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M.E. Resulzade. 1905

31 Ocak'ta Mehmet emin resulzade'nin - adı Azer-

baycan demokratik Cumhuriyetinin ortaya çıkması  ve 

Azerbaycan halkının bağımsızlık mücadelesi ile doğru-

dan bağlantılı olan insanın 130. doğum yıldönümü kut-

landı. Onun çağdaşlarından birinin resulzade'nin hayatı 

ve mücadelesi ile ilgili söylediği gibi, 'bu mücadele uğ-
runa o ailesini, rahatlığını, sağlığını ve nihayet ha-
yatını feda etmiştir'. Mehmet emin'in kimliğinin bizler  

– onun soydaşları-gelecek kuşakları için sıyasi olmakla 

birlikte bir tür ahlaki pusula, Odlar Yurdunun ulusal ba-

ğımsızlığı fikrinin taşıyıcıları için bir örnek olarak hizmet 

etmesi gerektiğini de belirtmenin adil olacağını düşü-

nüyorum. 

Sovyet imparatorluğunun çöküşünün ardından kaf-

kasya'da gelişen olaylar dikkate alındığında resulza-

de'nin hayat ve faaliyetinin incelenmesi güncel ötesidir. 

Mehmet emin'in zengin mirası araştırıldığında, profeso-

nel tarihçinin, resulzade'nin sayısız makale ve eserlerin-

de yer alan sorunların çoğunun bu gün de güncelliğini 

koruduğu sonucuna varmaması mümkün değildir. M.e.

resulzade'nin faaliyeti, siyasi ve ekonomik alanlardaki 

mirasının gerekli şekilde öğrenilmemesi geçen yüzyılın 

90'lı yıllarındaki siyasi seçkinler için en büyük eksiklik 

olduğunu da kaydetmek gerekiyor. Bu ihmal, Bolşevik 

iktidarının mevcutluğu döneminde sadece resulzade 

adını karalamak değil, aynı zamanda, XX yüzyılın başla-

rında her yönüyle Azerbaycan devletçiliğinin kurucusu 

olarak kabul edilebilir insanın gerçek düşünce ve gö-

rüşlerini gizlemek, çoğu zaman da çarptırmak çabaları 

dikkate alındığında anlaşılabilir. M.e.resulzade'nin siya-

si fikirlerinin zamanında incelenmesi, kafkasya'da artık 

1918-1920 yıllarında yaşanmış olayların bu veya diğer 

şekilde tekrarlanmasını önleyebilirdi. Bu bağlamda, M.e.

resulzade ve başkanı olduğu Müsavat partisi Vatanda 

olduğu gibi sürgünde de kafkasya halklarının siyasi bir-

liğinin en önemli bayraktarı olduğunu ve  haklı olarak 

bunun bağımsız Azerbaycan'in varlığının tek güvencesi 

gibi değerlendirmesini de belirtmek gerekiyor. 

Bugün araştırmacıların ulaşabildiği ve aynı zamanda, 

bu satırların yazarının da uzun yıllar boyunca Fransa'da-

ki diplomatik faaliyetleri sırasında elde ettiği çok sayıda 

arşiv belgeleri, resulzade'nin siyasi yaşamının, onun kaf-

kasya devlet Birliğinin oluşturulması yönünde girişimleri 

ışığındaki kapsamlı tablosunu daha çok ortaya koymak-

tadır. 

doğrusu, Kafkas Devletleri Birliğinin oluşumu 
kavramı Resulzade'de,  28 Mayıs 1918 yılında Azer-
baycan'in bağımsızlığının resmi ilanından çok önce 
şekillenmişti. 

Özellikle, Güney kafkasya devletlerinin bağımsızlığı 

fikri Müsavat partisinin, Transkafkasya parlamentosunun 

15 Şubat 1918 yılı toplantısında  açıklanan Bildirgesinde 

yer almıştı. Ancak bu aşamada, hatta ekim 1917 yılında 

Bolşeviklerin Petersburg'da yaptığı darbeden sonra da 

Güney kafkasya devletlerinin bağımsızlığı fikrini Parla-

mento üyelerinin büyük çoğunluğu paylaşmıyordu.  Sa-
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dece 'Prometey' dergisinin editörü,  1926-1938 yılların-

da M.e.resulzade'nin sıkı ve ve verimli işbirliği yapacağı 

Gürcü asıllı Ulusal demokrat G.Gvazava'nın bu dönem-

de 'Güney kafkasya'nın, lenin ve onun yoldaşlarının 

şahsında mevcut olan rusya'dan ayrılmasını' destekle-

mesi epey ilgi çekicidir.

Böylece,  biraz ileriye giderek,  sürgünde 'Prometey' 

hareketinde yer alan kafkas politikacılarının işbirliği te-

melinin daha 1918-1921 yıllarında, kafkasya bağımsız 

devletlerinin mevcut olduğu sırada atıldığını belirtmek 

gerekir. 

kafkas birliği için bu çizginin mantıklı devamı,  'Müsa-

vat' partisinin 1919 yılının 2-11 Aralık tarihinde Bakü'de 

yapılan II.kongresinde kabul edilen karar düşünülme-

lidir. kararda özellikle şunlar vurgulanıyordu: 'kafkas 

cumhuriyetlerinin kafkasya konfederasyonu özgür bir-

liği bünyesinde birleşmesi kabul edilsin ve komşu dev-

letlerin hükümetleri dahil tüm kafkasya demokrasisine, 

bu fikrin gerçekleşmesine katkıda bulunmaları çağrısı 

yapılsın'.

Sürgünde bulunduğu sıralarda  M.e.resulzade dur-

madan, Azerbaycan demokratik Cumhuriyetinin yıkıl-

ması nedenleri hakkında düşünüyordu. Bağımsız Azer-

baycan devletinin mevcut olduğu dönemde kafkas-

ya'da ortaya çıkan siyasi durumun kapsamlı analizine 

dayanarak o, tek doğru sonuca vardı: - diğer kafkasya 

cumhuriyetleri gibi Azerbaycan demokratik Cumhuri-

yetinin yıkılmasının ana nedenlerini, kafkas birliğinin ve 

geç devletlerin dayanışmasının olmamasında, kafkasya 

konfederasyonu planının reddedilmesinde aramak ge-

rekiyor.

Tabii ki, kafkasya gibi bir bölgede belirli bir sorunların 

M.E.Resulzade'nin A.M.Topçubaşı'nın cenaze törenindeki konuşması. 08.11.1934. R.Abutalıbov'un kişisel arşivinden 
fotoğraf
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ve hatta keskin çelişkilerin varlığını anlayan resulzade,  

tüm bunların, gelecekte de bu durumun kaçınılmaz ol-

duğu ve devam etmesi gerektiği anlamına gelmediğini 

düşünüyordu. Üstelik, bu kafkasya halkları ve özellikle 

de onların siyasi seçkinlerinin geçmişte yapılan ciddi 

hataları ve yanlış hesaplamaları dikkate alarak,  vurguyu 

etnik bileşene değıl bölgesel dayanışmaya yaparak kar-

şılıklı kabul edilebilir bir çözüm bulmaya çalışmamaları 

anlamına da gelmiyor. dünya deneyiminin gösterdiği 

gibi, ne yazık ki, Kafkasya'da mevcut olan etnik ge-
rilimleri giderebilecek bölgesel dayanışma, bölge 
halklarına hayali değil gerçek çıkarlarını daha iyi 
anlamalarını sağlayacaktır. 

Özellikle bu sebeplerden dolayı resulzade, tüm gü-

cünü ve enerjisini kafkasya'nın diğer halklarının siyasi 

örgütleriyle yakınlaşmaya ve onların faaliyetini koordine 

edecek ve yönlendirecek ortak kafkasya kurumlarının 

oluşturulmasına odaklamıştı. 

M.e.resulzade'nin yukarıda belirtilen faaliyet döne-

mi, 1918-1921 yıllarında romanov hanedanının yıkıntı-

ları üzerinde ortaya çıkan devletlerinin bağımsızlığını ye-

niden kazanmaya çalışan ve kısa bir zamanda yeni, artık 

kızıl emperyalizmin kurbanı olan rus olmayan halkların 

tüm siyasi temsilcilerini bünyesinde barındıran 'Prome-

tey' örgütü ile sıkı bir şekilde bağlıdır. Mareşal J.Pilsudski 

şahsında Polonya, örgütün varlığı süresince  ona mali ve 

diğer desteği sağlayarak bu örgütün kurucularından bi-

riydi. Bunun yanısıra, Varşova, göçmenlerin anti-Bolşevik 

ve milli kurtuluş faaliyetlerini azami olarak merkezleştire-

cek kurumlarını oluşturmaya yardımcı oldu. 'Prometey' 

hareketinde yer alan kafkas siyasi aktivistlerin faaliyet-

lerini koordine etmek amacıyla 1926 yılında kafkas'ın 

M.E.Resulzade'nin mezarı. Ankara, Asri Mezarlık
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Bağımsızlığı konseyi kuruldu, 1936 yılında ise kafkasya 

konfederasyonu konseyine dönüştürüldü.  M.e.resul-

zade, her iki kurumun esas liderlerinden biriydi. M.e.re-

sulzade'nin Prometey cephesi üyeleri- kafkasyalıların 

merkez organlarının başında bulunması, onun, bağımsız 

kafkas devletlerinin varlığının sadece onların  konfederal 

birliği ile mümkün olacağı düşüncesini daha çok pekiş-

tirdi.

14 Haziran 1934 yılında Azerbaycan, Gürcistan 
ve Kuzey Kafkasya'nın Milli merkezlerinin temsil-
cileri, bölgenin Bolşevik işgalinden kurtuluşundan 
sonra birleşik Kafkasya devletinin kurulmasına iliş-
kin hükümleri içeren Kafkas Konfederasyonu Pak-
tı'nı imzaladı. Azerbaycan milli merkezi adına belgeyi 

M.e.resulzade imzaladı ki, bu da onu sadece Azerbay-

can'in değil, aynı zamanda kafkas göçmenlerinin tama-

mının önemli lideri haline getirdi.

Metinde özellikle şunlar belirtiliyordu: 

'1.kafkas konfederasyonu, her bir cumhuriyetin milli 

karakterini ve egemenliğini garanti ederek, dış politika 

alanında uluslararası üst düzey teşkilat olarak tüm cum-

huriyetlerin adına hareket edecektir. 

2. konfederasyon ortak siyasi ve gümrük sınırına sa-

hip olacaktır.  konfederasyon cumhuriyetlerin dış poli-

tikası, konfederasyonun yetkili makamları tarafından 

yönlendirilecektir. 

3. konfederasyonun sınırlarının korunması görevi, 

konfederasyonun yönetim organlarına bağlı olan, kon-

federasyon cumhuriyetlerinin tek bir komutası altındaki 

ordularını barındıran konfederasyon ordusuna verile-

cektir. 

4. konfederasyon cumhuriyetleri arasında çıkabi-

lecek ve doğrudan müzakerelerle çözülmeyecek tüm 

anlaşmazlıklar, Tahkim veya konfederasyonun Yüksek 

Mahkemesine intikal edilmelidir. konfederasyon cum-

huriyetleri onların tüm kararlarını kısıtlama olmadan ka-

bul etmeli ve yerine getirmelidir. 

5. Uzmanlar komisyonu, yukarıda belirtilen ilkeleri 

dikkate alarak en kısa sürede kafkasya konfederasyonu 

Anayasa taslağının çalışmalarına başlayacaktır. Bu taslak, 

her cumhuriyetin ilk kurucu meclis çalışmaları için bir te-

mel olacaktır. 

6. Bu Sözleşmede ermenistan Cumhuriyeti için yer 

ayrılmıştır'.

M.e.resulzade'nin bu dönemdeki faaliyetlerine iliş-

kin belgeler dikkatli incelendiğinde, onu ve 'Prometey' 

hareketinin diğer kafkasyalı liderlerini Sözleşme metnini 

imzalamaya ve kafkasya konfederasyonu konseyi'ni kur-

maya mecbur eden en önemli nedenlerden biri, sadece 

sürgündeki faaliyetlerini merkezleştirme arzusu değildi. 

en önemli amaç,  gelecekte kafkasya halklarının Bolşevik 

işgalinden kurtulması durumunda,  Bolşeviklerin 1918-

1921 yıllarında kafkas devletlerinin egemenliğine karşı 

kullandığı en önemli ve hatta en etkili yöntemlerden biri 

olan çarlık uygulamaları ve manipülasyonlarına engel 

olmak için sağlam bir temel oluşturmaktı. 

Bunun klasik bir örneği de, Bolşeviklerin dağlık kara-

M.E.Resulzade’nin Paris’te yaşadığı ev (R.Abutalıbov’un 
koleksiyonundan)
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bağ'da ermeni ayrılıkçı hareketini kullanması idi ve bu-

nun sonucu olarak, nisan 1920 yılında Azerbaycan'ı işgal 

eden kızıl Ordu'nun karşısında sadece bir tabur durabil-

di, çünkü Azerbaycan'ın geri kalan birlikleri karabağ'da 

bulunuyordu. 

Böylece, bu sorun geriye dönük açıdan ele alındı-

ğında,  göçmenlerin ve en başta da M.e.resulzade'nin 

kendi faaliyetlerinin en faydalı sonucu – Kafkas halkla-
rının gerçek bağımsızlığının tek garantisi – Kafkas 
birliğinin gerekliliğini kavramak olmuştu. O dönem-

de, göçmenlerin elinde olmayan nedenlerle kafkasya 

devletlerinin bağımsızlığını geri kazanmanın mümkün 

olmamasına rağmen, göçmenlerin, halklarının gelecek-

te tekrar divide et impera (Böl ve yönet) ilkesine dayalı 

çarlık manipülasyonlarının tuzağına düşeceği korkusu, 

günümüzün iç karartıcı gerçekleriyle tam doğrulanmış-

tır. 

Sonuç olarak, M.e.resulzade ve hem de ' Prometey ' 

hareketine katılan diğer kafkasyalı aktivistlerin faaliyeti 

sadece dikkatli bir araştırmayı değil, ne yazık ki,  onla-

rın ne trajik deneyimleri ve ne de sonraki tespitlerinden 

zamanında yararlanamayan torunları tarafından olumlu 

değerlendirmeyi de hak ediyor. 

M.e. resulzade kendi eserlerinde, siyasi değil, tama-

men kültürel hareket olarak yorumladığı Turancılık ide-

olojisi ile kafkasya konfederasyonu kavramının uyum-

luluk sorununu da atlamamıştır. komünizm ideolojisini, 

esas işlevi Azerbaycan halkını ruslaştırma olan rus em-

peryalizminin aracı olarak niteleyen M.e.resulzade, aynı 

zamanda kafkasya milli kurtuluş cephesinin ayrılmaz ve 

integral parçası da olan Müsavat ideolojisini Azerbaycan 

milli kurtuluş hareketinin sembolü olarak bu ideolojinin 

karşısına çıkardı. 

' Müsavatçılık – gerçekten Azerbaycan milli hareke-

tinin bayrağıdır ! Bu bayrak, kaderi Vatanımız Azerbay-

can'ın kaderine sıkı bağlı olan ve kafkasya konfederas-

yonu ideolojisi altında birleşmış komşularımızın bayrak-

larıyla birlikte ilerlemektedir'. 
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