5 sene bundan evvel istiklalimiziz ilan eden beyanname
Azerbaycan Türklerinin misak-ı milliyesidir. Anadolu Türkleri misak-ı millilerini
ilan ve bütüğn cihana kaşı silah gücüyle müdafaa ettiler. Bugün Anadolu hür ve
müstakildir.
Büyük kardeşlerimiz olan Anadolu Türklerinden ibret alarak Azerbaycan
misak-i milliyesinin son katre kanımıza kadar müdafaa etmek milliyet ve
namusumuz icabıdır.
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Yaşasın misak-ı milli uğrunda çarpışan Azerbaycan Türkleri ve onun
teşkilatı
Yaşasın Azerbaycan istiklalinin temsili olan üç boyalı bayrağımız!
Kahrolsun Rusya hükümeti ve esareti 28 Mayıs 1923 sene-i heyet-i
merkeziye.

HATIRAT VE TESİRAT
O gün ve bugün
O gün mayısın en güzel bir günü idi. Özüne süren kış nihayet bitmiş,
karlar erimiş artık bahar gelmiş idi. Çimenler, bağlar, ormanlar her taraf
yeşillikler, çiçekler, güller, sümbüllerle bezenmiş idi. Vatanın o güzel çiçekleri,
dağları, bahçeleri, bağları hepsi gülüyor. Uzun bir uykudan uyanmış gibi sersem
ve sevinç içinde "ilkbaharımızın" yeni doğan güneşini selamlıyorlardı. Çayırlarda
yayılan ilerdeki atlar bile o gün daha gür, daha serbest, daha sevinçli adata
gülüyor gibi kişniyorlardı.
Kızlar, gelinler al elvan giymiş, bezenmiş. Bağlarda güllere çiçeklere
karışmışlardı. Aksakallı ihtiyarlar, gençler, analar, çocuklar hepsi o büyük
bayrama koşmuşlardı. Yüzler gülüyor, gönüller şad kalır, sevinçler içinde haşi
olup gidiyorlardı.
Azerbaycan halkı bütün dünyaya istiklalini ilan ediyordu!
Evet zencir-i esaret parçalanmış, Azeri yörükleri hür ve müstakil yaşamak
istediklerini büyük bir iman ve irade ile bütün dünyaya bildirmişlerdi. İslam ve
Türk aleminde ilk cumhuriyetinde doğmuştur. Altı sene evvel üç renkli
bayrağımız semalara yükselmiştir.
Hakikaten sevincin had ve hesabı olmazmış! Biz bunu o gün gördük.
Herkes sarsılmaz bir iman, büyük bir azim vardı.büyük küçük herkes "hür
yaşamak istiyoruz ve yaşayacağız" diyordu.
Köy, şehir, Azerbaycan'ın her köşesi büyük bir faaliyet içinde fırtınalı
deniz gibi dalgalanıyordu.
O ne tatlı, ne büyük bir bayramdı.
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...
Fakat ah bugün...
Şanlı bayrağımız indirilmiş, bahar bitmiş, yine meşakkatli bir kış
gelmişti... memleketimiz düşmanlar çizmesi altında inliyor, istiklalimizden bir
eser kalmamış, yine o eski ve meşhum zincirleri milletimizin ellerine, ayaklarına,
fikrine kalbine bütün milli benliğini sımsıkı sarmış.
Kızlar, gelinler kara giyinmiş, güller solmuş, çayırlarımızda artık düşman
atları kişniyor ...
Bugün bütün ilimizi, yüce dağlarımızı, güzel bağlarımızı matemler
bürümüş. O güzelim şen vatan bugün bir mezaristana dönmüş. Her yanda
baykuşlar ötüyor.
Ah ne feci ne karadır bugün!...
O gün ... dost uzakta idi. Her tarafı düşman bürümüştü. Fakat yılmak
bilmeyen Azeri gençliği bunun çaresine bakıyordu, askerliğe koşuyordu. Az bir
zamanda meydana ordu getirildi; bu ordunun sayesinde birçok tehlikeler atlatıldı.
Maziyi karanlık, atiyi parlak gören, münevverler, muallimler, talebeler
milleti tasvir sahasına atıldılar. Köylerde, kasabalarda milli mektepler, darul
muallimler açılmaya başladı. Avrupa darülfünunlarına yüzlerce talebe gönderildi.
Milli edebiyat milli tiyatro, musiki birkaç sene zarfında neler yaratmazdı"!
Karanlık bir yerden güneşe çıkarılmış gül ağacı gibi yapraklar renk renk güllerle
bezendi. Milli ticaret ve sanat yol alıp yürüdü.
Evet, yoktan bir hükümet kuruldu. Bütün dünya onu tanıdı. Şarp ve garp
ile siyasi ve iktisadi münasebete girişildi. İran ve Turan yeni demir hatırla ve sal
idi...

O büyük saadetli günün hatırı için bu yaslı günü unutmak isterdim. Fakat
beni maruz görünüz. Bugünün acısı çoktur ve ancak intikam aldıktan sonra
unutulabilir.
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Bugün ne görüyoruz?: Ordumuz dağılmış, mektepler kapanmış. Kafi
derecedemuallim yokmuş diyorlar. Yalancı zalimler! Yüzlerce muallimleri genç
zalimleri, talebeleri siz kurşunuza dizmediniz mi? Kılıçtan kalanlarda "çekanın"
zindanlarında bin türlü işkencelerle bugünde öldürmüyor musunuz?... Her gün
işitmekteyiz. Zavallı köylüler aç ve çıplak imiş... Köylü taraftarı geçinen
bolçevikler onları hala yağma etmekte milli suretten ne bulsalar ecnevi
memleketleri taşımakta, mübadeleden Avrupa aldıkları teminatları dahi Rusya'ya
götürmekteler. Çünkü doymak bilmeyen Moskova cehennemi çağırıyor. Onlar
kendilerince bir taşla iki kuş öldürmek tasvirindedirler. Hem Azerbaycan'ı soyup
yiyor, hemde sefalete mahkum bıraktıkları halka istiklal fikrini öldürmek
istiyorlar. Fakat aldanıyorlar. Üzerine kabus gibi çöktükleri zavallı vatanda istiklal
fikri günden güne kabarıyor.
Dehalede cehennemi bir vaziyet içinde müsteillerle çarpışan
mücahitlerimiz, harçta, şarka doğru ağlayan dağılan gençlerimiz hepsi aynı fikir,
aynı iman, aynı azim ve irade ile yaşıyor çarpışıyorlar.
Onlar bu mubarzelerinde yalnız değillerdir; onlar muazzam inkilab
mefküralar ile köpürmüş dalgalı deryanın bir kıtası, yani Türk dünyasının bir
hesasıdırlar. ..
Tarihini kendine mahsus mantığı ve kanunları vardır. Her 27 Nisan'dan
sonra bir 28 Mayıs gelir. Doğrudur bugün vatan zulümetleri içinde yaşiyır, fakat
her gecenin bir gündüzü vardır. Sabah yaklaşıyor. ..Azerbaycan halkı kendine
mahsus zekasıyla "korkma kıştan arkasından yaz gelir" diyor.
Bugün Azerbaycan'da köy aşıkları: "ağlama, ey gönül bugün yıne
bahardır!" diye şiirler okuyorlar.
O

günü

mücdeleyene

de

yıldızını

Bakü

"çakasının"

karanlık

bodrumlarında "yaşasın isatiklal" diye günlerce aç kalan kahramanlar arasında
görüyorum!
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BİR.MUACİRİN MEKTUBU
Azerbaycan' daki istiklal mücahedelerinin zalim müstevelliler tarafından bin
türlü işkencelere tutulduğu hakkında arkadaşlarına malumat gönderen
Azerbaycanlı bir müsahir, mektubunun sonunda hüsyatını aşağıdaki heyecanlı
satırlarla izah ediyor:
Zalimlerin kurban olduklarını görüyorsunuz. Binbir kağıtları okudukça ne
kadar elemler duyuyorum, ne kadar azaplar çekiyorum. Bazen hayalime oraya
gitmek, o civan fakat çok çok büyük kardeşlerimle birebir orada, o zalimi dünyada
onların açtıkları işkencelere iştirak etmek arzusu geliyor. Vatandaki gençleri bu
cömertleri, bu metanet ve sebatları benim göğsümü kabartıyor. Kendimi bu kadar
fedakar kitlenim bir hassasi olarak duydukça iftihar ediyor, yükseliyorum. Ben bu
çığlıklar içinde seviniyorum. Kan alan hassasi vücudumun şifresi bir zehir gibi
çekiyor, fakat verirken güllerin, sevinerek veriyor, kalbime yeni bir ruh, azmime
yeni bir kuvvet geliyor.
Bunları, bu dağlardan daha yüksek ve daha metin bulunan meşaketçiler kendi
fikir ve ideallerinin tahkiki içün Azerbaycan dağları gibi metin ve sağlamdırlar.
Düşmanın taarizi ve bunların müdafası müsevvetçiliği milletin nazarında istiklal
müsacedelesinin yegane remazı ve abidesi şekle koymuştur. Vatan perestliğe
kurban olmak isteyenler kendilerini bir fırka içerisine atıyorlar. Bunun içündür ki
fırkanın kuvveti dökülmüyor. Hiç tanımadığım gençler kendilerini bu fırkaya
mevkuresine teslim ediyorlar. Bolşeviklerin kaddar çekası bunları şehit ettikçe,
masallarda söylenen batırlar gibi akan kanlarının birer damlasından hemen yeni
yeni kahramanlar türüyor.
Evet, millet en hassas fertlerine bu saflarına veriyor, istifaara, mütabir
sahih değildir. Hassa millet lazım oldukça bu meseleye gönderiyor. Çünkü bundan
başka diğer bir mücadele tariki göremiyor.
Halk kendince yaptığı bir tasnif ile milli istiklal devrini "müsavet" devri
namını vermiştir. Buna düşmanların istemeyerek, yaptıkları propagandanın da az
tesiri olmuştur. Azerbaycan istiklali ve Türk Millieti ile mücadele eden
Bolşevikler bu mücadeleye "müsavvad" aleyhdarlığı rengini vermişlerdir. Şimdiki
Azerbaycan'da" müsavat" Azerbaycan, Azerbaycan'da "mesavat" dır.
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Azeri

Türkünün

kuzgun

denizi

şimal

rüzgarının

şiddeti

nispetinde

köpürüyor. Köpüren bu d~nize hakim olmak isteyen kızıl Rusya kimisi, bütün
teçhizat ve zırhlarına rağman, müthiş bir fırtıtınaya maruz kalacağını hissediyor.
Bu vakte kadar kendisini şark dostluğu atasının faili arkasına sokarak dalgalanan
bu düşman kimisi artık sığındığı büyük yalanın himayesinden uzaklaşıyor.
Bu kanlı ideal korsanlarının

köpürmüş milliye denizi gidecekleri gün

yaklaşıyor. Bu azim ve muhteşem hadiseyi ihzar eden kahraman mücahedelere, bu
fedakar emeldaşları takdis edelim! ...

Demirci oğlu

GENCE HİLESİ
(16 Mayıs münasebetidir)
Azerbaycan'da kızıl istilaya karşı isyan etmeden bir köşe kalmamıştı. Üzerine
çöken o menhus kabusu atmak için cana doyan halk kitleleri pek çok tehvir ve
teclid göstermişlerdi. Fakat 26 Mayıs 1920 tarihinde Gence'de zuhur eden haile
Azerbaycan'ın diğer semtlerine de zuhur eden hadiselerin hepsinden muazzamdır.
Kızıl ordunun cebren Azerbaycan'a

girdiğinden bir ay geçiverdi.

Bolşevikler kendilerine has zümrelerle ahaliyi yağma mukaddes hafik ediyor,
dahili vatandaş muharebesine körüklüyorlardı. Bu yabancı kuvvete daha ilk
günlerinde teslim olmak isteyen Gence Kuvay-i Milliyeyi neticede dost namı ile
memlekete giren kuvvetin ne cani ve zalim bir istila kabusu olduğunu görünce ilk
terize, oluyor, kıyam ve isyan unsurları köpürüyordu. Derin bir hiss-i milliye ile
istiklalinin çalındığını duyan halk için şehirde mevcud Azerbaycan Kıtaat
askeriyesinin tahliye-i sılah edilmesi kıyamı teyit edecek kafi bir sebeb teşkil etti.
Birkaç mütesebin ilan ettiği nida-i isyan derhal her tarafa samimi bir enakas
uyandırdı. Mücadele başladı.Bu esnada Azerbaycan kıtaaf millyesinde Gence
alayından 250 neferlik bir tabur alayından bazı kıtaf ile iki batarya top var idi.
Bolşeviklerin ise Müslüman mahallesinde 2500 ve Ermeni mahallesinde 500 kıtaa
askeriye ile 2 idare zırhlı kıtarları vardı.
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Sabahleyin seher vakti üçte hareketin ialn eden bir kurşunun atılması
üzerine kıyam başladı. Ve 5 saat devam eden kanlı bir çatışmadan sonra şehirde

...

mevcut Bolşevik kuva-i askeriyesi tahliye ıslah olunarak, tesir edilmiş idi. Posta,
telgraf ve telefon müesseleri iştigal ve şehrin Müslüman mahallesi eline geçmiştir.
Ermeniler ilk andan itibaren Bolşevik gün halk kahramanı merhum Kanber'in
şeceati mefhuzası şimendifer istasyonu iştigal ettiyse de, akşamı iki Bolşevik
zırhlı katarı istasyonu iade ederek şehri şiddetli suretle etmeye başladı. Bakü ile
kazaktan büyük makyosdan süvari ve topçu Bolşevik kuvvetleri gelmeye başladı.
Şehre 20.000 miktarında pek çok muhtelif çaplı toplarla mücehfef Rus kuvveti
hücum ediyordu.
Bolşevikler şu suretle kuva-i imdadiye aldıkları halde kıyamı bir naziyette
bulunan Gence müdafaları yeni imdad kuvvetleri olamak imkanında değil idiler.
Mücadele gayrı mesafeli bir şekilde idi. Kahramanca vuruşan milli kıtatı
askeriyeyle halktan toplanan gönüllü mücahidler, akıllara hayret verecek bir
derecede, düşmanın mükiran hakkı olan hücümlarını, kendisine pek çok zaiyat
vermek suretiyle, defediyorlardı.
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Gayrı müsavi bir surette devam eden bu mücadele bütün gayret ve
fedakarlıklarına rağmen mağlubiyetle neticelendi. Galipler pek amansız
davranıyor, mağlüblar dahi son derece imkanlarına kadar davalarında ısrar
ediyorlardı. Sokaklar feci ve müthiş bir manzara kat'a teşkil ediyordu. Bu müthiş
mücadele bir hafta devam eyledi. Her bir evi ayrı ayrı teslime icbar etmek lazım
geliyordu. Şehirde müthiş bir kıtlık devam ediyordu. Bu Bolşevik malumatı
resmiyesine göre 8500 kızıl ordu askeri telef olmuştur. Ahalinin verdiği teferruat
ise, tasvir olunabilir. Bu mücadele hakikaten şayan-ı hayretten ibarettir. Kızıl ordu
zabıtlarından ihtiyar biri birçok müthiş muharebeler gördüğü halde gençler gibi
cesur ve muallif mücahitlere tesadüf etmediğini söylemiştir.
Kızıl ordu zabıtı ile taktir ve hayretini mevluk olan bu kahramanlara rus
ordusunun tatbik eylediği mezalimde çok yerde görülmüş değildir: mağlup
ahalinin ırzına, namusuna kıyılmış, çocuklar ana-babalarının gözü önünde kat,
gelinlerin, kızların ırzlarına tecavüz edilmiştir. Netice itibariyle müthiş bir haile
teşkil eden bu kanlı kıyam şüphesiz Azeri halkının istiklai milliyesinin yolunda
ica ettiği cidal tarihinde en müesser bir sahife teşkil eder. Tarafını iltizam
etmişlerdir. Bu suretle iki düşmana karşı mücadele etmek zaruretinde
kalmışlardır. İlk

Genceli

TÜRKİYE ALEYHİNDE RUS PROPAGANDASI
Maruf nutkunu bin türlü tevil ve tefsill erle bir daha izah ve neşr eden Sovyet
matbuğunu efkar-ı umumiyeyi Türkiye aleyhine tahrik etmek için her türlü
bahaneyi istifade ediyor. Kafkasya'da münteşir komüniset gazeteleri Türkiye'de
yakayı ele veren komüniset casus ve boşluklarının hedefi milli harcına
çıkarılmaya doğrudan doğruya hücum etmek imkanında olamadıklarından işi
çeviren bir mesele çıkarmıştı. Türkiye cumhuriyetine ateşler püskütmeye
başlamışlardır güya ki Bulgarya'dan kaçarak Türkiye'ye irtica eden komünistlere
Türkiye hükümeti tutmuş Bulgarya hükümetini teslim eylemiştir.
İşte bu meseleyi bahane eden 3. İntemesyonel
"bulgarya

kaçkınlarına

müdahale

ediniz"!

ünvanıyla

heyet idaresi tarafından
bir

bayanname

neşr
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edilmiştir. Bütün dünya işçi ve köylülerine ve Türkiye işçi ve halkına hitap eden
bu beyannamenin Bakü' de münteşir komünist gazetesinde tesadüf eylediğimiz
~

metinde bazı parçalarını aşağıya derç ediyoruz.
Bu bayannamede komünistlerin Bulgarya ve Türkiye münbeslerinden
eziyet çekmekte olduklarını bahsediyorlardı.: kendilerini cumhuriyetçi ve
istiklalci adlandıran hükümetin paşaları kan için saltanatlarının zamanına ihya
ediyor ve Bulgarya halkının katilleri ile hainane surette etmekten utanmıyorlar.
Bu işleri ile onlar fakat hakiki inkilab hareketine karşı getirdiklerine ispat etmek
değil, aynı zamanda kendi halklarını dahi yarınki cellatlara ispat etmiş oluyorlar.
3 'üncü beynelmilel beyannamesini teyyiden Sovyet edebiyatı bir çok
makaleler neşr ve birkaç gün esnasında bütün gazeteler bundan bahs
eylemişlerdir. Az cümle Bakü' de münteşir "komünist" gazetesi "Türkiye
hükümetine!..." ünvanı ile neşr edildiği bir baş makalede "Cumhuriyet perver
Mustafa Kemal hükümeti bu harekatı ile kendisinin müstabet jandarma hükümeti
ile ceziyet, İspanya, Almanya ve Avrupa'ya cellat hükümetleri dergisine indirdi."
Fakrini hayasızca meseleyi hususilikten çıkartmış davetini bütün Türkiye
sistemine temsil ederek bugün ki Türkiye cumhuriyeti asıl idaresinden sapk_ı
saltanata mülkdar ve hükümdar Türkiye'nin valileri elimde bir perde olduğu
anlaşıldı demiştir." Daha sonra Bakü'de çıkmasından istifade eden bu hasta fuzuli
bir surette, utanmadan, Azerbaycan namına dahi birkaç teferrahatta bulunmuş,
demiştir ki, "Türkiye halkını hatırı için bügün ki hükümetine defalarla memaşaat
gösteren Azerbaycan hükümetleri artık bu mezalime tahammül edemiyor.
Bolşevikler Türk milliyet perverliğinin alemdarı bulunan Türkiye aleyhinde
olsaydı bir hareket vücuda getirmek için kendi uşakları bulunan gazetecileri
vermekten idare umumi bir halk hareketi olmuşlardır. Böyle bir hareket ise
ellerindedir.
Komünist efkar_ı umumiyesının Türkiye aleyhine görenlerin bu ifa ve
tekrarına propaganda aynı zamanda basi makalelerle tekmil olunuyor.
Rusya'da Türkiye alehtarlığına ait zaman zaman zuhur eden bu ruhi
duydukları halde bazı makberler hali hazır ki Rusya'da kıymetli bir dost görmek
istiyorlar.
AZERİ
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KAFKASYA'DA TAKİBAT
Kafkasya' dan

son günlerde tekrar

endişeli haberler

gelmektedir.

Görünüyor ki Sovyet hükümeti tekrar tethiş silahına müracat eylemiştir.
Azerbaycan çakası tarafından Bakü gazetelerinde halkın refahını ve memleketin
asayişini mahal olan işsiz ve mezar unsurlara kendi ifadeleri ile Bakü'yü ve
Azerbaycan'ı terk etmek teklif olunuyordu. Bu teklifi, vakfıyla kimse ciddi takı
etmeyerek kendi arzusuyla cila-yı vatan olmak isteyen bulunmuştur. Mart
sonlarına ait hüsnalarından havadis-i milliye kısmından aşağıdaki erkanı tesadüf
oluyormuş. Kadınlara saldırı etmek hırsızlık katil vesaire sebeplerle 300 kadar
adam hapis olmuş, 2500 damın dahi hepsi için poliste tedalik görülmüştür. Son
alınan haberlere göre Bakü' de tramvaylar durduruluyor. Bağları bahçelerine
pazarı sararak yüzlerle ahaliyi tevkif ve hapis ediyorlar. Firarilerden ilk kabile ile
görüşen muhabirimiz yazmasına göre Bakü etrafındaki köylerde büyük
mukayesede habisler icra edilmiştir. 200den fazla adam hapis edilmiştir.
İlk nazarda anlaşılamayan bu takibatın esbabını teşkil eder. Cülef daha
ziyade mücüp hayrefdir.

AZERBAYCAN NAMINA MUHTIRA

Parsa mukim Azerbaycan heyeti merhasesi riseti tarafından parstaki İngiliz
şerifi vasıtası ile İngiltere hükümetine bir nota verilmiştir. Bu notada İngiliz, Rus
konferansında müzakere olunacak meseleler dolayısıyla şu veya bu surette
Azerbaycan Cumhuriyetine dahi teallik edecek herhangi bir kararın Azerbaycan
hükümet kanunıyesi tarafından şayan kabul görülmeyeceği bildirilmiştir. Bakü
petrolleri etrafında basit mekal eylemiştir. Cen ve Lahi konferanslarındaki
tecrübelerin nazaran Bolşeviklerin karşılık olarak Bakü petrollerini göstermekte
olduklarını bel tahmin gasıp Rusya Bolşevikleri ellinden petrol imtiyazı olan
müteşebbislerin mal şahı olan Azerbaycan hükümetinin hukukana raiyetsizlikte
bulunmuş olacaklarını beyan ve bundan dolayı olacak zaveti müstakbel herhangi
maddelerin Azerbaycan hükümetince sem itibaren alınamayacağı del hatır
eyemiştir.
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SÖZLÜK
-AAhali: Halk
Avdet: dönmek
-BBekan: huzura erme

-CCeş: Vurmak, çarpmak
-DDerç: yazmak
Derk: anlama, kavrama
-GGark: batırmak, alabora etmek

-iintişar: öç alma
İğfal: kandırmak, aldatmak
-LLeva: ışıltı, parıltı
-MMatem: yas
-NNeşr: yaymak, dağıtmak
-RRiyaset: başkanlık, reislik
-SSabuk: sapmış, doğru yolu şaşırmış
Sarih: açık, aşikar
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-T-

Tezbih: öldürmek
Teşvir: yalan söyleme
Teskil: sekil verme
'

'

Teshil: kolaylaştırma

