RESOLTLER
rattı. Kardeşinin isyanını da bastırarak ülkede büyük ölçüde nizarnı tesis etti (822/
1419). el-Melikü 'l-Nasır Ahmed'in 8Z7'de
( 1424) vefatının ardından Resulller küçük
hanedanlara bölündü ve hükümdarlık, çocuk yaştaki sultanlarla bu küçük hanedanların rakip melikleri arasında sık sık el
değiştirmeye başladı . ResQli ordusundaki
memlük birliklerinin sürekli isyanları da
kargaşalığı arttırdı. Nihayet bu durumdan
yararlanarak Aden 'e saldıran Tahiriler 858
(1454) yılında ResQli topraklarının tamamını ele geçirip hanedana son verdiler.

ResQliler'de devletin idari yapısı selefIeri EyyQbiler'in siyasi nizamma göre düzenlenmişti ve sivil teşkilatta naiblik müessesesi vezirliğin üzerindeydi. Ordu atabekü'l-ceyş tarafından yönetiliyor ve çekirdeğini memlük birlikleri o luşturuyordu.
Aden, Taiz, Zebid ve Zafar gibi şehirlerde
bastırılan ResQli paralarında diğer İslam
devletlerinin paralarından farklı olarak balık ve kuş gibi hayvan figürleri yer atmaktaydı. Devlet gelirlerinin büyük bir kısmı
milletlerarası deniz ticaretinden ve transit geçiş vergilerinden sağlanıyordu. Aden
Limanı , Doğu-Batı ticaretinde önemli bir
yere sahipti. Sultanlar özellikle hurma tarımını desteklemişler ve yeni zirai tekniklerin uygulanmasında bizzat öncü rolü oynamışlardır.

Sünni bir politika takip eden ve hemen
tamamı alim olan ResQli sultanları yazdık
ları kitaplar. yaptırdıkları medreseler ve
kurdukları kütüphanelerle ilmin gelişme
sine büyük katkıda bulunmuşlardır. Vergilerin bir kısmı kendilerine tahsis edilen
ulema ayrıca vakıftarla da desteklenmekteydi. el-Melikü'l-Müeyyed DavQd'un Taiz'de inşa ettirdiği medresenin kütüphanesinde 100.000 kitap bulunduğu rivayet edilir. el-Melikü 'l-Eşref İsmail ve el-Melikü'zZahir Yahya'nın aynı şehirde kurdukları
Eşrefiyye ve Zahiriyye medreselerinin de
kütüphaneleri vardı. Sultanlar bazı kitapları dışarıdan getirtiyor, ünlü bir alim geldiğinde veya değerli bir kitap getirildiğinde
bunları bizzat katıldıkları törenlerle karşı
lıyorlardı. Sultanların bu tutumu birçok alimin Yemen'e yerleşmesine vesile olmuş
tur. Yemen'e dışarıdan gelen veya orada
yetişen ünlü alimler arasında Muhibbüddin et-Taberi, FirQzabadi, Ali b. Hasan elHazreci, Abdülbaki b. Abdülmecid el-Yemeni, İbn Hatim. Muhammed b. Yusuf elCenedi. İbnü'l-Ehdel ve İbnü'l-Mukri elYemeni sayılabilir.
ResQli sultanları imar faaliyetlerine büyük önem vermişlerdir. Kaynaklarda isimleri sayılan cami. mescid, medrese. kütüp-
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hane. saray, darüzziyafe, hankah ve ribat
gibi binaların sayısı 180 civarındadır ve bunların çağuna çeşitli vakıflar tahsis edildiği
belirtilmektedir. Günümüze ulaşan başlı
ca eserler arasında Taiz'deki MansQriyye,
Muzaffer( ve Eşrefiyye camileri bulunmaktadır. ResQli eserleri EyyQbi mimarisiyle
yerel Yemen üstübunun bir karışımıdır.
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RESULZADE, Mehmed Emin
(1884-1955)
Azerbaycan Cumhuriyeti'nin kurucusu
ve ilk cumhurbaşkanı.
_j
L
Bakü

yakınlarındaki Novhanı

köyünde
bir din alimi olan
Hacı Molla Ali Ekber, annesi Zatkızı Ziynet'tir. Küçükyaşlarından itibaren aile çevresinde aldığı dini bilgiler yanında belli ölçüde Arapça ve Farsça öğrendi , ardından
Farsça'sını geliştirdi. Rus-Tatar mektebinde okuduktan sonra bir müddet Bakü Teknik Okulu'na devam etti. Bu yıllarda Bakü'nün ekonomik, sosyal ve siyasal ortamından, Rusya'da ve Rusya müslümanları
arasında gittikçe yaygınlaşan inkılapçı hareketlerden, Gaspıralı İsmail Bey'in önderlik ettiği usQH cedid okulları ve onun eği
tim hakkındaki görüşlerinden etkilenip milli
meselelerle ciddi şekilde ilgilenmeye baş
ladı. 190Z'de Rus sömürge yönetimine karşı mücadele etmek için Müslüman Gençlik Teşkilatı adıyla gizli bir cemiyet kurdu.
Bu cemiyet Müslüman Demokratik Müsavat Cemiyeti ismini alarak çalışmalarını
sürdürdü. 1904 yılı sonlarına doğru arkadaşları Mir Hasan Mevsimov, Mehemmed
Hasan Hacinski ile birlikte bu cemiyeti,
Rus Sosyal Demokrat Fehle (işçi) Partisi'nin Bakü komitesi içerisinde yer alan Müslüman Sosyal Demokrat Himmet (kısaca
Himmet 1 Hümmet) teşkilatma dönüştür
dü. M. Azizbeyov, Neriman Nerimanav ve
S. M. Efendiyev gibi inkılapçıların da katıl
dığı bu teşkilatın 1904-1905 yıllarında altı
sayı çıkarılan ve gizlice teksir edilip dağı
tılan Himmet adlı bir yayın organı vardı.
doğdu . Babası tanınmış

Resulzade, iş hayatına Bakü'de Rusça
Kaspi gazetesinde mürettiplik yaparak başladı, daha sonra gazetecilik onun asıl mesleği oldu. Resulzade'nin
ilk yazısı , Tiflis'te Mehemmedağa Şahtaht
lı' nın çıkardığı Şark-ı Rus gazetesinde yayımlanan "Saadetlü Mehemmedağa Huzuruna" adlı mektubudur (2 Mayıs 1903,
sy. 14). Aynı gazetede çıkan ikinci yazısı .
amcasının oğlu Mehemmedeli (Muhammedali) Resulzade ile birlikte yazdıkları "Himmet ve Gayret Vaktidir" başlıklı makaledir
(1903, sy. 19, 20). Aydınların millete karşı
sorumluluklarının dile getirildiği bu makayayımlanan
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Başbakanı Stolıpin'in

1907'de ll.
yeniden despot
bir yönetime sürüklernesinin ardından birçok teşkilat gibi Himmet teşkilatı da kapatıldı. inkılapçı aydınların, gazeteci ve yazarların tutuklanıp hapse atıldığı veya sürgün tehlikesiyle karşılaştığı bu dönemde
Resulzade, Rus polisinin takibinden kurtulmak ve i ran Meşrutiyet Hareketi'ni izlemek için iran'a gitti. Burada Himmet teş
kilatının temsilcisi ve Terakki gazetesinin muhabiri olarak çalıştı. Çoğunluğunu
Azerbaycan Türkleri'nin oluşturduğu meş
rutiyet taraftarı aydınların sosyal demokrat düşüncelerle tanışmasında önemli rol
oynadı. 191 O'da iran Demokrat Partisi'nin
kurucuları arasında yer aldı ve partinin
merkez komitesine seçildi. Bir yandan
iran-ı Nev'de ( 1909) Rus hükümetini eleş
tiren makaleler yazarken diğer yandan Bakü'deki Terakki gazetesine "i ran Mektupları" adıyla seri yazılar gönderdi. Onun bu
iki gazetede çıkan yazıları iran meşrutiyet
hareketinin önemli kaynakları arasındadır.
Duma'yı dağıtarak çarlığı

Mehmed Emin
Resulzade

lede Kafkasya'da din bilgini yetiştirecek bir
medresenin ve usül-i cedld eğitimi yapacak mekteplerin açılması üzerinde duruluyordu. Resulzade ayrıca Hüseyinzade Ali
(Turan) Bey'in Bakü'de yayımladığı Füyı1zat dergisine ( 1906-1907) ve Ağaoğlu Ahmet'in çıkardığı İrşad ve Terakki gazetelerine (ı 908-1909) makaleler yazdı . Türkçe ve Ermenice neşredilen Davet-Goç'ta
( ı 906). Himmet teşkilatının yayın organı
olan Tekamül'de ( 1906-1907). bu gazete kapatılınca yerine çıkarılan Yoldaş'ta
(ı 907) çeşitli konularda yazıları çıktı . Bu
yazılarından onun ilk gençlik yıllarından itibaren Rus sömürge siyasetine karşı hürriyetçi ve inkılapçı bir tavır takındığı, sadece Kafkasya müslümanlarının değil bütün Rusya müslümanlarının, iran ve Türkiye'nin problemleriyle ilgilendiği anlaşıl
maktadır.

Resulzade, 1903'ten itibaren kurulmaya başlayan ve Azerbaycan'da milli bilincin, sosyal ve kültürel hayatın gelişmesin
de önemli etkisi bulunan Sefa, Necat, Edep
Vurdu, Cem'iyyet-i Hayriyye gibi derneklerde görev aldı. Bir süre Terakki'nin, 1908'de geçici olarak İrşad'ın redaktörlüğünü
üstlendi. öte yandan siyasal olaylarda, gösteri ve mitinglerde aktif rol aldı. Aynı dönemde Bakü petrol işçilerine ve Kafkasya'nın çeşitli yerlerine gönderilen inkılap
çı broşürlerin yazılması ve dağıtılması işi
ne katıldı. Arncasının oğlu Mehemmedeli
Resulzade vasıtasıyla bu yıllarda Stalin'le
tanıştı. Stalin'le birlikte bazı faaliyetlere
girişti, onu birkaç defa ölümden kurtardı.
Aynı zamanda edebiyatla da ilgilenen Resulzade bu dönemde milli duyguları uyandıran Karanlıkta Işıklar ( 1908) ve NCıge
han Bela (ı 908) adlı piyesleri kaleme aldı. Bu yıllarda imparatorluğun bütünlüğünü korumakta ısrar eden, esir halkların
hürriyet isteklerine karşı çıkan Rus sosyal
demokratianna olan inancını kaybetmeye başladı. Düşünceleri Azerbaycan'ın ve
diğer esir halkların Rusya içinde muhtari-

Resulzade, 1914-191 S'te ı. Dünya SaAnadolu'da bir kısmı
Azerbaycan, Kafkasya içlerine kaçmak zorunda kalan, Ermeni baskın ve katliamiarına uğrayan Osmanlı tebaası Türkler'e
yardım kampanyasını örgütleyenlerden biri oldu; bu yolda hizmet gören Azerbaycan Cem'iyyet-i Hayriyyesi'nin faaliyetlerini destekledi; 1917'de Kardaş Kömeği
adlı bir mecmua çıkararak gelirini bu kampanya için harcadı. 1914-1916 yıllarında Dirilik'te kendi milliyetçilik anlayışını açıkla
maya devam etti. 1917 Nisan ayında Bakü'de toplanan Kafkasya müslümanları kurultayında onun Rusya'nın federal bir yapıya kavuşturulması gerektiği yolundaki
teklifi benimsen di. 1-11 Mayıs 1917' de
Moskova'daki Bütün Rusya Müslümanları ŞOrası'nda her halk için toprağa dayalı
muhtariyet teklifi kabul edildi. Bu dönemde yayımladığı kitapçıklarla görüşlerini bütün Rusya müslümaniarına ulaştırdı. Moskova kurultayında yaptığı konuşma Ahmet Salikov'un konuşmasıyla birlikte basıldı. Ancak milli istiklal yolundaki faaliyetleri ve yazıları sebebiyle hapse atıldı , 1917
Bolşevik ihtilali'nin patlak vermesiyle hapisten kurtuldu. Gaspıralı ismail Bey'in
damadı Nesibbey Yusufbeyli'nin 1917'de
Gence'de kurduğu Türk Adem-i Merkeziyet Partisi'nin Müsavat Partisi ile birleşe
rek Türk Adem-i Merkeziyet Partisi Müsavat adını almasının ardından gerçekleştiri
len kurultayda başkanlığa getirildi. 1917'nin sonbaharında Rusya'da yapılan milletvekili seçimlerinde hem Azerbaycan'dan hem Türkistan'dan Rus parlamentosuna seçildi.
vaşı sırasında Doğu

dı.

iran'da emperyalizme karşı açılan meş
rutiyet cephesinin ilk hedeflerinden biri
Rusya idi. Bu sebeple çok geçmeden Rusya'nın askeri müdahalesiyle iran meşruti
yet hareketi kanlı bir şekilde bastırıldı ve
Resulzade Rus hükümetinin isteği üzerine sınır dışı edildi (May ı s 1911).1'ahran'daki mücadele arkadaşı Seyit Hasan Tağızade ile birlikte istanbul'a giden Resulzade burada yine kendisi gibi Azerbaycan'dan ayrılmak zorunda kalan Ağaoğlu
Ahmet ve Hüseyinzade Ali Bey'le buluş
tu. Kazan Türkleri'nden Yusuf Akçura ile,
başta Ziya Gökalp olmak üzere ittihat ve
Terakki Cemiyeti'nin ileri gelen temsilcileriyle tanıştı. Türk ocaklarının çalışmalarına
katıldı. Bu çevrede tanıdığı bazı aydınlar
ve özellikle Ziya Gökalp, Resulzade'yi bir
hayli etkiledi. Türk Yurdu'nda ve Sırat-ı
Müstakim'de iran ve iranTürkleri hakkın
da yazılar yazdı. 1913'te Romanev hanedanının 300. yılı dolayısıyla çıkarılan genel
aftan yararlanarak Bakü'ye döndü. Müsavat Partisi'nin başına geçerek siyasi faaliyetlerine devam etti. Ekim 1914'ten itibaren dönemin en etkin gazetelerinden
biri olan İk bal'de yönetici ve başyazar olarak çalıştı. Ertesi yıl Müsavat Partisi'nin
yayın organı Açıksöz gazetesini ( 1915ı 918) kurarak başyazarlığını yaptı. "Türkleşmek. islamlaşmak, muasırlaşmak" ülküsünü savunan bu gazetede Rusya Türkleri'nin kendi mukadderatını kendilerinin
belirlemesi gerektiği üzerinde durdu.

1917 Bolşevik ihtilali'nden sonra Tiflis'te Türkler, Gürcüler ve Ermeniler'in katı
lımıyla Kafkasya'nın idaresini eline alan
milletvekillerinin kurduğu hükümetin dağılması üzerine Azerbaycan temsilcileri
Azerbaycan MiliT ŞOrası'nı oluşturdular. ŞO
ra başkanlığına Resulzade getirildi. Azerbaycan Milli ŞOrası 28 Mayıs 1918'de Azerbaycan'ın bağımsızlığını ilan etti ve Resulzade devlet başkanlığına seçildi. Bakü iş
gal altında olduğundan Gence devlet merkezi ilan edildi. Haziran 1918'de Orta Avrupa devletlerinin katılımıyla Kafkasya meselelerinin görüşüleceği düşünülen konferansta Azerbaycan ' ı temsil etmek üzere
istanbul'a giden Resulzade, burada yabancı devletlerin ileri gelenleriyle temas kurarak Bakü'nün işgalden kurtarılması için
teşebbüslerde bulundu, ancak bir sonuç
alamadı. O sırada Bakü üzerine ilerlemekte olan Türk ordusu ve Azerbaycan gönüllüleri 1S Eylül 1918'de şehri işgalcilerden
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hükümet merkezi Bakü'ye taResulzade, Azerbaycan'a dönerek
devlet başkanlığı görevine devam etti.
1919'da Müsavat Partisi'nin ikinci kongresinde yeniden parti başkanlığına seçildi.
Ancak Bolşevikler'in 27 Nisan 1920 tarihinde Azerbaycan'da idareyi ele geçirmesi üzerine Abbaskulu Kazımzade ile birlikte yakalanarak Bakü'ye getirildi ve hapse
atıldı. O sırada Bakü'ye gelen Stalin'in yardımıyla hapisten kurtulan Resulzade, Stalin tarafından Moskova'ya götürüldü (ı 921 ).
Stalin kendisine defalarca resmi görev teklif ettiyse de o Bolşevikler'le iş birliği anlamına gelebilecek her türlü faaliyetten uzak
durdu; sadece Moskova Şarkiyat Enstitüsü'nde Türkçe ve Farsça dersleri vermeyi
kabul etti.
şındı.

Bakü'de yer altı faaliyetlerini sürdüren
Müsavat Partisi'nin kararı uyarınca Resulzade ilmi araştırmalar yapma bahanesiyle 1922 yılı başlarında Petersburg'a gitti,
buradankaçtığı Finlandiya'da bir ay kaldık
tan sonra Fransa'ya gidip oradan 1922
yazında İstanbul'a geldi. Ertesi yıl çıkar
maya başladığı, Kasım 192Tye kadar doksan dört sayı neşredilen Yeni Kafkasya
dergisinde Azerbaycan Türkleri ile çarlık
yönetimi altındaki Türkler'in problemlerini dile getirdi, İran ve Sovyet hükümetlerini hedef alan sert yazılar yazdı. Yeni
Kafkasya 1 Ekim 1927 tarihinde Sovyetler'in baskısıyla kapatıldı. İstanbul'da yayımlanan bazı gazetelerde Sovyetler Birliği ve İran aleyhine makaleler yazmaya devam edince yine Sovyetler'in baskıları sonucu 1928'de İstanbul'dan ayrılmak zorunda kaldı. Avrupa'ya geçerek çeşitli ülkelerde Azerbaycan davasını dünyaya açık
lamaya devam etti. Rusya'nın hakimiyeti
altındaki milletiere mensup göçmenlerin
oluşturduğu Prometeus adlı cemiyetin Paris'teki yayın organı Fromete'de (ı 929ı939) ve Katkaz (ı932-1938) dergisinde
makaleler yazdı. Berlin'de onun yönetiminde çıkan İstiklfıl (ı 932- ı 934) ve Kurtuluş ( 1934-1938) gazetelerinde, ayrıca
Müsfıvat Bülteni'nde birçok yazısı neş
redildi. 1934'te Brüksel'de Milli Gürcistan
ve Kuzey Kafkasya devlet başkanları ile
Kafkasya Konfederasyonu'nu kurdu. Bu
dönemde Resulzade ile bazı Azerbaycan
temsilcileri arasında liderlik konusunda
anlaşmazlık ortaya çıktı; Geneeli Şefi Bey
Rüstembeyli ile Halil Hasmemmedli, Resulzade'ye karşı tavır aldılar. Ancak muhaceretteki Müsavatçılar'ın ekseriyeti Resulzade'yi tercih edince diğerleri partiden ihraç edildi.
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Resulzade, değişen siyasi şartlar sebebiyle muhaceretteki Müsavat Partisi mensuplarını 1936'da Polanya'da toplantıya çağırdı. Bu toplantıda partinin yeni programı kabul edildi ve Müsfıvat Partisi Yeni
Program Esaslan adıyla yayımiandı (Varşova 1936). Polanya'nın Ruslar tarafından
işgali üzerine Berlin'e giden Resulzade, burada arkadaşlarıyla birlikte Azerbaycan'ın
geleceği üzerinde Almanlar'la yapılan görüşmelere katıldı. Naziler'in Azerbaycan'ın
haklarını tanıma ve istiklalini temin etme
niyetinde olmadığ ını görerek 1942 sonbaharında Almanya'dan ayrıldı. Alman siyaseti hakkındaki olumsuz düşüncelerini S
Ağustos 1943 tarihinde bir muhtıra ile
açıklayarak Bükreş'e döndü. Burada kendisine Türkiye büyükelçisi Hamdullah Suphi Tanrıöver yardımcı oldu. 1944'te Bolşe
vikler'in Bükreş'e de girmesi üzerine İs
viçre'ye gitmek istedi, ancak vize alamadı. 1944 Ekim ayında Almanya'ya sığın
mak zorunda kaldı. 1947 Eylülünde Türkiye'ye gelerek Ankara'ya yerleşti. Önce
Milli Eğitim Bakanlığı Yayım Müdürlüğü'n
de, daha sonra Milli Kütüphane'de memur olarak çalıştı. 1949'da Ankara'da kurulan Azerbaycan Kültür Derneği'nin fahri başkanlığına getirildi. Dernek, 1 Nisan
1952 tarihinde günümüzde de yayımlan
makta olan Azerbaycan adlı dergiyi çı
karmaya başladı. Bu dergide ve daha baş
ka yayın organlarında birçok makalesi yayımlanan Resulzade 6 Mart 19SS'te vefat
etti ve Asri Mezarlığa defnedildi.
Sadece Azerbaycan Türkleri'nin değil
bütün Türk dünyasının önde gelen fikir ve
siyaset adamları arasında yer alan Resulzade'nin Azerbaycan'ın çarlık Rusya'sı ve
Sovyet dönemi tarihine dair objektif değerlendirmeleri ve yorumları, Sovyetler Birliği'nin yıkılınası ve Azerbaycan'daki katı
ideolojik tavrın yok olmasıyla bir hayli değer kazanmıştır. Bugün Azerbaycan tarihi, dili ve edebiyatı hakkında yapılan yeni
çalışmalarda Resulzade'nin fikirlerine yeniden dönüldüğü ve onların ışığında değerlendirmeler yapıldığı görülmektedir.
Hayatının birçok safhası gibi çeşitli dillerde yazılmış eserleri ve makaleleri ciddi
araştırmaları beklemektedir. Nitekim yakın dönemde Türkiye'de ve Azerbaycan'da
hakkında araştırmalar gerçekleştirilmiş,

eserleri yeniden

yayımlanmaya başlanmış

tır.

Mehmed Emin Resulzade'nin

şahsi

ev-

rakının bir kısmı İzmir'de Fikret Türkmen

ve Yavuz Akpınar'ın, bir kısmı da Ankara'da Yücel Hacaloğlu'nun elinde bulunmaktadır; Hacaloğlu elindeki evrakı yayım-

lanması için Yavuz Akpınar'a vermiştir. Se- .
bahattin Şimşir'in, Mehmet Emin Resulzade'nin Türkiye'deki Hayatı, Faaliyetleri ve Düşünceleri adlı eserinin sonunda (Ankara ı 995) Fikret Türkmen'de
bulunan evrak hakkında bilgi mevcuttur.
Yavuz Akpınar da "M. E. Resulzade'nin
Arşivi ve Elyazma Eserleri" adlı yazısında
(Akademik Araştırmalar Dergisi, sy. ı 1istanbul ı 999], s. 67-73) kendisinde bulunan malzemenin listesini vermiştir. Yücel
Hacaloğlu'ndaki evrakın bir kısmının Resulzade'nin Türk Ansiklopedisi'ne yazdığı Azerbaycan'la ilgili maddelerin el yazısı nüshaları olduğu görülmektedir.
Başlıca eserleri şunlardır: Azerbaycan
Cumhuriyeti: Keyfiyet-i Teşekkülü ve
Şimdiki Vaziyeti (İstanbu l ı 922; nşr. Yavuz Akpınar v.dğr., istanbul ı990); Das
Problem Aserbeidschan (Berlin 1937; tre.
Sebahattin Şimşir- Perihan Mete, Azerbaycan Problemi, Ankara 1996); İstiklfıl
Uğrunda Mücadele (Lehçe , Varşova
ı 938); "Azerbaycan" (İslam-Türk Ansiklopedisi, istanbul 1942) ; Milli Tesanüd (Ankara ı 978); Asnmızın Siyavuşu (haz. Arasoğlu , Ankara 1989); Azerbaycan Cumhuriyyeti (nşr. Asif Rüstemov. Bakü 1990);
Azerbaycan Şairi Nizami (2 . bs ., İstan
bul 1991 ); Stalinle İhtilfıl Ha tireleri (haz.
Nesi b Nesibzade, Bakı 199 ı ; aynı eser Bir
Türk Milliyetçisinin Stalin 'Le ihtilal Hatıra
Ları adıyl a, nşr. Sebahattin Ş im şir, istanbul ı 997); Mehemmed Emin Resulzfı
de: Eserleri, I 1903-1909 (nşr. Prof. Şir
memmed Hüseynov, Bakü 1992) ; Mehemmed Emin Resulzfıde: Eserleri, II 19091914 (n ş r. Prof. Şirmemmed Hüseynov,
Bakü 200 ı); Kafkasya Türkleri (nşr. Yavuz Akpınar v.dğr., istanbul ı 993 1Türk Yı
Lı 1928deki yazılarılJ ; İran Türkleri (nş r.
Yavuz Akpınar. i. M . Yıldırım, S. Çağın, istanbul ı 993 1ı 9ı2'de Türk Yurdu ve Sırat-ı
Müstakfm'de çıkan yazıları [ ); Mehmed
Emin Resulzade'nin Meclis-i Meb'ilsan
Konuşmalan (1918-1920) (nşr. Sebahattin Şim ş ir. istanbul 2003, Resu lzade'nin
Azerbaycan meclisinde yaptı ğ ı konuşma
ları içerir); Rusya'da Siyasi Vaziyet (2.
bs., istanbul 2005).
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İslami dönemde
yahudileri devlet katında
temsil eden cemaat lideri.

L

_j

Aslı Ararnice reş galuta 1 galvata (İbr.
ha-gola; Lat. exilarch) olan ve "sürgünlerin başı, sürgün lideri" manasma gelen
terim Arapça'ya Kur'an'daki Calut (Golyat)
kişi adının (el-Bakara 2/249-251) etkisiyle
girmiştir (Muhammed b. Ahmed el-Harizml, s. 24; Bln1nl, s. 16) . Sürgün yıllarında
on iki asır boyunca yahudileri ideal kral
kabul ettikleri Hz. Davud'un soyundan geldiğine inanılan bu kimseler yönetmiştir.
roş

Re'sülcalutluğun

ne zaman ortaya çık
kesin olarak bilinmemekte, Buhtunnasr tarafından milattan önce S97'de Babil'e sürülen Yahuda Kralı Yahoyakin'le baş
ladığı kabul edilmektedir. Sasanl idaresinin son dönemindeki re'sülci:llutun adı Bostanay ben Haninay'dır (ö 660); bu şahsın,
Yusuf suresinde Yusuf peygambere rüyasında secde ettiği belirtilen yıldızların adlarını sormak ve tartışmak üzere Irak'tan
gelerek ResGl-i Ekrem'le görüşen Büstane
isimli yahudi olduğu sanılmaktadır (Ebü'lFida İbn Keslr, ll , 5 ı 3) Hz. Ömer zamatığı

nında yahudilerin cemaat liderliği, doğu 
mu ve re'sülcalut olması efsanevl bilgilerle süslenen Bostanay'ın uhdesinde idi. Yahudi kaynaklarına göre Halife Ömer, Bostanay'a son kisra Yezdicerd'in kızını vermiş, bu tutumuyla onu kisraların halefi
saydığım göstermek istemiştir. Hz. DavGd gibi güçlü bir kralın soyundan gelmesi ve bütün yahudileri yönetmesi dolayı
sıyla Bostanay, "Ored yad" (uzun elli /kollu: her şeye gücü yeten) lakabıyla tanın
mıştır. Bazı müslüman müellifler tarafın
dan kelime anlamıyla kabul edilen bu tabir, re'sülcalutluğa getirilecek kişinin parmak uçlarının dizlerine kadar uzanması gerektiği şeklinde anlaşılmıştır (Muhammed b. Ahmed el-Harizml, s. 24; Ebü'IMeall, s. 23). Hz. Osman ve Ali dönemlerinde görevine devam eden Bostanay'ın
ölümünden sonra iranlı prensesten üç oğ
lu olmasına rağmen kurum, yahudi hanı
mından doğan oğulları Hisday (660-665)
ve Bar Aday'ın (665-689) soylarınca sürdürülmüştür. Bu durum, Emevller döneminde re'sülcalGtlarla "gaonlar" (yeşiva denilen yüksek Talmud okullarının başkan 
ları) arasında nüfuz mücadelesinin başla
masına yol açmıştır.

Sasanller devrinde olduğu gibi İslami
yet'in ilk yıllarında da Bağdat'ın kurulmasına kadar re'sülcalGtlar yahudilerin çoğunlukta olduğu SOra şehrinde ikamet
ediyordu. Bağdat'ın inşasından sonra buraya taşındılar, şehrin SGkul'atlka ve Kasr
İbn Hübeyre semtlerindeki yazlık ve kışlık
köşklerine yerleştiler. Re'sülcalutluk yahudi ve İslam toplumlarındaki saygınlığı,
ekonomik imkanları ve nüfuzu dolayısıyla
büyük bir cazibe merkeziydi. XII. yüzyılda
re'sülcallıtların pazarlardan, tüccarlardan
ve uzak diyariardan getirilen mallardan aldıkları haftalık gelirler sebebiyle çok zengin oldukları ve Irak'ta çok sayıda misafirhane, bağ bahçe, arazi ve hastahaneye sahip bulundukları belirtilir (Benjamin- Petachia, s. 66) Bu durum gaonlarla olduğu kadar aile içinde de mücadelelerin yaşanmasına yol açmıştır. Abbasller döneminde kurum liderliği için yapılan mücadelelerin en önemlisi, Halife Mansur zamanında (754-775) Anan ben David ile Hananya arasında cereyan etmiştir. Re'sülcallıt Şlamo'nun 762'de ölümünün ardından
yerine teamüle göre aynı aileden Anan ben
David'in geçmesi gerekiyordu. Ancak gaonlar ve cemaat ileri gelenleri re'sülcalutluğa dini konularda daha dikkatli davranan ve mütevazi kişiliğiyle tanınan Hananya 'yı tercih etmişler, Anan'ı da cemaatiıı
tasarrufuna karşı direnmesi sebebiyle hap-

se

atmışlardı.

Onun hapiste

karşılaştığı

imam-ı Azam Ebu Hanlfe'den, halifenin

huzuruna çıkması ve kendisinin diğer yahudilerden farklı bir yolda olduğunu söylemesi şeklinde bir tavsiye aldığı rivayet edilir. Ebu Hanife'nin tavsiyesini tutan Anan
hapisten çıktıktan sonra taraftarlarınca re'sülcalut kabul edilmiştir. Sonradan Karallik adını alan onun başlattığı bu hareket
Rabbanller'den bağımsız bir cemaat oluş
turmuştur.

Halife Muktedir-Billah zamanında (908932) Horasan'ın gelirleri konusundaki bir
anlaşmazlık yüzünden Bağdat'tan sürülen
re'sülcalGt Mar Ukba, Kayrevan'a giderek
Mağrib'de bağımsız bir yahudi cemaati nin doğmasınazemin hazırlamıştır. Onun
ardından gelen Davud b. Zakkay'ın (915940) ölümünden sonra kurum iyice zayıf
lamış, başına Davud soyundan Musul'da
yaşayan ve Bağdat'takinden ayrı bir cemaat olan Heymanoğulları'ndan biri getirilmiş, ancak bu kişi bir süre sonra Hz.
Peygamber'e sövdüğü için idam edilmiş
tir. Bu olayın ardından kurum bir müddet boş kalmış. daha sonra birkaç aile arasında el değiştirmiştir. Halife Kaim-Biemrillah tarafından da bir re'sülcalGtun
idam ertirildiği bilinmektedir.

Xl. yüzyılın ikinci yarısında Mağrib yahudilerinin müstakil bir cemaat olma gayreti, hakimiyetierindeki yahudi cemaatlerinin Abbasller'le irtibatını koparmak isteyen Fatımfler tarafından desteklenmiş
ve neticede Fatımi hakimiyetinde yaşayan
yahudiler başındaki kimseye "nagid" adını
verdikleri bir kurum ihdas etmiştir. Diğer
taraftan Abbasller'e bağlı coğrafyada mahalli emirliklerin kurulması da Yemen gibi uzak bölgelerde Bağdat re'sülcalGtluğundan ayrı cemaatlerin ve "nasi" adı verilen cemaat liderlerinin ortaya çıkmasına
sebep olmuştur. Abbasller döneminin son
re'sülcalutu Samuel b. David'dir ( 12401258) ve Bağdat onun zamanında düş
müştür. HülagG şehre yaklaşır ken Halife
Müsta'sım-Billah'ın savunma hazırlıkları sı
rasında re'sülcalutun ve gaonların mallarını müsadere ettiği belirtilir. Bağdat'ı ele
geçiren HülagG yahudilere ve re'sülcallıta
dokunmamıştır. Yahudi cemaati, Timur'un
1400 yılında görevlerine son vermesine kadar Hz. DavGd ailesine mensup kimseler
tarafından yönetilmeye devam etmiştir.
1400'den XVIII. yüzyıla kadar Irak bölgesindeki yahudi cemaatleri yine Hz. DavGd'un soyundan gelen ve "sarrafbaşı" adı
verilen kimseler tarafından idare edilmiş,
bu asırdan itibaren yöneticilik Hz. Davud
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