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.YAZI HEY'ETtNDEN 

Sayğılı okurlm·a takdim edilen bu eser, fırkaçıla
rın ötedenberi izhar ettikleri arzuyu tatmin ve Ağu
stos 1936 Fırka Kontransının verdiği ka1·an tatbik 
neticesinde meydana gelmiştir. 

Tarihi, A zerbaycan istiklal mücadelesinin tarihin
den başka olmıyan Milli Azerbaycan , Müsavat" Halk 
Fırkasının, geçirdiği bütün safheleri ihtiva etmek 
üzre, şiimullu bi1· tarihin yazılması için, ne zaman ve 
ne de mekan daha müsait değildir. 

Zaman müsait değiLdir - çünkü Fırkanın asıl fa
aliyet sahasını teşkil eden Vatan toprakları, hala dü
şman istildsı aıtındadır ve buna göre de o topraklar 
üzerinde geçmiş ve bugün geçmekte bulunan hadise 
ve bunların fedakar amillerini teşkil eden . kahraman
lardan bahsetmek, malum sebeplere göre, ne caiz ne 
de mümkündür. 

Mekan müsait değildir - çünkü mühacirette, lü
zumlu materyalıar ile mahezlerden uzak, bir çok ma
hrumluklar içinde, bütün hadise, vak'a ve davaleri 
vesikalendirmek imkansız denecek derecede müşkü
ldür. 

Başlıca bu iki mahzur bile, 25 yıllık Fırka faaliye-
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tinin hülasasında - ister istemez - bu faaliyetin yal
nız siyası ve ideolojik mücadele ve inkişaf merhale
le?·ini tesbit, tarif ve tafsir etmekle kalmağı zam1·i 
kılı1'. 

Arkadaş Mehmet zade Mirza Bala Beyin, uzun bir 
say ve yorucu bir tetkik neticesi olarak, vücude ge-

tirdiği bu kitab, şimdiki şemit içerisinde, ,iktifa edil
mesi zaruri eserin" bizce, tasavvu1· oluna bilenidir. 
Arkadaşa bu hususta.ki muvaffakiyeti temin eden 

şey, onun tarihini yazmağa giriştiği hareketin, sade 
vak'anevisi değil, ayni zamanda bütün varlığı ile ken
disini bu harekete vermiş bir mücahit oluşudur. 

Mirza Bala, çegi?·dekten l1ir Müsavatçı, ebcetten 
bir istiklıHcı, mekteb sımsından bi?· patriot, ,Açık 
Söz" den bir muharrir, kızıl rus istilası üzerine zemin 
katına inmiş milli kıırtuluş gençliğinden bir inkiıab
çıdır. 

Milli Azerbaycan Neşriyatını takib edenler, içeri
de cereyan eden şanlı istiklal mücadelesinin geçirdi
ği safhelerin bu mücahide aid kalemle ne büyük bi1· 
alaka, dikkat ve aşk ile takib, tafsil ve tafsir edildi
ğini bilirlerdir. Sade onlar değil, bolşevik matbuatı
nın okurları bile, Resul zade M. Emin Beyin ismi ya
nında Mehmet zade Mirza Bala Bey ismini dahi, so
vyet matbuatının ,müsavat muhaciretine" ayırdığı 

polemik sütunlarda sık-sık bula bilirler. 
Bu, sovyet hayat ve matbuatını metodik bir su?·et

te takib etmek ve sade bu değil, milli istiklal müca
delesinin idealejik sahasında uyumaz bir bekçi mev .. 
kiinde bulunması sayesindedirki arkadaş Mirza Bala, 
üzerine aldığı bu vazifeyi, azemi muvaffakiyetle ba
şarmış ve yılmaz askeri bulunduğu müsavatçılık or-
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dusunun 25 yıllık istiklal mücadelesindeki faaliyeti
nin, buğünkü şerait içerisinde söylenebilecek kısım
larını kendine mahsı.s bir ihate ve sadelikle ifade 
etmiştir. 

Fırka Konfmnsından uldığı em1·in yeritilmesi na
mına, miııi A zerbaycan "Müsavat" Halk Fırkası hak
kında yazılan bu ilk eseri neşre muvaffak olmakla, 
Yazı Hey'eti, A zerbaycan Milli Kurtuluş davasının 

muhtaç olduğu gerekli bir mahezin vücude geldiği
ne kanidir. 

Fı1·kaya mensub arkadaşlar, istiklal cephesinde bu
lunan vatandaşlar ve milli kurtuluş ha1·eketimizin 
dos tlarından mürekkeb efkari umumiyenin bu kana
ata katıldığını duymanın sayğılı arkadaş Mirza Ba
la ile birlikte, bizim için dahi pek zevkli bir şey ola
cağı tabiidir. 

Ya z ı Hey ' e t i 
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BASLARK E N • 

1911-nci yılın ilk Teşrinillde Naki oğullarından 

Taki, Resul-zade Mehmed Ali ve Kazım-zade Abbas 
Beylerden ibaret üç arkadaş Bakılda ,MüSA VAT" 
adı altında siyasi-milli bir fırkanın ilk üçlüğünü, ilk 
programını tanzim ederek ilk beyannarnesne birlik
te tab ve neşreylemişlerdir. 

Bu üç arkadaş, daha ihtilalç.ılar yuvası sayılan Ba
ku sanayi mektebinde okudukları zaman, Resul-zade 
Mehmed Emin Bey de dahil olmak üzre, çarlık rejimi
ne karşı ihtiLal hareketine karışmış, bilahare Rusya
nın Japonya karşısındaki mağlubiyeti üzerine rus ih
tilalcılarından ayrılarak muhtelif adlarla ayrı siyasi 
gruplar teşkil ettikten sonra, nihayet müstakil siya
si-milli bir fırka teşkili suretile faaliyete geçmiş

lerdir. 
,Müsavat"ın ilk özeğini teşkil eden bu grupun, mu

harrir, edib, şair ve serbest meslek erbabı gibi Türk 
münevverleri arasında, amele, köylü, memur ve kü
çük burjua muhitinde geniş irtibatları var idi. Bu 
irtibatlardan istifade eden ilk özek, az zamanda teş
kilatl arını genişlendirmeğe muvaffak olmuş, üçlükle
rin sayısı ikileşmiş, üçleşmiş, dörtleşmiş, nihayet Ba-
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ku ınıntakasını aşarak bütün memleket ölçüsünde 
büyük bir teşkilat haline gelmiştir. 
,Müsavat"ın ilk programı ve beyannamesi islami 

mahiyettedir. Burada ,ümmet" ile ,millet", , tür
klük" ile ,müslümanlık" biribirinden tefrik edilme
miştir. Gayesi: müstakil bütün müslüman devletle
rinin istiklallarını muhafaza ve mahkum bütün müs
lüman milletlerinin istikliHe kuvuşmalarına yar
dımdır. 

Balkanlardan, Kafkasya ve Türküstandan Türkiye, 
İran ve Afgan üzerine yürüyen rusun imperializmi
ne karşı bir aksülamel olmak üzre doğan bu teşekkül, 
taktik itibarile inkilrıbcıdır, rus çarlığını devirmek 
ister ve bu maksatle rus ihtilalcı, o zamanki tabirle 
,beşeri" siyasi fırkalar ile ve islam milletlerinin isti
klruına hizmet eden başka müslüman fırkalarile teş
riki mesai eder. 

İçtimai doktrin itibarile halkcıdır: halka dayanır 
ve ondan kuvvet alır. Amele, köylü ve emekçi mü
nevver zümre onun dayandığı kuvvettir. 

O zamanlar 1stanbulda mülteci bulunan Resul-zade 
Mehmed Emin Bey yazdığı mektuplar ve gönderdiği 
yeni türkcü neşriyat vasıtasile bu fırkanın ideolojisin
de pek mühim ve esaslı tesir yapar; ,ümmetçilikten" 
,milliyetçiliğe", ,islamçılıktan" ,türkçülüğe" geçme
sine sebeb olur. Harbıumumiden evvel Bakuya dö
nen Resul-zade Mehmed Emin Bey bu fırkanın ba
şına geçerek bir çok yazılarla bu fırkanın türkçü ve 
istiklalcı ideolojisini ve inkilabcı taktikini sureti 
kat'iyede tesbit eder ve bu ideolojiyi ,Açık Söz" ga
zetesi vasıtasile neşr ve tamime, efkan umumiyeyi 
bu yolda terbiyeye başlar. 
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Bu devir ve harb seneleri ,Müsavat"ın konspiratif 
çalıştığı devirdir. thtilalcı rus ve gayrı rus fırkaların 
çalışma metodunu örnek edinmiştir. Mamafi o zaman 
resmi çalışan bir çok hars cemiyetlerini, maarif ve 
hayriye teşkilatlarını eline alınağa ve o vasıta ile mil
liyetçi bir kadro hazır lamağa ve milli menfaatleri 
müdafaaya sayettiği de vakidir. Bu muhtelif cemi.ye
tler arasında ,Edeb Yurdu" ternamile ,Müsavaı'· 

programını kabul etmiştir. ,Necat Maarif Cemiycti", 
,Baku Cemiyeti Hayriyesi", ,Neşri Maarif Cemi
yeti" ,Müsavat" fırkasının nüfuzundadır. 

Rusya ihtilalinden sonra 1917-de Gencede Yusuf
beyli Nasib Bey tarafından teşkil olunan ,Türk Ade
mi Merkeziyet Fırkası" ayni yılın Nisanında ,Müsa
vat" fırkasına iltihak ettikten sonra ,Müsavat" bir 
kat daha kuvvctleniyor, milli kuvvetler ternamile bu 
fırkanın etrafında birleşiyor ve bu fırka Azerbaycan 
milli hareketini idare eden yegane siyasi bir teşekkül 
haline geliyor. Bu teşkilatın yeni Azerbaycan tari
hinde oynadığı ve hala oynamakta olduğu rol bel
lidir. 

,Müsavat" ile başlıyan son 20 yıllık yeni Azerbay
can tarihi, bu fırkanın tarihi ile ayırd edilmesi im
kansız olan bir şekilde karışmıştır. 

,.Müsavat" fırkasının sağdan ve soldan gelen mu
halifleri, içeri ve dışarı düşmanları ne derlerse de
sinler, tarih çelik üzerinde tereddütsüz olarak şu ha
kikatleri hekkedecektir: 

Aziz ve mukaddes yurdumuz Azerbaycanın ilk 
defa milli istiklal ve milll hakimiyet bayrağını yük
selten, ona müstakil milli devlet hayatı yaşatan, onu 
milli ve medeni bir varlık olarak cihan milletlerine 
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tanıtan ve Azerbaycan mes'elesini milletlerarası 

mes'eleleri sırasına sokan ,Müsavat" fırkası olmu
.ştur! ... 

Rus imperyalistleri (kızılları, karaları ve akları) 
,Müsavat"ı, Kafkasya ile Azerbaycanı Rusyadan 
ayırmış olmakla itharn ederler ki çok doğrudur. 
,Müsavat"ın yalnız Azerbaycan mıkyasında değil, 

bütün Kafkasya ölçüsünde oynadığı rol mühimdir. 
Onun israrı ile idi ki 1917 Nisanında Bakılda toplanan 
,Kafkasya İslam Kurultayı" Rusyanın milli devletle
re parçalanması kararını aldı. Ve gene onun hararetli 
müdafaa ve israrlı talebile idi ki, Maverayi Kafkasya 
,Seymi" 1918-in Nisanında Kafkasyanın Rusyadan 
ayrı müstakil bir devlet olduğuna karar verdi. 

,Müsavat"ın tarihi hizmetleri bunlarla bitmez. 
Onun bir de bütün Türk dünyası ölçüsünde hizme
tleri vardır. ,Müsavat", siyasi türkçülüğü ilk defa 
program haline koyan ve esir Türklerin hürriyet ve 
istiklallarmı taleb eden ilk Türk fırkasıdır. 

,Müsavat" Rusya esiri türklerin siyasi istiklalları 

prensipini ilk defa vaz 'eden, onu 1917-nin Mayısında 
Moskva'da toplanan Rus esiri türkler konğrasında 
milliyet ve türklügü inkar eden fırkalara karşı mu
vaffakiyetle müdafaa eden ve bu prensipi kabul et
tirmekle mahkum türklerin çoktan başlamış olan 
milli hareketlerine yeni istikamet veren yegane fır
kadır. 

,Müsavat", milliyetçiliği, istiklalçılığı, halkçılığı ve 
cumhuriyetciliği ile bütün islam şarkında ilk teşekkül 
eden avrupai bir fırkadır. İslam şarkmda , Müsavat"
tan evvel hiç bir fırka olmamıştır ki, ,ümmetçilik" 
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He ,,milliyetçiliği" böyle ideal bir surette tefrik ve 
telif ede bilsin. 

Rusya esiri Türkler içinde dahi harsi milliyetçiligi, 
ona karşı çıkan siyasi milliyetçilik ile tefik ederek, 
siyasi istiklal ve milli devlet olmadan, esir Türklerin 
harslarım muhafaza ve inkişaf ettiremiyeceklerini 
ileri süren yalnız ,Müsavat" olmuştur. ,Müsavat"m 
ileri sürdüğü ve üzerinde israr eylediği, sağdan ve 
soldan şiddetli hücumlara maruz kalan bu tezini ha
disat kısa bir zamanda doğru çıkarmıştır. Acı tecrÜ·· 
beler gösterdi ki, milli hürriyet ve milli istiklale ma
lik olmıyan milletierin milli varlık ve milli kültür
lerini koruyub inkişaf ettirmeleri imkan haricin
dedir. 

Bu hususta ,Müsavat"a hücum eden sağ unsurla
rın, rus liberallarının inayetlerine, merhamet ve ilti
fatlarına güvenen siyasetleri nasıl iflas etti ise, rus 
demokratiyasına ve rus proletaryasına inananlar da 
öyle iflas ettiler. Vaktile ,Müsavat"a birer düşman 
kesilen ,sağ" ve mürteci unsurlarla Marksdan ilham 
alan ve rus nihilizminin tesirinde bulunan sollar, de
rin sukutu hayale uğradılar. 
Yalnız ,Müsavat"dır ki temsil ettiği büyük milli 

mefkurenin manevi zaferini haklı bir gururla tes'icl 
ede bilmektedir. 

Sovyet istilası altında inleyen vatanda milli dil, 
milli edebiyat, milli san'at, milli maarif, milli tarih, 
milli iktisad, milli ahlak, milli hukuk ve milli isti
kUıl sahasında rusluğa ve ruslaştırmaya karşı ken
disini gösteren, milli mukavemet ve muhalefetiere 
sadece ,Müsavatçılık" unvanı verilmektedir. İstila 
altında inleyen Azerbaycanda rusun siyasi hakimi-
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yetine, askeri istilasına, iktisadi istismarına karşı ge
len, hürriyet ve istiklal talebini ortaya sürenlere 
,Müsavatçı" adı verilmekte ve bu adla tevkif, sür
,ğün ve idam edilmektedirler. Köylünün hürriyet ve 
mülkiyetini taleb edenler, arnelenin bir köle gibi ça
ltştırılmamasını istiyenler bugün ,Müsavatçılıkla,. 

itharn olunmaktadır. 
Bu da sebepsiz değildir. 
Milliyeti, milli değerleri ve bunlar narnma vacib ve 

elzem olan milli · hürriyet ve istikHUi inkar eden şe
riatçilerle, başka motiflerle gene yani kıymetleri red
deden marksistler, bu hareket ve hadiselerde hesaba 
katılacak kuvvetler değildirler. Onlar istila hükume
tinin pozisyonunu takviye eden unsurlardır. ,Müsa
vatçılık" ise milli bir ideolojidir. Milletin bütün fi~ 

kirlerini, duygularını, ihtiyaclarını toplu bir halde 
intizama salmış, bir küll, bir vahdet haline getirmiş, 
milletin manevi birliğini temin edebiimiş milli bir 
mefkuredir. Bu mefkure milli hayat, milli mukadde
rat ile alakadar her sahada kendisini gösterecektir. 
,Müsavatçılık" geçici bir kombinezon için tesadüfi 
insanların yaptıkları muvakkat bir teşekkülün temel
siz bir programı değildir. 

Milletin vicdanından doğan ve ona hitab eden 
,Müsavatçılık", milleti birleştiren, onun manevi te
sanüdünü temin eden, milletin fertleri arasında, fi
kirlerde, duygularda, kanaatlarda, itikatlarda bir 
vahdet ve muvazenet vücude getiren bir kuvvet ol
duğu için sarsılmıyan esaslı, içtimai ve ruhi bir te
mele dayanıyor. ,Müsavatçılık" artık bir fırkanın 
ideolojisi şeklinden çıkmış, bir milletin milli imanı, 
milli dini şekline girmiştir. Bu imanın, bu dinin ar-
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tık saYJları hesaba gelmiyen mazlfunları, fedaileri ve 
şehitleri vardır. 

Bu iman, ,Müsavatçı" denilen bir milli mürninler 
nesli vücude getirmiştir. Millyet ve hürriyet aşkile 
yanan bu imanlı nesil, milli mefktı.renin tahakkuku 
uğrundaki savaşlarında tarihte emsali görülmiyen 
kahramanlık, azim, sehat ve metanet numuneleri, ce
saret ve hemaset dastanları yaratıyorlar. 

Milli mefkure ve iman kuvvetinin, milliyet ve hür
riyet aşkının ne harıkalar yaratacak kuvvet olduğu
na birer canlı delil teşkil eden bu kahramanlıklar 
,Müsavatçılık" denilen Azerbaycan milli mefkure
ciliğinin, milletin iliğine kadar işlemiş bir iman oldu
ğuna alamettir. 

Bu imanın teessüsünde, bu milli mefkurenin tan
ziminde ve bu uğurdaki savaşın gidişinde yolbaşçılik 
rolunu oynıyan ,Müsavat" fırkası elbette ki artık 

yalnız ,milli" ve ,millieytçi" bir fırka halinden, sı

nıf, meslek ve zümre farkı gözetmeden, milletin heyeti 
umumiyesinin hürriyet, refah ve saadetini, istiklıU ve 
hakimiyetini gaye edinmiş bir ,millet fırkası" hali
ne gelmiş demektir. Binaenleyh, milletimize hürriyet 
ve istikliH, refah ve saadet yolu açmış, ona kurtuluş 
hedefini göstermiş olan ,Müsavat", milli tarihimizin 
mes'ud bir hadisesidir. Bu mes'ud hadisenin doğuş, 
kuruluş ve savaş tarihini bilmek, bu şanlı istiklal sa
vaşını devam ettiren ve yakın istikbalde kurulacağı 
muhakkak olan milli devleti idare edecek bugünkü 
ve gelecek nesillere çok lazımdır. Milli idealın nesil
den nesle geçmesi ve Azerbaycan milli istiklalinin 
kurulub dünya durdukca yaşaması için yeni neslin 
muhtac olduğu terbiye bakımından dahi bu tarihe 
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• ihtiyac vardır. Fakat, bu tarihten bahsetmeden ona 
takaddüm eden hadiselere temas etmek icab ede
cektir. 

,Müsavat" bugün milli bir hareket yaratan ve milli 
bir devlet kuran bir ,sebeb"dir. Fakat, ,sebeb" olma
dan ,Müsavat" kendisi de bir sebebin ,eseri" idi. 
Yani onu da meydana getiren bir ,sebeb" ve o ,se
beb"in de bir müsebbibi olmuştur. Tarihi hadiseler, 
birbirinden ayrılması imkansız olan bir zincir halka
sı teşkil ederler. Bugünkü hadiseyi yaratan dünkü ve 
dünkünü yaratan da uzak bir hadisedir. Binaenaleyh 
bugünkü hadiselerin manasını anlamak i~in onlara 
takaddüm eden hadiselere de el atmak l:hımdır. 
,Müsavat"a takaddilin eden Türk harsi milliyetçiliği, 
,Müsavat"ın kurduğu siyasi milliyetçilik ... istikHHcı
lık ... Azerbaycançılık! ... Şüphesiz ki bu fikirler top
tan ve birden doğmuş değildir. ,Müsavat" fırkastna 
takaddüm eden bir asırlık Rusya istilası altındaki sa
vaşı ve bu savaşın cereyan ettiği salıelerdeki fikri, 
harsi ve siyasi hareketlerin tarihini araştırdığımız za
man, milletimizin her yerde ve daima kendi parlak 
tarihi geçmişinden ve zengin kültür hazinesinden 
kuvvet ve ilham aldığını görmüş olacağız. Büyük Fi
zulinin ,dikenden" ,gül" çıkarmak suretile Türk şiir 
ve edebiyatında açtığı ,nevbahar"ın saçtığı rayihalar 
Azerbaycanda bütün letafetile duyulmakta idi. Şuur
lu bir Türk millieytçisi sıfatile hareket eden Fizull
nin dehasi Azerbaycanın edebi varlığı üzerinde 
19-nci asrın sonlarına kadar - dört asır - varlığını 

göstermiştir. 

,Her kavım ve hatta her kabile, diğer kavim ve 
kabUelere karşı daima kendi hususiyetini hissetmiş 
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ve eskeriya kendi tefevvukunu iddia eylemiştir. Bu 
his ve i.ddia, zannederim ki milliyet fikrinin insiyaki 
bir mebdeidir. Türk kavım ve kabilelerinde bu his ve 
iddianın her zaman mevcud olduğunu hiç korkma
dan tasdik edebiliriz. Lakin bahsımızın mevzuu olan 
milliyet fikri, bu his ve iddianın çok mütekamil bir 
safhasıdır. Kabile ve kavmiyet hissinin, milliyet fikri 
derecesjne yükselmesi, şarkta değil, garpte vukua 
gelmiştir. Avrupa kavimleri, bir çok amill~rin tesiri 
altında, hususile 15-nci asırdan itibaren, milliyet mev
zuunu işliyerek, nihayet 19-ncu asır ortalarına do
ğru, bugün anladıgımız manada milliyet fikrini tayin 
ettiler ... " 

, ... Fikrin Avrupadan gelmiş olmasına göre, Avrupa 
ile en çok temas ve münasebatı olan, Avrupa me"
deniyetinden en çok feyiz almaya başlıyan Türk ka
vimlerinin, diğerlerinden daha evvel bu fikirle isti:.. 
nas etmiş olmaları icab eder. Bu şeraiti haiz Türk ka
vimleri, eskiden Osmanlı Türkleri denilen garb Türk
leriyle Kırım Türkleri ve şimal TürklerininEdil hav
zasında yaşayan aksarnı ile Kafkasyada sakin Azeri 
Türkleridir. Filvaki, 19-ncu asrın sonlarına doğru, 
Türklerin bu dört körnesinin dördünde de milliyet fi
krinin tezahür ederek intişar eylemekte olduğunu 
görüyoruz". 1) 

Bu suretle, !stanbul, Bahçesaray, Kazan ile yan
yana ve mütekabilen müteessir olarak yürüyen yeni 
Azerbaycan milli hareketinde Alıund-zade Mirza Fe
thali ile Hasan Bey Zerdabiden, Kırımlı İsmail Bey-

1) Akçura Oğlu Yusuf.- ,Türklük fikri, türkcillük ce
reyam, Türk Ocakları" - ,Türk Yılı". ıstanbul 1928. Sa
hile 290-291. 
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den başlamış Ali Bey Hüseyin-zade, Ahmed Ağa 

oğlu ve Resul-zade Mehmed Emin Beye kadar her
kesin bir hisseyi iştiraki vardır. Yalnız şu farkla ki 
bu sonuncu, umumi bir haleti ruhiye şeklinden içti
mai bir cereyan şekline giren ve tebellür ederek 
milli-içtimai. bir ideoloji mahiyetini kesbeden milli
yetçiliğimizi formüle ederek bir sisteme sokmuş, bir 
program haline koymuş, onu devlet teşkilatı halinde 
ebedileştirmek için taazzuv ettirmiş, onu istiklal bey
annamesile devlet teşkilatının temeli yapmıştır. De
mek ki, , Müsavat" tarihi, kendisinden evvelki siyasi 
ve içtimai tarihimizle sıkı surette baglı ve o tarihin 
müteşekkil bir surette devamı demektir. 

Ve şüphe yoktur ki, bundan sonra dahi böyle, kırıl
maz bir zincir halkaları gibi birbirine baglı bir su
rette, devir ler devirlerle, · merhaleler merhalelerle 
bağlı olarak yürüyecektir. Ve her merhalede milli 
hareketimiz bir az daha inkişaf ve tekamül edecek, 
yükselib kuvvetlenecektir. Bu tabii tekamül seyrinin 
istikametini değişrnek emelile ortaya giren enğelleri, 

hiç şüphe yoktur ki, milletimizin demir iradesi mey
dandan kaldırarak sarsılmayan adımlarla yolunda 
devam edecektir. Ve gene şüphe yoktur ki, her mer
haleye hakim olan şiar , Müsavat" şiari , hakim olan 
ideoloji ,Müsavatçılık" olacaktır. 

Çünkü: 
,Bundan sonra müstakil ve milli Azerbaycanın 

mukadderatını, sevki tarihle, idareye memur olacak 
fırkanın adı , Müsavat" olmıya bilir, fakat o fırkanın 
,Müsavatçı" olması zaruridir". 2) 

2) Resul-zade Mehmed Emin. - , Azerbaycan tesekkii-
lünde , Müsavat". Bak(l. 1920. ' 



Çünkü ,Müsavatçılık", kaydettiğimiz gibi, milliyet
çilik - tükçülük, vatançılık, - Azerbayrançılık, 

milli devletçilik - istiklalcılık, halkcılık - cumhu
riyetçilik demektir. Her milli fırka gibi, ,Müsavat" 
milletin, bu prensipiere inanan ve onların tahakkuku 
için can verrneğe hazır, mürrevver ve idealist kuvve
tlerini kendi bayrağı altında birleştirmiştir. ,Müsa
vat" presipierine dyanmıyan bir fırkanın Azerbay
canı müstakil, milli bir devlet halinde yaşatması ve 
Azerbaycan Türkünü mes 'ud etmesi imkan haricin
dedir .. . 

ttiraf ediyoruz ki, böyle bir fırkanın tarihini yaz
mak fikri karşısında titriyoruz. Çünkü yurttan uzak 
ve mahez ve vesaikin kiffıyetsizliği içinde bu tarihin 
yazılması zordur. Zordur, çünkü her fırkanın tarihi 
gibi ,Müsavat" fırkasının tarihi dahi, tarihi büyük 
idealların tahakkuku için vuruşan idealistler ordus
nun savaş tarihi demektir. Her savaş tarihinde ise 
zafer ve mağlubiyetler v::ırdı.r. Ve her zaferle mağlu
biyetin içtimai, siyasi, askeri, maddi ve manevi sebe
pleri vardır. Bunları bilmek ve meydana çıkarmak 
için vuruş ordusunun t::ıktik, manevra ve stratejisin
den başka, bilinecek daha çok şeyler lazımdır. 

Bununla birlikte, bir taraftan şimdiye kadar daha 
yazılmamış olan, fakat yapılmış ve yapılmakta de
vam eden bir fırka tarihinin yazılması hususunda fır
kaçı arkadaşların israri, diğer taraftan geçirmiş ol
duğumuz savaş yolunu hulasa etmek suretile fırka
mızın parlak hedefe doğru devam ettirdiği yürüyü
şün büyüklüğü, genişliği, derinliği ve tarihi mes'uli
yeti hakkında umumi bir fikir uyandırmak için tec
rübe yapmak hevesile bu eseri yazmağa cesaret ettik. 
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Muhaciret hayatında, mahdud mahez ve vesikalara 
dayanarak meydana getirilmiş olan bu eserin nok
sanlı olacağını müdrüküz. Fakat bundan daha mü
kemmel ve daha ihatelisi meydana gelinceye kadar 
bu eserin mevcud boşluğu doldurmaya yarayacağı 
ümidile, bilhassa Müsavatçı arkadaşlardan kusurla
rıının bağışlanmasını dilerim. 

Mirza-Bala 

2.2 



G Ri S 
' 

Çarlık Rusyası 19-ncu asrın başında Azerbaycanı 

istilaya girişdiği zaman karşısında, sözün asri mana
sında milli birliğini anlamış bütün halinde bir Azer
baycan değil, birbirinin mukadderatına lakayd han
lıklardan ibaret zayif bir memleket bulmuştu. Fakat, 
bu derebeylik yalnız Azerbaycana mahsus olmayıb 
komşu memleketler dahi ayni feodalizm devrini yaşa
makta idiler. Yalnız aradaki fark şu idi ki, Azerbay
can derebeylikten evvel asırlar uzunu devam eden 
siyasi-devleti bir birlik hayatını dahi yaşamış oldu
gunu hatırlıyordu. Bu zenğin siyasi geçmişle yan-ya
na Azerbaycan beş-altı asırlık koca bir edebiyata, 
maddi ve manevi bir medeniyete malikti. 

Kür ve Aras boylarındaki suvarma sisteminin ta
rihi, Moğollar devrinden bile çok evvellere dayanı
yordu. Memleketin her tarafında ziraat, ticaret, sa
nayi, edebiyat, san 'at ve fikir hayatı inkişaf etmişti. 
Ruslar Azerbaycana girdikleri zaman Gencede 400-e 
yakın ipek fabrikası, cam ve şişe imalathaneleri, de
mir eriten ocaklar, Şeki, Şirvan ve Bakuda ipekçilik, 
tokumacılık, halıcılık, neft sanayü, ticaret müessese-
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leri, Hazer ve Kür havzalarında balıkçılık, Hazer de
nizinde gemiçilik bulmuşlardı. Azerbaycan Şarkla 
Garbın ticaret merkezi halinde idi. Coğrafi vaz'iyeti, 
topografik kuruluşu ve iklimi şeraiti birleşik ve to
plu hayatı icab ettiren Azerbaycan erazisi üzerinde 
bu medeni geçmişi devam ettiren hanlıkların birbi
rine uzun müddet yabancı kalmaları imkfmsızdı. Na
dirin futuhatına karşı şiddet ve muvaffakiyetle çar 
pışmış olan bu hanlıklar, bir aralık birleşrnek teşeb
büsünde dahi bulunmuş ve onu, Baku da dahil olmak 
üzre, Şirvan-Şeki birliği halinde kısmen tatbike dahi 
muvaffak olmuşlardı. Bu hanlıklar ruslarla Kacar
lara karşı dahi ayni mukavemeti göstermiş, fakat 
18-nci asrın sonlarında şimalden ve cenubdan gelen 
istila dalğaları bu hanlıkların birleşme işini akim bı
rakmıştı. 

Bununla beraber, parça-parça halinde bile Rusyayi 
30 yıl meşğul eden Azerbaycan, müstevli Rusyadan 
medeni seviye itibarile çok yüksek idi. Hele içtimai, 
iktisadi ve hukuki münasebat, ferdin-insanın hukuki 
vaz'iyeti bakımından Azerbaycan Rusya ile kıyas 
edilmiyecek derecede yüksek bulunuyordu. 

Rusyada o zaman ve ta 1861-e kadar resmen, za
manımıza kadar ise filen kölelik rejimi cari olub, her 
bir hak ve hukuktan mahrum bulunan köylü, pazar
da bir eşya gibi satılıyordu. 19-ncu asrın Rusya gaze
telerinde ve resmi ceridelerinde bol-bol şöyle ilanlar 
okuyordunuz: 
,Eskimiş bir araba ile iki gene kız satılıktır. Gene 

ve sağlam olan kızlar dokumacılık dahi bilirler. Te
crübe için bakmak mümkündür". 

Ve bu, Fransa inkiUıbı idelerinin ve Hukuku Be-

24 



şer Beyannamesi prensiplerinin bütün dünyaya yay
ıldığı bir devirde oluyordu. Halbuki Azerbaycanda, 
gerek büyük Cenğizin Yasasından kabn milli, gerek
se Kur'anın tesirile dini an'ane hükmüne teb'an ,Türk 
köle olamazdı" ve köle azad etmek savab addolunu
yordu... Toprak Tanrının olub, mülkiyeti hükümda
rm şahsında devlete aiddi. Vatandaşlar serbestce to
prağı tasarruf eder ve buna makahil beyler vasıtasile 
hana muayyen verğiler verirlerdi. Köylü ile han ara
sında vasıta rolunu oynayan ,bey" zümresi mülkiyet 
hakkını haiz olmadığı gibi bu vasıtacılık vazifesini 
veraseten eviadına terketmek hakkını dahi haiz de
ğildi. Han her beyden sonra bu vazifeye başkasım 
memur ede bildigi gibi, bir beyi azl ve yerine başka
sını tayin etmek hakkına da malikti. 

Ruslar geldikten sonra vaz'iyet büsbütün değişti. 

Onlar harb esna~.Lnda öldüremedikleri veyahud sul
hen teslim olmuş hanları ve onların eviadını birer 
hiyle ile Rusyaya sürüb meydandaı. kaldırdılar. Ayni 
zamanda bey ve ağa gibi zümreleri de idare hakkın
dan mahrum edib toprağı köylünün mülkiyet ve ta
sarrufuna da vermediler. Fakat bu vaz'iyet uzun sü
remezdi. Çarlık için dayanacak içıiınai bir zümreye 
ihtiyac vardı. Halbuki çarlık ağa ve bey zümresine 
dahi itimad etmiyordu. Rusyanın, bu v<>z'iyetten çık
mak için Azerbaycana gönderdiği tc.hkikat heyetleri 
muhtelif yollar teklif ettiler. Bunların en şayanı ka
bulu Azerbaycana rus mülkedarlan ile rus krepost
noy (köle) köylülerini göçürüb hanlardan zabtedilmiş 
yerlerde oturtmaktı. Fakat Azerbaycanı iyi tanıyan 
maru.f Paskeviç bu teklifi Rusya için çok tehlikeli 
bulmuştu. Onun, bu teklif üzerine vaki olan reyine 
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göre, hakim ve fatih rus milletine mensub rus köylü
sünün esir ve köle vaz'iyeti, serbest yaşayau Azer
baycan köylüsü yanmda gülüne görünecek ve rus 
çarlığınm dayandığı rus mülkedarları için korkulu 
bir vaz'iyet ihdas edecekti. Bu vaz'iyet karşı

sında Rusya Azerbaycanı ta 1840-nci yıllara ka
dar hususi bir rejimle · idare etti. Yani han
lar devrinin usulu idaresi muvakkaten ibka edildi, 
yalnız hanlarm yerinde rus askerl: kıtaat kumandan
ları oturuyordu. Bitaraf Avrupa seyyahlarmm şeha
detine göre bu ,kumandan"larm zulmü, cebir ve vah
şetleri yalnız Türk ve müslüman ahalisini değil, er
meni halkını da protestoya sevketmişti. Ahali rus 
idaresine ve rus hakimiyetme karşı isyan bayragı 
açmıştı. Rusya Azerbaycanda artık muayyen bir isti
nadgah, itimad edecek hakim bir zümre bulmak mec
buriyeti karşısında bulunuyordu. 3 ) 

1846 fermanile çarlık ,han, bey ve ağalardan" iba
ret bir mülkedar sınfı yaratti ve toprağı onların mül
kiyetine verdiği gibi köylüyü de ,mülkedar teb'ası" 
ilan etti. 1847 fermanİ ise, her 10 aileden bir erkek ve 
her 15 aileden bir kız olmak üzre mülkedara insan 
verğisi dahi verilmeli oldu. Bundan başka köylü mül
kedarın yerini bedava olarak ekecek, biçecek ve bu 
mahsulünü evinde ona teslim edecekti. Yeni aristo
krasİ smfl, bu imtiyaziara mukabil rus çarma elde 
silah olarak canla başla hizmete hazır bulunacaklar
dı. Fakat bu yeni sınıf, Güreüstanda Tavadların ye
rini tutan ,aznavurlara" verilmiş zümre teşkilatı 

8) ,Rusya çarizminin Azerbaycanda müstemlike siya
seti". Arşiv dokumanlar mecmuasının birinci kısmı. Moskva 
1936. S. S. S. R İlimler Akademisi neşriyatı. 
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yapmak hakkını haiz değillerdi. Bunlar, birleşik ve 
müteşekkil bir halde değil, münferiden çara hizmet 
edeceklerdi. Bu suretle milletin hayatında az-çok rol 
oynaya bicelek hakim zümreler meydandan }{aldırıl
ınış, hanlar ve orduları mahvedilmiş, milletten asker 
toplamamak suretile askeri ruhun ve an'anenin unu
tulması temin edilmiş, hiç bir içtimai ve siyasi hakla
ra malik olmıyan beyler birer kapu kulu vaz'iyetine 
getirilmiş, köylü kölelik rejimine tabi tutulub üze
rinde çalıştığı toprağı para mukabilinde almak hak
kından bile mahrum edilmişti. 

1861-de ilan edilen köylülerin azadlık kanunu A:zer
baycana tatbik edilmediğinden bu vaz'iyet ta 1918 se
nesi, Azerbaycan istiklalinin ilanma kadar olduğu 
gibi devam etmiştir. Vaktile ilim, edebiyat ve san'at 
ocağı olan hanların sarayları dağıldığından ve yeni 
,mülkedar11 zümresi gerek seviye ve seciye, gerekse 
salahiyet ve imkan itibarile çok aşagı derecede bu
lunduğu için kültür ve fikir hayatı ternamile sönmüş
tü. Millet yeni içtimai bir zümrenin yetişmesini be
klemeli idi. Bu da, 19-ncu asrın sonu ile 20-nci asrın 
başlarında vücude gelen yeni sanayi burjuazisi ve 
avrupai münevver zümresi oldu. Mirza Fethali ile 
Hasan Beyin açtıkları milli uyanış devri, harsi milli
yetçilik hareketi, bu zümrenin kurulub kuvvetlenme
sine kadar çok ağır ve hatta muvaffakiyetsiz yürü
müştü. Halbuki yeni sermayedar zümrenin meydana 
gelmesi ve bu zümrenin ecnebi sermayedarlarla re
kabeti, yeni münevver zümrenin açılıb yayılmasına 
ve onların sayesinde maarif ve hars hareketinin avru
pai esaslar üzerinde inkişafına imkan veriyordu. 
1905-den sonra div adımlarile Herilerneğe başlayan 
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mekteb, maarif, matbuat, edebiyat, san'at, tiyatro v. s. 
gibi milli hars hareketi yeni sermayedar sınfının 

maddi yardımlarile mümkün oluyordu. 
Fakat bu yeni sınfı meydana getiren de Rusya de

ğildi. Rusya, hayatın her sahasında olduğu gibi ikti
sadiyatta ve onun sanayi ve ticaret kısmında dahi 
Azerbaycana yeni hiç bir şey getirmemişti. Bakunun 
işgalinden sonra neft ocaklarını ve istihsah hanlık 
devri usulünde tam 1872-ye kadar idarede devam 
eden Rusya, o vakta kadar mevcud olan sanayi erba
bını ortadan kaldırmış ve neft ocaklarını müsadere 
etmişti. Bütün hasılatını eskisi gibi şark memleketle · 
rine ihrac eden Baku neft sanayii, bu yüzden perişan 
bir hale gelmişti. 1872-de çarlık Rusya hususi mülki
yeti kabul ve ecnebi sermayesinin duhuline müsaade 
eylemiş, bu sayede Bakılda yeni asri sanayi kurul
muştu. Bu seretle Ruyanın gelişi Azerbaycanın her 
sahasında olduğu gibi sanayi ve ticaret sahalarmda 
dahi bir durgunluk hasıl etmiş, mevcud burjuazi 
zümresini öldürmüştü. ,Rusya, 19-ncu asrın ortala· 
rına doğru Azerbaycanda siyasi istilasını şekillPştir

meğe muvaffak olmuşsa da iktisadi hakimiyetini cari 
kılamamıştır". 4 ) 

,Rusyada tahaddüs eden yeni siysi-içtimai şerait 

tesiri altında neft erazisi hususi ellere verildikten ve 
bilhassa Avrupa kapitalı Bakuya girdikten sonradır 
ki neft sanayii canlanmış ve yeni sanayi burjuazisj 
doğmağa başlamıştır'·. 

Her bir sanayi burjuazisi gibi asri teknikaya daya-

4) ,,Azerbaycanskoye neftiyanoye hozyaystvo" mecmua
sında (Bakü 1935. Nr. 12) A.Mehmedovun makalesi. 
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nan ve müthiş rakiplerile savaşında muvaffak olmak 
için, tabiatı itibarile terakkiperver olan bu zümrenin, 
milletin uyanması, birleşmesi ve yükselmesi için çar
pışan yeni münevver zümre tarafını iltizam edece
ğini beklemek tabii idi. 

Yeni münevver zümre, milletin yükselmesine ve 
milli varlığını korumasına yarayacak yeni hayat ve 
yeni içtimai münasebat tarzını konırnak için eski mü
nasebatı içtimaiyeyi yıkmak isteyen milliyetçi idea
list kadrosu idi. 19-ncu asrın ortalarından itibaren 
savaşa atılıb az müddet sonra bize asrileşmiş bir ede
biyat, matbuat, san'at, tiyatro, asri mekteb ve maarif 
veren harsi milliyetçi idealist kadro, orta asırlarm 
skolastik, çürük ve milli varlığı tehdid eden eski 
müessesatı içtimaiyenin cahil ve müteassıb mümes
sillerinin din perdesi altında anCıd mukavemetlerine 
maruz kalmışlardı ve bu cahil ve mütaassıb muha
fazakar gayrı milli zümreyi Rusya bütün vesait ve 
imkanlarile himaye ve takviye ediyordu. 

ldealist zümre bu kara kuvvetlerin birleşik muka
vemetlerini kıracak, eski müessesatı yıkarak yeni 
hayat tarzlarını kuracaktı. tdealist zümrenin muvaf
fakiyetleri arttıkca ve mütaassıb ve cahil muhafaza
kar zümre mağlubiyetten mağlubiyete uğradıkca, 
Rusyanın eskileri himaye siyaseti daha ziyade artı
yordu. Ve buna mütenasiben de münevver zümrenin 
taktiki gittikce siyasileşrneğe başlıyordu. 

ldealistler milli varlığı koruyub yaşatmak için asri 
medeniyete kavuşmayı, milli dil, edebiyat, san'at, 
matbuat v. s.-yi yükseltmeyi ileri sürmekte idiler. 
Onlar açık biliyorlardı ki milli hars ve milli husu
siyetlerini korumaya muvaffak olmıyan bir millet 



ölüme mahkfımdur. Softalar ve mütaassıb cahiller 
bunu anlamıyorlardı. Çarlık da bu cahilleri himaye 
ediyordu. Binaenaleyh ilk önce neden başlamalı idi? 
Veyahud dahili muhafazakarlada mücadele yapma
kla beraber çarlığa karşı dahi bir cephe açınalımı idi, 
ya açmamalımı idi? !şte 20-nci asrın başında idealist
ler grupunu ikiye ayıran, bu vaz'iyet olmuştu. Ve bu
nun neticesinde rus Uberalleri]e giden terakkiperver 
zümre, rus ihtilcllcilerile giden ihtilalci genelik gibi 
iki içtimai hızıb meydana gelmişti. 

Mamafi her iki hızıb 19-ncu asrın idealistleri tara
fından vazolunmuş milliyetçilik prensiplerine sada
katta ortak idiler. 

Devrinin en mü nevver adamı olu b 18-nci asır Av
rupası terakkiçileriııin idelerile meydana çikan Mirza 
Fethali bütün Türk ve islam dünyasmda ilk defa ola
rak piyesçilik mektebi tesis etmeğe, yalnız milli har
sm temellerinden en mühimmi olan dil ve edebiyatı
mıza hizmet etmiş değildi. O, ayni zamanda yeni 
avrupai ideler vaz'ediyor, eski içtimai münasebatı ve 
tarzı hayatı tenkid ederek, milli yükselişe mani olan 
teşkilatı vuruyor, baltalıyordu. En mühimi ise bu 
tarz edebiyat doğrudan doğruya halka müracaat edi
yor, geniş halk kitlesinin gözünü açıyordu. O, bu su
retle, tiyatro gibi yeni harsi bir müssese yaratmiş 
oluyordu. 

Mirza Fethali bunlarla da kalmıyor. Milli harsın daha 
sür'atle yükselmesi ve milletin daha çabuk ilerilernesi 
için arab harflerini tenkid ederek yeni alfabe tanzim 
ediyor ve bunu kabul ettirmek için İstanbul ve Ta
hrana kadar gidiyordu. Mirza Fethalinin, kendi hatı-
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ratında yazdığı şu sözler, alfabe isialıma ne kadar 
büyük ehemmiyet verdiğini göstermektedir: 

,1856-nci miladi yılda ben müslüman alfabesinin 
islahı fikrine düştüm. Bunun için İstanbul ve Tahra
na gitmek lazım geldi. Bir çok müzakereler ettik. 
Heyhat, müslüman rüesası alfabelerini değişecek gibi 
değiller! Halbuki bu, her şeyden daha vacib ve daha 
mukaddemdir". 

Mirza Fethaliyi takib eden Hasan Bey Zerdahi 
yüksek avrupai tahsilini bitirdikten sonra Bakuya 
dönerek bin-bir müşkülatla 1875-de türkce ilk mat
haayı ve bütün Rusyada ,Ekinçi" adında türkce ilk 
gazeteyi kurdu. A vrupai manada o ilk Azerbaycanlı 
muallim, Mirza Fethalinin eserlerini temsil eden ilk 
tiyatro müessisi, ilk muharrir, ilk cemiyeti hayriye 
hanisi ve ilk cemaat hadimi idi. 

Darvinin ,Stuggle for Life" düstüruna çok kıyınet 
veren ve ,yaşamak için kavğa"yı ,zindeganlık cenği" 
diye tercüme eden Hasan Bey bütün makalelerinde 
onu tekrar ederelr. milletimizin bu yaşayış kavğasın
da mağlub olmaması için asri medeniyeti almasını, 
avrupai tarzda, usulu cedid metodu ile mektepler aç
masmı teklif etmekte idi. Hasan Bey şuna kani idi 
ki, avrupai medeniyeti ve maarif sistemini alamazsak 
komşulanmızın esiri olarak kalacağız ve mahvolub 
gideceğiz. 

Hasan Bey avrupa! maaı·ü sisteminin ve terbiye 
usulünün ve alelumum Avrupa medeniyetinin ana 
dılinde alınmasını ileri süren ilk mütefek:kirimizdir. 
O, bir milletin yalnız öz dilinde yaşayıb ilerileye 
bileceğine kanidir. ,tlmin mekteplerde, hatta gim
naziyumlarda ana dilinde yapılmasını isteyen Hasan 
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Bey" millete asri mektepler tesisini, asri metotlarla 
asri ilimleri havi ana dilinde kitaplar ve eserler ne
şrini teklif ediyor. 

,Ekinçi"nin 26. 9. 1876 tarihli nushasında ise Türk 
dillerinin birleştirilmesi fikrini vaz 'etmiştir. Hasan 
Bey bunlardan başka hürriyet fikrini meydana at
mıştır. Hasan Bey'e göre ,Mağrib zeminde" hürriyet 
cari olduğu için medeniyet inkişaf etmiştir . Bizim 
,Meşrik zeminde" ise hürriyet yoktur. Hasan Bey 
ailede, hayatta ve siyasette tahakküm ve esaret reji
mi cari olmasından müştekidir. O, çocuğu babasının , 

karıyı kocasının, nökeri ağasınm, reyeti padişahın 
esaretinden halas etmek taraftarıdır, ve böyle bir re
jime tahammül ettiğimize hayret ediyor. 

Hasan Bey'deki fikirleri Kırımlı Gaspıralı !smail 
Beyde dahi görüyoruz. 1883-de intişara başlayıb, ve
fatından sonra ta bolşevik ihtilaline kadar devam eden 
,Tercüman" gazetesinde ve ondan evvelki eserlerin
de !smail Bey bütün Türkleri bir kül halinde alıyor. 
Ve onları ortak ve temiz bir dil etrafında birleştirmek 
istiyordu. Onun için de ,Tercüman"ı bütün Türkle
rin anladığı ortak ve temiz türkce ile neşrediyordu. 
O da, Zerdahi Hasan Bey gibi ,millete kendi dilinde 
ilim vermek, Avrupa ulum maarifini, hüner ve sa·
nayiini iktisab ettirmekten bahsetti. Bunun için mil
letin çocuklarını okutmak, çabuk, kolay ve ulumu 
hazire ruhunda okutmak H1zımdı. Buradan bütün şi
mal Türklüğüne yayılan ,usulfı cedid" mektebi 
doğdu" . ro ) 

11) Akcura Oğlu Yusuf. - , Türk Yılı". ıstanbul 1928. 
Sahile 342. 
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İsmail Beyin usulfı cedid cereyanı az zamanda, 
,Tercüman" sayesinde Kırım hudutlarını aşarak, 

Edil-Uralda, Türküstanda, Azerbaycanda, Şimall 
Kafkasyada, hatta Rusya hudutlarını aşarak tran, 
Çin ve Hindistanda kenclisine büyük bir taraftar bul
du. Türklüğü bir kül olarak aldığı için ortak ve temiz 
türkce yazan !smail Bey, daha 1881-de rusca olarak 
neşrettiği ,Rusya müslümanları" adlı eserinde diyor
du ki: 

,Asya ve Avrupanm bir kısmında sakin büyük bir 
millet, Türk - Tatar milleti var. Bu millet parça-par~ 
ça, dağınık, zayif; bu millet diğer milletiere nisbeten 
ilim ve marifetce, servet ve medeniyetce pek geride 
kalmıştır". 

,Böyle devam ederse, 
ınucibince mahvolacak, 
yutulacaktır ... " 

tenazüi beka kanunu tabiisi 
başka milletler tarafından 

Bu suretle İsmail Beyde dahi, Hasan Bey Zerda
bide gördüğümüz garblileşınek fikrile yan-yana bir 
de umumi, fakat harsi bir türkçülük görüyoruz. Bila
hare i\.zeri mütefekkiri ınaruf Hüseyn-zade Ali Bey 
tarafından ,türkleşmek, islamiaşmak ve avrupalılaş
mak" şeklinde formüle edilib bir prensip haline geti
rilen ve , Müsavat" fırkasın•ın başlıca şiarını, milli 
Azerbaycan bayrağının esasını teşkil etmeğe başlı
yan bu ide, kendisine takaddüm eden harsi milliyet
çiliğin bir ifadesi idi. 

Daha 1904-de Mısırda çıkan ,Türk" gazetesinde 
Türk birliği, hatta panturanizm idesini meydana atan 
Ali Bey 1905-de Bakılda çıkardığı ,Hayat"da yazdığı 
, Türkler kimdir ve kimlerden ibarettir?", ,Bize han
ği ilimler lazımdır?" Yazımız dilimiz birinci yılı-. ' ,, ' 
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mız!" gibi mekalelerile Türk milletinin ırk ve lisan 
itibarile bir millet olduğunu ve bir vahdet teşkil et
tiğini, bu milletin muasır ilimleri alarak asrileşmek 
mecburiyetinde bulunduğunu isbat ederek ,Türkleş
mek, isUtmlaşmak ve avrupalılaşmak" gibi üçlü bir 
düstur vaz'ediyordu. 

Ali Bey Hüseyin-zadenin tercümei halinden bah
seden merhum Akçura Oğlu Yusuf Bey bu düstu.r 
hususunda diyor ki: 

,Ali Beyin bu üçlü düstu.ru, iyi bulunmuş mes'ud 
ümdelerdendir; bu ümde Türk aleminin her tarafına 
yayılmış ve alelhusus meşrutiyetten sonra !stanbulda 
çok işlenmiştir. Mesela, Ziya Gök Alp Bey ,Türkleş
mek, islamiaşmak ve muasirleşmek" ınevzuu üzerine 
çok yazı yazmıştır". ll) 

Bu suretle Türk milli hareketi gerek geniş mana
sında, gerekse Azerbaycan ölçüsünde 20-nci asrın 

başlarına doğru şekilleşrneğe başlamıştı. 20-nci asrın 
başları türklüğün milliyet devrinden millet devrine 
geçtiği bir devir oluyordu. 

,.Bunlardan birincisi lisani dini, ırk!, kavmi, tarihi, 
ceğrafi iktisadi ve siyasi arnillerin tesirile husule ge
len bir muhiti ifade ettiği halde, diğeri bu muhitte 
husule gelen maşeri bir iradeyi ifade eder .. .'· 

,Lisanı, tarihi, adatı, dini, vatanı v. s.-si bir olan 
insanlar bir milliyet teşkil ederler; fakat bir milliye
tm millet haline geçmesi umumi şuur ve maşeri ira
denin tesisine bağlıdır. Bu ise yalnız ,içtimai hafı
za" vazifesini gören organın (uzvun) teşekkülü ile 

6) Akcura Oğlu Yusuf. -,Türk Yılı", sahife 417. !stan
bul 1928. 
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vücud bulur. Bu organ muhtelif zamanlara göre de
ğişir. Orta asırlarda bu vazifeyi feodal zümre görü
yor; milliyetin içtimai hayat ve an'anelerini kayd ve 
zabteden ,hafıza" Han Sarayları ile şovaliye kal'ele
rinden ibaret olub kalıyordu. Zaman değiştikce bit
tab bu organ da değişti. Burjuazinin zuhuru ile feo
dalite sistemi dağıldı. Maneviyat merkezi kal'eleler
den şehirlere geçti. Şehirlerde yetişen münevver zü
mre milletin şuurunu terbiye ve iradesini temsil eden 
bir sınıf haline geldi. Bu sınfın en büyük aleti mat
buattır. 

Konuştuğu lisanda ilk gazeteye malik cemiyet, bir 
milliyet iken, millet olmaya başlamış demektir. Ha
yatında matbuat an'anesine malik bulunan bir halk 
ise artık teessüs etmiş bir millettir ... " 

,Milli şuur, bir milliyet içerisinden çıkan rehber 
zümrenin diğer zümre ve ferdlerle daimi ve uzvi bir 
münasebet ve ihtilat temin etmesile dogar. Gazete
lerin bu husustaki rolu aşikardır ... " 7 ) 

Bu satırlar Hasan Bey Zerdahinin tesis ettiği ,Ekin
çi'( münasebetile, onun 50-nci yıl dönümü için yazıl
mıştır. Halbuki 20-nci asrın başlarında gündelik ga
zetelere, haftalık mecmualara, tiyatrolara, milli maa
rif cemiyetlerine, edebi-harsi teşkilatlara malik bu
lunuyorduk. 

Bunlar ve bunlar etrafında toplanmış olan münev
ver zümre, hanlıklar devrinin şair ve mütefekkirleri 
gibi sarayalara ve saray etrafında toplanmış mümtaz 

7 ) Resul-zade Mehmed Emin. - ,Azeri · matbuatının 
şanlı hatırası" ,Yeni Kafkasya"; yıl: 3. - Say:i: 9. İstan
bul 1926. 
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ve mahdud zevk erbabma değil, halkın öz dilinde 
bütün halkahitab ediyor, halkı ışıklandırıyor ve hal
kı uyatıyordu. Bu itibarla maşeri bir hareket idi. Bu 
maşeri hareketten tabiatile maşeri bir vicdan ve ma
şeri bir şuur ve irade doğacaktı. Bu şuur ve irade te
bellür ettikce mahiyeti ve hedefi artık tebellür etmiş 
bulunan milli hareket zahiri simasım dahi buJarak 
islamı etiketten çıkıyor, milli Türk simasım alıyordu. 
Çünkü maşeri vicdan islami mabiyetini çoktan ter
ketmis, içtimai münasebatta dinin nazimlik yerini dil 
işgal etmiş bulunuyordu. 
Şuurlu ve maşeri türkçülük doğuyordu ve bu türk

çülüğü tanzim, sevk ve idare eden kuvvet de ,Müsa
vat" oluyordu. 
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I 

Milliyetçiler orasında iki cereyon: 

Liberallar ve tnkilabcılar 

Rusyanın Japonya karşısında mağlubiyeti çarlığın 
azarnet ve satvetini sarsmıştı. Dahilde inkiHl.b başla
mış ve çarlık 1905-de memlekete meşruti bir idare 
vad'eden bir kanun imzalamağa mecbur kalmıştı. 

Rusya esaretinde inleyen bütün milletierin hayatın
da olduğu gibi bu tarih, Rusya mahkUmu Türklerin, 
o cümleden Azerbaycan Türklerinin dahi hayatında 
mühim bir devrin başlangıcı oldu. Bu tarihten itibaren 
nisbeten geniş bir nefes almak imkanını bulan Azer
baycan, şiir, edebiyat, tiyatro, musiki, matbuat, neşri
yat ve maarif sahasında olduğu gibi içtimai ve siyasi 
fikir ve cemiyetler bakımından dahi Herilerneğe baş
lamıştı. Gündelik gazeteler tesis olunmuştu. 
,Matbuatın tesisile Kafkasyada siyasi, içtimai ve 

milli bir fikir teşekkül ediyordu. Efldın umumiye 
vücud buluyordu. Hayatı milliye için pek mühim 
olan bir takım mes'eleler müzakere olunuyordu. Ga
zetelerin, bugünkü milliyetlerin teşekkülünde oynadı-



kları rol malamdur. Bu rolunu onlar Rusya '.rürk
lüğü için dahi ifa ediyorlardı. Onlar halkta hem milli 
duygular uyandırıyor, hem de makasidi milliyeden 
olan mes'eleleri tenvir ediyorlardı. Türkce matbuatın 
tervic eylediği mes'eleleri tahlil edersek aşağıdaki 

mevadi telhis edebiliriz: 
1 - Usulu cedid mes'elesi. Mekteplerde türkcenin 

usulu savtı ile tedris ve ders programına fununu ce
didenin ithali. 

2 - Milli mektepler küşad ve tesisi. Evvelce mev
cud mahelle, köy ve cami mekteplerindelti farsi yeri
ne türkce okutmak ve asri usullerle yeni mektepler 
küşad etmek. 

3 - Hükumet mekteplerinde türkcenin tedrisini 
taleb etmek. 
4- idarei ruhaniyelerle evkafı islamiye. idaresinin 

ahatiyi islamiye tarafından müntahab ulema ve me
murin tarafından idaresi fikrini tervic eylemek. 

Rusya müslümanlarının hayatı milliyesinde bu 
mes 'ele bilhassa mühim bir mevki ibraz eylemiştir . 

Azerbaycan Türklerinde ise bu mes'ele yalnız ,idarei 
ruhanyie"nin intihab usulu ile tesisini taleb etmekle 
kalmayıb, ayni zamanda ittihadı islam fikrinin ter~ 
vicine dahi vasıta olmuştur. Azerbaycan Türkleri rus 
büklımeti tarafından şii ve sünni namlarile iki mü
stakil müessese şeklinde tesis olunan idarelerin ,is
lam idarei ruhaniyesi" namile tevhidini taleb ediyor
lardı. Bu taleb 1905-nci yılda Maverayi Kafkasya 
ahaliyi islamiyesi narnma ve valiyi umumiye verilen 
istid'ada yer bulduğu gibi, şü ve sünni ihtilaflarının 
izalesi çarelerine hasrolunan islam kongrelerinin mu
karreratında dahi tesbit edilmiştir. Şayanı kayıttır 
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ki, şii ve sünni ihtilafları her yerden evvel Azerbay
can Türkleri arasmda kalkmıştır ki, vahdeti milliye
sini derkeden bir cemiyet için bu gayet matlub idi. 

5 - Müslümanlar için sair milletlerde olduğu gibi 
neşrimaarif ve urouru hayriye ile mütevaggıl cemi
yetler teşkili. 

6 - Belediye ve Duma (Rusya meclisi mebusanı) 
intihabatında müslümanlar hakkında reva görülen 
takyidatı kanuniyeye karşı mücadele. Baku, Gence 
ve alelumum Kafkasya belediyelerinde müslüman 
aza meclisin nısfından fazlasını teşkil edemezdi. 

7 - Vatandaşlık ve ehliyet hakkının her cihetce 
müslümanlara teşmili ile hukuku siyasiye ve mülki
yede diğer vatandaşlarla müsavi tutulmak. 1905 se
nesi inkilabından sonra çoğalan matbuat bu gibi me
talibin tervici ile kuvvetli bir cereyan yaratmıştı. Bu 
metalib yalnız gazete sutunlarmda kalmıyıb kısmen 
hayata tatbik edilmiş, kısmen dahi muhtelif zaman
larda büktımete verilen istid'alara ve içtimalar tara
fmdan çıkarılan karaıara materyal teşkil eylemiştir. 
Bu makasidin tervici için aleni ve hafi olmak üzre 
muhtelif komiteler, cemiyetler ve fırkalar teşekkül 
eylemiştir". ~ ) 

Bu hareket Rusya imperatorluğu ölçüsünde bütün 
Türkleri jhate etmişti. 

1905 senesi Ağustosunda Azerbaycanlı Topçibaşi 

Ali Merdan, Kırımlı Gaspıralı İsmail, Kazanlı Akçu
ra Oğlu Yusuf Beylerin iştirakile Nijni-Novgorodda 

~') Resul-zade Mehmed Emin. -,Azerbaycan Cumhuri
yeti, keyfiyeti teşekkülü ve şimdiki vaz'iyeti". Sahife 30-
31-32. İstanbul 1339-1341. 
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açılan ilk kongre ,Rusya Müslümanları tttifakı" adt 
altında ilk siyasi fırkayi teşkil etmişti. ,Hürriyeti 
vicdan, bütün Rusya vatandaşları arasında müsavatı 
hııkuk, kültür sahasında milli inkişafa kanunen mü
saade" gayeleri etrafında teşekkül eden bu ilk siyasi 
fırkanın ilk kongresine Ali Merdan Bey riyaset edi
yor. Bu fırka birinci Devlet Dumasına *) mümkün 
kadar fazla mebus intihab edilmesine muvaffak olu
yor. 

1906-nın 2-nci Kanun ayında Petersburg'da ,ttti
fak"ın, gene Ali Merdan Beyin riyasetinde ikinci 
kongresi açılıyor ve yeni fırkanın nizaı-ımamesi ka
bul olunuyor. Aynı yılın Ağustosunda Nijni-Novgo
rod'da Gaspıralı !smail, Akçura Oğlu Yusuf, Sadri Ma
ksudi, F'atih Kerimi Beylerin ve diğerlerinin iştiraki 
yle Ali Merdan Bey riyasetinde toplanan üçünü 
kongre ,tttifak"ın programını kabul ve Ali Merdan 
Bey riyasetinde fırkanın merkez hey'etini tesbit eyle
miştir. 

Bu kongrede Gaspıralı İsmail Beyin Türk milliyet
çiliği bakımından çok mühim olan aşağıdaki teklifi 
allnşlarla kabul edilmiştir: 

,Umumen Türklerin asli ve nesli birdir. Zaman ve 
mekan ihtilafile şive ve adetlerimizde ihtilaf peyda 
olmuştur. Bu ihtilaf yekcliğerimizi anlamıyacak de
receye gelmiştir. Bundan sonra mekteplerimizi bir 
olan lisanı edebimize hadim olacak hale getirmek la
zımdır. Kongrelerin mekteb ve medrese komisyonu 
tarafından hazırlanmış layıhasında, iptidai mekteple
rimiz için dört seneyi tedrisiye tayin olunmuştur. Bu-

*) Rusya Meclisi Mebusanına. 
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nun üç senesinde sade, malıelli şive ile tedrisat. icra 
edilib, son senesinde umumi Türk lisanile yazılmış 
kitaplar okutulmalıdır; bu sayede tedricen muhtelif 
şive ve lehceler birleşmiş olur". 

Kongre, Ali Merdan Beyin aşağıdaki teklifini de 
alkışiara kabul eylemiştir: 

,Mezahibi muhtelife arasındaki fark haizi ehemmi
yet değildir. Bu farklar Rusya müslümanlarının ru
hGni işleri için umumi bir müssese vücuduna dini 
noktai nazaradan bir mania teşkil etmez". 0) 

Bu suretle dini müessese-idareyi ruhaniye bayrağı 
altında milliyetçi bir programın tatbikına girişilmişti. 
Rus liberallerile teşriki mesai etmek yolu ile progra
mını ,kanun dairesinde" tatbik edebileceğini ümid 
eden bu fırkanın Rusya imperatorluğu mıkyasında 
mürevvici , Tercüman" oluyordu. 

Fakat, ,!ttifakçılann" bu taktikini kabul etmiyen 
inkilabcı bir genelik doğmuştu. Kara ve mürteci kuv
vetleri himayede devam eden ve onların elile uyanış 
hareketini durdurmak isteyen ve ayni zamanda po
lis ve provakasyon vasıtalarına müracaat eden çarlık 
durdukca milli inkişafa imkan olmıyacağını ileri sü
ren bu genclik, milli inkişafa müsaid bir zemin ha
zırlamak için çarlık rejimini devirrneğe kani idi. Bu 
yeni cereyan rus ihtilalcılarile teşriki mesai taktikini 
tercih ediyor ve rus karletlerile beraber yürüyen !tti
fakçıları, bilhassa bu teşekkülün lideri ve ideologu 
İsmail Beyi şiddetle tenkid ediyorlardı. 

O) ,Rusya müslümanları ittifakı"na aid malumatı Ak
cura Oğlu Yusuf Beyin ,Türk Yılı"ndaki (tstanbul 1928) 
makalesile ,Kurtuluş" mecmuasının Ali Merdan Beye tah
sis edilmiş 2-nci sayısından (Birinci Kanun 1935) alıyoruz. 
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BakCıda ve Kazanda ,İttifak" şubeleri tesis olun
muştu. Kınmda bu fırkayı ,Tercüman" ailei kale
miye ve fikriyesi temsil ·ediyordu. Bunlara mukabil 
milli - radikal programla BakUda ,Difai", ,Kazanda 
,Hürriyet" fırkaları meydana gelmiş, ayni zamanda 
Rusya sosyalist fırkaları nezdinde birer müslüm~n 
seksyonu halinde Bakuda ,.,Himmet", Kazanda ,Tançi" 
teşkilatları yaratılmıştı. Kırımda inkilabcı gencliği 

,Vatan hadimi" gazetesi temsil etmekte idi. lnkilabcı 
geneliğin Bakudaki mürevvici ,Tekamül", Kazandaki 
,Tan" gazetesi idi. ıo) 

,1905 gencliğimiz milli cereyanımızın bu yürüyü
şünden memnun değildi. Gasprinski merhumun çır

pınmalarının daha temelli ve daha sağlam semereler 
veremiyeceğine kani idi. Çünkü anlamışlardı ki rus 
istibdadı kaldıkca, rus imperyalizmi kuvveti rusla
ştırma siyasetine dayandıkca kuvvetli milliyetçilik, 
sağlam halkçılık, temelli medeni-harsi yükselme, içti
mai kurtuluş imkansızdı. Onlar adetce azdılar, teşki
latca zayıftılar, halkımız onları anlıya bilmekten 
uzaktı, siyasette korkaktı. Fakat yüksek imanlarile, 
ateşli ruhlarile, keskin görüşlerile onlar rus fırkala
rından kuvvet alarak, tarihimize büyük ve tarihi hız 
verdiler ... Karasuda çıkardıkları ,Vatan hadimi" ga
zetesile inkilabcl rus gazetelerindeki makalelerile fa
ciamızı açtılar, gencliğimizi sarsdılar; halkımızı rus 
inkilabcılarına aksettirdiler ve tanıttılar ... 

JO) Bu bahis için Edil-Ural (Kazan) hakkındaki malıl
roatı Ayaz tshaki Beyin rusca ,Edil-Uraı" adlı eserinden 
alıyoruz. Paris 1933. Sahife 34-35-36. Eserin fransızca ter
cümesi dahi vardır. 

42 



Bunlar Rusyanın cumhuriyet esasında kurulmasını, 
toprak ve arnele mes'elelerinin adalete, hakka, insan
lığa uygun şekilde halledilmesini, bütün siyasi ha
kların, söz, toplanma, neşriyat hürriyetlerinin tanın
masını işitiyorlardı. Milli hayatımız için, milli-medeni 
muhtariyet ve vakıfları kendimiz tarafından idare
sinde israr etmişlerdi..." 11 ) 

Gaspıralı İsmail Beyin taktikini şiddetli ve sert bir 
lisanla tenkid eden Bakudaki ,Tekamül" gazetesi 
1906 senesi ilk Kanun ayında çıkan sayısının .,Mes
lek ve akide" kısmında diyordu ki: 

,Bir milletin, bir kavmin, bir sınfın, bir heyetin 
veya bir şahsın üstüne edilen adaletsizlikleri, kasdi 
ve tecavüzleri biz hemişe kaytarmağa çalışacağız. 

özü de, cemi insanları bir nazarda tutub, umum in
saniyet narnma olarak zulmün, her bir tarz ve kı
sımda olsa da büruz ve zühuruna sed çekeceğiz. 

Umum insaniyet narnma biz razı olmıyacağız ki, bir 
millet öbir milleti tazyik etsin ve hernan insaniyet 
narnma gene çalışacağız ki, bir devlette, bir memle
kette yaşayıb, bir dairede dolanan muhtelif milletler 
harnusu hukukta ve ihtiyaratta bir olsunlar". 

Bu satırları yazan bilahare ,Müsavat" fırkasının 

lideri ve Azerbaycan istiklalini ilan eden Milli Şura 
reisi Resul-zade Mehmed Emin Bey idi. 

Mehmed Emin Bey 30 sene sonra o zamanki vaziye
ti şu suretle tenvir etmektedir: 

, 1905 senesine kadar Azerbaycan cemiyetçiliği ta-

11 ) Cafer Seydahmet.- ,Emel" mecmuası. Sayı 11-12. 
Köstence 1935. Sahile 84 ve 85. 
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zyikte ve Azerbaycan fikri çarlığın sıkı sansoru al
tında kaldı. Yalnız Mancuryada uğradığı mağlfıbiyet 
neticesinde gelen ilk Rusya ihtilalinden sonra Azer
baycanın içtimai hayatında yeni bir devir başladı. 
Gündelik gazeteler ve diğer vakıtlı neşriyat tesis 
olundu. Edebiyat dal-budak atarak çiçeklendi, musiki 
ve tiyatro sahnesi inkişaf etti; matbaalar açıldı. Bir 
çok maarif cemiyetleri, siyasi gruplar ve fırkalar ku
ruldu. 

Ayakları altmda zemini möhkem bularak, cemiyet 
hareketi, bütün sarahatile milli bir şekil ve mahiyet 
aldı. Emperatorluk dahilinde cereyan eden liberal 
ve istiklalcı cereyanlara hemahenk oralak yürüyen 
bu hareket bir tarafdan da bütün Rusyadaki müslü
manlara mahsus olmak üzre, milli-medeni hakların 
teminini istiyordu. Ayni zamanda bu harekette başlı
ca iki cereyan göze çarpıyordu: yaş itibarile daha 
büyük nesle mensub, Rusyada ali tahsil gören, ekse
riyetle asilzadeğan sınıflarından çıkan münevverler 
rus liberalizmile beraber gittikleri halde, daha ziyade 
milli terbiye gören gene nesil Rusya cemiyetciliğinin 
radikal ve ink.ilabcı cereyanlarına temayül gösteri
yordu". 

, ... ,Müsavat" fırkasında çalışanlar, ilk Rusya inki
labı esnasında, büyük nesle rağmen Rusya cemiyet
ciliğinin ilitilalcı cenahına meyleden gene nesil için
den çıkanlardan ibaretti. Çarizme karşı mücadelede 
ihtilfılcı sosyalizmi onlar, en sadık olmasa da, en mü
nasib bir müttefik olarak görüyorlardı. Memleketi
mizi istila ve istismar eden Rusyaya karşı bes
ledikleri kinle, onlar, bozguncu hareketleri, daha 
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ileri giden ifratçı fırkaların taktikini bittab daha ma
kul buluyor, daha kolaylıkla kabul ediyorlardı". 12 ) 

,1905 inkilabında bazı Kazanlı inkilabcı geneler 
tarafından çıkarılan ,Tan" gazetesi kaba bir tarzda 
İsmail Beyi muhafazakarlıkta itharn etmişti. O tarih
te Kırımdaki inkilabcı geneler de tsrnail Beyin ihti
yatkarlığına karşı vaziyet almışlardı. O, bunlara çok 
manalı olan şiirile cevab vermişti: 

Okum nişan ursa idi 
A tım koşu ozsa idi 
Çapar idi Çorabatır. 
Okum nişan urmaganda 
Atım koşu ozmağanda 

Ayt nişlesin Çorabatır. 

!smail Bey rus inkilabcılarına inanmıyor ve onlara 
istinaden milli mes'elelerimizi halledeceğimizi kabul 
etmiyor idi. Buna bil1aen milletin okunun ve atının 
henuz ruslara karşı mücadeleye gidebilecek bir su
rette hazırlanmadığını aniatmağa çalışıyor ve mes'
eleyi sarili koyarak, rusları yarışta geçebilecek bir 
seviyede olmadığımızdan, inkilab fırtmalarına sürük
lenmemizi hatalı buluyordu". 13) 

Fakat, büyük Rusya ihtilali muhakkak olacaktı. 

Biz bu ihtilalın fırtınaları haricinde nasıl kala bilir .. 
dik? Diğer taraftan rus liberallarının müdafaa ettiği 
çarlık rejimi her bir inkişaf yollarını kapamakta idi. 

12) Resul-zade Mehmed Emin. - , Milli Azerbaycan ha
reketinin karakteri.". - , Azerbaycan Yurt Bilğisi" mec
muası. Sayı 29. ıstanbul 1934. 

ıa) Kınmlı Cafer Seydahmet. - ,Gaspıralı tsmail Bey". 
Sahife 41. !stanbul 1934. 
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Milli Azerbaycan Cumhuriyetinin hariciye nezareti 
yanında kurulmuş hususi bir heyet tarafından (1919 
-1920) tanzim edilib Arslan Bey Nayman - Mirza 
Kriçinskinin müdüriyeti altında intişar etmiş olan 
,Rusyanın Maverayi Kafkasyadaki siyasetine aid ve
sikalar" nam kitabdaki resmi emirlerden öğreniyo
ruz ki, Gaspıralı tsrnail Beyin usulu cedid mektepleri 
için usulu savtile yazmış olduğu alfabe ve ilk kıraat 
kitaplarının Azerbaycana bırakılmaması için jandar
ma idaresi tarafından tedbirler alınıyormuş. Hakika
ten de tsrnail Beyin alfabesi Azerbaycana bırakılma
mış, onun yerine rus misyonerlerinden Çerniyayev
ski saf Azeri şivesi üzerine, gene yeni metod ile ,Va
tan dili" adı altında alfabe ve ilk kıraat kitabı yaz
mıştır. 

tttifaçıların, binaenaleyh tsrnail Beyin, yalnız ,diL
de birlik« tezi değil, avrupa küLtürünü aımak ve ortak 
bir din müessesesi yaratmak teşebbüsleri de akamete 
uğrayordu. Maruf rus misyonerlerinden tlminski, 
Ortodoks Ali Din Şurası reisi Pobedonostsefe olan 
bir mektubunda, tatar çocuklarını rus gimnaziyum
larma bırakmakdansa, eski medreseleri muhafaza 
etmenin daha iyi olacağım yazıyordu. Pobedonost
sefin evrakı arasında bulunan ve 1905-de hazırlanan 
,Din hürriyeti" projesi münasebetile yazılmış bir 
mektubunda deniliyordu ki: 

,Müslüman propagandasına hürriyet verilmesi ta
savvur olunuyor. Bu bir iştir. tslam, bir dakika için, 
olsun, silahını elinden bırakınıyan muazzam bir kuv
vettir. İslamiyet, iman ve taassubun kuvveti ve bü
tün müslüman dünyasında malik bulunduğu birleş 

tirme bacarığı itibarile dünyada eşi bulunmayan bir 
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dindir. Manevi sahada onunla mücadele imkansız
dir ... " Pobedonostsef, hürryiet verilince bütün şark 
viUıycUerinde ekseriyet halinde yaşayan müslüman
ların büyük bir tehlike teşkil edeceğine işaret ediyor
du.ı4) 

,Çarlığı korkutan bu milletierin islfımlaşması değil, 
bilakis bu bayrak altında pantürkizm ideallarının 

in tişarı teşkil ediyordu". 
,Gasprinski ,Tercüman"da mescid yanındaki me

drese ve mektepleri islah ederek rus vatandaşlığı ile 
rus devlet dilini yayan asri mekteb haline getirmeği 
teklif ediyordu. Fakat çarlık onun ,dilde, fikirde, iş-

\de birlik" şiarından ürküyordu". ı J ) 

Bütün Türkleri birleştirib bir kuvvet haline getir
mesinden korkan Rusya, müşterek dini idare teşki
line muhalefet ediyordu. İslamiyeti milli birlik için 
bir vasıta alan milliyetçilere karşı Rusya gene ayni 
islamiyeti, milli birliği parçalamak yolunda kullan
ınağa çalışıyordu. Bu hususta Rusya dahiliye neza
reti yanında kurulmuş ,Dini işlere dair fevkalade 
müşavere"ye 1906-da V. P. Çerevanski tarafından ve
rilen ve Orenbuı·g müftiligini bile muhtelif parçalara 
ayırmayı ve Türküstandan başka yedi müstakil yeni 
dini idare tesis edilmesini teklif eden projede denili
yordu ki: 

,Muhtelif kabHeler halinde yaşayan müslümanları 
bu yakın zamanda müşterek dini bir mussese etra
fında birleştirmek en büyük bir akılsızlık olurdu". 10) 

14 ) ,Krasnıy Arhiv" cild 5 (18) yıl 1926. 
15 ) Lutsiyan Klimovic. - ,tsUım v tsarskoy Rossii". -

Moskva 1936. Sahife 221-222. 
· 16) L. Klimovic, ayni eseri; sahüe 223. 
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Fevkalade müşavere, Çerevanskinin teklifini, daha 
ziyade taksimat yapmak tashihile kabul ederek şöyle 
bir karar ittihaz etmişti 

,Çerevanskinin, müftiliklerin, bilhassa Orenburg 
müftiliğinin bugünkü halinde muhafaza edilmesini 
doğru bulmayan tekliflerine prensip itibarile taraftar 
olmakla beraber gizli miişavir A. S. Budiloviç: halı 
hazırda tatarların haleti ruhiye itibarile heyecanlı 

olduklannı ve 1905 fermanından haklarının kesilme
sini değil, daha ziyade genişlemesini beklediklerini 
nazarı itibare alarak Tavrid (Kırım), Orenburg 
(Edil-Ural) ve Maverayi Kafkasya (Azerbaycan) 
müftiliklerinin hiç olmazsa muvakkat bir zaman için 
şimdiki halinde muhafaza edilmesini muvafik bulu
yor. Bundan başka A. S. Budiloviç aşağıdakı yeni di
ni idarelerin tesisini münasib buluyor, mesela: Vil
nada, garb vilayetlerinin ruslaşmış Tatarları için, Ka
zanda ve Astrahanda Edil boyu Tatarları için, Tabol
skide veyahud Tomskide Siberya Tatarları için, Sim
birskide islam dirundeki çuvaş, çeremis, vetyaklar 
için, Orenburg, Troitski ve Petropavlovskideki ida
relere gelince, Budiloviçin fikrine göre, yerli Tatar 
ve Başkırtların Kırgızlar arasında propaganda yapa
caklarını nazara alarak, bu idarelerden vaz geçmelidir. 
Peterburgda da öyle... Nihayet Budileviç, Kırgızların 
bütün kolları için bir dini idareyi kafi bulmuyor, 
Astrahan, Ural, Turgay, Akmulin ve Semipalatin 
Kırgızlarını bir dini idare altında birleştirmek, onla
rın milliyet itibarile yakınlaşmasını mucib olacak. 
17 ve 18-nci asırlarda, hatta 19-ncu asrın ilk yarısına 
kadar rus-kırgız münasebetleri tarihi, bu savaşçı kö-
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çebeler arasındaki büyük birleşmelerili rus şarkı için 
ne büyük tehlike teşkil ettiğini göstermektedir ... 

Dini menfaatler etrafında müslümanların birleş

mesine mani olmayı pek lüzumlu gören Fevkalade 
Müşavere, projedeki fikirlerle ternamile şerik oldu
ğunu beyan eder". 17 ) 

1907-de Rusyada yeniden irtica başlıyordu. 3 Ha
ziran 1907 fermanile tkinci Devlet Dumasını dağıtan 
çnr hükumeti, seçği kanununu muhaliflerin ve rus 
olmıyan milletierin zaranna değişerek, o cümleden 
Türklerin dahi haklarını tahdid etmişti. Birinci ve 
!kinci Dumada 40 kadar mebusu olan Türkler, üçün
cü Duma da 1 O, Dördüncüde ise 7 mebusa malik bu
lunuyorlardı. 

1907 irticaının nazariyatçısı ve tatbikatçısı olan 
Rusya başvekili Stolıpin ortodoks din ali şurası ober
prokuı·oru Lukyanefa 1909-da yazdığı mektubda müs
lümanlara karşı siyasetini şöyle anlatıyordu: 

,Hırıstiyan milletinin müslüman dünyasile müsa
demesi dini bir mücadele olmayıb, devleti ve me
deni bir mücadeledir. Panislamizmin son zamanlar
daki muvaffakiyetleri bununla izah olunuyor. Bu 
muvaffakiyet bizim Rusyada fcvkalade ehemmiyeti 
haizdir. Bir çok mi1lctleri ihtiva eden Rusya müslü
manlığının, ehemmiyetsiz istisnalarla, muhtelif şive
ler halinde olsa da, esasen bir dilde konuşan Türk 
ırkına mensub olmaları nazardan uzak tutulmama
lıdır ... " IS) 

tşte, bu ,medeni mücadele"nin bir nümenesi olmak 

17 ) L. Klimoviç. - Ayni eseri. - Sahife 223-224. 
18

) L. Klimovic. - Ayni eseri. - Sahife 225-226. 
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üzre Rusya dahiliye nezaretinin 1910 senesinde bütün 
valilere gönderdiği resmi tebliğini aşağıya nakledi
yoruz: 

,Rusyada meskfın gayri rus (aynen: inorodes) un
surlar arasında cemiyet ve ittifaktara dair 4.3.1906 
tarihli muvakkat fermanı alinin neşrinden sonra 
ayrı-ayrı milletierin medeni-maarif yolunda inldşaf 
hareketleri müşahede e~eğe başladı. Bu hareket 
hususi milli-siyasi şuuruı\ uyanmasına çalışıyor ve 
bu maksatle muhtelif adlar altında bir çok cemiyetler 
vücude getiriyor. Bu ceıniyetlerin gayesi rus olmıyan 
milletleri kendi milli meniaatları etrafında birleştir .. 
rnekten ibarettir ... Bu cemiyetler, devlet senatosunun 
bir çok kararlarında izah olunmuş olduğu gibi, umu
mi sukfın ve emniyet içiİı tehlikeli talakki edilmelidir. 
Ona göre 4.3.1906 tarihli kanunun birinci faslınm 6-nci 
maddesi mucibince bu gibi cemiyetlerin teşkiline 

müsaade edilmemelidir". ın) 
Azerbaycanda o zaman maarif cemiyetlerinin inki

şaf ettiği bir devir idi. Daha Hasan Bey Zer
dahi tarafından teşkili ıçın unutulmaz emek
ler sarfedilmiş olan ,Müslüman Cemiyeti Hayriyes
si"nin faaliyeti tahdid olunuyordu. Ana dilinde milli 
mektepler açınakla meşgul bulunan ve bu mektepler 
için muallim kadrosu hazılamağa çalışan ,Neşri Maa
rif Cemiyeti"nin hakları elinden alınıyor, mektepleri 
kapanıyordu. 

Bunlardan başka milli hars ve milli maarif saha
sında büyük faaliyet gösteren ,Necat", ,Saadetıc, 

19) ,Vseobşaya Gazeta" Nr. 150. Yıl 1910. (L. Klimo
viçten naklen). 
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,Edeb Yurdu", ,Safa" gibi yarım siyasi milli hars 
cemiyetleri vardı. 

Stolıpin irticai bunların üzerine bir kabus gibi çök
müştü. Topçibaşi Ali Merdan Bey, Stolıpin irticaına 
karşı maruf Vyborg Beyannamesini imza ettiği için 
her bir haktan mahrum edilerek hapse alıruruştı. Ağa 
Oğlu Ahmed, Ali Bey Hyseyin-zade, Akçura Oğlu 
Yusuf Türkiyeye muhacirete mecbur olmuşlardı. 

Bakudaki Türk münevverleri tevkü ve sürgün edili
yordu. 
Rusyayı, bunların hiç biıi tatmin etmiyordu. O, pro

vakasyon yollarına müracaat ederek usulü cedid 
mektepleri muallimlerine ,osmanlı ajanı" damgası 

vuruyor (Sovyet hükılmetinin Azerbaycanda yaptı
ğı gibi) ve onlara karşı kara mutaassıb din ülemasını 
kullanmaya başlıyordu. Dahiliye nezaretinde vuku
bulan bir müşaverde Maklakofun teklifi üzerine mü
slümanların maarif ve kültür cemiyetlerine karşl 
polis kuvveti kullanmayıb, mutaassıb din ülemasının 
istifade edilmesine karar veriliyor. ,Türkiye ajanıa
nnın propagandasile mücadelede bu mol1aların hü
h-funete yardım etmelerini yüksek din üleması temin 
~tmeli" idiler. 20) 

Rusya hükUmeti milli uyanışa karşı bütün jandar
ma ve polis kuvvetlerini de harekete getirmiş bulu
nuyordu. Rusya dahiliye nezareti 18.12.1910 tarihli ve 
119.645 sayılı emirnamesinde jandarma, polis ve em
niyeti umumiye teşkilatları müdürlerine ,panisla
mistlerin caniyane faaliyetlerini tenvir edecek vesi-

20) ,BakCı" gazetesi (rusca) 24.4.1913. 
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kalar elde edilmesi için ciddi ve tehirsiz tedbirler 
ittihazı" teklif olunuyordu. 

Bu müdürler de böyle ,vesikalar" elde etmek için 
provakatorlar bulmağa çalışıyor ve mürteci ve mu
taassıb zümre içinden, maalesef, böylelerini bulma
ğa muvaffak dahi oluyordu. 
,Yukarıdan başlıyan cengftVer rus milliyetçiliği, 

civar vilayetlerin hürriyetçiliğine karşı alman cebri 
tedbirler zay olarak aşağıdan başlıyan milliyetçili
ğin kuvvetlenmesine sebeb oldu". 

,Milliyetçilik dalgası daha kuvvetle yaklaşıyor, 

fırtına arnele sınfın:ı. da istila ediyordu". 
, Rusya müstemlekelerinde vaziyet daha korkunc 

idi. Burada müslüman burjuazisi istiklalcı pantür
kizrole zehirlenmişlerdi". 21 ) 

,tttifak"çıların liberal milliyetçilik taktiki akarne
te uğramıştı. Hadisat inkiUıbcı milliyetçilere hak ver
mişti. Türkler haklarını, milli varlıklarını savaşta 
kazana bileceklerdi. tnkilabcı taktik ittihaz eden mil
liyetçiler ideoloji itibarile tttifakçıların milliyet 
mes'elesindeki ideolojilerinden başka bir ideoloji ta
kib etmiyorlardı. Onlar, yalnız, çarlık durdukca ve 
Türkler, diğer esir milletlerle birlikte siyasi hak ve 
hürriyete malik olmadıkca bu programın tatbikına 
imkan olmıyacağına inanmışlardı. 

Bu suretle mürteci muhafazakarlar, milliyetçi li
berallar ve inkilabcı milliyetçiler olmak üzre üç içti
mai mezheb ve üç içtimai kuvvet teşekkül etmişti. 
Birinciler çarlığın himaye ve teşvikine mazher idi. 
ikinciler rus liberallarile teşriki mesai etmekte i.diler. 

21) L . Klimoviç. - Ayni eseri; sallife 249-250. 
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üçüncüler ise rus inkilabcı ve ihtilalcı kuvvetleri ile 
birlikte yürüyüb çarlığı devirme yolunu tutmuş~ 
lar di. 

Fakat, hadisat inkişaf ettikce ve aşağıda göreceği
miz başka arnillerin dahi tesiri altında milli liberal~ 
lar rus liberallarından ayrılacak ve milli inkilabcılar 
kat'i ve tebellür etmiş siyasi bir milliyetçilik şeklini 
alacaklar ve bu iki zümre birleşerek ,Müsavat" fır~ 
kasının istinad ettiği esas kuvveti teşkil etmeğe başlı~ 
yacaklardır. 
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II 

.. Difai· ve .Müsavaf' Fırkaları 

Rus imperatoru Deli Petronun, Hindistanı ve tstan~ 
bulu zabtedenin dünyaya hakim olacağını telkin ve 
tesbit eden maruf vasiyetnamesini tahakkuk ettir
mek için gösterilen üç yoldan biri Balkanlardan, 
jkincisi Türküstandan, üçüncüsü de Kafkasyadan 
geçer. 

Rusya birinci yolun nihayetine çıkmak için Tür
kiye ile iki yüz sene mütemadiyen harbetmiş ve Bal
kan milletlerini kurtarmış tır. Fakat neticede Avrupa 
devletlerinden mürekkeb bir blok kendisine karşı 
çıkmıştır. 

Rusyanın ikinci yoldan yürüyüşünü, Türküstanın 
tabii manialeri akamete uğratmıştır. Kafkasyadan 
geçen üçüncü yol ise kısa ve serbest idi. BununJa be
raber Kafkasya milletleri hürriyetlerini ruslara pek 
pahalıya sattılar. Burada yarım asır kan döküldü ... 
Fakat Kafkasya milletlerinden Rusya istiHisına kar~ 
şı savaşan yalnız Şimali Kafkasyalılada Azeriler, 
yani müslümanlar olmuştu. Gürcüstan, evvelce !ran 
himayesinde mehmi bir kırallık iken, bağladığı bir 
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muahede mucibince, kendisini Rusyanın himayesine 
vermişti. Bu suretle Güreüstanda yerleşen Rusya, 
I-nci Aleksander zamanmda muahedeyi bozarak 
Güreüstanı doğrudan doğmya kendisine koştu. Gür
cüler o andan itibaren Rusya aleyhine dönüb savaşa 
giriştiler. Rusların Kafkasyada dayana bilecekleri bir 
kuvvet vardısa, o da ermeniler idi. Bir zaman Ru
sya, Şarki Kafkasyayı, bilhassa Azerbaycanı müslü
manlardan boşaltarak burada ermenileri iskan ettir
mek istemişti. Bilahare bu fikirden vazgeçerek er
menileri Türkiye aleyhinde kullanmak siyase
tini takibe başladı. Türkiye erazisi üzerinde, 
Akdenizden Karadenize kadar uzanan büyük ve 
müstakil bir Ermenistan yaratmak maksadile propa
ganda yapan ermeni ihtilaçılan Avrupada ,Ermeni
stan", ,,Hinçak" ve ,Taşnaktsyun" gibi siyasi fırkalar 
vücude getirrnişlerdi. Rusyanın !randan Basra kör
fezine ve Türkiyeden Akdenize inmesine mani ol· 
mak isteyen İngiltere, bir hail devlet yaratmak mak
sadile ermenilerin bu hareketini teşvik etmekte idi. 
Rusya da bu hareketten istafadeye çalışıyordu Er
meni siyasi fırkalarmdan en kuvvetiisi olan ,Taşnak
tsyun" Kafkasyanın merkezi Tifliste yerleşmiş, bu
radan Türkiye ve İran ,Ermeni&tanlarını" kurtar
mak için çaprışıyordu. Halbuki, büyük Avrupa de· 
vletleri Türkiye içerisinde büyük bir Ermenistan ya· 
ratmanın mümkün olmıyacağını artık anlamışlardı. 

· ,Taşnaktsyun" 1890 senelerinde teşekkül ederken 
yalnız Türkiye Ermenistanını nazarda tutmuş idi. 
1904 senesinde ise programına Kafkasya Ermenista· 
mm dahi ithal etmiş bulwmyordu. Halbuki Kafka
syadald ermenilerin vaziyeti, müstakil bir devlet ya-



ratmaya müsaid değildi. 54 kazadan ibaret Maverayi 
Kafkasyanın yalnız beşinde ekseriyet teşkil ediyor
lardı. Hatta, Kafkasya Ermenistanının merkezi adde
dilen Erivanda bile nüfusun ekseriyetini Azeri Türk
leri teşkil etmekte idiler. Taşnaktsyun partisi, bula
nık suda balık aviarnayı faydalı gören Rusyanın tah
rikile Türklerle meskun yerleri kesrnek suretile bo
şaltmak ve müstakbel Ermenistan için ekseriyeti er
meni olan bir erazi hazırlamak fikrine düştü. Bu mak
satle, 1905 ihtilalinden istifade eden ermeniler silaha 
sarılarak Erivan, Nahçevan, Ordubad, Karabağ, Gen
ce, Baku ve Şirvan gibi yerlerde silahsız ve dinc (sa
kin) Türk halkını kesrneğe başladılar. Bu suretle ma
ruf ermeni-azeri kırğını meydana geldi. 

Bu münasebetle, gürcü sosyalistlerinden Karibi'
nin ,Kızıl Kitab" nam eserinde deniliyar ki: 

,Ermeni ihtilalçılarının, bilhassa Taşnaktsyun fır
kasının zuhuruna kadar Maverayi Kafkasyada sulh 
ve müsalemet hükmüferma idi. Bu ölkede, bilahare 
Türklerle ermeniler arasında vaki olan kanlı katliam
ların gölğesini bile hatırlayan yoktu. Ermeniler, Türk
ler ve gürcüler, asırlada bir yerde yaşadılar ve bu 
müddet esnasında kanlı bir hadise şeklinde milliyet 
adaveti görülmemiştir ... Taşnaklar geldiler ve mü
stakbel Ermenistan için sırf ermenilerle meskun bir 
erazi yaratmak istediler. Pederşahi Kafkasya köyle
rine milli adavet ve nefret hisleri doldu. Ermenilerin 
silah aynatınalarma Türkler de ayni suretle muka
bile ettiler". 22 ) 

22 ) Karibi. - , Krasnaya Kniga". - Sahife 49. Tiflis 
1921. 
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O zaman Kafkasya valii umumisi olan ve ermeni 
taraftarlığile maruf Voronsof-Taşkofun Rusya impe
ratoruna gönderdiği raporda da ermenilerin bu 
agressif siyasetleri itiraf edilmektedir. Raporun 12 
ve 13-ncü sahifelerinde yazılıyordu ki: 
,Taşnaktsyun fırkasının bu hareketi, sırf ermeni

lerle meskun bir ermeni erazisi vücude getirmek 
gayesini istihdaf ediyor. Bununla müstakbel Erme
nistan otonamisi için müsaid bir zemin hazırlamak 
istiyor". ~3 ) 

Ermenilerin bu hareketi, milletimizde müdafaai
nefs şuurunu uyandırıyor ve milli mevcudiyeti ko
rumak için siyasi bir teşkilat etrafında birleşrnek ih
tiyacını telkin ediyordu. 

Akçura Oğlu Yusuf Bey, Ağa Oğlu Ahmed Beyin 
tercümei halinden bahseden makalesinde bu hususta 
şunları yazıyor: 

,Türkler arasında bu asan intibahi çekemiyen 
komşuları ermeniler, 1904 senesi nihayetlerine doğru, 
Türkler aleyhine bariz bir husumet vaziyeti aldılar 
ve ermenilerle Türkler arasında fili mücadele başladı. 
Ermeniler muntazam milli teşkilata malik olduktan 
başka, esbabı siyasiyeden, iştiraki diniden ve rus ida
re mekanizmasinde bir çok ermeni yerleşmiş olmasın
dan naşi, çar hükumetinin muavenetine mazher bu
lunuyorlardı. Türklerin ermenilerle çarpışa bilme
leri için, teşkilata ihtiyacları aşikar idi. Bu ihtiyacı 
temin için, Ağa Oğlu Ahmed Bey 1905 senesinde Ba
kuda ,Fedai" namile hafi bir cemiyet teşkiline mu
vaffak olmuştur. ,Fedai" cemiyetinin faaliyeti, erme-

23 ) Karibi. - Ayni eseri. 
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nilerin Türklere karşı irtikab etmekte oldukları me
zalimi, fili mukavemetlerle bir derece durdura bil
miştir". 2~) 

Akçura Oğlu Yusuf Beyin burada bahsettiği ,Fe
dai" fırkasının, vesıkaların gösterdiği , Difai'' fırkası 
olduğuna şüphe yoktur. Bunu, 1905-de mezkur fırka 
tarafından bırakılmış olan bir beyannameden dahi 
öğreniyoruz. Sonra, bu fırkanın teşkilindeki gayenin 
milli mevcudiyeti korumak - difa etmekden - iba
ret olduğu için adının beyannamedeki gibi , Difai" 
olduğu daha dogrudur. 

,Difai" fırkası tarafından bırakıldığı kaydolunan 
beyanname bu fırkanın mahiyetini izah ettiğinden , 

ifade tarzına dokunmadan aynen aşağıya alıyoruz: 
,Müteşekkil bir askeri· kuvveye malik, ayni zaman

da yeni silahlarla, hatta toplarla mücehhez ,Taşnak" 
fırkası, bir taraftan silah gücile bütün ermenileri, 
diğer tarftan da Kafkasya hükumetini kendisine ta
bi edib en ümde maksadı takib edir: o da Kafkasya 
dahilinde olan bütün müslümanları kırıb bitirdikten 
sonra onların yerini işgal etmektir. Ermenilerin, bu 
maksatlarına nail olduktan sonra, fikirleri Kafkasya
da ermeni halkı için milli müstakil bir idare yarat
maktır. Fırkamızm başlıca maksadı: ayn-ayrı Kaf
kasya halkları arasında samimi kardaşlık ve birlik 
yaratmaktır. Her gah ,Taşnak" fırkası namtıs ve sa
mimiyetle öz hareket ve faaliyetlerinin hakiki pro
gramını aşikar söylerse ve eğer bu program ayrı
ayrı Kafkasya milletlerinin hürriyet ve istiklallerine 

24) Akçura Oglu Yusuf. -,Türk Yılı". Sah. 431. ıstan
bul 1928. 
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tecavüz edecekleri maddeleri havi değilse, o zaman 
biz öz birlik elimizi hemişe ona uzatrnağa hazırık. 
Bilakis, o, kabağda olduğu gibi, müsülmanların üstü
ne hain ve gaddareasma hücumlarında devam ederse, 
bizden layıki cevabını alar ve Kafkasya bitmez-tü
kenmez kanlı bir sahne haline düşer. 

,Taşnak" fırkası eroin olsun ki, hiç bir vakıt biz 
öz milletimizin harabezarlıgı ve külü üzerinde er
meni milletinin saadet ve hoşgüzerenlık kurmasına 
yol vermerik". 25 ) 

Milletimizden, milletimizin hakkından, hürriyet ve 
istikHılinden, Kafkasya milletlerile samimi kardaşlık 
ve birliğinden bahseden ve milletimizin milli mev
cudiyetini koruya bilecek bir halde teşkilat haline 
gelmesine sayeden bu fırkanın esas prensiplerini bu 
gün ,Müsavat" fırkasında görüyoruz. Fakat, gerek 
,Difai"de, gerekse ,Müsavat"ın ilk programında 
milletimizin asıl adı kendisine verilmemiş, millet, 
,müslümanlık" şeklinde alınmış ve ,ümmetle" ,Mil
let" tefrik edilmemiştir. 

Azerbaycan heyeti içtimaiyesinin o zamanki dü
şünüş tarzına pek muvafık olan bu ,müslümançılık", 
daha doğrusu ,islam milliyetçiligi"nın ideoloğu ,Di
fai"nin müessısı olan Ağa Oğlu Ahmed Bey idi. 
O, Pariste yüksek tahsilini ikmal ederek 1894-de Ba
kuya döndüğü zaman, cemiyetimiz Hasan Bey Zer
dabi-tsmail Bey Gaspıralı devrini yaşıyordu. Bakuya 

25) Kafkasya valii umumisi defterhanesinin hususi şu
besinde 16 Mart 1912, nomara A/593 kaydile bulunan bu 
vesika, Azerbaycan devlet arşivi tarafından alınıb Baküda 
6 namaralı baglı içinde hifzedilmektedir. 
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ller taraftan ecnebi kapitalistler doluyordu. Azerbay
canın bu kuru, tuzlak, topraklarının meğerse her par
çası bir altın imiş. Ecnebi istilasına karşı malıelli bur
juazinin müthiş rakabeti başlamıştı. Vücude gelen 
yeni sanayi burjuazisi muhitin milli şuurunu gıcı

klıyor ve bu yolda çalışanları temin ediyorlardı. Top
çibaşi Ali Merdan Bey, Hüseyin-zade Ali Bey ve Ağa 
Oğlu Ahmed Bey, yüksek Avrupa kültürünü benim
semiş ve ayni zamanda milli terbiye ile mücehhez bu 
üç şahsiyet, Hacı Zeynelabidin Takiyev'in maddi yar
dımlarile 1905-den sonra matbaalar ve gazeteler tesis 
ediyorlardı. ,Hayat", ,irşad", ,Feyuzat" ve rusca 
,Kaspi" bu zaman meydana gelmişti. 

Ahmed Beyin o zamanki eserlerinde onu ,Müslü
man kavimlerini inhitattan kurtarmak" endişesile 

meşgul görüyoruz. 1901-de rusca olarak intişar eden 
,tslama göre ve islam aleminde kadın" adlı eserinde 
,Müslümanların kurtarılması, onların manevi, hatta 
siyasi kalkınmaları" ile uğraşmakta ve yol olmak üzre 
de kadın ve elifba mes'elelerinin hallini göstermekte
dir. ,1901 intişar eden 59 sahifelik bu küçük riselanin 
muhteviyatı, o devirde müslüman mütefekkirlerinin 
tarzı tafekkürüne uygundur; islami islah ile, islamda 
bir nevi Reformasyon yaparak, müslüman kavimleri 
inhitattan kurtarmak, terakki ve taaliye sevketmek. 
Ağa Oğlu Ahmed Bey bu risalesinde umum müslü
manlarla meşguldur; onun türkçülük hissiyatını, an
cak Türklerin, kendi tabirile ,Türk-Tatarların" ka
dına verdikleri kıymeti ifade eden satırlardan istinbat 
edebiliriz". 26 ) 

26) Akçura Oğlu Yusuf. - ,Türk Yılı". - ıstanbul 1928. 
Sahife: 419 - 426- 427 - 429 - 430 - 431. 
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Bu umumi ,müslüman kayğusunu" ,Difai"nin da
gılması üzerine 1911-de BakCıda teşekkül eden ,Mü
savat" fırkasının ilk program ve beyannamelerinde 
dahi görüyoruz. 

,Difai"nin Baku, Gence, Karabag, Nalıçevan gibi. 
merkezlerde şubeleri ve teşkilatları vardı. O devrin 
münevver ve milliyetçi unsurları bu teşkilatın etra· 
fında birleşiyordu. Fakat, Rusyada irticaın şiddetlen
ınesi üzerine Ağa Oğlu Ahmed Bey, 1908 senesinin 
sonlarına doğru, Türkiyeye hicret etmeğe mecbur 
kaldıktan bir müddet sonra, başsız kalan ,Difai" da
ğılmış ve terki faaliyet etmiştir. Bununla beraber ta 
son günlere kadar bir ,Difai" kadrosu mevcud olmuş 
ve ,Müsavat" fırkasına giren bu kadro, eski hatıra
larını unutmamışlardır. 

Ayni ,Müslüman kavimlerini inhitattan kurtar
mak'' endişesile kurulan ,Müsavat", ömrünün uzun
luğu ve hayatiyeti itibarile ,Difai"den daha mes'ud 
çıkmıştır. O, devrinin hakim zihniyeti altında ,İslam 
milliyetçiliği" ile meydana çıkınakla beraber bu dok
trine saplanıb kalmamış, Azeri "heyeti içtimaiyesile 
beraber dinamik bir surette tekamülünde devam et
miş ve Azerbaycan heyeti içtimayesinin mill! şuuru
nu tanzim ve idare ile, onu kandisile birlikte milli
yetçiliğe, Türk milliyetçiliğine ve Azerbaycan isti
klalçılığına getirib kavuşturmuştur. ,Müsavat" fırka
sının seyri, Azerbaycan heyeti içtimaiyesinin fikri 
tekamül tarihidir. Bu bakımdandır ki 1911-den bu 
güne kadar geçen devrin Azerbaycan tarihini ,Mü
savat" tarihinden ayırmak zordur. 
,Müsavat"ın ne şerait altında kuruldugunu iyi ta-
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savvur etmek için o zamanm siyasi ve içtimat vaziye
tine umumi bir nazar atalım: 

Günden güne şiddetlenmekte olan rus irticaı Ru
sya hudutlarile iktifa etmiyordu. Hariçte iınperya

lizm şeklini alan bu irtica, hudutlarını a şarak ınüsta

kil islam devletlerini de istilaya girişmişti. Rusya 
Deli Petronun gösterdiği yol üzerinde Hindistana ve 
Akdenize doğru Herilerneğe başlamıştı. Balkanlarda 
ve İranda faaliyete geçilmişti. Fakat Hindistana ma
lik olan ingiltere, Rusyayi Kafkasyada durdurmağa 
ve lleriletmerneğe çarlışıyor, tedbirler alıyor ve İran
da Rusya istilasına karşı hareket vücude getiriyordu. 
tki kuvvetin çapnşması başlamış ve İranda inkilab 
baş vermişti. İngiltere - hürriyet ve meşrutiyetçi
leri, Rusya - mürtedleri tutuyordu. İrandaki inkı1ab 
hareketleri Azerbaycanda derin akisler uyandırıyor
du. O devrin Azerbaycan edebiyat ve matbuatı hep 
bu mes 'ele ile meşgul olduğu gibi, inkilabcı gençlik 
de tran inkilabına fedai suretinde akıyordu. Azerbay
canın Baku gibi merkezi tran inkilabçılarımn bir ka
rargahi şeklini almıştı. 

tnkiHibçıların muzaffer çıkması üzerine müsellah 
olarak müdahele eden Rusya, Tahrana girmiş ve tran 
millet melcisini topa tutmuştu. Tahran ve Tebriz 
meydanlarında İranın en münevver, en vatanperver 
ve en inkilabçı evlatları asılıyordu. 

Rus imperyalizmi galib gelmişti. 1907-de İngiltere 
Rusya. ile akdettiği bir muahede mucibince, şimali 

ve cenubi olmak üzre tran iki mıntakai nufuze tak
sim olunmuş ve bunun şimali kısmı Rusyanın res
men ve filen müstemlikesi olmuştu. 

62 



Rusya imperyalizmi Balkanlardan dahi Herilerne
ğe başlamıştı. Rusya bu tarikle !stanbula inecek, 
,Çargrada" malik olacak ve ,Ayasofya üzerine salib 
takacaktı", yani Akdenize çıkacaktı. 

Türkiyede baş veren ink:ilab ve ilan edilen hurri
yet ve maşrutiyet, bütün Rusya Türklerinin olduğu 
gibi Azerbaycan Türklerinin dahi ümidini artırmış 
idi. Fakat Türkiye, o sıralarda arkadan, !talya tara
fından bir darbe yemişti. !talya Trablusa taarruz 
ederek orasını zabta başlamıştı. işte, bugünlerde, bu 
hadiselerin tesiri altında teşekkül eden ,Müsavat"ın 
pozisyonunu 1912 hadiseleri bir kat daha takviye et
mekte idi. Daha !talya - Türkiye muharebesi bitme
den, Rusyanın teşvik ve yardımile Balkan milletleri 
Türkiyeye karşı sefer açmışlardı. 

,Rusya cemiyetinde şöven bir siyaset cereyanı baş
ladı. Bu cereyan, Balkan muharebesi esnasında şid
detli bir suret aldı. Rus şövenizmi doğrudan doğruya 
Türk alemine tevcih olunmuştu. Rus üdebasından 
maruf birisi Balkaniara giden salibi ahmer cemiyetini 
teşyi için yazdığı makalede: ,Bir islav, bir hırıstiyan 
varken, türk yaralısına bakmayınız" diyordu. Bu şö
venizm aynı zamanda gayrı rus olan milletlerdeki 
cereyanı milliyi takviye ediyordu; bilcümle türk mil
liyetperverliği kabarıyordu. Rus darülfünunlarında 
okuyan Azerbaycan talebelerinin Kiyef'de toplanan 
içtimaı keşf ve azası tevkif edilmişti. ,Hilrui ahmer" 
faydasına yapılan propagan bu zamanki hissiyatın 
tervici için en münasib bir vasıta oluyordu. BakU ka
dınlarından küpelerini verenler olmuştu. Genç mual-
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lim ve talebele derslerini atarak Türk ordusuna gö
nüllü gidiyorlardı". 27) 

Balkan harbi, rus liberallarının da türklük ve mü
slümanlık aleyhinde vaziyet aldıklarını göstermişti. 
Bu hadise, Azerbaycan liberallarını rus liberaların
dan ternamile ayırıb inkilabçı milliyetçilere iltihak 
ettirmişti. 

Bu hadiselerin tesirini ,Müsavat"ın 1911-deki pro
gram ve beyannamesile Balkan harbi münasebetile 
neşrettiği tntibahnamesinde dahi görüyoruz. 1911-de 
fırkanın teşekkülünü bildiren Beyannarnede yazılı

yordu ki: 
,Bir zamanlar necib islam milleti bir elile Pekine 

dayanmış, diğer elile Avrupanın sonunda Alhamra 
sarayları inşa ediyordu. Asyanın ve Afrikanın böyle 
büyük kit'alarında hakim bulunan İslam, halı hazır
da küçük hisselere parçalanmış ve İslam devletleri 
ecnebiler elinde oyuncak şekline düşmüş, milletleri~ 
miz ise onların nüfuz ve tahakkümünde inlemek
tedir". 

Ve sonunda: 
,Ona göre, Kur'anın, elde bütün vasıtalarla düşma

nı defetmeği emreden ayeyi şerifesi mucibince, ,Mü
savat" fırkası teşekkül olunub ve bütün müslüman 
dünyasının dağılmış kuvvetlerini birleştirmek ve 
müslümanların milli ve insani haklarını müdafaa et
mek maksadile açık meydanı mübarizeye atılmıştır. 
Azalarının malıelli dillerinde programını yapmaya 

27) Resul-zade Mehmed Emin. - ,Azerbaycan Cumhu
riyeti, keyfiyeti teşekkülü ve şimdiki vaziyeti. istanbul 
1339- 1341. Sahife 32. 



başlayan bu fırka, milliyet ve mezheb farkı nazara 
almadan müslümanların bütün manevi ve maddi kuv~ 
vetlerini birleştirrneğe şuru etmiştir". 
,Müsavat"ın ayni yılda tab' ve neşredilmiş progra~ 

mı da Beyannamedeki esaslara ternamile uyuyor~ 
du. 2R). 

Programda deniliyordu ki: 
,1 - Milliyet ve mezheb farkı gözetmeden bütün 

müslümanların birleşmesi. 

2 - istiklfıllerini kaybetmiş müslüman memleket
lerinin yeniden müstakil olmalarına çalışmak. 

3 - tstiklallerini müd~daa ve ya ihya için çar
pışan bütün müslüman memleketlerine maddi ve 
ınanevi yardımda bulunmak. 

4 - "Müslüman milletierin ve memleketlerin te
dafii ve taarruzi kuvvetlerini artırmak için yardım 
etmek. 

5 - Bu idelerin yayılmasına mani olan bütün 
enğelleri yıkmak. 

6 - Müslümanların birleşmeeine ve terakkisine 
çalışan diğer bütün fırkalarla irtibat tesis eylemek. 

7 - Beşeriyetİn saadet ve terakkisine çalışan 
yabancı fırkalarla, ihtiyac görüldüğü nisbette irtibat 
ve mübadeleyi efkarda bulunmak ~IJ) . 

2S) Gerek Beyannamenin, gerekse ilk programın orjina
lini maalesef elde cdemedik. Ona göre Lutsiyan Klimoviçin 
1936-da Moskvada Devlet Neşriyatı olarak çıkan ,tslam 
v Tsarskoy Rossii" nam eserinden tercüme yaparak alıyo
ruz. (Sahile: 274/275) Şi.iphe yoktur ki, asıl orjinaldeki 
dille tercümedeki dilin farkı olacaktır. 

20
) Lutsiyan Klimoviç, bu maddeye, tırnak içinde , ya

ni diğer panislamist ve pantürkist fırkalarla" mütaleasını 
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8 - Müslümanların yaşamak uğrundaki savaş 

vesaitini, onların ticaret, sanayi ve alelumum ikti
sadi hayatlarını kuvvetlendirrneğe çalışmak". 

1912-de, Balkan harbi esnasında ise ,Müsavat" yeni 
bir Beyanname ile milleti uyanmaya çağırıyordu. 

1stanbulda "Sebilüh·eşad" mecmuasında dahi, basıl
mış olan bu Beyannarnede yazılıyorrlu ki: 

,Bugün sahnei alemde bilcümle milel ve akva
mın enzari tahkir ve istihzası altında islam alemi, 
faciei eliminin son perdei dilhüraşini, gamü ekdari 
binihaye ile bitirmek üzredir. Bu vakta kadar ken
dilerini mütemeddin addeden Avrupalılar, islam 
aleminin cemi azasını eziyor ve hergtına tahkirden 
çekinmiyorlardı. Ümidvaridiler ki, alemi islamın kal
bi menzilesinde olan Hil~feti Osmaniye, nahoş (hasta) 
insan gibi bu kadar darbelerden sonra çar ve naçar 
devam edemeyib mahv ve nabud olacaktır . Lakin 
ilani meşrutiyetten sonra onlar kendilerinin yanıl
mış olduklarını, Hilafeti Osmaniyenin yeniden kuv
vetlendiğini görerek dehşete geldiler. Ve alemi is
Uımın gitgide terakki edeceğini yakin ettiler. Hayali 
batillerine göre müslümanlara reva gördükleri eza, 
cefa ve hiyanetlerin cezasını tadacaklarını düşündü
ler. Ona göre Tral:Jlus, Bosna-Hersek, şimdi de Bal
kan mes'elesini çıkarıb her taraftan toplar, tüfenkler, 
bombalar, hancer ve nizalarını alarak alemi islamın 
kalbine sapladılar. Onu parçalamak ve ternamile pa
yımal ve müzmehil etmek istiyorlar. 

ilave etmiştir. Halbuki bu madde, o zaman beşeriyetci .ııd

dedilen rus inkilapçılarile çarlığa karşı ortaK savaş ı ka:ı

detmektedir. 
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Dindaşlar! Biltniz ve agah olunuz ki, yegane ümi~ 
dirniz ve çarei necatımız Türkiyenin istiklal ve ter
akkisindeclir. Eğer biz şimdi de kendimizin evvelki 
hissizliğimizden vaz gecmezsek, dünyanın gözü önün
de hak, islarruyet ve milliyetimizi kaybedib ağyare 
ecir, tabi, adeta esir olacağımız şek ve şupheden 

ari dir ... 
Cemi alem biliyor ki, bu muharebeyi Hilafeti lsla

miyeye malik olan Türkieyeye açan Balkanm küçük 
ve ufak hükılmetleri değildir. Zira, şir ne kadar zayü 
olsa da çakallar ve tilkiler ona yakın gelrneğe cür'et 
edemezler. Bu işleri işley,en, islamiyet ve insaniyet 
düşmanı ve ,jandarmı alem" lakabi ile mulakkeb 
olan şimal ayısı Rusya hükumeti müstebidesidir ki, 
her gün levazımi sıhhiye, etibba, ianeler ve gönüllü 
adile bölük-bölük nizarnİler (askerler) gönderi
yor"so). 

,Müsavat" imzasını taşıyan ve müslümanları Tür
kiyeye yardıma davet eden bu Beyannameye ,Sebi
lülreşad" m ilave ettiği mukaddimede Beyanname
nin Kafkasya vilayetlerinde intişar etmiş olduğu ka
ydolunmaktadır. 

Rusya imperyalizmine karşı ,Alemi İslamın kalbi 
menzilesinde" ve ,yegane ümidimiz ve çarei necatı
mız olan Türkiyenin istiklal ve terakkisi" konsepsy
onu ,Müsavat" fırkasının, Osmanlı devletini, bütün 
Türklüğü ve bütün müslümanları halas edici bir 
kuvvet olarak aldığından ve böyle bir kuvvet olarak 
kalmasını ve yükselmesini arzu ettiğinden ileri ge-

30
) .,Sebilülreşad": Cild IX. Aded: 38-320. Sahlfe 226. 

ıstanbul 1328. 
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liyordu. Azerbaycan muhitinde bu istek, kanaat ve 
imanın teşekkülünde en büyük rol oynayan Hüse
yin-zade Ali Bey olmuştu. 

Hüseyin-zade Ali Beyin, Ahmed Beyle birlikte ida
re ettikleri ,Hayat" gazetesinde türklüğe, türkçü
lüğe aid yazılarından bahsetmiştik. Ali Bey, 1906-da 
Ahmed Beyden ayrılarak ,Feyuzat" adlı bir mec
mua tesis etmişti. 

1906 senesinin Son Teşrininden 1907-nin sonları
na kadar devam eden bu mecmua Azerbaycan hey
eti içtimaiyesinin şuurlanmasında, Azerbaycan mil
li hareketinin olgunlaşmasında çok büyük rol oyna
mıştır. 

,Türkleşmek, islamiaşmak ve muasirleşmek" tezi
nin icadçısı olan Ali Bey, yalnız dil itibarile değil, 
siyasi oriyentasyon itibarile de muhiti ,osmanlıla
ştırıyordu". ,Mekalelerinin esas eşkalinden Hüseyin
zade Ali Beyin Türk, türkçü, hatta osmanlıcı ol
duğuna derhal intikal olunur: bütün Türkler arasın
da osmanlı türkçesinin intişarını, bütün Türklerin 
lisanı edebisi osmanlı türkçesi olmasını ister ve ken
disi yazılarını oldukça temiz osmanlı türkçesile, o za
manlar tstnbulda muteber yeni edebiyatı cedide uslu
bile yazar. Siyaseten de Osmanlı Devletini, Osmanlı 
Türklüğünil müstakil Türklüğün nüvesi telakki eder'! 

,Hasılı Hüseyin-zade Ali Bey, Azerbaycanda yal
niz lisan ve edebiyat sahasında değil, hatta siyasetin 
nazariyatında bile, merkezi Osmanlı Devleti olmak 
üzre, türkçülük, bütün türkçülük, hatta panturani
stlik cereyanı fikrisine ilk küşayiş veren adam
dır"31). 

Bl) Akçura Oğlu Yusuf.-,Türk Yılı"-Sah. 417-
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Petersburgda darülfünun, tstanbulda askeri tıb

biyeyi ikmal, şark ve garb dillerine aşina olan Ali 
Bey, daha 1904-de Mısırdaki ,Türk" gazetesinde tur
ançılığını bildirmişti. Onun dil, edebiyat, siyaset sa
hasında açtığı osmanlıçılık derin bir iz bırakmıştı. 

,Müsavat" ın mülhem olduğu aşikar görünen bu 
cereyan, bilahare Türkiyede başlıyan türkçülük ha
reketinin tesiri altında değişerek yeni bir şekil ala
cak ve ,Müsavat" ümmetçilikten milliyetçiliğe geçe
rek istiklalçılığa doğru mühim bir adım atacaktır. 
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III 

.. Müsavat" Fırkası ideolojisinin kurulması 
ve programı 

,Müsavat" fırkasının gerek ideoloji bakımından 

tekamülünde, gerekse bu ideolojinin muntazam bir 
program şeklini alıb teşkilat itibarile taazzuv 
etmesinde ve devlet kuracak bir fırka şekline gel
mesinde en büyük ve başlıca rolü oynayan Resul-zade 
Mehmed Emin Bey olmuştur. 

1906-da inkilabçı gençliğin başında duran ve rus 
imperyalizmile çarpışan bu gençliğin mümessili 
sıfatile tran inkilabına iştirak eden Mehmed Emin 
Bey, Tahranda ,,tranı Nev" adında ilk avrupavari ga
zeteyi tesis etmiş ve Rusyanın müdahelesi üzerine 
diğer tran inkilabçılarile beraber Türkiyeye iltica 
etmişti. Türkçülük hareketinin başlandığı zamanlara 
tesadüf eden o günlerde Akçura Oğlu Yusuf Bey, Ağa 
Oğlu Ahmed Bey, Hüseyin-zade Ali Bey dahi tstan
bulda bulunuyorlardı. Emin Bey gerek bunlarla, ge
rekse başta merhum Ziya Gök Alp olmak üzre, Tür
kiye türkçülerile temasa geliyor ve yeni doğan 

türkc;ü matbuatta iştirake başlıyordu. Ayni günlerde 
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Emin Bey maruf Şeyh Cemaleddin Aiganinin ,Vah
deti cinsiye (milliye) fesefesi" ni türkçeye çevirerek 
,Türk Yurduu mecmuasında neşreylemiştir. ,Müsa
vat" fırkasının onunla birlikte Azerbaycan hey'eti 
içtimaiyesinin ,ümmetcilikten" ,milliyetçilige" ve 
,islamçılıktan" ,türkçülüğeu geçmesinde mühim rol 
oynayan bu felsefenin sahibi hakkında Arkçura Oğlu 
Yusuf Bey şunları yazıyor: 
,Osmanlı Türkleri, 18-nci asırdan itibaren sarsılan 

saltanatlarmı büsbütün yıkılınaktan koruya bi1mek 
için ,Tanzimat" ile ,Osmanlı milleti" ihdasına çalı

şdıklarİ gibi, tecrübenin muvaffak olmadığını gören 
bazı Osmanlı mütefekkirleri de ya dine, islamiyete, 
ya türklüğe- real bir milli.yete istinaden maksadı 
istihsal mümkün ola bi1eceğini düşünmüşlerdir. Os
manlılıkta , siyasi noktai nazardan böyle bir mebdeye 
ircaı kabil olan milliyetçilik,Asyanın ortalarında zu
hur edib bütün islam alemine fikri tesiri dokunan 
bir zatın düşüncesine göre, daha geniş ve umumi bir 
matlebin en mühim bir vasıtai istihsalını teşkil eder. 
Bahsetmek istediğimiz zat, Şeyh Cemaleddin Afga
nidir: bu meşhur Şeyh, bütün alemi islamın yaşaya 
bilmesi için, müslüman milliyetıerin, milli $Uura sa
hib olmaları lilzumuna kaildir. Afgani, islam alemi
nin her tarafına düşüncelerile, sözlerile, işlerile çok 
bereketli tohumlar saçmış ve Garb Türklüğünde ol
duğu gibi Şimal Türklüğünde (yani Rusya mahku
mu Türklerde) dahi milliyet fikrinin inkişafına hiz
met etmiştir". 

,Bu büyük şarklının faaliyet gayesi, hatta hayat 
gayesi, Şark İslamiyetinin inhitat ve zevalı esbabile 
bu zevalın önünü ala bilecek çareler aramak, bulmak 
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ve tatbike çalışmaktı. Taharriyatı sıralarında müs
lümanların mesaili cmsiyeye (ırkiyeye), vahdeti cin
siyeye (ırkiyeye) ehemmiyet vermemiş olmalarını, 

inhitat ve zevallarının avamilinden olduğuna ka
naat getirmiştir; buna binaen müslüman kavimleri
ne, fars olsun, hindu olsun, Türk olsun, hangi olursa 
olsun, bütün müslüman kavimlerine, ırka, milliyete, 
kendi tabirile ,cinsiyete" ehemmiyet vermelerini 
tavsiye etmiştir. Demek olur ki, Şeyh Cemaleddin 
Afgani, alemi islamın yaşaya bilmesini, inkişaf et
mesini müslüman kavimlerinin şuurlu milliyetçi ol
malarına ve milliyetleri dahHinde terakki ve inkişaf 
etmelerine bağlı görüyordu"a2). 

1836-da doğmuş ve 1897-de lstanbulda vefat etmiş, 
ytmi Mirza Fethali, Hasan Bey Zerdabi, İsmail Bey 
Gaspıralı devirlerinde yaşamış olan Şeyh Cemaled
dinin, Hindistanda farsca intişar etmiş ,Makalatı 

Cemaliye" sinden Resul - zade Mehmed Emin Be
yin türkçeye çevirdiği ,Vahdeti cinsiye felsefesi ve 
ittihadı lisanın mahiyeti hakikiyesi" adlı makale şö
yle hülasa edile bilir: 

,Milliyet haricinde saadet yoktur. Dilsiz milliyet 
olmaz. Bütün tabakat ve esnafın ifade ve istifadesi
ni temin etmeyince de bir dil takarrür etmiş olmaz". 

Seyh Cemaleddinin düşündüğüne göre: ,--İnsanlar 

arasında daireyi şümulü geniş olub bir çok fertlerı 
birbirine bağlayan iki bağ vardır: biri dil birliği, 

ikinicisi de din birliğidir. Dil birliğinin dünyada beka 
ve se batı, şüphe yoktur ki, daha devamlıdır. Çünkü, az 
bir zamanda değişmez. Halbuki ikincisi böyle değil-

82) ,Türk Yılı". - Sahife 330-331-332. 
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dir: tek bir dil ile konuşan ırkı görürüz ki bin sene
lik bir müddet zarfında, dil birliğinden ibaret olan 
milliyete halel gelmeden, iki-üç din değişiyor". 

Bu suretle asikar görülüyor ki, Şeyh Cemaleddin 
Afgani, din birliğine dayanan ,tttihadi İslamdan" zi 
yade dil birliği üzerine kurulu milliyete ehemmiyet 
vermiştir. 

Şeyh Cemaleddin Afgani, bu tezi ile, Avrupadaki 
milliyet hareketinin, ayni zamanlara tesadüf eden 
alman mektebine yaklaşıyordu. O da alman filologla
rı gibi, milliyeti dil birliğile tarif etmiştir. Ve dilin 
ecnebi sözlerden temizlenmesi fikrini ileri süren 
Şeyh Cemaleddin, bilmecburiye kabul edilecek ya
bancı sözlerin de tanmınıyacak şekilde millileştiril
mesini teklif ediyor. 
Şeyh Cemaleddin Afganinin bu tezi, Gaspıralı ts

mail Bey tarafından ,Rusya müslümanları ittifakı" 
kongresine teklif edilen ve ,Tercüman" da filen tat
bik olunan ,Dilde birlik" tezinin esasları ile mutabık 
olduğunu görüyoruz. Her ikisinde dil milli birliğin 
esasını teşkil ediyor. Yalnız şu farkla ki, Cemaled
dinde milli birlik, dini birliğe karşı bir antitez ola
rak vazedilmiş, ümmetin, milletten başka bir şey 
olduğu felsefesi k"Urulmuştur. ,Müsavat" fııkasının 
1917 senesinde, I-ci Konğrasında kabul edilen pro
gramında bu cihet şöyle formüle edilmiştir: 

,Yalnız din birliği, mııasır mana ile bir millet teş
kil edemez. Miıliyeti teşhis eden müşterek alamet
lerden başlıcası dil, adat ve edebiyattır. Bu noktai 
naza?·dan bütün Türkler bir millettir" . 

. ,Tabii devletin milli olduğu, miııiyetin de yalnız 
dınle değil, başlıca dil üzerine müstenid, harsen te-
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essüs eylediği kanaatiLe biz, bugünkü halile mlıtefer 
rik bulunan geniş Türk dünyasının bir gün gelib de 
müttehid ve müttefik bir Türk iHemi teşlül edece
ğine inanıyoruz". 

Resul - zade Mehmed Emin Bey cihan harbi 
arifesinde İstanbuldan Bakfıya döndüğü zaman Baku 
matbuatı dil mes'elesi etrafında şiddetli münaka~a 

ile meşguldu. ,Feyuzat" ın ,osmanlı lisanı" tezini 
müdafaa eden ve o dilde çıkan ,Şelale" mecmuasile 
Azeri türkcesini müdafaa eden ,tkbal" gazetesi ara
sında münakaşa hararetli bir şekil almıştı. ,Şeltıle"
yi idare eden Türkiyeli muharrirlerden Sabribey
zade ,Kafkasya lisanında kitabetin" esasen imkan
sız olduğunu bile ileri sürüyordu. Azericiler ise os
manlı lisanının sun'] ve gayrı tabii olduğunu ve tür
kçeye tercüme edilmeden kimsenin anlayamadığı ve 
anlayamıyacaği bir dil olduğunu iddia etmekte idiler. 
Bu münakaşaya iştiark eden Mehmed Emin Bey 
,Şeliile" de yazdığı ,Dil- içtimai bir amil" ,Yeni 
lisancılar ve türkçüler" başlıklı makalelerile dilin 
içtimai ehemmiyetini tahlil ederek onun birleştirici 

içtimai bir rol oynaya bilmesi için umuma anlaşılır 
bir dil olması lazım geldiğini ileri sürüyor ve bu nok
tadan hareketle her iki cereyanı reddediyordu. Türk
lüğü bir küll olarak aldığı ve bu küllün de dil üzerine 
kurulduğunu iddia ettiği için Emin Bey malıelli şi

velerin müstakil bir dil olmasına taraftar olamazdı. 
Ayni suretle kimsenin anlamadığı ve türklükle hiç 
bir münasebeti olmayan osmanlı lisanını da kabul 
edemezdi. O, sade ve temiz türkçe tezini vazediyor
du. Bir müddet sonra, 1915-de tesis eylediği 

.,Açık Söz" gazetesinde bu orta ve temiz türkçe ce-
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reyanını derinleştirdi ve bu dilde yeni, milliletçi bir 
edebiyat doğmasına yol açmış oldu. 

Fakat, bundan bir az evvel Bakuda intişar eden 
,,Diriıik" mecmuasındaki ,Milli dirilik" başlıklı bir 
seri makalelelerile Emin Bey, milliyet mes'elesini ve 
milliyeti teşkil eden amiller'i tahlil ederek bilahare 
,Müsavat" ın yeni programına giren nazariyatın esa
sını kurmağa muvaffak olmuştur. Şeyh Cemaleddin 
Afgani gibi Mehmed Emin Bey dahi islamiyetin ve 
müslüman camiasının milliyet değil, ,ümmetçilik" 
ifade ettiğini, milliyetin ise din üzerine değil, dil ve 
kültür birliği üzerine kurulduğunu ve bu milli diri
liğin temelini teşkil eden milli kültürün unsurlarını 
izah ederek milli hareketin içtimai felsefesini kur
muştur. 

Bu felsefeye göre: ,Millet, dili, dini, an'anatı, ede
biyatı, tarih ve adatı bir oıa'l't camiei beşeriyeye de
nili1·. Yalnız din birliği bi?· millet teşkil edemez". 

O zamana kadar liberal ve inkilabcı milliyletçiler 
bile, türk harsı, türk dili ve türk birliği idelerine hi·· 
zmet ettikleri halde, kendilerine müslüman ve mil
letlerine müslüman milleti derlerdi. Mürteci muha
fazakarlar nazarında ise biz millet bile değildik. 
Resmi hükumet nazarında ise biz Tatardık Çoktan 
başlamış olan Azerbaycan milli hareketi kendi adı
nı almamıştı. Bu hareket, adsız bir kahraman gibi 
kalmışdı. Gazetelerin başında ,müslüman gazetesi" 
ismi, mekteplerin levhalarında ,rus-tatar mektebi" 
sözleri yazılı idi. 

İşte, böyle bir vaziyet içerisinde, ,Müsavat" fır
kasının mürevvici şeklini alan ,Açık Söz" ilk defa 
olarak, ,Müslüman" ve ,Tatar" sözlerini ,Türk" 
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sözü ile değişmeye girişti ve millete, ,Sen Türk
sün!", rus hükıimetine: ,Biz Türküz!" diye hitab etti. 
ve kendini ,gündelik Türk gazetesidir" diye ilan 
eyledi. Bu suretle Resul-zade Mehmed Bey, ,ümmeL'' 
ve ,ümmetçilik" devrini resmes kapamış, ,milliyet", 
,Türk milliyetçiliği" devrinin başlandığını ilan etmi
ştir. Nazariyatını kurduğu ve şekillendirdiği bu mil
liyetçil:ik istiklal gayesini güder, o, bunu ,Açık Söz" 
ün ilk sayısında şöyle formüle ediyordu: 

,Dehşetlerine şahid olduğumuz büyük muharebe, 
büyük bir hakikatı,- asrımızın milliyet asrı olduğu
nu isbat etti. ,Dünyanın haritası garibe değişecek" 
diye hayretle karışık bir cümle imdi bir çok ağızlar
dan işitilmektedir. Dünya haritasının alacağı şekle 

vatandaşların fedakarlıgı, devletlerin teşkilati ve 
orduların azarnetile beraber, hiç şüphe yoktur ki, 
vüzuh ve rüsuh peyda etmiş milliyet mefkureleri
nin de büyük bir tesiri vardır ve olacaktır. Özlerini 
lüzumunca bilib de istikbal için muayyen bir ideal 
(mefkure) besleyen millet, şüphesiz ki, büyük bir 
kuvvet teşkil eder. Şüphesiz ki,sözün tam manasile 
denilecek kadar kUhu efken topların hakim olduğu 
harb meydanlarmda tesirsiz kalınıyan bu kuvvet ye
şil mahutlu barışık masası üzerinde de esaslıca bir 
tesir yapacak. 

Herhangi galib taraf az-çok sürünclü bir dinelik 
vücude getirmek isterse, asrın vicdanları üzerinde 
en çok tesir icra eden kuvveti- milliyet merktıre
sini-ihmal edemez! Bunun böyle olacağı arabir 
gelecek sulh hakkında söz söyleyen Avrupa müte
fekkilerince de tasdik olunmaktadır. Sulhuyyune 
mensub siyasilerce milliyet esasına riayet etmiyecek, 
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milletierin hukukunu gözetıniyecek bir sulh akıdna
mesi çok çekmez -- yırtılır ve sürünclü bir dinelik 
temin edemez. 

Hukuku tabiiyesi payımal olmuş bir millet bald 
kalıncaya kadar Avrupa müvazeneyi düveliyesi ha
kiki ve sürünclü bir sulh yüzü görmekten mahrum 
kalacağı gibi, kendi vatandaşları arasında övek -
doğmalık gözeten bir devlet de hakiki bir kuvvete 
sökenıniyecek-mü terakki ve kuvvetli bir teşkilata 
malik olmıyacaktır. Demek ki, muayyen bir mefku
reye ve ekser efradınca müşahhas bir gayeyi arnale 
malik olan milletler, devletler arasındaki münase
batta ehemmiyet kazandıkları gibi, devletlerin da
hili siyasetleri üzerine de büyük tesirler icra edece
klerdir. Bu suretle, ayrı-ayrı milletler bir millet ola
rak yaşaya bilmek için her şeyden evvel özlerini bil
meli, muayyen fikir ve emeller etrafında birleşerek 
büyük bir mefkureye, gayeyi hayale hedef olacak 
o ışıklı yıldıza sahib olmalıdırlar. Çünkü müttehid 
bir ruh ve müşterek bir gayeye malik olmayan mil
letlerle yeni esaslar üzerine kurulacak hayat, hesa
plaşmıyacak ve böyle bir silahtan mahrum kalan ce· 
maa tl ar kimseye söz işittirmiyeceklerdir". 3~) 

Söz işittirmek, milli varlıgını kurtara bilmek, ha· 
klarını, hürriyetlerini kazana bilmek için, milliyet 
mefkuresi etrafında birleşmeli ve müteşekkil bir hale 
gelmelidir. Bu olmayınca kimse bizimle hesaplaşmı
yacaktır. 

,Açık Söz", bu ihtarla ve bu gaye ile milleti tenvire 
başlamıştı. 1917 senesine doğru Azerbaycanda hususi 

33
) ,Açık Söz". 2 Teşrinievvel 1915. Sayı 1. 
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bir ,Açık Söz"çü nesil doğmuştu. Azerbaycanın ve 
Kaf$asyanın diğer şehirlerindeki mektepli gençler 
arasında, hatta Rusya darülfununlarında okuyan ta
lebeler içerisinde ,Açık Söz"ün yaydığı milliyetçi fi
kir etrafında hususi dernekler ve cemiyetler vücude 
geliyordu. Bu dernekler gittikce artıyor ve birleşiyor

lardı. 1917 inkiUıbından sonra, daha ilk aylarda bu 
cemiyetler resmi bir kongre ile müteşekkil bir hale 
gelecek ve , Müsavat" fırkasına dahil olacaklar
dır.*) 

Gene, 1917 inkiltıbının başında Gencede ,Türk ade
mi merkeziyet fırkası<~ adı altında, yeni, milliyetçi 
bir fırka teşekkül ediyordu. Bu fırkayı kuran, bila
hare müstakil Azerbaycan Cumhuriyetinin başvekil
liğini yapmış merhum Yusufbeyli Nasib Bey idi. 

Nasib Bey, Gaspırah tsmali Beyin eli altında ,Ter
cüman"da çalışmış, tsrnail Beyden ders ve ilham al
mış ve onun kızı ile evlenmış, 1908-de İstanbulda te
şekkül eden ,Türk Derneği" cemiyetinin ilk azaları 
sırasında bulunmuş bir şahsiyet idi. Azerbaycana 
döndükten sonra Nasib Bey Emin Beyle sıkı temasa 
gelerek ,Açık Söz" ailesine intisab etmişti. Onun kur
duğu ,Ademi merkeziyet fırkası" ,Açık Söz"ün ter
viç ettiği milliyet nazariyesi üzerinde duruyordu ve 
milliyet mes'elesini , Müsavat" gibi halletmekte idi. 

*) 1917-de Bakıida, hafi olarak inikad eden talebe kon
gresi ,Acık Söz"ü kendilerinin organı olarak ilana .karar 
vermiş ve bu kararlarını seçtikleri hususi bir heyet vası
tasile gazetenin başmuharriri Emin Beye takdir ve tazirn
lerini takelimle bildirmişlerdir. 
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O, Rusyanın milli varlıklara parçalanmasını, ademi 
merkeziyet esası üzerine kurulmasını, bütün millet
lere, o cümleden Azerbaycana, Türküstana, Edil-Ura
la ve Kırıma dahi mHli-mahelli muhtariyet verilme
sini taleb ediyordu. 

Devletin şekli mes'elesinde o da ,Müsavat" gibi 
cumhuriyetçi idi. ,Müsavat" ile onun arasındaki fark, 
,Müsavat"ın daha ziyade halkçı olduğu, arnele ve 
köylü mes 'elesinde radikal bir programa malik bu
lunduğu idi. Bunun da sebebi ,Mi.isavat"ın Baku gibi 
amelesi çok olan sanayi muhitinde, amele, köylü ve 
orta zümrelere serbest meslek erbabı münevver ta
baka arasında doğduğu idi. Halbuki ,Ademi merke
ziyet'' Gence gibi bir aristokrasİ muhitinde doğmuştu. 
Mamafl, bu fark, bu iki fırkanın birleşmesine ve 
,Müsavat" adı altında Azerbaycan için yeni ve mes'ud 
günler hazırlamalarına mani olmamıştır. 

Rusya inkiUıbi daha bir ayını doldurmadan. 1917-
nin Nisan iptidalarında Bakılda Kafkasya müslüman
larının büyük bir kurultayı çağrılmıştı. Şimall Kaf
kasya ile Azerbaycandan ve Gürcüstanla Ermenistan
daki Türk ve müslümanların mümessillerinden iba
ret olan bu Kurultay, Kafkasya müslümanlarının 
siyasi hattı hereketlerini , inkiUıbdan neler bekledi
klerini tayin ve tanzim edecekti. 

Kurultayın daha ilk gününden itibaren kumanda 
mevkiini ilti fırka işgal etmişti ki, bunlardan biri 
,Müsavat" Halk Fırkası, öteki de ,Türk ademi ıner
keziyet" idi. Birincinin fikirlerine Resul-zade Meh
med Emin, ikincisininkine Yusufbeyli Nasib Bey ter
cüman oluyordu. Başta merhum Ali Merclan Bey 
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Topçibaşı olduğu halde eski liberallerin bakiyesini 
teşkil eden ,Bitaraf demokrat grup" dahi bu milli
yetçi cereyana intisab etmişti. 

Riyaset mevkiini işgal eden .,Rusya Müslümanla_rı 
tttifakı" lideri ve rus esiri milletierin ,Muhtariyet
çiler Birliği" reis muavini Ali Merdan Bey, bu çok 
az bir müddet esnasında milletinin göstermiş olduğu 
muvaffaltiyeti memnuniyet ve sevinçle seyrediyordu. 

,Kurultay her şeyden evvel veher mes'eleden daha 
kızğın bir surette azad Rusyanın alacağı matlub olan 
şekli idareyi müzakere ile aşağıdaki kararı çıkarıyor: 

A - Kafkasya Müslüman Kurultayı, milli-siyasi 
maksatalr hakkındaki mes'eleyi müzakere ederek 
müslüman kavimlerinin menafiini en ziyade temin 
eden Rusya şekli idaresinin malıelli federasyon esası 
üzerine kurulu cumhuriyet müçtemiayı enaın oldu
ğunu kabule karar verir. 

B - tsU'ıın dininde olan bütün kavimlerin ruhani 
ve medeni irtibatını nazara alarak Kafkasya Müslü
man Kurultayı bütün Rusya müslümanlarından ötrü 
vaz'i kavanin salahiyetine malik umumi bir idare teş
kilini lazım görür. 

Bu karar, günlerle devam eden münakaşalar neti
cesinde bir nevi itilaf neticesi olarak müttehiden ka
bul edilmiş idi. Münakaşa, bir taraftan türkçüler, di
ğer taraftan da islamçılarla sosyalistler arasında idi. 
Federasyon esasını müdafaa eden türkçüler idi ki, 
hususi olarak Azerbaycan için malıelli muhtariyet 
taleb ediyorlardı. Muarizler ise yalnız halk cumhu-
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riyetile iktifa edib, milliyet mes'elesini ise malıelli 
değil, medeni muhtariyet suretile hallediyorlardı. 84 ) 

Sağda islamçılar, solda sosyalistler, ortada milliyet
çiler oturuyordu. Bilahare ,Rusyada müslümanlık 
(!ttihad) Fırkası" şeklinde taazzuv eden islamçılar, 
aşağı-yukarı ,tttifakçıların" 1906-daki programlarını 
müdafaa ediyor, bütün Rusya müslümanlarını mer
kezi bir din teşkilatı altında birleştirrneğe çalışıyor
lardı. Bunun için de Rusyanın parçalanması işlerine 
gelmiyordu. Sosyalistler de merkeziyetçi bir halk 
cumhuriyeti tezini müdafaa etmekte idiler. Milletle
re territorial muhtariyet taleb eden ve Rusyayi fede
rasyon esası üzerine kurmayi isteyen ve yalnız Türk 
milletinin menfaatlerini nazara alan milliyetçilerin 
ayni şeyi müdafaa ettikleri bu münakaşalar esnasın
da anlaşılmış olduğundan, ,Müsavat" Halk Fırkasile 
,Türk ademi merkeziyet" fırkaları hemen orada res
men birleşib vahid bir teşkilat haline gelrneğe karar 
vermişlerdi. Bu hususta imza edilen anlaşmaya göre 
birleşik fırkanın adı ,Türk ademi merkeziyet ,Müsa
vat" Halk Fırkası" olarak kabul edilmişti. 

Kurultayda, bu birleşik fırka kendi programını 
ilan etmiş ve bütün münakaşalar bu program etra
fında cereyan etmişti. 

Rusyanın milli cüz'ütamlara parçalanması ve Türk
lerin kendilerine devlet teşkilatı kurmaları, esaretten 
kurtulmalan talebinden ibaret olan bu program, Knf-

34) Resul-zade Mehmed Emin. - ,Azerbaycan Cumhu
riyeti". - ,tstiklttl" - Azerbaycan istiklalinin birinci yıl 
dönümü münasebetile çıkarılmış husus! nusha. Sahife 14. 
Baku 1919. 
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kasya Müslüman Kurultayının arkasınca 1917-nin 
Mayısında Moskvada çağrılan bütün Rusya Türkle
rinin büyük kongresinde dahi vaz, müzakere ve mü
dafaa edilmiştir. Günlerle süren münakaşa ve müza
kerelerden sonra Rusya Türkleri Kongresi dahi ,Mü
savat" tezini kabul eylemişti. 35) 

1905-de toplanan ,Rusya Müslümanları tttifakı"nın 
kongresile 1917-de toplanan ,Rusya Türkleri Kongre
si" arasında mukayese yapan ve gerek Kafkasya Mü
slüman Kurultayında, gerekse Moskva Kongresinde 
,Müsavat"ı temsil ve o fırka narnma yaptığı tekli
fleri müdafaa eden Resul-zade Mehmed Emin Bey bu 
hususta diyor ki: 

,Nijni Novgorod Kongresi, taktik itibarile, rus li
beralizmi ile teşriki mesai şiarı altında giderek siya
seten milli kültür, medeni ve hukuki mahiyette bir 
takım metalible iktifa ediyordu. Moskva Kongresi 
ise Rusyanın milli territorial otonamHer üzerine par
çalanması talebinde bulundu. Gerek I-nci ve gerekse 
II-nci Kongrelerde olsun, siyasi mukaderatın formü
lünü Azerbaycan mümessilleri vermişlerdi (1-ncide 
Ali Merdan Bey, II-ncide Mehmed Emin Bey). 

,Nijni Novgorod zamanında ekseriyet sade Kongre
de değil, mahellerde, o cümleden Azerbaycanda dahi 
liberallarde idi. Moskva Kongresinde ise liberallerden 
eser bile kalmamıştı. Fakat buna mukabil ithilaıçı 
rus demokrasisi ile teşriki mesai taraftarlan vardı. 

S5 ) Bu hususta Moskva Kongresinin matbu mazbatala
rına ve Resul-zade Mehmed Emin Beyle merhum Ahmed 
Salih Bey arasında cereyan edib bilahare ,Şekli idare hak
kında iki bakış" adile 1917-de Bakuda neşrolunan müna
kaşaya bakılsın . 
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Ekseriyet ise imperatorluk içindeki bütün mahkum 
milletierin kendi toprakları üzerinde siyaseten milli 
varlık haline gelmelerini taleb eden inkilabçı milli
yetçilerde idi. 

Moskva Kongresinde kat 'i rol oynamış bulunan 
inkilabçı Azerbaycan milliyetçileri ,Müsavat" Fırka
;sile temsil edilmiş ki, daha 1917 yılının . Nisanında 

Bakuda toplanan Kafkasya Müslümanları Kongre
:Sinde kendi programını ilan etmişti. Bu programa 
göre, sade Azerbaycanın değil, Rusyaya dahil diğer 
'Türk illerinin de birer siyasi teşekkül haline gelme
leri zarureti ilan olunmuştur.a0 ) 

,Türk ademi merkeziyet ,Müsavat" Halk Fırkası" 
:adını aldıktan sonra ,Müsavat" diye tanınan ve anı
lan bu fırka, ideoloji itibarile artık şekillenmiş ve 
Azerbaycan heyeti içtimaiyesinin menfaatlerini tem
-sil eden, dilek ve arzularının tercümanı olan bir te
şekkül haline gelmişti. 

Azerbaycan yurtseverliğine, Azerbaycan milletse
verliğine, Azerbaycan istiklalçılığına sadece , Müsa
vatçılık" unvanı verilmesinin manası işte bunun için 
dir. 

Milli hareketin yolbaşçısı mevkiine geçen ,Müsa
vat", harsçı - milliyetçi, Azerbaycançı - istikltılçı, 
halkçı - cumhuriyetçi bir fırkadır. 

Bu fırka, şimdilik minimum programla çıkarak 
yalnız territorial otonomi - malıelli muhtariyetle ik
tifa ediyorsa, yıldırım sür'atile inkişaf eden Rusya-

BG) Resul-zade Mehmed Emin. -,Milli Azerbaycan ha
reketinin karakteri". - ,Azerbaycan Yurt Bilgisi" - Yıl 
i934. Sayı 29. istanbul. 
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nın çöküşü onu maksimum programa geçrneğe sevke
decek ve ,Müsavat" tam istiklal pozisyonunda dura
caktır. Zaten muhtariyet tam istiklale götüren bir 
yol, bir pille - basamak değilmidir? ,Müsavat" pro
gramının başında: 

, Milli istiklale malik olmayan biı· millet, hürriyet 
ve harsını dahi hıfzedemeza sözleri yazılı değilmidir? 

Onun bayrağında: 
,ınsanlara hurriyet, milletZere istikUH!" 

yazılmamışmıdır? 

!şte bunun içindir ki, rus siyasi fırkaları, sağından 
soluna, mürteciinden ihtilalcısına, karasından kızılı

na kadar, hepsi ta ilk günden itibaren vahid bir ce
phe haline gelecekler ve ,Müsavat"a karşı kanlı bir 
sefer açacaklardır. Ve rus imperyalizmi gene erme
nileri istifade etmek suretile milli Azerbaycan hare
ketini bağmak istiyecektir. Fakat, muvaffak olmıya
caktır. 

* 
* ·~ 

191 7-nci yılın tlk Teşrin ayında, Bakiıda ,Müsavat" 
fırkasının ilk resmi kurultayı açılıyordu. Teşkilinin 
altıncı yıl dönümüne tesadüf eden bu kurultayda 
,Müsavat" güçlerini yoklayarak çetin kurtuluş sava
şına hangi programla koşulmak lazım geldiğine ka
rar veriyordu. Memleketin dört bir tarafından gelen 
milliyetçi ve istiklalçı mümessiller yeni ruh, yeni 
iman, yeni azim ve yeni ümitle, ellerinde yeni pro
gram olarak yerlerine dönecek, milleti bu program 
etrafında birleşrneğe çağıracaklardı. Programdan 
başka kurultay milli idealı termiz eden bir timsal ol-
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mak üzre asırlarca Azerbaycan toprakları üzerinde 
yellenmiş olan İlhanllerin gök bayrağını, fırka bay
rağı olarak kabul ediyordu. 

Cengizlerin zafer dolu devirlerini, tlhani Azerbay
canın o, dünyaya hükmeden zamanlarını hatırlatan 
bu bayrak, ayni zamanda kurtulmanın ve yükselme
nin de timsali idi. 

Kurultay ilk resmi heyeti merkeziyesini - milli 
ideal ordusunun baş erkani harbiyesini intihab etmiş 

ve riyasetine Resul-zade Mahmed Emin Beyi koy
muştu. 

tki siyasi fırkanın birleşmesi hadisesini tasvib eden 
bu Kurultay, Rusyada yaşayan Türklerin, Rusyanın 
idare şekli hakkında beslerlikleri emelleri tebellür 
ettirerek programını şu şekilde tanzim etmişti: 

,1 - Rusya devletinin şekli idaresi milli - mahelli 
muhtariyetler esası üzerine kurulu koşma (federa
tif) halk cumhuriyetinden ibaret olmalıdır. 

2 - Hürriyeti kelam, matbuat, vicdan, içtimaat, 
teşkilat ve tatil gibi siyasi hürriyetlerle beraber, muh
tariyetlerdeki hükumet şeklinin koşma halk cumhu
riyetlerinden ibaret olması , işçi kanununun bütün 
muhtariyetierde bir nevle tatbiki ve toprak mes 'ele
sinin esasen keyfiyeti hall ve islahı gibi demokratik 
esaslar , Rusya koşma halk cumhuriyetinin kanunu 
esasisine dahil olub develtce tahti temine alınma
lıdır. 

3 - Muayyen mahelle malik olan (yani Rusya 
memleketinin muayyen bir kıt 'asında ekseriyetle ya
şamakta olan) her millete muhtariyet hakkı verilme
lidir. Fırkaca Azerbaycan, Türküstan, Kırgızıstan, 
Başkırdıstan gibi Türk ölkeleri mahelli muhtariyet 
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almalıdırlar. Edil boyu ile Kırım Tatarları ve diğer 
Rusyada yaşayan Türk kavimlerine, malıelli müm
kün olmazsa, milli muhtariyet verilmelidir. 

Kayıd: Başka Türk olmıyan dindaşlara da fırka 
muhtariyet taleb edib onlara her veçhile yardım et
mek borcundadır. 

4 - Muayyen malıelle malik olmıyan milletiere 
milli - medeni muhtariyet hakki verilmelidir. 

5 - Muhtariyetierin hududunu tayin etmek, da
hili kavanini esasiyelerini tertib eylemek, gerek ma
helli, gerek milli muhtariyetierin kendi meclisi mü
essesanlarında hallolunmalıdır. 

6 - Cumhuriyet heyetine dahil olan muhtariyet
ler öz aralarında müşterek gördükleri maksad ve ta
lepler üzerine akdi ittifak ede bilmelidirler. 

7 - Cümle muhtariyetli eyaletler, merkezi hüku 
metle ancak vatan müdafaası, meskukat, gümrük, ha
rici siyaset, demir yolu, posta, telegraf v. s. bu gibi 
umumi işlerle merbut olmalıdır. 

8 - Muhtariyetli eyaletler, idari, mali, teşrii, me
deni ve adli gibi dahili mes'elelerde müstakH olma
lıdırlar. 

9 ·- Rusya cumhuriyetinin umumi işlerini idare 
etmek için bütün muhtariyetierin nümayendelerin
den ibaret bir kongre teşkil olunmalıdır. 

10 - Her bir muhtariyetin merkezinde kanun koy
mak vazifesile muvazzaf bir melcisi meb'usan ve ko
yulacak kanunları icra etmekle muvazzaf bir Şurayi 
Vükela (heyeti nazzar) teşekkül etmelidir. 

ll - Her bir muhtariyetli eyalet malıelli işlerinde 
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geniş imtiyazlara malik vilayet, kaza ve nahiyelere 
bölünmelidir. 87) 

Fakat hak verilmez, alınır! Türklerin de, di
ğer rus olmıyan milletler gibi hakları, kanuni 
yollarla verilmemişti. Yeni Rusyanın başında du
ranlar mahelli - territorial değil, milli - me
deni muhtariyeti bile Türklere çok görmüşlerdi. Mil
letler, çarlığa karşı olduğu gibi inkilabçı Rusyaya 
karşı dahi elde silah olarak haklarını alınağa azmey
lemişlerdi. Söz yoktur ki, böyle bir savaş neticesinde 
sayısız kurbanıara mal olan ,alınmış hak" muhtari
yetten ibaret olamaz, milletin istikbalini ebedi bir 
emniyet altında koruyacak istiklalden ibaret olacaktı. 
,Müsavat"ın idare ettiği milli hareketin nereye gö

türeceğini sezen ruslar, milli hareketin ta iptidasında 
bu hareketi bağınağa azınetmiş ve bu yüzden kanlı 
bir harb başlamıştı . Bunun sonunda doğan müstakil 
Azerbaycan Cumhurieyetinin başına geçen ,Müsa
vat", programını ona göre tesbit ve tanzim ediyordu. 

1919 senesinin İlk Kanun ayında, müstakil Azer
baycan Cumhuriyetinin paytahtında toplanan ,Mü
savat" fırkasının ikinci kurultayı ,Azerbaycaı1 isti
klalını göz bebeği gibi" muhafaza edecek bir program 
kabul ediyordu. Bu programa göre , Müsavat": hür
riyetçi, milliyetçi, istiklalçı, halkçı ve cumhu·rieyt
çidir. 

Bu prensipler, birbirine sıkı surette baglı, biribiri
nin sebeb ve neticelerini teşkil ederler. 

:ı?) ,tstiklal" mecmuası. - Husus1 nusha - sahile 15. 
Baku 1919. 
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,Müsavat"a göre, medeniyeti beşeriye milli hars
ların mecmuundan ibarettir. Medeniyeti beşeriye na
mına milletierin müstakil yaşaması lazımdır. Çünkü 
milletler müstakil olmadıkca milli harslarını muha
faza edemezler; binayenaleyh medeniyeti beşeriye 

dahi noksan olur. 

,Hayatı beşer tabiatle mübarezeden ibarettir. Me
deniyeti beşeriye bu mübarezeden hasıl olma gani
mettir. Maksadı beşer, medeniyeti beşeriyeyi daha 
ziyade temin etmek ve onun feyzini daha ziyade umu
mileştirmektir. Medeniyeti beşeriye ise milli harsla
rın iştirakinden ve güzelliklerinin mecmuundan ha
sıl olma bir yekundur. 

Medeniyetin temini, insanların cemaatlikle yaşa

ması, ancak medeni hükumet tesisile mümkündür. 
Medeniyeti beşeriye milli harsların mecmuundan iba
ret iken en muvafık ve en tabii devletin de milli de
vlet olması aşikardır. Milli istiklale malik olmıyan 
bir millet, hürriyet ve harsını hıfzedemez". 

Medeniyeti beşeriye narnma milli harslapn muha
fazasını ve bunun için dahi milletierin hürriyet ve 
istiklalini isteyen bu nazariye milletin kendisini de 
dili, dini, an 'anatı, edebiyatı, tarih ve adatı bir olan, 
yani hars birliği üzerine kurulu bir camiayi beşeriye 
olarak telakki etmektedir. Bu suretle ,Müsavat"ın 
milliyetçiliği, mistik ve yahud siyasi - imperyalistik 
mülahazalarla ortaya sürülen sun 'i milliyetçilik ol
mayıb, harsi - içtimai vahdet gibi realiteye dayanan 
sağlam bir milliyetçiliktir. Onun Türk birliği bile 
hars birliğine dayanmaktadır. Milliyeti teşhis eden 
başlıca alarnet olarak ,dil, adat ve edebiyat"ı aldıktan 
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sonra ,bu noktai nazardan bütün Türkler bir millet
tir" diyor. 

BütünTürklerin bir millet addolunmaları için ,dil, 
adat ve edebiyat"ın bir olması kafimidir? Burada, 
diğer amillerle birlikte coğrafi vahdetle tarihi mu
kadderatın hissesi yok mudur? Esasen dünya Türk
lerinde dil, adat ve edebiyat bir midir? Başta Gaspı
ralı !smail Bey olmak üzre, bütün türkçüler Türk 
birliğini yaratmak için Türk dillerinin birleştirilme
sinden işe başladılar. Ve bunun için de mekteblerden 
işe şuru edilmesini teklif ettiler. Fakat, Türklerin 
hemen 4/5-ü esir bulundukca bu projenin sözden iba
ret olarak kalacağı tecrübelerle anlaşıldı. Ve bu pro
jenin hayata tatbiki için ilk sırada Türk illerinin isti
klalinden işe başlanmasına lüzum hissedildi. Çünkü, 
,milli istiklale malik olmıyan bir millet, hürriyet ve 
harsını hıfzedemez". Ve Türk hars birliği siyasetini 
tatbik etmek imkansız olur. Bunun en canlı delili Ru
sya esaretindeki Türklerin facialarıdır. Onlara değil 
ki ortak edebi türkçe, hatta temiz yerli şivelerinde 
bile okumak, yazmak yasaktır. 

,Müsavat" fırkası daha ,Rusya Müslümanları !tti
fakı" kongresinde İsmail Bey tarafından formüle edi
len dil siyasetini, kendi programında şu suretle tes
bit etmişti: 

,Madde 63 - tdadi mekteplerde osmanlı şivesinin 
lisan olarak tedris edilmesi mecburi olmalıdı1·". 

,Madde 64 - Ali mekteplerde osmanlı şivesiZe te
dris edilmelidi?·". 

Milli hükumet devrinde (1919-1920) muvaffakiye
tle tatbik edilen bu dil birliği siyaseti, Sovyet istilası 
devrinde men 'edilmiş olması, onun Azeri edebi türk-
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çesinin bile değil, sokak dilinden ibaret bir ,proletar 
jargonu" tatbik edilmesi, ayni siyasetin bütün Türk 
dünyasında tatbik edilerek Rusya malıkumu Türkler 
için sun'i surette 70 edebi türkçe meydana geritilmesf 
,Müsavat"ın vazetmiş olduğu istiklal prensıpmın 

ehemmiyetini isbat etmektedir. Evet, ,milli istiklal<:? 
malik olmıyan bir millet, hürriyet ve harsını hıfze
demez". 

, Müsavat" fırkası ikinci kurultaymda haklı bir 
gururla muvaffakiyetlerini bulasa ederken bu husu
sta diyordu ki: 

, .. . Bu tabii yolun ilk basamağına kadem koymak 
üzre fırkamız, sabik Rusya imperatorluğu dahilindeki 
hakayike nazaran, Rusya cumhuriyetinin milli - ma
belli muhtariyetler esası .üzerine binalanmış koşma 
halk cumhuriyeti şeklinde kurulmasını ve ayni za
manda Kırgızıstan, Başkırdıstan, Türküstan ile Azer
baycan muhtariyetieri için milli - malıelli istikUıl , 

Volga boyu ile Kırım için de milli muhtariyet taleb 
ediyordu. 

Vaktile bir çok itirazlara hedef olan işbu maksatlar 
bugün birer emrivakidir; yfuıi yukarıda mezkOr muh
tariyetler, çok noksanlarla olsa da, bu gün filen mev
cuttur. O cümleden olarak Azerbaycan yalnız muhta
riyet değil, ternamile müstakil bir halde yaşıyor ve 
istikl<Uini beyneldüvcl tanıttırmak için çalışıyor. 

Fırkarnızm manevi muzafferiyetleri tezahüratından 
olan Azerbaycan istiklalini göz bebeği gibi saklamak 
nhess arnalimiz olduğu gibi milli, ayni zamanda da 
fırkavi namusumuzun icabıdır. 38) 

SS) .,Müsavat" fırkasının ikinci kurultayında kabul olu
nan programın 1927-de tstanbulda basılan 6-nci tab'ındaıı. 
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Azerbaycan istiklalini göz bebeği gibi muhafaza et
mek ve beynelmilel tanıtmak için çok emekler sarfe
dilmişti ve bu yolda büyük muvaffakiyeHer dahi elde 
edilmişti. 

. Bu yolda alınan tedbirlerin biri de Kafkasya Kon
federasyonu hakkındaki karardı. ,Müsavat" fırkası
nın ikinci kurultayı Kafkasyanın coğrafi, iktisadi ve 
strateji bir vahdet teşkil ettiğini, Kafkasya milletle
rinin yalnız elbirliği ile istiklal ve hürrieyetlerini 
muhafaza ede bileceklerini nazara alarak müstakil 
Kafkasya cumhuriyetierinin bütün kuvvetlerini bir
leştirmeleri lüzumuna kani olmuş ve bu hususta hü
kCımetce tatbik edilmek üzre bir karar ittihaz et
mişti. 

Milli harsın, binaenaleyh milli varlığın muhafaza 
ve inkişafı narnma milli istiklal üzerinde gelib duran 
ve bu milli istiklali korumak için real tedbirler alan 
,Müsavat"ın bariz hususiyetlerinden biri de milliyet
çiliğinin karakteridir. ,Müsavat"a göre: 

,.Milletin maneviyat ve ruhiyat cihetinden maada 
maddiyat ciheti de var: millet, sınıflardan ibarettir. 
Fakat ekseriyeti teşkil eden sınıf zahmetkeşler sın

fıdır. Bu itibarle millet demek - halk (demokrasi) 
demektir. Hakiki milletperestler, hemen halkperest
lerdir. Çünkü milletin kuvveti - halkın kuvveti, hal
kın kuvveti - milletin kuvveti demektir. Bir milli 
hükumet ancak o zaman hakiki millet hükUmeti olur 
ki, ondaki esaslar havas sınfı değil, umum cemaatı 
gözlesin, onların halini isl aha yarasın". 
,Müsavat"ın bu ,smıfçı halkçılığı" marksistlerin 

sınıfçılıgile karıştılırmamalıdır. ,Müsavat" burada 
,sınıf"ı ,meslek) zümre" ve halkı da müsavat esasına 
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dayanan umum manasında almıştır. Bu iki sistem 
arasında farkı Ziya Gök Alp Bey çok muvaffakiyetle 
izah etmektedir. Tarihi maddeçilik ile içtimai mef
kureçiliği mukayese eden Ziya Bey diyor ki: 

,Marksa göre halk, yalnız amele sınfından ibaret
tir. Binaenaleyh, arnele sınfı, diğer sınıfları ortadan 
kaldırınağa mecburdur. Halbuki, halk (umum) ma 
nasına olduğundan, hukukca biribirine mii.sav·i ol
mayı kabul eden bütün sınıfların mecmuu demektir. 
Filhakika umumla müsavi olmayı kabul etmeyen im
peryalist, aristokrat, feodal sınıfları nalkın haricinde 
görmek doğrudur. Burjualarla münevverler arasın

da da hukukca herkesle müsavi olmayı kabul etmiyen 
sınıflar varsa, halk dairesinin haricinde kalmalıdır
lar. Fakat lıukukca umumun mii.savi olduğunu kabul 
edenle1·, - hangi mesleki zümreye mensub bulunu
yorlarsa bulunsular - halktandırlar". :ıo) 

,Müsavat"ın halkçılığı, aşağı zümrelere sırf mer
hamet ve şafket kabilinden değildir. O, halktan doğ· 
muş bir fırkadır. Programının tatbikat kısmında 
,Azerbaycan halk cumhuriyeti şeklinde idare olunur" 
demesi, 20 yaşını dolduran her bir vatandaşın, millet, 
mezheb, erkek ve kadın farkı gözetmeden, seçib se
çilmek haklarını tanıması, seçğilerin doğru, vasıtasız, 
gizli, müsavi ve mütenasib usulle yapılmasını şart 

koşması, parlamentarist bir usulu idare ve mes'ul 
hükumet esası, bütün bu prensipleri tatbik eylemiş 
olması, bu fırkanın, milletin kendisi diye telakki et
tiği halkın hakimiyetini kurmak istediğini isbat 
eder. 

~n) Ziya Gök Alp. - ,Türkc;ülüğün esasları". - Ankara. 
1339. Sahife 62. 
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,Müsavat" bütün siyasi haklarla birlikte bütün içti
mai hürriyetleri: vicdan hürriyetini, fikir hürriyetini, 
matbuat hürriyetini, şahsın ve beytin hürriyet ve ma
suniyetini, kanun karşısında müsavat esasını tenımak
tan başka iktisadi ve mali tedbirlerle aşağı ve orta 
tabakaların refahlarını temine çalışır. 

67 maddeden idaret olan programının 16 maddesi
ni arnele ve memur zümresinin refhah haline hasre
ylemiştir. Burada ,Müsavat" en radikal fırkalar

dan bile geri kalmamıştır. Bu sayede idiki ki Müsa
vat" umumi seçgilerde, hatta arnele-köylü savetleri
ne olan seçgilerde bile bolşevikleri toptan mağluh 
ederek arnele reyinin yüzde 75 nisbetini kazanmaya 
muvaffak olmuştu. Köylü ve toprak mes'elesi faslın
da deniliyar ki: 

,Milletimizin ekseriyeti rencberdir. Rencberin 
maişeti, hayatının temini toprakladır. Toprak abad 
olursa, millet de mesud olur. Bunun için reneber 
olan millete, zahmetkeş halka toprak vermek mille~ 
tin faydasıdır. Ekseriyeti reneber (ekinçi) olan bir 
millete hizmet için teessüs etmiş olan ,Müsavat" fır
kası cumhuriyet topraklaı·ının umumi devlet fondu 
teşkil etmek üzre, aşağıdnl<i veçhile hallolun u b ren c. 
berler arasında bölünmesini taleb eder: 

,Madde: 23 -- Hazineye, sabık Rusya padışahına, 
padışah nesiine mensub hanedane; bunun gibi mül
kednrlarla hususi maliklcre mahsus olan bütün top· 
raklar pulsuz, parasız ve evezsiz alınıb, pulsuz, pa
rasız olarak zahmetkeş ve reneber halka verilecek~ 
1ir". 

,Madde: 24 - Bu suretle zahmetkeş ve rencber
lere verilecek toprak onların kendi mülkiyetlerine 
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verilib hernan yer üzerinde bütün hukuka maUk ola
caklardır'.' . 

Bu suretle 19-nci asrın ortalarından itibaren çar
lık Rusyasının kurmuş olduğu kölelik münasebatına 
son verilerek milletimizin 75r•; 0 nisbetini teşkil eden 
köylünün hürriyet ve mülkiyeti ilan edilmiş ve 
bununla da milletin refah ve saadeti ebedi bir emni
yet altına alınmış oluyordu. 

Bu prensipleri köylümüz o kadar benimsemiştir 

ki, Azerbaycanın, bolşevik istiU'tsı devrinde köylü
müz, sosyalizme, komünizme, kollektivizme karşı bü
tün savaşlarını hep bu prensipler ve şiarlar altmda 
yapmıştır. · 

Çarlığın kurmuş olduğu kölelik rejimile, ferdin 
hürriyet ve mülkiyetini irikar eden Sovyet rejiminin 
milli varlığın imhası demek olduğu aşikardır. Bu rej
imler altında insani haklardan mahrum olan köylü, 
yaşamak, yükselmek, aile kurmak, doğub töremek 
imkanl&rından dahi mahrumdur. 

,Mi..ısavat"ın toprak siyaseti köylü için geniş sa
adet kapulan açıyor, yaşamak, yükselmek, mes'ud 
.olmal< imkanları yaratıyor. 

Bu mes'elede ,Müsavat", hem sağa- mü.rtecile
re feodalite mümessillerine, hem de sola - mark
sistlere karşı çetin savaş yürütmek, milletin hakiki 
ve asıl menfaatleri narnma büyük fedakarlıklara 

katlanmak mecburiyetinde bulunyor. Umumun re
fah ve saadetini esas tutan ,Müsavat" maarif saha
sında da smfi ve zümrevi siyasetleri yıkarak demo
kratik prensipler vazetmiştir. Malum olduğu üzre 
Sovyet rejiminde tahsil görmek yalnız ,proletar ev
lfıdına" mümkün olduğu gibi, çarlık devrinde de 
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yalnız zenğin ve aristokrasİ zümresine müyesser idi. 
Sınıf, zümre, erkek ve kadın nazara almadan bütün 
milleti irfana kavuşturmak için ,Müsavat" şöyle bir 
madde vazetmiştir: 

,Madde: 53 - Maarif işlerinde cümle ahali, din 
ve millet ayırmaksızın, erkek ve kadın müsavidir". 

Bu maddenin sözden ibaret olarak kalmaması 

için vazolunan 60-nci maddede deniliyar ki: 
,,Talimi iptidai ve rüşti umumi, meccan1 ve mec

-buri olmalıdır". 
,Müsavat"programında din devletten ayrıdır. 
Çarlık devrinde din üleması devlet memurları sı

rasında bir sınıf teşkil ediyordu. Çarlık bu sınfı iste
diği gibi kullanyar ve kendi siyasetine bir alet yapı
yordu. Her bir istidbad idaresinde olduğu gibi çar
lık rejiminde dahi din ülemasının bu vaziyeti din 
narnma bir hakaret idi. Sovyet devrinde ise din te
mamile kaldırılarak cami ve mabetierin birer eğlen
ce malıeliine çevrildiği malumdur. 

,Müsavat" her iki rejimden ayrı olarak ,islam din 
ülemasının haysiyet ve hürriyetlerini temin etmek 
ve ayni zamanda dahi mürninleri itikad ve içtihat
larında ternamile Şar'i Şerüin vazettiği esaslara bağ
lamak için" din ülemasının devlet memuru halinden 
çıkmasını lazım görüyor. ,Müsavat", dini devletten 
ayırıb vatandaşların kendi işleri ilan etmekle dinin 
ehemmiyetini inkar etmiş değildir. ,Müsavat" pro
gramında: ,Din, hayatı be:şerde ehemmiyetli amil
lerdendir. Her bir din mütedeyyinleri arasında bü
yük bir irtibat ve bir nevi medeniyet hasıl eder. Hı
rıstiyan medeniyeti, Buda medeniyeti, tsUun mede
niyeti denilen şeyler bu irtibatın aynidir. Fakat bu 
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irtibatta milliyet değil, beynelmileliyet bassası var
dır. İslamiyet, muasır mana ile, bir beynelmileliy
ettir". 

Bu suretle ,Müsavat", ikinci kongresindeki pro
gramında, Türk milliyetçiliğine ve Azerbaycan isti
klalctlığına gelib dayanmakla beraber Türk dünya
sile olduğu gibi, islam alemile de irtibatını ternamile 
kesmemiştir. 

Resul- zade Mehmed Emin Beyin tarifi veçhile: 
,Asnlaşmış türkçülük ve islamçılık tradisyonları

nı muhafaza eden milli bir ideolojinin, halkçı sosy
alist nevinden içtimai bir programın ve Aze?·baycan
la biitürı Kafkasyanın Rusyadan ayrılması miinasın
da anlaşılan inkilabçı bir taktikin telifinden ibaret 
bulunan Müsavatçılık, kısa bi?· zemanda, Azerbay~ 
can halkı amsında geniş bi1· itibare mii.Zik oldu ... 40 ) 

4ıJ) Resul-zade Mehmed Emin. - ,Milli Azerbaycan ha
reketinin karakteri". - ,Azerbaycan Yurt Bilgisi" mec
muası - ıstanbul 1934 sayı 29. 
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IV 

Milli idealın tahakkuku uğrunda savaş. 

Ey bu yurdun oğulları, tepreşin! 
Sesleriniz itmesin, seçgiye hazırlaşm 
Artık şekillenmiş ve tebellür etmiş olan milli ide

alın tahakkuku uğrunda, kendisini htıkimiyete gö
türecek intihabata ,Müsavat" bu şiarla girmişti. 

Seslerin itmemesi ve dağılmaması için her şeyden 
evvel yolbaşçı kadronun birleşik bulunması lazımdi. 
Ess.s prensipi milli birlik olan ,Müsavat"ın milliy
etçi bütün kuvvetlerin bir arada bulunmasına çalı

şacağı tabii idi. Onun içindirki, ,Müsavat1
' ,lttifakı 

Müslümin1
' lideri Ali Merdan Bey Topçibaşı başta 

olmak üzre, vaktile rus liberallerile beraber yürü
yen ve bilahare onlardan ayrılarak inkilabçı milli
yetçiler pozisyonuna geçmiş olan demokrat grupla 
dahi birleşmişti. ,Bitaraf demokrat grup" halinde ta 
zamanımıza kadar ,Müsavat" fırkasile beraber yü
rüyen bu zümre içinde Ali Merdan Beyden başka 

l''ethali Han gibi kuvvetli şahsiyetler vardı*). ,Türk 

* ) .,Bitaraf demokrat grup" mümessilleri umumi liste
de ,Müsavat"a nisbeten üçte bir teşkil ediyorlardı. Onla
rın da bir kısmı bilahare .,Müsavat"a geçmişti. 
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federalist ,Müsavat" Halk fırkası ve bitaraf demo
krat grup" adı altında bu kuvvet intihabata ortak bir 
liste ile girmiş ve Azerbaycanın en münevver ve 
muktedir kuvvetlerini bu listeye almıştı. Sağda du
ran ,Rusyada Müslümanlık - !ttihad - fırkası" 

ile solda duran sosyalistler bu birleşik milli cepheye 
girmenıişlerdi. ,tttihad" in tihabata müstakil liste ile 
duhil olmuştu. Soldaki fırkalar da müttehid değildi. 

Burada üç grup vardı: Rusya bolşevik fırkasile yü
rüyen bolşevik ,Himmet", Rusya sosyal demokrat 
menşevik fırkasının listesine dahil menşevik ,Him
met", müstakil yürüyen ve milli pozisyonda duran 
,Müslüman sosyalistler bloku" (ki Rusya ilitilalçı 

sosyalistleri programında olanlarla müstakil sosya
listlerden ibaret ii). Bu kuvvetlerden milli mukadde
ratta aktiv rol oynayan ,Müsavat", ,!ttihad" ve 
,Blok" olacaktır. 
Rusyanın gelecek idare şeklini tayin edecek Mü

essisler Meclisine büyük hazırlıklar gidiyordu. Her 
millet, her fırka hazırlanıyordu. Bütün fırkalaı- kuv
vetlerinj. seferber hale getirmişlerdi. Propaganda git
tikce şiddet ve hararet kesbediyordu. Gazetetler ri
saleler, beyannameler ortalığı dolduruyordu. Kurul
taylar, konfranslar, içtimalar, mitingler, münakaşa 
meclisleri, nümayişler birbirini takib ediyordu. Bu 
faaliyetler bütün fırkaların pozisyonunu açik ve ay
dın tayin etmiş bulunuyordu. Çarlığı, onun istibda
dini, zulüm ve gaddarlığını baltalamakta herkes mü
şterekti. Fakat istikbale gelince, yollar ayrılıyordu. Bu 
mes'elede, milli pozisyonda duran yalnız ,Müsavat"ı 
ve onunla beraber yürüyenleri görüyorduk. Malum
dur ki, millete karşı yapılan haksızlıklar, zulümler, 
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tazyikler ve bunların tabii neticesi olan istırab ve 
felaketler, milletin bir iman etrafında birleşmesinde 
mühim rol oynayan amillerdir. Fakat menfi amiller
dir. Bu yoldaki propaganda ,Müsavat" Fırkasının 

ne kadar haklı olduğunu isbata yarardı. Fakat milli 
imanı ve milli idealı doğuran ve bu idealın tahakku
ku için milleti harekete getiren yalnız bu arniller de
ğildir. Milli dil, milli tarih, milli edebiyat, milli 
an'ane, milli vatan , din v. s. değerler milli idealın en 
asıl anıilleridir. Haksızlıklara karşı duyulan nefret 
zaten bu milli değerlerin tazyiki ve inkişafına im
kan verilmemesi neticesinde ve onlar narnma duyu
lur. ,Müsavat' ile inkilabçi ve demokrat rus fırkala
rının ve onların pozisyonunda duranların arasında
ki fark işte burada idi. Onlar millete elvan, yaldızlı 
renklerle tasvir edilen, kurdun kuzu ile yan-yana 
dolaşacağı ,yeni Rusya" vad'ediyorlardı. ,Müsavat" 
ise, milli bir Azerbaycan vad'ediyordu. Ve millete bu 
imanı telkin etmeğe çalışıyordu. ,Müsavat"ın inti
hahatta muvaffak olması milletin rüştünü ve kema
lini isbat edecekti. 

Rus memurlanna, rus arnelesine ve rus askerleri
ne daynan ve menşevik, es-er, kadet ve bolşevik ol
mak üzre muhtelif siyasi fırkalar etrafında birleş

miş olan Azerbaycandaki ruslar, ,,Müsavat"ın açtığı 
hareket karşısında dahili münakaşalarını ve müba
rizelcrini unutuyor ve , Müsavat"a karşı vahid cep
he yaratıyorlardı. 
Sağ cenahi temsil eden ,Kadet" fırkası, ,bu to

praklar için rus milletinin kan akıtmış olduğunu" 
ileri sürerek Azerbaycana muhtariyet verilmiyece
ğini bildiriyordu. Fakat, bir müddet sonra milletin 
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bu derin ve şumullü hareketi ksrşısında bu pozisy
ondan çekilerek pazarlığa başlamış, ,ne isterseniz 
verelim, yalnız Apşeron yarım adasına dokunmayı
nız", diye yazıyorlardı. 
Menşeviklerle es-er'ler de yalnız ,Müsavat"ı he

def ittihaz etmişlerdi. ,Müsavat"ı yakma bırakmıy
orlardı. Baku arnele soveti onlarda iken ,Müsavat'" 
fırkasının burjua fırkası olduğunu iddia ederek onu 
intihabat hakkından bile mahrum etmek istemişler
di. Fakat buna bakmıyarak ,Müsavat" fırkası, Baku 
arnele soveti intihabatında arnele reyinin 75°10 nisbe
tini kazanınağa muvaffak olmuştu. 
Bolşevikler de ,Müsavat"ın amansız düşmanı ke

silmişlerdi. Bakuda taşnaklarla bile teşriki mesai eden 
ve bütün dünya milletlerinin kurtuluşundan bahseden 
bu fırkanın naşiri efkan olan ,Bakinski Raboçi" , 
,Müsavat" fırkasının organı ,Açık Söz" le yaptığı 

bir münakaşada diyordu ki: 
,Azerbaycan muhtariyeti, Türk burjuazisinin muh

tariyetidir". 
,Kafkasya muhtariyetine ne Rusya burjuazisi, ne 

de Rusya demokrasisi razi ola bilir" . 
.,Azerbaycan muhtariyeti isteyen ,Müsavatçılar" 

neticede harabezar bulurlar". 
Adetleri bir kaç kişiden ibaret olub Rusya menşe

vik ve bol~evik fırkalarının birer seksyonundan iba
ret ,Himmet" çiler de ayni pozisyonda idiler. Azer
baycançılık onlardan biri için inkilabçı rus demok
rasisine, ötekisi için de inkilabçı rus proletaryatma 
bir ihanet teşkil ediyordu. Milliyete karşı dini koyan 
sağdaki ,tttihad" için de, Azerbaycançılık islam bir
liği bakımından muzur telakki olunuyordu. tçtimaf 
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program bakımından rus marksistlerinin motifleri
ni tekrarlayan ve ,Müsavat"ı burjua, han, mülkedar 
fırkası diye tavsif eden sollara mukabil ,İttihadçı

lar" ,Müsavat"ı fazla ,sosyalist" buluyorlardı. To
prak mes'elesi, arnele mes'elesi, kadın hürriyeti ve 
din mes'elesi bu muhalifetüı asıl sebebini teşkil eden 
motifler idi. Siyasi mitinglerde ,işte programımız 

budur!" diye, avam kitlenin dini hislerini gıcıklamak 
maksadile Kur'ani gösteren bunlar, ,Müsavatçıları" 

.dinsiz ilan ediyor ve kadınlar hakkındaki hürriyet 
ve müsavat haklarını ahlaksızlık telakki ediyorlar
dı. Bu cenahın sarıldı bir mümessili BakUnun ,Taze 
Pir" camii menberinden ,Müsavatçılar" için ,karı

brı boş, k:mları ve mulları helal" diye fetva ver
mişti. 

Halbuki seçgilerin lehimize muvaffnkiyetle bitme
sinde köylü ve amele mes'eleleri gibi :Kadın hürriy
etinin de halledici bir rolu oldu. Kadınların seçgilerde 
iştiraki olmamış olsaydı, şüphe yoktur ki, memleke
tin mukadderatı Türk olmıyan yad unsurların eline 
geçmiı;; olacaktı. Milletin vicdanına, şuur ve idraki
ne hitab eden ,Müsavat" fırkası, seçgi savaşlarının 
cereyanı esnasında çoktan hallini bekleyib duran ka
dın htirriyeti gibi mühim milli-içtimai bir mes'elenin 
halline dahi muvaffak olmuş, mürteci kuvvetlerin 
mukabil propogandasına rağmen, kadınlar büyük ve 
muazzam kafileler halinde seçgi sandıklarına akın 

yaparak hep bir adam gibi ,,Müsavat" listesine rey 
vermişlerdi. 

Secğiler muhtelif idi. Müessisler meclisine olan 
seçğiden önce yerli seçgiler yapılıyordu. Çökmüş 
-olan çarlık idaresinin yerine yeni malıelli idareler 
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kuruluyordu. Bu işde çok dikkatlı olmak lazımdı. Bu, 
kat'i savaştan evvel, harbin taliini halledecek hakim 
r.ıevkileri tutmağa benzerdi. Bu, Azerbaycanın ida
resini filen ele almak demekti. 

Bu idarelerin başında Belediye meclisleri geliyor
du. Kendi yurtlarında ahalisi baştan başa Türk olan 
şehir ve kasabalarda Belediye meclislerine aza ol· 
mak hakkından mahrum olan Türkler, bu seçgilerde 
varlıklarını, siyasi rüştlerini isbat edecek, kendi ana 
yurtlarının mukadderatını filen ele alacaklardı. 

Bu belediye meclislerinden başka, sırf Türklerden 
ibaret milli komiteler de intihab olunuyordu. Bunlar, 
rus, ermeni, gürcü milli komitelerile yan-yana sırf 

milli-siyasi hakları temsil edecek ve bu maksad için 
milli kuvvetleri merkezileştirecekti. Her şehir ve ka
sahada kurulan bu komitelerin mümessilleri bir ar
aya gelib Azerbaycanın Merkezi Milli Şurasını ku
racaklardı. 

Bunlardan başka Baku gibi amelesi çok olan sa
nayi merkezlerinde arnele savetleri seçiliyordu. 

Bütün bu yeni müesseselerin Azerbaycan dahilin
de cereyan eden hadiselerin gidişinde büyük tesir
leri olacağı gibi, milli idealın tahakkuku da bu mü
esseselerin milli kuvvetler tarafından işgal edilme
lerinden asılı bulunuyordu. Onun için seçgi seferle
rine ,Müsavat" fevkalade eh.emmiyet veriyordu. 

,Müsavat" ve onunla birlikte yürüyen ,Bitaraf 
demokrat grup" bütün bu seçgiler ve bunları takib 
eden Rusya Müessisler Meclisine olan umumi inti
hahatta reylerin yüzde 75 - 80-nini kazanmak su
retile milletin kendi arkasında olduğunu isbat etmiş. 
oldu. 
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Bir intihab ınıntakası teşkil eden Maverayi Kaf· 
kasyada, yapılan seçgiler bu ölkede üç fırkanm ha
kim olduğunu isbat etmişti: Gürcüstanda, gürcü so
syal demokrat ,Menşevik" fırkası, Ermenistanda 
,Taşnak" fırkası, Azerbaycanda ,Müsavat" fırkası . 

Bunu herkes bir hakikat olarak kabul ediyordu. 
Maverayi Kafkasyanın Sovyet hükumeti halinde 

kurulması teklifine karşı Seymin 9 Nisan 1918 tarih
li içtimaında bir nutuk söyliyen gürcü ihtilalçı sosy
alisterinden Lordkipanidze, bu ciheti kabartarak de
mişti ki: 

,Fena mı, iyi mi, herhalde ihmal edemiyeceğimiz 
bir hakikat vardır; o hakikat şudur: Müslüman aha
linin ekseriyeti sempatisini ,Müsavat, fırkasına ve
riyor ... " 

,.. .. Eğer gürcülerin sosyal demokrat fırkasına, er
menilerin ,Taşnak" fırkasına, müslümanların ,Mü
savat" fırkasına rey vermiyeceklerini bana isbat et
selerdi, gene bu noktai nazarı müzakere etmek olur
du. Fakat bunu kimse isbat edemez. Bundan kimse 
bahs bile etmiyor" ... 41

} 

Evet, bundan kimse bahsedemezdi. Çünkü bu bir 
hakikat idi. Millet reyini ,Müsavat" fırkasına ver
mişti ve onun yükselttiği milliyet ve istiklal bayra
ğı altında toplanmıştı. Millet, ,Müsavat" fırkasının 
program ve taktikini takdir ederek çizilmiş bu yol 
ile milli, insani haklarına kavuşacağına inanmıştı. 

O ümid ediyordu ki: ,Meclisi Müessesan bir an ev-

41
) .,Maverayi Kafkasya ile Güreüstanın harici siyaset

ine aid vesikalar ve materyallar". (rusca) - Tiflis 1919. 
Sah. 215. 
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vel toplanacak, köylülere toprak, amelelere iş, mil
letiere de muhtariyet verecek, işte, ümde arzu bu!" 

, ... Mamafi, bunların fevkinde diğer mühim bir ta
leb dahi duruyordu ki, bu da bir an evvel harbi bi
tirmek idi. Hükumeti muvakkate, bilhassa Keren
ski hükUmeti, inkilabı, harbi muvaffakiyeıle bitir
mek için bir vesile olarak kullanmak istedi. Hater
nak bir tecrübe yaparak inkilab ordusu ile düşmana 
ciddi bir hücum hazırladı. Bu suretle bütün ciddiyet 
ve faaliyetini ,zaferi nihai"ye sarfeden inkilab hü
kfuneti, bittab inkilabın taleb ettiği esaslı mes'ele
lerin hallini tehir ettirmek mecburiyetinde idi. Bu 
mecburiyet ise hem cephede, hem de arkada büyük 
bir hareketi mucib oluyordu. 

Efkari umumiye inkilabın ortaya attığı ,ilhaksız 
ve tazminatsız sulh!", ,milletlere tayini mukadderat 
hakkı!" şiarlarile toprak ve arnele mes'elelerinin bir 
an evvel kuvveden file getirilmesini taleb ediyor, hü
kUmet ise her şeyi Meclisi Müessesana tavik edi
yordu. 

·Bu tavik siyaseti bir taraftan bolşevizmi, diğer ta
raftan da milli cereyanları kuvvetlendiriyordu. Bil
hassa, Kerenskinin Finlandya Seymi ile Ukrayna 
Radasına karşı aldığı tavrı tehdidle Alınanya üzeri
ne muvaffakiyetsiz bir surette icra eylediği hücum, 
artık bolşevizmin zuhurmı.a meydan vermişti. Bol
şevikler, Kerenski hükumetinden kaçak bir halde, 
muhalifet vaziyetinde iken ,her ne kıymete olsa da 
sulh!" şiarını meydana atmakla askerleri, ,her mil
let Rusyadan ayrılınağa kadar azaddır!" unvanile bü
tün milletleri kazanıyor; hükumeti muvakkatenin 
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hatalarından kendi hisselerine fayda çıkarıyorlar~ 
di"42). 

Bolşevikler 1917 senesinin Son Teşrin ayı başların· 
.da hükUmeti muvakkateyi devirerek hakimiyeti el
lerine almış ve 1918 senesinin Son Kanun başlarında 

toplanan Meclisi Müessesanı dahi dağıtarak komü
nist fırkasının diktatorluğunu ilan etmişlerdi. Artık 
teşrii vasıtalarla kanuni yolların kapuları kapanmış
tı. Bu esnada Kafkasya böyle bir manzara arzediy
ordu: 

Tifliste, Rusya Devlet Dumasındaki Kafkasyalı 

mebuslardan mürekkeb ve sabık çar naibini avez 
.eden ,Hususi Maverayi Kafkasya Komitesi" oturu
yordu. Bundan başka bütün Kafkasya amele, asker 
ve köylü şuralarının merkezi icraiyesi vardı. Bu 
,merkezi" teşkilatlardan maada, Azerbaycanda (Ba
kuda) Azerbaycan Milli Komitesi, Gürcüstanda, 
Gürcüstan milli şuraşı, Ermenisbnda, ermeni milli 
şurası, bunların arkasında gürcü, Azeri ve ermeni si
yasi fırkaları duryordu. Ayni zamanda Meclisi Mü
essesana seçilmiş ve Petrograda gidememiş kanuni 
mümessiller vardı. Binaenaleyh vaziyet 1905 inkila
bındakine hiç de benzemiyordu. Bolseviklerin zuhu
rundan bir kaç gün sonra, ll Son Teşrin 191 7-de bü
tün bu teşkilatların ve Kafkasya cephe~indeki aske
ri komite mümessilleri ve ordu baş kumandanının 
iştirakile bir içtima vukubuldu ve bu içtimada mu
vakkat bir hüktLmet yaratılmasına karar verildi. 15 

4~) Resul-zade Mehmed Emin. - ,Azerbaycan Cum
huriyeti'. - ,istiklal". Hususl nusha. Baku 1919. Sahi
j.e 13 - 16. 
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Son Teşrinde teşkil olunan ve ,Maverayi Kafkasya 
Komiserliği" adını taşıyan bu muvakkat hükumet, 
memleketi Meclisi Müessesana kadar idare edecek 
ve sırf dahili mes'elelerle iştigal eyliyecekti. ll ,ne
zaret işleri komiserinden" ibaret bu hükümete ,Mü
savat" fırkası listesinden üç aza dahi dahil olmu
ştu·l :l ). Azerbaycanı temsil eden aza yalnız bunlardı. 

Bolşevilderin Meclisi Müessesanı dağıttıktan son
ra kurdukları hükumeti tanımıyan ve Türkiye ile 
bi1avisıta müzakeratta bulunmak mecburiyetinde 
kalan Maverayi Kafkasya komiserliği, Maverayi 
Kafkasyadan Meclisi Müessesana seçilmiş mebus
lardan ibaret bir ,Maverayi Kafkasya Seymi" davet 
ederek hakimiyeti ona terk ediyordu. 

Maverayi Kafkasyanın en yüksek idare makamı 
olan bu mecliste Azerbaycan şöyle temsil edilmişti· 

1 -- Türk federalist ,Müsavat" Halk Fırkası ve 
Bitaraf demokrat grup - 30 mebus. 

2 - Müslüman sosyalistler bloku - 7 mebus. 
3 - ,!ttihad" - 3 mebus. 
Bunlardan ,Himmetçi" mebuslar, umum menşe

vik listesile bütün Maverayi Kafkasya mikyasında 

seçilmiş oldukları gibi, Seymde de Azerbaycan siy
asi fırkalarile değil, gürcü sosycılisterile birlikte 
yürüyor ve deklarasyanlarını onlarla birlikte yapı
yorlardı44). Bütün Azerbaycan siyasi fırkaları bir 
fraksyon teşkil ederek bu müşterek fraksyanun ri-

-ı:ı ) .,Golos Kr:ıyevogo Soveta" gazetesi 29 (14) - ll -
1917. Ve ,Vesikalar ve materyallar". Tiflis 1919. Vesika 
Nr. Nr. 6 - 7. Sah. 7 - 8 - 9. 

H) R. Kösalı. ,Seymden Parlımana". , tstikHH". Husus! 
nusha. Baku 1919. Sah. 57. 
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yasetine ,Müsavat" fraksyonunun divani riyasetiiıi 

kabul etmişlerdi. Böyle ki,Mavcreayi Kafkasya Seym
indeki Azerbaycan fraksyonunun divani riyaseti şu 
şahıslardan ibaret idi· 

Reis: Resul-zade Mehmed Emin Bey. 
Reis muavini: Yusufbeyli Nasib Bey ve Cafer-zade 

Mehmed Yusuf Bey. 
Katipler: Mahmud-zade Mustafa ve Velkilli Rahim

BeyJer. 
Bu divani riyaset f!zasından Mehmed Yusuf Beyle 

Mahmud-zade Mustafa Bey önce ,Müsavat"la bir
likte giden bitaraf demokrat grupa mensub iken bi
lahare ternamile ,.Müsavat" fırkasına iltihak etmiş
lerdir·';.). 
Teşekkülünden 3 - 4 ay sonra, Azerbaycan Milli 

Şurası haline gelen bu Seym fraksyonu, 28 Mayısta 
Azerbaycan istiklalini iltm edecektir. Fakat o zama
na kadar daha çok ve çetin merhaleler geçirecek ve 
Kafkasyanın mukadderatında pek mühim rol oynay
acaktır. 

Maverayi Kafkasyanm üç milleti: Azerbaycanlı
lar, gürcüler ve ermeniler, hadiselerin sevkile emri
vaki karşısında kalmışlardı; Maverayi Kafkasya fi
len Rusyadan ayrılmış bulunyordu. Memleketi idare 
için Seym gibi kanuni mümessillerden ibaret yük
sek bir meclise ve ona karşı mes'ul bir hükClmete 
maliktiler. Tahaddüs eden müsaid vaziyetten istifa
de etmek ve Kafkasyanın istikal ve istikbalini em
niyet altına almak artık kendilerinden asılı idi. 

Maalesef bu tarihi fırsattan istifade etmek husu
sunda Seymi teşkil eden partiler birlik halinde de-

45) R. Kösalı. - Aynı makalesi. 
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ğillerdi. Sosyal-demokratlar son dakikaya kadar ken
dilerini ,,Rusya demokratyasının ayrılmaz bir par
çası" addettiler. Bu ise o zaman Güreüstanı temsil 
eden menşevikler demekti. Doğrudur, gürcü sosya
list-federalistleri Seymi muvakkat bir etap telakki 
etmişlerdi. Onlarca Seym, Rusyanın çöküş seyrinde 
muvakkat bir merhaledir. Çöküş devam edecek ve 
milletler ternamile kendi hudutları dahilinde mukad
deratlarını ellerine alacaklardır. Ancak ondan sonra
dırki müstakil milletler kendi aralarında bir ittifak 
yapa bilirler46) . 

Fakat bu makul ve mantıki görüş mahdud bir 
akalliyetin nazariyesi halinde kalmıştı. 

Ermeni milletini temsil eden taşnaklar da Kafka
syanın ayrılması pozisyonunda değillerdi. Onlar 
için dahi Seym, demokrat Rusyanın teşekkülüne ka
dar muvakkat salahiyeti haiz bir müessese idi. Ma
verayi Kafkasya Seymi karşısında duran en aktuel 
mes'ele ne idi? Maverayi Kafkasya neden başlamalı 
ydi? Bu sorgulara hemen cevab vermek lazım dı. Bu 
alduel mes'eleleri Azerbaycan siyasi ürkalarının na
sıl gördüklerini ve Maverayi Kafkasya Seymine na
sıl baktıklarıtll aşağıda göreceğiz. Azerbaycan siya
si fırkalarının Maverayi Kafkasya Seyminin 15 Şubat 
1918 tarihli içtimaında vaki olan deklarasyanları 

arasında ,Himmet"i görmiyeceksiniz. O,Rusya sosy
al-demokrat ,Menşevik" fırkasının, ternamile gürcü 
sosyal-demokratları elinde bulunan, Maverayi Kaf
kasya şubesinin Seym fraksyonu ile beraber bepnat-

4°} Maverayi Kafkasya Seynıinin 15 Şubat 1918 tarihli 
iç;timaının mazbataları. 
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ta bulunmuştu, daha doğrusu hiç bir beyanatta bu
lunmamıştı. 

,Müsavat" adından Dr. Hasan Bey Agayef, ,Blok" 
adından İbrahim Bey Haydarof, ,tttihad" adından 
da Mir Yakub Bey Mir Mehtiyef beynatta bulunmu
şlardı. Bu deklarasyonlardan birineide ,Seym", bü
tün mes'eleleri halleden meclisi müessesandır. Bu 
mes'eleler sırasında milliyet mes'elesi de vardır ki, 
milli-mabelli (territorial) muhtariyet esası üzerine 
hallolunmalıdır. 

,Blok"un deklarasyonunda Seyme olan görüş yok
tur. Bununla beraber milliyet mes'elesi vardır. Bu mi
lliyet mes'elesi de siyasi ve iktisadi olmak üzre iki 
cepheden mütalea edilmektedir. Siyasi bakımdan 
milletler tam müstakil olmak hakkım haiz iseler de 
iktisadi bakımdan bir yerde yaşamak mecburiyetin
dedirler. Onun için ,Blok",müttehid bi?· Maverayi 
Kafkasya hükumeti ve milletle1·e medenı muhtm·i
yet*) taleb ediyor. 

,İttihad"ın deklarasyonunda ,Rusya, geniş, mede
nı muhtariyetıi mmetım·i.n demokratik bir devleti
di?·". Ayrı-ayrı milletiere milll Şura yapmak hakkı 
verilmelidir. Bu milli şuraların da vazifesi mekteb 
açmak, tiyatro inşa etmek, müze ve halk üniversite
leri kurmaktan ibaret olmalıdır. Maverayi Kafkasy
ada hakimiyet hakkı muvakkaten Seyme aiddir47 ). 

,Blok" da Maverayi Kafkasya mikyasında, ,ttti
had"da ise Rusya mikyasında merkeziyetli bir hüku-

*) ,Medeni" sözü her yerde kültürel manasındadır. M. B. 
H) ,Maverayi Kafkasya Seyminin mazbataları". (rusca ) 

Tiflis 1918. 15 Şubat 1918 tarihli i!;timaın stenografiyası. 
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met ve milletiere de medeni muhtariyet tezleri var
dır. ,Blok'1un medeni muhtariyet programı belli de
ğilse de ,lttihad"ınki aşikardır: 

,Mekteb açmak, tiyatro inşa etmek, müze ve halk 
üniversiteleri kurmak salahiyetini haiz milli şura te
sis etmek hakkı" - işte bu kadar! ,tttihad",Rusyayi 
federatif bir cumhuriyet bile görmek istemiyor. Mu
mıka merkeziyetli: Müslümanlar parçalanmasın, di
ye ... 

,Müsavat" fırkasının gerek bu mes'eleler hakkın
.da, gerekse harb ve sulh hususunda ve dahili içti
mai mes'elelere dair noktai nazarını toplu olarak ta
savvur etmek için Seymin 15 Şubat 1918 tarihli içti
marndaki deklarasyonunu aynen aşağıya alıyoruz: 

,Maverayi Kafkasya Seymi azalan, vatandaşlar! 

Türk federalist ,Müsavat" Halk Fırkası ve bita
raf demokrat grup narnma söz söylemekle bahtiya
rım. Çok müztarib bir memleketin üzerinden, asır

lardan beri devam eden, istibdadı deviren 1917-nci 
yılın büyük Rusya inkilabı, inkilabçı proletaryatın 

ve köylünün hürriytlerle birlikte demokratik bir 
·CUmhuriyet kurmak ve esir milletlerin, miUt-territo
rial ve milli- kültürel esası iizerine kurulu tayini mu
kadderat haklarını tanımak suretile kemale ermelidi. 
Velikorus olmıyan bütün milletierin ve bütün eme
kçi halk kitlesinin istedikleri bu idi. Fakat Rusya ha
kikatı, inkilabın bu nimetlerini elde edilmesi zor bir 
şey haline getirdi ve her türlü tezatlar ve beklenil
mez hadiseler memleketi, anarşi ve vatandaş harbi 
ateşile istila oldundu. !nkilabi idare edenlerin bece
rigsiz taktikleri ve günün mes'elelerini anlayamam
aları, memleketi felakete sürükledi. 
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Ayrı-ayrı milletierin Rusya inkilabının başında 

duranlara olan ümitleri boşa çıktı. Merkieziyet pren
sipi iflas ettiğini ve gayrı hayati olduğunu isbat etti. 
Halı hazırda, Rusya cumhuriyetinin vaziyetinde vü
cude gelen keskin ve derin değişmelerin neticesi ola
rak, memleket fırtınalı anarşi denizi ortasında ümit
siz bir halde çalkanırken ve ayrı-ayrı milletler , ne 
yapmalı?" gibi dehşetli sorgu karşısında bulundu
kları bir zamanda, bayrağımızda çizilmiş olan içti
mai-siyasi şiarları tahakkuk ettirmeğe çalışan biz
ler, ilan ediyoruz ki: 

Biz halı hazı1·da, Mavemyi Kafkasya Seymini, bıı 
k?'itik bi1· zamanda, ölkemizin mukaddemtını idare 
etmeğe ve en hasta siyasi ve umumi-içtimai mes'ele
leri halZetrneğe salcihiyettar bir müessese telakki et
-ıneği mümkün addediyomz. Biz bugünkü Seyme, 
beslediğimiz bütün arz·ularımızı ve ölkemizin bütün 
ka·rdinal mes'elele1·ini halledecek bir Meclisi Müe
ssesana bakaT gibi bakıyoruz. Bizce halledilmesi la
zım gelen mes'elele1·, harbi ve onun korkunç neti
celerini bitirmekten, topmk, milliyet, amele v. s. 
mes'elele1·i halletmekten ibaTetti1·. Bizim kanaatı

mıza göre, Seym heT şeyden önce sulh mes'elesile 
meşgul olmalıdır. Çünkü sulh, topmk mes'elesinin 
de ve d1ğeT içtimai ve milli mes'elele1·in de hallinde 
,Conditio sine qua non"-dı1·. Umumi sulhun ateşin 
taraftaTlan olan bizleT en yakın bir sulh akdini, mil
letlerin tayini mukaddemt hakkına dayanan ilha
ksız, tazminatsız demohatik bi1· sulh akdını taleb 
edeceğiz. Sıılh müzakeratına devam etmekle berabeT 
bizce Seym ayni zamanda toprak mes'elesinin halli· 
le dahi meşgul olmalıdı1· ve toprak, çalışkan halkın 
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bedelsiz olarak mülkiyetine verilmelidir (gürültü
lü alkışlm·). Toprak mülkiyetinin azemı hududu tay~ 
in olunmalıdır. 

Milliyet mes'elele1·ine geıince, kimsenin hakkına, 

tecavüz etmeden ve tarihi komşularımııla tam lıir 
dostluk ve iyi bi1· komşuluk yaparak, milli dilekleri ... 
mizin tahakkukuna çalışacağız ve bu yolda hiç bir 
fedakarlığı esirğemiyeceğiz. ( Alkışlar )". 

Her şeyden evvel sulh mes'elesi! 
Çünkü sulh bütün içtimai, siyasi, milli mes'elele

rin muvaffakiyetle halli için lazımdır. 
Kerenski hükumeti bu mes'elenin eheınmiyetini 

takdir etmediği için devrilınedi mi? Rusyanın bolşe
vikleşmesi ve demokrasinin hazimeti bu yüzden baş 
vermedimi di? 

Kerenski Mart inkilabmdan sonra sulh yapacağına 
ve milletierin hürriyet haklarını tanıyacağma inki
labi, harbi muvaffaltiyetle bitirmek için kullandı ve 
milletierin hürriyet haklarını boş, ihmal edilir bir 
şey telakki etti. 

Maverayi Kafkasya hükUmeti nasıl hareket ede
cekti? 

,Müsavat" deklarasyonu, Rusya inkilabının başın
da duranlar tarafında bırakılmış hatalar nazara alı
narak yazılmıştı. Fakat bu deklarasyandaki prensi
pierin tatbiki, maalesef Azerbaycan siyasi fırkaların
dan asılı değildi. Seymde ekseriyet gürcülerle erme
nilerde bulunuyordu. 

!şte onların pozisyonu Kafkasyayi ya kurtaracak, 
yahud da mahvedecekti. 
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V 

. Müsavat" ve Kafkasya istiklôli 

5 (18) !lk Kanun 1917-de Erzincanda Türkiye ile 
Rusya orduları arasında mütareke imza olundu. 
üçüncü Ordu Kumandanı Vehib Paşanın 9. 1. 1918 
tarihile rus ordu kumandanı general Odişelidzeye 
gönderdiği mektuptan anlaşıdığına göre, Erzincancia 
mütareke müzakereleri esnasında komisyon azasm
dan general Vişinski Kafkasya Ordusunun müstakil 
Kafkasya hükumeti namına miLzakereye giriştiğini sö
ylemiştir. Vehib Paşa, baş kumundan vekili Enver Pa
şa Hazretlerine gönderdiği raporda bu ciheti dahi 
kaydettiğİnden Enver Paşa Hazretlerinden ,müsta
kil Kafkasya hükumetile ne vasıta ile münasabat te
sisi !Uümkün olacağı ve her iki taraf arasında sulh 
tesisi için müstakil Kafkasya hükumetinin ne gibi ta
savvurları olduğu" hakkında bir talimat almıştır. En
ver Paşa Hazretleri, ,müstakil Kafkasya hükumeti
nin merkezine bir heyet göndermek fikrinde olduğu
nu", tekliflerinin ,mustakil Kafkasya hükumetine · 
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bildirilroesini" ve cevaba rountazır bulunduklarını 

dahi ilave etmektedir. 48) 

Bir taraftan rus ordusunun Kafkasya cephesinde 
bulunması, diğer taraftan rus demokrasisine olan iti
mad hisleri o zaman hakim bulunan zümreye bu fır
sattan istifade etmek imkanını verroemiştir. 

Son Kanun ayının 4(17)-sinde içtiroa eden arnele
asker-köylü savetinin Kafkasya ölke merkezi Mave
rayi Kafkasya komiserliği reisi Gegeçkorinin, Enver 
Paşanın teklifi hakkındaki izahatını dinledikten son
ra böyle bir ,Türkiyeye cevab projesi" kabul et
miştir: 

,Rusya demokrasisi için makbul bir sulh akdına 
taraftar olmakla beraber,. Rusya Cumhuriyetinin bir 
hissesi olduğumuzu nazara alarak, bu günlerde to
planmış bulunan Meclisi Müessesandan müsaade al
dıktan sonra sulh mü;zakeratına başlıya bileceğimizi 
arzederiz". 49 ) 

Ertesi gün ,ölke merkezinin" cevab projesini mü
zakere eden Maverayi Kafkasya koroiserliği, şimdi
lik cevabı tehir etmeği daha münasib görmüştü. ,Ce
vab projesinde" ,ölke merkezinin, şu ilavesi de şa
yanı dikattı: 

,Bununla beraber ölke merkezi Maverayi Kafka
sya komiserliğine, halk koroisederi de dahil olmak 
üzre, (bolşevikler) Rusyadaki bütün hüb1roetlerle 
müzakerata girişınesini teklif eder". ııo) 

48 ) Vesikalar ve materyallar. Vesika Nr. 15, sahife 
24-25. 

40) Vesikalar ve materyallar. - Vesika Nr. 16. 
fiO) Vesikalar ve materyallar. - Nr. 18. 
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Halbuki ,Halk komiserleri" toplanmış bulunan 
Meclisi Müessesanı kovmuş ve Almaya - Türkiye 
bloku ile Brest - Litovskide sulh müzakeratına başla
mıştı. Maverayi Kafkasya büklımeti ise, Türkiye ile 
müzakerede, birJikte hareket etmek için müracaat et
tiği hükUmetlerden bir cevab alamamış, kendi başına 
kalmıştı. Bununla beraber Vehib Paşanın ikinci bir 
mektubu Maverayi Kafkasyaya ikinci bir fırsat yara
tıyordu. 

3 (16) 1. 1918 tarihinde yazılıb Tifliste 14 (1) Şu

batta alınan mektubunda Vehib Paşa Brest - Litov
·skide toplanmış Orta Devletler mümessillerinin Ma
verayi Kafkasya hükumetinin istiklcil.ini tanımaya 

var güclerile çalışacaklarını ve muvaffak olacağına 
tam bir emniyet his~ile Maverayi Kafkasya hükUme
tinin vekillerini Brest - Litovskiye göndere bileçeğini 
bildiriyordu. ı; ı) 

Maverayi Kafkasya komiserliği Brest - Litovskiye 
-gitmekten imtina ederek, Türkiye ile doğrudan do
ğruya müzakereye karar veriyor. Bu maksatla Me
clisi Müessesana seçilmiş mebuslardan ibaret, evvel
ki fasılda balısı geçen bir Maverayi Kafkasya meclisi 
(Seym) davet ederek salahiyetini ona terkediyor. 
·Seymin teşkil ettiği yeni hükumet Türkiye ile müza
kereye girişerek Türkiye ile Kafkasya arasında ma
ruf Trabzon Konfransı açılıyor. 

Fakat, bu müddet zarfında Brest - Litovskide so
vyet hükumetile sulh imza edilmiş ve Maverayi Kaf
kasyanın Kars, Ardahan ve Baturodan ibaret üç san-

ül) Vesikalar ve materyallar. Vesika Nr. 34. (Vehib Pa
.Şanın mektubu), sahife 52. 
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cağı Türkiyeye terkedilmiş bulunuyordu. Bu vaz'iyet 
Seym hükumetini müşkül bir vaz'iyete sokuyordu. 
Çünkü Seymin 16 (1) Mart tarihli içtimaında sulh 
hakkında kabul edilen kararın üçüncü maddesi, harp
ten evvelki, 1914-ncü yıl hudutları dahilinde sulh ak
dedileceğini sarahaten kaydediyordu. Karar daha ile
ri gidiyor, 4-ncü madde ile Türkiye dahilinde ve Tür
kiye himayesinde Türkiyenin şark vilayetlerinden 
ibaret muhtar bir Ermenistan taleb ediyordu. ~2 ) 

Türkiye Brest - Litovsk muahedesine dayanarak 
rus ordusunun terkettiği yerleri işgal ederek ilerili
yar ve üç sancağın da tahliyesini taleb ediyordu. Sey
min 26 Şubat (ll Mart) içtimaında bu mes'ele müza
kere edildiği zaman, ,Müsavat" ve bitaraf demokart 
grup fraksyonu narnma söz söyliyen Fethali Hanın, 
vaz'iyeti hülasa eden nutku, fırkamızın hattı hareke
tini göstermesi itibarile şayanı dikkatır; Fethali Han 
demiştir ki: 

, ... Türkiyenin hareketine gelince, biz onda manh
ki bir teselsül görüyoruz. Türkiye hükumeti bizi de
falarla müstakil bir mevcudiyet telakki etti ve bu 
ideyi, tabir caizse, bize israrla kabul ettirmek istedi. 
Türkiye hükfımeti müstakilen müzakeratta bulunmak 
için, Brest- Litovskiye delegeler göndermesini Mave
rayi Kafkasya hükı1metine teklif etti. Bazı mülaha
zalarla, Maverayi Kafkasya hükumeti bunu o zaman 
yapamadı. Türkiye hükumeti bir kaç defa Maverayi 
Kafkasya hükumetine müracaat ederek onun istikla
lini kaydetti. Buna muayyen bir cevab verilmedi. 
Seymin evvelki içtimaında, bu mes'ele bütün kat'iye-

rı2 ) Vesikalar ve materyallar. Vasika Nr. 46. 
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tile karşımıza koyulmuş olduğu zaman dahi, biz mu
ayyen bir cevab vermedik Ona göre Türkiye bizi Ru
sya Cumhuriyetinin bir kısmı addediyorsa, bize Ru·
syanın bir parçasına bakar gibi bakıyorsa ve Rusya 
Cumhuriyetile akdedilmiş muahededen çıkan veei
belerin icrasını taleb ediyorsa, bu harekette bir man
tık görmemek mümkün değildir. Ona göre bizce, bu 
hususta muayyen bir fikir söylemek için kat'i bir za
man gene gelecektir. Çünkü Türkiye ile müzakerat 
öyle bir safheye girmiştir ki, Türkiye bu mcs'eleyi 
daha kat'i bir şekilde vazedccektir. Bize öyle geliyor 
ki, Seymin yakın içtimalarından birinde mes'eleyi bir 
daha müzakere etmek lazım gelecektir ... " 53 ) 

Filhakika Türkiye bu istiklal mes'elesini bir daha 
kat'iyetle vazediyordu. Trabzonda açılan sulh kon
transında Türkiye hey'etinin reisi Rauf bey, Mav
erayi Kafkasya hey'eti reısı Çhenkeliye açık 

soruyordu ki: ,Sulhu Maverayi Kafkasya narnma kim 
imza edecektir?" Ve Maverayi Kafkasya heyetine 
resmen böyle bir sorğu gönderınişti: 
,Osmanlı heyeti, Maverayi Kafkasya heyetinden, 

Maverayi Kafkasya Cumhuriyetinin mahiyeti, şekli, 
siyasi ve idari teşkilatı hakkında sarih beyanatta bu
lunmasını rica eder ve bir devletin teşekkülü için 
hukuku düvelin taleb ettiği şeraitin icra edilib edil
mediğini bilmek ister". 

Maverayi Kafkasya heyeti (16) 3 Mart tarihli ce
vabında bolşeviklerin hurucundan sonra Maverayi 

r>J) Maverayi Kafkasya Seyminin 26 Şubat (ll) Mart ta
rihli içtimaının mazbataları. (Vesikalar ve Materyallar. -
Sahife 89). 
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Kafkasyanın filen müstakil bir devlet halinde idare 
olunduğunu kaydediyordu. Bu cevab, Türkiye heye
tini ikna edememişti. Mukabil cevabda, müstakil bir 
devlet olmak için başka devletler tarafından dahi ta~ 
nınma lüzumunu ileri süren Türkiye heyeti, Mavc
rayi Kafkasyanın Rusya Cumhuriyeti azasından ol
duğuna dair Tiflisin 23 Son Kanun tarihli mektubuna 
işaret ettikten sonra diyordu ki: 

,Bu suretle hukuku düvel prensipleri mucibince 
teşekkül ettikten sonra, Maverayi Kafkasya hüku~ 
meti müzakeratta iştiraki arzu etmiş olsaydı, Ukrayna 
misali ile de sabit olduğu gibi, kimse ona mani ola
mazdı". M) 

Türkiye Brest - Litovsk müzakeratı esnasında Ru~ 
syanın bir hissesi olan Maverayi Kafkasyanın, Rusya 
tarafından imza edilen bir muahedenin Maverayi 
Kafkasyaya taallfık eden kısımlarını kabul etmek 
mecburiyetinde olduğu noktasından hareket ediyor~ 
du ve Kars - Ardahan ve Batumun tahliyesini isti
yordu. Umumiyetle, beynelmilel kıymeti haiz bir 
muahede akd edile bilmesi için Maverayi Kafkasya
nın resmen istiklalini ilan etmesini ileri sürüyordu. 
Bu cihet, Maverayi Kafkasya heyetinin (20) 7 Mart 
tarihli deklarasyonuna verilen ayni tarihli cevabda da
ha sarahatle kaydedilmişti. Cevabda denilmjşti ki: 

,Devleti Aliyeyi Osmaniye heyeti, başlamış olan 
müzakeratın her iki tarafın arzu ettiği kat'i ve mem
nuniyetbahş netice vermesine kadar, Maverayi Kaf-

M ) Vesikalar ve materyallar. - Vesika Nr. 56-57-58. 
Sahife: 116-117-118-119. 
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kasyanın kendi istiklalini ve şekli idaresini ilan etme
sini arzu eder". ıı~) 

Tahaddüs eden yeni vaz'iyet, Seym divanı riyase
tile hükumet azasının ve fırka mümessillerinin (25) 
12 Mart tarihli ortak toplantılarında müzakere edil
diği zaman, ,Müsavat" ile bitaraf Demokrat Grup, 
,tttihad" ve ,Blok" narnma şu beyanatta bulunul
muştu: 

,Maverayi Kafkasyanın istiklali ilan olunmazsa, 
fraksyonumuz sulh müzakeratını müdafaa etmiyecek
tir. Umumiyetle müzakeratı Seym değil, müstakil bir 
hükumet, geniş salahiyeti haiz hariciye nazırı vasıta
sile yapmalıdır". 

Bu ortak karardan anlaşılıyor ki, bütün siyasi fırk
alarımız bir ay içerisinde , Müsavat" pozisyonuna ge
lib durmuşlardı. Trabzon sulh heyeti azasından Ka
çaznuni sorgulara cevab olan izahatında demiştir ki: 

,Türkler, müstakil Maverayi Kafkasyayi lazım ve 
faydalı buluyorlar. Çünkü Türkiye ile Rusya arasın
da hail olacağına kanidirler. Fakat, öyle hissolunu
yor ki, Türkler Maverayi Kafkasyanın kendisini Ru
syaya karşı müdafaa edebileceğine inanmıyorlar. 

Ona göre de Kars, Ardahan ve Batum mes'elesinde 
israr ediyorlar. Bu sayede, vaziyet değişince kendi 
haklarını daha iyi müdafaa etmeği düşünüyorlar". 

Seym reisi Çheidze sulh müzakeratınm umumi 
esaslarından biri olmak üzre, istiklaı ilani ınes'elesi 
dahi meydana çıktığını kaydederek bu mes'elenin / 

ull ) Vesikalar ve materyalalr. - Vesika Nr. 65-66. Sa
hife 132-136. 
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müzakeresi esnasında şu cihetlere dikkat edilmesini 
rica ediyor: 

,Maverayi Kafkasya istikltılini kim müdafaa ede
cektir? Yalnız Türkiye mi, yoksa müttefikleri de be
raber mi? Umumiyetle Maverayi Kafkasya istiklalini 
garanti eden kim olacaktır? Türkiye, Rusyanın istik
balde ilerilemesini hesaba katıyorsa, biz de bilmeliyiz 
ki, istiklalimizi kim himaye edecektir? Almanya bu 
hususta ne diyor?" 

Ermeni mebuslarından Karçikyana göre, Maverayi 
Kafkasya istiklalini ilan ederse, hudutlarını da gö
stermek mecburiyetinde kalacaktır. Eğer eski hudu
tlar dahilinde ilan olunursa, Türkiye ile, Batum -
Kars - Ardahan üzerinde ihtilaf çıkacaktır. Eğer 

Brest - Litovsk muahedesindeki hudutlar dahilinde 
ilan olunursa, filen istiklal mevcud olmıyacaktır. Ona 
göre mes'eleyi Türklerle sulh müzakeratı esnasında 
halletmeli ve Türkiyede ermeni mes'elesini de Kaf
kasya mes'elesi telakki etmelidir. 

Gürcü federalistlerinden Lashişviliye göre, istikHıl 
191 7-nin !lk Teşrininde ilan edilmeli idi. Şimdi ise 
geçtir. Gürcü es-erlerinden (ihtilalçi sosyalistlerin
den) Lordkipanidzeye göre de ilani istiklal etmek 
münasib değildir. 

Bu toplantı istik!Eıl hakkında hiç bir karar verme
den ve eski sulh şartlarını müdafaada israr ederek 
dağılıyor. "0 ) 

Ve 31 Martta gürcü fraksyonu ile ermeni fraksya
nunun hararetli müdafaasından sonra, ,Müsavat"ın 

5G ) Vesikalar ve materyallar. - Vesika Nr. 69. Sahife 
139-146. 
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şiddetli muhalefetine bakmıyarak Türkiye ile harbe 
karar veriliyor. Bu münasebetle ,Müsavat" fırkası 

ile bitaraf Demokrat Grup ve ,tttihad" fırkasının (so
syalistler haric olmak üzre) çıkardıkları müşterek 

kararda deniliyordu ki: 
,Türkiye ile başlıyan muharebe bütün Maverayi 

Kafkasya demokrasisi için, dahili hayatın şeraiti ha
zıresine mebni, çok fena neticeler vereceğinden, mu
harebenin devamı mes'uliyetini uhtesine götürmiye
rek, ,Müsavat" fırkasının fraksyonu, bitaraflar gru
pu ve ,Rusyada Müslümanlık" (,İttihad") fırkası, 

muharebe devamının başta olan fırkalar tarafından 

müsbet bir şekilde karara alındığını nazara alarak, 
bu mes'uliyetli imtihanda Maverayi Kafkasyanın 

sair milletlerine muharebenin elverişli surette her
taraf edilmesine sayetmekle yardım edeceklerdir".r.7 ) 

Bu hadiseler, Bakılda kanlı Mart katliamı başla
dığı güne tesadüf ediyordu. Bakudaki taşnaklarla bir
leşen bolşevikler, Bakılda üç gün-üç gece yaptıkları 
katliamdan sonra şehire hakim olmuş, Azerhaycanın 
kalbgahına doğru yürüyorlardı. Bu hususda Nisanın 
6 ve 7-sindeki müşterek toplantılarında ,Müsavat"b 
bitaraf grup, ,İttihad" ve ,Blok", vaziyeti etı·aflı su
rette görüşmüş ve ,Himmet"in hatti hareketini milli 
mevcudiyetimiz narnma bir ağızdan tel'in etmişlerdir. 
Ayni zamanda, Hacıkabul istasyonunda ınıralay Ma
galofun mağlubiyeti mes'elesini müzakere ederek, 
,bütün hatipler bir sesle Hacıkabul mağlubiyetinin, 
menşevik fırkasının bolşeviklere karşı iki yüzlü siya-

»7) R. Kösalı. - , Seymden parlıınana". - ,tslikHü", 
hususi nusha - Baltıl 1919. Sahife 63. 

121 



seti yüzünden ileri geldiğini kaydediyorlar. Hüku~ 

metteki nümayendeleri, bütün ihtiyaratı ellerine ala~ 
rak, bir taraftan bolşeviklerle mübarize için hükumE-t 
müfrezesi gönderiyor, diğer taraftan da harbi leva
zımat gönderilmesini tehir ederek bazı resmi müma~ 
neatler çıkarıyorlar, diye onları ittiham ediyorlardı. 
Miralay kinyaz Magalof her gün en korkulu telegraf
lar çekiyor, zırhlı katar, top, mermi, mitralyoz, çepha
ne gönderilmesini taleb ediyor, hükumet ise hiç bir· 
ehemmiyet vermiyerek, hiç bir şey göndermiyordu. 
Bu içti~1aın neticesinde böyle karar verildi: 

Trabzon heyeti murahhasası reisi Çhenkeli ile mü
zakerede bulunub vücude gelmiş vaziyeti ona bildir
meli ve ona Maverayi Kafkasya istiklalinin ilan edil .. 
mesi lazım olduğunu söylemelidir. Hükumetteki frak
syon mümessillerinin içtimaı çağrılarak, müslüman 
nazırların, miralay Magalofa yardım göndermek mes'
elesindeki talepleri kabul erulmediğinden büktımet
ten çıkdıkları ilan edilsin. Bütün mes'ul fırkalara bil .. 
dirilsin ki, Seymin müslüman fraksyonları kat'iyen 
Maverayi Kafkasyanın istiklali taraftarıdn·lar ve eğer 
bu mes'elede sair fırkalar hüsnü teveccüh göstermez
lerse biz Azerbaycan istiklô.li ilô.nının imkanı müza
ke·ratına girişmeğe mecbur kaıacağız".SB ) 

Nihayet, mağlubiyetle biten harbden sonra, (22) 
9 Nisan tarihli içtimaında, , Müsavat" lideri Resul-za
de Mehmed Emin Beyin sol sosyalist-revolusyoner
ler ve Kadetlerle mübarizesi ve taşnakstsyunun iz
tirari rizası ve sair fırkaların muvafakat ve yardım 

~x ) R. Kösalı. - Ayni mekalesi. ,:tstikıü", hususi, nusha, 
sahife 67. 
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ları neticesinde, Seym Maverayi Kafkasyanın istikla
lini ilan ediyor. Seymin (26) 13 Nisan tarihli içtima
mda Gegeçkoriyi avez eden Çhenkeli, müstakil Kaf
kasyanın ilk kabinesini teşkil eylemiştir. 

Yeni hükCunetin deklarasyonu müzakere edildiği 

zaman, hükumete Azerbaycan fraksyonunun itima
dını bildiren nutkunda ,Müsavat" fırkası lideri Re
sul-zade Mehmed Emin Bey, ,bu istiklalin Şimali 

Kafkasyayi dahi içine aldığını" tasavvur ettiklerini 
ve hükumetin Şimali Kafkasyayi de Cenubi Kafka
sya ile birleştirmek için tedbirler ittihaz edeceğine 
ümitvar olduğunu ,Müsavat" ile bitaraf grup, ,tt
tihad" ve ,Blok" narnma beyan etmiştir50). Biliyoruz 
ki, Maverayi Kafkasya hükumeti bu temenniyi ta
haklmk ettiı·emedi 

Genç devlet her şeyden evvel dahili teşkilatini ku
racak, harb ve ihtilal neticesinde bozulmuş olan ha
yatı tanzim edecek idi. Bunun için de ilk iş olarak 
Türkiye ile anlaşarak normal bir münasebet tesis ve 
kendi istiklalini tenıttıracaktı. 
Diğer taraftan da Şimali Kafkasya, komşuları ka

zaklarla birleşerek ,Cenubişarki birliği" namı altın
da vahdet vücude getirmişlerdi. 

Seym Maverayi Kafkasyanın istiklaliııi ilan ettik
ten sonra, Türkiye ile Maverayi Kafkasya arasında 
Batumda yeni bir sulh konfransı açıldı. Buraya Şi
mali Kafkasya heyeti de gelmişti. Konfransta Şimall 
Kafkasyanm da iştirakile bir Kafkasya Konfederasy
onu yapılmasına karar verilmişti. Fakat, Meverayi 

rıD ) Vesikalar ve · materyallar. - V esiira Nr. 69. Sahife 
200-201. Vesika Nr. 108 Salıife 229-241. 
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Kafkasya devleti kendi birliğini bile muhafaza edemi
yordu. Şimali Kafkasya Mayıs ayının ll-nde Cenubi
şarki Birliğinden çıkarak kendi tstiklalini ilan ederken 
Maverayi Kafkasya ayrı-ayrı milli devletlere ayrıl

ınağa yaklaşıyordu. 

Malum olduğu üzre, Trabzon konfransı, Maverayi 
Kafkasyanın Brest-Litovsk muahedesindeki Kars
Ardahan-Batuma aid ahkamı reddetmesi yüzünden 
dağılmıştı. Türkiye, bu muahede mucibince ona ter
kedilen yerleri silah gücile aldıktan sonra akıtılmış 
kanların pahası olmak üzre yeni yerler taleb edi
yordu. 

Bundan maada, harbi umumin:n icabatı olarak Tür
kiye, ordusunu sür'atle diğer cephelere (mesela, 
Şimali !randa ingilizlere karşı) sevk etmek için Kaf
kasya demir yollarından istifade etmek istiyordu. 
Erazi mes'elesi dogrudan doğruya Güreüstanı aEıka~ 
dar ediyordu. Demir yollarından istifade mes'elesinde 
de Gürcüstn muhalefet gösteriyordu. Bunun da asıl 

sebebi o zamanki Almanyanın oynadığı rol idi. Ba
tum konfransına iştirak eden Almanya, ilk önce Sov
yetlerin de murahhas göndereceğini ve Maverayi 
Kafkasya istiklalini tanıyacaklarını bildirmişti. Fa
kat bu baş tutmadı. Buna mukabil Almanya Baku 
üzerinde bolseviklerle anlaşma yolunu tuttu. Baku:. 
nun bitmez-tükenmez nefti ile Türküstanın pamu
ğuna göz diken Almanya, Kafkasyanın, bilhassa 
Azerbaycanın Türkiye ımfuzuna geçmesine mani ol
mak istedi. Bu maksatla Gürcüstanla Ermenistanın 
vaziyetlerinen istifade ediyordu. !şte bu oyunun te
siri ile idi ki Gürcüstan, Kafkasya birliğinden çıka
rak Almanyaya temin ettiği iktisadi imtiyazlar mu-
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kabilinde Türkiyeye karşı ternarniyeti mülkiyesini 
korumak maksadile Almanya himayesine girrneğe 

karar veriyordu. Almanya murahhası general v. Los
sow 25 Mayıs 1918-de Maverayi Kafkasya sulh hey
eti reisi Çhenkieliye ya;zdığı mektubda ,Maverayi 
Kafkasya Konfederasyonunun inhilal etmek üzre 
bulunduğunu" bildiriyordu. 

Bu hususta Maverayi Kafkasya heyetine dahil bu
lunan gürcü murahhaslarının Azeri ve ermeni mu
rahhaslarından gizli surette Almanya murahhası v. 
Lossow'la ayrıca anlaşdıkları ve Tiflisteki gürcü me
buslarının da bundan önce malumattar bulundukla
rı meydana çıkmış bulunuyordu00). Ayni hadise, Ti
flisteki Seymin Azerbaycan sektoruna dahi gizli ol
madığını Azerbaycan siyasi fırkalarının 25 Mayıs 
tarihli müşterek içtimalarının rrıazbatalarından dahi 
öğrenmekteyiz. O gün sabah ve akşam olmak üzre 
Azerbaycan mebusları iki defa fevkalada içtima yap
mışlardır. Reis Resul-zade Mehmed Emin Beyle reis 
muavini Yusufbeyli Nasib Bey, Batum konfransın
da murahhas bulundukları için sabahki içtimaa Hu
dadad Bey Melik Aslanof, akşamkine Fethali Han ri
yaset etmiştir. Sabahki içtimada Güreüstanın ayrıl

maya karar verdiği bir emrivaki gibi tesbit olunuy
or. Akşamki içtimada Gürcüstan murahhası Sereteli 
ilc Seym reisi Çheidze beyanatta bulunmuşlardır. 

Sereteli demiştir ki: 

ııu) Vesikalar ve materyallar. - (148) numaralı vesika
da Batum sulh heyetinde Azerbaycanlı murahhaslarla 
gürcü murahhaslar arasındaki münakaşa ile (157)-nci ve
sikada general v. Lossow'un mektubu. 
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,Seymin sosyal-demokrat fraksyonu ve umumen 
gürcü ınıntakası Maverayi Kafkasya milletlerini is
tiklal şiarı altında birleştirmenin mümkün olmıya
cağına ve Maverayi Kafkasya taksiminin bir emri
vaki olduğuna kani olmuştur. tttihad yokluğu Tür
kiye ile müzakerat esnasında malum oldu. Bizim ta
rafımız ekalliyet olduğu için nazarı itinaya almmı
yordu ve biz de bu gün Gürcüstan istiklfılinin ila
nma mecburuz. Biz ihttihada çok ehemmiyet veriy
oruz ve bunun gelecekte umumi menafi zemininde 
husule geleceğine ümidimizi kat'etmiyoruz. istikbal
de bunun husulune imanla, şimdilik başka çaremiz 
olmadığından Gürcüstan istiklalini ilfm etmeliyiz. 
Yarınki içtimada biz Maverayi Kafkasya Cumhuri
yetinin inhidamını tesbit edeceğiz". 

Bu beyanata cevaben Fethali Han şunları söylemi
ştir: 

,Maverayi Kafkasya mi.lletleri birbirile bir çok 
menfaatlarla o kadar sıkı surette bağlanmışlar ki, 
onlara kolaylıkla ayrılmak mümkün olamaz. Fakat, 
eğer gürcü milletinin iradesi böyle ise biz mürnane
at etmeğe hiç de haklı değiliz, ve Azerbaycan Tür
klerine de bu yeni hadiseye göre lazim gelen kararı 
çıkarmaktan başka bir şey kalmıyor"61 ). 

Ertesi gün 26 Mayısta Maverayi Kafkasya Seymi 
üç aylık faaliyetten sonra, son içtimaını yaparak şu 
kararı aldı: 

,Maverayi Kafkasya müstakil cumhuriyetini vü
cude getiren milletler arasında harb ve sulh mesele-

Ol) R. Kcsalı . - ,Seymden parlımana" - , tstikHU"
hususi nusha. Baku 1919. Sahife 70-71 - 72. 
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-sinde esaslı ayrılık olduğu ve nüfuzlu bir hükumet 
teşkil ederek bütün Maverayi Kafkasya adından ko
nuşmağa imkan kalmadığı için Seym, Maverayi Kaf
kasya taksiminin bir emrivaki olduğunu kaydie ken
di saUıhiyetini terkeder"62). 

Bu kararden evvel Sereteli Maverayi Kafkasya
nın inhilali esbabından bahseden nutkunda bütün 
günahları Azerbaycan fraksyonw1a yüklerneğe say
eylemişse · de ,Müsavat" mümessillerinb buna verdi
kleri mantıki ve keskin cevaplar vaziyetin tam ak
sine olduğunu meydana koymuştu. 

Sereteli demişti ki: 
,Şarki Maverayi Kafkasya (yani Azerbaycan) fi

len, Maverayi Kafkasyanın resmi mümessilleri tara
fından alınan kararların arkasında dul'muyor ... " 

, ... Maverayi Kafkasyanın büyük bir kısmı filen 
Maverayi Kafkasya cumhuriyetinden ayrılmıştır. 

Biri ermenilerdir ki, her şey yapmakla beraber si
lahca kuvvetli olan düşman karşısında erazisinin 
çok kısmını terke mecbur olmuştur. Diğer kısmı da 
iilen ayrılmış demektir. Çünkü kat'i zamanda bizim 
arkamızda durmuyor ve onun mümessilleri açık ve 
gayri resmi surette mukabil tarafı iltizam ediyor
lar"u3). 

Maverayi Kafkasyanın şark kısmı - Azerbaycan 
e0 anlarda hakikaten de Maverayi Kafkasya hükume
tinin nüfuzu haricinde bulunuyordu. Fakat bu va-

62) Vesikalar ve Materyallar - Vesika Nr. 162 ve ,ts
tikltıl", hususi nusha. Sahife 72. 

G3) Maverayi Kafkasya Seyminin 26 Mayıs 1918 tarih
E içtimarnın mazbatası. Ve (Vesikalar ve materyallar -
sahife 317-330). 
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ziyet, Azerbaycan halkının Maverayi Kafkasya hü
kümetine aleyhtarlıgından değil , bolşevik-taşnak is
tilasının neticesinde tahaddüs etmiştir. Eğer Azerba
ycanın Seym hükumetinden ademi memnuniyeti 
vardı ise, o da doğrudan doğruya kızıl istila tehlike
si altında iken Seym hükumetinin hiç bir yardımda 
bulunmamasından ve ya bulunamamasından ileri 
geliyordu. 

Daha 18 !lk Kanun 1917-de Lenin, Stepan Şaumy
anı Kafkasya fevkalade komiserliğine tayin etmişti. 
Bu komiserin vazifelerini dürüst tayin etmek için 
komiserler heyeti reisi sıfatile Lenin ve MilJetler 
komiseri sıfatile Stalin, bir dekret imza etmişlerdi. 
Kafkasyanın felaketlerinde büyük bir hissesi olan 
ve ,Dekret Nr. 13" adile maruf bu dekreti aynile aş~ 
ağıya alıyoruz: 

,Halk komiserler şurası, rus ordusu tarafından iş
gal edilmiş olan Türkiye Etmenİstanında ermeni 
halkının tam istiklal ilan etmek derecesine kadar 
tayini mukadderat hakkını müdafaa edeceğini bütün 
ermeni halkına ilan eder. 

Halk komiserler şurası bu hakkın tatbiki için, bü
tün ermeni halkının serbest rey ile milli iraLle tesbit 
edilineeye kadar bir takını yardımcı çarelere teves
sül etmeği lazım buluyor ve yardımcı tedbir olmak 
üzre şunları tahti karara alıyor: 

1 - Türkiye Ermenistanını işgal eden rus ordusu
ıı..ı derhal çıkarıb o mıntakalarda şahsi emniyet ve 
içtimai inı.izamı temin için, ermeni halk milis kuv· 
vetleri yaratılmalıdır . 

2 - Türkiye bayrağına ihanet ederek düşman ta
rafına geçen ermenilerle diğer memleketlerde ya~ı-
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yan ermeni muhacirlerin maniasız Türkiye Ermeni
stanına geri dönmeleri temin edilmelidir. 

3 - Harbi umumide Türkiye hükumeti tarafından 
cebrle Türkiyenin iç vilayetlerine sürülen ermenile
rm maniasız Türkiye Ermenistan'ına getirilmeleri
ni temin etmelidir. Halk komiserleri ileride Türki
ye ile yürütülecek sulh müzakerelerinde bu mesele 
üzerinde israr edecektir. 

4 - Demokratik esaslar üzerine intihab olunacak 
ermeni halk komiserler şurası ile ermeni komitesi 
Türkiye Ermenistanının muvakkat idaresini teşkil 
etmelidir. 

Birinci ve ikinci maddelerdeki kararların hayata 
geçrilmesi için Türkiye Ermenistanı ahalisine her 
türlü yardımda bulunmak ve Türkiye Ermenistanın
daki rus ordusunu çıkarmak maksadile mahelli ko
misyonlar vücude getirmek gibi vazifelerle Kafka
sya işleri fevkalade muvakkat komiseri Stepan Şa
um)'an tavzif olunuyor. 
Kayıd: Türkiye Ermenistanının coğrafi hududla

rı, ermeni halkının demokratik esaslar üzerine inti
hab edilecek mümessilleri tarafından, komşu mem
leketlerle münakaşalı mıntakaların müslüman ve di
ğer ahalisi ile anlaşmak suretile Kafkasya fevkalade 
komiserinin iştirakile tayin olunacaktır. 

Halk komiserler heyeti reisi: Ulyanof-Lenin. 
Milli işler komiseri: Cuhaşvili-Stalin"64 ). 
Rus çarlarının yolu ile giden Lenin, büyük Erme

nistan tarikile Akdenize ve Hinddenizine çıkacak ve 

~~) ,Amele ve asker ŞurasJ ihbarı" (rusca) gazetesi. 
3.1.1918. Sayı 1. 
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Avrupa kapitalistlerinin müstemlikelerine giden yol
larını kesrnek suretile cihan inkiltıbı yaratacaktı. 

Büyük Ermenistan bu maksatla ona çok lazımdı. Fa
kat bunun için Kafkasya üssühareke haline gelme1i 
idi. Kafkasya sovyetleşıneli idi. Halbuki ,Müsavat" 
fırkasının nüfuz ve tesirile Kafkasya müstakil olu
yor, bütün alakasını Rusya ile keserek, bilakis Tür
kiye ile dost olmağa çalışıyordu. Binaenaleyh, her şe
yden evvel Kafkasyada, bilhassa Azerbaycancia mil
liyet ve istiklal hareketlerini meydandan kaldırmak 
lazım geliyordu. Halbuki Kafkasyada artık , rus ha
kimiyetini tutacak bir rus ordusu ve rus teşkilatı kal
mamıştı. Şaumyanın Tifliste inkilab teşebbüsü akim 
kalmış, gürcü askerlerini Seym aleyhine sevkedeme
mişti. Bundan sonra Şaumyan karargahi Bukfıya gö
çürdü. Burada zemin müsaiddi. Şehirde cephelerden 
dönmüş ve evlerine gitmek üzre bulunan 20 - 25 
binlik ermeni ve rus müsellah kuvveti duruyordu. 
Bundan başka Hazer denizinde rus harb filosu ve 
Baku petrol ocaklarında rus ve ermeni arneleleri var
dı. Şaumyan bu kuvvetiere dayanarak 31 Martta bir 
katliam yaptı ve üç gün-üç gece devam eden ve 14 
bin sillahsız ve masum Türkün şehadetile neticele
nen bu katliam zamanı, Baku gökten, denizden ve 
karadan bombardıman edildi, camiler tahrib, maarif 
ve hars müesseseleri, matbaa, tiyatro, mekteb, kü
tübhane v. s.-ler ateşe verilerek yakıldı. Bu, Leninin 
,aşağıdaki sözlerile" tam muvafık geliyordu. 

Lenin demişti ki: 
,CamHeri... çar hükumeti tarafından imha edilen 

siz ey Maverayi Kafkasya Türk ve Tatarları! Bundan 
sonra milli ve medeni müesseseleriniz serbest ve 
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masun ilan olunuyor. Milli hayatınızı istediğiniz gibi 
kurun uz. Hatta isterseniz Rusyadan ayrılınız!"6 :;). 

, ... Azerbaycan Türkünü.n büyük inkilab tarafın

dan tayini mukadderat hakkından istifadeye kalktı
ğını bolşevikler Baku küçelerini kaniara gark etmek
le boğmak ve ,İsmailiye" binasında yakılan hürriyet 
meşalini o muhteşem binanın külleri altında söndür
mek istediler. 

Baku böyle bir cinayete maruz kaldığı zaman, 
Azerbaycan fikir ve idealini temsil eden müslüman 
mebusları Tifliste idiler. O zaman Tifliste bir taraf
tan Türklerle müsalehayi,di .ğer taraftan da Rusya dan 
.ebediyen ayrılarak ilfı.ni istikal eylemek meselesini 
tetkik ve müzakere etmekte olan Maverayi Kafkasya 
Seymi in 'ikad ediyordu. Maverayi Kafkasya müslüman 
mebuslari dahi Seymde iştirak ediyorlardı. Zaten 
Baku faciası bolşeviklerin, müslümanların Seymde
ki istiklalcı politikalarına karşı intikam ve ceza siy
aseti idi. 

Maverayi Kafkasyanın bolşevizm anarşisinden mü
dafaasına kurban giden Azerbaycan, merkezi siyase
ti (Baku) bittab Tiflisin yardımını beklemek hak
kına malikti. Bütün Azerbaycan, Azerbaycanlıların 
da iştirakile teşekkül eden Seym meclisile Maverayi 
Kafkasya hükumetinin muavenetine intizar edib du
ruyordu. Fakat heyhat! ... " 

., ... Evvelce müslümanların intikamından ve Tifli
sin muavenetinden korkan isyankar Baku, tedafil 
bir vaziyet almış iken, sonra cesaret peyda etmiş; 

o:;) Leninin 7.12.1917 tarihile bütün Rusya ve Şark mü
slümanlarına rnüracaalnamesi. 
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bolşevik BakU, Geneeye doğru hareket etmek kasdı..

na düşmüştü. Bu harekete ilk evvel Şemahı, daha 
sonra Lenkeran, Salyan, Kuba, Nevahi, Kürdemir 
v. s. kasabalar maruz kalmış, şehirler hakle yeksan r 
ırz ve namuslar hetek, mal ve mevaşi ganimet edil
mişti. Gence bizzat tehdid olunmakta, diğer taraftan 
dahi Karabağ ermenileri Baku bolşeviklerile birle
şrnek üzre bir plan hazırlamakta; Azerbaycanın 

ateş ve kılıçla te~ılime mecbur edilmek planı çizilmek..
te idi".GA) 

Böyle bir gidişle Güreüstanın dahi kızıl istilaya 
maruz kalacağına şüphe yoktu. Bu feci vaziyet kar
şısmda,Seym bükılınetinden hiç bir yardım görmi
yen Azerbaycan ne yapa ·bilirdi? Milletimizin istık..

balini tayin eden bu tarihi hareketin istikametini 
bize ,Müsavat" liderlerinden Yusufbeyli Nasib Bey 
tayin etmişti. Müstakil Kafkasyanın Batum sulh 
konfransına sulh heyeti gönderdiği zaman Azerbay
can siyasi fırkalarının birleşik içtimaında, memleke
tin dahili vaziyetini hül.asa eden raporunda Nasib Bey 
demiştir ki: 
,Yalnız Azerbaycanı değil, bütün Maverayi Kaf

kasyayi istila etmiş büyük, dehşetli anarşiyi biz ken
di kuvvetimizle yatıramayız. *) Şark tarafından bol
şevikierin bizim asri düşmanımızia müttefikan hü
cum etmesi, vaziyeti daha da keskinleştirerek Türk 
milletine envai mesaib ve felaket getiryor. Mevki 

"') Resul-zade Mehmed Emin - ,Azerbaycan Cumhu
riyeti" - ,tstiklal",hususi nusha. Sahife· 18- 19. 

• Azerbaycanlılar mükellefiyeti askeriyeden azad bu
lundukları için askeri teşkilatca zayif idiler. -M. B. 
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böyle iken bize harici kuvve müdahelesine rücu et
"mekten maada çare kalmıyor. tstiklalımızm kızğın ta
raftari olmakla beraber ben bu mesele hakkında 

birinci olarak danışmak mecburiyetindeyim. Felake
tin yüzüne cüretli bakarak ve cereyan eden hadise
leri göz önüne almak ve ona göre hareket etmek ger
.ektir. Biz sevinmeliyiz ki, hoşbahtlıktan müdahele 
edecek harici kuvvet bizimle dost ve kardeş Türkiye
dir. Belki bu bizim komşularımızın bir o kadar da 

·hoşuna gitmiyecek, lakin başka çaremiz yoktur. Mü
thiş anarşi karşısında onlar da bizim gibi güçsüzdü
rler. Onlann elinde olan ordu kuvvesinin alıvali ru
hiyesi intizamsızlık lehinde olduğu için onlara istina
den intizam berpa edilemez ... " 

, ... Hatır için hasta düşe bilmeyiz. Bizim heyetin 
Batuma giderek Şarki Maverayi Kafkasya Türkleri 
narnından Osmanlı devletinden yardım istemesinin 
zamanı gelmiştir ... " 

, ... Fakat bununla beraber Azerbaycanın istiklal 
idaresini de hiç bir vakıt unutmamalıyız ... 67). 

Azerbaycanın feci vaziyeti Türkiyeye de aksetmiş 
bulunuyordu. Türkiyenin Baturo konfransındaki sulh 
hyeti reisi Halil Beyin, 26 Mayıs 1918 tarihile Mavera:
yi Kafkasya sulh heyeti reisine gönderdiği ultuma
tumda ezcümle deniliyordu ki : 

w .. Zati alilerine malum olduğu gibi, Kafkasyanın 
vaziyeti çok kritik ve müphemdir ve bilahare halle 
muhtacdır. Baku ve etrafında yüz binlerle Türk ve 
müslümanlar, kendilerine inkilabçı diyen vicdansız 

OT) R. Kösalı . - Ayni mekalesi. .,tstiklal" husust nui!
ha. Baku 1919, sahife 69- 70. 
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haydutların kanlı pencelerinde inliyor ve bu zaval..;. 
lıları tehid eden taıruri gayrı kabil felaket günden 
güne yaklaşmaktadır. Sayısız müteşekkil eşkiya çe
telerinin taarruzları vaki olan Kafkasyanın diğer 

aksamındaki Türk ve müslüman ahalinin dahi va
ziyeti tesellibahş değildir. Reis Hazretleri, kabul 
edersiniz ki, bu adı taşımağa layık olan hiç bir hü
kumet hemhudud bulunduğu bir erazide böyJe ci
nayetlerin cezasız olarak artmasına tahammül ede
mez ve gene kabul edersiniz ki Kafkasyayi malıve
den anarşi münasebetile devleti aliyei OsmAniye
nin vaziyeti çok naziktir. Çünkü bu anarşi devleti 
aliyeyi Osmaniye ahalisile ayni ırk ve dine mensub 
olan bir ahalinin emniyetine dahi taalluk etmekte
dir. Diğer taraftan harbi umuminin icabatı olarak de
vleti aliye kendi ordusunu diğer cephelere Kafkasya 
tarikile sevketmek mecburiyeti karşısındadır. Bu da, 
sirniliki gayri muayyen vaziyete bilatehir nihayet 
verilmesini taleb eder". 
Ultumatum ll Mayısta verilib de şimdiye kadar ce
vabı alınmayan teklifiere üç gün arzmda cevabi kat'i 
verilmesini taleb ediyordu.l1· ) Fakat bu ultumatum 
verildiği gün Maverayi Kafkasyanın inhilali artık 
bir emri vaki halini almış bulunyordu ve Mavera
yi Kafkasya Seymi, Türkiyenin müracaatma cevab
vermeden son içtimaını yaparak dağılmıştı. 

ıl') Vesikalar ve Materyallar - Vesika Nr. 159. Sahife-
309 - 310. 
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VI 

Azerbaycan istiklôli ve .. Müsavat" 

Güreüstanın Maverayi Kafkasya Federasyonundan 
çıkıb istikUtlini ilan etmesi üzerine Maverayi Kaf
kasya Seyiminin Azerbaycanlı mebuslar fraksyonu 
da kendisini hemen ,Azerbaycan Milli Şurası" ilan 
ederek riyasetine ,Müsavat" lideri Resul-zade Meh
med Emin Beyi intihab etmiş ve 28 Mayısta aşağıda
ki deklaras)lonla Azerbaycanı müstakil bir devlet 
halinde mm etmiştir: 

,. .. Arayi umumiye ile intihab olunan Azerbaycan 
Şurayi Millisi bütün cemaate ilan ediyor ki: 

1 - Bu günden itibaren Azerbaycan halkı hakimi
yet hakına malik olduğu gibi Cenubi ve Şarki 69 ) Ma-

O~ ) , 1stiklal"in 1919-da çıkan hususi nushasındaki isti
klal beyannamesinde bu tabir ,Cenubi-Şarki Maverayi 
Kafkasya" şeklinde yazılmıştır. Halbuki Azerbaycan Ma
verayi Kafkasyanın degil, Kafkasyanın ,Cenubi-Şarki" 

kısmıdır; Maverayi Kafkasyanın ise Cenubi ve Şarki kıs
mıdır ki asıl metinde de öyledir. Bu hususta 28.5.19 tari
hli ,.Azerbaycan" gazetesine bakılsın. 
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verayi Kafkasyadan ibaret Azerbaycan dahi kamil
elhukuk müstakil bir devlettir. 

2 - Müstakil Azerbaycan devletinin şekli idare
si halk cumhuriyeti olarak takarrur eder. 

3 - Azerbaycan halk cumhuriyeti bütün millet
lerle ve bilhassa herncivar olduğu millet ve devlet
lerle münasabati hasene tesisine azmeder. 

4 - Azerbaycan halk cumhuriyeti, millet, mez
heb, sınıf, ve cins farkı gözlemeden kalemrevinde 
yaşayan bütün vatandaşlarına hukuku siyasiye ve 
vataniye temin eyler. 

5 - Azerbaycan halk cumhuriyeti, erazisi dahi
linde yaşayan bilcümle milletiere serbestane inkişa
fları için geniş meydan bı.r~ır. 

6 - Mecilisi Müessesan toplanıncıya kadar, 
Azerbaycan idaresinin başında arayi umumiye ile 
intihab olunmuş Şurayi Milli ve Şurayi Milliye kar
şi mes'ul Hükumeti Muvakkate durur". 

Azerbaycan halkının milliyet devrinden çıkıb mil
let haline geldiğine ve devlet şeklinde teşekkül et
tiğine delalet eden bu tarihi vesikadaki maddelerin, 
aynile ,Müsavat" programından alınmış olduğu şek 
ve şüphe götürmez bir hakikattir. Zira millet, vatan, 
Azerbaycan, milli devlet, cumhuriyet, halkçılık ve 
demokrasi prensip ve ümdelerini, Azerbaycan siyasi 
fırkalarından yalnız ,Müsavat" programında bulu
yoruz. Demek olur ki, Azerbaycan istiklalini ilan 
eden, ,Müsavat" fırkası idi. Azerbaycancılık ve 
milli devlet şiarları ile iş başına gelen ,Müsa
vat" şimdi, halkın takdirini kazanmış olan pro
gramını realize edfyordu. Bu onun tarihi bir zaferi 
idi. Milli Şuranın teşkil ettiği ilk hükUmet dahi, ek-
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-seriyet fırkası olan ,Müsavat" ve ona bitişik grup· 
tan ibaret oluyordu. Fethali Hanın teşkil eylediği 

ilk kabinedeki 8 nazırdan 6-sı ,Müsavat" bitaraf 
grup fraksyonuna, birisi ,Himmet"e, biri de ,Blok"a 
dahil di. 

tstikUıl ilan olunur olunmaz, Maverayi Kafkasya 
hükfunetinin Batumda bulun-an sulh heyeti parça
lanarak ayrı ayrılıkta Türkiye ile müzakereye giri..: 
-şmişlerdir. Müstakil Azerbaycan Cumhuriyeti na
mına da Milli Şura reisi Resul-zade Mehmed Emin 
Bey le harici ye nazırı Mehmed Hasan Hacinski ve 
Türkiye narnma şurayi devlet reisi ve adiiye nazırı 
Halil Beyle üçuncü Ordu kumandanı Vehib Paşa im
zasile Haziranın 4-ünde muhadenet ahidnamesi akd
edildi. ,Bu ahidnamenin 4-üncü maddesine istinaden 
Azerbaycanın emniyet ve asayişini iade etmek için 
devleti aliyeyi Osmaniyeden istenilen askeri yardım 
Osmanlı heyeti tarafından hemen kabul edilmi
-şti"TO). 

Vehib Paşa, daha 2.6.1918 tarihli mektubunda Gen
cede bulunan Nuru Paşaya ,Azerbaycan hilkı'l.meti 

·milstakiıeyi islamiyesinin talebi üzerine islıimlaı·ı 

bolşevik tezavilzünden kurtaı·mak için muhtelif kuv
vetli bir müfrezeyi Kazak üzerinden Gence istika
metine tahrik edeceğini"71) yazıyordu. 

Haziranin 7-sinde ise Vehib Paşa, ,,5-ci Kafkasya 

TO) Kayımmakam Rüştü - .,Büyük harbde Baku yolla
t'mda 5-nci Kafkasya piyade fırkası" - ıstanbul 1934. 
,(93 sayılı ,Askeri Mecmuanın" 34 sayılı tarih kısmı). 

T ı ) Rüştü - ayni eseri. 
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fırkasının aksarnı sairesinin de Kazak tarikile Gen
eeye hareket etmesini" emrediyordu 72). 

Fakat, kuvvetler bununla bitmiyor. Düşmanın Gö
kçeye baskın yampası üzerine Kafkasya islam ordu
su kumandanlığı tarafından ,vaziyetin vahim olduğu
na" dair çekilen telegraf üzerine 9-ncu Osmanlı or
dusundan 2475 nefer, 65 zabit, 701 hayvan 2092 tü
fek. 16 makineli tüfek, 4 kudretli dağ topundan iba
ret 38-nci alay ye bir kudretli dağ bataryası Güm
rüden gönderilmiştir. 
Şamalıının zabtından sonra Bakuya yaklaşan or

du, 5 Ağustosda BakU şehrine yaptığı muvaffakiyt
siz hücum üzerine 15-nci fırkanın kamilen Azerbay
cana gönderilmesi için müracaat edilmiş ve ingiliz
Ierin Bakuya İran tarikile yardım göndermelerini 
nazara alarak, Kara kiliseden Bakuya 1200 muharib, 
mevcud fırka karargahi ile 56 ve 106-nci piyade ala
yları de gelmiştir. Bunlardan başka cephede 1000 ki
şilik bir Azerbaycan milli kuvveti, 21 makineli tü
fek, 6 top ve bir zırhlı trenle harb ediyordu. llave 
olarak, artan Türkiye kuvvetlerile beraber Azerba
ycan kuvvetleri de artmış, Kazak, Gence, Zakatal, 
Şeki, Cevanşir, Ağdam, Ağdaş, Göyçay, Salyan, Ku
ba ve BakU etrafında suvari milis teşkilatı, silahlı 
gönüllü grupları vücude gelmiştir73). 

Milletin mevcudiyetini ölümden kurtarmak, yeni 
kavuşmuş olduğu hürriyet ve istiklal güneşile yur
dun her tarafını aydınlatmak ve bütün vatandaşlan 
mesud etmek yolunda ,Müsavat" fırkasının, onun· 

72)Rüştü - ayni eseri. 
79) Rüştü - ayni eseri. 
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liderinin ve teşkil ettiği gene hükumetin fedakarlı
klan ve geeeli gündüzlü çalışmaları neticesinde vü
cude gelen bu hazırlık ve bu kuvvetin mutlaka mu
zaffer olması için crzak v. s. ihrazı yolunda gösteri
len fedakarane faaliyet devam ederken, gene cum
huriyet yeni tehlikelerle karşı karşıya geliyordu. Ve 
bu tehlike de gelen Osmanlı ordusunu kendi kara 
emelleri için istifadeye kalinşan mürteci kuvvetle
rin baş kaldırmaları idi. 

Memlekette yalnız rus hakimiyeti değil, onun bü
tün içtimai ve siyasi rejimi pek elverişli idi. Bu va
ziyet Azerbaycanı sadece bir ,zamimei ınemalik" ha
line getirecek ,ilhakçılık" için de pek münasib bir 
fırsat yaratıyordu. Azerbaycan hükumetinin daveti 
üzerine ve muayyen muahedeye tevfikan yardıma 
gelmiş olan islam ordusu kumandanlığının hükume
tle mürteciler arasındaki mücadelelerde ,bitaraflık" 
ilan etmesi, mütcfekkir Azerbaycanlılar üzerinde 
çok ağır tesirler yapmıştı. O, yalnız ,bitaraflık" ilan 
etmemiş, hükumetin ve Milli Şuranın tamamile cia
ğılmasını ve mevkiini Paşanın kendi arzusu ilP te
şkil edeceği hükumete terketmesini istiyordu. Teş

kil olunacak bu , hükumet" de rus çarlığının sabık 
kapu kulları ile şeyhulislamdan ibaret olacaktı. 

Bu huususta Şurayi Milli reisi Resul-zade Mehmed 
Emin.başvekil Fethali Han ve hariciye nazırı Meh
med Hasan Beylerden ibaret bir heyet, Kafkasya 
islam ordusu kumandanı Nuru Paşa ile görüşüb, 
,anlaşmak istemişlerse de Paşa kendisinin bir asker 
olub siyasetten anlamadığım, bu hususta ,müşavi
ri siyasi"si bulunan Ağa oğlu Ahmed Beyle anlaşmak 
lazım geleceğini tebliğ ettiğinden heyet onunla gö-
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rüşmüştür. Ahmed Beyin mütaleasi ise bu yolda aşi
kar olmuştur: halk sizi istemiyor (?). Kumandalık da 
sizin işinize karışmak istemiyor. Kendi kuvvetinize 
güvenirseniz meclisinizi açmız, hükıimetinizi kuru
nuz. Halk size karşı isyan ederse Türk askeri karış
maz; çünkü asker buraya kardeşlerini düşmandan 

kurtarmak için gelmiş, ahaliye kurşun atmak için 
değil. Murahhaslar Ahmed Beye sormuşlar ki, ku
mandanlık hangi suretle Azerbaycan hükUmetine 
yardım ede bilir? Cevab almışlar : Şurayi Milli kendi
sini lağveylesin. O zaman Paşa kendisi bir hükumet 
kurar. Murahhaslar buna itiraz etmişler, böyle olur
sa Azerbaycanm vaziyeti beynelmileliyesi işkal olu
nur,demişler. Buna karşı Ahmed Bey razı oluyor ki 
Şurayi Milli hükumeti kendisi teşkil ve bütün hu
kukunu ona terkle kendisi iş hatırı için fesholun
-sun"H). 

Bu meseleyi müzakere eden Milli .. Şuranın 17 Ha
-ziran tarihli içtiınaında, böyle bir şerait altında hür
riyetle çalışamıyacağını ileri süren ,Sosyalister 
bloku" ile ,Himmet"-menşevik fırkası Milli Şura
dan istifa etmişlerdir. Yerde ,Müsavat" fırkasile , tt
-tihad"ın üç kişiden ibaret fraksyonu kalıyordu. Mil-
1i Şuradan çekilmiyenler vaziyetin gayri samimi ol
duğunu tamamile idrak ediyorlardı. Mehmed Yusuf 
Cafer-zade çok haklı olarak soruyordu ki: ,Ahmed 
Beyle nümayendelerimiz arasmda geçen danışıktan 

ben öyle anlıyorum ki, şimdiki hükümetle cemaat 
.arasında bir münakaşa çıkarsa Türk askerleri tema-

H) R.Kösalı - ,Seymden Parlımana" - ,tstiklal" hu
-sus! nusha. Sahife. 74. Baku 1919. 
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mile bitaraf kalacaklardır. Fakat anlamıyorum ki, bu 
bitaraf kuvvet, yeniden teşekkül edecek olan büku
mete hangi mantıkla kendi himayesini temin edecek 
ümidini veriyor?"7li) . 

Mehmed Yusuf Bey hadiseyi nasıl kavramış oldu
ğunu göz yaşlarile söylediği diğer bir nutkunda izhar 
ediyordu: 

, Eyvah! Kömek gözlediğimiz Osmanlı kardeşleri
miz yüreğimizi oklayor, hayatımızı zehirliyorlar". 

, Müsavat" fırkasının gene nesiine mensub olub 
Milli Şura katibi bulunan Vekilli Rahim Bey out
kunda diyordu ki: 

, Nasib Beyin ,Müsavat" narnma eylediği teklif 
ihtimal ki ,Müsavat" fırkasının çekildiği son senğe
ridir ve zaruridir. Bu, iki netice ile bite bilir: ya yeni 
futuhat, yabud karanlık zirzeminler. Ben isem, şah
sen bedbinane bir hissiyatta bulunarak, her halde 
ikinci neticeye intizar ediyorum... Bu vakta kadar 
türklük ve Türk muhabbetile yaşayan münevver 
gençlerle Osmanlı Türk kardeşlerimiz arasında da
ima rus çinovnikleri kapusunda baş eğen kara kal
bii, çinovnik tiynetli adamlar hail olmuşlardır. Bu 
hainler, dün bize karvansaray (han) da yer göster
diler. Fakat iş onların merhametine kalırsa karvan
s~ray azdır, karanlık zindanlar gözlüyoruz. Çünkü 
memleketin ak ve pak kuvvetleri her zaman resmi 
mahfellerden uzak siyah çallardan parlamıştır, 

7" ) R. Kösalı - ayni eseri. - ,ıstiklıll" husust nusha. 
Sahife 76 - Baku 1919. 
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Çünkü karanlık zindanda milletin iradesi, azmi ve 
cihadı terbiye olunur".76) 

Rahim Beyin bahsettiği N asi b Beyin ,Müsavat" 
fırkası namına yaptığı teklif ise böyle idi: 

, ... Aşikardır ki, Paşa Hazretleri ve devleti aliyeyi 
Osmaniye Azerbaycanın müstakil kalıb da kendisine 
bir hükumet teşkil etmesine taraftardır. Malum işdi r 
ki onlar bizim işierimize karışmak istemezler. Fakat 
Paşanın etrafını mahsus adamlar, şüpheli şahıslar 

tutmuşlar.... Bu adamlara karşı bizim elimizde bulu
nan hukukdan istifade etmek lazım. Bu hukukdan biz 
berk yapışar ve hiç bir güzeşt etmek istemezsek me
mleketin beyneldüvel hukukunu engel edebiliriz. Bu 
ise, böyle müşkül bir zamanda bulunduğumuz için, 
vatanperverane bir hareket olamaz. Bunun için de 
ben teklif ediyorum ki, kabinenin istifasını kabul ede
lim, sonra reisimize tapşıralım ki kendisi itimad ettiği 
bir adama yeni bir hükumet teşkilini tapşırsın. Yeni 
teşkil olunacak hükumete hürriyetten hasıl olan bütün 
esasları muhafaza etmesi ve onlara sadık kalması 

şartile, salahiyeti tarome verelim ki, memleketi idare 
edib yakın zamanda Meclisi Müessesan davet eylesin 
ve bu ihtiyarını kimseye hoşlukla teslim etmeyib 
kıyınettar bir emanet gibi saklasın. Ve yalnız lmvvete 
sünğüye teslim olsun. Bunu da arzetmeliyim ki, isti~ 
klalimize vaki olacak tecavüze karşı ilk evvel isyan 
.çıkaran ben olacağım". 77 ) 

,Müsavat", yeni tarihi mesuliyet karşısında bulu-

70) R. Kösalı - ayni eseri. , tstiklal" hususi nusha. Sa
hife 77- 78. Bakü 1919. 

77) R. Kösalı - ayni eseri - ,tstiklal" hususi nusha. 
Sahife 76- 77. Bakü 1919. 
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nuyordu ., ,Blok" ve ,Himmet" çekildikten sonra 
mesuliyetin bütün ağırlığını deruhte etmişti. O, ya 
~ekilerek yerini kara, mürteci kuvvetiere terkedecek 
ve bununla da memleketin bütün istiklal ve istikba
lini yokluğa maruz kılacaktı, ve yahud orta bir yol 
alarak bu bulıran günlerini de atlamaya, kara kuv
vetiere baş kaldırmak imkanını, vermerneğe çalışa

caktı. ,Müsavat" ın, bu hadise karşısında ittihaz et
tiği ve Nasib Beyin izah eyledigi yeni hattı hareketi 
Milli Şuranın 17 Haziran içtimaında riyaset eden 
Resul-zade Mehmed Emin Bey şöyle hülasa etmişti: 

,Burada eğer elimizdeki hukuki saUıhiyetten isti
fade etmeyib bütün hükumet teşkilatını başka kuv
vetiere terkedersek, o zaman kara bir hükumet teşkili 
korkusu vardır. Halbuki burada icrayi nüfuz eder
sek, daha münasib bir hükumet teşkiline muvaffak 
ola biliriz. Bunun için ben Nasib Beyin teklifine 
iştirak ederim". 78) 

Milli Şuraca kabul edilen bu teklif üzerine ayni 
günün akşam içtimaında Fethali Hanın ikinci kabi
nesi ilan olunmuştur. Tamamile ,Müsavat'' ve ona 
mulhak bitaraf grup fraksyonundan teşekkül etmiş 
olan bu kabineye 12 nazır dahil bulunuyordu ki, içle
rinde N asi b Bey ve ilk defa olarak Ali Merdan Bey 
Topçibaşi dahi vardı. 

Milli Şuranın içtimaını kaparken Resul-zade Meh
med Emin Bey söylediği nutkunda demişlerdi ki: 

, ... Azerbaycanın muvakkat paytahtı olan Gencede, 
nakıs da olsa, hakimiyeti milliyeyi temsil eden bir 

78
) R. Kösalı - ayni eı:ıerL ,tstiklal" hususi nusha. Sa

hife 79. Baku 1919. 
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müessesenin şu suretle meydandan çekilmek mec .... 
buriyetinde kalma~ı. hiç şüphesiz ki, demokrasinin 
bir ric'atı ve kuvayi mürtecianın bir muvaffakiyeti
dir. Bu kuvvet ak ve pak kuvvetiere mukabil kara 
ve napak kuvvetleri takviye edecektir. Bu noktai na
zardan görülünce, ilk bakışta bizim halimiz Ukrayna .... 
nın haline pek benziyor gibidir. Bu haller bizde Ru
sya makasidi inklabiyesinin iflasına dair bir akide 
hasıl ettiriyor. Fakat, efendiler! zevahirle kalmıyalım, 
pek de meyus olmıyalım. Rusya inkilabı azimi, her 
ne derlerse desinler, katiyen iflas etmedi. Rusya in
kilabı ne yapacaktı? Bu suale ,büyük Rusya" fikrile 
mesmum olan rus inkilabçıları noktai nazarından de
gil, inklabın kendi tabiatını tahlil ederek cevab ver
melidir ... " 

!nkilabın kendi tabiati ise mahkfun sınıflara hür
riyet, mahkUm milletiere istiklal olduğunu kaydettik
ten sonra, Mehmed Emin Bey sözünde devamla de
miştir ki: 

, ... Azerbaycan, Rusya inkilabının vazetmiş olduğu 
müsbet nazariyelerle, ilan ettiği akanimi hürriyetten 
son derecede istifade edecektir. !şte müstakil bir 
Azerbaycan: siyaseten kesbi hürriyet ve istiklal ede .... 
cek Azerbaycanda içtimai hürriyetler ve hukuku be
şere aid düsturlar herhalde müstebid Rusya zama
nından daha geniş, daha müsaid olacağına şüphe et
mem. Hatta, efendiler, söylemek isterim ki, Azerbay· 
can Kafkasyada en hürriyetperver ve inkilabçı tasav
vur olunan Güreüstandan daha mesuddur. Çünkü 
burada, bizim dahili işierimize icrai nüfuz eden ve 
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edeceği mutasavver bulunan kuvvet, yabancı bir kuv
vet değil, öz kuvvetimizdir (alkışlar)." 70) 

Evet, Azerbaycan milli hareketini devlet halinde 
şekilleştiren, Azerbaycan istiklal fikrini realize eden 
ve Azerbaycan Türkünün yeni tarihini açan Milli Şu
ra dağılmıştı. Fakat çekilen Kafkasya islam ordusu, 
kendisile beraber korumak istediği zorbalar ve ho
calar hükumetini de götürmek mecburiyetinde kala
caktı. Çünkü Milli Şura haricinde Paşanın kendi ar
zusile bir hükumetin teşkili ile yeni hukuki vaziyet 
doğuyordu. Yani Azerbeycan müstakil bir devlet ol
maktan çıkarak, Türkiyenin bir hissesi şekline giri
yordu. Halbuki yukarıdaki vesaikten ve Vehib Pa
şanın mektubundan dahi anlaşıldığına göre Osmanlı 
ordusu, muayyen muahede üzerine müstakil Azer
baycan hükumetinin vaki olan müracaatı neticesinde 
gelmişti ve bu ordu, Azerbaycan hükumetinin emrin
de bulunacaktı. Azerbaycanı Brest-Litovsk muahe
desile Rusyanın ayrılmaz bir kısmı diye kabul etmiş 
olan Osmanlı hükumeti, buraya başka türlü de gele
mezdi. Aksi takdirde Brest-Litôvsk muahedesini bo
zmuş oluyordu. Sovyet Rusya, Türkiyenin bu müda
helesini zaten prostesto etmekte idi. Ve Bakuyu el
den kaçırmamak için Almanyanın yardımına müra
caat ediyordu. Leninin 7 Temuz 1918 tarihinde Sta
line çektiği telgraftan anlaşılıyor ki, Moskva bu hu
susta Almanya hükumetile müzakereye başlamştı.80) 
Bilahare 27 Ağustos 1918-de Beriinde imza edilen bu 

79
) R. Kösalı. - Ayni eseri. ,tstiklal" - husust nusha. 

Sahife 83-84. Baku 1919. 
80 ) , Komünist" gazetesi (türkçe) Baku 22.1.1936. 
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Almanya - Rusya arasındaki Brest-Litovsk muahe
desine zeyl anlaşmasına göre ,o zamanki Almanya 
üçüncü bir devlet ordusunun Kafkasyada muayyen 
bir hatti geçmemesine dair kendi üzerine bir takım 
taahhütler almıştı. İsmi zikrolunmayan, lakin göz 
önüne alınan bu üçüncü devlet Türkiye idi..." 

, ... Bu hadise, o zamanki komünist diplomasisinin 
hakikaten de güzel bir muvaffakiyeti acidolunmaya 
layıktir. Ve böyle bir muvaffakiyet de bizim siyeset
teki bir takım tezatlardan doğmakta idi. Hem de na
sıl ve ne kadar gülünç bir tezad: Lenin mevzuubahs 
muahede ile kendisinin malik olmadığı Apşeron ının
takalarındaki petrol istihsalini yükselteceğini ve çı

karılan bütün petroldan dörtte birini Almanyaya ter
kedeceğini deruhte etmekte idi..." 8 1) 

Almanya bu muahedede Baku vilayetinin ta Kür 
nehrine kadar ruslara terkine rıza göstermişti, Resul
zade Mehmed Emin Beyin o zaman İstanbul gazeteçi
lerine dedigi gibi ,Azerbaycanı başsız bir beden" şe
kline sokmağa razi olmuştu. 

O zaman, Orta Avrupa devletlerinin iştirakile to
planacak konfransa iştirak için diğer Kafkasya cum
huriyetlerile beraber Mehmed Emin Beyin riyasetin
de Azerbaycan Cumhuriyetini temsil eden bir heyet 
İstanbulda bulunuyordu. Resul-zade Mehmed Emin 
Bey, Azerbaycan namına, 12 Eylul 1918 tarihinde Al
manya-rus anlaşmasını protesto etmek üzre İstan-

~ ı) Prof. Dr. G. Jaschke- ,Almanya ve Azerbaycan" -
almanca verilen bu konfransın türkçesi ,Kurtuluş" mec
muasının Mayıs-Haziran 1935 tarihli 7- 8-nci sayılarında 
basılmıştır. 
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buldaki Almanya büyük elçiliğine, müttefiklerine ve 
bitaraf devletlere bir nota vermiştir. 

Notada deniliyordu ki: 
,Ahiren Almanya ile Büyük Rusya (Velikorusya) 

beyninde mün'akid muahedenamenin Baklıye aid me
vadından pek ziyade düçarı böht ve hayret olan hü
kfımetimden ahz ve telakki eylediğim talimate tevfi
kan mevadı atiyeyi nazargahi alilerine vaz'e müsaraat 
eylerim: 

Azerbaycan ahalisi, rus ihtilalinde ilan edilib 
Brest-Litovsk'de rus hükumeti tarafından tekid edi
len ,her milletin mukadderatını bizzat temin etmek 
hakkından" bilistifade ittifakı murabba devletlerinin 
hayatı meveddetkaranesine istinad ederek asırlardan 
beri altında ezildiği rus boyunduruğunu, üzerinden 
silkib ilanı istiklal eylemişse de salifülzikir muahede
ye bir munzam olarak akdedilen muahedeler ile al
man hükfımetinin, Azerbaycanın tabii paytahtını, 

menbaı ilim ve irfanını, iktisadi ve siyasi merkezini 
teşkil eden Baku şehrinin, rus hakimiyeti altında kal
masına muvafakat eylediğini istihbar eylemekle pek 
müteessir ve müteellim olmuştur ... " 
Bakunun Azerbaycana aid, Azerbaycandan ayrılmaz 
bir parça olduğunu tarihi, coğrafi, istatistik v. s. de
lillerle uzun uzadı isbat ettikten sonra notada deni
liyar ki: 

,Ulfım ve fünun, asarı medeniye noktai nazarından 
Baku Azerbaycana merbuttur. Teşkilatı siyasiye, ik
tisadiye ve içtimaiye, müssesatı ruhaniye, talimiye, 
hayriye, merakizi fenniye v. s. menabii temdiniyenin 
kafesi, ahaJimizin münevver tabakasına bir merkezi 
içtima teşkil eden Bakılda bulunmaktadır. 
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lşte, bütün bu esbabı meşrueye binaen, memleke
tin istiklalini fethetmek fikrinden hiç bir zaman sar
fınazar etmiyen Azerbaycan ahalisi, Bakuyu istirdad 
etmek arzusundan dahi hiç bir suretle nüklll edemi
yecektir. 

Bu mesele, Azerbaycan için yalnızca tevsii erazi 
meselesi teşkil etmeyib bir hayat ve memat kaziyesi 
şeklini iktisalı eylemiştir ... " 82) 

Rusya ile Almanya arasında Bakuya aid muahede
akdolunduğu zaman, BakUda ingilizler bulunuyordu. 
Daha Temmuzun 25-nde Bakuda Şaumyan hükumeti 
devrtlerek yerini es-er, menşevik ve taşnaklardan iba
ret bir ,Sentrokaspi" hükUmeti işgal etmişti. Bu hü
kumet, !randa bulunan ingilizleri yardıma çağırmış 
ve bunlar da 4 Ağustosda Bakfıya gelmiş bulunuyor
lardı. Almanya, ,üçüncü devlete karşı" BakUyu ingi
lizler faydasına müdafaa edecekti ki, bu da gayri ta
bü idi. Fakat Bakuyu ingiliz yardımı da muhafaza 

82) ,Yeni Kafkasya" - yıl IV. Sayı 24. istanbul 1927. 
Bugünkü nasyonal-sosyalist Almanyanın resmi bir gazetesi 
olan ,Völkischer Beobachter" 2.12.1933 tarihli say1sında 

Azerbaycana tahsis etti~i makalesinde bu meseleden bah ... 
sederek diyor ki: 

,1918 EylUlunun 15-i, Azerbaycan tarihi için son derece 
büyük bir ehemmiyeti haizdir. O zaman Avrupada Azer
bacyan cumhuriyetine muavenette- bulunmak ve yaşamak 
imkani vermenin icab etti~i eşidilmekte idi; fakat bu da, 
Azerbaycanlılara Bakı1suz bir Azerbaycan vermek şartilel 
Böyle bir düşünce, bütün bebekleri başsız bulunan maru! 
kukla oyununa benziyordu. Başsız bir bedenin yaşaması 
hiç bir zaman tasavvur edilmedi~i gibi, Bakusuz olan Azer
baycan 'rlahi imkan haricinde bir şeydir. Azerbaycanını 

kalkması ve düşmesi Bakünun taliine ba~lıdır". M. B. 
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·edememiş, Almanya - Rusya anlaşmasının teati ta
rihi olan 6 EylUldan 9 gün sonra, 15 Eylul 1918-de 
Türkiye - Azerbaycan müttefik orduları Bakuya va
rid olmuşlardır. Ayni tarihte Azerbaycan hükUmeti 
·Genccden Bakuya göçmüştür. Bu yeni vaziyet, yeni 
roünasebetler doğuruyordu. Osmanlı hükumetinin 
beşvekili merhum Tal'at Paşa 23 Eylulda Almanya 
ile gizli bir protokol imza ediyor. Bu protokola göre 
Osmanlı hükümeti Azerbaycanı tahliye edeceğini va
dediyor. Buna mukabil Almanya Azerbaycan isti
klalinin Rusya tarafından tanınmasını temin edcce
_ğine söz veriyor.8:ı ) 

Fakat, yeni vaziyetten doğan yeni taahhütler işe 

geçmeden, Orta Devletler mağlub oluyorlar. Eylfı.lun 
29-nde Bulgaristan, Birinci Teşrinin 29-nde Avustu
rya-Macaristan, 30-nde Osmanlı devleti, tkinci Teş
rinin ll-nde Almanya müttefiklerle birer mütareke 
akdederek mağlubiyetlerini kabul ediyorlar. Osmanlı 
hükUmetile akdolunan Mondros mütarekesi mucibin
ce Kafkasya islam ordusu Azerbaycanı terkederek, 
tkinci Teşrinin 17-nde ingliz kıtaatı ve onlarla bera
ber rus ve ermeni askerleri Bakfıya geliyorlar. 

Kafkasya islam ordusu kumandanı Nuri Paşa son 
dakikada Azerbaycan hizmeti askeriyesine geçtiğini 
ileri sürerek Bakfı.da kalmak teşebbüsünde bulundu 
ise de, fayda vermedi. İngiliz ordusu kumandanı 
Tomsonun ultumatumu kat1i idi: Osmanlı ordusu bir 
haftaya kadar Bakfı.yu, bir aya kadar da bütün Kaf-

83
) Ziemke: ,Die neue Türkei" Sahife 475. Profesor Dr. 

G. Jaschkenin ,28 Mayıstan 27 Nisana kadar" meltalesinden. 
(.,Kurtuluş" Nr. 19 Mayıs 1936). 
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kasyayi tahliye edecekti. O zaman makamı saderette 
bulunan Tevfik Paşanın 14 İkinci Teşrin tarihli emri 
de Azerbaycanın boşaltılmasını taleb ediyordu. Ana 
vatanı müşkülata sokmak istemiyen zabitan, İstanbul
dan gelen emre tabaayyiyeti tercih ediyorlardı. 

Tomson zaten Azerbaycan namında bir hükumet 
de tanımak istemiyordu. Azerbaycan hükumeti tara
fından, Enzelide bulunan ingiliz ordusu kumandanı 
nezdine gönderilen heyete Tomsonun sözleri bu ol
muştu: 

,Bizim bildiğimiz, Azerbaycan halkının arayi umu
miyesinden doğma bir cumhuriyet yoktur; yalnız 

Türk kumandanlığının intrikasile teşekkül etmiş bir 
hükumet vardır. Madamki siz bunun aksini iddia 
ediyorsunuz, o halde gelir, malıellinde tetkik eder, 
ona göre karar veririz". 

Fakat bu ,tetkik" yapılmadan, ikinci Tesrinin 
17-sinde şehir üzerinde uçan rus tayyareleri beyanna
meler saçıyor, bu beyannamelerde rus vatandaşlarİ 
Bakunun tekrar ana vatana iadesile tebrik olunu
yordu. 2 gün sonra, kumandanlığın neşrettiği beyan
name de birinciden geri kalmiyordu. Tomson bu be
yannamede"... Rusyadan, koparılmış Kafkasyanın 

düşmandan tahliyesi için Ufa'da teşekkül eden rus 
hükumetile bilitilaf buraya geldiğini" anlatıyordu. 

,Bir taraftan müttefik kumandanlığın nüfuzile ka
im müsellah bir kuvvet ki Azerbaycan diye bir mev
cudiyet tanımıyor; diğer taraftan da halkın arzu ve 
iradesinden kuvvet alan bir hükumet ki, muntazam 
bir askeri kuvvete istinad etmiyor. Müttefik kuman
danlıkla hem ahenk bulunan rus teşkilatile siyasi fır-
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kaları olmaz derecede şımarmış, son derecede cesaret 
almışlardı. Azerbaycanlllara ,ilan ettiğiniz istiklal
den istinkaf ediniz de sizin için şefaat edelim!" diyor
lar, ve muvakkaten teşkil edecekleri hükumeti ma
helliyede Azerbaycanlılara bilnisbe daha mühim bir
mevki temin edecekleri lutfünü de ayrıca ilave edi
yorlardİ. Ermeni teşkilatının husumet ve inadı ise, 
daha bariz idi. Bu kadar müşkülatı siyasiye müva
cehesinde Azerbaycan ricali için müvazeneyi kay
betmeyib de istiklal esası üzerinde sabit kalmak ve 
bu babda metanet göstermek hakikaten de müşkül idi. 
Bu müşkülat müvacehesindc istikametlerini 180 de
rece değişenler vardı. Milliyetperverliklerine şüphe 
edilmeyen bazı zevatı muhterem bile ,istiklaldan istin
kaf" teklifini tetkik etmek zfıfına düştüler.84 } Bereket 
versin ki hükumet başında duran Fethali Han, Şu
rayi Milli ekseriyetini teşkil eden ,Müsavat" fırkası 
rüesası ile sol cenah grupları böyle bir panikten 
mahfuz kaldılar. ,Ruslar, ermeniler meclisi milli ni
zamnamei esasiyesine göre hükumete iştirak ede 

114
) Ağa oğlu Ahmed Bey gibi büyük şahsiyet bile Azerbay

canın müstakil yaşayamıyacağını ve Rusya ile Türkiyeden bi
rine dayanması lazım geldiğini, Türkiye mağlCıb olduktan 
sonra Rusya ile anlaşmaktan başka çare olmadığını Baküdaki 
bir rus gazetesine verdiği bir mülakatında beyan ediyordu. 
(Bu beyanat ruslar tarafından muhtelif eserlerde istifade 
edildiği gibi ,Rus ihtilali arşivi" nin 9-nci cildinde ve 
150-nci sahifesinde dahi neşredilmiştir. Ayni suretle Pari
ste intişar eden ,Problemi" mecmuasına dahi alınmıştır. 

(, Problemi" - cild 2 - sahife 185, Paris 1935) . M. B. 
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bilirler; bundan fazla şeraiti kat'iyen kabul ede
meyiz" dediler. Ve muvaffak da oldular.86) 

tkinci Teşrinin 16-sında Bakiıda Milli Şura içtima 
akdetmiş ve yeni bir kanun kabul etmişti. Bu ka
nuna göre, memleketin bazi aksarnı ile Milli Şurada 
bulunmayan milli akalliyetlere mümessil göndermek 
hakkı veriliyor ve bu suretle 120 mebusdan ibaret 
bir parlamento toplanması tasavvur olunuyordu. 7 
Birinci Kanun 1918-de bu parlamento toplanmıştı. 
Parlamentoyu açarken söylediği açılış nutkunda Re
sul-zade Mehmed Emin Bey Azerbaycan bayrağına 
hi ta ben: 

,Bir kerre yükselen bayrak, bir daha inmez!" de
mişti. Bu sözler gerek mebuslar tarafından, gerekse 
parlamentoyu dolduran cemaat tarafından heyecanlı 
ve sürekli alkışlarla karşılanmıştı. 

Parlamento Fethali Han kabinesinin istifasını ka
bul ile hükfunet teşkilini yene kendisine tevcih eyle
miştir. Fethali Han üçüncü kabinesini teşkil ederek 
perlamentonun tam itimadını kazandıktan sonra, 
general Tomson 18 Birinci Kanun 1918 tarihli bir 
beyannamesinde ,,Fethali Hanın tahti sedaretinde 
koalisyon Azerbaycan hükUmeti teşekkül ettiğinden, 
müttefikler kumandanlığının Azerbaycan dahilinde 
yegane meşru bir hükumet olmak üzre, bu teşekkü
lü tanıyacağını ve ona müzahereti tammede buluna
cağını" umume ilan ediyordu. 

,Müsavat" ın kat'i pozisyonu Azerbaycanı rus ko
lonisi olmaktan kurtarmıştı. 

86) Resul-zade Mehmed Emin - ,Azerbaycan Cumhu
riyeti, keyfiyeti teşekkülü ve şimdiki vaziyeti" - sahife 
73 - 74. ıstanbul 1339 - 1341. 
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Büyük diplomatik tesebbüsler ve sarsılmaz bir azim, 
metanet ve sehat neticesinde müttefikler kumandan
lığından koparılan bu de facto tanınma hadisesi, 
Azerbaycanın büyük bir zaferi idi. 

Genç hükumet, bundan sonra adım-adım yeni za
ferler elde etmeğe başlıyacak ve nihayet kendisini 
büyük devletlere tanıtmaya muvaffak olacaktır. 
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VII 

Devlet kuruluşunda ,Müsavat". 

Azerbaycanın en kritik bir zamanında panike kaJ 
pılmayıb istiklal tezi üzerinde israr eden ve bu su· 
retle Azerbaycanı yok olmak tehlikesinden kurta
ran Milli Şuradaki kuvvetlerin nasıl taksim olundu
ğunu biliyoruz. Burada ,Müsavat" ile ona bağlı bi
taraf demokrat grup 30, ,tttihad" - 3, ,Blok" - 7, 
,Himmet" de - 4 yere malikti. Haziran irticaı es
nasında ,Blok" ve ,Himmet", Milli Şuradan çekil
mişlerciL Meydancia ,Müsavat" ve ,tttihad" vardı. 

,tttilıad" hesaba katılacak bir kuvvet teşkil etmedi· 
ğinden meydancia yalnız ,Müsavat" ve ona bağlı bi
taraf grup kalıyordu. Milli Şura, azaları üzerine ila
ve etmek suretile kurulan parlamentoda ise vaziyet 
başkalaşmıştı. Burada 120 mebus yerine sonuna ka
dar 93 - 95-den fazla mebus bulunmamıştır. Bun
ların da 10-nu ermeni, 5-i rus, 5 de muhtelif milletler 
olub 20-si gayri müslüm, 75-i ise hep islam idi ve 
bir kaç kişiden başka ternamile Türk idiler. 

Siyasi taksimat itibarile parlamento şu fraksyon
lardan ibaret idi: 
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1) ,Müsavat" - 32; 2) ,Müsavat" a bağlı bitaraf 
demokrat grup - 7; 3) ,tttihad" - ll; 4) Sosyalist 
fraksyonu - ll; 5) ,Ehrar" fırkası - 10; 6) Mü
stakil fikirli- 4; 7) Ermeni fraksyonu- 10; 8) Rus 
fraksyonu - 5; 9) Muhtelif milletler - 5. 

Bu suretle Milli Şuradaki sayısına nisbeten ,Mü
savat" 12 aza kazanmış, bitaraf demokrat grup 3 aza 
itirmiş, ,tttihad" 8 aza kazanmış, 10 kişilik bir 
,Ehrar" fırkası teşekkül etmiş, 4 kişilik ,Müstakil 
fikirli" ler meydana gelmiştir. Sosyalistler yeni aza 
kazanamamışi ardır. 

,tttihad" ın serbest intihablarda 3 azaya malik iken 
birden bire 8 yeni aza kazanması ve 10 kişilik bir 
,Ehrar" partisinin teşekkülü, doğrudan doğruya Ha
ziran irticaından sonra teessüs eden vaziyetin neti
cesi idi. Her yerde demokratik belediyeler değişerek 
tslfım Ordusu kumandanlığının nüfuzu altında sun'i 
belediyeler kuruluyordu. Ve bu belediyeler de bil
hassa sağ, muhafazakar ve mürteci unsurlar eline 
geçiyordu. 

,tttihad" ın birden bire 8 mebus kazanması bunun 
neticesinde idi. Bu 8 kişi içinde maruf Dr. Karabey 
dahi vardi, ki vaktilc Türkiyeye ihanet ettiği ve Ru
sya hesabına Türkiye aleyhinde casusluk yaptığı 

için,8r.) halkın nazarında menfurdu. Bu adam ne be
lediye intihablarında ve ne de Meclisi Müssesan seç
ğilerinde meydana çıkmamış ve halka görünmez 

86) Sabık ,Tanin" baş muharrirl Muhittin Bir~en ,Son 
Posta" ile neşrettiği hatıratında Karabeko!un ,tttihad ve 
Terakki"ye lhanetle aldığı direktif ve esrarı çar hükumetine 
tevdi ettiğini sarahatle yazmaktadır. 
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yaşıyordu. !şte, Baku alındıktan sonra Baku bele
diyesine tayin edilen bu adam oradan parlamentcıya 
geliyor ve ,tttihadıc fırkasının başına geçiyordu. 
,tttihadıc fırkasının parlamento haricindeki merkez 
komitesi katipliğine maruf Ahmed Bedi Triniç geti
rilmişti. Bu adam, harbiumumide ruslara esir düşen 
Türkiye zabitanından bir arnavut idi. BilaharE' ko
münist fırkasına dahil olduğu, ayni zamanda her 
iki tarafa çalıştığı anlaşılmıştı. İstiladan sonra ta 
zamanımıza kadar Azerbaycan G. P. U. - sunun 
riyaset meclisi azası olarak çalışmaktadır. 

Sosyalist fraksyonu, ,Blok" un bakiyesi olan hal
kçı sosyalistlerle sosyal-demohat ,Himmet" in bir
leşmesinden meydana gelmişti. Birincilerin lideri 
Aslan Bey Safikürdlü, ikincilerinki, bilahare hemen 
komünist oluveren Samed Ağa Ağamalı oğlu ile Abi
lof İbrahim Bey idiler. Sosyalist fraksyonunda bir 
de Ali Haydar Karayefden ibaret bir komünist vardi. 

,Ehrar" fırkası, esasen ,Müsavat" tan farklı olma
malda beraber, Türkcülüğü, hilafetcilik şeklinde an
lamasile ,Müsavat" tan ayrılıyordu . Reisieri Aslan 
Bey Kardaşef idi. Görüyoruz ki, parlamentodaki 
kuvvetlerden hiç biri kahir ekseriyet teşkil etmi
yordu. Bununla beraber bütün faaliyet ,Müsavat" 
miliveri üzerinde dönecektir. Çünkü ,Müsavat", he
le bitaraf demokrat grupla beraber yürdüğü için, en 
kuvvetli bir fırka oluyordu. Fakat bu kuvvet, ken
di başına hükumet teşkil edecek kadar bir ekseriyet 
temin edemiyordu. Ona göre, bütün mesuliyeti uh
tesinde taşıyan ,,Müsavat" mütemerkiz bir hükumet 
kurmak mecburiyetinde kalıyordu. Mütemerkiz bir 
hükUmet kurunca da istediği gibi çalışmaktan mah-
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rum kalıyor, koalisyona dahil fırka grupları tatmin 
edecek bir program dahilinde çalışmak mecburiyeti 
hasil oluyordu. 

,Merkez vaziyetinde bulunan ,.Müsavat" fırkası 

cumhuriyetin iptidai teşekkülünde, tehlikenin mür
teci Rusyadan geleceği kanaatiyle, hükumet. teşkil 

ederken sol cenahi teşkil eden sosyalist fırkalarına 
daha çok ısınmış ve Denikin tehlikesi zuhur edince 
bu temayülün ne derecede müsib olduğunu görmü
~tur. Son zamanlarda Rusya tahblikesi Denikin kis
vesinden bolşevik kıyafetine girince, sosyalistler te
merküzün ümitli istinadgahini teşkil etmek mahiye
tini kaybediyordu. Bu halde, merkezin ister-istemez· 
sağ tarafa meyletmesi zaruret hükmünü alıyordu. 

Merkezin bu temayülü ise neticede ,tttihad" ın da 
kabineye jştirakini mucib olmuştur. Yalnız bu hu
sustaki nazari ümid faaliyete gelince başka bir takım 
avamilin tesiriyle memulün haricinde bir neticeye 
vardığından cumhuriyetin sukutunu mucib saikler
den birisini teşkil eylerniştir".87) 

Yani, kara Rusyaya karşı emin bir istinadgah ol
mıyan ,tttihad" fırknsı kızıl Rusyaya karşı da mü
cadele yürütmekten imtina ederek sol cenah ile bir
leşmiş ve cumhuriyetin sukutuna sebeb olmuştur. 

, !ttihad" ın hangi ,avamil tesirile memulün haricin
de" ki bu hareketi üzerinde ise gelecek fasılda bah
sedeceğiz. 

Parlamentonun açılmasından sonra Fethali Hanın 

" 7 } Resul-zade Mehmed Emin - ,Azerbaycan Cumhu
riyeti, keyfiyeti teşekkülü ve şimdilti vaziyeti". Sahile 
86- 87. 
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teşkil ettiği üçüncü kabine, fırka prensipi üzerine 
değil, fırkaların hükumet reisinin şahsına ve progra
mına itimad etmek surutile vücude gelmişti. Fırka 

prensipleri haricinde ,iş adamlarından" teşekkül eden 
bu ilk temerküz kabinesine ,tttihad" dahil olmamı
ştı. !ttihad'' ın bu ilk temerküz kabinesinden ha
riçte kalması bütün fırkalarca şayeste görülen Fe
thali Hana ve onun şahsına muarız bulunmasından 
ileri geliyordu. Vatanın en buhranlı ve en tehlikeli 
zamanlarında hükumeti maharet ve muvaffakiyetle 
idare eden Fethali Han, .,1ttihad" ın nazarında hü
kumet reisliğine layık değildi. 

Bir kaç ay sonra Fethali Han kabinesi istifa ede
rek 14 Nisan 1919-de Yusufbey1i Nasib Bey kabinesi 
teşekkül etmiştir. Bu kabine, gene ,tttihad" ha
riçte kalmak şartile, fırka mümessillerinden teşekkül 
etti. Nasib Beyin bu kabinesi 8 ay kadar yaşamış ve 
Azerbaycanın devlet kuruluşu devrini ihtiva etmiştir. 

Kanunuevvelin 24-nde Nasib Beyin ikinci kahinesi 
teşekkül etmiştir. Bu kabineye ,1ttihad" fırkasile 

beraber, kendisi de dahil olmak üzre Fethali Han ka
binesinin erkimi de dahil olmuşlardı. Azerbaycanın 

beşinci kabinesi olan bu hükumet, milli cumhuriye
timizin son hükumeti oldu. 

Parlamento 17 ay yaşadı ve bu müddet zarfında üç 
kabine teşekkül etti. Parlamentonun ve bu hükume
tierin yaptıkları işlen, devlet kuruluşundaki faali
yetlerini, istiklalin dahilen ve haricen tahkimi için 
gösterdikleri fedakarlıkları hülasa etmeden, gerek 
parlamentoda, gerekse hükumetlerde bütün ağırlı

gı üzerinde taşıyan ,.Müsavat" ın parlamento açılır-
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ken ilan ettiği deklarasyonunu, yani faailyet pro
-gramını burada hülasa edelim. 

, Müsavat" fırkasının deklarasyonunu parlamento 
kürsüsünden fırka lideri Resul-zade Mehmed Emin 
Bey ilan ve izah etmiştir.88 ) Resul-zade Mehmed 
Emin Bey, gerek Meclisi Müessesan seçğilerinde. ge
rekse Seymde daima bitaraf demokrat grupla bera
ber giden , Müsavat" fırkasının parlamentoda mü
stakil bir fraksyon halinde çıktığını izah ederek de
miştir ki: 

, Muhterem mebuslar, siz ihtimal ki , Müsavat" ın 
bu hareketile, taktikinin değiştiğine hükmedeceksi
niz. Çok doğrudur. Aceba, bu yüksek meclis heyeti
ne dahil fırkaların programlarındaki değişmeyi gör
müyormusunuz? Muhtelif noktai nazardan hareket 
ederek, sağlar ve sollar Azerbaycan muhtariyetini 
bir ağızdan inkar ediyorlardı. 

En yakın maksadımız olan Azerbaycan muhtariye
tini müdafaa ettiğimiz zaman, biz sağdan ve soldan 
amansız tenkide maruz kalıyorduk. Sağdan bize 
di yorlardi ki, Azerbaycançılık şiarile biz, müslü
manları parçalıyoruz ve Azerbaycançılık bayrağını 

yükseltmekle biz - Allah göstermesin - islamiye
tin temelini bozuyoruz. Soldan ise diyorlardı ki, Azer
baycan muhtariyeti istemekle biz birleşik demokra
tik cepheyi bozuyoruz ve bu vasıta ile han-bey hü
kumeti teşkiline sebeb oluyoruz. 

8" ) , Müsavat fırkasının parlamento fraksyonu deklara
syonu" - ,Azerbaycan" gazetesi (rusca) 13 tlk kanun 
1918. Gazete deklarasyonun başına ,Türkceden tercüme" 
diye kaydetmiştir . Elimizde türkce , Azerbaycan" gazetesi 
olmadığından ruscadan istifade ediyoruz. 
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Azerbaycan istiklal bayrağını yükseklere kaldıran 
ilk fırka ,Müsavat" tır. Biz, bütün dünya müvace
hesinde tantana ile ilan edilmiş ve bütün dünya mil
letlerinin zihnini meşgul eden mukaddes ,Milletler 
Cemiyeti" şiarma inanıyoruz. ,Müsavat", ,Milletler 
Cemiyetini" devletler ittifakından ibaret bilir, de
vletleri ise federasyon halinde tasavvur eder. Ga
yesinin hakkaniyetine inanan fırkamız, Rusya ihti
lfılinin bal aylarında Petrograd merkeziyetçiliğine 

ifrat cereyanlara kapılmadığı gibi, adına ,ilhakçılık" 
denilen psikolojik hastalıkla da hastalanmamıştır. 
,Müsavat" daima federalist bir fırka olarak kalmı
ştır. Ademi merkeziyetçilikten başlamış adım-adım, 
muhtariyet basamaklarını geçen ve hadiselerin tabii 
cereyani neticesinde istiklruçılığa gelib dayanan fırka~ 
mız için bugünkü gün mefkurevi bir zafer günüdür. 
Bizim siyasi programımızın ekser aksarnı artık tahak
kuk ettirilmiştir. Artık ne sağlar ve ne de sollar Azer
baycanı inkar pozisyonunda durmuyorlar. 

Evet, artık Azerbaycan idesi üzerinde siyasi fır

kalarımız arasında ihtilafı rey yoktur. Azerbaycan 
fikri milletin şuurunda yerleşmiş bulunuyor. üç 
renkli aziz bayrağımız hepimizi siyaseten birleştir

mektedir. Azerbaycan istikltuini müdafaa etmek he
pimiz için ortak bir programdır.*) Ona göre, fırka
lar Azerbaycan idesini propagan etmekle değil, mev
cud emrivakiin siyaseten, hukuken ve haricen müda
faasile meşgul olmalıdırlar. 
Eğer ,Müsavat" fırkası Azerbaycan idesi narnma 

*) Bunun, maalesef fazla bir idealizm oldu~nu sa~Iarla 
solların aklarla kızıliara olan alakası isbat etti. - M. 
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kuvvetli bir merkez yaratmak lüzumuna ihtiyac his· 
sediyordusa ve bu maksatla bitaraf grupla sıkı bir 
ittifaka girmiştise, şimdi, Azerbaycan herkes için 
mukaddes idealın parlak yıldızı haline geldikter.. son· 
ra, tabiidir ki parlamento merkezi değişmelidir ve 
programlar tebellür etmelidir". 

Müsavatçılığın, milliyetçilik, türkçuluk, federalist 
lik, radikalizm demek olduğunu kaydettikten sonra, 
bu prensipleri şöyle izah etmiştir: 

,Bizce milletin birleştirici mukaddes çementosu· 
nu teşkil eden amil, yalnız din olmayıb milli şuurla 
tarif edilen emeldir. Bizce, birleşmiş Türk milleti 
cihan medeniyetine orjinal ve zenğin kültür ilave 
ede bilecektir. 

Biz daha geniş bir esasın - cihan federasyonunun 
v e Milletler Cemiyetinin tahakkuk edeceğine iman 
ediyoruz. Bunun içindir ki, programımızı tanzim 
ederken biz Rusyayi territorial-federativ esası üzere 
kurulmuş demokratik cumhuriyet halinde tasavvur 
etmiştik". 

Rusya hakikatının bu ümidi boşa çıkardığına ve 
bu insani prensipierin tahakkukuna imkan bırakma
dığına işaret ettikten sonra Mehmed Emin Bey sö
züne devamla demiştir ki: 

,,A zerbaycan meselesi, beynelmilel bir meseledir. 
Azerbaycanın harice karşı müdafaası ve hukuken ta
nıtılması yeni kurulan hükümetin başlıca siyaseti 
olmalıdır ... " 

, ... Kafkasya öyle bir vaziyet karşısındadır, ki, bu 
erazi üzerinde kurulmuş olan cumhuriyetler, milte
kabil dostluk ve tesanüd yapmadan yaşayamazllLf. Ona 
göre hükumetin haricı siyasetindeki ikinci mesele 
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Kafkasya birliği yaratmaktan ibaret olmalıdır. Ha
vaya duyduğumuz ihtiyac gibi muhtac olduğumuz 
bu birlik narnma aramızdaki bütün ihtiltıflı mesele
leri mütekabil güzeşt, anlaşma ve sulh yolu ile hal
letmeliyiz ve en nihayet hakerne müracaat etmeliyiz. 

Bu gibi meseleleri ihtilafsız ve kan alntmadan hal
Iedebilecek hükumettir ki bizim tam müzaheretimi
ze mazher olacaktır. Bizimle ayni vaziyette bulunan 
Gürcüstan ve Ermenistanla dostluk ve samimi mü
nasebatın en yüksek şeklinin tesisine samimiyetıe 
taraftarız. Bununla beraber biz, coğrafi vaziyetin 
neticesi olarak şimalden gelen tehlikenin darbesini 
i lk olarak duyan Dağlı (Şımali Kafkasyalı) kardeşle
rimizle daha sıkı bir münasebette bulunmalıyız. 

Unutmamalıyız ki, ,sabah yemeğini" onlarda yiyen 
ruslar, ,önle yemeğini" bizde yiye bilirler. Bunun 
için lazım gelen tedbirler alınmalıdır. Ecnebi devle
tlerle canlı münasebat tesisi, bilhassa yeni teşekkül 
eden devletlerle diplomatik müınessiller mübadelesi 
dahi büklımetin vazUelerinden biri olmalıdır". 

Dahili faaliyet programma gelince, ,Müsavat" in
kilabın kazançlarını teşkil eden matbuat, söz, vicdan, 
içtima ve ittüak hürriyetlerile sair vatandaşlık ve 
milli hakların kanunen temin edilmesini taleb etme
ktedir. 

,Azerbaycan hürriyet ölkesi olmalıdır." 

,Azerbaycanda öğey-doğmalık olmamalıdır· er
meni, rus, yahudi, gürcü, alman, lehli ve sair millet
ler, Azerbaycan vatandaşr olarak kalmak şartiyle, 

kültürel milli muhtariyet hakkından istifade etmeli
dirler". 

, ... Hükumet başlıca olarak işçi ve köylü gibi emekçi 
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unsurlara istinad etmelidir. Gittikce artan pahalılık 
bu iki zümreyi ağır bir yük gibi tazyik etmektedir. 
Ona göre köylüleri toprak cihetinden, işçileri iş hu
susunda temin etmek lazımdı1·" . 

Bundan sonra, deklarasyon ,Müsavat" fırkasının 

toprak meselesi ile işçi meselesini izah etmektedir. 
Bu izahata göre: ,hazineye, sabık Rusya padlşahına, 
padişah nesiine mensub hanedana, bunun gibi mül
kedarlarla hususi malikiere mahsus olan bütün to
praklar, pulsuz, parasız ve avezsiz olarak ekinçilere 
verilir". ,Toprak köylünün tam mülkiyetine geçi
yor". ,Mülkiyetin haddi asgarisi kanunen tayin olu
nur". ,Mülkiyet yalnız toprağın üzerine olub altın
daki madeniyat ise devlet hazinesine aittir". 

!şçi meselesine gelince, ,Müsavat" sekiz saatlık iş 

günü üzerinde israr eder. Her bir emekçi haftada 
24 saatlık istirahat hakkına maliktir. ücreti işeinin 
maaşından çıkılmıyan bu 24 saattan başka yılda bir 

. aylık mezuniyet hakkı temin olunmalıdır. Gece hiz
meti yasaktır. 16 yaşına kadar olan çocukların çar 
lışması memnudur. 16-dan 18 yaşına kadar olan işçi
ler 6 saattan fazla çalışamazlar. Kadınlar sıhhat ve 
vücutlarına zararlı işlerde çalıştırılamazlar. Hamile 
kadınlar dogurduklarından 4 hafta evvel ve 6 hafta 
sonraya kadar işten azad ediroleli ve bu müddet 
zarfında maaşlarını almalıdırlar. Kadın işçiye malik 
müesseseler yanında sütemer çocuklar için hususi 
yurtlar kurulmalıdır. Sermayedarlardan alınacak 
-bir fond hesabına arneleler sıgorta olunmalıdır. Mües
.seselerde sıhhıye yurtları olacak. 

,Milletin ekseriyetini teşkil eden emekçi halk ki-
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tlesini muhtelif hastalıklardan korumak için esaslr 
ve telesik sıhhi tedbirler alınmalıdır". 

,Maarife en çok ehemmiyet vermek lazımdır. Köy
leri mekteplerle doldurmalı, şehirlerde muallim me
ktep leri açmalıdır" . 

. ,Devlet kuruluşunda, milletin umumi itimadından 
başka bir de reaı kuvvet lazımdı1·. Ona göre ord11,. 
teşkiline ciddi ehemmiyet verilmelidir. Devletimi
zin harice karşı müdafaası ve dahilde emniyet ve 
asayşin temini bunu taleb etmektedir. Aske1·i hiz
met umumi olmalıdır.". 

, Devlet bütçesinin bütün ağırlığı yoksullara değil, 

varlı sınıfZara tahmil edilmelidi1·. 
Yeni hükumetten yukarıdaki program üzerine fa

aliyet taleb eden pa1·lamento, ayni zamanda Azer
baycan müessisler meclisinin yakın zamanda çağr·ıl

ması için dahi tedbirler almalıdır". 
,Biz, milletin mevcudiyetini ve memleketin isti

klalini koruya bilecek bir hükumet istiyoruz. Böyle 
bir hükumet, bugünkü hakiki şerait içerisinde, an
cak koalisyon prensipi üzerine kurula bilir. Koali
syon hem milli, hem fı1·1<:avi, hem de parlamento 
karşısında mesul olmalıdır. Bizi müessisler mecli
sine götüre bilecek ve istiklalimizin beynelmilel ta
nınmasını temin edecek hükumet, yalnız böyle bir 
hükumet ola bilir". 

Milli hükfımetin çok ağır bir şerait altında bu mil
li programı tatbike giriştiği malumdur. 

Parlamentonun açılmasını müteakib kurulan Fe
thali Han kabinesine müttefikler ordusu kumandanı 
general Tomsonun gösterdiği müsbet alaka ve bu 
hükumeti ,Azerbaycanın yegane meşru hükumeti" 
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diye tanıması, beyaz ve kızıl Rusya taraftadarile 
.ajanlarının ümitlerini kırmıştı. Şimdiye kadar ingi
liz kumandanlığının medhiyehanı bulunan rus ve 
ermeni mahafili ile matbuatı muhalifete geçmişti. 

Bunlar kumandanlığa karşı bir takım inkilabi ted
birlerde bulundular. ,Bu hareketleri idare eden bir 
kaç adam tevkif olunarak Enzeliye gönderildi Bu 
hadise üzerine Bakılda mevcud rus ve ermeni arne
lesi grev ilan etti. Elektrik merkezinin amelesi hı

rıstiyan olduğundan, grevin şumulü temin olunmuş, 
bütün hayat durdurulmuş ve bu hadise tesirini icra 
eylemiş, mahbuslar iade edilmişti; ilave olarak mat
buatı kontrol etmak hakkı da - rus teşkilatının 

talebi üzerine- Azerbaycan hukumetinin salahiyeti 
haricinde tutulmuştu. Diğer bir hadise üzerine gene 
ayni teşkilat tarafından ikinci bir grev teşebbüsüne 
tasaddi edilmiş ve bununla Azerbaycan hükumeti
nin idare ettiği cemiyet kuvvetleri üzerinde nafiz 
olmiyacağı gösterilmek istenmişti. Fakat bu defa , Mü
~avat" fırkası tarafından kafi derecede taazzuv etti
rilmiş bulunan müslüman amele, provakasyona mu
kabile ederek, greve iştirak etmemiş ve elektrik mer
kezinin idaresi de temin edildiğinden teşebbüs ade
mi muvaffakiyete uğramıştır. Bu hadise üzerine mil
li büklımetin siyaseten mevkii muhkemleşmiş ve 
bunun neticesi olarak, polis müdüriyetindeki ecnebi 
kontrolu hertaraf edildiği gibi matbuatı kontrol hak
kı da tekrar hükumete iade edilmiştir. Daha sonra 
Azerbaycan hükumetinin ingiliz kumandalığına tev
di ettiği bir nota üzerine 48 saat esnasında, ingiliz 
askeriyle beraber Bakuya gelen rus ve ermeni kıta
.atının Azerbaycandan tardına muvaffakiyet hasıl 
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olmuştur. Liman idaresile mali müesseseler idaresi 
dahi ingiliz kontrolundan çıkarak Azerbaycan hü
kurnetine verilmiştir ... " 

, ... Cumhuriyet devam ettiği 17 ay esnasında ev
velce Fethali Han ve sonra Nasib Bey tarafından te
şkil olunan üç kabine tarafından atideki icraat vu
kubulmuştur: evvela: - piyade, suvari, topçu, tay
yareçi, telgrafçı gibi her nevi silah envaından mü
teşekkil on yedi bin sünğüyü havi bir ordu hazırlan
mış; mektebiharbiye tesis olunmuş; küçük bir filo ter
tib olunmuştu. Saniyen: - bütün Azerbaycan saha
sında askeri, mülki ve zabıta teşkilatı vücude geti
rilmiş; memlekette emniyet ve asayiş tesis olunarak, 
rus asilerinin esareti altında bulunan Lenkeran ka
zası ana vatana iade olunmuş; Karabağ ermenile
rine Azerbaycanın hakimiyeti tanıttırılmış; Bakudan 
uzakta bulunan Nahçevanm Ermenistan hükumeti
ne karşı mücadelesi manen ve maddeten ve siyaseten 
takviye olunarak oraya vali göndermek suretile 
Azerbaycana merbutiyeti idareten de temin edilmi
ştir. Salisen: - mali ve iktisadi islahata şuru edil
miş; mülga devlet bankası yeniden Azerbaycan ban
kası namile tesis edilmiş; köy istihsaUıtını takviye 
için köylerde ufak kredi bankaları açılmış, şehirlerde 
dahi emanet sandıkları yeniden vücude getirilmiştir; 
rabıen: - Azerbaycanlılardan ufak memurlar yeti · 
ştirrnek için hususi müesseseler, Türk gençlerine 
mahsus olmak üzre telgraf, makine ve şimendifer 
mektepleri açılmış ve evvelce hiç yokken demir yol 
hadernesinin yüzde ellisini türkleştirecek kadar mu
vaffakiyet gösterilmiştir. 

Maarife gelince: mektepleri bir an evvel türkle-
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ştirrnek için tesis olunan telif ve tercüme encümeni 
marifetile iptidai ve idadi mekteplere mahsus ders 
kitapları telü ve tabedilmiş; mevcud idadilerden bir 
kısmı millileştirilmiş; memleketin muhtelif yerlerin
de müteaddid erkek ve kadın muallim mektepleri 
açılmış; BakUda darulfünun tesis olunmuş; darulfünun 
nezdinde şark fakültesi tesis olunmuş; muhtelif ihti
saslarda yetişrnek için hükumet hesabına Avrupaya 
yüzden ziyade talebe gönderilmiş; Türkiyeden el
liye karib muallim ve mualllme celbolunmuş; köy
lerde iptidai maarifin tamimi ve umumi maarifin tev
sii için muvakkat pedagoji kursları teessüs etmiş; 

millileştirilmiş ve daha millileştirilmemiş bulunan 
idadi mekteplerde rus tarilli dersinin yerine umumi 
Türk tarihi vazolunarak, türkçenin bütün mektepler
de tedrisi kanunen meceburiyet altına alınmıştır. 

Türkçe lisanı resmi ilan olunarak, ruscanın yalnız 

istihale devrine mahsus olmak üzre, muvakkat bir 
zaman için kullanılmasına müsaade edilmistir. Me
clisi mebusan müzakereleri, yazıları ve kalemi ise 
kamilen türkçe idare edilmiştir".B11 ) 

,Rusya istilasının Azerbaycan halkına vw·duğu en 
büyük darbe, · şüphesiz ki. yüz sene esnasında onu 
ordu teşkilatı haricinde tutması olmuştur. Eğer Tür
küstan ile Azerbaycan Türklerine Edil-Ural Tatar
ları gibi, vaktile rus istilasi zamanında askerlik yap
tırılmış olsaydı, hiç şüphesiz ki, çarlığın inkrazı ve 
ordusunun inhilali esnasında bu iki Türk ilinin oy-

89) Resul-zade Mehmed Emin - ,Kafkasya Türkleri"
(,,Türk Yılı" !stanbul 1928. Sahlfe 527 - 528 - 529). 
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nayacakları rol değişir ve tarihi hadiseler başkala
şirdi". 00 ) 

, .. .1stiklalini ilan eden Azerilerin ilk hedefi milli 
bir ordu teşkil etmek idi. Malum olduğu veçhile Aze
riler çarlık esnasında hidematı askeriyeden muaf idi
ler. Bu sebeble Azerbaycan hükumeti, milli ordu teş
kil etmek hususunda pek mühim müşkülat karşısında 
bulunuyordu. Gürcü ve ermeniler Rusyadan ayrıla
rak ilani istiklal ettikleri günün arifesinde her nevi 
silahlarla mücehhez milli askeri lutaata malik oldu
kları bir zamanda, Azeriler yalnız cihan muharebesi 
iptidalerinde gönüllü olarak Azerbaycanlılardan teş
ldl edilen bir suvari alayına malik idiler. tşte bu kuv
vet, hayatı siyasiyemizin ilk meşkfık ve müşkül dev
rinde büyük hizmeti sabkeden muntazam ve yegane 
askeri kuvvetimiz idi. Bu alay partizanlarla bera
ber 1918 senesinde Baku ve Şemahı müslümaniarına 
tasallut eden bolşevik-taşnak ordusunun ilerilernesi
ne mümaneat ve kahraman efradı da 1918 senesinde 
kardeş Türkiyeden Azerbaycan imdadına şitab eden 
Anadolu halaskarları ile birlikte ruslara karşı bir sa
fta rnuharebe ediyordu. Azerbaycan cumhuriyetinin 
hini teşekkülünde yalnız 600 efraddan ibaret olan bu 
yegane kuvvet, iki sene zarfında ahalinin gayretile 
tahminen 30000 mıktarında bir orduya munkalib 
oldu. 

Azerbaycan ordu teşkilatı fevkalade ağır şerait tah
tında icra olunuyordu. Mondros mütarekesi mucibin-

Ou) Resul-zade Mehmed Emin - ,Azerbaycan Cumhu
riyeti hakkında bazı kayıtlar" - , tstiklal". Berlin 1933 
Mayıs 28 ; yıl 2; Sayı: 35. 
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cc Kafkasya İslam Ordusu kumandanı Nuri Paşanın 
tahti idaresindeki Türk ordusunun ric'atını müteakib 
paytahtımız general Tomsonun tahti kumandasındaki 
ingiliz askeri tarafından işgal edildi. Harbiye nazırı 
Samed Paşa ile beraber harbiye nezareti Geneeye na
kledilmeğe mecbur oldu. Gencede faaliyete başlıyan 
Azerbaycan erkanı harbiyesi her şeyden evvel türkçe 
askeri talimatname ihzarı ile, vaktile Gencede Tür
kler tarafından küşad edilen genç zabitan mektebine 
büyük bir ehemmiyet atfeyledi. Keza burada yeniden 
bütün Azerbaycan ordusunda çavuş kadrosunu itmam 
için bir hataiyondan ibaret ihzari çavuş mekteplcri 
ve istihkam bölügü mektebi açıldı. Ağdamda mitra
lyaz bülügüne mahsus ihzarl' mekteb küşad edildi. 
Ahiren bolşevikler tarafından idam edilen merhum 
miralay Şeyhli Rüstem Beyin tahti idaresinde topçu 
fırkası teşkil edildi. 

Azerbaycan ordusunun teskilati bervechi ati idi: 
Her fırka, (gerek piyade, gerekse suvari) üç alay

dan mü te şekkil ve her alay 3500 süngüden ibaret idi. 
Her alayda: 3 tabur, her taburda ise dört bölük, üç 
mitralyaz bölüğü, (her bölükte 8 mitralyaz vardı), 
bir suvari keşif bi:ilüğü, bir piyade keşif bölüğü . bir 
istihkam bölüğü, bir telefon bölüğü ve bir bölük gay
ri müsellah efrad vardi. 

Her tabur, 1000 askerden ibaret idi. Hidematı malı
suse ile muvazzaf olanlar 80 - 100 kişiden ibaretti. 
Gerek suvari, gerekse piyade alaylar doğrudan doğru
ya erkanı harbiyei umumiyeye merbut idi. Harbiye 
nazırı bütün ordunun baş kumandanı idi. 

Birinci fırka teşkilatı kumandanlığına mirliva Ca
vad Paşa tayin edilmişti. Birinci pjyade fırkasına: 
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I-nci Cevanşir, II-nci Zakatal ve III-ncü Gence piya
de alayı dahil idi. Gönüllü suvari alayi ise, yeniden 
iki alaya taksim edilerek I-nci gönüllü suvari ve II-nci 
Karabag suvari alayını teşkil ediyordu. 

1919 senesi Haziran ayı evayilinde Azerbaycan milll 
hükumeti vaktile Geneeye nakledilen harbiye neza
retini.n tekrar Bakuya nakline muvaffak oldu. Daha 
erkani harbiyeyi umumiyenin Gencede bulunduğu 
zamanda H-nci piyade, II-nci topçu fırkaların ve 
III-ncü suvari Şeki alayının teşkiline başlanmış idi. 
Bilahare II-nci Azerbaycan fırkası teşekkül etti ve 
fırka kumandanlığına mirliva Yusuf tbrahim Paşa 
tayin edildi. Bu fırkaya IV-ncü piyade Kuba, V-nci 
piyade Nuha, V-nci piyade Baku ve VI-nci Göyçay 
alayları dahil idi. 

tki zırhlı tren, 6 zu:hlı otomobil, 4 hidroplan vücu
de getirHmiş, ,Kars" ve ,Ardahan" isimli kanbatların 
topları da tamir edilmiş idi. 

Eylul ayı evabirine doğru II-nci piyade fırka ku
mandanı 50000 askere mahsus kışlık elbise ve orduya 
aid sair eşya almak için hükUmet tarafından ttalyaya 
izam edilmişti. Genç Azerbaycan ordusunun ilk te
crübeyi seferiyesi, top, silah ve mitralyozlarla müceh
hez olarak Azerbaycan hükumetini tanımak istemi-· 
yen Muğan salırası ve Lenkeran kazalarından bir 
kısmını iskan eden rusları tahti inkiyada getirmesi 
idi. Buradaki ruslar harb ve darb görmüş köylüler
den ibaret idi. 1919 senesi Temmuz ayında, bolşevi
kler tarafından idam olunan, merhum mirliva Seli
mofun tahti kumandasındaki Azerbaycan ordusu, sa
lifülzikir rus ahalisini tenkil için Muğan ve Lenkera
na doğru hareket etti. BakU ahalisi genç askerini ilk 
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sefere, pek müteheyyiç olarak istasyona kadar ,Yaşa
sın askerlerimiz" nidalarile teşyi ediyordu. Ordu, 
Hacıkabul istasyonundan Lel'ıkerana tahminen 450 
kilometro kuru ve susuz sahralardan geçen mesafeyi, 
yazın müthiş sıcak günlerinde 10 - 12 gün arzmda 
bilaarize gidib gele bildi. Asi ruslar ternamile terki 
silah edilerek kendilerinden 24 top ve 6 mitralyuz za
btedildi. Bütün sefer esnasında kıt'ada hiç bir inti
zamsızlık baş göstermediği gibi, harbiye nazırının or
duya hitaben neşrolunan emirnamesinde ayrıca mu
kayyed olduğu veçhile, ahalinin hukukuna da fevka
lade riayet edilmişti. 
Diğer bir sefer de Zenğezur vilayetine karşı icra 

edildi. Zenğezurda meskıin ermeniler Erivan taşna
ldan tarafından tahrik ve teşvik edilerek bu vilayeti 
kendilerine ilhak etmek niyetile Azerbaycan hakimi
yetini tanımıyorlardı. 1919 senesi tık Teşrin ayında 
mirliva Cavad Paşa tahti kumandasmda Zenğezur 
ermenilerine karşı harekatı askeriye başladı. Bu se
fer bir aydan fazla devam etti. Nihayet Azerbaycan 
ordusu ermenilerin son tutunacak müstahkem mevki
leri olan ,Dığ" a karşı kuvvetli bir taarruz ettiği za
man, Erivan hükumeti Güreüstanda bulunan ingiliz 
komiserinin tavassutuna müracaat etti ve mı..ımai

leyhin meseleye ciddiyetle müdahelesi üzerine taarruz 
tevkif edildi. 

Fakat, Azerbaycan ordusu bütün kabiliyet ve askeri 
ehliyetini ,Askeren muharebesi" unvanı ile meşhur 
olan muharebede isbat etti. 1920 senesinin 22 Mar
tlnda ,Nevruz Bayramı" gecesi Karabag vilayetnin 
dağ cihetlerinde meskun ermeniler hainane bir su
rette layarn ederek ,Askeren geçidi" ni tuttular. Ka-
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rabağın dağlık ciheti Azerbaycanın sair kısmından 
yüksek dağlarla ayrılıyor. ,Askeren geçidi", ,Yevlak" 
ovasile Karabağın dağ kısmı arasında yegane geçittir. 
Vaktile burası kadim Askeren kal'esi idi. Askeranın 

zabtiyle ermeniler Karabağın dağlık cihetini sair 
Azerbaycandan ayırıb bütün bu vilayetin askeri ve 
mülki memurunu tahti esarete almıştı. Şuşa, Han
kendi, Cebrail kazasının muhafız askeri 12 gece ve 
gündüz Erivandan gelen general Dro'nun tahti 
idaresindeki ermeni çetelerinin kuvvetli taarruzlan
na maruz kaldı. Çeteler ermeni zabitleri tarafından 
idare olunuyor, hatta bunların meyanında muntazam 
ermeni ordusu bile harbe iştirak ediyordu. Asiler top 
ve mitralyozlarla mücehhez idiler. Bilahare bütün bu 
hadisenin Ermenistan hükumeti tarafından, bolşevi
klerle anlaşarak, ihdas edildiği malum oldu. Azer
baycan hükumeti şu sırada iki ateş arasında kalmış 
oldu. Bir taraftan şimal hududumuzda kızıl ordu tah
şidaHa bulumuş, diğer taraftan da bütün Karabağ er
meni ordusu tarafından işgal edimişti. Şöyle ki, Ka
rabağ Azerbaycan valii umumisi ve vilayet garnizo
nunun hayati tamamile tehlikede olub her an katHa
me muntazır idiler. Hük(ımet Karabağı halas 0tmek 
mecburiyetinde idi. Bu sebebden dolayı Askeran cep
hesine mirliva Selimofun tahtı kumandasında kuv
vetli bir ordu sevketti. 3 Nisan tarhinde sabah C'rken 
Azerbaycan ordusu ermenilere karşı kuvvetli bir ta
arruz yaptı. 10- 12 gün zarfında ermeniler Askeran 
istihkamlarını takviye etmeğe ve muntazam hande
kler, hatta bazı yerlerde muhkem siperler kazınağa 
muvaffak olmuşlardı. Ayni gün akşama doğru erme
niler tedricen kaçınağa başladılar ve Askeranın yük-
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sek tepelerinde tekrar Azerbaycan bayrağı temevvüce 
başladı. Her bir ermeni köyü, hatta her bir kaya mu
harebelerle teshir ediliyordu. ttiraf etmeli ki erme
niler müennidane bir surette mukavemet göstererek 
cesurane muharebe ediyorlardı. Yalnız ertesi gece 
Azerbaycan ordusu Şuşa kal'esine dahil ola bildi ve 
Şuşa, Hankendi muhafız askerlerine iltihak etti. Er
menilerin inhizamile neticelerren bu muharebeden 
sonra, cephede bulunan Azerbaycan harbiye nazırı 
Semed Paşa şahsen zabitan ve orduya, hain düşmana 
karşı ihraz eylediği galibiyetten dolayı beyanı teşE'k
kür eylemiş ve nutkunda söylemişti ld: ,Kahraman 
askerler, ben şahsen Almanya cephesinde bir çok mu
harebelerde bulundum, fakat sizin kadar kahraman 
askerlere nadiren tesadüf ettim. Siz benim ümitleri
mi kuvvetlendirdiniz. Siz kanınızia genç Azerbaycan 
ordusunun namusunu muhafaza ettiniz". Askerler ise 
kendi sevğili kumandanlarını ,Yaşasın Azerbaycan"! 
nidasile karşıladılar ... 

, ... 1920 senesi 22 Mart ,Nevruz bayramı" münase
betile icra edilen son resmi geçidi dahi tahattur etme
mek gayri mümkündür. Aceba hangi Azerbaycanlı 
o mesud günü hatırlamıyor? Ordunun kabiliyet ve 
intizamı , maneviyatı tasavvurun fevkinde idi. Ecnebı 
sürerası az bir zamanda, vesaitsizlik içinde, bu kadar 
ınuntazam teşkilata malik bir askeri kuvvet vi.',cude 
getirilcliğine hayran kalıyordu. Ahaliden bir çoğu 
duyduğu fartı mahzuziyetien ağhyordu. O gün Azer
baycanın en şan lı en bahtiyar günü idi" ... 91 ) 

rıı) Miralay Jsmfiı Bey - , Azerbaycan Ordusu hakkın
da" - ,Yeni Kafkasya" !stanbul 1340 28 Mayıs. Yıl: I, 
Sayı: 17. 
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, ... Müstevli Rusya bizi sade askerlikten değil, fen 
ve ihtisas edinmekten dahi mahrum bırakmıştı. Cum
huriyet için ikinci mühim vazife, bir an evvel devlet 
işlerini idareye yarar bilik ve ihtisas ehli münevverler 
kadrosu yetiştirmekti. Cumhuriyetin bu husustaki 
tedbirleri muhtelif idi. O, bir taraftan dahilde maari
fin genişlemesine, ali mekteb ve ihtisas enistitüleri
nin tesisine ehemmiyet vermiş, diğer taraftan da 
Avrupanın muhelif merkezlerine talebe gönder
mişti" ... 

, ... Cumhuriyetin idare sistemini Rusya imperator
luğu devrinden kalan bürokr·asi makinesinden daha 
basit bir şekle, malum mülahazaya göre, indirmemek 
niyetile bu makineyi kullana bilecek Türk mernurla
rının yetiştirilmesine büyük ölçüde emek sarfP.den 
Cumhuriyet hükumeti, idarelerin millileştirılmesi 

hususunda ister-istemez tedric usulünü gütmek za
ruretinde idi. Bununla beraber sırf yeni rejim icabı 
olarak vücude gelen devlet müesseselerinde bütün 
işler bila istina türkçe olarak ve Türk memurları ta
rafından yürütülüyordu. Cumhuriyetin idarede ehem
miyet verdiği şey sade müdafaa kuvvetile idare ma
kinesi değildi. 
Halkı bizzat kendi kendini idare etmeğe ögretmek 

onu cidden alakadar eden bir mesele idi. Halk ise bu 
işi sade zaman- zaman umumi devlet müesseselerine 
has seçği işlerine karışarak, kaç yılda bir defa sandık 
başına gitmekle ögrenemez. Bir demokrasi rejiminin 
hakiki surette kurulub yerieşe bilmesi için, halkın 

bizzat ve yakından idare işlerile filen temasa gelmesi 
elzemdir. Bunun için merkezi büyük müesseselerden 
başka yerli idareler dahi bizzat halkın iştirakile ku-
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-rulmalı ve idare olunmalıdır. Bunun için şehir işle
rine bakan belediyelerle vilayet işlerine bakan mecli
sler dahi küçük parlımanlar şeklinde yapılınalı ·ve 
halk bu meclisler vasıtasile malıelli işlerin idaresine 
istirak ederek, umumi memleket işlerinde bir tecrü
be hasıl etmelidir. Azerbaycan parlımanı, bütün me
mleketi böyle ,küçük parhmanlar" şeklindeki idare 
sistemine alıştırmak niyetlle, demokratik şehir ve vi · 
!ayet idareleri kanununu hazırlam!ş bulunuyordu. 

Bir demokrasi, sade vatanın harice karşı müdafaasi, 
bürokrasi makinesinin kurulması ve hatta halkın ken
di kendini bizzat idareye alıştırmaktan ibaret bulu
nan umumi ve malıelli büyük, küçük meclisierin vü
cude getirilmesile kurulmaz. Bütün bunlar, ne olsa 
da bir vasıtadr. Maksad ise başkadır. Halkın refa
hıdır. Bu refah ise ancak iktisadi inkişaf sayesinde 
ve umumi halk kitlesinin iş hususunda bulacağı ko
laylıkla hasıl olur. Cumhuriyet hükumeti bu mühim 
noktayi dahi nazardan kaçırmamış, milletin muhtelif 
sınıfları arasında tesanüd esasını koya bilmek ma
ksadile, başta toprak meselesini halletmek üzre mü
him bir karar almıştı. Parhman, bir an evvel tatbik 
olunmak üzre, topraksız köylülere toprak vermek ve 
alelumum ekin-biçin işlerini yoluna koymak için ,Mü
savat" fraksyonunun teşebbüsü ile pek mühim bir 
kanun layıhasını tanzim ve kabul etmiştir. Bu kanun 
layılıasma göre, mülkiyet prensipi esasen mahfuz kal
ınakla beraber, unıumi faydayi mutazammın olmıyan 
bir mülkiyet tahdid edilmişti. Muayyen mıktardan 
fazla husus\ ellerde ölü olarak kalan toprak hillmmet 
tarafından bila avez alınıb gene bila avez muhtac kö
ylülere veriliyordu. Ayni zamanda bizaatsız köylü 
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rencberin bu kanundan büyük mıkyasta faydalanma-· 
sını temin ede bilmek için, hükumet küçük kredi me
selesini dahi düşünmüş, müstahsil köylünün yai{asını 
insafsız murabahacıların elinden kurtarmak için ted
birler almak üzre teşebbüs etmişti. 

Azerbaycan cumhuriyetinin sanayi müesseselerinde 
çalıştırılan arnelenin hayatını düşünür teşebbüsleri 
de vakidir. Pek liberal iş kanunu vasi surette tatbik 
olunuyor ve amele, çalışma hakkının müdafaası için 
hükümetin azemt himayesini görüyordu. Milli halk 
hakinıiyetinin esasını tatbjk eden bu rejimde hiç bir 
zümre ve sınıf tahakkümüne meydan verilmediğin
den, bittab bolşevizmin bilhassa terviç ettiği diktator
luğa yer yoktu. Burada sınınflar arasında mücadele 
değil, müsalaha, tahakküm değil, tesanüd vardi. Milli 
demokrasinin terviç edeceği bir içtimai görüş zaten 
bundan başka da olamazdı".02 } 

Bu tafsilattan görülüyor ki Azerbaycanın vaziyeti 
yeni kurulan dev !etlerden hiç birine benzetilemez. 
Avrupada ve Asyada gerek harpten ve Rusya ihtila
linden sonra kurulan yeni devletler, gerekse dahili ih
tilaller neticesinde rejim değiştiren nıilletler devlet 
teşkilatı kurmak için kafi kadar milli memurin ka
drosuna ve mütehassıslere malilc iken Azerbaycan 
bunları yeni baştan yetiştirecek, ayni zamanda genç 
cumhuriyetin istiklalini dalıilen ve haricen muhafa
za ve müdafaa edecekti. Yüksek bir mefkure, derin 
bir iman, tükenmez bir enerji ve sarsılmaz bir sehat 

02) Resul-zade Mehmed Emin - ,Azerbaycan Cumhu
riyeti hakkında kayıtlar" - ,tstiklal". Berlin 1933 28 
Mayıs, Yıl 2; sayı 35. 

176 



ve azim, bükılınetin millet nazarında malik bulundu
ğu sonsuz itimad neticesinde yapılan bu teşkilat ve 
gösterilen medeni kabiliyet neticesinde Azerbaycan 
12 Son Kanun 1920-da büyük devletler tarafından 
beyneimiJel tasdike nail oluyordu. Bu mühim hadi
seden daha evvel 1919 senesi Ağustosunda Azerbay
can ingiliz ordusu tarafından dahi tahliye edilmişti. 
Bu hadise münasebetile başvekil Nasib Bey parla
mentoda demişti ki: 

,Bugünden itibaren temamile müstakil bir devlet 
halini iktisab etmekle, efendiler, sizi tebrik ederim"! 
,Şu suretle teessüs eden Azerbaycan Cumhu~iyeti, 

artık beynelmilel bir hayat ve münasebata başlamıştı; 
bütün komşulariyle hüsnü münasebat tesisi arzusunun 
son derecesini teşkil ediyordu. Hırıstiyan komşula

rından gürcü cumhyrıyeti ile olan münasebatı çok do
stane idi. Bu iki cumhuriyet, arada mevcud ihtilaflı 
meselelerin hakem vasıtasile halline mütekabilen mu
vafakat eylemiş, Rusya tehlikesini ayni derecede his
settiklerinden, şimale karşı bir mukaveleyi askeriye 
bile akdeylemişlerdi. 7- 8 maddeden ibaret bulunan 
bu mukavelenin tasdiki Azerbaycan mebusanı ile Gür
cüstan meclisi mücsse~anında mütekabil tezahüratı 

dostaneye bir vesile teşkil eylemiştir. Bu mukave
leye ermeni hükumetinin dahi vaz'ı imza etm0si ta
rafeyni akideyince teklif olunmuşsa da, mezkur hü
kumet bu teklifi kabul etmemişti. Mamafi ermeni 
siyasilerinin bütün aksiiiiderine rağmen Azerbaycan 
meclisi mebusanı Ermenistan ile mevcud olan mesailin 
sulhen tasviyesini arzu eyliyordu. Bu maksatla o, 
25 Nisan 1919-de Tifliste in'ikad eden Maverayi Kaf
kasya konfransına iştirak eylediği gibi 1920 taril:ıinde 

Mil li Aıerbaycan-12 177 



dahi Bakılda Azerbaycan-Ermenistan konfransı da
vet eyledi. Bu konfransda Maverayi Kafkasya cum
huriyetlerini harice karşı müdafaa ede bilmek için 
Azerbaycan hükfuneti Kafkasya Konfederasyonunu 
teklif ediyordu.*) 

Azerbaycan paytahtında diğer şerefli bir kon
frans dahi içtima eylemiştir. Bu da Azerbay
can - tran konfransıdır. Bu konfransta tran ile 
Azerbaycan cumhuriyetinin bilcümle mesaili siya
siye, iktisadiye ve tüccariyesi tanzim edilmiş 

idi. Bu konfransta imza olunan muahede muci
bince !ran hükumeti Azerbaycanın istiklalini bilhu
kuk tanıyor, cumhuriyet dahi trana, Avrupa ile mü
nasebatı tüccariyede bulunmak için, tranzit hakkını 
veriyordu; bu suretle iki dindaş millet arasında gayet 
samimi münasebat teessüs ediyordu. Tahranda Azer
baycan sefiri bulundugu gibi, Bakılda da tran sefiri 
bulunuyordu".03) 

Parlamentonun son derece ehemmiyetle telakki ey
lediği meselelerden biri de Şimali Kafkasya cumhu
riyeti idi. Daha Maverayi Kafkasya Seymi istiklal 
ilan ettiği zaman ,Müsavat" narnma söz söyleyen Re
sul-zade Mehmed Emin Bey, Şimali Kafkasyanın da 
bu federasyona girmesi için esaslı tedbirlf~r alınaca
ğını ümid eylernişti. Bilahare istiklal ilan olunduktan 

* ) 1919 senesinin tlk Kanun ayında vukubulan ,.Müsa
vat" fırkasının ikinci kongresi bu hususta bir karar ittihaz 
etmiş olduğu gibi ondan bir yıl evvel parlamento açılır

ken okunan , Müsavat" deklarasyonu da konfederasyon 
tezini vaz'etmekte idi. 

93 ) Resul-zade M. E. - ,Azerbaycan Cumhuriyeti, key
fiyeti teşekkülü ve şimdiki vaziyeti" sahile: 93 - !l4. 
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sonra, hükumet daha Gencede iken, Şimali Kafkasya 
hükUmetine müracaat edilerek birleşrnek teklif edil
mişti. Parlamento açıldığı zaman ,Müsavat" dekla
r~syonunda Kafkasyanın istiklaline verilen ehemmi
yet, bu fasılda zikrcdilmiştir. Parlamento hükümet
leri ve parlamentodaki bütün fırkalar Şimali Kafka 
syaya her türlü yardımı esirğemiyorlardı. Şimali 

Kafkasya hükumetine tahhsis edilen 50 milyon manat 
borc, borc olmaktan ziyade kardeş milletin müşterek 
menfaatlarına sarfolunacak zaruri bir tahsisat telakki 
edilmişti. O zamanki Azerbaycan bütçesinin sekizde 
birini teşkil eden bu meblağ kurs hesabile iki buçuk 
milyon funt sterling yapardı. Bundan başka Denikine 
karşı mücadelede Şimali Kafkasyaya geniş yardım 

yapılmış, bu maksatla yapılan hususi teşkilata tahsi
-sat verilmiştir. 
,Zamanın azim bulıranları içinde çırpınan Acara, 

Kars ve Aras boyundaki islamlar dahi Azerbaycan 
cumhuriyetine, onun maddi ve manevi muavenetine 
rabtı ümid ediyorlardı. Cumhuriyete Bahri Hazerin 
karşı tarafında bulunan Türküstanlılardan dahi mu
rahhaslar gelib istimdad ve istianede bulunuyorlardı. 
Olmaclık müşkülat içinde bulunan cumhuriyet, ahvali 
siyasiye ve vaziyeti mevcudenin müsaade ettiği bir 
veçhile, bütün bu müracaatleri nazarı itinaya alarak. 
mümkün olan muaveneti icra ediyorlardı. Türküstan 
ile münasebatı siyasiyeye girişrnek için oraya konso
los sıfatile bir memuru mahsus dahi gönderilmişti".04 ) 

tstanbula sefir gönderildiği gibi, Anadolu 'l'ürkiyesi 
ile de münasebata girişrnek ve inkilabçı Türkiyeye 

04) Resul-zade M. E. - Ayni eseri. Sahile 97. 
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maddi yardımlarda bulunmak için daha 1919-de su
reti hususiyede teşebbüsler edilmiş, fakat bu müna
sebat tabii yoluna girmeden Azerbaycan kızıl rus isti
lasına uğramıştır.05 ) 

Bu istila balısına girmeden bu hadise münasebetile 
muhtelif fırkalarla ,Müsavat" fırkasının pozisyon ve 
alakalarını tenvir etmeden şunu da kaydetmek lazım
dır ki bükLımetin ve parlametonun icraatı bunlarla 
bitmemiştir. Bütün bu işlerle birlikte parlamento hü
kumeti, ,Müsavat" deklarasyonunda kaydolunan mü
essisler meclisi davetine de hazırlık yapılmasına ba
şlamıştı. Bu iş için parlamentonun, ,Müsavat" lideri 
Resul-zade Mehmed Emin Beyin riyaseti altında teşkiİ 
ettiği hususi bir komisyon, talimat ve nizamnamesini 
tanzim etmiş bulunuyordu. Azerbaycan develetinin şe
kli idaresini tesbit ve kanuni esasiyi tanzim edecek 
olan bu en yüksek müessesenin daveti için lazım gelen 
intihabat, memleketin vahdeti, emniyet ve asayişi te
min edilmeden söz yok ki, icra edilemezdi. Hükümetin 
teşkil ettiği askeri ve idari teskilat .işte bu cihet için 
yapılıyordu. 

Bu intihabat, memlekete istiklal, hürriyet, refah 
ve saadet temin eden, millete kendi milli varlığını Vf' 

milli kültürünü muhafaza ve inkişaf etiirmek imka
nını veren, ona bir ordu, bir devlet yaratmak için 
imkan ihzar eden fırkanın ekseriyetini temin edecekti. 
Bu suretle mütecanis ve müttehid bir bükLımetin teş-

05 ) Merhum Nasib Beyin emriyle Mehmed Ali Ahmet
zade Bey tarafından 1920, 2 ilk Teşrin 'de Ankaraya teslim 
edilen 19 bin Osmanlı Lirası ve bir milyon fransız frankı ve 
8 kıt'a petrol paliçesinin o zamanki hariciye vekili Ahmed 
Muhtar Beyin imzasile musaddak makbuzu eldedir. 
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kili mümkün olacak ve ,.lVIüsavat" Türk tarihinin de
rinkliklerinden aldığı milliyet aşk ve kuvvetile yeni 
milli hayat, yeni medeni münasebat yaratmakta daha 
serbest bir surette hareket edebilecekti. Fakat bu 
mümkün olmadı. 

Bütün islam aleminde ve bütün Türk dünyasında 
ilk cumhuriyet olan Azerbaycan, yeniden rus istila
sına maruz kaldı. Tafsilatını, dahili ve harici sebe
blerini aşağıda göreceğimiz bu istila, kuvvetli bir re
aksyon yaratarak Azerbaycan milli hareketini bir kat 
daha kuvvetlendirmiş, onu halk kitlesinin ilıklerine 
kadar derinleştirmiştir. 

!stiklal devri, büyük kurbanıara mal olan milli ha
reketimizde idealize olunan son merhaleyi, gaye ve 
mefkurenin tahakkukunu teşkil etmektedir. Yeniden 
ihya olunması istenilen ve ihya olunması için çarpı
şılan bu istiklal devrine, millet bir ağızdan ,Müsavat 
devri" demekte, ona hasret çekmektedir. 
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VIII 

27 Nisan istilôsı ve , Müsavat" 

Karabag isyanının, ordumuzu şimalden cenub ve 
garb hudutlarına celbetmek için, evvelceden Moskva 
ile Erivan arasında tanzim edilmiş bir plan üzerine
vaki olduğuna işaret etmiştik . Genç ve kahraman or~ 
dumuzun hain düşmana yıldırım sür'atile inc.Urdiği 
darbe ve bolşeviklerin Bakuda bu zamana tesadüf 
eden bir ihtilal teşebbüslerinin akim kalması, Ermeni
stanı, Kazak kazası hudutlarına resmi ordu sevketmek 
suretile yeni cephe açmaya mecbur etmişti. Şimal 

hududumuzda, Denikin yerine konan bolşevik Rusya~ 
nın, bize ansızın baskın yapmak için tahşidatta bulun
masına imkan veren bu hiyanetin, artık gerek dahil
de, gerekse hariçteki ermeni matbuatı tarafından giz
lenmediği bir tarihi vardır. Moskva, Ermenistana, 
vatanımızın Nahçevan, Zenğezur, Karabağ ve Gence 
gibi mühim ve kıymetli parçalarını söz vermişti. Bu 
sözünü tutmak üzre Moskva 1 !lk Kanun 1920-de 
Azerbaycan sovyet cumhuriyetini, ,kendi arzusiyle" 
Karabağ, Zenğezur ve Nahçevanı Ermenistana ter
ketrneğe icbar etti. Azerbaycan Türkünün mukaddes; 
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kanı pahasına düşmandan geri alıruh ana vatana ya
pıştırılmış olan bu topraklar, Nerim.anof tarafından 
Ermenistana ,bahşiş" ediliyordu. Fakat Azerbaycan 
halkının mukavemeti, ,Müsavat" fırkasının siyasi
diplomatik tesebbüsleri ve inkiUıbçı Türkiyenin di
plomatik müdahelesi neticesinde bu torpraklardan 
bir kısmı Ermenistana verilclise de mütebaki kısmı 
Azerbaycan himayesinde bırakıldı. Bununla beraber; 
Azerbaycan, Karabağla Nahçevanı ayıran bir Zenğe
zurunu, Gence ve Kazağın dağlık kısımlarını Ermeni
stan faydasına kaybettigi gibi, memleketin tam gö
beğinde ,muhtar dağlık Karabag" vilayetine de malik 
oldu. 

Moskva yalnız Azerbaycanı parçalamakla iktüa et
miyordu. Lenin ile Stalin, 30 Birinci Kanun 191.7-de 
imza ettikleri ,Dekret Nr. 13" ü tatbik etmek üzre 
Türkiyenin şark vilayetlerini Ermenistana vadetmişti. 

Rusya, 1920 senesinin yazında Moskvada bulunan 
, Türk heyeti murahhasasınm reisi ve hariciye vekili 
Beltir Sami Beyden Sovyetler misillu Türkiyenin de 
ermeniler lehinde erazice bazi müsaadatta buluııma
sını istemiştir".06) 

1920-de Moskvanın bir daha resmen tekrar ettiği 

ve Türkiye ile Rusyanın diplomatik münasebatmda 
uzun münakaşaları mucib olan °7) bu taleb, Türkiyeyi 
en son federasyon şeklinde kurmak istiyordu ve bu 
federasyon da ,Ermenistan, Kürdüstan, Lazıstan ve 
Şarki Trakyadan" ibaret olacaktı. 

ll6 ) Yusuf Hikmet (Türk tarihi tetkik cemiyeti azasından, 
Türkiye maarif nazırı) - ,Yeni Türkiye devletinin harici 
siyaseti" ıstanbul 1934. Sahife 64. 

97) Yusuf Hikmet - ayni eseri : Sahife 66. 
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Hikmet Bey, İstanbul darulfünunu yanındaki Tür
kiye İnkiH'ıb tarihi enistitüsünde verdiği derslerinde 
bu hususta demişti ki: 

,Heyeti murahhasamız Ankaraya gelmezden bir 
gece evvel, Çiçerin ile Bekir Sami Bey arasında bir 
mülakat oldu. Çiçerin dedi ki: Biz ermenilere erazi 
verdik, sizin de vermeniz lazımdır. Bu, menfaatım!Z 
iktizasmdandır. Bu tekliile Yusuf Kemal Bey Anka
raya avdet etmiştir. Büyük Millet Meclisi hükümeti 
gayet ağır bir vaziyette bulunuyordu. Cihan harbi 
galiplerile yeniden harbe girmiş bulunuyordu. İngi

lizlerle, fransızlarla, yunanlarla, ilh... İran o z~m:m 

ingiliz himayesine girmişti. Binaenaleyh bütün etr:ı
fımızda bir düşman çemberi vardı. Bu vaziyette ayni 
düşmanlada çarpışmakta olan Sovyet Rusya, ilk müt
tefik olarak akla geliyordu. Ankarada bir çok müza
kereler oldu. Bütün dünya ile yeniden harbe girmeği 
göze almıştık. Hariçten bir müttefik lazımdı. Fakat 
ruslar ermeniler için toprak istiyorlardİ. Meclis 
kat'iyen bir avuç toprak vermiyeceğini söyledi".U8 ) 

Fakat, Türkiye Büyük Millet Meclisinin kat'! ka
rarı Sovyet Rusyayi fikrinden vaz geçtirmemişti. So
vyet Rusyanın hariciye komiseri Çiçerin 2 Haziran 
1920 tarihinde Büyük Millet Meclisi reisine gönder
diği bir notada: 

,Türkiye Ermenistanı, Kürdüstan, Lazıstan ve Şar
ki Trakya ahalisi arasında, vaktile bu yerlerden firar 
eden muhacir unsurların iştiraki şartile serbest bir 
arayı umuminin zarureti" nden bahsediyordu.oo) 

OR) , Milliyet" gazetesi. istanbul 22 Mart 1934. 
OU) Klyuçnikof i Sabanin tarafından Moskvada 1925 

l 929 tarihinde çıkarılan ,,M ejdunarodnaya politika novejşe-
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Bütün bu vesikalar, bolşevik ihtilalinin daha ilk 
günlerinde Leninle Stalin tarafından imza edilrrıiş 

olan ,Dekret Nr. 13" ün tatbik edildiğini isbat etmek
tedir. Malum olduğu üzere bu dekretin ilfmından 10 
ay sonra Osmanlı imperatorluğu ile galib devletler 
arasında imza edilen maruf Mondros mütarekename
sinin 20-nci maddesi dahi, Türkiyenin 6 şark vilaye
tinden ibaret bir Ermenistandan bahsetmekte idi. 
Esasları 1920-nin Nisanında ,,San Remo" - da tesbit 
edilmiş olan Sevr Muahedesi ise, Türkiye toprP-klım 
üzerinde bir Ermanistan tasavvur ediyordu. Bu Er
menistan, Amerikanın himayesi altında bulunacaktı. 
Fakat Amerika reisicumhuru Viisonun 1 Haziran 
1920-de, bu hususta vaki olan teklifini Amerika sena
tosu redetmişti. Ondan daha evvel Lord Kerson 12 
Mart 1920-de Milletler Cemiyetine Ermenistan üzer
inde himaye kabul etmesini teklif etmiş, Milletler Ce
miyeti ise ll Nisan 1920-de bu himayeden imtina ey
lemişti. 

!şte, Çiçerinin ,Ermenistan, Kürdüstan, Lazistan 
ve Şarki Trakyadan" bahseden notası bugünlerde, 
Amerika senatosunun reddinden bir gün sonra vaki 
olmuştu. Moskva bununla zahiren ,kapitalist devle
tlerin" yapamadığını yapmak istemiş ve ,mahklım 
milletierin htımisi" olduğunu nümayişe fırsat bul
muştu. Halbuki arkasında eski rus imperyalizmi sa
klı idi. Milletierin hakkını himaye siyaseti tam aksini 
taleb ederdi. Çünkü hayali büyük Ermenistanın uzan
dığı sahada ermenilere kat-kat faik ve on milyonlarla 

go vremeni" adlı ,Resmi vesikalar mecmuasi" cild IV, ve
sika Nr. 622. 
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Türk ve müslüman halkı yaşamakta idi. Moskva, Er
menistan, Kürdüstan, Laz1stan, Şarki Trakya siyase
tile Deli Petronun sıcak denizlere çıkmak siyasetini ta
hakkuk ettirmek istiyordu. Bunun için de bir defa çı
karılmış olduğu Kafl~asyada, ne pahasına olursa olsun, 
yerleşmek, burasını üssülhareke yapmak lazımdı. Hal
buki Kafkasya milletlerinden kimse ona bu hususta 
taraftar değildi. Yalnız ermeniler kabili istifade idi. 
Moskva 1918-de olduğu gibi, 1920-de dahi ermenilerin 
hasta haleti ruhiyelerinden istifadeye kalktı ve mu
vaffak da oldu. 

Harbiumumide çar ordusunun pişidarı olan erme
niler, bu defa da kıZll Rusyanın bayrağına sığınıyor
lardı. Fakat ortada Denikin Rusyası'nın da bir hissesi 
olmuşlardı. Ona göre de, 1919-un Haziranında Azer
baycanla Güreüstanın Denikine karşı tedafii ittifakla 
biten Tülis konfransında bu ittifak aleyhine vaziyet 
almış, hatta bu ittifakın lüzumsuzluğunu isbata kal
kışmışlardı. Halbuki, Denikinin Kafkasya cumhuri
yetlerine bakışı malılmdu.. Denikin kendisini resmen 
Tilliste temsil eden general Baratofa 2 Temmuz 1919 
tarihli gizli talimatnarnede diyordu ki: 

,Bütün Maverayi Kafkasyanın 1914-ncü yılın hu
dudları dahilinde Rusya devletinin ayrılmaz bir kısmı 
olduğunu nazara almak icab ettiğinden, bu yerlerin 
vahid Rusya hakimiyeti altında bulunacak olan hir 
devlete gailesiz bir tarzda iadesini ternin etmek vazi
fesi üzerinize terettüb eder".ıoo) 

Denikin Şimali Kafkasya Cumhuriyetini kanlara 

ıOO) Gen. A. t. Denikin - .,Oi;erki ruskoy smuti", cilt IV, 
sahife 137 - 138. Berlin 1925. 

186 



boğduktan sonra, Kara deniz sahillerinde Gürcüstan,. 
Hazer sahillerinde Azerbaycan üzerine yürüdügü,. 
Azerbaycan bayrağı altında Hazer denizinde gemi
lerin yüzmesine müsaade etmiyeceğini bildirdiği bir 
zamanda, Ermenistan ordusu kendisini Denikin ordu
larının bir kısmı ilan ediyordu. Kara imperyalist De
nikin ortadan kalkınca, Ermenistan, kızıl imperyali
stlerle anlaştı ve bu imperyalist kuvvetiere dayanarak 
kendi tarihi komşularının esareti pahasına kendisine 
bir saadet kurma hayali harnma kapıldı. Azerbaycana 
karşı tertib edilen bu suikasd bile, kızıl Rusya çarlı
grnın şeytani emellerini tahakkuka kafi gelmiyordu. 
Ermeni ordularının mağlubiyeti ve Bakılda ihtiUıl 

teşebbüslerinin suya düşmesi, onu ermenilerden isti- . 
fade etmekle beraber ayni zamanda Türkiye nüfuzun
dan dahi istifadeye sevketti. Moskva, Azerbaycan
daki Türkiyeli zabitan vasıtasile, Ermenistanla harble 
meşgul milli hükfımeti yıkacak istediği hükumeti ku~ 
racak ve bu hükuınetjn daveti üzerine Azerbaycana 
girib yerleşecekti. Bunun için efkari umumiyeyi al
datacak şiarlar da hazırdı: , Türkiye ölüm-dirim mü
cadelesindedir, kızıl ordu Türkiyenin yardımına koş
mak istiyor, ,Müsavat" hükumeti ise bırakmıyor". 
1nkilabçı Türkiyenin garb imperyalistlerile savaşında 
bolşeviklerle aniaşmış olması, Moskvanın iğfal siya
setini tatbika geniş imkan veriyordu. Hadisata bizzat 
iştirak etmiş olan lıir Türk zabiti tarafından yazılmış 
ve 1 Ağustos 1920 tarihini ihtiva eden mufassal ra
pordan ögreniyoruz ki: ıoı) 

ıoı) ,Yeni Kafkasya" ıstanbul 1341. Yıl 2, sayı 15-de · 
,Nasıl oldu?" mekalesi. 
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, ... Trabzondan geçerken fırka kumandanlığı vası
tasile Anadolu heyeti temsiliyesinin *) memleketin 
tahlisi için bolşeviklerle tevhidi mesaiye karar verdiği 
anlaşıldığından Azerbaycana vasil olduğumuz andan 
itibaren Kafkasya merkez komitesile (Rusya komü
nist fırkasının Kafkasya merkez komitesile) teşriki 

faaliyet edilmiştir. Erkani harb yüzbaşısı Mustafa 
Şevki Bey komitenin harekatı ihtilaliye şubesine, yüz
başı lhsan Bey istasyon ve civari kumandan1ığına, 
mülazimi evvel Bahaddin efendi Çornıgorod (Kara 
şehir) fabrikalar mıntaksı kumandanlığına *) müla-

*) ,Anadolu heyeti temsiliyesi" hakkında Akçura oğlu 

Yusuf Bey ,Türk Yılı" ndakl ,Türkiye Cumhuriyeti" ese
rinde şu satırları yazmaktad!r: 

,Erzurum kongresinden bir buçuk ay kadar sonra toplanan 
Si vas kongresi ( 4 'Eylul 1919) yalnız bazı vilyetlerin değil. 
bütün Türk milletinin temsil ol unduğu ilk kongredir. Bu kon
grede, Erzurum kongresinde olduğu gibi , millet reisi kon
gre reisliğine intihab olundu. Burada ,Anadolu ve Rumeli 
müdafaai hukuk cemiyeti" teessi.is etti. Bu cemiyetin tem
sili hakkını haiz olarak, kongre tarafından ,Vatanın heyeti 
umumiyesini temsil eden" bir ,heyeti temsiliye" seçildi". 
(,Türk Yılı" tstnbul 1928. Sahife 58). 

*) ,,Yeni Kafkasya" mecmuasının 12 yıl bundan evvel -
1925 - de çıkan 27 Nisan tarihli 15-nci sayısında neşrettiğim 
(Sukut ve istila günleri) mekalemde 27 Nisan hadisesinde 
Halil Paşa ile beraber Bahaddin Beyin de iştirak ettiğini 
yazmıştım. Bu yazıma ,Yeni Kafkasya" nın ayni yılda çı

kan 22-nci sayısında ,Manastırlı Bahaddin" imzasile bir 
tekzib çıktı idi. Gerek benim, gerekse Manastırlı Baltad
din Beyin yazıl arında Baktıda Türkiyeli zabitan arasmda 
2-nci bir Balıaddinin de mevcud olduğu ve bu 2-nci Baltad
dinin milli felaketimizde hakikaten iştirak ettiği zikrolun
muyor. Bu ortak yanlışlık ıwticesinde vi.icude gelen belir-
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zimi evvel Vehbi efendi, Takiyef fabrikası kumandan
lı ğına komitenin emrile tayin edilmişlerdi. Yüzbaşı 

Rıfat Bey inkilabtan çok evvel Denikin ordusuna karşı 
bolşeviklerle beraber Dağıstan Derbend cephesi mü
fettişliğinde ve inkilab gecesi istasyonun işgaline me
mur edilmiş ve inkilab günü vilayet ve havalisi ku
mandanlığına, halen Bakuda bulunan topçu mülazimi 
evveli Nureddin, makineli tüfenk mülazimi evveli 
Fahri, piyade mülazi.mi evveli tbrRhim Ethem ve Re
şad efendiler de komitenin emri altında ifayi vazife 
etmişlerdir. 

1nklilabtan evvel hareketi ihtilaliyeyi tertib, sevk 
ve idare etmek üzre erkani harb Mustafa dahil olduğu 
halde muhtelit komitenin ikinci eelsesinde taraftar
ları pek az olan komünizm fikrine karşı gösterilen 
:,:edid nefrete hnsumete Türk nüfuzile mukabilc edil
mesi, neticede eşhasi mühimmenin tevkif ve katline 
ve bütün merakiz ve müessesatı muhabere ve askeri
yenin zabt ve işgaline memur edilecek kuvvetlerin 
ve fabrika amelelerinin başında Osmanlı zabitanının 
istihdamı kabul edildi. Üçüncü eelsesinde kırmızı or
dunun Azerbaycan hudurluna takarrübü anına kadar 
mevkii iktidare geçeği söylenen Hasan Hacinski ile 
mes 'ele müzakere tarikilc neticelendrilemezse, kırmızı 
ordu kumandanlığının Halil Paşa tarafından deruhte 
ve müşarunileyh tarafından kırmızı ordu kumandanı 
sıfatile Ermenistan üzerinden geçerek Türkiyeye mu
avenete gitmek isteyen kırmız ı orduya Azerbaycandau 

sizligi burada aydın etmeği ve Manastıı·lı Bahaddin Beyin 
biUıkis 27 Nisan hadisesinde Halil Paşa aleyhinde bulun
duğunu kabartmayı vicdani bir borc saydım. M. B. 
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yol verilmesine müsaade edilmesi hakkında ,Müsa
vat" hükı1metine nota verilmesi ve hududu bu ma
hiyette tecavüzü müteakib mukarrer plfm mucibince 
dP.hilde ,Müsavat" hükumetinin devrilmesi... takarrur 
.etti". 

,Halil Paşa kum?-ndanlığının Moskvaca kabul edi
lib edilmiyeceği aniaşılmak üzre keyfiyet bir kuryer 
ile kırmızı ordu karargahine bildirilmiştir". Bir müd
det sonra buna red cevabı verildiği halde keyfiyet Ha
lil Paşa ve arkadaşlarından gizletilmiştir. 

,Nasib Bey bükılıneti hali isti'fade idi. Hasan Ha
cinskiye yeni kabine teşkili için (kart blanş) verildi. 
Hasan Hacinski Türk (Türkiye) komünist fırkasının 
kefalet ve delaletile Kafkasya merkez ihtilal komi
tesile müzakereye girişti ve komünist fırkasını resmen 
bir fırkayi siyasiye gibi telakki ve memleket dahilin
de serbestce faaliyette bulunmasına müsaade ve tahti 
tevkifte bulunan komünistleri tahliye etmek ve Azer
baycan umuru dahiliyesine müdahele etmemek üzre 
kırımzı ordunun Azerbaycandan Ermcnistana ve Gür
eüstana karşı hareketine mümaneat etmemek, ingili
zlerle münasebatı siyasiyeyi kat'etmek şeraitinde ta
rafeyince itilB.f hasil oldu". 

Fakat bunun ,Müsavat" hükUmetinin zaman kazan
mak üzre yaptığı siyasi manevradan başka bir şey ol
madığına kanaat hasil edildi ve son bir teşebbüsün 
daha icrasına karar verildi. Bu vazife Halil Paşaya 
tevdi edildi. Müşarunileyh, Hacinski, Nasib Bey, 
Resul-zade Mehmed Emin Beyler hazır olduğu halde, 
zamanın pek dar olduğu ve sabaha kadar Hacinsk.i 
hükumeti teşekkül etmezse uygunsuz bazi hadisatın 
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vukua gele bileceğini tebliğ etti.l01 ) Ertesi günü ya
pılan celsede Hacinski intikal kabinesinin teşekkü
lüne intizar için zaman kalmadığı doğrudan doğruya 
Neriman Nerimanofun komünist hükümeti olarak iş 

başına geçmesine karar verildi. Bunun için ,Müsa
vat" hükümetini ihtilal ile devirmek icab ediyordu. 
Halbuki ihtilal kuvveti çok zayif: mesela Takiyef fa
brikasında çalışan 3300 arneleden ancak 600 kadarı 
ihtilale taraftar olub 16 berdanka tüfenkleri vardı. 
İstasyon ınıntakasında bulunan 1200 arneleden 200 
kadarı bolşevik olub 50-si müslüman idi ve hiç sila
hları yoktu. Çornıgorod (Kara şehir) ve Belıgorod 
(Ak şehir) ınıntakasmda 6000-7000 arneleden Çornı
gorodda 253 ihtilalçı komünist olub bir tek silahlan 
yoktu. Müslüman bolşeviklerde ruhen ve mefküre 
itibarile komünistliği hazmetmiş pek az şahsiyet var
dı. Azerbaycan kıtaatında (ordusunda) bu fikre t.e
mamen müzahir olacak kimse yoktu.*) 

ıo2) Resul-zade Mehmed Emin Bey Halil Paşaya ve di
~er Türkiyeli siyasi milltecilere demiştir ki: .,Yapmayınız, 

bizi kendi halimize bırakınız, yüz seneden beri tahti esare
tlerinde bulunduğumuz rusları biz daha iyi biliriz; onlar 
hiyle ile gelir, sonra bizi ezerler". (,Hô.kimiyeti Mi!liye" 
Ankara 1926 5 Ağustos . .,tstiklhl Mahmekesinde" Nail Beyin 
şahadetinden) . 

*) Büyük harb ve ihtilal esnasında Baku neft ocaklarile 
bu ocaklara bağlı fabrika ve imalathanelerde çalışan arne
lenin 20500-ü (yiğirmi bin beş yüzü) Azeri Türkü, 5000-i 
Dağıstanh , 1500-ü Edil boyu Türku, 18500-ü rus ve ermeni 
idi. 1918-in istiklhl harbinden sonra ruslarla ermeniler te
mamile denilecek derecede azalmışlardı. Bu suretle ekse
riyeti kahiresi, belki temarni Türk ve müslüman olan arne
lenin ternamile ,Müsavat" fırkası arkasında yürüdüğünü bize 
Lominadze itiraf ediyor. Lominadze ise 1920 senesinin ilk 
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Zayif kuvvetle yapılacak bir ihtilalın pek kanlı ve
yağmagerliğe ve binnetice 1918 senesinde olduğu gibi 
bir ermeni-müslüman kattali şekline döküleceği der
meyan edildi. Ve neticede 3-ncü ve 4-üncü eelseler
deki mukarrerat dahilinde Halil Paşanın hemer. Da
ğıstana giderek kırmızı ordu başına geçmesi ve Kaf
kaz merkezi ihtilal komitesinin işbu kat 'i teklifinin 
Moskvaca rededilmek imkanı olmadığı Moskva hü
kCımet vekili Viktor tarafından dermeyan ve komite· 
azası tarafından tasdik ve teyid edildi". 

Hemen o gün Dağıstana hareket eden Halil Paşn, 

daha yolda iken kırmızı ordu 26 Nisan akşamı Azer
baycan hududunu geçerek Baku üzerine yürürneğe 
başlamıştı. Dahili ihtilal ile bir iş yapılamadığından 
kızıl ordu, daha aylarca evvel karar verdiği şekilde, 
Azerbaycanı sadece işgal edecekti. 

Raport sahibi diyor ki: 
,Türk azasının malumat ve muvafakatı olmaksı-

aylarında gizli surette Bakuda bulunmuş ve komünist fır
kasının vaziyetini tetkik P.derek bu neticPye gelmiştir. Ken
disi istiladan sonra teşekkül eden Azerbaycan ihtilal komi
tesinin yıllarla baş katibi, sonra da bütün Maverayi Kafka
sya teşkilatlarının katibi umumisi olmuştur. (Hatıratını 

Baküda intişar eden ,Şark Kadını" mecmuasının 1925 se
nesine aid 17 sayılı Nisan nushasında okuduktu). 
Yukarıdaki rapordan da öğreniyoruz ki, komünist fırkası 

Baku amelesi içerisinde bin kadar kişiye maliktir. Gene 
ayni raporda ordumuz içerisinde komünistlerin nüfuzları 
olmadığını, hududu geçen kızıl orduya mukavemet etmek 
için köylülerin her taraftan elde silah olarak koşduklannı 
okuyoruz. Bütün bu vesaik ve şahadetler bunları takib· 
edecek olanlarla birlikte bütün milletin istikHH idesine sa
dık ve kimsenin iğfalata kapılmamış olduğunu isbat eder.-
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zın ordunun Azerbaycana karşı hiç bir hareket yapa
mıyacaği merkez komitesince bize temin edildiği hal
de, bu haber işin içinde samirniyet olmadığı ve iki 
taraflı çalışıldığı ve mahzE>n Türk nüfuzundan isti
fade edilmek maksadile bizim birer alet gibi istihdam 
edildiğimiz kanaatını verdi. Mamafi, treni mahsus 
yoluna devam etti. Ve şafakla beraber iki zırhlı tre
nin karşısında hiç bir mukavemet olmadığı halde 
istasyonları bombardıman ederek ilerilediği görül
dü.ıo3 ) Bu hali gören köylüler taraf-taraf müsellahen 

103) Zırhlı tren kumandanı Yefremof yazdığı hatıratında 
BakUyu işgal için daha 20 Nisanda emir aldıklarını kaydet
mektedir. (, Bakinski Raboçi" 28 Nisan 1925). Azerbayca
n.n, kızıl rus ordusunun istiUısından bir gün sonra Baku 
neft sanayiinin başına geçen ve yıllarla bu vazifede çalışan 
maruf A. Serebrovski ,tzvestiya" gazetesinin 21.1.37 tarihli 
say ı sındaki , Lenin ve Sovyet nefti" başlıklı yazısında di
yor ki : 

.,17 Nisan 1920-de Baklıya hareketimden evvel Lenin im
zasile bir mandat aldım. (Mandat Nr. 53 - 55 17 Nisan 
1920) Bana yüksek iktisad şurasının gösterişile Baku ının
takasındaki neft sanayiini teşkil etmek ve istihsalını artır
mak emrolunuyordu. Ayni vesikada Lenin neft ve mahsu
lunu yLikletib sevketmek işinin sür'atlendirilmesi lüzumuna 
dair talimat veriyordu". 

Kızıl rus ordusunun Baklıyu işgalinden daha 10 gün evvel 
Bakü neftini idare ve Rusyaya sevke memur edilen Sere
brovski yazısının diğer bir yerinde grurla ilave ediyor ki: 
,Çok geçmeden, madenierin en kıymetiisi olan neft, sovyet 
hükumetinin elinde kuvvetli bir silah oldu". 

A:terbaycanın kızıl ordu tarafından işgaline daha aylarca 
evvel Moskvaca karar verilmiş olduğunu ve Türkiyeli za
bitanın bu işde kör aletten başka bir şey olmadığını göste
ren sayısız vesikalar içinde Halil Paşanın teşriki mesai et
tigi Rusya komünist fırkasının Kafkasya komitesi tarafın-
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toplanarak mukabileye şitab ediyorlardı. Bumm üze
rine Halil Paşa tarafından Azerbaycan zırhlı treninin 
mukabile etmiyerek serian Bakuya avdeti emn.:dildi 
ve tren avdet etti. Toplanan ahaliye vesayade bulu
nularak dağıtıldı... ll-nci kırmızı ordu kumandanı 
Levandovskiye millald olundu. Miralay Skaçkof ta
rafından Levandovskiye Halil Paşanın kırmızı ordu 
kumandalığını deruhte etmesi hakkında komüen in 
kararı tebliğ edildi. Levandovski kendisine Moskva 
tamfından böyle bir emir verilmediği, ordusu He e.oıld 

Osmanlı-rus hududuna kada1· ileriliyeceğini ve Halil 
Paşanın Moskvaya gitmesi çok münasib olacağını der
meyan etti. Paşa da muvafakat etti" ... 

Halil Paşa da dahil olduğu halde Türkiyeli zabita
nın bir alet gibi istifade edildiği, kızıl rus ordusunun 

dan neşredilen tarihl vesikal::ır dahi mühim yer tutmakta
dır. Bunlardan birinde denliiyor ki: .,Baku bolşevikleri 

1920-nci yılın 30 Martında Şeboldayefe gönderdikleri tel
gramda BakOda yapılacak inkilab lıakkıııda malumat ver
mekle beraber, şanlı kızıl ordu kıtaatını Bakü prolelarya
tının yardımına göndermeği rica etmişler" .. . 

,.ll-nci kızıl ordunun ön hiı;seleri Azerbaycan lıududuna 
yaklaşdığı anda Azerbaycan bol .. eviklcri harbi-revolusyon 
komite yaratmış ve ,.Müsavat" burjua-rnülkedar kocıtrrec
volusyasına kat'i darbe vurmak için her şeyi hazırlanuştır" ... 
(,.Komünist" 28.4.1937, Baku). 

,Müsavat" a ,kat'i darbe vurmak için hazırlanan" her 
şeyin Halil Paşa ve etrafındaikilerden ibaret olduğunu kayd 
bile etmiyen bu vesikalardan bir di~erinde de deniliyar ki: 

,.8 Nisan 1920. ll-nci kızıl ordunun karargahine informa
syon mahiyetinde bir mektub gönderilmiştir . Mektupta 
silahlı isyan esnasında kızıl ordunun bizimle birlikte ha~ 
reket etmesi istenilmektedlı·" 

,.Azerbaycanda Sovyet hakimiyetinin zaferi Stalin yol-
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eski Osmanlı-rus hududuna kadar ileriliyeceği ma
lum olduktan sonra bile ,isimleri yukarıda yaZllmı~ 
zabitan marifetile telefon, santral, istasyon, polis me
rakizi işgal ve Tiflise kaçmak isteyen itilaf devletleri 
murahhasları ile maiyetinde 9 zabit ile 18 müsellah 
nefer 2 makineli tüfenk bulunan ingiliz amiralı ve 
96 milyon ruble ve para tab'ına mahsus makineyi ha
mil bulunan tren tevkif edilmiştir". 

Bu malumatı şu suretle tekmil etmek lazımdıı·: 

,0 gün akşama doğru, şehrin muhafazasma mahsus 
gönüllü ahaliden teşkil olunan ve zabitanı sırf Tür
klerden (Türkiyelilerden) teşekkül eden ,yardım ala
yı" nın, gene Türk (Türkiyeli) zabitan tarafından 

idare olunan zırhlı otomobillerin ve filoda hizmet 
eden Osmanlı zabitlerinden bir kısmının bolşevik le
hinde oldukları, daha teşekkül etmemiş bulunan yeni 
kabine ile, istifası kabul edildiği halde, umuru hüku-

daşın adile ve onun yakın silah arkadaşları olan Sergo Or
conikidze ve Kirotun adlarile sıkı surette bağlıdır" ... 

, ... 1936 senesi 21 Son Kanunda yoldaş Stalin Azerbaycan 
heyetini Kremlinde kabul ederken Sergo Orconikidzenin 
Azarbaycanın sovyetıeşınesindeki büyük rolunu kısa olarak 
şöyle lebarüz ettirmiştir: .,Aıerbaycan!n kurlarıcısına se
lam. Azerbaycana ilk giren o olmuştur". (Orconikidzc kı
zıl ordunun başında idi. M. B.'') . 

,Azerbaycan emekçileri (oku: rusları) Kirofun Nisan in
Jdlabııu hazırlamaktaki rolunu hiç bir zaman unutamazlar". 
(,Bakinski Raboçi" - 28.4.37). 

Kirof da ktzll ordu ile beraber geliyordu. 
, .. . Baku proletaryatı, I 1-nci kızıl ordu hisselerinin birlikte 

hareketi neticesinde 1920-nci yılın 27 Nisan gecesi Azer
baycanda ,Müsaval" hakimiyetine son koydu". (,Komünist" 
28.4.37) . 
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meti daha devir ve teslim etmemiş bulunan eski ka
bine arasında asılı duran hükumet ve onunla beraber 
meclisi mebusan, Azerbaycan komünist fırkasının ul
tumatumu karşısında bulundu. Bu ultumatum, hi.i
kumetin Azerbaycan komünist fırkası merkez komi
tesine teslimini taleb etmekle beraber Azerbaycan 
istikl<Uinin tahti emniyette bulunacağını ve hüküme
tin ruslara terk edilmiyeceğini temin ediyordu".10·1) 

Geçen bahsımızda ,Müsavat" fırkasının daima ko
alisyon hükumeti teşkiline mecbur olduğunu ve bu 
mecburiyetİn sebeplerini izah etmiştik. Denikin teh
likesine karşı sosyalistlerle muvaffakiyetle teşriki me
sai etmek suretile istiklalin muhafaza ve müdafaasına 
muvaffak olan ,Müsavat" Denikin tehlikesi ortadan 
kalkınca ve kızıl tehlike hududumuza dayandıktan 
sonra sağ cenahın başında duran ,tttihad" la teşriki 
mesaiye karar vermişti. Fakat bu teşrikimesai ,bir ta
kım avamilin tesirile memulun haricinde bir neticeye 
varmıştı". YEmi ,İttihad" ,Müsavat" a karşı sosyalist
lerle birleşerek parlamentodaki ekseriyeti bozmuş ve 
istikla.lin sukutuna sebeb olmuştur. Bu vaziyeti ihdas 
eden ,bir taklm avamil" in de Halil Paşa ve arkadaş
larından ibaret olduğunu bize, hadisata bizzat iştir~k 
etmiş bulunan Halil Paşanın arkadaşlarından Tal'at 
Bey anlatıyor. Tal'at Bey Türkiye tstiklal Mah]{eme.
sinde muhakeme edilirken şu itirafatta bulumnuş
tu: ı o~) 

1) Kazım Karabekir Paşa ve fırka kumandanı Ca-

ıo·•) ResuJ-zade Mehmed Emin - , Azerbaycan Cumhu
riyeti, keyfiyeti teşekkülü" ... sahife 109. 

ıor.) , Hakimiyeti Milliye" - Ankara 5 Ağustos 1928. 
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vid Bey, Halil Paşa ve sairelerine yazdıkları mütead
did mektuplarda bir an evvel bolşeviklerle teması 

emr ve bu emrin, her ne pahasına olurasa olsun İcra
sında israr ediyorlardı. 

2) Halil Paşa ve arkadaşları da Azerbaycan muha
lif fırkalarına ,siz doğrudan doğruya ,Müsavat" harici 
fırkalarla birleşrnek suretile Nasib Bey hükumetini 
devire bilirsiniz" diye tavsiycde bulunmuşlardır. 

Memleketin en geri ve mürteci kuvvetlerini etra
fında toplayan ,tttihad", üstelik Karabekof gibi Tüı
kiyece dahi menfur bir lidere malikti. Bununla be
raber Halil Paşa ve arkadaşları bu kara kuvveti Türk 
milliyetçiliğinin mümessili olan ve memleketin mü
nevver zümresile geniş halk kitlesine dayanan ,Mü
savat"a karşı sevketmekten çekindirmedi. İlave ola
rak bu kara ve mürteci kuvvetler sollar, sosyalist ve 
komünistlerle birleşiyor. ,Kur'ana" dayanan şeriat
çılada ,Kapitala" secde eden marksistçiler iki kalbde 
bir can kesiliyorlardı.ıoıı) 

106) ,lttihad ve Terakki" nin mühim azalanndan ve ayni 
fırkanın naşiri efkarı ,Tanin" gazetesinin baş muharriri 
bulunmuş olan Muhittin Birğen Bey, bu eser bitmek üzre 
iken, , Son Posta" gazetesinde yazdığı ,tttihad ve Terakki 
ele 10 sene'' başlıklı makalesinin ,memleket haricinde ttti
hatçılar" kısmında diyor ki: 

,Azerbaycan ın baştaki adamları arasında muhtelif fikirler 
ve muhtelif şahis ihtiraslan hüküm sürmekte olmasına rağ
men, 1918-den itibaren bu memleket tedricen kendisine milli 
bir hLikümet kurmağa muvaffak olmuştu. Gene tedricen 
bir polis ve jandarma, bir de ordu vücude getirrneğe çalı
şıyor, memleketin siyasi hfıkimiyetni teşkil eden bu teşki-
1atı da bizimkilerin ellerine vermiş bulunuyordu" ... 

, ... Bizimkilerin bir tek vazifeleri vardı: kendilerine her 
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,tttihad", milliyeti, binaenaleyh istikUıli, demokrasi 
ve cumhuriyeti kökünden inkar eden ve geri içtimai 
bir ideoloji taşıyordu. Marksistler de başka bir motif
ten, milliyeti, istiklali ve cumhuriyeti reddeden bir do
ktrin taşıdıkları için başka-başka ve taban-tabana zıd 
maksatlar narnma ,Müsavat" a karşı bir cephe haline 
gelmişlerdi. Bu gösteriyor ki herhangi bir topluluk ve 
çokluk bir birliği, herhangi bir birlik de bir tesanüdü 
göstermez. Maddi birlik ve tesanüd için, mfu1evi bir
lik lazımdır. Vaktile, harsi miliyetçiliğimizi kuran ve 
blze bir program tanzim etmeğe muvaffak olan liberal 
milliyetçilere karşı Kazan, Ufa, Balışesaray ve Bakılda 
inkilabçı milliyetçilerden çogunun muhalefeti, pren
sipe ve asıl gayeye değil, sırf taktike ve vasıtaya ta
alluk ediyordu. Onun içindir ki, program haline sal-

suretle bu kadar emniyet ve itimad göstermiş, onlara me
mleketin en mühim hizmetlerini ve devletin bütün siyaset 
ve kuvvet anahtarlarını teslim etmiş olan Azarbaycana 
karşı her türlü siyaset fikrinden uzak durmak ve onun par
lamentosu etrafında teşekki.il etmiş kanuni hükılmetin emri 
altında uhtelerine düşen vazifeleri ifa eylemek" ... 

,, ... Fakat bizimkiler maalesef bunu yapamam!.'ilar ve Azer
baycanın gerek dahili ve gerekse harici siyasetinde mühim 
bir rol oynamışlar ve Azeri tarihinin acıklı bir safhasında 
agır mesuliyetli bir yükün altına girmişlerdir" ... 

, ... Azerbaycan devletinin polisini, jandarmasını ve milli 
müdafaasını ekseriyet itibarile Türklere teslim etmiş olan 
hükfınıet ,.Müsavat" namı altındaki fırkanın temsil ettiği 

blok hükümeti idi. Bizimkiler de bu hükümetin yardımile 
yaşıyorlardı. Böyle oldugu halde bizimkiler bir taraftan 
kendisine tttihadı islfunçı süsi.inü veren Karabakof ismin
deki bir politika serserisinin ve öte taraftan da komünist
lerin taraflarını iltizam etmişlerdir" .... (,Son Posta" 15 -
16 - 17 Haziran 1937 istanbul). 
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dıkları milli ideale bütün varlıldarı ile sarılmış olan 
liberallar, taktiklerinin iflasını görünce inkilabçı mil
liyetçilere hak verdiler ve samirniyetle onlara iltihak 
ettiler. ,Müsavat" bu birleşmeden dogmuştu. Fakat, 
,Müsavat" tan sağa ve sola kalan ,tttihad" ve ,Him
met" çilerle ise ihtilaf taktik ve vasıtaya değil, pren
sipe ve asıl varılacak gayeye taalluk ediyordu. Onlar 
için, ,Müsavat" ın müdafaa ettiği milliyet, türklük, 
demokrasi ve cumhuriyet prensipleri yabancı, hatta 
muzur şeylerdi. Ta ilk günden itibaren ,Müsavat" 
ın vaz'etmiş olduğu prensipiere muhalif olan bu fır
kalarm Azerbaycan bayrağına sadakatları muvakkat 
ve geçici bir zaman içini di. islami beynelmilel şiarlar
la proJetar-marksist beyneimiJel doktrinlerin Azerbay
cancılık , milliyetçilik ve cumhuriyetçilik prensiplerile 
kabili telif olmıyacağı ıneydandadır. Onun içindir ki 
onlar Halil Paşa ve arkadaşlarının ,tavsiye" lerine 
hemen kapıldıkları halde, ,tttihad ve Tenıkki" mü
messillerinin ,Müsavat" üzerinde hiç bir tesiri olma
mıştır. 

Azerbaycancılık, milliyetçilik, türkçülük ve cumhu
riyetçilik prensipleri üzerinde daim.a titreyen, yalnız 
,Müsavat" fırkası olmuştur. 

Hiç bir zaman Azerbaycancı, milliyetçi olmamış, 
türkçülüğün müthiş düşmanı olan bu fırkalar, türkçü 
ve milliyetçi bir fırkaya karşı birleşmeleri neticesinde 
parlamento bolşevik ultumatwnunu kabul ederken 
,Müsavat" fırkası reisi Resul-zade Mehmed Eminin 
irad etmiş olduğu nutuk ,Müsavat" fırkasının pren
sipine ve mefkuresine merbutiyet ve sadakatını ebe
dileştiren bir vesikadır. Mehmed Emin Bey demişti 
ki: 
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,Efendiler! Mütecasir bir ultumatum karşır;ında 

bulunuyoruz. Burada teslimden bahsediyorlar. Fakat 
efendiler, teslim ne demek! ... Kime terki mevki ediyo
ruz?... Bize diyorlar ki hududumuzu geçen ordunun 
başında Necati namında bir Türk kumandanı dur
muştur. Rusyadan gelen bu mütecaviz ordu, temin 
ediyorlar ki, hayat ve memat mücadelesinde bulunan 
Türkiyeyi halas için koşuyor. 

Efendiler! Türkiye Azerbaycanın halaskarıdır . 

Amali milliyemizin tebcil eyeldiği mukaddes bir me
mlekettir! Onun halasına giden kuvveti biz memnu
niyetle istikbal ve teşyi ederiz. Fakat bir şcırtla ki, 
bu kuvvet bizim hürriyetimizi, istiklalimizi çiğneme
sin. Halbuki, efendiler, bize sormadan hududumuzu 
geçen herhangi bir kuvvet, dostumuz değil, düşmanı
mızdır! 

Duyduğumuz bu propaganda düşman pı~opaganda
sıdır. Bizi iğfal ediyorlar. Yalandır. Gelen ordu rus 
ordusudur. Farzen kumandanı bir Türk olsa da gene 
rustur. İstila ordusudur. Onun istediği 1914-ncü yıl 
hududuna konmaktır.*) Anadolu imdadına gidecek 
bahanesile yurdumuza giren bu işgal ordusu buradan 
bir daha çıkmak istemiyecektir. Kızıl Rusya ile behe
mehal anlaşmak için hükumeti, mutlaka bolşevik

lere teslim ve ultumatumu kabul etmek zilletine kat
lanmaya ihtiyac yoktur. Bu mütecasirane ultumatumu 
kemali nefretle redetmelidir. 1htilalçı Rusya ile mü
bariz Türkiyenin muvasele ve tesanüdünü temin et
mek zaruretlle radikal bir hükumetin mebusan ta-

*) Levandovskinin Halil Paşaya verdiği cevapla rnukaye
se edilsin. 
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rafından teşkili ve bu hükumete salfıhiyeti vasıa ve
rilmesile tadili siyaset etmek kabildir. Mebusan zaten 
böyle bir teşebbüsle meşguldur. Bu suretle hem Rusya 
ile bir lisani umumi bulunur, hem de istiklfıli millimız 

rahnedar olmaz. Ayni zamanda Anadoluya imdad ma
ksadı da hasıl olur. Başka türlü yapılan herhangi bir 
güzeşt, hukuku milleti teslimden ibaret olur ki, buna 
katlanmak mühilli şeref olduğu gibi büyük bir fela
keti dahi mucibdir! ... 

lstiklıUimizi göz bebeği gibi müdafaaya karar ve
ren bir meclise dinlediği bu ultumatumu kabul etmek, 
hükumeti kendi elile dost kisvesine bürünmüş düş

mana teslim etmektir' Biz buraya milletin irade ve 
arzusu ilc geldik, bizi buradan yalnız kuvvet ve sünğü 
çıkarma lı d ır! ... ı ''7 ) 

Leeaları ve salonu dolduran büyük bir dinleyici ki
tlesinin •:•) sürekli alkışlarla karşıladığı bu nutka bak
mıyarak parlamento, inkilabi sırf dahili bir kabine 
tahvili şekline ifrağ eden bir şeraitle büklımeti Azer
baycan komünist fırkasına terke zaruret hissetti. Ul
tumatumu müdafaa eden muhalif fırkaların nazaria
rında da teslim değil, kabine değişmesi vukubulu
yordu. 

Hükümeti bu suretle deviren Hail Paşa ve arkada
şları Bakü halkının müthiş heyecanilc karşılaşmış
lardı. Hadisata bizzat iştirak etmiş bulunan raporun-

107) ,Yeni Kafkasya"- l3·±o. Yıl I. Sayı 15. 
*) ,Müsavat" harici bütün fırkalar, parlamentonun hal

ktan gizli ve kapalı olmasını istemişlerdi. ,Müsavat" ın 
talebi ve israrı üzerine idi ki, halk da parlamento içtimama 
bırakılmı ş oldu. M. B. 
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dan istifade ettiğimiz Türkiyeli zabit bu hususta aynen 
şunları yazıyor: 

, Azerbaycan dahilindeki taraftarani munhasıran 

Baku şehrinde olmak üzre 8 - 10 genç müııevverle 
üç yüz ameleyi tecavüz etmiyen müslüman bolsevil<
lerin, ahali üzerinde hiç bir tesir ve nüfuzu olmadı
gından, Baktı şehri dahil olmak üzre pek müheyyic 
bir halde ayaklanan halkı tatmin için mevkii iktidare 
gelen ihtilal komitesi, gelen kırmızı ordunun Anado
luya muavenete gideceğini, Türklerle bolşeviklerin 

müttefik olduğunu, koroiserlerin kamilen müslüman 
oldugunu, Baku vali ve kumandalığına Osmanlı za
bitanından yüzbaşı Rifat Beyin tayin edildiği ve Ba
kuya gelen kırmızı ordunun bir kaç gün misafir kal
dıktan sonra Ermenistan üzerine yürüyeceğini ahaliye 
temin etmiş ve Osmanlı zabitan ve muallimleri oto
mobillerle sokak - sokak dolaşarak ahaliye ayni na
karatı tekrar suretile efkari teskine çalışmış ve mu
vaffak olmuşlardı". Bu sokak-sokak dolaşanların el
lerinde Osmanlı bayrakları olduğu da unutulmasın. 
Baktıya giren kızıl ordu şehri Azerbaycan ve Tür

kiye bayraklarile bezenmiş bulmuştu. 
Şimdi, ,Baku proletaryatının isyan edib sovyet rej

imi kurduklarından" bahseden yalancı pehlivanlar 
,ihtiliıl komitesi" nin yerleştiği parlamento binası 

üzerinde bile bolşevik bayrağı asmağa cesaret etme
mişlerdi. 
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rx 

istilôya kar~ı savaşta ,Müsavat" 

Resul-zade Mehmed Emin Beyin ,Müsavat" fırka
sının lideri sıfatile parlamentonun son içtimarnda söy
ledikleri sözler birer hakikat olduklarını göstermekte 
gecikmcdiler. Komünist fırkası. büklımeti eline alır 
almaz vatanı ternamile ruslara terk ve teslim eyle
miş ve memleketi kılıçtan ve ateşten geçirmeğe baş
lamıştı. 

İstila hükumeti, ayni zamanda siyasi fırkalarm par
lamento haricindeki teşkilatlarının da muvafakatierini 
almağa, onları resmi beyanname neşretmek suretile 
istila hükumetini tanıdıklarını bildirrneğe icbar et
mek istemişti. Bu icbar karşısında fırkaların pozisyo
nu çok mühimdir. 

,rttihad" fırkası neşreylediği resmi bir beyanname 
ile ,ınaksadının artık hüsule geldiğini" bildiriyor ve 
bütün iı.zalarına komünist fırkasına girmeği tavsiye 
ediyordu. 

Sosyal-demokrat (Menşevik) ,.Himmet" fırkası, 
heyeti umumiyesile kendisini bolşevik ilan ederek }i
derleri mesul vazifelere tayin ediliyordu. 
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Bu fırkanın liderlerinden Samed Ağa Ağamalı 

oğlu, ilk sıralarda ziraat komiseri, bilahare merkezi 
İcraiye komitesinin reisi oluyor, diğer lider Abilaf 
!brahim, sovyet Azerbaycanın Ankara sefirliğine tay
in kılınıyor, Kasım Cemalbekof ve Haci Kerim Sa
niyef çeka memuriyetine giriyorlardı. 

Sosyalist fraksyonuna dahil ,Halkçı sosyalist fır

kası" da bolşevik platformunu kabul ederek azaları 
mesul vazifelere girdiler. Sefikürdlü Aslan Bey ad
liye komiserliğinde, Karaşarlı Rıza cumhuriyet polis 
müdürü umumiliğinde çalıştılar. Fakat, bir müddet 
sonra aldandıklarını görerek muhalifete geçince, Sefi
kürdlü Aslan, Hacinski Cemo ve Karaşarlı Rıza Bey
ler, diğer arkadaşlarile birlikte Sibiryaya sürüldüler. 
,Ehrar" fırkası ternamile meydandan kalkarak, bir -
iki yıl sonra azası resmen ,.Müsavat" fırkasına inti
sab etti. Bolşevikler, ,Müsavat"tan ihrac edilmiş iki 
şahıs vasıtasile 29 Nisan 1920-de Baküda fevkıHade 
,Müsavat" kongresi çağırdılar. Burada ,Müsavat" fır
kasının da bolşevik platformunu kabul ederek terki 
faaliyet etmesi teklifi müzakereye vaz'olundu. Fakat, 
kongre bir sesle bu teklifi şiddetle reddederek ,bol
şevikler verdikleri ve imza ettikleri vaitlerine sadık 
kaldıkları müddetce ,Müsavat" fırkası onlara karşı 
loyal bulunacaktır" tarzında bir karar kabul eyledi. 
Bu karar, ,Müsavat"ın muhalif vaziyette durmakta 
devam ettiğini gösteriyordu.'~) Böyle bir kararla 

* ) ,Yeni Kafka<;ya"nın 1341. Nisan 27 tarihli II-nci cil
dinin 15-nci sayısında benim ,Sukut ve istila günlerinde" 
makaleme bakılsın. 27 Nisan 1920 tarihli Baku komünist 
gazetelerinin dahi yazmış oldukları bu kongre, vaktile 
,Müsavat"tan ihrac edilmiş olan Halil İbrahim ve Süleynıan 
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neticelenen ve esasları, bilahare hafi teşkilatın esas 
kadrosunu teşkil eden darulfünunlu gene bir heyet 
tarafından çizilmiş rapor, Azerbaycan müstakil ola
rak kalacağını, rus ordusunun Azerbaycanı terk ede
cegini, Azerbaycanın şekli idaresini tayin için bila 
tehir meclisi müessesan davet edilmesi lazım geldiğini 
ve siyası hürriyetlerin baln kalacağını başlıca şart 

olarak tasrih etmekte idi. 
O heyecanlı günlerde, Baku belediyesinin büyük 

salonunu dolduran yüzlerle deleğe ve bir o kadar din
leyiciler üzerinde ,Müsavat"ın bu çıkışı derin bir tesir 
kra etmiş, ,Müsavat"ın ölüm-dirim mücadelesine 
girişrneğe karar verdiği hakkında umumi bir kanaat 
uyatmıştı. 

Mirza Davud Hüseynof, ,Müsavat"ın kararını bil
diren heyete ,Siz intihara karar vermişsiniz"! demi
şti ve ona: ,Yukarıdaki şartlar bizzat tarafınızdan ka
bul ve imza edilmiştir; onlara amel ettiğiniz müddetce 
ortada mesele yoktur" denilmişti. 

Kongreyi idare eden ve kongre tarafından riyaset 
divanına seçilen gençlik, ayni günün akşamı toplana
rak ,Müsavat"ın yeni, konspirativ merkez heyetini 
seçmiş ve hafi surette faaliyete başlamıştı. 

, Müsavat" fırkasının gerek parlamentoda, gerekse 
parlamento haricindeki açık ve kai'i pozisyonunu, isti-

Abdullayef tarafından çağrılmıştı. Kongrede Mehmed Ha
san Hacinski maruzada bulunacaktı. Fakat kongrede ma
ruzeyi ben yaptım ve bolşevik tezini reddeden teklifi ben 
l"tmiştim . Fakat kongrenin çıkardığı karar .,ihtilal Komi
tesi" reisi vekili Hüseynof Mirza Davuda (o zaman Neri
manar daha gelmemişti) kongrenin seçtigi bir heyet vası
tasile ı·esmen bildirilmişti. M. B. 
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kUıı . idesine merbutiyet ve sactakatı ,Müsavat" h~ricı 
milliyetçi unsurları da bu fırkaya akıtmıştır. Bilahare, 
diğer fırkaların da münevver ve riülliyetçi zümresi 
kendi teşkilatlarından uzaklaşarak ,Müsavat" fu·ka
sına girmişlerdir. Bunun da sebebini geçen fasılda ra
porundan istifade ettiğimiz Türk zabiti şöyle anla
tıyor: 

,tnkilabı idare eden kitleyi münevvere, yukarı

da arz edildiği vechile, pek cüz'i idi. Badülinki
lab teşkilatsızlık dalayısile bütün şuabatı idare ga
yri müslim anasırın yedi inhisarına geçrneğe baş

ladığından, münevveran arasında bolşeviklerle tev
hidi mesai edilmesi hakkında tarafımızdan teşvi

katta bulunuldu. Bütün münevver gençlerle fırkayi 
siyasiye azaları inkilab komitesine müracaat ederek 
kendilerinin kabulunu rica ettiler. Bunlara ,Komü
nist" gazetesi büyük bir hakaretle mukabele etti. Ve 
,.aramızda tathirat lazımdır" serlavhasi altında mün
teşir bir makalede *) şimdiye kadar aralarına gir
miş olan bu gibi mazisi kirli, Müsavatçılara hizmet 
etmiş, milli inkilaplarda kara halkın felaketine sebeb 
olmuş münevverlerin kollarından tutulub dışarıya 

atılmaları ve hiç bir suretle kabul edilmemeleri lazım 
geldiği hakaretamiz bir lisan ile bildirildi. Bundan 
muğber olan Azerbaycan gencliği meyüsane kenar..e 
çekildi. Bütün kudreti siyasiye gayri müslümlerin 
elinde kaldı" ... 
Bolşeviklerin bundan sonraki icraatı ,Müsavat" 

fırkasının nüfuz ve pozisyonunu daha ziyade kuv-

*) Bu makaleyi , 1ttihad" fırkasınm sabık katibi um
misi Ahmed Bedi Triniç yazmıştı. M. B. 
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vetlendirecek, milletin bütün münevver milliyetçi 
ve istiklalcı kuvvetlerini onun etrafına toplıyacaktır. 
Azerbaycan komünist fırkası, ,tecavüz etmekte olan 
kızıl ordunun Bakuya dahil olmayıb doğru Anadoluya 
gideceği"ni ve ,Azerbaycan ordusunun olduğu gibi 
bakı kalıb inhilal ettirilmiyeceğini" söz vermişti. 

Osmanlı zabitanı ve Türkiye komünist fırkası mü
messilleri sokakları ve camileri dolduran halkın heye
canlarını ,gelen ordunun bir kaç gün misafir kaldık
tan sonra" Anadoluya gideceğini vad'etmekle teskine 
muvaffak olmuşlardı. Halbuki ayni gün, 28 Nisanda 
, Azerbaycan thtilal Komitesi" Moskvaya şöyle bir 
telgraf çekiyordu: 

,tnkilibcı Baku proletaryatı ile emekçi Azerbaycan 
köylüsünün iradesile hakimiyeti eline almış olan mü
stakil Azerbaycan Sovyet Cymhuriyetinin askeri ihti
lal komitesi, eski ,Müsavat" hükumetini halkın ve 
memleketin düşmanı ilan ederek Antanta ile ve So
vyet Rusyanın bütün diğer düşmanları ile terki ala
ka ediyor. 

lhtilal düşmanlarının içerideki ve dışarıdaki birle
şik çetelerinin taarruzlarını kendi kuvvetimiıle dur
durmak imkanında olmadığ11nızdan Azerbaycan as
keri- ihtilal komitesi, Rusya Sovyet Cumhuriyetine, 
cihan imperyalizmile birlikte çarpışmak için kardeşce 
ittifak teklif ve hemen kızıl orduyu göndermek su
retile inkHabi yardımda bulunmayı rica eder". 10R) 

Daha iki gün evvel, memlekete girmiş bulunan kı
zıl rus ordusu, bu suretle resmen davet edilmiş oldu. 
Bilahare ,Azerbaycan sovyet hükumetinin" bir ka-

Lıı~) ,,Bakinski Raboçi " 28.4.1937. Bakü. 
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rarile bu rus ordusu ,Azerbaycanın evlatlığına" alı

nıyordu. işte bu ,evlatlığa" dayanarak ,Azerbaycan 
sovyet hükumeti" diğer vaitlerini de bozmağa başlı
yordu. ilk sırada milli orduyu dağıtmak lazımdı. 

Çünkü Azerbaycan halkını mukavemet kudretinden, 
silahtan tecrid etmeden rus ordusu burada yerleşe
miyecekti. 

,Harbiye komiserliğinin emrile zabitan bütün epo
letlerini sökmüş olmasına rağmen efratta ruhu itaat 
münselib olmamış ve bolşeviklerin ermenilerle müş
tereken iki sene evvel yaptıkları fecayi her ferdin 
dımağında elim ve kanlı bir hatıra gibi kalmış olduğu 
cihetle, inzibat bozulmamış olduğundan efrad zabi
tana eskisi gibi resmiselam ifa etmekte ve gene milli 
şarkılada sokaklarcl.a dolaşmakta idiler. Ordunun in
hil;Uini maksadı asli olarak takib eden bolşevikler, 

buna kat'iyen tahammül edememişler ve silahları to
plamaya, orduyu dağıtınağa başlamışlardır. 600 mi
zraktan ibaret Karabağ süvari nl<:yı silahlarını teslim 
etmesi teklifine şiddetle rnukabile etmiş ve önünde 
muzikası ve Azerbaycan bayrağı olduğu halde soka
klarda nümayiş yapmıştır" ... 

, ... Biz irticaa rnani olmak için Azerbaycan ordusu
na tecavüz edilmernesini ileri sürdükce, onlar orduya 
aid bütün levazımı almışlar, mevki kumandanı emrin
de bulunan depoyu yağma etmişler ve bir Azerbay
can bölügü teşkil etmedikleri halde Azerbaycan ordu
sunun elbise ve melbusatı ile bir rus arnele livasi ve 
gürcü, ermeni arnele alayi teşkil etmişlerdir" ... 

, ... Ve çok geçmeden Azerbaycan hükumeti üzerine 
ettikleri tazyik neticesinde bütün Azerbaycan ordu-



sunun ll-nci ordu emrinde olduğunu resmen i!a.n et
mişlerdır" .ıoıı) 

,Azerbaycan ın sovyet usulu ilc olsa da istiklal ve te
mamiyeti hukukiye ve mülkiyesi temin" edilecekti. 
Halbuki, Rusya ile Azerbaycan arasında akdedilen bir 
mukavele bu ,istiklal"i resmen ortadan kaldırıyordu. 
Rusya tarafından Çiçerin, Azerbaycan adından bila
hare intihar eden Behbud Şahtahtinski imzasını ta
şıyan bu mukaveleye göre, Rusya ile Azerbaycanın 
askeri teşkila.t ve kumandanhkl::ırı, milli servet ve 
iktisadiyatı, harici ticareti, erzak ve teşkilatları, de
mir yol münaka1atı, deniz ve nehir yollarının idaresi, 
posta ve telgraf nezarctlerilc maliye işleri birleştiri
Jiyordu. Bu birleştirilen nezaretlere ve hususata aid 
Rusyada mevcud kanun ve nizarnlar mehanikcesine 
tatbik olunuyor, Azerbaycan komiserler heyetinde 
Rusya naınına bir komiser iştirak ediyor ki, herhangi 
bir kararı durduracak ,veto" hakkına ınaliktir.ıı0) 

Azerbaycanın ternarniyeti mülkiyesi de suikasıttan 
rnasun kalmamıştır. 1 tık Kanun 1920-da Azerbay
can Sovyet hükumeti, Rusyanın tazyikile, Nahçe
van, Karabağ ve Zenğezuru ,,kendi arzusu ile" Erıne
nistana hediye ctmeğe karar vermiş ve bunu ilfm et
miştir. 

Milli Azerbaycan hükümetile milli Gürcüstan hü
kümeti arasında mevcud olan anlaşmaya göre, kat't 
surette halli hakeıne havale olunacak Borçali erazisi 

ıuu) .,Yeni Kafkasya" - ıstanbul 1341. Yıl: II; sayı: 15; 
Hadisata bizzat iştirak etmiş olan bir Türk zabitinin rapo
runa bakılsın. 

11
") Rusya SovyC't Sosyalist Cumhuriyetinin hariciye ne

zareti ,Bülteni" yıl 1920, sayı 9-10. Moskva. 
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tereddütsüz olarak Güreüstana terkedilmiş ve eskiden 
Azerbaycan erazisinden olduğu Güreüstanca da teslim 
olunan Zakatala kazası için hakerne müracaat eyle
mek formülünü kabul etmişlerdir.*) 

Bunun üzerine Bakuya verilen muhtariyeti de ar
tırmamız lazımdır. !lk önce Bakuyu ternamile Azer
baycandan ayırmak ve doğrudan doğruya Rusyaya 
balğlamak istemişlerdi. Sovyet hukukçuları ve ikti
satçıları Bakunun Azerbaycanla hiç bir münasebatı 
olmı~'an bir şehir olduğunu isbata hala da çalışmak
tadırlar. Fakat doğrudan doğruya Bakunun Moskva
ya ilhakı bazı siyasi mülahazalarla mümkün olmayın
ca, müstevli kuvvet BakOya rus doldurmağa çalıştı. 

istanbulda mülteci bulunan beyaz ruslardan on bini 
Bakuya göçürüldü. 1 11 ) Rus istila ordusuna, bütün pro
testolara rağmen intihab hakkı verildi. Fakat gene 
rus ekseriyeti temin edilmeyince her yüz arnele ile 
asker bir, her bin köylünün rle bir mümessil vermek 
suretile yapılan Baku sovyetinde rus ekseriyeti temin 
edilmiş oldu. Bu suretle rus idaresine geçen Baku 
sovyeti, Azerbaycan içerisinde bir muhtariyet şeklini 
aldı. Baku sovyetinin bütcesi dogrudan doğruya 

Moskva'da tasdik olunur. Azerbaycan hükumeti, 
Bakü Sovyetinin faaliyetini kontrol etmek hak
kında değildir. Baku petrolundan alınan tona bir 
rublc verğinin 7011/ıı nisbeti Bakü sovyetine verilme
lidir. 

* ) Bi r sovyet haritası Zakatalayı Gürcüstan üzerinde 
çekmiştir. Gerek bu, gerekse Nahçevan ve Karabaga aid 
karar ,Müsavat" fırkasının teşebbUsleri neticesinde a ldın 

kalmıştır . 

ı u) , tzvestiya" 21.1.1937. 
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Bundan başka ,Azerneft'' adı altında mümtaz bir 
idare haline getirilen Baku neft maden ve müessese
lerinin idaresi de bilavasıta Moskvaya bağlandı. Bu 
müessesenin başında duranlar, Rusya baş mahrukat 
idaresi tarafından tayin edildi. 

Komünistler, ,Azerbaycanın şekli idaresini harici 
tesirden ari olarak toplanacak ekinçi, arnele ve asker 
şuralannın tayin edeceğine ve yalnız bu müessesenin 
salahiyettar bir kuvvei aliyeyi milliye teşkil edece
gine" söz vermişlerdi. Halbuki, yukarıda zikredilen 
ve aşağıda gösterilecek icraat hep ,revkom" denilen 
,muvakkat ihtilal komitesi" tarafından yapılıyordu. 

Komünistler siyasi fırkaların ve azalarının takib edil. 
miyeceğini, devlet idaresinin bakı kalacağını dahi 
söz vermişlerdi. 

,Kendi kanunları mucibince ancak Azerbaycanda 
mutavattin halkın intihab etmesi lazım gelen bu he
yetin mi.intahipleri ancak köylünün yüz desyatinden 
az araziye malik olanlarla arnele ve askerler olacaktı. 
Maiyetinde 20 kadar a:mele besliye bilen fabrikator
lar., zenğinler ve memurlar intihab hakkını haiz de
ğillerdir . tsterse hiç bir elinheleri olmasın, ceneral 
ri.itbesini haiz bütün askerler, valiler, mutasarnnar, 
müddeiumumller ve bütün ekabir ve memurin bir 
liste ile derhal tevkif edildi. Ellerinde para ile tahri
katta bulunmasınlar diye bir gece, kendi tabirleri 
veç;hile, yaptıkları bir ,inkilab avçılığı" ile bütün zen
ğinler ve nüfuzlu zevat da hapshaneye sevkedilmi
şlerdi. Harkes intihab neticesine sabırsızlıkla munta
zırdı. Zira ekseriyeti kahireyi haiz islamların temini 
hakimiyet edeceğille herkes kani idi. Buğünlerde 

Azerbaycanda bulunan kırmızı ordu ve donanma efra-
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dirıın intihabata iştirak edeceği rivayetleri deverana 
başladı. Bu, büyük bir galeyanı mucib oldu. Tesa
düfen BakUda bulw1an Dağıstan sovyetleri reisi Celal 
Korkmazoftan ordu ve donanına efradının hakkı in
tihabi olub olmadığı soruldu. Böyle seyyar bir kuv 
vetin kat'iyen hakkı intihabı olmadığını ve böyle bir 
şeyin icrasına imkan bulunmadığını beyan etti. üç 
gün sonra bütün aınele ınıntakaları, ordu ve donanma 
efradının intihabat için ihzaratta bulundukları gaze
telerde gözüktü. Lazım gelenlerin nazarı dikkatları 
tekı·ar celbedildi. Bütün mesaimize rağmen , ordu ve 
donanma efradı da temamen ve gayri kanuni olarak 
intihabata iştirak etti... Ve binnetice koca Azerbay
canda 50-60 bin rus arnelesinin 3,5 milyon halka te
mini galebesile bu intihab perdesi de kapandı'' ... m) 

:B'akat, burada bahsi geçen intihabat yalnız BakUya 
aittir. Bütün Azerbaycan. ölçüsünde intihabat ya
pılmadan istila kuvveti Azerbaycanı karış-karış kılıç
tan geçirecek ve taşı taş üzerinde bırakmıyacaktır. 

,İnkiabtan" bir ay geçmeden bütün Azerbaycan, 
memleketin müthiş bir istilaya maruz kaldığını acı 

bir surette derkeylemişti. Ordusunun dağıldığını, 

zabitanın, münevverlerinin, devlet ve siyaset adam
larının tevkif ve idam edildiğini, servet ve samanırun 
yağmaya gittiğini, milli ahlak ve adatınm tahkir edil
diğini, bayrağının indirilerek vatamnın Rusyaya ilhak 
edildiğini gören halk, isyan bayrağı açtı. Ordumuzun 
kuvayi h.-ülliyesi, malum olduğu üzre, garb ve cenubi 
garb ınıntakalarmda idi. isyan da oralardan başladı. 

ıız) , Yeni Kafkasya" Yıl fl. Sayı 15. Türk zabitinin ay
ni raporundan. 
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tsyanın asıl kadrosunu milli ordumuz teşkil ediyor
du. tık önce Gence kıyam etmişti. Gence isyanı ile 
beraber Terter, Ağdam, Berde, Göyçay, Şeki, Kuba, 
Lenkeran isyan bayrağı açmış ve aylarla devam eden 
bu isyanlarda ruslara mühim telefat verilmiştir.Sovyet 
menbalarının itiraflarına göre 1924 senesine kadar 
geniş rnıkyasta 54 müsellah isyan vuku bulmu.5tur. 

Gerek isyanlardan evvel, gerekse isyanlar zama
nında Azerbaycan Türkünün verdiği binlerle şehitler 
sırasında ,Müsavat" ilk kadrosunun mühim kısmını 
kurban vermiştir. ,Müsavat" parlamento fraksyanu
na ve onunla birikte yürüyen bitaraf demokrat gru
pa mensub olanların rüesasını kaybetmiştir. Yusuf-· 
beyli Nasib Bey, Dr. Hasan Bey, Mehmed Bakır Bey, 
Fethali Han ve başkaları bu cümledendir. Parlamento 
haricinde Baku ve kaza teşkilatlarına mensub olan
lardan: edebiyat tarihçimiz, muharrir ve muallim Fe
ridun Bey, muharrir Piri Mürsel-zade, ınuallim İslam 
Bey Kabul-zade, mualliın Mirza Abbas, Kasım Kasım
zade, Hüseyin Muzaffer, Dr. Refibeyli, Zarü Efendi 
ve diğerleri ilk giden ve kurşuna dizilen kurbanlar
dandır. Gene ordumuzu kuran kadro içerisinde ilk 
günlerde kurşuna dizilenler arasında 6 general, 6 mi
ralay, 3 yüzbaşı, 7 ınülazirrı vardır ki, Azerbaycan 
için son derece büyük bir itik teşkil ediyorlardı. 

Genç devletimizin çok ınuhtac olduğu idare me
ınurlarından, vali, ınutasarrıf, belediye reisi, polis mü
dürü v. s.-dcn dahi ınühim ınıktarda kurbanlar ve
rilmiştir. 

,,Müsavat" fırkası heyeti merkeziyesine ınensub 
olanlardan bir kısmı şehid düşmüş, bir kısmı da ıne
mleketi terke mecbur olmuştu. tstilaya karşı savaşta 
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esası 29 Nisan 1920-de atıl:ın hafi heyeti merkeziye 
ternamile gene ve münevver unsurların eline geçmi
şti. Bu heyeti teşkil edenlerin bir kısmı yüksek tah-
ili yeni ikmal etmiş, bir kısmı ise daha tahsilde de

vam den talebelerden ibaretti. ,Müsavat"ın çarlık de
vrindeki konspirasyon sistemi ihya edilmişti. Müthiş 
takibat ve terrora bakrnıyarak bu gene kadro, Baku 
ve etrafında, ondan sonra kazalerdaki teşkilatını ye
niden kurarak, bilhassa gençlik ve rnektepliler ara
sında arnele ve köylü içinde faaliyete geçmiştir. Gizli 
matbaa tesis olunarak istiklal devrinde çıkan , tsti
klal" gazetesi gizli surette intişara başlamıştır. ,Mü
savat" fırkasının gizli heyeti merkeziyesi 1923-de, 
istiH\.nın üçüncü yıl dönümü münasebetile neşrettiği 
bir beyannarnede diyordu ki: 

,. .. Bugün herkese ayd-ın ve açıktır ki, 27 Nisan fa
ciasi kornünistlerin her yerde çağırdıkları ve bagırdı
kları gibi Azerbaycan köylü ve işçisinin inki l abı de
ğil, sade Rusya ordusunun vahşiee istilasıdır. Yüz 
sene bundan evvel çarlık Rusyası ayni vahşetle Azer
baycanı zabtetmişti. O zaman Azerbaycan Türk hal
kı Sisyanofların kirli çizmeleri altında inliyordu. 

27 Nisan faciasi ile Azerbaycan ikinci defa olarak, 
Rusya ordusunun yeni Sisiyanofu olan Orconikidze
nin idaresi altına giriyordu. Netice her iki halde ayni 
idi. O zaman Azerbaycan Türk halkının reyi ve ira
desi kaniara garkediliyordu. Bu defa dahi muka-ides 
istiklal hakkından el çekmek istemiyen Azerbayca
nın en kıymetli oğulları Gence, Karabağ, Zakatal, 
Şernahı, Göyçay, Cevad ve başka kazalarda on binler
le kurşuna diziliyor" ... 

, ... Biliyorrnusunuz 27 Nisan faciasından sonra ne 
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kadar okumuşlarımız, çalışanlarımız, gençlerimiz, za
bitlerimiz, askerlerimiz, köylü ve işçilerimiz Hazerin 
dalgalarına kurban olmuşlardır?!. .. 

27 Nisandan sonra idamlar, hapisler son günlere 
kadar devam ediyor. Bunların hemen hepsi vatan
perver lerdir" ... 

, ... Azerbaycan Türk halkının masumane akan ka
nından fırlayan milli intibah, rus ağalığının son ka
bir taşı olacaktır. 

Ey Türk halkı! Seni azad edecek ve hoşbaht yaşa· 

tacak kanlı mübarizeye bütün kuvvenle hazn·lan; se
ni bu nıübarize halas edecektir. Azerbaycan istikla
lini bir defa kurdun, ikinci defa da kurmak hacarığı
na maliksin! Düşmanını trım. milli intibahını yükselt, 
hak seninledir. 
Yaşasın Azerbaycan istiklali! Yaşasın üç renkli 

bayrağımız! Mahvolsun rus cihanğirliği"! ıı:ı) 
Ayni 1923 senesinin 28 Mayısında gene gizli ,Mü

snvat" heyetı merkeziyesinin Azerbaycanda tab ve ne
şrettigi beyannarnede yazılıyorrlu ki: 11 ~) 

,Esaretin karanlık ve bağucu zindanları içinde ye
niden mesud günlerimizi hatırlıyoruz. Bu gün 28 Ma
yıstır. 

O 28 Mayıs ki, siyaset sahnesine müstakil bir Azer
baycan devleti çıkardı. Azerbaycan Türkünün kal
binde unutulmaz bir istiklaliyet ve hürriyet hatırası 
bıraktı. Bu gün Rusyanın istibdadı altında bütün 
varlığımız boğulur, çiğnenirken, kalbimizde o istibda
da karşı büyük bir nefret ve mübarize hissi hesliyen 

ıı :ı ) .,Yeni Kafkasya" i stanbul 1340. Yıl I, sayı 15. 
1 H) ,.Yeni Kafkasya" ıstan bul 1340, yıl I , say ı 17. 
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ve bu hissi daima tahrik eden kuvvet 28 Mayıs mu
kaddes hatırasıdır. 

28 Mayıs tarihini hatırladıkca Azerbaycan Türkle
rinin kalbinde istikliü ateşi sönmiyecektir. 

Bugün, Azerbaycan Türklerinin tarihinde açılan bü
yük bir devrin iptidasıdır. Bu günden itibaren Azer
baycan Türkleri beynelmilel siyaset sahasına atıla
rak devlet hayatı yaşamağa başlamışlardır. Azerbay
can Türklerinin kendi medeni ve milli inkişafları yo
lunda senelerce çalıştıkları bu gün, kat'i bir netice ile 
neticelenmiştir. Azerbaycan, milli, medeni ve ikti
sadi inkişafın rehni olan siyaı:i istiklalini kazanmıştır''. 

İstikhUin nasıl ve ne gibi mübarizeler neticesinde 
kazanılmış olduğunu hülasa ettikten sonra beyanna
me .,tstiklal Beyannamesinin" maddelerini tekrar ve 
ilave ediyor ki: 

,Vatandaşlar, beş sene bundan evvel istiklalimizi 
ilfm eden beyanname, Azerbaycan Türklerinin Mi
sakı Millisidir. Anadolu Türkleri Misakı Millilerini 
ilan ve bütün cihana karşı silah gücü ile müdafaa et
tiler. Bu gün Anadolu hür ve müstakildir. Büyük 
kardeşlerimiz olan Anadolu Türklerinden ibret alarar 
Azerbaycan Misakı Millisini son katre kanımıza ka .. 
dar müdafaa etmek milliyet ve namusumuz icabıdır. 

Yaşasın Azerbaycan istiklruinin timsali olan üç ren
kli bayrağımız! 

Kahrolsun Rusya hakimiyet ve esareti"! 
Her 27 Nisan, 28 Mayıs, 15 Eylıllda intişar eden bu 

beyannameler, , !stiklal"de çıkan makaleler, bilahare 
hariçten gelen , Yeni Kafkasya", tertib edilen gizli 
mekteplerdeki konfnınslar, özeklerdeki dersler isti
kliı l aşkile yanan idealist bir nesil yaratıyordu. 
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BiHı.hare Azerbaycan komünist fırkasının mesul ka
tibi bulunan o zamanın ,çeka" reisi Bağırof 1925 se
nesi nihayetlerinde vukubulan Azerbaycan komü
nist fırkasının 16-nci Baku konfransında ,Müsavat" 
fırkasının faaliyeti hakkında şu sözleri söylemişti: 115) 

,Nisan inkilabından sonra, dışarı atılmış müsavat
çılar, Azerbaycanın sovyetize edilmesinden üç gün 
geçmemiş kendi taraftarlarını, dağılmış kuvvetlerini, 
gizli özeklerini toplamak ve mümkün olursa, şura hü
kumeti aleyhine işletmek istiyorlar. Onlar o zamanki 
menşevik Güreüstanı ile münasebat yaratmak istiyor
lar, hatta hayasızlığı o dereceye yetiriyorlar ki, bizim 
askeri kıt'alarımıza dahi, gizli olarak sokulmak fikri
ne düşüyorlar. Bu kıt 'alarda özeklerini tesis etmek 
fikrile çalışıyor lar". 

Müteaddid ihtarlara rağmen , Müsavatçıların ve on
ların nüfuzu altında bulunan bir kısım...münevverl<>rin 
sovyet aleyhindeki faaliyetlerinden geri kalmadıkla
ı'ını zikrettikten sonra, Bağırof sözüne devamla di
yor ki: 

,Onlar yalnız ,Yeni Kafkasya" ile iktifa elıniyerek 
faaliyetlerini gençler içerisine ve müesseselerimize 
dahi teşmil etmek istiyorlar. Gençleri konfranslar va
sıtasile terbiye etmeğe çalışıyorlar. Bu maksatla on
lar, gençlerin terbiyesi için münasib talimat neşre
diyorlar. Bazı muallimler ve bazı münevverler, elle
rinde ,Müsavat" ruhunda tanzim edilmiş talimatna
meler olduğu halde, işlerini genişletiyorlar". 
Bağırof'w1 tasnifine göre bu ,talimat" iki türlüdür: 

115) .,Komünist" gazetesi Nr. 32, Baktı 1925. 
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Mektepmerin terbiyesile gençlerin terbiyesi. Ba
gırof, talimatın maksadını şöyle hülasa etmiştir. 

,1 - İstikla.I mefkuresinin muhkemleşmesi ; 2 -
Türklerin kurtuluş ve ittihad ı fikri; 3 --Rus istilası
na karşı nefret hissi beslemek; 4- Umumi hazırlık". 

B.ir az demagojik, bir az dağınık olan bu beyanatta 
hakikat olan cihet ,Müsavat"ın o zaman ,terbiye" 
devrini geçirmekte olduğudur. Azerbaycan istiklali, 
Kafkasya birliği ve Türk tesanüdü esası üzerine ku
rulan taktikini ,Müsavat" , bu programa sadık ve bu
nu tatbik edebilecek bir kadro yetiştirmek suretile 
takviye etmeği düşünüyordu. Bağırofun ,,talimat" 
dediği şey ,,Müsavat'' fırkası merkezi yanındaki gi
zli yüksek siyasi mektebin programı idi. Bu program 
1923 tevkifatı esnasında ele geçmişti. Bu tevkifat hak
kında o zamanki hükumet reisi Musabekof 1923-ün 
Teşrinisani sonlarında içtima eden Azerbaycan so
vyetler kongresinde dahi beyanatta bulunmuştu. Mu
sabekofun bu beyanatma göre: 

,Müsavatçılar sovyet hükumetini yıkmak için ça
lışıyorlar. Bu maksatla teşkilatlarını genişletiyorlar. 
Fakat, hükumet bu teşebbüsü haber almış, rüesayı 
yakalamış ve kendilerinden bir daha sovyet aleyhinde 
çalışmıyacaklarına aid söz alarak kendilerini tahliye 
etmiştir. Halbuki sonra Müsavatçılar arasında tekrar 
bir hareket ve faaliyet olduğu sezilmiş ve keşfolunan 
gizli bir matbaada hükUmet alı:>yhinde bir gazete ta
bedilmekte olduğu anlaşılmıştır". 110

) 

Bunun üzerine yapılan umumi bir tevkifat ile ııMü

savatçılar" yeniden çeka badrumiarına doldurulmu
ştu. Musabekofun işaret ettiği birinci hapisler 1923-ün 

116) ,,Yeni Kafkasya" 1340, Yil I, sayı 10. 
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Haziranında vaki olmuştu. Türkiye, İran ve Avrupa 
matbuatında dahi aylarla bahsi geçen bu hapisler es
nasında ,Müsavatçılar"dan ,Müsavat" partisinden 
istifa edib bolşevik platformunu kabul etmeyi ve so
vyet istilası aleyhinde çalışanları Türk milletinin düş
manı ilan etmeği taleb ediyorlardı. Kirof ile Mirza 
Davud Hüseynofun iştirakile vukubulan bu müza
kereler aylarla sürmüşse de bir netice vermemiş ve 
nihayet yalnız ,.Müsavat"dan istifa edilerek fırkanın 
dağıldığını ilan etmek teklif olunmuşsa da Müsavat
çı lar bu teklifi de reddetmişlerdir. Buna bakmıyarak 
Müsavatçılar daha çekada iken sovyet gazeteleri ve 
Rusya telgraf ajansı onlar namına, ,Müsavat"dan isti
fa edıb fırkanın dağıldığına dair sahta bir beyanname 
neşrettiler. Heyeti merkeziye gerek ,tstiklal"da, ge
rekse ayrıca bir beyanname ile bu sahtakarJığı pro
testo etmiş ve ,Müsavat" fırkasının faaliyette devam 
deceğini bildirmişti. 

,Müsavat" fırkasının heyeti merkeziyesi gizli fa
aliyete başlar başlaınaz, Moskvada sürğün bulunan 
fırka lideri Resul-zade Mehmed Emin Beyin Avru
pnya firarını temine karar vermiş ve uzun faaliyet 
ve hazırlıktan sonra Emin Bey Avrupaya kaçını:;; , !s
tanbulda milli neşriyat tesisine girişmişti. Moskva 
hariçteki ,Müsavat" faaliyetinin dahilde hiç bir isti
nadgahı olmadığını göstermek maksadiledir ki yuka
rıdaki hareketi yapmıştı. Fakat ayni yılın Teşriniev
velinde keşfolunan ,Müsavat" matbaası ve o matha
ada tab'olunmakta olan ,!stiklal" gazetesi bolşevi

klerin plfmını suya düşürmüş, ,Müsavat"ın hali fa
;:ı liyette bulunduğu hakkında umumi bir nümayiş ro
lunu oynamıştı. 
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,Müsavat" fırkasının mernaliki ecnebiye bürosu bu 
rnünasebetle neşrettiği ayrıca bir beyannarnede di
yordu ki: . 

,Moskvadan ecnebi gazetelerine in'ikas eden bir tel
grafta ,Müsavat" fırkası heyeti merkeziyesinin so
vyet büktımetini tanıdığına aid bir beyanname ne
-şreylediği haber veriliyor. Bu habere göre, komünist 
fırkasının 12-nci kongresinde milliyet meselesine aid 
ittihaz olunan rnukarreratm arnalı rnilliyeyi ternamile 
tatmin eylediğini kaydle, ,Müsavat" fırkası dalıilde 
ve hariçte bulunub da Azerbaycan şura hükumeti 
aleyhine mücadele edenleri Türk milletinin düşmanı 
diye ilim ediyormuş. Her nevi hürriyet ve masuni
yeti şahsiyeden mahrum bulunan Rusyada, komüni
stler kendi muhalifleri hakkında bir takım müfettina
ne usuller tatbik ediyorlar ki, bu usullerden birisi de 
muhalifleri narnma beyannarneler tasni eylemekten 
ibarettir. Moskvadan gelen salüfülzikir telgraf dahi 
böyle bir şeyi iş'ar etmektedir. Bununla, komünistler 
hem Azerbaycan halkı üz,erine kendilerince matlub 
bir tesir icra etmek, hem de milliyetperverliği temsil 
eden bir fırkanın kendilerini tanıması şayiasile tersini 
mevki ettikleri hakkında hariçte, bir kanaat hüsule 
getirmek istemişlerdir. ,Müsavat" fırkasının hariç
teki bürosu, işbu sanieyi kernali nefretle ve istikrahla 
tekzib ederek Azerbaycan erazisi dahilinde bir tek 
rus neferi bakı kalıncaya kadar, hakimiyeti milliye 
esası mukaddesine müpteni istiklali siyasiden iba
ret olan davasından, ,Müsavat" fırkasının bir an 
için olsun vaz geçmiyeceğini ve mevhum bir takım 
rnukadderatla avunarak Azerbaycan halkının huku-
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ku tabiiyesini çizmeleri altında çiğneyen müstevJi bir 
kuvveti kat'iyen affedemiyeceğini, bütün cihana kar
şı ilan eder" .117) 

Sahtekarlıklar büyük bir tesir icra etsin diye, ken
dileri hapiste iken imzalarını beyanname altına attı
kla rı iki Müsavatçıyı ,İzvestiya" gazetesinde, 8 kişi 
ha linde göstermişlerdi. 

Fakat, Musabekofun kaydettiği gibi ve gazete kes
folunduktan sonra Müsavatçıların umumi tevkifleri, 
çekadaki işğenceler, buna karşı yapılan açlık grevi, 
Müsavatçıların Şimal Denizindeki Solofki menfasına 
sürülmeleri, Müsavatçıların gösterdikleri yüksek ka
hramanlıklar ve verdikleri kurbanlar, ,Müsavat" fır
kasının tarihine yeni şanlı sahifeler ilave etti. 

, ... Bu gibi cehennem a?.aplarına dayanamadıkla

rındandır ki gene emelperverler ,açlık grevi" ilan ey
lemişlerdir. üç defa tekerrür eden ,açlık" neticesin
de mahbuslara (Murman) sahiline nefyledilecekleri 
ilfm olunduğu zaman, zavallılar pek çok sevinmişler
dir. Bahri Müncemidi Şimali sahillerinde bulunan 
Murmanın bir cenub genci için muhakkak bir ijlüm 
ve verem yatağı olduğu nazarı dikkat ve teemmüle 
alınırsa, buraya sürl.ileceği haberile ~ad olanların ne 
gibi azaplara mütehammil oldukları artık tasavvur 
olunsun. Bu kadar ınezalim, işğence ve vahşete kar
şı köğüs geren, mukaddes ideal ve muazzez türklük 
namına, şanlı istiklal yoluna vakfı can eden bu gayyur 
gençler granitten bir taş gibi durmuş, isbatı metanet 
eyleıniş, bu gibi şerait dahilinde sorulan suallere ce
vab vermeği kendilerine zill addederek, ihtilal namı-

117) ,.Yeni Kafkasya•· 1339, Yll I, sayı 1. 
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ua hareket eden bu cellatların vicdansız insanla!:' ol
duğunu yüzlerine vurmuş. kendilerini tahkir eyl(:ıni
şlerdir". u ş ) 

Bağırofun, ,Müsavat" fırkasının faaliyeti ve takti
ki hakkında izahat verdiği Azerbaycan komünist fır
kasının 16-nci Baku kongresinde mekteb, maarıf, ede
biyat, san'at v. s. sahalardaki milliyet hareketine, mü
nevverlerin pozisyonuna, komünist fırkasının içinde 
ve dışındaki muhalifetiere hususi ehemmiyet veril
mişti. Münaevverleri, sovyet rejimine muhalif ve bi
taraf olmak üzre ikiye ayıran hatipler, komünist fır
kası içerisinde Türk milliyetçiliği yapan bir Riza-zade 
grupunun da mevcudiyetini itiraf etmişlerdi ve bü
tün vaziyetin ihdas edilmesinde ,Müsavat" fırkasını 
ittiham etmiş ve Ruhuilah Ahundofun teklifi ile ,,Mü
savat"ı amansızca ezmeği kararlaştırmışlardı. Bu, 
1925-in nihayetlerinde idi. Bağırof gizli çalıcşan ,Mü
savat" teşkilatma mensub 4 kişinin mahbus bulundu
ğunu kaydetmişti. Bu kongreyi takib eden 1926 ve 
1927 senelerinde ,Müsavat"a karşı terror bütün şid
detile devam etmiştir. Bu yıllarda Baku, Gence, Ka
rabağ ve Nahçevan hapishaneleri münevver milliyet
çilerle dolu bulunuyordu. 

,Bundan üç sene evvel haps olunub da şimalin souk 
vilayetlerinden Solofki adasına ve diğer hücra kôşe
lere sevkolunan Müsavatçılardan on ikisi Baku çe
kasına naklolunmuş; bunlardan bir kısmı tahliye edil
miş, diğer kısmının da tahliyesi beklenilmektedir. 
Menfadan avdet edenlerdefl bir çoğu verem hastalı
ğına tutulmuş ve sıhhatca hırpalanmışlardır. Bir ta-

ı tS) ,Yeni Kafkasya" 1340, yıl I, sayı 20. 
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raftan üç-dört sene evvel nefyi ve tazib olunan maz
lumlar Solofkiden Baku çekasma avdet ve kısmen de 
azad edildikleri halde, nefyi ve tazib seferine çıkarıl

mak için yeni mahbus kafileleri ihzar olunmakta, Ba
ku çekası Müsavatçılar ve alelumum milliyetçilerl0 
dolmaktadır. Geçen Marttan itibaren (1926) çeka ta
rafından zaman-zaman tekerrür eden hapisler neti
cesinde bir çok Türk münevver idealistleri, sovyet 
idare<>i aleyhinde tertibat almak ittihamile, içeriy 
alınmış, enva aksarnı işğenceye maruz kalmışlardır. 
Martta, Haziranda, Ağuslosda ve nihayet Bakudaki kO·· 
münist kongrasının Müsavatçılar aleyhinde icra etti
ği gürültülü nümayişin arifesinde (Kanunuevvelue) 
tutulan Azeri Türk münevverlerinin sayı yüzlerle sa
yılır. Bunlardan yalnız silki askeriye mensub olan
ları 250-ye baliğdir" ... 

, ... Bu mahpuslardan bir kısmı 6-ıncı def'adır ki. 
hapsolunuyorlar. Bir kısmı da bir seneden fazladır 
mevkuf oldukları halde, ne için hapsolunduklarınl 
bilmiyorlar. Dahiliye komiseri ve Azerbaycan ,çeka"
sının reisi Bağırofun, söylediği nutuktan anlaşıldığı 
veçhile, bu adamlar ,Müsavat" teşkilatı nam ve he
sabına çalışmak ve sovyet hükumetini içinden patlat
mak töhmetile ittiham olunuyorlar. Fakat bu kadar 
ağır töhmet altında bulunan bu zavallılara kendileri
ni sovyet mahkemesi huzurunda olsun müdafaa et
mek imkanı bile verilmiyor. Mevkuflar arasında ka
zalardan getirilmiş köylüler olduğu gibi, arneleler da
hi çoktur. Azeri Türk münevverini hapsetmek için 
,çeka" adeta behane arıyor. Mesela, ,Müsavat" fır
kasının lideri Resul-zade Mehmed .Emin Beyin geçen
lerde merhum olan pederinin teşyi cenazesine iştirak 
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eden bazı münevverler az müşkülata uğramadı
lar".110) 

1928 senesinin Eyltıl iptidalarında Azerbaycan ko
münist fırkasının Baku teşkilatı geniş içtimaında ge
ne ,Müsavat' la mücadele meselesi müzakere olunu
yordu".120) 
Azerbaycanın devlet müesseselerinde, komiserlik· 

lerde, üniversitede, yüksek mühendis mektebinde, 
arnele fakultesinde, komünist fırka mektebinde, hatta 
genç komünistler birliğinde Türklerle gayri Türkle
rin iki cephe olarak milliyet mücadelesinde buhmdu
kları hakkında etraflı malumatveren Mirzoyan, Türk 
işçilerinin milliyet ,hastalığına" tutulmuş olduklarını 
ilave ettikten sonra komünist fırkası içerisinde yeni 
muhalefetten bahsetmiştir. Milli eğintici olan bu mu
halefet Azerbaycanın siyasi, iktisadi ve mali isiikiiili 
fikrini ileri sürmekte imiş. Mirzayana göre, böyle 
talepler ileri süren Azerbaycan komünistleri ,Müsa· 
vat" fırkasınm talimatile hareket ediyorlar. Bunlar 
ayni zamanda Azerbaycana olan rus muhaciretini da
hi durdurmak ve ona mani olmak istiyorlar. Mir
zayan çare olmak üzre şunları teklif etmişti: 

,Bu münasebetle biz, Müsavatçıla-ra karşı savaşı
mızJ şiddetlendirmeliyiz. Malum şeydir ki, bütün bu 
milliyetçilik fikir ve arzularını tahrik eden ideolog 
,Müsavat" fırkasıdır. Ona göre biz bilhassa ,Mü:-avat" 
ile mücadele etmeliyiz. Ve baş düşmanın ,Müsavat" 
olduğunu bütün proleiar sınfına bildirmeliyiz. Kon-

119) ,Yeni Kafkasya" 1927 Nisan, yıl IV sayı 13. , Azer
baycanda terror" unvanlİ Baküdan gönderilen makaleye· 
bakılsın. 

120) ,,Zarya Vostoka" gazetesi ll Eylul 1928, Tiflis. 
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kret ve aydın misallarla biz ,.Müsavat"m ihtilal aleyh~ 
tarlığını meydana çıkarmalıyız. Başlıca düşmanmuz 

olan bu fırkayı ideoloji ve harsi cephelerde amansızca 
mahvetmeliyiz" ... 

Bu beyanatı bütün Azerbaycan mıkyasında bir .,te
mizleme" ve tarama takib etmişti. Yüzlerle Müsa
vatçılar mekteplerden , müesscselerden, ordudan atı

larak zindalara dolduruluyor ve Solofkiye sevkolu
nuyordu. 

,Müsavat" fırkasına mcnsub idealist gençlerin 
Azerbaycan, Tiflis ve Moskva hapishanelerindeki ce
saret ve metanetleri dillerde dastan olduğu gibi şima
lin buzlu cehenneminde gösterdikleri kahramanlıkları 
da maruftur. Bu hususta, o cehennemden dönen kah
ramanların hudud haricine çıkarak neşrettikleri ha
tıra 1 ~ 1 ) ve raporlardan başka bazi bitaraf müşahitler 
dahi tenvir etmektedir. Solofki sürğünü ve oradaki 
Müsavatçıların açlık grevleri ve zülme mukaveme
tleri hakkında Avrupa matbuatında hatıratını neşre
den ilk ecnebi müşahid Hindli Said namında birisi 
idi. Sürğündeki Müsavatçılarm yaşadıkları hayat ve 
gösterdikleri yüksek cesaret ve metanet hakkında en 
son malumatı Kiselyov- Gromof adında bir rusun 
1936-da Şanghayda neşrettiği kitabında buluyoruz. 
Eser sahibi rustur ve yıllarla Solofki mentalerindeki 
karargahlardan birinde müdürlük yapmış, Müsavat
çılarla bizzat temasta bulunmuştur. Ve ,kendisini, 
Rusyayi bolşevik vahşetinden kurtarmak mücadel-

121) B. E. Ağa-oğlu - ,Solofkide gördüklerim"- , Bil
diriş" gazetesi - Ağustos-Eylül-Birinci Teşrin-tkinci Teş

rin ayları 1930. Sayı 2- 15. istanbul. 
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esine vermek için" kaçmıştır. ,SSSR-de ölüm karar~ 
gahları" başlığını taşıyan büyük eserinde müelli f, 
,Mücadele edenler" faslında şu malumatı vermekte
dir: 

,Solorki sürğünündeki ma h buslar kendilerini nasıl 
tuluyorlar? Kendilerine reva görülen mezalim ve 
hakarete nasıl mukavemet ediyorlar? Her şeye tabi 
olub da boyuomu egiyorlar? Mukavemet mi göste
riyorlar? Yoksa aktiv surette mücadele mi ediyorlar? 
Mahbusların büyük bir çokluğu için boyun eğmek 
tipik bir haleti ruhiyedir. Rus, sabırlı ve müteham
rnildir". 

Böyle olmaka beraber müellif, rus olmıyanların ha
yatına dair bu sabır ve tahammül cephesini yaran ba
zı hadiseler ve vak'alar kaydediyar ki, ,passiv müca
dele" dediği bunlar arasında Müsavatçıların ilfm e t
tikleri açlık grevi , müstesna bir mevki tutmaktadır" . 

Adolf nam birinin faciasından sonra, hafızasında 
kuvvetle yerleşen hadiseyi müellif böyle anlatıyor: 

,İkinci unutulmaz mücadele hadisesi Müsavatçıla
rın, yani milli Azerbaycan partisi azalarının ilan et
tikleri açlık grevidir. Bu grev, Müsavatçıların ağı r 
hizmetlerde çalıştırılması yüzünden çıktı idi. Müsa
vatçılar kendi ihtisaslanna göre çalıştırılmalarını iste
diler. - ,Biz size ihtisasımza göre iş veririz! Ovsen
koda ~' ) bir çok mütabassıslere ihtiyac vardır. Ora
da Gusenko (zülmü ile maruf bir gardiyanın adıdır) 
sizi kütük yarmak ihtisasırıa ögretir" diye çekistler 
kendilerini alaya koydular._ Gecenin birinde, Müsa-

*) Ovsenko, mukavemet gösteren mahbusları daha ağır 
cezalara çarptırmak için ayrılmış bir karargahdır. 
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vatçıların bulunduğu 7-nci bölüğe on sürütme yanaş
dı. Bölük kumandanı çekistlerin yardımile elleri ve 
ayakları bağlanmış Müsavatçıları el üstünde götüre
rek sürütmelere yatırdılar ve üstlerini alaila örterek 
Kremlin dedikleri karargahtan çıkardılar. Kremlin 
dışarısında onları çekist-gardiyanlar karşılıyarak uza
klara- Ovsenkoya- götürdüler. Ovsenkoya 22 kilome
tro yol vardır. Fakat Müsavatçıları bir buçuk kilo
metro götürdülden sonra ormana girildi ve burada 
işğence başladı. - ,Ey sizi şöyle böyleler ... bilğiç ol
dunuz, öyle mi? ... Açlık ilan etmeği mi öğrendiniz? ... 
Biz size açlık nedir anlatırız, haydı, sürütıneden kal
kınız" ... 

,Kalkmak isteyince çekistler tüfenk dipçeği ile vu
ruyorlardı; döve-döve yol kestiriyorlardı. ,Müsavat
çılar nihayet Osenkoya geldiler. Bana rica ettiler ki, 
kendilerine bu gün muhlet vereyim, rahat etsinler. 
,Açlıktan sonra zayifiz" diyorlardı. Ricalarını dinle
rnedim ve hemen ormana agaç kesrneğe yolladım" 
diye Gusenko müfettişliğe rapor veriyordu. 

Açlık neticesinde Müsavatçılardan bir kısmı Ovsen
koda öldü. 15-i ise Kond adasına gönderildi. Bu ada
ya ise artık işe yararnıyan mahbuslar gönderiliyor. 
Burası mezara açılmış bir kapıdır". 

Kiselyov, bize sade isimleri meçhul kahramanlar
dan değil, Ağayef Cihanğir adında Azerbaycanlı bir 
doktordan da bahsediyor. 

Dr. Cihanğir Kond adasında ,hastahane" müdtirü 
jmiş. Fakat 1929- 1930 senelerinde tifodan ölmüştür. 
Müellif diyor ki: ,Bu, son derece hassas ve iyi kalb 
taşıyan adam, Kond adasının yegane doktoru idi. O, 
kendisile derd dökebildiğim biricik adamdı. Kond 
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adasına onu ,mahvolmak" için göndermişlerdi, çün~ 
kü o, Solofkide Müsavatçıların açlık grevine iştirak 
etmişti. Onunla beraber buraya ll Müsavatçı dahi 
gönderilmişti. Bunların 1929- 1930-da ölüb-ölmedi
klerini bilmiyorum. Her halde onların Kond adasın
dan dönecekleri kat'iyen mümkün değilclir" ... 122) 

Bütün bunlar, bütün sovyetlerin askeri komünizm 
devrine nisbeten bir az rahat nefes alan ,N ep" devrin
de vukubuluyordu. Malum olduğu üzre bu devri, taşı 
taş üzerinde bırakınıyan koliektivize devri takib et
miştir. Askeri komünizm devrinde köylünün passiv 
mukavemeti neticesinde vücude gelen umumi kıtlık 
ve açlık, sovyet hükumetini muvakkat bir zaman için 
tam komünizmden ric 'ata mecbur etmiş ve mülkedar
lardan müsadere edilmiş olan emlak , muvakkat bir 
zaman için" köylünün mülkiyetine verilmiş ve bu 
suretle teessüs eden ,Nep" devrinin ufak mülkiyet 
rejimi kurulmuştu. Moskva şimdi bu ,teneffüs devri
ne" de nihayet vererek ufak mülkiyetleri ve serbest 
teşebbüsleri de aradan kaldırıyor, köylüyü koll ktiv 
ziraat teşkilatlarına dolduruyordu. ,Müsavat"ın yıl

laradan beridir söylediği ve yazdığı şeyler, birer 
hakikat olmuştu. ,,Müsavat", feodalite rejimine ni
hayet vererek bullin toprakları çalışan köylü ara
sında taksim edecek ve bu toprak köylünün mül
kiyetine verilecekti. , Nep" devrinde, demek olur ki, 
sovyet hükumeti ,Müsavat"ın toprak siyasetini ka
bul etmişti. Halbuki komünizmin asıl gayesi bu değildi. 

Onun için de ,Müsavat" daima bu cihete dikkatı eel~ 

J2!!) Kiselyov- Gromov - , Lageri smerti v SSSR" -
Şanghay 1936. 
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bederek Nepin geçici bir teneffüs devri olduğunu 
her fırsatta kabarımağa çalışıyordu. 

Kollektivize devrini Azeri köylüsü elde silah ola
rak karşılamıştı. Bu suretle 1929-den ta 1932 nihaye
tlerine kadar devam eden müsellah bir savaş başla
mıştı. Azerbaycan köylüsü bu savaşını ,Müsavat" 
bayrağı altında yürütüyordu. 

,Müsavat "fırkası köylüye hitaben neşrettiği bir 
beyannamesinde mücadel<:>nin içtimai sınıfi degil 
siyasi ve milli oldugunu kaydediyor, milli istik
lal v~ demokratik cumhuriyet ve bu cumhuriye
tin esas vasfını teşkil eden şahsi hürriyet ve 
ferdi teşebbüs olmadan köylünün mülkiyetini ve hür
r iyetini muhafaza etmesi imkan haricinde olacağını 
söyliyen bu beyanname, Azeri halkını her şeyden ev
vel , her şeyin fevkinde bu hakları koruyacak milli 
istiklal ve milli hakimiyet bayrağı altında çarpışmaga 
davet ediyordu. 

,,Müsavat"ın bu daveti hemen eşitilmiş ve bütün 
mücadele ,Müsavat" fırkasının şiarları altında yürü
tülmüştür. Geniş halk kitlesinin, emekçi, köylü züm
r esinin şuurlanmasında ve asıl milli imanı ve milli 
vicdanı bulmasında büyük terbiyevi ehemmiyeti olan 
bu çağrışları, bolşevikler çekalarla ve sahta beyan
namelerle, işğencelerle boğamazlardı. Onlar bütün 
kuvvetlerini seferber hale getirerek boş yere ve ma
nasızca ,Müsavat"ın istiklalçı olmadığını isbata çalı
şıyorlardı.12~) 

123 ) ,Komünist" 10 Nisan 1930, sayı 80 Bakü. A. Rayev
skinin makalesi. 
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Bolşevikler yazıyorlarm ki: 
,Köy iktisadiyatını sosyalizm esası üzerine kurmak 

için icra ettiğimiz tatbikat köylülerin burjua-koluço
mak tabakalarının müthiş mukavemetile karşılaşmı
ştır. Köylülerin bu mukavemetini idare eden Müsa
vatçılardır. Kendi sovyet aleyhtarı çıkışlarında Mü
savatçılar bütün Türk milletinin narnma konuşarak 
kendilerini halkseven gösteriyorlar. Bunu isbat için 
1919- 1920 senelerinde Azerbaycanı idare ettikleri 
zaman yürüttükleri siyasete müracaat ediyorlar" ... 1 ~ 1 ) 

Bolşevikler, ,Müsavat"m köylüye toprak ve arne
leye de 8 saatlık iş günü vad'eden bir programa ma
lik olduklarını inkar etmiyorlar, fakat, ,Müsavat" 
bunu mülkedarların ve fabrikatarların faydasını dü
şünerek yapmıyormuş.m) 

Hatta milliyetçi olan ,Müsavat", milliyetci bile de
ğilmiş. ,Müsavat" Azerbaycanı Türkiye ve tran'a ilhak 
etmek istiyormuş. Halbuki İranda da, Türkiyede de 
müthiş asirolasyon siyaseti hakim imiş. ,Mesela tran
da 2.500.000 Türk var ki, hakim sınıflar bu milletin 
varlığını inkar ediyor".1:!0 ) Bütün bu asabi ve man
tıksız saçmalar ,Müsavat"ın manevi nüfuzu karşısın
da duyulan korkudan ileri geliyordu. Bunu resmi 
komünist kongrelerinde söylenen nutuklarda dahi gö
rüyoruz. 1930 senesinin Mayıs ayı sonlarında Azer
baycan komünist fırkasının 10-ncu Kurultayı, Hazi-

12~) , Bakinski Raboci" ı 7 Niı:an 1930, sayı 87. A. Ante
pelyanın mekalesi. 

126) , Bakinski Raboçi" 1930 Nisan 21, sayı 90, ,Müsavat 
köylilye ve arneleye neler vadediyordu"? mekalesi. 

1:.!6) ,Bakinski Raboçi" 1930, sayı 104. t. Vardinin me
kalesi. 
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ran ortalarında ise Maverayi Kafkasya komünist teş
kilatlarının ortak kongreleri vukubulmuştu. Gerek 
bu kongrelerde, gerekse Haziranın sonunda Moskva
da açılan bütün sovyetler komünist fırkasının 16-nci 
kongresinde Azerbaycan isyanlarına ve ,Müsavat" 
fırkasının faaliyetine çok yer ayrılmıştır. Azerbaycan 
komünist fırkasının o zamanki reisi Gikalo, Maverayi 
Kafkasya komünist teşkilatları kongresinde, ,Müsa
vat" fırkasının çok kuvvetlenmiş olduğundan ve köy
lü hareketini idare, sevk ve tanzim eden kuvvetin 
,Müsavat" olduğundan bahisle ,Müsavat"a karşı pek 
~iddetli tedbirler almak lazım geldiğini kaydettikten 
sonra demişti ki: 

,Ben meseleyi böyle vazediyorum: ,Müsavat" fır

kasının hükumet teşkil ettiği, Azerbaycan köylüsü ile 
mücadele eylediği ve Baku arnelesini istihza ettiği 

deviriere aid vesikalar nerdedir? ,Müsavat"a karşı 
ideoloji mücadelesi yürütmek için bu vesikalara ihti
yac vardır. Fakat siz, ,Müsavat"ı lekeliye bilecek hiç 
bir vesika bulamazsınız. ,Müsavat"ın gördüğü işleri 

ifşa edecek bir vesika bile meydanda yoktuıı". 127 ) 

Azerbaycan komünist fırkasının 10-ncu kurultay
ında ise Dadaş Bünyad-zade ,.köylü hareketini idare 
eden Müsavatçıların tevkif edilmiş olduklarını" söy
lemiştir. 

Biri ötekinden daha müthiş ve daha vahşiyane olan 
bu tevkifat, sürğün ve idamlar esnasında ,Müsavat" 
saya ve hesaba gelmiyen kurbanlar vermiştir. Listesi 
büyük bir kitab teşkil edecek kadar büyük olan bu 
kurbanlar arasında münevver gencliğimizin en kıy-

J:!ö) ,Bakinski Raboçi" 19 Haziran 1930. Sayı 138. 
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metli ve en yüksek milliyetçi zümresine mensub olan
lar büyük bir yekıin teşkil ederler. 

1925 senesi 28 Nisan sayısında Bakudaki ,Komü
nist" gazetesi ,Müsavat"ın bir karikatürünü neşret
mişti. Bu karikatüre göre ,Müsavat" ölmüş, çürümüş, 
yalnız kuru kemikleri kalmıştır. Vücudundan yalnız 
kuru kemikler kalan ,Müsavat"a karşı ayni yılın ni
hayetlerinde ve sonraki yıllarda, 1928 ve İ930-da açı
lan seferlerin tafsilatını da gene ayni gazeteden alı
yoruz. 1936-de Maverayi Kafkasya komünist teşkila
tları katibi Beriya, ,Müsavat" fırkasının artık temaw 
mile meydandan kalkmış oduğunu ilan ediyordu. 128) 

İki ay sonra ayni Beriya bunun aksini iddia etmiş 
ve Azerbaycanda Müsavatçıların harekete geçtiklerini 
ve bir çok Azerbaycan komünistlerinin de Müsavat
çılar tesiri altında buluı1duklarmı yazmıştır.129 ) 

Nihayet, Moskvada cereyan eden Radek-Piyatakof 
muhakemesinde, Kafkasya Troskiçilerinin Azerbay
canda gizli ,Müsavat" fırkasile alakaya girmiş oldukla
rı zikrolundu. Bu provakatorca işareti müteakib Azer
baycanda ,Müsavat"a karşı yeni sefer başladı. Bütün 
yüksek ve orta mekteperin, maarif vekaletinin, ede
biyat cemiyetinin, neşriyat idaresinin, Rusya ilim 
akademisi Azerbaycan şubesinin, kaza maarif idare
lerinin hep ,,Müsavatçılar" ve onlara satılmış ,milli 
eğintiçiler" elinde olduğu anlaşıldı. Bu müesseseler
de ,temizleme" yapıldı. Başında İcraiye komitesi rei
si Dr. Sultan Mecid Efendi-zade, Ruhuilah Ahundof, 

ı!!R) .,Pravda" 12 Haziran 19i16. ,.Zarya Vostoka" 15 Ha
ziran 1936. 

129 ) .,Pravda" 19 Ağustos 1936. 
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Tagı Şahbazi, Ali Nazun, Ali Kerim, Talıblı, Zeynallf, 
Prof. Hasanbeyli, Prof. Veli Huluflu, Prof. Çoban
zade, Prof. Demirci-zade, ve başkaları duran bu ,.milli
eğintiçilik" hareketi Azerbaycanı SSSR-den kopar
mak istiyormuş. Ayni zamanda ,içi sosyalizm, yüzü 
milli kültür" şiarına karşı ,}çi de, yüzü de milli kül
tür" şiarını vazetmişler imiş. Bunlar İnilli kültür 
sahasında türkçülük yapıyormuşlar ve Azerbaycanı 
rus proletaryatının tahakkümünden kurtarınağa ka
rar vermişler imiş. Ve şüphe yoktur ki , bütün bu fa
aliyetlerinde ,Müsavat"tan direktiv ve ilham almak
tadır]ar. 130) Rustan başka hitab edeceği bir muhit 
bulınıyan Azerbaycan komünist fırkasının organı 

,Müsavat"ın suçlarını şöyle sayıyor: 

,1 - ,Müsavat" 1918-de gürcü menşevikleri ve 
ermeni taşnakları ile birlikte Maverayi Kafkasyayİ 
Rusyadan ayırmıştır. 

2 - ,Müsavat", Baku sovyet hükumetini mahvet
mek için 1918-de Türkiye ile Almanyanın ordularını 
yardıma çağırmıştır". 

Yani öyle bir vaziyet gene tekerrür edebilir ve 
Azerbaycan Rusyadan koparıla bilir, diye bilhassa rus 
,prole>taryatının" imperyalist iştihaları tahrik edil
mektedir. 

1937-nin Martında Bakılda devam eden Azerbay
can sovyetlerinin 9-ncu Kurultayında komiserler he
yeti reisi Hüseyin Rahmanof da ayni sözleri söylemiş 
ve ,hüyük rus halkına derin ve samimi muhabbetten" 
bahsetmiştir . 131 ) 

ı~o) ,Komünist" 26 Nisan 1!:!37. 
131) , Komünist" 14 Mart 1937. 
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Başka istinad edecek kuvvet yoktur. Azerbaycan 
halkı ve Azerbaycan münevverleri, hatta Azerbaycan 
muhalif komünistleri bile ,Müsavat" prensiplerine 
dört elle sarılmıştır: Komünist fırkasının yegane day
ağı rus işgal ordusudur. Fakat bu ordu ve kızıl işğen
ce makineleri 17 yıldır öldüremedikleri milli hareketi 
bundan sonra da öldüremiyeceklerdir. Azerbaycan 
istiklal bayrağı ,Müsavat" fırkasının elinde kalmak
ta devam ediyor. Bu bayrakla ,,Müsavat", şanlı sava
şmda devam edecek, üç renkli istiklal bayrağını gene 
vatan ufuklarında yükseltrneğe muvaffak olacaktır. 
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X 

Muhacirette .. Müsavatn 

Düşman istilasına uğramış yurdunu kurtarmak, 
hürriyet ve istiklalini kaytarmak için yaptığı şanlı 

savaşta her millet kahramanlar, fedailer, mücahitler, 
şehitler ve mazlumlarla yan yana bir de siyasi mu
llaciret yaratır. 

Milli imanı sağlam ve bu imanın doğurduğu milli 
teşkilatı kuvvetli olan milletierin hayatında, bu siyasi 
muhaciretin rolu büyük, hatta ekseren halledici olu
yor. 

Gerek ondokuzuncu asır müddetince kurulan yeni 
milli devletlerin, gerekse harpten sonra meydana ge
len Lehistan, Çekoslovakya ve diğerlerinin tarihi, bu 
id dean ın canlı bir delilidir. 

Lehistan siyasi muhacirlerinin muhtelif memleke
tlerde ve muhtelif sahelerde gösterdiği milli faaliyet 
ve yaptığı muhtelif teşkilittlar, bugünkü Lehistanın 
yeniden dırilmesinde başlıca amil olmuştur. 

Çekoslovakya istiklali, muhacirette ilan edilmiş ve 
ilk Çekoslovakya hükumeti orada kurulmuştu. Mem
leketlerini ternamile kaybeden Sırbıstanla Belçika, 
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ümitten düşmemiş, savaşlarında israr ederek maksa
tlerine ermişlerdir. 

Bugünkü Balkan devletlerinin hemen hepsinin mil
li istiklal hareketi hariçte kurulmuş ve muhaciret
teki milli teşkilatlar tarafından idare edilmiştir. Bu
gün rus esiri milletterin hemen hepsi muhacirette 
milli hükumete, milli merkeze veya milli korniteye 
malil~ bulunup muhaciretleri hep bu teşkilatlar etra
fında birleşiyor ve bu suretle muhtelif memleketler
de, muhtelif sahelerde milli faaliyetlerini devam et
tiriyorlar. 

Azerbaycan ve azerbaycan siyasi muhacireti dahi 
bu milletler sırasında mühim bir yer işğal ediyor. Ve 
bu muhaciret de ilk muhaciret değildir. 

Azerbaycanın kendisine mahsus bir istiklal savaşı 
tarihi mevcut olduğu gibi, bir muhaciret tarihi de 
vardır. 

Daha azerbaycan hanlıklarının Rusya tarafından 
istilası neticesinde, 19-cu asrın başlarında bir azer
baycan siyasi muhacireti meydana gelmişti. Bilhassa 
!rana ve Türkiyeye hicret eden bu zümre, memleketin 
istihlasi için Rusya aleyhine olan her fırsattan istifa
cleye çalışmışlardır. 

Gence, Şeki, Şirvan, Baku, Kuba, Karabağ, ve Ta
lış hanlıklarının rus boyunduruğu altına düşmesile 

biten 1803 - J 813 harpleri esnasında vücude gelen 
azerbaycan siyasi muhacireti , 1826 da başlayan Iran -
Rusya harbinden istifade için bütün imkanlarını kul
lanrruştı. O zaman _.ı:\.zerbaycan hanlarının bazıları Ru
slara satılmışsa da, içlerinde Baku hanı Hüseynkulu 
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han, Gence hanının oğlu Uğurlu han, gibi hanlar, yeni
den memleketlerine dönmüş, milleti ruslara karşı ay
aklandırmışlardı. 1828 de bağlanan ,Türkmençay" 
muahedesile Ruslara geçen Kafkasya Azerbaycanı, 

ta 1905 senesine kadar terrora ve rus vahşetine maruz 
kalmış ve defeatle Rusyanın getirdiği kölelik ve esa
ıet rejimine karşı isyan etmiştir. 13 :ı) Ve tabiidir ki 
ateş ve kılıçla tenkil edilen bu kıyamlarm kurbanları, 
sürğünleri, muhaciretleri dahi olmuştur. 

1904 de başlayan ve Rusyanın mağlubiyetile biten 
Rus - Japon harbı, Rusya'nın temelini sarsıttı ve 
1905 inkilabi vücude geldi. Bu inkilab neticesinde el
de edilen nisbi hürriyetten milletimiz geniş surette 
istifadeye girişti. Milli verlığını korumak ve milli 
kültürünü inkişaf ettirmek için faaliyete geçti. Fakat 
1905 inkilabını, az geçmeden 1907 irticai takib etti. 
Elde edilen nisbi hürriyet kaldırılıdı ve Azerbaycanın 
münevver zümresi takip olwımağa başladı. Bunun 
üzerine Azerbaycan, yeni muhaciret veriyordu. Bu 
muhaciretin başmda Ali bey Hüseyn zade ile Ahmet 
Ağa oğlu gibi mühim şahsiyetler duruyordu. 

Bu muhaciret, gerek Türkiyede ve gerekse Avru
panın muhtelif merkezlerinde memleketimizin kur
tuluşu için Kafkasyanın diğer milletlerile ve rus esiri 
türk ve müslümanlar ile birlikte şayani takdir bir 
faaliyet göstermiştir. 

I 32 ) 1809, 1826 ve 1837-de Azerbaycan 'da •.ımuml kanlı 

isyanlar vukubulduğunu , Kolonialnaya politika rossiyskogo 
tsarizma v Azerbaydjane" nam eserin mukaddimesi kaydet
mektedir. S. S. S. R. Ülum akademisi neşriyatı. 1936. 
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Cihan harbi esnasında Türkiyede Şimali Kafkasya
lı , Azerbaycanlı ve Gürcülerden ibaret bir ,Kafka
sya Komitesi" teşekkül etmişti. 1915-in tık Kanun 
ayında , Kafkasya Komitesi"nin aşağıki azaden ibaret 
bir hey'eti Berlin ve Viyana'ya hareket etmişti: Hey'et 
reisi Mareşal Fuat Paşa (Şimali Kafkasyalı) ve aza
ler: kinyaz Maçabeli ve Kamil bey Toğiridze (her 
ikisi de gürcü), 1sa Paşa ve Aziz Meker (Şimalt ~af
syalı) ve nihayet, Selim bey Behbudof (Azerbay
canlı). 

1916 nın Son Kanun ayında merkezi devletlere ver
diği muhtırasında bu hey'et, Kafkasya milletlerinin 
ehvalini şerh ederek Kafkasyanın kurtatılmas: ve dört 
devletten ibaret bir Konfederasyon halinde kurul
ması için ,Kafkasya Komitesi" ne yardım gösterilme
sini rica etmişlerdi" _ıaa ) 

,. .. Kafkasya Komitesinin, Berlin, Viyana, İstanbul 
ve İsviçre'de çalışmakta bulunduğu aynı yılda, me
rhum Akçura oğlu Yusuf bey tarafından Istanbulda 
,Rusya mahkumu miislüman tü1·k-tatarların hakkını 
müdafaa komitesi" adı altında siyasi büyük bir teş
kiliit vücude getirilmişti. Bu korniteye Azerbaycan tür
klerinden Hüseyn zade Ali bey, Kırım türklerinden 
Mehmed Eset Çelebi zade ve Buharalı Muk.irneddin 
Beycan beyler iştirak etmekte idiler. işbu aktiv aza
dan başka, komitenin faaliyetinde kafkasya türkle
rinden diğer bir çok tanınmış simalerin, o cümleden, 
mesela, Azerbaycanlı Ağa Oğlu Ahmet beyin hissesi 
dahi Yardı. Komite azaleri Türkiye, Bulğarıstan. Alma-

ı ~~ ) ,Şimali Kafkasya" mecmuası (türkce- rusca) ytl 1935, 
sayı: 20. 
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Jıya, Avustrya- Macarıstan ve İsViçrede konfranslar 
vererek, efkan umumiyenin nazarı dikkatını Rusya 
malıkumu türklerin feci vazi 'iyetine celp ediyorlardı. 
Bu zamanlarda işbu komitenin muhakkak en mühim 
ikdamat ve teşebbüslerinden birini 1915 in tık Kanun 
ayında ,Pester Lloyd" gazetesi matbaasında tab olu
nan bir muhtıra teşkil temekte idi. Efkarı umumiyeyi 
oldukca devamlı surette meşğul eden ve siyasi rne
hafilin nazarı dikkatını celp eden bu muhtırada ez
cümle deniliyorduki: 

,Rusya, kendi tabaası bulunan türk ve diğer mu
slüman halkların en tabii, meşru ve mukaddes ha
klannı cebren ellerinden almıştır. Onlara, kendi ırk
claşlarile her türlü temas ve münasebet tesisi yasak 
edilmiştir. Mesela, Kazanlı veya Kafkasyalı bir tür
ke, Türküstan ve Kırğız yerlerinde mülk ve arsa sa
tın almak kat'iyen memnudur. Rusyadaki türkler en 
mukaddes dini vazifelerini bile icradan mahrum bı
rakıhyorlar, her türlü harsi ve milli terbiye imkanı 
onların elinden alınmıştır" ... 

, ... Ellerimizi göklere kaldırarak istirham ediyoruz: 
Bizi rus zincirinden haUıs ediniz! ... " 

Şunu da ilave edelim ki, tam istiklal talebini mu
tazamnun bu muhtıra, Akçura- Hüseyn zade komi
tesi tarafından gerek bütün rnuharib devletlere, ge
rekse bitaraf Avrupa devletlerile Birleşik Amerika 
Cumhuriyetleri hükumetine verilmiştir" ... 

, ... Azerbaycanlılar Akçura Oğlunun Komitesinde ça
lıştıkları gibi, (Hüseyn zade Ali bey)" Kafkasya Ko
mitesinde"dahi, az faaliyet göstermiyorlardı. .,Kaf
kasya Komitesi" azasından olan Azerbaycanlı Selim 
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Behbud bey (Behbudof) Baku ve Karabağ milli teş
kilatlarile gizli münasebet tesisine muvaffak oluyor 
ve bilalıere muayyen siyasi vazifeler için su altı ge
misile gizlice Kafkasya sahillerine giderek oradan da 
Azerbaycana geçiyor. ,Kafkasya Komitesi" nin fa
aliyeti devrinde idi ki, Türkiye ordusuna bilhassa 
Azerbaycandan gizli olarak gönüllüler akınağa başlı
yordu. Gönüllülerin büyük bir kısmı genç Azeri mü
nevverlerden ibaret idi. Türküstandaki maruf isyan
lar dahi, bu zamanlara tesadüf ediyordu. 

Yukarıda ismi geçen diğer bir Azeri dahi, Ağa oğlu 
.Ahmet bey- Kafkasya Komitesinde resmen aza ol
madığına reğmen, harbi umumide Avrupaya yaptığı 
seyahatlar esnasında Kafkasya problemini propağan
da et~ekten geri kalmıyordu. Hüseyn zade Ali beyle 
birlikte Ağa oğlunun harbi umumide İsviçrede Kaf
sya türklügü narnma çalıştığı malumdur. Bu iki Azeri 
türkü vatanlarının halası için Avrupa devletlerine 
muhtJralar verip Kafkasya türklerinin hakiki vaz'iye
tini tenvire çalışıyorlardı. 

, Kafkasya Komitesi" ile Yusuf Akçura riyasetin
deki Komitenin faaliyeti zamanında idi ki, rnekalemi
zin başında bahsi geçen ,Lozan milletler Konğrası" 
vuku buluyordu. 

Rusyaya karşı yürüttükleri milli mücadelede gerek 
Akçura- Hüseyn zade ve gerekse Mareşal Faut Paşa 
Komiteleri, yukarıda ismi zikr olunan maru.f .,Lozan 
Konğrası" gibi çok mühim bir fırsattan dahi, faydalı 
surette istifade ettiler ve burada muYaffakiyetli çıkı
şlarda bulundular. Bu çıkış, Rusya malıkumu tür-
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klerin beynelrnilel ölçüde ve hem de geniş bir Avrupa 
mehafili önünde ilk kuvvetli istiklal hamleleri idi11

•13• ) 

Harbi umumi yıllarında bu kadar müsmir ve kıy
metli faaliyet gösteren eski muhaciret, maalesef, 1920 
den sonra ternamile meydandan çekilmiş ve susmu
ştur. Halbuki, 1918 den 1920 senesi 27 Nisanına ka
dar müstakil milli bir devlet hayatı yaşayan Azer
baycan, artık cihan milletleri ailesine girmiş bulu
nuyordu ve Azerbaycan mes'elesi artık beynelmilel 
bir mes'ele olmuştu. üstelik, çalışmak da lazım ve 
vacibdi ve bunun için müsaid bir zemin ve muhit 
de vardı. 

27 Nisan 1920 de vuku bulan kızıl rus istilasi üze
rine, Azerbaycandan yeni muhacir seli çıkıyordu. Bun
lar, sabik emlak sahibi mülkedarlar ile ticaret ve sa
nayi erbabi burjuaziden başka, ekseriyet itibarile mil
li ordu mensupları, nazır, parlamento azası, yüksek 
devlet memurları, siyasi fırka azaleri, serbest mesJ.ek 
erbabı gibi münevver ve milliyetçi zümreler idi. 

istilanın doğurduğu müsellah isyanlardan sonra, 
bilhassa İran ile Türkiye'de bu muhaciret hey'etinin 
üzerine, yeni unsurlar ilave olunuyordu. 1923 den 
1930 senelerine kadar, dahilde yeniden şiddetlenen 
terror, sürgün ve idamlar, hudut haricine bir çok mü
nevverler atıyordu. Ekseriyeti itibarile genç üniver
site talebesi olan bu nıünevverler, ,Müsavat" fırka
sına mensub idealistlerden ibaret idi. Kollektivize
ye karşı vuku bulan kanlı isyanlar ve binlerce köylü 

ı :ı·ı) Prof. Dr. G. Jaschke- , 1916 Lozan konğrasında Ru
sya mahkıimu milletler" - ,Kurtuluş" Şubat - Mart -
Nisan 1937. Sayı: 28, 29, :ıo . Berlin. 
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zümresinin ve onlarla birlikte ,Müsavat" fırkası aza
lerinin muhaciretine sebep olmuştu. 

Bu suretle, milli muhaciretin içtimai hey'eti daima 
değişmiş, yenileşmiş, şekilden şekile girmiştir. Muh
telif seviyye arz eden muhtelif zümreler, birbirine 
karışmış bulunuyordu. Hayati zaruretten doğan ihti
yaçlardan başka, muhtelif ihtiraslar da çarpışıyordu. 
Mamafi, bu muhaciret iki esaslı grupa ayrılmakta idi: 
siyasi ve gayri siyasi muhacirler. Bunların siyasi 
kısmını, hiç olmazsa münevver ve idealist olanlarını 
müteşekkil bir hale getirerek, bütün muhacireti bu 
teşekkül etrafında birleştirmek ve toplamak icab eder
di. Maalesef, dünyanın dört bir tarafına yayılan bu 
muhaciretin başını bir araya toplamak işini kimse 
yapmamıştır. Halbuki, Paris'te, başında Parlamento 
reisi merhum Ali Merdan bey Topçibaşı'nın bulun
duğu bir Hey'eti Murahhasamız vardı. Tahran ve 
İstanbul'da birer sefirimiz oturuyordu. Almanya, 
Fransa ve İtalya 'da milli hükümetin göndermiş ol
duğu yüze kadar talebe tahsilde idi. tran'ın Horasan, 
Mazendaran, Gilan, Azerbaycan, Tahran ve Kazvin 
mıntakalariyle Türkiye'nin Kars, Erzurum, !stanbul, 
Trabzon v. s. kısımlannda, eski azerbaycan muhaci
reti yaşamakta idi. 

Resmi mümessillerimiz ve hey'etlerimiz, bu canlı 
maalzemeden istifade ederek muhacireti müteşekkil 
bir hale getire bilirlerdi. Halbuki, bu hususta kat '
iyen hiç bir iş yapılmamıştır. Onlar bu muhacireti, 
matbu bir orğan vasıtasile manen olsun birleştirmek, 
onlarla Ana Yurt ve ana muhit arasında manevi ra
bıtayı devam ettirmek ve bilhassa genç neslin milli 
ruhta terbiyesine ve yabancı muhitlerde eriyip git-
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memesine kısmen olsun, hizmet etmek işini bile dü
şünmemişlerdir. Bu işe de, Resul-zade Mehmet Emin• 
bey muhacirete çıktıktan sonra, onun yolbaşçılığı ile 
muhtelif yerlerde teşekkül haline gelen, ,Müsavat" 
çılar şuru edebilmiştir. 

,Müsavat" muhacirette, milli muhit haricinde te
şekkül etmiş bir fırka değildir. ,Musavat", milli hu
dutlar dahilinde, milli muhit içerisinde, geniş halk 
kitlesi arasında doğmuş, büyümüş, ve yine milli hu
dutlaı içerisinde taazzuv ve teşekkül etmiştir. 
Onwı hayatiliği, kuvvet ve kudreti de bununla izah 

olunuyor:: ,Müsavat", geniş halk kitlesiyle daimi, 
sıkı ve orğ::ınik bir münasebette bulunuyor. Onun te
kamül ve inkişaf safhelerini halkın tekamül devrin
den ayırmak imkansızdır. Milletin yüksek menna
atını, reyel arzularını, ihtiyaçlarını kavrıyarak benim
seyişi, onları bir sistem dahilinde formüle ve tanzime 
muvaffak oluşu, onu, daima akan ve yürüyen milli· 
hayatın kumanda mevkiinde bulundurmağa sevk et
miştir. ,Müsavat" ın dinamikliği, hayatla ve milli 
hayat ve milli muhitle kırılmaz bağlarla bağlı olu
şundan. milletin bütün isteklerine tercüman oluşun
dan ileri geliyot. Gerek istila ve istilaye olan müna
sebet ve alaka, gerekse hariçteki tecrübeler, diğer 
azerbaycan siyasi tırkalannın bu hususiyetten mah~ 
rum bulunduklarını ve milletimize ternamile yabancı 
ide ve akideler taşıdıklarını işbat etmiştir. Bunun için
dirki, dahilde iflas eden bu fırkalar, hariçte de mu~ 
haciret muhitini toplıyamamışlardir. Halbuki, Pa
ris Hey'eti Murahhasasında hiç bir Müsavatçi yok
ken, üç sosyalist, iki İttihatçı ve bir bitaraf vardı. 

,Müsavat" ın, dahilde taazzuv ve teşekkül devrini 
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bitirdikten sonra, harice çıkması ve milli hudutlar 
haricinde yaşıyan azeriler için birleştirici bir kuvvet 
rolunu oynaması, 1920 den evvel başlamıştır. 
Rusya'nın ve Ukayna'nın muhtelif şehirlerinde tah

silde bulunan azerbaycanlı talebeler, İran 'ın şimal 
eyaJetlerinde yaşıyan azerbaycan kolonisi, Türküstan, 
Gürcüstan, Şimali Kafkasya ve Ermenistan şehir ve· 
kasabalarında yaşıyan azerbaycanlılar, Ana Yurtta 
başlıyan ,Müsavatçılığı" harice çıkararak, 1917 den 
itibaren ,Müsavat" teşkilatı etrafında toplanınışlar
dır. 

Bu suretle, Kiyef, Harkof, Petroğrad, Şamil Kala, 
Derbent, Tiflis, Batum, Erivan, Gümrü, Tebriz, Reşt , 

Enzeli, Aşkabad ve Marv gibi yerlerde, ,Müsavat" 
fırkasının şubeleri meydana gelmiş, ve bu şubeler 
etrafında birleşen Azeriler, Azerbaycançılık fikrinin 
milli hudutlar haricinde yayılmasının alemdan olmu
şlardır. 

27 Nisan 1920 istilasından sonra, harice çıkan mu
harcirlerimiz, Tahran, Gilan, Tebriz, Astara, Erdebilı 
Trabzon, İstanbul gibi yerlerde, sırf kendi teşebbüsle
riyle muhtelif muhacir cemiyetleri kurmuş, ve im
kanları dahilinde çalışmışlardı. Fakat, bu cemiyetler 
kaydettiğimiz gibi, mes'ul mümessilliklerin himayesi
zliği yüzünden çapuk meydandan kalkmışlardı. Re
sul-zade Mermed Emin bey muhacirete çıktığı za
man, muhaciret başsız ve intizamsız, perişan bir şekil 
arz ediyordu. Mehmed Emin bey, , Müsavat" fırka
sının lideri, reisi ve mümessili umumisi sıfatile, ilk 
önce ,Müsavat" fırkasının memaliki ecnebiye büro
su" nu teşkil ve 1923 senesinin EulO.lunda ,Yeni Kaf-, 
kasya" mecmuasını tesis eylemiştir. Çünkü o, mat-
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buatın ne gibi bir kuvvet olduğunu eyi takdir ediyor
du. Matbuat, yalnız hevadis bildiren ve fikirleri ten
vir eden bir vasıta değildir. Matbuat, ile birlikte fi
kirleri ve zihinleri bir ideal etrafında birleştirmek; 
terbiye ve sevk etmek kudretine de maliktir. Fikir ise, 
her i şin anasıdır. Ortak bir fikir ve bir ideal olmadık
tan sonra, ortak bir hamle ve bir hareket dahi ola
maz. Matbuat, ayni zamanda toplayıcı, birleştirici 

ve koruyucu bir amildir. Bunun içindirki, Resul-za
de Mehmed Emin bey, ,Müsavat" fırkasının memali
ki ecnebiye bürosunu teşkil ettikten sonra, bu teşek
külün naşiri efkan olmak üzere, , Yeni Kafkasya" 
mecmuasının neşrine başlamıştır. 

,Yeni Kafkasya" ile başlıyan hariçteki milli neşri
yatm, dahilde ve hariçte icra ettiği tesirler üzerinde 
durmadan ve ona takaddüm eden ,Azerbaycan Cum
huriyeti keyfiyeti teşekkülü ve şimdiki vaz 'iyeti" ese
rinin uyandırdığı akislerden bahs etmeden evvel, me
mleket davasını hariçte temsil etmek üzere, milli 
bir teşkilatın vücude gelmesi işinde ,Müsavat" ın rol 
ve mevkiini bir az tetkik etmek icab edecektir. 

,Müsavat", Milliyetçi, Azerbaycançı, İstiklalci ve 
Cumhuriyetçi bir fırkadır. Ve bu itibarle, , Müsavat" , 
milli istiklal ve milli cumhuriyet pozisyonunda du
ran ve Azerbayı:an istiklalinin yeniden kurulması 

uğrunda çalışan milli kuvvetlerin teşriki mesaisine 
<laima taraftar olmuştur. Ona göredir ki,, parlamento
da ve hükUmet teşkilinde olduğu gibi, muhacirette 
dahi, ,Müsavat", milli kuvvetlerle koalisyon takti
kine samirniyetle riayet etmiştir. Milli hareketin ba
şında iken, ,Müsavat", istila altındaki vatanda ,Milli 
tstikl:H Komitesi" yarattığı gibi, hariçte de Milli Mer-
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kez teşkillne çalışmış ve bütün milliyetçi kuvvetleri 
bu , Milli Merkez" etrafında toplamak siyasetini yü
rütmüştür. Bu prensiple hareket eden ,Müsavat", Millt 
Merkez içerisinde Müsavattan olmıyan şahıslerle de 
koalisyon yaparak, milli davayı devam ettirmiştir. 

, Müsavat", Milli Merkez vasıtasile Gürcüstan ve 
Şimali Kafkasya milli teşkilatlarile ittifak yaparak, 
ilk önce- Kafkasya tstiklal Komitesi teşkil eylemiş, 
sonra Kafkasya Konfederasyon Pakt'ını imzalamış ve 
bu Pakt'tan çıkan ortak Kafkasya işlerini yürütmek 
üzere, Kafkasya Konfederasyon Şurası teşkil eyle
miştir. Gene ,Müsavat", Milli Merkı:>z vasıtasile Ru
sya esiri türk halklarile sıkı münasebat tesis ederek, 
vahid cephe kurmuş, ve ayni zamanda Rusya malı
kUmu milletler ittifakı , Promete" cephesine dahil 
olarak, bu cephede akti v surette çalışmıştır. 

, Müsavat" ın aktiv iştirakile vücude gelen bu teşek
küller vasıtasile milli davamızın cihan matbuatına, 

beynelmilel teşkilatlara kadar yürümüş ve Azerbay
can mes'elesi yeniden beynelmilel bir mes'ele haline 
gelmiştir. 

, Fakat, her zaman ve her mekanda müşkülsüz ol
mıyan koalisyon, muhaciret şeraiti içerisinde bilhas
sa müşkül ve engellidir. Alelade muheciretle bizim 
muhaciret arasındaki esaslı farkı göze alırsak,o za
man bu engelin daha ziyade ehemmiyet kazandığt 
anlaşılır. Bu rnüşkülat içindeki keşmekeşlerden bizar 
'olan bir kısmı, koalisyon yapmasaydi, fırka daha mu
vaffakiyetle çalışırdı, diyorlar. Halbuki, onlar enge
lin koalisyondan değil, fırka içerisindeki tesanütsi
zlikten geldiğini ihmal ediyorlar. Buna sebep olanlar 
da fırka yolgösterenliğine karşı, içeride zayif iken dı-
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şariye dayananlar olmuşlardı. Bu zihniyet, esasen 
fırkaya değil, ayrı-ayrı şahsiyetlere ehemmiyet ver
miş ve koalisyonu dahi fırkalar ve ideler arasında 
aramaktan ziyade, şahsiyetler arasındaki kombene
zonlar şeklinde anlamıştır. Halbuki, yolgösteren zi
hniyet, dayanacağı, ideolojide ve ideolojiye sadik ka
droda görmüş, bu temin edilmezse, milli işin çökece
ğine kani olmuştur" ... 

, .... Azerbaycan istiklal hareketinde yolgösterenlik 
rolunda bulunan ve kurtuluş savaşını yürüten biricik 
fırka, ,Mü.::avat" dır. Bunun yanında başka bir fırka ve 
teşkilat yoktur. Yurdumuzu istila eden düşman, ,Mü
savat" fırkasını vurduğu gibi, muhalif geçinen bazı
ları da fırkaya çatıyar ve ona mağlubiyet fırkası adı
nı veriyorlar. 

Fakat, rusluğun maddi kuvveti karşısında muvak
kat olarak maddeten hazimete uğrayan fırkamızı, ma
nen hiç de mağlub sayamayız. Her hanki bir mağlu
biyet için bir fırka ve ya teşekkülü, mutlaka maglubi
yet mümessili diye almak, kat'iyen caiz değildir. ,Mü
savat" fırkası, bir ideolojinin ve bir taktikin mümessili 
olarak esasen mağlubiyete uğTamamıştır. Eger bizim 
ideoloji yanmda diğer ideolojik bir sistem olsa ve Azer
baycan mukadderatınuı ,Müsavat" prensipleri", ile 
değil, kendi prenspileriyle idaresinin, maksada daha 
uyğun olduğunu dava etse ve hadiseler dahi bu da
vaya hak verecek bir şekil arz etseydi, o zaman ,Mü
savat" hakikaten de mağlub sayılırdı. Ne sağımızda
ld ,İttihat" ve ne de solumuzdaki sosyalistler böyle bir 
davada bulunamazlar. Tarihi vak'aler onları böyle bir 
davadan kat'iyen men'eder. Dünden sarfı nazar, bu 
günkü miinekkitler bile, istiklalimizi tekrar elde et-
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rnek için bizden daha farklı bir ideoloji ve taktik si
stemi vaz 'edememişlerdir. Münekkidlerimiz teşek

küller değil, şahıslardır. Teknkid ve itirazlar da sistem 
ve ideolojiye değil, şah1slaradır".135 ) 

Bir fırka olarak kalmak azminde olan ve milli kur
tuluş savaşındaki tarihi rolunu muvaffakiyeıle ba
şarmak karari kat'isinde bulunan ,Müsavat" fırkası , 
şahsi kaprizler narnma kendisini koalisyona kurban 
verecek kadar gaflet eseri gösteremez. Zaten, dahil
de olduğu gibi, hariçte de muhaciretin az çok manevi 
ve maddi teşekkül halinde bulunan kısmı, yalnız Mü
savatçılardır. Ve muhtelif memleketlerde milli da
vayi yürütenler de ancak Müsavatçılardan ibarettir. 
Şimdiye kadar yapılmış olan mühim ve büyük milli 

aksyonların müellifi, hep , Müsavat" fırkasına men
sub olanlardan ibaret olmuştur. Buna göredirki, , Mü
savat" , milli koalisyon haricinde kalmak icab ederse, 
yene milli işi muvaffakiyetle devam ettirmek imkan 
ve iktidarında bulunuyor. 

Muhcirette milli dava, :ı:aten , Müsavat" tarafın

dan başlamamışmıdır? 
Resul-zade Mehmed Emin Bey harice çıkıncaya 

kadar, Azerbaycan istiklal devrinin geçici ve tesadüfi 
bir hadise olduğu kanaatma her yerde tesadüf olu
nuyordu. Onun actığı savaş idi ki butw1 dünyayi Azer
baycan'dan yeniden balısetrneğe mecbur etti. 
Yukarıda, Resul-zade Mehmed Emin Bey'in muha

ciretteki ilk eseri ,Azerbaycan Cumhuriyeti., keyfi-

ı arı ) Resul-zade Mehmed Emin Bey "in, .. Müsavat" fırka

sının l 936 de vukubulan A~ustos Konfransında söylediği 
nutukdan. (, Müsavat Bülteni" sayı: I, yıl : 1936). 

248 



yeti teşekkülü ve şimdiki vaz'iyeti" olduğunu kay
detmiştik. Yurdumuzun, milletimizin başına gelen 
felaketi, toplu, esaslı ve etraflı olarak tahlil eden bu 
ilk eser. her tarafta derin bir alaka uyatmış ve Azer
baycan mes'elesinin yeniden beynelmilel bir mes'ele 
şeklini almasına yardım etmiştir. 

Avrupa müsteşriklerinden, Viyana üniversitesi pro
fesoru dr. Krayeliç, Viyana'da çıkan"Deutsch Ostrrei
chische Tages Zeitung" gazetesinde, Mehmed Emin 
Bey'in bu eserine büyük bir rnekale tahsis eylemiş, 
eserin münderecatını hülasa ettikten sonra demiştir 
ki: 

, Mevsukiyeti ve afakiliğ; itibarile bu güzel kitab, 
yeni Kafkasya tarihinin en iyi ve en mühim mahe
zlerinden biri olmak sıfatını, ilelabet muhafaza ede
cektir" .ı:ır: ) 

Mehrned Emin Bey'in eseri, Türkiye matbuatı ta
rafından da hararet ve samirniyetle karşılanmıştı. 

Maruf ,Tanin" yazıyordu ki: 
,Kardeş Azerbaycan cumhuriyeti, Türkiye'ye ırk, 

din ve harste vahdet gibi en kavi üç rabita ile bağlı 
ve hemen hemen komşu denilecek derecede hudutla
rımıza yakın bulunduğu halde, Azerbaycana dair ma
lumatımız maalesef noksandır. İşte , bu eksikliği izale 
etmek ve kardeş cumhuriyeti, Türkiye'ye daha iyi ta
nıtmak maksadile, sabik Azerbaycan Şurayi Milllsi 
reisi Resul-zcı.de Mehmed Emin Bey, yukarıdaki un
vanla güzel bir ki tab neşretmiştir". 

136 ) 9-3-1924 tarihli D. ö . T . Z. gazetesi ve ,Yeni Kat
kasya" 1340. yıl : I, sayı : 18. 
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Gazete, eserin muhteviyatını 'hülasa ettikten sonra, 
yazısını şu satırlada bitiriyordu: 

, ... Bu telifin vusuki (dokumenter) ve tarihi yüksek 
bir kıymeti vardır, bunun bilaistisna her türkü şid
detle alakadar ettiğini söylemek zaiddir, itikadında
yız. Azerbaycan'ın en sevimli ve muhterem simale
rinden olan ve umumiyetle türk memleketleri siya
siyun ve muharrireyni arasında mümtaz bir mevki 
işğal eden Resul-zade Mehmed Emin Bey'i tebrik ve 
kendisine gerek irfan ve gerekse milliyet ve tesanüt 
hisleri narnma teşekkür ederiz".137 ) 

,Yeni Mecmua" da, profesor Köprülü-zade Mehıned 
Fuat Bey'in bir buçuk sahifelik büyük bir mekalesi , 
şu sözlerle bitiyordu: 

, Pek salahiyettar, pek sevimli bir kalemin mahsul;ı 
olan bu kıymetli sahifeleri dikkat ve ibretle okuma
smı milleyctperver gençliğe tavsiye ederken , daha tür
kçülügün ,.mecnunana hayal" addolunduğu ve türk
çülerin ahat hanesini geçemediği zamanlarda, büyük 
mefkfıre uğrunda beraber çalıştığımız bu eski ve 
muazzez dosta tebrik ve teşekkürlerimzi ar:;: etmek 
lüzumunu duyuyoruz". 

,Yeni Mecmua'', Mehmed Fuat Bey'in büyük tet~ 
kiki rnekaksinden başka, ayrıca olaral<, aşağıdaki ha
raretli satırları da yazmıştı: 

, Sabik Azerbaycan Şurayi Millisi reisi Resul-zade 
Mehıned Emin Bey, ,Azerbaycan Cumhuri) eti" un van
li bir eser neşr etti. Emin Bey, bu kitabında Azerbay
can cumhuriyetinin keyfiyeti teşeh."iilü ile şimdiki va
z'iyetinden bahsediyor. Bu bahisler baştan başa hazin 

137) , Tanm" 4-5- 339 . 
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ve düşündürücüdür. Bu kitabı okuyan insan, ateşli 
bir milliyetperverin ümitlerinden yeislerine, korku
larına ve kinlerine kadar her türlü hissin büyüklü
ğünü duyuyor, bu yeiste, bu korkuda, hatta bu ümit
sizlikte bile, bir ümit var, mefkurenin azemeti var. 

İnsan bu kitabda hissediyorki, milliyet cereyanı, 

mmjyet mefkuresi her türlü cereyanlarm ve mefku-· 
relerin en yaratıcı ve hissi olanıdır. Bunu izah etmek 
bu kitabdan cümleler ve fasıllar nakletmeğe hacet 
yoktur. 

Emin Bey'in kitabı , hazin bir timsal ile başlıyor, 
hazin ve korkunç bir inlehaye müncer oluyor. Bu, ale
lade bir intiha değil belki daha kuvvetle fışkıran yeni 
bir ümirun başladıgı yerde biten eski bir ümidin in
tehasıdır. Etrafı siyah renklerle çevrilen bir sancak, 
etrafı kalın zincirlerle bağlı bir harıta , işte iki timsal 
ki , bütün muztarib milletlerin, ümid eden insanların, 
çırpınan memleketlerin timsalı ... 

Milliyetperver Emin bey, bu gün milletinin genç 
sancağını siyahlara bürünmüş görüyor ve memleke
tinin hudutlarını zincirlerle muhat tasavvur ediyor, 
gençliğine doymadan ölenlerin arkasından ağladığı

mız gibi, istiklal zevkma kanarnıyan Azerbaycanın ta
Jiine ağlıyor. Bu göz yaşları bir az hazindir, fakat hiç 
bir zaman zafa, yılğınlığa ve ümidsizliğe alarnet de
ğildir. Bu damlalarm her biri yeni bir istikbal yara
tacak kuvveti haiz, korkunç ve zehirli damlalar
du·".ıas) 

Bu gazetelerden başka, ,Akşam" (23.4.339), ,tkdam" 
(17 Mayıs 339), Amasya, da intişar eden ,Emel" (27 

13~ ) ,,Yeni Mecmua" sa}'l: 10-76. 15 Mayıs 1923. 
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Eylul 1339) Mehmed Emin beyin eserine birer me
kale ayırmış ve onu hararetle karşılamışlardı. 

,Emel" gazetesi ,Mağdurların sesi" başlıklı rneka
lesinde diyordu ki: 
,Mağdurların sesi acıdır. Onların ortaya döktükle

ri hakikatlar o kadar müellimdir ki, bunların kalple
rirnizde açtıkları yara, bizi en acı istirablar içerisinde 
kıvranmaktan hali kalamaz. 

Balkan harbinden sonra, harekete gelen türk şa

irlerinin yazdıkları es~rleri okuyanlar ve bilenler, 
.el'an o acıların İstirabatı altında iniemekten kurtu
lamamışlardır. 

Bu cümleden olarak, Azerbaycan 'ın edibi meşhuri 
Resul-zade Mehmed Emin bey de sızlayan kalbi ve 
titreyen kalemiyle bedi' bir eser vücude getirdi" ... 

, ... Böyle kıymetli eserleri ve bilhassa mukadderatı 
tarihiyemizle alakadar olan komşu Azerbaycan cum
huriyetinin mazi, hal ve istikbali hakkında Mehmed 
Emin beyin kayd ettiği hekaik, o kadar şayani dik
kattır ki, bunları okumadan geçmek hiç bir zaman 
için doğru olamaz. 

Gaddar darbelere maruz kalanların hallerini ancak 
kendi Usanlarından anlıya biliriz. Azerbaycan da ya
kın bir mazide meş'um bir akibete maruz kalmıştır. 
Bunun derecei felaketini yakından anlamak, bu ese
ri gözden geçirmekle kabildir" ... 

Resul-zade Mehmed Emin beyin ,Azerbaycan cum
huriyeti, keyfiyeti teşekkülü ve şimdiki vaz'iyeti" 
nam eseri, yalnız Türkiyede ve Avrupa'da değil, So
vyetlerde dahi derin akisler uyandırmıştı. Bu akisler 
hariçte başlayan faaliyetin vücude getirdiği telaş ve 
korkudan ibaretti. Baku'da intişar eden türkce ,,Kom-
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münist" ve rusca ,Bakinski Raboçi" ile Tiflis'de çıkan 
türkce ,Yeni Fikir1

' ve rusca ,Zarya Vostoka" gaze
telerinde, bu hususta cevabi rnekaleler neşr olunarak, 
komünist siyasetinin kudsiyetini isbata sayetmişlerdi. 
Azerbaycan'ın o zamanki zıraat komiseri Dadaş Bü
yat-zade, ,Müsavatçılar" başlığı altında yazdıgı me
kaleler silsilesinde, ,Müsavat" fırkasının türkçülüğü-, 

nü, milliyetçiliğini ve istiklalçılığmı" çürütmeğe sa
yediyordu. 

Resul- Mehmed Emin beyin eserile, Azerbay
can komünist fırkasının 12 ci Baku kongrası dahi 
meşğul olmuş, konğrada maruf Se~ğo Orconikidze, 
mufa.::sal bir nutuk irad ederek, ,Müsavat" ın Türkiye 
ile İran'da Sovyetler aleyhinde propağandaya başla
dıklarmı kaydettikten sonra demiştir ki: , Müsavat
çılar, bolşeviklerin milliyet mes'elesinde tatbik eyle
dikleri siyaseti, Şark milletleri nazarında itibardan 
salmak istiyorlar. Onlar isbat etmek istiyorlar ki, 
bugün müstakil bir Azerbaycan yoktur. Azerbaycanı 
idare edenler ruslardır. Resul-zade'nin kitabı çantam
dadır. Burada müellif, bütün dikkatını bir şeyi isbata 
hasr ediyor ve diyor ki: evvelce Azerbaycan için De
nikin tehlikesi vardı, şimdi ise Lenin tehlikesi vardır". 

,Müsavat" fırkasının teşekkülünde , Rusya ' nın Kaf
kasya tarikiyle cenuba, sıcak denizlere doğru ilerile
mesinin mühim tesiri olmuştu. ,Müsavat" ın ilk pro
ğranı ve beyannamesi, ,Müstakil islam devletlerini 
yaşatmak ve esir müslüman milletlerini halas etmek" 
fikrini tervic ediyordu. Azerbaycanın teşekkülü, bu 
fik rin tahakkukundan ibaretti: müstakil Azerbaycan, 
Kafkasyanın öteki müst<ı kil devletlerile birlikte, islam 
şarkiyle emperyalist Rusya arasında bir duvar rolunu 
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.oynamıştır. Bolşevikler bunu gizlemiyor ve ,,Müsa-. 
vat" ı, ,komünizm ihtiUılini şarktan iki yıl uzakla
ştırdı diye itharn ederler. ,Müsavat", bolşevizın 

kurbanı olmuş Azerbaycanı, canlı bir misal olarak 
almak suretile, Şark islam milletlerinin gözünü açıyor 
ve şimdiye kadar demek olurki, bolşevizm hakkında 
hiç bir malumatı olmıyan bu dünyada, bolşevizmin 
asıl çehresini ifşa ediyordu. Bunun içindir ki ta ilk 
günden itibaren bolşevikler, hariçteki milli faaliyet 
ve neşrıyat aleyhinde esaslı tedbirler alınağa giriş

mişlerdir. Onların bu tedbirleri yalnız matbuat va
sıtasile münakaşadan ibaret kalmamıştır. Onlar mat
buat vasıtasiyle ,Müsavat" ın istiklalçi ve milliyetçi 
olmadığım ve Azerbaycanın ternamile müstakil bi r 
·devlet halinde olduğunu iddia etmek ve ileri sürmek 
gibi gülünç ve m.masız rnekaleler yazarken, öte ta
raftan da ,Müsavat" ın hariçteki faaliyetine karşı 

resmi diplomatik teşebbüslere ve gizli fitne ve fesat 
tedbirleri gibi G. P. U. yollarına dahi müracaat etmi
şlerdir. 

Düşman, İran 'da , Musavat" ı Türkiye aj anı, Tür
kiye 'de ise türk düşmanı göstermek suretile, bu me-. 
roleketlerde çalışmayı da zorlaştırmağa gayret etmi
ştir. 

Bin bir müskülat ve engellerle karşılaşan ,.Müsa
vat", doğru yoldan, milliyet ve istiklal yolundan asla 
sapmamış, faaliyetten vaz geçmemiştir. 

Bilhassa ,Yeni Kafkasya" ile başlayan milli neşri

yat, milli istiklal savaşımızın tarihi vesikaleri olarak 
'kalacak ve gelecek nesiller, milletimizin kızıl istila 
altındaki istirap ve esaret devrini bu vesikalerden· 
ögrenecektir. 
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,Yeni Kafkasya" yalnız Azerbaycanlıların değil, 

bütün rus esiri türklerin, hariçte çıkardıkları ilk mec
ınua idi. Dahilde ve hariçte büyük ve derin tesirler 
yapan ve Sovyet hükUmetini resmen protestoya icbar 
eden bu mecmua, ilk sayısındaki program rnekalesin
de diyordu ki: 

,Mevzuumuzu düşünlirken, Kafkasya, bu güzel me
mleket, Bahri Hazer ile Kara Deniz arasındaki bu ta
rihi berzah, eski yunanilerin ,Altın yün" diye tabir 
ettikleri bu zengin ülke, gözümüzün önünde canlandı; 
o, pek zenğin mazisiyle, pek taşkın haliyle ve hatta ... 
Çok parlak istikbaliyle muhayyelemiz karşısında seri 
bir resmi geçit yaptı. 

Bahri Hazer sahilinde başlayan ilk manzara, kuv
vetli bir aydınlık teşkil ediyordu. Bu, sernalere doğru 
yükselen bir ateş idi. Azerbaycan isminin müsemma
sını teşkil eden ateş. O ateş ki , medeniyeti beşeriye 
ilk evvel onun yaktığı ocak başında teessüs edilmiş, 
o ateşi mukaddes ki, ,Promete" kendisini çalarak, yer 
yüzüne gel irdiği için hala azap çekmekte, cesaret ve 
isyanınm cezasını görmektedir. 

Malum olduğu üzere, ,,Promete", Apollon manzu
mesinden esatiri bir iUıhdır. Ateşi semalerden çala
rak insanlara getirdiği için , Zevs" tarafından Kaf
kasya dağlarında zencirbend olmuş ve bir siyah kar
ta! kendisini didmeğe müvekkil olmuştur. Bu kar
tal hergün zavallının göksünü delerek, yüreğini par
çalarsa da, Fromete tekrar kesbi afiyet eder ve te
krar parçalanır. 

Esatir, ateş sariki bulunan bu isyankar, ilahi ateş 
yurdu Azerbaycana nazir bulunan Kafkasya dağla
nnda değil, başka bir yanda zencirbend edilmiş olsay-
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dı, onu bulup tekrar buraya getirmeliydi, çünkü, Kaf
kasya tarihini, son asırdaki ahvalini ve bilhassa şim
diki vaz'iyetini termiz etmek için bundan daha müna
sip bir remz (sembol) bulunamaz. 

,Zevs" in hakkı vardı. Asimanlardan çalınan ateş 
yere gelince, kendisine rakip çıkmış, insanlar ona 
taprruş, kendisini takdis eylemişlerdi. 

Tarihi karlimin takdis eylediği ateşe mümasil , asri 
hazırın iy1a eylediği şey petroldur. 

Ateşperestlik devrinin en büyük ateşgedeleri Kaf
kasya'da - Azerbaycan'da bulunduğu gibi, petrol
perestlik asrınm en sahhar ocakları da buradadır. 

, Promete" yi diden hunhar kuş, kartal idi. Bir asır
dan beri Kafkasya 'nın göksünü diden ve ciğerini par
çalıyan Rusya emperyalizminin tuğrası dahi, bir kar
tal değilmiydi?! ... 

,Promete" tekrar parçalanıyor, tekrar afiyet kesp 
ediyordu. Kafkasya akvami da zaman zaman haıekete 
geliyor, zindeği eseri gbsteriyor, tekrar iki başlı rus 
kartalına zebun oluyordu! ... 

Büyük Şamil 'in bir rüb asır süren şanlı gezaleriyle 
ınağlfıbiyeti, şanlı Cavat Hanın unutulmaz müdafa
asiyle şehadeti ve ilk fırsatta teessüs eden Kafkasya 
cumhuriyetierinin keyfiyeti teşekkülü ile şimdiki 

vaz'iyetleri, istiklal ve hürriyet yolunda Azerbay
canda, Gürcüstan'da ve Şimall Kafkasya 'da vuku bu
lan isyanlar, verilen kurbanlar, dokülen kanlar, i şbu 

Fromete - kartal mücadelesinin muhtelif cilvelerin
den başka bir şey değildir". 

Rusya tuğrasının değişip kartal yerine çekiçle orak 
haline gelmesile, Kafkasya'da vaz'iyetin değişmedi-
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ğini izah ettikten sonra, Türkiye ile Kafkasyanın mü
nasebetlerine geçerek deniliyordu ki: 

,Harbi umumiye iştirak eden Türkiye'nin, kendi 
münekkidlerine karşı, müskit bir cevabi vardı. Os
manlı emperatorluğunun terekesini bölüşmek için zü
hur eden bir harbe, Türkiye Hikayd kalamazdı. Har
be iştirak edince dahi, gayet tabii olarak, Rusya'nın 
bulunduğu tarafı iltizam edemezdi. 
Osmanlı emperatorluğu girıştiği bu harpte mağlub 

oldu, fakat emperatorluk enkazi içinden yeni ve zin
de bir ruhla doğan Türkiye halk hükumetinin alem
lere değer bir kazancı vardı: Çarizm devrilmişti. Ru
sya, Kafkasya dağlannın maverasına atılmıştı. Tür
kiye ile Rusya arasında hail hükumet olmak üzere, 
Kafkasya cumhuriyetleri teessüs etmişti. Muasir 
Yecııc ve Mecuclara karşı efsanelerde gördügüınüz 
aheııin seddin binası koyulmuştu. 

Maateessüf bu sed, arzu olunduğu gibi tahkim edi
lemedi. Sevki tarih, garip bir cilvei taliylc, tekrar 
rusları Kafkasya ·ya getirdi" ... 

Halbulü Rusya'nın Kafkasya'da oturması Türkiye 
için büyük bir tehlikedir. Buna mükabil: 

,Kafkasya hükumetlerinin teşekkülü ve bu hüku
metierin kendi aralannda sıkı ve samimi bir ittihatla 
bağlanmaları, Türkiye'nin en büyük menafii milliye
sini 1eşkil eder"Y'1) 

,Yeni Kafkasya" böyle milli bir imanla işe başlıya
rak, Azerbaycan , Kafkasya ve esir türklerin milli 
istiklal davasını tanıtınağa girişmiş ve Türkiye efkari 
umumiyesini hazırlam:lğa başlamıştı. 

ı:ııı) .,Yeni Mecmua" sayı: 10 -76, 15 Mayıs 1923. 
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,Yeni Kafkasya" nın bu sarih ve aydın proğram 
üzerine muvaffakiyetle devam eden neşriyatı, bolşe
vikleri çıldırtıyordu . ,Gün yoktur ki, BakU ve ya 
Tiflis matbuatı ,Yeni Kafkasya" yi şetm ve kendile
rini ona karşı müdafaa etmesinler. Bu gibi münaka
şalarile ve müdafaadan aciz biçarelere mahsus hid
detli sövüşJerile bilmiyerek, lehimize propağanda ya
pan bu neşriyattan sarfı nazar, ,Yeni Kafkasya" ten
kidatının siyaseti cariye üzerine tesiratı mühimme icra 
eylediği dahi muhakkaktır", diye bir yıllık faaliyetini 
hülasa eden , Yeni Kafkasyaıı, ikinci yılına girerken 
yazdığı yukarıki satırları şöyle devam ettiriyordu: 

,Maarifi milliyenin az çok takviyesi ve idarelerin 
millileşmesi hakkında . neşriyati vakıamızın pek mü
birn tesirler bahş eylediğini memnuniyetle haber alı
yoruz. Bu, gayet de tabii bir şeydir. Hariçte intişar 
etse de hür bir gazetenin istibdada karşı tesiri aşikar
dır. Türk komünistlerinden biri , hariçteki milliyet
perver neşriyat olmasaydı, Moskva, idareleri türkle
ştirrnek mes'elesini temami)e ihmal ederdi" demişti. 
Baku Sovetinde söz söyliyen Orconikidze, Azerbay
can'ın millileştirilmesinden ve türkJeştirilmesinden 

bahsederken, ,biz bunu Resul-zade nin söylediği için 
degil, arzumuzla yapıyoruz" derken, şüphesiz ki, 
İstanbuldaki neşriyatın Baku'daki jn'ikasına zimni 
bir cevap vermiştir. 

Neşriyatımız şeraiti hazire dahilinde kısmen olsun, 
Avrupa mehafil ve matbuatında dahi Azerbaycan ve 
Kafkasya hakkında menbai hevadis rolunu oynıya 
bil miştir. 

Fakat, mecmuamızın en büyük bir hissi memnuni-
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yetle telakki eylediği şey, emelperver ve milliyetper
ver azerbaycan gençliği üzerine icra eylediği tesirdir. 
Mecmuamızın ,Bolşevizya" da sıkı ,Çeka" tehdidi 

-altında yaşayan, hayati muhaciretin çekilmez aıamı
na tahammül gösteren azerbaycan gençliği için bir 
nevi manevi teşekkül merkezi olduğunu görmekle, 
bilseniz ne kadar mes'uduz! Tahran'dan, Trabzon'dan 
tutarak ta Beriine ve Parise kadar muhtelif memle
ketlere dağılan gençliğin mecmuamıza maddeten ve 
manen gösterdiği merbutiyet, bize müfid bir işle meş

ğuliyetimizi ihsas ettiriyor, ve o nisbette bir zevki 
manevi veriyor". Ho) 

Moskva buna tahammül edemiyordu. Bu ,manevi 
teşkil merkezini" ortadan kaldırmak, milli neşriyatı 
kapatmak lazımdi. 1925 in iptidalerinde Tiflis'te vuku 
bulan üçüncü Sovyetler konğrasından dönerken, So
vyetler Birliğinin o zamanki hariciye komiseri Çi
çerin, Baku'da dördüncü Sovyetler kurultayında irad 
ettiği bir nutukta demiştir ki: 

,Son zamanlarda Müsavatçıların Türkiye'deki fa
aliyetlerinin bilhassa tezayid eylediğini kaydetmemek 
-olmaz. Biz defalerle Türkiye hükumetine müracaat 
ederek, Sovyet hükUmeti aleyhine tevcih olunan bu 
gayri kabili tahammül entrikaları protesto ve buna 
nihayet ve hitam verilmesini taleb eyledik. 
Müsavatçıların propağandası bilhassa bu sonkü gün

lerde tezayid ediyor. Müslümanların Azerbaycan'da 
tazyik edildiklerine aid eski feryatlar tekrar olu
nuyor, müslüman ehalisi tarafından tekrar şikayetler 
geliyor, muavenetJer talep olunuyor", dedikten sonra 

140
) .,Yeni Kafkasya" 1339. Yıl : I, sayı : I . 
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Çiçerin, ,Müsavatçıların bu tecessüslerine karşı, me
mleket iktisadiyatını ihyadan daha müsip bir cevap 
olamaz" tezini ileri sürerek, ,Azerbaycan nümunei 
imtisal bir Sovyet cumhuriyeti olmalıdır", diye ilave 
ediyordu. 

Çiçerin'in yukanki beyanatta bulunduğu konğrada, 
Azerbaycan komiserler heyeti reisi Musabekof, ,Mü
savat" fırkasının iflasından ve bu ,müflis fırkanın 
lideri Resul-zade Mehmed Eminin Türkiye'de bey
hude ümitler besleyip durduğundan" bahsetmi~ti Id, 
Çiçerin ondan sonra izahat veriyordu. 

Ayni yılın 8 Haziran tarihli ,Komünist" gazetesin
de Azerbaycan Çeka'sının beş yılhk faaliyetinden 
bahs eden Bağırof, ,Müsavat" fırkasının hariçteki 
faaliyeti üzerinde durmuş, Çiçerin'in vuku bulan şi
kayetine bir mükabele olmak üzere, ,hariçte Resul
zade Mehmed Eminin başına toplanan milliyetçilerin 
dahildeki taraftarlarını ezmek" lüzumundan bahsey
lemiştir. Bağırof, ,aksi ihtilalçıların Türkiye, !ran 
ve Avrupa memleketlerine kaçtıklarını" kaydettikten 
sonra demiştir ki: 

,Mehmed Emin Resul-zade dahi Avrupa'ya kaçtı
ktan sonra, Azerbaycan aksi inkilabçıları onun etra
fına t.oplaşarak, kendi itrica faaliyetlerine başlamışlar
dır. Fırsat buldukca işçi - kentli Şura hükümetine 
zarar vurmağa çalışıyorlar". 

Bunu susturmak için Çiçerin'in resmi ve mütaaddit 
diplomatik teşebbüsler1 kafi gelmiyormuş gibi, dahil
de yeniden masum kanı akıtmak fikrinde olduğuna 
işareten, ilave etmiştir ki: 

,Aksi inkilabçıların bir kısmı ise, Azerbaycan'da 
kalub kendilerini Şura hükumetine sadık emekçiler 
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gibi göstererek, muhtelif iktisat, sovyet ve kooperatif 
müsseseleriyle sair müsseselere sokulmuşlar, tekrar 
aksi ınkilabçi işlerinde devam ediyorlar". 

,,Müsavat" ın dahilde ve hariçte muvaffakiyetli 
.faaliyeti bütün bolşevik ,üdeba" sını silaha sarılınağa 
sevk etmişti. Mahut Mirza Davud Hüseynof, Ruhullah 
Ahundof, Ali Haydar Karayef, Dadaş Bünyat zade, 
Mustafa Kuliyef kaleme sarılmışlardı. 

Mirza Davud, ,Müsavat" fırkasının çarlıkla hiç te 
açıkca mücadele etmediğini iddia eden bir ,eser" mey
dana getiriyordu. 

Mustafa Kuliyef ise maarif vekaletinden kogulduk
tan sonra, kendisini ternamile ,Müsavat" ı ,ifşa" ye 
hasr etmişti. 

Kuliyef Mustafa ,Müsavat" ile yıllar uzunu meşğul 
oldu. O, ,Müsavat" ı bilhassa ideoloji cephesinden 
,çürütmeğe" çalışıyordu. 1927 de ,Bakinski Raboçi" 
de yazdığı bir rnekalesinde Kuliyef, ,Müsavat" ın 

türk harsına düşman olduğunu isbata can atıyordu. 

Fakat, bunun için o, türk halkına müracaat etmekten
se, rusca olarak yazdığı mekalesiyle bilhassa ermeni 
akalliyetine hitab ediyor ve diyordu. ki: 

,.Görüyormusunuz ermeni yoldaşlar, Müsavatçılar 

sizi nasıl düşünüyorlar? ... " Ve ,Müsavat" ın Azer
baycan toprakları üzerinde yalnız türk halkının ira
desi, dili, kültürü hakim olması tezini o, bu suretle 
çürütmek istiyordu. 11 1) 

Fakat, hariçte ,Müsavat" matbualiyle polemik ya
pan, yalnız bunlar ve bunlara benzer rus uşakları ol
mamıştır. Bunlar vazifelerini iyi yapamadıklarından, 

141 ) ,.Yeni Kafkasya" 1340. Yıl: 2, sayı: I. 
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Moskva Baku'ya sureti mahsusada Rathauzer ve Ra
yevski gibi ,mütahassıslar" gönderrneğe lüzum gör
müştür. Bunların bilhassa, ,tstiklal" ile münakaşa
ları maruftur. Rayevski, 27 Nisan hadisesinin inkilab 
değil, istila olduğu hakkındaki yazılarımıza verdiği 
cevaplarda gülünç bir mantık ileri süı-üyordu: 

,Eger inkilab değilse, neden hariçtesiniz?" diye so
ruyordu. Ona, ,Eger istila değilse, Azerbaycan namı
na neden Reyevski gibi bir rus söz söylüyor?" diye 
cevap vermiştik. Rayevski, ,istiklal" ın yazılarına 
muntazamen cevap vermekle meşğul oluyordu. 

Hariçteki milli neşriyatın akisleri yalnız Azerbay
can'da değil, Kazan'da ve Taşkent'de dahi duyulmağa 
başlamış, ,Yeni Kafkasya" ile ,Pravda", ,Kızıl Ozbe
ğistan" gibi gazeteler, hatta ,Novi Vostok" gibi ilmi 
ve akademik biı- orğan ve Alimcan tbrahimof gibi 
Kazan bolşevikleri de meşğul olmuşlardır. 

Alimcan tbrahimof, ,Yeni Kafkasya" nın ilk sene
lerinde ,Kara mayaklar" adı altında neşrettiği bir 
eserinde Mehmed Emin beyin ,Azerbaycan cumhuri
yeti" eseriyle ,Yeni Kafkasya" dan dahi bahsederek, 
Mehmed Emin beyin yazdıklarını sovyet rejimine kar
şı tevcih edilmiş ,en zehirli bir edebiyat" gibi telakki 
etmiş, bu neşriyatm ,sadelevh bazılarını inandıra bi
lecek mahiyette tehlikeli" bir şey olduğunu saklıya
mamıştır. ,Yeni Kafkasya" nın Azerbacyan istikla
liyle birlikte bütün esir türklerin hürriyet ve istikla
llerini müdafaa etmesi, yalnız Kazanlı bolşevikleri 

değil, Türküstan'daki Moskva uşaklarını da heyecana 
getirmiş, ,Kızıl Ozbeğistan" gazetesini ,Yeni Kafka
sya" ya cevap verrneğe sevk etmiştir. 11 2) 

142) , Bakinski Raboçi" 15 Haziran 1927. 
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,Yeni Kafkasya", 1926 de BakU.da davet edilen ,Tür
koloji Konğrası" üzerinde etraflı surette durarak, onun 
iç yüzünü ve ilim perdesi altında gizlenen ruslaştırma 
mahiyetini faş etmişti. Moskva'da intişar eden ,Prav
da", bu neşriyata mukabele etmek mecburiyetini his
setmiş ve hınc almak için ,Yeni Kafkasya" ya ,mec
muacık" demekle teselli bulmuştu. 

,Yeni Kafkasya" nın müstevli rus bolşeviklerinin 
ve onların elinde oyuncak olan mahelli aletlerin ra
hatını ne kadar kaçırdığını tasavvur ede bilmek için 
Bakiıda iniişar eden ,Komünist" gazetesinin 10 Şu
bat tarihli baş rnekalesini okumak kafidir. 

O yıl ,Yeni Kafkasya"nın sıradaki nushası bir kaç 
gün tehirle çıkmıştı. Bu hadise, Baku gazetesini ,Ye
ni Kafkasyacıların akibetine" bir baş rnekale tahsis 
etmeğe sevk etmişti. ,Komür.ist", bu rnekalesinde 
iddia ediyordu ki: ,Türklük, Turançılık ve Azerbay
cançılık şiarlarmın Türkiye'ce de yalandan bir şiar 
olduğu tahakkuk etmiş, ,Yeni Kafkasya" türk hüku
metinin emriyle kapanmış, müdüri mes 'ulu mahkum 
olmuş, senelerden beri Sovyet aleyhinde bağıran bu 
ses, nihayet kesilmiştir. 

,Yeni Kafkasya" nın sesinin kesildiğini sevinçle 
ilan eden ,Komünist" gazetesi, baş rnekalesini 10 Şu
bat'ta yazıyordu. Halbuki, ,Yeni Kafkasya" kısa bir 
tatilden sonra, 6 Şubat'ta intişar etmiş bulunuyordu 
ve bu intişariyle o, düşmanın düştügü gülünç vaz'iye
te kahkaba ile gülmüş oluyordu. 

,Yeni Kafkasya"nın Moskva, Kafkasya, Türküstan 

143) ,Yeni Kafkasya" Mart, 1926. Sayı: 10. Yıl: 3. 
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ve Edii-Ural'da bu derece derin akisler uyatması se
bepsiz değildi. 

,Yeni Kafkasya", Anadolu'nun dört bir tarafına , 

!ran'ın, Mısır'ın, Hindustan'ın , Afğanistan ve sair 
şark memleketlerinin mühim merkezlerine kadar gi
derek, bolşevizm mezalimi altında iniiyen türk ve 
islam milletlerinin uğradıkları gader ve zulüm hak
kında hazin ve uyandırıcı haberler götürüyordu. 
,Yeni Kafkasya", Azerbaycan muhitinden başka, Tür
kiye milli mehafilinde dahi, rağbet görmüştü. Şöyle 

ki, Türk Ocakları Merkez Hey'eti bütün şubeleri için 
,Yeni Kafkasya" ya abone olmak suretiyle davamızı 
takviye etmiş bulunuyordu. 

Tiflis'deki konğradan bir kaç ay evvel, Kafkasya. 
Müsavatçılar sürgünü ve maruf 1924 isyanını yaşa
mış ve rus kılıcından geçirilmişti. Başta Azerbaycan 
ve Gürcüstan olmak üzre, bütün Kafkasya 'yi istila 
eden bu isyan esnasında, Türkiye efkarl umumiyesi
nin mukadderatımızla ne kadar derinden alakadar 
olmağa başladığını, neşriyatımızın ne kadar müsbet 
tesirler icra ettiğini, Türkiye matbuatının neşriyatı 

açıkca göstermekte idi. 
Türkiye matbuatı istisnasız olarak, Kafkasya 'daki 

isyan ile cidden alakadar olduğunu, isyana aid heva
disi kemali tehalikle neşr etmesiyle göstermiş ve bu 
ncşriyatında hüsnü teveccühünün kıyam eden milli 
Kafkasya 'nın lehinde olduğunu gizlememişti. 

, 1kdam"gazetesi baş muharriri ve müdürü Ahmet 
Cevdet bey, imzasiyle yazdığı başmekalede diyordu 
ki: 

,Türk olmak hasebile kemali safietle söyliyeceğiz 
ki, hemırkımız olan Azerbaycanlıların uğradıkları 
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kattal bizi son derece müteellim ediyor. Bolşevik ida
resinin şiddetile Azerbaycan türklerinin ve bahusus 
erbabı İrfanının uğradıkları fecayi tüylermizj ürper
tiyor. Dökülen kadın, çoluk-çocuk kanının acısıyle, 

icrayi mezalim edenlere lanet okuyoruz. İnsaniyette 

müşterek olduğumuz hasebile gürcülere de o kadar 
acıyoruz. Kalbimiz taş değil ki, duyğusuz olalım. 

Söylemeliyiz ki, Bolşevizm, hukukı şahsiye namı
na, hukuki insaniye narnma bir prensip tanımak iste
miyecek olursa, komşulanna da cmniyetbahş olamaz. 
Hudutlarımızın öbür tarafında cereyan eden vekayii 
müthişe bizi tiiretiyor... Binaenaleyh, Türkiye tür
klerinin, Azerbaycan ve Gürcüstan cumhuriyetleri 
vckayiini gözden irağ tutmamalarında haklan mü
sellemdir". 

, ... Biz türk gazetesi, bolşevik hükumetinden bekle
riz ki, türk unsuru hakkındaki fecielere nihayet ver
sin. Bolşevikler söz ve sır çıkmamasına son derece itina 
etmekle beraber, Kafkas fecayii buralara kadar in 'i kas 
ediyor. Bolşevikleri hareketlerinde haklı gösterecek 
bir maddei hukukiye bulamıyoruz. Müslümanların 

da kendilerine mahsus bir inkişaf prensipleri var
dır" ... 

üçüncü Sovyet konğrasının Tiflis 'de açılması, Ya
kın Şark'ta tahaddüs eden yeni vaz'iyeile alakadar 
olduğunu ve bu yeni vaz'iyetin ihdasında ,Müsavat" 
ın başlıca ı·ol oynadığını rcsm) so\'yet ricalı gizlememi
ş!erdi. Bu hususta beyanatta bulunan Çiçerin'den 
başka, Rikof da söz söylemiş ve demişii ki: 

,Kafkasya cumhuriyetleri bilavasıta Türkiye ile 
İran'a bitişiktirler. Cihangir devletler vaktiyle bu 
memleketler vasıtasiyle eski rus emperatorluğu üze-
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rine icrai tazyik ediyorlardı, şimdi de Sovyetler itti
fakını tazyik eylemek istiyorlar". 14~) 

Çiçerin ise tehlikenin hanki salıade mutasavvır ol
duğunu izah eylemiş, Kafkasya 'nın ehemmiyeti Ba
ku'yu ihtiva eylemesinden, onun kıymetli neftinden 
ileri geldiğini söylemiştir. Çiçerin 'e göre, , Baku öyle 
bir güzeldir ki, her yabancı bir maceraperest onu do
ğma yurdundan çalmak ister". 

lşte, doğma yurdundan çalmış oldukları o güzeller 
güzeli Baku'yu elden bırakmamak için, Moskva, Tür
kiye ile İran hududunda nümayiş yapınağa lüzum gö
rüyordu. Tesadüf mi, mahsus mu, Kürdüstan 'daki 
maruf Şey Sait isyanı da o zamanlara tesadüf edi
yordu. 

Tiflis'deki Sovyet koğtası mi.masebetile Kafkasya 'da 
bulunan Rakofski, Baku'da münteşir , Komünist" ga
zetesiyle olan mülakatında Kürdüstan mes'elesine 
temas ederek demişti ki: 

, .. . lsyanın kuvvetle bastırılmasiy le, bu mes eleyi 
halledildi, diye hesap etmek doğru olamaz. Lozan 'da 
iken ben , bu hususta Türkiye diplomatlariyle ez cüm
le kürt mes'elesi üzerinde görüştüm. Bizim siyase
timizden misal göstererek, kendilerine dedim ki: .. Tür
kiye hükfımeti kendisi bizzat kürt halaskan rolund:ı 
bulunmalı ve Kürdüstana medeni, siyasi muhtariyet 
vermeli ve bununla kürtleri kendi tarafına çekrneğe 
çalışmalıdır". 

Mes'ele aydın idi. Sovyetler, Kafkasya mes'elesine 
mukabil, ef.ki tezlerini, Türkiye'nin parçalanması te-

lH) ,.Pravda", 1925, sayı : 51. 
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zini vaz'ectiyor ve adeta tehdidkar bir tavir takınıyor
lardı. 

Bununla beraber, ,Yeni Kafkasya" yi kolaylıkla 
kapatamadılar. Yalnız, 1927 senesinin nihayetlerin
de ,tatil eden" ,Yeni Kafkasya", yerini 1928 de ayni 
program ve ayni hararetle devam eden ,Azeri Türk" 
e bırakmıştır. ,Azeri Türk" ü 1929, 1930, ve 1931 se
nelerinde devam eden ,Odlu Yurt" mecmuasiyle haf
talık ,Bildiriş" gazetesi takip etmiştir. Sovyet hü
kumetinin müdahelesi üzerine, bu neşriyatın sedde
dilmesiyle milli faaliyet ve neşriyatımızın !stanbul 
devrine bitarn verilmiş, 1932 den itibaren Avrupa de
vri başlamıştır. 

Bu hadise, Azerbaycan'daki istila hükumetini v~ 
onun kör aletlerini adeta vecde getirmiştir. 1932 nin 
başında Baku'da açılan Azerbaycan komünist fırka
sının 20 ci Baku koruransında maruzada bulunan fır
ka katiplerinden Polonski ve Ağa Sult::mof okudu
kları raporda bu hadise üzerinde dahi durarak, büyük 
bir sevinçle haber vermişler ki: 
,Müsavatçılar harici ülkelerde bizim aleyhimize ci

ddi mücadele yürütüyorlar. Lakin onlara (müsavat
çılara) yeni darbe vurulmuştur. İstanbul'da çıkan 

matbu organları ,Odlu Yurt", ,Azeri Türk", ,Bildi
riş" gibi Mehmed Emin Resul-zade'nin umumi mü
dürlüğü altında çıkan mecmualar ve Türküstan mü
hacirlerinın organı ,Yeni Türküstan" kapatılmıştır". 

Milli istiklal mücadelesi sesinin bütün muvakkati 
,,darbelere" rağmen, hiç bir zaman kıs;lmıyacağını ay
ni günlerde Berlin'de intişare başlayan ,tstikHil" gaze
tesinden ögrenecek olan Polonski ve Sultanof, bu 
,darbe"den bir an için olsun son derece memnundur; 
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bu memnuniyetle digerlerinin de hissiyatma tercü
man olarak raporlarında demişler ki: 

,Azerbaycan emekçileri bu matbuattan , Sovveller 
Azerbaycanı ile bu vakıt açık mücadele usulundan 
mahrum olduğunuza hiç te itiraz etmiyorlar".' 4

·' ) 

Bolşeviklerin bayı·am yaptıkları günlerde, 10 ikinci 
Kanun 1932 de Berlin'de, ,Yeni Kafkasya", ,Azer1 
Türk", ,Odlu Yurt" ve , Bildiriş" heyeti kalemiyesi
nin iştirakiyle ve ayni programla ,istiklal" gazetesi 
intişara başlamıştı. 

Sovyet hükumeti artık çıldırıyordu, o, bütün fitne 
ve fesat aparatiyle beraber, diplomasi kuvvetini de 
harekete getirmiş, nihayet ,tstiklal" in üç yıl devam
dan sonra, Türkiye'ye girmesini men·e muvaffak ol
muştur. Mühim bir kısım muhaceretimizin yaşamak
ta bulunduğu Türkiye'de, neşriyatımızın okunınası 

milli dava narnma çok lazım olduğundan, ,istiklal"i 
ternamile durdurarak aylık ,Kurtuluş" mecmuasını 
çıkarmak mecburiyeti hasil olmuştur . 

,.Kurtuluş" mecmuası 1934 senesinin nihayetlerin
den itibaren bugüne kadar ayni hararet ve muvaffa
kiyetic devam etmektedir. 

Bunlardan başka, milli neşriyattan olmak üzere, 
hep Müsavatçılar kalemiyle ve Resul-zade Menmed 
Emin beyin umumi müdürlüğü ve yolbaşçılığı altın
da, türkce, almanca, fransızca, lehce, rnscrı, farsca 
muhtelif kitab, risale, beyanname ve mekaleler, ,,Mü
savat" ın maddi ve manevi yardımı ile yene Müsavat
çılar tarafından istanbul'da ,Azerbaycan Yurt Bil-

H ü ) , Kommünist", sayı: 16. Baku 1932 -I - 18. 
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ğisi" adı altında aylık ilmi bir mecmua neşrolunmu
ştur. 

Almanya efkari umumiyesini milli davamızia ya
kından tanıştırmak maksadiyle, ,Kurtuluş" un alman
ca ilavesi çıkarılmaktadır. Fırka organı olmak üzere, 
fransızca ,Azerbaycan" ve türkce ,Müsavat Bülteni" 
tesis edilmiştir. ,Promete" birlgine dahil milletierin 
ortak organı olan fransızca ,Promete" mecmuasında 
iştirak edildiği gibi, ,Müsavat" fırkası Azerbaycan 
milli davasını Avrupa memleketleri haricinde, .Japo
nya, Çin, Mançuko, Hindustan ve Arap dünyasında 
dahi tanıtınağa muvaffak olmuş ve bu memleketle
rde Azerbaycan hakkında neşriyatta bulunmak im
kanı temin edilmiştir. 

Tabiidir ki, bütün bu muvaffakiyetler, bolşevikleri 
çileden çıkarıyor ve onları Müsavatın hariçteki fa
aliyetine karşı şeytani tadbirler almaga sevk ediyor. 

Yukarıda raporlarından istifade ettiğimiz Polenski 
ile Ağa Sultanof, 20 ci Bakü konfransında Müsavat
çılardan ve Müsavat ideolojisinden bahsederken ko
münist fırkası içerisinde baş muhalefetler ve grup
çulukla Müsavatçılık arasmda sıkı bir münasebet ol
duğunu kaydetmişlerdi. Polenski rusca, Ağa Sulta
nof ise, türkce demişlerdi ki: 

,Fırka dahilinde baş veren grupçuluğa karşı mü
cadeleden bahsederken, birinci sırada Müsavatçılann 
ideolojisiyle gıdalanan malıelli milliyetçiliğe karşı 

dahi mücadeleyi unutmamalıdır. Müsavatçılar Azer
baycan komünist fukasının hayatında ve inkişafında 
atılan her adıma ve her devre dikkatle kıyınet verip 
kendilerinin Sovyet aleyhdarı nüfuzlarını kuvvetlen-
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dirrnek için bütün çetinliklerimizden istifade etmeğe 
çalışıyor lar. 
,Grupçuların fu·kanın ana hattı aleyhinde olan mü

cadeleleri, yerli milıiyetçilik alametidir. Şayani dik
kattı?· ki, grupçuların Azerbaycan komünist fırkası
nın merkezi ve Baku komiteleri rehber heyeti aley
hine olan mücadeleleri, ,Müsavat" matbuatında mii
.dafaa ediliyor. Mehmed Emin Resul-zade ve Mirza 
Bala Mehmed-zade sıfatında Müsavatçılar, grupçula
rın bu mücadele şiarını benimsemişlerdir". HG) 

Hariçteki ,Müsavat" neşriyatının Azerbaycan ko
münist fırkası sıralarına kadar nüfuz edebilmesi, ya
ni komünizm şiarlarına aldanmış olanların gözlerini 
açınağa muvaffak olması keyfiyetinin, Azerbaycan 
komünist fırkasının inhilıU ve ifltısında büyük bir 
€hemmiyeti vardır. 
Ağa Sultanof, ayni raporunda muhaliflerin, Mos

kva'nın Azerbaycan işlerine müdahelesine ve rusla
rın Azerbaycan 'da hakimiyetlerine itiraz ettiklerini 
söylemiş ve demiştir ki: 

,Görüyorsunuz ki, bu mes'elede onlar Müsavatçılar 
tarafından yardımsız değillerdir". 

Bu muhalefetin, bilalıere ,milli eğintiçilik" ve ,bu
rjua milliyetçiliği" şeklini alarak, Azerbaycan'ın te
mamile Sovyetler Birliğinden ayrılmasını talep eden 
bir pozisyonda gelip durduğunu biliyoruz. 

Ana yurttan uzak olsa da hür ve serbest bir matbu
atın bu kadar tesir ve nüfuzu karşısında titreyen bol
şevikler, bunun içindir ki, muhaciretteki ,Müsavat" 
faaliyetine karşı şiddetli tedbirler almışlardır. Po-

H<>) ,Kommünist", ayni sayı. 
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lonski ile Ağa Sultanof'un 20 ci Baku konfransında 
muhaciretteki ,Müsavat' neşriyatı üzerinde bu kadar 
esaslı ve etraflı surette durması, alınmasına karar 
verilen tedbirlerle alakadar bulunuyordu. 

Polonski ile Ağa Sultanof'un raporları üzerine 
Azerbaycan komünist fırkasının 20 ci Baku konfransı, 
ı 7 !kinci Kanun 1923 tarihli içtimarnda gerek Azer
baycan dahilinde ve gerekse Azerbaycan haricinde, 
Müsavatçılarla mücadele lüzumundan bahseden ve 
bu hususta Merkezi Korniteye tam salahiyet veren 
bir karar ittihaz etmiştir. 117

) 

Bu karardan bir müddet sonra idi ki, Moskvadaki 
merkazi G. P . U. teşkilatı, hariçteki muhtelif merke
zlere, o cümleden Berlin merkezine aşağıdaki direk
tivi gönderiyordu: 

, 1. Bütün mevcud muhacir teşkilatlarına sokula
rak, teşkilat dahilinde nifak yaratmak suretile ya 
teşkilatı temamen bozmalı, yahut da muhtelif par
çalara ayrılmalarına gayret etmelidir. 

2. Otorite sahibi ve kütle üzerinde müessir olan ve 
olmağa başlayan, ayni zamanda bu hususta bir fa
aliyet gösteren maruf şahsiyetlerin nüfuzunu düşür
mek için azemi gayret sarf etmeli, gerek muhaciret 
içerisinde ve gerekse mahelli, bilhassa hükumet me
hafili nazarında bir çok vak'aler göstermek suretile, 
bu adarnlara leke vurarak nüfuzdan düşürmelidir".H~) 

JH) ,, tstik.lıll " yıl: I, sayı : 5. Berlin, 10 - 3 - 1932. 
HB) Alınanya 'da Nasyonal -Sosyalist partisinin is basma 

gelmesinden bir yıl daha evvel Baı·linde intişar ed~n r~ca 
,N~ Vek" gazetesinde çıkan bu vesika, ,istikliU" in 20 Ha
ziran 1932 tarihli sayısında dahi intişar etmiştir. 
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Bu tedbirlere karşı, Resul-zade Mehmed bey, ,Fit
neden korun alım" ve ,G. P. U. ya dikkat"! rnekale
leriyle cevap vermiş ve muhaciretin ayık ve dikkatli 
olmasını, provakasyon ve fitneden sakınmasını tav
siye etmiştir. 

Mehmed Emin bey, birinci rnekalesinde demiştir ki: 
,Emigrasyonu dağıtmak, - işte bolşeviklerin göze 

aldıkları aktuel mes'eJelerden biri! 

Baku ve Tiflis'de çıkan matbuata bakılırsa, bu mes'
elenin Kafkasyalı bolşevikler için ,darbeli' bir mes'
ele halinde olduğu aşikar olur. 

Hürriyet ve istikltil fikrini terviç ile dahildeki mü
cadele unsurlerini manen kuvvetlendiren emigrasyo
nun, tarihi ne gibi bir rol oynadığı malumdur. Haddi 
zatında, bir emigrasyon ve ihtilal kuvveti iken hali 
hazırda koca Rusya'nın idaresini ele almış bulunan 
bolşevikler, bu ,ehemmiyetin ne olduğunu elbette 
bilir, tedbir ve teşebbüslerinde bu noktadan neş'et 
ederler". 

Bolşeviklerin hariçteki Müsavat neşriyatile yaptığı 
münakaşaleri, bolşevik konğrasının son kararını ve 
nihayet Moskva'nın hariçteki G. P. U. ajanlarına gön
dermiş olduğu son direktivi hi.ilasa ettikten sonra, 
Mehmed Emin bey, ,Vatanından uzakta kalmak bed
bahtlığında bulunmakla marezi bir hassasiyet göste
ren muhaciretimize" temas ediyor ve ilave ediyor ki : 

,Bolşevizm diktatorluğu, ne derlerse desinler, kri
tik bir zaman yaşıyor, ayni zamanda beynelmilel ci
han müvazenesi dahi sallantılıdır, bugün olmasa da 
yarın gayri muntazır bir takım hadiselerin zuhuru 
muhtemeldir. 
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Zuhur edecek her haııki bir buhranda Sovyet rejimi 
pek büyük bir imtehan geçirecek ve Sovyetler ttti
hadı, en evvel zayif bulunduğu noktalarından hiç şü
phesiz, patlak verecektir. Kafkasya, bu zayif nokta
larm birisidir. Sovyet matbuatının Kafkasyalı emi
grasyanun echebi devletleri Kafkasya işlerine müda
hele ettirmekle meşguliyetlerinden boyuna bahset
tikleri elbctteh, manasız değildir. Bunun için de on
lar, var kuvvetlerini bu emigrasyonu inhilale sarf 
ediyor, ellerinden gelen her vasıta ve her türlü fitne 
ile onu yar ve ağyar nazarında itibarsız, kendi ara
larında düşman, her türlü hareketten aciz bir hale 
getirmek istiyorlar. 

Düsman bunu istiyor" ... ı H• ) 
Mehmed Emin bey, muhaciretimizi birliğe, tesanü

de ve hayr ilc şerri ayırmağa davet ediyordu. 

Mehmed Emin bey, ,G. P. U. ya dikkat"! mekale
sinde, gürcü ve ermeni muhacireti arasında G. P. U. 
ajanlarının ifşa edilen faaliyetinden bahsediyor ve 
rnekalesini şöyle bitiriyordu: 

, ... Her zaman düşman intirikasiyle G. P . U . .fitnesi
ne hedef olduğumuzu gözden irağ tutmıyalım. Dü ş

mamn bizi daima demoralize ve dezorganize etmek 
üzere olduğunu bir an için olsun ı.ınutmiyalım. 

Evet, G. P. U. istiyor, buna dikkat edelim: onun işi
ni kısır bıraktırmak bize borçiur. 

Bu borcumuzu muvaffakiyetic icra etmek için, şü
pheli sözler, şüpheli işler ve şüpheli adamlardan sa
klanmak, istikUıl idealının ötedenberi tamnmış kad-

H !1) ,istikH.ıl", yıl: I , sayı: ll. Barlin, 20-6-1932. 
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rosu etrafında birleşerek, bu cidalın sınanmış takti
kinden katiyen ayrılmamak lazım! 

!man ve disiplin! - İşte, G. P. U. işini kısır bıraka
cak bir şiar! 130) 

,Müsavat", bu şiarla sıralarını gözden geçirecek, 
yeni program esaslarını, yeni taktik ve yeni nizam
namesini tesbit etmek için fırka kongrası davet ede
cektir. 

150) ,tstikliıl", yıl : 2, sayı : 37. Ber lin, I -7 - 193~. 
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XI 

.. Müsavat" ın Yen i Program Esasları 

1936 nın Ağustosunda Avrupa'da ,Müsavat" fırka
sının Konfı ansı toplanmıştır. 

Konfransın davetinden evvel, Fırka Riyaseti tara
fından ,Yeni Program Esasları projesi<~ ile birlikte, 
mes'ul Müsavatçılara gönderilen ,esbabi mucibe esa
slarında" deniliyordu ki: 

, ... ,Müsavat" halk fırkasının programı, 1919 de Ba
ln1 'da toplanan ikinci kongrada tesbit edilmiştir. 

O zamandan beri geçen 17 yıl esnasında fevkalade 
hadiseler cereyan eylemiştir. Bu hadiseler, gerek bey
nelmilel ve gerekse milli sahede her türlü program 
üzerinde radikal tesirler yapan büyük sarsıntılar vü
cude getirmiş ve bu sarsıntıların tesiriyle tarih sah
nesine yeni arniller gelmiş, ki ayni zamanda onlar 
dahi yeni arniller doğuracak yeni mefhumlar ve ül
küler (mefku~eler) yuğurulmasına sebep olmuşlardır. 

Bu büyük arnillerin tesiriyle, şüphesiz çoktan ta
dile muhtaç bir hale gelmiş iken, fırka programıımı 
kendini değişrnek salahiyetinde bulunan Kongranın
malum şerait ve sebebiere göre-toplanamaması yü-
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zünden bu güne kadar, 17 yıl evvelki şeklini resmen 
muhafaza ediyorsa da filen fırkaya mensup mes'ul 
müessese ve şahısların icraat ve neşriyatında, alacağı 
yeni şeklin esaslı çizğileri belirmiştir". 

,,Müsavat" fırkasının Divanı tarafından neşrolunan 
,Müsavat Bülteni" mecmuasının birinci ve ikinci say
ısından ögrenildigine göre,1~ 1 ) Konfrans, program, 
taktik ve teşkilat mes'elelerini müzakere ve bu hu
susta mukarrerat ittihaz etmiştir. ,Bülten" in ikinci 
sayısındaki izahata göre, Konfransta kabul edilen 
,Yeni Esaslar" bir program olmaktan ziyade, bu pro
gramın ana fikirlerini tayin eden esaslardır. 

,Bu suretle, ileride toplanacak yeni bir Kongrada 
tabiatile tadil ve tekmil edilmek istidadındadırlar. Ni
tekim, progranun kat't ·surette tedvin, teferrüata va
rıncaya kad8r tanzimi de, düşünüşüroüze göre, kur
tulacak vatanda yapılmış olacaktır. 

Fakat, bununla beraber asd cereyanlara lakayd ve 
hakiki ihtiyaçlara alakasız kalamiyan milli bir inki
lab fırkası için ideolojik ana esasları tesbit edip de 
bütün taraftarlarını bu fikirde terbiye etmesi zaru
ridir". 

Filhakika, milli bir hareketin başında duran ve bu 
hareketi sevk, idare, taktik ve stratejisini tanzim et
mek zaruretinde bulunan bir fırka, hayat ve hadise
lerin dikte ettiği ihtiyaçlara lakayd kalamazdı. Hayat 
ve hadiseler, ikinci Kongradan sonraki tecrübeler ve 
elde edilmiş olan neticeler ise, programı yeniden göz
den geçirmeyi, bilhassa istiklal devri tecrübeleriyle 

ı ııı) ,Müo;avat Bülteni" Sylül 1936. Sayı: I ve tkinci Ka
nun 1937. Sayı: 2. 
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onu takib eden yılların hadiselerini nazara alarak mill! 
hareketi reyel bir esasa bağlamayı emretmektedirler. 
Geçen siy::ısi vekayii hatu·Jıyacak olursak, bu reyel 
esasa bağlanmanın ne derecede zaruri olduğu anlaşı
lır. 

Daha Rusya ihtilalinden evvel kurulmuş ve harsi 
türkçülüğün mantiki bir neticesi olan türk halkları
nın siyasi ve milli hareketi, Rusya ihtilalinden sonra 
aydınlaşır aydınlaşmaz, vahid bir türk devleti kur
mak imkansızlığı ile karşı karşıya gelmişti. 

Esir türkler için tarihi bir fırsat doğmuştu. Türkler 
bu fırsattan istifade ederek, rus boyunduruğundan 
kurtulacak ve milli mukadderatlarını kendi ellerine 
alacaklardı. Milli devlet kuracaklardı. Fakat bu de
vlet, romantik türkçiller gibi, ,Müsavat" fırkasının 
da ilk programında tesbit edildiği şekilde alamıyordu. 

Rusya'nın enkazi üzerinde müttehit değil, ayrı-ayrı 
türk devletleri kuruluyor ve yahut kurulmak isteni
yor. Cihan türklerinin geepolitik vaziyetleri, cografl 
vaziyet itibariyle dağınık ve biri birlerinden uzak bu
lunmaları, onları ayrı-ayrı milli devlet kurmağa sevk 
etmişti. Doğrudur, ,Müsavat" fırkası bu vaziyeti na
zara almış ve bu milli devlet prensipini vaz'ederken, 
bir gün gelip de bu devletlerin federasyon yapacakla
rını tasavvur etmişti. Fakat o ,birgün" uzak, ,bu
gün" ise, yakındı. 

Türk dünyasının geepolitik vaziyeti, hars ve kültür 
hususunda ayni mefkıire, gaye ve taktik taşıyan muh
telif türk illerini, siyasi-öevletçilik salıesinde malıelli 
yurtçuluk-vatançıhk yoluna sevk etmiş bulunuyordu. 

Edil-Ural milli istikUtl hareketinin lideri Ayaz tsha
k i Bey diyorki: 
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,Biz Kafkaslı, Kırımlı, Tlirküstanlı, Edil-Urallısı, 

türlü salıelerde bulunsak da, bir neticeye geldik: o da 
~ bizim milli birliğimiz, türk milli birliğinilzin reyel 

bir hale gelip çıkınadığldır" ... 
, .... Gelecek kanlı savaşın neticesinde bolşevik reji

minin yıkılrnasiyle vücude gelecek boşlukta, Türkü
stan'da, Kafkasya'da, Kırım ' da, Edil-Ural da yaşıyan 
türk halkları, öz illerini kurmağa ve öz devletlerini 
düzeltmeğe girişeceklerdir. Bunu yaparken de türk 
tarihindeki bütün devletçilik bacarıklarını meydana 
atacaklardır". 1 ~2 ) 

,Biz, SSSR. de yaşıyan Türk-Tatarlar, bir ana ve 
bir atanın yavruları olsak da, medeniyetimiz, tarihi
miz, dilimiz bir olsa, da, coğrafi vaziyetimiz bir değil
dir. Biz, Ukraynahlar gibi toplu olarak bir yerde 
yaşamıyoruz. Bizim illerimiz: Türküstan, Kafkas, Kı
rım, Edil-Ural, Sebirya, çok gen ve biri birinden uzak
tırlar" ... 

Bununla beraber: 
,. .. Türk halkları coğrafi ellietten ne kadar uzakta 

yaşasalar da, uyanış devri başlar başlamaz, türk me
deni birliği kılıle olarak kabul edilmiştir. Çarlık de
vrinde bütün milli faaliyetlerimiz bu yoldan hareket 
etmiştir. ihtilal devrindeki kurtuluş hareketlerimiz 
de, coğrafi vaziyetin ayırmasından dolayı ayrı-ayn 
görünse de, manen birlik ruhunda devam etmiştir. 
Gerek memleket içindeki işlerimiz, gerekse muhacir
liğimizjn işini yürütmek için ayrı~ayrı Türküstan, 
Azerbaycan, Kırım, Edil-UrallstikhH Komiteleri etra-

ı :. :! ) Ay az ts haki - ,Bugünkü vaziyet ve bizim vazife
miz" ,.Yana Milli Yul" mecmuası Ağustos 1935. 
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fında toplamakla beraber, bunların yürüdükleri yol, 
ve takip ettikleri gaye, türk kültür birliğini muhafa~ 
za etmek ve illerini rus boyunduruğundan kurtarıp 
müstakil yaşatmaktır" ... ına ) 

Türk hars biı-liğini yalnız ınüstakil türk devleti içe
risinde tahakkuk ettirmek mümkün olacağı kanaat 
ve imanından doğan siyasi-devletçi türk _milli hare
keti, hayat ve hakiltatla yüz yüze gelince, ortak kül
tür birliği esasına bağlı ve saclik kalınakla beraber, 
bu suretle ayrı-ayrı türk milli devletçiliğine gelip da
yanmıştır. 

Daha 1917 senesinin Mayısında Moskva'da toplanan 
Rusya türklerinin birinci kongrasında topraklı-teri

toryal milli muhtariyet tezine karşı, topraksız-sırf 

medeni ınuhtariyet tezini vaz'edenler ve ortak ruhani 
idaresi teşkiliyle bütün türk ve müslümanları bir mer
kezden idareyi düşünen ler de milli birlik endişesile 
hareket ediyorlardı. 

Malum olduğu üzere, gerek Baku ve gerekse Mos
kva kongralarında milli devlet tezini vaz eden, ,Mü
savat" fırkası ve onun mümessili Resul-zade Mehmed 
Emin Bey idi. Moskva kongrası Mehmed Emin Beyin 
tezini kabul etmişti. Kongra ayni zamanda merkezi 
şura intihab ederek ona Kazan'da, Taşkent'te ve Ba
kCı'da olmak üzere, üç kongra dahi çagırılmasını tapşı
rmıştı. 1917 senesinin yazında Kazan 'da toplanan ikin
ci kongraya, mesafenin uzaklığı, inkilab ve anarşi ne
ticesınde yolların bozulması yüzünden, Türküstan, 
Azerbaycan ve Kırımdan nisbeten az mümessiller gi-

ı:; :ı) Ayaz lshaki - ,Yana Milli Yul" mecmuası - Şubat 

1937. 
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de bilmiş ve bunun neticesinde kongra, Edil-Ural tür
klerinin kurultayı mahiyetini almış olduğundan, bi
lhassa bu mıntaka türklerinin mukadderatiyle alaka
dar olmuş ve bu ınıntakanın milli-medeni muhtari
yetini ilime karar vermişti. Bu kararı tatbik için inti
hab ettiği muhtariyet hey 'etine, Edil-Ural millet me
clisini davet işini tapşırmıştır. Muhtariyet hey'eti, Se
birya türk-tatarlarının da iştirakiyle 1917 senesi Son 
Teşrin ayının 22 ele (ilk Kanun ayının 4 ele) Ufa'da 
Edil-Ural millet meclisini topladı. Edil-Ural millet 
meclisi, bütün milli ve dini işleri yoluna koymaktan 
başka, Edil-Ural milli cumhuriyetini yaratmak için 
hususi bir hey'et intihab etti. Bu hey'et, bütün hazır
lıkları yapıp Edil-Ural milE cumhuriyetini ilan et
mek arifesinde iken, 1918 in Nisan'ında bolşevikler 
tarafından tevkif edildi. Bütün Rusya türklerinin 
birinci kongrasının kararını 1.atbike doğru atılan bu 
ilk adım, yalnız Edil-Urara munhasır değildi. 

Ayni 1917 nin tkinci Teşrin ayında (26 tkinci Teş
rin) Bağçasaray'da, Kırım hemlarının tarihi sarayında 
Kırım milli kurultayı açılıyordu ve saray üzerine 150 
yıl evvel indirilmiş olan Kırım'ın gök bayrağı çekili
yordu. Kırım milli kurultayı, Kırım kanuni esasİsini 
tanzim ederek Kırım muhtar cumhuriyetini ilfm edi
yordu. 

Yine aynı yılın tık Kanun ayında (lO Kanun 1917 
de) Hakant'da Türküstan kurultayı açılıyor ve Ho
kant'ın muhtar cumhuriyet ilanma karar veriliyor. 
İki ay dört gün yaşıyan bu cumhuriyet dahi, Edil-Ural 
ve Kırım muh tariye tl eri gibi, kızıl rus emperyalist
leri tarafınadan kanlarda boğdurulmuştur. Bununla 
beraber, gerek Moskva ve Kazan kongraları, gerekse 
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Ufa, Bağçasary ve Hokant kurultayları ve bu kurul
taylardaki kararlar, esir türklerin istiklıUe ve millf 
devlet kurmağa doğru kat'i bir irade izhar ettiklerini 
ve bu iradelerini geopolitik vaziyetleri icabı olarak 
muhtelif şekil ve tarzda beyan eylediklerini göster
mektedir. 

1917 nin İkinci Teşrin ayında Azeri, Gü rcü ve Er
men ilerdan ibaret Maverayi Kafkasya hükumeti ku
ruluyor. Bu hükumetin Şubat 1918 de çağırdığı Ma
verayi Kafkasya ,Seym" i Azcrbaycanlılann, bilha
ı;sa ,Müsavat"ın israriyle 9 Nisan Hl18 de Maverayi 
Kafkasya'nın Rusya'dan ayrı müstakil bir devlet ol
duğunu ilan ediyor. 

1918 in Mayısında ise gürcüler birlikten çıktıkları 
ü;in Maverayi Kafkasya federeasyonu dağılarak 28 Ma
yısta Ermenistanla Azerbaycan istiklallerini ilan edi
yorlar. 

Bu hadiseden bir az evvı>l, yani ll Mayıs 1918 de 
Şimali Kafkasya millet meclisi Dağıstan'la Şimali 

Kafkasya' nın istikHilini ilim etmiştir. 

Rusya türk ve müslümanlarının milli hareketleri 
tarihinde bu son hadiseler çok mühim bir yer tutmak
tadır. Zira, Azerbaycan 'la Şimali Kafkasya, kurtuluş 
yollarının en mütekamil şeklini ilan etmişlerdir. Mil
li-medeni muhtariyetten başlamış milli-mahelJi muh
tariyete gelip duran diğer türkler, coğrafi vaziyetleri 
neticesi ve imkansızlık yüzünden, daha istiklale gelip 
durmadan aradan kalktıklan bir zamanda, Azerbaycan 
ile Şimali Kafkasya tam istiklal ve kamilclhukuk 
milli bir devlet kuruyorlardı. 
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Bu devletlerden en çok yaşayanı ve kendisini dü
nya milletlerine tanıtınağa muvaffak olanı Azerbay
can olmuştur. Bunun da başta gene geepolitik va
ziyet neticesi olmak üzere bir çok sebebleri vardı. 

Azerbaycan hudud boyunda idi ve hududw1da harp 
giden Kafkasya'nın cenup kısmında harp cephesine 
yakın bulunuycrdu. Bu toprak üzerinde Rusya ile 
Türkiye, harp halinde bulunuyorlardı. Bu itibarle, 
Azerbaycan'ın ve onunla bllikte bütün Kafkasya'nın 
vaziyeti, Le histan 'ın ve Baltik milletlerinin vaziyeti
ne çok benziyordu. 

Azerbaycan, istiklalini ilan ederek mağlub rus or
dusunun arkasınca Herileyen Türkiye'den istifade ede 
biliyor ve ·rürkiye dahi kendi tarafından Kafkasya mil
letlerinin Rusya'dan ayrılmalarını teşvik, hatta talep 
ediyordu. Diğer türkler için, bilhassa Edil-Ural ve 
Türküstan için bu gibi münasip bir vaziyet mevcut 
değildi. Bütün bu siyasi, coğrafi ve strateji sebebler
den dolayı, ayrı türk devletlerinin kurulması bir za
ruret şeklini almış, bir küll halinde başlıyan türk mil
li hareketi, ayrı ayrı yurtçuluk ve milli devletçilik 
haline gelmişti. 

Geepolitik vaziyetin zaruri ve mantıki bir neticesi 
olan bu hali, ilk önce yeni Türkiye'de gördük. 
Osmanlı emperatorluğunun son p~rlamentosu , tan

zim ettiği ,Misaki Milli" de yalnız Osmanlı empera
torluğuna ::lahil türklerin mukadderatını düşünmüştü. 
Erzurum kongrasından sonra 1919 senesinin Eylıl

lunda vukubulan maruf Sivas kongrasında teşekkül 
ve teessüs eden cemiyetin adı ,Anadolu ve Rumeli 
müdafaayi hukuk cemiyeti" idi. ,Ve bu cemiyetin 
temsili hakkını haiz olarak kongra tarafından" ,Va-
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t:mın hey'eti umumiyesini temsil eden, bir ,Hey'eti 
temsiliye" si seçildi... ... Sivas kongrası, Erzurum kon
grasının mukarreratını tevsi ederek, Osmanlı empe
ratorluğuna dahil bütün türk milletinin iradesini tas
rili ve beyan eylemiştir". 1 5·1 ) 

,Türkiye cumhudyet halk fırkası" Sivas kongra
sım kendisinin ilk kongrası addeder. 165

) Bu fırkanın 
programında ise, Türkiye haricindeld türklerden bahs 
bile geçmiyor. Bilakis Türkiye, Misaki Millisini ta
hakkuk ettirmek için Garbi Avrupa emperyalistleri
yle savaşında, Türküstan, Kırım, Edil-Ural ve Azer
baycan türklerinin mücadele halinde bulundukları 
Rusya ile müttefik olmak mecburiyetinde kalmıştı. 
Yine bu mecburiyet tesiri altında idi ki, ,Türk Ocağı", 
1927 senesindeki kongrasında nizarnnamesinin ilk 
maddesini değişerek, f~aliyetini yalnız Türkiye hu
dudlariyle çerçiveledi. Hatta bir müddet sonra, ,Türk 
Ocağı"nın ternamile terki faaliyet etmesine ve , Türk 
Yurdu" mecmuasının kapatılmasına lüzum görüldü. 
Artık, Türkiye'de bir Türkiye türkçulüğü doğmuştu 
ve bu halin cığırından sapmış bir arızası olmak üzere, 
hatta ,Anadolu milliyetçiliği" epizodu bile görülmü
ştü. , Anadolu" mecmuası etrafında toplanan bir kı
sım münevverlerden mürekkep bir zümrenin ileri 
sürdüğü iddiaya göre, türklük, bir millet olınıyıp bir 
ırktır ve bu ırka Anadolu, Azerbaycan, Türküstan 
ve ilh. gibi milletler dahildir. 

~:;oı) Akçura Oglu Yusııf-,Türkiye cumhuriyeti" ( .. Türk 
Yılı" . istanbul, 1928. Sahife: 58). 

ı ~r.) Akcura Oğlu Yusuf - ayni eseri. 



Bunun kadar ifrat olan rcmantik turancılık da eski 
manasını ternamile değişmişti. Mesela, Turançılığın 
ideoloğu Ziya Gök Alp'a göre: 

,Türkçülerin uzak mefkuresi (Turan) namı altın
da birleşen oğuzları, tatarları, kırğızları özbekleri, 
yakutları, lisanda, edebiyatta, harsta birleştirmektir. 
Bu mefkCırenin bir şeniyet haline geçmesi mümkün
mü, değilmi? Yakın mefkureler için bu cihet aranırsa 
da uzak mefkfueler için aranmaz. Çiinl<.ü. uzak mef-
1c1ıre, ruhla1·dal<.i vecdi namidenahi b1r dereceye yük
seltmek için istihdaf edilen çok cazibeli bir lwyaldır. 
Mesela, Lenin, bolşeviklik için yakın mefkCıre olarak 
kollektiviznli, uzak mefkUre suretinde de komünizmi 
ileri sürmüştür. Komünizmin ne zaman hüsule gele
ceğini soranlara şu cevabı veriyor: komünizmin ne 
zaman tatbik olunacağını şımdiden kestirrnek müm
kün değildir. Bu, Hazreti Muhammed'in cenneti gibi 
ne zaman ve nerde görünceği malum olmıyan bir 
şeydir. - İşte, Turan mefbiresi de bunun gibidir. 
Yüz milyon türkün bir nlillet halinde birleşmesi, türk
GÜler için en kuvvetli bir vecd menbaıdır. Turan mef
kCıresi olmasaydi, türkçülük bu kadar sür'atle intişar 
etmiyecekti. Mamafi, kim bilir? Belki, istikbalde 
(Turan) mefkCıresinin hüsulu da mümkün olacaktır. 

MefkUre istikbalin halikidir. Dün türkler için ha
yali bir mefkCıre halinde bulunan (Milli Devlet), bu
gün Türkive'de bir şeniyet halini almıştır. 

O halde türkçülüğü, mefklıresinin büyüklüğü nok
tasından üç dereceye ayıra biliriz: 

1) Türkiyeçilik, 2) Oğuzçuluk ve yahut Türkmen
çilik ve 3) Turançılık. 
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Bugün şeniyet sahesinde yalnız Türkiyeçilik var
dır" .. Y"3) 
Unutmamalı ki, bu son gaycyi teşkil eden Turan

c:ılık da, Ziya beye göre, ,Oğuzları, Tatarları Kırğı
zları, özbekleri, Yakutları lisanda, edebiyatta, harsta 
birleştirmektir". 

Ziya bey, reyel, şeniyet olarak Türkiyeçiliği alıyor. 
Türkiye türkçülerinin bu ,Türkiye Yurtçuluğu" ile 
yan yana şeniyet ve hakikat olarak bugün bir Kırım, 
bir Türküstan, bir Edil-Ural türk yurtçuluğu da var
dır. Kırım milli hareketinin lideri Cafer Seydahmet 
bey diyor ki: 

, .. Yurt aşkı artık her gün bir parça daha kuvvetle 
bütün halkımızın ruhunda canlanıyor... Artık, yurt 
facıası yalnız heyecanları yükseltmekle kalmıyor ... 
Yalnız göz yaşlarımızı döktürmiyor ... Binlerce insan 
bu mukadr:les emel uğrunda can vermiş bulunuyor ... 
Yalnız Kınmda değil, bütün mahkum türk illerinde 
yurt ve kurtuluş savaşı artık türklüğün en mukaddes 
davası haline gelmiş bulunuyor". 

, ... Tarihin isbat ettiği hakikatın en ınühimmi hak
ka, adalete dayanan her milli davanın muzaffer ol
ması değilmidir?... Kırımlıların yurt facıası , Kırım

lıların kurtuluş haldan tarihin en meşru davaların
dan birisi değilmidir?... Bu davanın mağlubiyetini 
bekliyenler, tarihi anlamiyan, hakkın, adaletin kuv
vetini sezemiyen, milli ccreyanların kudretini anla
mıyanlardır" ... 

ır.ı ı ) Ziya Gök Alp - ,Türkçülügün esnsl:ırı" - Ankara 
1339. Sahife: 24-25. 
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,. .. Biz, tarihe dayanan ve milli vicdanın inkişafın
<lan kuvvet alan haklı yurt davamızda israr ederken, 
oradan sökülüp atılmış kardeşlerimizin kendi yuva
larında toplanmalarını dilerken, yalnız bizim halkı
mızın yerine gelmesini, yalnız bizim halkımızın refaha 
kavuşmasını dilemiyoruz, bizim mukaddes emelimi
zin bütün türklüğe faydalı olduğuna da iman ediyo
ruz ve bundan kuvvet ve cesaret alıyoruz" . 1 57 ) 

Bu yurtçuluğun ve yurt aşkının Türküstan milli
yetçilerinde aldığı şekil şudur: 

Türküstan tstiklal hareketinin organı ,Yaş Türkü
stan" yazıyor ki: 

,Hakikat diyen şey ne birden bire ve ne de kendi 
kendine anlaşılır. Bir. çok adarnlar lıakikata, evvel
den uyup, inanıp geldiklerinin doğru olmad1ğını gür
mekle ulaşıyorlar. Bir çok Türküstanlılar ise ,-yalnız 

Türküstanlılar değil - kan kardeşliği ve din birli
ğinin milli düşmana karşı mücadelede esas temel ol
duğuna uzun zamandan beri inanıp geldiler. Fakat, 
kardeş ve dindaş memleketlerde geçirilen hayati gör
güler de boşa gitmedi. Türküstanlılar bugünkü de
virde yürütülmekte olan siyasi mücadelede ne kar
deşliğin ve ne dindaşlığın bir rolu olmadığına, bila
kis en mühim noktanın da hayati menfaat, hatta gün
delik hayati menfaat olduğuna şahit olmaktadır
lar". t5s) 

, ... Her şeyden evvel kendi cephemizi, kendi Tür
küstan birliğimizi güclendirmeliyiz. Bu güclü kuru-

l~7) , Emel Mecmuası" - 1935. Sayı: ı 1-12. (Şair Ni
yazi'nin mezari başında söylenen nutuk). 

ı~ ll ) .,Yaş Tü.rküslan" - 1935, Birinci Kanun. Sayı : 73. 
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lan Türküstan milli birliği cephesini başka Sovyet 
düşmanı, Rusya'dan ayrılmak isteyen halkların mü
cadele cephelerine birleştirip onlarla birlikte rus em
perya1izrnine karşı mücadele yürütmelidir. Biz, bu 
rus emperyalizmine karşı mücadele cephesinde bi
zimle bir safta durup savaşan halkların hanği din ve 
hanği ırk, fırkaya mensup bulunduklarını nazari iti
bare almamalıyız. Yalnız bu yol bizi milli kurtulu
şumuza Hiştire bilecektir... Bundan başka yollar, 
hanği olursa olsun, aldamcı yollardır" ... 

, ... Dizi bu kurtuluş ve müstakil hayata eriştire bi
lecek en doğru ve en kısa yol, ilk önce Türküstan 
milli birliği cephesinin sarsılmaz, güclü bir vaziyele 
koyulması ve Türküstan milli birliği cephesinin bas
ka cephedaş halklar milli merkezleriyle samimi ve 
sıkı bağlanıp bir cephe halinde mücadele yürütmek
ten ibarettir. Bunun h aricinde ne kuı·tuluş ve nede 
hurriyet vardır" ... 1"

9
) 

,Müsavat" fırkasının ,Program esasları" ise, umu
mi Türkçülükle Azerbaycançılığı ideal bir surette te
life muvaffak olmuştur. Türk hars birliğine sadik 
ve bağlı kalan ,Müsavat" fırkasının bu ,Progarm esa
sları" na göre: 

,Miisavatçılık , büyiik türk kültürüne bağlı} milli, 
medeni ve insani degerle?·i benimseyen1 hürriyet, cum
hu?·iyet ve istiklal idealına sadik, Azerbaycan vatan
severligidir". 

,Büyük türklüğe mensup bir memleket olması ha
sebile Azerbaycan, diğer türk ille1·iyle kültürel su
?'ette bağlıdır. Bu bağlılığın bundan evvel olduğu gi-

1 ~9 ) ,Yaş Türküstan" - Nisan, 1937. Sayı : 89. 
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bi, bundan sonra dahi, korunmasını, Müsavatçılık, 

ciddiyetle müdafaa eder". 
Azerbaycançılığın ise tarihi bir mesnedi vardır. 
,Azerbaycan, kadim zamanlardan beri tarihin muh

telif devirlerinde kendine' mahsus siyasi varlık 
göstererek müstkil devlet halinde yaşamıştır. Azer
baycan halkı ise, asri millet olmak üzere, zenğin bir 
kültür hayatına malik bulunmuş ve bunun mantıki 
neticesi olarak siyasi bir ideal taşımış tır. Bu ideala 
tercüman olan Milli Azerbaycan ,Müsavat" halk fır
kası, 1918 de Milli Azerbaycan cumhuriyeti istiklfıli
nin ilfmmdaki teşebbüsü; bu teşebbüsün fikirden işe 
geçirilmesi youlndaki faaliyeti ve nihayet, kızıl rus 
istilasına karşı milli mücadele işinde gösterdiği yol
gösterenliğiyle milliyetçi ve istiklalçi bütün Azer
baycanlılarm biricik siyasi teşekkülüdür". 

Türk milletinin toplu olarak bir yerde yaşamaması 
ve bir birinden uzak ve dağınık bulunmaları neticesi 
olan ayrı ayrı milli devlet kurma hareketi, bugün 
Rusya'ya karşı vahit cephe arz etse de, gene bir bi
rinden farklı devlet siyaseti yürütmek ihtiyacını do
ğuracaktır. Çünkü, bu memleketler muhtelif coğrafi 
ve siyasi vaziyet arz ederler ve muhtelif iktiesat hav
zelerinde bulunuyorlar. 

Kara denizle Ak denizin yolu üzerinde oturan Tür
l<iye, Küçük Asya ve Balkanlar kompleksine dahil
dir. Kırım, Kara deniz ve Şarki Avrupa mes'eleleri 
arasındadır. Avrupa ile Asy:ı'ııın birleştiğ i yerde du
ran Edil-Ural, Hazer denizi v:\sıtasiyle Kafkasya 'ya, 
garpten Ukrayna ve Rusya 'ya ve Kırğız stepile de 
Türküstana bağlıdır. Türki.istaıı.m ise müstesna bir 
vaziyeti vardır. Orta Asya'da, Rusya ile Çin arasın-
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da parçalanmış bulunan Türküstanın mukadderat1, 
bu iki büyük devletin çökmesiyle alakadardır. Çök
mekte olan bu devletlerle ise, hudutlanmış bulunan 
komşu devletler, öteki türk illerinin hesaplaşmak 
mecburiyetinde kaldıkları kuvvetlerden başkadır. 

Azerbaycan ise, Şarki Avrupa ile Yakın Şarkl birle
ştiren ve Hazerle Kara deniz arasında bulunan Kafka
sya'nın ayrılması imkansız olan bir uzvudır. Kafkasya 
milletleri muhtelif bağlarla bir birlerine o kadar ba
ğlıdırlar ki, hepsi müstakil ve mütesanit olmadan hiç 
biri hürriyetini muhafaza edemiyor. Azerbaycan 
mes'elesi, bütün Kafkasya mes'elesinin bir parçası
dır. Kafkasya'da müstesna ve niıfiz bir mevki işğal 
eden Azerbaycan, kendi istiklalini elde edip korumak 
için Kafkasya 'nın diğer milletleriyle el- ele yürümek 
mecburiyetindedir. lşte, bunu nazara alan ,Müsavat~< 
fırkası, , Yeni program esasları''nda diyor ki: 

, Milli istiklalimizin geri alınm&sı ve onun ileride 
her türlü tehlikelerden korunması için siyasi mukad
deratları bizimle ortak bulunan Kafkasyalı komşu
larımızia - daha müstakil iken tasavur ettiğimiz 

(ikinci kongranın kararı) - konfederatif bağlarla 

muhkemce bağlanmak , Müsa.vatçılığın ciddiyet ve 
katiyetle kabul ettiği bir esastır". 

Fakat, milletin kurtuluşu, kendi yurduna, kendi 
topraklarına sahip olması, müstakil ve hür bir hayat 
yaşaması kendi kendiliğinde son gayeyi teşkil etmez. 

tstiklaJ. ve milli devlet en yüksek, en kutsi ve en 
insani bir mefkureyi, milli hudutlar dahilinde, tahak
kuk ettire bilmek için bir vasıtadır. Zaten, siyasi 
Türkçülük, milli ·devlet kurmak hareketi , milli varlığl 
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korumak endişesinden ve harsi rnilliyetçiliği tahak
kuk ettire bilmek ernelinden doğrnadırru? 

Müstakil ve hür milli bir devlet hayatı, türk hars 
birliğini tatbik ve tahakkuk ettirebilrnekten başka, 
millet efradını saadete ve rifaha kavuşturmak, içti
rnai bir adalet ve rnüsavat kura. bilmek için de lazım
dır. Bunun içindir ki, ,Müsavat" fırkası, ,Yeni pro
gram esasları"nda diyor ki: 

,Müsavatçılık, harp sonu tecrübelerinde, vaktile 
iktisadi açılışta pek büyük rol oynadığı muhakkak 
bulunan eski klasik liberalizmin, fertler için hiç bir 
kayıt ve hudut görmiyen ,tezi" gibi, sınıf mücadelesi 
fikriyatma dayanarak. ferdiyetçiliği kökünden red
deden kollektivizm ,antitezinin" dahi- bilhassa rus 
tecrübesinde -iflas ettiğinin katiyetre sabit olduğuna 
kanidir. Bu kanaatle o, ferdi hürriyet ve şahsi mül
kiyet esasını siyaset ve iktisat prensipi olarak alma
kla beraber, asrımızın günden güne kuvvetlenen bir 
,sintezi" halinde bulunan tesanüdçilik (Solidarizm) 
sistemi rnucibince, devletle cemiyetin haklarını tanır 
ve onların çarpışan zümre menfaatleri üzerinde na
zimlik rolunu görrneğe mükellef müesseseler olduğu
nu kabul eder. Bu suretle, Müsavatçılık, milli birlik 
ve tesanüdü esas olarak alır ve her türlü sınıf ve 
zümre hakimiyetini reddeder". 

,Müsavat"ın geçen programmda .,millet sınıflar

dan ibarettir" denilmişti. ,Yeni program esasları" 

ise, ,milli birlik ve tesanüdü esas olarak alır ve her 
türlü sınıf ve zümre hakimiyetini reddeder" . Bu iti
barle, ,Müsavat" sözün tam manasiyle ,milli fn·ka" 
halinden ,millet fırkası41 haline gelmiş demektir. Bu
nunla ,Müsavat"', vaz' etmiş olduğu halkçılık prensi-
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pının mantıki neticesine gelip durmuştur. Geçen 
programda milletin ekseriyetini teşkil eden emekçi 
halk, milletin esası olarak alınır ve ,bu itibarle millet 
demek, halk demektir" deniliyordu. Halk ise, (umum 
- bütün) manasında alınmakta idi. ,Umum ise, hu
kukca bir birine mtisavi olmağı kabul eden bütün sını
fların mecmuu" demekti. ,,Yeni program esasları", 

bu içtimat müsavatı, binaenaleyh, içtimat adaleti te
min etmek maksadiyle fertler için hiç bir kayıt, hu
dut görmiyen liberalizmin ,bırak geçsin, bırak yap
sın" teziyle, kollektivizmin ,fert yok cemiyet var" 
antitezi gibi mütezat ve ifrat prensipiere karşı, ce
miyeti (bütünü) de ferdi (teki) de kabul ve menfaatle
rini telif eden tesanütçiliğin vaz'ettiği ,Her tek bü
tün için, bütün her tek için" sintezini çıkarm~tır. Bu 
sintezde cemiyet (bütün) de var, ferd (tek) de. Bi
naenaleyh , ferdi hürriyet ve mülkiyet ile yan yana, 
umumun menfaatı da vardır. Ferdi hürriyet ve mül
kiyet umumın , bütünün, devletin - milletin yüksek 
menfaatlerini mutazarrır etmemelidir. Ona göre mil
let-devlet, ferdi hürriyet ve mülkiyetleri kontrol et
mek hakkını haizdir. Halbuki : 

,Liberalizmde esas ideal, ferdin en çok hürriyeti 
ve devletin vatandaşlar arasındaki karşılıklı müna
sebata en az müdahelesidir. Şahsi teşebbüslere, mül
kiyet hakkını cerh ve tahdid eden her hanği devlet 
müdahelesi, bu sistemin klasik telakkisince kat'iyen 
caiz değildir. 

Liberal devlet, muayyen bir zamana kadar tarihi 
vazifesini muvaffakiyetle görmüş, feodalizm sistemi
ne bağlı kalan cemiyet kuvvetlerinin her sahede açı
larak , ilerilemesini temin etmiştir. 
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Fakat, her hanği cemiyet nevi gibi, zincirlerini kı
rarak büyük bir sür'atle llerileyen liberal cemiyet 
dahi, içindeki mütezat kuvvetlerin büyümesile içti
mai yeni tezatlar karşısında ltnlmıştır. 

Başı boş rekabet esasına dayanan liberal istihsal 
sistemi, müteşebbis ve egoist fertler arasında hudut 
ve ölçü bilmez bir mücadeleye meydan vermiştir. 

Bu ise, bildiğimiz kapitalizmi doğurmuş ve ona bağlı 
sosyal bütün tezatları kanatlandırmıştır" ... 

, ... Bir tarafta göz kamaştıran efsanevi zenginlik, 
öbür tarafta ise, yürek yakan bir fakr ve sefalet. Sı
nıfa karşı-sınıf. Dahili mücadele. Vatandaşlar bıçak-
bıçağa. ~ 

Liberal devlet, bizzat kendi sisteminin mahsulu olan 
kapitalizmin doğurduğu buhranla mücadeleden aciz
dir. Bu tezada gene cemiyet içerisinde doğan yeni kuv
vetler karşı geliyorlar. Kapitalizmin doğurduğu pro
letarya sınıfına dayanan inkilabci sosyalizm ideolojisi 
doğuyor. Diğer adı komünizm olan bu ideolojiye gö
re, burjua cemiyetini istiraplar içinde tutan şey, li
beralizmin istihsal salıesindeki anarşiye izin veren 
ferdiyetçiliktir. lstihsal aletleri üzerindeki şahsi mül
kiyet hakkı balü kaldıkca, - komünistlere göre -
insan cemiyetinin istirabma son gelmez. Cemiyetle
r in bir millet ve devlet içinde vahdetleri-onlarca-mev
zuu bahs olamaz. Ne millet var, ne devlet" ... 

, ... Anarşik kapitalizmden doğan tezatları islah için 
milliyet ve devlet fikrini kökünden baltalıyan Mark
sizmin telkin ettiği komünizm ihtilaline kat 'iyen lü
z~ yoktur. Bela, bizzat hürriyet ve mülkiyet pren
siplerinde değildir" ... 
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, ... Şu takdirde netice kendi kendine geliyor: ne fer· 
di hürriyetle şahsi mülkiyetın mutlakiyetinden do
ğan kapitalist anarşiyle sermaye istibdadı, ne de in
sanları benliğinden çıkararak, bir köle ve makine 
haline getiren komünizm esareti. Ne mutlak libera
lizm, ne de mutlak kollektivizm. O halde: ikisini telif 
eden Solidarizm-Tesanüt. 

Tesanütçilikte asri medeniyetin esasını teşkil eden 
hürriyet ve şahsi teşebbüs ve mülkiyet esasları bakı
dir. Fakat, ayni zamanda devlet, mutlak liberalizm
de olduğu gibi, fertler, sınıflar ve zümreler arasın
daki münasebat ve mücadelelere lakayd, sırf zabite va
züesile mükellef bir müessese değildir. Bu sistemde 
hürriyet de, mülkiyet de mutlak değil, maşruttırlar. 
Şart ise, umumun menfaatı ve devletle milletin sela
metidir" ... 

, ... Madem ki, biz milliçiyiz, madem ki, biz milli de· 
vlet istiklalini müdafoa ediyoruz, bizim için ne kos· 
mopolit liberalizme ve ne de enternasyonal sosyalizm 
ve ya komünizme tahammül caiz olamaz. Müdafaa 
ettiğimiz ve edeceğimiz yegane sosyal sistem, milli 
tesanüt sistemidir" ... 1 ~9 ) 

Bu faslın başından buraya kadar hülasa ettiğimiz 
ümdelerden neş 'et ederek ,Müsavat" fırkasının Kon
fransı, teferrüata girişmeden, yeni fırka programının 
aşağıdaki esaslara daynacağına karar vermiştir. 

,1 - Müstakil Azerbaycan halk cumhuriyeti, rus 
istilasından kurtulacak, kayıtsız ve şartsız müstakil 
bir devlet halinde yaşıyacaktır. 

l oO) Resul-zade Mehmed Emin - .,Bizim sosyal sistem
Milli tesanüt" ,Müsavat Bülteni" tkinci Kunun 1937. Sayı: 2. 
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,2 - Bu istiklalin elde edilmesi ve her türlü teca
vüze karşı, ileride muvaifakiyetle korunması için; 
Azerbaycan, 14 Temmuz 1934 de bağlanan Kafkasya 
Konfederasyon Misakı mucibince, Kafkasyalı diğer 
cumhuriyetlerle siyasi, askeri ve iktisadi esaslar üze
rine birleşecektir. 

,3 -- Azerbaycan, milli hakimiyet esasına dayana
rak, halk cumhuriyeti şeklinde idare edilecek ve bu 
hakimiyeti temsil eden milli irade umumi seçği üze
rine toplanan kurultay vasıtasile tesbit olunacaktır. 

,4 - Vatan müdafaası her vatandaşın şeref telak
ki edeceği mukaddes bir borçtur. Askerlik umumi 
ve mecburidir". 

Geçen programda mükellefiyeti askeriye maddesi, 
vatan müdaiaasını esasen milis teşkilatı uhdesinde 
tasavvur ediyordu ve ,mükellefiyeti askeriye usulü
nü ,bizzarure" ve muvakkat bir zaman için kabul et
mekte idi (made: 10) . , Yeni program esasları" ise~ 

bu hususta dahi , milli devlet" esasından hareket ede
rek, mükellefiyeti askeriye maddesini o suretle tas
hih ve tesbit etmiştir. 

Beşinci madde, bütün hürriyetlerin temin edilme
sinden, altıncı ise, milleti devlet hayatına alıştırmak 
için umumi seçği üzerine kurulacak milli idarelerden 
bahseder. 

Yedinci maddede deniliyar ki: 
, Sovyet hükumeti tarafından devletleştirilmiş bü

tün emlak ve müesseseler, esasen devletin idaresine 
geçecek; küçük mülkiyetlerle küçük sanayi müesse
seleri geçmişteki sahiplerine geri verilecek, büyük 
mülkiyet ve müesseseler ise, devlet ve ya içtimai 
müesseseler tarafından idare olunacaktır". 
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Fakat, bu büyük sanayi müesseselerinin devlet elin
de kalması da mutlak değildir. Devlet ihtiyacına ça
lışan büyük müesseselerden başkaları, mali bakımdan 
idareli olmadıkları takdirde imtiyaz, icar, satış usu
liyle malıelli idarelerle kooperatif ve ya şirketlere 

verilecektir. 

Sonra, ayni madde, ,küçük" ve ,büyük" sanayiden 
ne kast olunduğunu ve bunlar arasındaki hududu ta
rif etmiyor. Bütün bu mes 'eleler gelecek kongraya 
talik edilmiştir. 

Geçen programda bir sanayi bahsi olmaması, bu 
maddenin yeni olduğu fikrini uyata billir. O devirde, 
yani eski programların tanzim olunciuğu zamanlarda 
büyük ve küçük bütün sanayi devlet elinde değil, 

hususi ellerde idi. Bunun da bilhassa büyük sanayi 
denilen kısmı, yüzde 75 nisbetinde Avrupa kapitalis
tleri elinde olup yüzde 20 si rus, ermeni, yahudi v. s. 
ye aiddi. Büyük sanayi sahipleri olan kapitalistleri
mizden bir çoğu emlaklerini muhacirette satıp yemiş 
olduklarından, eger eski iktisadi rejim ihya edilirse, 
Sovyet hükumeti çöktükten sonra, iktisadi istiklal 
bakımından Azerbaycanın vaziyeti eskisinden iyi ol
mıyacaktır. 

, Müsavat" fırkası, daha o zaman, küçük ve orta 
sanayii himaye etmekle beraber, büyük sanayiin de
vlet eline geçmesini temin edecek bir siyaset takip 
ediyordu. Bu maksatle eski programın 21 ci madde
sinde deniliyordu ki: 

,Fırka, cümle vergilerin tedricen lağv olunup inte
bade gelirden ve mirastan verği alınması taraftarı

dır. Bu verğinin mıktarı gelirin artmasına göre, hem 
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ınıktarda hem de faizde artmalıdır (mütarakki gelir 
verğisi) ". 

Bu maddenin ifade ettiği mana aşikardır. 

Verği sistemleri arasında mütenasip gelir verğisiyle 
mütarakki gelir verğisi arasındaki fark; birineide ge
lir ne kadar artarsa artsın, verği yüzdesinin (prosen
tinin) değişmemesi, ikincide ise, gelir arttıkca verği 
yüzdesinin de artmasından ibarettir. 

Bu mütarakki gelir verğisi bilhassa büyük kapitalı 
vuruyor, sanayi ve ticaretin orta ve küçük tabakalar 
elinde kalmasını, binaenaleyh milli servetin mahdut 
ellerde toplanmıyıp, geniş halk arasında yayllmasını 
temin eder. Sermayenin hakimiyetini tahdid eden, 
ayni zamanda umumi refahi temin eden bu madde, 
tatbik edilmiş olsaydı, verği nisbeti yüz için bir (1°/0 ) 

olduğu takdirde bile, vaziyet şu şekH alacaktı: 

Gelirin mıktarı Verginin rnıktan Yüzde (•;. ) 

500 5 ı 

1.000 15 1.50 
2.000 45 2,25 
4.000 135 3,375 
8.000 405 5,0625 

16.000 1.215 7,6 
32.000 3.645 11,4 
64.000 10.935 17,0 

128.000 32.805 25,6 
256.000 98.415 38,4 
512.000 295.245 57,6 

1.024.000 885.735 86,5 
2.048.000 2.657.205 129,7 
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Bu cetvelden anlaşılıyor ki, 32.000 manat (ve ya 
lira) gelir, yüzde onbir buçuğunu, 128.000 manat ge
lir, yüzde yiğirmi beşten çoğunu, 512.000 manat gelir, 
yarıdan çoğunu (57,6°/0 ) verği olarak veriyor, gelir 
bir milyonu geçerek iki milyona yaklaşınca, hepsini 
ve 2.048.000 manatı bulunca, hepsini verği olarak ver
dikten maada, üstelik 29,7°/o nisbet mıktarında da bir 
ilave vermek mecburiyetinde kalıyor. 

Böyle bir vaziyet dahilinde, kimse milyoner olma
ğa çalışmıyacak, sermaye ve büyük sanayi devlet 
eline geçerek, orta ve küçük sanayi erbabının mık
tarı artarak servet, nisbeten daha umumileşmiş ola
caktır. 

tşte, , Müsavat" fırkasının eski programındaki mü
tarakki gelir verğisi ve bu sistem neticesinde meyda
na gelecek yeni nizarn ve rejim bundan ibaret idi. 

,Yeni program esasları"nda böyle bir verği sistemi 
vaz'edilmiş değildir. Milli servetlerimzi ecnebi istis
marından kurtarıp milletin heyeti umumiyesini on
dan faydalandırmak gayesini güden ,Müsavat", ,Ye
ni program esasları"nda artık, devletleştirilmiş bir 
sanayile yüz yüzedir. O, küçük ve orta sanayi erba
bını açıkca himaye ediyor ve müesseselerini kendi
lerine veriyor, umumun-milletin ve devletin fayda
sına çalışan müesseseleri ise, devlet elinde tutuyor. 

Bu sistemde emekçi halk kitlesine orta ve küçük 
sanayi sahiplerine ve 9 cü maddeye göre de, ticaret 
ehline geniş inkişaf etmek imkanlan açılmıştır. 

Demek, sanayi salıesinde milli bir siyasete geçilmiş 
ve milletimizin iktisadi istiklali nazara alınmıştır. 

Ayni mantıki teselsülü toprak mes'elesinde dahi 
görüyoruz. ,Müsavat", çarlığın kurmuş olduğu köle-
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lik rejimini kaldırarak ,hazineye, sabik Rusya padi
şahına, padişah nesiine mensup hanedane, bunun gibi 
mülkedarlarla hususi malikiere mahsus bütün topra
kları, pulsuz, parasız olarak alıp", ,umumi devlet fon
du" ilan ettikten sonra, gene ,,pulsuz, parasız ve ıvez
siz olarak zahmetkeş rençber halka verecek" idi (mad
de 23 ve mukaddimesi). Toprak köylünün mülkiyeti
ne verilecekti (madde 24) , mülkiyetın mıktarı kanu
nen tayin edilecekti (madde 25), mülkiyet toprağın 
üstüne aid olup madeniyat ise devletin olacaktı (mad
de 27) ve orman - çalılıklar - göller - tuzlaklar -
akar sular umumun olup, malıelli idareler tarafından 
idare olunacaktı (madde 28). 

, Yeni program esasları", çarlık gibi ayni kölelik 
ı·ejimini kuran bolşevizmin sukutu üzerine yapılacak 
toprak islahatında gene eski programdaki ümdelere 
sadık kalıyor. 

Onbirinci madde bu hususta diyor ki: 

Ekinçiyi zorla kollektülere sokmak ve köylü 
emeğini amansızca istismar etmek prensipine dayanan 
Sovyet köy siyaseti neticesinde vücüde gelmiş toprak 
münasebatının karışıklığı, Sovyet hükumetinin düş
mesini müteakip, ekinçiler arasında toprakların yeni
den bölüştürülmesini şüphesiz zaruri kılacağından ve 
bu vaziyetin de devlete geçiş devrindeki hadiselere 
kanuni ve makul bir şekil ve yürüyüş vermek vazife
sini yüklettiğinden, bütün topraklar ilk iş olarak de
vlet malı ilan edilecek; mes 'elenin kat'! surette hal
line gelince, devlet, aşağıdaki esaslardan hareket ede
cektir: 

a- Köylünün verimli olar:ık çalışmasın ı temin için 
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devlet elindeki toprak fonrlundan mülkiyet esası üze
rine k'enctisine yetişir ınıktarda toprak verilir. 

b- Köylü, ektiği ve işlettiği toprağa ternamile sa
hip olup topraktan aldığı mahsuJü istediği gibi kul
lanır, serbest pazarda serbest olarak satar. 

c- Devlet, toprak üzerindeki mülkiyet mıktarını 

tayin eder ... 
d- Ormanlar, çalıJıklar, tuzlaklar, akar sular umu

mictir. Bunların idaresi mahelli idareler elinde bulu
nup, hususi adamların bunlardan faydalanması ter
tibi ayrıca kararlaştırılır" ... 

Geçen programdaki maddelerin ayni olan madde
leri 8 ci madde ile tekmil edelim. Bu maddede, geçen 
programın 27-ci maddesinde olduğu gibi, deniliyar 
ki: 

,Toprak altındaki bütün madenler ve zenğinlikler 
devletin olacaktır". 

Arnelenin hayatını, sıhhatını, istirahatını ve huku
kunu geniş surette himaye eden işçi ve emeğe aid 
maddeler olduğu gibi kalıyor ve ilave olarak arnele 
faydasına şu madde artırılıyor: 

,Made 12- Azerbaycanın sanayice geniş inkişafa 

namzed bir memleket olduğunu göz önünde tutarak 
bu inkişafı, milli tesanüdü bozacak içtimai hiç bir sar
sıntıya meydan vermeden temin etmek maksadını 
güden Müsavatçılık, işçileri fabrikanın kazançların

dan hisse almak ve kendilerini işin teknik ve ekono
mik cihetile alakalandırmak esasını terviç eder". 

Bu suretle, işçi, köylü, serbest meslek erbabı, ufak 
sanayi sahipleri, ticaret ehli gibi milletin hey'eti umu
miyesini teşkil eden müstahsil zümrelerin menfaatle-
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ri ,Yeni program esasları"nda tahti temine alınrnı-. 

ştır . 
. Gerek çarlık devrinde gerekse sovyet rejiminde hak 
ve adalet prensipiyle hesaplaşılmıyor. Her ikisinde 
adalet çiynenmiştir: çarltkta rus ortodoks kilisası, 

rus derebeyliği ve rus hakimiyeti mahkum sı

nıfları ve esir milletleri adeta kanun haricinde ilan 
etmiş oldukları gibi çarlığın yerine konan rus prole
taryatı da rus olmıyan milletleri ve kendisinden ol
mıyan sınıfları kanun haricinde tutmaktadır. Milli 
tesanüdü esas olarak alan ,Müsavat" ise, adaleti bir 
adalet ve hukukı mutlak olarak almakta ve her kesin 
kanun karşısında müsavi olduğunu kabul etmektedir. 
,Yeni program esasları"nın 14 ci maddesi de adalet 
müesseselerini .,fertleri cemiyete salih ve faydalı bir 
unsur olarak yetiştirmek maksadile terbiye etmekle" 
mükellef her türlü masraflardan muaf, yalnız kanuna 
tabi ve şartlı mücazat usulü tatbik eden yeni ve asri 
bir müessese halinde tasavvur etmektedir. 

Burada .,Müsavat", adalet müesseselerinde ve ceza 
kanunlarında daha izi bakı kalan intikam sistemleri 
yerine terbiye ve islah usulünü vaz'etmiş oluyor. 

15 ci maddede ise, deniliyar ki: 

,,Maarifin kurtulacak Azerbaycanda göze alacağı 

hedef, vatandaşları, Millet, Vatan, Milli Birlik fayda
sını her şeyin üstünde tutan, türklük, milli kültür, 
milli tarih ve milli istikl;U idealile beşeri yüksek fi
kirler ve asri bilğilerle mücahhez olarak yetiştirmek
tir. Erkek- kadın bütün vatandaşlar maarif işlerin
de müsavi hakka maliktirler. 

llk tahsil umumi, mecburi ve ücretsizdir". 
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Ne çarlık rejiminde, ne de bolşevik esaretinde bu 
gibi prensipler üzerine maarif teşkilatı kurmak müm
kün olamaz. 

Millet, vatan, milli birlik, türklük, milli kültür, milli 
tarih ve milli istiklal! ... 

Bu yüksek prensipler narnma ve bu ideala hizmet 
için ne kara Rusya'da, ne de kızıl Rusya 'da terbiye ve 
maarif müesseseleri kurmak olamazdı. Hel~, gerek 
çarlık, gerekse bolşevik rejimlerinde tahsil ve terbiye 
işleri umumi ve şümullu değildi. 

Çarlık devrinde : 

1- Her kes okuyamazdı. Maarif umumi ve şümul
Ju değildi. Bütün sınıf ve zümreleri bir gözde göıen 
hür maarif siyaseti yoktu. Mahdud mıktardaki halk 
mektepleri yanında , zadegan mektepleri , onlann da 
yanı başında din mektepleri vardı. 

2- Maarif milli değildi. Rus olmıyan milletiere me· 
kteplerin kapısı kapalıydi. Türkce orta ve yüksek 
tahsil imkansızdı. Çocuklarımızı milli ruhta yetiştir
mek kanunen takip olunuyordu. 

3- Çarlık devrinde maariften maksat, çarlığa sa
dik çinovnikler yetiştirmekti. Onun için de müthiş 
bir ruslaştırma siyaseti tatbik olunuyordu. 

4- Gene bu sebepten dolayı terdrisatta hürriyet 
yoktu. 

5- Terdisatta korku, terror ve tazyik hakimdi. 
Sovyet devrinde dahi , ayni sistemin hakim bulun

duğunu görüyoruz: 
1- Her kes okuyamaz. Yalnız proletar evladı okuya 

bilir. Umumi ,sınıfi mektepler" yanında bir de ko-
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münist mektepleri vardır. Mekteplerde Marksizm -
Leninizm dersleri mecburidir. 

2- Milli programa malik mektep olamaz. Milli ta
rih, milli kültür, millet, vatan, türklük mefhumları 
mekteplerden koğulmuştur. Türkçe orta ve yüksek 
tahsil imkansızdır. Çocuklarımızı milli ruhta yetiş

tirmek yasaktır. 

3- Çarlık devrinde olduğu gibi, maarüten maksat 
komünist rejimi şekline bürünmüş olan kızıl Rusya'ya 
sadik memurlar yetiştirmektir. Bunun için de müthiş 
ruslaştırma siyaseti tatbik olunmaktadır. Rus dili, 
rus edebiyatı, rus tarihi, rus kültürü tedrisine bilhas
sa ehemmiyet veriliyor ve rus dili ,doğma dil" gibi 
medholunuyor. 

4- Tedrisat hür ve serbest değildir. 

5- Bunun neticesi olarak tedrisatta korku, terror 
ve tazyik hakimdir. 

Halbuki, ,Müsavat" fırkası, bu iki istibdad ve em
peryalist maarif sistemine karşı , milli beşeri, insani, 
hür ve serbest bir maarif sistemi teklif ediyor. Bu 
sistemde, daha milli hükümet zamanında olduğu gibi, 
maarif: 

1- Dar- sınıfi değil, şamil- umumidir. Kosmo
polit değil, millidir. 

Tedrisat hür olup programlarda yalnız ilimierin 
usulleri hakimdir. Serbest düşünüş temin edilmiştir. 

3- Terbiyeden maksat, çinovnik -memur hazırla
mak değil, hür vatandaşlar yetiştirmektir. 

4- Mekteplerde korku değil, sevği ve şuurlu milli 
vazifeden doğan bir disiplin hakimdir. 
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İşte, ,Müsavat11 fırkasının ,Yeni program esasları" 
türk kültürünün inkişaf ve.. tekamülünü ve Azerbay
can türkünün saadet ve refahını böyle bir alem ve 
içtimai nizarn ve adalet sistemi içerisinde mümkün 
biliyor. 

Ve bu yeni dünyayi yaratmak, yeni milli Azerbay
can devletini kurmak için program esaslanndan baş
ka, taktikini de tesbit ediyor. 
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XII 

.. MüsavatH fırkasının taktiki 

,Müsavat" fırkasının 1936 senesi Ağustosunda vaki 
olan Konfransı, yeni programın ana fikirlerini tayin 
eden esaslarla birlikte, dahildeki ve hariçteki vaziyet 
bakımından fırka taktikini dahi tesbit etmiştir. ,Yeni 
program esaları"ndaki ideolojiden hareket eden tak
tike aid kararların dahildeki faaliyetten bahseden 
kısmında, fırkanın tarihi, faaliyeti, fedakarlığı hülasa 
edildikten sonra, bugünkü vaziyete geçilerek deni
iliyor ki: 

,Sovyet rejimi şimidiye kadar üç mühim devir ge
çirmiş, şimdi dördüncü devirde bulunuyor. Bunlar
dan birincisi: askeri komünizm devri, ikincisi: ,Nep", 
üçüncüsü: kollektivize devri, dördüncüsü de yeni baş
lıyan ve Sovyet demokrasisi denilen devirdir. Bu de
virlerden birinciyle üçüncü tecavüz, ikinciyle dördün
cü ric 'at ve yahut muvakkat teneffüs devirleridir. 

Sınıfsız, hürriyetsiz, mülkiyetsız, ve milliyetsiz 
enternasyoal komünizm cemiyeti kurmağa çalı

şan ve daima bu hedefe doğru yürüyen komünist 
diktatorluğu, birinci devirde bütün ziraat, sanayi, ti-
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caret v. s. içtimai müesseseleri devletleştirip serma
yedar sınıfı ile mülkedar zümresini ternamile aradan 
kaldırdıktan sonra, milletlerin de imhasına koyul
muştu. 

Fakat, büyük mülkedarların elinden kurtulup bol
şevik esaretine düşen ufak mülkiyetçi k,öylü, ile çar 
zulmünden kurtulmağa muvaffak olduktan sonra, kı
zıl emperyalizmin pencesine giren mahkum milletie
rin ortak mukavemetleri neticesinde ric'ata başlıyan 
komünist diktatorluğu, ufak mülkiyetleri tanıyarak 
, Nep" devrini tesis eylemişti. Lakin, toprak üzerin-
de emekçi köylünün mutlak mülkiyet hakkını tanı
yan ,,Müsavat" fırkasının Azerbaycan şeraitinde za
feri demek olan bu ric'at, uzun sürmedi. Onu kaHekti
vize devri takip etti. Bu de\·ir, ufak ve orta mülkiyete 
dahi, nihayet vererek, komünizme doğru ikinci ve 
esaslı adımını atıyordu. Yüz binlerle insan kanı paha
sına elde edilen ve bilhassa milletimizin elde silah 
olarak karşıladığı ve hala da mukavemet göstermekte 
devam ettiği bu kaHektivize esnasında vücude gelen 
dahili ve harici tehlikelerden kendini koruyup kat'i 
hedefine erişmek için münasip fırsatın gelmesine in
tizaren, hakim mevkileri elinde tutmak maksadile di
ktatorluk, Sovyet demokrasisi ve yeni konistitusyon 
gibi yalan perdelerle dördüncü devre girmiş bulunu
yor. Kolbazlardaki toprağı gene kolhazlarda birleşen 
köylünün ,ebedi istifadesine"veren ve yalnız komü
nist fırkasının hakimiyeti kalmak ve sosyalizmin fay
dasına istimal edilmek şartiyle Sovyet vatandaşları
na intihap hakkı vadeden bu yeni konistitusyonun da 
;,Nep" gibi muvakkat bir teneffüs devri olduğuha şü
phe yoktur. Bu muvakkat ric' at · devrini vücude ge-
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tiren tehlikeler atıatıldıktan sonra, Sovyet hükUmati
nin tam komünizme gireceğine söz yoktur. Bu tam 
komünizmin bariz hususiyetini yalnız sınıfsız cemiyet 
gibi sosyalizm dünyası değil, milletlerin, daha doğrusu 
rus olmıyan milletierin aradan kalkması da bu devrin 
bariz hususiyetim teşkil edecektir. Stalinin 16 ci ko
münist kongrasında formüle edip sovyet ideoloğları
nın muhtelif cepheden tahlil ve şarh ettikleri gibi, 
Oktobr ihtilalinin ve Lenin ile Stalin'in ,mukaddes 
dili olan" rusca etrafında ,,bir dil ve bir kültüre ma~ 
lik sovyet milleti" yaratılacaktır. Bunun için her bir 
hazırlık görülmüş bulunuyor ve rus olmıyan mille
tlerin filen parçalanmasına, manen ve maddeten rus
laştırılmasına şuru edilmiştir". 

,Müsavat" fırkasının, yıllardan beridir Lenine, Sta
line v. s. sovyet otoritelerine dayanarak ileri sürdüğü 
bu iddiayi, Konfranstan evvel ve sonra cereyan eden 
hadiseler ve milli dil ve milli kültür etrafında devam 
eden mücadele, ternamile isbat etmiştir. Sovyet hü
kumetinin rus olmıyan milletierin dil ve kultürleri 
üzerindeki ameliyatı rus bolşevizminin hanği hede
flere doğru gittiğini açık göstermekte idi. 

tstilfınin ilk devirlerinde milli münevver kadrosu
nu, ,. milletin diline ve kültürüne bağlı elit kısmını 
sıkıp meydandan çıkardıktan sonra, Moskva, bütün 
türk illerinde birleşrneğe doğru giden bütün edebi 
türkçeyi de kanun haricinde, burjua-kapitalist ideo
lojisini terennüm eden bir dil diye ilan etmişti . İsti

la hükUmeti iş başına ayak takımı insanları getirdiği 
gibi, resmi dil olarak da her türlü kültürden mahrum 
bu cühela zümresinin sokak dilini ilan etmiş, Fizuli 
an'anesile giden edebi Azeri türkçesine de müsaade et-
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memişti. Gittikce rus sözleriyle doldurulan bu dil, 
anlaşılmaz bir jarğon halini almış, dil, iş başındaki 

cahillerin seviyesine enmişti. , Dilimizde sivyetizm" 
bayarağı altında ruslaşmakta devam eden bu dil, son 
zamanlarda türkçe ortak istilahları rus sözleriyle de .. 
ğiştirdikten sonra, değişilmesi imkansız olan türk sö
zlerini de diğer türkler için anlaşılmaz bir şekle sok
mağa çalışıyor, ayni zamanda latin alfabesi yerine rus 
alfabesinin kabulu fikrini ileri sürmektedir. Şimali 
Kafkasya'nın türk kabileleri için artık tatbike başla
mış olan bu rus alfabesine karşı, türk illerindeki hu~ 
sumeti, sovyet matbuatt ilitilale karşı bir ihanet telak
ki etmektedir. 

Zaten, Rusya ihtilalinden daha evvel Lenin, Ru~ 
sya'da yaşıyan halkların rus dilini kabul etmek sure
tile birleşip bir vahdet teşkil edeceklerini iddia et
mişti.ı oo ) 

Demek ki, yalnız bütün türklerin kültür ve dil bir
liği değil, ayrı ayrı türk illerinin dil ve kültürlerini 
muhafaza etmek mes'elesi de mevzuu bahıstır. Yal
nız bütün türklerin kültür birliği değil, ayrı ayrı türk 
illerinin dil ve kültürleri de tehlike altındadır. 

Bundan başka, Azerbaycan, bir taraftan sun'i m il~ 

letlere parçalanıyor, diğer taraftan da rus muhaci
retiyle dolduruluyor. Devlet müesseseleri rusca gi
diyor. Ordu rusca talim alıyor ve rus ordusuna da
hildir. Mektepler ruslaştırılıyor, rus dili, rus edebi
yatı şiddetle tedris olunuyor. Memlelcetin bütün ser
veti amansız surette istismar ve ihraç olunuyor. Ken~ 
di toprağına servetine ve mülkiyetine malik olmıyan 

tOO) V. i. Lenin - külliyatı -- cilt : XVII. Sahife: 180 
•. Mecburi devlet dili lazım mıdır" mekalesi. 
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azeri halkı köle vaziyetine düşürülmüştür .ve hareket 
ederniyecek bir hale getirilmiştir. Bütün bunları na• 
zara alan ,Müsavat" Konfransı, ,içerideki faaliyet 
taktikini dirije etmek üzere" mücadele şian olarak bir 
çok talepler vaz'etmiştir. Bu talepler arasında , rus 
ordusunun Azerbaycanı boşaltması", ,Azerbaycan'ın 

Sovyet Birliğinden çıkıp istiklıUini ilan ve Kafkasya 
milletleriyle Konfederasyon bayrağı altında birleş

mesi", ,Bütün devlet müesseselerinin, gerek memur 
ve gerekse dil itibarile türkleştirilmesi", Hakiki de
mokrasinin kayıdsız ve şartsız olarak tatbiki", ,Mil
letin parçalanmaz bir bütün olduğu ve sun'i milliyet
lere ayrılmasına imkan verilmemesi", , Rus muhaci
reti önünün alınması", ,ıktisadi istismare nihayet 
verilmesi ve iktisadi istiklalin ilan i", , Azerbaycan 
köylüsünün hürriyet, mülkiyet ve serbest teŞebbüs 
haklarına malik olması'\ ,Ordunun millileşmesi ve 
istiklAli" gibi maddeler mühim ver tutuyorlardır. 

Dahili taktike aid kararde ilave olarak deniliyar ki: 
,Müsavat", milli edebi dilimizin ne gibi gaye takip 

eylediğini taşrili ederek, bütün türk dünyasının ortak 
malı olan edebi türkçenin yeniden kabul ve tatbikini 
ister (madde: 9) ." 

,,Milletin istikbali ve ümidi olan genç neslin ruslaş
masmın önüne geçmek için , Müsavat'', Azerbaycan 
mekteplerinde rus dili, rus tarihi, rus edebiyatı ted
risinin programdan çıkarılmasını ve bütün ilk, orta ve 
yüksek mekteplerin her ellietten yüzde yüz türkleş
tirilmesi talebini ileri sürür (madde: 10)": 
• •,;.Müsavat", Azerbaycan mekteplerinde milli tarih, 
JAiPi .edebiyat, ~illi coğrafya gibi derslerin milli bir:.. 
lik, milli hakimiyet bakımından tedris edilmesine, 
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~enç neslin milliyetine, vatanına, hürriyet ve istikla~ 
line bağlı bir halde yetişmesine çalışır (madde: ll)." 

" 
Müsavat", Azerbaycanın tek başına kurtulamıya-

cağını ve yalnız Kafkasya Konfederasyonu bayrağı 
altmda hürriyet ve istik.Ialine kavuşa bileceği pren~ 
sipinden hareket ederek, Rusya istilasına karşı bütün 
savaşlarında Kafkasya milletleriyle beraber ve müt~ 
tahit olarak hareket etmek şiarını terviç eder (road~ 
de 12)". 

" 
Müsavat", mahkum türk illeri arasındaki kültür 

bağlılığını daha ziyade takviyeye çalışarak, umumi 
alfabe ve edebi dil gibi ortak kiymetler uğrunda mü
cadele eder ve ayni zamanda düşmanın ortak oldu~ 
ğunu nazara alarak Moskva'ya karşı savaşta teşriki 
mesai edilmesine sayeder (madde: 13)". 

,Müsavat", rus esiri bütün milletlerle ayni cephede 
bulunduğunu millete izah ederek, Rusya 'ya karşı va~ 
hit ,Promete" cephesinin kurulmasına ve derinleşti~ 
rilmE'sine elinden geleni sarf eder (madde: 14)". 

tçeride milli varlığımızı ortadan kaldırmak için muh~ 
telif cepheden bin hiyle ve manevra ile taarrüz eden 
düşmanın tesadüf ettiği anut mukavemetin başında du~ 
ranlara, milletin münevver zümresine ve bütün halk 
tabakasına bir direktif ve talimat mahiyetinde olan bu 
taktik şiarların, devam eden kanlı savaşı tanzim ve 
sevk etmek bakımından tarihi ehemmiyeti haiz oldu
kları şüphesizdir. ,.Yeni program esasları" gibi bu 
şiarlar dahi, milli kıymetler ve milli varlık uğrunda 
savaşan milli kuvvetlerin istiklal ve milli hakimiyet 
bayrağı altında birleşmesine ve çelikten bir vücüd 
haline gelmesine ve sarsılmaz bir cephe-milli istikliil 
cephesi teşkil etmelerine yardım edecektir. 
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Fakat, Azerbaycan mes'elesinin dahili cepheden 
başka bir de harici, beynelmilel cephesi vardır. ,Azer
baycan istiklal davası , bütün cihanca belli beynelmilel 
bir mes'eledir". ,Müsavat" fırkası karşısında bu milli 
davanın milletler arası münasebetlerindeki pozisyo
nunu daha ziyade takviye etmek ve bu milletler arası 
münasebetlerini dikkatle takjp ederek, fırsatları bu 
milli davamız faydasına istifadeye çalışmak vazifele
ri (iuruyor. , Müsavat" fırkasının Ağustos Konfransı, 
bu noktadan hareket ederf"k, , beynelmilel dünya 
vaz'iyeti bakımından günün vazifeleri, ni o suretle 
tanzim etmiştir. Bu harici taktik tezine göre: 

,Versay sulhundan beri düna vaz'iyeti bugün ol
duğu kadar buhranlı ve beynelmilel münasebat şim
diki kadar gerğin ve karışık olmamıştır. 

, Vaz'iyet bir cümle ile hülasa edilirse, denile bilir 
ki: cihan artık yeni bir harp önü devrine girmiştir". 

Harbiumumiden sonra Sovyet Rusya, Versay niza
mma karşı vaz'iyet alarak Garpta Almanya gibi me
deni bir memleketi sovyetleştirmek, Asya'da da Şark 
alemini kızınaştırmak ve bu suretle kapitalist dünya
sını yıkıp, onun harabeleri üzerinde komünizm bina
sını kurmak için çalışıyordu. 

,Garpte komünist arnele hareketile Şarkta müstem
Jike ve yarım müstemlikelerdeki milli kurtuluş hare
ketlerini kendi hususi menfaatlerine alet etmek tak
tikine kızıl emperyalizm, malum olduğu üzere, mu
vaffak olamadı. 

Garbe doğru ilk akınında, cengaver komünizm, yeni 
doğan milli Lehistan'm kahramanca mukavemetiyle 
karşılaştı. Bu mukavemet bütün Avrupa yi bilavası ta 
tehdid eden komünizm tehlikesine karşı bir sed oldu". 
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Lehistan tarikıyle ortg ve garbi Avrupaya geçemi
yen bolşevizm, inkilabçi metotlarla Almanyayi so
vyetleştirmek istedi. Fakat, bu teşebbüs de Alma
nva'da bas kaldıran ve hakimiyeti eline alan milli 
i~kilabin kayasına çarparak perişan oldu. 

,Şarkta dahi ayni arnillerin tesiri ve ayni neviden 
milli bir arnilin eseri olan Japonya hareketi önünde 
gerilernek zaruretinde kaldı. Ric'at başladı". 

,Asıl gayesi bulunan cihan inkilabından ve öteden
beri maruf rus akınçılığından esasen vaz geçmiyen 
kızıl emperyalizm, cınud realiteler karşısında fırsat 
ve vakıt kazanmak üzere, geçdiği bu ric'atta kurnaz
ca bir manevraya el atmıştır. 

, Sosyalist inkilabi için mutlaka bütün dünyanın 
komi.inistleşmesine lüzum yoktur, tek memlekette da
hi sosyalizm yapılır" diye, Stalin, beynelmilel tezatla
rın vere bilecekleri muhtemel imkanları hakkiyle kul
lana bilmek niyetile sovyetlerin ne pahasına olursa 
olsun, askeri hazırlığını gaye edinmiştir". 

DahHi siyasette yaptığı ric'atlerle harici siyasetteki 
manf'vralar, barışıkçılık, vaktile yıkmak istediği Ver
say nizarnının ve Milletler Cemiyetinin ateşin taraf
tarlığı, hep vakıt kazanmak ve askeri hazırlığını ik
mal etmek içindir. 

,Bütün bu manevraların tekce bir maksadı vardır. 
Dahili, harici , hukuki, siyasi, iktisadi, medeni ve ide
olojik - bütün sahelerde yapılan teşebbüslerin kat
fesi ask ri hazırlığa ve harp işine hasr edilmiştir". 

,Cihan ikiye ayrılmıştır. tki muhasim ideoloji, iki 
muhalif sistem, tokuşmak üzre yüz yüze gelmiştir. 
,Yapıcı milliyet ümdesiyle yıkıcı komünizmin kanlı 
surette çarpışacagı" muhakkaktır. 
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,Kızıl rus esirliğinden kurtulmak üzere, Sovyet. ce
hennemini parçalıyacak her hanği sarsıntıyı ümitle 
b"ekliyen Rusya mahkfımu bütün milletler için er-geç 
kopacak bu kıyametten faydalanmak üzere, kat'i sa
atte işe yarıyacak bütün unsurleri seferber hale koy
mak şarttır. Bunun için dahi, beynelmilel bütün im
kanlardan büyük ölçüde faydalana bilmek ve mevcud 
imkanları kullanmak için bütün kuvvetleri tanzim ve 
teşkil işiyle şimdiden meşğul olarak, her ihtimale kar
şı hazır bulunmak umumi bir esastır". 

Bu şerait ve esaslardan gelerek çalınmış istiklalı
mızın yeniden kazanılması endişesile hareket eden 
Milli Azerbaycan ,Müsavat" Halk Fırkası, gelecek ha
diseler karşısında her ·türlü hazırlanmayi göze alma
kla beraber, Fırka'nın beynelmilel sahada, şimdiden 
yapmak mecburiyeti,nde bulunduğu zaruri işleri aşa
ğıdaki vechile tesbit eder: 

1 - Sözde sulhçülük cildine giren ve yalandan 
halkcılık şiarını terennüme başlıyan Sovyet hükUme
tinin falşını açarak onun beynelmilel sulhün en gad
dar düşmanı olub, bütün faaliyet ve icraatile harbe 
hazırlandığını ve el altından yaptığı smsı entrilderile 
milletler arasndaki kanlı ihtilıüı tahrik ettiğini gerek 
dahilde ve gerek haricde her türlü vasıta ve imkan
larla geniş surette yaymalı ve bu fikrin daha ziyade 
yayİlmasını temin maksadile Rusya emperyalizmine 
karşı olduğu gibi bolşevizm aleyhindeki beynelmilel 
bütün teşekküllerle temase gelmelidir. 
2- Haddi zatında beşeriyet için felaket teşkil ede

cek bir harbi arzu etmemekle beraber, böyle bir har
bin vukuu halinde, dövüşecek düşman kuvvetiere kar
şı alakasında, Fırka- tabüdirki- düşmanıının düş-
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manı dostumdur - düsturile hareket ederek, yurdu~ 
muzun düşmanı ve istiklilimızın gasibi Sovyet ıtti
hadı ile milliyet münkiri bolşevizm aleyhinde bulu-

ı 

nan kuvvetiere karşı teveccüh besliyecek ve bu tevec-
cüh 0 kuvvetlerin milli davamıza karşı gösterecekle
ri müsbet alaıtanın derecesile mütenasib olacaktır. 
3- Azerbaycan istiklal davası, bütün ellianca belli 

beynelmilel bir mes'eledir. Bu mes'elenin medeniyet 
dünyası karşısında daha geniş surette tanıtüması ma
ksadile beynelmilel siyasi mahfillerle cihan matbuatı 
ve cikari umumiyesinde, şimdiye kadar yapıldığın
dan daha ziyade bir enerji ile propaganda yapılması 
zaruridir. Bu propaganda, siyasi vaziyet, milli men
faat ve ideolojik baziari itibarile Sovyetler aleyhinde 
bulunan ve ya bulunacakları beklenen memleketler 
dahilinde ise bilhassa kuvvetlenmelidir. 

4 - Dav:ımızm muvaffakıyet kazanması için yapı
lacak beynelmilel bütün temas ve propagandalarımıı
da siyasi Kafkasya birliğinden gelerek, Kafkasya 
Konfederasyonu bakımından hareket edilmeli ve ala
kadar mahfillerde Kafkasyalıların ciddi bir birlik ihti
yacını hakkı ile derk etmiş olduklarına dair bir fikir 
ve kanaat doğurtulmasına sayolunmalıdır. 
5- Azerbaycan istiklal davasile Kafkasya Konfe

derasyon fikrinin Türkiye ile tran gibi komşu ve kar
deş memleketlerde tervicine ayrıca ehemmiyet ver
meli ve bu fikrin işe geçmesinin gelecek rus tehlikesi 
bakımından bu memleketler için ne gibi faydalar te
min edeceği geniş surette aydınlaştmlmalıdır. 

6 - Aralarında mevcud kültürel münasebat ile 
umumi düşman Rusya emperyalizmine karşı yapılan 
mücadeledeki hususiyetleri nazara alınarak, Rusya 
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mahkumu bütün türk ve müslüman illerle, sıkı suret
te teşriki mesai edilmeli ve ortak ihtiyaclar namına, 
ortaklı hamleler yapılmalıdır. 

7 - ,Promete" cephesi namile maruf Rusya malı
kumu rustan olmıyan bütün milletierin istikUılci teş
kilatlarile mevcud mücadele bağlılığına daha ziyade 
ehemmiyet verilmeli ve bu bağlılığın ortak düşmana 
karşı yapılan ortak mücadeleyi kuvvetlendirecek bir 
kurum şekline konmasına delalet edilmelidir. 

lşte, , Müsavat" fırkasının, beynelmilel vaz'iyet ba
kımından, hariçte taktiki bundan ibarettir. Gerek bu 
maddelerdeki esasların, gerekse dahili taktike aid 
maddelerin muvaffakiyeıle tatbiki ve , Müsavat" ide
olojisinin tahakkuku, yani milli istiklalin yeniden 
ihyası, şüphe yoktur ki, gerek hariçte, gerekse dahilde 
bu fırka etrafında birleşmiş idealist miUiyetçiletin 
fedakarlığına bağlıdır. Ona göredir ki, Konfrans mü
nasebetiyle neşredilen tarihi beyannarnede ,Milli 
Azerbaycan Müsavat Halk Fırkası" diyor ki: 

,Her bir vatandaşa, her bir fırkaçıya bu tarihi gün
lerde düşen en büyük vazüe, kendini vatanm ve ide
alın talep ettiği fedakarlığa hazır bulundurmaktır. 

Günün en mühim işi, işte bu fedakar ve azimli mü
cadele kadrosunu yetiştirmektir" .. . 

,. .. Milli kurtuluş yolunu bizden evvel giden muvaf
fakiyeıli milletierin tarihinden alacagımız çok değerli 
bir ders vardır: vatan halasına aid ideoloji ve muay
yen teşkilat etrafında birleşmiş, biri birine candan 
bağlı idealist, fedakar ve azimli mücadele zümresine 
malik hareketlerdir ki , muvaffak olmuşlar, ideallan
na ermişleridr. 
Vatandaşlar, sizi bu azın ve iman sahibi bir zümre 
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halinde yürüyen istiklal mücadelesine candan koşui
mağa çağırıyoruz! Yalnız bu mücadele iledir ki, biz 
hakkımızı alacak, üç renkli milli istiklfil bayrağımı
zın tekrar vatan ufuklarında açılacağını görmekle 
bahtiyar olacağız"!. .. 

Azerbaycan istiklali ,Müsavat" etrafında, onun 
vaz'ettiği prensipiere sarılmak suretile elde edilmişti. 
Onun inklabçi taktiki idi ki, Rusya hakimiyeti aley
hinde olan dahili ve harici kuvvetlerden milli kurtu
luş ve milli istiklal narnma vaktında ve zamanında 
i3tifadeyi temin ediyordu. 

Vaktile, çarlığı devirmek isteyen inkilabçi kuvve
tlerle teşriki mesai eden fırkanın , bilalıere çarlığın 

yerine konan ve onun emperyalist siyasetini tatbike 
başlıyan ayni inkilabçi kuvvetlerle savaşa girişmesi, 
bütün taktik ve manevralarını büyük milli ideal na
mma yaptığını ve zamanında manevra yapmasını bil
diğini isbat eder. 

Milliyetçi, istiklalçi, cumhuriyetçi olarak kalan ,Mü
savat"ın buğün dahi, ayni taktikle hareket ettiğini 

görüyoruz. Rusya hakimiyetinden kurtulmak, hürri
yet ve istiklale kavuşmak için kızıl rus çarlığını de
virecek dahili ve hariçi kuvvetlerle sıkı teşriki mesai! 

Fakat, gerek dahilde ve gerekse hariçte Rusya aley
hinde olan kuvvetlerden milli davamıza karşı müsbet 
alaka gösterenleri tercih edilmiştir. Yani, dahilde 
bolşevizmin yerine , vahit ve bölünmez Rusya" iste
yenlerle, hariçte bolşevizrni devirmek suretne bu bu
dudsuz eraziyi yalnız müstemlike yapmak isteyenler 
ve sayıları yüz milyonu bulan rus olmıyan milletlerle 
hcsaplaşmıyanlar, ,Müsavat"ın teşriki mesai. edemi
yeceği kuvvetlerdir. , Müsavat" ın karşısında yalnız 
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Rusya vardır. Bolşevizm onun rejim mes'elesidir. 
Eskide Rusya'ya karşı savaşımııda istiklal ve demo
krasi prensiplerini vaz'ettiğimiz gibi, şimdi de onu 
vaz'ediyoruz. Eskide Rusya ve istibdatla çarpışıldığı 
gibi, şimdi de ayni şey yapılıyor. Esir milletler için 
değişmiş bir vaz 'iyet yoktur. Rus milliyetçileri için 
bolşevizmle mücadele bir rejim mes'elesi iken, bizim 
için hem rejim, hem de milliyet ve istiklal mes'elesi
dir. Dahilde ve hariçte hakkımızı ve istiklalimizi ta
nıyan kuvvetlerdir ki, ,Müsavat" ın hakiki müttefiki 
ola bilirler. 

Dahilde bu kuvvetler Rusya'yi parçalamak ve mil
letlerinin sayı kadar milli devletler yaratmak isteyen 
esir milletlerdir. Hariçte dahi ayni neviden kuvvetler 
ola bilir. 

Bunun için dir ki, Rusya'yi parçalanmaz bir halde 
tasavvur eden rus milliyetçileri ,Müsavat"ın mütte
fiki olamazlar. 

Rus milliyetçileriyle, velev ki, bolşevizme karş1 mu
vakkat bir zaman için olsun, teşriki mesai etmek, 
Azerbaycan mes 'elesinin ,,Rusya ' nın dahili ailevi mes'
elesi" şekline sokmak demektir. Hulbuki Azerbaycan 
mes'elesi, hallini israrla talep eden milletler arası 

mes'elelerinden en mühimi ve en aktuelidir. Azerbay
can milli davası, beynelmilel bir davadır. Bu davada, 
tabü müttefiklerimiz, esir türkler, rus esiri diğer mil
letler ve Rusya 'yi parçalanmış görmek isteyen cihan 
kuvvetleridir. 

,Müsavat" ın bu kararları fikirlere bir müvazenet 
ve vahdet, hareketlere bir istikamet ve istikrar temin 
etmek itibarile vaktında ve zamanında ittihaz edilmiş 
karariard ır. 
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Son Söz 

tnsan, ef'alini vicdanen müdrik içtimai bir mahluk
tır. Cemiyet halinde yaşar ve ancak cemiyet halinde 
yaşıya bilir. Cemiyetin ise, en mütekamil ve en mü
staker şekli, devlet halinde teşekkül etmiş olan mil
lettir. 
· Bu milli - devleti cemiyet hayatı içerisinde biri 
ferdin fertle, diğeri de ferdin cemiyet- millet- de
vletle olmak üzere, iki türlü hukuki münasebat var
dır. 

Bu münasebetlerle meşğul olan hukuk da ikiye ay
rılıyor: birinciyle hukuki hususiye, ikincile de, hu
kuki urouroiye meşğul oluyor. 

Bu, kaidei esasiye olmakla beraber, hukuk telak
ltisi ve hukukun menşei muhtelif rejimlerde başk~ 
başkadır. 

Mutlak monarşilerde" hükümdar bütün salahiyetini 
halktan değil, gökten ve yahut Allahtan alır. Hü
kiimdarın şahsı min tarafullah halkulnası istediği 

gibi idareye tevkil edilmiştir. Burada bükfundarın 
i'craatına bad ve hudut koyan kanun, ya din ve yil-
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an'anedir. Burada maruf şekliyle hukuki umumiye 
ve ya hususiyeden bahs olunamaz. 

Maşruti monarşilerde ise, hukuki umumiye ile hu
kuki hususiye tefrik ediliyor. Hatta, bu tefrik keva
nini esasiye ile tesbit ve tasrih bile olunuyor. Fakat 
bununla beraber, maşruti memleketlerde hukuki umu
miyenin ternamile hakim olup, hükümdare mütaallik 
hukuki hususiyeye biç te tabi olmadığı iddia edilemez. 
Burada, şüphesiz, hükümdar faydasına bir hudut ta
savvur edilmiştir. Hükümdarlığın bilverase atadan 
oğula intikali başka türlü tafsir olunamaz. Maşruti 

monarşide, sade hükümdarın değil, ayni mantıkla bir 
~ok sünufi münmtaze mümessilleri için de hukuki 
umumiye fevkinde bazı istisnaler gözetilmiştir. 

Cumhuriyette ise, bu hudut esasen kalkmıştır. Bir 
cumhuriyet kevanini esasiyesi ne kadar demokratik 
olurasa, hukuki umumiye dahilinde hukuki hususiye 
tetimmelerini ifade eden hususat da o nisbette aza
lır" ... 

, ... Hak ve hukuka müstenit bir idare, demokrasi 
taraftarlarının afaki tetkikat neticesinde aldıkları ilmi 
neticelere nazaren, ancak hakiki demokrasi teessüs 
eden bir memlekette kabili tasavvurdır. Demokra
siyle hukuk arasındaki miivazene, bu iki mefhumun 
bünyelerinde mevcud müşterek bir hususiyetten ileri 
geliyor. Bu müşterek hususiyet ise... Demokrasinin 
de hukukun da ferdiyetle külliyetin telif ve terkibin
den hasıl olur. Demokrasi... Şahsa aid hürriyet ile 
halka aid hakimiyet esaslarının terkibinden ibaret 
olan hukuki müsavattan ibarettir. Hukuki hürriyet 
dediğimiz şey de, cemiyetin şahsiyet üzerindeki tesir 
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ve tazyikini tahdid ve bunların mütekabil münasebet
lerini tayin eden bir mıkaystır" ... ıaı) 

,Demokrasi ise, donmuş bir şekil değildir. Bilald.s, 
hayati ihtiyaçların tatmini için yeni şekiller ve yeni 
vasıtalar arıyan ve değişen bir mi.iessesedir. 

Eski Yunanistan'da, muhtelif devlet müesseselerine 
ve muhtelif tafriki kuva ve mürakebe sistemlerine 
malik bir çok demokrasi idareleri görüyoruz. Ayni 
suretle bugünkü Amerika demokrasisi tnğiltere ve ya 
ıskandinavya demokrasisinden ayrılmaktadır. Bu me
mleketlerin hepsinde şekiUer daima değişir , bir mües
sese meydandan çıkıyor, yerine yenisi doğuyor. 

Devlet şeklinin, insanların değişen ihtiyaç ve men
faatlerine tetabuk etmeğe çalışması, hakiki demokra
sinin mümeyyiz vasıflarından biridir" ... 1fl2) 

Daha Aristo demiştiki: 
,Hukumet şekilleriyle bu büktımetin idare edeceği 

cemiyetin iktisadi, fikri, ruhi ahvali arasında sıkı bir 
münasebet vardır". 

İnsan cemiyeti ise, sabit değildir. 

Kainatta istikrar fikri ilmen reddedilrnektedir. 
,Bütün kainatta olduğu gibi, milletlerde de isti-

krar m eve u d değildir". 
,İnsan cemiyeti mütemadi bir tekamül halindedir". 
, Bir millet, bir nehre benzer ki, daimi surette ak

makla beraber, sahillerinin hareketsizliğine binaen, 
zahiri bir müvazenet manzarası verir. tnsan nehrinin 

t6ı) Resul-zade Mehmed Emin - ,.Demokrasinin gelece
ği" - ,Azeri Türk" mecmuası - 15 Şubat 1928. Sayı: 1 - 2. 
tstanbul. 

t62) V. Stankieviç - ,Dinamika mirovoy istorü" (Cihan 
tarihinin dinamiki). Paris- Berlin 1934. Sah. 220- 22!. 
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cereyanına istikamet veren· amiller: irsiyet, din, adet, 
kanun, ahlak, terbiye gibi sert muhtelif nüfuz şebe
kelerinden teşekkül eder. Bu nazimler, büyük mi
kyasta bir değişiklikten masun kaldıkca, içtimai inki
lablar ancak fark oluna bilecek derecede zayif olur ... 
· Milletierin tekamülü, umumi surette hadiselerin 
doğurduğu zaruretlerle hemahenk düşmek suretile 
vukua gelir. Mezaçları fazla muhafazakar olup da, 
bu hal kafi derecede çapuk bir surette tekamüllerine 
sed çekerse, tetabuk keyfiyeti şedid bir ihtilal ile vü
cud bulur ... 

tçtimai hayatın büyük güclüklerinden biri, mües
seseleri yeni hadiselerin çıkardığı zaruretlere tedri
cen tatbik ede bilmektir".16S) 

İnsanların değişen ihtiyaç ve menfaatlerini ve içti
mai hayatın çıkardığı yeni hadiselerden doğan zaru
r.etleri evelee görüp tedbir almıyan ve yeni ihtiya
çlarla hesaplaşmiyan bir cemiyet, tekamül edemez. 
Hayat ise, durmak hilmiyen ve daima akan bir nehir
dir. tlerilemesine karşı gelindiği takdire o, sedleri 
yıkarak aşar ve yolunda devam eder: inkilablar ve 
ihtililler koparır. Tabü hayat mecrasından çıkar. 

Bulıran başlar. Belki inhitat vücude gelir. 
,Müsavat" fırkasının tarihi burada bitmiyorsa, ,Mü

savat" fırkası, milli Azerbaycan hareketindeki şanlı 
tarihine yeni parlak sahileler ilave ede bilecek hamle 
ve faaliyetinde yeni kuvvet ve yeni hızla devam edi
yorsa, bu, onun değişen ve llerileyen hayatın yeni 
f!'ltiyaç ve zaruretlerini vaktında kavrayıp formüle 

· .1113) Güstav Lö Bon - .,Bir tarih felsefesinin ilnıi esa
slal'ı". 
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ede bilmesinden, milletimizin parlak istikbale doğru 
durmadan ileriye bilmesi için yeni yollar, hedefler ve 
yeni ufuklar çize bilmesinden ileri gelmektedir. 

,Müsavat" tarihinin burada kapanmamasının baş
lıca sebebi, ,bir milletin saadet sebeplerinden biri 
olan vahdetin büsulu için onu terkip eden fertleri bir 
kitle haline kalb edebilecek surette fikirlerde, duy
ğularda ve itikatlarda bir istikrar peyda etmek" m3k
sadile milleti muhtelif rnuhasirn zümre ve sınıflara 
ayıran içtirnai, iktisadi ve hukuki rnüsavatsızlığı or
tadan kaJdırrnış olmasında, ,milli tesanüt" esası üze
rine milletin çelik birliğini ternin ede bilmesindedir. 

Müsavat" bu sayededir ki, milli hareketin kuman-,, ' 
da mevkiinde bulunuyor. 

,Müsavatu böyle yapmamış olsaydı, çoktan tarihe 
karışıp gidecekti. 

Onun geçirmiş olduğu muhtelif tarihi merhaleler 
bunun canlı delilidir. Eger o, ,tslarnçılık"devrinden 
,umumi türkçüJüğe" , oradan da türk kültür birliğine 
dayanan ,Azerbaycan milli devletçiliğine" geçmemiş 
olsaydı, yerini başka. ürat ve gayri milli fırkalara terk 
etmiş olacaktı. 

Eger o, eski doktrinlere, eski hayat ve düşünüş 
tarzıarına saplanıp kalsaydı, daima llerileyen hayat, 
onu ,müslümanlık" devrinde kalan ,ıttihat" gibi, 
çoktan çiyneyip geçecekti. 

,Tarihi terkip eden hadiseler, muhtelif sebepler 
altmda doğar. Bunlardan bir kısmı daimidir: toprak, 
ırk, ikHrn gibi: bir kısmı da ariz1dir: dinler, istilaler 
gibi". 16~) 

ıe•) Güstav Lö Bon - Ayni eseri. 
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Milletimiz rus istilasına ın:.>.ruz kaldığı çağlarda muh
.telif hanlar elinde, bir çok hanlıklar halinde idi. Or
tak bir dil, ortak bir edebiyat, ortak bir adet, ortak 
bir tarih ve kültür hazinasine malik olmakla beraber, 
milletimiz, daha millet olmamıştı. Bir çok milletle
rio dahi geçirmiş olduğu bu devir, diğer türk ülkele
rinde dahi ayni idi. 

Merhum Ziya Gök Alp diyor ki: 
, ... Maşrutiyetten evvel memleketimizde (yani Tür

kiye 'de) bir çok türkler vardı. Fakat bunların maşeri 
vicdanında ,Biz türk milletiyiz"! mefhumu bulun
madığı için, o zaman türk milleti yoktu. Çünkü bir 
zümre, fertlerinin müşterek vicdanında şuurlu bir su
rette idrak olunmadıkca , içtimai bir zümre mahiyctini 
haiz olamaz". 16;; ) 

Rusya'nın istilasına karşı milletimiz o zaman ,Müs
lümanlık" bayrağı altında mukavemet etmişti ve mil
li mevcudiyetini bu suretle korumuştu. Azerbaycan 
bütün Şark alemi gibi, ,Ümmet" devrini yaşıyordu. 
Bir müddet sonra ise, vaziyet değişti. içtimai bünye
de derin değişmeler hasil oldu. Hanlıkların kalkma
sile derebeylik hudutlarının silinmesi, Baku - Batum, 
Baku- Rostof- Kiyef- Avrupa demir yolunun çe
kilmesi, Avrupa kapital ve teknikinin Baku 'ya gir
mesi, yeni sanayi ve ticaret merkezlerinin kurulması, 
matbaa, gazete ve neşriyat işlerinin tesisi, mektep, 
tiyatro, ve hars cemiyetlerinin teşekkülü, Azerbaycan 
beyeti içtimaiyesinde nüfus, kesafet, kaynaşma , te
canüs, iş bölümü, dil ve kültür bakımından mühim 
değişmeler hüsule getirdi. 

ııır.) Ziya Gök Alp - ,Türkçülüğün esasları". Sah. S3. 
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,Şehirlerde içtimai kesafetin çoğalması yüzünden 
içtimai iş bölümü iptidade doğmağa, sonra gittikce 
derinleşmege başladı. İş bölümü mesleki zümreler
de mesleki vicdanlar dogurduğundan, eski zamanlar
da gerek müslümanlar camıasında, gerekse hırıstiyan
lık camıasında hakim bulunan bu iki maşeri (dini) 
vicdan zayıflamğa başladılar ... Yeni doğan gazete ile 
mektep, edebiyatla şiir de, manası anlaşılınıyan camıa 
Jisanı yerine cemiyet lisanı ikame etti" ... 

, ... Evvelce her ferd dini camıalerini bir içtimat uz
viyet ve kendilerini onun ayrılmaz bir uzvu görür
ken, şimdi içtimai uzviyet olarak yalnız kendi llsani 
cemiyetini görmege ve kendisini yalnız onun ayrıl
maz bir uzvu telclkki etmeğe başladı. lşte,dini camıa

lerin inhilaliyle onların yerine lisani cemiyetlerin 
ikame olunması, şu suretle vukua geldi" ... 

, ... Zaten lisani ve harsi zümrelerden ibaret bulu
nan milliyetler eski zamanlarda da mevcuddu. La
kin, iki türlü eperyalizm, dini ve siyasi emperyalizm
ler, onları iki camıa içinde, yani saltanat ve ümmet 
çemberieri arasında haps etmişti. Bu camıaların çem
berieri kuvvetten düştükce , mahbus zümrelerin ser
best olmak için mücadeleye girişmeleri tabii idi". 1"a) 

Dini emperyalizm çemberinden kurtulan ve ,üm
met" devrinden ,millet" devrine giren Azerbaycan 
türkü, etrafına bakınır - bakınmaz, büyük ve necip 
bir milletin - türk milletinin tarihler uzunu devle
tler ve medeniyetler kurmuş şanlı bir kolu olduğunu 
anladı. Bu , ona manevi bir kuvvet, bir vecd ve il
ham membaı oldu. 

JM) Ziya Gök Alp - Ayni eseri. Sah . 66-67. 
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Milleti,mizin bütün bu tarihi devirlerinde, bilhassa 
,,ümmet" devrinden çıkıp ,millet" devrine girmesinde 
,Müsavat" ın büyük rol oynadığını görüyoruz. 

,Ümmet" çemberinden kurtulup kendi benliğini bu
lan milletimizin siyasi emperyalizm yani: rus emper
yalizmi çemberinden dahi kurtulmak 'için yaptığı ham
Jelerin harnan hepsinde ve her salıesinde bugüne ka
dar ınilletimize yolbaşçılık edenin gene ,Müsavat" 
fırkası olduğu bir hakikattır. 

O zaman, rus çarlığının dayandığı dahili zümre ve 
müesseseleri de yıkmak icab ediyordu. Çünkü, rus 
çarlığı Azerbaycan'da tutuna bilmek için kendisine 
bağlı ve sadik bir takım zümre ve müesseseler yarat
mıştı. Bunları yıkinadan rus emperyalizmi mağlub 
edileınezdi. 

Bugün dahi, ayni vaziyet karşısınd<~ bulunuyoruz. 
Bugün dahi, kızıl rus emperyalizmiyle çarpışırken. 

,,Müsavat" onun dayandığı temeli yıkmak mecburi
yetinde, onun iğfal etmeğe çalıştığı kitleyi kazanmak 
ve onlara milli heyecanİ aşılamak zaruretindedir. 
Geçirdiğimiz tarihi devirlerde, milletimizin içtimat 

bünyesi değişmekle meydandan bir takım içtimai un
surlar çekilmiş, bir takım yeni unsurlar meydana gel
miş demektir. Yalnız içtimai zümre ve unsurlar de
ğil, ihtiyaçlar ve tarzı telakkiler dahi değişmiştir. 

Tarihe karışmış içtimai zümreleri mezardan çıkarıp 
hayata getirmek, orta zamanın feodalite münasebet
lerini ihya etmek demektir. 

Halbuki, ,ümmet" d~vrinden eveiki içtimai ve hu
kuki münasebat ve hukukun menşe ve telakkisi "üm
met" devrindekinin ayni olmadığı gibi, ,ümmet" dev
rindeki içtimai ve hukuki münaaebetler de, .,millet" 
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devrinin münasebetlerinden çok ve esaslı surette far
klıdır. 

İhtiyaçların ve zaruretlerin tabii ve mantıki mah
sulü olan bu yeni içtimat ve hukukt münasebat, ,,Mü
savat" fırkası tarafından ihmal edilemezdi. Bu ihmaİ 
onun için intihar demek olurdu. 

Durkhaym diyor ki: 

,Mefkureler bütün içtimai hadiselerin sebepleri 
olmakla beraber, kendilerinin de doğması, kuvvetlen
mesi, zayülanması, ölmesi bir takım içtimai sebeplere 
tabidir. Bu sebepler içtimat bünyede hüsule gelen 
değişmalerdi r". 

!çtima1 bünye değişince, yeni ihtiyaç ve zaruretler 
yeni mefkureler doğuracaktır. 

,Müsavat", içtimai bünyede hüsule gelen bu tahav
vülün neticesi olan yeni ihtiyaçları ihmal edemezdi. 

,Müsavat" ın bu kavrayış ve seziş kabiliyeti ve yeni 
ihtiyaçları tesbit ve formüle ediş kudreti onun züm
revi, mesleki, sınfi bir fırka değil, milli hatta millet 
fırkası olmasından, bütün milletin umumi menfaatle
rini düşünmesinden ileri geliyor. 

,Müsavat", esasen bir millet fırkası olarak sahneye 
çıkmıştı. 

Russo'nun: 

,Demokrasi mefkuresi, hakimiyeti milliye esası 

üzerinde hürriyet ve müsavat mefhumlarının terki
binden ibarettir" tarzında olan maruf formülündeki 
,müsavat" fikrinden mülhem olduğuna şüphe olmıyan 
,Müsavat" fırkası, bu prensipi fertler arasındaki mü
nasebetler salıesinden çıkarıp beşer camıasındaki mil
letler münasebatına tatbik eylemiştir. 
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Fertler arasındaki rnünasebetlerde bu prensip ba
kımından her ferd anadan hür olarak doğar, binae
naleyh hür olarak yaşarnalıdır. Bir ferdin hürriyeti 
ise, diğer ferdin hürriyeti başladığı yerde biter. Yani 
aralarmda tam bir müsavat vardır. Bu hürriyetleri 
himaye eden kanun, rnüsavat prensipine dayanır ve 
bunun için adaletten kuvvet alır. 
Müsavatsız hürriyet, hürriyetsız de müsavat oiarnaz, 
Fakat, Fransa inkilabı, ferdin hürriyetiyle iradei 

urouroiye prensiplerini vaz 'etrnekle beraber, milliyet 
mes'elesini bütün şümuliyle vaz'etmiş değildi. Fransa 
hukuki beşer beyannamesi insani - ferdi devletin 
ve kilisanın tahakkümünden kurtarınağa çalışınakla 
yalnız ferdin şahsiyetini düşünmüştü. Halbuki, milli 
ferdi, gayri milli devletten ayıran ,Müsavat", onu 
milletle bağlıyor ve milleti de milletler camıasında 
yegane zi hak olarak tanıyor. 

,Müsavat" a göre, ,ferd dogrudan dogruya devletle 
değil, milletle merbuttır. Ve bunun için de en tabii 
olan devlet, milli olan devlettir". 

Ferdin yalnız milli devlet içinde mes'ud ola bilmesi 
esastır. Millet ise, yaşıyan ve arzu hesliyen içtimai bir 
vücuttır. Ferd, milli cemiyet içerisinde ne kadar bir 
hakikat ve canlı bir amil ise, millet dahi beşeriyet 
ailesinde öyledir. Milli cemiyet hayatında ferd nasıl 
hak sahibi ise, beşeriyet ailesinde millet de öyle bir 
zi haktır. Medeni cemiyet hayatı hak ve hürriyet sa
hibi fertlerin birlikte yaşamasiyle meydana gelir. 
Umumi beşeriyet hayatı da hak ve hürriyet sahibi 
milletierin iş ortaklığı demektir. 

tşte, ,Müsavat" ı doğuran zihniyet ve fikir sistemi 
bu olmuştur. Bu esastan hareket eden ,Müsavat". 
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ferdin ferd üzerindeki tahakkümünü reddeylediği gi
bi, bir milletin de başka millet üzerindeki tahakkü
müne karşı isyan etmiştir. 

Kant ile Fihte'nin vaz'etmiş oldukları prensip gibi: 

,Millet, üzerinde diğerlerinin hakim olacağı ölü bir 
obje değildir : millet, iradeye malik bir subjedir". 

Şu farkla ki, ,,Müsavat", bu prensipi italyan Maz
zini gibi bütün milletler için alıyor. Milliyeti bir din 
şekline sokan italya mütefekkirine göre de: hürriyet 
insanlara Allah tarafından verilmiş en mukaddes bir 
nimettir. Bu hürriyete temayül etmek ve bu yolda 
<;a rpışmak, insanın ahlaki bir borcu olup, iradei ila
biyeye amel demektir. Onun nazarında devletler ara
sı münasebetlerinde zi hak olan yalnız millettir. Ve 
dünyada devlet hudutları millet hudutlarına tevafük 
etmelidir. 

,Müsavat" ın progr:ımlarında bunun beşeri, mede
ni ve hukuki bir mesnedi de vardır: 

,Milli istiklale malik olmıyan bır millet, hürriyet 
ve harsini de hıfz edemez"! 

Bu suretle, bir millet fırkası olarak doğmuş olan 
,Müsavat" ı her hanği bir fırkadan, bilhassa sınıf ve 
zümre menfaat ve ihtiraslannı temsil eden teşekkül
lerden ayırmak lazımdır. Gerek sağda ve gerekse sol
da olsun, mevcud olan ve olması mutasavvur fırka ve 
teşekküller, sınıf ve zümre menfaatleri bakımından 
hareket ettikleri için gayri millidirıer. Muzırdırlar. 

Çünkü milleti parçalıyor ve milletiıı ekseriyetini ken
di zümrevi menfaatleri narnma istismar ediyorlar. 

,Müsavat", sınıf ve zümre hakimiyetini reddederek 
milli birlik ve milli tesanüt esasını vaz 'etmiştir. 
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Böyle bir millet fırkası milletin düşünen kafası, 
hisseden kalbi ve yapan iradesi addedilen milli di.i
şünür vatançi münevver kadro tarafından teşekkül 
eder. 

Fakat, böyle bir kadronun meydana gelmesi ve bir
leşip milli bir fırka kura bilmesi için bir cemiyetin 
gazete, mektep, edebiyat v. s. sayesinde siyasi ve içti
mai temayülleri ve efkari umumiyesi tebellür etmiş 
olmalıdır. Siyasi ve içtimal temayülleri ve efkari 
umumiyesi teessüs etmemiş olan cemiyetlerde kitleyi 
sevk ve idare edecek aktiv ve idealist milli münevver 
kadronun meydana gelmesi imkansız olur. 

Sonra, bu kadronun meydana gelmesi, buluşup mil
li bir mefklıre etrafında birleşmesi de kifayet etmez. 

Bir mefklırenin umumi, geniş ve derin milli bir ha
reket yaratacak manevi bir kuvvet ola bilmesi için, 
bu mefkurenin geniş halk tabakası tarafından benim
senmesi ve milletin fertleri ve zümreleri arasında 
manevi bir tesanüdün mevcudiyeti lazımdır. Manevi 
bir tesanüt ise, içtimai bir temele dayanmadan olamaz. 
Milletin muhtelif fertleri ve zümreleri arasındaki de
rin farklar, müsavatsızlıklar ve haksızlıklar devam 
ettikce, manevi bir tesanüt yaratmak imkansız olur. 

Milletin birlik ve tesanüdü için milleti teşkil eden 
fertlerin ve zümrelerin fikirlerde, duyğularda ve ka
naatlerde müvazenet ve istikrar halinde bulunmaları, 

aşağı yukarı ayni şekilde düşünmeleri, ayni hadise
den ayni şekilde mütahassis olmaları ve ayni kanaat 
ve itikatleri haslerneleri lazımdır. 

Milletin ortak mefküre etrafında birleşmesi, ortak 
iradesi ve ortak hamleler göstermesi bundan doğa

caktır. 
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Milletin fertleri ve zümreleri arasında fikirlerde, 
duyğularda ve kanaatlerde müvazenet ve istikrar 
yaratmak, yani manevi tesanüt vücude getirmek için, 
içtimai bir malıluk olan fertlerin içtimai ve iktisadi 
hallerini islah ederek, &radaki derin farkları ve hak
sızlıkları ortadan kaldırmak icap eder. 

Fikirleri, duyğuları , kanaatleri, hareket ve hamle
leri teşkil ve sevk edici manevi bir kuvvet olan milli 
mefkure bundan sonradır ki, geniş halk kitlesi ta
rafından benimsenir ve maşeri bir mahiyet alır. Or
tak ve kollektiv milli hamleler bundan sonra başlar 
ve milli mefkure, hayatın yegane manası, bü· din şe
klini alır. 

Hakiki milli birlik de bu zaman teessüs eder. 
Böyle olmadıkca milli mefkure, malıdut bir zürme

nin malı olarak kalır, hayati bir ehemmiyet kazana
maz, canlı bir mefkfıre olmnz. Esasen milletin hey'eti 
umumiyesinin refah ve saadetini nazarada tutınıyan 
bir mefkure, milli değildir. 

Bir milli mefktıre bütün milleti ve o milletin bütiin 
fertlerini ve zümrelerini düşünmelidir. Milletin 
hey'eti umumiyesini her türlü istismar ve tahakküme 
karşı müdafaa etmelidir. 

,Müsavat" ın milli mefkureyi temsil eden yegane 
millet fırkası olmasının esrarlarından biri de budur. 
Onun geniş ve emekçi halk kitlesinin bütün menfa
atlerini kavramasında ,' onların siyasi içtimai, iktisa
di, hukuki müsavat ve hürriyetlerini düşünmüş ol
masmdadır. 

,Müsavat", bu suretle milli birlik ve milli tesanü
dün ana şartlarından biri olan manevi tesanüdün te-
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melini atmış ve ı:nilli kurtuluşla onu takip edecek 
milli hakimiyet için milleti çelikten bir bütün, bem 
manen, hem de maddeten bir vücut haline getirecek 
en doğru yolu göstermiştir. 

Bu yol ile ,Müsavat", durmadan yürüyecek, mil
letle ve memleketle birlikte, taşıdığı büyük milli 
mefkıirenin gerçeklenmesini bir daha görecektir. 

15-IX-1937 

SON 
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