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Ön Söz
Millәt, milli kimlik vә milliyyәtçilik kimi mәfhumlar xüsusilә
Fransa Burjua İnqilabından sonra düşüncә mühitlәrindә geniş şәk
ildә müzakirә obyektinә çevrilmiş, bu barәdә müxtәlif
nәzәriyyәlәr inkişaf etdirilmişdir. “Millәt nәdir?”, “Milli kimliyin
әsas komponentlәri nәlәrdir?” vә bәnzәri mәsәlәlәr bu kontekstdә
әn çox müzakirә olunan mәsәlәlәrdәndir.
Dövrümüzdә millәt mәfhumu әtrafındakı müzakirәlәr
mәsәlәnin fәlsәfi aspektindәn sosioantropoloji yönünә qәdәr
bütün yönlәrini әhatә edir. Modern dünyada milli kimliyi açıqla
yarkәn millәtlәrin etnik köklәrinә önәm verәn etnosimvolizm,
millәtlәri tәbii strukturlar olaraq qәbul edәn primordializm vә mil
liyyәtçiliyi modernlәşmә prosesinin bir mәhsulu kimi görәn mod
ernist nöqteyinәzәr kimi bir çox nәzәriyyәlәrdәn istifadә olunur.
Qloballaşma ilә birlikdә milli kimlik әtrafındakı müza
kirәlәrin daha da intensiv hal aldığını görürük. İndi xüsuslә mil
lәtlәrin öz milli kimliklәrini qoruyub saxlamasının özü bir
problem halına gәlmişdir. Yalnız milli kimliklәri möhkәm әsaslar
üzәrindә qurulan millәtlәr “qlobal kimliyin” içәrisindә әriyib yox
olmaqdan qurtula bilәrlәr. Bu baxımdan milli kimliyin vә onun
әsas komponentlәrin yaxşı dәrk edilmәsi zәruridir.
Millәt olmanın әsas ünsürlәrinin nәlәr olduğu haqqında
akademik mühitlәrdә bir konsensus mövcud olmasa da, әsasәn
eyni tarixin, dilin vә dәyәrlәrin mәnimsәnilmәsi millәtlәşmәnin
tәmәl şәrtlәrindәn hesab edilir. Lakin qeyd etmәk lazımdır ki, mil
lәtin tәşәkkülü bu üç ünsürün birliyinin bir nәticәsidir. Yoxsa bun
ların heç biri ayrıayrılıqda millәtin tәşәkkülünü tәmin etmirlәr.
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Mәsәlәn, bugün Afrikanın bir çox ölkәsi fransız dilindә danışır.
Eyni şәkildә Asiya vә Afrikada rәsmi dillәri ingiliscә olan çox
syada ölkә mövcuddur. Lakin heç vaxt onlar ingilis millәtinin bir
parçası hesab edilmirlәr. Onlar özlәri dә ingilislik şüurunu
daşımırlar. Çünkü onlar bugün ingilislәrlә eyni dili bölüşsәlәr dә,
eyni tarixi vә dәyәrlәri bölüşmürlәr. Demәli millәt onu for
malaşdıran ünsürlәrin mәcmusundan ibarәtdir.
Azәrbaycan milli kimliyinin formalaşmasında önәmli rol oy
nayan ünsürlәrә nәzәr saldıqda bunların birbirini üzvi şәkildә
dәstәklәdiklәrinin şahidi oluruq. Mәsәlәn, bu bir faktdır ki, Şah
İsmayıl Xәtainin fәaliyyәtlәrinin bugünkü Azәrbaycan milli kim
liyinin formalaşmasında xüsusi rolu vardır. Çünki tarixdә ilk dәfә
olaraq mәhz hәmin dövrdә Azәrbaycanda tarix, dil vә dәyәrlәr
birbirinә tәsir edәrәk üzvi bir şәkildә birlәşmiş vә belәcә bizә
yaxın olan digәr millәtlәrin kimliklәrindәn öz sәciyyәvi xü
susiyyәtlәri ilә seçilәn Azәrbaycan milli kimliyi yaranmışdır. Belә
ki, Şah İsmayıla qәdәr Azәrbaycan milli kimliyi ümumtürk vә
ümummüsәlman kimliklәri kontekstindә özünәmәxsus çalarları
ilә digәr türk vә müsәlman xalqlarından, xüsusilә Anadolu türk
müsәlman kimliyindәn o qәdәr dә seçilmirdi. Mәhz Şah İsmayılın
fәaliyyәtlәri nәticәsindә Azәrbaycan kimliyi onu digәr kimlik
lәrdәn ayıran kәskin xәtlәri ilә ortaya çıxmağa başaldı. Bu,
Sәfәvilәr dövründә tarixin axışının qohum xalqlarınkindәn fәrqli
mәcraya yönәlmәsinin, dilin vә mәnәvi dәyәrlәrin özünәmәxsus
çalarlara bürünmәsinin sayәsindә mümkün oldu. Belә ki, Os
manlıSәfәvi siyasi rәqabәti, Azәrbaycan dilinin dövlәt qurum
larında ümumişlәk dil kimi istifadә edilmәsinә verilәn önәm vә
qızlıbaşlıq mәnәvi ideologiyası birlәşәrәk Azәrbaycan kimliyinin
öz ayırdedici xüsusiyyәtlәri ilә ortaya çıxmasına zәmin yaratdı.
Mәhz bu özünәmxsus tarix, dil vә dәyәrlәr mәnzumәsinin
sayәsindә Azәrbaycan kimliyi Osmanlı kimliyindәn fәrqli bir
milli kimlik kimi zühur etdi. Əslindә Azәrbaycan Xalq
Cümhuriyyәtinin yaranmasının ideoloji tәmәlinin arxa planında
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da mәhz Sәfәvi dövrü durur. Çünki bizә mәxsus bir dövlәtin qu
rulması ideyasının arxasında Azәrbaycan kimliyinin yaxın kim
liklәrlә olan sәrhәdlәrinin ayırdecici xәtlәrlә cızılması durur.
Yuxarıda da qeyd etdiyimiz kimi millәtin formalaşmasında
әsas rol oynayan ünsürlәrdәn biri tarixdir. Bu baxımdan tarixi
mizin vә bu tarixin seyrindә mühüm rol oynamış şәxsiyyәtlәrin
öyrәnilmәsi vә fәaliyyәtlәrinin tәhlil edilmәsi xüsusi әhәmiyyәt
kәsb edir. Hәtta bir çox tәdqiqatçıların da qeyd etdiyi kimi milli
kimliyin formalaşmasında millәtin tarixindә iz qoymuş önәmli
şәxsiyyәtlәr haqqında yaradılmış miflәrin belә rolu böyükdür.
Yәni bir millәt eyni zamanda müştәrәk әfsanәlәrә dә sahib ol
malıdır. Lakin qeyd etmәk lazımdır ki, bugünә qәdәr Azәrbaycan
tarixindә böyük rol oynamış şәxsiyyәtlәrin fәaliyyәtlәrinin dәyәr
lәndirilmәsindә xüsusilә Sovet dövründә hakim ideoloji sistemin
baxış bucağı әsas alınmışdır. Buna nümunә olaraq Babәk haqqın
dakı mülahizәlәri göstәrmәk mümkündür. Azәrbaycan tarixindә
bәnzәrsiz qәhrәmanlığı vә istibdada qarşı mübarizәsilә seçilәn bu
tarixi şәxsiyyәt, mәqsәdyönlü şәkildә xalqımızın min ildәn çoxdur
ki, bir dәyәr kimi qәbul etdiyi İslam dininә qarşı qoyulmuşdur.
Başqa sözlә, milli kimliyi formalaşdıran bir dәyәr yenә o kimliyin
digәr dәyәrinә qarşı qoyulmuşdur. Halbuki, Orta әsr mәnbәlәrinә
nәzәr saldıqda xürrәmilikdә bir çox İslami çaların olduğunu vә
bu hәrәkatın mәqsәdinin İslamla deyil, Abbasi xilafәti ilә
mübarizә aparmaqdan ibarәt olduğu görәrik. Bu baxımdan milli
kimliyimizi yaxşı anlamaq kimliyin әsas komponentlәrindәn biri
olan tarixin vә bu tarixi yönlәndirәn şәxsiyyәtlәrin obyektiv şәk
ildә qiymәtlәndirilmәsinә bağlıdır.
Milli kimliyi formalaşdıran әsas ünsürlәrdәn biri dә mәnәvi
dәyәrlәrdir. Hәr bir xalqın mәnәvi dәyәrlәrinin tәşәkkülündә isә
başlıca rolu din oynamışdır. Milli birliyi tәmin etmәk üçün din
amili tarixin hәr dövründә önәmli olmuşdur. Cәmiyәtdә oyandığı
rola görә dinin bәzәn böyük birlәşdirici gücә, bәzәnsә ayırıcı gücә
sahib olduğunu görürük. Dini baxımdan homogen olan
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cәmiyyәtlәrdә din daha çox birlәşdirici, bu xüsusiyyәtә malik ol
mayan cәmiyyәtlәrdә isә ayırıcı bir güc kimi çıxış edir. Mәsәlәn,
dini baxımdan homogen bir struktura sahib olmayan Livan Re
spublikasında din ayırıcı bir ünsür kimi çıxış edir vә bu, hәtta
dövlәtin qanunvericiliyinә qәdәr sirayәt edib. Bu da öz
növbәsindә Livan milli kimliyinin formalaşmasına maneçilik
törәdir. İndi artıq Livan kimliyi yerinә, müsәlman, xristian, dürzi,
hәtta sünni vә şiә kimliklәrindәn bәhs olunur. Lakin İslam dininin
Azәrbacandakı seyrinә diqqәt yetirsәk buna zidd olan bir mәnzәrә
ilә qarşılaşar vә bu dinin tariximizdә birlәşdirici bir amil kimi
çıxış etdiyini görәrik. İslamaqәdәrki dövrdә Azәrbaycanın
cәnubu, yәni Atropatena әrazisi zәrdüştiliyә, şimalı, yәni Qafqaz
Albaniyası isә әsasәn xristian dininә etiqad bәslәyirdilәr. Bu da
Azәrbaycan xalqının bütün yönlәri ilә eyni dәyәrlәr mәnzumәsinә
malik olmaqdan mәhrum edirdi. İslamın hәr iki bölgәdә hakim
din olmasından sonra isә bu mәhrumiyyәt ortadan qalxmış vә
belәcә İslam bir mәnәvi dәyәrlәr sistemi olaraq Azәrbaycan
xalqının formalaşmasına öz töhfәsini vermişdir. Bu baxımdan İs
lami dәyәrlәr milli kimliyimizin ayrılmaz parçasına çevrilmişlәr.
Müasir Azәrbaycanın qurucusu olan ümummilli lider Heydәr
Əliyev daim millimәnәvi dәyәrlәrimizin qorunması üçün çox
böyük işlәr görmüşdür. Azәrbaycan milli kimliyinin formalaş
masında Heydәr Əliyevin әvәzsiz xidmәtlәri olmuşdur. O, ümum
bәşәri dәyәrlәrә sadiq qalmaqla yanaşı, Azәrbaycan millidini
dәyәrlәrinin yaşadılması vә formalaşması üçün dә çalışmışdır.
Mәhz onun bu çalışmaları bizim Milli İdeologiyamızın – Azәr
baycançılığın meydana gәlmәsinә sәbәb olmuşdur. Azәrbay
cançılıq ideologiyasının sağlam tәmәllәr üzәrindә qurulmasının
nәticәsidir ki, hazırda ölkәmizdә milli vә dini sәviyyәdә olan tol
erantlıq bütün dünyaya nümunәdir. Ümummilli lider Heydәr
Əliyevin әsasını qoyduğu bu siyasәti Azәrbaycan Respublikasının
Prezidenti İlham Əliyev uğurla davam etdirir.
Oxuculara tәqdim olunan bu әsәr mәhz yuxarıda sözügedәn
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konteksdә Azәrbaycan milli kimliyini tәhlil etmәk mәqsәdini
daşıyır. Tarixi vә mәnәvi dәyәrlәr milli kimliyin әsas kompo
nentlәridirlәr. Əsәrdә mövzu ilә әlaqәli 23 mәqalә öz әksini tap
mışdır. Qeyd edәk ki, mәqalә müәlliflәri Azәrbaycanda öz
sahәlәrindә aparıcı mütәxәssislәridir. Sevindirici haldır ki, mәqalә
müәlliflәrinin әksәriyyәti gәnc mütәxәssislәrdәn ibarәtdir. Bu da
gәncliyimizin milli kimliyimizin tәdqiqinә verdiyi önәmi göstәrir.
Ümid edirik ki, bu әsәr sözügedәn mövzunun bundan sonra da
tәdqiqinә stimul verәcәk vә gәlәcәkdә bu mövzuda bir çox başqa
yeni tәtqiqatlar aparılacaqdır.
Elşad İskәndәrov
Azәrbaycan Respublikası Dini Qurumlarla
İş üzrә Dövlәt Komitәsinin sәdri
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I Fәsil: Azәrbaycan milli kimliyi:
Tarixi arxa plan

Milli kimlik: mahiyyәti vә әsas
komponentlәri haqqında
Füzuli Qurbanov*
Müasir anlamda milli dövlәtlәrin mövcudluğu kimlik
mәsәlәsinә yeni mәzmun verir. Əvvәllәr kimlik daha çox etnik
mәnsubluq vә coğrafi mәkan kontekstindә dәrk edilirdisә, artıq
bu anlayışlar keçәrli sayılmır. Ümumi sәviyyәdә bu dәyişiklik
hәlә keçәn әsrin ortalarında Qәrb alimlәri tәrәfindәn nәzәri
olaraq konkret ifadә edilmişdi. Burada әsas fikir dil, hәyat tәrzi,
mәdәni xarakteristikalar kimi dәyәrlәrin daha çox әhәmiyyәt
kәsb etmәsindәn ibarәtdir. Bunlara uyğun olaraq hәr bir
cәmiyyәtdә fәrdlәrin özünü identifikasiya etmәsinin meyarları
da dәyişmәkdәdir. Artıq “qan vә kök” faktorları әvvәlki әsrlәrdә
olduğu qәdәr aparıcı rol oynamır. Bu, tәbii ki, hәmin amillәrin
kәnara atılması anlamına gәlmir. Başlıca mәqam ideya, konsep
siya, mәdәnimәnәvi dәyәrlәr, intellektin insan kimliyinin for
malaşmasında mәrkәzi rol oynamağa başlamasından ibarәtdir.
Bunlar problemin analizinә elmi yanaşmanın sәrhәd
şәrtlәrini müәyyәnlәşdirmәyә imkan yaradır. Öncә fәrdi vә
kollektiv kimlik mәsәlәsi vurğulanmalıdır. Hazırda fәrdi kimliyin
daha çox ümumbәşәri sәviyyәdә dәyәrlәr әsasında formalaşması
tendensiyasından daha çox danışılır. Burada liberal dәyәrlәrin in
sanın şәxsiyyәt kimi yetişmәsindә başlıca rol oynadığı qә
*AMEA Fәlsәfә vә Hüquq İnstitutunun şöbә müdiri,
fәlsәfә elmlәri doktoru
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naәtindә olanlar az deyil. Şübhәsiz, tarixin heç bir dönәmindә
ümumbәşәri dәyәrlәrin mövcudluğu inkar edilmәyib. Azәrbay
can bәdii tәfәkküründә bu mәqam özünü daha qabarıq göstәr
mişdir. Şair vә yazıçılar insanın ümumbәşәri dәyәrlәr әsasında
kamilliyә qovuşması haqqında çox yazıblar. Qloballaşma
mәrhәlәsindә ümumbәşәriliyin әhәmiyyәtinin daha da artdığını
qәbul etmәk lazımdır. İndi ani olaraq dünyanın әn ucqar
guşәsindә olan informasiyaya әl çatır. Ölkәlәr arasında әlaqәlәr
sürәtlә genişlәnir vә dәrinlәşir. İnsan üçün fәrqli dillәri bilmәk
hәyat zәrurәtinә çevrilir. Mәsәlәn, ingilis dilini bilmәdәn dünya
elmi vә mәdәniyyәtindә baş verәn mühüm dәyişikliklәrdәn za
manında xәbәr tutmaq xeyli çәtindir. Hәr bir fәrd istәristәmәz
fәrqli mәdәni mühit ilә tәmasda olur, müxtәlif dini inanclara
sahib olan insanlarla ünsiyyәtә girir.
Mәsәlә dövlәtlәrarası münasibәtlәrin inkişaf etmәsi fonunda
daha aktualdır. Qlobal sәviyyәdә siyasi, geosiyasi, iqtisadi vә
mәdәni proseslәr avtomatik olaraq hәr bir fәrdi müәyyәn infor
masiya axını sisteminә cәlb edir. Nәticәdә insan geniş infor
masiya mübadilәsi şәraitindә yaşayıb işlәmәli olur ki, bu da
mental xüsusiyyәtlәrdә ciddi dәyişikliklәrin baş vermәsini
zәrurәtә çevirir. Obrazlı desәk, hәr bir cәmiyyәt üçün әtraf mühit
dәn olan bu kimi tәsirlәrin fәrdi vә kollektiv kimliyin formalaş
masında oynadığı vacib rolu inkar etmәk olmaz. Lakin
bütövlükdә problemi bununla mәhdudlaşdırmaq da doğru ol
mazdı. Mәsәlә ondan ibarәtdir ki, hәr bir cәmiyyәtin öz tarixi
tәkamül yolu mövcuddur. Buna uyğun olaraq da özәl mental xü
susiyyәtlәrә malik insan tipi formalaşır. Burada dini vә mәnәvi
mәdәni dәyәrlәrin әhәmiyyәtini ayrıca qeyd etmәk gәrәkdir.
Tәcrübә göstәrir ki, bütün sivilizasiyalarda din faktoru aparıcı
rol oynayıb. O cümlәdәn, indi haqlı olaraq demokratik mahiyyәtli
adlandırılan Qәrb sivilizasiyasının әsas sütunlarından biri xristian
dini dәyәrlәridir. Azәrbaycan mәsәlәsindә problemin daha çox
aktuallıq kәsb etdiyini anlamalıyıq. Tarixi tәcrübәnin sadә tәhlili
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vә intuitiv qavrama sәviyyәsindә bunu әksәriyyәt qәbul edir.
Lakin problemin elmitarixi vә fәlsәfi tәhlili haqqında pozitiv
fikir söylәmәkdә çәtinlik çәkirik. Hәtta bir qәdәr qәti mövqe tut
saq, deyә bilәrik ki, mәsәlә ciddi elmifәlsәfi sәviyyәdә
öyrәnilmәyib. Vәziyyәti mürәkkәblәşdirәn faktorlar sırasında
Azәrbaycanda dinin tәbliğinin daha çox siyasiideoloji müstәvidә
aparılması ayrıca yer tutur. Bu mәsәlә mәzhәbçilik prizmasında
xeyli kәskin görünmәkdәdir. İslam reallıqda millimәnәvi dәyәr
lәr sistemi, hәyat tәrzi olaraq tәşviq edilәndә tamamilә fәrqli
mәnzәrә alınır. Burada daha bir әhәmiyyәtli mәqam üzәrindә
dayanmağa ehtiyac görürük.
Mәsәlә ondan ibarәtdir ki, yuxarıda sadalanan xü
susiyyәtlәrin nәsildәnnәslә ötürülmәsi mexanizmlәri әsrlәrcә
formalaşır. Müasir alimlәrin qәnaәtinә görә, bu proses hәmişә
gedir (bax: mәs., 1). Belә çıxır ki, fәrdi vә kollektiv sәviyyәdә
kimlik mәsәlәsinin iki aspekti vardır. Birinci, әsrlәrcә for
malaşmış sosialmәdәni faktorların ötürülmәsi mexanizmi
sayәsindә dәyişmәz dәyәrlәr sisteminin mövcudluğu. İkinci, şәrti
olaraq “mental nüvә” adlanan hәmin sistemә zamanzaman әlavә
olunan vә mütәhәrrik xarakterә malik dәyәrlәr sisteminin
mövcudluğu. Reallıqda fәrdi vә kollektiv sәviyyәdә kimlik bu
iki aspektin vәhdәtindәn ibarәtdir. Konkret tarixi mәrhәlәdә on
ların nisbәti kimliyi müәyyәnlәşdirir. O cümlәdәn, milli kimlik
hәmin әsasda formalaşır vә tәkamül edir. Bu zaman “mental
nüvә”dә dini vә mәnәviәxlaqi dәyәrlәrin әsas rol oynadığını
vurğulamaq lazımdır. Mәsәlәnin bu tәrәfi baxılan problem as
pektindә ciddi fәlsәfielmi әhәmiyyәt kәsb edir. Dini dәyәrlәrin
transformasiyası mümkündürmür? Mәnәviәxlaqi dәyәrlәr nә
dәrәcәdә mütәhәrrikdir? Bu kimi suallara yalnız ciddi elmi
araşdırmalar әsasında tutarlı cavab vermәk mümkündür.
Mәsәlәnin bu cür qoyuluşuna Qәrb vә Rusiya alimlәrinin
yaradıcılığında rast gәlinir. Avropada P.Hatton, M.Halbvaks,
F.Aries, J.Mişle, E.Hobsbaum, U.Onq, Rusiyada İ.M.Savelyeva,
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J.T.Toşenko, V.İ.Merkuşin, A.V.Poletayev, A.M.Rutkeviç, Y.Ass
man, V.V.Lıkova vә başqalarını misal göstәrmәk olar. Hәmin
yanaşma milli kimliyin mәzmununun tarixi olduğunu qәbul et
mәyә әsaslanır. Bu, o demәkdir ki, bütün dövrlәr üçün dәyişmәz
olan dәyәrlәr sistemi mövcud deyil. Sosial tәkamül aspektindә
isә milli kimlik hәr bir tarixi mәrhәlәdә konkret struktur vә mәz
muna malik olur. Ona görә dә müasir dövr üçün bu mәsәlәnin öz
izahı olmalıdır. Yuxarıda adlarını sadaladığımız tәdqiqatçıların
Avropa vә Rusiya tәcrübәsinә әsaslanaraq apardıqları tәhlillәr bu
qәnaәti tәsdiq edir. Hәlә XVIII әsrdә Canbatisto Viko yazırdı ki,
“millәt gәmisi” hәyat tәcrübәsindә toplanmış “müdrikliklә”
irәliyә gedir, lakin o, daim canlı xatirәlәrә qayıtmaqla yeni lin
qvistik, institusional, sosial, mәdәni vә s. gerçәkliklәr yaradır (2,
s.192). İtaliyalı alimin bu mövqeyi sonralar Avropada tәkmil
lәşdirildi, yeni çalarlar әlavә edildi vә tәtbiq dairәsi
genişlәndirildi. Bu prosesdә fransız tәdqiqatçıların yaradıcılığını
xüsusi qeyd etmәliyik. M.Aries, F.Fyüre, A.Olyar, J.Mişle,
M.Fuko, M.Hobsbaum, P.Nora vә başqaları mentalitet, әnәnә,
müasirlik, yenilәşmә, tarixi yaddaş anlayışları kontekstindә fәrdi
vә kollektiv kimliyi analiz etmәyә çalışıblar. Onların bir qismi
konkret olaraq Fransa İnqilabının fransızların mentalitetindә
hansı dәyişikliklәri etmәsini tәdqiq ediblәr (bax: mәs., 1, s.306
366). Fransız inqilabları әnәnәsinin sosialmәdәni vә psixoloji
hәyata tәsirini araşdıran alimlәr, bu prosesin mental sәviyyәdә
müxtәlif tәzahürlәrini ayırıblar. P.Hatton Fransanın inqilab
әnәnәsi XIXXX әsrdә liberal, avtoritar, solçu vә respublikaçı
siyasiideoloji cәrәyanların yetişmәsinә sәbәb olduğunu vurğu
layır(1, s.306). O, yazır: “Respublika rәmzlәrinin sayәsindә in
qilabi әnәnә XIX әsrin sonlarında vәtәndaş rituallarında öz
tәcәssümünü tapdı. Mәhz onların sayәsindә isә müasir
Fransanın dövlәtmillәt identikliyi formalaşdı (seçmә bizimdir
– F.Q.). Bastiliyanın 14 iyulda fәth edilmәsi şәrәfinә olan bayram
hamıya mәlumdur. Bu, XIX әsrin sonunda Fransanın milli
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bayramı (seçmә bizimdir – F.Q.) kimi qәbul edilirdi” (1, s.306).
P.Hattonun bu izahlarında Fransanın konkret bir tarixi
mәrhәlәsindә bütövlükdә cәmiyyәt üçün әhәmiyyәtli olan hadis
әlәr silsilәsinin fәrdi vә kollektiv sәviyyәdә sosialpsixoloji,
siyasi vә mental özәlliklәrә necә tәsir etdiyi yer alıb. Hәmin
әsәrdә o, “әnәnәnin tәftişi” hissәsindә mәhz bu aspektdә milli
mentallığın bir sıra әlamәtlәrini tәhlil edir (bax: 1, s.306316).
C.Vikodan başlayaraq Qәrb tarixşünaslığı vә sosiologiyası üçün
әnәnәnin mütlәqlәşdirilmәsinin ziyanları ilә yenilәşmә zәrurә
tinin (mentalitetә yeni elementlәrin daxil olması) ifrat
qiymәtlәndirilmәsi arasında optimal nisbәti axtarışı әsas prob
lemlәrdәn sayılıb. C.Viko qeyd edirdi ki, tam әnәnәyә qapılıb
qalmaq millәti tәdricәn mәhv edir. Zamanzaman toplum әsr
lәrdәn gәlәn faktorları (onları şәrti olaraq “sosialmәdәni kodlar”
adlandıraq) tәftiş etmәli, onlara yeni әlamәtlәr әlavә olunmalıdır.
M.Halbvaks isә sübut edirdi ki, әnәnә kollektiv yaddaşdan in
dinin xeyrinә istifadә etdiyi üçün qaçılmaz olaraq siyasi mәz
munlu mәsәlә olur (3). Belә çıxır ki, tarixin hәr bir dönәmindә
әnәnәnin transformasiyaları cәmiyyәtin mental sisteminin bütün
qatlarında gedәn proseslәrlә bağlıdır. Müasir dövrdә isә
mәsәlәnin siyasi aspekti daha qabarıq özünü göstәrir.
Bu analiz milli kimliyin formalaşmasında kompleks faktor
ların rolunu aydın surәtdә ortaya qoyur. O cümlәdәn, milli kim
likdә siyasi identikliyin önәmli rolu üzәrindә düşünmәk lazım
gәlir. Tәsadüfi deyil ki, müasir tәdqiqatçılar siyasi identikliyi
millidövlәtçi identikliyin әsas komponentlәrindәn biri qismindә
tәqdim edirlәr. Bu tәhlillәr müasir elmdә milli kimliyin strukturu
haqqında fikir söylәmәk zәrurәtini meydana çıxarır. Hazırda milli
kimliyin siyasi, etnik vә mәdәni identiklik kimi üç әsas hissәdәn
ibarәt olduğunu qәbul edirlәr. Özlüyündә bu tәrkib hissәlәri bir
birindәn ayrı mövcud deyillәr. Onları şәrti olaraq ayırırıq. Lakin
onların hәr birinin milli kimliyin formalaşmasında xüsusi rolu
vardır. Digәr tәrәfdәn, müasir dövrdә milli kimliklә vәtәndaş
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identikliyi arasında tarixdә müşahidә edilmәyәn sıx әlaqә mey
dana gәlmişdir. Mәsәlәnin bu tәrәfi üzәrindә geniş dayanmağa
ehtiyac vardır.
Probelmin kökü milli dövlәtçilik anlayışına bağlıdır. Millәt
varsa, onun dövlәti dә olmalıdır – bu, aksiomdur. Müasir tarixi
mәrhәlәdә milli dövlәtin demokratik mahiyyәtli olması da zәruri
şәrt kimi qarşıya çıxır. Bunun geosiyasi, sosial, mәdәni, siyasi
vә iqtisadi aspektlәri ayrıca tәdqiqatın mövzusudur. Burada onu
qeyd edәk ki, demokratik dövlәtdә vәtәndaş anlayışı mәrkәzi
punktlardan biridir. Belә çıxır ki, istәnilәn cәmiyyәtdә milli kim
lik mәsәlәsi hәr bir fәrdin cәmiyyәtdә malik olduğu sosial, siyasi,
mәdәni vә iqtisadi statusla sıx әlaqәlidir. Bir qәdәr başqa termi
nologiya ilә ifadә etsәk, fәrdin dövlәtin vәtәndaşı kimi
özünüdәrki, özü ilә әtraf alәm arasında bağlantıları necә tәsәvvür
etmәsi son dәrәcә böyük әhәmiyyәt kәsb edir. Hәtta bir sıra
tәdqiqatçılar cәmiyyәti siyasidövlәti birlik kimi tәsәvvür et
dikdә, milli vә vәtәndaş identikliklәrini eynilәşdirirlәr. Mәsәlәn,
B.Anderson, A.Smit vә E.Gellenerin yaradıcılığında buna rast
gәlinir (bax: 4). Vәtәndaş identikliyinin strukturuna üç әsas ele
ment daxildir. Birincisi, koqnitiv – hәmin sosial topluma aidiyyat
haqqında tәsәvvürlәr; ikincisi, dәyәr – aid olmaq faktına müsbәt
vә ya mәnfi münasibәt; üçüncüsü, emosional – vәtәndaş ümu
miliyini qrupun üzvü kimi qәbul etmәk vә ya etmәmәk (4). Bu
radan aydındır ki, müasir mәrhәlәdә milli vә vәtәndaş
kimliklәrini birbirindәn ayırmaq çox çәtindir. Lakin onları da
tam eynilәşdirmәk doğru olmazdı. Əgәr vәtәndaş identikliyi,
ümumi götürdükdә, sosial kimliyin bir komponentidirsә, milli
kimlik daha geniş mәzmuna malikdir. Bu mәnada milli kimlik
siyasi, etnik vә mәdәni identikliklәrin vәtәndaş identikliyi
müstәvisindә vәhdәti kimi tәsәvvür edilә bilәr. Onu deyәk ki,
“identiklik” ingiliscә “identity” sözündәn olub, “eynilik”
demәkdir. O, fәrdin vә onun özünüdәrkinin sabitliyini, eyniliyini,
irsiliyini ifadә edir. Sosial identiklik “özünün bu vә ya digәr
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sosial qrup vә topluma aidiyyatı olduğunu dәrk etmәk vә duy
maqdır” (5).
Vurğulamaq lazımdır ki, identikliyin hәr bir növünün for
malaşmasında dini vә millimәnәvi dәyәrlәr ciddi rol oynayırlar.
İlk baxışdan bu müddәa bir qәdәr mücәrrәd tәsir bağışlayır.
Lakin problemin dәrindәn tәdqiqi sübut edir ki, müasir
demokratik dәyәrlәrin formalaşmasında dini faktor xüsusi yer
tutur. Bir sıra tәdqiqatçılar fәrdin daxili mәnәvi dünyasının
cәmiyyәtin qloballaşma perspektivinә birbaşa tәsir etdiyini yazır
lar (bax: 6, s.131138). Belә çıxır ki, vәtәndaş identikliyinin
strukturunda dini vә mәnәviәxlaqi dәyәrlәr mәrkәzi yer tutur.
Lakin hәr bir cәmiyyәt üçün bunun xüsusi modeli formalaşdırıl
malıdır. Əks halda әn yaxşı ideyalar belә toplumu tәnәzzülә apara
bilәr.
Bütün bunlar müasir fәlsәfә, siyasi nәzәriyyә vә sosi
ologiyada milli kimliyin mürәkkәb struktura malik anlayış kimi
qәbul edildiyini göstәrir. Tәbii ki, bir mәqalәdә bu problemin
bütün incәliklәrinә vә detallarına varmaq imkan xaricindәdir.
Ancaq ümumi sәviyyәdә yuxarıda tәqdim edilәn yanaşma
çәrçivәsindә әsas mәqamlara işıq salmaq mümkündür. Hәr şey
dәn әvvәl, onu qeyd edәk ki, müasir dövrün yeni özәlliklәrinә
baxmayaraq, etnik identiklik öz vacib funksiyasını saxlamaq
dadır. Bu kontekstdә kanadalı psixoloq C.Berrinin vә Rusiya so
sioloqlarının tәdqiqatlarına nәzәr salmaq olar. C.Berri
“Akkulturasiya” adlanan nәzәriyyәnin banisidir (bax: 7 vә 8). Bu
nәzәriyyәyә görә, fәrqli mәdәni dәyәrlәrә malik olan qruplar
arasında münasibәtlәrin müxtәlif strategiyası ola bilәr – assim
ilyasiya, inteqrasiya, seqreqasiya, separasiya (7, 9 vә 10). Bu
mәsәlәyә başqa yanaşmalar da var (S.Bokner vә K.Uord). Lakin
bütün hallarda inteqrasiya fәrqli qrupların etnik vә sosialmәdәni
identikliyini qarşılıqlı qәbul etmәsini nәzәrdә tutur (11).
Maraqlıdır ki, bu prosesin baş vermәsindә etnik identiklik xüsusi
rol oynayır. Bәlkә dә ona hәlledici demәk olar. Rusiyalı sosioloq
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Yefremova M.V. Moskvada apardığı tәdqiqatda belә qәnaәt әldә
edib ki, öz etnik kimliyi vә tarixi haqqında pozitiv fikirdә olan
miqrantlar yerli cәmiyyәtә daha sürәtlә inteqrasiya olurlar (bax:
10, s. 227250). O cümlәdәn, tәdqiqatda respondent kimi iştirak
edәn azәrbaycanlılardan öz tarixi, etnik mәnsubluğu haqqında
müsbәt fikirdә olanların Moskva mühitinә adaptasiyasının yük
sәk olduğunu tәdqiqatçı qeyd edir. Bu paradoksdurmu, yoxsa hәr
bir fәrdin daxilindә mövcud olan separatizmә meyillikidirmi?
Qәtiyyәn belә deyil. Əksinә, inteqrasiya hәr şeydәn әvvәl, fәrqli
mәdәni sahiblәrinin birbirinin müstәqilliyini, azadlığını vә yaşa
mağa digәrlәri ilә bәrabәr sәviyyәdә malik olmağı tәlәb edir. Di
aloq yalnız bu halda real mәzmun kәsb edir. Ona görә dә istәnilәn
cәmiyyәtdә sosialmәdәni, siyasi vә iqtisadi inteqrasiya ölkә
vәtәndaşlarının öz keçmişlәri haqqında müsbәt mövqedә olması
şәrti ilә real mәzmun ala bilәr.
Etnik identiklik Vәtәn obrazı, vәtәnpәrvәrlik vә tarixi yad
daşın vәhdәtini tәlәb edir. Vәtәn obrazı eyni etnik mәnsubluğu
olan fәrdlәri vahid obraz әtrafında birliyini, vәtәnpәrvәrlik vәtәnә
bağlılıq vә sadiqlik dәrәcәsini, tarixi yaddaş isә bu iki faktorun
kökünü ifadә edir. Tarixi yaddaş daim keçmişlә müasirlik (indi
lik) arasında körpü yaradır. O, әnәnә ilә yenilәşmәdә varisliyi
tәmin edir. Sosialmәdәni varislik milli kimliyin istiqamәtverici
vektorudur. Buna görә dә tarixi yaddaş milli kimliyin formalaş
masında vә funksiyasında ciddi rol oynayır. Onun әhәmiyyәti
müasir elektron mәdәniyyәti mәrhәlәsindә daha çox artmışdır.
Çünki İnformasiya Kommunikasiya Texnologiyaları insan
tәfәkkürünün yaddaş qabiliyyәtini xeyli dәyişmişdir. Bu proses
getdikcә daha da genişlәnir. İnsan hansısa informasiyanı öz yad
daşında deyil, süni elektron qurğuda (mәsәlәn, flәşkartda) saxla
mağa üstünlük verir. Bundan әlavә, informasiya axınının çoxluğu
vә onları seçmәk sәrbәstliyinin olması, kollektiv maraq (milli,
dövlәti) baxımından tәhlükәlәr törәdir. Milyonları vahid
tәsәvvürә gәtirmәk, ortaq ideya mövqeyi formalaşdırmaq xeyli
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çәtinlәşir. Kәnardan olan tәsirlәri dә nәzәrә alsaq, mәsәlәnin son
dәrәcә mürәkkәb xarakter aldığını görәrik. Hazırda dünyanın
aparıcı dövlәtlәri bu sahәdә kifayәt qәdәr incә ideoloji, informa
tiv vә texnoloji metodlarla kütlәlәrin şüurunu manipulyasiya edә
bilirlәr (bax: mәs., 12 vә 13). Bütün bunlar “mәnәviәxlaqi,
mәdәni vә ideoloji immunitet”i zәif olan toplumlarda milli kimlik
üçün ciddi maneәlәr yaradır. Transformasiya mәrhәlәsini yaşayan
cәmiyyәtlәr üçün isә әlavә problemlәr meydana çıxarır.
Mәsәlә ondan ibarәtdir ki, milli dövlәt quruculuğunun
“doyma nöqtәsi”nә yetişmәmiş cәmiyyәtlәrdә “millәtlәrüstü in
terqasiya” (Y.Habermas mәnasında) prosesinә qoşulmasının
mümkün sosial, etnik, psixoloji, mәdәni vә iqtisadi nәticәlәri ki
fayәt qәdәr öyrәnilmәmişdir. Tarixi tәcrübәdә milli birlik
sәviyyәsi yetkin mәrhәlәdә olmayan xalqların birbaşa mil
lәtlәrüstü inteqrasiya formasına keçidi (müasir qloballaşma bunu
tәlәb edir) toplumun varoluşu baxımından faciәvi ola bilәr. Hәr
bir halda bu, ciddi problem kimi hәlә araşdırılmalıdır. Dünyanın
inkişaf etmiş kәsimi bunda maraqlı deyil, tranizitar ölkәlәrdә isә
hәmin tәdqiqatları tәmin edә bilәn vahid mәrkәz yoxdur. Bu zid
diyyәti mütlәq nәzәrә almağın tәrәfdarıyıq. Demәli, tarixi yad
daşın saxlanması vә müasir tәlәblәrә uyğun transformasiyası
milli kimlik mәsәlәsindә öncül mövqeyә çıxmaqdadır. Tarixi
yaddaşın nüvәsini isә millimәnәvi dәyәrlәr tәşkil edir. Bu as
pektdә mәdәni identikliyin vacibliyini qәbul etmәk lazım gәlir.
Keçәn әsrin ikinci yarısından başlayaraq alimlәr “qan vә
kök” anlayışlarını “dil vә mәdәniyyәt” anlayışlarının әvәz etdiyi
qәnaәtinә gәldilәr (mәsәlәn, A.Kroeber, K.Klukhon, P.Şedrovit
skiy, Y.Ostrovskiy vә b.). Bu o demәkdir ki, XXI әsrdә milli kim
liyi dilin vә mәdәniyyәtin yayılma dairәsi dә müәyyәnlәşdirәcәk.
Dövlәtlәrin sәrhәdlәrini aşaraq dünyanın müxtәlif yerlәrindә is
tifadә edilәn dilin sahibi etnos aparıcı olacaq (bu artıq indi dә
belәdir). Buradan belә nәticә çıxır ki, fәrd özünü hansı mәdәni
әnәnәyә aid edirsә, onun milli kimliyi böyük ölçüdә bununla
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müәyyәnlәşәcәk. Burada klassik anlamda milli kimlik anlayışı
ilә bir ziddiyyәtin olduğu hiss edilmәkdәdir. Lakin nәzәrә almaq
lazımdır ki, subyektiv istәklәrdәn asılı olmayaraq, digәr sosial
mәdәni parametrlәr kimi milli kimlik dә mövcud siyasidövlәti
sәrhәdlәr çәrçivәsinә sığmamaqdadır. Artıq milli mәnsubluq
siyasi sәrhәd tanımır. Bu o demәkdir ki, indi milli kimlik uğrunda
mübarizә dünyanın hәr bir yerindә aparılmalıdır. Bir dövlәtin
sәrhәdlәrinә sığınıb qalmaq perspektivli görünmür. Mәhz buna
görәdir ki, ABŞ dünyanın istәnilәn guşәsindә bir amerikalının
hüquqlarının tәmin atını özünün strateji marağı kimi tәqdim edir
vә bunun üzәrindә ciddi dayanır. Eyni qaydada Rusiyanın müx
tәlif ölkәlәrdә dil vә mәdәniyyәti әhatә edәn “humanitar hücum”
strategiyasını hәyata keçirmәyә başlaması tәsadüfi sayılmır.
Postsovet ölkәlәrindә rus mәdәniyyәt evlәri, dil kursları, rus kitab
evlәrinin tәşkili hәmin mәqsәdә xidmәt edir. ÇXR Mәrkәzi
Asiyada çin dilinin yayılması üçün 100 milyonlarla pul xәrclәyir.
Digәr böyük dövlәtlәrdәn dә misal çәkә bilәrik. Ancaq әsas
mәqam budur: milli kimliyini saxlamaq istәyәn cәmiyyәt ilk
növbәdә öz dilinin qorunmasına vә toplumda elitar dil
funksiyasını yerinә yetirmәsinә nail olmalıdır! Bunun hәr şeydәn
әvvәl cәmiyyәtin elitasına aidiyyatı var. Elitası yad dildә düşünәn
toplumda dövlәt dili hәmişә ikinci dәrәcәli rol oynayacaq.
Tәsadüfi deyil ki, dünyanın müxtәlif ölkәlәrindә ingilisdilli eli
tanın formalaşması üçün konsepsiyalar, proqramlar hazırlanır vә
tәhsil sistemi vasitәsi ilә hәyata keçirilir. Son illәr buna bәnzәr
prosesin Rusiya tәrәfindәn aparıldığını hiss edirik. Ancaq bütün
bunlar başqa dillәri öyrәnmәmәk, elmimәdәni nailiyyәtlәrdәn
istifadә etmәmәk anlamına qәtiyyәn gәlmәmәlidir. Söhbәt yalnız
cәmiyyәtin ana inkişaf xәttindәn gedir. Bununla yanaşı, hәr bir
insanın başqa dillәri bilmәsi zәruridir. Bu mәqam müasir
mәrhәlәdә milli kimliyin perspektivinә böyük aidiyyatı olan
gerçәklikdir. Yәni hәr bir fәrd milli ilә beynәlmilәli tәbii surәtdә
sintez edә bilmәlidir. Mәsәlәnin bu tәrәfinә bir qәdәr sonra qayı
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dacağıq.
Siyasi identiklik milli dövlәtin mövcudluğunda prinsipial rol
oynayır. Biz yuxarıda tәsadüfәn Fransada inqilab әnәnәsinin milli
kimliyin formalaşmasındakı rolundan danışmadıq. Fransız alim
lәr problemin bu tәrәfini kifayәt qәdәr öyrәniblәr vә onlar hәr bir
qәhrәmanın, mәsәlәn Janna Darkın milli mentalitetdә oynadığı
rolu tәhlil ediblәr. Belә deyәk ki, J.Dark obrazı müasir Fransaya
nә verә bilәr? Eyni qaydada Azәrbaycan tarixindә olan qәhrәman
obrazlarının fәlsәfisosioloji analizinә ciddi ehtiyac vardır. Fәl
sәfielmi yanaşma prizmasında bu problemi öyrәnib, müasir
mәrhәlәdә siyasi identikliyin optimal modelini tapmaq olar. Bun
dan әlavә, siyasi identiklik milli mәnsubluğun mәrkәzi nöqtәsini
tәşkil etmәlidir. Bu mәnada “Azәrbaycanlı” kimliyindә siyasi
identiklik әsas yer tutmalıdır. Azәrbaycançılığın İDEYA, KON
SEPT VƏ İDEOLOGİYA qismindә hәmin aspektdә böyük per
spektivlәri vardır. Milli kimliyin formalaşması prosesi bu ideya
üzәrindә inkişaf etdirilsә, faydalı olardı. Çünki Azәrbay
cançılıqda müasir tarixi mәrhәlәyә uyğun olan nisbәtdә siyasi,
etnik, vәtәndaş, mәdәni vә sosialmәdәni identiklik sintez şәk
lindә mövcuddur. Heydәr Əliyev hәmin mәqamları lakonik for
mada gözәl ifadә edib. Dünya Azәrbaycanlılarının I
Qurultayındakı nitqi zamanı Ulu Öndәr vurğulamışdı: “Bizim
hamımızı  azәrbaycanlıları birlәşdirәn milli mәnsubiyyәtimizdir,
tarixi köklәrimizdir, millimәnәvi dәyәrlәrimizdir, milli
mәdәniyyәtimizdir  әdәbiyyatımız, incәsәnәtimiz, musiqimiz,
şeirlәrimiz, mahnılarımız, xalqımıza mәnsub olan adәt
әnәnәlәrdir.
...Bizim hamımızı birlәşdirәn, hәmrәy edәn Azәrbaycançılıq
ideyasıdır, Azәrbaycançılıqdır...Biz hәmişә bu ideya әtrafında
birlәşmәliyik. Azәrbaycançılıq öz milli mәnsubiyyәtini qoruyub
saxlamaq, millimәnәvi dәyәrlәrini qoruyub saxlamaq, eyni za
manda onların ümumbәşәri dәyәrlәrlә sintezindәn, inte
qrasiyasından bәhrәlәnmәk vә hәr bir insanın inkişafının tәmin
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olunması demәkdir” (14).
Multikulturalizm dә hәmin aspektdә aktuallıq kәsb edir.
Müxtәlif etnik qrupların әsrlәrcә birgә yaşadığı Azәrbaycanın bu
sahәdә zәngin vә pozitiv tәcrübәsi vardır. Azәrbaycan modeli
Qafqaz üçün gözәl nümunә ola bilәr.
Yuxarıdakı tәhlillәrdәn belә nәticә çıxır ki, hәr bir tarixi
dönәmdә milli kimlik әnәnә, dәyişmәz millimәnәvi vә tarixi
“kodlar”la yenilәşmәnin sintezindәn ibarәtdir. Bu mәnada o, tar
ixidir, dinamik struktura malikdir, daim yenilәşmәyә can atır.
Hәmin prosesdә ümumi sәviyyәdә әnәnә ilә müasirliyin optimal
nisbәti hәr bir etnos üçün aktuallıq kәsb edir. Bu qayda etnosun
inkişaf sәviyyәsindәn asılı olmayaraq hәmişә mövcudluğunu
qәbul etmәk gәrәkdir. Bәs milli kimlikdә әnәnә ilә yeniliyi bir
lәşdirәn mexanizm vardırmı? Erik Hobsbaumun “әnәnә ixtirası”
nәzәriyyәsi bu aspektdә diqqәti çox çәkir (15 vә 16). Onun qә
naәtinә görә, hәr bir tarixi dövrdә spontan yaranan әnәnәdәn
başqa, xüsusi mәqsәdlә “ixtira edilәn әnәnә” dә olur. Bu, konkret
subyekt vә ya qrup tәrәfindәn edilә bilәr. Əsas mәqsәd keçmişә
müraciәt әsasında müәyyәn ritual vә formallaşma meydana gәtir
mәkdir. Bu zaman “ixtira edilәn әnәnә” tarixi tәkamülә uyğun
olmaya da bilәr. Hәmin mәqamda tәhlükә yaranır. Yәni “süni
әnәnә”nin “ixtira edilmәsi” mümkündür. Müasir tarixi mәrhәlәdә
mәhz hәmin üsulla hansısa etnosu öz tәbii inkişaf yolundan
sapdırmaq, onu real әnәnәsindәn yayındırmaq olar. Bunun
qarşısını etnosun özünün vә onun aparıcı kәsiminin (elitanın)
tәşәbbüsü әlә alması kәsә bilәr. Demәli, әnәnә millәtin öz daxili
potensialı hesabına “ixtira” edilmәlidir. Başqa sözlә, etnos daim
öz әnәnәsini yenilәşdirmәk qabiliyyәtindә olmalıdır. E.Hobs
baum vurğulayır ki, “әnәnә ixtirası” özünü әsas olaraq Yeni
Dövrdә Avropada milli dövlәtlәrin yaranması ilә göstәrmәyә
başladı. Mәsәlәn, H.TrevorRouper ingilis iş adamı T.Roulinsin
1733cü ildә “şotland әtәyi”ni ixtira etmәsindәn yazır (17, s.15
41). Doğrudur, onun bu fikirlәri ilә razılaşmayanlar az deyillәr,
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lakin opponentlәrin heç bir sübutu yoxdur. Belә qәbul etmәk olar
ki, bir iş adamı bütöv bir xalqın әnәnәsinә yeni element daxil edә
bilib. Bu, әnәnәnin “ixtirası”dır. Eyni qaydada yalançı vә süni
әnәnә “ixtira” etmәk xalqı mәhv edә bilәr.
Belәliklә, milli kimlik özündә siyasi, etnik, mәdәni identik
liyi ehtiva edir. Milli kimlik vәtәndaş identikliyi anlayışı ilә sıx
bağlıdır vә onunla qarşılıqlı әlaqәdә dәrk edimәlidir. O, fәlsәfi
vә sosioloji kateqoriya kimi mürәkkәb sturkura malikdir. Dini vә
millimәnәvi dәyәrlәr isә onun nüvәsini tәşkil edirlәr. Onlar hәm
milli kimliyin dәyişmәz, hәm dә yenilәşmәyә açıq olan qatlarını
әhatә edirlәr. Milli kimliyin yad ünsürlәrlә tәmasları mәhz dini
vә mәnәvi dәyәrlәr sahәsindә baş verir. Maraqlıdır ki, müasir tar
ixi dövrdә dini faktor siyasi, etnik vә mәdәni identikliyi birbirinә
bağlayan әsas mәnәvi sahә rolunu oynayır. Mentalitetә sintez ol
unmuş bu dәyәrlәr mәdәniәxlaqi faktorlarla birgә müasir
lәşmәnin mәzmununu tәşkil etmәlidir. Problemin mürәkkәb
tәrәfi bu mәqamla әlaqәlidir. Çünki modernlәşmә şәraitindә mil
liliklә müasirliyin uzlaşması prinsipial әhәmiyyәt kәsb edir. Şәrti
olaraq “qarşılıqlı әlaqәlәrin “sәrhәd zolağı” adlanan tәmas xәt
tindә yeni “mәnalar” yaranır. Onlar etnosun sosialtarixi әnәnәs
inә uyğun gәlirsә, müәyyәn vaxtdan sonra qәbul edilir, әks halda
isә kәnarlaşdırılır.
Belә çıxır ki, milli kimliyin qorunması vә tarixi şәraitә adap
tasiyası әnәnәdәn gәlәn “dәyişmәz kodlar”ı (millimәnәvi dәyәr
lәr, din, әxlaqi elementlәr vә prinsiplәr, tarixi yaddaş) saxlamaqla
yanaşı, yeniliklәrә açıq olması ilә dә bağlıdır. Cәmiyyәt özünün
hәr bir transformasiya mәrhәlәsindә bu iki aspektin har
moniyasını tәmin etmәlidir. Milli kimlik onların vәhdәtinin
konkret mәzmunda ifadәsidir.
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Azәrbaycan  qәdim
dövlәtçilik vә mәdәniyyәt
tarixinә malik әrazi
Sәfәr İbrahim*
İlkin sivilizasiyaların formalaşdığı әrazilәrdәn biri [1, 7293]
kimi qәbul edilәn İkiçayarasının qonşuluğunda yerlәşәn Azәrbay
can qәdim dövlәtçilik vә mәdәniyyәt tarixinә malikdir. Ən qәdim
yazılı mәnbәlәr hesab edilәn ŞumerAkkad mәnbәlәrindә Azәr
baycan әrazisi vә burada yaşayan tayfalar haqqında xeyli
mәlumatlar verilmişdir. Prof. Solmaz Qaşqay [2] hәmin mәn
bәlәrin böyük bir hissәsini Azәrbaycan dilinә tәrcümә edәrәk, nәşr
edilmәsinә nail olmuşdur. Bununla yanaşı, Azәrbaycan
tәdqiqatçıları tәrәfindәn hәlә tәdqiqata cәlb edilmәmiş yüzlәrlә
Qәdim Şәrq mәnbәlәri dә mövcuddur.
Yazılı mәnbәlәrlә yanaşı, tarixi Azәrbaycan әrazisindә
aparılmış arxeoloji qazıntılar da Azәrbaycanın qәdim dövlәtçilik
vә mәdәniyyәt tarixinin olduğunu sübut etmişdir. Müxtәlif dövr
lәrdә Şәrqin әn böyük imperiyalarının tәrkibindә olmuş Azәrbay
can, daima arxeoloji tәdqiqat mәkanı kimi maraqlı әrazi olmuşdur.
Bu әrazidә böyük orta әsr imperiyalarının yadigarları olan çoxlu
tariximemarlıq abidәlәri ilә yanaşı, bәzi tәdqiqatçıların “tarixin
* “Müasir İnkişaf” İctimai Birliyinin üzvü, araşdırmaçı
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qaranlıq dövrü” kimi tәsvir
etdiklәri әn qәdim dövrlәrә
aid arxeoloji abidәlәr dә
vardır.
Tarixi
Azәrbaycan
әrazisindә yerlәşәn arxe
oloji abidәlәrә maraq
tәxminәn XIX әsrin orta
larından, qәdim İkiçayarası
abidәlәrinә marağın artdığı
dövrdә yaranmışdır. Əsasәn
Qәrbi Avropa dövlәtlәrinin
tәmsilçilәri olan arxeoloqlar, mәnbәlәrdә adı çәkilәn qәdim şәhәr
yerlәrini axtarırdılar. Bu baxımdan Azәrbaycanda tәdqiqata cәlb
edilmiş ilk abidәlәrdәn biri Atropatena hökmdarlarının paytaxt
şәhәrlәrindәn biri olmuş Qazaka şәhәrinin qalıqları olmuşdur. [3]
1819cu ildә Ser Robert Ker Porter Qacar imperiyasına sәfәri
zamanı bu qәdim şәhәri kәşf edir. [4] 1937ci ildә Artur U. Pop
vә Donald N. Vilber tәrәfindәn abidә әrazisindә qısa tәdqiqat
aparılır, Erix F. Şmit isә abidәnin fotolarını çәkir. 1958ci ildә
abidә İsveç arxeoloqları tәrәfindәn tәdqiq edilir. Lakin abidәdә
ilk sistemli tәdqiqatlar 1970ci illәrdә R. Nyumann vә D. Huffun
rәhbәrliyi ilә Almaniya Arxeologiya İnstitutu tәrәfindәn aparılıb.
[5]
Müasir dövrdә “TәxtiSüleyman” adı ilә tanınan Qazaka
şәhәr xarabalıqları 2003cü ilin iyulundan UNESCOnun
Ümumdünya Mәdәni İrsi siyahısına daxil edilmişdir. Bu abidәdә
aparılan arxeoloji tәdqiqatlar Azәrbaycanın qәdim memarlıq
әnәnәlәri vә incәsәnәti ilә bağlı dәyәrli mәlumatlar vermәklә
yanaşı, әn qәdim dövrdә Azәrbaycanda şәhәr mәdәniyyәtinin vә
müdafiә sistemlәrinin xüsusiyyәtlәrinin öyrәnilmәsi baxımından
da dәyәrli olmuşdur. D.A.Axundova 1986cı ildә nәşr etdirdiyi
“Qәdim vә erkәn orta әsrlәrdә Azәrbaycan memarlığı” adlı mono
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qrafiyasında Qazaka şәhәrindә aparılmış arxeoloji tәdqiqatların
yekunlarını tәhlil etmiş [6, 4148], prof. C. Qiyasi isә Qazaka
qalasının bәrpa layihәsini hazırlamışdır. [7, 2729]
Qazakadan sonra Cәnubi Azәrbaycan әrazisindә yerlәşәn
digәr arxeoloji abidәlәrә dә diqqәt göstәrilmәyә başlanmışdır.
Manna dövlәtinin Gilzan vilayәtinin lokalizә edildiyi [8] әrazidә
yerlәşәn Göytәpә abidәsi dә bu baxımdan ciddi marağa sәbәb ol
muşdur. Göytәpәdә ilk arxeoloji qazıntılar T.Berton Braunun rәh
bәrliyi ilә Britaniya Arxeoloji Cәmiyyәti tәrәfindәn aparılmışdır.
Lakin, tәpәnin heç dә bütün tәbәqәlәri açılmamışdır. Burada bir
neçә şurf qazılmış vә e.ә. III minillikdәn başlayaraq İslam
dövrünә kimi uzun bir dövrü әhatә edәn sәkkiz ardıcıl tәbәqә
aşkar olunmuşdur. [9]
Manna dövlәtçiliyinin vә
mәdәni tarixinin öyrәnilmәsi,
hәmçinin skif incәsәnәtinin
[10, 3035] qәdim Azәrbay
can incәsәnәtinә tәsirinin
tәdqiqi üçün әn dәyәrli mate
riallar Hәsәnlu yaşayış
yerindә aparılmış arxeoloji
tәdqiqatlar zamanı әldә
edilmişdir. Hәsәnluda arxe
oloji tәdqiqatlara 1956cı
ildәn etibarәn R.Daysonun
rәhbәrliyi altında Amerika Arxeoloji Cәmiyyәti vә İran Arxeoloji
İdarәsi tәrәfindәn başlanmışdır. [11] Hәsәnlu әrazisi e.ә. IX әsrin
ortalarından III Salmanasarın (e.ә. 859824) kitabәlәrindә adı
çәkilәn Manna dövlәti yerlәşәn әraziyә daxil idi. Hәsәnluda aşkar
edilmiş qәdim yaşayış mәskәni mixi yazılı mәnbәlәrdә adı çәk
ilәn heç bir şәhәrlә dәqiq şәkildә eynilәşdirilmәmişdir. [12, 548
552] E.A.Qrantsovski güman edir ki, e.ә. IX әsrә aid assur
mәnbәlәrindә dә tәsadüf edilәn “İdi” adı Hәsәnlunun qәdim
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adıdır. [13] Salvini, Urartu hökmdarları İşpuini vә onun oğlu
Menuanın Meişta şәhәri vә Manna ölkәsi әleyhinә yürüşlәrindәn
bәhs edәn Taştәpәdәki (Hәsәnludan 40 km şәrqdә) qayaüstü
kitabәlәrini şәrh edәrkәn belә nәticәyә gәlir ki, “Meişta” Hәsәnlu
tәpәsindәki qәdim qalanın Urartu dilindә adıdır vә Hәsәnlu IV
tәbәqә Urartu yürüşlәri zamanı dağıdılmışdır. [14] Bundan başqa,
Cәnubi Azәrbaycan әrazisindә Manna, Midiya vә Atropatena
dövrlәrinә aid zәngin maddi tәbәqәlәrә malik Dinhatәpә [15]
(Urmiya gölü yaxınlığında, Hәsәnludan 25 km qәrbdә yerlәşir)
O.V. Muskarella, Hәftәvantәpә [16] (Urmiya gölü yaxınlığında,
Şapur şәhәrindәn cәnubda yerlәşir) C. Barney, Marlıqtәpә [17]
(Qızılüzәn (Sәfidrud) çayının aşağı vadisindә yerlәşir) Ə.O.Ne
gahban tәrәfindәn tәdqiq edilmiş vә bu qәdim yaşayış yerlәrindәn
aşkarlanan maddimәdәniyyәt nümunәlәri bir daha Azәrbaycanın
qәdim tarixә malik olduğunu sübut etmişdir.
Azәrbaycan Respub
likasının arxeoloji cәhәtdәn
öyrәnilmәsi bu әrazinin Çar
Rusiyasının tәrkibinә keç
mәsindәn sonra başlasa da,
XX әsrin әvvәllәrinә kimi
Azәrbaycanda arxeoloji tәd
qiqat aparan mütәxәssislәr
sayca çox az olmuşdur. So
vet Azәrbaycanının qurul
masından sonra ölkәnin
sistemlәşdirilmiş tarixinin
yazılmasına başlandığı dövrdә arxeoloji abidәlәrә olan maraq da
artmış, qәdim yaşayış yerlәri, şәhәrlәr vә qalalar tәdqiq olunmağa
başlamışdır. Bir çox orta әsr yaşayış yerlәri dağınıq vә ya yarı
dağınıq şәkildә dövrümüzә çatsa da, qәdim vә antik dövr abidәlәri
haqqında bunu demәk çәtin idi.
Lakin mәnbәlәrdә Azәrbaycan әrazisindә mövcud olmuş
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xeyli qәdim yaşayış yerinin adı çәkilirdi ki, bu yaşayış yerlәrinin
koordinatlarının dәqiqlәşdirilmәsi tәlәb edilirdi. Əsas diqqәt
mәrkәzindә olan isә alban hökmdarlarının paytaxtı qәdim Ka
balaka şәhәrinin yerinin müәyyәnlәşdirilmәsi idi. Qәbәlә bir
arxeoloji abidә kimi, hәlә XIX әsrin I yarısından tәdqiqatçıların
diqqәtini cәlb etmişdir. Onların bir neçәsi Qәbәlә şәhәr xara
balığında olmuş, onu qeydә almış, hәtta bәzilәri kiçik miqyaslı
arxeoloji kәşfiyyat qazıntıları da aparmışdılar. 1940cı illәrdәn
başlayaraq, burada ardıcıl arxeoloji tәdqiqat işlәri görülmüşdür.
[18]
Qәbәlә şәhәr xara
balığı Azәrbaycanın Qәbәlә
rayonunun ÇuxurQәbәlә
kәndindәn 1 km şәrqdә,
Qaraçay (Qәbәlә çayı) ilә
Covurlu çay (Qala çayı)
arasındakı yüksәklikdә yer
lәşir. [19] 1959cu ildә çәk
ilәn topoqrafik plana görә,
şәhәrin xarabalığı 25 hek
tardır. Vaxtilә süni çәkilmiş
bir müdafiә xarakterli xәndәk şәhәr xarabalığını iki hissәyә ayırır.
Yerli әhali xәndәkdәn şimal tәrәfdәki hissәni "Sәlbir", xәndәkdәn
cәnub tәrәfdәki hissәni isә "Qala" adlandırır. Hәr iki hissә bәzәn
"Sәlbir", "Govurqala", bәzәn dә şәhәrin tәkcә "Qala" hissәsi
"Govurqala" adlandırılır. 1959cu ildәn Qәbәlә şәhәr xarabalığın
dan 34 km şәrqdә, yerli әhali tәrәfindәn “Güllü qoruq” vә ya
“Çaqqallı talası” adlandırılan yerdә qәdim Qәbәlәnin mәbәd yeri
vә bazar meydanının yerlәşdiyi güman edilәn üçüncü bir sahәsi,
daha sonralar Kamaltәpә vә Bayır şәhәr hissәlәri aşkar edilmişdir.
Ümumiyyәtlә Qәbәlә şәhәr xarabalığı öz tarixi coğrafiyasına görә
hәlәlik “Sәlbir”, “Güllü qoruq” (Çaqqallı talası), “Kamaltәpә” vә
“Bayır şәhәr” adlı arxeoloji abidәlәr kompleksindәn ibarәtdir. [20]
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Albaniyanın, hәmçinin antik vә erkәn orta әsrlәr dövründә
bütün Qafqazın әn mühüm yaşayış mәntәqәlәrindәn biri olmuş
Paytakaran (Beylәqan) şәhәrinin qәdim qalıqlarının tәdqiqinә dә
XX әsrin I yarısında başlanmışdır. Tәdqiqatçılar müasir, Beylәqan
şәhәri yaxınlığında yerlәşәn qәdim şәhәrin qalıqlarını “Örәnqala”
adlandırmışlar. Mil düzündә yerlәşәn qәdim Örәnqala yaşayış
yerinin tәdqiqinә hәlә 1933cü ildә AMEAnın elmi әmәkdaşları
İ.İ.Meşşaninovun rәhbәrliyi altında başlamışlar. Bu ekspedisiya
Örәnqala yaşayış yerini tәdqiq edәn ilk elmi ekspedisiya idi. İkinci
dәfә Örәnqalada arxeoloji qazıntı işlәri Ə.Əlәkbәrovun rәhbәrliyi
altında 1936cı ildә aparılmışdır. Qazıntıların nәticәsi olaraq
şәhәrin tәxmini planını cızmaq vә bәzi yerlәrdә mәdәni
tәbәqәlәrin xarakteristikasını vermәk mümkün olmuşdu. [21, 64
70]
Örәnqalada üçüncü arxeoloji qazıntını İ.M.Cәfәrzadәnin rәh
bәrliyi ilә 1951ci ilin yanvar ayında AMEAnın Tarix İnstitutu
nun tәşkil etdiyi ekspedisiya aparmışdır. 19531957ci il
qazıntıları SSR EAnın Arxeologiya İnstitutunun Leninqrad
bölmәsi ilә Azәrbaycan SSRİ EA Tarix İnstitutunun 1953cü ildә
tәşkil olunmuş birgә ekspedisiyası tәrәfindәn aparılmışdır.
A.A.İessenin rәhbәrlik etdiyi bu ekspedisiya Örәnqalada üç yerdә
qazıntı aparmışdır. Bu qazıntı işlәri nәticәsindә әldә edilmiş ma
teriallar şәhәrin müxtәlif inkişaf dövrlәri haqqında müәyyәn fikir
yürütmәyә imkan vermişdi [22]. 1957ci ilin yazından Örәnqalada
qazıntı işlәri A.L.Yakobson vә N.V.MinkeviçMustafayeva
tәrәfindәn aparılmışdır. Qazıntı sahәsi 15 mlik әrazini әhatә
edirdi. Ekspedisiya әldә edilәn keramika mәmulatının
öyrәnilmәsini davam etdirәrәk qazıntı zamanı aşkar edilmiş
maddi mәdәniyyәt nümunәlәrinin bizim eranın VVI әsrlәrinә aid
olduğunu müәyyәn etmişdi. [23]
Naxçıvan әrazisi, bütün dövrlәrә aid arxeoloji abidәlәrin
zәnginliyi baxımından Azәrbaycanın digәr әrazilәri ilә müqay
isәdә daha zәngin olması ilә әlahiddә әhәmiyyәtә malikdir. Belә
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ki, bu kiçik әrazidә yüzlәrlә әhәmiyyәtli arxeoloji abidә, yaşayış
yerlәri vә şәhәr qalıqları aşkarlanmış vә tәdqiqata cәlb edilmişdir.
Lakin Naxçıvanda hәlә dә qeydiyyata alınmasına baxmayaraq,
әtraflı tәdqiq edilmәmiş onlarla yaşayış yeri vә qala xarabalıqları
mövcuddur. Qәdim Naxçıvan şәhәrinin içqalası (sәlbir)
dövrümüzә kifayәt qәdәr yaxşı vәziyyәtdә çatmışdır. Müasir şәhәr
әrazisindә yerlәşәn bu qala hazırda “Köhnәqala” vә ya “Yezid
abad qalası” adlandırılır. Naxçıvanda diqqәt çәkәn әsas qәdim
yaşayış yerlәrindәn biri isә Culfa rayonunun Gülüstan kәndindәn
şimal–qәrbdә yerlәşәn, orta әsrlәrә aid Cuğa şәhәrinin xara
balıqlarıdır. Tarixi mәnbәlәrәdә adı Böyük İpәk Yolu üzәrindә
olan mühüm ticarәt qovşaqlarından biri kimi çәkilәn Cuğa
şәhәrinin әhalisinin әksәriyyәtini xristian albanların tәşkil etdiyi
güman edilir. Şәhәrin qәbirstanlığındakı qәbirlәr bunu demәyә
әsas verir. Cuğa nekropolundakı xaç daşlar alban xaç daşlarının
xüsusi qrupunu tәşkil etmәklә böyük tarixi әhәmiyyәtә malikdir.
[24] Şәhәr şimalda hündür dağ silsilәsi, cәnubda Araz çayı, qәrbdә
qәbirstanlıqla mәhdudlaşır. Şәhәrin әrazisi Araz çayının sol
sahilindә ensiz zolaq şәklindә qәrbdәn şәrqә doğru uzanır. Şәhәrin
әksәr yaşayış binaları vә tarixi–memarlıq abidәlәri tamamilә
dağılmış, tikinti qalıqları (xüsusilә bişmiş kәrpic) әtrafa sәpәlәn
mişdir. Buradan müxtәlif kompozisiyalı ornamentlәrlә naxışlan
mış çәhrayı rәngli şirli vә şirsiz saxsı mәmulatı (fayansdan
hazırlanmış kasalar xüsusilә diqqәti cәlb edir), mis sikkәlәr vә
külli miqdarda digәr maddi mәdәniyyәt nümunәlәri aşkar olun
muşdur. Tapıntılara әsasәn, Cuğada şәhәr hәyatının aktiv
dövrünün XI–XVII әsrlәrә tәsadüf etmәsi fikri söylәnmişdir.
Lakin bu dәyәrli tarix vә memarlıq abidәsi bu günә kimi heç dә
dәrindәn öyrәnilmәmiş, tәdqiqata cәlb edilmәmiş vә şәhәr
әrazisindә arxeoloji tәdqiqatlar aparılmamışdır. Bu isә onlarla
memarlıq abidәsinin vә Azәrbaycan tarixinin qaranlıq sәhifәlәrinә
işıq tuta bilәcәk yüzlәrlә dәyәrli artefaktın hәlә dә torpaq altında
qalması demәkdir. Cuğa abidәlәri arasında yalnız şәhәrdә yerlәşәn
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Gülüstan türbәsi ciddi tәdqiq edilmiş, Cuğa karvansaraları, Cuğa
körpüsü vә Cuğa qala divarlarının isә yalnız adı bәsit elmi әsәrlәr
vә ensiklopedik nәşrlәrdә xatırlanmışdır. Şәhәr әrazisindә yer
lәşәn qәdim nekropol isә yalnız tәdqiqatçımemar A.D.Axun
dovun diqqәtini çәkmişdir. Bununla belә, Cuğa әrazisindә
yerlәşәn monastır vә kilsәlәr bu günә kimi tәdqiq olunmamış qal
maqdadır.
Ordubad şәhәri yaxın
lığında yerlәşәn qәdim Gilan
(Kiran) şәhәrinin xarabalıqları
hazırda “Xarabagilan” adı ilә
tanınmaqdadır. Böyük Azәr
baycan alimlәri Hinduşah
Naxçıvani vә Mәhәmmәd
Naxçıvani bu şәhәrdә doğul
muş, böyümüş vә yaşamışlar.
Xarabagilan әrazisindә ilk tәdqiqatlar 1926–1929–cu illәrdә
aparılmışdır. 1976–cı ildәn şәhәr әrazisindә başlanılmış arxeoloji
tәdqiqatlar isә fasilәlәrlә hәlә dә davam etdirilmәkdәdir. Şәhәrin
әrazisi 100 hektardan çoxdur. Abidәnin qәrb tәrәfindә e.ә. II–I
minilliklәrә aid yaşayış mәskәni vә nekropol aşkar edilmişdir.
Xarabagilanın Narınqalası vә mәhәllәlәri qala divarları ilә әhatә
olunmuşdur. Xarabagilan әrazisindә aparılan arxeoloji tәdqiqatlar
zamanı şәhәrin qala divarının cәnub–şәrqindә, divarın xarici
tәrәfindә II–III әsrlәrә aid edilәn bir qәbirdәn qәdim arami yazısı
ilә yazılmış mәtn aşkarlanmışdır. [25, 157159]
Azәrbaycan Respublikası әrazisindә tәdqiqata cәlb edilmiş
әsas şәhәr yerlәrindәn biri dә Şabran rayonunun Şahnәzәrli kәn
dinin yaxınlığında yerlәşәn Şabran şәhәridir. Şәhәr yerinin arxe
oloji tәdqiqi bu qәdim şәhәrin erkәn dövr hәyatı haqqında bir söz
demәyә imkan vermәmişdir. V.Minorskinin fkrincә, Şabran şәhәri
erkәn orta әsrlәrdә Şәrvan vilayәtinin mәrkәzi vә Massaget Arşak
ilәrinin siyasi mәrkәzi olmuşdur. [26, 520] Şәhәr әrazisindә
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aparılmış tәdqiqatlar zamanı şәhәr qalasının qalıqları, sәnәtkarlar
mәhәllәsi vә çoxsaylı mәişәt binaları aşkarlanmışdır.
Müasir dövrdә Azәrbaycan әrazisindә arxeoloji tәdqiqatlar
davam etdirilmәkdәdir. Son dövrlәrdә, orta әsrlәr Ağsu şәhәr
yerindә aparılmış tәdqiqatlar maraqlı artefaktların aşkarlanması
ilә nәticәlәnmişdir. [27]
Şәrur rayonu әrazisindә yerlәşәn vә e.ә. II–I minilliklәrә aid
olan Oğlanqala yaşayış yerinin tәdqiq olunması üçün 2006cı
ildәn AMEA vә Pensilvaniya Universitetinin mütәxәssislәri
tәrәfindәn, Naxçıvan Arxeoloji Layihәsi (The Naxçıvan Archae
ological Project) hәyata keçirilmәkdәdir. Oğlanqala yaşayış yeri
uzun qala divarları ilә әhatә olunmuşdur. Tikinti üslubuna görә
Oğlanqala, assurların dağ qalalarına oxşayır. [28] Oğlanqalanın
mәrkәzindәki, sahәsi 70x100 m olan meydançada aşkar edilmiş
daş sütun qalıqları vaxtilә burada saray vә mәbәd tipli möhtәşәm
binaların olduğunu göstәrmişdir. Meydança bәzi yerlәrdә divar
larla әhatә olunmuşdur. Oğlanqala şәhәr yerinin tәdqiqi Manna
yaşayış yerlәrinin özünәmәxsus xüsusiyyәtlәrinin müәyyәn
lәşdirilmәsi üçün mühüm әhәmiyyәtә malikdir. [29]
Aparılan tәdqiqatlar birmәnalı olaraq Azәrbaycanın qәdim
tarixә malik olduğunu, bu әrazidә yaşayan xalqların daşıdığı
mәdәniyyәtin özüllәrinin çox qәdim dövrlәrә gedib çıxdığını
sübut edir. Lakin Azәrbaycan tarixinin vahid konsepsiya
әsasında öyrәnilmәmәsi bu tәdqiqatlar zamanı әldә edilmiş arte
faktların da müxtәlif cür şәrh edilmәsinә sәbәb olmaqdadır.
Bununla belә, tәdqiqatçıların üzlәşdiklәri problemlәrә, hәmçinin
Azәrbaycan tarixindә hәlә aydınlaşdırılmamış bir çox mәqam
ların olmasına baxmayaraq, bu vaxta kimi әldә edilmiş maddi
mәdәniyyәt nümunәlәri Azәrbaycanın әn qәdim insan
mәskәnlәrindәn biri olduğunu vә qәdim dövlәtçilik әnәnәlәrinin
varlığını sübut edir.
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Azәrbaycan türklәrinin
paleoantropologiyası
Kәrәm Mәmmәdov*
Böyük ağ irq daxilindә azәrbayсanlıların aid edildiklәri Kaspi
antropoloji tipinin yeri hәlә dә tam müәyyәnlәşdirilmәmişdir. Bir–
birini tam şәkildә tәkzib etmәsәlәr dә mәsәlәni araşdırmağa cәhd
göstәrmiş Qәrb, hәm dә rus–sovet antropoloqlarının fikirlәri
arasında xeyli fәrq vardır. XX yüzilliyin әn görkәmli antropolo
qlarından olan Fişer 1923–cü ildә Azәrbaycan türklәrini vә türk
mәnlәri oriental (şәrq) irqә daxil etmişdir. Sovet antropoloqları
arasında isә bu mәsәlә ilә bağlı 4 nәzәriyyә vardır:
1. Yarxo, Roqinski, Levin vә Abduşelişvili Kaspi tipini Şimali
Hindistan vә Orta Asiya xalqlarının mәnsub olduqları antropoloji
tiplәrlә yaxınlaşdırmağa sәy göstәrmişlәr (12;388 – 390 ).
2. 1948–ci ildә Q.F. Debets Kaspi tipini Ön Asiya kiçik irqinә
daxil etmişdir. Debetsә görә, «azәrbaycanlıların vә türkmәnlәrin
fiziki tiplәri onları Qazaxıstan vә Altayın qәdim әhalisindәn daha
çox Ön Asiya vә Aralıq dәnizi sahillәrinin әhalisi ilә qohumlaşdırır»
( 7; 139). Onun fikrini müdafiә edәn Oşanin Kaspi tipini Ön Asiya
kiçik irqinin uzunbaş modifikasiyası kimi tәqdim etmişdir ( 11; 20).
3. Çeboksarovun irqi tәsnifatında isә Kaspi tipi Aralıq dәnizi –
Balkan irqinә daxil edilmişdir (14 ;147 ).
4. Bu mәsәlә ilә bağlı daha ziddiyyәtli mövqe V.V.Bunaka
* Bakı Dövlәt Universitetinin Tarix fakültәsinin dosenti, tarix üzrә fәl
sәfә doktoru
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mәxsusdur. 1951–ci ildә, görünür daha çox baş göstәricilәrini nәzәrә
alan alim Kaspi tipini Pont tipi ilә birlikdә Aralıq dәnizi kiçik irqinә
aid etmişdi. Sonrakı araşdırmalarında isә Bunak Kaspi tipini L.V.
Oşanin tәrәfindәn “Mavәrünnnәhr”, Yarxo tәrәfindәn isә “Pamir –
Fәrqan tipi” adlandırılan antropoloji tiplәrlә yaxınlaşdırmışdır (10;
104 ).
Bu müәlliflәrin işlәtdiklәri terminlәrin özlәrindә dә müәyyәn
ziddiyyәt vardır. Belә ki, ayrı–ayrı tәsnifatlarda işlәnәn «Şәrq»,
«Şәrqi Aralıq dәnizi», «Xorasan» vә «Kaspi» terminlәri sovet
antropologiya elmindә çox vaxt sinonim kimi sәslәnirdi. V.V. Bunak
vә elәcә dә digәr antropoloqlar tәrәfindәn tәklif edilmiş bu terminlәr
etnik deyil, daha çox coğrafi tәsnifata әsaslanır. Eyni zamanda bu
terminlәr adıgedәn antropoloji tipin müәyyәn mәkan daxilindә
yayılmasında göstәrici rolunu oynayır. İstәnilәn halda bu terminlәrin
mühüm ümumilәşdirici cәhәti, adından asılı olmayaraq, bu qrupun
Xәzәr dәnizinin hәm şәrq, hәm dә qәrb sahillәrindә yaşayan, bir
kökdәn – Oğuzlardan törәyәn Azәrbaycan türklәrini vә türkmәnlәri
özündә birlәşdirmәsidir. Bir hissәsi indiki İran İslam Respub
likasının, bir hissәsi Əfqanıstanın, az hissәsi isә Türkmәnistan Re
spublikasının tәrkibindә olan tarixi–coğrafi Xorasan vilayәtinin özü
dә bu xalqların ümumi әcdadı olan oğuzların Böyük Sәlcuq im
periyasının özülünü qoyduqları bir bölgәdir. Bütün bunları nәzәrә
alaraq, eyni antropoloji irqi әlamәtlәr kompleksinә sahib olan iki
qardaş xalqların mәnsub olduqları irqi tipi, bizcә “Oğuz” tipi ad
landırmaq daha elmi, daha әdalәtli olardı. Orta әsr әrәb tarixçilәri
öz müasirlәri olan oğuzların Xilafәtdә yaşayan digәr xalqlardan öz
uzunbaşlılıqları (dolixokranlılıqları) ilә seçildiklәrini xüsusi olaraq
vurğulayırlar. X yüzillikdә dә oğuzlar Mavәraünnәhr vә Farsistanın
yastıbaş әhalisindәn başlarının uzunluğuna görә seçilirdilәr. L.V.
Oşanin «Türkmәn dolixokefallığının (uzunbaşlılığının – müәllif )
irqi xüsusiyyәti» adlı mәqalәsindә yazır: «Tәkә tayfasından olan
türkmәnlәr mәnә şәxsәn deyirdilәr ki, uzunbaşlılıq türkmәnlәr üçün
xas olan bir haldır vә onlar bu xüsusiyyәti başqa xalqlarla qarışdırıl
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mamaları üçün xüsusi olaraq nәzәrә çatdırmağa cәhd göstәrirlәr».
Alim daha sonra yazır: «Paleoantropоloji materiallar indi dә türk
mәnlәr arasında üstünlük tәşkil edәn dolixokran evropoid tipinin
Türkmәnistan әrazisindә әn azı 4 minillik mövcudluğuna şübhә yeri
qoymur» (10;303  305). Bu mәsәlә ilә bağlı başqa bir sovet
antropoloqu V.V. Ginzburq yazırdı: «III minilliklәrin hüdudunda
türkmәnlәrin әcdadları olan oğuzların dolixokran evropoid irqinә
mәnsub olmaları haqqında Oşanin tәrәfindәn tarixi materiallar
әsasında işlәnilmiş nәzәriyyә indi әlimizdә olan paleoantropоloji
dәlillәrlә sübut olunur» (11; 122). Qeyd etmәk lazımdır ki, qәdim
türk topluluğundan hәlә miladdan әvvәl II miniliyin ortalarında
ayrılmış, Qәdim Çin mәnbәlәrindә “Xus” adlandırılan şәrq oğuzları
da çinlilәrdәn özlәrinin ağ irqә mәnsub olan әlamәtlәri ilә
seçilirdilәr.
Eyni halı Qafqaz әrazisindә dә müşahidә etmәk mümkündür.
Bütövlükdә Qafqaz xalqlarının müxtәlif dil ailәlәrinә mәnsubluğu
bu әrazidәn tapılan paleoantropoloji materiallara konkret etno
genetik mәsәlәlәrin hәlli üçün böyük әhәmiyyәt qazandırır. 1939–
cu ildә Qarayazıdan primatın diş qalıqlarının, Azıx mağarasından
arxantropoun alt çәnәsinin, Qәrbi Gürcüstandan vә Beştau (Pya
tiqorsk) yaxınlığındakı Podkumok çayı hövzәsindәn paleoantropa
mәxsus sümüklәrin tapılması Qafqazın antropogenez zonasına
daxil olması fikrini irәli sürmәyә imkan vermişdir. Gürcüstan Re
spublikasının azәrbaycanlılar yaşayan Dmanisi rayonu (1947–ci
ilә qәdәr Başkeçid adlanırdı – müәllif) әrazisindәn, Xram çayının
sahilindәki mağaradan yaşları 1 milyon 700 min il olan, yaxşı
saxlanmış kәllә qutularının tapılması nәinki Qafqazın әn qәdim
insan mәskәni olduğunu sübuta yetirmiş, eyni zamanda insanın
törәnişi ilә bağlı tәkamülçü, ateist nәzәriyyәlәri alt–üst etmişdir.
Qafqazdan orta daş dövrünә aid insan qalıqları Qobustandan
aşkar edilmişdir. «Firuz» düşәrgәsindәn 11 adamın dәfn olunduğu
dayaz çuxurdan tapılan sümüklәr çox pis saxlanmışdır. Tapılmış
kәllәlәrdәn 7si kişi, 3ü qadın, 1i isә uşaq kәllәsidir. Bu kәl
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lәlәrdәn yalnız ikisi ölçülmә üçün yararlı olmuşdur. Şәrti olaraq №
3 adlanan 1ci kәllә öz quruluşuna görә dolixokrandır. № 5 adı ilә
tanınan 2–ci kәllә qutusu isә birincidәn qismәn fәrqlidir. Tapıntının
ilk tәdqiqatçısı R.Qasımova Qafqazdan orta daş dövrünә aid başqa
insan qalıqları aşkar edilmәdiyindәn Qobustan tapıntılarını yalnız
Mazandaran mәdәniyyәtinә aid edilәn Xotu mağarasından tapılmış
qadın kәllә qutusu ilә müqayisә etmiş vә hәr iki kәllәnin
dolixokran olduğunu bildirmişdir (9,158). Qobustan vә Xotu kәl
lәlәrinin tәdqiqi, habelә müqayisәsi orta daş dövründә hәm Şimali,
hәm dә Cәnubi Azәrbaycan әhalisinin dolixokran olduğunu
söylәmәyә imkan verir.
Qafqazın yeni daş dövrü (neolit) әhalisinin fiziki quruluşu Qo
bustandakı «Kәnizә» mağarasından, indiki Ermәnistan әrazisindәn
vә Gürcüstandan tapılan 4 kәllә qutularının tәdqiqi әsasında
müәyyәnlәşdirilmişdir. Bu kәllәlәrdәn 3–ü dolixkran, İmeretiyanın
(Qәrbi Gürcüstan) dağәtәyi hissәsindәn tapılan kәllә isә mezoke
faldır.
Qafqazın mis–daş (eneolit) dövrü әhalisinin morfoloji quru
luşunun müәyyәnlәşdirilmәsindә Kültәpә (Azәrbaycan Respub
likası), Samtavro (indiki Gürcüstan Respublikası), Şenqavit vә
Cararat (indiki Ermәnistan Respublikası), Çimkәnd (indiki Dağıstan
Respublikası) kәllәlәri mühüm yer tutur (1, 14  15). Kültәpәdәn
tapılan kәllәni özünün uzunbaşlılığı (dolixokran) vә naziksifәtliliyi
ilә Kaspi (Xәzәr) tipinin qәdim forması hesab etmәk olar. Oxşar
quruluşlu paleoantropoloji tapıntılara Əl–Ubeyd (İraq) vә Sialk
(Cәnubi Azәrbaycan) mәdәniyyәtlәrindә rast gәlinmişdir.
Bu dövrә aid edilәn Samtavro kәllәlәrini tәdqiq etmiş M.Q.
Abduşelişvili onlardan 2–nin morfoloji cәhәtdәn naziksifәtli, uzun
başlı (dolixokran), 1–in isә enlisifәtli, girdәbaşlı (mezokran) ol
ması qәnaәtinә gәlir ( 1;9  16).
Kaspi (Xәzәr) tipinin analogiyasına indiki Ermәnistan Respub
likası әrazisindә Şenqavit vә Göyçә gölünün cәnub–qәrbindәki
Cararat düşәrgәlәrindә rast gәlinmişdir. Şenqavitdәn tapılmış 5
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kәllә qutusundan 4–ü kişi, 1–i isә qadın kәllәsidir (3; 85). Şenqavit
kәllәlәrinin baş göstәricisi 72,5, Cararat kәllәlәrinin baş göstәricisi
78,5 olduğu halda müasir ermәnilәrdә bu göstәrici әn azı 85,7–ә
çatır. Hәr iki halda vә indiki Ermәnistan әrazisindәn tapılan kәllәlәr
seriyasının ermәnilәrlә bağlılığı yoxdur.
Çimkәnd kәllәlәrini tәdqiq edәn V.V. Bunak onları da morfoloji
әlamәtlәrinә görә Kaspi (Xәzәr) tipinә aid etmiş vә bütövlükdә Şi
mali Qafqazın antroploji tiplәrinin üç qәdim element әsasında for
malaşması qәnaәtinә gәlmişdir. Onlardan ikisi dolixokran
(uzunbaş), biri isә braxikrandır (yastıbaş). V.V. Bunak dolixokran
elementlәrdәn birinin Şimali Qafqazda hәlә yeni daş (neolit)
dövründәn yayıldığını vә Pont tipinә aid olduğunu, digәrinin isә
Kaspi (Xәzәr) tipi ilә bağlı olduğunu bildirir. V.V. Bunaka görә
braxikran (yastıbaş) element isә daha çox Avrasiya çöllәrinin qәdim
әhalisi ilә bağlıdır (3; 57).
Bütün bunlar hәm Cәnubi, hәm dә Şimali Qafqazda mis–daş
(eneolit) dövründә әn geniş yayılmış antropoloji tipin Kaspi (Xәzәr)
tipi olmasını söylәmәyә imkan verir.
Tunс dövrünә aid edilәn paleoantropoloji materiallar seriyası
(Azәrbaycan Respublikasının Xaçbulaq adlı yaşayış mәskәnindәn,
Gürcüstan Respublikasının Qori rayonunun Tkviavi kәndi yaxın
lığından, Göyçә gölünün cәnub–qәrbindәki Lçaşendәn, Nalçik
kurqanından, Manıç çayı hövzәsindәn tapılan kәllәlәr) erkәn tunc
dövründәn başlayaraq daha qәdim olan Kaspi tipinin transfor
masiyası nәticәsindә Ön Asiya tipinin formalaşması prosesinin
başlanmasından xәbәr verir. Lçaşendәn 3 km aralı, miladdan әvvәl
II minilliyin ortalarına aid edilәn kәllәlәr sifәtlәrinin enliliyinә görә
Lçaşen kәllәlәrini geridә qoysalar da baş göstәricisinә görә
dolixokrandırlar (uzunbaşlıdırlar). Enlisifәtlilik amilinә hәddәn artıq
önәm verәn V.P. Alekseev hәtta onları ermәnilәrin «әcdadı» saymaq
istәsә dә, sonradan bu әlamәti, yәni enlisifәtliliyi Qafqazdaxili
köçlәrlә әlaqәlәndirmәyә mәcbur olur. Öz elmi fәaliyyәtindә er
mәnilәrin antropoloji baxımdan qәdimlәşdirilmәsinә xüsusi yer
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ayıran V.P. Alekseev hәlә әhalisinә aid qәdim sümük qalıqlarının
tapılmadığı, Qafqazın xeyli hissәsini vә Cәnubi Azәrbaycan әrazisini
әhatә etmiş, erkәn tunc dövrünә aid edilәn Kür–Araz mәdәniyyә
tinin qurucularını, dövrü dәqiq müәyyәnlәşdirilmәmiş Berkaber kәl
lәlәr seriyasına әsaslanaraq, ermәnilәrin әcdadı hesab edir. Lakin
Berkaberin dolixokran qәdim әhalisinin morfoloji quruluşu ilә indiki
ermәnilәrin antropoloji quruluşu arasında heç bir bağlılıq yoxdur.
Digәr tәrәfdәn, V.P. Alekseev Gürcüstanın cәnubundan tapılan kәl
lәlәri öz ölçülәrinә görә daha çox Kaspi (Xәzәr) tipinә uyğun gәlәn
uzunbaşlı, ensiz üzlü kәllәlәri Kür–Araz mәdәniyyәti әhalisinin
antropoloji tipinin mәhәlli variantı hesab edir (2; 89).
Erkәn dәmir dövrünә aid paleoantropoloji materiallar Mingәçe
virdәn (Azәrbaycan Respublikası), Samakaberd vә Noradüzdәn
(indiki Ermәnistan Respublikası әrazisi) aşkar edilmişdir. Mingәçe
vir qәbirlәrindә ölülәr qatlanılmış (m.ә. XVIII әsrlәr) vә uzadılmış
(m.ә. VIIV әsrlәr) şәkildә iki cür dәfn olunmuşlar. Kәllәlәr uzun
başlı vә naziksifәtlidirlәr. Samakaberd vә Noradüz kәllәlәri öz uzun
başlılıqları, orta hündürlüklü ölçülәri ilә Kaspi tipinә uyğun gәlirlәr.
R.M. Qasımova bu seriyanı Cәnubi Azәrbaycandakı Sialkdan (m.
ә. IV minillik) Mingәçevirdәki (m.ә. VII–V әsrlәr) kәllәlәr arasında
keçid forması, V.P. Alekseev isә Lçaşen vә «Sevan» (Göyçә) kәl
lәlәrinin varislәri olduğunu qeyd etmişlәr (2; 89). İndiki Er
mәnistan әrazisindәn tapılan erkәn dәmir dövrünә aid kәllәlәr,
habelә Kuban әrazisindәn aşkar edilәn paleoantropoloji materiallar
da öz göstәricilәrinә görә Kaspi tipinin analoqları hesab edilә bilәr.
Belәlәiklә, son tunc vә erkәn dәmir dövründә Azәrbaycan vә
indiki Ermәnistan, habelә indiki Şәrqi Gürcüstan әrazisindәn әldә
edilәn paleoantropoloji tapıntılar әsasında Cәnubi Qafqazda Kaspi
tipinә mәnsub әhalinin üstünlük tәşkil etdiyini, transformasiya
nәticәsindә bu tipdәn Kavkasion vә Ön Asiya tiplәrinin ayrıldığını
müşahidә etmәk mümkündür.
Gördüyümüz kimi, indiki Ermәnistan vә Gürcüstan respub
likaları әrazisindәn әldә edilmiş paleoantropoloji materiallar öz
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göstәricilәrinә görә indiki ermәni vә gürcülәrdәn kәskin şәkildә
fәrqlәnirlәr. Bununla bağlı keçәn yüzilliyin әvvәllәrindә gürcü tar
ixçisi İ.A.Cavaxaşvili yazırdı: «Kәllә quruluşuna görә antropologiya
xalqları bir neçә qollara ayırır: …bu qollardan biri qısabaşlılar vә
ya braxikran, digәrlәri isә uzunbaşlılar vә ya dolixokrandırlar.
Qafqazın qәdim qәbristanlıqlarından tapılan kәllәlәrin ölçülmәsinә
әsasәn müәyyәnlәşdirilmişdir ki, öncә bizim ölkәdә uzunbaşlılar,
yәni dolixokefallar yaşamışlar. Professor Virxov isә qeyd etmişdir
ki, indiki ermәnilәrin vә gürcülәrin Qafqazın әn qәdim әhalisi ilә
heç bir bağlılığı yoxdur. Demәli onda mahiyyәtcә ermәni vә gür
cülәr Qafqazın ilk yerli әhalisi deyillәr. Onlar bu ölkәyә gәldikdә
burada başqa xalqın varislәri yaşayırdılar» (8; 11  12).
Cәnubi Qafqazın miladdan әvvәl II minilliyin sonu – I minilliyә
aid edilәn kurqan qәbirlәrindә dә maraqlı qanunauyğunluq
müşahidә olunur: belә ki, üzәrindә kurqan ucaldılan, yәni әsas
mәrhum, baş quruluşuna görә uzunbaş (dolixokran), onunla birlikdә
gömülәn qul–qaravaş isә qısabaşlıdırlar (braxikrandırlar). XIX
yüzilliyin әvvәllәrindә Gәncәçay hövzәsindәki kurqan qәbirlәri
tәdqiq edәn E. Resler 7 saylı kurqan qәbrin cәnub hissәsindә arxası
üstә uzanmış vәziyyәtdә dәfn edilmiş әsas mәrhumun uzunbaşlılığı
ilә kәskin şәkildә seçildiyini, şimal hissәdә isә iki ata mәxsus
sümüklәrin vә 3 nәfәr oturmuş vәziyyәtdә dәfn edilәnlәrin isә qıs
abaşlı (braxikran) olduğunu qeyd edir. Bu cür qanunauyğunluğu E.
Resler 9 saylı kurqan qәbrindә vә Qarabağ kurqanlarında da
müşahidә etmişdir. Arxeoloqa görә, bu kurqanlar miladdan әvvәl
XV–XIII әsrlәrә aid olunur (6; 68).
Qafqazın cәnubundan, hәm dә şimalından әldә edilәn pale
oantropoloji tapıntılar, bölgәnin әn qәdim әhalisinin uzunbaşlı,
naziksifәtli, nazik, kәskin çıxıntılı burun sümüyü kimi morfoloji
әlamәtlәrin indi azәrbaycanlıların mәnsub olduqları Kaspi (Xәzәr,
daha doğrusu Oğuz – çünki bu tipә mәnşәcә Oğuz olan iki qardaş
xalq, yәni Azәrbaycan türklәri vә türkmәnlәr aid olunurlar) tipinә
aid olması Azәrbaycan türklәrinin Qafqazın ilk sakinlәri olmasını
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bir daha sübut edir.
Bu isә hәm Qafqazda, hәm dә Orta Asiyada türklәri substrat
etnos kimi qәbul etmәyәn, bu bölgәlәrin әn qәdim әhalisinin ya
Qafqazdilli, ya da İrandilli olduğunu iddia edәn rus–sovet tarix
elminin müddәaları ilә düz gәlmir. Belә ki, әgәr bu bölgәlәrin qәdim
әhalisi uzunbaşlı (dolixokran) Qafqazdilli Bran vә Qafqazdilli
xalqlar idisә onda bu gün yastıbaşlı (braxikran) fars, ermәni, gürcü
vә s. xalqlar kimlәrin varislәridir? Əgәr türklәr (oğuzlar) gәlmә әha
lidirsә (superstratdırlarsa) onda niyә onlar bu gün dә bu bölgәlәrin
әn qәdim әhalisi kimi uzunbaşlıdırlar (dolixokrandırlar)? İndi türk
xalqlarının mәskunlaşdıqları әrazilәrdәn әldә edilmiş pale
oantropoloji tapıntılarla indiki әhali arasında antropоloji әlamәtlәr
arasında varislik dә türklәrin buraya gәlmә olmaları haqqında uy
durulmuş nәzәriyyәlәri alt–üst edir.
Paleoantropoloji tapıntılarla yanaşı, yazılı qaynaqlar da qәdim
türklәri monqoloid «elan» edәn alimlәrin yanıldığını sübut edir.
Antik müәlliflәr Yuxarı Dondan Volqa (İdil) çayının orta axarına
qәdәrki әrazidә yaşayan budinlәrin (budun – qәdim türk dilindә
tayfa demәkdir – müәllif) isә (Herodot bu adda tayfanın Azәrbay
canda da yaşamasını qeyd edir – müәllif ) «mavi gözlü, sarı saçlı»
olduqlarını yazır. Bu cür mәlumatlar paleoantropoloji biliklәri
zәnginlәşdirәrәk, xalqların böyük köçünә qәdәrki antropoloji tiplәri
müәyyәnlәşdirmәyә imkan verir. Xalqların böyük köçü zamanı
ayrı–ayrı xalqların antropoloji tiplәrindәki fәrqlәr daha qabarıq şәk
ildә üzә çıxır. Bu köçlәrә «liderlik» edәn türk tayfalarının adları
Avropa dillәrinin lüğәt tәrkibinә daxil olur. Mәsәlәn, «hun» sözü
alman, çex vә slovak dillәrindә «nәhәng», «avar» etnonimi isә
«obr» şәklinә düşәrәk, Karpat slavyanlarının vә macarların dil
lәrindә «bahadır» mәnasını verir ki, bu da türkfob alimlәrin iddia
etdiklәri kimi guya qәdim türklәrin klassik monqoloid irqinә mәn
sub olmaları fikirlәri ilә ziddiyyәt tәşkil edir. Bu baxımdan T.A.
Tot vә B.V. Firşteynin apardıqları tәdqiqatların nәticәlәri xüsusilә
diqqәti çәkir: «Hun vә avarların әsas kütlәsindә faktiki olaraq heç
41

bir monqoloid qarışığı yoxdur» (13; 31  32). Çinlә qonşuluqda
yaşayan, tsze–tsze adlanan şәrq türklәri klassik Monqoloid olan
çinlilәrdәn Avropoid irqinә xas olan әlamәtlәrlә – dik burunları,
qalın saqqalları, göz quruluşları vә uca boyları ilә fәrqlәnirdilәr.
Orta әsrlәrdә Avrasiya әhalisinin әksәriyyәtini tәşkil etmiş türk
xalqlarının Avropoid irqinә mәnsub olmaları artıq heç kәsdә şübhә
doğurmur. Xәzәr әtrafındakı kurqаnlardan tapılan, qıpçaqlara aid
edilәn kәllәlәri tәdqiq edәn antropoloq A.V.Şevçenko әldә etdiyi
materiallarla bağlı yazırdı: «İndi biz Cәnubi Rusiya çöllәrindә X
әsrin sonlarından monqol hücumlarına qәdәrki dövrdә hökmranlıq
etmiş qıpçaqların kranioloji tipi haqqında tәsәvvürә malik ola
bilәrik... tapılan kәllәlәr kәskin çıxıntılı burunları vә diş çökәk
liyinin dәrinliyi ilә seçilir ki, bu da XI әsrdә Avrasiya çöllәrindә
mәskunlaşmış türklәrin ağ irqә mәnsub olmalarını göstәrir»
(15;158 – 159).
Mәqalәdә mәqsәdimiz türk xalqlarının paleoantropologiyasını
geniş şәkildә araşdırmaq olmadığından, sonda Azәrbaycan türk
lәrinin monoantropoloji tәrkibә malik olduğunu әks etdirәn cәdvәli
vermәyi lazım bilirik.
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Babәk vә Xürrәmilәr
hәrәkatı barәdә hәqiqәtlәr
Ceyhun Bayramlı*
Azәrbaycan tarixinin әn keşmәkeşli dövrlәrindәn biri olan IX
әsrin I yarısında güneyliquzeyli Azәrbaycan torpaqlarında әrәb
militarizminә qarşı alovlanmış milliazadlıq hәrәkatı tarix elmindә
“Xürrәmilәr hәrәkatı” adı ilә tanınmaqdadır. Bu hәrәkatın
mahiyyәti, elәcә dә, hәrәkatın öndәri Babәk vә onun çoxsaylı tәrәf
darları olan xürrәmilәrin mübarizәsi haqda sovet vә Qәrb tarixşü
naslığında geniş tәdqiqat işlәri aparılsa da, tәәssüf ki, mövcud
ictimaisiyasi quruluşun tәlәblәrindәn irәli gәlәrәk, hәmçinin, bu
haqda mәlumat verәn mәnbәlәrin qәrәzli yanaşmasının aparılan
elmi tәdqiqatlarda nәzәrә alınmaması sәbәbindәn xürrәmilәrin
mübarizәsinin mahiyyәti haqda, Babәkin gerçәk kimliyi vә
fәaliyyәti barәdә bir çox hәqiqәtlәr tәhrif edilmişdir. Eyni za
manda, bir sıra mühüm hәqiqәtlәr elmi ictimaiyyәtdәn gi
zlәdilmişdir.
Bununla bağlı fikir vә mülahizәlәri bölüşmәzdәn öncә ilk
növbәdә bunu vurğulamaq lazımdır ki, әnәnәvi sovet tarixşü
naslığında qeyd olunduğunun әksinә olaraq, Babәk vә onun tәrәf
darları olan xürrәmilәr әsla ateist, atәşpәrәst, antiislam mövqeli
olmamış, elәcә dә, onların irәli sürdüyü tәlәblәr vә әsaslandıqları
ideoloji düşüncә dә әsla sinfi xarakter daşımamış vә hansısa züm
* “Oğuz” Müstәqil Araşdırmaçılar Qrupunun tәsisçisi, araşdırmaçı
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rәyә qarşı da yönәlmәmişdir. Bu fikirlәri tәkzib edәn kifayәt qәdәr
faktdәlil elmi әdәbiyyatlarda mövcuddur vә әn mühümlәri irәlidә
tәqdim olunacaqdır.
Babәk vә xürrәmilәr hәrәkatının hәdәf vә istiqamәtlәrini, ide
oloji tәmәllәrini, atdıqları addımları dәqiq bilmәk üçün hәr şeydәn
әvvәl onların qarşısındakı qüvvәnin kimliyini, hansı ideoloji vә
dini xәtti, mövqeyi tutduqlarını müәyyәn etmәk lazımdır. Bu günә
kimi әnәnәvi tarixşünaslıqda bu cür qәbul olunmuşdur ki, qarşı
tәrәfdә dayanan qüvvә  Abbasi xanәdanı yürütdüyü siyasәtdә vә
öz dini tәmayülünә görә İslamı tәmsil etmişdir. Bu cür sәhv
yanaşma, әlbәttә ki, onlara qarşı çıxış etmiş xürrәmilәrin antiİslam
mövqeli olduqları barәdә nәticәlәr hasil etmәyә gәtirib çıxaracaqdı.
Halbuki Əbu Müslüm Xorasaninin üsyanının nәticәsi olaraq taxta
çıxmış Abbasilәr sülalәsi Əbu Müslümün öldürülmәsindәn sonra
Mötәzilә cәrәyanını qәbul etmiş vә bu xәtti saray mәzhәbinә çe
virmәklә digәr tәriqәt, mәzhәb vә cәrәyanlara qarşı sәrt mövqe
sәrgilәmәyә başlamışlar. İslamın bir sıra mәzhәblәrinin imamları
vә öndә gәlәnlәri Abbasilәr sülalәsinin hakimiyyәtinin ilk 5060
illik dönәmindә hәbsxanalara atılmış, Əhlibeyt imamları (Cәfәr
Sadiq (ә), MuseyiKazim (ә), Əli әrRza (ә)) mәhbәslәrdә, yaxud
xalqla tәmaslardan ayrı tutulmaqla nәticә etibarilә zәhәrlәnәrәk
öldürülmüş, onların ailә üzvlәri yaşadıqları әrazilәrdәn didәrgin
salınmışdır. Mötәzilә cәrәyanının diniideoloji baxış bucağını vә
prinsiplәrini İslamın bu günkü beş mәzhәbi dә inkar etmәkdәdir.
Bu söylәnilәnlәr, elәcә dә İslam xәlifәsi titulunu daşıyan Abbasi
xәlifәlәrinin içkiyә, qumara vә eyşişrәtә düşkünlüyü faktı onların
İslam yolundan yetәrincә uzaq olduğunu söylәmәyә әsas verir.
Belә olduğu halda, onlara qarşı çıxış edәn xürrәmilәrin dini
mәzhәbi mәnsubiyyәti mәsәlәsinә bir daha, faktların gözü ilә bax
mağa ehtiyac yaranır. Bununla bağlı bir sıra faktlar sözün hәqiqi
mәnasında tarixşünaslıqda diqqәtә alınması gәrәkәn faktlardır vә
Xürrәmilәr hәrәkatı barәdә yeni fәrziyyәlәrin ortaya çıxmasına
әlverişli zәmin yaradır.
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Müxtәlif dövrlәrә aid tarixi mәnbәlәrdә Babәkin vә xür
rәmilәrin imanlı müsәlman olduqlarını, İslamın tәmәllәrini qәbul
etdiklәrini, hәtta "xürrәmi" isminin mәhz onların İslami tәriqәtinin
adı olduğunu söylәmәyә әsas verәn çoxsaylı mәlumatlar mövcud
dur. Bunlardan әn çox diqqәt çәkәn bir neçәsini sadalamaqda fayda
vardır.
Qәdim dövr İslam tarixşünaslığında istinad edilәn mәnbәlәr
arasında Əbdülqahir әlBağdadinin "Kitab әlfәrq beynәlfirәq"
(Mәzhәblәr arasındakı fәrqlәr) adlı әsәri VIIX әsrlәrdә mövcud
olmuş İslam tәriqәt vә mәzhәblәri haqqında әn geniş mәlumat
verәn mәnbәlәrdәn biri hesab olunur. Bu әsәrdә "xürrәmiyyә" adı
altında fәaliyyәt göstәrmiş qruplar "özünü İslama nisbәt verәn,
lakin İslamda olmayan firqәlәr" sırasında xatırlanır. Elә tәkcә bu
cür yanaşma xürrәmilәrin özlәrini İslam dinindәn hesab etmәlәrini
söylәmәk üçün yetәrincә ciddi әsas sayıla bilәr. Xürrәmilәrlә bağlı
elmi tәdqiqatlar apararkәn onlar haqda mәlumat verәn mәnbә
müәlliflәrinin bir çoxunun mәhz Abbasi sarayının vә xәlifәlәrin
tәsir dairәsindә olduqlarını, bu sәbәbdәn dә saray mәzhәbindәn
fәrqli mәzhәbi düşüncәyә malik olan insanları "İslamdan çıxmış"
hesab etdiklәrini nәzәrә almaq lazımdır. Sözügedәn әsәrdә xür
rәmilәrlә bağlı aşağıdakı zәruri mәlumata rast gәlinir:
«Kendi dağlarında Müslümanlar için içlerinde Müslüman
ların ezan okudukları mescidler yapmışlardır. Çocuklarına Kur’an
öğretmişlerdir; fakat gizli de olsa ne namaz kılarlar, ne de Ra
mazan ayında oruç tutarlar. Ayrıca, kafirlere karşı cihad edilme
sine de inanmazlar» /1, səh.207/. Eyni qeydlərə Z.Bünyadovun
tərcüməsində bu cür rast gəlirik: «Onlar dağda müsəlmanlar üçün
onları namaza çağıran məscid tikmişlər. Onlar öz uşaqlarına
Quran [oxumağı] öyrədirlər, lakin gizlicə də olsa namaz qılmır,
ramazan ayında oruc tutmur və kafirlərə qarşı cihadı məcburi
hesab etmirlər» /15, s. 419/. Hәr iki tәrcümәdә әlavәlәrin olduğunu
da nәzәrә almaqla, demәk olar ki, bu mәlumatda xürrәmilәrin
yaşadıqları yerlәrdә mәscidlәrinin olması, azanın verilmәsi, onların
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öz övladlarına QuraniKәrim öyrәtdiklәri qeyd olunmuşdur. Sitatın
sonrakı cümlәlәrindәki "namaz qılmır", "ramazan orucu tutmur",
"kafirlәrә qarşı cihadı mәcburi bilmirlәr" kimi mәlumatlar İslamın
ortodoksal vә heterodoksal qanadları arasında indiyәdәk mübahisә
predmeti olaraq qalan mәsәlәlәrdir. Xatırladaq ki, tarixәn hürufilәr,
әlәvilәr, qızılbaşlar da heterodoksal İslami cinaha mәnsub
olduqlarına görә QuraniKәrimdә bu mәsәlәlәrin әks olunmadığını
bildirmiş vә eynilә xürrәmilәrin tutduqları mövqeni tutmuşlar. İs
lamın ümdә vә tәmәl prinsiplәri olan Tövhid, QuraniKәrim,
Mәhәmmәdin rәsulluğu, imamәt vә digәr mәsәlәlәrdә xürrәmilәrin
inancının sabit vә İslama yönәlik olması göz önündәdir. Üstәlik,
bir sıra mәnbәlәr xürrәmilәrin sufi yolunda olması barәdә yazır /1,
s.206; 13, sәh.14,18/.
Eyni mәzmunda qeydә İstәxrinin «Kitabәlmәsalikvәl
mәmalik» adlı әsәrindә dә rast gәlinir:
«Әlbəttə, Savalan dağı Dəmavənd dağından böyükdür. Də
bildəki böyük Ağrı dağı bunların hər ikisindən böyükdür. Hür
rəmilərin yaşadıqları dağlıq hissədə isə çox çətin, keçilməz dağlar
vardır. Babək oralı idi. Kəndlərində məscid var, onlar Quran ox
uyurlar. Lakin dediklərinə görə, batində «ibahiyyə»dən başqa din
ləri yoxdur» /13, s.62/. Bu qeyddә diqqәti cәlb edәn daha bir vacib
mәqam xürrәmilәrin İslamın batini yönümünә diqqәt yetir
mәlәridir. VIIX әsrlәrdә İslamda mәhz Əhlibeyt mәktәbinin
ardıcılları İslamın batini tәrәflәrinә önәm verir, Quranın batini hik
mәtlәrini öyrәnәrәk yayırdılar.
Yeri gәlmişkәn söylәyәk ki, xürrәmilәrin batini düşüncәyә
sahib olmaları barәdә dә Bağdadidә zәruri qeydlәr vardır. Yuxarıda
adı çәkilәn әsәrindә o, batinilәri vә xürrәmilәri nәzәrdә tutaraq
yazır: «Bunlar Kur’an ayetlerini ve selam olsun Nebi’nin sünnet
lerini, kendi esaslarına uygun olaraq yorumlarlardı» /1, səh.221/.
Bu qeyddәn aydın olur ki, xürrәmilәr nәinki antiİslam düşüncәdә
olmamışlar, hәtta müsәlman kimi QuraniKәrimi dә oxuyub tәf
sirlәrini vermişlәr. Xürrәmilәrin İslami görüşlәri barәdә bir qәdәr
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irәlidә qeydlәr edәcәyik.
İbn Hövqәl özünün «Surәtәlәrz» adlı әsәrindә xürrәmilәrin
barәsindә aşağıdakı fikri yazmışdır: «Hürrəmilər Babəkin tərəf
darlarıdır və Quran oxuyarlar» /6, səh. 63/.
Fars yazarı Xacә Əli Nizamülmülk özünün "Siyasәtnamә"
әsәrindә xürrәmilәrin dini dünyagörüşünü pislәyәrәk izah edәrkәn
bu cümlәyә yer verir: «... istər Məzdəkin, istərsə xürrəmdinlərin
və batinilərin dini və məsləki birdir və onların yeganə arzuları İs
lamı məhv etməkdən ibarətdir. Xalqı öz tərəflərinə cəlb etmək üçün
əvvəlcə özlərini doğru, pəhrizkar və Peyğəmbərin övladını sevən
adamlar kimi (!  qabartma bizimdir – C.B.) göstərirlər» /4,
sәh.241/, /13, sәh.15/. Bu sitatdan açıqaydın görünür ki, hәr
zaman haqq sözü deyәn xürrәmilәr peyğәmbәrin(sa) Əhlibeytini
sevәnlәr olmuşlar.
Hәmin yazarın sözügedәn әsәrinin daha bir yerindә isә xür
rәmilәrlә bağlı aşağıdakı maraqlı qeydә rast gәlinir: «Hürrəmilər
hər dəfə üsyan etdikləri zaman batinilər onlarla əlbir olaraq on
lara qüvvət vermişlər. Hər iki məzhəbin əsli birdir» /4, sәh.241/,
/13, sәh. 21/. Buradan aydın olur ki, xürrәmilәrin üsyanları zamanı
İslamın Batiniyyә qanadına mәnsub olanlar kütlәvi şәkildә onlara
dәstәk vermiş vә Abbasi xilafәtinә qarşı birlikdә çıxış etmişlәr. Bu
qeydi ilә Nizamülmülk әslindә hәm dә özündәn uydurduğu "xür
rәmdin" kәlmәsini puç etmişdir. Belә ki, göründüyü kimi, sitatın
son cümlәsindә xürrәmilәr ayrıca bir din kimi yox, bir mәzhәb
olaraq qeyd edilmişdir.
Seyyid Mürtәza özünün «Tәbsirәtәlәvam fi mәrifәti mәqalat
әlәnam» adlı kitabında xürrәmilәri İslamın Batinilәr qolundan
hesab etmәklә yanaşı, Babәkilәrin QuraniKәrimi tәfsir etmә tәr
zlәri barәdә aşağıdakı maraqlı mәlumatı bölüşür:
«İsmaililərə batiniyyə, qəramitə, hürrəmiyyə, səbiyyə,
babəkiyyə və mühəmmirə də deyirlər. “Batiniyyə” adlanmalarının
səbəbi budur ki, onların fikrincə, Quranın və Məhəmmədə aid
hədislərin zahiri və batini mənaları vardır. Zahir qabıq, batin isə
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onun məğzi deməkdir, badamın qabığı və içi kimi. Bu fikri irəli
sürənlər aşağıdakı ayəni əldə əsas tuturlar: «Onun bir qapısı var
ki, batinində (içərisində) mərhəmət var, amma zahiri əzaba
(əziyyətə) tərəf açılır (QuraniKәrimin әlHәdid surәsinin 13cü
ayәsi nәzәrdә tutulur – C.B.). Beləliklə, onlar bütün Quranı və
peyğəmbər haqqında olan hədislərin hamısını bu tərzdə təfsir
edirlər. Hürrəmidiniyyə də bu tayfaya mənsubdur. Bu xalq Azər
baycan ölkəsinin Bəzz adlanan dağlıq nahiyəsində yaşayır»... /13,
s. 1718/. Hәmin yerdә müәllif xürrәmilәrin İslami dünyagörüşünә
dair daha bir mәlumatı paylaşır, belә ki, «onların Allahı yalnız
həqiqi bir müəllimin sözü ilə tanımaq mümkün olduğunu dedik
lərini» qeyd edir /13, s.18/.
Bir sıra mәnbәlәrin mәlumatlarında isә nәinki xürrәmilәrin
imanlı müsәlman olduqları, hәmçinin, onların öz İslami baxışlarına
görә Əhlibeyt tәrәfdarı vә imamәt yolunun yolçuları olduqlarını
söylәmәyә әsas verәn mәqamlar vardır. Bu mәqamlardan bir
neçәsini yuxarıdakı mәlumatlardan әldә etdik, bәzilәrini dә sadala
maq mәsәlәyә aydınlıq gәtirmәk baxımından faydalı olardı.
Coğrafiyaşünas Əbu Dulәf özünün "İkinci risalә" adlı әsәrindә
xürrәmilәrin İslamın Əhlibeyt yolunda olduqlarını isbatlayan bir
fikri qeyd etmişdir: "Bəzzeyndə sahəsi 3 cəribə bərabər olan bir
yer vardır. Deyirlər ki, orada hər kim əl açıb Allaha dua edərsə,
onun niyyəti qəbul olar. Elə həmin yerdə xürrəmilər adı ilə məşhur
olan qırmızı geyinmiş adamlar bayraqlarını qaldırdılar. Babək bu
rada çıxış etmişdi. Onlar Mehdinin zühurunu gözləyirlər." /2,
s.134/. Xatırladaq ki, Babәkin fәaliyyәti dövrü eyni zamanda Əhli
beytin 8ci imamı Əli әrRza (ә) vә 9cu imamı Muhәmmәd Tәqini
(ә)n zamanına tәsadüf edir vә o dövrdә hәlә 12ci imam Mehdi
(ә) hәlә dünyaya gәlmәmişdi. Demәli, 12ci imamın qeybәtini vә
sonradan zühur edәcәyini İslamın Əhlibeyt mәktәbinin tәrәfdar
ları olaraq xürrәmilәr bilirdilәr.
Eyni fikrә Muhәmmәd ibn Əbdülkәrim әşŞәhristaninin
"Kitab әlmilәl vәnnihәl" adlı әsәrindә dә rast gәlmәk olar, belә
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ki, özü xürrәmilәrdәn fәrqli bir İslam mәzhәbindә olduğuna görә
Şәhristani Babәkin «günahları»nı sadalayarkәn bildirir: «Babək
imamın qeyb olan ruhunun çox sonralar dönəcəyini (ricət) etiqada
çevirmişdir» /16, sәh. 132/.
Xürrәmilәrә zidd mәzhәbi baxışlara malik olan Əbülhәsәn
Əşәri dә özünün "Mәqalat әlislamiyyin vә ixtilafәlmüsәllin" adlı
әsәrindә aşağıdakıları qeyd edir: «Bəziləri deyirlər ki, baş imamlar
möcüzələrdən xəbərdardırlar; onların yanına (guya) göydən
mələklər enib gəlir. Bu isə rafizi təriqətinə mənsub bir dəstənin
sözüdür. Hətta onlardan bəzisi bu xüsusda işi bir yerə çatdırmışlar
ki, deyirlər şəriət qanunlarını pozub ləğv etmək mümkündür» /13,
s.15/. Ardınca müәllif xürrәmilәri dә mәhz bu düşüncәdә olanlar
dan hesab edәrәk tәnqid edir.
Xacә Əli Nizamülmülkün "Siyasәtnamә" әsәrindә xür
rәmilәrin dini inancı ilә bağlı daha bir incә mәqam diqqәti cәlb
edir. O, yazır: «Bir yerə toplananda, məsələ həll edəndə, məşvərət
edəndə onların sözü bu olar; əvvəl ӘbuMüslimə, Mehdiyə, Әbu
Müslimin qızı Fatimənin oğlu, «alim uşaq» adlanan Firuzə salavat
çevirərlər» /4, sәh.241/. Əbu Müslüm Xorasani, bildiyimiz kimi,
750ci ildә Əmәvi hakimiyyәtinә qarşı kütlәvi üsyan qaldırmış vә
bu sülalәni hakimiyyәtdәn salıb devirmişdir. Onun Əhlibeyt tәrәf
darı olması tarixdәn mәlumdur. Mehdi (ә) Əhlibeytin on ikinci
imamı olduğuna görә xürrәmilәrin ona salavat göndәrmәsi
tamamilә anlaşılandır vә qeyd olunan digәr mәnbә mәlumatları ilә
birlikdә xürrәmilәrin Əhlibeyt yönümlü müsәlmanlar olmasını
әminliklә söylәmәyә imkan verir.
Xürrәmilәr hәrәkatının mәqsәdi vә mahiyyәti barәdә sovet
tarixşünaslığı yanlış elmi nәticәlәr hasil etmiş, mövcud ictimai qu
ruluşun ideoloji әsaslarından çıxış etmәklә bu hәrәkatı sırf sinfi
mübarizәnin silahlı üsyan forması şәklindә görmüşdür. Halbuki
Babәk vә onun rәhbәrlik etdiyi xürrәmilәr hәrәkatı Azәrbaycan
xalqının әrәb militarizminә qarşı milliazadlıq hәrәkatı olmaqla
hәlә Babәkdәn xeyli әvvәl dә Əmәvi vә Abbasi xәlifәlәrinә qarşı
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yönәlmişdi. Bu haqda mәnbәlәrdә çoxsaylı mәlumatlar yer almaq
dadır. Bәzәn bu mәlumatlar birbaşa deyil, dolayısı ilә nәticә çıxar
mağa imkan verir.
Nizamülmülk "Siyasәtnamә" әsәrindә batinilәrlә rafizilәri
(yәni şiәlәri) eyni mәzhәb vә әqidә yolçuları olaraq görür, xür
rәmilәri batinilәrlә әlaqәlәndirir /4, sәh.174177/ vә qeyd edir ki,
«şiələr Bağdad xəlifəsini haqq hesab etmirlər» /4, sәh.174/.
Kitabının digәr bir yerindә isә özünün şiә müsәlmanlara mәxsusi
nifrәti ilә seçilәn bu pers yazarı hakim sülalәyә etiraz bildirәn
şiәlәri «sözdə müsəlmanlıq edərlər», deyә tәsvir edir /4, sәh.199/
vә «şiələrin bəniAbbas xanədanını dağıtmaq istəməsindən»
danışır /4, sәh.200/. Burdan aydın olur ki, şiәlәr qismindә görülәn
xürrәmilәr Abbasilәr xanәdanını dağıtmağı qarşılarına mәqsәd
qoymuşdular vә Babәkә qәdәr tәxminәn 40 ildәn artıq bu mәqsәd
uğrunda mübarizә aparmışlar. Tarixi mәlumatlardan aydın görünür
ki, İslamın Əhlibeyt mәktәbinә әsaslanan xürrәmilәr istәr әvvәlki
dövrlәrdә, istәrsә dә Babәkin öndәrliyi ilә zülmә qarşı cihad motivi
ilә çıxış etmiş vә Peyğәmbәrdәn(sa) sonra İslamda ikitirәlik yarat
mış olan xilafәtçilik düşüncәsini aradan götürmәyi qarşılarına
mәqsәd qoymuşdular. Hәr halda, "Mehdinin zühurunu gözlәyәn"
bir qüvvә üçün mәntiqlә İslamda xilafәt yolu yox, imamәt yolu әn
doğru yol hesab olunmalı idi.
Bәndәli Cövzi özünün «Min tarix әlhәrәkat әlfikriyyә fil
İslam» adlı әsәrindә qeyd edir ki, «onların (hürrәmilәrin – C.B.)
məqsədi İslama müqavimət göstərmək və onu məhv etmək deyildi.
Әcəmlər ölkəsində daha əvvəlki üsyanların çoxunda olduğu
kimi, burada da məqsəd istilaçı bir millət olan ərəblərə müqav
imət göstərmək idi.» /15, sәh. 310/. Hәm Əmәvilәrin, hәm dә Ab
basilәrin hakimiyyәtdә olduqları dövrdә İslam dini adı altında әrәb
militarizminә geniş meydan verilmәsi, böyük әrazilәrdә xalqların
qarәt vә talan edilmәsi, İslam xәlifәsi titulu daşıyan hökmdarların
öz әmәllәri İslamın adını bәdnam etmәsi tәk Azәrbaycanda yox,
hәmçinin, Tәbәristanda, Xorasanda, Orta Asiya bölgәlәrindә dә
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böyük vә qarşısıalınmaz etirazlar doğurmuşdu. Bunun üzәrinә bir
dә Peyğәmbәr(sa) nәslinә qarşı edilәn haqsızlıqlar, zülm, әhlibeyt
mәnsublarının müxtәlif üsullarla öldürülmәlәri, sürgün edilmәlәri
vә bu kimi hallar gәlinәrsә, o zaman bölgәlәrdәki etiraz dalğasının
nә qәdәr güclü olduğunu tәxmin etmәk mümkündür. Hakim
sülalәnin ideoloji baxışlarından fәrqli olaraq, Əhlibeyt mәktәbinin
diniideoloji nöqteyinәzәri geniş xalq kütlәlәri arasında sürәtlә
yayılmış vә intişar etmişdir. Bu baxımdan әrәb işğalına qarşı milli
azadlıq mübarizәsinә qalxan kütlәnin İslamın Əhlibeyt yolunda
olması tamamilә anlaşılan vә başa düşülәndir.
Hәr bir xalqın milliazadlıq hәrәkatında әsas hәdәf hәmin
xalqın işğalçı dövlәtdәn heç bir asılılığı olmayan müstәqil özünüi
darә sisteminin qurulmasıdır. Bu mәnada Babәkin başçılığı ilә
Xürrәmilәr hәrәkatının öz mәqsәdinә nail olubolmaması sualı bu
gün dә Azәrbaycanın tarix elmi qarşısında duran mübahisәli
mәsәlәlәrdәn biridir. Tarixi mәxәzlәrin mәlumatlarında diqqәti
cәlb edәn bir sıra mәqamlara istinad etmәklә Babәkin öndәrliyi ilә
Azәrbaycanda әrәb istilasına vә xilafәtә qarşı geniş vüsәt almış
milliazadlıq hәrәkatının öz ümdә mәqsәdinә nail olduğunu vә
tәxminәn 816820ci illәrdәn 837ci ilin sentyabrınadәk Azәrbay
canda Abbasilәr xilafәtindәn asılılığı olmayan müstәqil Xürrәmilәr
dövlәtinin mövcudluğunu söylәmәk mümkündür. Azәrbaycan tarix
elmindә hәmin dövr әrzindә müstәqil milli dövlәtçiliyin mövcud
olması haqda yekdil fikir olmasa da, Babәkin hökmdar statusunu
vә Xürrәmilәr dövlәtinin mövcudluğunu tәsdiq etmәyә imkan
verәn bir sıra mühüm mәqamlar vardır. Bu mәqamlara da
sözügedәn kontekstdә diqqәt yetirmәk yaxşı olardı.
Erkәn orta әsrlәrdә qurulan dövlәt qurumlarının varlığını is
batlayan amillәrin bir çoxu Babәkin öndәrliyi altında Azәrbay
canda IX әsrin әvvәlindә qurulan müstәqil dövlәt qurumunda
mövcud olmuşdur. Belә ki, qәdim dövrün feodal tipli dövlәt qu
rumlarında әn azı dövlәtin konkret sәrhәdlәri vә әrazilәri,
hәmçinin, bu әrazilәrdә mövcud olan idarәetmә mexanizmi, pay
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taxt şәhәr, dövlәtin bayrağı (sancağı), idarәetmә orqanı, ordusu,
pul vahidi, dövlәt başçısının digәr dövlәtlәrlә rәsmi yazışmaları,
hökmdar kimi konkret idarәetmә fәaliyyәti vә digәr atributlar ol
malıdır. Eyni zamanda, bir üsyanın vә ya azadlıq hәrәkatının
nәticәsi kimi ortaya çıxan dövlәtlәrdә isә dövlәt qurulmazdan öncә
etiraz edәn xalq kütlәsinin mübarizәsi faktorunun olması da
mütlәqdir.
Bu kontekstdә tarixi mәnbә mәlumatlarının incәlәnmәsi
sayәsindә aydın olur ki, Babәkin uzun müddәt әrzindә (tәxminәn
21 il 5 ay) nәzarәt etdiyi, Azәrbaycanın güneyini vә quzeyini әhatә
edәn konkret әrazilәr vә sәrhәdlәr mövcud idi, bu әrazilәrdә xalq
kütlәlәrinin işğalçı qüvvәyә qarşı uzunmüddәtli silahlı etirazları
ilә müşayiәt olunan azadlıq hәrәkatı faktı var. Bundan başqa,
Babәkin Bәzz adlı paytaxt şәhәrqalası, al rәngdә bayrağı, bu
әrazilәr üzәrindә nәzarәti tәmin edәn konkret ordusu,
sәrkәrdәlәrdәn vә qoşun bölüklәrinin başçılarından ibarәt “Hәrbi
şura” adlı idarәetmә orqanı mövcud idi. Tarixi faktlar söylәyir ki,
Babәk bir hökmdar kimi ayrıayrı vilayәt vә şәhәrlәrә valilәr tәyin
edir, qurduğu dövlәtin ideoloji tәmәllәrinә zidd üsyan vә qiyamları
yatırdır, öz әrazilәrindәn kәnarda vә digәr dövlәtlәrin tәsir
dairәsindә olan Sünik, İsfahan vә s. bölgәlәrә qoşun yeridir, Bizans
imperiyası ilә, elәcә dә Abbasilәr xilafәtinin baş sәrkәrdәsi Afşin
Hidr ibn Kavusla rәsmi şәkildә mәktublaşırdı.
Aydın mәsәlәdir ki, Abbasilәr sarayı Babәki vә xürrәmilәri
özlәrinin nәzarәtdәn uzun müddәt kәnarda qalmış torpaqlarında
quldurluq etmiş başıpozuq kütlә kimi tәqdim etmәkdә maraqlı idi.
Bu baxımdan Xürrәmilәr dövlәtinin faktiki uzun müddәt әrzindә
mövcud olması barәdә Abbasi sarayının diktәsi ilә yazılmış tarix
kitablarında nәsә axtarmaq bәlkә dә yersiz olardı. Bununla belә,
hәtta bu haqda heç nә yazılmasa da, hәm xәlifәlәrin Babәkә
göstәrdiklәri vә kifayәt qәdәr şübhә doğuran ehtiyatlı mövqelәri,
hәm dә onların tәsiri ilә yazılmış olan әsәrlәrdә rast gәlinәn bәzi
incә mәtlәblәr Babәkin hökmdar statusunda olduğunu söylәmәk
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üçün ciddi әsaslar verir. Mәsәlәnin daha bir inkaredilmәz tәrәfi
ondan ibarәtdir ki, nәdәnsә Azәrbaycan tarixçilәri Babәklә bağlı
tәdqiqat işlәrindә Babәkin düşmәni qismindә olan tәrәfin
mövqeyini tәdqiq edib araşdırdıqları halda, Babәkin özünün özünü
nә cür görmәsi ilә, yumşaq desәk, maraqlanmamışlar. Halbuki,
elmi tәdqiqatlar zamanı bu daha böyük әhәmiyyәt kәsb edir.
Tarixi sәpkidә әsәrlәrini Abbasi sarayının diktәsi ilә yazmış
xilafәt tarixçisi Əbu Cәfәr Mәhәmmәd ibn Cәrir әtTәbәrinin
«Tәrix әrrüsul vәlmüluk» adlı әsәrindә Babәkin Bәzz qalasını
tәrk edib Araz vadisindәki meşәlikdә olduğu zaman oğlundan
gәlәn mәktuba verdiyi cavabda bu cümlәlәrә yer verilib: “Bəlkə
də mən bu gündən sonra çox yaşamadım, amma mən hökmdar
adını daşıyıram və mən harda olsam, yaxud mənim barəmdə
harada nə danışsalar,  yenə də mən hökmdar olaraq qalıram.”
/2, s.112113/. Z.Bünyadovda Babәkin bu mәktubundakı «hökm
dar» kәlmәsi «padşah» vә «şah» olaraq qeyd olunub /15, s. 335,
400401/.
Sözügedәn mәktubda diqqәti cәlb edәn daha bir mәqam
Babәkin özünü konkret bir sülalәnin banisi olaraq görmәsi vә oğlu
nun varislik hüququndan danışmasıdır: “Sən mənim yolumla get
səydin və öz sülalənin varisi olsaydın, onda varislik sənə keçə
bilərdi, onda bir neçə gün qabaq sən həqiqətən mənim oğlum
sayılırdın” /11, s. 58/. Eyni sülalә mәsәlәsi vә Babәkdәn sonra
onun varisinin kim olması ilә әlaqәdar Tәbәrinin adıkeçәn әsәrindә
daha bir yerdә maraqlı mәlumata rast gәlinir. Sәhl Sumbatla etdiyi
söhbәtdә Babәk bununla bağlı öz narahatlığını dilә gәtirir vә
mәlum olur ki, Babәkin oğul övladlarının bir çoxu idarәetmәdә
naşı, digәrlәri dә azyaşlı olduqları üçün Babәk Bәzz qalasının
süqutundan sonra qardaşı Abdullahı öz yerinә varis tәyin etmәk
fikrindә idi vә mәhz bu sәbәbdәn onu qorumaq mәqsәdilә Abdul
lahı Beylәqan hakimi Əbu Musa Yesainin (İstifanusun) yanına
göndәrir. Mәnbәdә bu haqda mәlumat aşağıdakı şәkildә ver
ilmişdir: « Yaxşı olmaz ki, mən və qardaşım bir yerdə qalaq,
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çünki birisi bizlərdən birinin izinə düşərsə, o birisi salamat qalıb
yaşayacaqdır. Mən özüm səninlə qalacağam, qardaşım Abdullah
isə ibn İstifanusun yanına gedəcəkdir, çünki biz nə olacağını
bilmirik və sonradan bizim sülaləni davam etdirə biləcək
varisimiz yoxdur». « Sənin çoxlu oğlanların vardır»,  deyə İbn
Sumbat ona müraciət etdi. Lakin Babək cavab verdi ki, onların
arasında bir nəfər də münasib olanı yoxdur, buna görə qardaşını
inandığı ibn İstifanusun qalasına göndərməyi qərara almışdır»
/15, s.403/. Babәkin bu sitatdakı sözlәrindәn açıqaydın görünür
ki, o, özünü müstәqil dövlәtin hökmdarı hesab edir, özündәn sonra
hökmdar sülalәsinin varisinin kim olacağını düşünürdü.
Əbu Mәhәmmәd Əhmәd ibn Əsәm ƏlKufinin “Kitabәl
Fütuh” adlı әsәrindә Babәkin oğluna yazdığı cavab mәktubunda
onun mәşhur kәlamı aşağıdakı şәkildә qeyd olunub: «Babək oğlu
nun məktubu ilə tanış olandan sonra məktubu gətirənin boy
nunu vurdu. Xəlifənin fərmanını isə heç açmayıb, sinəsi üstə
qoydu və ikinci elçiyə dedi: «Oğlumun yanına get və bu sözləri
ona çatdır: bir gün hökmdar kimi yaşamaq qırx il qul qalmaqdan
daha yaxşıdır!»» /11, s.58/. Burda Babәkin özünü hökmdar qis
mindә görmәsi asanlıqla anlaşılır. Qeyd edәk ki, Tәbәridә hәmin
kәlam «qırx il miskin qul kimi ömür sürməkdənsə, bir gün ağa
kimi yaşamaq daha yaxşıdır» formasında әks olunub /2, s. 112
113/.
Babәkin hökmdar olduğunu söylәmәyә әsas verәn daha bir
mühüm fakt Abdürrәhman ibn Əbu Bәkr Cәlalәddin әsSüyutinin
(Cәlalәddin Əsyutinin) “Tәrixülxülafә” adlı әsәrindә әks olun
muşdur. Tarixçialim Z.Bünyadov öz әsәrindә Süyutinin «837ci
ildə Mötəsim Azərbaycan padşahını (məlikini) əsir almışdır»,
deyә yazdığını bildirir /15, s.335/.
Sәid Nәfisi öz әsәrindә “Babәkin hökmranlıq etdiyi
әrazilәr”dәn danışır vә bu әrazilәrin coğrafi tәsvirinә yer verir /13,
s.24/. Tәsvirdәn sonra tәdqiqatçıalim “Babәkin geniş bir әrazidә
hökmranlıq etmәsini” qeyd edir /13, s.30/. “Hökmdarlıq” vә
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“hökmranlıq” arasında leksiksemantik fәrqlәr olsa da, bu sitat öz
özlüyündә Babәkin kifayәt qәdәr geniş bir әraziyә kifayәt qәdәr
uzun bir müddәt әrzindә nәzarәt etdiyini vә bu әrazilәrdә öz
idarәçilik qaydaqanunlarını tәtbiq etdiyini tәsdiqlәyir.
Babәkin müstәqil bir dövlәtin banisi vә hökmdarı olduğunu
sübut etmәyә imkan verәn faktlar bu dediklәrimizlә bitmir vә bu
fәrziyyәnin hәqiqәtә uyğunluğunu qüvvәtlәndirәn digәr mәqamlar
da var. Mәsәlәn, Babәkin çoxlu sayda cәlladının olması barәdә bir
sıra mәnbәlәrdә, o cümlәdәn, Tәbәrinin “Tәrixәrrüsul vәl
müluk”, Nizamülmülkün “Siyasәtnamә”, Hәmdullah Mustovfinin
“Tarixiqozide”, Qazi Əhmәd Ğәffarinin “Nigaristan”, Fәsih
Herәvinin “Mücmәlifәsih” әsәrlәrindә, habelә, “Zinәtәlmәcalis”
әsәrindә mәlumatlar verilib, hәtta Füzuni Astarabadinin “Kitabi
Büheyrә” әsәrindә Babәkin cәlladlarının sayı iyirmi nәfәr göstәrilib
/12, s.9/. Adi bir üsyan başçısının bu qәdәr cәlladının olması heç
bir mәntiqlә izah oluna bilmәz, bu mәlumatlardan aydın olur ki,
Babәkin idarәetmәsindә konkret mәhkәmә vә cәza mexanizmi dә
olmuşdur. Əks tәqdirdә, bu qәdәr cәllada da ehtiyac olmazdı. Elәcә
dә, sovet dövrü tarixşünaslığında Babәkin hәrәmxanasının olması
faktının üzәrindәn sükutla keçilmişdir. Tarixi mәnbәlәr onun arvad
larından ikisi – Bәzz qalasının sahibi olmuş Şәhrәk oğlu Cavidanın
dul qalmış qadını vә Sünik knyazı Vasakın qızı İbnәt әlKәldaniyyә
barәdә daha әtraflı mәlumat verir. S.Nәfisi qeyd edir ki, “Görünür
ki, onun (Babәkin – C.B.) bir neçə arvadı var imiş. Yazıldığına
görə, Samirəyə aparılan əsirlər içərisində bir neçə qadın varmış
ki, Babəkin arvadları hesab olunurdular” /13, s. 122/. İmadәddin
ibnKәsir “Əlbidayә vәnnihayәt” adlı әsәrindә Babәkin Afşin
tәrәfindәn әlә keçirilәn ailә üzvlәri barәdә bunu yazır: “Onun
(Babәkin – C.B.) on yeddi oğlu və özü ilə oğullarının arvadların
dan iyirmi üç nəfər qadın ələ keçmişdi” /13, s. 37/. Yeri gәlmişkәn,
Babәkin 827ci ildә Sünik knyazı Vasakla qohum olaraq onun qızını
alması faktı /7, s. 287/ әslindә Babәkin hökmdar statusunu tәs
diqlәyәn bir hadisә kimi dәyәrlәndirilә bilәr. Hәr halda, IX yüzil
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likdә Sünik vilayәtinin hakimi kimi bir adamın әn azı әsilzadәlik
meyarları baxımından adi bir üsyan başçısına qızını verib qohum
olması adi bir hal deyildi. Demәli, әn azı Sünik vә digәr Qәrbi Azәr
baycan әrazilәrindә Babәk adi bir üsyan başçısı yox, mәhz hakim,
hökmdar qismindә qәbul olunurdu.
Daha bir mәqam pavlikianların üsyanının yatırdılması
mәqsәdilә Babәkin Quzey Azәrbaycan әrazilәrinә qoşun çәkmә
sidir. Üsyanın yatırılması üçün Alban (Alpan) knyazları özlәri
Babәkә müraciәt edәrәk ondan yardım istәmiş, yalnız onun bu işi
hәll edә bilәcәyini bildirmişdilәr /15, s.316/. Buradan aydın olur
ki, hәm Sünik knyazı Vasak, hәm Beylәqan hakimi Əbu Musa
Yesai, hәm dә digәr Alban (Alpan) hakimlәri vә feodallar Babәkә
özlәrindәn daha yüksәk mәqama sahib, hökmdar statusunda olan
bir insan kimi yanaşırdılar.
Babәkin hökmdar kimi atdığı addımlar arasında onun
827/828ci ildә pavlikianların üsyanını yatırtması /Stepannos Or
belian, "Sünik tarixi", XXXIII fәsil, s. 9597/, ermәnihayların
tәşkil etdiyi qoşunu mәğlub edәrәk ermәni din xadimlәrini ölkәnin
şimalqәrbindәn qovması, onların әmlakına isә od vurub yandır
ması /7, s.288, 316/ ilә yanaşı, eyni zamanda, Abbasi xilafәtinin
ordularına qarşı daha tәsirli addımlar atmaq mәqsәdilә Azәrbaycan
әrazilәrindәn kәnarda  xilafәtin iç bölgәlәrindә Abbasilәrә qarşı
çıxış edәn qüvvәlәrә dәstәk vermәsi kimi faktlar da var. 833cü
ildә (hicri 218ci il) İsfahan şәhәrindә xürrәmilәrin tәrәfdarları
üsyan qaldırdığı zaman xәlifә Mötәsim Babәkin başını qatmaq
üçün sәrkәrdә İshaq ibn İbrahimin rәhbәrlik etdiyi çoxsaylı xilafәt
ordusunu xürrәmilәrin üzәrinә göndәrdi, xürrәmilәr Hәmәdan
yaxınlığında bu qüvvә ilә döyüşdә mәğlub olsalar da, Babәk taktiki
gediş edәrәk Xürrәmi ordusunun bir qismini Azәrbaycan
әrazilәrindәn kәnarda yerlәşәn İsfahan şәhәrini almaq üçün
göndәrdi. Xürrәmi ordusu İsfahanı әrәb qoşunlarından tәmizlәdi
/13, sәh. 48/. Bu hadisә onu göstәrir ki, Azәrbaycanın hökmdarı
olan Babәk artıq xilafәtlә istәnilәn formada barışığın vә dinc
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yanaşı yaşamağın mümkün olmadığını qәbul etmiş, birbaşa xi
lafәtin әrazilәrinә hücuma keçmәyi vә Abbasilәrin dövlәtçilik
tәmәllәrini sarsıtmağı qәrara almışdı.
Sözügedәn mәsәlәdә hәlә digәr incә nüanslara, mәsәlәn,
Babәkә xәlifә tәrәfindәn qızıl möhürlü aman fәrmanının
göndәrilmәsi /11, s.58; 15, s. 335, 400401/, әsir Babәkin Samirә
şәhәrinә hökmdar qiyafәsindә gәtirilmәsi /13, s.37, 9091, 113/, ona
öncәdәn әyalәt hakimliyi tәklifinin edilmәsi vә s. toxunmadan,
yuxarıda qeyd olunan faktların işığında Babәkin müstәqil bir
dövlәtin hökmdarı olduğunu söylәmәk mümkündür. Onun adına pul
vahidinin olubolmaması isә hәlә ki, tarix elminә mәlum deyil. Belә
ki, uzun müddәtdәn bәri İranın şimalında hәr hansı arxeoloji qazıntı
aparılmasının qadağan edilmәsi bu mәsәlәyә aydınlıq gәtirilmәsinә
imkan vermir. Bu baxımdan da Babәkin pul vahidinin olubolma
ması mәsәlәsinә yәqin ki, gәlәcәkdә aydınlıq gәtirilәcәkdir.
Xürrәmilәrin müstәqil dövlәt qurduqları vә Babәkin dә bu
dövlәtin ilk hökmdarı olması barәdә faktlar sadalandıqdan sonra
bu dövlәtin tәmәlindәki ideoloji prinsiplәrin nәdәn ibarәt olmasını
aydınlaşdırmaq da mühüm әhәmiyyәt kәsb edir. Bu haqda öncә bu
qeyd olunmalıdır ki, Xürrәmilәr dövlәtinin dini ideya әsasları
әsasәn ortodoksal İslama yox, heterodoksal İslama mәnsub ol
maqla Abbasi sarayının rәsmi mәzhәbi olan Mötәziliyyәyә qarşı
idi. Vә bu dövlәtdә şәriәt qanunları dövlәtin idarә olunmasında
mühüm rola malik deyildi /1, s.207/. Bundan başqa, Xürrәmilәr
dövlәtini quran qüvvәnin milliyyәtçi dünyagörüşünә sahib ol
maları barәdә dә faktlar mövcuddur. Bu faktlar arasında әn çox
diqqәt cәlb edәn birini xatırlatmaq yerinә düşәrdi. İbn Vazeh
Yәqubi “TarixiYәqubi” әsәrindә yazırdı: «Sonra o, (xәlifә әl
Mәmun nәzәrdә tutulur – C.B.) Hatim ibn Hərsəmə ibn Әyunu
Әrminiyyəyə vali təyin edir. O, ölkəyə gəlir və mütəzililərlə ifrat
milliyyətçilər arasında qalmış olur. Onlar birbiri ilə elə vu
ruşurlar ki, az qala məhv olacaqdılar, sonra barışırlar. Hatim
ibn Hərsəmə elə bir neçə gün ölkədə qalmışdı ki, ona atası
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Hərsəmənin ölüm xəbəri və onun necə şəraitdə ölməsi çatır» /11,
sәh. 150/. Burada söhbәt xilafәt dövründә “Ərminiyyә” ad
landırılan Quzey Azәrbaycan torpaqlarında xәlifә Mәmun
dövründә hakim Mötәziliyyә cәrәyanının tәrәfdarları ilә onlara
qarşı etiraz çıxışları edәn ifrat milliyyәtçilәrin olduqca sәrt qarşı
durmasından gedir. İfrat milliyyәtçi adlanan cinahın mәnsublarının
mәhz xürrәmilәrdәn ibarәt olması tarixçinin qeydlәrindәn aydın
görünmәkdәdir. Əks tәqdirdә bu cinahın mәnsubları xürrәmilәrdәn
ayrı bir qüvvә olaraq daha әtraflı vә mәxsusi olaraq qeyd olunardı.
İbn Vazeh Yәqubi isә öz әsәrindә 212ci hicri ilindә (827828ci
illәrdә) Xürrәmilәrin fәaliyyәtinә toxunarkәn bu hadisәni qeyd
edir. Demәli, xürrәmilәr mәhz Azәrbaycanın milliyyәtçi qüvvәlәri
idi ki, bölgәyә nәzarәti әllәrinә keçirib Abbasi ordularını qovmuş
vә öz müstәqil dövlәtlәrini qurmuşdular.
Belәliklә, sadalanan tarixi mәxәzlәrin mәlumatları vә aparılan
paralellәr әsasında IX әsrin ilk yarısında Azәrbaycanda geniş vüsәt
almış Xürrәmilәr hәrәkatının nәticә etibarilә Abbasi xilafәtindәn
asılılığı olmayan müstәqil bir dövlәt qurulmasına gәtirib
çıxardığını, bu dövlәtin ideoloji tәmәllәrinin türkislam sintezi
üzәrindә qurulmuş olduğunu, eyni zamanda, Babәkin bu dövlәtin
ilk hökmdarı olduğunu, xürrәmilәrin imanlı müsәlmanlar
olduqlarını vә İslamın tәmәl qaydalarının saxtalaşdırılmasına, ilahi
mahiyyәtinin tәhrif edilmәsinә qarşı çıxış etdiklәrini, Əhlibeyt
imamlarını vә Peyğәmbәr(sa) nәslinin zülmә uğrayan digәr mәn
sublarını dәstәklәdiklәrini, öz dinifәlsәfi dünyagörüşlәrinә görә
sufi tәriqәtlәrinin  Əlәvilik, Hürufilik, Qızılbaşlığın ideya bazasına
yaxın olduqlarını söylәmәk mümkündür. Yәqin ki, yaxın
gәlәcәkdә Azәrbaycan tarix elmindә bununla әlaqәdar problemә
yeni baxış bucağı formalaşdırılacaq vә Xürrәmilәr hәrәkatı vә
onun öndәri Babәkin fәaliyyәti ilә bağlı qәti söz deyilәcәkdir.
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Hәsәn şah Bayandurlu –
Quranı türkcә oxumağı
ibadәt sayan hökmdar
Güntәkin Nәcәfli*
XV әsr xalqımızın tarixindә cox mürәkkәb, siyasi hadisәlәrlә
zәngin bir dövr olmuşdur. Mәhz hәmin әsrin başlanğıcında Azәr
baycan torpaqları yadelli әsarәtindәn azad edildi vә Oğuztürk
әnәnәlәrinә söykәnәn milli dövlәtçiliyimiz bәrpa olundu. Qeyd
olunan dövrdә Azәrbaycan Qaraqoyunlu vә Ağqoyunlu
dövlәtlәrinin yaranması vә möhkәmlәnmәsindә böyük rolu olan,
dövrün tanınmış dövlәt xadimlәri vә sәrkәrdәlәri Qara Yusif vә
Uzun Hәsәn kimi tarixi şәxsiyyәtlәrin rolu danılmazdır.
XV әsrdә yaşamış görkәmli dövlәt xadimi Uzun Hәsәn
dövlәtçilik tariximizdә mühüm yer tutan nadir şәxsiyyәtlәrdәndir.
Tәdbirli siyasi xadim, Azәrbaycanın vә bütün Şәrqin zәngin
dövlәtçilik әnәnәlәrinә, yaşadığı dövrün beynәlxalq vәziyyәtinә,
o cümlәdәn xristian dünyasında baş verәn hadisәlәrә yaxından
bәlәd olan Uzun Hәsәn hәm dә milli mәnәviyyata böyük qiymәt
vermiş, daima onun qayğısına qalmışdır.
1423cü ildә Ağqoyunlu Əli bәyin vә Sara Xatunun ailәsindә
dünyaya gәlәn, qardaşları arasında hәrbi istedadı vә siyasi uza
qgörәnliyi ilә seçilәn Uzun Hәsәn 1453cü ilә Ağqoyunlu taxtına
* AMEA A.Bakıxanov adına Tarix İnstitutunun aparıcı elmi işçisi,
tarix üzrә fәlsәfә doktoru
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çıxdı. Onun hakimiyyәti dövründә (14531478) kiçik Ağqoyunlu
dövlәti nәinki öz siyasi rәqiblәrini aradan qaldıra bildi, hәtta XV
әsrin 6070ci illәrindә dövrün әn qüdrәtli imperiyalarından birinә
çevrildi.
Hakimiyyәtinin ilk günlәrindәn daxili çәkişmәlәrә son qoy
mağa çalışan Hәsәn şah mәrkәzi Diyarbәkr şәhәri olan Ağqoyunlu
bәyliyini daha da möhkәmlәndirmәk vә bu dövlәtin әrazisini
Azәrbaycanın mәrkәzi әrazilәri hesabına genişlәndirmәk üçün
Qaraqoyunlulara qarşı mübarizәyә başladı.
1457ci ilin iyununda Hәsәn şah Diyarbәkr yaxınlığında
Rüstәm bәyin rәhbәrliyi altında Qaraqoyunlu ordusunu ağır
mәğlubiyyәtә uğratdı. Bu qәlәbә Uzun Hәsәnin mövqeyini daha
da möhkәmlәndirdi vә ona böyük hökmdarlarla eyni sırada dur
mağa imkan verdi (43, 21). XV әsrin 60cı illәrinin ortalarında
İspirdәn Urfaya, Şәrqi Qarahisardan Siirtә qәdәr uzanan bölgәlәr
Hәsәn şahın hakimiyyәti altına düşdü (43, 22).
1467ci ilin 11 noyabr gecәsi cüzi qüvvә ilә Çapaqcur yaxın
lığında Sәncәk adlı yerdә gecәlәyәn Cahanşah Hәsәn şahın altı
minlik qoşununun hücumuna mәruz qaldı, qaraqoyunlular mәğlub
oldu vә Cahanşah öldürüldü. Cahanşahın oğlu Hәsәnәli ordunu
öz әtrafında birlәşdirmәyә nail olsa da, 1468ci ilin avqustunda
Mәrәnd yaxınlığında ağqoyunlularla döyüşdә mәğlub oldu. Belә
liklә, 1468ci ildә Azәrbaycan Qaraqoyunlu dövlәti süqut etdi vә
mәrkәzi Tәbriz şәhәri olan Azәrbaycan Ağqoyunlu dövlәti yarandı
(1, 91). Uzun Hәsәnin hakimiyyәti dövründә Ağqoyunlu dövlә
tinin tәrkibinә Azәrbaycanın Kür çayına qәdәrki bütün cәnub tor
paqları, Şәrqi Anadolu, Diyarbәkr, Əcәm İraqı, Ərәb İraqı, Fars
vә Xorasan sәrhәdlәrinә qәdәr olan torpaqlar daxil idi (38, 171;
14, 105).
1469cu ilin başlanğıcında Hәsәn şah başlıca rәqibi olan Əbu
Sәidi mәğlub edәrәk Teymurilәrin Azәrbaycan torpaqlarında
yenidәn möhkәmlәnmәk cәhdinin qarşısını aldı. Bu parlaq qәlәbә
Hәsәn şaha Qaraqoyunlu imperatorluğunun bütün torpaqlarını
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qazandırdı. Bununla da, o, Xorasandan Sivasa qәdәr uzanan daha
geniş bir imperatorluğun sahibi oldu. Bundan sonra mәnbәlәrdә
bu böyük hökmdar “Sultanül – adil Hәsәn xan”, “Sultanül – Qalib
Hәsәn padşah” adları ilә qeyd olunmağa başladı [45, 19].
Hәsәn şah hәrbitayfa әyanlarının separatizmini zәiflәtmәk,
әrazisi geniş olan imperiyanı güclәndirmәk üçün bәzi maliyyә vә
inzibati islahatlar hәyata keçirmәyә tәşәbbüs göstәrdi. Onun “Qa
nunlar”ı bu sahәdә atılan әn önәmli addımlardan biri oldu (45,
118; 13, 241).
Hәsәn şahın hakimiyyәt başına gәldiyi illәrdә şәhәrlilәr vә
kәndlilәr üzәrinә qoyulan vergi vә mükәllәfiyyәtlәr çox ağır idi.
Burada toplanan müxtәlif vergilәrin miqdarı getdikcә artırdı (8,
131). Bu, nәinki geniş xalq kütlәlәrinin vәziyyәtini ağırlaşdırır,
hәtta ölkәnin gәlirlәrinin azalmasına sәbәb olur, onun iqtisadi
әsasını zәiflәdirdi. Hәsәn şah vergi vә mükәllәfiyyәtlәrin miq
darını müәyyәnlәşdirmәk, zorakılığın qarşısını almaq, vergi
toplayan mәmurların xәyanәtlәrinә son qoymaq mәqsәdilә vergi
işlәrini nizama salan “Qanunnamә” tәrtib etdirdi (38, 171). Hәsәn
şahın “Qanunnamә”si kәndlilәrdәn, sәnәtkarlardan vә tacirlәrdәn
alınan vergilәri qaydaya salmağı nәzәrdә tuturdu. O, hәtta bütün
hәrbi vergilәri lәğv etmәyә çalışırdı, lakin mülki vә hәrbi әyan
ların etirazları ilә qarşılaşmışdı (43, 36; 45, 19).
Hәsәn şah uzaqgörәn dövlәt xadimi kimi yaxşı başa düşürdü
ki, onun uğurlu hәrbi qәlәbәlәri nәticәsindә yaradılmış vә tәrkib
inә müxtәlif xalqların, ölkәlәrin daxil olduğu Ağqoyunlu dövlәti
geniş әraziyә malik olsa da, daxilәn möhkәm deyildi vә buna görә
dә, Osmanlı imperiyası kimi qüdrәtli dövlәtә qarşı dura bilmәzdi.
Qüdrәtli xarici tәhlükәni dәf etmәk üçün, hәr şeydәn әvvәl, güclü
mәrkәzlәşdirilmiş dövlәt yaratmaq lazımdır. Odur ki, Hәsәn şah
bu mәqsәdlә bir sıra islahatlar keçirdi. O, köçәri hәrbçi әyanlara
deyil, oturaq әhaliyә arxalanmaq xәtti götürdü. Cәmiyyәti yaşadan
әsas istehsalçılar olan kәndlilәrin, habelә sәnәtkarların vәziyyәtini
nisbәtәn yaxşılaşdırmaq mәqsәdilә xüsusi “Qanunnamә” hazır
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latdı (25, 117).
“O, ölkәdәki әxlaqsızlıq yuvalarını, buraya bağlı olan meyx
anәlәri vә qumarxanaları bağlatdırdı, ölkәsindә toplanmaqda olan
torpaq vergisini azaldaraq mәhsulun hәcminin 1/6i qәdәr
müәyyәn etdi, xalq arasında ortaya çıxan şikayәtlәri vә düşmәnçi
liklәri nizama salmaq üçün “Qanunnamә” hazırlatdı. O, günahkar
ları sәrt şәkildә cәzalandırmaq üçün töhmәt vә cәrimә (pul cәzası)
müәyyәn etdi vә cinayәtkarların cәzalandırılmasını tәlәb etdi.
Gücü çatdıqca әdalәt prinsipindәn heç zaman uzaqlaşmadı” (13,
241242; 5, 118; 32, 65).
Bu qanunlar tәkcә Azәrbaycanda deyil, Fars vә İraqda da
hәyata keçirildi. “Hәsәn Padşah “Qanunlar”ı türk hüquq vә
maliyyә tarixi ilә maraqlananlar üçün önәmli bir qaynaq olduğu
kimi, türkcәnin öyrәnilmәsi mәrhәlәsindә dә mühüm әhәmiyyәt
kәsb edir” (13, 242). Hәsәn şahın “Qanunnamә”si Osmanlılar
tәrәfindәn bir müddәt, Sәfәvilәr tәrәfindәn isә uzun zaman isti
fadә edilmişdir (40, 36; 43, 19). F.Sümer bu sәnәdi Ağqoyunlu
dövlәtinin İslam alәminin maliyyә tarixinә mühüm bir töhfәsi
kimi qiymәtlәndirir (43, 36; 45, 19). Bu “Qanunnamә” XVI әsrin
I yarısına kimi, daha doğrusu 1557ci ildә Şah Tәhmasibin yeni
“Qanunnamә” elan etmәsinә qәdәr Azәrbaycan Sәfәvi dövlәtindә
istifadә olunmuşdur.
Hәsәn şahın yaratmış olduğu Azәrbaycan Ağqoyunlu dövlәti
bölgәnin әn böyük güclәrindәn birinә çevrilmişdi. Şübhәsizdir ki,
bu, bölgәnin digәr iki böyük dövlәti olan Osmanlılar vә Mәmlük
lәrlә növbәti münaqişәlәrin yaranmasına gәtirib çıxarırdı. Belә ki,
Hәsәn şahın Qәrb müttәfiqlәrindәn, xüsusilә dә Venesiyadan
göndәrilәn hәrbi yardımı almaq üçün Aralıq dәnizinә açılan bir
dәhlizә ehtiyacının olması Mәmlüklәrlә yeni münaqişәyә yol açdı.
Bu mәqsәdinә çatmaq üçün Hәsәn şah Mәmlük valilәrini vә vas
sallarını tәhdid etmәyә başladı (13, 79; 49, 130; 34, 53). Digәr
tәrәfdәn, Hәsәn şahın İslamın müqәddәs yerlәri olan Mәkkә vә
Mәdinә şәhәrlәri üzәrindә hakimiyyәtә iddialı olduğunu bәyan
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etmәsi Mәmlüklәrlә münasibәtlәrdә yeni anlaşılmazlığa yol açdı.
Ağqoyunlu hökmdarı bu addımı ilә İslam dünyasının әn böyük
güclәrindәn biri olduğunu elan etmiş oldu (13, 79; 34, 53).
Bu zaman Şәrqi Anadoluda öz nüfuzunu möhkәmlәndirmәk
üçün Osmanlı dövlәti ilә mübarizәni daha da güclәndirәn
Ağqoyunlu hökmdarı, yaxın müttәfiqi olan Venesiyadan
göndәrilәn hәrbi silah vә sursatı әldә etmәk üçün Qaramana hәrbi
yürüş tәşkil etdi. Lakin, 1472ci ilin avqustunda Yusif Mirzәnin
başçılığı altında Ağqoyunlu ordusu Beyşehir yaxınlığında Osman
lılarla döyüşdә mәğlub oldu vә Yusif Mirzә әsir alındı (23, 128).
Aralıq dәnizinin Şәrqindә möhkәmlәnmәk uğrunda Venesiya
ilә müharibәyә başlayan II Mehmet AvropaŞәrq ticarәtindә in
hisar mövqeyә malik olmaq istәyirdi. Osmanlılar nәinki Anadolu
dan keçәn ticarәt yollarına, hәm dә Şәrq ilә Qәrb arasındakı bütün
ticarәt yollarına hakim olmağa çalışırdılar (30, 115). Buna görә
dә, II Mehmet müxtәlif üsullarla avropalıların Şәrqlә ticarәtinә
mane olurdu. O, Osmanlı hüdudlarında toxuculuğun inkişafına
ciddi fikir verirdi. Sultan Osmanlını Şәrqdәn alınan ipәyi toxu
yaraq avropalılara hazır mәhsul şәklindә satan bir ölkәyә çevir
mәyә çalışırdı. O, bu mәqsәdlә, cürbәcür mәhdudlaşdırıcı
tәdbirlәrlә Azәrbaycandan gәtirilәn xam ipәyin Osmanlıdan xar
icә aparılmasına maneçilik törәdirdi. Azәrbaycandan gәtirilәn
xam ipәk әlverişli olmayan şәrtlәrlә Osmanlı tacirlәrinә satılmalı
idi. Ağqoyunluların Osmanlı әrazisi vasitәsilә Qәrblә ticarәt et
mәyә mәcbur olduqlarını yaxşı anlayan II Mehmet Azәrbaycan
tacirlәrindәn çoxlu gömrük haqqı alırdı. Azәrbaycandan Bursaya
gedәn ipәk karvanlarından iki yerdә (Toqatda vә Bursada) gömrük
haqqı alınırdı (3, 41; 17, 52; 30, 115).
Azәrbaycan tacirlәri Toqatda ikinci gömrük vergisindәn çox
şikayәt edirdilәr. Hәsәn şah isә bunu Fatehin çıxardığı haqsız bir
bidәt hesab edir vә pislәyirdi (17, 52). Belәliklә, Ağqoyunlu
dövlәti ilә Osmanlı arasında dәrin ticarәt ziddiyyәtlәri vardı. Tәbii
ki, AğqoyunluOsmanlı qarşıdurmasının siyasi mahiyyәtini hәr
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iki tәrәfin mühüm beynәlxalq ticarәt yollarının keçdiyi Anadolu
torpaqlarını öz hakimiyyәti altında birlәşdirmәk mәqsәdi tәşkil
edirdi. Mübarizә bu prosesin sadәcә hansı istiqamәtdәn vә hansı
dövlәt tәrәfindәn hәyata keçirilәcәyi uğrunda gedirdi (29, 231).
II Mehmet Şәrqdә ticarәtdә üstünlüyü әlә almaq vә imperiya
әrazisindә inkişaf edәn ipәkçilik istehsalını daimi xammalla tәmin
etmәk üçün «Osmanlı iqtisadiyyatının şah damarı olan Tәbriz
ToqatBursa ipәk yolu»nu әlә keçirmәyә çalışırdı (18, 515). Digәr
tәrәfdәn iqtisadi cәhәtdәn böyük әhәmiyyәti olan Şәrqi Anadolu
nun fәth olunması ilә Osmanlılar TәbrizHәlәb, TәbrizBursa ipәk
yolunun tam nәzarәtini әlә keçirmiş olurdular. Şübhәsiz ki, bu iki
yol Osmanlı xәzinәsinin böyük gәlir mәnbәyi olacaqdı (19, 300).
II Mehmetin TәbrizBursa tranzit yolu üzәrindә hakim olmaq
tәşәbbüsü Ağqoyunlu dövlәti ilә Osmanlı dövlәti arasında uzun
müddәtli vә ağır bir mübarizәyә gәtirib çıxaracaqdı (18, 515516;
30, 116).
XV әsrin 70ci illәrin әvvәllәrindә «Qaraman böhranı»
Ağqoyunlu vә Osmanlı dövlәtlәri arasındakı münasibәtlәri gәrgin
lәşdirәrәk müharibә vәziyyәtinә çatdırdı.
Ağqoyunlu sultanının Osmanlılara qarşı hәrbi әmәliyyata
başlamağa qәrar vermәsindә Qәrbi Avropanın xristian dövlәtlәrinin
rolu az olmamışdı. 1463cü ildәn Osmanlı dövlәti ilә müharibә
aparan Venesiya bütün diplomatik vasitәlәrdәn istifadә edәrәk
Ağqoyunlu dövlәtinin iqtisadi vә siyasi maraqlarını nәzәrә alaraq
Hәsәn şahı Sultan II Mehmetә qarşı müharibәyә cәlb etmәyә
çalışırdı. Qәrb dövlәtlәrinin mәqsәdi, Ağqoyunlu sultanının hәrbi
qüvvәlәri vasitәsilә osmanlılara şәrqdәn sarsıdıcı zәrbә vurmaq
vә Fateh II Mehmetin nәzәr diqqәtini Avropadan Şәrqә yönәlt
mәklә onunla müharibәdә düşmüş olduqları çәtin vәziyyәtdәn
xilas olmaq idi. Belәliklә, başda Venesiya olmaqla Avropa
dövlәtlәrinin düşünmüş olduğu plan baş tutdu. Şәrqi Anadoluda
hegemonluq uğrunda Sultan II Mehmetlә siyasi vә iqtisadi mә
nafelәri kәsişәn Hәsәn şahı Venesiyanın hәrbi sahәdәki müәyyәn
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vәdlәri ilә Osmanlı dövlәtinә qarşı müharibәyә cәlb etmәk
mümkün oldu (31, 55).
Hәsәn şahın apardığı aramsız müharibәlәr, onun Yaxın vә
Orta Şәrqdә, Avropada istedadlı bir sәrkәrdә kimi mәşhurlaşması
da II Mehmeti tәşvişә salırdı. Ağqoyunlu hökmdarının hәrbi
uğurları (Azәrbaycan Qaraqoyunlu dövlәtini aradan qaldırması,
Teymuri Əbu Sәidin qoşunlarının darmadağın edilmәsi, Misirlә,
gürcü knyazları ilә müharibәlәrdәki qәlәbәlәr) Osmanlı sultanını
narahat etmәyә bilmәzdi. S.Tansel qeyd edir ki, dövrünün böyük
sәrkәrdәlәrindәn biri olan Fateh lәqәbi qazanmış Sultan II
Mehmet Ağqoyunlu hökmdarı ilә üzüzә gәlmәkdәn çәkinirdi (46,
21).
Topqapı Sarayı arxivindә saxlanılan bir mәktubda müәllif
dәfәlәrlә (9 bәnddә) Hәsәn şahı Əmir Teymurla müqayisә edir vә
Ağqoyunlu hökmdarının Teymurdan da üstün olduğunu göstәrir
(46, 302). Hәsәn şah Avropa mәnbәlәrindә dә Əmir Teymura
bәnzәdilir, bәzәn isә ikinci Teymur adlandırılır (17, 31).
Ağqoyunlu dövlәtinin Qәrb ölkәlәri ilә әlaqәlәrinin genişlәn
mәsinә Osmanlı imperiyası ilә ziddiyyәtlәr öz tәsirini göstәrirdi.
XV әsrin 5060cı illәrindә Hәsәn şah Trabzon yunan dövlәti, Pa
palıq vә Venesiya Respublikası vә onların vasitәçiliyi ilә
hәmçinin, Kipr, Rodos, Macarıstan, Albaniya vә başqa dövlәtlәrlә
diplomatik әlaqәlәr yaratmışdı.
Qeyd etmәk lazımdır ki, bu dövrdә görkәmli sәrkәrdә vә
diplomat olan Hәsәn şah bütün diqqәtini Qaraqoyunlu Cahanşaha
vә Teymuri hökmdarı Əbu Sәidә qarşı yönәltmişdi. Bu çәtin
mübarizәdә arxadan – Qәrbdәn tәhlükәsizliyini tәmin etmәk üçün
Avropa dövlәtlәri ilә, xüsusәn dә bu zaman Osmanlı dövlәti ilә
müharibә vәziyyәtindә olan Venesiya ilә geniş әlaqә saxlayır,
diplomatik vә hәrbi xarakterli vәdlәrlә Qәrb dövlәtlәrini Osmanlı
imperiyasına qarşı müharibәyә tәhrik edirdi. Bunun nәticәsidir ki,
XV әsrin 60cı illәrinin sonuna yaxın hәm Qәrbdә, hәm dә Şәrqdә
Osmanlı imperiyasına qarşı beynәlxalq münasibәtlәrdә әsaslı dәy
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işiklik әmәlә gәlmәdi (27, 110).
Ağqoyunlu hәrbi qüvvәlәri müqavilәyә әmәl edәrәk 1472ci
ilin yayında Qaramanı әlә keçirib Aralıq dәnizi sahilinә çıxdılar.
Lakin Venesiya vәd etdiyi odlu silahları vә artilleriya mütәxәssis
lәrini vaxtında göndәrmәdi. Əksinә, Ağqoyunlu–Osmanlı
müharibәsinin (14721473) qızğın çağında Osmanlı ilә gizli –
separat danışıqlara girib, müttәfiqinin qәlәbәlәrindәn istifadә
edәrәk, Osmanlı sultanından dinc yolla ticarәt imtiyazları qopar
mağa çalışdı. Nәticәdә Osmanlı sultanı özünün bütün hәrbi
qüvvәlәrini Hәsәn şaha qarşı sәfәrbәr edә bildi vә Otluqbelidә
mühüm qәlәbә qazandı (27, 149150).
Hәsәn şahın hakimiyyәti dövründә Azәrbaycan Ağqoyunlu
dövlәti ilә Avropa dövlәtlәri, xüsusәn dә Venesiya arasındakı iqti
sadi vә siyasi әlaqәlәr Tәbriz şәhәrinin daxili vә xarici ticarәtinin
inkişafına böyük tәsir göstәrdi.
XV әsrdә Azәrbaycanın xarici ticarәtinin әsasını xam ipәk
tәşkil edirdi. X.İnalcığın verdiyi mәlumata görә, mәhz bu dövrdә
Azәrbaycandan Bursaya gәlәn ipәk tacirlәri arasında azәrbaycan
lılar üstünlük tәşkil edirdilәr. Əksәriyyәti Tәbriz, Şamaxı, Çux
ursәd, Gilan vә Şirvandan olan tacirlәrlә yanaşı, Yәzd, Şiraz,
Qәzvin, Kazerun, İsfahan vә Sәbzәvardan da tacirlәr olurdu. On
ların bәzilәri Bursada yerlәşirdilәr. Tәbriz kimi Bursa da Azәr
baycanda vә İrandakı ortaqlarının agenti kimi fәaliyyәt göstәrәn
azәrbaycanlı tacirlәrin vә sәrrafların qәrargahına çevrilmişdi.
Bunlar ya italyanlar ilә Bursada әlaqә yaradaraq iş qurur, ya da
öz tәmsilçilәrini Balkan ölkәlәrinә vә İtaliyaya yollayırdılar (20,
279). Hәsәn şah Avropanın әksәr ölkәlәri ilә sıx ticarәt әlaqәlәri
yaratmışdı. Bu әlaqәlәr heç şübhә yoxdur ki, Şәrq ölkәlәri ilә dә
qurulmuşdur. Ağqoyunluların ticarәt әlaqәlәrinin genişlәnmәsi
Hindistanda fәaliyyәt göstәrәn Bәhmәni xanәdanlığı ilә әlaqәlәrin
yaranmasına gәtirib çıxarmışdır. Bu әlaqәlәr, XV әsrin II yarısında
hindlilәrin mal mübadilәsi ehtiyacını tәmin etmәk mәqsәdilә
Ağqoyunlu vә Bәhmәn sarayları arasında әldә olunan razılıq
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nәticәsindә mümkün olmuşdur. Mahmud Gavanın Hәsәn şaha
göndәrdiyi mәktublarda ticarәt әlaqәlәrinin inkişaf etdirilmәsi ilә
bağlı müәyyәn tәkliflәr öz әksini tapmışdır (4, 12; 36, 219).
Qeyd etmәk lazımdır ki, Hәsәn şahın xarici ticarәtә xüsusi
önәm vermәsi, onun ölkәnin iqtisadi inkişafı üçün mühüm әmәk
sәrf etdiyini göstәrir. Lakin onun Otluqbeli döyüşündә Osmanlı
Sultanı II Mehmetә mәğlub olması iri feodalların, xüsusәn dә
köçәri hәrbi әyanların mәrkәzi hakimiyyәtә qarşı mübarizәsinә
sәbәb oldu. İri әmirlәrin mәrkәzi hakimiyyәtә tabe olmaması,
Ağqoyunlu dövlәti üçün ciddi tәhlükә yaratmağa başladı. Yerli
tayfalara mәxsus soyğunçu dәstәlәr ticarәt karvanlarını soyurdu
lar. Buna görә dә Hәsәn şah Qaraqoyunlu Cahanşah vә Teymuri
Əbu Sәid üzәrindәki qәlәbәdәn sonra bir müddәt mәrkәzi
hakimiyyәtә tabe olmayan bu tayfaların müqavimәtini qırmağa
çalışaraq ticarәt yollarının әminamanlığını tәmin etmәyә
çalışmışdır (8, 428430; 39, 492; 36, 219).
Ağqoyunlu dövlәtinin tanınmış ülәmalarından Cәlalәddin
Dәvvani Hәsәn şahın uzaq yerlәrdәn gәlәn tacirlәri himayә et
mәsini yüksәk qiymәtlәndirir. K.Paydaşın fikrincә, hökmdar bu
hәrәkәti ilә insanların sevgisini qazanacaq, tacirlәrin himayәçisinә
çevrilәcәk, nәticәdә ölkәsinin rifahı yüksәlәcәkdir (36, 215).
Hәsәn şahın gömrük qanunlarında teztez firәngi atlaslarının,
qumaşlarının adları çәkilir ki, bu da Ağqoyunlu dövlәtinin Avropa
ölkәlәri ilә geniş ticarәt әlaqәlәri olduğunu sübut edir (9, 264265;
25, 8).
Tarixi mәnbәlәrdә Azәrbaycan Ağqoyunlu hökmdarı Hәsәn
şahın şәxsiyyәti ilә bağlı mühüm fikirlәr öz әksini tapmışdır.
Hәsәn şah türk tarixindә önәmli yer tutan böyük sәrkәrdәlәrdәn
biri idi. O, düşmәnә vaxtında hücum etmәk taktikasından istifadә
edәrәk qәlәbәni öz xeyrinә tәmin etmәyi bacarırdı. O, böyük
әmәk sәrf etmәsinә baxmayaraq, odlu silahları әldә etmәsә dә,
seçmә süvari ordusu ilә Qaraqoyunlu vә Teymuri qoşununu ağır
mәğlubiyyәtә uğrada bildi. Hәsәn şah mәhz bu hәrbi uğurları ilә
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Çingiz Xan vә Əmir Teymur kimi cahangirlәr arasında yer
almışdır (13, 109).
Böyük hökmdar cümә axşamları tanınmış elm adamlarını
sarayına toplayaraq xüsusi elmi müzakirәlәr keçirәrdi. Tanınmış
riyaziyyatçı vә astronom Əli Quşçuya böyük iltifat göstәrmiş,
hәtta onu elçi kimi Osmanlı sultanı Fateh II Mehmetin yanına
göndәrmişdi. Ağqoyunlu tarixini qәlәmә alan Əbubәkr Tehrani
hadisәlәrin çoxunu mәhz ondan dinlәyәrәk yazmışdır (43, 24; 45,
20; 12, 843; 13, 110).
Hәsәn şah xalqa qarşı mәrhәmәtli olmasına görә dövrünün
bütün mәnbәlәrindә “Adil Sultan” adı ilә tanınmışdır. F.Sümerin
qeyd etdiyi kimi, o, döyüşlәrdә vә hәyata keçirdiyi hәrbi yürüşlәr
zamanı әlә keçirilәn әsirlәri sәrbәst buraxardı. O, Qaraqoyunlu
Cahanşahın hәrbi düşәrgәsinә hücumu zamanı әlә keçirilәn
Qaraqoyunlu әsgәrlәrini dәrhal azad etmişdi (43, 24; 45, 19).
Hәsәn şah yüksәk milli şüura sahib olan bir hökmdar idi. Bir
insanın xalqını sevmәsi, onun dilinә, tarixi әnәnәlәrinә dәyәr ver
mәsi, onun xalqına bağlı olmasından vә güclü şәxsiyyәt olmasın
dan irәli gәlir. Xalqını sevmәk, onun mәdәniyyәtinә dәyәr vermәk
fәzilәtlәrin әn yüksәyi hesab edilir. Hәsәn şah Oğuz elinә vә onun
Bayandur boyuna mәnsub olmasından qürur duyurdu. Onun
müasiri olan Osmanlı sultanlarında babaları olan Oğuzlara qarşı
bir sevgi mövcud olsa da, onlardan heç biri türk soyundan
olduğunu açıq şәkildә söylәmәmişdir (43, 242545, 19; 13, 110).
Hәsәn şah Bayandur boyunun tamğasını dövlәtin rәsmi
tamğası kimi qәbul etmiş vә zәrb etdiyi pullarına, rәsmi mәk
tublarına, bayraqlarına onu vurdurmuşdur. Onda milli duyğuların
yüksәk olduğunu türk dilinә xüsusi önәm vermәsi dә bir daha
göstәrir. Onun kitabxanasında Mövlanәnin “Mәsnәvi”sinin, Aşıq
Paşazadәnin “Qәribnamә”sinin olması vә Quranı türkcәyә tәr
cümә etdirmәsi bunu tәsdiq edir (43, 2425; 45, 20).
Dövrün qaynaqları Hәsәn şahın Quranı türkcәyә çevirtdirәrәk
hüzurunda oxutdurması barәdә mәlumat verir. F.Sümer Hәsәn
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şahın Quranı ibadәt zamanı oxunmaq üçün türkcәyә çevirtdiyini
vә o zaman din xadimlәri vә ülәmanın buna qarşı çıxmasına görә
onun tәşәbbüsünün baş tutmadığını yazır (42, 159160).
Z.V.Toğan isә tarixçi Lariyә istinadәn yazır ki, Hәsәn şah Quranı
türkcәyә tәrcümә etdirәrәk oxutdurmuşdur (47, 381). Son illәrdә
aparılan araşdırmalar Z.V.Toğanın haqlı olduğunu göstәrir.
M.R.İsmayılzadә digәr araşdırmalar vә mәtnә istinadәn Hәsәn
şahın әmri ilә tәrcümә edilәrәk yazılmış Quranı müәyyәn
lәşdirmiş vә onu araşdırmaya cәlb etmişdir. Bu Quranın bir
nüsxәsi İranın Mәşhәd şәhәrindә İmam Rza adına muzeydә
saxlanılır. Onun mәtni tәrcümә zamanı bir neçә türk lәhcәlәrinin
sözlәrindәn müqayisәli şәkildә istifadә olunduğunu göstәrir (bax:
21, 449451).
Misir әmiri Yaşbәyin xüsusi tapşırığı ilә Tәbrizә Ağqoyunlu
sarayına sәfir olaraq gәlmiş Mәhәmmәd әlHәlәbi isә şәxsәn
Hәsәn şah tәrәfindәn qәbul edilmişdi. Müәllifin yazdığına görә,
Ağqoyunlu hökmdarı hәr cümә axşamı Tәbrizin ülәmalarını
toplayırdı vә bu mәclislәrdә İmam әlBuxarinin “әlCamiüs
sәhih” әsәrindәn hәdislәr oxunurdu. Misir elçisinin iştirak etdiyi
toplantıya Tәbriz, Şiraz, Bağdad vә Sәmәrqәnd ülәmaları dәvәt
edilmişdi. Elçinin qeydinә görә, padşahın anlaması üçün oxunan
hәdislәr türkcәyә tәrcümә edilirdi (Bax: 2, 5153; 29, 285).
F.Sümer yazır ki, Hәsәn şaha görә, müqәddәs kitabı türkcә oxu
maq da bir ibadәtdir vә onunla da savab qazanmaq olar. Türk tar
ixindә Hәsәn şah kimi eyni fikri bölüşәn ikinci bir hökmdar
yoxdur (43, 24).
Ağqoyunlu hökmdarı Hәsәn şahın Azәrbaycana vә daha
sonra da İran vә İraqa sahib olması mәnәvi hәyata yeni bir can
vermişdi. Dövlәtini möhkәm әsaslara bağlamaq istәyәn Hәsәn şah
çox mükәmmәl idarә vә hәrbi tәşkilat yaratdığı kimi, ölkәsindә
elmin vә mәdәniyyәtin inkişafına da böyük önәm verdiyindәn,
hәr tәrәfdә mәdrәsә, imarәt vә sair müәssisәlәr yaratmışdı (50,
224; 11, 208). Hәsәn şahın yaratmış olduğu Azәrbaycan
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Ağqoyunlu dövlәti türk siyasi, hәrbi, maliyyә, sosial vә
mәdәniyyәt tarixindә önәmli iz qoymuşdur. Onların yaratmış
olduqları memarlıq vә sәnәt әsәrlәri AnadoludanAzәrbaycana,
İraqdan Xorasana qәdәr geniş bir әrazidә günümüzә kimi gәlib
çatmışdır (11, 212).
Ağqoyunlu hökmdarı Hәsәn şah elmi mübahisәlәrә qatılacaq
qәdәr dәrin elmi biliklәrә malik olmuşdur. O, hәmişә elm, din vә
sәnәt adamlarını himayә etmiş, onlara qayğı göstәrmişdir. XV
әsrdә İslam dünyasının mühüm mәrkәzlәrindәn biri olan Tәbriz
şәhәrindә Hәsәn şahın açdırdığı Nәsriyyә mәdrәsәsi onun elm vә
mәdәniyyәt mәrkәzi kimi inkişaf etmәsindә mühüm rol oy
namışdır (13, 227).
Mәclislәrindә elmi mübahisәlәrә geniş yer verәn, yüksәk
dünyagörüşünә sahib olan Hәsәn şahın şәxsi kitabxanasında
çalışan vәzifә sahiblәrinin 58 nәfәr olduğunu nәzәrә alsaq, bu
böyük Şәrq hökmdarının elmә necә böyük hörmәt bәslәdiyinin
şahidi oluruq. Hәsәn şah musiqiyә dә böyük qayğı göstәrirdi vә
hәrbi sәfәrlәrindә “Əhli tarab” adını verdiyi vә 98 nәfәrdәn ibarәt
olan saz heyәtini hәmişә yanında aparırdı (50, 225).
S.Ərşahin yazır ki, Hәsәn şah Tәbrizdәki sarayında tәşkil et
diyi elmi mәclislәrdә iştirak edәn alimlәrә hörmәtlә yanaşır, hәr
kәsi dinlәyәrәk fikirlәrinә xüsusi önәm verәn bir şәxs kimi diqqәti
cәlb edir. Şübhәsiz ki, dövlәtin ictimaiiqtisadi, siyasi vә mәdәni
hәyatında dәrin iz qoyan Hәsәn şah XV әsr Türkİslam dünyasının
yetişdirdiyi әn böyük şәxsiyyәtlәrdәn biridir (13, 109).
Azәrbaycan Ağqoyunlu hökmdarı Hәsәn şah Bayandurlu
dövrünün tanınmış alimlәrini, din xadimlәrini, sәnәtkarlarını hi
mayә etmәsini dövrün mәnbәlәri tәsdiq edir. 1471ci il iyunun 20
dә Hәsәn şahın Tәbrizә daxil olduğu zaman gördüyü işlәri tәsvir
edәn Əbubәkr Tehrani yazır: “Sahibqran... uğurlu bir saatda
Tәbriz şәhәrinә daxil oldu vә Azәrbaycan diyarını öz qәdәmlәri
ilә şәrәflәndirdi. O diyarın fәqir vә miskinlәrinin üzünә xeyrat vә
ehsan qapılarını açdı. Bir neçә gün ardıcıl şәkildә etibarlı
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adamlara böyük mәblәğdә vәsait verdi ki, ölkәnin alimlәrindәn,
möminlәrindәn, dәrvişlәrindәn kimin nә qәdәr ehtiyacı varsa, on
lara paylasın. Hәr gün ariflәrin başçısı Baba Əbdürrәhmanın
dәrvişlәri üçün tәşkil olunmuş yerdә halal süfrәlәr açıldı vә
dәrvişlәr tam asudәliyә çıxdılar. Hәr cümә günü axşamlar әtraf
yerlәrdәn öz ehtiyaclarını bildirmәk üçün gәlәn alim vә әyanlar
Sahibqranın mәclisinә dәvәt olunurdu. Sahibqran öz söhbәtlәri
ilә hamını feyzyab edir, tәam vә әnam verirdi” (47, 296).
Hәsәn şah tәsәvvüfi zümrәlәrә xüsusi diqqәt yetirmişdi. O,
tәsәvvüfü bir zövq vә tәrbiyә metodu kimi qәbul edәrәk
hakimiyyәtini xalqın gözündә yüksәltmәyin әsas vasitәsi hesab
edirdi (13, 162). Ağqoyunlu sarayının tәsәvvüf zümrәlәri vә
tәriqәtlәrlә әlaqәlәri Hәsәn şah dövründә başlamışdır. Onun
tәsәvvüfә olan yaxınlığını ölkәdә 4 min tәkkә vә zaviyәni
tikdirdiyi vә ya açdırdığı tәsdiq edir (15, 104; 13, 162). Hәsәn şah
bütün hәyatı boyu fәrq qoymadan hәr mәslәkdәn vә mәzhәbdәn
olan tәriqәt rәhbәrlәrinә hörmәt göstәrmişdir. Bunlar arasında
Sәfәviyyә, Xәlvәtiyyә, Gülşәniyyә, Nәqşbәndiyyә, Nurbәxşiyyә
vә Bayramiyyә tәriqәtlәri önәmli yer tuturdu.
Hәsәn şahın böyük hörmәt bәslәdiyi tәsәvvüf rәhbәrlәrindәn
biri Baba Əbdürrәhman Şami idi. O, Hәsәn şaha ilahi yardım vәd
etmәklә, gәlәcәkdә qazanacağı qәlәbәlәr barәdә xәbәr vermәklә
mühüm şöhrәt qazanmışdır. Baba Əbdürrәhman Hәsәn şahın Tey
muri hökmdarı Əbu Sәidә qarşı apardığı mübarizәdә qalib
gәlәcәyini öncәdәn söylәyәrәk “İran vә Turan sәnindir”, demişdir
(47, 254; 13, 164).
Hәsәn şahın xüsusi hörmәt bәslәdiyi tәriqәt şeyxlәri arasında
Dәdә Ömәr Rövşәni vә xәlifәsi İbrahim Gülşәni önәmli yer tutur.
Ömәr Rövşәni on ilә yaxın Qarabağda yaşamışdı. Qarabağda
olduğu zaman Hәsәn şahın qardaşı Üveys, İbrahim Gülşәni vә
Şah Qubad Şirvani kimi mühüm davamçıları Ömәr Rövşәni ilә
burada görüşüb ona bağlanmışdılar. Ömәr Rövşәninin Qarabağ
dakı sәmәrәli fәaliyyәti onun Ağqoyunlular tәrәfindәn tanınmasını
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tәmin etmiş, nәticәdә Tәbrizә dәvәt olunmuşdur (39, 160; 13,
170171). Mühyi Gülşәni Hәsәn şahın qardaşı vә Ömәr
Rövşәninin müridi olan Üveysin dәrviş qiyafәsi ilә Tәbrizә
gәldiyini, sultanın qardaşından başındakı tacın hansı tәriqәtә aid
olduğunu soruşanda: “Ömәr Rövşәninindir”, deyib bu şeyxi tәri
flәyәrәk ondan bәhs etdiyini, Hәsәn şahın onu görmәk istәdiyini
vә onu dәvәt etmәk üçün İbrahim Gülşәnini Qarabağa
göndәrdiyini bildirir. Qarabağa gedib Ömәr Rövşәni ilә görüşәn
İbrahim Gülşәni bu zaman şeyxdәn tәsirlәnәrәk ona bağlanmışdır.
1475ci ildә o, Hәsәn şahın dәvәti ilә Tәbrizә gәlmişdir (24, 108
109; 39, 160; 13, 172).
Hәsәn şahın qazı әsgәri Molla Hәsәnin yardımı ilә Tәbrizdә
mәdrәsә tәhsili alan İbrahim Gülşәni burada Molla İbrahim adı
ilә tanınmışdır (16, 25; 13, 171; 39, 160161).
Tәbrizdә olduğu illәrdә getdikcә etibarı artan İbrahim
Gülşәni Tәbriz qazısı Şәrafәddin ilә aralarında olan bir hadisәyә
görә Hәsәn şahla tanış olma imkanı tapdı. Qazı Əli ülәma vә әmir
lәrin yığıncağında üzәrindә Hәsәn şahın möhürü olan vә Tәbriz
qazısı Şәrafәddin tәrәfindәn divanda hazırlanmış, xalqa zülm
edilmәsini nәzәrdә tutan bir fәrmanı nümayiş etdirmişdi. İbrahim
Gülşәni fәrmanı alaraq toplantıda oxumuş vә “Belә bir zülmә Sul
tan Hәsәn razı olarmı?” deyә soruşmuşdur. Tәbii ki, hamı әdalәtli
olan Hәsәn şahın belә bir zülmә razı olmayacağını bildirmişdir.
Bu zaman İbrahim Gülşәni: “Mәnim Tanrıdan başqa heç kimdәn
qorxum yoxdur. Sultanın möhürünün belә bir zülmnamәdә olması
uyğun deyildir”, deyәrәk onun möhür qismini qoparıb öpәrәk
çalmasına taxmışdır. Cırılmış fәrmanı alan Şәrafәddin sultana
şikayәt etmişdi. Şikayәtә baxmaq üçün toplanan divan üzvlәri
İbrahimdәn sultanın fәrmanını deşmәsinin sәbәbini soruşduqda,
o, bu cavabı vermişdi: “Mәn sultanın fәrmanını cırmadım, әksinә
onun möhürü zülm hökmünün üzәrinә vurulmuşdu, onu ayırdım.
Sultanın adı budur”, deyәrәk onu çıxarıb vermişdi. Buna görә,
Hәsәn şah ona “tәrxan” adını vermişdir (16, 2628; 13, 171172).
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O, bir müddәt sonra Ağqoyunlu hökmdarı tәrәfindәn Hüseyn
Bayqara ilә әldә edilәn sülh danışıqlarında iştirak etmәk üçün
Herata göndәrildi. Bundan әlavә, Hәsәn şah Şiraza vali tәyin et
diyi oğlu Xәlil Mirzәnin xalqa etdiyi zülmün qarşısını almaq üçün
onu Şiraza da göndәrmişdi (16, 30; 13, 172; 39, 161).
Kiçik yaşlarından başlayaraq hәyatı daim mübarizә mey
danında keçmәsinә baxmayaraq, böyük hökmdar – Hәsәn şah
Bayandurlu milli mәnәviyyata, elmә böyük qiymәt vermiş,
dövrünün alimlәrini, elm vә din xadimlәrini himayә etmişdir.
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Bütöv Azәrbaycanın qurucusu:
görkәmli dövlәt xadimi
Şah İsmayıl Xәtai
Tofiq Nәcәfli*
Azәrbaycan xalqının, onun tarix vә mәdәniyyәtinin çoxәsrlik
köklәri vardır. Xalq öz tarixinin vә tarixi yaddaşının vәhdәtini hiss
etdikdә onda özünә inam, mәnәvi qüvvә yaranır. Öz etnik
mәnşәyini dәrk etmiş fәrdin hәyatı tarixiliklә dolğunlaşır, o, öz
xalqının tarixindә baş vermiş bütün hadisәlәrlә, onun mәdәniyyәti
ilә bağlılığı barәdә düşünmәyә, özünü әn azı bu tarixin bir hissәsi
kimi dәrk etmәyә başlayır. O, yaradıcı şәxsiyyәtә çevrilir,
“özünün kim olması”, mәnsub olduğu etnosun keçmişi ilә onu
nәyin bağlaması barәdә düşünmәyә başlayır (1).
Qәdim vә orta әsrlәrә aid ilk mәnbәlәri öyrәnmәklә asanlıqla
yәqin etmәk olar ki, Azәrbaycan tarixindә hәm siyasi, hәm dә
mәdәni vә elmi sahәlәrdә parlaq şәxsiyyәtlәr çox olmuşdur.
Xalqımızın tarixindә әsrlәr boyu bütöv bir ölkәnin, vahid
mәkanda yaşayan, eyni dildә danışan vә ümumi dәyәrlәrә şәrik
olan yüzlәrlә nәsli vә milyonlarla insanı hәyata sәslәyәn ideyanı
tәcәssüm etdirәn şәxsiyyәtlәr çox olmuşdur. Bu korifeylәrin
mәnәvi vә praktik irsi bәzәn ölkәmiz vә xalqımız üçün yol
göstәrәn ulduz olmuşdur (11).
* AMEA A.A.Bakıxanov adına Tarix İnstitutunun direktor müavini,
dosent
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Belә tarixi şәxsiyyәtlәrdәn, korifeylәrdәn biri dә Şah İs
mayıldır. Hәqiqi alimlәr, nüfuzlu tarixçilәr üçün Şah İsmayıl
böyük dövlәt xadimi vә istedadlı sәrkәrdә olaraq qalır. Azәrbay
canlıların şüurunda isә Şah İsmayıl Azәrbaycan torpaqlarını bir
lәşdirmiş, mәrkәzlәşdirilmiş Azәrbaycan dövlәtini yaratmış
şәxsiyyәtdir.
Şah İsmayıl Sәfәvinin şәxsiyyәtindәn söhbәt düşәndә
hәmvәtәnlәrimizin әksәriyyәti çox vaxt onun bioqrafiyasını vә
şiәliyi dövlәt ideologiyası sәviyyәsinә çatdırmaqla bağlı fәaliyyә
tini xatırlatmaqla kifayәtlәnir, bu addımın siyasi mәqsәdlәrini
açıqlamırlar. Lakin Şah İsmayılın böyük irsi qarşısında bu dәlillәr
çox sönükdür, çünki bunlar onun öz xalqı qarşısındakı böyük xid
mәtlәrini göstәrmәyә qabil deyildir (11).
Sәfәvi xanәdanını yaradan ilk Ərdәbil şeyxlәri – şiәlik
ideyasını ortaya atarkәn bu ideyanın sırf dini örtüyü altında daha
geniş vә hәtta müәyyәn mәnada tamam başqa niyyәtlәr gizlәnirdi.
Tarixi köklәri ilә şiәlik mәğlub olmuşların, mәzlumların ruhuna
yaxın olduğu üçün geniş kütlәlәri özünә cәlb etmişdi (2, 44).
Böyük tәsir gücünә malik olan şiәlik ideyası ilә daha sıx
bağlanmaq mәqsәdilә Ərdәbil şeyxlәri öz әcdadlarını şiәlәrin ilk
imamı Əli(ә) ilә vә onun hәyat yoldaşı, Mәhәmmәd peyğәm
bәrin(sa) qızı Fatimә ilә bağlayır, İmam Musa Kazımın(ә) nәs
lindәn olduqlarını iddia edirdilәr. Şiәliyin bir mәzhәb kimi qәbul
olunması yalnız sırf dini mәqsәd daşımırdı, dini ünsürlәrlә bәrabәr
daha geniş niyyәtlә bağlı idi. Bu niyyәt sünni mәzhәbinә mәnsub
olan müsәlman dövlәtlәri arasında onlardan mәfkurәsi vә ide
ologiyası ilә kәskin fәrqlәnәn yeni bir dövlәt yaratmaq idi. Əgәr
Sәfәvi şeyxlәri mәhdud şiә fanatiklәri olsaydılar Şeyx Cüneyd
Ağqoyunlu padşahı sünni Hәsәn şah Bayandurlunun bacısı
Xәdicә bәyimlә, onun oğlu Şeyx Heydәr dayısı Hәsәn şah Bayan
durlunun qızı Alәmşah bәyimlә evlәnmәzdi (2, 4445).
Sәfәviliyin Azәrbaycanın mәnәvi mühitinә gәtirdiyi mübariz
lik, döyüşkәnlik vә mәnәvi zәnginlik mahiyyәtini dәrk etmәk, hәm
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dә Qızılbaşlığın mahiyyәtini dәrk etmәkdir. Unutmaq olmaz ki,
“Azәrbaycan nәinki sufi cәrәyanlarının cәmlәşdiyi әrazi olmuş,
eyni zamanda bәşәr elminә sufi sistemindә özünәmәxsusluğu ilә
seçilәn “Xürrәmilik”, ”Hürufilik”, “Sәfәviyyә”, “Xәlvәtiyyә”
kimi tәriqәtlәri bәxş etmişdir. Bu tәriqәtlәr içәrisindә xüsusi
olaraq seçilmiş “Sәfәviyyә”nin özülündә yaranan “Qızılbaşlıq”
hәrbisiyasidini doktrinanın hesabına sufilәrin rәhbәrlik etdiyi
bir dövlәt qurulmuşdur. Tarixdә hәr bir siyasi mübarizә müәyyәn
ideologiyaya әsaslandığı üçün bütün “qalib gәlmәk elmi”nin so
nunda ideoloji mahiyyәt әsas yer tutur. Bütün bunlar onu göstәrir
ki, hәr bir mübarizә ideoloji gücdәn asılıdır. Bu gücü mәnәvi qay
naq kimi dә tәsәvvür etmәk olar. Əslindә, Şah İsmayılın tarixi
yükünü mәnәvi qaynaq müәyyәnlәşdirmişdi. Tәsadüfi deyil ki,
bütün tarixi qaynaqlar gücü Şah İsmayılın özündә yox, onun
әsaslandığı, mәnәvi güc aldığı Sәfәviyyә tәriqәtindә görürdü.
Şeyx Cüneydin vә Şeyx Heydәrin siyasi maraqları şübhәsiz
ki, dini maraqlarından üstün idi. Şübhә yoxdur ki, hәr iki şeyx
Azәrbaycanı öz hakimiyyәtlәri altında birlәşdirmәk istәyirdilәr
vә bu mәqsәdlәrinә çatmaq üçün şiәlikdәn ideoloji silah kimi is
tifadә edirdilәr (13,207; 4,99,184).
Orta әsr Azәrbaycan tarixşünaslığının görkәmli nümayәndәsi
İsgәndәr bәy Münşi şöhrәt vә qüdrәt zirvәsinә qalxan Şeyx Hey
dәr oğlu İsmayıl haqqında yazır: “İsmayıl azyaşlı olsa da, fәhm
vә fәrasәtdә, ağıl vә bilikdә elә tәәccüblü bir әlamәti vardı ki, ilk
baxışda dünyanı idarә etmәk bacarığı onun mübarәk çöhrәsindәn
görünür, işıqlı alnından ilahi nur saçılırdı... Ali mәiyyәtin mülaz
imlәri xilafәt çәmәninin bәzәyi olan o yeniyetmәni gözәl etiqad
zülalı ilә bәslәyirdilәr, qeybdәn ilham alaraq, onu yüksәk şahlıq
ünvanı ilә adlandırırdılar vә azyaşlı olmasına baxmayaraq, mәtin
әqidә vә iradә ilә onu mürşidikamil vә şah deyә çağırırdılar”
(12,7879).
İsmayıl Sәfәvi 12 yaşında olarkәn Sәfәvi әmirlәrinin vә digәr
türk tayfalarının dәstәyi ilә öz әcdadlarının başladığı mübarizә
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yoluna qәdәm qoymuşdur. Onun tәrәfdarlarının çıxışı 1499cu
ildә baş vermişdir. Əvvәlki çıxışlardan fәrqli olaraq, bu dәfә
hәrәkat qısa müddәtdә Azәrbaycanın hüdudlarından kәnara
yayıldı. Sәfәvilәrin ilk çıxışlarının mәqsәdi yalnız Azәrbaycanı
birlәşdirmәk idisә, İsmayıl Sәfәvi vә onun tәrәfdarları bәzi başqa
ölkәlәri dә әhatә edәcәk böyük dövlәt yaratmağı qәrara almışdılar.
Ağqoyunlu vә Şirvanşah qoşunları ilә üç qanlı, lakin müzәffәr
döyüşdәn sonra, 1501ci ildә İsmayıl Sәfәvi Tәbrizә daxil olmuş,
özünü Azәrbaycanın hökmdarı elan etmişdir. Yeni vә eyni za
manda, Azәrbaycan tarixindә ilk mәrkәzlәşdirilmiş dövlәt –
Sәfәvilәr dövlәti vә ya bәzi mәnbәlәrdә deyildiyi kimi, Qızılbaşlar
dövlәti yaradıldı. Bundan sonra Şah İsmayılın nәhәng imperiya
yaratmağa yönәlmiş aktiv siyasi, hәrbi vә ideoloji fәaliyyәti
başlanır. Bu fәaliyyәt cәsarәtli işlәrlә, çoxsaylı risklәr, qurbanlar,
mәğlubiyyәtlәr vә qәlәbәlәrlә müşayiәt olunurdu (11).
Sәfәvi dövlәtinin yaranmasında әsas amil hәmin dövlәti
quranların türk olması, hәmin dövlәtin tarixi Azәrbaycan tor
paqlarında meydana gәlmәsi vә buradakı insanların “Qızılbaşlığ”a
sadiq olmalarıydı.
Şah İsmayılın ortaya çıxması vә Qızılbaş dövlәtini yaratması
ilә Anadolu türkmanları öz soylarından, inancından bir öndәrә
sahib olmuş vә onu bir xilaskar hesab edәrәk ona sıx bağlanmışlar.
Dünya tarixindә bir liderә bu dәrәcә bağlılıq örnәyi yoxdur.
Faruq Sümer Şah İsmayıl haqqında yazır: “...Şah İsmayılın
müridlәrinin ölüm daxil olmaqla hәr cür fәdakarlığa sevәsevә
qatlanmaları, siyasi durumun uyğun olması bir hәqiqәt olmaqla
bәrabәr, 13 yaşında hәr tәrәfdә şiddәtli etiraz ilә qarşılana bilәcәk
bir mәzhәbi tәmsil edәn dövlәt qurması onun doğrudan da böyük
şәxsiyyәt olduğunu göstәrmәyә kifayәt edir. O, çox cәsur vә inti
zam sevәr bir şәxsiyyәt olduğu kimi, eyni zamanda tәşkilatçı vә
tәhsilli hökmdar idi. Tәbriz meydanında bәylәri ilә birlikdә ox
atarkәn, ozanlar qopuz çalaraq onun igidliyini öyәn nәğmәlәr
söylәyirdilәr” (16,41).
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Orta әsrlәrdә xalqımızın dövlәtçilik tarixindә Sәfәvilәr im
periyası onun rәhbәrliyi altında әn yüksәk mәrhәlә kimi әvvәlki
vә sonrakı Azәrbaycan dövlәtlәri zәncirindә yalnız bir halqa ol
muşdur. Bu siyasi qurumlar birbirini әvәz etmәklә vә çoxәsrlik
Azәrbaycan dövlәtçiliyinin әsasını formalaşdırmaqla Azәrbay
canın türk tayfalarını birlәşdirmiş, dövlәt quruculuğu әnәnәlәrini,
idarәçilik vәrdişlәrini, qonşu xalqlar haqqında biliklәri vә infor
masiyanı, onlarla ünsiyyәt mexanizmlәrini, hakimiyyәtin çox vaxt
atadan oğula verilmәsi tәcrübәsini növbәti nәsillәrә ötürmüşlәr
(11).
İ.P.Petruşevski Şah İsmayıl haqqında danışarkәn onun
istedadlı sәrkәrdә olmasını vәcdlә vurğulayır: “Müasirlәrinin
ümumi fikrinә görә, o, hәrbi istedada malik idi. Tarixçi Xondәmir
İsmayılın hәrb dühasını xüsusi tәriflәyir. Tarixçi Hәsәn Rumlu
qeyd edir ki, İsmayıl öz hәyatı boyu beş böyük savaş aparmışdır:
1500cü ildә Cabani yaxınlığında Şirvanşah Fәrrux Yәsarla, 1501
ci ildә Şәrurda Ağqoyunlu Əlvәnd ilә, 1503cü ildә Almabulağı
yaxınlığında Sultan Murad Ağqoyunlu ilә, 1510cu ildә Mәrv
yaxınlığında özbәk xanı Mәhәmmәd Şeybani ilә vә 1514cü ildә
Çaldıranda I Sultan Sәlim ilә. Bu beş döyüşdәn ilk dördü İs
mayılın parlaq qәlәbәsi vә onun düşmәnlәrinin tamamilә dar
madağın edilmәsi ilә nәticәlәnmişdir. Yalnız sonuncu savaşda
İsmayıl, ondan asılı olmayan sәbәblәr üzündәn uduzmuş, lakin
son nәticәdә düşmәni geri çәkilmәyә mәcbur edә bilmişdi”
(14,242; 11).
Azәrbaycan Sәfәvilәr dövlәtinin vә Şah İsmayılın tarixinin
gözәl bilicisi O.Ə.Əfәndiyev çoxsaylı mәnbәlәrә әsaslanaraq
yazır: “Sәfәvilәr dövlәtinin tarixi Azәrbaycan xalqının tarixi ilә,
onun sonrakı etnik konsolidasiyası ilә qırılmaz surәtdә bağlıdır.
Azәrbaycanın cәnub vә şimal vilayәtlәrinin Sәfәvilәr dövlәtinin
vahid, nisbәtәn mәrkәzlәşdirilmiş hüdudları daxilindә bir
lәşdirilmәsi bu vilayәtlәrin keçmişә nisbәtәn daha sıx siyasi, iqti
sadi, mәdәni vә etnik inteqrasiyasına zәmin yaratmışdı. Onilliklәr
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boyu davam etmiş feodal pәrakәndәliyindәn sonra Azәrbaycan
XVI әsrdә yenidәn özünün dövlәt bütövlüyünü әldә etmiş, iqti
sadiyyat vә mәdәniyyәt sahәsindә müәyyәn tәrәqqiyә nail ol
muşdu” (7,6; 11).
İlk mәnbәlәrdә Sәfәvilәr dövlәtinin banisinә aid edilәn
çoxsaylı mülahizәlәr onun türklәrlә vә Azәrbaycanla ayrılmaz
әlaqәsini birbaşa göstәrir. Şübhәsiz, belә faktlardan әn mәşhuru
vә inandırıcısı İsmayıl Sәfәvinin Şirvandakı Gülüstan qalası
mühasirәyә alınan vaxt dediyi sözlәrdir. İsmayıl, atası Şeyx Hey
dәrin qatili, Şirvanşah Fәrrux Yәsar üzәrindә qәlәbәdәn sonra öz
düşmәninin qüvvәlәrini tamamilә darmadağın etmәk üçün onların
sığındığı Gülüstan qalasını mühasirәyә almışdı. İsgәndәr bәy
Münşi yazır ki, İsmayıl Şirvanın әn әlçatmaz istehkamlarından
biri olan Gülüstan qalasının mühasirәsi uzandığı üçün böyük
әmirlәri yanına çağırıb dedi: “Sizә Gülüstan qalası lazımdır, yoxsa
Azәrbaycan taxtı?”. Müqәddәs Sәfәvi xanәdanının etiqad sahi
blәri, Azәrbaycan taxtı”, cavabını verdilәr (12,83).
Bu tarixi mükalimә bir neçә cәhәtdәn әhәmiyyәtlidir: әvvәla
ona görә ki, İsmayılı erkәn yaşlarından hәrbi yürüşlәrә sövq edәn
ehtirasın nәdәn – intiqam hissindәnmi, şiә tәәssübündәnmi tәkan
almasından asılı olmayaraq, bu mәqamda o ali mәqsәdini mәhz
yeni, qüdrәtli dövlәt qurmaqda görürdü. İkincisi, İsmayıl bu
dövlәti Azәrbaycan dövlәti kimi dәrk vә bәyan edirdi. Üçüncüsü,
әgәr 1499cu ildә yeddi müridi ilә Gilandan Ərdәbilә hәrәkәt edәn
İsmayıl hәlә tәrbiyәçilәrinin, mәslәhәtçilәrinin tәhrikiylә, tәsiriylә
hәrәkәt edirdisә  Gülüstan qalasının altında o, artıq öz әyanları
vә әmirlәri qarşısında möhtәşәm tarixi mәqsәd qoyan müstәqil
şәxsiyyәtdir (2,48).
Hәmin tarixi mәqsәdi hәyata keçirmәk üçün İsmayıl 1501ci
ildә Ağqoyunlu Əlvәnd üzәrindә qәlәbәdәn sonra Tәbrizә daxil
olaraq özünü şah elan etdi. Şeyx Heydәrin çata bilmәdiyi mәqsәdә
oğlu İsmayıl nail oldu, Azәrbaycan torpağının böyük bir qismi
vahid Qızılbaş dövlәtindә birlәşdirildi.
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Mәhz bu yeni yaranmış dövlәtin qüdrәtindәn qorxuya
düşmüş qonşu hökmdarlar öz hәsәdlәrini, tәlaşlarını, düşmәnçi
liklәrini dini şüarlarla meydana atdılar. “İslamı sarsıdan”, Avropa
kafirlәrindәn dә tәhlükәli bәla saydıqları qızılbaşlara qarşı fitva
verir, cihada çağırırdılar. Buna baxmayaraq, “şiә bayrağı altında
inkişaf edәn Sәfәvilәr hәrәkatının mәqsәdi Azәrbaycanı siyasi
cәhәtdәn birlәşdirmәk idi” ki, qısa müddәt әrzindә buna nail ol
undu. Şah İsmayılın ilk dövrlәrdә yalnız Azәrbaycan torpaqlarını
әhatә edәn dövlәti sonrakı mәrhәlәdә öz müridlәrinin arzularına
әmәl edәrәk bir sıra başqa әrazilәri dә öz dövlәtinin tәrkibinә daxil
etdi (13,228).
Orta әsrlәr Şәrqinin böyük bilicisi B.N.Zaxoder Sәfәvilәr
dövlәtinin yaranmasında Azәrbaycanın rolu mövzusuna toxunaraq
yazırdı: “Sosialiqtisadi inkişafın nisbәtәn yüksәk pillәsindә olan
Azәrbaycan XVI әsrin әvvәlindә Cәnubi Qafqaz vә İran
әrazisindә yaranmış geniş dövlәtin özәyini tәşkil edirdi. Bu
dövlәtә çoxlu tayfa vә xalqlar daxil idi, lakin orada uzun müddәt
Azәrbaycan feodalları üstünlük tәşkil edir, ilk Sәfәvilәr onların
hәrbi gücünә arxalanırdı” (18,558; 11).
Şah İsmayıl zәfәrdәnzәfәrә gedirdi vә ta Çaldıran döyüşünә
qәdәr mәğlubiyyәt nә olduğunu bilmirdi. O, müzәffәr, xoşbәxt
iqballı, gәncliyinә baxmayaraq siyasi müdrikliyә malik bir şah
idi. Şah İsmayıl Şәrq cәmiyyәtinin vә İslam dininin bütün zid
diyyәtlәrini öz varlığında yaşadan bir şәxsiyyәt idi. Onun siyasi
fәaliyyәtindә dözümsüzlük vә amansızlıq mәqamları da var. Lakin
atasını, qardaşını öldürәrәk taxttaca sahib olan Sultan Sәlim, Sul
tan Mahmud xanı beş körpә oğlu ilә birlikdә qәtlә yetirәn Şeybani
xanla müqayisәdә Şah İsmayılın siyasi vә insani ömür yolu tәmiz,
nәcib vә lәkәsizdir (2,54).
Şah İsmayıl yalnız alimәnsәblәrlә deyil, rәiyyәtlә rәftarında
da mülayim vә әdalәtli idi. O, hәtta hәrbi yürüşlәr zamanı әsgәr
lәrinin dinc әhalini incitmәsinә belә imkan vermirdi vә әhalidәn
alınan әrzağın xәrcini ödәyirdi (14,244).
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Xalqımızın görkәmli dövlәt xadimi Şah İsmayıl ana dilinә
hörmәt edir vә bu dildә yazan şairlәri, ozanları sevir, onları hi
mayә edirdi. Elә buna görә dә, dilinә, vәtәninә bağlı el şairlәri,
aşıqları da onu sevir vә onun doğma dilinә, xalqına bağlılığını
әsәrlәrindә tәrәnnüm edirdilәr. Onlardan Şah İsmayılla eyni
dövrdә yaşamış vә onu özünün “mürşidi kamili” adlandıran Dirili
Qurbaninin “Şah Xәtai” gәraylısında “Qoy var olsun türkizәban,
Şah Xәtai, Şah Xәtai misraları” (10,53), onunla eyni dövrdә
yaşamış Tüfeylinin Şah İsmayıla xitabәn “Qılmazam, vallahi,
türkitacidarım tәrkini” (4,311) demәsi Şah İsmayılın kimliyinin
bәlli aynası olub, doğma türk dilinә sevgisinin dә parlaq tәza
hürüdür (1).
Şah İsmayıl Azәrbaycan Türk dilindә tәkcә gözәl şeirlәrin,
mükәmmәl әdәbi abidә olan “Dәhnamә” (“On mәktub”) poe
masının müәllifi deyildi. O, hәm dә dövlәt fәrmanları imzalayır
vә belәliklә, Azәrbaycan dilini dövlәt müstәvisinә, siyasi
müstәviyә keçirmiş olurdu. Aldığı tәrbiyәyә vә maraqlarına görә
İsmayıl qızılbaş tayfaları vә köçәri әyanları ilә sıx bağlı idi. O,
yaxşı tәhsil görmüşdü, şair vә alimlәrә himayәdarlıq edirdi. Xәtai
tәxәllüsü götürmüş İsmayıl öz vaxtının tanınmış şairi idi, özündәn
sonra şeirlәr toplusu (divan) qoyub getmişdir. Diqqәtәlayiq cәhәt
hәm dә odur ki, şair olan vә özündәn sonra divan qoyub getmiş
Osmanlı sultanı I Sәlim yalnız fars dilindә yazdığı halda, İsmayıl
Azәrbaycan dilindә yazırdı. Tәkcә bu fakt bәzi Qәrbi Avropa
tәdqiqatçılarının İsmayılı fars vәtәnpәrvәri kimi qәlәmә vermәk
cәhdlәrinin nә qәdәr cәfәng olduğunu göstәrir. Azәrbaycan dili
İsmayılın ana dili idi, onun vә ailәsinin әsas dayağı Azәrbaycan
köçәrilәri idi, onun sarayında azәrbaycanca danışırdılar (14,242
243).
Şah İsmayıl bacarıqlı sәrkәrdә, hәrbi strateq idi. Ömrünün
lap erkәn çağlarından qazandığı zәfәrlәr – onun özündә dә, qoşun
başçılarında da, qızılbaş döyüşçülәrindә dә bir növ arxayınlıq
ruhu, basılmazlıq, yenilmәzlik inamı yaratmışdı. Şah İsmayıl Şәrq
88

tarixindә görkәmli sәrkәrdә vә dövlәt xadimi kimi tanınırdısa,
Azәrbaycan klassik poeziyası xәzinәsindә Xәtai tәxәllüslü şair
kimi dә şәrәfli yeri vardır. Heç dә tәsadüfi deyil ki, Şah İsmayıl
Xәtai indiyәdәk yeddi böyük әlәvi şairindәn biri sayılır.
Ana dilinә qayğı vә mәhәbbәtlә yanaşmağın vacibliyi İs
mayılın vәsiyyәtindә dә әksini tapmışdır: “Mәn hәmişә doğma
torpağın bir parçasını qızıldan, ana dilinin bir sözünü lәl
cavahirdәn üstün tutmuşam. Qısa ömrümdә sizin üçün nә bac
ardım, elәdim. Əldә qılınc qәlәbәlәr qazanaraq, parçalanmış
Vәtәni birlәşdirmәyә çalışdım” (9,2; 11).
Belәliklә, Şah İsmayıl Xәtainin öz xalqı qarşısında xidmәtlәri
hәm dә ondan ibarәtdir ki, o, Azәrbaycan milli mәdәniyyәtinin
inkişafı üçün әlverişli şәrait yaratmışdır, onun hakimiyyәtdә
olduğu illәr ölkәnin orta әsrlәr tarixindә tәrәqqi baxımından әn
önәmli dövr sayılır. O, tәkcә ana dilindә yaradan şairlәri, Azәr
baycan alimlәrini, incәsәnәt xadimlәrini tәşviq etmirdi, hәm dә
bütövlükdә incәsәnәtin, elmin inkişafına himayәdarlıq edirdi.
Onun sәylәri sayәsindә Azәrbaycan dili nәinki fars dilinin güclü
tәsirindәn qurtardı, hәm dә sonrakı yüzilliklәr boyu onu üstәlәdi.
Azәrbaycan şairlәrinin başqa dillәrdә yazıbyaratması әnәnәsinә
birdәfәlik son qoyuldu. Müasirlәrinin dediyinә görә, Şәrq mini
atür sәnәtinin inkişafının әn parlaq zirvәlәrindәn biri mәhz hәmin
dövrә tәsadüf edir. Elm, sәnәt xiridarı olan Xәtainin sarayında
yaradıcılıq üçün әlverişli şәraitdә, diqqәt, qayğı, hörmәtlә әhatә
olunmuş mühitdә böyük rәssam Behzad, habelә bir çox digәr
istedadlı heykәltәraş, xәttat, musiqiçi yaşayırdı. Hәtta mәşum
Çaldıran döyüşü әrәfәsindә belә Şah İsmayıl ilk növbәdә,
istedadlı rәssam vә alimlәrә qayğı göstәrir, onları tәhlükәsiz yerdә
gizlәtmәyi, qorumağı әmr edirdi (11).
Yeri gәlmişkәn onu da qeyd edәk ki, Şәrq miniatür sәnәtinin
әn parlaq çağlarından biri Sәfәvilәr dövrü olmuş, neçәneçә
istedadlı nәqqaş, xәttat, musiqiçi, şair, alim Xәtai sarayında
yaşayıb yaratmışdılar.
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Şah İsmayılın bütün fәaliyyәti kimi, dini dözümlülüyü (xü
susәn dә ölkәnin daxilindә olan xristianlara münasibәtdә), elәcә
dә Avropanın xristian ölkәlәri ilә geniş diplomatik әlaqәlәr qur
ması onu sülhün, firavanlığın, ölkәsinin tәrәqqisinin qeydinә
qalan müdrik hökmdar vә düşmәn dövlәtlәrә qarşı mübarizәdә
etibarlı müttәfiqlәr axtarıb tapan böyük diplomat kimi sә
ciyyәlәndirir.
Sәfәvilәr dövlәtinin daha bir sәciyyәvi xüsusiyyәti dövlәtçilik
әnәnәlәrinin, elәcә dә tolerantlığın, çoxmәdәniyyәtli, çoxmillәtli
dövlәt әnәnәlәrinin varisliyidir. Sәfәvi imperiyasında yaşayan
xalqların dillәri bu günә qәdәr qorunub saxlanmışdır vә eynilә in
cәsәnәt vә memarlıq abidәlәri kimi tarixi mirasdır.
Şah İsmayılın Azәrbaycan dövlәtçiliyi qarşısındakı әn böyük
xidmәtlәrindәn biri dә öz dövrü üçün xarici siyasәt mexanizm
lәrini formalaşdırmasıdır. Qüdrәtli imperiya yaradan Şah İsmayıl
hәm dә Qәrbi Avropada Papalıq, Fransa, İspaniya, Venesiya,
Genuya vә s. dövlәtlәrlә sәmәrәli qarşılıqlı münasibәtlәrin
möhkәm bünövrәsini qurmuşdu (11).
Sәfәvilәr dövlәti yarandığı gündәn qısa müddәt әrzindә bütün
Yaxın vә Orta Şәrqdә qüdrәtli hәrbisiyasi amilә çevrilmişdi. Özü
dә xalqın obrazı vә siyasәtin mahiyyәti mövcud geosiyasi real
lıqlar vә digәr ölkәlәrlә münasibәtlәrin xarakteri ilә müәyyәn ol
unurdu. Şah İsmayılın yaratdığı Azәrbaycan dövlәtçiliyi
Azәrbaycan türklәrinin dünyagörüşünün tәkamülünә, o cümlәdәn
özözünü vә etnosiyasi mәkanın formalaşmasında rolunu yenidәn
qiymәtlәndirmәyә kömәk etmişdi. Bu, Şah İsmayılın müasir
lәrinә, elәcә dә gәlәcәk nәsillәrә hәm dövlәt suverenliyi vә
müstәqilliyini, hәm dә ideoloji suverenlik vә müstәqilliyi
möhkәmlәtmәk uğrunda mübarizәnin zәruriliyini dәrk etmәyә
imkan yaratmışdı. Onun dövründә Azәrbaycan türklәrinin baxış,
tәsәvvür, dәyәr, birlik sistemi, maraq prioritetlәri formalaşmağa
başlamışdı. Azәrbaycan tәkcә müstәqil dövlәt deyildi, hәm dә orta
әsrlәr dünyasının sosiomәdәni vә mәdәni strukturunun müstәqil
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subyekti idi (11).
Qızılbaş hәrәkatı öz sıralarına tәrәfdarlar cәlb etmәk mәqsәdi
ilә әhalinin böyük әksәriyyәti tәrәfindәn razılıqla qarşılanan
ideyadan istifadә etmişdir. O vaxt şiәlik әhalinin yoxsul tәbәqәlәri
arasında yayılmışdı. İ.P.Petruşevski yazır ki, “Belә vәziyyәtdә Şah
İsmayıl bir sıra ölkәlәri öz hüdudlarına daxil edәn böyük şiә mәm
lәkәti yaratmağa çalışan ardıcıllarının istәyini dәstәklәmәk
mәcburiyyәtindә qalırdı” (14,288). Şah İsmayıl Xәtai Azәrbay
can tarixindә ilk dәfә olaraq azәrbaycanlıların bütün sәviyyәlәrdә
(Azәrbaycan dilinin dövlәt müәssisәlәri vә hәrbi işdә tәtbiqi dә
daxil olmaqla) üstün yer tutduğunu tәsdiq edәn dövlәt yaratmışdı.
Azәrbaycan hәr zaman öz dini dözümlülüyü vә tolerantlığı
ilә seçilsә dә, bu keyfiyyәtlәr rәsmi siyasәt qismindә hәrtәrәfli
tәzahürünü yalnız Şah İsmayılın hakimiyyәtdә olduğu illәrdә tap
mışdı. Mәhz vahid siyasi mәkana mәnsubluğun dәrk edilmәsinin
insanlarda әminamanlıq vә öz ölkәsinә inam hissi doğurması
dövlәtin tәhlükәsizliyi vә sabitliyi üçün son dәrәcә vacib idi.
Şah İsmayıl şiәliyi rәsmi dövlәt dini etsә dә, bu dinin hi
mayәsindә olan, daha doğrusu şiәlikdәn başlanğıc alıb yayılan ba
tiniyyә, hürufilik, nöqtәvizm, әxilik kimi fikri axınları qızğın
rәğbәtlә qarşılamış vә bәdii yaradıcılığında da bu ideyaları tәrәn
nüm etmişdir. “Hürufi ideyaları da Sәfәvi dövlәtinin himayәsindә
sәrbәst inkişafa imkan tapmışdı. XVI әsrdә hürufi şairlәri, tәriqәt
üzvlәrinin hamısı Sәfәvilәr dövlәti әtrafında mәrkәzlәşir vә şiә
liklә uyuşmağa çalışırdılar... Ortodoksal İslam dininә nisbәtәn sәr
bәst olan şiәlik, bütün tәriqәtlәrin rәğbәtini qazanmışdı” (3,175).
Şah İsmayıl Xәtai dövrünü Türk dünyasının qızıl dövrü ad
landırmaq olar. Mәhz Şah Xәtai şәxsiyyәtinin әzәmәti ilә türk
xalq tәsәvvüfü, türk ürfani mәnәviyyatı bu günә qәdәr dә görün
mәmiş bir kulminasiya nöqtәsinә çatdı. Daha mütәsәvvif vә ari
flәrlә mücadilә edәrәk, saray әxlaqına qarşı çıxaraq, xalqın öz
dilindә, öz ruhunda ilahi hәqiqәtlәri bәyan etmәyә gәrәk yox idi.
Bu proses sarayın özündәn başladı. Şah özü ana dilindә, heca
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vәznindә şeirlәr yazmağa başladı. Özü saz çaldı, Haqqın hikmәt
vә ürfan sirlәrini öz sadә vә şirin dilindә bütün xalqa әzbәrlәtdirdi.
O, istәsәydi, klassik üslubda, fars dilindә әzәmәtli divan bağlaya
bilәrdi. Öz sәlәflәri kimi, o da dәrin tәsәvvüf terminlәri, sufi isti
lahları ilә dolu qәsidә vә mәsnәvilәr yazardı. Lakin o, bunu et
mәdi. O sübut etdi ki, İlahi hikmәtlәrin әn dәrinlәrini, әn
qәlizlәrini sadә xalqın dilindә çox gözәl bir şәkildә ifadә etmәk
olar. O, bunu şәxsәn özü etdi vә belәliklә dә çoxlarına qolqanad
verәrәk, ilham qaynağı oldu. Bu, çox möhtәşәm bir vәziyyәtdir,
analoqu olmayan bir tarixi dövrdür. Hәqiqәtәn dә tarix buna
bәnzәrini bir daha görmәdi (15).
Sәfәviliyin vә Şah Xәtainin özünün mәhz sufi dünyagörüşünә
sahib olması danılmaz bir hәqiqәtdir. Şah Xәtai ortodoksal dini
anlayışda haram bilinәn saza, musiqiyә dәrindәn bağlı idi. O,
sarayında dәrvişlәrә xüsusi hücrәlәr ayırır, zikr vә başqa rituallar
üçün tәkyәlәr saxlayırdı. Ümumiyyәtlә, türklәrdә mәzhәbçilikdәn
daha çox tәriqәtçiliyin – tәsәvvüfün geniş rәğbәt qazanması danıl
maz bir faktdır. Bәli, Sәfәvilәr imperiyası dini dövlәt deyildi. Za
hirdә şәriәt ülәması dövlәt işlәrindә müәyyәn qәdәr iştirak etsә
dә, bu dövlәtin әsasını mәhz ürfani dәyәrlәrә sahib olan tәsәvvüf
ideologiyası tәşkil edirdi (15).
Şah İsmayıl qızılbaşlığın vahid ideologiyasını yaratdı. Bu
ideologiya bütün Azәrbaycan türklәrini o vaxt üçün öz әtrafında
uğurla birlәşdirdi vә onlara nәhәng әrazidә siyasi dominant sta
tusunu әldә saxlamağa imkan verdi.
Azәrbaycan xalqının Şah İsmayılla tәkcә böyük dövlәt
xadimi kimi deyil, hәm dә cәsur, istedadlı sәrkәrdә, yüksәk
mәnәvi keyfiyyәtlәri hәtta o vaxtlar Azәrbaycana gәlәn Qәrb
diplomatlarında da heyranlıq doğuran şәxsiyyәt kimi fәxr etmәyә
tam haqqı vardır. Biz onun sәrkәrdә istedadı sayәsindә yaranmış
tarixi dövlәtin varislәriyik, elә bir dövlәtin ki, sonralar әrazisindә
bır sıra dövlәtlәr yaranmışdır vә indi dә mövcuddur.
Venesiya diplomatı G.M.Anciolello onun haqqında yazırdı:
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“Şah İsmayıl yaraşıqlı, gözәl simalı, olduqca cәlbedicidir. Orta
boyu, çevik vücudu, güclü vә enli çiyinlәri vardır; solaxaydır.
Saçları sarışındır: qızılbaş adәtinә uyğun olaraq yalnız bığ
saxlayır, saqqalını qırxır. Gәnc yaşlarında qoçaqlığına vә cәsarәt
inә görә hәr kәsi heyrәtlәndirirdi, qızılbaş әmirlәri arasında hamı
dan güclüdür. Ox atma yarışlarında hәdәfdәki on almadan
yeddisini vururdu” (8,88; 14,243).
Venesiyalı tacir özünün Şah İsmayılla Tәbrizdәki görüşünü
belә xatırlayır: "İndi onun 31 yaşı var. Ortaboylu, olduqca gözәl
vә mәrd bir kişidir. Saqqalını qırxır, bığ saxlayır. Solaxay olsa da
bütün әmirlәrdәn güclüdür. Oxatma mәşqlәri zamanı adәtәn
musiqi çaldırır. Rәqsi çox sevir vә rәqqasәlәr oynarkәn ayaqlarını
yerә döyәrәk, İsmayıla hәsr olunan mahnılar da oxuyurlar. O, hәr
gün әmirlәrlә oxatma yarışları keçirmәk üçün meydana çıxır vә
hәmişә dә günün qaliblәrinә mükafatlar verir. Bu yarışlar vaxtı
onun şәrәfinә çalıboxuyur, rәqs edirlәr. Bu sufi öz tәbәәlәri, xü
susilә dә әsgәrlәr tәrәfindәn Allah kimi sevilir vә pәrәstiş olunur.
Onun әsgәrlәrindәn bir çoxu döyüşә yalın әllә  dәbilqә vә zireh
siz girirlәr, onlar әmindirlәr ki, İsmayıl onları döyüşdәn salamat
çıxaracaq" (17,206207).
İ.P.Petruşevski bu sübutları ümumilәşdirәrәk, Şah İsmayılın
çox gözәl portretini yaradır. O yazır: “I Şah İsmayıl Xәtainin
şәxsiyyәti müasirlәri tәrәfindәn müxtәlif cür qiymәtlәndirilirdi.
Siyasi vә dini meylindәn asılı olaraq, bәzilәri onun haqqında
şövqlә danışır, digәrlәri isә ona qatı nifrәt bәslәyirdilәr. Belә
şәraitdә müasirlәri tәrәfindәn İsmayıla qarşı qәrәzsiz münasibәt
gözlәmәk, belә bir münasibәtә rast gәlmәk çәtindir. Lakin müasir
lәri onun hәrbi istedadının etiraf olunmasında yekdildirlәr. Tarixçi
Xondәmir İsmayılın hәrbi dühasını xüsusilә şişirdir… Şah İs
mayılın böyük dövlәt tәşkil etmәk uğrunda fәaliyyәti vә mülki
idarәçilәri seçmәk bacarığı onun böyük siyasi xadim olduğunu
göstәrir” (14,242).
Bicәn “TarixiŞah İsmayıl Sәfәvi” salnamәsindә Şah İs
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mayılın tarixi şәxsiyyәti haqqında yazır: “O hәzrәt (Şah İsmayıl
 T.N.) hәyat vә sәltәnәti zamanında rәiyyәt vә әlaltılarla әdalәt
vә şәfqәtlә rәftar edirdi. Onun qorxusundan heç kәs xalqın üzünә
zülm qapılarını aça bilmәzdi. Ömrü 38 il, hakimiyyәti isә 24 il
çәkdi. O hәzrәt, döyüş meydanında xәncәr vuran aslana, kef mә
clisindә isә incilәr yağdıran buluda bәnzәyirdi. Sәxavәtinin
çoxluğundan onun nәzәrindә yüksәk әyarlı qızıl ilә qiymәtsiz daş
arasında fәrq yox idi. Ali hümmәt sahibi olduğundan dünyanın
sәrvәti belә onun bir günlük bәxşişinә çatmazdı. Buna görә dә o
şәhriyarın xәzinәsi çox vaxt boş idi. Ov etmәyi çox sevәrdi. Əmr
etmişdi ki, kim şir xәbәrini gәtirsә, ona yәhәrli at, pәlәng xәbәrini
gәtirәnә isә yәhәrsiz at verilsin. O hәzrәt elm vә fәzilәt sahiblәrini
hәr cәhәtdәn himayә edirdi vә çox gözәl şeirlәr yazırdı. Türkcә
vә farsca divanları var. O zamanın әksәr şairlәri bu şәhriyarın
şәrәfinә çoxlu qәsidәlәr yazmışdır” (6,26).
Şah İsmayıl Xәtai tarixin әn sәrt dönәmlәrindә әqidәsinә, in
amına, tarixi kökünә sadiq qüdrәt sahibi vә zamanın böyük hök
mdarlarından biri olmuşdur. Sözün vә sәnәtin ucalığında mәnәvi
gücünә güvәnәrәk dayanan böyük qüdrәt sahibi Şah İsmayıl Xәtai
hәm dә böyük dövlәt xadimi vә qüdrәtli sәrkәrdә kimi 500 ildәn
çoxdur ki, öz qalibiyyәtinin tәntәnәsi üzәrindә dayanaraq
gәlәcәyin insanlarını salamlayır.
Şah İsmayıl Xәtai az yaşamasına, vaxtının çoxunu dövlәt
işlәrinә sәrf etmәsinә baxmayaraq, zәngin vә çoxcәhәtli bir irs
yaratmışdır. O, hәm әruz, hәm dә heca vәznindә, hәm epik, hәm
dә lirik janrlarda qәlәmini işlәtmiş, yaddaqalan, nümunә, örnәk
ola bilәn әsәrlәri ilә Azәrbaycan әdәbiyyatını zәnginlәşdirmişdir.
Onun sәmimi, ürәkdәn qopub gәlәn, zamanın qarşıya qoyduğu
tәlәblәrә cavab kimi meydana çıxan poeziyası çox vaxt siyasiic
timai fәaliyyәti ilә birlәşmişdir. Bu poeziya gah qılıncla bәrabәr
döyüş meydanlarına getmiş, gah müdrik el ağsaqqallarının, tәriqәt
şeyxinin öyüdlәrinә çevrilmiş, gah da dünyaya vә insana mәhәb
bәtlә dolu bir qәlbin tәrcümanı olmuşdur. Bu poeziya qәhrәman
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lığa, gözәlliyә, mәnәvi saflığa mәhәbbәtlә, şәrә, eybәcәrliyә,
әqidәsizliyә, dönüklüyә, sәdaqәtsizliyә, cılızlığa nifrәtlә doludur.
Bu poeziya, hәr şeydәn әvvәl, mәnәvi azadlığı tәsdiq edir. Din vә
şәriәtin mәnәvi әsarәtini bu poeziya qәbul etmir.
Şah İsmayıl mәğrur, azad fikirli, öz qüdrәtinә inanan bir
sәrkәrdә, hәqiqәt yolundan zәrrә qәdәr kәnara çıxmayan nәcib
insan idi. O, milli mәnliyimizin qürur vә şәrәf tağı kimi xalqımız
qarşısında özünün tarixi missiyasını şәrәflә yerinә yetirәrәk Azәr
baycanımıza, dövlәtçilik irsimizә, şanlı tariximizә öz adını әbәdi
yazdıraraq, millәtinin, dövlәtinin vә ana dilinin dünya vәtәn
daşlığını beş yüz il әvvәl tәsdiq etdirmişdir. O, bunu nәyin ba
hasına vә necә etdisә, tarix üçün elә dә böyük әhәmiyyәti yoxdur.
Dәyәri olan odur ki, bu gün onun vәtәndaşlıq qazandırdığı Azәr
baycan dövlәti, Azәrbaycan dili vә Azәrbaycan xalqı vardır.
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Görkәmli hәrbisiyasi xadim
Nadir şah Əfşarın Azәrbaycan
dövlәtçiliyi tarixindә
roluna dair
Hacı Hәsәnov*
Yaşı beş min ilә çatan Azәrbaycan dövlәtçiliyinin tarixindә
Arattadan ta bu günә qәdәr bu dövlәtçiliyin qurulması, möhkәm
lәndirilmәsi vә inkişaf etdirilmәsindә silinmәz izlәr qoymuş neçә
neçә görkәmli şәxsiyyәtlәr olmuşdur. Vәtәnә vә xalqa xidmәt etmiş
bu görkәmli simaların fәxarәt siyahısında Nadir şah Əfşarın çox
lәyaqәtli bir yeri vardır.
Hәlә ilk Sәfәvi şahlarının dövründә Azәrbaycandan – Qarabağ
dan Xorasana köçürülmüş Azәrbaycan türk Əfşar tayfasının Qırxlı
nәslindәn çıxmış Nadirin şәxsiyyәti vә rolu indiyә qәdәr müxtәlif
elmi vә qeyrielmi dairәlәrdә qızğın mübahisәlәrin obyekti,
mövzusu olaraq qalmaqdadır. Nadir şah XVIII әsrin Makedoniyalı
İskәndәri, Vәtәnin vә xalqın xilaskarıdır, yoxsa tiran, talançı vә is
tilaçıdır?
Nadir İmanqulu oğlu Əfşar o qәdәr dә uzun ömür sürmәmişdir.
O, 1688ci ilin sonlarında Xorasanın Dәrәgöz adlı yaşayış mәn
* AMEA A.A.Bakıxanov adına Tarix İnstitutunun şöbә müdiri, tarix
üzrә fәlsәfә doktoru
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tәqәsindә sadә bir ailәdә dünyaya göz açmış, 1747ci ilin ortalarında
Xabuşanda (Xorasan) suiqәsd nәticәsindә qәtlә yetirilmişdir (bax:
4; 12). O zaman Nadir şahın cәmisi 58 yaşı var idi. Nadirin
fәaliyyәtә başladığı bu illәrdә Azәrbaycan Sәfәvilәr xaqanlığı әn
ağır günlәrini yaşayırdı.
Son dәrәcә siyasilәşdirilmiş, qeyrihәyati marksistleninçi ide
oloji pәrçimlәrә «qablaşdırılmış» sovet tarixşünaslığının yüngül әli
ilә sovet tarixşünaslıq mәktәbinin şinelindәn çıxmış müәlliflәrin әk
sәriyyәti, elәcә dә bәzi qonşu ölkәlәrin çağdaş müәlliflәri bu gün dә
Nadir Əfşarı getdiyi yollar boyu kәsdirdiyi başlardan hündür tәpәlәr
düzәltdirәn, camaatı qorxutmaq üçün onlara batmanbatman
çıxarılmış göz göndәrәn tiran vә işğalçı, doğma balası Rzaqulu
Mirzәyә belә rәhm etmәyәn nainsaf ata kimi qәlәmә vermәkdәdirlәr.
Uca Tanrıya şükürlәr olsun ki, Azәrbaycanın dövlәt müstәqil
liyini yenidәn bәrpa etdiyi indiki dövrün yaratdığı әlverişli şәrait
hәm Vәtәn tariximizin, hәm dә hәmsәrhәd ölkәlәrin tarixinin bir
sıra taleyüklü mәsәlәlәrinә yenidәn baxmaq, onları tarixi gerçәkliyә
müvafiq olaraq dәyәrlәndirmәk imkanları yaratmışdır. Mәhz belә
şәraitdә tarix elmimizin bir çox nümayәndәlәri bu görkәmli hәrbi
siyasi xadimin şәxsiyyәti vә fәaliyyәtini tamamilә başqa cür 
әdalәtlә qiymәtlәndirirlәr.
Nadir Əfşarın tarix sәhnәsinә çıxdığı dövrün sosialiqtisadi vә
hәrbi siyasi durumu son dәrәcә gәrgin idi. Mәlum olduğu kimi, hәlә
XVII әsrin sonlarından etibarәn әsası I Şah İsmayıl (15011524)
tәrәfindәn qoyulmuş, zamanzaman Mavәraünnәhrdәn Anadoluya,
Qafqazlardan Hind okeanınadәk geniş әrazilәri әhatә etmiş
möhtәşәm Azәrbaycan Sәfәvilәr dövlәti (15011736) son dәrәcә
çәtin bir dövr yaşayırdı (bax: 3). Ağır maliyyә böhranı (әsasәn dә
sikkә zәrbi üçün qiymәtli metalların qıtlığı), mәrkәzi hakimiyyәtin
zәiflәmәsi, yerli hakimlәrin özbaşınalıqları, şah Sultan Hüseynin
uzaqgörmәyәn vә fәrsiz siyasәti ağır nәticәlәrә gәtirib çıxarmışdır.
Dövlәt intizamı vә nәzarәtinin, habelә mәrkәzi dövlәt strukturlarının
zәiflәmәsi şәraitindә bütün ölkәdә hakimiyyәt әleyhinә üsyanlar çox
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geniş vә kütlәvi xarakter almışdı. Sәfәvilәr iqtisadi, siyasi, özәlliklә
ordu sarıdan elә bir duruma düşmüşdülәr ki, bütün imperiyanı fәth
etmәk üçün kiçik bir hәmlә yetәrli idi. Sultan Hüseynin şah olmasına
baxmayaraq ölkәsinin hәr oymağında bir bәy ağalıq edirdi. Çox te
zliklә, XVIII әsrin lap әvvәllәrindә әfqan tayfaları üsyan qaldıraraq
Sәfәvi mәmurlarını Əfqanıstandan sıxışdırıb çıxardılar, az sonra
Sәfәvilәr dövlәtinin içәrilәrinә soxulub uzunmüddәtli mühasirәdәn
sonra sәltәnәtin paytaxtı İsfahan şәhәrini әlә keçirdilәr. Şah vә onun
demәk olar ki, bütün ailә üzvlәri әfqan qiyamçıları tәrәfindәn edam
olundu, sağ qalmış yeganә şahzadә Tәhmasib Mirzә isә heç bir
hәrbisiyasi dәstәyә malik olmadığından gizlәnmәk vә kәnardan
kömәk axtarmaq zorunda qaldı (bax: 9; 10; 11).
Belә bir şәraitdә çoxdan bәri zәngin vә strateji cәhәtdәn çox
böyük әhәmiyyәtә malik Azәrbaycan torpaqlarında gözü olan
Rusiya vә Osmanlı imperiyaları xeyli fәallaşdı. Hәlә Sultan
Hüseynin sağlığında Volınskinin sәfarәt adı altında gizlәnәrәk әs
lindә casusluq edәn heyәtinin topladığı geniş mәlumatlara әsaslanan
I Pyotrun (16821725) işğalçı rus qoşunları 17221723cü illәrdә
Azәrbaycanın Dәrbәnddәn Gilana qәdәr Xәzәrsahili torpaqlarını
qәsb etdi. Osmanlı sarayı isә 1724cü ilin yayında Peterburq
hökumәtinin nümayәndәlәri ilә İstanbulda xüsusi müqavilә imza
layıb Sәfәvilәrin Cәnubi Qafqaz, o cümlәdәn Azәrbaycan tor
paqlarını nüfuz dairәlәrinә böldükdәn dәrhal sonra, 17241725ci
illәrdә Azәrbaycanın digәr torpaqlarını işğal etmәyә, Qәrbi İrana
soxulmağa nail olmuşdur (bax: 1; 2; 3; 6).
1725ci ildә Sәfәvilәrin durumu bundan ibarәt idi: әfqan xanı
Əşrәf xan Sәfәvilәrin güney vә orta bölgәlәrini, Osmanlılar Hәmә
dandan Tiflisәdәk geniş torpaqları, ruslar isә Xәzәrboyu oymaqları
tutmuşdular. Yalnız Mazandaran oymağı şahzadә Tәhmasibin әlindә
qalmışdı.
Belәliklә, iki yüz ildәn çox yaşı olan Sәfәvilәr dövlәtinin taleyi
tükdәn asılı qaldı, dövlәtin әrazisinin çox böyük әksәriyyәti әfqanlar,
Rusiya vә Osmanlılar tәrәfindәn işğal olundu. Mәhz Vәtәn üçün çox
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ağır olan belә bir şәraitdә gәnc Nadir hәrbisiyasi sәhnәyә çıxır. O,
Tәbәristan oymağının Astarabad şәhәrindә olan yeni Sәfәvi hökm
darı II Tәhmasibin (17221732) qulluğuna girәrәk, әfqanları әzib
1726cı ildә Mazandaran vә Xorasan üzәrindә Sәfәvilәrin nәzarәtini
bәrpa edir. Əfqanlar vә osmanlıların birlәşmiş qüvvәlәrini dar
madağın edәrәk İsfahanı azad edir, paytaxtı vә taxttacı Tәhmasibә
qaytarır. Nadir xan tezliklә әfqan qiyamçılarını tamamilә әzәrәk
Əfqanıstanı büsbütün Sәfәvilәrә qaytarır (bax: 3; 7; 8).
1730cu ildәn etibarәn Nadir xan bilavasitә Osmanlı
işğalçılarına qarşı mübarizәyә başlayaraq bir neçә böyük qәlәbә
qazanır. Lakin yeni әfqan üsyanları, habelә Nadirin qәlәbәlәri vә
günügündәn artan şöhrәtindәn әndişәlәnәn II Tәhmasibin mә
suliyyәtsiz, düşünülmәmiş hәrәkәtlәri az qala Azәrbaycan vә digәr
Sәfәvi torpaqlarını Osmanlı vә rus әsarәtindәn azad etmәk işini
pozacaqdı. Lakin çox operativ şәkildә vәziyyәtә nәzarәti yenidәn öz
әlinә alan Nadir xan Osmanlı tәrәfi ilә imzaladığı Kirmanşah
müqavilәsi (16 yanvar 1732ci il) üzrә xeyli torpaqları Osmanlılar
dan tәmizlәyәrәk çox tezliklә Rusiyanı Rәşt (21 yanvar 1732ci il)
vә bir qәdәr sonra Gәncә (1735ci il mart) müqavilәlәrini imzala
mağa mәcbur etdi. Bu son müqavilәlәrdәn birincisinә әsasәn Rusiya
әvvәlcә Kürdәn cәnubdakı, Gәncә müqavilәsinә әsasәn isә Dәrbәnd
dәn Kürün mәnsәbinәdәk olan Xәzәrsahili Azәrbaycan torpaqlarını
әsl sahibinә qaytarmalı olur. 17351736cı illәrdә osmanlılar vaxtilә
işğal etdiklәri bütün Sәfәvi torpaqlarından qovulurlar (bax: 3; 9;
10).
Sadә azәrbaycanlı türk ailәsindәn çıxmış bu sәrkәrdә qısa müd
dәt әrzindә nәinki öz Vәtәnini müdaxilәçilәrdәn tәmizlәdi, hәm dә
Sәfәvi sәltәnәtinin keçmiş sәrhәdlәrini bәrpa etdi, bәzi yerlәrdә hәtta
onu xeyli genişlәndirdi.
Taxttacın varisi Abbas xәstәlәnib ölәndәn sonra Nadir Azәr
baycanda  Muğan düzündә, әski Türk yasalarına uyğun olaraq
1736cı ilin fevralında qurultay çağırdı. Burada toplaşanlar bәylәr
bәyilәr, xanlar, döyüşçülәr onu şah seçdilәr.
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Bundan sonra Nadir şah döyüşçülәriylә ağlasığmaz bir yürüşә
böyük Hindistanı tutmağa yollandı. Nadir şah ölkәlәri alaala
Qәndәhar vә Pişәvәri keçib, Attok vә Cәlum çaylarını adlayıb 1738
ci ildә Lahoru tutdu, sonra isә Moğol Türk xaqanı Mәhәmmәdi Kar
naladı ağır yenilgiyә uğradıb Dehliyә gәldi. 1739cu ildә Dehlini
aldı.
Çürümәkdә olan Sәfәvilәr sülalәsinin süqutundan sonra o,
hakimiyyәti öz әlinә alaraq Əfşarların şәrqdә Böyük Moğollardan
qәrbdә Qarsadәk, şimalda Dәrbәnddәn güneydә Hind okeanınadәk
uzanan möhtәşәm Azәrbaycan imperiyasını yaratdı. İnzibatiәrazi
islahatı keçirәn, bәylәrbәyiliklәr sistemini lәğv edәn, yerli hakim
lәrin әlayağını ciddi şәkildә yığışdıran Nadir şah (17361747) çox
ciddi intizamla köklәnmiş ciddi bir dövlәt qura bilmişdi. O, ulusunu
üç illik vergidәn azad etdi. Ölkәsini Dәmirqapı Dәrbәnd, Xorasan
vә Şiraz paytaxt olmaqla üç bәylәrbәyliyә böldü. Ölkәnin yönәldim
inә başlıca olaraq hәrbi öyüdçülәr  mollabaşılar vә qazisgәrlәr cav
abdeh idilәr.
Azәrbaycan türkünün bayrağını Dehli üzәrindә dalğalandır
mağa nail olmuş bu istedadlı Azәrbaycan sәrkәrdәsi bütün müsәl
man şәrqinin, Türkİslam dünyasının әsl tәәssübkeşi kimi İslamın
iki әsas tәriqәti – şiәlik vә sünnilik arasında ayrılıq vә tәfriqәnin dә
aradan qaldırılması istiqamәtindә müәyyәn addımlar atmışdır.
Bunun üçün Nadir şah çox böyük cәhdlәr göstәrdi. O, İslam dax
ilindәki nifaqı aradan qaldırmaq üçün Cәfәrilik mәzhәbinә üstünlük
verdi. Osmanlı sultanı I Mahmuda mәktub yazaraq buna dәstәk ver
mәsini istәdi, lakin tәәssüf ki, sultan Osmanlıdakı mühafizәkar din
xadimlәrindәn ehtiyat edәrәk buna razı olmadı. O, sultandan
Cәfәriliyin tanınmasını, Mәkkәdә bu mәzhәbin nümayәndәlәri üçün
ibadәt yerinin tәsis edilmәsini tәlәb edirdi. [bax: 13] Hәmin dövrdә
hәm Osmanlı, hәm dә Əfşar imperiyası öz qüdrәtlәrinin zirvәsindәy
dilәr. Birisinin sәrhәddi Belqrada, digәrinin sәrhәddi Çinә çatırdı.
Lakin aralarında mәzhәb mәsәlәsindә anlaşma әldә edә bilmәmәlәri
gәlәcәk üçün çox böyük fәsadlar qoydu. Zatәn illәrlә mәzhәb
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fәrqliliyinә görә yüz minlәrlә insanın qanı tökülmüş, qüdrәtli türk
müsәlman imperiyaları birbirilәrinә çox zәrbәlәr vurmuşdular. Əlә
düşәn fürsәti dәyәrlәndirә bilmәmәk bu qovğaların davamına sәbәb
oldu. Amma Nadir şahın belә bir tәklif irәli sürmәsi, din daxili
barışdırıcılıq etmәsi hәmin dövr üçün, elәcә dә bu dövr üçün dә çox
böyük bir addım sayıla bilәr.
Yağılar açıq savaşın anlamsızlığını görüb niyyәtlәrini gizli
gerçәklәşdirmәyә başladılar. Bunun üçün satqın da tapıldı. Şahın
özәl alayının başçısı Saleh bәy Əfşarı әlә aldılar. Nadir şah Seystana,
ayaqlanmanı yatırmağa gedәrkәn 1747ci il iyunun 20dә Xorasanın
Xabuşan oymağının Xoşab Obasında yataqda, yuxuda ikәn alçaq
casına öldürüldü. Bununla Türklәrin gәlәcәk uğursuzluqlarının,
acılarının özülü qoyuldu.
Əlbәttә ki, onun siyasәti bütün orta әsr Şәrq vә Qәrb tiranlarına
mәxsus sәciyyәvi xüsusiyyәtlәrdәn xali deyildi. Lakin düşünürük
ki, istәnilәn siyasi, hәrbisiyasi xadimin tarixdәki rolu vә yeri heç
dә onun bu vә ya digәr şәxsi keyfiyyәtlәri ilә deyil, hәrbisiyasi
fәaliyyәtinin konkret nәticәlәri ilә müәyyәnlәşdirilir. Azәrbaycan
qәhrәmanı Böyük Nadir şahın belә fәaliyyәtinin başlıca yekunları
isә bunlar idi:
 o, Vәtәnini vә dövlәtini yadelli işğalçılardan azad etdi;
 öz dövlәtinin keçmiş sәrhәdlәrini bәrpa etdi, onları bir qәdәr
dә genişlәndirdi;
 Əfşarların möhtәşәm Azәrbaycan imperiyasını qurdu;
 İslam dinindә mәzhәblәr arasındakı birliyә töhfә vermәk üçün
cәsarәtli addımlar atdı vә s.
Qalan parametrlәrә gәldikdә isә XVIII әsrin bu böyük vә
möhtәşәm Döyüşçüsü vә Hökmdarını XXI әsrin әvvәllәrinin mövqe
vә dәyәrlәrindәn qiymәtlәndirmәk olmaz.
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Azәrbaycan maarifçilik
irsindә ŞәrqQәrb
mәdәniyyәtlәrinin sintezi vә
Azәrbaycançılıq problemlәri
Sәrdar Mahmudov*
Giriş
Azәrbaycanı fәrqli mәdәniyyәtlәrin tolerant birgә yaşayışı di
yarına çevirәn bir çox ciddi faktorlar mövcuddur. Bunlardan biri
dә Azәrbaycanın sintez mәdәniyyәtә sahib olmasıdır ki, onun da
kökü ölkәmizin geopolitik mövqeyindә vә qәdim İpәk yolu
üzәrindә yerlәşmәsi ilә yanaşı, çoxsaylı xalqlarla uzunmüddәtli
qonşuluq әlaqәlәrinә malikliyi, türk toplumlarının әhatә dairәsindә
yerlәşmәsi vә insanlığın qәdim yaşayış mәskәnlәrindәn biri ol
masındadır. Azәrbaycançılığın sintez ideya, mәdәniyyәtimizin
polimәnşәli olması isә bu tәbii vә tarixi zәrurәtin nәticәsidir.
İlk mәrәhәlәdә XIX әsrin әvvәlәrindә yaşayıbyaratmış mar
rifçilәrimizin demәk olar ki, hamısı әsәrlәrindә bu vә ya digәr şәk
ildә ŞәrqQәrb ideyalarının sintezi probleminә müraciәt etmiş,
daha doğrusu bu sintez amilini inkişafa gәtirib çıxara bilәcәk
ideyalarının  “Avropadan әxz etmә” ilә milli dәyәrlәrin bütövlüyü
kimi ifadә etmişlәr. H.Zәrdabi ilә başlayan ikinci, yәni ictimai
* AMEA Fәlsәfә vә Hüquq İnstitutunun әmәkdaşı
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tәbliğ mәrhәlәsindә, daha çox publisistik yaradıcılıq nümunәlәri
geniş yayılmışdır.
Ə.Hüseynzadә vә Ə.Topçubaşov ilә başalayan üçüncü
dönәmdә isә ictimaisiyası xarakter alan Azәrbaycan maarifçilik
cәrәyanı daha üst inkişaf pillәsinә qalxmışdır. Hәmçinin, bu dönәm
H.Z.Tağıyevin simasında milli burjuaziyanın güclәndiyi bir dövr
idi.
Üçüncü dönәmin hәlә davam etmәsinә ictimai ehtiyac duyul
duğu vaxtlarda maarifçiliyin siyasi mәrhәlәsi meydana gәlir ki,
bunu da şәrti olaraq M.Ə. Rәsulzadәnin fәaliyyәti vә ictimaisiyasi
yaradıçılığının meydana gәldiyi dövrdәn başladığını söylәyә
bilәrik. Bu dönәm isә bütövlükdә dünyanın inkişaf tempinә mü
vafiq olaraq dәyişmәkdә olan rus imperiyasının әyalәt
cәmiyyәtlәrindә millidemokratik fikrin inkişafı vә yerli sәnaye in
frastrukturlarının meydana çıxması vә inkişafı ilә müşayәt olunur.
Bütün bu dönәmlәrdә tәzahür edәn sintez vә azәrbaycançılıq
mәsәlәlәri öz kuliminasiya nöqtәsinә mәhz nәzәri problemlәrin
nisbәtәn tam hәll olunduğu 19051907ci illәrdәn sonra çatdı vә
praktik mәrhәlәyә keçdi (5, 223240). Yarım әsrdәn çox davam
edәn, son 10 illiyindә isә yetkin azәrbaycançılıq mәfkurәsinә
çevrilmiş maarifçilik prosesinin tәbliğ vә tәtbiqedilmә mәrhәlәsi
qalibiyyәtlә nәticәlәndi vә 1918ci ildә müstәqil demokratik Azәr
baycan Cümhuriyyәtinin yaradılması ilә növbәti mәrhәlәsinә
qәdәm qoydu ki, onun da tәtbiqi mәhz siyasi müstәqil dövlәt vә
milli azadlıq tәlәb edirdi. Azәrbaycançılıq ideyasında milli dövlәt
konsepsiyası vә Azәrbaycan xalqının millimәdәni inkişafı kon
sepsiyası çox böyük әhәmiyyәtә malikdir (15, 191). Belәliklә, XX
әsrin әvvәlindә azәrbaycançılıq başlıca milli ideya oldu.
Tarixi köklər
Mәdәni sintez mövcud dәyәrlәrin sadәcә mexaniki birlәşmәsi
deyil, uzun bir dövr әrzindә ayrıayrı fәrqli elementlәrin konsoli
dasiya olunaraq yeni bir dәyәr formasında meydana çıxmasıdır.
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Azәrbaycan milli dünyagörüşündә ŞәrqQәrb ideyalarının sin
tezindәn bәhs edәrkәn qeyd etmәk lazımdır ki, istәr mәdәnifәlsәfi,
istәrsә dә mәnәvisosial sferada onun izlәri açıqaydın görün
mәkdәdir. Azәrbaycan maarifçilәrinin irsindә ŞәrqQәrb
ideyalarının sintezi vә Azәrbaycançılıq problemlәrindәn bәhs
edәrkәn, bu amillәri öz әsәrlәrindә әks etdirmәsinin inkişaf
mәrhәlәlәri vә hәmin ideyaları problem kimi irәli sürmәlәri
baxımından qruplaşdırmaq vacibdir. “Maarifçilik feodalizm әley
hinә ilk dәfә Qәrbi Avropa ölkәlәrindә vә sonra Şәrq ölkәlәrindә
vә Rusiyada meydana çıxmışdır. O, Şәrqdә bilavasitә Qәrb
mütәfәkkirlәrinin ideyalarının tәsiri ilә әmәlә gәlib formalaşmış
vә ümumdünya hadisәsinә çevrilmişdir. Maarifçilik Qәrblә birbaşa
tәmasda, daha doğrusu, Qәrbin müstәmlәkәsi, yaxud yarım
müstәmlәkәsi olan Şәrq regionlarına erkәn nüfuz edә bilmişdir.
Vaxtilә bәşәr mәdәniyyәti tarixinin parlaq sәhifәlәrinin yarandığı
Azәrbaycanda xurafatın vә cәhalәtin inkarı olaraq maarifçiliyin
özünә yer tapması tәbii idi” (27). Bir çox 19cu әsr mütәfәkkirlәri
fәrqindә ol(ma)salar da Azәrbaycançılığı vә onun elementlәrini,
oxşar cәhәtlәrimizi, bizә qarşı ayrıseçkiliyi bәdii baxımdan
işlәmiş vә ictimai fikir olaraq inkişaf etdirmişlәr.
XX әsrin başlanğıcında artıq maarifçilәrimiz tәrәfindәn
dünyaya mәhz Azәrbaycan adı ilә tanıdılmış indiki Azәrbaycan
Respublikasında vә indiki İran İslam Respublikasının tәrkibindә
olan Azәrbaycan vilayәtlәrindә yaşamış cәmiyyәtlәr, b.e.ә. IXVII
әsrlәrdәn başlayaraq, b.enın VIVII әsrlәrә qәdәr davam etmiş
ümumtürk mәdәniyyәtinin, VII әsrdәn XIX әsrin ortalarınadәk
İslam dininin tәsiri ilә formalaşmış bir ümümxalq dünyagörüşünün
әhatә dairәsindә olmuşdur. “Dil vә mәdәniyyәtlәrinin ümumiliyi,
tarixi müqәddәratlarının birbirinә yaxınlığı, tәsәrrüfat vә mәişәt
tәrzinin oxşarlığı  bütün bunların dәrk edilmәsi türk xalqlarının
etnik süurunun әsasını tәşkil etmiş, bu da müsәlmançılıq süuru ilә
xeyli dәrәcәdә çulğalaşmışdır. Kapitalist münasibәtlәrinin
tәşәkkülü vә inkişafı prosesindә bu hiss tәdricәn burjua dövrünün
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milli şüuruna çevrilmişdir” (15, 5). Bu çulğalaşmaya Qәrb vә rus
cәmiyyәti vasitәsilә ötürülәn mәdәni dәyәrlәr dә tәdricәn әlavә
edilmiş, nәticәdә müasir sintez mәdәniyyәti yaranmışdır.
Bildiyimiz kimi, milli şüur üstün mәdәniyyәt tipidir vә digәr
növ mәdәniyyәtlәrin artıq formalaşmış halının konsolidasiyasın
dan, әhatә dairәsindәki yad mәdәniyyәtlәrlә münasibәtdә meydan
çıxan bir vәtәnә, xalqa mәnsubluğu ortaya qoyan (bizdә azәrbay
cançılıq) sintez mәdәniyyәt tipidir. Bu amil özünü hәm dә hәr şey
dәn әvvәl fәlsәfi dünyagörüşdә göstәrir. “Şamanizm, Zәrdüştilik,
qәdim yunan, xristian vә İslam mәdәni bölgәlәrinin fәlsәfi
әnәnәlәrini özündә sintezlәşdirәrәk inkişaf etdirәn VIIX әsrlәr
Azәrbaycan fәlsәfәsi XI–XIII әsrlәrdә hәm Azәrbaycan
mәdәniyyәtinin intibahına, hәm dә bütövlükdә İslam bölgәsi
mәnәvi mәdәniyyәtinin, o cümlәdәn fәlsәfәsinin intibahına zәmin
yaradan qaynaqlardan olmuş vә sonrakı dövrlәrdә bu
mәdәniyyәtlәrin fәal üzvi hissәsi kimi tanınmaqda davam et
mişdir” (32).
Müasir mәdәniyyәtimiz kulturoloji fenomen kimi Qәrb vә
Şәrq dәyәrlәrindәn süzülüb gәlmişdir. Azәrbaycan milli
dünyagörüşündә Şәrq vә Qәrb dәyәrlәrinin sintezinin dә ilk
işartılarını Şeyx Nizami Gәncәvinin (11411209) yaradıcılığındakı
dinimәnәvi vә humanist ideyalar hәmin dövrün Şәrq vә Qәrb
dünyasının – xristian dünyagörüşünün, klassik Roma hüququ vә
demokratiyasının, İslam intibahı dövrünün bütün müsbәt
әnәnәlәrini özündә birlәşdirәrәk, sintez edәrәk әks etdirir. Qәdim
Azәrbaycan, Şәrq vә yunan fәlsәfәsindәn qaynaqlanan vә onların
özünәmәxsus sintezini әks etdirәn Nizami “Xәmsә”sindә ontoloji
aspektdә panteizm yönümlü idealizm, qnoseologiyada rasional
izmlә irrasionalizmin sintezi, sosial vә etik görüşlәrdә şәxsiyyәti
vә cәmiyyәti kamilliyә aparan zahiri vә batini yolların tәsviri
ehtiva olunmuşdur (32). “İskәndәrnamә”ni mütaliә edәrkәn
“mәlum olur ki, şair qәdim yunan fәlsәfәsi vә elmi ilә mükәmmәl
tanış olmuş, hәmin fәlsәfәni mәnimsәyib yeni fikirlәr vә müd
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dәalar şәklindә әks etdirmişdir” (16, 47). Azәrbaycan mәdәniyyәti
ikiqat sintezdir  desәk, elmitarixi baxımdan sәhv etmәrik. Çünki,
bu mәdәniyyәtin formalaşmasında iştirak edәn milli vә ictimai
dәyәrlәrin әsas qayәsini etnomilli amillәr tәşkil etsә dә, bildiyimiz
kimi İslam intibahı dönәmindә mәşhur mütәfәkkirlәr qәdim yunan
sivilizasiyasının әn mükәmmәl әsәrlәrini tәrcümә edәrәk oxumuş,
yazdıqları әsәrlәrdә bilavasitә onlara istinad etmişlәr. Mәsәlәn,
Fәrabi–ikinci müәllim, Platon vә Aristoteli, Nizami isә onu mü
tailiә etmişdi. “Fәrabi Arisotelin “Ruh haqqında traktat”ını yüz
dәfә, “Tәbii harmoniya” әsәrini qırx dәfә, “Ritorika”nı isә iki yüz
dәfә oxumuşdu. Fәrabinin “Fәzilәtli şәhәr әhlinin baxışları”
әsәrindә tәsvir etdiyi utopik bir dünya, Nizaminin “İsgәndәr
namә”sindә әks olunmuşdur” (16, 174175). İslam intibahı
dövrünün tanınmış nümayәndәlәri olan Nәsiminin, Mövlanәnin,
Füzulinin, Şәms Tәbrizinin irsini xatırlamağımız kifayәtdir ki, sin
tezin mәhz hәmin dövrlәrdәn başladığını vә әslindә hürufilik vә
sufilik şәklindә Azәrbaycan modeli olaraq tәtbiq edildiyini an
layaq. Tәtbiq edilmә obyekti isә Azәrbaycan әrazisi vә cәmiyyәti
olmuş Azәrbaycançılıq amilinin inkişafında bu mәnada mühüm
rol oynamışdır.
Bu mәrhәlәdә artıq fundamental, inkişaf etmiş sintez özünü
gösrәrmәkdәdir. M. C. Ruminin (12071273) vә Şәms Tәbrizinin
“Gәl, gәl, nә olursan ol yenә gәl, istәr mәcusi, istәr bütә tapınan
ol yenә gәl, bizim dәrgahımız ümidsizlik deyildir”, deyimi ilә
razılaşmasında görürük. Tәsadüfi deyildir ki, “ümumiyyәtlә Rumi
sadәcә İslam alimlәrinin fikirlәri, ideyaları, dünyagörüşlәriylә
deyil, eyni zamanda digәr filosofların da yaradıcılığıyla tanış ol
muşdur. ... O, sanki öz әsәrlәrindә Qәrb vә Şәrq filosoflarının fikir
lәrindәn ibarәt bir sintez ortaya qoymağa çalışmışdır. Buna görә
dә onu Qәrbdә “Şәrq renessansının banisi” adlandırırlar” (29).
“Qәdim vә Orta әsrlәrdә Azәrbaycanda vahid әrazi hissi, maddi
mәişәt şәraitinin ümumiliyi, xarici dövlәtlәrә qarşı birlikdә
mübarizә, dil vә qan qohumluğu, soykökünün eyniliyi, mәnәvi
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mәdәniyyәt sahәsindә oxşar cәhәtlәr, iqtisadisiyasi vә coğrafi bir
lik vә buna oxşar ideyalar zәminindә formalaşmış müәyyәn xü
susiyyәtlәr olmuşdu” (22, 29).
Xalqın böyük mütәfәkkirlәrinin, dövlәt adamlarının, ictimai
xadimlәrinin fәaliyyәtindә Azәrbaycançılıq ideyası müxtәlif sәp
kidә meydana çıxmışdır. Əgәr Y.V.Çәmәnzәminli özü “Tarixi,
coğrafi vә iqtisadi Azәrbaycan” әsәrini yazmaqla bu ideyanı tәsbit
edirdisә, hәmin әsәrindә “hicrәtin altıncı әsrindә Aranda vә sоnra
bütün Azәrbaycanda Atabәylәr dovlәti”nin tәşkilini, onun “Gәncә,
Bakı, Şirvan, Tәbriz, Marağanı” da әhatә etmәsini vә Atabәy
Müzәffәrәddin Özbәyin оn beş il müstәqil Azәrbaycanı idarә еt
mәsini” yazmasıyla bu ad vә ideyanın qәdim tarixә malik
olduğunu bir daha tәsdiqlәyirdi” (8, 157158). Yuxarıda qeyd et
diyimiz mәdәnifәlsәfi dünyagörüş, XVI әsrin ilk onilliklәrindә
dövlәt sәviyyәsindә rәsmi dil olaraq Azәrbaycan (türk) dilinin elan
olunması, milliideoloji dәyәr kimi vәtәnә bağlılığın formalaş
masını vә bütövlükdә azәrbaycançılıq ideyasının meydana
gәlmәsini tәmin etmiş oldu. Ancaq bu dövrdәn sonra mәhz bu
dildә (türk dilinin Azәrbaycan lәhcәsindә) danışanların qәdimdәn
bәri yaşadığı bütün әrazilәr, bölgә, xanlıq vә s. baxımdan müxtәlif
adlarla adlanmasına baxmayaraq bütövlükdә ölkә olaraq Azәrbay
can adlanmağa başladı. Lakin Rus çarlığı vә Qacar dövlәti arasın
dakı müharibәnin nәticәsi olaraq 18121828ci illәr müqavilәlәri
imzalanmış, Azәrbaycanın şimal әrazilәri rus tabeçiliyinә keçmiş,
nәticәdә burada ruslaşdırma aparılmağa başlanmış vә bunun tabe
olmayan әhali arasında effekt vermәsi üçün rustatar mәktәblәri
açılmağa başlamışdır. Hәlә 1830cu illәrdә Qafqaz canişini çara
mәruzәsindә yazırdı ki, müstәmlәkәni idarә etmәk üçün yerli kadr
lar lazımdır. “Milli ideologiyanın (mәhz ideologiya olaraq), hәm
dә azәrbaycançılığın konsepsiya sәviyyәsindә formalaşması milli
mәtbuatın yaranması ilә bağlıdır.
Azәrbaycançılığın formalaşmasında praktik maaarifçilәrin
mühüm rolu olmuşdur. Bu mәrhәlәdә şәxsiyyәt, tәşәbbüs vә öz
109

millәtinin gәlәcәyini düşünmә ideyası önә çıxır. Azәrbaycan vә
vәtәnçiliyin yükü passionar, içindәn gәlәn vәtәnpәrvәrlik hissi ilә
bu yola girәn aparıcı şәxsiyyәtlәrin – dövlәt vә ictimai xadimlәrin
üzәrinә düşür. (Qayıbzadә, Sәlyani, Hacı Zeynalabdin, Ş.Əsәdul
layev vә digәrlәri) (11, 130185). İnkişafın növbәti mәrhәlәsindә
öz mәnafeyini Azәrbaycana bağlılıqda görәn milli burjuaziya vә
xalqın ayrıayrı nümayәndәlәri maarifçilik – o dövr üçün müasir
yeni sayılan xüsusiyyәtlәri әldә etmәk, daha yararlı insan vә kadr
olmaq prosesinә qoşulur, öz övladlarını yetkin insan kimi
yetişdirmәyә can atırdı. Belәliklә, praktik maarifçi tәhsil struk
turları yarandı. Maarifçi cәmiyyәtlәr yaradıldı vә çar Rusiyasından
asılı olmadan kadrlar hazırlanmağa başladı, milli siyasi әdәbiyyat
vә yerli, nisbәtәn suveren idarәçilik orqanları  mәclislәr yarandı
(5, 223240). Nәzәriyyәdәki vә yazılardakı sintez real hәyata tәtbiq
edilmәyә, sintez edilmәsi irәli sürülәn dәyәrlәr, artıq sintez edilmiş
şәkildә tәlim edilmәyә başladı, yeni dünyagörüş olaraq mәhz milli
problemlәrin hәllinә müsbәt tәsir göstәrәcәk Şәrq vә Qәrbin o dövr
üçün әn mütәrәqqi vә uğurlu ideyaları sintez olunmuş halda mey
dana çıxdı.
ŞərqQərb ideyalarının sintezi və Azərbaycançılıq
Müasir Azәrbaycan Respublikasının hüdudları çәrçivәsindә
maarifçilәrin yaşadığı vә fәaliyyәt göstәrdiyi tәqribәn 90 illik
(18281918) bir dönәmdә Azәrbaycan cәmiyyәti çar Rusiyası
tәrәfindәn işğal edilmiş müstәmlәkә cәmiyyәti olmuşdur. 1830cu
illәrdәn başlayan mәdәni vә dini maarifçilik irsindә ŞәrqQәrb
mәdәniyyәtlәrinin sintezinin tәzahürlәri ilә yanaşı Rusiya
üzәrindәn aşılanan Avropa mәdәniyyәtinin tәsirlәri meydana gәlir.
Azәrbaycanda “Əkinçi” qәzetinin “elmiәbdanmı, elmiәdyanmı”
mübahisәlәrindә “üçüncü tәrәf”  әslindә sintez tәrәfdarı olanlar
“İslam vә Avropa kültürünün sintezi ilә mәdәniyyәtә çatmağın
mümkün olacağına inanırdı” (10, 288). Mәhz bu amillәrin
nәticәsindә mәdәni dәyәr kimi formalaşan sintez müxtәlif növlü
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yaradıcılıq nümunәlәrindә bu reallığın tәzahürü kimi özünü göstәr
mәkdәdir. Gerçәk hәyatın aparıcı yerli vә milli amillәrinin müxtәlif
mәdәni dәyәrlәrinin tәsirinә daim mәruz qalması vә bu tәsirin
daşıyıcısına çevrilәn cәmiyyәtin yaradıcı nümayәndәlәri olan milli
mütәfәkkirlәrimizin yaradıcılığında da sintez amili, xüsusilә Şәrq
vә Qәrbin sintezi özünü aydın büruzә verir. 1877ci il "Əkinçi"
qәzetinin nәşrindәn  1920ci il Azәrbaycan Xalq Cümhuriyyәtinin
süqutuna qәdәrki tәqribәn yarım әsr Azәrbaycanda milli oyanışın
vә onun nәzәri tәmәli olan ideologiyanın formalaşma dövrü idi:
“Azәrbaycançılıq qayәsini tarixisiyasi ideya kimi formalaşdıran
 publisistikada “Əkinçi”, bәdii yaradıcılıqda C.Mәmmәdquluzadә
vә M.Ə.Sabir, elmi siyasәtdә M.Ə.Rәsulzadә olmuşdur” (19, 64).
Azәrbaycançılıq ideyasının özünәmәxsusluğu milli mәdәniyyәtin,
dini dünyagörüşü vә tarixi ictimai psixologiyanı özündә birlәşdirir
vә Azәrbaycan әhalisinin әksәriyyәti üçün xarakterik olan ümumi
sintez әlamәtlәrilә sәciyyәlәnir. Bu dövr maarifçiliyi dünyagörüş
xüsusiyyәtlәrinә görә hәmin dövrә qәdәrki Avropa maarifçiliyi vә
Rusiya mәrkәzli praktik tәtbiq modellәri ilә vә demәk olar ki, milli
xüsusiyyәtlәrlә çulğalaşmış şәkildә meydana çıxır. Azәrbaycan
maarifçilәri hesab edirdilәr ki, “mәdәniyyәtlәrin sintezinә nail
olmuş yeni kültürlәr, digәr xalqların qarşısında öz varlığını, üstün
lüyünü daim qoruyub saxlaya bilәr” (10, 291). Maraqlıdır ki, milli
vә ictimai mәsәlәlәrdә fәal olanların demәk olar ki, hamısı Azәr
baycandan kәnarda tәhsil almasına vә ya işlәmәsinә baxmayaraq
(istisnalar xaricindә) azәrbaycançı idilәr. M.Ş.Vazehin, A.A.
Bakıxanovun, M.Kazımbәyin vә onların müasirlәrinin
yaradıcılığının tәsirindәn sonrakı dövrdә maarifçilik sintez prosesi
olaraq tәbii mәcraya düşdü. Azәrbaycanın şimal әrazilәrindә azәr
baycançılıq ideyasının meydana gәlmәsinә, bilavasitә Azәrbaycan
adı ilә adlandırmamasına vә Azәrbaycan (türktatar) dilindә
qәlәmә almamasına baxmayaraq, Bakıxanovun “Gülüstaniİrәm”
әsәri ilә başlandığını iddia etmәk doğru olardı. Çünki, “Gülüstani
İrәm”ә qәdәr Azәrbaycan tarixinә aid yazılmış ümumi bir tarix
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әsәrinә tәsadüf etmirik. Lakin, Azәrbaycan maarifçilәrindәn yalnız
İsmayıl bәy Qurtqaşınlı Rusiya tәrәrfindәn işğal edilәn әrazilәrim
izi Azәrbaycan adlandırır. O, bu hadisәni “DövlәtiAliyiRus”un
Azәrbaycan vilayәtlәrini zәbt etmәsi” (17, 93) adı altında vermәklә
Azәrbaycan anlayışını vilayәtlәrimizin ümumi adı kimi işlәtmiş
vә bu dövrdә müdafiә edilmәli vәtәn anlamında Azәrbaycançılığı
ifadә etmişdir. Əsәrlәrini türk dilindә (Azәrbaycan türkcәsindә)
yazmağı ilә Azәrbaycançılığın әsas qayәlәrindәn biri olan ana
dilini qoruyub saxlamağa vә inkişaf etdirmәyә xidmәt etmәsinә
baxmayaraq, M.F.Axundov torpaqlarımızın işğal edilmәsini “Za
qafqaziya ölkәsinin Rusiyaya ilhaq edilmәsi” (2, 57) adlandırır.
H.Zәrdabi bu işğalı “rus dövlәtinin bizim vilayәti alması” (25, 212)
adlandırmasıyla bu vilayәtin Azәrbaycanın tәrkib hissәsi olduğunu
vә bizә mәxsus olduğunu diqqәtә çatdırmışdır.
Azәrbaycançılıq ideyasının ardıcıl vә mәqsәdyönlü formalaş
ması prosesi elmi әdәbiyyatda XIX әsrdә tәşәkkül tapan vә inkişaf
edәn maarifçilik hәrәkatına aid edilir. M.F.Axundov, H.Zәrdabi,
Ə.Topçubaşov, Ə.Ağaoğlu kimi maarifçi publisistlәrin iştirakıyla
ictimai fikrin meydana gәlmәsi dә bu dövrә tәsadüf edir. Bu şәxslәr
milli şüurun müxtәlif ideya tәmayüllәrinin inkişafında yaxından
iştirak edirdilәr.
Sintez edilmiş yeni bir mәdәniyyәtin vә Azәrbaycançılığın
formalaşmasında M.Ş.Vazehin maarifçilik işindә әsas rolu, әmәli
fәaliyyәti, onun hәlә Gәncәdәykәn "Divanihikmәt" әdәbifәlsәfi
mәclisi vә Tiflisdә 1840cı ildәn sonra bu işini davam etdirmәklә
yanaşı, Azәrbaycan (türktatar) dilini tәdris etmәsi, 1848ci ildә
Gәncәdә müәllim kimi fәaliyyәtinә davam etmәsi vә әn әsası
M.F.Axundov kimi dahinin o dövr üçün mütәrәqqi fikirlәrinin for
malaşmasında bilavasitә müәllim olaraq iştirak etmәsidir.
M.Ş.Vazeh Avropa oxucularına bilavasitә deyil, bir qәrblinin tәr
cümәsindә vә ünvanında tәqdim olunmuşdu. “Lakin hәmin dövrdә
Şәrq ruhunun bilavasitә daşıyıcılarının da Qәrbdә tәhsil alması vә
orada yazıbyaratması bu iki mәdәniyyәtin sintezi üçün әlavә
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imkanlar açmışdır. Lakin XIX әsrin axırlarında böyük vüsәt alan
bu sintez prosesinin ideya tәmәli hәlә әsrin әvvәllәrindә qoyul
muşdu” (33). Tәhsil vә elm sahәsindә isә Mirzә Mәhәmmәd Əli
Kazım bәyin (18021870) “Türktatar dilinin ümumi qram
matikası” adlanan dәrsliyi xüsusi yer tutur. Türk xalqlarının dil
lәrinin qrammatik tәhlilini vermiş Kazım bәy eyni zamanda bu
dillәri öyrәnmәk üçün olduqca asan vә kamil dәrs vәsaiti
yazmışdır. Uzun illәr boyu bu dәrs vәsaitindәn Rusiya vә Avropa
universitetlәrindә türk dillәrini öyrәnmәyә imkan verәn yeganә
dәrs vәsaiti kimi istifadә olunmuşdur” (11, 130185). Bu әsәr eyni
zamanda Azәrbaycanda açılmış rustatar mәktәblәrinin әn çox is
tifadә etdiyi ana dili dәrsliyinә çevrilmişdir.
M.F.Axundovun praktik maarifçilik fәaliyyәti bütövlükdә
onun yaradıcılığı vә “әlifba islahatı” ideyası ilә ölçülmәlidir. Onun
bәdiifәlsәfi yaradıcılığında isә әyani tәrbiyә üsulu olan dra
maturgiyanın әsasını qoyması әn vacib sintez elementi hesab edilә
bilәr. Onun yaradıcılığında sintez ideyasının doğuluşunu isә “Kә
malüddövlә mәktubları” vә “Volterә mәktublar”da görә bilәrik.
“Kәmalüddövlә mәktubları”nda İslam ölkәlәrindә iqtisadi vә
mәdәni tәrәqqi yolunda buxova çevrilәn fanatizmin köklәri
açıqlanmış, xalqı xoşbәxtliyә aparan yollar göstәrilmişdir.
M.F.Axundovun sintezi xaraktercә “Qәrbdәn gәlәn tәsirin
nәticәsi” kimi baxışlarında daha aydın görünür. O, maarifçilik
ideyalarının tәbliğindә "fransız, rus vә başqa Avropa mil
lәtlәrindәn olan müәlliflәri” hәmişә nümunә göstәrmişdir. M.F.Ax
undovun fәlsәfi yaradıcılığının ideya mәnbәyi qabaqcıl Avropa vә
rus fәlsәfәsi vә mәdәniyyәti olmuşdur. Axundov qәdim Yunan fәl
sәfәsinә vә mәdәniyyәtinә dә yaxından bәlәd olmuş vә öz müna
sibәtini bildirmişdir. Onun fikrincә, fәlsәfәnin vәzifәsi kainatda
baş verәn real faktlara әsasәn insan zәkasının rolunu yüksәlt
mәkdәn ibarәtdir.
Bu yanaşmalar müәyyәn dәrәcәdә ictimai şüurda ümumi
vәtәn anlayışı mәnasında Azәrbaycan modelinә keçidi tәmin etdi.
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Tarixicoğrafi baxış, etnikmilli vә әrazi mәnsubiyyәti, ayrıayrı
vilayәtlәrin vә şәhәrlәrin ümumi adı, vahid bir toplumun mәskun
laşdığı әrazinin Azәrbaycan adı altında sintez edilәrәk ifadә
edilmәsi ilә yaranan Azәrbaycan adı Azәrbaycançılıq ideyasının
tәmәlini atmış oldu. A.Bakıxanov “Gülüstaniİrәm” adlı o dövr
üçün fundamental tarix әsәri yaratmaqla tarix şüurunun formalaş
masına xidmәt edәrәk Azәrbaycançılığın әsas qayәlәrindәn birini
 milli tarix şüurunu yaratmış oldu. A. Bakıxanov bu sahәdә birinci
olaraq Azәrbaycan tarixinә aid olan materialları toplamış, onları
muәyyәn bir sistemә salmış vә tәsviri yolla “Gülüstaniİrәm”
әsәrini yazmışdır. Xüsusilә “onun XVIII әsrә vә XIX әsrin 13cü
ilinә qәdәr Azәrbaycan tarixi haqqında verdiyi mәlumat diqqәti
daha cox cәlb edir. ... O, öz dövrünә aid daha bir çox sәnәdlәr, fәr
manlar, xanlar tәrәfindәn yazılmış mәktublar vә sair vәsiqәlәrdәn
dә istifadә edә bilmişdir” (12, 5). O yazırdı: “Hәr bir ölkәnin tarixi
orada yaşayan xalq üçün faydalıdır, çünki tarix ona öz millәtinin
tәbiәt vә adәtlәrindәki xüsusiyyәtlәri çatdırır, qonşu xalqların
davranışları ilә bağlı mәlumat verir, müxtәlif xalqlarla yaradılan
әlaqәnin xeyir vә zәrәrini müәyyәn etmәyә imkan verir” (7, 10).
A.Bakıxanov burada yaşayan әhalini türk olduğunu qeyd edir vә
türkcә danışdığını vurğulayır, eyni zamanda türklәrin tәkcә Azәr
baycanda deyil, Ermәnistanda, İranla qonşu vilayәtlәrdә yaşadığını
vurğulamış, bununla da azәrbaycançılığın әsas qayәlәrindәn biri
olan milli dilin vә kimliyin dәqiq ifadәsini vermişdir. O yazırdı:
“Bunların lәhcәsi Ermәnistan vә Azәrbaycanın bir çox vi
layәtlәrindә, İranın bir çox yerindә istifadә edilәn türk dilinә mәn
subdur. Bu lәhcә Osmanlı, Cığatay, Kumık, Noqay lәhcәlәri
arasında ortaq bir lәhcәdir. Lakin hәr dil üçün gәrәkli olan yazı
qayda vә qanunları bu dil üçün hәlә tәdqiq edilmәmişdir” (7, 28).
A.Bakıxanov bu fikri ilә milli dilin inkişaf etdirilmәsini ortaya
qoymuşdur. Milli özünüdәrk prosesindә dil problemi mühüm rol
oynayır. Ə.Hüseynzadә yazır ki, gәrәk “millәt öz dilinin qәdrini
bilsin vә onun tәrәqqi vә tәkamülünә çalışsın” (13, N 7). Ab
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basqulu ağa Bakıxanov öz tarix әsәrindә vәtәn dediyi coğrafi
mәkanı tәsvir etmiş, Azәrbaycanın tarixi şimal (Atropatena, Al
baniya) әrazilәrinin hәr bir vilayәtini әhatә etmişdir. Bununla da
әrazi sahibliyi vә kimliyi mәsәlәsini irәli sürmüşdür. Gülüstani
İrәmdә Azәrbaycanda yaşayan türk tayfalarının adlarını sadalayır,
“Qubada Zәngәnә, Xәlilli, Osallı, Ərşәli, Ustaclı, Qacar vә
Kәngәrli; Şirvanda Qaramanlı, Tәklәli, Şamlı, Çaxırlı tayfalarının;
Quba, Dәrbәnd vә Şirvanda Bayat qәbilәsinin; Şәkidә vә Şirvanda
isә Qaraqoyunlu vә Hәlәc tayfalarının yaşadığını qeyd edir” (7,
25). Eyni zamanda burada yaşayan xalqın türk olduğunu yazmaqla
әslindә Azәrbaycançılığın әsas qayәlәrindәn biri olan türklüyün
әsasını qoymuşdur.
Millimәnәvi dәyәrlәrimizin qorunması, xalqımızın mentalite
tinin yaşaması vә bütün bunların ümumbәşәri dünya dәyәrlәri ilә
zәnginlәşdirilmәsi kimi tәmәl üzәrindә qurulmuş “Azәrbaycançılıq
artıq XIX әsrin sonu  XX әsrin әvvәllәrindә maarifçilәr tәrәfindәn
böyük sәylә inkişaf etdirilirdi. Azәrbaycançılığın mühüm tәrkib
hissәlәrindәn biri Azәrbaycan dilidir, ona adekvat dövlәt münasi
bәtinin formalaşmasıdır” (18, 16). Azәrbaycançılığın tәrkib
hissәlәrindәn biri dә dindir. Ə.Hüseynzadә din mәsәlәsini azәrbay
cançılığın әhәmiyyәtli komponenti kimi milli tәrәqqi ilә sıx
bağlayır (13, N 1). A.A.Bakıxanov hәmçinin, mili dünyagörüşdә
dә sintez mәdәniyyәtinin әsasını qoymuşdur. Belә ki, “Əxlaqın is
lahı» әsәrindә mәntiq, әxlaq, fәlsәfәdәn söhbәt açır. Bakıxanovun
sintezi әnәnәvi dini dәyәrlәrә әsaslanan bir model idi, çünki
“dünyagörüşü İslama uyğunlaşdırılmış klassik fәlsәfәyә әsaslan
mışdır. Bakıxanova görә, xeyirxahlığın, yaxşılığın, müsbәt әxlaqi
keyfiyyәtlәrin әsas ölçüsü  әdalәt vә insafdır. O, hikmәtin (fәl
sәfәnin) mәqsәdini tәhsil vә maariflәnmәkdәn ibarәt saymışdır.
Onun fikrincә Allahın әvvәlcә yaratdığı varlıq dünyada şeylәri tam
әhatә etmәk nöqteyinәzәrdәn ağıl, şeylәri nizamlamaq baxımın
dan qәlәm, ilkin vә son olması nöqteyindәn isә işıq vә ya nurdur.
Astronomiyadakı iki nәzәriyyәyә münasibәtini bildirәrkәn Bakıx
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anov N.Kopernikin heliosentrik sistemini müdafiә etmişdir. Onun
fikrincә, «Kәhkәşanda Günәşdәn savayı ulduzlar çoxdur” (28).
Hәsәn bәy Zәrdabinin başlıca mәqsәdi Qafqaz müsәlman
larını savadlandırmaq yolu ilә millәt olduqlarını anlatmaq vә
inkişaf etmiş millәtlәr sırasına qatmaq idi. Bunun üçün, müsәlman
lar maariflәnmәli, elm öyrәnmәli, tәhsil almalı vә mәktәblәrә get
mәli, qәzet oxumalı, milli cәmiyyәtlәr yaratmalı vә bu kimi işlәrlә
mәşğul olmalı idilәr. “Bizim zәmanәmiz dәyişilib, biz elm sahi
blәrinә rast gәlmişik. Bizim ilә zindәganlıq cәngi edәn millәtlәr
elm tәhsil edirlәr. Ona görә gәrәk biz dә elm tәhsil edәk ki, onlara
zindәganlıq cәngindә qalib olmasaq da, onların bәrabәrindә
dayanıb duraq, yoxsa dövlәt vә xoşgüzәranlıq onların әlinә
gedәcәkdir vә bizlәr mürür ilә zindәganlıq cәngindә mәğlub olub
tәlәf olacayıq”. Zәrdabi onu da qeyd edir ki, son illәrdә (1870ci
illәrdә) Rusiyanın hәr yerindә, o cümlәdәn Qafqazda da mәktәblәr
açılır vә oxuyanların sayı çoxalır. Qafqazın mәktәblәrinin çoxunda,
o cümlәdәn yeganә Bakı gimnaziyasında oxuyanların sayı 500
nәfәrdir ki, onlardan 250si rus, 150si ermәni, 100ü isә müsәl
mandır. Halbuki 100 min nәfәr әhalisi olan Bakıda yaşayanların
böyük әksәriyyәtini müsәlmanlar tәşkil edir. Lakin müsәlmanlar
oxumağa, elmә ciddi fikir vermirlәr: “Bәs bizim mәktәbx
analarımızda oxuyanlar rus, ermәni vә qeyri millәtlәrdir. Biz
müsәlmanlar elmdәn vәba naxoşluğundan qaçan kimi qaçırıq,
hәtta padşahlıq xәrci ilә dә oxumaq istәmirik… Belә olan surәtdә
biz müsәlmanlar elm tәshil etmәkdәn, yәni zindәganlıq cәnginin
әsasını әlә gәtirmәkdәn qaçmaqlığa görә o cәngdә mәğlub olub
mürür ilә tәlәf olacayıq”. Zәrdabi qeyd edirdi ki, biz necә tәlәf ol
mayaq ki, bizim qonşular bizlәrdәn birә әlli artıq elm, tәhsil al
mağa sәy göstәrirlәr. Ona görә dә, elmi sәviyyә baxımından
onların biri әlli müsәlmana bәrabәrdir: “Ey müsәlmanlar, heç
mürvvәtdirmi ki, tamam dünya bizim qonşularımız ilә belә elm
tәhsil etmәyә sәy etsinlәr ki, zindәganlıq cәngindә düşmәnә faiq
gәlsinlәr, amma bizlәr Allahdan buyruq, ağzımıza quyruq, deyib
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duraq! Ey müsәlmanların millәt tәәssübü çәkәn kәslәri, bir açın
gözünüzü, dünyaya tamaşa edin”. “Millәt tәәssübü” uğrunda
mübarizәyә başlayan Zәrdabi yazır ki, bu yazıları yazmaqda
mәqsәdi nә Qafqaz, nә dә bir qanda vә mәzhәbdә olduqları İran
vә Türkiyә müsәlmanlarını pislәmәk, onlarla düşmәn olmaq dey
ildir. Burada başlıca mәqsәd bütün müsәlmanların inkişafına, bir
liyinә nail olmaqdır, ancaq bu işdә isә ona ikiüzlü ruhanilәr, hacılar
әngәl olurlar: “Müsәlmanların düşmәni mәn deyilәm, mәzkur hacı
kimi adamlardır ki, bizi millәtlәr arasında gülüş yeri edib elmdәn
vә dünyadan bixәbәr qoyub sәrgәrdan vә payimal ediblәr”.
Demәli, Zәrdabi dә, Axundov kimi xalqda “millәt tәәssübünün”
yaranmamasının başlıca günahını ruhanilәrdә görürdü. Ancaq Ax
undovdan fәrqli olaraq Zәrdabi bu problemin kökünü İslamın
әsaslarında deyil, ruhanilәrin ikiüzlü әmәllәrindә vә onların İslam
qanunlarına olduğu kimi әmәl etmәmәlәrindә axtarırdı” (9, 357
359).
Müasir dövrdә Azәrbaycanın milli ideologiyasının formalaş
masında aşağıdakıların nәzәrә alınmasının böyük әhәmiyyәti
vardır: Dövlәti formalaşdıran millәtin  Azәrbaycan türklәrinin tar
ixi vә mәdәnisiyasi irsi, başqa sözlә, türklük; Azәrbaycan vәtәn
pәrvәrliyi ideyası vә ümumi Vәtәn naminә Azәrbaycanda yaşayan
xalqların hәmrәyliyi, başqa sözlә, azәrbaycançılıq (27, 2009).
“Bunları birbirinә qarşı qoymaq, birinin әhәmiyyәtini artırıb,
digәrinin әhәmiyyәtini azaltmaq tarixi taleyimizlә bağlı әvvәl
cәdәn sәhvә yol vermәk demәkdir” (20, 3). Ə.Hüseynzadә (1864–
1940) “...türk xalqlarının inkişafında ŞәrqQәrb mәdәni sintezinә
böyük әhәmiyyәt vermiş, türkçülüyün, islamçılığın vә avropalaş
manın labüdlüyündәn çıxış edәrәk İslam alәminin aktual vәzifәsini
maariflәnmә yolu ilә dünya sivilizasiyasına daxil olmaqda gör
müşdür” (32). Ə.Hüseynzadә bütün dinlәrin humanist ideyalı
olduğunu vurğulayır vә dinlәrә hörmәtlә yanaşırdı. O, bütün
xalqların xoşbәxtliyini maarif, ittihad vә hürriyyәtdә görür, Azәr
baycana qarşı ermәni millәtçiliyinin ekspansiyasından bәhs
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edәrkәn şovinizm vә beynәlmilәlçilik anlayışlarının mәzmununu
açıqlayırdı” (28). Əli bәy Hüseynzadәnin idealı "türk qanlı, müsәl
man etiqadlı, firәng bilkli, Avropa qiyafәli fәrd"dir. Bizim üçün
İslam xaricindә qurtuluş yoxdur vә “Avropa elminә, maarifinә,
әdәbiyyatina, sәnәt vә sәnayesinә kәsbivaqif etmәyә vә millә
timizin beynindә nәşrә çalışmalıyız” (13, №1). Ə. Hüseyinzadә
mәşhur “türkün ihtida edib, firәnglәşmәsi, firәnglәrin tәrәqqisi
demәkdir, yoxsa türk vә müsәlmanların tәrәqqisi demәk deyil” (13,
№1) ifadәsi ilә әxz etmәni – pozitiv sintezi dәstәklәyirdi.
Azәrbaycan maarifçilәrinin “sintez mәdәniyyәt yaradaq” deyә
bir problemi vә ya devizi olmamışdır, lakin maarifçilik ictimai vә
mәdәni proses olmaq etibarilә istәr Avropada istәrsә dә Azәrbay
canda vә digәr ölkәlәrdә mәnşәyindәn asılı olmayaraq müsbәt
dәyәrlәrin sintezini özündә ehtiva edәn bir cәrәyan olaraq real
laşdırılmışdır. Azәrbaycanda da XIX әsrdәn başalayan maarifçilik
elmiictimai vә mәdәni proses olaraq Avropalaşma kimi tәzahür
edir vә bu adla adlandırılır. “XIX әsrdә Avropalaşma tәkcә Azәr
baycanda başlamamışdı, eyni dövrdә bu hәrakat İslam mәdәniyyә
tinin tәnәzzülә başlamasından sonra bütün müsәlman ölkәlәrini
bürümüşdü” (26, 573). İctimai şüur vә qavrayışın irәlilәmәsi
sәbәbindә daha geniş kütlәni әhatә edәn bu proseslәrdә irәli
sürülәn yararlanmaq arzusunda olan insanlar tәhsil vә mәdәniyyәt
әxz etmә proseslәrindә bütün növ yeni dәyәrlәri mәnimsәdilәr,
özlәri isә irәli sürdüklәri yeni ideya vә fikirlәrindә artıq sintez ol
unmuş dәyәrlәri ifadә edir, onların tәkmillәşdirilmәsi mәsәlәlәrini
müzakirә edirdilәr. “XIX әsrin sonlarına doğru mәtbuat
sәhifәlәrindә Ə.Ağaoğlunun vә Ə.Hüseynzadәnin İslamın
tәrәqqiyә maneә olmadığı, türkmüsәlman xalqları üçün İslam
xaricindә qurtuluş olmadığı tezislәri irәli sürülmüşdü. İfrat
Avropalaşma dayanmış, mәdәni sintez başlamışdı” (10, 287).
Hüseynzadә yeni sintez mәdәniyyәtinә ehtiyacı belә әsaslandırırdı.
“Birincilәr dinimübin İslamın ruhuna vaqif olmayaraq, öz zövq
vә hәvәslәrinә uyğun bir halәtdә qaldığını rica edirlәr, ikincilәr isә
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zәnn edirlәr ki, İslamda mәdәniyyәtә, tәrәqqi vә tәkamülә xidmәt
edәcәk bir şey yoxdur. Avropa tәrәfdәn әsәn bütün rüzgarları, hәtta
zәhәrli rüzgarlara belә “şәfalıdır” deyirlәr. Bunlar bütün bu mad
dәçiliyin, zәmanәçiliyin mәharәtlәrinә özlәri belә bir tәriqәtifәl
sәfәlәrini nәşrә çalışırlar. Nә böyük yanlışlıq” (13, №1). Belәliklә,
Ə.Hüseynzadә artıq formalaşmaqda olan yeni mәdәni sintez
ideyasının  azәrbaycançılığın tәrәfdarı vә tәbliğatçısı idi, lakin
bunu hәmin ad altında etmirdi.
Əhmәd bәy Ağaoğlu (18691939) isә, Qәrb mәdәniyyәtindәn
öyrәnmәk, lakin dünyaya İslami dәyәrlәr mövqeyindәn baxmaq
tәlәbi ilә çıxış etmişdir. “Ə.Ağaoğlu yeni dövrdә Buddabrahman
vә İslam mәdәni dәyәrlәrinin Qәrb mәdәni dәyәrlәrindәn tәsirlәn
mәsinin vә bu mәdәni dәyәrlәrin sintezinin Şәrq alәmi üçün
zәruriliyindәn yazırdı. Onun “Üç mәdәniyyәt”, “Sәrbәst insanlar
ölkәsindә” vә b. әsәrlәrindә “mәdәniyyәt”, “dil”, “din”, “millәt”
vә s. kateqoriyalarının tәrifini verir, dinә ehtiramla yanaşmağa vә
ondan cәmiyyәtin maariflәnmәsi üçün istifadә etmәyә çağırır, lakin
“dinin dövlәtdәn ayrılmasını tövsiyә edirdi” (28). ŞәrqQәrb dixo
tomiyası çәrçivәsindә Avropanın xristian vә Asiyanın isә xüsusilә
türkmüsәlman mәdәniyyәtlәrini araşdırmış bir sosioloq vә kul
turoloq kimi xüsusi sivilizasiya vә mәdәniyyәt tiplәri kimi tәfsir
etmişdir. Özünün "Üç mәdәniyyәt" kitabında (1927, İstanbul)
müәllif bu tipin sәlәfi kimi antik dünyanı vә Avropaxristian
әnәnәlәrini aşkarlayır. Ağaoğlunun tәhlilindә bu iki әnәnәnin sin
tezinin hәlә orta әsrlәr dövrünün sonlarında tәşәkkül vә intişar tap
mış Renessans (İntibah) epoxasında qәrarlaşması sübut edilir”
(31). Ağaoğlunun praktik maarifçilik fәaliyyәtinә hәm dә “Nicat”,
“Nәşrimaarif”, “Sәadәt” maarifçi cәmiyyәtlәrinin tәşkil
edilmәsindә iştirakı da daxildir.
Azәrbaycançılıq vә ŞәrqQәrb mәdәniyyәtinin sintezi
sahәsindә Yusif Vәzir Çәmәnzәminlinin әsas fikirlәrinә “Tarixi,
cоgrafi vә iqtisadi Azәrbaycan” әsәrindә rast gәlirik. O yazır ki,
“TarixiTәbәriyә görә “Hәmәdan hәddinin ibtidasından ta Zәncana
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vә Əhәrә vә axır Dәrbәndi Xәzәrә cıxınca bunlara Azәrbaycan
dеyirlәr. Sәhayifulәxbari Münәccimbaşı Azәrbaycanın Aran vә
Ərmәniyyә ilә muxtәlәt оlduğunu qеyd еdir vә sәrhәdini böylә
tәsvir еlәyir: “Şәrqdә Dеylәm vә bәzi cәbәl şәhәrlәri, cәnubda İraq
vә bәzi Cәzirә şәhәrlәri, qәrbdә Ərmәniyyә vә bәzi Rum mәm
lәkәtlәri, şimalda Aran vә BәhriXәzәrә muntәhi оlur. Paytaxtları
Ərdәbil, Şirvan vә Tәbriz imiş. Azәrbaycana mәxsus şәhәrlәr bun
lar imiş: Xоsrоv, Sәlmas, Cәzә, Naxçıvan, Bеrdәnc, Xоy Xоyәnh,
Urmiyyә, Maraga, Ucan, Mәyanic, Mәrәnd, Mugan, Bәrzәnd,
Bәrdә, Sultaniyyә. Azәrbaycanın abadanlığı haqqında bütün muәl
liflәr hәmrәydilәr, bağbağça, abad kәnd vә şәhәrlәr hәr kәsin
nәzәrini özünә cәlb еlәyir. Bu bоlluqdan dоlayı ƏlMuqәddәsi
Azәrbaycanı “Əlrәhab” dеyә tәsmiyyә еlәyir. Azәrilәr haqqında
Yaqut Hәmәvinin rәyi şayanidiqqәtdir: “Əhalisi yumşaq tәbiәtli,
hüsnmüamilә sahibi оlub, yalnız tәbiәtlәrinә bәxl qalib gәlmişdir,
yәni bir az bәxldirlәr” yazır vә A.Bakıxanovdan fәrqli olaraq Azәr
baycanın sadәcә şimal torpaqlarını deyil, bütövlükdә tәsvir edәrәk
vәtәnpәrvәrlik vә tarixi dövlәtçilik şürunun güclәnmәsinә xidmәt
edir” (8, 156157). Sintez mәsәlәsinә isә özünәmәxsus münasibәt
bildirir. “Azәrbaycan Şәrq ilә Qәrb arasında körpu tәskil еdәn bir
olkәdir. ... gәlmәlәr ilә yеrlilәr arasında uzun mücadilә vә mübarizә
sayәsindә qanlar qarışıb, din vә dillәr dәyişilib vә nәticәdә bir
mәdәniyyәtә malik, ayrıca bir millәt vücuda gәlib. Bu millәt azәri
türklәridir. Bu sahә, bizcә, о qәdәr maraqlı vә şayanidiqqәtdir ki,
ayrıca öyrәnilmәsi icab edir, turkоlоgiyaya birdә azәrоlоgiya
şöbәsi artırmalıdır” (8, 154155) fikri ilә milli tarix şürunun
tәdqiqinin vә mәnimsәnilmәsinin gәrәkliliyini vurğulayır.
“Qәrbin әdәbiyyat tarixi bizә göstәrir ki, onların yüksәk
sәviyyәyә gәlib çatmasının sәbәbi qәdim Roma vә Yunan әdәbiyy
atını öz dillәrinә tәrcümә etmәlәri olmuşdur. Rusların da bu qәdәr
inkişaf etmiş әdәbiyyatına vaqif olanlar da bilir ki, Puşkin vә Ler
montovun әsәrlәrindә Bayronizm adlandırılan İngiltәrә Lord Bay
ron mәktәbinin nә qәdәr nüfuz vә tәsiri olmuşdur” (23, 30)
120

yazarkәn Abbas Sәhhәt mәhz bu mәqamı vurğulayırdı. O,
hәmçinin sintezә (maarifçiliyә) kortәbii baxmır, Azәrbaycan tar
ixindәn süzülüb gәlmiş adәtәnәnәlәrin qorunub saxlanması, yeni
dәyәrlәrin isә onlar itirilmәdәn mәnimsәnilmәsini qeyd edirdi.
“Milli ideallar” adlı mәqalәsindә milli adәt vә әnәnәlәrin, milli
ruhun qorunub saxlanması tәlәbini bütün ciddiyyәti ilә irәli sür
müşdü” vә “ürәfamızdan milli adәtlәrimizi hәr zaman nәzәrdә tut
malarını tәmәnna edirәm, bunlar olmazsa millәt yaşamaz” deyә
qeyd edirdi. A. Sәhhәt “biz bununla mәdәnilәşmirik, fәqәt
avropalılara bir nәfәr avropalı qazandırırıq, özümüzsә yox oluruq”
(24, 1914) yazaraq Avropalaşmanı mәdәni dәyәrlәri әxz etmә kimi
deyil, Avropa mәdәniyyәtinin içindә әrimә kimi başa düşüb, tәtbiq
edәnlәrә etiraz edirdi. Türklәrin daha tez assimilyasiya olmasını
“dünya tarixinin sәhifәlәrini araşdırsaq, biz, türklәr kimi mühitin
tәsirlәrinә tabe qövm az görәrik, bәlkә dә yoxdur, desәm xәta et
mәmiş olaram, zәnindәyәm. Daim şәrәfimillimizi, әdәbiyy
atımızı, lisanımızı, adәtәnәnәlәrimizi unutmağa hazırıq.
Ədiblәrimiz, şairlәrimiz әrәb vә farsca yazmağı şәrәf, övünc
saymışlar. Hәr millәtin özlәrini tanıtdıran әdib vә şairlәri olduğu
halda bizimkilәr özgәyә başqasını tәrif vә tövsif etmәyә hәvәsli
olmuşlar. Ədib vә şairlәrimiz türklüyә hәr zaman istihkar ilә
baxmışlar. Bu yüzdәn milli adәtәnәnәlәri unutmuşlar. Bahar
bayramını da mühüm milli adәtәnәnә kimi unutmamalıyıq” kimi
ifadә edәrәk, sintezin mәhz milli dәyәrlәrlә qarşılıqlı, onlara
söykәnәrәk aparılmasını irәli sürürdü, tәqlidçiliyә qarşı çıxırdı”
(14, 1914).
M.Ə.Rәsulzadә (18841955) praktik maarifçilik vә azәrbay
cançılıq ideyasını tәbliğetmә fәaliyyәtinә, rus müstәmlәkә üsul
idarәsinә qarşı Azәrbaycan milli istiqlal hәrәkatının tәmәl daşı
hesab edilәn, Azәrbaycanda rus ağalığına qarşı gizli mübarizә
aparan, ilk millisiyasi tәşkilat olan “Müsәlman gәnclik tәşkilat”ını
1902ci ildә qurmaqla başladı” (4. №269). Ardınca Üzeyir
Hacıbәyovun (18851948) “Türkrus vә rustürk lüğәti” kitabını
121

nәşr etdirdi. 1908ci il dekabrın 5dә Mәhәmmәd Əminin “Qaran
lıqda işıqlar” pyesi tamaşaya qoyuldu. Pyesin ana xәttini milli oy
anış vә istiqlal hәrәkatının tәbliği tәşkil edirdi. Bu әsәri ilә
“Azәrbaycana muxtariyyәt” fikrini yaymağa başlayır. Onun bu
pyesi Azәrbaycanda milliistiqlal hәrakatı ilә tam bağlı olan ilk
dram әsәridir. Rәsulzadә 190811ci illәrdә Cәnubi Azәrbaycanda
millidemokratik oyanışda fәal iştirak etmiş, şәhәr vә kәndlәri
gәzmiş, sonralar әdәbi yaradıcılığında öz doğma xalqının
mәişәtindәn alınmış әsәrlәrini yazmışdır. “Dil ictimai bir әmәldir”
mәqalәsindә isә Azәrbaycan dilini göz bәbәyi kimi qorumağı
xalqının qarşısında әn mühüm problem kimi qaldırır. “Türk yurdu”
jurnalında bir neçә mәqalәsi çap olunmuşdur. Bunlardan “İran
türklәri” (21, 106) mәqalәsi xüsusilә maraq doğurur. Hәmin
mәqalәdә müәllif türkiyәli oxucularına İran türklәrinin ümumi
coğrafiyası vә әhalisi haqqında әtraflı mәlumat verir vә yazır:
“Azәrbaycanın Qafqazda mövcud olan Rusiya tabeliyindәki bir
qismini dә İrәvan, Gәncә vә Bakı vilayәtlәri tәşkil edir” (21, 108)
deyә yazır. Bununla da siyasi әdәbiyyatda ilk dәfә Azәrbaycan
әrazilәrini bütövlükdә tәsvir etmişdir. Şeyx Cәmalәddin Əfqaninin
“Vәhdәti cinsiyә fәlsәfәsi”ni (“Milli birlik fәlsәfәsi”ni) farscadan
türkcәyә tәrcümә edir. 1914cü ilin sentyabrında әdәbiictimai,
iqtisadi, tarixi vә siyasi “Dirilik” jurnalında “Dirilik nәdir?”
mәqalәsi ilә çıxış edәrәk xalqımızı milli oyanışa çağırır vә “Azәr
baycan qayәsi”ni (“Azәrbaycançılığı”  S.M) yayırdı. O, bu
mәqalәlәrindә millәtin tәrifindә dini birliyi mühüm amil kimi
dәyәrlәndirir, dil vә mәdәniyyәt birliyini önә çәkir, milli azadlıq,
istiqlal ideyalarını geniş tәbliğ edirdi ki, Azәrbaycançılığı yayan
vә istiqlal ideyasını tәbliğ edәn “Açıq söz” qәzetindә nәşr edir vә
dilimizin saflığı vә istiqlal uğrunda mübarizә aparırdı. “Şimdiyә
qәdәr qayәmiz, amalımız mәlum olmayan, hürriyyәt nәdir, tәşkilat
nәdir bilmәyәn vә ümumi millәtimizә düstur olacaq milli vә siyasi
proqramımız bulunmayan, bulunsa da mindәn birimizin belә
xәbәri olmayan biz müsәlmanlar müdhiş inqilab tufanları
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içәrisindә kompassız ortada qaldığımızdan hara gedib çırpınmağı,
hansı tәrәfә vurnuxmağı bilmәyib, cәmiyyәtlәrimiz dә divanәlәr
dәstәsi kimi boğazboğaza gәlmişlәr” (1. №431). 1917ci ilin apre
lindә Bakıda Qafqaz müsәlmanlarının I qurultayı M.Ə.Rә
sulzadәnin “Türktatarlığı, Türküstan, Qazaxıstan, Başqırdıstan,
Azәrbaycan, Dağıstan kimi bir neçә muxtariyyәtlәrdәn ibarәt ola
caq gәlәcәk Rusiyanı federativ şәkildә qurmaq” barәsindә tәklifini
(446:291) qәbul etdi. Bu qurultaydan sonra Bakıda vә Azәrbay
canın bütün qәzalarında “Azәrbaycan muxtariyyәti” (vәtәn vә
dövlәt anlamında isә Azәrbaycançılıq) şüarı altında xalqımızın
milli hәrakatı başlanmışdır. Müstәmlәkә olan bir ölkәdә isә ancaq
milli azadlıq hәrәkatından söhbәt gedә bilәrdi. Azәrbaycan xalqı
qarşısında ancaq müstәmlәkәdәn azad olub, öz müstәqil milli
dövlәtini yaratmaq mәsәlәsi dayanırdı. Onun “...müstәqil Azәr
baycanı tәmsil edәn o üç boyalı bayrağı ŞurayiMilli qaldırmış,
türk hürriyyәti, İslam mәdәniyyәti vә müasir Avropa iqtidarıәhrar
namәsini tәmsil edәn bu üç boyalı bayraq daima başımızın üstündә
ehtizaz edәcәkdir” fikri sintez ideyasının gerçәklәşmәsinin bariz
nümunәsi idi. Bu sintez sadәcә Qәrb vә Şәrq dәyәrlәrinin deyil,
eyni zamanda milli vә demokratik, humanist vә maarifçi dәyәrlәrin
sintezi, milli inkişafın daim davam etmәsinә imkan verәn–tәsanüd
idi. “Bir dәfә qaldırılmış bayraq bir daha enmәyәcәkdir” (3. №59)
sözlәri parlament üzvlәrinin ayaq üstә sürәkli alqışları ilә qarşılan
mışdı. Bakı Dövlәt Universitetinin açılması әtrafında gedәn müza
kirәlәrdә “...Universitetin tәsis edilmәsi dövlәtin әsas
vәzifәlәrindәn biri olmalıdır, buna görә dә bütün maneәlәr aradan
qaldırılmalıdır. Əlbәttә, yaxşı olardı ki, açılacaq elm ocağı türk
dilindә olaydı, lakin bu hәlәlik mümkün deyildir. Bu başqa dildә
dә olsa, Universitetin fәaliyyәt göstәrmәsinә mane olmamalıdır.
Universitetdә türk dili keçilәcәk, tәlәbәlәrin özlәri dә Bakıda, öz
doğma xalqı içәrisindә özlәrini rahat hiss edәcәklәr”. “1920ci il
üçün Azәrbaycan Respublikasının tәqvimünvanı”nda oxuyuruq
ki, Universitet fәaliyyәtә başladıqdan sonra o, “Tarixifilologiya”
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fakültәsindә “Osmanlı әdәbiyyatı tarixi”ndәn dәrs demişdir. Uni
versitetin ilk rektoru olmuş professor V.İ.Razumovski 1922ci ildә
çap etdirdiyi “Bakı şәhәrindә Universitetin әsasının qoyulması”
adlı xatirә oçerkindә yazır: “Rәsulzadәnin sayәsindә, onun gücü,
maarifçilik kömәyi ilә” hәr kәs BDUnun açılması qәrarına tabe
olmağa mәcbur olmuşlar” (6. №2). Rәsulzadә bu dövrdә Borçalı
vә Qarabağla bağlı Azәrbaycan Xalq Cümhuriyyәtinә qarşı
qaldırılmış әrazi iddialarında prinsipial mövqe tutmuşdur. Borçalı
ilә bağlı Azәrbaycan hökümәtini “qan tökmәklә hәdәlәyәn gürcü
nümayәndәsinә “nә etmәk olar, әgәr mәcbur etsәlәr, qan da tökmәk
olar”,  deyә qәtiyyәtlә cavab vermişdi. O, Qarabağ mәsәlәsindә
dә eyni cür qәtiyyәt göstәrmişdi: “Bizim fikrimizcә vә hökumәtin
fikrinә görә Qarabağ mәsәlәsi yoxdur. Necә ki, Bakı mәsәlәsi yox
dur. Buna görә dә Qarabağ ünvanı ilә olan hәr növ tәklifi rәdd
edirik” cavabını vermәklә әrazimizin toxunulmazlığını bir daha
vurğulamışdır.
Nəticə
Azәrbaycançılıq bu ölkәnin әrazisindә yerli (aborigen) vә әn
çox saya malik vә aparıcı (avtoxton) әhali olan azәrbaycanlılarla
(Azәrbaycan türklәri ilә) yanaşı, yerli (xınalıq, udin, avar, saxur,
qırız vә s.) vә gәlmә (ermәni, rus, fars vә s.) olan digәr etnik vә
milli azlıqların vahid vәtәndaşlıq mәnsubiyyәtini, bir millәtә, bir
dövlәtә mәnsubluğunu ifadә edir, hәm dә siyasicoğrafi әsaslara
dayanaraq inteqrativ rol oynayır. Ona görә dә azәrbaycançılıq
dövlәtçiliyin möhkәmlәndirilmәsi yolunda bir vasitәdir. Amma
digәr milli ideyalardan fәrqli olaraq, o hәlә ideologiyaya
çevrilmәmişdir. Bu isә milli vә sosial problemlәrin tam hәllindәn
sonra mümükün olacaq. Azәrbaycançılıq sintez milli ideyaya
çevrilmә prosesindә tarixi inkişaf baxımından hәm İslami, hәm dә
türklük mәrhәlәlәrini yaşamış, XX әsrin әvvәllәrindәn etibarәn isә
tәdricәn müstәqil ideya cәrәyanına çevrilmәyә başlamış vә yalnız
bundan sonra Azәrbaycan milli dövlәtçiliyini meydana gәtirә
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bilmişdi. Dahi şәxsiyyәt, Azәrbaycan xalqı yaşadıqca yaşayacaq
Heydәr Əliyev Azәrbaycan Cümhuriyyәti haqqında bu sözlәri
demişdir: “Azәrbaycan Xalq Cümhuriyyәti gәrgin vә mürәkkәb
şәraitdә cәmi 23 ay fәaliyyәt göstәrsә dә, sonrakı nәsillәrin әn par
laq sәhifәlәrindәn biri kimi hәmişә qalacaqdır. O, demokratik
dövlәt quruculuğu, iqtisadiyyat, mәdәniyyәt, tәhsil, sәhiyyә, hәrbi
quruculuq sahәlәrindә atdığı mühüm addımları başa çatdıra
bilmәsә dә, onun qısa müddәtdә hәyata keçirdiyi tәdbirlәr
xalqımızın tarixindә silinmәz iz buraxmış, milli dövlәtçilik
әnәnәlәrimizin bәrpası işindә böyük rol oynamışdır. Ən әsası odur
ki, Azәrbaycan Xalq Cümhuriyyәti az yaşasa da, xalqımızda
azadlıq, müstәqillik fikirlәrini daha da güclәndirmiş oldu”.
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Cәmalәddin Əfqaninin
“Milli birlik” fәlsәfәsi
vә onun Azәrbaycan
mütәfәkkirlәrinә tәsiri
Qәmәr Mürşüdlü*
Bu gün Azәrbaycan sürәtlә qloballaşan dünyaya inteqrasiya
edir. O, dünya dövlәtlәri sırasında yalnız siyasi vә iqtisadi göstәri
cilәri ilә deyil, hәm dә mәdәni, millimәnәvi dәyәrlәri ilә dә öz lay
iqli yerini tutmalıdır. Tarix xalqımıza öz milli kimliyini dәrk etmәk,
mәnәviәxlaqi dәyәrlәrini, adәtәnәnәlәrini dirçәltmәk vә inkişaf
etdirmәk, “millәtlәrin imzası içindә öz imzası”nı qoymaq üçün
fürsәt vermişdir. Bu baxımdan son dövrlәrdә milli kimliyimizә vә
milli özünüdәrk problemlәrinә elmi vә ictimai diqqәtin artması,
araşdırmaların genişlәnmәsi tәbiidir.
Millәt, milli kimlik vә onun әsas komponentlәri mәsәlәsi
dünya ictimai fikrindә XIX әsrdәn başlayaraq geniş müzakirә
obyektinә çevrilmişdir. İslam dünyasında bu mәsәlәni aktual
laşdıran, müsәlmanların milli oyanışı tezisini gündәmә gәtirәn ilk
mütәfәkkir Cәmalәddin Əfqani (18381897) olmuşdur. Əslәn Azәr
baycan türkü olan Cәmalәddin Əfqani (Əsәdabadi) XIX yüzillikdә
İslam islahatçılığının nadir vә parlaq simalarından olmuşdur. O,
* Bakı Dövlәt Universitetinin dosenti

127

qeyriadi istedad, dәrin vә çevik zәka sahibi, mahir natiq, öz
ideyalarını fitri bir bacarıqla tәlqinetmә qabiliyyәtinә malik
mütәfәkkir kimi tanınmışdır. Onunla ünsiyyәtdә olanlar Cәmalәd
dini mütәrәqqi düşüncәli, tәvazökar olduğu qәdәr dә qürurlu,
cәsarәtli, haqsızlığa qarşı dözümsüz, hәdsiz dәrәcәdә sәxavәtli,
güclü hafizәyә malik müdrik kimi xatırlayır, müasirlәri “böyük
müsәlman”, “dahi çılğın”, “mәşhur şәrqli”, “Şәrqdәki fikri
hәrәkatın әsil memarı”  deyә dәyәrlәndirirdilәr.
Mәlumdur ki, Əfqaninin düşüncәsindә vә fәaliyyәtindә İslam
birliyi ideyası önәmli yer tutmuşdur. O, bu ideyanın yaradıcısı ol
masa da, onun dinifәlsәfi vә siyasi yönlәrini müәyyәnlәşdirәn, onu
yorulmadan tәbliğ edәn, gerçәklәşmәsi planlarını hazırlayaraq hәy
ata keçirilmәsi yolunda fәdakarlıqla mübarizә aparan böyük müc
ahiddir. Amma Şeyx Cәmalәddin hәm dә müsәlmanlarda
vәtәnpәrvәrlik hisslәrini oyandırmağa sәy göstәrәn, millimәnәvi
dәyәrlәrә qayıdış ideyasını tәbliğ edәn ilk mütәfәkkirdir,  desәk,
yanılmarıq. Onun müsәlmanların milli oyanışı tezisi zamanın sәrt
şәrtlәri ilә diqtә edilmişdir. Belә ki, mütәfәkkir İslam dünyasının
siyasi, iqtisadi, dinimәnәvi vә mәdәni cәhәtdәn gerilәdiyi, müsәl
manlar arasında bidәtçiliyin, cәhalәt vә mövhumatın dәrin kök
saldığı vә Avropa dövlәtlәrinin Şәrqә müstәmlәkәçilik yürüşünün
genişlәndiyi bir dövrdә yaşamış, fәaliyyәt göstәrmişdir. Zamanın
mürәkkәb vә ziddiyyәtli siyasi proseslәri, İslam alәminin üzüzә
qaldığı sonu görünmәyәn vә әzici problemlәr Əfqaninin isla
hatçılıq, maarifçilik vә siyasi fәaliyyәtinin әsas yönünü müәyyәn
lәşdirirdi: bu, müsәlman ümmәtinin tarixi qüdrәtinin özünә
qaytarılması vә Avropanın hegemonluğundan azad edilmәsi idi. Cә
malәddin haqlı olaraq dәrk edirdi ki, ayrıayrı İslam ölkәlәrindә
milli tәәssübkeşliyi canlandırmadan, xüsusәn gәnclәrdә vәtәn
pәrvәrlik hisslәrini oyatmadan Qәrbin islahatçılıq siyasәti
qarşısında duruş gәtirmәk çox çәtin olacaqdır.
Qeyd edәk ki, Əfqaninin İslam birliyi konsepsiyası ilә bәrabәr
milli birlik tezisini irәli sürmәsi, bir tәrәfdәn hәr cür millәtçiliyi
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rәdd edәrәk İslam birliyini gerçәklәşdirmәyә çalışan İslamçılığı,
digәr tәrәfdәn isә dil birliyini din birliyindәn üstün tutan millәt
sevәrliyi, yәni daxili bir bütövlük tәşkil edәn ideyalarının zahirәn
ziddiyyәtli görünmәsi, paradoksallığı bәzәn onun irsini tәdqiq edәn
lәr tәrәfindәn düzgün anlaşılmır vә obyektiv dәyәrlәndirilmir. Bir
sıra hallarda mütәfәkkir millәtçi kimi tәqdim olunur ki, bu da
obyektiv reallığı әks etdirmir. Buna görә dә biz çalışacağıq ki,
mәqalәdә Cәmalәddinin milli vәhdәt fәlsәfәsi, soy birliyi vә dini
birlik ideyasının onun düşüncәsindә vә fәaliyyәtindә yeri mәsәlәs
inә aydınlıq gәtirәk, mütәfәkkirin milli birlik ideyasının tarixi
әhәmiyyәtini vurğulamaqla yanaşı, mәhdud tәrәflәrini dә nәzәrdәn
keçirәk.
Cәmalәddin İslam birliyi konsepsiyasında din bağlılığını әsas
götürsә dә, onu mütlәqlәşdirmirdi vә insanların tarixәn bir
lәşmәsindә milli bağlılığa daha çox önәm verir, müsәlmanların
millimәdәni müxtәlifliyini qәbul edirdi. O, insanları birbirinә
bağlayan, onların birliyini tәmin edәn iki vacib amilin – dil bir
liyinin vә din birliyinin millәtin formalaşmasındakı rolunu dәyәr
lәndirәrәk yazırdı ki, dini vә milli birlik vәtәni sevib ona qayğı
göstәrmәyә vә onun üçün çalışmağa yönәldәn iki әsasdır; insanlığın
nail olduğu әn gözәl işlәr din vә soy bağlılığı sayәsindә mümkün
olmuşdur.
Əfqaninin milli vәhdәt fәlsәfәsinә görә milli birlik dil birliyi
üzәrindә qurulur vә dil birliyi “müxtәlif mәzhәbә qulluq edәn tay
faları, müxtәlif arzularla yaşayan qәbilәlәri vahid bir millәt bayrağı
altına sәslәyәn, onların gücünüqüvvәsini birlәşdirib bir mәqsәdә
doğru yönәldәn, ictimai qüsurları birlikdә dәf etmәyә, milli çәtin
liklәri birlikdә aradan qaldırmağa çağıran, ümumxalq sәadәtinә nail
olmaq, müsibәt vә bәdbәxtliklәrdәn nicat yolları arayıb tapmaq
üçün hamını yekdil, hәmrәy olmağa dәvәt edәn, gözәl yaşayışdan
ibarәt tәzә hәyata qovuşduran, vәtәndaşlarının әyinlәrinә istiqlal
paltarı geydirәn әsas vasitәdir” (6, 10). Göründüyü kimi, filosof
dilin mahiyyәtinә daha geniş, әhatәli sosialsiyasi mәna verir vә
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milli vәhdәtin hәqiqi mәnasının vә hәyati gücünün dә yalnız dil bir
liyi sayәsindә mümkünlüyünü irәli sürür. O, dil birliyini insanların
birliyini tәmin edәn digәr vacib amillә  din birliyi ilә müqayisәdә
götürәrәk, dil birliyinin din birliyindәn daha möhkәm vә dayanaqlı
olduğunu әsaslandırır: “...dil az müddәt әrzindә dәyişmәyi vә ya
başqası ilә әvәz olunmağı qәbul etmir. Din isә belә deyil. Tarix
göstәrir ki, eyni bir dildә danışan bir millәt min il әrzindә öz dilinә
ciddi xәlәl gәtirmәdәn dinini dәyişir, başqası ilә әvәz edir. Buna
görә dә dil birliyindәn yaranan әlaqә vә ittifaqın tәsiri dini
әlaqәlәrin tәsirindәn daha güclüdür” (6, 10).
Amma Əfqaninin tәlimindә bu iddia yalnız milli birlik üçün
keçәrlidir. Şeyxin fikrincә müxtәlif adәt vә әnәnәlәrә malik mil
lәtlәri bir araya gәtirәn birlikdә isә milli bağlılığın yerini din
bağlılığı tutur; mәsәlәn, İslam dini adәti, әnәnәsi vә millәti fәrqli
bir çox xalqı bir araya toplamışdır.
Bununla da “millәtdәn kәnarda sәadәt yoxdur, dilsiz dә millәt
ola bilmәz” deyәrәk milli birlik fәlsәfәsi kimi mütәrәqqi bir kon
sepsiya ortaya qoyan Cәmalәddin din birliyini milli kimliyin kom
ponentlәrindәn biri kimi qәbul etsә dә, millәtin formalaşmasında
dil birliyini önә çәkir, din birliyinin isә ümmәtin yaranmasında
başlıca amil olduğunu vurğulayırdı. O, milli birliyi dini birliyә qarşı
qoymurdu, әksinә, onların arasındakı fәrqlәri vә әlaqәni üzә
çıxararaq, din bağlılığının daha geniş mәzmun daşıdığını qeyd
edirdi: “Dini tәәssüblә milli tәәssüb arasındakı fәrq dini tәәssübün
daha müqәddәs, daha tәmiz vә faydasının daha әhatәli olmasın
dadır” (3, 131).
Cәmalәddinә görә soy bağlılığı, millәt hissi fitri deyil vә in
sanın tәbii quruluşundan irәli gәlmәyib, müәyyәn hәyati
zәrurәtlәrdәn vә tәlimtәrbiyәdәn yaranır. Buna görә dә “insanlar
mütlәq hakim olan Allahın varlığını bildikdәn sonra, artıq milliyәt
bağlılığından uzaqlaşaraq hüquqlarının qorunması, haqq vә
şәrәflәrinin müdafiәsi üçün Ona bağlanırlar” (2, 82), bununla da
millәt bağlılığı vә milliyyәtçilik ortadan qalxır. Mütәfәkkir hesab
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edirdi ki, müsәlmanların milliyyәtçilikdәn üz çevirmәlәri, dini
bağlılıqdan başqa bir bağlılıq tanımamalarının sirri dә bundadır:
“İslama bağlanan bir insanda inanc tam yerlәşincә, milliyyәt vә
xalq bağlılığı yerini daha әsas olan әlaqәlәrә verir, ümmәti maraq
landıran mövzulara yönәlir. Artıq onu başqalarına bağlayan bağ dini
inanc bağıdır” ( 2, 8283).
Şeyx “tәәssüb” vә “әsәbiyyә” anlayışlarını da bu kontekstdәn
şәrh edir. Onun fikrincә tәәssüb daha çox soy, qövm birliyi anlamını
verir. Ancaq bu kәlmә geniş mәnalandırılaraq, hәm dә dini
bağlılıqla birlәşәn insanların hәmrәyliyini ifadә edir. Demәli,
tәәssüb  әsәbiyyә sahibi olmaqdır, yәni öz ailәsini, vәtәn, din vә
millәtini qoruma vә müdafiә etmә sәyidir. Milliyyәtçilik anlamında
әsәbiyyәnin şәriәt baxımından heç bir dәyәri yoxdur, çünki dini
bağlılıq xaricindә olan hәr cür bağlılıq Allahın Rәsulu tәrәfindәn
“әsәbiyyәtә dәvәt edәnlәr bizdәn deyildir” cümlәsi ilә qadağan
edilmişdir. Bu baxımdan Əfqaninin İslam birliyi konsepsiyası dini
әsәbiyyә xaricindә milli әsәbiyyәni rәdd edir: yәni milli birlik yal
nız dini birlik çәrçivәsindә mәqbul sayılır.
Cәmalәddinin şәrhindә dini әsәbiyyә әn müqәddәs bağdır vә
dini bağlantı Allahın insanlara bәxş etdiyi әn qüvvәtli bağlılıqdır.
Buradan da mütәfәkkir müsәlmanların birlәşmәsinin ilahi hökm ol
ması nәticәsinә gәlmişdir: bu hökmün “bütün müsәlmanlar
tәrәfindәn qәbul edilmәsi şәriәtin әmrlәri arasına girmiş, bunu qәbul
etmәmәk dindәn çıxmaqla bәrabәr tutulmuşdur” (1, 179).
Əfqani müsәlmanların әsrlәr boyu heç bir zaman qövm vә soy
bağlılığına dәyәr vermәyәrәk şәriәtin bu hökmünә әmәl etdiklәrini
vә İslam ümmәtinin bütövlüyünü qoruduqlarını qeyd edәrәk,
yazırdı ki, buna görә dә “әrәb türkün hakimiyyәtindәn nifrәt etmәz.
Fars әrәbin hakimiyyәtini qәbul etmәkdәn çәkinmәz. Hindli әfqan
lının әmrinә tabe ola bilir. Heç bir müsәlmanda buna görә üzünü
turşutma görünmәz” (2, 84).
Nәticәdә Əfqaninin qәnaәti bundan ibarәtdir ki, milli tәәssüb
ifrata varmayıb, dini tәәssübә, müsәlmanların birlәşmәsinә vә hәm
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rәyliyinә mane olmadığı tәqdirdә onu qorumaq vә inkişaf etdirmәk
lazımdır. Amma dini tәәssübü rәdd edәrәk onun yerinә milli
tәәssübü qoymaq cәhdi heç milli birliyi dә tәmin edә bilmәz vә
bununla da insanları bir araya gәtirәn bağlılıq tamamilә aradan
qaldırılmış olar.
Qeyd etmәk lazımdır ki, mütәfәkkirin dini tәәssüb daxilindә
milli bağlılığa, milli dilә vә mәdәniyyәtә dәyәr vermәsi müsәlman
xalqlarda milli şüurun oyanmasına vә formalaşmasına ciddi tәsir
göstәrmişdir. Bu haqda milli ideologiyamızın öndәrlәrindәn olan
M.Ə.Rәsulzadә yazırdı ki, müsәlman alәmindә milli şüurun oyan
masının zәruriliyini ilk dәfә C.Əfqani göstәrmişdir vә onun
ideyaları türklük ideologiyasının siyasi sistem kimi ön plana çıx
masına tәkan vermişdir (9). Lakin nәzәrә alınmalıdır ki, Cәmalәd
din, bәzi müәlliflәrin iddia etdiklәri kimi millәtçiliyi ayrıca siyasi
bir konsepsiya kimi irәli sürmәmişdir; yuxarıdakı tәhlillәrdәn dә
göründüyü kimi, o, milli dirçәliş vә birliyi İslami birlik vә oyanış
çәrçivәsindә qәbul edir, başqa sözlә, türkçülük, әrәbçilik vә s. onun
can atdığı әsas mәqsәd olmamışdı. Belә bir fikir Əfqaninin hәm
millәtçi, hәm dә panislamist olması anlamına gәlir vә onun
görüşlәrinin ziddiyyәtli xarakter daşıdığını demәyә imkan yaradır
ki, bu da filosofun tәliminә düzgün yanaşma deyil. Mütәfәkkirin
düşüncәsindә millәtçilik heç zaman son mәqsәd deyil, İslam bir
liyinin vә müsәlmanların siyasi azadlığının gerçәklәşdirilmәsi üçün
bir vasitә olmuşdur. Onun XIX әsrin 7080ci illәrindә Misirdә vә
Hindistanda müsәlmanların milli şüurunun vә vәtәnpәrvәrlik hiss
lәrinin oyanışı, İslam dövlәtlәrinin yadelli boyunduruğundan xilası
vә müstәqilliyi yolundakı fәaliyyәti dә bu aspektdәn dәyәr
lәndirilmәlidir. Hәmin dövrdә Əfqani İslam ölkәlәrinin birbaşa,
yaxud dolayısı ilә yadellilәrin idarәsi altında olduğu müddәtdә bir
liyin mümkün olmadığını dәrk edir vә İslam birliyi layihәsini arxa
plana keçirir. Amma Əfqani dil birliyi üzәrindә qurulan milli bir
liyin din birliyindәn daha möhkәm vә dayanaqlı olduğunu qәbul
etsә dә, müsәlmanlar üçün dini birliyin milli birlikdәn vacib
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olduğunu ön plana çәkirdi.
Cәmalәddinin milli dil, milli birlik, milli dәyәrlәrә qayıdış vә
yurd sevgisi haqqında mütәrәqqi ideyalarının İslam Şәrqindә milli
düşüncәnin oyanışına tәsiri danılmazdır. Amma bu, bәzi müәl
liflәrin dә yazdığı kimi, millәtçilik konsepsiyasının onun tәlimindә
aparıcı yer tutduğunu söylәmәyә әsas vermir. Əfqani ömrünün so
nuna qәdәr İslamçı olmuş, İslam birliyi ideyasının gerçәk
lәşdirilmәsi uğrunda mücadilә vermişdir. Millәtçilik
ideologiyasında (türkçülük, әrәbçilik vә s.) isә İslam dini mәnәvi
birlәşdirici amil kimi qәbul olunsa da, ön sıraya milli birlik çıxır.
Araşdırmalar göstәrir ki, C.Əfqaninin düşüncәsindә vә
fәaliyyәtindә İslam birliyi ideyası prioritet olsa da, milli birlik, milli
özünüdәrk vә oyanış çağırışı dövrün tәlәblәri ilә sәslәşmiş vә
müsәlmanlar arasında böyük әkssәda doğurmuşdur. İslam
dünyasında milli dirçәlişin, millimәnәvi dәyәrlәrә qayıdışın,
mәdәnimilli düşüncәnin formalaşmasının ideya zәmini olmuşdur.
Y.Akçuraoğlu düzgün olaraq yazırdı ki, C.Əfqani “bütün İslam
alәminin yaşaya bilmәsi üçün müsәlman millәtlәrin milli şüura
sahib olmaları gәrәyinә inanmışdır. Əfqani, İslam alәminin hәr
tәrәfinә düşüncәlәri ilә, sözlәri ilә, işlәri ilә çox bәrәkәtli toxumlar
saçmış vә Batı türklüyündә olduğu kimi Quzey türklüyündә dә mil
liyyәt fikrinin inkişafına xidmәt etmişdir” (5, 33 ).
Şeyx Cәmalәddinin diniislahatçı tәlimi vә ictimaisiyasi
fәaliyyәti, o cümlәdәn milli birlik fәlsәfәsi hәm Avropanın ictimai
siyasi vә elmi dairәlәrindә, hәm dә Şәrqdә  müsәlman ziyalılar vә
mütәrәqqi düşüncәli ruhanilәr arasında yaxşı mәlum idi. Əfqani
müsәlman maarifçiliyinin, islahatçılıq vә modernlәşmә hәrәkatının
parlaq nәslinin ustadı idi. Türk dünyasının bir sıra görkәmli aydını
onu öz müәllimi hesab edirdi. Araşdırmalar göstәrir ki, Azәrbay
canın Ə.Ağaoğlu, M.Ə.Rәsulzadә, Ə.Hüseynzadә, Ü.Hacıbәyli,
C.Cabbarlı, C.Mәmmәdquluzadә, H.Minasazov vә b. kimi
mütәfәkkiri vә maarifçisi C.Əfqaninin әsas ideyaları – İslam birliyi
vә milli vәhdәt fәlsәfәsi ilә yaxından tanış olmuşlar, xüsusәn dә
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onun milli birlik vә milli dil haqqında mütәrәqqi ideyalarından
bәhrәlәnmişlәr vә bu ideyaları dövrün tәlәblәrindәn, xalqımızın ic
timaisiyasi vә mәdәni inkişaf xüsusiyyәtlәrindәn çıxış edәrәk şәrh
vә tәbliğ etmişlәr.
XX yüzilliyin әvvәllәrindә Azәrbaycan ictimaifәlsәfi
düşüncәsindә milli kimlik, milli dil vә özünüdәrk mәsәlәsi әn aktual
mәsәlәlәrdәn idi. Maarifçilәr vә milli ideologiyamızın yaradıcıları
C.Əfqani kimi milli şüurun oyanışını, xalqın ana dilindә maariflәn
mәsini әsarәtdәn, mövhumat vә cәhalәtdәn xilas olmağın әsas amili
kimi önә çәkirdilәr. Bu da tәbii idi, çünki bu dövrdә milli varlıq
olaraq vahid adımız belә yox idi, rus şovinistlәri bizi “tatar”, yaxud
“müsәlman” adlandırırdılar. Elә özümüz dә milli kimliyimizi dәrk
etmәyәrәk onu dini kimliyimizlә eynilәşdirirdik. Bu haqda
Ü.Hacıbәyovun “Dil” başlıqlı mәqalәsindәn әtraflı mәlumat almaq
olar1. Üzeyir bәy yazırdı ki, bizim bir nәfәrimizdәn soruşsan ki:
“Sәn kimsәn? Deyәr müsәlmanam. Hankı millәtdәnsәn? Müsәlman
millәtindәn. Nә dinindәsәn? Müsәlman dinindә. Nә dili danışırsan?
Müsәlman dili. Halbuki özü türkdür, dini İslam dinidir, dili dә türk
dilidir. Daha burasını düşünәn yoxdur ki, müsәlman adında millәt
yoxdur, müsәlman adında dil yoxdur, müsәlman – yәni İslam dinini
qәbul etmiş bir adam demәkdir” (7, 210).
Azәrbaycan milli mәtbuatının yaradıcısı H.Zәrdabinin
görüşlәrinә Cәmalәddin ideyalarının birbaşa tәsiri haqda әlimizdә
tutarlı fakt yoxdur. Amma yәqin ki, Hәsәn bәyin “nam vә iştihari
Alәmiislamcә mәruf olan” (Ə.Ağaoğlu) C.Əfqani ideyaları ilә
tanışlığı olmuşdur. H.Zәrdabinin milli kimlik, dil vә din barәdә
yazdıqları Şeyxin fikirlәri ilә üstüstә düşür. Bu baxımdan onun
"Hәyat" qәzetindә (yanvar, 1906cı il) çap etdirdiyi "Dil vә din",
"İttihadi lisan" vә "Dil davası" adlı mәqalәlәri maraq doğurur. Zәrd
Bu mәsәlә M.Ə.Rәsulzadәnin “Milli dirilik” mәqalәsindә dә geniş tәhlil ol
unur. Bax: M.Ə.Rәsulzadә. Milli dirilik. Azәrbaycan davası. Mәqalәlәr,
nitqlәr  19141954. http://tarixci.azeriblog.com/2008/11/18/millidirilik
azerbaycandavasimeresulzade
1
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abi dә C.Əfqani kimi millәtin tәşәkkülündә dil vә dini әsas amil
hesab edirdi: “...hәr tayfa gәrәk iki şeyi bәrk saxlasın ki, bu şeylәr
hәr tayfanın dirәklәri hesab olunurlar vә onların tayfa olmağına
sәbәbdirlәr. Bu şeylәrin birisi dil vә o birisi din vә mәzhәbdir. Elә
ki, bunların birisi әldәn getdi, tayfanın beli sınan kimidir. İkisi dә
gedәndә tayfa qeyri tayfalara qarışır, mirur ilә yox olur.... Dil vә
mәzhәb tayfanın ruhu kimidir. Necә ki, ruh çıxanda bәdәndәn bircә
cәmdәk qalır vә bu cәmdәk mirur ilә çürüyüb yox olur, habelә dilsiz
vә mәzhәbsiz tayfa da gәrәk mirur ilә yox olsun” (11, 237).
Göründüyü kimi, Zәrdabi hәm dili, hәm dә dini millәtin
mövcudluq faktoru hesab edir, dilsiz vә dinsiz millәtin mәhvә
mәhkum olduğunu vurğulayır. Bununla bәrabәr o, xalqın milli
mәdәni inkişafında ana dilinin rolunu yüksәk dәyәrlәndirirdi. Hәsәn
bәy yazırdı ki, istәyirsinizsә millәtimiz yaşasın, qabağa getsin, elmi
vә maarifi olsun, ona ana dili verin, o yazsın, qabağa getsin, mәk
tәblәr bina edib, öz dillәrindә elm, tәhsil etsin. O, dili xalqın mәnәvi
siması, millәti yaşadan әsas amil hesab etmiş vә hәyatı boyu dilin
saflığı uğrunda mübarizә aparmışdır.
Qeyd edәk ki, Azәrbaycan mütәfәkkirlәri C.Əfqaninin dini vә
siyasifәlsәfi ideyalarını olduğu kimi qәbul etmirdilәr vә onlara
yaradıcılıqla vә tәnqidi yanaşırdılar. Mәsәlәn, Ü.Hacıbәyli, C.Mәm
mәdquluzadә vә b. Şeyxin İslam birliyi konsepsiyasını tәnqid
edәrәk ona qarşı dil, millәt birliyi ideyasını qoyurdular.
C.Əfqaninin ideyaları “Türk tәfәkkür vә tәhririnin çox canlı
vә hәyәcanlı bir siması” (M.Ə.Rәsulzadә) olan Əhmәd bәy
Ağaoğlunun yaradıcılığına daha çox tәsir göstәrmişdir.
Ə.Ağaoğlu müasirlәri arasında daha şanslı olmuşdur: o, milli
azadlıq, dil vә din birliyi vә s. haqqında söhbәtlәri C.Əfqaninin öz
dilindәn dinlәmәk imkanı qazanmışdır. Parisdә tәhsil aldığı illәrdә
Şeyxlә şәxsi tanışlığı, habelә tәhsilini başa vurub Vәtәnә dönәrkәn
yolüstü o vaxtlar İstanbulda olan Cәmalәddini ziyarәt etmәsi
Əhmәd bәyin dünyagörüşünün formalaşmasına vә yaradıcılığına
dәrin tәsir göstәrmişdir. Ə.Ağaoğlu öz yazılarında Əfqaninin
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şәxsiyyәtinә vә әsәrlәrinә dönәdönә müraciәt etmişdir. Xüsusәn
İslamla bağlı mәqalәlәrindә onun daha sıx müraciәt etdiyi mәnbә
Əfqani irsi olmuşdur.
Ə.Ağaoğlu adını yazılarında böyük hörmәtlә çәkdiyi C.Əfqani
kimi dili vә dini millәtin2 әn mühüm әsaslarından hesab edirdi. O,
millәtin әsas komponentlәrini mәşhur fransız şәrqşünası E.Renanın
görüşlәrinә uyğun olaraq belә sıralayırdı: “Birincisi lisan, ikincisi
din, adәt vә әqidәlәr, üçüncüsü müştәrәk tarix, müştәrәk vәtәn vә
müştәrәk müqәddәrat” (4, 293).
Milli varlıqda dil birliyini ilk vacib amil kimi qәbul edәn
Ağaoğlu bütün fәaliyyәti boyu milli dilin saflığı, zәnginlәşmәsi vә
inkişafı mәsәlәsinә diqqәt yetirmiş, ana dilini bilmәyi xalqa xid
mәtin birinci amili saymışdır. O, da Əfqani kimi hesab etmişdir ki,
milli birlikdә dәyişmәz qalan komponent dildir. Dil mahiyyәti dәy
işmәdәn inkişaf xüsusiyyәtlәrini daşıyır. Bununla bәrabәr
Ə.Ağaoğlu müәllimindәn, elәcә dә digәr mütәfәkkirlәrdәn fәrqli
olaraq dilin dә zaman vә şәrtlәrә görә dәyişә bilmәsini xüsusi qeyd
etmişdir. Onun yazdığına görә әbәdilik qoxusu azçox dildәn gәlsә
dә, bu da gerçәk vә genәl deyildir.
Əhmәd bәy millәtin tәşәkkülündә dinin dә rolunu yüksәk
dәyәrlәndirirdi, yazırdı ki, milli kimlikdә dildәn sonra yeganә bir
amil dindir. Din olmadan millәtin heç bir anlamı yoxdur, din mil
lәtin ruhu vә mayasıdır: “Hәtta, milli lisanın, milli adәtlәrin, milli
tәrzidüşüncәnin, mәişәtin tәәssüsü üzәrinә belә dinin böyük vә bir
inci dәrәcәdә tәsiri vardır” (4, 294). Müәllimi Cәmalәddin kimi o,
da dinin dәyişkәnliyini qәbul edirdi vә yazırdı ki, tarixdә elә bir
millәt yoxdur ki, dinini әn azı iki dәfә dәyişmәmiş olsun.
Ağaoğlu da ustadı kimi xalqın inkişafını İslamın tәmәl prinsi
plәrinә qayıdışda, milli şüurun oyanmasında vә Qәrb dәyәrlәrinin
mәnimsәnilmәsindә görürdü. Onun yaradıcılığının ana xәttini bu
ideyalar tәşkil edirdi.
Qeyd edәk ki, Ə.Ağaoğlu “Türk alәmi” silsilә yazılarında qövmiyyәt vә
millәt anlayışlarını eyni mәnada istifadә etmişdir.
2
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Tәdqiqatlarda göstәrilir ki, Ə.Ağaoğlunun dünyagörüşü is
lamçılıqdan türkçülüyә, oradan da qәrbçiliyә tәkamül etmişdir.
Y.Akçuraoğlu yazırdı: “Əhmәd bәy Ağayev, türk milliyyәtçiliyi
fikrinә, Şeyx Cәmalәddin Əfqani kimi bütün müsәlmanların, hәtta
bütün doğuluların hәyat, xoşbәxtlik, bağımsızlıq vә gәlәcәyi qayğısı
ilә bir neçә mәrhәlәdәn keçәrәk çata bilmişdir” (5, 89). Lakin elә
başa düşülmәmәlidir ki, bu fikir cәrәyanları onun düşüncәsindә
birbirini әvәzlәmişdir, әksinә, Əhmәd bәy yaradıcılığının xüsusәn
dә son dövrlәrindә hәr üç mövzuya müraciәt etmişdir. O, Türk
İslam sintezinin manifesti sayılan “Türk alәmi” silsilә yazılarında
islamçılarla türkçülәr arasındakı mübahisәli mәsәlәlәrin tәnqidi
tәhlilini verir vә millәtçiliyi İslamın dinamik gücü kimi göstәrәrәk,
İslamla millәtçilik mәfkurәsinin birbirinә zidd olmadığını
әsaslandırırdı (4, 200).
Göründüyü kimi, milli birlik vә dirçәlişi İslam birliyi
çәrçivәsindә mәqbul sayan C.Əfqanidәn fәrqli olaraq Ə.Ağaoğlu
milli vә dini kimliyi vәhdәtdә götürür, başqa sözlә desәk, is
lamçılıqla türkçülüyün sintezini yaradır.
Milli düşüncәmizin digәr bir öncülünün – Əli bәy Hüseyn
zadәnin görüşlәri dә C.Əfqaninin mütәrәqqi ideyaları ilә sәslәşir.
Ə.Hüseynzadәnin “Siyasәtifürusәt” әsәrindәn mәlum olur ki,
müәllif Şeyx Cәmalәddinin fәaliyyәtinә vә dünyagörüşünә yaxın
dan bәlәd olmuşdur.
Əli bәy Hüseynzadә dedikdә ilk növbәdә “Türklәşmәk, islam
laşmaq, müasirlәşmәk” üçlü formulu yada düşür. Amma o da danıl
maz hәqiqәtdir ki, bu formulun ideya әsaslarının ilk nümunәsi
Əfqaninin görüşlәrindә öz әksini tapmışdır. Cәmalәddin nәzәri şәk
ildә sistemlәşdirmәsә dә, onun fәaliyyәtinin vә ideyalarının
tәmәlindә üç әsas ideya  ilkin, hәqiqi İslama qayıdış, milli şüurun
oyanışı vә Qәrbin texnoloji vә demokratik dәyәrlәrindәn bәhrәlәn
mәk çağırışı (bәzi müәlliflәr yanlış olaraq Əfqanini yalnız is
lamçılığın nümayәndәsi kimi tәqdim edirlәr) dayanır. Əli bәyin
böyüklüyü ondadır ki, әsas ideyaları A.Bakıxanov, C.Əfqani vә
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H.Zәrdabi tәrәfindәn işlәnib hazırlanmış millilәşmәk, islamlaşmaq
vә avropalaşmaq tezislәrini nәzәrifәlsәfi cәhәtdәn hazırlayaraq ide
oloji bir sistemә çevirә bilmiş, İslamTürk xalqlarının milli dirçәlişi
vә inkişafında bu üçlü düsturun gerçәklәşmәsi zәruriyyәtini göstәr
mişdir.
Ə.Hüseynzadә ötәn әsrin әvvәllәrindә millәtin vә milli
düşüncәnin inkişafı üçün çox mühüm әdәbimәdәni fikir mühitinin
yaranmasını tәmin etmişdir. Onun “Hәyat” qәzetindә vә “Füyuzat”
jurnalında dәrc etdirdiyi, tәk mövzusuna görә deyil, hәm dә elmi
mәzmununa görә sanballı mәqalәlәrindә türkçülük vә türk birliyi,
milli dil vә tәrәqqi, İslam birliyi kimi ideyaların vә avropalaşmanın
vacibliyi әsaslandırılırdı. Əli bәy türklәrin irq vә dillәrinә dair
araşdırmalar apararaq, bütün türk qövmlәrinin bir birlik tәşkil et
diklәrini vә vahid türk dilinin әhәmiyyәtini vurğulayırdı. Şeyx
Əfqani kimi Ə.Hüseynzadә dә yazırdı ki, "elm vә maarifin xalq
tәrәfindәn mәnimsәnilmәsi üçün, millәt gәrәk öz dilindә tәhsil
alsın, millәt dilinin qәdrini bilsin vә onun tәrәqqisinә çalışsın" (8,
69).
Millәt, milliyәt, milli dirilik, milli mәdәniyyәt, dil vә din birliyi
mәfhumlarının mahiyyәtini, mәzmun tutumunu vә milli tәrәqqidә
onların yerini әn çox tәhlil edәn milli ideologiyamızın baş ideoloqu
Mәhәmmәd Əmin Rәsulzadә olmuşdur. Onun bir çox mәqalәlәri,
özәlliklә dә “Dirilik” jurnalında çap etdirdiyi silsilә yazıları bu an
layışların araşdırılmasına hәsr edilmişdir. Bu araşdırmalardan öncә
isә Mәhәmmәd Əmin C.Əfqaninin “Milli vәhdәt fәlsәfәsi vә dil
birliyinin hәqiqi mahiyyәti” mәqalәsini fars dilindәn türk dilinә tәr
cümә edәrәk “Türk yurdu” jurnalında (1911ci il) dәrc etdirmişdir.
Şübhәsiz ki, bu mәqalә Rәsulzadәnin düşüncәsinә tәsirsiz qal
mamışdır. Cәmalәddinin mәqalәsi bu cümlә ilә başlayırdı: “Millәt
dәn kәnarda sәadәt yoxdur, dilsiz dә millәt ola bilmәz”, Mәhәmmәd
Əmin isә bir neçә il sonra yazırdı: “Dilsiz millәt olmadığı kimi,
millәtsiz dә bir dil ola bilmәz”. Amma M.Ə.Rәsulzadә Şeyxin fikir
lәrini sadәcә tәkrarlamır, mövzunu daha da genişlәndirәrәk millәt,
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qövm, milliyyәt vә milli mәdәniyyәt anlayışlarının elmi şәrhini
verirdi.
“Diriliklәrin әn qiymәtlisi milli dirilikdir”,  deyәn Rәsulzadә
millәtpәrәstliyin vә milli diriliyin nә olduğunu yaxşı bilmәk üçün
әvvәlcә millәtin nә olduğunu öyrәnmәyin vacibliyini qeyd etmişdir.
O, ilk növbәdә ümmәt vә millәt anlayışlarını birbirindәn ayır
mışdır. “Milli dirilik” mәqalәsindә yazırdı ki, bizdә “ümmәt” vә
“millәt” kәlmәlәrinin fәrqi ayrılmamışdır, “...qövmiyyәt vә cin
siyyәt camesini andıran «millәt» kәlmәsi hәmkeş vә hәmdinlik
camesinә aid olan «ümmәt» kәlmәsilә qarışmış vә «millәtiislam»
tәbiri mәşhur olmuşdur” (10). Mütәfәkkir bu iki anlayış arasındakı
fәrqi göstәrәrәk ümmәtin dini mәna daşıdığını, millәtin isә “din
daşlıqdan әlavә bir çox “daşlıqları” da came olduğu kimi, bilxassә
dil birliyini lazım gәtirdiyini” vurğulamışdır. Sonralar «Açıq söz»
qәzetindә (1915ci il) ilk dәfә olaraq “müsәlman”, “tatar” sözlәrini
“türk” sözü ilә әvәzlәyәrәk, «Biz türkük!»  deyәn M.Ə.Rәsulzadә
bununla da «ümmәt» vә «ümmәtçilik» dövrünün bitdiyini, «millәt»,
«türk millәtçiliyi» dövrünün başlandığını elan etmişdir.
M.Ə.Rәsulzadә “Milli dirilik” mәqalәsindә millәtә tәrif
verәrәk onu “dil birliyi, adәt vә әxlaq birliyi, әnәnatitarixiyyә vә
nәhayәt etiqadatidiniyyә birliklәrinin mәcmusundan mütәşәkkil
bir mәhsul” (10) adlandırır. O, bu ünsürlәrdәn dilә üstünlük verәrәk
millәtin formalaşmasında vә mövcudluğunda dil birliyinin rolunu
vә önәmini әsaslandırır: “Dil millәtin böyük hissәsidir. Onun zahiri
vә batinidir. Millәtlәri biribirindәn ayıran әn böyük әlamәt, iştә bu
dil damğasıdır... Milliyyәtin ümdә rüknünü tәşkil edәn şey dildir.
Dil adәtәn hәr bir heyәtin hansı bәşәr dәstәsinә mәnsub olduğunu
göstәrәn bir lövhәdir. Dil milliyyәtin hamısını tәşkil etmәsә dә,
yüzdә doxsanını vücuda gәtirәn böyük bir amildir” (10). Mәhәm
mәd Əminә görә dil millәtlә bәrabәr yaranır, dilsiz millәt olmadığı
kimi, millәtsiz dә bir dil ola bilmәz. O, dili millәtin yeganә rüknü
hesab etmir, ancaq digәr elementlәr arasında dilin әn mühüm amil
olduğunu vurğulayır.
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M.Ə.Rәsulzadә millәti formalaşdıran komponentlәr içәrisin
dә dil vә dini daha sabit sayır, lakin bu ikisi arasında da seçim
edәrәk dili önә çәkir. Onun fikrincә din dil qәdәr mәtin vә möhkәm
hesab oluna bilmәz. Dil isә “daimidir, baqidir. Tәrәqqi vә tәkamül
edirsә dә, әsaslı bir etilaf vә tәğyirә uğrayamaz. Halәn ki, tarixdә
bir çox dinlәr dәyişmiş olan millәtlәr mövcuddur. Zatәn heç bir mil
lәt yoxdur ki, dinin kәrratla dәyişmiş olmasın” (10).
Bununla bәrabәr Rәsulzadә milli birliyin yaranmasında vә
qorunmasında din amilinin rolunu vә tәsir gücünü yüksәk dәyәr
lәndirirdi. Onun fikrincә milli varlıqda din dildәn sonra gәlәn amil
olsa da, müәyyәn şәraitdә dildәn daha tәsirli bir qüvvә şәklini ala
bilәr; din bir millәtin dilinin әbәdi qalmasına vә milliyyәt fikri vә
amalının inkişafına sәbәb olur. Dini etiqad millәti bir çox bәlalardan
qorumaq xüsusiyyәtinә malikdir. Mütәfәkkirә görә din әxlaq vә
adәt üzәrindә fövqәladә tәsirә malikdir vә bundan dolayı millәtin
formalaşmasında mühüm yer tutur: “Dil ilә bәrabәr dindә dә bir
olan millәtlәrin mәrifәtiqövmiyyәtlәri daha tez hasil olub, ar
alarında milli vicdan daha әvvәl inkişaf ediyor” (10).
Bu alıntılardan göründüyü kimi milli birlikdә dil vә dinin nis
bәti mәsәlәsindә M.Ə.Rәsulzadәnin fikirlәri C.Əfqaninin ideyaları
ilә sәslәşir. Ancaq Şeyxdәn fәrqli olaraq Mәhәmmәd Əmin milli
birlik, millәt, milliyyәt, dil, mәdәniyyәt, din, әxlaq kimi anlayışların
mәzmun tutumunun geniş elmi tәhlilini vermişdir. O, sonralar –
Türkiyәdә yaşadığı dövrdә dә bu mәsәlәyә yenidәn qayıtmış,
araşdırmalar apararaq "milliyyәt"lә "millәt"in mahiyyәt fәrqlәrini
müәyyәnlәşdirmiş, milliyyәti etnik, millәti isә siyasi bir anlayış
kimi şәrh etmişdir. Bu isә ayrıca tәdqiqat mövzusudur.
Araşdırmalarımız göstәrdi ki, Azәrbaycan ziyalıları vә maar
ifçilәri C.Əfqaninin dini vә siyasifәlsәfi ideyalarına yaxından bәlәd
olmuş, öz әsәrlәrindә onun xüsusәn milli birlik fәlsәfәsinә vә İslam
birliyi ideyasına münasibәt bildirmişlәr. Millәt, dil vә din birliyi
mәsәlәsindә mütәfәkkirlәrimizin görüşlәri Əfqaninin fikirlәrinә
әsasәn uyğundur. Ziyalılarımız da Şeyx kimi dili milli mәdәniyyәtin
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ifadә vasitәsi, milli birliyin әn möhkәm dayağı kimi dәyәrlәndirmiş,
milli birliyin tәşәkkülündә dini dә әsas amillәrdәn hesab etmişlәr.
Amma milli ideologiyamızın yaradıcıları dövrün ictimaisiyasi vә
mәdәni şәrtlәrindәn çıxış edәrәk ümmәtçiliyin – yәni dini birliyin
yerinә millәtçiliyi – milli birliyi, Azәrbaycan türkçülüyü ideyasını
gündәmә gәtirmiş, milli ideologiyamızın tәmәl prinsiplәrini işlәyib
hazırlamışlar.
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Difai partiyası: antiterror
mübarizәdәn Cümhuriyyәtә
gedәn yol
Anar Turan*
XX әsrin әvvәllәrindә Şimali Azәrbaycanda vәziyyәt get
dikcә gәrginlәşir, milli ayrıseçkilik kәskin xarakter alırdı. Çar
Rusiyasının xüsusi xidmәt orqanlarının vә hakim dairәlәrinin
tәşviqi ilә ermәnilәr yerli türklәrә (azәrbaycanlılara) qarşı terror
hadisәlәri törәdir, silahsız vә günahsız kәndlәrә hücum tәşkil edir,
insanları yalnız türk vә müsәlman olduğuna görә öldürürdülәr.
Əsasәn 1829cu ildә kütlәvi şәkildә İrandan vә Türkiyәdәn
Azәrbaycana köçürülәn minlәrlә ermәni ailәlәri yerli xalqın
arasında kompakt mәskunlaşır vә getdikcә tәşkilatlanırdılar. Onlar
әsasәn Qarabağ, İrәvan, Zәngәzur, Gәncә әtrafı torpaqlarda yer
lәşdirilir vә çar hökumәti tәrәfindәn himayә olunurdular. O za
mankı Rusiya hakim dairәlәri Qafqazda xristian dövlәti yaratmaq,
bu bölgәni İran vә Türkiyәnin tәsir әhatәsindәn çıxarmaq üçün
dәridәn qabıqdan çıxırdılar. Əsas mәqsәd tәbii ki, yerli әhalinin
say nüfuzunu azaltmaq vә onlarla böyük müsәlman dövlәtlәri
arasında bufer ölkә yaratmaq idi. Bu dәstәyi uzun әsrlәr arzulayan
ermәnilәr isә sürәtlә silahlanır vә bir ideya “türklәri bu torpaqlar
dan tәmizlәmәk” uğrunda birlәşirdilәr.
* AMEA A.A.Bakıxanov adına Tarix İnstitutunun dissertantı, “Xalq
qәzeti”nin әmәkdaşı
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19051906cı illәrdә ermәnimüsәlman davası kimi tarixi
mizә düşmüş hadisәlәr gәlib çatdı. Ermәnilәrlә yerli azәrbaycan
lılar arasında nifaq dәrinlәşdi vә hәr yerdә atışma sәslәri
eşidilmәyә, hәr yerdә qan izlәri görünmәyә başladı. Ölkәdә dinc,
silahsız türkmüsәlman öldürülür vә alçaldılırdı. Rus hakim
dairәlәri isә bu haqsızlığa göz yumur vә bir az da irәli gedәrәk
hadisәlәri qızışdırır vә ermәnilәri silahlandırırdılar.
Belә ağır mәqamda ölkәmizin adlısanlı ziyalıları, başda
Əhmәd bәy Ağaoğlu olmaqla bir yerә toplaşdılar. Onları ümumi
maraqlar birlәşdirir vә bütün güclәrini ermәni fitnәkarlığının
qarşısını almağa cәmlәşdirdilәr. Nәticәdә “Difai” (fars dilindәn
tәrcümәdә müdafiә) adlı milliideoloji tәşkilat yaradılır. Tәşkilatın
mәqsәdlәri aydın idi: Ermәni qәsbkarlığının qarşısını kәsmәk, ni
faqı mәqsәdyönülü şәkildә dәrinlәşdirәn vә bu mәsәlәdә er
mәnilәrin tәrәfini tutan rus hakim dairәlәrini cәzalandırmaq,
xalqın bütövlüyünü tәmin etmәk. Bir sözlә tәşkilat әzilmәkdә vә
mәhv olmaqda olan millәtimizin son anda xilaskarına çevrilmәyi
hәdәf seçdi.
Difainin yaranması
Azәrbaycan xalqının böyük oğlu, görkәmli mütәffәkir, icti
maisiyasi xadim, istәr Azәrbaycan Xalq Cümhuriyyәtinin, istәrsә
dә Türkiyә Cümhuriyyәtinin qurulmasında müstәsna xidmәtlәr
göstәrmiş, adına vә әsәrlәrinә 70 il sovet dövründә panislamist,
pantürkist damğası vurulmuş mübariz ziyalımız Əhmәd bәy
Ağaoğlu azәrbaycanlılarla ermәnilәr arasında gedәn bu qanlı mü
naqişәdәn çıxış yolunu tapmaq üçün 19051906cı illәrdә Tiflisdә,
Qafqaz canişini İ.İ.VorontsovDaşkovun yanına göndәrilәn do
qquz nәfәrlik nümayәndә heyәtinin üzvlәrindәn biri olmuş vә er
mәnilәrlә danışıqlar zamanı Azәrbaycan tәrәfinin ittihamçısı
qismindә çıxış etmişdi. VorontsovDaşkovla görüşdә ermәni vә
azәrbaycanlı nümayәndә heyәti barәdә müfәssәl mәlumat verәn
M.S. Ordubadi yazır: “Hökumәt tәrәfindәn bu mәclisә tam
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nәzarәt yetirәn şәxslәr: Qafqaz canişini cәnab VorontsovDaşkov,
Tiflis, İrәvan, Gәncә qubernatorları, canişin hәzrәtlәrinin müavin
lәri, cәnab Gәray, general Malama, general Şirnikin, kargüzar Pe
terson cәnabları. Azәrbaycan tәrәfinin nümayәndәlәri: Bakıdan
cәnab Əhmәd bәy Ağaoğlu, Kәrbәlayı İsrafil Hacıyev, Əlimәrdan
bәy Topçubaşov, Tiflisdәn Mәhәmmәd ağa Vәkilov, Doktor
Qarabәyov, Gәncәdәn Əlәkbәr bәy Xasmәmmәdov, Ədil xan
Ziyadxanov vә başqaları. Ermәni vәkillәri: “Mışak” qәzetәsinin
müdiri Kalantar, Tiflisdәn: Xatisov, Samson Arutyunov, Bakıdan:
Xatisov, Muşeksyan, doktor Stepanov, Arakelyan, Taqiyanusov,
Ter Avanesov, arximandrit Muradyan vә başqaları”. (1, 105)
Bütün sülhsevәr çıxışlarına vә tәkliflәrinә baxmayaraq qarşı
tәrәfin vә müşahidә edәn tәrәfin buna bir o qәdәr әhәmiyyәt ver
mәdiyini vә inadkar davranışları ilә fәrqlәndiyini görәn
Ə.Ağaoğlu ermәnilәrә vә çar mәmurlarına elә oradaca xәbәrdar
lıq etmәkdәn çәkinmir. O deyir: “Biz müsәlmanlar bu halәtә
davam etmәyәcәyik vә aşkar deyirik ki, hәrgah işlәr belә gedәrsә,
nә qәdәr Qafqazda belә terror dәstәlәri hökm edәrsә, asayiş vә
tәhlükәsizlik bәrpa olunmayacaqdır. Biz sülh xatiri üçün mәclisin
diqqәtini bu nöqtәyә cәlb edir vә deyirik ki, Qafqazda olan mәn
sәb sahiblәri vә hakimlәrin çoxu ermәni terrorundan qorxub әdalәt
ilә, insaf ilә iş görmürlәr”. Bu fikirlәrini davam etdirәrәk
Ə.Ağaoğlu VorontsovDaşkov qarşısında artıq tәlәb xarakterini
alan mәsәlәlәr qoydu: “İndiki belәdir, indi ki, bir müsәllәh partiya
on beş ildәn bәridir tәşkil olunub vә hökumәt adamları bunu bilib
dә nәinki әlac etmәyir, bәlkә onlarla hәmәqidәdirlәr, bizim istәr
hökumәtdәn, istәrsә dә ermәnilәrdәn belә bir partiyanın aradan
götürülmәyini tәmәnna etmәyimiz faydasızdır. Biz ancaq özümüz
öz әlacımızı etmәliyik. Bizim dә gәrәk mükәmәl vә müsәllәh par
tiyalarımız olsun. Bir hökumәt ki, bir tәrәfdәn belә işlәrә dözür,
gәrәk o biri tәrәfdәn dә dözә…” (2, 2930)
Qurultay bitdikdәn sonra bәlkә dә vәziyyәtin düzәlәcәyinә
azda olsa ümid edәn ziyalılarımızın ümidi növbәti dәfә puç oldu.
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Çünki 1906cı ilin qış, yaz vә yayında daşnaklar Şuşada vә bütün
Qarabağda, Naxçıvan vә İrәvanda azәrbaycanlılara qarşı qırğın
lara başladılar. Dinc azәrbaycanlı әhaliyә növbәti dәfә divan tu
tuldu. Belә mәqamda milli ziyalılarımızın ermәni terroruna qarşı
antiterror güc strukturunu yaratmalarından başqa çarәlәri qal
madı. “Difai”nin fәal üzvlәrindәn biri, sonralar AXCnin milli
tәhlükәsizlik naziri olmuş N.Şeyxzamanlı öz xatirәlәrindә yazır:
“Əhmәd bәy Ağaoğlu Gәncәyә gәldi vә Cümә mәscidindә ca
maatla görüşdü. Mәscid ağzına qәdәr dolu idi vә mәn dә orada
idim. Əhmәd bәyi ilk dәfә görürdüm. Ağaoğlu minbәrin ikinci
pillәkәninә çıxaraq, xalqa müraciәt etmәyә başladı: “Möhtәrәm
gәncәlilәr, türklәrlә ermәnilәr arasında baş verәn son hadisә
hamımızı pәrişan etdi. Nә müsәlmanlıq, nә dә insanlıq belә vәhşi
hәrәkәtә razı ola bilmәz. Bu hadisә nәdәn oldu, nә üçün oldu,
sәbәbkarı kimdir, deyә tәdqiq vә müzakirәyә başlasaq, heç bir
nәticә әldә edә bilmәrik. Türklәr vә ermәnilәr olubkeçәnlәri un
utmalıdırlar. Onlar bilmәlidirlәr ki, yer üzündә Allahın yaratdığı
nә qәdәr vәhşi vә yırtıcı heyvan varsa, başqa heyvanları parçalasa
da öz hәmcinslәrinә toxunmurlar. Nә qәdәr ağır olsa da,
bildirmәliyik ki, vәhşi heyvanların etmәdiklәrini insanlar edir. Çar
üsulidarәsindәn әsrlәrlә әvvәl Qafqazda türklәrlә ermәnilәrin
dost vә yaxşı qonşuluq münasibәtindә yaşadığını unutmaq olmaz.
Tarixdә bu naqis hadisәyә oxşar heç bir hadisә qeydә alın
mamışdır”. O vaxt gizli tәşkilatımız ilhamını bir neçә mәşhur mil
lәtpәrvәrlәrimizdәn alırdı. Bunların başında Əlәkbәr bәy
Rәfıbәyli, Əlәkbәr vә Əlәsgәr Xasmәmmәdli qardaşları, Nәsib
bәy Yusifbәyli, doktor Hәsәn Ağaoğlu dururdu. Onlar mәsciddәki
bu görüşdәn sonra, Əhmәd bәy Ağaoğlunu axşam yemәyinә dәvәt
edәrәk, onunla geniş söhbәt edirlәr. Azәrbaycan xalqının gәlәcәyi
qaranlıq olduğu vә irәlidә rusların ermәnilәrin әli ilә bir pislik edә
bilәcәklәrini nәzәrә alaraq, xalqı yenidәn tәşkilatlandırmaq lazım
idi. Bu tәşkilatlanma vasitәsilә rus hökumәti ilә mübarizә etmәk
vә ruslara anlatmaq gәrәk idi ki, biz asanlıqla istismara baş
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әymәyәcәyik. Rusların gözünü qorxutmaq üçün bir gizli tәşkilat
komitәsi qurmaq, gizli firqәni «Difai» firqәsi deyә adlandırmaq
qәrara alınır. Az keçmәdәn «Difai» firqәsinә möhür hazırlanır.
(3,16)
Tanınmış ictimaisiyasi xadim, professor Vilayәt Quliyev
özünün “Son illәrin yazıları” әsәrindә Əhmәd bәy Ağaoğlu barәdә
bәhs edәrkәn yazır: “1905ci ilә qәdәr daha çox “söz adamı” kimi
tanınan Əhmәd bәy Ağaoğlu “zamanın dәyişdiyini”, ermәnilәrin
xәbis niyyәtlәrini artıq siyasi tәşkilatlar vә silahlı dәstәlәr va
sitәsilә hәyata keçirdiklәrini görәrәk, adekvat qәrar qәbul etdi.
Qılıncla gәlәn qılıncdan ölmәli idi. Quldurla onun öz dilindә
danışmaq lazımdı. Xalqı tәşkil etmәk, silahlandırmaq, ona şәrәf
vә namusunu, evini vә yurdunu әldә silah, qorumağı öyrәtmәk
lazım idi. Bu işlәrin öhdәsindәn yalnız qәzetlәrdә mәqalәlәr yaz
maqla gәlmәk mümkün deyildi. Mütlәq siyasi qurumlar yaratmaq,
xalqı onların әtrafında toplamaq, birliyә nail olmaq tәlәb edilirdi”.
(4,30)
Belәliklә Azәrbaycan xalqının sözün hәqiqi mәnasında
mәnәviyyat sarıdan alçalmasının, fiziki cәhәtdәn mәhv olun
masının qarşısını almaq üçün “Difai” adlı etnosiyasi müdafiә
tәşkilatı yaradılaraq, mübarizә proqramı qәbul edildi. “Difai”nin
1912ci il 16 mart tarixindә Qafqaz canişinliyinin arxivindәn
tapılmış vә halhazırda Bakıda yerlәşәn arxivdә mühafizә
edilmәkdә olan Bәyannamәsindә yazılır: “Mütәşşәkil hәrbi
qüvvәyә malik, eyni zamanda, yәni silahlarla, hәtta toplarla tәchiz
edilmiş Daşnak partiyası, bir tәrәfdәn silah gücünә bütün er
mәnilәri, digәr tәrәfdәn dә Qafqaz hökumәtini özünә tabe edib әn
ümdә mәqsәdinә nail olmağa çalışır. Onların әsas mәqsәdlәri
Qafqazda yaşayan bütün müsәlmanları qırdıqdan sonra onların
torpaqlarını işğal etmәkdir. Ermәnilәr mәqsәdlәrinә nail olduqdan
sonra fikirlәri Qafqazda ermәni xalqı üçün milli, müstәqil bir
dövlәt yaratmaqdır. Bizim partiyanın әsas mәqsәdi Qafqazda
yaşayan bütün xalqlar arasında sәmimi qardaşlıq vә birlik yarat
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maqdır. Hәrgah Daşnak partiyası namus vә sәmimiyyәtlә öz
hәrәkәt vә fәaliyyәtlәrinin hәqiqi proqramını aşkar söylәrsә, әgәr
bu proqram Qafqazda yaşayan bütün millәtlәrin azadlıq vә
müstәqilliyinә xәlәl gәtirmirsә, o zaman biz öz birlik әlimizi
hәmişә ona uzatmağa hazırıq. Əksinә, әvvәllәr olduğu kimi,
müsәlmanların üzәrinә xain vә qәddarcasına hücumlar edәrsә,
bizdәn layiqli cavab alar vә Qafqaz başdanbaşa, bitmәztükәn
mәz bir qanlı sәhnәyә düşәr. Daşnak partiyası әmin olsun ki, heç
bir vaxt biz öz millәtimizin bәdbәxtliyi üzәrindә ermәni millәtinin
sәadәt vә xoşbәxlik qurmasına yol vermәrik”.
Bәyannamәdәn dә göründüyü kimi, bu tәşkilat ermәni ter
rorunun qarşısını almaq, bu iki xalqın arasında sülhü tәmin etmәk,
lakin eyni zamanda müdafiә barәdә dә düşünmәk vә istәnilәn
düşmәn qarşısında aciz qalmamağı әsas prinsip hesab edirmiş.
Belә ağır yükü üzәrinә götürәn xalqımızın böyük ziyalıları vә
milli ruhlu bәylәri Əhmәd bәy Ağaoğlu, Əlәkbәr bәy Rәfibәyli,
Xәlil bәy Xasmәmmәdov, doktor Hәsәn bәy Ağayev, Şeyxülislam
Molla Mәhәmmәd Pişnamazzadә, Kәrim bәy Mehmandarov,
Mirzә Mәhәmmәd Axundzadә, Mirzә Cavad, İdris Axundzadәylә
birlikdә tәşkilat çevik fәaliyyәtә başlamağa qәrar verir.
“Difai”nin mənəvi gücü və “panislamizm”də
təqsirləndirilən Ağaoğlu
“Difai”nin mübarizә meyarlarında әsas diqqәti cәlb edәn
müddәalardan biri dә bu tәşkilatın Azәrbaycan xalqının mәnәvi
birliyinә nail olmaq istәyi vә bu birlikdәn yaranan gücdәn düşmәn
qüvvәlәrә qarşı istifadә etmәk cәhdi idi. Hәmin dövrdә milli
tәәsübkeşliyә әsasәn dini tәrәfdәn baxıldığı vә xalqın dini hislәri
mühafizәkar olduğu üçün niyә dә bu mühafizәkarlıqdan
mütәşşәkil istifadә edilmәmәliydi. Mәhz buna görә dә, Azәrbay
canın demәk olar ki, bütün qәzalarında fәaliyyәt göstәrәn bu tәşk
ilat tezliklә sayı minlәrlә ölçülәn ciddi güc tәmayüllü milli
partiyaya çevrildi. Möhüründә tiyәsi yuxarı olan iki çarpaz qılınc
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vә aypara tәsvir olunan tәşkilatın mübarizәsindә xalqın gücündәn
qaynaqlanmaq vә burada mәnәvi birlikdәn yararlanmaq әsas
götürülürdü. Mәsәlәn, bildiyimiz kimi, aypara İslam xalqları tar
ixindә xüsusi әhәmiyyәtә malik bir rәmz qәbul olunduğu vә ay
ulduzun xristianların xaçına qarşı bir ideoloji simgә hesab olun
duğu üçün “Difai” dә öz möhüründә bundan istifadә etmiş vә
bununla mübarizәnin müsәlmanların haqq mübarizәsi olduğuna
diqqәt çәkmişdir.
Lakin “Difai” digәr xristanlara qarşı deyil, mәhz ermәni qәs
bkarlığına vә qarәtçiliyinә qarşı müsәlmanların duruş gәtirmәsini
tәmin etmәk üçün yaradıldı. Ermәnilәrin terror hücumlarına qarşı
birlәşmәk cәhdlәrini panislamizm kimi qәlәmә verәnlәr kifayәt
qәdәr idi. Bu cür hәdyanlar söylәyәn vә müsәlmanları panis
lamizmә yuvarlanmaqda ittiham edәn vә bununla öz dәhşәtli
cinayәtlәrini örtbasdır etmәyә cәhd göstәrәn ermәnilәrә әn doğru
cavabı hәmin illәrdә Rusiya İmperiyasının Osmanlı
Turkiyәsindәki konsulu olmuş V.Mayevski vermişdir: “Doğrudan
da, fәrz edәk ki, Qafqazda panislamizm ideyaları güclü inkişaf et
mişdi. Lakin onda heç cür başa düşmәk olmur ki, nә ücün tatar
ların bu ideyaları yalnız vә yalnız ermәnilәrә qarşı savaş vә
qarәtlәrdә tәzahur edir, Qafqazın digәr xalqlarını kәnarda qoyur?
Belә olan tәqdirdә әn cox әziyyәt çәkәn rus elementi olmalı idi,
panislamizm ideyaları ilk novbәdә bu elementә qarşı mubarizә
aparmalıdır. Lakin hәqiqәtdә buna oxşar hec bir şey aşkar etmәk
olmamışdı. Nә uçun tatarlar gürcülәrә toxunmamışlar?... vә nә
üçün panislamizmin qurbanları yalnız vә yalnız ermәnilәr ol
muşlar?...” Problemlә bağlı әsaslandırılmış suallar qoyan konsul
әlbәttә ki, ermәnilәrin hücumlarından qorunmaq üçün yerli müsәl
man әhalinin tәşkilatlanmaq cәhdini panislamizm kimi qәlәmә
verәn ermәni siyasәt alverçilәrinә haqlı olaraq hiddәtini vә eti
razını bildirir”. (5,1011) Mayevskinin elә tәkcә bu qeydlәri
“Difai” nin yaranma sәbәblәrinin bir cavabı kimi
qiymәtlәndirilmәlidir.
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“Difai”nin bir sıra komitәlәri yaranmışdı. Xalqımızı mәnәvi
uçuruma deyil, mәnәvi birliyә sәslәyәn tәşkilatın әn fәal vә
çoxsaylı üzvlәrindәn ibarәt komitәlәrindәn biri dә Gәncә komitәsi
idi. Komitәyә Gәncә kişi gimnaziyasının hüquq müәllimi axund
Mәhәmmәd Pişnamazzadә rәhbәrlik edirdi. Əsas hәrәkat mәrkәzi
Gәncә vә әsas rәhbәrlik edәn şәxs din xadimi idi. Sәbәb tәbii ki,
din amilindәn faydalanmaq vә ermәnilәrin terror hücumlarına
qarşı yerli müsәlmanların birliyini tәşkil etmәk vә burada onların
mübarizәsindә dinin Vәtәni qorumaq barәdә qarşıya qoyduğu
vәzifәlәri xalqa bir növ xatırlatmaq hәdәf kimi götürülürdü. Bu
baxımdan axundun bura tәyin olunması hәm dә uğurlu bir ictimai
nümunә dә sayıla bilәrdi. M.Pişnamazzadәnin әsas silahdaşları
isә digәr komitә üzvlәri Ə. Rәfibәyli, H. Usubbәyov, Ə. Xasmәm
mәdov, M.Ə. Rәfiyev, M. Qazıyev, Molla İsmayılzadә, Q. M.
Hәmzәyev vә başqaları idilәr.
Tiflis Quberniya Jandarm İdarәsinin rәisi podpolkovnik
Başinskinin partiyanın uzvlәri haqqında 31 oktyabr 1909cu il tar
ixli mәruzәsindә Pişnamazzadә haqqında әtraflı mәlumat verilir.
Mәruzәdәn aydın olur ki, “Difai” partiyasının Yelizavetpol
komitәsinin sәdri Axund Molla Mәhәmmәd Pişnamazzadә (1853
1937) olmuşdu. O, ruhani rutbәsini 1883cu ildә Tiflisdә almışdı.
1892ci ildә Gәncә Cümә mәscidinin baş qazısı tәyin edilmişdi.
1900cu ildә Pişnamazzadә İranın vә Turkiyәnin xeyrinә
tәbliğatda ittiham edilәrәk Türküstana sürgün olunmuşdu. 1906
cı ildә Gәncәnin baş qazısı secilmişdi. (6, 289290) Polis
mәlumatlarında Pişnamazzadәni bir şәxsiyyәt kimi sә
ciyyәlәndirәn maraqlı mәlumatlar qalmışdı. Mәsәlәn, 1912ci ilin
fevral ayında tәrtib edilmiş belә mәlumatların birindә yazılmışdır:
“Musәlman alәmindә o, әsas vә görkәmli ictimai xadimlәrdәn biri
hesab edilir. O, Qafqaz diyarı hüdudlarında müsәlman üsulicәdid
mәktәblәrinin, kitabxanaqiraәtxanaların vә müxtәlif xeyriyyә
cәmiyyәtlәrinin yaradılmasının tәşәbbüşçüsüdür. Öz әsәrlәrindә,
mәqalәlәrindә vә ictimai yerlәrdә söylәdiyi nitqlәrindә o, müsәl
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manları birlәşmәyә vә milli tayfa davalarına son qoymağa
çağırırdı. Pişnamazzadә öz baxışlarına görә mütәrәqqi müsәlman
vә eyni zamanda yüksәk dәrәcәdә dindar, ciddi adamdır, müsәl
man ruhanilәri arasında vә cәmiyyәtdә görkәmli mövqeyinә mü
vafiq olaraq qapalı, sadә vә ayıqsayıq hәyat tәrzi kecirir. Heç bir
әylәncә yerinә getmir, kübar dairәlәrdә dolaşmır. Bacxәrac vә
ruşvәt almaqla mәşğul olmur, cünki bunlar onun xalq xadimi vә
idealist әqidәlәrinә ziddir vә ümumiyyәtlә onun xarakterinә ya
bancıdır”. (7,110)
Bir neçә ildәn sonra “Difai”nin әsas simalarından biri hesab
olunan axund Pişnamazzadә rus imperatoru tәrәfindәn rәsmәn
Qafqaz musәlmanları şiә ruhani idarәsinin şeyxulislamı vәzifәsinә
tәyin edilir. Bu, axundun Yelizavetpol (Gәncә) quberniyasında
böyük nüfuz sahibi olmasına dәlalәt edirdi.
1905ci ilin iyun ayından Əhmәd bәy Ağaoğlu “Hәyat” qәze
tini nәşr edir. O, “Hәyat”ın birinci nömrәsindә dәrc edilmiş pro
qram xarakterli mәqalәdә yazırdı: “Əgәr biz irәli getmәk
istәyiriksә vә hәyat qüvvәsinә malik olan millәt olmaq istәyiriksә,
ilk növbәdә müsәlman olaraq qalmalıyıq. Bizim irәliyә doğru
hәrәkәtimiz, hәyat şәraitimizi yaxşılatmaq sәylәrimiz İslam qa
nunları ilә birlәşdikdә uğurlu ola bilәr”. Tәsadüfi deyil ki, senzura
komitәsinin yüksәk vәzifәli mәmurları qәzeti vә onun redak
torunu “panislamist ideyalarının qızğın tәrәfdarı”, “bütün müsәl
manların xәlifәsi kimi ad çıxarmış Türkiyә Sultanının nüfuzunu
vә qüdrәtini artırmaq tәrәfdarı” kimi qәlәmә vermişdilәr. Digәr
tәrәfdәn “Hәyat” qatı panislamizmdә tәqsirlәndirilir, bildirilirdi
ki, bu mәtbu orqanda ermәnilәr әleyhinә aparılan tәbliğat
nәticәsindә Qafqazda müsәlman fanatizmi şiddәtlәnәcәk, ermәni
fobiyası güclәnәcәkdir. Xüsusi vurğulanırdı ki, “İslamın saflığı
vә toxunulmazlığı” ideyalarını tәbliğ edәn Ağayev çarizmә vә rus
lara qarşı barışmaz mövqe tutur. (8, 8)
Göründüyü kimi, bu mübarizәnin әsas mahiyyәtindә milli vә
dini xәtt seçilir vә regionun türkmüsәlman әhalisinin mәnәvi
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hәmrәyliyini canlandırmaqla ermәni terror hücumlarına qarşı
mütәşşәkil mübarizә әsas götürülürdü.
“Difai”nin antiterror faəliyyəti
“Difai”nin Daşnaksütyunun mürtәce fәaliyyәtindәn fәrqi o
idi ki, tәşkilat ilk növbәdә hücuma mәruz qalan vә hüquqları tap
dalanan yerli müsәlman әhalinin birlikhәmrәylik arzularının
ifadәsindәn yaranmış, müdafiәni başlıca şәrt kimi qәbul etmiş vә
ermәniazәrbaycanlı münaqişәsini alovlandıran vә bu münaqişәdә
birtәrәfli mövqe nümayiş etdirәn bir sıra çar mәmurlarını cәza
landırmağı hәdәf götürmüşdü. Hәtta hәmin dövrdә mövcud olmuş
partiyaların çoxundan fәrqli olaraq, “Difai” partiyası xalq
kütlәlәrinin içәrilәrinә nufuz etmәyә, xalqın әn fәal elementlәrini
öz sıralarına cәlb etmәyә, oz fәaliyyәti ilә bütün Yelizavetpol qu
berniyasını, qismәn dә Bakı vә İrәvan quberniyalarını әhatә et
mәyә müvәffәq olmuşdu. Professor Eldar Əzizov yazır ki,
Yelizavetpol qubernatoru etiraf etmәyә mәcbur olmuşdu ki, par
tiya ağıllı, ehtiyatlı, ardıcıl, namuslu vә sәmimi insanların
әlindәdir, onun Mәrkәzi Komitәsinә Əhmәd bәy Ağaoğlu rәhbәr
lik edir. Yenә dә hәmin qubernatorun sözlәrinә görә, partiya qısa
müddәtdә böyuk nüfuz vә şöhrәt qazanmışdır, әhali ona etibar
edir vә onun üzvlәrini hökumәtdәn sәylә gizlәdir. (9,118)
Bu baxımdan tәşkilat әdalәtli mühakimәni bacarmayan çar
üsulidarәsinin әvәzinә әdalәtli cәza üsulları ilә günahkarları cәza
landırmaq vә xalqımızın hәmin dövrdә düçar olduğu fiziki vә
mәnәvi fәlakәtdәn çıxış yolu axtarmağa çalışırdı.
Bu axtarışın sonu şübhәsiz ki, konkret addımlarsız qalmadı.
Tezliklә “Difai” xalqının düşmәnlәrini ehtiyatla aradan götürmәyә
başladı.
Tәşkilatın yarandığı gündәn etibarәn törәtdiyi әn iri siyasi
terror aktı şübhәsiz ki, generalqubernator Qoloşşapovun vә onun
dәftәrxana müdiri Kleşşinskinin öldürülmәsi olmuşdur. Tiflis Qu
berniya Jandarm İdarәsinin rәisi Başinskinin 21 oktyabr 1909cu
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il tarixli mәruzәsindәn göründüyü kimi Qoloşşapovdan narazılığa
sәbәb 19051906cı illәrin ermәniazәrbaycanlı münaqişәlәri
dövründә onun müsәlmanlara zidd hәrәkәtlәri ilә әlaqәdar olmuş
dur. Başinski yazır: “1906–cı il avqust ayında Bakıdan Şuşaya
gәlәn Əhmәd bәyAğaoğlunun orada çağırdığı yığıncağın işti
rakçıları siyasi xarakterli, odlualovlu nitqlәr söylәmiş, müsәl
manları hökumәtә vә hakimiyyәt orqanlarına qarşı çıxmağa
çağırmışdılar. Ağaoğlu, doktor Kәrim bәy Mehmandarov vә
başqaları deyirdilәr ki, müsәlmanlar rus hökumәtinә hәlә dә
sadiqdirlәr, hökumәtin hәmin sәdaqәtә cavabı isә bu olmuşdur ki,
general Qoloşşapov ermәni hampaları ilә әlbir olaraq tatarlara
qarşı çıxmış, onların evlәrini dağıtmış, minlәrlә musәlman ac
yalavac qalmışdır vә s. Yığıncaqda general Qoloşşapovun
hәrәkәtlәrindәn narazılıq vә tam anlaşılmazlıq ifadә edilmәsi vә
canişindәn onun geri çağırılması barәdә xahiş olunması mәsәlәsi
qoyulmuşdur. Bundan az sonra Şuşada Qoloşşapova qarşı
çağırışlar sәslәndi”. (10,130131) Belәcә generala edilәn xәbәr
darlıqlar öz bәhrәsini vermәdiyi üçün onun üçün ağır sonluqla
nәticәlәndi. Qoloşşapov öldürüldü. Bundan sonra onun әsas
kömәkçisi, sabiq dәftәrxana müdiri Kleşşinski hәdәfә alınır. Onu
ölüm cәzasına Şuşa komitәsi mәhkum etmiş, antiterror aktının
icrası isә Pişnamazzadәnin başcılıq etdiyi Yelizavetpol komitәsinә
hәvalә edilmişdi.
Bu әmәliyyatlardan sonra “Difai” bir neçә qәzet redak
siyasına özünün möhürü ilә proklamasiyalar göndәrmiş vә N.
Şeyxzamanlının qeyd etdiyi kimi bu iki qәtl hadisәsi Rusiya
hökumәtini sarsıtmış vә “onu daha ağıllı olmağa mәcbur etmişdi”.
Çoxsaylı axtarışlara vә hәtta “Difai” partiyasının üzvlәrindәn heç
olmasa bir nәfәrini hökumәtә tәslim edәcәk şәxsә 50000 manat
qızıl pul mәblәğindә mükafat ayrılmasına baxmayaraq, o vaxt
“Difai” partiyasının üzvlәrini tapmaq mümkün olmamışdı. Bu
hәm dә ona görә çәtin idi ki, “Difai”nin üzvlәri arasında çar
hakimiyyәti orqanlarında işlәyәnlәr dә vardı. Onlardan biri
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polisdә katib vә tәrcümәçi vәzifәsindә işlәmiş Sәdrәddin adlı şәxs
idi. Mәhz onun sayәsindә mәlumat alınmışdı ki, Molla Hadı oğlu
adlı bir şәxs teztez polisә gәlir. Aparılmış tәhqiqat nәticәsindә
müәyyәn edilmişdir ki, Molla Hadı oğlu polisin xәbәrçisi olmuş
dur. Bundan sonra partiya bir müddәt oz fәaliyyәtini dayandır
mağa mәcbur olmuş, Molla Hadı oğlu isә ölüm cәzasına mәhkum
edilmişdi. (11,17) Antiterror mәqsәdli әmәliyyatlardan biri dә
1906cı ilin dekabr ayında Naxcıvan qәzasının keçmiş rәisi pod
polkovnik Engelin “difai”çilәr tәrәfindәn öldürülmәsidir. 1906
cı ildә Naxçıvanda ermәniazәrbaycanlı munaqişәlәri zamanı
Engel Azәrbaycan kәndlәrinin talan olunmasında şәxsәn iştirak
etmişdi. Bu barәdә hәtta böyük yazıçımız M.S. Ordubadi dә yazır.
O, qeyd edir ki, “polismeyster Engel könüllü döyüşәn cavanları
qan tökmәyә vә quldurluğa tәşviq edirdi”. (12,20)
1907ci iliyulun 11dә Yevlax stansiyasında jandarm Jukov
öldürüldü. O, hәmin dövrdә sanballı mukafat müqabilindә silah
daşınmasına vә silah alverinә şәrait yaradır, silah daşıyanların
şәxsiyyәtini muәyyәn edir vә onların barәsindә müdiriyyәtә
mәlumat verirdi. Bu aksiyaların mәqsәdi Azәrbaycanın şәhәr vә
kәndlәrinә tәcavüzkar hücumları dәstәklәmәk, yerli etnosu öz tar
ixi torpaqlarından sıxışdırıb çıxarmaq idi. Bundan әlavә,
“Difai”nin öz xalqına xәyanәtdә, müsәlmanlara zәrәr vuran
hәrәkәtlәrdә ittiham etdiyi şәxslәr dә onun qurbanları olurdu. Par
tiyanın proqramına uyğun olaraq, özlәrini müsәlmanların rәhbәr
lәri hesab edәn, әslindә isә xalqın mәhvi üçün çalışan ağaların
aqibәti ağır olacaqdır. Partiyanın qılıncı daim onların cinayәtkar
başları üzәrindә asılacaq vә onların bütün әmәllәrinә görә aman
sızcasına qisas alınacaqdır”. “Difai”nin Şuşa komitәsinin qәrarı
ilә 1907ci il mayın 1dәn 2nә keçәn gecә Şuşa şәhәr sakinlәri
Muxtar Kәrbәlayı Cabbar oğlu vә onun oğlu Rәhim Muxtar oğlu
qәtlә yetirilmişdir. Onlar ermәnilәrin xeyrinә casusluqda ittiham
edilirdilәr. Tiflis Quberniya Jandarm İdarәsinin rәisinin Yeliza
vetpol quberniyasındakı kömәkçisinin 14 dekabr 1903cu il tarixli
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mәlumatında bildirilir: “Muxtar Cabbar oğlu çox pis ad çıxar
mışdı vә hәm Şuşa şәhәrinin, hәm dә qәzanın bütün xadimlәri onu
“әclaf Muxtar” kimi tanıyırlar”. (13,284)
Bütün antiterror aktlarında “difai”çilәr bәyanatla çıxış edir,
mәsuliyyәti öz üzәrilәrinә götürürdülәr. Mәtbuata ötürülәn bu
bәyanatlarda bu qәtllәrin sәbәbi izah edilir vә şübhәsizi ki, müsәl
mantürk әhaliyә qarşı mәqsәdyönlü şәkildә siyasәt aparanların
hamısı eyni aqibәtlә hәdәlәnirdi. Mәsәlә burasındadır ki, bu anti
terror fәaliyyәtdәn sonra xalqımıza qarşı regionda qırğın vә ta
lanlar xeyli sәngimişdi. Yәni tәşkilat bir növ missiyasını başa
vurmuşdu.
1908ci ilә qәdәr “Difai”nin fәaliyyәti o qәdәr geniş miqyas
almışdı ki, Azәrbaycan qәzalarında çar hakimiyyәti orqanlarının
mövcudluğuna tәhlükә yaranmışdı. Partiya üzvlәrinә qarşı repres
siyalar başlanmışdı. Qafqaz canişini özünün 4 mart 1908ci il tar
ixli fәrmanı ilә “Difai” partiyasının lәğv edilmәsi barәdә tapşırıq
vermişdi. Yelizavetpol generalqubernatoru Q.Kovalyov cavab
mәktubunda yazmışdı ki, cari ilin mart ayında bu partiya tamamilә
lәğv edilәcәkdir. Lakin bu planların hәyata kecirilmәsi üçün qu
bernator ilk növbәdә partiyanın Bakıdakı Mәrkәzi Komitәsinin
lәğv olunmasını tәklif edirdi, çünki tәkcә ona etibar edilmiş
Yelizavetpol quberniyasında partiya qismәn lәğv edilәcәyi halda
Bakıdakı Mәrkәzi Komitә partiyanın öz funksiyalarına xitam ver
miş bölmәlәrini bәrpa etmәyә çalışacaqdır. Buna görә dә quber
nator “Difai” partiyasının mövcudluğuna birdәfәlik xitam vermәk
mәqsәdilә başda Mәrkәzi Komitәnin sәdri Əhmәd bәy Ağaoğlu
olmaqla Mәrkәzi Komitәnin heyәtini Zaqafqaziya diyarı hudud
larından çıxarmaq üçün icazә istәyirdi. (14,139) Belәcә Qafqaz
canişininin 1908ci il 4 mart tarixli fәrmanı ilә partiya lәğv edildi.
Repressiyalara mәruz qalan әsasәn Ə.Ağaoğlu oldu. Ə. Ağaoğlu
nun tәsisçisi olduğu qәzetlәr bağlandı, özü isә tәqiblәrdәn güclә
qurtularaq Türkiyәyә mühacirәt etdi. Digәr “difai”çilәrin әk
sәriyyәti isә hәbs olundular. Mәlum mәsәlәdir ki, onun getmәsi
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ilә tәşkilatın fәaliyyәtindә dә tәnәzzül başladı. Repressiyalar fak
tiki olaraq partiyanın әsas simalarının getmәsi ilә
nәticәlәndiyindәn onu әvvәlki görkәminә qaytarmaq mümkün ol
madı. Lakin 1917ci ilә qәdәr partiya passiv dә olsa öz fәaliyyәtini
sürdürürdü. Xüsusilә hәmin dövrdә görkәmli ziyalılarımızın irәli
atılması vә Azәrbaycanın taleyüklü mәsәlәlәrinin hәllindә
göstәrdiklәri qәtiyyәt “Difai”nin xalqımıza olan ümidlәrini
yenidәn canlandırdı. Bu ümidlәr xüsusilә Rusiya fevral inqlabın
dan sonra reallığa çevrilmәyә başladı. Azәrbaycan Milli Ensiklo
pediyasında bu barәdә yazılır: “Azәrbaycanda inqilabın ilk ayları
müxtәlif siyasi cәrәyanların, partiyaların, sosial tәbәqәlәrin,
Müvәqqәti Hökumәtә etimad göstәrmәsi vә onu müdafiә etmәsi
ilә sәciyyәlәndi. Bu dövrdә bolşevik, menşevik, eser par
tiyalarının komitәlәri leqal fәaliyyәtlәrini bәrpa etdilәr. Fevral in
qilabının qәlәbәsindәn sonra, “Müsavat” partiyası geniş
siyasitәşkilati fәaliyyәtә başladı. Artıq 1917–ci ilin payızında
“Müsavat” Azәrbaycanda millidemokratik hәrәkata başçılıq
edәn, sinfi vә sosial mövqeyindәn asılı olmayaraq cәmiyyәtin
müxtәlif tәbәqәlәrini öz arxasınca aparan güclü siyasi partiyaya
çevrildi.” (15,289)
Belәliklә “Difai”nin fәaliyyәtinә xitam verilmәsinin dәqiq
tarixi barәdә tarixşunaslıqda vahid fikir olmasa da M.B.Mәm
mәdzadә vә H.Baykara qeyd edirlәr ki, “Difai” partiyası öz
mövcudluğuna 1908ci ildә xitam vermişdir. X.Mәmmәdov isә
belә hesab edir ki, partiya öz fәaliyyәtini 1909cu ildә dayandır
mışdır. “Difai”çilәrin çoxu sonradan 1911ci ildә yaradılmış
Müsavat partiyasına daxil olmuşlar. Lakin “Açıq söz” qәzetinin
13 oktyabr 1917ci il tarixli nömrәsindә belә bir mәlumat ver
ilmişdi ki, Azәrbaycan siyasi partiyalarının Gәncәdә kecirilmiş
müşavirәsindә “Nicat” vә “Difai” partiyalarının uzvlәri “Müsa
vat” sıralarına daxil olmuşlar, çünki bu partiyaların proqramları
oxşardır.” (16,307) Demәli tәşkilat hәlә 1917ci ilә qәdәr fәaliyyә
tini sürdürmüş vә proseslәrdә iştirak etmişdir. Sonda isә hәmin
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dövrdә әn böyük siyasi partiya hesab olunan “Müsavat”la bir
lәşmişdir.
“Müsavat”ın vә ora rәhbәrlik edәn M.Ə.Rәsulzadә, Nәsib
bәy Yusifbәyli, Hәsәn bәy Ağayev, Mirzә Bala Mәmmәdzadә vә
xalqın digәr sayılıbseçilmiş ziyalılarının sәrf etdiklәri gәrgin
әmәk nәticәsindә 1918ci ildә Azәrbaycan Xalq Cümhuriyyәtinin
yaranması prosesi başa çatmış vә Şәrqdә ilk demokratik respub
lika qurulmuşdur. İstiqlaliyyәt Bәyannamәsi elan olunduqdan az
müddәt sonra hökumәt kabineti yaradılmış vә hökumәtә Fәtәli
xan Xoyski ilk baş nazirimiz kimi rәhbәrlik etmişdir. Daha sonra
Azәrbaycan Milli Şurasının qәrarı ilә parlament tәsis edildi vә
onun ilk sәdri Əlimәrdan bәy Topçubaşov seçildi. Bundan sonra
parlamentdә әn böyük fraksiya kimi “Müsavat”çılar çoxluq tәşkil
edirlәr. Şübhәsiz ki, “Difai” partiyasının keçmiş üzvlәri dә “Müsa
vat” partiyası tәrkibindә Azәrbaycan dövlәtinin qurulmasına öz
tövhәlәrini verirlәr.
Belәliklә ermәnilәrin vә bir sıra çar mәmurlarının azәrbay
canlılara qarşı soyqırım vә etnik tәmizlәmә siyasәtini dayandır
maq vә xalqımıza qarşı tuşlanmış terror aktlarına antiterror
tәdbirlәrlә cavab vermәyi mәqsәd qoymuş “Difai” tәşkilatının
gördüyü tәxirәsalınmaz vә qәtiyyәtli addımları nәticәsindә
ölkәmizdә ermәni mәkrinin qarşısı bir müddәt alındı. Tәşkilatın
qarşıya qoyduğu missiyanın әsas uğurlarından biri o idi ki, 1918
ci ildә Azәrbaycan Xalq Cümhuriyyәti yaranır vә bu prosesdә
keçmiş “Difai”çilәr fәal şәkildә iştirak edirlәr. “Difai” tәşkilatının
bir millimәnәvi vә siyasi hәrәkat olaraq ortaya atılması
nәticәsindә azәrbaycanlıların mübariz xalq olduğu, heç zaman tәs
lim olmayacağı әminliyi hәm ermәni quldurlarına hәm dә işğalçı
çar Rusiyasına bir daha agah oldu.

156

İstifadә edilmiş әdәbiyyat:
1. M.S. Ordubadi, Qanlı illәr, s. 105.
2. V. Quliyev, “Son illәrin yazıları”, Bakı2009, sәh, 2930
3. Nağı Keykurin, “Nağı Şeyxzamanlının xatirәlәri vә is
tiqlaliyyәt fәdailәri” sәh,16 (pdf)
4. V. Quliyev, “Son illәrin yazıları” sәh, 30
5. Маевский В.Ф. Армянотатарская смута на Кавказе
как, один из фазисов армянского вопроса, с.10 11.
6. Azәrbaycan Xalq Cumhuriyyәti ensiklopediyası, c.2,
s.289 290
7. E.Əzizov, “Difai”, Bakı2009,sәh,110 (pdf)
8. V. Quliyev Əhmәd Ağaoğlu“ Sonuncu mogikan”. “Ayna”
qәzeti, 2007, 8 sentyabr
9. E.Əzizov, “Difai” sәh,118
10. Yenә orada. sәh,130131
11. Nağı Keykurin, “Nağı Şeyxzamanlının xatirәlәri vә is
tiqlaliyyәt fәdailәri” sәh,17 (pdf)
12. M.S. Ordubadi, “Qanlı illәr”,s.20
13.Ахмедов А. Азербайджанские тюрки в революции
1905 г.,с. 284
14. E. Əzizov, “Difai” sәh, 139
15. Azәrbaycan Milli Ensiklopediyası, Bakı2007, sәh,289
16. Azәrbaycan Xalq Cumhuriyyәti ensiklopediyası. 1 cild.
Bakı, 2004,s. 307.

157

Cümhuriyyәt dövründә
azәrbaycanlı kimliyinin
ümumtürk (osmanlı)
identikliyindәn ayrılması
prosesinin bәzi aspektlәri
haqqında
Aydın Balayev*
Milli kimlik şüurunun tәşәkkülü – etnosdan millәtә keçid,
yәni millәtlәşmә prosesinin tәrkib hissәsi olub, bir qayda olaraq,
ziddiyyәtli vә mürәkkәb xarakter daşıyır. Tәsadüfi deyil ki, mil
lәtin vә onun әn mühüm elementi olan milli kimlik şüurunun for
malaşması obyektiv vә qanunauyğun bir proses olsa da, çağdaş
dünyamızda mövcud olan etnosların heç dә hamısına hәmin
mәrhәlәni adlamaq müyәssәr olmamışdır. Determinizm prinsipi
bu proses üçün tamamilә yaddır. Mәhz bu sәbәbdәn dә, dünyada
5 mindәn artıq etnos olsa da, millәtlәrin sayı bundan dәfәlәrlә
azdır.
Millәtlәşmә mәrhәlәsini uğurla adlamış millәtlәrdә belә bu
proses müxtәlif layihәlәrinin kәskin mübarizәsi ilә müşayiәt ol
* AMEA Arxeologiya vә Etnoqrafiya İnstitutunun әmәkdaşı
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unmuşdur. Mәsәlәn, XX әsrin әvvәllәrindә Osmanlı im
periyasında millәtlәşmә prosesi üç müxtәlif cәrәyanın vә demәli,
üç müxtәlif milli kimlik formasının sәrt qarşıdurması şәraitindә
getmişdir. Y. Akçura hәmin cәrәyanları belә xarakterizә edirdi:
“Birincisi, Osmanlı hökumәtinә tabe olan müxtәlif millәtlәri bir
lәşdirәrәk vahid Osmanlı millәti vücuda gәtirmәk. İkincisi, xilafәt
haqqının Osmanlı hökmdarlarında olmasından faydalanaraq, im
periyanın müsәlman tәbәәlәrindәn islam millәti formalaşdırmaq.
Üçüncüsü, milli әsasa dayanan siyasi bir Türk millәti tәşkil
etmәk” [2, 8].
Bu baxımdan XX әsrin әvvәlindә Azәrbaycan millәtinin vә
azәrbaycanlıların kimlik şüurunun formalaşması proseslәri dә heç
dә alternativsiz olmamışdır. Belә ki, Azәrbaycan türklәrinin çağ
daş kimlik şüuru hәmin dövrdә üç müxtәlif millәtlәşmә konsep
siyasının qarşılıqlı
mübarizәsi vә rәqabәti gedişindә
formalaşmışdır. Söhbәt üç müxtәlif identiklik formasının  islam,
ümumtürk (osmanlı) vә sırf Azәrbaycan kimliyinin qarşıdur
masından gedirdi [9, 52].
Hәmin proseslәri araşdırarkәn nәzәrә almaq lazımdır ki, mil
lәtin vә onun kimlik şüurunun formalaşması tәkcә sosialiqtisadi
amillәrlә şәrtlәnmәyib, hәm dә siyasi çalışmaların, ilk növbәdә
ayrıayrı intellektualların fәaliyyәtinin nәticәsidir. Çex mәnşәli
tanınmış Amerika tәdqiqatçısı, modernist nәzәriyyәnin ban
ilәrindәn biri E. Qellner, millәtin formalaşmasında siyasi amilin
mühüm rolunu qeyd edәrәrk vurğulayırdı ki, millәt millәtçiliyi
deyil, әksinә, “millәtçilik millәti yaradır” [11, 4]. Demәli, mil
lәtçilik ideologiyasının yaranması bütün hallarda millәtin
tәşәkkülü prosesindәn öndә gәlir vә ona tәkan verir. Başqa sözlә
desәk, etnosun millәtә çevrilmәsi heç dә etnik zәmindә kortәbii,
özözünә inkişafın nәticәsindә baş vermir.
Bu mәnada ötәn әsrin әvvәllәrindә azәrbaycanlıların kimlik
şüurunun dini әsaslardan milli zәminә keçidindә Ə. Hüseynzadә
vә Ə. Ağaoğlu әvәzsiz xidmәtlәrini qeyd etmәmәk olmaz. Onlar
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tәrәfindәn türkçülük ideyalarının Azәtbaycanda yayılması öz etnik
köklәri barәdә elementar tәsәvvürlәrә belә malik olmayan vә
özünü sadәcә olaraq “müsәlman hümmәti” kimi tanıyan bir
toplumun [6, 68] – Azәrbaycan türklәrinin milli oyanışına vә on
larda milli identikliyin formalaşmasına tәkan vermiş oldu. Türk
xalqlarını “Mәkkәdәn Altaya doğru çevirmiş” siyasi türkçülük
konsepsiyası azәrbaycanlıların kimlik şüurunun sekulyarizasiyası
prosesinin әsasını qoymuş oldu.
Lakin türkçülük konsepsiyası “Osmanlı dövlәtini, Osmanlı
türklüyünü dünya türklüyün nüvәsi hesab etdiyi” [3, 47] üçün
onun osmanlıpәrәst xarakterdә olması heç bir şübhә doğurmurdu.
Bunu hәmin cәrәyanın nümayәndәlәri Ə. Hüseynzadә vә Ə.
Ağaoğlu heç gizlәtmirdilәr vә Azәrbaycanın Osmanlı dövlәtinә
birlәşmәsini әsas mәqsәd hesab edirdilәr. Onlar qәti surәtdә ayrı
ayrı türk xalqlarının, o cümlәdәn azәrbaycanlıların müstәqil mil
lәtlәr kimi formalaşmaq perspektivinә qarşı çıxaraq, faktiki olaraq
ümumtürk kimliyi adı altında türk xalqlarına, o cümlәdәn azәr
baycanlılara osmanlı kimliyini tәlqin edirdilәr.
Hәmin nöqsanına baxmayaraq, türkçülük ideologiyası Azәr
baycan türklәrinin milli mәnlik şüurunun ümummüsәlman kon
tekstindәn ayrılması prosesinin әsasını qoyaraq, bununla da, yaxın
perspektivdә azәrbaycanlıların milli identikliyinin formalaşması
üçün zәmin yaratmış oldu. Bu mәnada türkçülük Azәrbaycan
türklәrinin dini identiklikdәn özgür milli identikliyә doğru
inkişafında keçid mәrhәlәsi oldu. Hәmin keçid mәrhәlәsinin
zәruriliyi isә onunla şәrtlәnirdi ki, “panislamizmdәn xilas olan
türk ictimaisiyasi fikri birdәnbirә bu gün әsaslandığımız real
milli ideyaya gәlib çata bilmәzdi. Psixoloji cәhәtdәn bu anlaşı
landır. Müharibә vә ümumi tәhlükә şәraitindә İslam birliyi kimi
böyük vә әhatәli şüardan imtina edәn millәtçilәr onun әvәzinә
eyni tәsir gücünә malık bir şuar irәli sürmәli idilәr. Bu isә yalnız
“Dunaydan Altaya qәdәr bütün türk xalqlarının birliyi!” şüarı ola
bilәrdi” [10, 67].
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Bununla belә, Azәrbaycan intellektual elitasının gәnc nәslinin
nümayәndәlәri üçün azәrbaycanlıları osmanlı millәti içәrisindә
“әritmәk” cәhdlәri qәbuledilmәz idi. Onlar müstәqil Azәrbaycan
millәtinin vә onun özgür milli kimliyinin formalaşmasına
çalışırdılar. Tәsadüfi deyil ki, I Dünya Müharibәsi әrәfәsindә
Azәrbaycan ictimai fikri ümumtürk (osmanlı) identikliyi ilә sırf
Azәrbaycan milli kimliyi arasında “qızıl orta”nın axtarışında idi.
Bu mәnada, mәtbuatın dilini Azәrbaycan türklәrinin danışıq
dili әsasında formalaşdırmağı tәklif edәn “azәriçilәr”lә osmanlı
dilinin әdәbi dil kimi istifadәsindә israr edәn “osmanlıçılar”
arasında hәmin dövrdә gedәn diskussiya hәlә cavabı tapilmayan,
lakin gündәngünә aktuallaşan Azәrbaycan türklәrinin milli iden
tiklik problemi ilә birbaşa әlaqәli idi. Diskussiyada iştirak edәn
hәr iki tәrәf – hәm “azәriçilәr”, hәm dә “osmanlıçılar” azәrbay
canlıların böyük türk dünyasına mәnsubluğu faktını qәbul
edirdilәr. Sual yalnız belә qoyulurdu ki, biz hansı hәddә kimi
özümüzü Osmanlı türklәri ilә eynilәşdirmәliyik vә ümumiyyәtlә,
bunu etmәliyikmi?
“Azәriçilәr” xalq danışıq dilinә üstünlük verirdilәr. Hәmin
istiqamәtin әn parlaq nümayәndәsi C. Mәmmәdquluzadәnin
redaktoru olduğu “Molla Nәsrәddin” jurnalı idi [7, 39]. Onlara
opponentlik edәn Ə.Hüseynzadә isә, yuxarıda qeyd olunduğu
kimi, Azәrbaycanda faktiki olaraq Osmanlı kimliyi vә Osmanlı
dilini bәrqәrar etmәyә çalışırdı. Bütövlükdә isә, XX әsrin
әvvәlindә Azәrbaycan cәmiyyәti çәtin bir dilemma qarşısında du
rurdu: Osmanlı millәtinin tәkibinә inteqrasiya olunmaq, yoxsa
müstәqil Azәrbaycan millәtinin formalaşması yolu ilә addımla
maq.
Bu dilemmanın hәllindә dönüş nöqtәsi isә M.Ə. Rәsulzadә
tәrәfindәn I Dünya Müharibәsi illәrindә sırf Azәrbaycan milli
identikliyinә әsaslanan milli dövlәtçilik ideologiyasının  azәr
baycançılığın yaradılması oldu. Doğrudur, çarizm üsuliidarәsi
şәraitindә azәrbaycançılıq ideologiyasının geniş tәbliği qeyri
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mümkün idi. Bu baxımdan milli dövlәtin yaradılması tәlәbinin
irәli sürülmәsi üçün tәlәb olunan müvafiq “siyasi abhava” yalnız
1917ci ilin fevralında Rusiyada çar mütlәqiyyәtinin de
vrilmәsindәn sonra yaranmış oldu ki, azәrbaycançı qüvvәlәr dә
dәrhal bundan istifadә etdilәr.
Fevral inqilabından sonra Azәrbaycan cәmiyyәtindә gedәn
proseslәr Azәrbaycan milli kimliyinin geniş intişar etmәsi vә
möhkәmlәnmәsi üçün münbit zәmin yarandığını sübut edirdi.
Hәmin dövrün Azәrbaycan mәtbuatı bunun әyani sübutu idi.
Mәsәlәn, 1917ci ilin aprelindә M.Ə. Rәsulzadә әnәnәvi “vahid
türk millәti” konsepsiyasından kәnara çıxaraq, açıq şәkildә ayrı
ayrı türk xalqlarının müstәqil millәtlәr kimi formalaşmasının
zәruriliyi ideyasını irәli sürürdü. “Açıq söz” qәzetindә o yazırdı:
“...türklәr bir gün gәlәcәk birlәşәcәklәr. Fәqәt bu birlik müxtәlif
şivәlәri, ayrıca xüsusiyyәtlәri boğmaq yolu ilә olmayacaq. Azәr
baycanlı bir türk Füzulisindәn, Mirzә Fәtәli Axundovundan әl
çәkә bilmәyәcәyi kimi, tatar da öz mәtbuatı, әdәbiyyatı, Abdulla
Tuqayevindәn sәrfnәzәr edә bilmәyәcәkdir. Eynilә dә qazax
(qırğız) “Alaşı” ilә “qazax”ını irәli çәkәcәkdir. Bunlardan imtina
etmәk nә faydalıdır, nә dә lazım. Qoy hәr kәs öz şivәsi, öz xü
susiyyәti dairәsindә tәrәqqi elәsin. Mәktәblәrdә doğma dillәri vә
yazıları ilә tәrbiyә olunsunlar” [1]. Bu yazı Azәrbaycanda
ümumtürk (osmanlı) deyil, sırf Azәrbaycan milli kimliyini tәsdiq
etmәk әzminin nümayişi idi.
Lakin bütün hallarda millәtin vә onun kimlik şüurunun qәti
olaraq formalaşması, bәzi istisnaları çıxmaq şәrtilә, yalnız milli
dövlәt (“millәtdövlәt”) çәrçivәsindә mümkündür. Hәmin amilin
әhәmiyyәtini qeyd edәn ingilis tәdqiqatçısı A. Smit xüsusi olaraq
vurğulayır ki, millәtlәr yalnız öz müstәqil dövlәtlәrindә tәşәkkül
tapa bilәrlәr [12, 2021]. Bu mәnada ”Azәrbaycan toplumunda
millәt olmaq iradәsi, sözün әsrimizdәki müasir mәnası ilә 28 may
İstiqlal hadisәsi vә Bәyannamәsilә yarandı” [5, 30]. Azәrbaycan
dövlәtçiliyinin tәşәkkülü ilә azәrbaycanlıların milli kimlik şüuru
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nun hәm ümummüsәlman, hәm dә ümumtürk (osmanlı) identik
liyindәn ayrılması prosesi artıq geridönmәz xarakter almış oldu.
Əlbәttә, bu heç dә 28 may 1918ci il tarixindәn sonra sırf
azәrbaycanlı kimliyinin bәrqәrar olması prosesinin hamar vә
problemsiz getmәsi anlamına gәlmir. Əksinә, Cümhuriyyәt
dövründә belә Osmanlı kimiliyi tәrәfdarları müqavimәt göstәr
mәkdә davam edir, öz mәqsәdlәrini hәyata keçirmәk üçün bütün
imkanlardan istifadә edirdilәr. Bu mәnada 1918ci ilin iyununda
gәnc Azәrbaycan dövlәtinin yaşamış olduğu ciddi siyasi böhranı
Osmanlı vә Azәrbaycan kimliyi tәrәfdarları arasında hәlledici
“döyüş” kimi qeyd etmәk olar.
Azәrbaycan türklәrinin müstәqil bir millәt kimi formalaş
masının mümkünlüyünü faktiki olaraq inkar edәn vә “ilhaqçılıq”
bayrağı altında çıxış edәn Osmanlı kimliyi tәrәfdarları hәlә 1918
ci ilin әvvәlindә Osmanlı dövlәti ilә Zaqafqaziya Respublikası
arasında danışıqların getdiyi Trabzon vә Batum şәhәrlәrinә öz nü
mayәndәlәrini göndәrәrәk Azәrbaycanın Türkiyәyә bir
lәşdirilmәsini tәklif edirdilәr. Onların bu sәylәri nәticәsiz qalsa
da, “ilhaqçılar” Azәrbaycanın istiqlalının elan olunmasından sonra
da öz mәqsәdlәrindәn әl çәkmәk niyyәtindә deyildilәr vә onları
reallaşdırmaq üçün hәmin vaxt Gәncәdә olan Nuru paşadan isti
fadә etdilәr.
1918ci il iyunun 16da Tiflisdәn Gәncәyә köçәn Milli Şura
vә Azәrbaycan hökumәti faktiki olaraq Nuru paşanın etimadsızlığı
ilә qarşılaşdı ki, bu da ciddi siyasi böhranın әsasını qoymuş oldu.
Hәm Nuru paşa, hәm dә onun kömәkçisi Ə. Ağaoğlu Turançılıq
ideyalarının vә Azәrbaycanın Osmanlı imperiyasına bir
lәşdirilmәsinin qatı tәrәfdarı idilәr. Tәsadüfi deyil ki, Ə. Ağaoğlu
Milli Şuranın vә Azәrbaycan hökumәtinin buraxılmasını vә bütün
hakimiyyәt sәlahiyyәtlәrinin Nuru paşaya verilmәsini tәlәb etdi.
Bu böhran birbirinә dabandabana zidd olan iki müxtәlif
milli inkişaf layihәsinin qarşıdurması idi. Hәmin günlәrdә Azәr
baycanın siyasi liderlәri iki perspektiv inkişaf yolundan birini
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seçmәli idilәr: Osmalı dövlәtinin tәrkibinә daxil olaraq onun hi
mayәsi altında tәdricәn Osmanlı türklәri ilә qovuşmaq, yoxsa öz
müstәqil milli dövlәtini yaratmaqla, Azәrbaycan türklәrinin özgün
bir millәt kimi formalaşması prosesini davam etdirmәk. Hәr iki
yolun müsbәt vә mәnfi cәhәtlәrini dәrindәn tәhlil edәn Milli Şura
rәhbәrliyi birmәnalı şәkildә Azәrbaycan milli dövlәtçiliyinin
yaradılmasının xeyrinә seçim etdi. Hәmin seçim Azәrbaycan
türklәrinin XX әsrdәki milli inkişaf istiqamәtini müәyyәn
lәşdirmiş oldu.
Hәr şeydәn әvvәl bu seçim onunla izah olunmalıdır ki, türk
xalqlarının milli oyanışında Turançılıq ideologiyasının mütәrәqqi
tarixi rolunu qәbul etmәklә bәrabәr, Azәrbaycan liderlәri günün
siyasi reallıqlarından çıxış edәrәk bu konsepsiyanın real әsasa
malik olmayan utopiyaya çevrildiyini gözәl anlayırdılar. Tu
rançılıq ideologiyası onlar üçün tarixi inkişafın artıq keçilmiş
mәrhәlәsi idi.
Milli Şuranın sәdri M.Ə. Rәsulzadә bunu nәzәrә alaraq
göstәrirdi ki, “vahid türk millәti yoxdur, yalnız türk irqinә mәnsub
olan millәtlәr vardır” [10, 49]. O vurğulayırdı ki, “romantik, siyasi
“panturanizm” artıq yoxdur, yalnız real vә konkret milli
mәqsәdlәr güdәn azәrbaycançılıq vardır. Bu o demәk idi ki, “milli
siyasәt çәrçivәsindә qalaraq vә ilk növbәdә, öz qüvvәlәrinә arx
alanaraq doğma xalqın mövcudluğunu qorumaq vә onun rifahı
üçün işlәmәk” gәrәkdir. Bütün türk xalqlarının vahid dövlәtinin
yaradılması kimi “hәyata keçmәsi mümkün olmayan utopik arzu
lar ardınca qaçmaq” isә, son nәticәdә, iflasa gәtirıb çıxara bilәr
[10, 53].
Azәrbaycan liderlәri әmin idi ki, “türk xalqlarının milli süuru
irqi ideologiyadan milli ideologiyaya keçid mәrhәlәsindәdir” [10,
79]. Panslavizmdәn ruhlanıb, daha sonra isә özlәrini milli baxım
dan dәrk edәrәk istiqlala qovuşan vә bu gün tamamilә müstәqil
olan slavyan xalqları kimi, Azәrbaycan xalqı da vaxtı ilә obyektiv
surәtdә panturanizmin inqilabilәşdirici ideyasından ilhamlanaraq,
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mәntiqi olaraq öz milli dövlәtini yaratmaq vә milli kimliyini tәs
diq etmәk qәnaәtinә gәlmişdir. Bu sәbәbdәn dә onlar müxtәlif
türk xalqlarının, o cümlәdәn azәrbaycanlıların ayrıayrı müstәqil
dövlәtlәr şәklindә azad olunmasına çalışırlardılar. Mәhz “müstәqil
Azәrbaycan” şüarı azәrbaycanlı kimliyinin özәyini tәşkil edirdi.
Azәrbaycan Milli Şurasının üzvlәri 1918ci il iyun
böhranının gedişindә böyük tәpki göstәrәrәk, “ilhaqçılara” öz
planlarını reallışdırmağa imkan vermәdilәr. Onlar müәyyәn
güzәştlәr bahasına da olsa, Azәrbaycanın istiqlaliyyәtini qoruyub
saxlaya bildilәr vә bununla da Azәrbaycan millәtinin vә kim
liyinin sonrakı inkişafı üçün yolu birdәfәlik tәmizlәmiş oldular.
Maraqlıdır ki, Azәrbaycan liderlәrinin “Azәrbaycan istiqlalı”
ideyasına sadiqliyi vә onların özgür azәrbaycanlı kimliyini tәsdiq
etmәkdә israrlı olmaları tәkcә bizim şimal vә cәnubdakı, elәcә dә
qәrbdәki bәzi bәdxah qonşularımızı narahat etmirdi. Nә qәdәr
qәribә görünsә dә, Azәrbaycanın baxımsızlığı Osmanlı dövlәtinin
bir sıra siyasi dairәlәri tәrәfindәn dә az qala “türklüyә xәyanәt”
kimi qiymәtlәndirilirdi. Hәmin dövrün İstanbul qәzetlәrindәn biri
bununla әlaqәdar tәşvişlә yazırdı ki, “Azәrbaycanda liberal vә
mühafizәkar partiyalar meydana çıxsa da, Türkiyәyә birlәşmәk
ideyasını tәbliğ edәn partiya hәlә dә yaranmayıb” [10, 79].
Tәәsüflәr olsun ki, belә münasibәtin tәzahürlәrini qardaş
Türkiyәdә, xüsusilә bәzi elmi çevrәlәrdә, bu gün dә sezmәk
mümkündür. Mәsәlәn, müasir türk tәdqiqatçısı, Əhmәdbәy
Ağaoğlu haqqında sanballı elmi әsәrin müәllifi Ufuk Ozcan
“Bağımsız Azәrbaycan” şüarını heç bir gerçәklәşmә şansı ol
mayan bir ideya kimi qiymәtlәndirir [10, 79].
Lakin Azәrbaycan liderlәri qardaş Türkiyәni vә onun Azәr
baycanın azadlığa qovuşması üçün verdiyi qurbanları nә qәdәr
yüksәk qiymәtlәndirsәlәr dә, ölkәnin müstәqilliyi mәsәlәsindә heç
kimә güzәştә getmәk fikrindә deyildilәr. Buna görә dә, onlar belә
tәnqidlәrә әhәmiyyәt vermәyәrәk vә әllәrindә olan bütün imkan
lardan istifadә edәrәk Osmanlı kimliyinin deyil, mәhz sırf azәr
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baycanlı kimliyinin bәrqәrar edilmәsi xәttini daha böyük sәylә
davam etdirdilәr.
Onu da qeyd etmәk lazımdır ki, Cümhuriyyәt dövründә milli
identikliyin inkişafı proseslәrini sürәtlәndirәn әsas amillәrdәn biri
cәmiyyәtin bütün sahәlәrindә Azәrbaycan türkcәsinin sәrbәst
işlәdilmәsi üçün dövlәt tәrәfindәn әlverişli şәraitin yaradılması idi.
Bu isә o zaman bir tәrәfdәn ümumtürk (osmanlı), digәr tәrәfdәn
isә ümummüsәlman identikliyindәn aralanma mәrhәlәsini yaşayan
azәrbaycanlı kimliyi üçün taleyüklü bir mәsәlә idi. Çünki dil milli
identikliyin mühüm tәrkib hissәsidir. Belә ki, milli dövlәtin tәtbiq
etdiyi ana dilindә icbari tәhsil sistemi vahid millәti vә onun kim
liyini formalaşdıran әsas vasitәlәrdәn biridir. Buna görә dә milli
identikliyin әhatә dairәsinin genişlәnmәsi xeyli dәrәcәdә ana
dilindә mәktәb şәbәkәsinin genişliyindәn vә xalq kütlәlәrinin
hәmin şәbәkәyә cәlb olunması sәviyyәsindәn asılıdır.
Bu baxımdan azәrbaycanlı kimiliyinin Osmanlı kimliyindәn
aralanaraq, müstәqil identiklik forması kimi inkişafı baxımından
milli hökumәtin “ilhaqçıların” tәklif etdiyi kimi Osmanlı dilini
deyil, Azәrbaycan türkcәsini dövlәt dili elan edәn 1918ci il 27
iyun tarixli qәrarı xüsusi әhәmiyyәt kәsb edir. Hәmin qәrar, elәcә
dә az sonra Azәrbaycan parlamenti tәrәfindәn qәbul edilmiş mü
vafiq qanunlar paketi dövlәt idarәlәri, mәhkәmә vә tәhsil sistem
inin millilәşdirilmәsi üçün hüquqi baza yaratmış oldu.
Azәrbaycanlı kimliyinin formalaşmasında mühüm rol oy
namış millilәşmә siyasәti keçmiş imperiya dili olan rus dilinin
tәdricәn vә planlı şәkildә tәhsil sistemindәn vә dövlәt aparatından
sıxışdırılıb çıxarılaraq, onun Azәrbaycan türkcәsi ilә әvәzlәn
mәsini nәzәrdә tuturdu. Daha geniş mәnada isә, millilәşmә  Azәr
baycan dilinin müstәmlәkә dövründә itirdiyi mövqelәrinin bәrpası
vә ictimai hәyatın istisnasız olaraq bütün sahәlәrindә onun dövlәt
dili statusunun bәrqәrar edilmәsi demәk idi. Tәsadüfi deyil ki,
millilәşmә hökümәtin fәaliyyәtinin әsas istiqamәtlәrindәn birini
tәşkil edirdi.
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Eyni zamanda, millilәşmә heç dә müxtәlif sahәlәrdә vә ilk
növbәdә tәhsil sistemindә bir dilin mexaniki surәtdә digәri ilә әvә
zlәnmәsi demәk deyildi. Burada әn vacibi tәhsilin mәzmununun
köklü şәkildә dәyişmәsi, onun milli özünüdәrkin dirçәldilmәsi vә
möhkәmlәndirilmәsi mәqsәdlәrinә uyğunlaşdırılması idi. Söhbәt
böyümәkdә olan nәslә Azәrbaycan milli ruhunu aşılayan, onu
milli ideallar ruhunda tәrbiyә edәn vә әn әsası, gәnclәrdә azәr
baycanlı kimiliyinin formalaşmasını sürәtlәndirәn keyfiyyәtcә
yeni dәrs proqramlarının vә dәrsliklәrin hazırlanmasından gedirdi.
Azәrbaycan dilindә bu tәlәblәrә cavab verәn mәktәb dәrs
liklәrin hazırlanması vә nәşri üzrә xüsusi komissiya yaradıldı [4,
56]. Hәmin komissiyanın fәaliyyәti sayәsindә tәxminәn bir il
әrzindә ibtidai vә orta mәktәblәr Azәrbaycan türkcәsindә xeyli
sayda dәrsliklәrlә tәmin olundu.
Tәhsil sistemindәn kәnarda qalan yaşlı nәslin nümayәndәlәri
arasında milli şüurun inkişafına tәkan vermәk mәqsәdilә cәnc
Azәrbaycan dövlәti әlindә olan bütün vasitәlәrdәn istifadә edirdi.
Bu Azәrbaycan hökumәtinin ideoloji sahәdәki fәaliyyәtinin
başlıca istiqamәtlәrindәn biri idi.
Cümhuriyyәt dövründә Azәrbaycan tarixinin vә bütövlükdә
millimәdәni irsin öyrәnilmәsinә maraq fövqәladә şәkildә art
mışdı. Bu onunla әlaqәdar idi ki, Azәrbaycan liderlәri milli şüu
run inkişafı prosesindә xalqın tarixi yaddaşının bәrpasına xüsusi
önәm verirdilәr. Bu sәbәbdәn dә, hәmin dövrdә Azәrbaycan tarixi,
әdәbiyyatı, iqtisadiyyatı, tәbiәtşünaslığı vә coğrafiyası üzrә çoxlu
әsәrlәr meydana çıxdı. Qәzet vә digәr mәtbuat orqanlarının bütöv
sәhifәlәri Azәrbaycan tarixi, әdәbiyyatı vә siyasәti, Azәrbaycan
Cümhuriyyәtinin yaranma tarixi vә “Azәrbaycan” mәfhumunun
mәnşәyindәn bәhs edәn materiallara hәsr olunurdu. Azәrbaycanlı
kiminliyinin möhkәmlәndirilmәsi mәqsәdilә xüsusi “Azәrbaycan
gecәlәri” keçirilirdi ki, hәmin tәdbirlәrdә dә Cümhuriyyәtin
aparıcı siyasәt vә mәdәniyyәt xadimlәri – M.Ə. Rәsulzadә, N.
Yusifbәyli, U. Haclbәyli vә b. milli özünüdәrkin dirçәlişinә yönә
167

lik mәruzәlәrlә çıxış edirdilәr.
Ümumiyyәtlә, Cümhuriyyәtinin mövcudluğu dövründә milli
özünüdәrk prosesinin sürәtlәndirilmәsi vә ilk növbәdә, azәrbay
canlı kimliyinin müstәqil bir identiklik forması kimi tәsdiqi
hökumәtin maarif vә mәdәniyyәt sahәsindә bütün çalışmalarının
әsas qayәsini tәşkil etmiş vә hәmin mәqsәdin gerçәklәşmәsi üçün
heç nә әsirgәnmәmişdi.
Bu baxımdan milli dövlәtin qurulması vә azәrbaycanlı kim
liyinin birdәfәlik olaraq ümumtürk (osmanlı) identikliyindәn
ayrılaraq özünü tәsdiq etmәsi, heç şübhәsiz ki, 19181920ci illәr
Azәrbaycan Xalq Cümhuriyyәtinin әn böyük nailiyyәti hesab ol
unmalıdır. Şübhәsiz ki, hәmin dövrdә azәrbaycanlıların milli iden
tikliyinin yetkinlik dәrәcәsi, onun xalq kütlәlәri arsında yayılma
miqyası barәdә mübahisә etmәk olar. Lakin onun mövcudluğu
artıq inkarolunmaz fakt idi.
Tәsadüfi deyil ki, 1920ci ilin aprelindә Azәrbaycanda
hakimiyyәti zor gücünә qәsb etmiş bolşeviklәr belә hәmin
nailiyyәtin üstündәn xәtt çәkmәk gücündә olmadılar. Hәrçәnd,
hәlә 1918ci ildә Azәrbaycanın müstәqilliyi haqqında eşitmәk
belә istәmәyәn vә azәrbaycanlıları müstәqil bir millәt kimi tanı
maqdan imtina edәrәk, onları hәqarәtlә “müsәlmanlar” adlandıran
bolşeviklәr Azәrbaycan torpaqlarını qonşu respublikalar – Er
mәnistan, Gürcüstan vә Rusiya Federasiyası arasında bölüşdür
mәyi planlaşdırırdılar. Lakin Azәrbaycan Cümhuriyyәtinin cәmi
23 aylıq mövcudluğu dövründә yaranmış reallıqlar bolşeviklәri
bu planlardan әl çәkmәyә mәcbur etdi. Onlar dünyanın siyasi
xәritәsindә Azәrbaycanın reallığa çevrilmәsi faktı ilә barışmalı
oldular vә nominal formada olsa da, sovet imperiyası tәrkibindә
azәrbaycanlıların milli dövlәtinin saxlanmasına razılıq verdilәr.
Bu isә Azәrbaycan kimliyinin sәrt mәhdudiyyәtlәr çәrçivәsindә
olsa da, sonrakı inkişafı üçün şәrait yaratdı vә әn әsası, 70 il sonra,
XX әsrin 90cı illәrinin әvvәlindә Azәrbaycanın müstәqilliyinin
yenidәn bәrpasına imkan verdi.
168

İstifadә edilmiş әdәbiyyat:
1. Açıq söz. 1917. 25 aprel.
2. Akçura Yusuf. Üç Tarzi Siyaset. Ankara, 2011.
3. Mәmmәdzadә M.B. Milli Azәrbaycan hәrәkatı. Bakı,
1992.
4. Rәsulzadә M.Ə. Azәrbaycan Cümhuriyyәti. Bakı, 1990.
5. Rәsulzadә M.Ə. Milli birlik. Bakı, 2009.
6. Shissler A. Holly. İki İmparatorluk arasında. Ahmet
Ağaoğlu ve Yeni Türkiye. İstanbul, 2005.
7. Şaffer Brenda. Sınırlar ve Kardeşler. İran ve Azerbaycanlı
kimliği. İstanbul, 2008.
8. Ufuk Ozcan. Ahmet Ağaoğlu ve rol değişikliği. İstanbul,
2010.
9. Аух Е.М. Между приспособлением и самоутвержде
нием. Ранний этап поисков национальной идентичности в
среде мусульманской интеллигенции и возникновение нового
общества на юговосточном Кавказе (18751905) // Азербай
джан и Россия: общества и государства. М., 2001.
10. Расулзаде М.Э. О пантуранизме. В связи с кавказской
проблемой. Оксфорд, 1985.
11. Gellner E. Nations and nationalism. Cornell University
Press, 1983.
12. Smith A. Theories of Nationalism. Irving Place, 1983

169

II Fәsil: Azәrbaycan milli kimliyi
vә mәnәvi dәyәrlәr

Heydәr Əliyev vә
millimәnәvi dәyәrlәr
Yusif Alıyev*
Qloballaşan dünyada hәr bir xalqın qloballaşmaya verdiyi
töhfә vә aldığı dәyәr hәmin xalqın inkişaf tendensiyasına uyğun
olaraq özünün elm, tәhsil vә millimәnәvi dәyәrlәr göstәricilәri
ilә ölçülür. İnkişaf etmiş cәmiyyәtlәrdә elm, tәhsil vә din dövlәt
siyasәtinin mühüm vә ayrılmaz tәrkib hissәsidir. Yәni dünyәvi
baxışlarda dini dünyagörüş olduğu kimi, dini düşüncәlәrdә dә
elmi dünyagörüş çox vacibdir. Çünki dünyәviliyin ruşeymlәri ilk
dәfә bәsit, kortәbii dini düşüncәlәrin daxilindә yaranaraq inkişaf
etmşidir. Belә ki, nitq qabiliyyәti olmayan ilk ibtidai insanların
meydana gәldiyi zamandan qeyriadi qüvvәlәr, gözәgörünmәz
varlıqlar hәmişә onlar üçün real hәyat görüntülәrindәn daha
maraqlı, eyni zamanda qorxulu olmuşdur. Lakin qorxu ilә maraq,
reallıqla gözәgörünmәzlik sәrhәdindә formalaşan qәbilәlәr tayfa
kimi, tayfalar isә xalq kimi formalaşaraq, bәşәriyyәtә öz milli
mәnәvi dәyәrlәrini әxz etmişdilәr. Ən güclü tayfaların totem
inanclarından doğan simvollar ilahilәşdirilmiş vә sonucda
kütlәnin inancına çevrilmişdir. İlahi inanclardan formalaşmış
mәdәni dәyәrlәr isә qısa zaman içindә din formasında sәrhәdlәr
keçәrәk zor vә ya xoşluqla yayılmağa başlamışdır. Yeni din qәbul
* Bakı Pedaqoji Kadrların İxtisasartırma vә Yenidәnhazırlanma İnstitu
tunun kafedra müdiri, dosent, fizika üzrә fәlsәfә doktoru
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edәn xalq öz keçmiş inanclarının üstündәn tamlıqla xәtt çәk
mәmişdir. Əski inancları mümkün qәdәr yeni inanclarla uyğun
laşdırmağa, kәsişdirmәyә çalışsalar da, uyğunsuzluqlar da
olmuşdur. Tarixәn mövcud olmuş dövlәt vә imperiyaların ide
ologiyasında din faktoru önәmli yer tutduğundan, hәmin qüdrәtli
dövlәtlәrin inkişafında vә zәiflәmәsindә din amilinin xüsusi yeri
olmuşdur. Çünki hәr zaman hakim dini tәlimdәn ayrılaraq ona
zidd olan müxtәlif dini qrup, icma vә birliklәr ölkәdәki zülmdәn
vә boşluqlardan istifadә edәrәk parçalanmalar gücündә olmuşdur.
Yәni sosial etirazın dini forması kimi mәhdudluğuna vә başqa
sәbәblәrә görә tәriqәtçilik tarixi inkişaf gedişindә dәyişir, daxili
ziddiyәtlәr aşkara çıxır, tәriqәtçilik “kilsәlәşir”.
Müxtәlif dinli eyni xalqların vә eyni dinli müxtәlif xalqların
bir әrazidә, eyni dövlәt tәrkibindә yaşaması üçün yüksәk toler
antlıq, dini vә milli dözümlülük şaraiti mütlәqdir. Milli vә dini
tolerantlığın mövcud olmadığı cәmiyyәtlәrdә daim ekstremizmlәr
vә seperatçılıqlar baş qaldırır. Ekstremizmin milli formasından
daha qorxulusu vә tәhlükәlisi dini ekstremizdir. Çünki milli ek
stremizm görünәn sәrәhdlәr daxilindә olduğu halda, dini ekstrem
izm keçici tәsirlәrә yuvarlana bildiyindәn sonsuza qәdәr gedә
bilәr. Cәmiyyәtdә belә meyillәrin yaranmaması üçün dövlәt dini,
milli vә irqi müstәvidә özünün tolerantlıq qarantını nümayiş et
dirmәlidir. Tolerantlığın yüksәk sәviyyәdә qorunması vә inkişaf
etdirilmәsi üçün eyni dövlәtdә yaşayan xalqların vә onların ibadәt
etdiklәri dinlәrin, mәzhәblәrin kәsişәn, uzlaşan adәtәnәnәlәri önә
çәkilәrәk, bu әlaqәlәr dözümlülük prinsiplәri әsasında biribirinә
inteqrasiya etmәlidir. Dövlәtin sosial bazası olan xalq, hәm dә
hakimiyyәtin sağlam seçici elektoratı olduğundan milli vә dini
kontekstdә tolerantlıq mövcud olmasa, nәticәdә narazı tәbәqә ko
rtәbii formada ölkәdәn kәnar qüvvәlәrin tәsirinә düşәrәk açıq vә
ya gizli formada öz ölkәsinә qarşı tәşkilatlanacaq. Sabitliyi poz
mağa meyilli hәmin qüvvәlәr isә әn incә mәqamlarda dövlәtin
onurğa sütunundan vuraraq dövlәtçilik prinsiplәrini, milli tәhlükә
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sizliyi sarsıdırlar.
Mәlumdur ki, seperatçılığın ekstremizmә, dini etirazların
sosial çaxnaşmaya sәbәb olduğu bir dönәmdә qarışıq hadisәlәrin
qarşısını almaq üçün ölkәdә tolerantlığın, milli vә dini dözümlü
mühitin yaradılması hәddәn artıq çәtin bir prosesdir. Bu cür bәlalı
vәziyyәtdәn xalqı dәmir iradәli, güclü siyasәtә vә aşarı millәt
sevgisinә malik milli vә siyasi lider qurtara bilәr. Çox tәәssüflәr
olsun ki, belә bir olaylar 1993cü ildә Azәrbaycan Respub
likasında da yaşanmışdır. Mәhz xalqı bu bәladan Azәrbaycan
xalqının böyük oğlu, dünya şöhrәtli siyasәtçi, Ulu Öndәr Heydәr
Əliyev xilas etmişdir.
Milli təhlükəsizlik və millimənəvi dəyərlərin
qorunması
Müasir Azәrbaycanın hәr bir sahәsindә olduğu kimi, milli
mәnәvi, millidini dәyәrlәrin yüksәk formada qorunması,
qarşılıqlı inteqrasiya etdirilmәsi, xüsusәn dә tolerantlıq
mәdәniyyәtinin formalaşdırılması birbaşa Ümummilli Lider Hey
dәr Əliyevin adı ilә bağlıdır. Qeyd edim ki, tәqdim olunan
mәqalәdә, sadәcә, böyük şәxsiyyәt, Ulu Öndәr Heydәr Əliyevin
Azәrbaycan xalqının millimәnәvi, әxlaqidini dәyәrlәrilә bağlı
gördüyü әvәzsiz xidmәtlәrin müxtәsәr icmalını vermәyә
çalışmışam.
Xüsusi olaraq qeyd edilmәlidir ki, Heydәr Əliyev üçün dövlәt
quruculuğu siyasәtindә hәr bir etnik xalqın milli, dini kimlik xü
susiyyәtlәri, millimәnәvi dәyәrlәr sistemi böyük önәm daşıdığın
dan, o, bu mәsәlәlәrin tәnzimlәnmәsindә daim qәtiyyәtlilik
nümayiş etdirә bilmişdir. “Ümumbәşәri dәyәrlәrlә millimәnәvi
dәyәrlәrin vәhdәti, sintezi bizim milli ideologiyamızın bu günü
vә gәlәcәyidir”,  deyәn Heydәr Əliyev Azәrbaycanda vәtәndaş
cәmiyyәti qarşısında bәşәriliklә millilik arasında yeni bir inkişaf
problematikasının әsasını qoymuşdur. Bu problematikanın
rüşeymlәri Heydәr Əliyevdәn öncә mövcud olsa da, Ulu Öndәr
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bu problematikaya sistemli forma verәrәk onu milli ideologiya
müstәvisinә çıxarmışdır.
Ötәn әsrin 60cı illәrindә SSRİ üsulidarәsi tәrәfindәn Azәr
baycana qarşı millimәnәvi dәyәrlәr kontekstindә baş verәn tәzy
iqlәr, siyasi respressiyalar pik hәddә yüksәldiyindәn milli vә dini
tәfәkkürü düşünәn insanlar әlqolunu açmamış “beşiyindә”cә
boğulurdu. Yad millәtlәrdәn olan insanlar bu işdә daha çox can
fәşanlıq göstәrirdilәr. Xüsusi vacib sahәlәrә narsistik şәxsiyyәt
(özündәn başqasını qәbul etmәyәn, hamıdan özünә tәrif gözlәyәn)
pozuqluğu olan insanların rәhbәrlik etmәsi millimәnәvi dәyәr
lәrin aşınmasını daha da sürәtlәndirirdi.
Belә bir vaxtda, Azәrbaycan Dövlәt Tәhlükәsizliyi
Komitәsindә müxtәlif mәsul vәzifәlәr tutan Heydәr Əliyev maneә
vә çәtinliklәrә baxmayaraq, bir çox gizlinlәrә vә qaranlıqlara işıq
salaraq hәqiqәtlәri dәrinliyindәn öyrәnirdi.
Azәrbaycan SSR Ali Soveti Rәyasәt Heyәtinin 21 iyun 1967
ci il tarixli qәrarı ilә Azәrbaycan SSR Nazirlәr Soveti yanında
Dövlәt Tәhlükәsizliyi Komitәsinin sәdri vәzifәsinә tәyin edilәn
Heydәr Əliyev üçün daha әhәmiyyәtli vә daha ağır bir cәbhә
açıldı. Qısa müddәtdә Azәrbaycan vәtәndaşlarının “tәhlükәsi
zliyi”ni tәmin edәn qeyrimillәtlәr, xüsusәn dә ermәnilәr orqandan
uzaqlaşdırıldı. Dövlәt Tәhlükәsizlik Komitәsinә gәnc, etibarlı vә
milli ruha yaxın kadrları irәli çәkmәklә millimәnәvi dәyәrlәrin
çökmәsinin, milli mәfkurәnin sönmәsinin qarşısını aldı. 1969cu
ilin 14 iyul tarixindә birinci dәfә Azәrbaycana siyasi rәhbәrliyә
gәtirilәn Heydәr Əliyev formaca sovet ideologiyasının dәstәkçisi
kimi görünsә dә, mahiyyәtcә әslindә uzaq perspektivә hesabladığı
azәrbaycançılıq ideologiyasının tәmәllәrini möhkәmlәndirirdi.
Gizli fәaliyyәt göstәrәn, xüsusәn dә gәnclәrdәn tәşkil olunan milli
düşüncә ocaqlarının fәaliyyәti haqqında tam mәlumatlı olan Hey
dәr Əliyev bütün mümkün vasitәlәrdәn istifadә edәrәk bu cür in
sanları qoruyurdu. Fәaliyyәtlәri ifşa olunaraq hәbs olunan gәnc
millәtçilәrin vә dissidentçilәrin cinayәt işlәri xüsusi nәzarәtә
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götürüldüyündәn onlar yüngül cәzalar alırdılar. Azәrbaycançılıq
ideologiyasının ağırlığı millimәnәvi dәyәrlәrә sayğı ilә yanaşan
savadlı gәnclәrin çiyinlәrinә düşürdü. Heydәr Əliyev qısa vaxtda
SSRİnin nüfuzlu institut vә universitetlәrinә oxumağa göndәrilәn
tәlәbә vә aspirantların sayını dәfәlәrlә artıraraq, hәmçinin, Azәr
baycan diasporasının formalaşmasının әsasını qoymuşdur. Ulu
Öndәr çıxışlarının birindә “Cәmiyyәtin gәlәcәk tәrәqqisi bir çox
cәhәtdәn indi gәnclәrimizә nәyi vә necә öyrәtmәyimizdәn
asılıdır... Bizim millimәnәvi dәyәrlәrimiz, bizim tarixi milli kök
lәrimiz, bizim dilimiz vә dinimiz – hamısı bizim milli ide
ologiyamızın böyük bir hissәsidir, böyük bir qoludur”, – demәklә
milli ideologiyanın sağlam inkişafının gәnclәrin düzgün is
tiqamәtlәnmәsindәn asılı olduğunu göstәrmişdir. Heydәr Əliyev
hәmçinin, millimәnәvi dәyәrlәr çәrçivәsindә dil faktorunun
önәmini dә xüsusi nәzarәtdә saxlayırdı. 1970ci ildә Azәrbaycan
Dövlәt Universitetinin 50 illik yubiley mәrasimindә Azәrbaycan
dilindә çıxış edәn Heydәr Əliyev birbaşa siyasi müstәvidә milli
revanşın әsasını qoymuşdur. Orta mәktәblәrdә Azәrbaycan dilinin
tәdrisinin keyfiyyәti artırılaraq ana dilinә münasibәtdә yenilik
yarandı.
Nәzәrә alınsa ki, әsrlәr boyu kargüzarlıq dili kimi әrәb, fars,
rus dillәrindәn istifadә edildiyindәn Azәrbaycan dilindә qram
matik qaydaqanunlara әsaslanan әsәrlәr demәk olar ki, yox
dәrәcәsindә idi. 19501960ci illәrdә bu yükü çiyinlәrindә daşıy
acaq әsl ziyalı ordusu yetişsә dә, çox tәәssüflәr olsun ki, bu dәrin
düşüncәli insanları qoruyaraq, onların yollarındakı maneәlәri
görәn, hәmin maneәni neytrallaşdıran fövqәlqüvvә olmadığından,
mücadilә son hәdәfә vara bilmirdi. Mәhz hәmin dönәmdә Heydәr
Əliyev kimi milli düşüncәli, yüksәk idarәetmә bacarığı olan
şәxsin olmaması bu, әdәbiyyat, dil mücahidlәrini uğursuzluqlara
düçar etdi, hәtta yuxarılarda onların fiziki mәhvinә dair qәrarlar
verildi.
Ulu Öndәrin öz ana dilindә danışdığına hәtta öz doğma azәr
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baycanlıları da heyrәt edirdi. Çünki bu da tәsadüfi deyildi. Rus
dilinin hakim dil statusunu möhkәmlәndiyi bir zamanda bu cür
addımın atılması böyük cәsarәt vә qәtiyyәt tәlәb edirdi. Heydәr
Əliyevin rәsmi kürsülәrdәn doğma Azәrbaycan dilindә danış
masına tәәccüb kәsilәn insanlar haqqında akademik Ramiz
Mehdiyev “Azәrbaycan” qәzetindә (12 dekabr 2006cı il) çap ol
unmuş “Milli dövlәtçiliyin banisi” adlı mәqalәsindә çox maraqlı
bir fakta toxunur “1970ci illәrdә yazıçılardan biri heyrәtlәnәrәk
Heydәr Əliyevә “Yoldaş Əliyev, Siz azәrbaycanca nә gözәl
danışırsız!”  deyәndә H.Əliyev gülümsәyәrәk belә cavab ver
mişdi: “Sәn niyә mәnim rusca gözәl danışmağıma deyil, azәrbay
canca danışmağıma tәәccüb edirsәn? Bu dil mәnim ana dilimdir,
mәn bu dili bilmәliyәm! Elәcә dә hamımız”.
1978ci il aprelin 21dә qәbul edilmiş Azәrbaycan SSRnin
sonuncu Konstitusiyasında bir çox millimәnәvi dәyәrlәrlә yanaşı
Azәrbaycan dilinin dövlәt dili kimi qәbul edilmәsi ilә Heydәr
Əliyev Azәrbaycançılıq idelogiyasının inkişafına böyük tәkan
verdi.
Mәlumdur ki, son 200 il әrzindә Azәrbaycan xalqının milli
mәnәvi dәyәrlәri yad mәdәniyyәtlәrin tәzyiqlәri altında de
qradasiyaya mәruz qalmışdır. Bu müddәt әrzindә milli dәyәrlәr
diniәxlaqi dәyәrlәrlә müqayisәdә balans pozulmasına mәruz
qaldığından dini mәnsubiyyәt milli kimlik tәfәkkürünü
üstәlәmişdi. Buna görә dә cәmiyyәtin dini yönümdә idarә
edilmәsini asanlaşdırmaq üçün 1823ci ildә Zaqafqaziya şiәlәrinә
başçılıq etmәk üçün Tiflis şәhәrindә şeyxülislam vәzifәsi, 1832
ci ildә isә Zaqafqaziya sünnilәrinin başçısı olan müfti vәzifәsi
tәsis edilmişdir. Lakin şeyxülislam vә müfti vәzifәlәrinin tәsis
edilmәsi şәffaf tolerantlıq mühitinin yaradilması demәk deyildi.
Çünki xalqın vahid milli şüur әtrafında tәşkilatlanması zәif get
diyindәn dini mәrkәzәlәrin xüsusәn dә şәriәt institutlarının müx
tәlif fәtvaları әhәmiyyәtli gücә malik idi. Əksәr hallarda isә
verilәn fәtvaların yad dini ideologiyalara bağlılığı milli mü
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cadilәnin mәzmununu dini müstәviyә gәtirәrәk milli tәfәkkürün
formalaşmasına әlavә әngәllәr yaradırdı. Sonralar müfti vәzifәsi
lәğv olunduğundan Şeyxülislamlıq institutları sırf şәriәt modeli
üzrә tәşәkkül tapdığına görә yәni sırf Mәdrәsә İslamına
әsaslandığından, Sufi yönümlü olan tәriqәtlәri әhatә edә bilmәyib.
Nәticәdә xalqın bir hissәsi avtomatik olaraq dini institutların tәsir
gücündәn kәnarda qalmalıydı. Milli tәfәkkürün formalaşması za
manı hәmin şәriәt modelli dini institutlar artıq xalq modelinә
әsaslanan tәriqәtlәri öz içinә almadığına görә onların daha asan
anladığı Milli Tәfәkkürdәn aralı düşdülәr. Bu cür tarixi reallıqları
dәrindәn bilәn ulu öndәr dәrk etmişdir ki, millimәnәvi vә dini
әxlaqi dәyәrlәr vәhdәt halında olmasa xalqın, kütlәnin inkişafı
qeyrimümkündür.
Əhalisinin böyük әksәriyyәti müsәlman olan (96 %) Azәr
baycan xalqı 20ci әsrdә iki dәfә dövlәt müstәqilliyi әldә etmәk
xoşbәxtliyinә nail olmuşdur. 1918ci ildә, birinci müstәqillik
dönәmindә әhalinin böyük qismi dinә bağlı olsa da, 93% әhali
yazıboxumağı bacarmadığından, yad tәsirlәr altında öz milli kim
liyini dini mәnsubiyyәti ilә qarışıq salırdı. Xalq kütlәsinin böyük
hissәsi Mәhәmmәd Əmin Rәsulzadә, Fәtәli xan Xoyski, Nәsib
bәy Yusifbәyli, Əlimәrdan bәy Topçubaşov vә digәr milli ideolo
qların dövrün hansı çәtinliklәrindә dövlәt qurmalarının fәrqinә
vara bilmәdilәr. Buna görә dә digәr bәlli sәbәblәrlә yanaşı, cәmi
23 ay ömür sürmüş Azәrbaycan Demokratik Cümhuriyyәtinin
süqutunda kütlәnin millimәnәvi dәyәrlәrinin zәifliyi faktoru da
önәmli sәbәb kimi göstәrilir.
Azәrbaycanın Rusiyaya ilhaq edilmәsindәn keçәn 70 il
әrzindә SSRİ adlı mәkanda kommunist ideologiyasına uyğun
olaraq “ateistlәr ordusu” yetişdirildi. Dini ibadәtlәr qadağan ol
undu, mәscidlәr, ibadәt mәkanları mәhv edilib dağıdıldı. Nәhayәt
1991ci ildә dövlәt müstәqilliyi bәrpa edilәn zaman әhalinin dini
vә dünyәvi savadlılıq fәrqi 1918ci illә müqayisәdә әksinә dәy
işmişdir. Yәni әsrin әvvәlindә savadsız olan xalqın indi 98%i
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savadlı, әsrin әvvәlindә dini inanclı xalqın indi böyük әksәriyyә
tinin dini bilgilәri çox zәif vә pәrakәndә idi. Millimәnәvi, icti
maisosial müstәvidә kifayәt qәdәr boşluqlar olduğundan
Azәrbaycanda qeyriәnәnәvi sektaların tәbliğatı vә yayılması çox
asan olurdu. Qeyriislami dini tәbliğatlar fәrqli maraqlar fonunda
tәbliğ edilәrәk Azәrbaycan әrazisindә ziddiyәtli dini tәfәkkür for
malaşdırmaqda idi. Ölkәnin müharibә şәraitindә olması, әhalinin
iqtisadi cәhәtdәn zәif vә sabaha ümidsiz durumda yaşaması bu
proseslәr üçün daha geniş perspektivlәr açırdı. Müstәqilliyin ilk
illәrindә, yәni 1993cü ilә qәdәr ölkәdә baş verәn qarışıq ictimai
siyasi hadisәlәrin, cәbhәdә uğursuzluqların yaşanmasında şayiә
vә uydurmalara rәvac verәn yad tәsirlәr açıqaydın görünürdü.
Ölkәdә әksәriyyәti tәsadüfi kadrlardan formalaşdırılmış tәcrübә
siz, siyasi cәhәtdәn formalaşmamış vә öz işinin öhdәsindәn lay
iqincә gәlә bilmәyәn siyasi rәhbәrlik proseslәrin “sunami
dalğası”na duruş gәtirә bilmәdiyindәn ölkәdә xaos hökm
sürürdü. Belә çәtin bir vaxtda xalq son ümid yerini Ümummilli
Lider Heydәr Əliyevin şәxsindә gördüyündәn, onun Bakıya
gәlmәsini israrla tәlәb edirdi. Xalqın tәlәbi vә o zamankı siyasi
hakimiyyәtin xahişi ilә siyasi hakimiyyәtә gәlәn Heydәr Əliyev
ilk olaraq xalqın milli şüuruna yeridilәn saxtalaşdırılmış tarixlәri,
әdәbiyyatı, qeyrimilli ideyaları altüst edәrәk, Azәrbaycan
xalqının min illәr boyu qoruyub saxladığı vә yaşatdığı tarixi
keçmişindәn, milli fәlsәfi fikirlәrindәn, әdәbiyyatından, folk
lorundan, bir sözlә millimәnәvi ideyalar vәhdәtindәn yad tәsir
lәrin qarşısına böyük bir sipәr çәkdi. Güclü iradәyә, mükәmmәl
hafizәyә malik olan Heydәr Əliyev böyük çәtinlik vә davamlı
tәzyiqlәrlә üzlәşsә dә illәrlә üzәrindә işlәdiyi konsepsiyanı  azәr
baycançılıq ideologiyasını xalqın tәfәkkürünә, şüuruna hopdura
bilmişdi. Ümummilli Lider üçün azәrbaycançılıq ideologiyası
millimәnәvi dәyәrlәr sistemi daxilindә ümumi mental xü
susiyyәtlәrә әsaslanaraq dil, din vә adәtәnәnә baxımından
mürәkkәb daxili struktura malik olmuşdur.
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Heydәr Əliyev Azәrbaycan SSR Kommunist Partiyasının bir
inci katibi vәzifәsindә işldәiyi dövrlәrdә Azәrbaycanın bölgәlәrini
rayonrayon gәzmişdir. Düzdür, әsas mәqsәd iqtisadi yüksәlişә
nail olmaq vә ümumittifaq sәviyyәsindә azәrbaycanlı zәh
mәtkeşlәrin әmәyini yüksәk qiymәtlәndirmәyә müvәffәq olmaq
idi. Lakin o zamanlar Ulu Öndәrin çox incәliklә işlәdiyi, heç
kimin duya bilmәdiyi bir gizlinlәr dә vardı bu sәfәrlәrdә. Belә ki,
19201930cu illәrdә bu vә ya digәr formada rus işğalını qәbul
etmәyәrәk, Sovet quruluşuna qarşı çıxmış, siyasi vә әksinqilabi
qaçaqçılıq fәaliyyәti göstәrmiş, siyasi mühacirәtә yollanmış, “xalq
düşmәni” kimi sürgün edilәn, güllәlәnәn insanların, ateizim ide
ologiyasına әks olan din xadimlәrinin ailәlәri vә qohumları Sovet
İttifaqının etibarsız ünsürlәri hesab edilәrәk “qara siyahı”ya salın
mışdılar. Bu siyahıya düşmüş ailәlәrin, nәsillәrin övladları bir çox
hüquqlardan mәhrum idi. Heydәr Əliyev DTK orqanında işlәdiyi
müddәtdә mәsәlәnin mahiyyәtini dәrindәn araşdırdığından, Azәr
baycana rәhbәrlik etdiyi dövrdә әsasәn rayon vә kәndlәrdә hәmin
“qara siyahı”ya düşәn ailәlәrin uşaqlarının tәhsil almalarına qarşı
olan maneәlәri aradan götürtmüş vә nüfuzlu insanlarına vәzifә
verilmәsi üçün aidiyyәti üzrә xüsusi tapşırıqlar vermişdir.
Heydәr Əliyev sovet ideoloji sistemindә faliyyәt göstәrsә dә,
beynindә dәrin tәmәllәr üzәrindә qurulmuş milli ideoloji institut
formalaşdırmışdır. O, milli düşüncәli insanları hәm qoruyur, hәm
dә fәaliyyәtlәrinin açıq görsәnәn istiqamәtlәrini daha gizlin for
mada aparmalarını tövsiyyә edirdi. Heydәr Əliyev millimәnәvi,
milli ideoloji dәyәrlәrә çox hәssaslıqla yanaşırdı. Çünki o,
dәrindәn anlayırdı ki, aydın vә dәrk olunmuş milli ideologiya hәr
bir xalqın irәliyә doğru istiqamәtlәnmiş inkişafının yol göstәricisi
vә bәlәdçisidir. Mәhz, Heydәr Əliyevin DTK sәdri olduğu vә
Azәrbaycan KP MK sәdri işlәdiyi zamanlarda dini baxımdan böl
gәlәrdә sıxışdırılan, qorxudulan, ibadәt mәkanları dağıdılmış,
ibadәtinә yasaqlar qoyulmuş xalq rahat nәfәs almağa başladı. Dini
ayinlәr astaasta yas mәrasimlәrindә icra olunurdu. Hörmәtdәn
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salınan, tәhqir olunan din xadimlәri artıq ziyalılar tәrәfindәn
dәstәklәnirdi. Heydәr Əliyev Sovet İttifaqı Kommunust Partiyası
Siyası Bürosunun üzvü vә SSRİ Nazirlәr Soveti sәdrinin birinci
müavini vәzifәsinә tәyin olunduqdan sonra türk vә müsәlman
oğlu olaraq türk dünyasının vә müsәlman alәminin iftixarına
çevrildi. SSRİnin müsәlman ölkәlәri ilә münasibәtlәrinin tәnz
imlәnmәsindә vә yeni әlaqәlәrin qurulmasında Heydәr Əliyev
şәxsiyyәtinin müstәsana xidmәtlәri olmuşdur. Heydәr Əliyevin
dәrin düşüncә qabiliyyәti, ani qәrar qәbuletmә qabiliyyәti, siyasi
mәsәlәlәri milli vә dini baxımdan dәrin analizetmә qabiliyyәti
onun qәtiyyәtli liderlik qabiliyyәtinin mövcudluğundan xәbәr
verirdi. Heç tәsadüfi deyildir ki, ABŞın keçmiş prezidenti Corc
Buş Ulu Ödәrin bu qabiliyyәtlәri qarşılığında: “Liderlik cәtinlik
lәrә qalib gәlmәkdәn ibarәtdir. Heydәr Əliyev mәhz çәtinliklәrә
qalib gәlәn liderdir. Mәn onun cәsarәtinә, misilsiz dünyagörüşünә,
nadir natiqlik qabiliyyәtinә heyranam”,  deyәrәk Heydәr Əliyev
şәxsiyyәtinin böyüklüyünә diqqәt çәkir.
Sovetlәr dönәmindә Heydәr Əliyev İslam dininә vә bu dinin
adәtәnәnәlәrinә daim sayğı vә sevgi ilә yanaşmışdır. Ümummilli
Liderin Sovet dönәmindә millimәnәvi vә dini dәyәrlәrә
göstәrdiyi diqqәt vә qayğı haqqında Dini Qurumlarla İş üzrә
Dövlәt Komitәsinin sәdri Elşad İskәndәrov “Ulu Öndәr vә milli
mәnәvi dәyәrlәrimiz” adlı mәqalәsindә Heydәr Əliyevin müqәd
dәs dinimizә verdiyi dәyәrlәr haqqında qeyd edir: “Heydәr Əliyev
Azәrbaycanda yaşayan bütün dinlәrin nümayәndәlәrinә hörmәt
göstәrilmәli olduğunu dәfәlәrlә öz çıxışlarında qeyd etmiş, bütün
dinlәrin insanın mәnәvi saflaşmasına xidmәt etdiyini vurğu
lamışdır. Özü dә bir inanc insanı olaraq öz hәyatında hәr zaman
mәnәvi dәyәrlәri yüksәk tutmuşdur. Hәlә Sovet dövründә tәhlükә
sizlik orqanlarında fәaliyyәt göstәrәrkәn, bütün tәhlükәlәri göz
önünә alaraq anasının xahişini yerinә yetirmәk üçün Mir Möhsün
Ağanın ocağını ziyarәt etmәsi onun nә qәdәr dәrin bir inanca
sahib olduğunu göstәrir”.
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Ümummilli Liderin hәyat yoldaşı, mәrhum akademik Zәrifә
Əliyeva dünyasını dәyişәn zaman әvvәldәn sona qәdәr bu
mәrasimdә iştirak etmiş Qafqaz Müsәlmanları İdarәsinin sәdri
Hacı Allahşükür Paşazadә mәtbuata verdiyi müsahibәlәrinin
birindә belә qeyd edir: “...Heydәr Əliyev çox böyük bir vәzifәdә,
o dövrdә Siyasi Büroda idi. Yoldaşı vәfat edәndә, xalçaçı Kamil
müәllimlә (Kamil Əliyev) mәnә xәbәr göndәrdi. Biz buradan
Moskvaya getdik. Orada mәnә tapşırıq verdi. Zәrifә xanım üçün
nә lazımdır? Yәni dini tәrәfdәn nә edilmәsi gәrәkdir? Allah ona
rәhmәt elәsin. Dini mәsәlәlәri hәll etdik. Mәscid yaxın idi. Əl
bәttә, işlәr gizli formada oldu. Bunu hәr adam bilmir. Bir tәrәfdә
mәn oturmuşdum, Quran oxuyurdum, digәr tәrәfdәn gәlib ona
başsağlığı verirdilәr. Mәn şәxsәn orada olanda, Qromıkonun vә
Siyasi Büro üzvlәrinin gәlib ona başsağlığı vermәlәrini gördüm.
Mәnә tapşırıq vermişdi ki, Quran oxumağı dayandırmayım.
Mәrhumәnin dәfni zamanı cәnazә namazının qılınması mәsәlәsi
vardı. O dövrdә bu çox hәyәcanlı idi. Bu boyda böyük bir itkidәn
sonra özünü saxlaya bilirdi. Mәn, Kamil vә Qurban vardıq. İstәdik
cәnazә namazını qılaq. Krasilnikov bizә maneçilik etmәk istәdi.
Mәn özüm şahidiyәm ki, Heydәr Əliyev onu çağırdı, dedi ki, qoy
onlar öz işlәrini görsünlәr. Biz dә namaz qıldıq. Bu göstәrir ki,
Heydәr Əliyev, onun ailәsi dәrindәn Allaha bağlı, Peyğәmbәrә
(s.ә.), dinә bağlı idi. Heydәr Əliyev milli әnәnәyә bağlı olan
böyük bir insan idi. Azәrbaycanı әn çәtin günlәrdә dağılmaqdan
qoruyan Heydәr Əliyev oldu”.
Azәrbaycan xalqı 70 il әrzindә İslam dininin paklığından,
gözәlliyindәn, ibadәtindәn uzaq tutularaq ateist tәrbiyәsi, tәbliğatı
altında yaşasa da daim bu dinin müqәddәsliyini, dәyәrini qәlbindә
yaşatmışdır.
911 dekabr 1998ci ildә Bakıda keçirilәn "İslam siviliza
siyası Qafqazda" adlı Beynәlxalq konfransda “Sovet hakimiyyәti
dövründә dünyaya gәlmiş, yaşamış nәsillәr, bәlkә dә, o vaxtkı
güclü tәbliğat nәticәsindә dinin, bizim üçün isә, әlәlxüsus, İslam
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dininin bu qәdәr zәngin mәnәvi dәyәrlәrә, bu qәdәr dәrin köklәrә
malik olduğunu anlaya bilmirdilәr. Biz özümüz dә bunu anlaya
bilmirdik. Mәn bunu etiraf edirәm... Lakin qısa bir zamanda
mәlum oldu ki, әgәr Azәrbaycanda kommunist ideologiyası 70 il
yox, 170 il dә hökm sürmüş olsaydı, insanları İslam dinindәn ayır
maq mümkün olmayacaqdı. Bu artıq faktdır. Eyni zamanda, bu,
İslam dininin nә qәdәr böyük gücә malik olduğunu sübut edir”, 
deyәn Heydәr Əliyev Azәrbaycan xalqının millimәnәvi, milli
dini dәyәrlәrә böyük önәm verdiyinә diqqәt çәkir.
Müstəqillik illərində millidini dəyərlər
18 oktyabr 1991ci ildә Azәrbaycan Respublikasının
müstәqilliyi haqqında Konstitusiya Aktı qәbul edilәrkәn Azәrbay
can xalqı dövrün әn çәtin vә tәhlükәli dönәmini yaşayırdı. 1960
70ci illәrdә yetişmiş, özlәri dә bilmәdәn dövrün siyasi
repressiyalarından Heydәr Əliyev qüdrәti ilә himayә edilmiş, hәbs
düşәrgәlәrindә belә qorunmuş insanlar xalq hәrakatının önünә
keçdilәr. Xalqın 70 illik istiladan doğan aqressiv coşqusunu xalq
hәrәkatına rәhbәrlik edәn liderlәr nizamlaya bilmәdi. Dissiden
tçilik düşüncәlәrinin tәsiri altında, milli ideologiyanı yad tәsir
lәrdәn qoruya bilmәyәn hәrәkatçılar qızışmış kütlәni idarә
etmәkdә aciz idilәr.
Ölkәdә sәnayenin vә ümumi iqtisadiyyatın zәiflәmәsi ilә
sosial ziddiyyәtlәr güclәndiyindәn, dini müstәvidә kifayәt qәdәr
boşluqlar yaranmışdır. İmperiya әsarәtindәn çıxmış xalqın dini
dünyagörüş sәviyyәsi yetәrincә olmadığından millimәnәvi, milli
dini dәyәrlәr fonunda qeyriәnәnәvi din vә tәriqәtlәri (Yehovanın
şahidlәri, Nehemiya, Mәdh kilsәsi, Hәyatverici lütf, Beynәlxalq
Krişna şüuru, Bәhai vә digәr) tәbliğ edәn yad missioner sektalar
çox asan formada fәaliyyәtlәrini şaxәlәndirmişdilәr. Dini
boşluqların mövcudluğundan istifadә edәn tәbliğatçılar bu vә ya
digәr formada yerlәrdә özlәrinin güclü dayaqlarını yarada
bilmişdilәr. Xüsusәn yeniyetmә vә gәnclәri asanlıqla ağuşuna ala
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bilәcәk neqativ mini ideologiyalar daha güclü tәsirә malik idi.
Belә ki, müharibәnin gәtirdiyi fәlakәtlәr nәticәsindә valideyn
nәzarәtindәn kәnarda qalan 1620 yaşlı gәnclәr әsas prinsiplәri
zorakılıq, qәddarlıq, sadizm olan belә ideologiyaların qurbanına
çevrilirdilәr.
Böyük problemlәr mәngәnәsindә sıxılan siyasi hakimiyyәt
millimәnәvi dәyәrlәri yad tәsirlәrdәn qoruya bilmirdi. Ölkәdә
milli vә dini dözümsüzlüyün, tolerantlığın inkişaf etmәdiyi milli
tәhlükәsizlik problemlәrinin fonunda daha qabarıq görsәnirdi.
Hakimiyyәt boşluğundan istifadә edәn separatçı qruplaşmalar
aqressivcәsinә dövlәt әleyhinә fәaliyyәt göstәrirdilәr. Terror vә
cәmiyyәtin sabitliyini pozan digәr tәhlükәlәr milli vә dini qarşı
durma elementlәrini daha da dәrinlәşdirmişdir.
Xalqın israrlı tәlәbi ilә 1993cü ildә ikinci dәfә siyasi
hakimiyyәtә qayıdan Heydәr Əliyev xalqı düşdüyü bәladan qur
tarmaq üçün iki prioritet istiqamәt müәyyәn etdi: nәdәn başlamaq
vә necә başlamaq? Bu istiqamәtlәrin konturları bәlli olsa da siyasi,
milli, dini baxımdan qarşıqarşıya dayanmış xalqın aqressivliyi
vә әlinә silah keçmiş hәrbi xuntaların tәhlükәli davranışı proses
lәrin hәllini çәtinlәşdirmişdi. Heydәr Əliyev odlualovlu günlәrdә
xalqın inamını daha da doğruldaraq daxili tәhlükәsizliyi tәmin et
mәyә çalığırdı. O, qısa zaman içindә ölkәdә nüfuzlu elm, tәhsil,
din, mәdәniyyәt xadimlәri ilә görüşlәr keçirәrәk problemlәri
kökündәn hәll etmәk üçün yollar arayırdı.
Uzun illәr Azәrbaycana siyasi rәhbәrlik etmiş Heydәr
Əliyevin elm, tәhsil, mәdәniyyәt sahәsindәki xidmәtlәri müqa
bilindә xalq onun xarizmasına bәlәd olsa da, onun dini düşüncә
formasının dәrinliklәrinә tam bәlәd deyildi. Adil Abdulla ƏlFәlah
“Heydәr Əliyev vә millimәnәvi dәyәrlәr” kitabında (2007) Ulu
Öndәr haqqında belә qeyd edir: “Ümumiyyәtlә, Heydәr Əliyev
İslam dünyası ilә münasibәtlәrә iki әsas yöndәn baxırdı: birincisi,
Azәrbaycan Respublikasının İslam ölkәlәri ilә siyasiiqtisadi vә
mәdәnihumanitar әlaqәlәrinin genişlәndirilmәsi; ikincisi, İslam
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dünyasına mәnsub olan bütün ölkә vә xalqlarla münasibәtlәrin
dәrinlәşmәsi, onlar arasında birlik vә hәmrәyliyin möhkәm
lәndirilmәsi”.
19921993cü illәr siyasi hakimiyyәtindә mövcud olan gәrgin
daxili vә xarici vәziyyәt Azәrbaycandakı millimәnәvi dәyәrlәri
dә tәhlükә altına salmışdır. Cәnubdan vә Şimaldan keçә bilәcәk
yad dini cәrәyanların millimәnәvi vә millidini dәyәrlәrә tәsirinin
qarşısını almaq qeyrimümkün idi. Ölkәnin stabil inkişafı milli vә
dini tolerantlığın tәmin edilmәsindәn asılı olduğundan, ulu öndәr
siyasi vә diplomatik manevrlәrlә Azәrbaycana qarşı olan qeyri
leqal tәzyiqlәri dә neytrallaşdırmağa sәy göstәrirdi. Bәllidir ki,
Azәrbaycan bir çox millәtlәrin vә dini konfessiyaların birgә
yaşadığı ölkәdir. Ona görә dә qlobal kataklizimlәrin tüğyan etdiyi
bir şәraitdә Azәrbaycanda tolerantlıq vә dözümlülük prinsiplәrini
önә çәkәrәk bәşәr sivilizasiyanın müxtәlif mәdәniyyәtlәrinin
qorunması üçün dinlәr vә mәdәniyyәtlәr arasında dialoq yaradıl
ması böyük әhәmiyyәt kәsb edirdi.
Bәli, Heydәr Əliyev dәqiq bilirdi ki, ölkәdә tolerant yaşam,
yәni dini vә milli dözümlülük mümkün olmadıqca heç bir sahәdә
inkişaf dinamikası mümkün olmayacaq. Yәni Heydәr Əliyev
seperatçı dini meyillәrin qarşısını almaqla, eyni zamanda milli
separatizmi dә kökündәn hәll etmiş olurdu. Qloballaşma
şәraitindә dinlәr vә xalqlar arasında dialoqun, qarşılıqlı hörmәtin
vә ünsiyyәtin çox böyük önәm daşıdığını qeyd edәn ümummilli
lider bu haqda çıxışlarında belә vurğulamışdır: “Azәrbaycanın әn
mühüm xüsusiyyәtlәrindәn biri dә burada çoxlu millәtlәrin yaşa
ması vә üç әsas konfessiyanın da sәrbәst fәaliyyәt göstәrmәsi
üçün şәrait yaranmasıdır. Bütün dinlәr insanları hәmişә sağlam
mәnәviyyata, düz yola dәvәt ediblәr. Azәrbaycanda әhalinin әk
sәriyyәtini İslam dininә etiqad edәn azәrbaycanlılar tәşkil edir.
Ancaq eyni zamanda, Azәrbaycanda xristianpravoslav, yәhudi
dininә etiqad edәn insanlar, müxtәlif millәtlәrin nümayәndәlәri
dә yaşayırlar. Bu, әslindә, Azәrbaycanın reallığını, eyni zamanda
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Azәrbaycan xalqının dini dözümlülüyünü göstәrir". Bundan
başqa, Ulu Öndәr dәfәlәrlә din xadimlәri ilә görüşündә dini
dözümlülüyün İslam dininin kökündәn gәldiyini qeyd edәrәk belә
söylәmişdi: "Azәrbaycanlılar başqa dinlәrә münasibәtdә hәmişә
dözümlü olublar, bunu bizә QuraniKәrim vә Peyğәmbәr Hәzrәt
Mәhәmmәd (s.ә.) tapşırıbdır".
Heydәr Əliyev Azәrbaycan xalqının mәnsub olduğu dini
dәyәrlәrә hörmәt vә sevgisi ilә paralel olaraq, tarixi keçmişinin
dә qorunmasının vacibliyini önә çәkirdi. Ümumbәşәri dәyәrlәrlә
millimәnәvi dәyәrlәrin vәhdәti, sintezi bizim milli ide
ologiyamızın bu günü vә gәlәcәyidir,  deyәn Heydәr Əliyev,
hәmçinin Azәrbaycan xalqının digәr mәnәvi dәyәrlәrini dә böyük
şәrәf hissi ilә qeyd edirdi: “Azәrbaycan xalqının millimәnәvi
dәyәrlәrinin әn әsası bizim müqәddәs kitabımız QuraniŞәrifdә
öz әksini tapıbdır. Ancaq bununla yanaşı, Azәrbaycanın
mütәfәkkir insanları, mütәrәqqi insanları, Azәrbaycanın böyük
şәxsiyyәtlәri, Azәrbaycanın hörmәtli siyasi vә dövlәt xadimlәri,
böyük elm, mәdәniyyәt xadimlәri Azәrbaycan xalqının milli
mәnәvi dәyәrlәrini yaradıblar. Bu, bizim adәtәnәnәlәrimizidir.
Bu, bizim milli әxlaqi mentalitetimizdir”.
Gәrgin çalışmalar, narahat günlәr, yuxusuz gecәlәr Heydәr
Əliyevi getdiyi şәrәfli yolda zәrrә qәdәr dә yormadı. Çünki Ulu
Öndәr öz arxasında qüdrәtli xalqının dәstәyini, sevgisini,
güvәncini hiss edirdi. Heydәr Əliyev fәrqinә varmadan öz xalqına
qarşı silah çevirmiş insanları, xüsusәn dә gәnclәri müxtәlif yol
larla tez bir zamanda düzgün yola yönәltdi. Müharibә gedәn, tor
paqları işğal olunan ölkәnin әhalisi böyük iqtisadi, siyasi vә sosial
çәtinliklәr içәrisindә yaşayırdı. Ermәni diasporası Azәrbaycanı
dünya ilә informasiya blokadasında saxlayırdı. Torpaqları işğal
edilәn, әhalisi soyqırıma mәruz qalan Azәrbaycan xalqı dünyada
tәcavüzkar xalq kimi tanınırdı. Belә bir vaxtda dünyada infor
masiya blokadasından çıxmaqla yanaşı, ölkәnin milli sәrvәti olan
neftin Azәrbaycanın maraqları daxilindә dünya bazarına çıxarıl
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masını hәyata keçirәn Heydәr Əliyev bu çәtin mәrhәlәni dә öz
qәtiyyәti vә xalqının gücü hesabına aşdı. Ümumiyyәtlә, Heydәr
Əliyev baş verәcәk istәnilәn hadisәni zamanında önlәmәyi
bacararaq, onu neytrallaşdırmağı mәharәtlә bacarırdı vә bunu da
öz çıxışlarında belә ifadә edirdi: “Bir hadisәnin qarşısını almaq,
o hadisә baş verәndәn sonra onun nәticәlәrini aradan götür
mәkdәn daha asandır”.
Ulu Öndәr Heydәr Əliyevin gәrgin әmәyi, uğurlu daxili vә
xarici siyasәti nәticәsindә 1994cü ildәn başlayaraq, Azәrbaycan
regionda sürәtli inkişaf dinamikasının ilkin tәkanlarını götür
müşdür. Dünyaca mәşhur nәhәng beynәlxalq şirkәtlәr Azәrbay
cana iqtisadi investisiya yatırımına cәlb edilirdi. Neft
ehtiyatlarının beynәlxalq şirkәtlәrlә birgә işlәnmәsinә dair 20
sentyabr 1994cü ildә “Əsrin müqavilәsi” adlı böyük bir saziş
imzalandı. Bununla da Azәrbaycan dövlәtinin beynәlxalq tәhlükә
sizliyi tәmin olunmuş hala gәldi. Azәrbaycan dövlәti iqtisadi qü
drәtini artırdıqca qeyriәnәnәvi missioner sektaların fәaliyyәt
sferaları daralırdı. Ümummilli Lider Heydәr Əliyevin tәşәbbüsü
vә rәhbәrliyi altında hazırlanan vә 1995ci ildә millimәnәvi
dәyәrlәri, etnik, dini, milli sәrbәstliklәri vә demokratik prinsiplәri
özündә әks etdirәn müstәqil Azәrbaycan Respublikasının ilk Kon
stitusiyası qәbul olundu.
Azәrbaycan әrazisindә dini konfessiyaların vә etnik qurum
ların tolerantlıq vә dözümlülük şәraitindә yaşamasına görә
Ümummilli Lider Heydәr Əliyevin tәşәbbüsü ilә 1999cu ildәn
etibarәn, hәr il 16 noyabr tarixi Azәrbaycanda Tolerantlıq Günü
kimi qeyd edilir. Tolerantlıq gününün әhәmiyyәtinә xüsusi önәm
verәn Dini Qurumlarla iş üzrә Dövlәt Komitәsi, Qafqaz Müsәl
manları İdarәsi 2006cı ildә Rus Pravoslav Kilsәsinin Bakı vә
Xәzәryanı Yeparxiyası vә yәhudi dini icması ilә birgә “Tolerantlıq
örnәyi – Azәrbaycan” mövzusunda dәyirmi masa tәşkil etmişdir.
Tәdbirdә iştirak edәn xarici ölkә sәfirlәri, beynәlxalq tәşkilatların
nümayәndәlәri, ictimai vә dini xadimlәri tolerantlıq tәcrübәsinә
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görә Azәrbaycanın region ölkәlәri arasında lider dövlәt olması
haqqında çıxışlar etmişlәr.
Ulu Öndәr Heydәr Əliyevin balanslı daxili vә xarici siyasәti
nәticәsindә Azәrbaycanda uğurlu dövlәt vә din münasibәtlәri qu
rulmuşdu. Mәscidlәrin, kilsәlәrin, sinaqoqların vә başqa ibadәt
yerlәrinin tikilmәsi, bәrpası, dinlә dövlәt arasında әmәkdaşlıq
әlaqәlәrinin möhkәmlәndirilmәsi, ölkәdә müxtәlif dinlәr vә
mәzhәblәr arasında hәqiqi tolerantlıq münasibәtlәrinin for
malaşdırılması, millimәnәvi dәyәrlәrin qorunması vә s. mәsәlәlәr
baxımından dövlәtin yeni nәzarәt vә inkişaf qurumunun yaradıl
ması zәrurәti meydana gәldi. Belәliklә, Azәrbaycan Respublikası
Prezidenti Heydәr Əliyevin 21 iyun 2001ci il tarixli 512 saylı
Fәrmanı ilә Azәrbaycan dövlәti dini etiqad azadlığının tәmin
edilmәsi, dindövlәt münasibәtlәrinin tәnzimlәnmәsi sahәsindә
islahatlar hәyata keçirilmәsi mәqsәdilә Dini Qurumlarla İş üzrә
Dövlәt Komitәsinin yaranmasını tәsdiq etdi.
Dini Qurumlarla İş üzrә Dövlәt Komitәsi ölkәdә dini du
rumda gәrginlik yaranmaması, dini ayrıseçkilik meyllәrinin milli
münasibәtlәr sәviyyәsinә yüksәlmәsinә yol verilmәmәsi, dini
mәrasim adı altında müxtәlif antidövlәt meylli şәxs vә qrupların
qarşıdurma yaratmaq cәhdlәrinin qarşısının alınması, dindövlәt
münasibәtlәrinin normal sәviyyәdә tәnzimlәnmәsi, bir sözlә Azәr
baycan Respublikası Konstitusiyasının dini әqidә azadlığını tәmin
edәn 48ci maddәsinin hәyata keçirilmәsi üçün müvafiq şәraitin
yaradılması üçün mövcud dini duruma lazımi nәzarәti tәşkil edir
vә bu yolda hәr cür neqativ halların qarşısının alınması işindә mü
vafiq beynәlxalq tәşkilatları ilә әmәkdaşlıq edir.
Azәrbaycan xalqının böyük әksәriyyәti İslam dininә mәnsub
olsa da, burada başqa dini mәnsubiyyәtli xalqlar da yaşayırlar.
Böyük iftixar hissi ilә qeyd etmәliyik ki, Azәrbaycan tolerantlıq
vә dözümlülük әnәnәsi baxımından regionun vә dünyanın nü
munәvi ölkәlәrindәn biridir. Bu әnәnәlәrin formalaşmasının
mәlum tarixi köklәri vardır. Eradan әvvәl 586cı ildә Babil hök
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mdarı II Novuxodonosur Yerusәlimi işğal etdikdәn sonra viran
olmuş İudeya çarlığından qaçaraq canlarını qurtaran yәhudilәr
Azәrbaycan torpağına sığınmışdılar. Azәrbaycanda yәhudilәrin
yaşayış tarixi 2500 ildәn artıqdır. Bu dövr әrzindә onlar heç vaxt
milli vә dini dözümsüzlüyә vә ayrıseçkiliyә mәruz qalmamışdır.
Hazırda Azәrbaycan әrazisindә yeddi yәhudi dini icması dövlәt
qeydiyyatına alınmışdır. Yәhudilәrdәn başqa Azәrbaycanda xris
tian dininә mәnsub xalqlar da yaşayırlar. Xristianlığın ilk ardıcıl
ları Azәrbaycana eramızın birinci yüzilliyindә gәlәrәk, burada
alban aftokefal kilsәsinin әsasını qoymuşdular. Hazırda Azәrbay
can Respublikası әrazisindә xristian vә yәhudi dini tәdris müәs
sisәlәri, o cümlәdәn pravoslav kilsәlәri yanında bazar günü
mәktәblәri, yevangelistxristian protestant icmalarının Bibliya
kursları, “Hәyatverici lütf” icmasının Bibliya institutu,
yәhudilәrin ivriti, yәhudi dini vә mәdәniyyәtini öyrәdәn kursları
vә s. fәaliyyәt göstәrir.
Heydәr Əliyev hәr zaman qeyd edirdi ki, Azәrbaycanda
dövlәtdin münasibәtlәri çәrçivәsindә bütün dini konfessiyalar
qanun qarşısında bәrabәr olub, eyni statusa malikdirlәr. Buna görә
dә digәr dinlәrә dә göstәrilәn diqqәt vә qayğı İslam dininә
göstәrilәn diqqәt vә qayğıdan fәrqlәnmir. 1920ci ildә bağlanmış
vә 1991ci ildә Rus Pravoslav Kilsәsinә verilәn Jen Mironosets
baş kilsәsinә gәlәn Moskvanın vә bütün Rusiyanın Patriarxı II
Aleksiy 2001ci ildә bu mәbәdi müqәddәs elan etmiş vә ona baş
kafedral kilsә statusu vermişdir. Açılış mәrasimindә prezident
Heydәr Əliyev vә digәr rәsmi şәxslәr dә iştirak etmişdir. Bundan
başqa, 2001ci ildә Bakı şәhәrindә daha bir provaslav mәbәdi –
Müqәddәs Mәryәmin Miladi baş kilsәsi bәrpa edilmişdir.
Azәrbaycanda fәaliyyәt göstәrәn Romakatolik konfessiyası
1999cu ildә katolik icması olaraq qeydiyyatdan keçmişdir.
İbadәtlәrin yerinә yetirilmәsi üçün icmaya alınmış xüsusi bina
2000ci ildәn kilsә kimi fәaliyyәt göstәrir. Roma katolik kilsәsinin
başçısı II İohann Pavel 2002ci ilin may ayında Bakıda sәfәrdә
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olmuşdur. Bakıda inşa edilәn Roma Katolik kilsәsi 2007ci ildә
tamamlanaraq istifadәyә verilmişdir.
Azәrbaycan xalqı İslam dinini qәbul etdikdәn sonra dini
dözümlülük әnәnәlәri müqәddәs QuraniKәrimin surә vә
ayәlәrinә uyğun olaraq bütün ictimai siniflәrdә dә tolerantlıq nü
mayiş olunmuşdur. Belә ki, min illәr boyu Azәrbaycan әrazisindә
yaşayan çoxsaylı etniklәr vә dini qruplar böyük dövlәt vә im
periyaların asılılığında birgә yaşasalar da, onların ümumi
dünyagörüşlәrindә fәrqliliklәr olsa da sülh münasibәtlәrdә yaşa
mağa vadar olmuşdular. Çünki bu xalqlar birbirinә söykәnәrәk
qarışıq dönәmlәrdә millimәnәvi dәyәrlәri qoruya bilirdilәr. Azәr
baycanın müstәqilliyinin ilk illәrindә dini konfessiyalar arasında
kiçik gәrginliklәr yaşansa da Heydәr Əliyevin hakimiyyәtә
gәlişindәn sonra bu dini konfessiyalar arasındakı münasibәtlәr
tam normallaşmışdır.
Heydәr Əliyev uzun illәrin siyasi vә ideoloji tәcrübәsinә
әsaslanaraq, siyasiideoloji lider kimi qlobal vә milli baxışlara,
adәtәnәnәlәrә vә müasir tәlәblәrә әsaslanan, xalqın düşüncә tәrzi,
inkişaf dinamikası vә mental xüsusiyyәtlәri daxilindә yeni ölkә,
yeni inkişaf konsepsiyasının, hәm nәzәri, hәm dә praktiki aspek
tlәrini uğurla istiqamәtlәndirmәyi bacardı.
Heydәr Əliyev millimәnәvi, millidini dәyәrlәrә hәr bir
xalqın milli kimlik, dini kimlik prizmasından yanaşırdı. Çünki
Ulu Öndәr dәqiq bilirdi ki, xalqın özünә güvәnc psixologiyasının
vә milli özünüdәrk şüurunun tәşәkkülündә milli vә dini kimlik
amili böyük rol oynayırdı. Heydәr Əliyev hansı dinә mәnsub ol
masından asılı olmayaraq, başqa dinlәrә hörmәtlә yanaşılmasının
vacibliyini göstәrәrәk qeyd edirdi: “Başqa dinlәrә dözümlülük,
başqa dinlәrlә yanaşı vә qarşılıqlı anlaşma şәraitindә yaşamaq
İslam dәyәrlәrinin xüsusiyyәtidir. İnsanlar hansı dinә, hansı
mәdәniyyәtә mәnsubluğundan asılı olmayaraq, bütün başqa
mәdәniyyәtlәrә, dinlәrә, mәnәvi dәyәrlәrә dә hörmәt etmәli, o
dinlәrin kimәsә xoş gәlmәyәn adәtәnәnәlәrinә dözümlü ol
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malıdırlar. Bu, tarix boyu Azәrbaycanda, Qafqazda da öz әksini
tapıbdır”.
2003cü ilin aprel ayında Azәrbaycanda rәsmi sәfәrdә olan
İatnbul patriarxı I Varfolomey, dövlәt rәsmilәri, din xadimlәri,
müsәlman, xristian, yәhudi dini icmalarının rәhbәrlәri ilә görüşlәr
keçirmiş, Azәrbaycan Respublikasının Prezidenti Heydәr Əliyev
tәrәfindәn qәbul olunmuşdur. Azәrbaycana gәlişindәn öncә üç
müsәlman ölkәsinә sәfәr etmiş patriarx etirafla söylәmişdir ki,
Azәrbaycanda dövlәtdini konfessiyalar münasibәtlәri, habelә
әnәnәvi vә qeyriәnәnәvi dini konfessiyalar arasındakı mövcud
münasibәtlәr nümunәvidir. O demişdir: "Mәn buradakı toler
antlığın sәviyyәsindәn mәmnunam. Azәrbaycanda hәr kәs istәdiyi
dinә etiqad edir, istәdiyi kimi ibadәt edә bilir".
Heydәr Əliyev İslam dininә mәnsub olmasından iftixar hissi
keçirәn bir insan idi. O, 5 sentyabr 1993cü ildә “Tәzә Pir” mәs
cidinә gәlәrәk müsәlmanları mövlud bayramı münasibәti ilә
tәbrik edәrәk, İslam dininin, İslam dәyәrlәrinin Azәrbaycan
xalqının hәyatında әhәmiyyәtini qeyd etmәklә sovetlәrin dağıl
masından sonra müstәqillik dövründә yenidәn millimәnәvi bir
dirçәlişin başlamasını söylәmişdir. Bundan başqa, rus işğalı za
manı dağıdılmış, sonradan birbaşa özünün diqqәt vә qayğısı ilә
bәrpa edilmiş Bibiheybәt mәscid ziyarәtgahındakı çıxışında “Biz
bundan sonra da QuraniŞәrifin, Hәzrәt Mәhәmmәd peyğәmbәrin
(s.ә.) qoyduğu yol ilә gedәcәk vә haqqәdalәt vә vәtәn yolunda
şәhid olmuş Hәzrәt İmam Hüseynin vә onun bütün silahdaşlarının
qәhrәmanlığını, şәhidliyini heç vaxt unutmayacağıq”, söylәmәsi
İslam dininә olan sevgisinә bir sübutdur.
Heydәr Əliyev İslam dininin buyurduğu mәrasim vә ayin
lәrindәn bәhs edәrkәn әsas diqqәti onların mahiyyәtinә, әxlaqi
mәnәvi әhәmiyyәtinә yönәldirdi. Ramazan bayramı münasibәtilә
Azәrbaycan xalqını tәbrik edәn Prezident Heydәr Əliyev çıxışında
bildirmişdir: “Müqәddәs kitabımız “QuraniKәrim”in nazil
olduğu mübarәk Ramazan ayı xeyirxah niyyәtlәr, mәnәvi zәngin
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lik, fiziki, ruhi kamillik vә әxlaqi saflıq ayıdır... Bu gün suveren,
demokratik Azәrbaycan dövlәtindә dini etiqad vә vicdan azadlığı
bәrqәrar edilmişdir. Mütәrәqqi İslami dәyәrlәrә qayıdış, millidini
әnәnәlәrin dirçәldilmәsi cәmiyyәtimizin mәnәviәxlaqi yük
sәlişindә, xalqımızın bütövlüyü vә birliyindә misilsiz rol oynayan
amillәrdәndir”. Hәmçinin, Qurban bayramı münasibәti ilә
söylәdiyi çıxışında Heydәr Əliyev xalqımızın lap qәdim
keçmişindәn gәlәn bu dini mәrasimin fәlsәfәsini açıqlayır: “Qur
ban bayramı sadәcә qurban kәsmәk vә birbirini tәbrik emәk üçün
deyildir. Bu gün insan yenidәn bütün hәyatını düşünür, yenidәn
mәnәviyyata qayıdır, mәnәvi dәyәrlәrin qiymәtini yenidәn dәrk
edir vә daha da saflaşır, paklaşır”.
Ulu Öndәr Heydәr Əliyevin dinimәnәvi dәyәrlәrә verdiyi
önәm haqqında Dini Qurumlarla İş üzrә Dövlәt Komitәsinin sәdri
Elşad İskәndәrovun yazdığı “Ulu Öndәr vә millimәnәvi dәyәr
lәrimiz” adlı mәqalәsindәn qeyd: “Ulu Öndәr müstәqil Azәrbay
canın dövlәt başçısı kimi ümrә ziyarәtinә getmiş, Mәdinәdә
Hәzrәt Mәhәmmәdin (s) qәbrini ziyarәt etmişdir. Mәscidi
nәbәvinin şәrәf kitabına yazdığı sözlәri onun imanının dәrinliyini
göstәrr: “Müqәddәs Mәdinә şәhәrini, İslamın müqәddәs
abidәlәrini, Hәzrәt Mәhәmmәd peyğәmbәrin mәqbәrәsini, mәs
cidini ziyarәt etdiyim üçün bir müsәlman kimi özümü xoşbәxt
hesab edirәm. Allaha şükür olsun ki, uzun illәr qәlbimdә yaşayan
arzuma, niyyәtimә nail oldum. Bu tarixi hadisә qәlbimdә böyük
hәyәcan vә rahatlıq hissi yaratdı. Bir daha İslam mәnbәyinin nә
qәdәr ümumbәşәri, fәlsәfi, elmi әsaslara malik olduğunu dәrk
etdim. Böyük Allahın böyüklüyünü dәrk etdim”.
Azәrbaycan Prezidenti Heydәr Əliyev 21 may 1994cü ildә
Qurban bayramı münasibәtilә “Bibiheybәt” ziyarәtgahına
toplaşan möminlәrlә görüşdü. Mәlum olduğu kimi, bu müqәddәs
yer hәlә keçәn yüzilliyin 30cu illәrindә sovet hökumәti tәrәfindәn
dağıdılmışdı. O, burada möminlәr qarşısında çıxış edәrәk Bibi
heybәt mәscid kompleksinin tikilәcәyi vә bu ziyarәtgahın tam
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bәrpa edilәcәyi barәdә söz verdi vә dediyi sözә әmәl etdi. Bu
kompleks dövlәtin ayırdığı vәsait hesabına 1998ci ildә tikilib
başa çatdı vә Azәrbaycan rәhbәri, böyük mәmnuniyyәtlә, "Bibi
heybәt" ziyarәtgahının bәrpası işlәrini nәzarәtә götürdü vә
sovetlәrin dağıtdığı bu müqәddәs ocağı yenidәn möminlәrә qay
tardı. Bunu, bir növ, İslama qayıdışın ölkә başçısı tәrәfindәn
dәstәklәnmәsinin әmәli tәsdiqi kimi dә qiymәtlәndirmәk olar.
Qanına, canına, iliyinә kimi azәrbaycanlı olan Ulu Öndәr
Heydәr Əliyev Azәrbaycan xalqını mәhvolma tәhlükәsindәn xilas
etmәlklә yanaşı, Azәrbaycanı dünyaya Günәş kimi doğdurdu.
Milli kimlik prinsiplәri daxilindә millimәnәvi, diniәxlaqi dәyәr
lәrә söykәnәn azәrbaycançılıq ideologiyasını yaratmaqla, Azәr
baycanda vә dünyada dözümlülüyün, tolerantlığın әsasını
qoymuşdur. Azәrbaycanda tәhsilin, elmin inkişaf strategiyasını
müәyyәn edәrәk, millәtin gәlәcәyinin mәhz bu iki faktordan asılı
olduğunu göstәrmişdir. Müqәddәs Mәdinә şәhәrini, İslamın
müqәddәs abidәlәrini, Mәhәmmәd Peyğәmbәrin (s.ә.)
mәqbәrәsini, mәscidini ziyarәt etdiyindәn özünü xoşbәxt hesab
edәn Ümummilli Lider Heydәr Əliyev gәnc nәsli tәr
biyәlәndirmәk vә böyütmәk üçün İslam dininin mәnәvi dәyәr
lәrinin gәrәkliyini xüsusi qeyd edirdi. Konstitusiya ilә din, vicdan
azadlığını elan edәn ümummilli lider dünyәvilik prinsiplәrinin
dini dünyagörüşlә paralelliyinin mövcudluğunu sübut etmişdir.
Bu
vәhdәtbütünlükdә
azәrbaycançılıq
konsepsiyanın
dәyәrliliyini vә uğurunu tәmin edәcәk dәrәcәdә önәmli olmuşdur.
Ulu Öndәrin memarı olduğu müasir Azәrbaycan möhkәm
tәmәllәr üzәrindә qurulduğundan, heç bir yad ideoloji tәsirlәrә
әyilmәyәrәk, cәnab Prezident İlham Əliyevin dinamik inkişaf
strategiyası ilә uğurlu gәlәcәyә doğru getmәkdәdir.
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Müasir Azәrbaycanda dini vә
milli dәyәrlәrin qorunması
(Prezident İlham Əliyevin
fәaliyyәtlәri kontekstindә)
Aqşin Atalızadә*
“Әsrlər boyu biz başqa ölkələrin tərkibində yaşamışdıq,
müstəqillikdən məhrum idik. Amma buna baxmayaraq, öz mənliy
imizi, milli mənsubiyyətimizi, dinimizi, dilimizi, adətənənələrimizi
qoruya bildik və bu amillər bu gün müstəqil ölkənin inkişafı üçün
də mühüm rol oynayır (17)... Bu gün müasir Azərbaycan dövləti
bu möhkəm təməl üzərində yaranır, güclənir” (10).
Dövlәt başçısı İlham Əliyev tәrәfindәn son illәr sosial, iqti
sadi, mәdәni vә digәr sahәlәrdә hәyata keçirilәn mәqsәdyönlü
siyasәt, hәyata keçirilәn irimiqyaslı islahatlar nәticәsindә ölkәmiz
sürәtlә dünyanın inkişaf etmiş dövlәtlәri sırasına yaxınlaşmış, bir
çöx sahәlәrdә böyük nailiyyәtlәr әldә edilmiş, әhalinin sosial rifah
halında nәzәrә çarpacaq dәyişikliklәr baş vermişdir. İqtisadiyy
atında müşahidә olunan canlanma Azәrbaycan Respublikasının
vәtәndaşlarının maddi vәziyyәtinin sabitlәşmәsinә, dövlәtin vә
vәtәnin problemlәrinә hәssaslığın artmasına şәrait yaratmışdır.
Ölkәmizin yeni inkişaf mәrhәlәsinә qәdәm qoyması ilә әlaqә
* “Müasir İnkişaf” İctimai Birliyinin sәdr müavini, araşdırmaçı
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dar olaraq Azәrbaycan Respublikasının Prezidenti Sәrәncam imza
layaraq “Azәrbaycan 2020: gәlәcәyә baxış” İnkişaf Konsep
siyasının hazırlanması barәdә tapşırıq vermişdir. Belә bir
konsepsiyanın hazırlanması zәrurәti ölkәmizin yeni inkişaf
mәrhәlәsinә qәdәm qoyması ilә bağlıdır. Qazanılmış nailiyyәtlәr
imkan verir ki, Azәrbaycan öz qarşısına daha yüksәk mәqsәdlәr
qoysun vә bu mәqsәdlәrdәn irәli gәlәn vәzifәlәri müәyyәn
lәşdirsin.
Respublikamız irimiqyaslı iqtisadi layihәlәrin iştirakçısına
çevrilmiş, dövlәtimiz dünya siyasi sistemindә öz yerini möhkәm
lәndirmiş, siyasi vә iqtisadi müstәqilliyimizin qorunması is
tiqamәtindә balanslaşdırılmış siyasәt davam etdirilmәkdәdir. “Bu
gün Azərbaycan güclü dövlətdir və bizim gücümüz təkcə iqtisadi
nailiyyətlərlə ölçülmür” (21, s. 1)”. Dövlәtimiz tәrәfindәn hәm
dә, ölkә әhalisinin mәnәvi hәyatı, millimәdәni dәyәrlәrin qorun
ması istiqamәtindә işlәr görülür. “Biz müasir dövlət qururuq,
dünyaya inteqrasiya edirik, dünya proseslərində uğurla, fəal işti
rak edirik. Ancaq çox güclü millimənəvi dəyərlərimiz bizim üçün
əsasdır” (23)
Mәqsәdyönlü şәkildә Azәrbaycan xalqının maddimәdәni
irsinin beynәlxalq miqyasda tәbliği, düşmәn tәrәfindәn mәnim
sәnilәn mәdәniyyәt nümunәlәrimiz üzәrindә adımızın bәrpası
proseslәri gedir, ölkәmiz bir çox beynәlxalq miqyaslı mәdәniyyәt
layihәlәrinә ev sahibliyi edir. “İyirmi il ərzində milli dəyərlərə mü
nasibətimiz, milli ənənələrimizə hörmətimiz bizi daha da gü
cləndirdi. Bu gün müstəqil Azərbaycan bu əsaslı və güclü milli
təməl üzərində öz gələcəyini qurur” (23).
Belәliklә, dövlәt baçısının ifadә etdiyi kimi, “millimənəvi
dəyərlərə söykənən, inkişafda olan gənc, müstəqil Azərbaycan həm
iqtisadi, həm siyasi, həm də xarici siyasət sahələrində böyük
uğurlara nail olmuşdur” (11)
Hәr bir dövlәtin siyasi iradәsi rәsmi şәkildә onun qәbul etdiyi
normativ hüquqi aktlarda (qanunlarda, fәrmanlarda, qәrarlarda vә
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s.) ifadә olunur. Bu aktlar bir növ hakim siyasi elitanın yeritdiyi
siyasәtin normativlәşmiş formasıdır. Ancaq normativhüquqi aktlar
konkret hallara vә şәraitә deyil, bütövlükdә cәmiyyәtә, qeyri
müәyyәn şәxslәr dairәsinә, müddәtsiz olaraq şamil edilir. Konkret
şәraitdә vә zamanda isә dövlәtin iradәsi vә mövqeyi digәr hüquqi
aktlarla (mәsәlәn, hüquqtәtbiqedici әmrlәr vә sәrәncamlar,
mәhkәmә qәrarları), yaxud da dövlәt rәsmilәrinin bәyanatları ilә
ifadә olun bilәr. Millimәnәvi dәyәrlәr kateqoriyası ümumiyyәtlә
hüquqi tәnzimetmәnin fövqündә dayandığından onların normativ
hüquqi aktlar vasitәsilә tәnzimlәnmәsi qeyrimümkündür. Buna
görә dә dövlәtin bu sferaya münasibәtini daha çox dövlәt
başçısının fәaliyyәtindә vә çıxışlarında izlәmәk olar.
Prezident İlham Əliyev dövlәtin millimәnәvi dәyәrlәrә mü
nasibәtini aşağıdakı şәkildә ifadә etmişdir: “Müstəqillikdən əvvəlki
dövrdə milli mənsubiyyətimizi, milli xarakterimizi qoruyub saxla
maq üçün bizim tariximiz, mədəniyyətimiz, dilimiz, dinimiz
müstəsna rol oynamışdır” (26). Dövlәt başçısının da qeyd etdiyi
kimi,“ bizim dövlətimiz çox güclü əsaslar, ənənələr, milli dəyərlər
üzərində qurulubdur... Bizim milli dəyərlərə bağlılığımız Azərbay
can xalqının iradəsinin əlamətidir (21).
Hazırkı araşdırmamızda biz dövlәt başçısı İlham Əliyevin
fәaliyyәti әsasında “millimәnәvi dәyәrlәr” kateqoriyasının
mahiyyәtini açmağa, cәmiyyәtin vә dövlәtin hәyatında bu dәyәr
lәrin müstәsna rolunu әsaslandırmağa çalışacaq, dövlәtlә din, xü
susәn İslam dini arasında olan münasibәtlәrin tәnzimlәnmәsi
mexanizminә nәzәr yetirәcәyik.
Dövlət başçısı İlham Әliyevin millimənəvi
dəyərlərə münasibəti
Dövlәt başçısı qeyd etmişdir: “Bizi xalq kimi qoruyub
saxlayan millimənəvi dəyərlərimizdir, İslami dəyərlərimizdir, dil
imizdir, ədəbiyyatımızdır” (18).
Prezidentin bu sözlәrindә “milli mәnәvi dәyәrlәr” kate
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qoriyasını tәşkil edәn әsas elementlәri düzgün şәkildә
fәrqlәndirdiyini müşahidә etmәk olar. Burada әsas anlayışlar kimi
milli dil, din vә әdәbiyyatın simasında mәdәniyyәt çıxış edir. Bunu
elmi cәhәtdәn әsaslandırmağa çalışaq.
Azәrbaycan dilinin izahlı lüğәtindә dәyәr sözünә aşağıdakı
kimi mәnalar verilir:
1. Qiymәt, baha (Kitabın dәyәri nәdir? Mәhsulun maya
dәyәri).
2. iqt. Əmtәә istehsalına sәrf edilәn vә bu әmtәәdә maddilәşәn
abstrakt әmәyin müәyyәn miqdarı. Dәyәrin miqdarı ictimai zәruri
iş vaxtı ilә tәyin edilir. İzafi dәyәr.
3. mәc. Qiymәt, әhәmiyyәt, lәyaqәt, keyfiyyәt (6, s. 607).
Bizim üçün bu anlayış üçüncü aspektdәn, mәhz әhәmiyyәt
verilәn, keyfiyyәtli vә lәyaqәtli hesab edilәn bir şey mәnasında
әhәmiyyәt daşıyır.
Ümumiyyәtlә, cәmiyyәtdә formalaşan normalar onun dәyәrlәr
sisteminin ali ifadә formasıdır. Buraya nәyin yaxşı, düzgün vә arzu
olunan olması barәdә hakim tәsәvvürlәr daxildir. Bu baxımdan
dәyәr vә normalar anlayışları birbirindәn fәrqlәndirilir: Dәyәrlәr
mücәrrәd, ümumi anlayışlardır, normalar isә müәyyәn növ hallarda
insanların davranışlarını şәrtlәndirәn qaydalar vә rәhbәr prinsi
plәrdir. Bütün normalar sosial dәyәrlәri әks etdirir. Dәyәrlәr sistemi
barәsindә isә cәmiyyәtdә tәşәkkül tapan normalar әsasında
mühakimә yürütmәk olar. Cәmiyyәtdә mövcud dәyәrlәr sistemi
müxtәlif ola bilәr. Bir qayda olaraq buraya sağlamlıq, sevgi, ailә,
uşaqlar, ev, yaxınlar, dostlar, ünsiyyәt, işdә müvәffәqiyyәtlәr,
maddi rifah, mәnәvi dәyәrlәr, din, cәmiyyәtdә sosial status, azadlıq
vә s. aid edilә bilәr. İnsanın fәrdi xüsusiyyәtlәrindәn asılı olaraq
digәr dәyәrlәri dә rәhbәr tuta bilәr.
Milli dәyәr anlayışı ayrıca kateqoriya kimi çıxış etmir. Ancaq
elә hәrfәn göründüyü kimi bir millәtә, topluma xas olan
fәrqlәndirici xüsusiyyәtlәri ifadә edir. Milli dәyәrdәn fәrqli olaraq
elmdә mәnәvi dәyәr anlayışı mәlumdur vә özünün fiziki vә mәnәvi
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varlığını qoruyub saxlamaq, yaşatmaq üçün hәr hansı sosial qrup
vә ya cәmiyyәtin әksәr üzvlәrinin doğru vә lazımlı olduğuna inanıb
qәbul etdiklәri ortaq dünyagörüşü, mәqsәd, әxlaq normaları vә
inancları ifadә edir (14). Başqa sözlә, mәnәvi dәyәrlәr insanı
cәmiyyәtdә formalaşdıran, inkişafa kömәk edәn davranış qay
dalarıdır.
Göründüyü kimi, bu iki anlayışdan sinonim kimi istifadә
edilir. Düzdür, hazırda biz milli dәyәrlәr anlayışına daha çox sırf
adәtәnәnә baxımından, mәnәvi dәyәrlәr anlayışına isә dini nor
malar, mәrasimlәr aspektindәn yanaşırıq. Ancaq faktiki olaraq milli
vә dini normaları fәrqlәndirmәk, onlar arasında sәrhәd müәyyәn
etmәk sadәcә qeyrimümkündür. Mәsәlәn, azәrbaycanlıların dәfn
mәrasimlәri İslam dininin ehkamlarına әsaslanır, ancaq bununla
bağlı yerli adәtlәr әsasında bәzi milli xüsusiyyәtlәr dә zamanla for
malaşmışdır. Bu cür mәqamları digәr dini adәtlәrdә dә müşahidә
etmәk olar. Heç tәsadüfi deyil ki, bir vaxtlar hәtta sırf azәrbaycan
lıların milli bayramı olan Novruz da az qala dini bayram kimi
qәbul edilirdi. Halbuki dövlәt başçısının da qeyd etdiyi kimi,
“Novruz bayramı bizim böyük sərvətimizdir, Azərbaycan xalqının
böyük sərvətidir... Azərbaycanı qədim sivilizasiyanın mərkə
zlərindən biri kimi tanıdan misilsiz dəyərlərimiz sırasında müqəd
dəs Novruz ənənələri müstəsna mövqeyə malikdir. Ötən dövrlərin
təqib və təzyiqlərinə baxmayaraq, həmin ənənələri günümüzədək
layiqincə qoruyub saxlaması xalqımızın bəşər mədəniyyəti
qarşısında müstəsna xidmətlərindəndir”. (22)
Hazırda hәr bir xalq, millәt, toplum üçün onun özünәmәxsus
luğunu bildirәn müәyyәn dәyәrlәr mövcuddur. Dәyәrlәr mәnәvi
kateqoriya olduğundan insanları düzgün, müsbәt davranışa sövq
edir. Ancaq bәzәn qrupları müәyyәn edәn әhәmiyyәtli dәyәrlәr
mәnfi xüsusiyyәtlәr dә daşıya bilәr. Mәsәlәn, ispan xalqı üçün ko
rrida yarışları milli dәyәrdir. İspaniya deyәndә ilk ağla gәlәn dә
budur. Baxmayaraq ki, bu yarışlar heyvanların iztirablı qәtllәri ilә
müşayәt edilir vә heyvansevәrlәr tәrәfindәn ciddi tәqib olunur,
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müasir qloballaşan dünyada belә bu mәrasim hәr bir ispanın hәy
atında mühüm rol oynayır.
Bir vaxtlar qәddar vә işgәncәli ölümlә müşahidә edilәn
xarakiri mәrasimi yapon elitası üçün öz şәrәf vә nüfuzunu qoru
maqdan ötrü bir vasitә olmuşdu. Dövrümüzdә demәk olar ki,
saxlanmayıb. Ancaq ötәn әsrin ortalarında böyük yapon yazıçısı
Yukio Misime ABŞın imperialist siyasәtinә qarşı baş tutmayan
hәrbi çevrilişdәn sonra yapon әsgәrlәrinin samuray ruhunun
ölmәsindәn dәhşәtә gәlәrәk yapon milli kimliyini yaşatmaq üçün
xarakiri edәrәk intihar etmişdi.
Spirtli içkilәrin insan sağlamlığına zәrәri mәlumdur, ancaq bir
çox xalqlar üçün ayrıayrı spirtli içki növlәri (mәsәlәn, ruslar üçün
vodka, şotlandlar, irlandlar üçün viski, meksikalılar üçün tekila vә
s.) az qala milli özünәmәxsusluq rәmzidir.
Eyni sözlәri azәrbaycanlıların milli dәyәrlәrindәn biri hesab
edilә bilәcәk mәhәrrәmlik mәrasimi barәdә dә deyә bilәrik. Əsasәn
şiәliyә aid olan adәt olsa da, ölkәmizin sünni tәbәqәsi tәrәfindәn
dә hörmәtlә yanaşılır. Xüsusәn dә, qәrb meyilli ünsürlәr bu
mәrasimdә zorakılıq elementlәrinin olmasını, insan haqlarının
pozulmasını iddia edir, bundan çәkinmәyә çağırır. Ancaq tam
әminliklә demәk olar ki, bu, әnәnәvi dini düşüncәli tәbәqәyә o
qәdәr dә tәsir etmir. Xalq hәr il aşura günündә öz dini ayinlәrini
yüzillәr boyu vәrdiş etdiyi tәrzdә qeyd etmәyi üstün tutur.
Göstәrilәnlәrdәn belә qәnaәtә gәlә bilәrik ki, ayrılıqda milli
vә mәnәvi dәyәrlәr anlayışları әvәzinә, onların hәr ikisinin xü
susiyyәtlәrini özündә әks etdirәn vahid “millimәnәvi dәyәr” an
layışından istifadә edilmәsi daha mәqsәdә uyğundur.
Hәr bir millәt üçün bu dәyәrlәr onun әn qiymәtli sәrvәtidir.
Hәr bir xalq, millәt, toplum millimәnәvi dәyәrlәr sisteminә ma
likdir. Dövlәr başçısının fikirlәrini dә әsas tutuaraq belә qәnaәtә
gәlә bilәrik ki, bu millimәnәvi dәyәrlәr bizim tariximiz, dilimiz,
dinimiz, adәtәnәnәlәrimiz, mentalitetimiz, mәdәniyyәtimiz,
әdәbiyyat vә incәsәnәtimizdir.
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Dövlәt başçısı hәr zaman milli dəyərləri, Azərbaycan dəyər
lərini azәrbaycan xalqının birliyini formalaşdıran “bizi daha da
gücləndirən” amillәr kimi qiymәtlәndirәrәk qeyd etmişdir ki,
xalqımız üçün ən çətin anlarda bir millət kimi özümüzü qorumaq
üçün, ilk növbədə, milli dəyərlərimiz, ənənələrimiz, milli bayram
larımız, ana dilimiz öz rolunu oynamışdır” (23). Onun fikirlәrini
tәhlil edәrәk belә qәnaәtә gәlә bilәrik ki, tarixi inkişaf prosesindә
ölkәmizdә etnik, dil, dini, mәnәvi, mәdәni, psixoloji vә digәr
dәyәrlәrin tarixәn ümumilәşmәsi әsasında vahid azәrbaycanlı milli
kimliyi formalaşmışdır. Bizi birlәşdirәn amillәr isә tәkcә hәm
ümumi ünsiyyәt dili, hәm dә digәr bütün ortaq millimәdәni dәyәr
lәrimizdir. Milli birliyi formalaşdıran bu amillәri dövlәt başçısının
fikirlәri әsasında ayrılıqda tәhlil edәk:
Prezident İlham Əliyev demişdir: “.. əsrlər boyu Azərbaycan
xalqı millimənəvi dəyərlərini, ana dilini – Azərbaycan dilini
qoruya bilmişdir” (10). Mәhz bu sәbәbdәn Prezidentin 2013cü
ilin 9 aprel tarixli Sәrәncamı ilә “Azәrbaycan dilinin qloballaşma
şәraitindә zamanın tәlәblәrinә uyğun istifadәsinә vә ölkәdә
dilçiliyin inkişafına dair Dövlәt Proqramı”nı tәsdiqlәmәsi çox
mühüm addımdır. Proqramda bu istiqamәtdә 20132020ci illәrdә
zәruri tәdbirlәrin hәyata keçirilmәsi nәzәrdә tutulur.
Vahid dil amili, ümumiyyәtlә bütün millәtlәrin formalaş
masında ilkin amil kimi çıxış edir. Azәrbaycan türkcәsi zamanla
tәkcә türk mәnşәli deyil, bu mәkanda yaşayan bütün azәrbaycan
lılar üçün vahid ünsiyyәt vasitәsinә çevrilmişdir. Heç tәsadüfi deyil
ki, ölkәmizdә yaşayan bütün xalqlar demәk olar ki, ikidillidir vә
Azәrbaycan türkcәsi onlar üçün paralel olaraq ikinci, bәzi hallarda
isә әsas ana dili kimi çıxış edir. Hәtta bәzi xalqlar üçün Azәrbaycan
türkcәsinin spesifik lәhcәsi (talışlar, lәzgilәr, tatlar, kürdlәr)
mövcuddur. Bu baxımdan bizim bir millәt kimi formalaş
mağımızda, milli kimliyimizin tәşәkkül tapmasında Azәrbaycan
türkcәsinin müstәsna әhәmiyyәti vardır.
Lakin Azәrbaycan türkcәsindәn tәkcә ölkәmizdә istifadә
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edilmir. Azәrbaycan Respublikası hüdudlarından kәnarda ona
qonşu olan әrazilәrdә: İran İslam Respublikasının şimal hissәsindә,
Türkiyә Cümhuriyyәtinin şәrqindә, İraq vә Suriya Respub
likalarında türk mәnşәli әhali üçün bu dil doğmadır, sadәcә
lәhcәlәrlә fәrqlәnir. Nәzәrә alsaq ki, Azәrbaycan türkcәsindәn vax
tilә bütün Qafqazda ümumi ünsiyyәt vasitәsi kimi istifadә
edilmişdir vә hәtta bütün Asiya әrazisindә ondan istifadә etmәk
olardı, onda belә hesab edә bilәrik ki, dil amili azәrbaycanlı milli
kimliyinin formalaşmasında heç dә yeganә vasitә olmamışdır.
Burada vahid dövlәtin vәtәndaşı olmaq formasında siyasi
amillәr güclәndirici faktor olsa da, milli birliyin zәminini bu amil
lәrdәn deyil, daha әvvәl formalaşmış etnososial vә mәdәni amillәr,
yәni ortaq ümumi dillә yanaşı, millimәnәvi dәyәrlәr üzәrindә for
malaşmış Azәrbaycan milli kimliyi tәşkil edir.
Azәrbaycan milli kimliyinin әsasını isә mәhz millimәnәvi
dәyәrlәr tәşkil edir. Dövlәt başçısının da qeyd etdiyi kimi, “biz öz
milli dəyərlərimizə sadiq olan xalqıq. Biz öz millimənəvi dəyər
lərimizi hər şeydən üstün tuturuq. Bu dəyərlər Azərbaycan xalqının
formalaşmasında həlledici rol oynamışdır” (15)
Dövlәt başçısının fikirlәrini tәhlil etsәk, belә qәnaәtә gәlirik
ki, milli kimlik mürәkkәb daxili sistemә malik olan özünü idarә
edәn mexanizmdir. Mәhz millimәnәvi dәyәrlәr milli kimliyin
bazasını, tәmәlini tәşkil edir. Dövlәt başçısı dәfәlәrlә bu dәyәrlәrin
mühüm әhәmiyyәtini vurğulamışdır.
Müstәqillik qazandıqdan sonra ilk dövrlәr cәmiyyәtimizdә
qloballaşma, qәrb meyilli dövlәt quruculuğu tendensiyası
müşahidә etmәk olardı. Lakin son dövrlәr qloballaşmanın milli
kimliyә tәsiri daha çox cәmiyyәtә yad dәyәrlәrin qәbul etdirmәk
cәhdi kimi qәbul edilir vә artıq cәmiyyәtin özündә ona qarşı әks
reaksiya başlamışdır. Elә dövlәt başçısının simasında da rәsmi
sәviyyәdә milli kimliyin әsasını tәşkil edәn milli vә mәnәvi dәyәr
lәrin qorunması vә yaşadılması istiqamәtindә daha mәqsәdyönlü
fәaliyyәti görә bilәrik. İndi tam әminliklә deyә bilәrik ki, hazırda
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cәmiyyәtin yalnız kiçik bir hissәsi daha çox maddi maraq xatirinә
bu “ümumbәşәri” dәyәrlәri qәbul edir, böyük әksәriyyәt isә ona
qarşı çıxış edir. Çünki “Azərbaycan cəmiyyəti sağlam cəmiyyətdir.
...Bu sağlamlığın əsas mənbəyi milli dəyərlərimizdir. Biz bu dəyər
lərə sadiqik və daim bu dəyərləri uca tutacağıq (23). Demәli, milli
mәnәvi dәyәrlәrimiz yaşadıqca, milli kimliyimiz dә mövcud
olacaqdır.
Bu gün Prezident İlham Əliyevin bilavasitә qayğısı sayәsindә
xalqımızın adәtәnәnәsi, xalq bayramları, bütövlükdә millimәnәvi
dәyәrlәrimiz dövlәt sәviyyәsindә mühafizә edilir vә mәdәni irsin
tәkmillәşdirilmiş şәkildә gәlәcәk nәsillәrә ötürülmәsi üçün bütün
imkanlardan istifadә edilir. Bu dәyәrlәr dәyişdikdә isә artıq
qarşımızda fәrqli milli kimliyi görәcәyik.
Dövlәt başçısı hәr zaman millimәnәvi dәyәrlәrin davam vә
inkişaf etdirilmәsini vә gәnc nәslin millimәnәvi dәyәrlәrә sadiq
ruhda böyümәsinin әhәmiyyәtini vurğulamışdır. Onun qeyd etdiyi
kimi, “bu dəyərlər  ...nəsildənnəslə keçməli və davam etmə
lidir...gələcəyimiz, gələcək inkişaf üçün milli dəyərlər daim diqqət
mərkəzində olmalıdır, qorunmalıdır. Gənc nəsil milli dəyərlər
əsasında tərbiyə edilməlidir...” (20). Bunun üçün gәnclәr arasında
millimәnәvi dәyәrlәrin qorunması istiqamәtindә işlәr görülür, on
larda vәtәnpәrvәrlik vә vәtәndaşlıq hisslәri güclәndirilir. Xüsusәn,
bu istiqamәtdә tәhsil prosesinin keyfiyyәtinin artırılması, elmi
nәzәri vә metodiki tövsiyәlәrin işlәnib hazırlanmasında, norma
tivhüquqi
bazanın
yaradılmasında
ciddi
çalışmalar
aparılmaqdadır. Qanunvericilik aktlarında, xüsusәn ailәnikah mü
nasibәtlәri sferasında milli xüsusiyyәtlәr nәzәrә alınmalıdır. Gәn
clәrin yad tәsirlәrdәn qorunması üçün hәm ailә daxilindә, hәm dә
tәhsil ocaqlarında tәrbiyәvi işlәr daha da güclәndilmәlidir. Bütün
bunlar dövlәtin bilavasitә nәzarәti altında mәqsәdyönlü şәkildә
aparılmalıdır.
Heç tәsadüfi deyil ki, son dövrlәr kәnar qüvvәlәr tәrәfindәn
milli vә mәnәvi dәyәrlәrin aşındırılması, gәnclәrin öz dәyәrlәrinә
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qarşı qoyulması, daha çox deformasiyaya uğraması ilә seçilәn qәrb
dәyәrlәrinә meyl etdirmәk, bütün bunların nәticәsi kimi, öz dövlәt
inә vә cәmiyyәtinә qarşı bәzi hallarda düşmәn münasibәtә keçәn
ifrat kosmopolitizm toxumlarının sәpilmәsi müşayiәt
edilmәkdәdir. Xarici qüvvәlәrin maraqlarına xidmәt edәn tәlim
tәdris mәrkәzlәri yaradılaraq, xüsusәn bilikli, intellektual vә per
spektivli gәnclәr mәrkәzlәrdәki tәlimlәrә cәlb edilirlәr (5). Bütün
bunlar göz qabağında baş verir, labüd proses, qloballaşmanın tәza
hürü kimi tәqdim edilir. Ümumiyyәtlә, qloballaşma dünyada
cәrәyan edәn labüd bir prosesdir. Onun әsl mahiyyәtinә gәldikdә
isә bu prosses dünya miqyasında inteqrasiya anlayışından daha çox
dünyanın bir qütbünün öz xüsusiyyәtlәrini, dәyәrlәrini digәrlәrinә
qәbul etdirmәk xarakteri daşıyır. Bu isә istәristәmәz ünvanlandığı
tәbәqәyә, xüsusәn gәnclәrә öz mәnfi tәsirini göstәrir.
Belәliklә, sağlam gәlәcәk nәsil yetişdirilmәsi üçün gәnclәr
yad ünsürlәrdәn qorunmalı vә dövlәt başçısının da vurğuladığı
kimi milli dәyәrlәr әsasında tәrbiyә edilmәlidir.
Prezident İlham Әliyevin simasında
dövlətdin münasibətləri
Hәlә Ümummilli Lider Heydәr Əliyevin zamanında milli
(Novruz) vә dini bayramlara (Qurban, Ramazan) rәsmi status ver
ilmiş, hәmin günlәri әhalinin rahat şәkildә qeyd edә bilmәsi üçün
istirahәt günü hesab edilmiş, dövlәt başçısı özü şәxsәn bu bayra
mları xalqla birlikdә keçirmişdir. Bu әnәnә bu gün dә onun layiqli
davamçısı olan Prezident İlham Əliyev tәrәfindәn davam et
dirilmәkdәdir. Bütün bunlar dövlәtin millimәnәvi dәyәrlәrә olan
münasibәtinin әhәmiyyәtini göstәrir.
Dövlәt başçısının qeyd etdiyi kimi, “dindövlət münasi
bətlərinin düzgün zəmində qurulması hər bir dövlət, xüsusilə gənc
dövlətlər üçün önəmlidir” ( 21, s. 1). Onun özünün dә vurğuladığı
kimi doğrudan da “...bu gün Azərbaycanda dindövlət münasi
bətləri nümunəvi xarakter daşıyır. Bu münasibətlər nə qədər güclü
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olarsa, cəmiyyətdə bir o qədər də sülh, əminamanlıq və inkişaf
olacaqdır” (20).
Ümummilli Lider Heydәr Əliyevin bilavasitә tәşәbbüsü ilә
hazırlanmış Azәrbaycan Respublikasının ali hüquqi sәnәdi olan
Konstitusiyasında Azәrbaycan dövlәtinin әsaslarından biri kimi
onun dünyәvi dövlәt olması tәsbit edilmişdir. Elә Konsti
tusiyamızın 18ci maddәsindә dә birbaşa şәkildә Azәrbaycan Re
spublikasında dinin dövlәtdәn ayrı olması, bütün dini etiqadların
qanun qarşısında bәrabәr olması tәsbit edilmişdir. Konstitusiyanın
48ci maddәsi vicdan azadlığını tәsbit edir.
Müasir dünyәvi dövlәtdә rәsmi dövlәt dini mövcud olmur vә
heç bir etiqad mәcburi vә müstәsna xarakter daşımır. Belә
dövlәtlәrdә din, onun kanonları vә doqmaları, hәmçinin dövlәtin
әrazisindә fәaliyyәt göstәrәn dini tәşkilatlar dövlәt quruluşuna,
dövlәt orqanları vә onun vәzifәli şәxslәrinin fәaliyyәtinә tәsir
göstәrә bilmәz. Tәhsil sistemi dini xarakter daşımır.
Dövlәt başçısı İlham Əliyevin vurğuladığı kimi, “Azərbay
canda din ilə dövlət arasında münasibətlər də çox sağlam zəmində
qurulmuşdur” (25, s. 2). Hazırda dövlәt tәrәfindәn din sahәsindәki
hüquqi münasibәtlәri tәnzimlәyәn әsas akt hәlә Ümummilli Lider
Heydәr Əliyevin dövründә qәbul edilmiş “Dini etiqad azadlığı
haqqında” Azәrbaycan Respublikasının Qanunudur (2). Qanunun
tәyinatı Azәrbaycan Respublikasında dini etiqad azadlığının Azәr
baycan Respublikasının Konstitusiyasına vә Azәrbaycan Respub
likasının tәrәfdar çıxdığı beynәlxalq müqavilәlәrә müvafiq surәtdә
hәyata keçirilmәsi üçün tәminatlar yaratmaq, dini qurumların sta
tusunu, hüquq vә vәzifәlәrini müәyyәnlәşdirmәk, dini qurumların
fәaliyyәti ilә bağlı yaranan münasibәtlәri tәnzimlәmәkdәn ibarәt
dir.
Qanuna әsasәn, Azәrbaycan Respublikasında din vә dini qu
rumlar dövlәtdәn ayrıdır. Dövlәt ona aid olan hәr hansı işin yerinә
yetirilmәsini dini qurumlara tapşırmır vә onların fәaliyyәtinә
qarışmır. Bütün dinlәr vә dini qurumlar qanun qarşısında bәrabәr
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hesab edilir.
Azәrbaycan Respublikasında tәşkilat mәsәlәlәrindә İslam dini
icmaları Qafqaz Müsәlmanları İdarәsinә tabedir, qeyrimüsәlman
dini icmalarının Azәrbaycan Respublikasında vә xaricdә fәaliyyәt
göstәrәn dini mәrkәzlәrә (idarәlәrә) tabe olmaq vә tabeliyini dәy
işdirmәk hüququ vardır.
Bütün dini qurumlar yalnız müvafiq icra hakimiyyәti
orqanında (Azәrbaycan Respublikasının Dini Qurumlarla İş üzrә
Dövlәt Komitәsindә) dövlәt qeydiyyatına alındıqdan vә dini qu
rumların dövlәt reyestrinә daxil edildikdәn sonra fәaliyyәt göstәrә
bilәrlәr. Komitәnin Əsasnamәsi Ümummilli Lider Heydәr
Əliyevin 20 iyul 2001ci il tarixli 544 nömrәli Fәrmanı (1) ilә tәs
diq edilmiş vә hәmin dövrdәn etibarәn fәaliyyәtә başlamışdır.
Əsasnamәyә әsasәn, Komitә dini fәaliyyәt sahәsindә dövlәt siyasә
tinin hәyata keçirilmәsini, dini qurumlarla bağlı qanunvericiliyin
müddәalarına riayәt olunmasını, müvafiq icra hakimiyyәti orqan
larının dini qurumlarla bağlı fәaliyyәtinin әlaqәlәndirilmәsini
tәmin edәn mәrkәzi icra hakimiyyәti orqanıdır.
Komitәnin fәaliyyәt istiqamәtlәrinә dini etiqad azadlığının
tәmin olunması sahәsindә fәaliyyәt bu sahәdә vahid dövlәt siyasә
tinin formalaşmasında iştirak etmәk vә bu siyasәtin hәyata keçir
ilmәsini tәmin etmәk, dövlәtdin münasibәtlәrinin tәnzimlәnmәsini
vә inkişafını tәmin etmәk, dini qurumların dövlәt qeydiyyatını hәy
ata keçirmәk, öz sәlahiyyәtlәri daxilindә dini tәhsil ilә bağlı
mәsәlәlәrin tәnzimlәnmәsindә iştirak etmәk, dini qurumların nü
mayәndәlәrinin vә müvafiq mütәxәssislәrin iştirakı ilә dinşünaslıq
ekspertizası aparılmasını tәmin etmәk, qanunda göstәrilәn әsaslar
olduqda dini qurumun lәğv olunması barәdә mәhkәmәyә müraciәt
etmәk vә s. daxildir.
Komitәnin fәaliyyәtinә onun sәdri rәhbәrlik edir. Komitәnin
sәdri Azәrbaycan Respublikasının Prezidenti tәrәfindәn vәzifәyә
tәyin olunur vә vәzifәdәn azad edilir. Komitәnin sәdri Komitәyә
hәvalә olunmuş vәzifәlәrin yerinә yetirilmәsi vә hüquqların hәyata
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keçirilmәsi üçün şәxsәn mәsuliyyәt daşıyır. Qeyd etmәk lazımdır
ki, ölkә Prezidenti İlham Əliyev tәrәfindәn komitәyә yeni rәhbәr
liyin gәtirilmәsi, bu işә peşәkar, gәnc vә perspektivli kadrların cәlb
edilmәsi Komitәnin fәaliyyәtindә canlanmaya sәbәb olmuşdur.
Artıq Komitә dövlәtdin münasibәtlәri sferasında fәal iştirak edәn,
dövlәt idarәetmә sistemindә nüfuza malik olan, bu çәtin vә
mürәkkәb sferada öz ağırlığını ortaya qoya bilәn dövlәt orqanına
çevrilmәkdәdir.
Dövlәt başçısı özünün dә mәnsub olduğu İslam dinini çox
gözәl şәkildә “sülh dini, qardaşlıq dini, xeyirxahlıq dini, mərhəmət
dini (9) kimi xarakterizә etmişdir. Azərbaycanı İslam dünyasının
tərkib hissəsi hesab edәn Prezident İlham Əliyev bәyan etmişdir
ki, İslam bizim dinimizdir, İslam dәyәrlәri, milli dәyәrlәr bizim
üçün çox әzizdir. (26) Azәrbaycanda İslam dini, şәriәt normaları
qәdim әnәnәlәrә malikdir vә müәyyәn hallarda dini normalar
hüquq normalarından daha çox insanların hәyatını tәnzimlәyir.
Dövlәt başçısı çox düzgün olaraq vurğulamışdır ki, “öz demokra
tizmi, humanizmi və bəşəri idealları ilə dünya sivilizasiyasının
möhtəşəm səhifəsini təşkil edən İslam dini xalqımızın
dünyagörüşünün formalaşmasında və millimədəni inkişafında
müstəsna rol oynamış, mütərəqqi İslami dəyərlər və ənənələr Azər
baycanda həmişə uca tutulmuşdur” (13).
Qeyd edildiyi kimi, ölkәmizdә Konstitusion sәviyyәdә
dünyәvilik tәsbit edilmişdir. Konstitusiyanın bu müddәaları sivil
dünyәvi nәzәr nöqtәsindәn tәbii görünsә dә, cәmiyyәtin orta sta
tistik tәbәqәlәri tәrәfindәn bәzәn qәbul edilmir. Bunu da tәbii
qiymәtlәndirmәk lazımdır. Hәlә tarixәn Azәrbaycan müxtәlif
dindәn vә mәzhәbdәn olan insanların qardaş kimi bir yerdә
yaşadığı tolerant bir cәmiyyәt kimi bütün dünyaya nümunә olmuş
dur. Başqa yerlәrdә mәzhәb ayrılığı güclü dini toqquşmalara
gәtirib çıxardığı halda Azәrbaycanda bu zәmindә bir dәfә dә olsun
ciddi toqquşma müşahidә edilmәyib. Halbuki ölkә mәzhәb müx
tәlifliyinә malikdir. Ancaq bu cür rәngarәnglik heç vaxt ciddi
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toqquşmalara gәtirib çıxarmayıb. Əksinә, belә demәk mümkünsә,
tarixәn Azәrbaycanda әn sağ vә әn sol dini görüşlәr arasında
dayanan özünәmәxsus universal İslam modeli formalaşıb. Bir
mәzhәbdәn olanlar digәrlәrinin әqidәsinә, xüsusәn mәrasimlәrinә
hörmәtlә yanaşıb. Hәtta sovet dövründә uzun illәr mövcud olan
ateizm siyasәti vә tәbliğatı belә ölkәmizdә İslam dәyәrlәrinә zәrbә
vura bilmәmişdir. Çünki dövlәt başçısının qeyd etdiyi kimi, “İslam
dəyərləri bizim millimənəvi dəyərlərimizin tərkib hissəsidir” (11).
Heç tәsadüfi deyildir ki, Azәrbaycan dövlәtçiliyi yaranarkәn
İslamlaşmaq şüarı dövlәtin üç әsas tәmәl pinsiplәrindәn biri olmuş,
hazırda da hәr bir vәtәndaş üçün ideoloji rәmz rolunu oynayan
Azәrbaycan bayrağındakı yaşıl rәng bu fikri ifadә edir. Hazırda İs
lamlaşmaq fikri mәnәvi (dini) dәyәrlәrimizin qorunmasını, yәni
unudulmuş vә mәhv edilmәk tәhlükәsi qarşısında qalmış mәnәvi
dәyәrlәrin bәrpasını, İslam dininin ehkamlarının yerli әnәnәlәr vә
milli xüsusiyyәtlәr nәzәrә alınmaqla tәtbiqi, radikal meyillәrin
tәbliğat yolu ilә aradan qaldırılması, dini normalardan milli
dövlәtçiliyin möhkәmlәndirilmәsi istiqamәtindә yararlanmaq şәk
lindә ifadә olunur. Dövlәt başçısının fәaliyyәtindә dә biz bunun
şahidi ola bilәrik: “biz İslam dəyərlərini dünyada təbliğ etməliyik
və.... əsassız hücumlardan qorumalıyıq”. ( 9)
Dünya ölkәlәrinin tәcrübәsini tәhlil edәrdәn görürük ki, dinin
vә dini tәşkilatların dövlәtin hәyatında rolunun Konstitusion
sәviyyәdә tәsbit edilmәsi dünya dövlәtlәrinin tәcrübәsindә heç dә
yenilik deyil vә adi haldır (4). Bu baxımdan dini normaların
әhalinin gündәlik hәyat tәrzinә tәsir edәn vә insanlar arasındakı
münasibәtlәri fәal şәkildә tәnzim edәn İslamın әsaslarının Konsti
tusion sәviyyәdә tәsbiti heç dә әlçatmaz vә dünyәviliyә zidd bir
şey deyildir.
Hәtta dini ayinlәrin vә qadağaların tam yerinә yetirilmәmәy
inә baxmayaraq Azәrbaycan әhalisinin әksәriyyәti özünü müsәl
man hesab edir. Dövlәt başçısının vurğuladığı kimi,“biz öz
müqəddəs dinimizə  İslam dinimizə sadiq olan xalqıq” (9). Azәr
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baycan әhalisi üçün İslam dindәn daha çox hәyat tәrzi vә milli
mәnliyin xarakteristikalarından biridir (27 ).
Müstәqilliyin ilk illәrindә dini ayinlәri tam yerinә yetirәn
әhalinin sayı çox az olsa da, zamanla bu say artmışdır. Bütün bun
lar dövlәtin qayğısı vә yaradılmış әlverişli şәrait sayәsindә
mümkün olmuşdur. Elә dövlәt başçısın özünün dә vurğuladığı
kimi, “Azərbaycanda dindövlət münasibətlərini əks etdirən dini
abidələrə olan münasibətdir”(19). Müstәqillik dövründә Azәrbay
canda 2 minә yaxın mәscid tikilmişdir. Sadәcә son 10 il әrzindә
140a yaxın mәscid tikilmiş, 80 mәscid isә әsaslı tәmir edilmişdir
(16). Mәscidlәrdә әn yüksәk sәviyyәdә yenidәnqurma, tikinti vә
tәrtibat işlәri görülmüşdür. Bunların arasında Tәzәpir, Bibiheybәt,
Əjdәrbәy mәscidlәri, Gәncә İmamzadә kompleksi, Şamaxı Cümә
mәscidi, digәr mәscid vә dini ocaqları göstәrә bilәrik. Mәscidlәrlә
yanaşı, bir çox sinaqoq vә kilsә dә tikilmiş vә ya tәmir edilmişdir.
Azәrbaycan Prezidentinin 2009cu ilin dekabrında vә 2013
cü ilin fevralında imzaladığı sәrәncamlarla Cәnubi Qafqazda vә
Yaxın Şәrqdә әn qәdim müsәlman mәbәdlәrindәn olan Şamaxı
Cümә mәscidinin tәmiri üçün müvafiq maliyyә vәsaiti ayrılmışdır.
Bundan sonra mәsciddә әsaslı bәrpa vә yenidәnqurma işlәrinә
başlanmış, Azәrbaycan tarixinin mühüm mәrhәlәsini tәşkil edәn
Şirvanşahlar paytaxtının şanlı memarlıq nümunәsinin yenidәn
xalqımızın mәnәvi dünyasına qaytarılması istiqamәtindә yüksәk
tәәssübkeşlik missiyası hәyata keçirilmişdir. 2013cü il mayın 17
dә Heydәr Əliyev Fondunun “Tolerantlığın ünvanı: Azәrbaycan”
layihәsi çәrçivәsindә әsaslı bәrpa edilәn vә yenidәn qurulan mәs
cidin açılışı olmuşdur. Yenidәnqurma işlәri ilә yanaşı, Şamaxı
Cümә Mәscidi Dövlәt TarixMemarlıq abidәsinin әtrafında qәdim
hücrәlәr dә bәrpa olunmaqla әsaslı abadlıq işlәri aparılmışdır.
Seyid Əzim Şirvani parkı da yenidәnqurmadan sonra füsunkar
görkәm almışdır. Tәmirdәn sonra Azәrbaycan vә Şәrq memar
lığının nadir incilәrindәn olan Şamaxı Cümә mәscidi yeni hәyatına
başlamışdır.
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Azәrbaycan İslam Əmәkdaşlıq Tәşkilatının üzvü olmaqla
digәr İslam dövlәtlәri ilә çox sıx әlaqәlәr qurmuşdur. 2009cu ildә
Bakı İslam mәdәniyyәtinin paytaxtı elan edilmiş, 2018ci il üçün
isә bu şәrәfli ada Azәrbaycanın qәdim şәhәri Naxçıvan layiq
görülmüşdür.
İslam dünyasının ayrılmaz hissәsi olan Azәrbaycanda milli vә
dini mәrasimlәr, o cümlәdәn, Ramazan vә Qurban bayramları hәr
il tәntәnә ilә qeyd edilir. Ənәnәvi olaraq hәr il dövlәt başçısının
iştirakı ilә ölkәdә fәaliyyәt göstәrәn bütün dini icmaların nü
mayәndәlәrinin iştirakı ilә iftar mәrasimi keçirilir. Bu әnәnәnin
әsası Ulu Öndәr Heydәr Əliyev tәrәfindәn qoyulmuş, dövlәt
başçısı İlham Əliyev tәrәfindәn davam etdirilmişdir. Dövlәt
başçısının da bildirdiyi kimi, “ənənəvi iftar süfrələrimiz də bir
məqsədi güdür: biz daha da sıx birləşək, Azərbaycan cəmiyyəti
daha da sıx birləşsin, Azərbaycanda yaşayan bütün xalqların,
bütün dinlərin nümayəndələri bir daha həm dövlət, həm siyasi rəh
bərlik, həm din xadimləri tərəfindən lazım olan sözləri eşitsinlər”
(17 ). Dövlәt başçısının fikrincә, İslamın әsas bayramlarından olan
“ramazan bayramı insanları sülhə, əminamanlığa və həmrəyliyə
dəvət edir, cəmiyyətimizdə nəcib əməllərin və savab işlərin tən
tənəsinə yol açır”(25).
Dövlәt başçısı “müsəlmanlarının mənəvi birlik və həmrəylik
rəmzi olan müqəddəs bayram” (13) hesab etdiyi Qurban bayra
mına da böyük önәm verәrәk hәr il әnәnәvi olaraq Azәrbaycan
xalqına bu münasibәtlә tәbrik ünvanlayır. Onun dediyi kimi,
“Azərbaycan xalqının mənəviəxlaqi dəyərlər sistemində Qurban
bayramının xüsusi yeri vardır. Xalqımız yüz illərdir ki, Allah və din
yolunda mənəvi borcunu böyük təntənə ilə yerinə yetirir. Bu günlər
ölkəmizin hər yerində Allahın adına qurbanlar kəsilir, dövlətimizin
firavanlığı və tərəqqisi üçün dualar edilir, şəhidlərimizin ölməz
xatirəsi ehtiramla yad olunur”. Qurban bayramı cəmiyyətimizdə
millimənəvi həmrəyliyi və dözümlülük ovqatını daha da gü
cləndirir, insanlar arasında şəfqət və mərhəmət duyğularının tən
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tənəsini nümayiş etdirir, millimənəvi həmrəyliyin, humanizm və
qardaşlığın, xeyirxahlıq və mərhəmət duyğularının parlaq
təcəssümünə çevrilir” (12)
Belәliklә, İslam dini, şәriәt normaları Azәrbaycanda qәdim
әnәnәlәrә malikdir vә bu dinin formalaşdırdığı mәnәvi dәyәrlәrim
izin milli kimliyimizin, millәtimizin formalaşmasında müstәsna
rol oynamışdır. Dövlәt başçısınını fәaliyyәti sayәsindә bu dәyәrlәrә
olan qayğı günügündәn güclәnmәkdәdir.
Prezident İlham Әliyev Azərbaycanda
tolerantlıq mühitinin təminatçısı kimi
Dövlәt başçısı hәr zaman Azәrbaycanda mövcud olan toler
antlıq mühitinin әhәmiyyәtini vurğulamışdır. Onun fikrincә, “Azər
baycan çoxmillətli, çoxkonfessiyalı dövlətdir. Bu, bizim böyük
sərvətimizdir. Biz bu sərvəti qoruyuruq və qoruyacağıq” (16 ).
Tarixәn Azәrbaycan әhalisi tәkcә etnik deyil, dini vә digәr
cәhәtlәrdәn dә rәngarәngliyi ilә seçilmiş, bu müxtәlifliyә baxma
yaraq әhali öz tolerantlığı ilә bütün dünyaya nümunә olmuşdur.
Dövlәt başçısı hesab edir ki, “müstəqil Azərbaycanın ən böyük
sərvətlərindən biri də ondan ibarətdir ki, Azərbaycanda bütün
xalqların, bütün dinlərin nümayəndələri rahat, bir ailə kimi
yaşayırlar, bütün hüquqlardan istifadə edirlər” (16). Tolerantlıq,
belә demәk mümkünsә bizim әsrlәrdәn bәri gәlәn milli xüsusiyyә
timizdir. ... “Bu, bizim həyat tərzimizdir, başqa cür ola da bilməz”
(16).
Bunun bariz nümunәsi olaraq 2013cü ilin aprel ayında
Bakıda keçirilmiş II Ümumdünya Mәdәniyyәtlәrarası Dialoq Fo
rumunu göstәrmәk olar. Ümumdünya Mәdәniyyәtlәrarası Dialoq
Forumu Azәrbaycanın irәli sürdüyü vә BMTnin Sivilizasiyalar
Alyansı, YUNESKO, Avropa Şurası, AŞnin ŞimalCәnub
Mәrkәzi vә İSESKOnun dәstәklәdiyi tәşәbbüsdür. Bu tәşәbbüs
mәdәniyyәtlәrarası dialoqun dünyada әn tәxirәsalınmaz vәz
ifәlәrdәn biri olduğunu göstәrir. Bakı Forumunda
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mәdәniyyәtlәrarası dialoqun konseptual, idarәçilik, siyasi vә prak
tiki aspektlәri müzakirә olunmuş, dialoqa yönәlәn maneәlәr
nәzәrdәn keçirilmiş vә onun müxtәlif mühitdә әn yaxşı formada
aparılması konkret şәkildә müzakirә edilmişdir.
Qeyd edәk ki, dünyada müxtәlif qruplardan olan insanların
birbiri ilә bu dәrәcәdә dostcasına vә mehribanlıq şәraitindә
yaşadığı oxşar ölkә tapmaq çәtindir. Hazırda bir çox müsәlman
ölkәlәrindә mәzhәb fәrqliliyinә görә kütlәvi toqquşmaların baş
vermәsi adi haldır. Ancaq Azәrbaycan cәmiyyәti üçün mәzhәb
fәrqliliyi hazırda da aktual olsa da, bugünә qәdәr bu mövzuda
yadda qala bilәcәk belә bir hal qeydә alınmayıb. Prezident İlham
Əliyev dә bu amilә diqqәt çәkәrәk qeyd etmişdir ki, “heç vaxt
Azərbaycan tarixində dini, milli zəmində ayrıseçkilik, yaxud da
qarşıdurma olmamışdır.. və əminəm ki, olmayacaqdır”(16). Bütün
bunlar isә dövlәt başçısı tәrәfindәn hәyata keçirilәn düzgün dini
siyasәtin tәzahürü kimi qiymәtlәndirilmәlidir.
Tәkcә dindә deyil, milli, siyasi vә s. mәsәlәlәrdә dә bu dözüm
lülük qorunur. Mәsәlәn, antisemitizm bәşәriyyәtin bәlası olsa da,
Azәrbaycanda bir dәfә dә olsa bu cür hala rast gәlinmәyib.
Ölkәmizdә onlarla xalqın nümayәndәsi dostcasına yaşayaraq öz
milli mәdәni xüsusiyyәtlәrini qoruyurlar. Dövlәt başçısı hesab edir
ki,
“Azərbaycanda
bütün
xalqların
nümayəndələri
bərabərhüquqlu vətəndaşlardır”. Mәhz onun yeritdiyi düzgün
siyasәt nәticәsindә bütün tarixi vә dini abidәlәr qorunur. Yaradılmış
gözәl mühit sayәsindә Azərbaycanda din azadlığı, vicdan azadlığı
tam şəkildə bərqərar olunubdur. Müstəqillik dövründə dövlət
tərəfindən yüzlərlə dini abidə – məscidlər, kilsələr, sinaqoqlar tik
ilib və təmir edilmişdir və bu proses indi də davam edir. (16)
Dövlәt başçısınını da qeyd etdiyi kimi, “ ...Azərbaycanda son on
il ərzində dinlərarası, millətlərarası münasibətlər artıq dünya üçün
bir örnək olmuşdur” (16).
Son söz deyil
“Әlimi QuraniŞərifə basaraq and içirəm: Azərbaycan
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xalqının əsrlər boyu yaratdığı millimənəvi dəyərlərə və ənənələrə
sadiq qalacağam, onları daim uca tutacağam” (8).
Bu sözlәri 19 oktyabr 2013cü ildә Azәrbaycan Respublikası
Prezidenti İlham Əliyev üçüncü dәfә Prezident seçilmәsi ilә bağlı
rәsmi andiçmә mәtnindәn sonra müqәddәs QuraniŞәrifә әl
basaraq demişdir.
Dövlәt başçısı Ulu Öndәr Heydәr Əliyevdәn nümunә
götürәrәk әvvәlki andiçmә mәrasimlәrindә dә bu әnәnәni qoru
muşdur. Bir çox yadlaşmış ünsürlәrdә andiçmә mәrasiminin әs
lindә rәsmi xarakter daşımayan bu elementi müәyyәn mәnada
qısqanclıq doğurur. Onların fikrincә, dünyәvi dövlәtdә milli
mәnәvi, o cümlәdәn, dini dәyәrlәrә bu qәdәr önәm verilmәsi nә
dәrәcәdә әhәmiyyәtlidir?
Ancaq, elә bu amilin özü millimәnәvi dәyәrlәrimizin Azәr
baycan dövlәti üçün nә dәrәcәdә әhәmiyyәt kәsb etmәsinin bariz
göstәricisidir. Yuxarıda göstәrdiklәrimiz tam şәkildә tәsdiq edir ki,
dövlәt başçısı hәr dәfә öz andına sadiq qalır, onu pozmur. O, hәr
prezidentlik dövrünün sonuna kimi millimәnәvi dәyәrlәrә
sadiqliyini nümayiş etdirir, dövlәtin adından onlara sahib çıxır.
Onun simasında millimәnәvi dәyәrlәr dövlәtin fәaliyyәtindә
sanksiyalaşır.
Fikrimcә, dövlәt başçısının Azәrbaycan xalqı tәrәfindәn bu
qәdәr sevilmәsi vә hәr dәfә dәstәklәnmәsinin sәbәbi dә bundadır.
Azәrbaycan xalqı bu yolla onun üçün müstәsna әhәmiyyәt daşıyan
bu dәyәrlәrә sahib çıxdığına, yaşatdığına, qoruduğuna vә gәlәcәk
nәsillәrә ötürülmәsinә şәrait yaratdığına görә dövlәt başçısına bir
növ tәşәkkürünü ifadә edir. Bu әnәnәni davam etdirdikcә, milli
mәnәvi dәyәrlәrә sahib çıxdıqca, Azәrbaycan xalqının dövlәt
başçısına etimadı hәlә uzun müddәt sarsılmaz qalacaqdır!
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Azәrbaycanda
İslamın yayılması
Saleh Kazımov*
“Din hissi insan fitrәtindә elә kök salıb ki, elә bir imkan yox
dur ki, insan dedikdә ağla din dә gәlmәsin. Bu fikirlәrin müxtәlif
formalarda tәzahürü, müxtәlif dinlәrin meydana çıxmasına sәbәb
olmuşdur” (10, s. 45). Bu görüş dinlәr tarixi sahәsindә tәdqiqatçı
olan Bünyamin Konstanta mәxsusdur (10, s. 45). Alman filosofu
vә din tarixi sahәsindә tәdqiqatçı Maks Müller isә din haqqında
daha fәrqli bir mülahizә irәli sürür: “Sitayiş etmә ehtiyacı insanla
әkizdir. İstәr heyvana xas vәhşi hәyat tәrzi sürәn xalqlarda olsun,
istәr mağaralarda yaşayıb bәsit hәyat tәrzi keçirәn insanlarda
olsun vә istәrsә dә yüksәk sәviyyәli mәdәni xalqlarda olsun dinә
olan ehtiyac hәr yerdә özünü biruzә verir. Nә qәdәr keçmişә get
miş olsaq da, dinsiz bir millәtin var olduğuna rast gәlmirik.
Gәzdiyimiz bütün yerlәrdә bir mәbәdә vә ya mәbәd xarabalığına
rast gәlirik” (10, s. 4).
Dünyanın harasına baxsaq mütlәq bir dinin, inancın mövcud
olduğunu görürük. Çox primitiv hәyat tәrzi keçirәn qәbilәlәrdә
dә, olduqca yüksәk yaşayış sәviyyәsinә malik sivilizasiyalarda da
müәyyәn bir dini inancın var olduğu qarşımıza çıxır. İslam dininin
müqәddәs kitabı QuraniKәrimin “Rum” surәsindә: “(Ya Rәsu
lum! Ümmәtinlә birlikdә) batildәn haqqa tapınaraq (pak bir
* Bakı Dövlәt Universitetinin Tarix fakültәsinin müәllimi, araşdırmaçı
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müvәhhid, xalis tәkallahlı kimi) üzünü Allahın fitri olaraq in
sanlara verdiyi dinә (islama) tәrәf tut. Allahın dinini (Onun
yaratdığı tövhid dini olan islamı) heç vәchlә dәyişdirmәk
olmaz. Doğru din budur, lakin insanların әksәriyyәti (haqq
dininin islam olduğunu) bilmәz. (Allah bütün insanları
xilqәtcә müsәlman – tәkallahlı yaratmışdır, lakin ataanaları
onları başqa dinlәrә sövq etmiş, yaxud onlar yaşa dolduqda
öz nadanlıqları üzündәn batil dinlәrә  bütpәrәstliyә uy
muşlar)”(15,30/30) buyrulmaqdadır. Heç şübhәsiz ki, düyanın
hәr yerindә müxtәlif dinlәrә mәnsub insanlar yaşayırlar.
Dünya әhalisinin 5%i ibtidai qәbilә dinlәrinә mәnsubdur ki,
onlar ibtidai hәyat tәrzi keçirәn vә primitiv inanclara malik insan
lardır. Əhalisinin sayına görә dünyada ilk yerlәri tutan Çin, Hindis
tanda Konfusiçilk, Taoizim, Hinduizm, Caynizim, Siqhizm kimi
dinlәr mövcuddur. Əksәr Asiya ölkәlәrindә yayılmış olan Buddizim
dini dә dünyәvi dinlәr içәrisindә yer almaqdadır. Müqәddәs
QuraniKәrimdә kitab әhli (ilahi kitablara malik din mәnsubları
kimi) tanınan yәhudilәr vә xristianlar da halhazırda dünyanın bir
çox yerindә yaşamaqdadırlar. QuraniKәrimin “Aliİmran”
surәsinin 19cu ayәsindә isә “Allah qatında din İslamdır” (15,
3/19) buyrularaq Allah tәrәfindәn insanlara göndәrilәn dinlәr
hәlqәsinin son vә әn mükәmmәlinin İslam olduğu qeyd edilir.
İslam dedikdә VII әsrdә yaranmış olan bir dinin adı nәzәrdә
tutulsa da, ümumiyyәtlә daha әhatәli, geniş diapazonda baxdıqda
İslam ifadәsi tәktanrılı dinlәrdә vahid yaradan gücә tәslimiyyәti
bildirәn bütün monoteist inancları özündә ehtiva edir. Bu mәntiqlә
İslam tәk Mәhәmmәd peyğәmbәrin (s) Allahdan insanlara gәtir
miş olduğu din deyil, vәhy mәhsulu olan bütün dinlәrin adıdır.
Monoteist dinlәr dedikdә bunu yalnız İslam vә ondan öncәki
Yәhudilik vә Xristianlıq dinlәri ilә mәhdudlaşdırmaq tәbii ki,
düzgün olmaz. Sәmavi dinlәrdәn biri dә Göy Tanrı inancına malik
türklәrin Tanrıçılıq dini omuşdur.
Yәhudilik, Xristianlıq vә İslamdan әvvәl türklәrin öz
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monoteist milli dini olmuşdur. Bu dinin adı çox zaman әnәnәvi
türk dini olaraq qeyd olunsa da, bir çox hallarda tarixi әdәbiyyatda
Tanrıçılıq dini olaraq adlandırılmışdır. Danılmaz bir hәqiqәtdir ki,
Böyük Türk dünyasının bir parçasını da Azәrbaycan tәşkil edir.
Azәrbaycanda İsalamdan әvvәl müxtәlif dini inanclara malik in
sanlar yaşamış olsa da, bu mәmlәkәtin xarakterik xüsusiyyәti
hәmişә tәk bir Tanrıya inamla özünü biruzә vermişdir. Türkәrin
nә vaxtdan bu dinә sitayiş etmәlәri dәqiq bilinmәsә dә, әn az 7000
illik bir dövrü әhatә edir (14, s.22). Bu dinә sitayiş edәn insanlar
tarixdә dünyanın bir çox dinlәri ilә tanış idilәr. Bir çox hallarda
әnәnәvi türk dini digәr dinlәrin tәsirinә mәruz qalsa da, türklәrdәn
tarixin heç bir dövründә kütlәvi olaraq İslamda olduğu kimi bu
dinlәrdәn hәr hansı birini qәbul edәn olmamışdır. Bunun әn ümdә
sәbәblәrindәn biri odur ki, fitrәt etibarı ilә İslam bu dinlәrdәn on
ların ruhuna әn uyğun olan bir din olmuşdur. Çünki Tanrı anlayışı
ilә Allah mәfhumu bu insanların tәsәvvüründә oxşar mәnanı ifadә
edirdi. Hәmçinin türk millәtinin әxlaq anlayışı İslam әxlaqına zidd
deyildi.
Düzdür, türklәrdәn bәzәn az sayda da olsa müxtәlif dinlәrә 
Buddizim, Manilik, Mәcusilik, Yәhudilik vә Xristianlıq kimi
inanclara yönәlib onları qәbul edәnlәr olmuşdur. Amma bu kütlәvi
hal almamışdır. Bunun sәbәbini araşdırdıqda maraqlı faktlar or
taya çıxır. İslamdan başqa dinlәrin türklәr arasında geniş yayıl
maması, o dinlәrin inanc sisteminin türklәrin xarakterinә uyğun
gәlmәmәsi ilә әlaqәdardır. Türklәr tarixәn aktivliyi sevmiş vә tәk
Tanrıya inanmışdır. Əxlaqi dәyәrlәrә әhәmiyyәt verәrәk axirәt
hәyatının mövcudluğunu qәbul etmişdir. Buddizm, Manilik hәtta
Xristianlığın müәyyәn yorumlarında insanları passivlәşdirәn
әsaslar ağırlıq tәşkil edir. Bunlar içәrisindә Buddizm miskin, aciz
passiv bir hәyatı tövsiyә etdiyi halda Tanrı anlayışını әhatә etmir
vә axirәt hәyatına әhәmiyyәt vermir. Buna görә dә türklәr
tәrәfindәn Buddizmin din olaraq kütlәvi şәkildә qәbul et
mәmәsinin sәbәbi, bu dinin onların dini inamlarına, adәtlәrinә vә
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xarakterlәrinә zidd olması ilә әlaqәdardır (13, s.79). Manilik ruh
yüksәkliyini öldürәn, gnostik dualizmi әsas götürәn vә sinkretik
 birbiri ilә uyuşmayan ziddiyәtli görüşlәrin birlәşdiyi bir dindir.
Bu sәbәbdәn dә bu din milli xüsusiyyәtlәrlә üstüstә düşәn bir din
olmamış vә geniş yayılmamışdır (13, s.7980).
Yәhudilik Xәzәr türklәrindәn az qisminin, Xristianlıq da, yal
nız qaqauzların, çuvaşların vә İslamdan öncә Şimali Azәrbaycanın
qәbul etdiyi bir din olmuşdur. Digәr dinlәrin türk boyları arasında
geniş yayılmaması, bu dinlәrin türk xalqlarını qane edәn bir an
layışı ehtiva etmәmәsidir. Özlәrinә xas inanc vә mәdәniyyәtlә üst
üstә düşmәmә vә milli xarkterlәrlә uyğunsuzluq bu dinlәrin
türklәr arasında yayılmasına yol vermәmişdir.
İslamla qarşılaşdıqda vәziyyәt tәmamilә fәrqli olmuşdur.
Türk xalqları, o cümlәdәn dә Azәrbaycan xalqı bu dini tanıdıqdan
sonra öz xarakterik xüsusiyyәtlәrinә uyğun gәlәn bir din olduğunu
görәrәk İslamı qәbul etmişdir. Bu, onların tәk Tanrılı bir inancı
davam etdirmәlәri vә әnәnәvi türk dini ilә İslam arasındakı oxşar
lıqların olması ilә әlaqәlәndirilir. Çünki türklәr çox qәdim zaman
lardan etibarәn “Göy tanrı”, “Tәk tanrı” inanclarını davam
etdirmiş vә bu inanc onların hәyatında mühüm rol oynamışdır (13,
s.80). İslam uzun әsrlәrdәn bәri Azәrbaycan da daxil olmaqla
bütün türk xalqlarının dini olmuşdur. Belәliklә, din vә millәt an
layışı o qәdәr qaynayıb qarışmışdır ki, onları birbirindәn ayırmaq
mümkün deyil. Türklәr İslamla ucalmış, İslam da türklәrlә
yayılmışdır. “Türk İslamsız, İslam türksüz olmaz” deyimi zәrb
mәsәlә çevrilmişdir (13, s.80).
VII әsrdә Mәhәmmәd peyğәmbәr (s) tәrәfindәn Ərәbistan
yarımadasında tәbliğ olunmağa başlayan İslam, ilahi dinlәrin so
nuncusu vә Azәrbaycan xalıqının әsrlәr boyu inandığı vә hal
hazırda da inanmaqda olduğu bir dindir. İslam adı da mәhz bu
dinin müqәddәs kitabı Qurandan götürülmüşdür (15, 5/3). İslam
“silm” və “salam” kökәrindәn yaranmış bir sözdür ki, Quranın
105 ayәsindә bu ifadә mәhz bu formada verilmişdir. Silm; sülh,
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etimad və hüzur kimi mәnalar daşıdığı halda salam isә; xoşbəxtlik,
rahatlıq və etibarlılıq kimi mәnalar daşıyır. Bir termin olaraq isә
İslam; Allaha təslim olmaq, boyun əymək və itaət etmək mә
nalarını daşıyır. İslamı qәbul etmiş insan müslim (müsәlman) ad
lanır. QuraniKәrimin elә ilk surәsindә (15, 1/5) müsәlmanın
yalnız Allaha ibadәt etmәsi, yalnız ondan kömәk istәmәsi
bildirilir. Müsәlman şәxsin yalnız ona tәslim olması, yalnız ona
qulluq etmәsi tәlәb olunur ki, bu, tövhid (monoteist) әqidәsinin
әsasını tәşkil edir. Tövhid yalnız Mәhәmmәd peyğәmbәr (s)
tәrәfindәn tәbliğ olunan din deyil, eyni zamanda bütün peyğәm
bәrlәrin insanları tәk Allaha qulluq etmәyә, axirәtә inanmağa vә
yaxşı işlәr görmәyә dәvәt etmәlәrinin әsasını tәşkil edәn bir inac
sistemidir (6). Quranda: “(Ey müsәlmanlar!) Siz insanlar üçün
ortaya çıxarılmış әn yaxşı ümmәtsiniz (onlara) yaxşı işlәr gör
mәyi әmr edir, pis әmәllәri qadağan edir vә Allaha
inanırsınız”(15, 3/110)buyrulmaqdadır.
Bu mәqsәdlә әtrafda olanlara da İslamı tәbliğ etmәk hәr
müsәlman üçün prioritet mәsәlәlәrdәn biri olmuşdur. İslamın
müqәddәs kitabı Quranda müsәlmanlara xitab olunaraq deyilir:
“(Ey müsәlmanlar!) İçәrinizdә (insanları) yaxşılığa
çağıran, xeyirli işlәr görmәyi әmr edәn vә pis әmәllәri
qadağan edәn bir camaat olsun! Bunlar (bu camaat),
hәqiqәtәn nicat tapmış şәxslәrdir”(15,3/104).
Bu amal uğrunda müsәlmanlar hәr zaman İslamı başqa yer
lәrdә dә tәbliğ etmәyә çalışıblar. İslam Peyğmbәrinin(s): “Asan
laşdırın çәtinlәşdirmәyin. Müjdәlәyin, nifrәt etdirmәyin” (5,
s.30) metodu ilә. İslam dövlәtinin formalaşmağa başladığı ilk
vaxtlardan bu din qısa müddәtdә Afrika, Asiya vә Avropya
yayılmışdır. İslamın ilk yayıldığı ölkәlәrdәn biri dә mәhz Azәr
baycan olmuşdur. İslam Peyğәmbәrinin (s) bir hәdisindә “bir şәxs
üçün dünyadan vә dünyada olanlardan daha üstün olan başqa
bir şәxsi İslama dәvәt etmәsidir”,  deyilir. Belә bir ideyanı hәy
ata keçirmәk üçün hәr bir müsәlman sәy göstәrmiş vә bir çox
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başqa ölkәlәrә üz tutmuşdur. Azәrbaycan әrәb istilasına mәruz
qalması, Azәrbaycan әhalisinin İslamı qәbul etmәsi, bu dinin әs
rlәr boyu bu әrazidә movcud olub hәyatımızda mühüm rol oyna
ması tariximizin tәrkib hissәsidir.
Tarixi mәnbәlәr azәrbaycnlıların әrәblәrlә ilk dәfә Ktesifon
yaxınlığında üzüzә gәldiyini qeyd edir. Azәrbaycandan Albaniya
knyazı Varaz Qriqorun (630642) oğlu Cavanşir (642681) dә öz
dәstәsi ilә Sasani şahәnşahı III Yәzdәgәrdin ordusunun tәrkibindә
Rüstәmin başçılığı altında vuruşurdu (18, s. 19). İlk dәfә Sasani
imperiyasının әrazisinә 633cü ildә daxil olan әrәblәr 637ci ildә
imperiyanın paytaxtı Ktesifonu tutdular (18, s.19). Ərәblәrin Mә
dain adlandırdıqları Ktesifon tutulduqdan sonra Sasani ordusunun
qalıqları ilә Cavanşir Azәrbaycana çәkilir. Yeddi il әrәblәrә qarşı
dalbadal döyüşlәrdә iştirak edәn Cavanşir Sasanilәrlә vidalaşıb
vәtәninә qayıdır (11, s.119). Cavanşirin sasanilәrdәn ayrılması
639640cı illәrә tәsadüf edir. Bәzi qaynaqlar әrәblәrin Azәrbay
can әrazisinә ilk gәlişinin mәhz hәmin vaxt olduğunu bildirir (18,
s.19). Bәlәzurinin verdiyi mәlumata görә isә Azәrbaycan hicri 18
ci ildә sәrkәrdә Hüzeyfә ibn әlYәmәn tәrәfindәn dinc yolla istila
olunmuşdur (9, s. 326). Mәnbәdә Utbә ibn Farqad, Bukayr ibn
Abdullah vә Muğirә ibn Şöbә kimi әrәb sәrkәrdәlәrin dә Azәr
baycan fatehlәri arasında adları çәkilir (18, s.19). Qarışıq mәn
bәlәrә istinadәn hadisәlәrin bu formada şәrh olunmasından aydın
olur ki, Azәrbaycan әrәblәr tәrәfindәn 639643cü illәr arasında
zәbt olunmuşdur (18, s.19). İslam tarixini qәlәmә alan әtTәbәri
(öl. 923), әlBәlәzuri (öl. 892) kimi әrәbdilli müәlliflәrin verdiyi
mәlumatlar әsasında illәrin bu formada konkret göstәrilmәmәsi
Azәrbaycanın әrәblәr tәrәfindәn asanlıqla fәth olunmadığını
göstәrir. Buradan mәlum olur ki, bu proses müyyәn müddәt
davam etmişdir. Hәmişә yadellilәrә qarşı mübariz әhval
ruhiyyәdә olan Azәrbaycan xalqı burada da asanlıqla tәslim ol
mamışdır. Bu xalqın tәslimiyyәti İslamla tanış olduqdan sonra
Böyük Yaradanın qaşısında tәslimiyyәt olmuşdur ki, bu da İs
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lamdır.
Ərәblәrin hücumu әrәfәsindә Azәrbaycan torpaqlarında
cәnubda Azurbadaqanda Sasani mәrzbanı, şimalda Albaniyada isә
Mehranilәr hakimlik edirdilәr. Bәlzuri әrәb qoşunlarının ilk dәfә
Azәrbaycan әrazisinә hicri 18ci ildә, 639cu ildә sәrkәrdә
Hüzeyfәnin başçılığı ilә daxil olduğunu vә ilk müqavilәnin dә
onunla bağlandığını bildirir (2, s.241). Başqa bir görüşә görә
müqavilә qәrb sәrhәdlәrinin mәrzbanı ilә әrәb sәrkәrdәsi İyad ibn
Ğәnimin arasında bağlanmışdır (7 ). Ümumi qәbul olunmuş
görüşә görә Azәrbaycan müsәlmanlar tәrәfindәn hicri tәqvimlә
22ci ildә II Xәlifә Ömәr ibn Xәttabın hakimiyyәti illәrindә fәth
olunmuşdur. ƏtTәbәri müqavilәnin Utbә ibn Fәrqad tәrәfindәn
hicri 22ci ildә bağlandığını bildirir (18, s.19). Miladi 643cü ildә
Xәlifә Ömәrin әmri ilә Bukayr ibn Abdullah vә Utbә ibn Fәrqadın
başçılıq etdiyi qoşunlar Azәrbaycan әrazisinә daxil olmuşdur (18,
s. 2122).
Azәrbycana göndәrilәn sәrkәrdәlәrdәn biri dә Muğirә ibn
Şöbә olmuşdur. Bәlәzuri qeyd edir ki, fәth olunan vaxt Azәrbay
canın paytaxtı Ərdәbil şәhәri idi. Sasanilәr tәrәfindәn tәyin olunan
mәrzbanın iqamәtgahı burada yerlәşirdi, vergilәr dә ona ödәnirdi.
643cü ildә Ərdәbil yaxınlığındakı Cәrmidan dağı әtrafında
mәrzban İsfәndiyar ibn Fәrruxzadla baş verәn döyüş, әrәb qoşun
larına başçılıq edәn Bukeyrin Azәrbaycan әrazisindәki ilk döyüşü
olmuşdur. Ərәblәrә qaşı döyüşdә Azәrbaycan mәrzbanı İsfәndiyar
ibn Fәrruxzad әsir götürülür (7). Qardaşı Bәhram mübarizәni
davam etdirsә dә, uğurlu bir nәticә alınmır. Ziddiyyәtli faktlara
baxmayaraq, әrәblәrin Sasani imperiyasının nüfuzu altında olan
әrazilәrә, o cümlәdәn, Azәrbaycana hücümu 642ci ildә baş verәn
Nәhavәnd vә Hәmәdanın fәthindәn bir il sonra intensivlәşmişdir.
Eyni zamanda Nәhavәnd döyüşündәki mәğlubiyyәt Sasani im
periyasının süqutunu (651) da sürәtlәndirdi vә digәr torpaqların
işğalına zәmin yaratdı. 644cü ildә mәrzban İsfәndiyar Azәrbay
can adından müqavilә imzalamaq mәcburiyyәtindә qaldı (2, 241).
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Müqavilәnin şәrtlәrinә görә mәrzban bütün Azәrbaycan xalqı
adından 800 min dirhәm ödәmәyi qәbul edirdi. Ərәblәr isә heç
kimsәni öldürmәyәcәklәrinә, әsir almayacaqlarına vә atәşgahları
(oda sitayiş edәnlәrin mәbәdini) dağıtamayacaqlarına söz
verirdilәr. Balasacan, Savalan vә Satrudan xalqlarını tәqib et
mәyәcәklәr, Şiz әhalisinә bayramlarda oynamağa vә әvvәlki
adәtlәrini davam etdirmәyә maneә yaradılmayacaqdır (4, s.455
457).
Müsәlman olan әrәblәr yerli әhalinin dini etiqadlarına toxun
mamağı, adәt vә mәişәtlәrinә qarışmamamğı öz öhdәlәrinә
götürürdülәr. 645ci ildә Azәrbaycanda әrәblәrә qarşı üsyan baş
verir. Lakin Vәlid ibn Üqbәnin başçılığı ilә gәlәn әrәb ordusu
üsyanı yatıraraq müqavilәni tәkrar bağlayır. Bәlәzurinin verdiyi
mәlumata görә 639cu ildә Bukeyr ibn Abdullahın başçılığı ilә
Azәrbaycanın şimal hissәsinә daxil olan әrәblәr bir neçә il ciddi
müqavimәtlә üzlәşir. 639642ci illәrdә Muğan istqamәtindә
hәrәkәtә keçәn әrәb sәrkәrdәsi Bukeyrә dә güclü müqavimәt
göstәrilir.
642ci ildә Muğan işğal etdikdәn sonra yerli әhali ilә müqav
ilә imzalandı. Ərәblәr Şirvan әrazisinә daxil oldu. Yerli hökümdar
Şәhriyar vergi ödәmәyi üzәrinә götürdü (3, s. 132).
Azәrbaycanın әrәblәr tәrәfindәn fәth olunduğu vaxt tarixi
hadisәlәrә nәzәr saldıqda әrәblәrin dәfәlәrlә müqavilә imzal
adıqlarını görürük. Amma müqavilәlәrin şәrtlәrinә nәzәr saldıqda
prinsipcә bütün müqavilәlәrin birbirinin tәkrarı olduğunu
görürük. Burada dinlә bağlı mövzuda әn çox diqqәti cәlb edәn,
dini zorakılığın olmadığı, heç kimә zorla İslamın qәbul et
dirilmәdiyidir. İslamı zorla başqalarına qәbul etdirmәk bu dinin
әmrlәri ilә ziddir. Allaha inanıb onun vә peyğәmbәrinin yolu ilә
getdiyini iddia eden hәr hansı bir müsәlman әsla bu prinsiplәrә
qarşı çıxmaz, dinin tәbliği dә daxil olmaqla bütün mәslәlәrdә İs
lamın şәrtlәrinә әmәl etmәyә çalışar. İlk raşidi xәlifә Əbu Bәkr
sәrkәrdә Üsamәni tәlimatlandırarkәn dediyi sözlәr İslamın nә cür
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bir din olduğu vә onun praktik hәyata tәtbiqi baxımından çox
xarakterikdir: “Uşaqları, qocaları vә qadınları öldürmәyin. Meyvә
ağaclarını kәsmәyin vә yandırmayın. Yemәk üçün olanlar istisna
olmaqla qoyun, mal vә dәvәlәri kәsmәyin. Monastrlara sığınan
insanlar görsәniz onlarla işiniz olmasın” (17, s.85).
Ömәr ibn Xәttabın dövründә әrәblәr tarixi Azәrbaycan
әrazisinin yalnız cәnub vә Dәrbәndә kimi olan Xәzәr әtrafı
әrazilәrini tuta bilmişdilәr. Bu bir istila idi. Yerli әhali İslamı hәlә
tam olaraq mәnimsәmәmişdi. Xәlifә Ömәrin vәfatından sonra
yaranmış siyasi vәziyyәtdәn istifadә edәn Azәrbaycan xalqı üsyan
edәrәk müqavilәnin şәrtlәrini yerinә yetirmәkdәn imtina etdi. Bu
dövrdә (644) Azәrbaycanın şimalqәrb hissәsi dә әrәb işğalına
mәruz qaldı. Hicri 26cı ildә (64647) III Xәlifә Osman ibn Əf
fanın xilafәti dövründә sәrkәrdә әlVәlid ibn Üqbәnin başçılıq et
diyi ordunun gәlişi ilә әrәblәrin Azәrbaycana ikici yürüşü baş
verdi (18, s. 26). Azәrbaycan yenidәn zәbt olunaraq köhnә müqav
ilә bәrpa olundu. әlVәlid ibn Üqbә Azәrbaycandan gedәrkәn yer
inә әlƏşası qoyur. Azәrbaycan hakimi tәyin olunan әlƏşas ibn
Qeys burada әrәblәri vә xüsusәn dә yaşlı әrәblәri yerlәşdirәrәk
yerli әhalini İslama dәvәt etmәyi tapşırır. İslamı tәbilğ etmәk üçün
yaşlı nәsldәn olan әrәblәr bu әrazilәrә köçürülürdü. Sonrakı
mәrhәlәlәrdә IV Xәifә Əli ibn Əbu Talib tәrәfindәn Azәrbaycan
hakimi tәyin olunan әlƏşas bura gәdikәdә әhalinin çoxunun İs
lamı qәbul edib Quran oxuduğunu görür. İslamın zor gücünә
mәcburi olaraq qәbul etdirildiyi iddalarının doğru olmadığı Tiflis
әhalisi ilә bağlanan müqavilә şәrtlәrindәn dә anlaşılır. Burada İs
lama bir dәvәtin olduğu vә müsәlman olduqları halda cizyә ver
gisinin alınmayacağı bildirilir. Müqavilәnin sonunda belә deyiılir:
“İslamı qәbul edib onun ayinlәrinә riayәt etsәniz, bizim din
qardaşlarımız olacaqsınız, әks tәqdirdә üzәriniziә cizyә tәyin
edilir” (18, s.27). Quranda: “Əgәr tövbә etsәlәr, namaz qılıb zәkat
versәlәr, onlar sizin din qardaşlarınızdır. Biz ayәlәrimizi anlayıb
bilәn bir tayfa üçün belә әtraflı izah edirik!”(15, 9/11) buyurul
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maqdadır.
Döyüşә başlamazdan әvvәl düyüşmәyi haqlı sayan әsaslar vә
sәbәblәr nә varsa İslamın iki әsas mәnbәyi olan QuraniKәrimdә
vә Mәhәmmәd peyğәmbәrin (s) hәdislәrindә göstәrilmişdir.
Döyüş әsnasında tәtbiq olunacaq әsaslar vә döyüşdәn sonra nә
etmәk lazımdırsa, müәyyәn olunmuş vә әxlaqi bir çәrçivәdә әlә
alınmışdır. Tarixi hadisәlәrin fonunda qarşı tәrәf hәr cür qәddarlıq
vә әxlaqsızılıq etsә belә, müsәlmanlara әxlaqi qaydaları pozmaq
qadağan edilmiş vә bu xüsusda heyrәtamiz bir hәssaslıq nümayiş
etdirilmişdir.
Döyüş әxlaqı vә hüququnun halhazırda elmitexniki
tәrәqqidәn meydana çıxan tәhlükә qarşısında dәyәri daha yaxşı
başa düşülmәkdәdir. Bu әxlaq müsәlmanların dünyaya әrmәğan
etdiyi әn mühüm dәyәrlәrdәndir (12, s. 3770). Maraqlı olan
döyüşdә qalib gәlәn müsәlmanların davranışdır. Azәrbaycanın
fәth olunarkәn bağlanan müqavilәnin mәtni bizә bunu tәhlil etmә
imkanı verir. Bu cür müqavilәlәrә “zimmә” müqavilәsi deyilir.
İslam tarixindә müsәlman ölkәdә dövlәtlә bağladığı müqavilәnin
şәrtlәrinә görә dövlәtin himayәsi altında tәhlükәsizliyinә tәminat
verilәn qeyrimüsәlmanlar “zimmi” adlanır (6). QuranKәrimin
Tövbә surәsindә (15, 9/29) müsәlmanlar tәrәfindәn tutulan
әrazәlәrdә digәr din mәnsublarından cizyә vergisinin alınmasın
dan bәhs olunur. Bu vergi uşaqlardan, qadınlardan, yaşlılardan vә
hәyatını ibadәtlә keçirәn din xadimlәrindәn deyil, әmәk qa
biliyyәti olan kişilәrdәn, eyni zamanda hәrbi xidmәtә yararlı olub
bu xidmәti etmәyәnlәrdәn alınan bir vergidir. Əgәr hәrbi xidmәti
edәrsә, bu vergi hәmin şәxsdәn alınmır. Vergi ildә bir dәfә alınır.
Azәrbaycanla bağlanan müqavilәnin şәrtlәrinә görә dә Azәrbay
can ildә 800 min dirhәm cizyә vergisi ödәmәli idi. Bunu xüsusilә
qeyd etmәk lazımdır ki, bu vergi (cizyә) İslamın mütlәq olaraq
tәtbiq etdiyi bir vergi olmayıb İslamın ilk dövrlәrindә qalib tәrәfin
mәğlub tәrәfdәn aldığı bir vergi olmuşdur. İslam dini bu mәsәlәdә
insanlığa daha çox әhәmiyyәt vermişdir. Hәdislәrin birindә
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Hәzrәt Mәhәmmәdin (s) digәr din mәnsublarına (zimmilәrә) zülm
edәn, onları incidәn vә öhdәsindәn gәlә bilmәyәcәyi bir işi onlara
mәcbur edәn şәxslәrdәn (müsәlmanlardan) şikayәtçi olacağı rә
vayәt olunur. Hәdisdә haqsız yerә bir zimmini öldürәnin cәnnәtin
qoxusunu belә hiss etmәyәcәyi bәyan olumuşdur (9, s.238).
Bәlәliklә, fәth olunan torpaqlarda yaşayan digәr din mәn
subları ilә çox yüksәk sәviyyәdә davranmaq hәr bir müsәlmandan
tәlәb olunurdu. Xüsusilә bu torpaqlarda olan mәbәdlәrә toxunma
maq din azadlığının bariz bir nümunәsidir. Bu mәbәdlәr hәm
ibadәt yeri hәm dә bu dinә mәnsub insanların bir simvoludur ki,
hәr bir dinә aid olan şәxs üçün mühüm әhәmiyyәt kәsb edir.
Mәhәmmәd peyğәmbәr(s) döyüş әsnasında mәbәdlәrin mühafizә
altına alınan mәkanlardan olduğunu bildirmişdir (1, s. 547). Bu
düşüncә sonrakı dövrlәdә dә inkişaf etmiş, hәtta ehtiyac
yarandıqda mәbәdlәrin tikilmәsinә diqqәt yetirilmişdir.
Bütün byunlara nәzәr saldıqda görürük ki, fәth olunan
әrazidәki xalqların mәcburi olaraq müsәlmanlaşdırıldığı mәnasını
verәn “qılınc müsəlmanı” anlayışının heç bir dini vә hüquqi әsası
yoxdur vә İslam reallığı ilә әsla üstüstә düşmür. Çünki Qurani
Kәrimdәki “Dində məcburiyyət yoxdur”(15, 2/256),“Әgər Rəb
bin istəsəydi, yer üzündə olanların hamısı iman gətirərdi.
İnsanları iman gətirməyə sənmi məcbur edəcəksən?! (Bu sənin
işin deyildir. Sənin vəzifən ancaq İslamı təbliğ etməkdir)”(15,
10/99) ayәlәri göstәrir ki, imanı olan hәr hansı bir müsәlman bu
inancı başqalarına mәcburi olaraq qәbul etdirmәz. İnanc qәlblә
bağlı olduğuna görә ona kәnardan hökm etmәk mümkün deyildir.
Azәrbaycanla Ərәb Xilafәti arasında bağlanan bu müqavilәdәn
dә mәlum olur ki, Azәrbaycanın әrәblәr tәrәfindәn işğal olunduğu
dövrdә hәr hansı bir azәrbaycanlı mәcburәn müsәlman
edilmәmişdir.
Tarixәn cәnubla әlaqәli olan vә müxtәlif zamanlarda
Sasanilәrin vә digәr İran әrazisindәki dövlәtlәrin tәsiri altına
düşmüş olan Azәrbaycanda atәşpәrәstliyin tәsiri güclü olmuşdur.
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İslam dini eramızn VII әsrindә yaranan bir din olduğu halda
Zәrdüştülük e.ә. VII әsrdә yaranmışdır. Mәlum olduğu kimi Azәr
baycan әrazisindә dә bu dinә mәnsub olan insanlar yaşamışdır.
Azәrbaycan әrazisindә mövcud olan atәşpәrәst mәbәdlәrә dә tox
unmamaq Ərәb Xilafәti vә Azәrbaycan arasında bağlanan müqav
ilәnin şәrtlәri arasında yer tutmaqdadır (1, s. 547).
Tarixi bir hәqiqәtdir ki, Azәrbaycan xalqı II Xәlifә Ömәr ibn
Xәttabın (634644) hakimiyyәti illәrindә ilk dәfә İslamla tanış ol
muşdur. III Xәlifә Osman ibn Əffanın (644656) vә IV Xәlifә Əli
ibn Əbu Talibin (656661) hakimiyyәti illәrindә yerli xalq Azәr
baycanda mәskunlaşan müsәlmanların yaşayışını, hәyat tәrzini
gördükdәn sonra İslamın tәsirinә düşmüş vә öz arzusu ilә ürәkdәn
gәlәn bir istәklә müsәlmanlığı qәbul etmişdir.
İslamın Azәrbaycana ilk gәlişindәn hazıra qәdәrki proseslәri
nәzәrdәn keçirsәk, Azәrbaycanda islamlaşmanın konkret for
maları haqqında fikir yürütmәk cәtin olsa da, bu prosesi müxtәlif
mәrhәlәlәrә ayırmaq olar.
Azәrbaycanda islamlaşmanın birinci mәrhәlәsi VII әsrin or
talarından VIII әsrin әvvәllәrinәdәk davam edәn İslam fütuhatı
dövrünü әhatә edir. Bu mәrhәlә 705ci ildә Alban dövlәtinin
süqutu vә Alban kilsәsinin öz müstәqilliyini (avtokefallığını) itir
mәsi ilә bitir. Bu prosses sonrakı mәrhәlәlәrdә dә davam etmişdir.
İkinci mәrhәlә VIII әsrin әvvәllәrindәn Qәrbi İranda vә İraqda
Büveyhilәrin hakimiyyәt başına gәlmәsinә qәdәrki dövrü әhatә
edir. Bu mәrhәlәdә Azәrbaycan әrazisindә müstәqil Şirvanşah
Mәzyәdilәr vә Sacilәr dövlәtlәri yaranır. Bütpәrәstlik, Zәrdüştilik
әhәmiyyәtini itirir, Yәhudilik mövcudluğunu qoruyub saxlayır,
Alban kilsәsi müstәqilliyini bәrpa edir. Abbasilәrin (7501258)
yürütdüyü müstәmlәkә siyasәtinә qarşı Babәkin başçılığı ilә milli
azadlıq hәrәkatı (816838) baş verir. Üçüncü mәrhәlә Büvey
hilәrin hakimiyyәti dövrünü (9351055) әhatә edir. Dördüncü
mәrhәlә Sәlcuqilәr dövrü (XI әsrin ortaları  XIII әsrin ortaları)
ilә bağlıdır. Beşinci mәrhәlә monqol istilaları dövrünü (XIII әsrin
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I yarısı  XV әsrin II yarısı) әhatә edir. Altıncı mәrhәlә Sәfәvilәrin
(15011786) vә XVI әsrdәn etibarәn Osmanlıların (12811924)
hakimiyyәti dövrü ilә bağlıdır (8).
Azәrbaycanın Rusiya imperiyasına ilhaq edilmәsindәn (1801,
1813, 1828) sonrakı dövrü müәyyәn mәnada keçmişlә bağların
qırıldığı vә yaxud da zәiflәdiyi dövr adlandırmaq olar. Bu zaman
müsәlman әhali xristian dövlәtlәrin әrazisindә yaşamalı olmuşdur.
200 illik qeyriislami rejimlәrin hakimiyyәti altındakı bir yaşam
Azәrbaycan xalqının keçmişi vә xüsusәn dә millimәnәvi dәyәr
lәrinin tәrkib hissәsi olan İslam dini ilә bağlarını tam kәsә
bilmәmişdir. Hazırda bu xalq müsәlman inancı ilә hәyatını davam
etdirmәkdәdir. Heç kim iddia edә bilmәz ki, bu din mәcburi olaraq
qılınc gücünә yayılıb. Azәrbaycan xalqının qılınc gücünә mәcburi
olaraq müsәlman olmadığını 70 illik Sovet hakimiyyәti illәrindә,
hәmçinin ondan әvvәlki Rus imperiyasının tәsiri altında olması
açıqaydın isbat edir. Bu rejimlәrin antiislam, ümumiyyәtlә güclü
antidin tәzyiq vә tәbliğlәrinә baxmayaraq bu xalq müsәlmanlığını
qoruyub saxlamışdır. Hәm Rus imperiyası, ham dә Sovet
hakimiyyәti İslamı daima sıxışdırmağa çalışmışdır. Bu is
tiqamәtdә bütün sәylәrә baxmayaraq Azәrbaycan xalqı öz İslami
dәyәrlәrinә sahib çıxmış, imanını qoruyub saxlamışdır. Bu rejim
lәr hәmişә İslamı gözdәn salmağa, İslami dәyәrlәri xalqın
gözündә kiçildib insanları ondan uzaq tutmağa çalışsalar da, onlar
xalqın qәlbindәn dini duyğuları, İslami dәyәrlәri çıxara
bilmәmişdir.
Azәrbaycanın tarixәn mübariz әhvalruhiyyәli qәhrәmanları
olmuşdur. Onlar tarixin hәr sınağında sәsini qaldıraraq düşmәnә
qarşı öz etirazını bildirmişdir. Sonrakı әsrlәrdә İslam pәrdәsindәn
istifadә edәn Ərәb xilafәtinin yürütdüyü müstәmlәkә siyasәtinә
qarşı öz etiraz sәsini qaldıraraq milli azadlıq mübarizәsinә başçılıq
etmiş Babәk haqqında Azәrbaycan Demokratik Cümhuriyyәtinin
banisi Mәhәmmәd Əmin Rәsulzadә yazır ki, Babәkin
mübarizәsini qabardaraq müstәmlәkә siyasәtinә deyil, İslama
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qarşı qoymaq istәyәn Sovet rejimi onu İslam düşmәni kimi
qәlәmә verәrәk onu ehtimal olunan düşmәninә qarşı savaşın
rәmzinә çevirmәk istәmişdir (16, s.100). Bu formada İslamı nü
fuzdan salma cәhdlәri olsa da, müvәffәqiyyәtsizliyә uğramışdır.
Çox maraqlı bir haldır ki, İslam dövlәti yarandığı bir vaxtda
bu dövlәtin qonşuları Bizans ilә Sasani imperiyaları o dövrün qü
drәtli dövlәtlәri idilәr. Bu dövlәtlәr III әsrdәn etibarәn birbiri ilә
çәkişmә içәrisindә idilәr. QuraniKәrim nazil olduğu illәrdә (610
632) Bizansla Sasani imperiyası arasında müharibә gedirdi (603
628). Yeni bir sivilizasiyanın, dinin kitabı Quran 23 illik müddәtә
nazil olduğu bir dövrdә Mәcusilik vә Xristianlıq dinlәrinin hakim
olduğu iki imperiya әrazi uğrunda 25 illik bir müharibә
aparmışdır. Necә oldu ki, Ərәbistan çöllәrindә, sәhralarda sadә
hәyat tәrzi keçirәn ayaqyalın bәdәvi әrәblәr vә onların for
malaşdırdığı xilafәt qısa müddәtdә iki imperiyanın süqutunu
(651/1453) gerçәklәşdirdi? Bunun sәbәbi nә idi? Bunun ilk sәbәbi
bu insanların mütәrәqqi bir din әldә etmәlәri idi. O dindә hansı
ki, bütün insanlar Allah qarşısında bәrabәrdirlәr (15, 49/13).
Sasanilәr imperiyasının vә Bizansın siyasi mexanizmlәri Ərәb xi
lafәtinin tәzyiqinә tab gәtirmәdi, çünki bu mexanizmlәr çoxdan
"içәridәn pozulmuşdu" (8). Bu ölkәlәrin әrәblәrlә sәrhәd bölgәdә
yaşayan әhalisi yeni yaranmış İslam dövlәtindә Peyğәmbәrin(s),
Raşidi xәlifәlәrin sadә bir hәyat yaşadığını gördüyü halda öz
ölkәlәrindәki imperatorların dövlәt әyanlarının cahcәlal
içәrisindә yaşadığını görür vә önlar ilә öz aralarında böyük bir
uçurumun olduğunun fәrqinә varırdılar. İslam dinini tәdqiq edәn
әksәr tәdqiqatçılar qeyd edirlәr ki, әrәblәrin itaәt altına aldıqları
ölkәlәrin xalqları yeni dini kütlәvi şәkildә qәbul edirdilәr, çünki
V.Rozenin dediyinә görә, "Ərәblәr öz sadәliyi vә bәsitliyi ilә
әzәmәtli, yeni bir din gәtirmişdilәr. Dini tәqib vә didişmәlәrin
tәzyiqi altında haldan düşüb әzilәn kütlәlәrin zövqünә bu yeni din
xüsusәn ona görә uyğun gәlmişdi ki, demәk olar, hәr yerdә
yadellilәrin ağır iqtisadi zülmündәn kütlәlәri azad edәn xilaskar
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kimi göstәrirdi" (8). Azәrbaycan vә xüsusilә Arran әhalisi bu
әrәblәr tәrәfindәn istila edilmәzdәn әvvәl daimi BizansSasani
müharibәlәri, xәzәrlәrin vә digәr köçәri xalqların basqınları
nәticәsindә çox yoxsul vәziyyәtdә idi. Müharibәlәr tәsәrrüfatın
dağılmasına sәbәb olur, ölkәlәrin istehsal qüvvәlәrini tükәndirirdi.
Buna görә әhali әrәb istilaçılarının Azәrbaycana gәlmәsini illәr
boyu davam edәn zülm vә әzablardan xilas olmaq kimi qәbul
edirdi. Ərәblәrin Azәrbaycana gәlişindәn sonra kәndlilәr әvvәlk
inә nisbәtәn bir qәdәr yaxşı yaşamağa başlamışdılar, çünki әrәblәr
yalnız vergi vә töycülәri yığıb bu ölkәlәrin daxili hәyatına
qarışmırdılar, öz dini әqidәlәrindә vә dini ayinlәri icra etmәkdә
onlara sәrbәstlik verirdilәr. Azәrbaycan xalqı xilafәtin istilasına
mәruz qaldıqdan sonra qoyulan vergilәrin vә şәrtlәrin Sasanilәrә
nisbәtәn xeyli yüngül olduğunu görürdülәr. Bu onların İslama
meylini daha da güclәndidirdi. Hansı ki, dini baxımdan onlara
qarşı hәr hansı bir tәzyiq yox idi. N.V.Piqulevskayanın qeyd et
diyinә görә, "Ərәblәrin müxtәlif vilayәtlәri işğal etdikdәn sonrakı
ilk onilliklәrdә ağır vergi yükü şübhәsiz azaldılmışdı, habelә dini
әqidәyә görә tәqiblәr dayandırılmışdı" (8). V.V.Bartold qeyd et
mişdir ki, "Xristianlıqdan fәrqli olaraq İslam dini fәrdi mission
erlәrdәn istifadә etmirdi vә yalnız istila yolu ilә yayılırdı;
müsәlman torpaqlarının sәrhәdlәri ilә İslamın yayılan sәrhәdlәri
birbirinә uyğıın gәlirdi, hәm dә İslam dini zorakılıqla yayılmırdı
vә nә xristianlar, nә dә zәrdüştilәr tәqib olunmurdular" (8).
İslamın әsas prinsipi “yaxşlığı әmr edib, pislikdәn uzaqlaşdır
maq” (әmr bil mәruf, nәhy anil münkәr”) olsa da, hәmişә hәr
hansı bir istila, işğal bәrabәrindә yaxşılıqlar gәtirmir. Azәrbay
canin әrәblәr tәrәfindәn fәth olunması heç dә könüllü bir başqa
hakimiyyәti qәbul etmәk olmamışdır. Amma İslamın Azәrbaycana
gәlişi bu xalqın hәyatında mütәrәqqi bir hadisә olmuşdur. İslam,
eyni zamanda Azәrbaycanın cәnubu vә şimalını birlәşdirәn bir
fenomen olmuşdur. Belә ki, İslamdan әvvәl Cәnubi Azәrbaycan
әsasәn Zәrdüştiliyә, Şimali Azәrbaycan isә xristianlığa mәnsub
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idi. İslamla birlikdә isә hәr iki bölgә eyni dini mәnimsәdi vә
belәcә Azәrbaycandakı dini parçalanma sona çatdı. Bu isә öz
növbәsindә millәtlәşmә prosesinә tәkan verdi.
Uzun әsrlәr boyu Azәrbaycanın dini olan sonuncu ilahi din
İslam bu gün dә Azәrbaycanda әhalinin böyük әksәriyyinin dini
dir. Müstәqillik әldә etdikdәn sonra bu iş daha geniş vüsәt
almışdır. Hәr hansı bir dini siyasi ideologiya әgәr zor gücünә
qәbul elәtdirilәrsә, bu zor şәrtlәr aradan qalxdıqdan sonra artıq bu
dinә inanıb hәmin ideologiyaya bağlı adamları tapmaq mümükün
deyil. Əgәr İslam dini Azәrbaycanda zorla qәbul edilmiş olsaydı,
bu din Azәrbaycanda VII әsrdәn bu günә gәlib çıxmazdı.
Xüsusәn onu qeyd etmәk lazımdır ki, bu gün İslamı yaşayan
ölkәlәr arasınada Azәrbaycanın yeri digәr ölkәlәrlә müqayisәdә
çox fәrqlidir. İndi ölkәmiz Sovet dövründә zәrbә alan dini
әnәnәsini yenidәn kәşf edir. Azәrbaycanda milllimәnәvi
mәdәniyyәt abidәlәri bәrpa olunur. Yeni mәscidlәr inşa olunur,
Ramazan vә Qurban bayramları dövlәt sәviyyәsindә qeyd edilir.
Azәrbaycan İslamın dözümlülük vә humanizm prinsiplәrinin әn
gözәl formada yaşandığı ölkәdir. Azәrbaycanda tarixәn digәr din
lәrin nümayәndәlәrinә dә tolerantla yanaşılmış vә bu münasibәt
indi dә davam edir.
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Milli kimliyin vә tolerantlığın
formalaşmasında İslam
mәdәniyyәtinә töhfә verәn
azәrbaycanlı alim vә
mütәfәkkirlәrin funksional
roluna dair
(orta әsrlәr)
Rәşad İlyasov*
Giriş
Hәr hansı bir mәdәniyyәtin meydana gәlmәsinin әsasını in
teqrativlik vә özünüdәrk prosesi tәşkil edir. Bu hәm fәrdi, hәm dә
ictimai dünyagörüşü әsasında yaranır. Mәhz buna görә dә müx
tәlif mәdәniyyәtlәr arasında olan transformasiyalar özünüdәrkә
istinad edәrәk dünya görüşlәrinin qarşılıqlı nüfuz etmә mәnasına
gәlir. Milli kimlik vә özünüdәrk, sosial tәrifә ehtiyac olmadan
fәrdi şüuru әks etdirir. Mәhz milli kimlik mәfhumu mәrhәlәli
olaraq milli özünüdәrkә istinad edәrәk formalaşır. Nәticәdә
mәdәniyyәtlәrin inteqrativliyi vә özünüdәrk prosesi daha әhatәli
* AMEA Fәlsәfә vә Hüquq İnstitutunun elmi işçisi, fәlsәfә doktoru
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varlıq anlayışı vә davranış modellәri vasitәsi ilә yaranır.
Fenomonologiya metodu ilә mütlәq bir idrak sәviyyәsinә çatmağa
sәy göstәrәn mәşhur alman filosofu Edmund Husserl bu dünyanın
bizә verilmiş olduğunu vә bizim özümüzü ancaq onun içindә
tәcrübә vә idrak edә bildiyimizi vurğulamaqdadır (2). Bu mәnada
milli kimlik vә özünüdәrk tarixi mәrhәlәlәr çәrçivәsindә
әhәmiyyәt qazanır.
Tarix, insanın şüurlu bir varlıq olaraq hәyatı anlaması vә
gәlәcәyinә yön vermәsi baxımından әhәmiyyәtli bir fenomendir.
Mәhz canlı varlıqlar arasında insan öz davranışları vә hәrәkәtlәri
nәticәsindә rasional bir tәrzdә tarixi qiymәtlәndirәrәk bu
dünyadakı var olmalarını tәhlil edә bilir. Bu mәnada varlıqzaman
kontekstindә insan keçmişini, indisini vә gәlәcәyini düşünәrәk
qәrarlar verir. Nәticәdә tarixi anlama refleksiv olaraq insanın
özünü, milli kimliyini anlamasına sәbәb olur vә belәcә insan tar
ixlә içiçә öz mahiyyәtini yüksәk sәviyyәdә dәrk edir. Mәşhur
mütәfәkkir İbn Xәldunun da qeyd etdiyi kimi, metafizika
nöqteyinәzәrdәn baxıldığında keçmiş vә gәlәcәk suyun suya
bәnzәmәsindәn daha çox birbirinә bәnzәyir (4; I., 292).
Ümumiyyәtlә, İslam mәdәniyyәtindә yaşayıb yaratmış Azәr
baycanlı alim vә mütәfәkkirlәrin yaradıcılıqları müasir dövrdә
Azәrbaycançılıq mәfkurәsi, milli kimliyimizin daha da güclәn
mәsi üçün vacib fakltorlardan birdir. Bu alimlәr sayәsindә bizlәr
tarixi intellektual keçmişimizi tanıyır vә bu regionda yaşayan bir
millәt olaraq özümüzü dәrindәn dәrk edirik. Mәsәlәn, Nәsirәddin
Tusi, Bәhmanyar әlAzәrbaycani, Şihabәddin Sührәvәrdi, Sadrәd
din Şirvani, Yusif Qarabaği, Əkmәlәddin Naxçıvani, Mücirәddin
Beylәqani, Bәrdәi vә s. kimi dahi alim vә mütәfәkkirlәrin әsәr
lәrini oxuduğumuzda onların ümumbәşәri kontekstdә necә
qiymәtli fikirlәrә malik olduğuna şahid oluruq. Bu mәnada bütün
istiqamәtlәrdә tarixi keçmişimizin ciddi şәkildә tәdqiqi gәlәcәy
imiz, milli kimliyimiz vә tolerantlıq haqqında bizlәrә yol göstәri
cilik mahiyyәti daşıyır. Nәticәdә, qlobal dünyada milli özünüdәrk,
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milli kimlik vә tolerantlıq mәslәlәri xalqın keçmişi, indisi vә
gәlәcәyi ilә birbaşa bağlıdır.
Alim və mütəfəkkirlərin funksional rolu
İlkin olaraq qeyd etmәliyәm ki, milli kimliyin vә tolerantlığın
tarixi mәrhәlәlәr çәrçivәsindә formalaşmasında “Azәrbaycan
mәktәbinin” xüsusi yeri vardır. Mәhz dünya elm vә sivilizasiyalar
tarixindә bu mәktәbin müstәsana xidmәtlәri olmuşdur. Hәm әqli
(rasional), hәm dә nәqli (dini) elmlәrdә azәrbaycanlı alimlәr öz
elmi әsәrlәri vә yaradıcılıqları ilә İslam mәdәniyyәtinә öz töh
fәlәrini vermişdir. Bütün bu fәaliyyәtlәri bir çox cәhәtdәn aktual
lıq kәsb edir. Belә ki, rasional düşüncә tәrzi ilә tәxәyyülә istinad
edәn şeir dili dә bu kontekstdә qiymәtlәndirilmәlidir. Digәr
tәrәfdәn din elmlәri (ulumudiniyyә) adlandırdığımız sahәlәr dә
azәrbaycanlı alimlәr tәrәfindәn hәr zaman ciddi şәkildә tәdqiq ol
unmuşdur. Mәsәlәn, orta әsrlәrdә yaşamış Nemәtullah Naxçıvani
adlı sufialim öz tәfsir әsәrinin müqәddimәsindә bu әsәri, heç bir
rәvayәtә yer vermәdәn Tanrıdan gәlәn ilhamla yazdığını qeyd edir
(9;710). O, әlbәttә ki, rasional arqumentlәri rәdd etmirdi. Sadәcә
rasional arqumentlәr ilә mistik ilhama istinad edәn idrak for
malarının müxtәlif mahiyyәtlәrini göstәrmәyә çalışırdı.
Tarixә nәzәr saldığımızda Azәrbaycanda mәşhur İslam alim
lәri vә mütәfәkkirlәrinin yetişdiyini әminliklә ifadә edә bilәrik.
Bu sәbәblә dә son vaxtlarda hәm әqli, hәm dә nәqli elmlәrdә
Azәrbaycan mәktәbinin mövcudluğunun müәyyәn olunması çox
әhәmiyyәt kәsb etmәklә bәrabәr sistemli tәdqiqatları vacib hala
gәtirmәkdәdir. Mәhz mәşhur İslam düşüncәsi professoru Seyid
Hüseyn Nasr 2009cu ildә Bakıda tәşkil olunan “İbn Ərәbi sim
poziumu”nda bu mövzuya toxunmuş vә Azәrbaycan mәktәbinin
İslam elm tarixindәki yerini belә әsaslandırmışdır: “Azәrbaycan
mәktәbi çox önәmli üç ünsürün bir arada olduğu bir mәktәbdir:
birincisi, rasional fәlsәfә (rasionalist deyil); ikincisi, tәsәvvüf;
üçüncüsü, әn üst dәrәcә, yәni irfan olan elm. Bu üçü Azәrbaycan
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vә Şiraz mәktәblәri olmadan mümkün olmayan İsfәhan mәk
tәbindә dә mövcuddur” (8;133).
Mәhz Azәrbaycan mәktәbinin elm tarixi baxımından
әhәmiyyәti ondan ibarәtdir ki, bu intellektual mәktәb özündәn
әvvәlki fikirlәri güclü tәmsilçilәri sayәsindә tәhlil edәrәk yeni sin
tezlәrin yaranmasına gәtirib çıxarmışdır. Bunu Azәrbaycan mәk
tәbindәn sonra yaranan Şiraz ve İsfahan mәktәblәrinin timsalında
görә bilәrik. Mәhz bu mәktәblәrin ayrıayrılıqda tәdqiq olunması
vә onlar arasında әlaqәnin müәyyәn olunması ortaq şüurun an
laşılması baxımından çox әhәmiyyәt kәsb edir.
Yeri gәlmişkәn qeyd edim ki, orta әsrlәrdә Azәrbaycan mәk
tәbinin şeiriyyәt sәviyyәsini yüksәklәrә qaldırmış Mәhәmmәd
Füzulinin Anadoluya da böyük tәsirlәri olmuşdur. Füzulinin
qәzәllәri vә bir eşq dastanı olan “Leyli vә Mәcnun” әsәri, ona
әdәbiyyat tarixindә xüsusi bir yer almasına imkan yaratmışdır.
Nәvai xaric bütün Türk dünyasında başqa heç bir şair onun
qazandığı şöhrәti әldә etmәmişdir (7; 284285).
İslam mәdәniyyәtinә ciddi şәkildә töhfә verәn alim vә
mütәfәkkirlәrin funksional rolunu daha dәrindәn anlamaq üçün
mәşhur fәlsәfә tarixçisi Etien Jilsonun (Etienne Gilson) 6cı
“Dünya fәlsәfәsi” konfransında tәqdim etdiyi mәruzәsindә bәzi
mәqamlara nәzәr salmaq mümkündür. O, bu mәruzәsindә İbn
Sinanın “әşŞifa” adlı әsәrinin 13cü әsrdә latin dilinә tәr
cümәsinin tәnqidli nәşrinin hәyata keçirilmәsini tәklif edir vә belә
deyirdi: “Bu әsәrin ilk cildinin nәşr edildiyini gördüyümüz zaman
Saint Jan rahiblәri kimi “Ad Laudem Dei” (Tanriya şükür edәrik)
deyә ucadan sәslәnә bilәrik” (5;51). 20ci әsr mәşhur filosofların
dan olan Jilsonun bu istәyi fәlsәfә tarixi içәrisindә çox yerindә
ifadә edilmiş fikirdir. Bu fikrin davamı olaraq vә fәlsәfә tarixinә
istinadәn tәqdim etdiyimiz arqumentlәr әsasında deyә bilәrik ki,
mәhz Azәrbaycan mәktәbinә mәnsub olan alim vә mütәfәkkirlәr
sayәsindә İbn Sinadan sonra elm vә fәlsәfә tarixindә ciddi sinte
zlәr yaradılmışdır. Tәsadüfi deyil ki, Azәrbaycan mәktәbinә mәn
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sub olaraq İbn Sinanın düşüncә sistemini daha da inkişaf etdirәn
Bәhmәnyar әlAzәrbaycani, Nәsirәddin Tusi, Şihabәddin
Sührәvәrdi vә digәrlәri bu sahәdә aparılacaq ciddi tәdqiqatlarla
işıq üzünә çıxacaqdır. Mәsәlәn, mәlum olduğu kimi Sührәvәr
dinin düşüncәlәri әsasәn, İbn Sina sonrası dövrә tәsadüf edir. Belә
ki, Sührәverdi dini vә metafizik hәqiqәtin birliyini, harada olursa
olsun  “Yunan fәlsәfәsindә, qәdim İran düşüncәsindә, İslam Neo
Platonizmindә vә tәsәvvfündә”  hәqiqәti axtarmağın vәzifә
olduğunun vacibliyini müdafiә edir. Mәhz Sührәvәrdinin başlat
dığı bu düşüncә Sәfәvi hakimiyyәti dövrü boyunca xüsusilә
inkişaf etdirildi. Bu mәnada monqolların istilasından sonra in
tellektual zәiflәmә Şah Abbasın (15881629) dövründәn sonra
daha da canlandı. Bu, Sәfәvi dövrünün әn böyük alimi kimi qәbul
edilәn Sadrәddin Şirazi (ö.1641) kimi filosofun ortaya çıxmasına
sәbәb oldu. Digәr tәrәfdәn Şirazinin kürәkәninin mәşhur sufi
mütәfәkkir Fәyyaz ƏbdürRәzzaq Lahici (ö.1662) olması, ümu
miyyәtlә Azәrbaycan mәktәbi vә onun nümayәndәlәrinin daha
sonrakı әsrlәrdәki tәsirini dә ortaya qoyur.
Azәrbaycan mәktәbinә daxil olan şairlәrdәn Xaqani Şirvani
vә Nizami Gәncәvini dә qeyd etmәk mümkündür. Belә ki, bu
sahәnin ciddi tәdqiqatçılarından Hәmid Debaşiyә görә, bu dövrdә
fәlsәfәyә qarşı olma, şeirdә dә öz әksini tapmışdı. Bu dövrün әn
mәşhur şairlәrindәn olan Xaqani Şirvani, antik yunan fәlsәfәsinә
vә ifrat rasionalist istiqamәtlәrә qarşı daxildәn gәlәn mistik şeirlәr
yazırdı. Digәr tәrәfdәn fars dilindә mәnzum hekayә әnәnәsi bu
dövrdә yüksәk şәkildә yayılmışdı. Bu әnәnә, hәm Homer das
tanının gücünü, hәm dә daha sonralar Şekspir dramaturgiyasında
meydana gәlәn incә zövqü özündә birlәşdirәn Nizami Gәncәvinin
şeiriyyәtindә әn yüksәk zirvәyә çatmışdı (1; 2529). Bu arqu
mentlәrdәn belә anlaşılır ki, Sәlcuqlu imperiyasının yarandığı vә
yayıldığı dövrlәrdә artıq Azәrbaycan mәktәbi özünün tәşәkkül vә
inkişaf mәrhәlәsinә keçmişdi. Sonrakı siyasi vә intellektual
tәlatümlәr vә dәyişmәlәr bu mәktәbә dә öz tәsirini göstәrәcәkdir.
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Burada qeyd olunması vacib olan mәqamlardan biri odur ki,
Azәrbaycan mәktәbinә mәnsub alimmütәfәkkir olan Eynәlqüz
zatın düşüncә sitemindә elm vә irfan (mistik bilik), başqa bir ifadә
ilә filosof ilә arif arasında fәrq ciddi şәkildә izah edilir. Ona görә
filosof, bilinәndәn (mәlum) istifadә edәr, arif isә hәqiqәtin gözәl
liyinә (cәmalulhaqq) doğru gedәr vә ondan yararlanar (3;29). Biz
Eynәlqüzzatın bu ifadәlәrindәn yola çıxaraq modern fәlsәfәdәki
elm vә fәlsәfә әlaqәsinin mahiyyәtınә dә toxuna bilәrik.
Hәqıqәtәn dә elmlә fәlsәfә arasındakı әsaslı fәrq, elmin “necә“,
fәlsәfәnin isә “nә üçün“ sualına cavab vermәsindә yatmaqdadır.
Bu onu göstәrir ki, Azәrbaycan mәktәbinә mәnsub olam alim vә
mütәfәkkirlә halhazırda da aktual olan intellektual mәslәlәrlә
mәşğul olmuş vә onlara cavab tapmışlardır.
Tolerantlıq
Mәdәniyyәtlәrarası inteqrasiya vә dialoqun әsasını “mәn” vә
“başqası” mәfhumlarının münasibәtlәri tәşkil edәrәk funksionallıq
vә mahiyyәt baxımından hәlledici rola malik olurlar. Belә ki,
“mәn”, hәr hansı bir mәdәniyyәtin vә ya sivilizasiyanın daxilindә
“başqa”larından fәrqli düşünmә sıstemlәri ilә qarşılaşır. Nәticәdә,
“mәn” sivilizasiyalararası әlaqәdә hәm qәbuletmә, hәm dә
ayrılma mәnasında özünü ancaq başqası vә ya başqa sivilizasiya
vasitәsi ilә müәyyәn edir. Levinasın da qeyd etdiyi kimi: “İnsan
lığın mәnbәyi bәlkә dә başqasıdır” (6; 117). Bu mәnada tolerantlıq
vә inteqrasiya analitik tәrzdә Azәrbaycan mәktәbindә dә mövcud
olmuşdur.
Tәsadüfi deyil ki, Sәlcuqlu Atabәylәr dövründәn başlayaraq
hәm dövlәtçilik, hәm dә elm sahәsindә orta әsrlәrdә yüksәk
zirvәyә çatan Sәfәvi imperiyasında tolerantlıq vә inteqrasiya yük
sәk sәviyyәdә hәyata keçirilmişdir. Bunun da әsas sәbәblәrindәn
biri imperiya sisteminin mahiyyәti ilә әlaqәdardır. Belә ki, imper
atorluq hakimiyyәti, tarixi baxımdan müxtәlifliyi özündә ehtiva
edәrәk sülh içindә birlikdә yaşamağı asanlaşdıran vә şәrt qoş
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manın әn uğurlu yolu olmuşdur. Oturuşmuş imperiya
hakimiyyәtlәri ümumi mәnada tolerant olurlar (10; 3031).
Mәhz XIV әsrdә İran, Şәrqi Anadolu vә Şimali
Mesopotamiyada yaşayan xalqların böyük hissәsi üçün sünnüşiә
fәrqliliyi әhәmiyyәt kәsb etmirdi. Xalqlar öz etiqadlarını yaşayır
vә ibadәtlәrini edirdilәr. İlahiyyat vә qanunlar şәhәrlәrdәki qu
rumların başında duran tәhsilli kiçik tәbәqәnin әlindә idi (11; 148
149).
Ümumiyyәtlә Azәrbaycanın orta әsrlәrdә coğrafi әrazisi, xü
susilә İpәk Yolunun üzәrindә yerlәşmәsi burada ciddi şәkildә elmi
sintezlәrin yaranmasına gәtirib çıxarmışdır. Bu da öz növbәsindә
milli kimliyin vә ümumbәşәri tolerantlıq әnәnәsinin yaranmasına
sәbәb olmuşdur. Digәr tәrәfdәn bu әnәnә halhazırda da davam
edir vә Azәrbaycan ŞәrqlәQәrbin kәsişmә nöqtәsindә yerlәşmәsi
nәticәsindә tarixi intellektual mühiti mühafizә edir.
Yeri gәlmişkәn qeyd etmәliyәm ki, Fәlәstin әsilli mәşhur
Amerikalı tәdqiqatçı Edvard Sәidin 1978ci ildә nәşr etdirdiyi
“Oriantalizm” әsәri, Qәrbdә aparılan Şәrqә dair tәdqiqatların,
“mәsum“ elmi mәlumatlardan daha çox Qәrbin Şәrqә dair hege
moniya istәklәrinә xidmәt etdiyi düşüncәsini arqumentlәrlә ortaya
qoydu. Sәidә görә, Qәrb, mәlumatiqtidar münasibәtlәrindәn
hәrәkәt edәrәk özünü müәyyәn etmәk, müstәmlәkә niyyәtlәrini
haqlı göstәrmәk vә bu mәqsәd ilә özünә sәrf edәcәk şәkildә Şәrq
fenomenindәn istifadә etmәkdәdir. “Mәn vә başqası“ kate
qoriyasından yola çıxaraq özünü dünyanın mәrkәzinә yerlәşdirәn
Qәrb, ŞәrqQәrb әlaqәlәri kontekstindә özünün Şәrqә dair istәk
lәrini, siyasәt, humanitar vә texniki elmlәrdәn tutmuş incәsәnәtә
qәdәr hәyatın bütün sahәlәrindә tәtbiq etmişdir. Bu kateqorik
fәrqliliyә görә, Şәrq ilә Qәrb arasında hәr sahәdә ciddi müxtәliflik
mövcuddur. Belә ki, Qәrb, rasional tәfәkkür qabiliyyәti
nәticәsindә insanlığın әn inkişaf etmiş mәrhәlәsini tәmsil edir.
Şәrqin isә rasional tәfәkkürә malik olmayaraq müstәqil şәkildә
öz inkişafını hәyata keçirmәsi mümkün deyildir. Bu mәqsәdlә
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Qәrb Şәrq üzәrindә idarәetmә hüququna malikdir. Xüsusilә 19
cu әsrdәn etibarәn, Qәrbin Şәrqdә hәyata keçirdiyi müstәmlәkә
vә işğal etmә hәrәkәtlәri, bu idarәetmә hüququnun, özünü haqlı
görmә tәşәbbüslәrinin nәticәsindәdir.
Yuxarıda qeyd etdiyimiz Edvard Sәidin fikirlәri siyasi cәhәt
dәn müasir dünyada hәlә dә reallığı әks etdirmәkdәdir. Bütün bu
siyasi qәrәzli fikirlәri әlbәttә ki, dünya sivilizasiyalarını tolerantlıq
vә inteqrasiya meyarları әsasında tәdqiq edilәrәk aşmaq
mümkündür. Bu baxımdan xüsusilә elm vә sivilizasiyalar tarixi
kontekstindә Azәrbaycan mәktәbi vә ona mәnsub olan alim vә
mütәfәkkirlәrin funksional rolları olduqca әhәmiyyәt kәsb edir.
Nəticə
Bu mövzu vә tәdqiqat obyekti, eyni zamanda, fәlsәfi ifadә
ilә desәk, dialektik mahiyyәt daşıyır. Belә ki, İslam mәdәniyyәtinә
töhfә verәn azәrbaycanlı alim vә mütәfәkkirlәr tarixi zaman
içәrisindә, eyni zamanda, milli kimliyimizin, xüsusilә azәrbay
cançılıq mәfkurәsinin dә formalaşmasına öz tәsirlәrini göstәrmiş
vә göstәrmәkdәdir. Bu artıq tarixi reallıqdır. Mәhz mәşhur alman
filosofu Hegelin tәbiri ilә bu mәsәlәni qiymәtlәndirә bilәrik.
Hegәlә görә, tarix heç bir zaman әvvәlcәdәn planlı şәkildә izah
edilә bilmәz. Tarix yalnız sonradan planlı şәkildә analiz edilә bilәr
vә planlı şәkildә açıqlanar. Bu mәnada Azәrbaycan mәktәbinin
vә ona mәnsub olan alim vә mütәfәkkirlәrin funksional rolları
daima milli kimliyimizin mühafizәsinә vә Azәrbaycanda toler
antlıq әnәnәlәrinin güclәnmәsinә analiz edilәrәk öz kömәkliyini
göstәrәcәkdir.
Digәr tәrәfdәn Azәrbaycan mәktәbinin bir çox aspektdәn
tәdqiqi ümumbәşәri sivilizasiyalar tarixindә yeni üfüqlәrin açıl
masına da sәbәb olacaqdır. Müşahidә etdiyimiz qәdәri ilә bu sahә
hәlә dә ciddi tәdqiqat әsәrlәrinin ortaya çıxmasını gözlәmәkdәdir.
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Milli kimliyin
formalaşmasında irfani
әnәnәlәr
Mehmet Rıhtım*
Milli kimlik və mədəniyyət
Millәt, ümumiyyәtlә eyni torpaqlar üzәrindә yaşayan, eyni
soydan gәlәn vә aralarında dil, din, tarix, sәnәt, әnәnә,
dünyagörüşü vә amal vәhdәti olan insanlar topluluğudur. Milli
kimlik bir millәtin özünәmәxsus düşüncә vә yaşayış forması, dil,
adәt vә әnәnәlәri, ictimai dәyәr mühakimәlәri vә qaydaları ilә
meydana gәlәn xüsusiyyәtlәr bütünü, milli mahiyyәtdir. Hәr bir
millәtin, onu digәr millәtlәrdәn fәrqlәndirәn vә millәtlәr içindә
tanınmasını tәmin edәn bәzi özәlliklәri olmuşdur ki, “milli kim
lik” anlayışını meydana gәtirәn dә mәhz bu xüsusiyyәtlәrdir.
Başqa sözlә desәk, “Milli kimlik, bir milli mәdәniyyәtә mәn
subiyyәti göstәrir”. Millәti müәyyәn edәn xüsusiyyәtlәrin çoxu
mәdәniyyәtlә әlaqәdardır. Mәdәniyyәt, maddi vә mәnәvi dәyәr
lәrin mәcmusudur. “Bir xalqın mәdәniyyәti, onu başqa birlik
lәrdәn ayıran, özünә xas davranış tәrz vә şәkillәrindәn vә bunların
tәmәlindә dayanan tәnzimlәyici inanclar, dәyәrlәr, normalar vә
hadisәlәrdәn tәşәkkül edir”.
Bu tәsbitdә, xüsusilә mәdәni tәzahürlәrin әsasında “tәnzim
* Qafqaz Universitetinin dosenti, fәlsәfә doktoru

241

lәyici inanclar, qiymәtlәr, normalar vә qaydaların olması önәm
lidir. Şübhәsiz ki, mәdәniyyәt anlayışı üzәrindә aparılan analiz bu
dörd ünsürün vә bunlar içәrisindә “tәnzimlәyici inanclar” ün
sürünün diqqәtdәn kәnar qalması düşüncәsini namümkün edir.
Milli kimliyin formalaşmasına tәsir edәn tәmәl dinamiklәr
vardır. Bunlar uzun әsrlәr boyu millәtin maddi, mәnәvi vә
psixoloji meyillәri ilә meydana gәlәn dәyәrlәri ehtiva edir. Milli
kimliyi meydana gәtirәn amillәr milli mәdәniyyәt olduğuna görә,
milli mәdәniyyәtә aid olan xüsusların vә dәyәrlәrin hamısı milli
kimliyi müәyyәn edәn ünsürlәrdir. Bunların әn önәmlilәri dil, din,
vәtәn, bayraq, tarix, sәnәt, әdәbiyyat, fәlsәfә, dövlәt, әnәnә vә
adәtlәrdir. Bu dәyәrlәr millәtin fәrdlәri arasında birlik meydana
gәtirir. “Dil birliyi, inanc birliyi, vәtәn birliyi, bayraq birliyi, tarix
birliyi, hәyat birliyi, amal birliyi vә s...” Əbәs deyil ki, millәt adını
alan birliyin üzvlәrinin “birlikdә” daşıdığı dәyәrlәr nә qәdәr çox
dursa o millәti birbirinә bağlayan bağlar da o qәdәr möhkәm vә
güclüdür.
Milli mәdәniyyәt sırf etnik keyfiyyәt kimi düşünülmәmәlidir,
çünki milli mәdәniyyәtin meydana gәlmәsindә bir çox fәrqli etnik
vә ya qlobal tәsirlәrdәn söhbәt gedә bilәr. Hәtta bu fәrqli tәsirlәrin
milli mәdәniyyәtin inkişafında vә zәnginlәşmәsindә rol oy
nadığını da söylәmәk mümkündür. Bu mәnada heç bir
mәdәniyyәtin saf etnik xüsusiyyәtli olması mümkün deyil. Belә
bir şey ancaq ibtidai qövmlәrdә görülә bilәr. Necә ki, bir insanın
bilik vә mәdәniyyәt baxımından inkişafı tәmas etdiyi fәrqli
dairәlәrin müxtәlifliyi ilә düz mütәnasibdir. Eynilә bunun kimi
bir millәtin mәdәniyyәt zәnginliyi dә fәrqli tәsirlәrlә dәrinlәşәr.
Ancaq cәmiyyәtin diqqәt yetirmәsi lazım olan bir digәr xüsus,
xaricdәn gәlәn tәsirlәrin cәmiyyәtin tәrkibinә vә daşıdığı dәyәr
lәrә uyğun vә faydalı olmasıdır. Cәmiyyәt dәyәrlәrinә yad, zәrәrli
vә milli dәyәrlәri dağıdıcı xarici tәsirlәr bir virus kimi toplumun
vücudunu qaplayaraq bәrpa edilmәsi çәtin zәrәrlәr aça bilәr, milli
dәyәrlәri aşındıraraq birlik vә bәrabәrliyi zәhәrlәyәr, özgәlәşmәyә
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vә ictimai qarşıdurmalara münbit şәrait meydana gәtirәr.
Maddi planda bir çox dövlәtin hakimiyyәt sürdüyü vә hәtta
yüksәldiyi Azәrbaycan coğrafiyası, buna mütәnasib olaraq eyni
zamanda, zәngin vә rәngli bir mәdәniyyәt tәcrübәsinә sahib ol
muşdur. İslam, Xristianlıq, Atәşpәrәstlik, Yәhudilik kimi dinlәrlә
yanaşı, bir çox mәzhәb, tәriqәt vә fikri, fәlsәfi cәrәyanların böl
gәdә mövcud olduğu, hәtta bәzilәrinin bu torpaqlarda cücәrdiyi
bir hәqiqәtdir. Bununla yanaşı tarixdә birbirindәn fәrqli bir çox
dini, siyasi vә ideoloji sistemin bölgәdә hakim olduğu da bir fak
tdır. Bütün bunlar bölgә xalqının psixologiyasına tәsir edәn
sәbәblәr olmuşdur. Bunlara tәbiәt vә iqlim şәrtlәrini dә әlavә et
mәliyik ki, Azәrbaycan insanının etnopsixoloji quruluşunun
ümumi xüsusiyyәtlәri başa düşülsün.
Tariximәdәni şәrtlәri vә tәcrübәlәri etibarilә Azәrbaycan
insanının milli mәnliyinin bәslәndiyi әn әhәmiyyәtli güc vә
qüvvәt qaynağının bilik, ağıl, hiss, iman vә eşq kimi dәyәrlәr
olduğunu söylәyә bilәrik. Bu tәsәvvürә sövq edәn sәbәblәrin әn
әhәmiyyәtlisi tarix boyunca formalaşan vә günümüzә daşınan
әdәbifәlsәfi irsin keyfiyyәtidir. Başlanğıcından etibarәn yazılı
vә şifahi әdәbiyyatın mәhsullarını araşdırdığımızda bu iddiamızı
açıq şәkildә sübut edәn misalları görәrik. “Dәdә Qorqud” das
tanından İzzәddin Hәsәnoğluya, Xaqani Şirvanidәn Nizami
Gәncәviyә, Nәsimidәn Xәtaiyә, Şihabüddin Sührәverdidәn
Seyid Yәhya Şirvaniyә, Mahmud Şәbüstәridәn Nemәtullah
Naxçuvaniyә, Füzulidәn Hәmzә Nigariyә qәdәr yüzlәrlә misal
göstәrә bilәrik. Milli yaddaşdan heç vәchlә silinmәyәcәk bu kimi
şәxsiyyәtlәrin hamısı bәhs etdiyimiz xüsusiyyәtlәrә sahib olmuş
dur. Elәcә dә bayatılarda, aşıq şeirindә, muğamlarımızda vә
digәr janrlarda bu sahәyә aid çoxlu nümunәlәr tapmaq
mümkündür.
Milli mәdәniyyәti meydana gәtirәn yuxarıda saydığımız
dәyәrlәr arasında dini dәyәrlәrin böyük әhәmiyyәti vardır. Belә
ki, din, dini inanc vә ya müqәddәsliyә sitayiş deyә ifadә edilә
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bilәcәk mәnәvi gerçәkliyin insan varlığının ayrılmaz bir yönünü
tәşkil etdiyi bir hәqiqәtdir. Tarix boyunca insanlıqla birlikdә var
olan әn böyük dәyәrin din olduğu, bütün millәtlәrin sahib olduğu
milli varlığın, kimliyin vә mәdәniyyәtin әsasını dinin meydana
gәtirdiyi şübhә doğurmur. Burada qarşımıza çıxan mәsәlә, dinin,
xüsusilә dә İslam dininin bir millәt mәfhumunu deyil, ümmәt an
layışını әsas alması vә ümumbәşәri xüsusiyyәtlәrә malik ol
masıdır. Bu vәziyyәtdә milli kimliyin vә milli dәyәrlәrin
mühafizәsi necә mümkün olacaqdır? Əslindә İslamın tarixi
inkişafı bu sualın cavabını vermәkdәdir. İslam dinini qәbul etmiş
bir çox fәrqli millәtin günümüzә qәdәr öz fәrqliliklәrini mühafizә
edәn milli varlıqlar olaraq qalması İslami dәyәrlәrin milli xü
susiyyәtlәri qoruduğunu, hәtta inkişaf etdirdiyini göstәrir. Tәkcә
Azәrbaycanda deyil, İslamı din olaraq qәbul edәn bütün böl
gәlәrdә qısa bir müddәt әrzindә ictimai vә iqtisadi hәyat, dövlәtçi
lik, incәsәnәt, memarlıq, elm, fikri, fәlsәfi vә әdәbi dәyәrlәr
baxımından çox böyük bir inkişaf yaşanmışdır. Bununla birlikdә
İslam dininin hakim olduğu hәr bölgәnin milli kimliyini tәşkil
edәn xüsusiyyәtlәri inkişaf etdirdiyi, qoruduğu vә gәlәcәk nәsil
lәrә ötürülmәsindә böyük vәzifә gördüyü inkaredilmәz bir
hәqiqәtdir. Müsәlman ölkәlәrin memarlıq, әdәbiyyat, musiqi vә
sәnәt әsәrlәrinin, hәyat tәrzlәrinin birbirindәn fәrqli olmaları
bunu açıqca göstәrmәkdәdir.
Milli kimlik və irfan
İslam dininin tәmәlindә var olan vә zamanla inkişaf edәrәk
cәmiyyәtlәrin hәyatında müsbәt rol oynayan vә milli kimliyin
inkişafına töhfә verәn mәnәvimәdәni dәyәrlәrdәn biri dә irfandır.
İslami mistisizm dә adlandıra bilәcәyimiz irfanın nә olduğuna
gәlincә; dini hәyatın yaşanması ilә birlikdә mәrifәt, kәşf, ilham,
ruhi tәcrübә kimi xüsusi metodlarla vә mәnәvi yolla әldә edilәn
bilik tәsәvvüfi bilikdir. Bununla insanın öz varlığını vә Аllаhı qәl
bәn dәrk etmәsi reallaşdırılmağa çalışılır. Əqli elmdәn başqa sezgi
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vә mәnfi duyğulardan tәmizlәnmiş qәlbә doğan ilhamlara
söykәnәn irfаn, sözlә, kitаblа deyil, zövqlә, Аllаh eşqi ilә, ist
edаdlа, әdәblә vә bir mürşidin yetişdirmәsi ilә әldә edilәn mәnәvi
hisslәri, biliklәri vә halları ifadә edir. İrfani düşüncә vә sistem 
dәrvişlik, sufilik, tәsәvvüf, fәqirlik kimi anlayışlar ilә dә ifadә
edilir. Ümumәn eyni mәnaya gәlsәlәr dә, bu kәlmәlәr istifadә
edildiklәri yerә görә bәzi fәrqli mәnalar da kәsb edirlәr. S. Hüseyn
Nasra görә, bunların eyni mәnada istifadәsini qәbul etmәk gәrәksә
dә, әslindә tәsәvvüf vә irfan İslam әnәnәsindә, sözün әsl mә
nasında әqli (intellektual), lakin kәlam vә fәlsәfә olmayan, yalnız
hәr ikisinin mövzuları ilә dә fәrqli bir perspektivdәn әlaqәdar olan
bir elm mәcmusudur. Müsәlman dünyasında ortaya çıxışından
etibarәn öncә zöhd, sonra tәsәvvüf olaraq adlandırılan bu sistemdә
әvvәllәr әmәli tәrәf, yәni yaşamaq әsas idisә dә, sonralar o, fәlsәfi
bir mahiyyәt almağa başladı. Fәlsәfi tәrәfi ağır gәlәn bu sistem
fars dilinin hakim olduğu bölgәlәrdә irfan vә ya irfaninәzәri sis
tem olaraq adlandırılır.
İrfani mәdәniyyәtin tәşәkkülündәn başlayaraq müsәlman
dünyasının fәrd vә cәmiyyәt hәyatına çox tәsirlәri olmuşdur. Yan
lış olaraq bir qisim qeyriciddi, işsiz, dilәnçilәr şәklindә tәsvir
edilәn vә haradasa hind mistiklәri ilә qarışdırılan sufilik bunların
әksinә fәrdi planda qısaca: yaxşılığın, gözәl әxlaqın, xeyirx
ahlığın, maddimәnәvi tәmizliyin, bәd xislәtlәri tәrk edәrәk gözәl
xislәtlәrlә bәzәnmәyin, elm vә әmәl bütünlüyünә vә dәrin bir
tәfәkkürә sahib olmanın adıdır,  deyә bilәrik. Sufilәrin az bir
qismi xanәgah vә ya tәkyә adlanan mәkanlarda yaşasalar da, ümu
miyyәtlә cәmiyyәt hәyatı içindә yaşayaraq fәhlәdәn tacirә, zabit
dәn şaha qәdәr hәr tәbәqәdәn ola bilәrdi. Xanәgahlar ehtiyac
sahiblәrinin, kasıb vә qәriblәrin sığındığı, yeyib qızındığı imarәtx
analar olmaqla yanaşı eyni zamanda bir ictimai vә mәdәni müәs
sisә, hәtta ariflәr yetişdirәn institutlar idilәr. Bir çox şair, bәstәkar,
alim, sәnәt mütәxәssisi buralarda yetişmişdi. Sufilәr tövrlәri vә
hәyat tәrzlәri ilә cәmiyyәtdә gözәl әxlaqı, yardımlaşmanı, hörmәt
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vә mәhәbbәti tәmsil edәrlәrdi. Onlar mәslәklәrinә görә kimsәyә
pislik etmәz, kimsәni incitmәzlәrdi. Hәtta incidilsәlәr dә incit
mәmәk onların şüarları idi.
Azərbaycanda milli kimlik və
irfan ənənələrinin ilk təzahürləri
Azәrbaycan milli mәdәniyyәtinin meydana gәlmәsinә vә for
malaşmasına tәsir edәn әn әhәmiyyәtli amillәrdәn biri, şübhәsiz
ki, irfantәsәvvüf olmuşdur. Belә ki, hәm xalq, hәm dә yuxarı
tәbәqәnin mәdәniyyәtinә tәsir edәn irfani düşüncә zamanla
özünәmәxsus, ictimai vә mәdәni geniş bir sahә meydana gәtir
mişdir. İnanmaq lazım gәlir ki, Azәrbaycan mәdәniyyәtini, onun
tarixini araşdırmaq vә anlamaq bizә, Azәrbaycan әdәbiyyatını,
fәlsәfәsini, folklorunu, etnoqrafiyasını, tarixini, memarlığını,
musiqisini, incәsәnәtini vә dilini, hәtta psixologiyasını anlama
imkanını, xülasә milli kimliyinin әsasına yiyәlәnmә imkanı
verәcәkdir.
Cәmiyyәtin duyğu, düşüncә vә inanclarını yazdığı әsәrlәrdә
dilә gәtirәrәk millәtin ürәyindә yer tutan vә rәhbәrlәri
mövqeyindә olan şәxslәr, şübhәsiz ki, şairlәr, mütәfәkkirlәr vә
mәnәviyyat öndәrlәri olmuşlar. Yazar, mütәfәkkir vә ya şair
yazdığı әsәrlәrindә, ümumiyyәtlә millәtin başlıca xüsusiyyәtlәrini
әks etdirir. Böyük vә qәdim Azәrbaycan әdәbiyyatı, elәcә dә fәl
sәfәsi tarixәn milli mәdәniyyәti vә milli kimliyi әks etdirәn
möhtәşәm örnәklәrә malikdir. Nizaminin әsәrlәrindә yer alan
әxlaqi dәyәrlәr, Füzulidәki eşqә dair tәsәvvürlәr, Nәsimidәki
coşğu vә hәyәcan, Seyid Yәhyadaki irfan vә tәfәkkür, Sabirdәki
satiranın yandırıcı hәqiqәti Azәrbaycan xalqına doğma olan dәyәr
lәrdir ki, onlar hәr cür şәrtlәr altında belә unudulmamış, bu günә
qәdәr gәlmişdir.
Belәliklә, Azәrbaycan әdәbiyyatını irfani әdәbiyyat vә fәl
sәfәdәn ayırmaq mümkün deyil. Bәzilәrinin adlarını çәkdiyimiz
şair vә mütәfәkkirlәrin әsәrlәrindә zәngin irfani mәna vә onların
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ifadәçilәri olan sıx terminologiya tәbәqәsi vardır ki, bunları irfani
fәlsәfәni anlamadan başa düşmәk olmaz. Eşq, canan, mey, mәst,
saqi, meyxana, pir, vәhdәt, mәşuq, haqq, hәqiqәt, tәriqәt, mәrifәt,
zühd vә s. kimi anlayışların hәqiqi mәnaları ancaq tәsәvvüflә bir
likdә yozulub başa düşülә bilәr. İrfani terminologiya vә mәna
Azәrbaycan xalqının hәyatına, inancına, dәyәrlәrinә, hәyat şәk
linә tәsir etmiş, mәnası müәyyәn dәrәcәdә dәyişsә vә ya un
udulsa da lәfzi günümüzә qәdәr daşınmışdır. Azәrbaycanda
yaşayan şәxs vә yer adlarında bunları görmәk mümkündür.
Zahid, Arif, Kamil, Vәli, Mәrifәt kimi şәxs adlarının; pir, övliya,
xanәgah, şeyx, tәkyә sözlәri keçәn yer adlarının tәsәvvüflә
әlaqәsi şübhәsizdir. Azәrbaycan tarixindә yaşamış sufilәrin
böyük әksәriyyәtinin adları unudulsa da, demәk olar ki, hәr yerdә
mövcud olan vә ümumiyyәtlә “pir” olaraq adlandırılan bu ziyarәt
yerlәri, qәbir vә türbәlәr qorunmuş, xalq tәrәfindәn ehtiramla zi
yarәt edilmәyә davam edilmişdir. Əslindә bu mәkanlar bölgәnin
tәsәvvüfi baxımdan çox zәngin vә dәrin keçmişindәn xәbәr ver
mәkdәdir.
Azәrbaycan VII әsrdә müsәlman әrәblәr tәrәfindәn sülh yolu
ilә fәth edildikdәn sonra müsәlmanlarla tәmas yaradılmış oldu.
Hicri/miladi 18/639ci ildә başlayan bu әlaqәlәr sülh şәraitindә
cәrәyan etmәsinin tәsiri ilә – Bәlazurinin verdiyi mәlumatlara
әsasәn  Hz.Əlinin (ә) xilafәti (3040/752762) zamanında xalqın
әksәriyyәti müsәlmanlığı qәbul etmişdi.
Deyilә bilәr ki, bölgәdә tәsәvvüfün toxumları hәlә bu ilk fәth
lәr әsnasında әkilmişdir. Çünki tәsәvvüfi baxımdan simvolik bir
şәxsiyyәt olan vә sufilәrin xüsusi hörmәt göstәrdiklәri Veysәl
Qәrani, bәzi tarixi qaynaqlara görә, o sәfәrlәrin birindә Azәrbay
cana gәlmiş vә burada vәfat etmişdir. Bu mәlumatı tәsdiqlәyәn
xüsus isә hәlә dә Azәrbaycanın Ağdaş şәhәrinә bağlı Xınalıqlı
kәndi yaxınındakı qәdim qәbristanlıqda Veysәl Qәraniyә aid
olduğu iddia edilәn vә xalq arasında “Üveys Baba” kimi tanınan,
çox köhnә bir qәbrin olmasıdır. Veysәl Qәraniyә aid mәqam
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qәbirlәr bir çox yerdә vardır.
Ancaq Azәrbaycan ilә әlaqәli rәvayәtlә bu mәkanın varlığını
birlәşdirsәk, ciddi bir vәziyyәt meydana gәlir. Bundan әlavә, xalq
arasında qәdimdәn bәri bura bilinmәkdә vә ziyarәt edilmәkdәdir.
Bu әtrafda meydana gәlәn tarixi qәbiristanlığın da bu sәbәbdәn
meydana gәldiyini tәxmin etmәk çәtin deyil. Çünki İslami
mәdәniyyәtdә, övliya qәbirlәrinin әtrafı hәr tәbәqәdәn olan insan
ların hüsnrәğbәt bәslәdiyi yerlәr olmuş vә buralar zaman
içәrisindә qәbristana çevrilmişdir.
Hәzrәt Peyğәmbәrin (s) hәyat tәrzini әn yaxşı şәkildә anlayıb
tәtbiq edәn Hәzrәt Əli (ә) әfәndimizlә birlikdә başlayan zahid
sәhabә vә tabein tәrәfindәn tәmsil edilәn tәsәvvüfi tәfәkkürün ilk
150 illik dövrünә “Zöhd dövrü” deyilir. Bundan sonra “Tәsәvvüfi
dövr” başlayır ki, bu dövr IXXI әsrlәri ehtiva edәn bir müddәtdir.
XII әsrdә tәsәvvüfi düşüncә “Tәriqәtlәr” adı altında müstәqil
mәktәblәr halında müәssisәlәşmәyә başlayır. Bu әsrdә müәs
sisәlәr halında mәktәblәşәn tәsәvvüfi hәrәkәtin “Tәriqәtlәr dövrü”
başlayır. Əsl mәnası ilә tәsәvvüfün Azәrbaycan sahәsindә yayıl
mağa başlaması IXX әsrlәrdә olmuş, bu әsrlәrdә tәktәk sufilәr
tәrәfindәn daha çox Cәnubi Azәrbaycanda tәmsil edilәn sufilik
getdikcә güclәnmiş vә XIIXV әsrlәrdә qurulan tәriqәtlәrlә
әhәmiyyәtli bir irfani mәrkәzә çevrilmişdir. Bu dövrdә yetişәn su
filәr arasında tәsәvvüf klassiklәrindә adı vә mәnqibәlәri yer alan
Sührәverdli, Urmiyalı, Zәncanlı, Ərdәbilli, Tәbrizli, Bәrdәli vә
Şirvanlı böyük sufilәrә rast gәlmәk olar. Hәmçinin bu dövrlәrdә
tәşәkkül edәn Sührәverdiyyә, Əbhәriyyә, Zahidiyyә, Xәlvәtiyyә,
Sәfәviyyә vә Xәlvәtiliyin qolları Rövşәniyyә vә Gülşәniyyә
tәriqәtlәri bu coğrafiyanın bağrından çıxan vә Türkİslam
dünyasında geniş yayılan irfani mәdәniyyәt ocaqları olmuşlar.
Bunlarla bәrabәr Yәsәvilik vә Nәqşibәndilik dә bölgәdә yayılma
imkanı tapmış, elәcә dә geniş tәsirә malik olmuş Hürufilik, Əxilik
vә Qızılbaşlıq kimi mistik cәrәyanlar da Azәrbaycandan İslam
alәminә yayılmışlar.
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Azərbaycanda sufi təriqətlər
Əvvәla, öyrәnilmәsi vacib mәsәlәlәrdәn biri olan mistiksufi
cәrәyanlarını anlaya bilmәk üçün onların sistemlәrinin vә tarixi
keçmişlәrinin mütlәq araşdırılması lazımdır. Tәsәvvüf tarixini
araşdırdığımız zaman tәriqәtlәrin hamısının eyni keçmişә vә eyni
amal vә ideologiyaya sahib olmadığını görürük. Qurulduqdan
sonra әsrlәrcә davam edәn sufi mәktәblәrinin bir qismi әnәnәvi
quruluşunu mühafizә edәrkәn bir qisminin zaman içәrisindә
inanc, sistem vә hәdәflәr baxımından böyük dәyişmәlәrә mәruz
qaldığı, hәtta sufilikdәn tamamilә çıxaraq siyasi bir mahiyyәtә
çevrildiyi dә görülmәkdәdir. Bununla yanaşı siyasiideoloji
mәqsәdlәrlә ortaya çıxan, görünüş etibarilә sufiliyә bәnzәyәn
tәsәvvüf tәrzini, dilini vә sistemini istifadә edәn, ancaq tәsәvvüfün
mәna vә mahiyyәtindәn uzaq olan cәrәyanlar da vardır. Mistik
cәrәyanlar deyә bilәcәyimiz bu hәrәkәtlәrin bir qismi geridә bu
raxdığı çox qiymәtli әdәbi mәhsul etibarilә tәsәvvüf әdәbiyyatı
içәrisindә qiymәtlәndirilsә dә sistem vә mәzmun etibarilә
tәsәvvüfi әnәnә içәrisindә dәyәrlәndirilmişdir. Bu strukturların
hamısından nümunәlәr tapa bilәcәyimiz Azәrbaycan mәdәniyyәt
tarixinin çox zәngin vә rәngarәng bir quruluş meydana gәtirdiyini
söylәyә bilәrik.
Bu sufi vә mistik sistemlәr içәrisindә varlığını vә tәsirlәrini
günümüzә qәdәr davam etdirәn, hәtta Türk vә İslam tarixi,
mәdәniyyәti, ictimai hәyatı vә inanc sistemi üzәrindә dәrin tәsir
lәri olan cәrәyanlar vardır. Üzәrindә çox geniş elmi araşdırmaların
aparılması lazım olan bu sistemlәrdәn bәzilәri haqqında xülasә
şәkilli mәlumatlar vermәklә mövzunun ikinci qisminә  böyük su
filәrin Azәrbaycan milli kimliyinin tәşәkkülündә vә mәnәvi
mәdәni dünyasında roluna qısaca tәmas etmәyә çalışacağıq.
Azәrbaycan sufiliyinin tarixi formalaşma prosesinә tәsir edәn
әn böyük sufi Əbunnәcib Sührәverdi olmuşdur. Onun mәk
tәbindәn yetişәn vә sonrakı dövrlәrdә davam edәn sufilәrin qur
duğu tәriqәtlәr Azәrbaycan sufiliyinin ana xәttini tәşkil edirlәr.
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Bu xәtdәn gәlәn sufiliyin inkişaf vә yayılma sәhifәlәrini tәqib
etmәk üçün nümayәndәlәrini mәnәn birbirinә bağlayan silsilә
namәlәrinә baxmağımız lazımdır. Bu mәnәvi zәncirin ilk halqası
olaraq müәyyәnlәşdirә bilәcәyimiz әn әhәmiyyәtli mәrhәlә,
Hәzrәt Peyğәmbәrdәn (s) Şeyx Əbunnәcib Əbdülqahir
Sührәverdiyә qәdәr olan hissәdir. Tәriqәtin mәnәvi bir hәyat tәrzi
vә tәfәkkür anlayışı olaraq ilk tәşәkkülә qәdәm qoyması bu
mәrhәlәdәn etibarәn başlayır. Hәzrәt Əlidәn (ә) davam edәrәk
Hәsәn Bәsri (v.110/729) vasitәsi ilә Şeyx Əbunnәcibә çatan bu
müddәt tәxminәn beş әsr davam etmişdir. Bundan әlavә
Xәlvәtiliyә qәdәr uzanan tәxminәn dörd әsrlik tarixi müddәtdә,
tәsәvvüfi hәrәkәtlәr bölgәdә geniş şәkildә yayılmış vә burada yeni
tәriqәtlәrin doğulmasına sәbәb olmuşdur. Sührәverdli Şeyx Əb
dülqahir vә onun müridlәri tәrәfindәn qurulan Sührәverdiyyә ilә
Əbhәriyyә tәriqәtlәri iki әsr sonra Şirvanda qurulacaq olan Za
hidiyyә, Xәlvәtiyyә vә Sәfәviyyә tәriqәtlәrinә bünövrә olmuşdur.
Qütbәddin Əbhәri tәrәfindәn qurulan Əbhәriyyә tәriqәti
ondan sonra Rüknüddin Sincasi ilә Azәrbaycanda yayılmağa
davam edir. Bu şeyxin yetişdirdiyi sufilәr arasında Şәms Tәbrizi,
Şihabuddin Sührәverdi (Mәqtul) vә Əvhәdüddin Kirmani kimi
çox әhәmiyyәtli şeyxlәr vardır. Bu şeyx Güney Azәrbaycanlı olub
Bağdadda elm tәhsil etmiş, öz dövründә çox izzәt vә hörmәtә nail
olmuşdur. “KәlimatıCamiulәsrar” vә “NәsayihiCamiulәnvar”
adlı iki risalә yazan Şeyx Rüknüddin 628/123031ci ildә vәfat
etmişdir. Əbhәriyyә tәriqәti Sincasinin müridi Şihabuddin Mah
mud Tәbrizi vә ondan sonra da Seyid Cәmalüddin Tәbrizi ilә
Azәrbaycanda yayılmağa davam edir. Şeyx Cәmalәddin Misirdә
oxuduqdan sonra Tәbrizdә Şeyx Şihabüddindәn tәsәvvüf tәhsili
almış, daha sonra Azәrbaycanın Lәnkәran vә Astara şәhәrlәri
arasında olan Pensәrә gәlәrәk buradakı tәkkәsindә irşad fәaliyyәti
ilә mәşğul olmuşdur. Şeyx Cәmalәddin 760/135859cu ildә yüz
iyirmi yaşında vәfat etdi. Qәbri bu kәnddә hәlә dә mövcud olub,
ziyarәtgahdır.
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Cәmalәddin Tәbrizi Əbhәriyyә vә Xәlvәtiyyә tәriqәtinin Şir
van vә Qafqazda yayılmasında körpü rolu oynamışdır. Onun
yetişdirdiyi xәlifәlәrindәn әn mәşhuru, eyni zamanda postnişini
olan Şeyx İbrahim Zahid Gilani 615/1218ci ildә Azәrbaycanın
Lәnkәrana bağlı Siyavәrud kәndindә doğulmuşdur. Bir müddәt
Şirazda, Şeyx Sәdi Şirazinin yanında qalaraq ondan dәrs almışdır.
Daha sonra Sәdinin tövsiyәsi ilә Pensәrә gәlәrәk Seyid Cәmalәd
dinә intisab etmişdir. Burada mücahidә vә riyazәtlә qırxdan çox
әrbәin çıxararaq seyrisülukunu tamamlayır. Gündüzlәri oruc
tutar, oruclu olaraq tarlasında çalışar, gecәlәri dә yatmayıb
ibadәtlә vә nәfsini hesaba çәkmәklә keçirirmiş. Ucu dәmirli
әsasını çәnәsinin altına söykәyәrәk oyanıq qalmağa çalışarmış.
İldә iki dәfә әrbәinә girib on beş gündә bir, beş dirhәm arpa un
undan hazırlanmış bulamacla iftar edәrmiş. Bu minvalla iyirmi il
davam etmiş, seyrisülukunu tamamladıqdan sonra şeyxinin әmri
ilә Lәnkәranın bugünkü adı ilә Şıxakәran kәndinә gәlmiş vә bu
rada inşa etdirdiyi xanәgahında uzun müddәt yaşayaraq bir çox
mürid yetişdirmişdir. Burada 700/1300cü ildә vәfat etmişdir.
İbrahim Zahidin yolunu davam etdirәn bir çox xәlifәsi vә dәrvişi
olmuşdur. Bunlardan Əxi Mәhәmmәd vә Sәfiyyәddin Ərdәbili
qol başı olan sufilәrdir. Xәlvәtiliyin ilk qurucu piri Şirvanlı Ömәr
Xәlvәti dә Azәrbaycan sahәsindә yetişmiş, bu irfan mәktәbinә
adını vermiş böyük sufilәrdәndir.
Azәrbaycan irfanının qurucularından әn önәmlisi, şübhәsiz
Seyid Yәhya Şirvani, әn böyük mәktәbi isә Xәlvәtilikdir.
Xәlvәtiyyә tәriqәtinin ikinci piri olan Yәhya Şirvani bu mәktәbin
formalaşmasında vә yayılmasında böyük pay sahibi şair,
mütәfәkkir vә mürşiddir. Tәdqiqatçıların qeyd etdiyi kimi o,
gәtirdiyi yeni әsaslar ilә Xәlvәtiliyin müstәqil bir mәktәb halına
gәlmәsinә vә yayılmasına vәsilә olmuşdur.
Seyid Yәhya Şirvani XIV әsrin sonlarında Şamaxıda dünyaya
gәlmişdir. Soyu Musa Kazıma (ә) söykәnәn pirin әcdadı nәqiblәr
sülalәsindәndir. Atası Seyid Bәhaәddin Şirvanşahlar dövlәtinin
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nәqibülәşrafı idi. Yәhya Şirvani uşaqlıq vә gәnclik çağlarında
fiziki vә әxlaqi baxımdan üstün cәhәtlәrә sahib bir insan kimi
әtrafda tanınmışdı.
Şamaxı mәdrәsәlәrindә dini elmlәr keçәn Yәhya, eyni za
manda, güclü tәsirә malik mürşidi Şeyx Sәdrәddinin tәkkәsinә
davam edir, burada tәsәvvüfi biliklәri vә sufi tәrbiyәsi alaraq
kamil bir mürşid olaraq yetişir. Şeyxi Sәdrәddin ölümündәn az
әvvәl onu yerinә postnişin tәyin etsә dә, yaşlı müridlәr gәnc ol
masını bәhanә edәrәk etiraz edәrlәr vә posta başqası oturar. Belә
olduqda Şamaxını tәrk etmәk qәrarına gәlir. Bu әsnada Şirvanşah
Xәlilullah xan hakimiyyәtdә idi vә Bakı Şirvanşahların müvәqqәti
paytaxtı idi. Tәkkәdәki hadisәlәri yaxından tәqib edәn Şirvanşah
Xәlilullah onu Bakıya dәvәt edir. Seyid Yәhya tәxminәn 1420ci
illәrdә Bakıya gәlir vә Xәlilullah xanın dәstәyi ilә Xәlvәtiliyin
xanәgahını burada, Şirvanşahın sarayı yanında tәsis edir. Qay
naqlar adil bir idarәçi olan Xәlilullah xanın ona böyük hörmәt vә
yardım göstәrdiyini qeyd edirlәr. Aralarındakı sәmimi münasi
bәtin dәrәcәsini göstәrәn әlamәtlәrdәn biri dә Bakuvinin “Kәşfül
Qülub” әsәrini Xәlilullah xana ithaf etmәsidir. Seyidin dәrgahı
әtrafında onun tәrәfindәn tikilәn mәscid, türbә vә digәr abidәlәr
dә bu yaxın әlaqәni aydın şәkildә göstәrmәkdәdir.
Seyid Yәhya Bakıda sufi görüşlәrini tәbliğ etmәyә başlayır.
Onun tәlimi qısa müddәt әrzindә әtraf mühitin diqqәtini çәkir,
elmi vә mәnәvi şәxsiyyәti ilә Bakıdakı xanәgahı bir cazibә
mәrkәzi halına gәlir. Minlәrcә insan çox uzaqlardan Bakıya gәlib
ondan irfan tәlimini, mәnәvi elmlәrin sirlәrini öyrәnir. Seyid
Yәhyanın hәyatı bütünlüklә tәsәvvüfi zöhd vә mücahidә içindә
keçmişdir. O, çox isti aylarda azuqәsiz vә susuz olaraq sәhralara
çıxar, oralarda günlәrlә qalaraq, ibadәtlә vә tәfәkkürlә mәşğul
olardı. Xәlvәtә girmәk, tәnha bir yerdә qalmaq vә ibadәt etmәk
onun dәyişmәz adәtlәrindәn idi. Belә ki, o qidalanmasını on beş
gündә bir iftar edәcәk sәviyyәyә endirmişdir. Ömrünün sonlarında
dünya işlәrindәn tamamilә uzaqlaşmış, hәtta vәfatından әvvәlki
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son altı ayda heç bir şey yemәdiyi rәvayәt edilmişdir. Ömrü
cәmiyyәtә faydalı insan yetişdirmәk vә hәqiqәtә tәrcüman olacaq
әsәrlәr yazmaqla keçәn Seyid Yәhya 869/1466cı ildә Bakıda
vәfat etmişdir. Qәbri Bakıda Şirvanşahlar sarayının hәyәtindәki
dәrgahının bitişiyindә olub günümüzә qәdәr sağlam gәlә
bilmişdir.
Seyid Yәhya yaşadığı dövrün gerçәklәrindәn uzaq, xurafәlәrә
boğulmuş, işsizliyi özünә peşә etmiş, boynuna kәşkül asıb dilәnçi
lik edәn, cadugәrliklә mәşğul olan, batini inanclarla ağıl vә mәn
tiqdәn uzaq hәrәkәtlәr edәn, elmi vә ağlı tәhqir edәn mistik
anlayışı qәbul etmәdiyi kimi hissiz, eşqsiz bir zahid dә deyildir.
O, coşğun vә dinamik bir ruh halına, eşq vә cәzbәyә sahib olmaqla
yanaşı dinidünyәvi elmlәri bilәn mütәfәkkir bir alimdir. İslam
tövhid anlayışının әn inkişaf etmiş şәkli olan, Allahdan başqa
bütün varlıqları hәqiqәtdә var olmayan kölgәlәr qәbul edәn
vәhdәtivücud anlayışına sahib olmaqla bәrabәr insanı tanrılaşdır
maq, hәr şeyi tanrı kimi qәbul etmәk ifratından uzaqdır. “Şәfaül
Əsrar” әsәrindә müridlәrini bunlardan çәkindirmiş, elmi әsaslara
bağlı, qәlbi hәyat ilә yanaşı cәmiyyәt içindә dә düzgün hәyat
yaşayan, ifratlardan uzaq, ibadәtlәrini sәmimiyyәtlә yerinә yetirәn
vә davamlı özünü inkişaf etdirәn intellektual bir tәsәvvüf anlayışı
meydana gәtirmişdir. Şirvanşah ilә yaxın münasibәtini dәyәr
lәndirәrәk ona daima әdalәti tövsiyә etmişdir. O, toplumun hәr
tәbәqәsindәn insanlara doğruluğu, halaldan qazanmağı, halal
yemәyi, çalışqan olmağı, heç kimә yük olmamağı, elm sahibi ol
mağı, kömәk etmәyi, hәr cür pisliklәrdәn uzaq durmağı, insanlar
arasında mәhәbbәti, hörmәti, birbirini xoş görmәyi, tolerantlığı
tövsiyә edir. Zülmü, tәnbәlliyi, paxıllığı, eqoistliyi, qәddarlığı,
cahilliyi, cinayәtkarlığı, haqsızlığı, dözümsüzlüyü, hörmәtsizliyi
qınayır. Xüsusilә, elmindәn öz mәnafeyi uğrunda suiistifadә edәn
alimlәri tәnqid edir, “alimin zillәti alәmin zillәtidir”, deyәrәk izzәt
vә qәnaәtlә yaşamağı tövsiyә edir.
Əsәrlәri onun yüksәk bir elmi vә әdәbi sәviyyәyә sahib
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olduğunu göstәrir. O, “Bu fәqir, bir çox kimsәdәn soruşub, bir çox
kitablar oxudum”,  deyә ifadә etdiyi kimi, çox oxuyub araşdıran,
dәrin tәfәkkür sahibi bir alimdir. Buna görә dә onun Bakıdakı
xanәgahı, eyni zamanda, bir elm, sәnәt vә әdәbiyyat akademiyası
olmuş, Yusuf Müsküri, Ömәr Rövşәni, H.Qaramani, B.Ərzincani
kimi alim vә әdib şәxsiyyәtlәr Bakıda onun xanәgahında
yetişmişlәr.
Seyid Yәhyanın yetişdirdiyi kamil mürşidlәr Azәrbaycanda
daha çox Şamaxı, QubaXaçmaz, Gәncә, BәrdәQarabağ vә
Tәbriz tәrәflәrindә tәriqәti yaymışlardır. Bunlardan Dәdә Ömәr
Rövşәni Qarabağda olduğu әsnada Uzun Hәsәnin dәvәt ilә
Tәbrizә gedәrәk Sәlcuq xatunun inşa etdirdiyi dәrgaha yer
lәşmişdir. Xәlvәtiyyәnin Rövşәniyyә qolunu quraraq daha son
ralar bu şöbәni Qahirәdә davam etdirәcәk olan sufi şair İbrahim
Gülşәni, Şeyx Dәmirdaş, Şahin Xәlvәti, Hәsәn Bayatı Mahmu
doğlu kimi azәrbaycanlı böyük şәxsiyyәtlәri burada
yetişdirmişdir. Rövşәniyyә qolundan Gülşәniyyә vә Dәmir
daşiyyә qolları çıxmışdır. Yusuf Müskürinin XaçmazŞıxlardakı
fәaliyyәtlәri nәticәsindә bu qol öncә Azәrbaycanda, sonra isә
Anadolu vә digәr yerlәrdә yayılmışdır.
Bakuvinin mәktәbi XV әsrin ikinci yarısından etibarәn
yetişdirdiyi sufi mürşidlәr tәrәfindәn Şirvan xaricindә Osmanlı,
Ağqoyunlu vә Mәmlük cәmiyyәtlәri vә idari çevrәlәrdә böyük
hüsnürәğbәt görmüşdür. XVI әsrdәn etibarәn Seyid Yәhya әdәbi
fәlsәfi mәktәbinin tәsirlәri bütün İslam dünyasına yayılmış, yeni
mәktәblәrin yaranmasına sәbәb olmuşdur. Yәhya Bakuvi türk,
әrәb, fars dillәrindә nәzm vә nәsr olaraq iyirmiyә yaxın әsәr
yazmış irfani görüşlәrini әsәrlәrindә açıqlamışdır.
Seyid Yәhya Bakuvinin fikirlәrinin qaynağı Quran vә hәdis
lәrdәn ibarәt әsas İslam mәnbәlәri ilә yanaşı klassik elmi vә irfani
әnәnәlәrin nümayәndәlәri olmuşdur. Onun fikirlәri dünyanın hәr
yerinә yayılmış xüsusi bir irfani әdәbifәlsәfi mәktәbin
tәşәkkülünә sәbәb olmuşdur. “Xәlvәtilik” adlanan bu mәktәbin
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davamçıları hәlә dә onun tәrtib etdiyi duaları oxumaqda, üsul vә
fikirlәri tәqib etmәkdәdirlәr.
Seyid Yәhya Bakuvi әsәrlәrindә irfani mәsәlәlәrin geniş
izahlarını verir. O tәsәvvüf vә sufi sözlәrini şәrh edәrkәn
tәsәvvüfün “Allahın әxlaqı ilә әxlaqlanmaq” olduğunu söylәyir
vә bu sözü açıqlayaraq deyir: “Tәsәvvüf, insanın özünü hәr cür
pis xüsusiyyәtdәn tәmizlәmәsi vә özündә ali әxlaqı bәrqәrar et
mәsi istiqamәtindә davamlı mücahidә (çalışmaq) vә müraqәbә
(özünü kontrol) etmәsidir”.
Tәsәvvüfün әsas mәsәlәlәrindәn olan mәhәbbәt, әvvәla,
Allah sevgisi, sonra isә başda insan olmaq üzrә onun yaratdıqları
nadır. Mәhәbbәt mәkanı olan könlün yenә irfan әnәnәsinә görә
könül Kәbә ilә bәrabәr tutulmuş, könül yıxmaq Kәbә yıxmaqdan
daha yanlış qәbul edilmişdir. Seyid Yәhya mәhәbbәtin mәkanı
olan könlün әhәmiyyәtinә bu sözlәrlә diqqәt çәkәr:
Ey əzizim könülə diqqət et ki,
Hər nəyi ararsan küldə deyil, könüldədir.
Könül Kəbəsini təvaf et, əgər könlün var isə,
Könlün məna Kəbəsidir nəyi gözlərsən.
Haqq sənə şəklə təvaf etməyi ondan dolayı buyurdu,
Ta ki onun vasitəsilə bir könül əldə edəsən.
“Yetmiş iki millәtә bir baxmayan bizdәn deyildir” anlayışına
sahib olan sufilәr insanlar vә mәdәniyyәtlәr arası tolerantlığın
hәqiqi tәmsilçilәri qәbul edilmәlidirlәr. Seyid Yәhyanın
yetişdirdiyi ariflәrdәn Dәdә Ömәr Rövşәni Divanında tәsәvvüfün
uzun bir tәrifini verәrkәn bir yerdә bu xüsusu önә çıxararaq bun
ları söylәyir:
Тəsəvvüf külli kеçmədir özündən,
Dəxi inciməməkdir еl sözündən.
Тəsəvvüf Hаqq yоlundаn çıxmаmаqdır,
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Тəsəvvüf kimsə könlün yıxmаmаqdır.
Тəsəvvüf xəlq ilə xülqihəsəndir,
Bu söz əhli Hüsеyn ilə Həsəndir.
Тəsəvvüf аz uyuyub, аz yеməkdir,
Haqqın əsmаsını çоxçоx dеməkdir.
Bulаndırmа, bulаnmа sufi isən,
Cəfаvü cövr qılmа müfi (vəfalı) isən.
Seyid Yәhya Bakuvinin fikirlәrindә fütüvvәt anlayışı mühüm
yer tutur. Bilindiyi kimi, fütüvvәt Hәzrәt Peyğәmbәrin (s) Hәzrәt
Əli (ә) vasitәsilә gәnclәrә tәlqin etdiyi bir anlayışdır ki, igidlik,
fәdakarlıq, insanlıq, comәrdlik, insanların dәrdlәri ilә dәrdlәnmәk
vә onlara qarşılıqsız kömәk etmәk, cәmiyyәt nizamını qoruyub
saxlamaq mәnalarına gәlir. Hәzrәt Peyğәmbәrin (s) “Əli kimi igid,
zülfüqar kimi qılınc yoxdur” sözü ilә mәnalanan bu anlayış orta
әsrlәrdә Əxilik tәşkilatını ortaya çıxarmışdır. Seyid Yәhya “Şәfa
әlƏsrar”da fütüvvәt mәsәlәsindә nümunә olaraq Hәzrәt Əlini
göstәrәrәk fütüvvәtin әsaslarını belә açıqlayır: Namusu hifz
etmәk, sәbirli olmaq, doğruluq, hәya, әdalәt, Allaha yaxınlıq,
comәrdlik, şücaәt, gözәl axlaq.
Xülasә olaraq, ƏbunNәcib Sührәverdidәn Yәhya Şirvaniyә
vә onun müridi Dәdә Ömәr Rövşәniyә qәdәr Azәrbaycanda
yetişәn vә dünyaya insan sevgisi, tolerantlıq vә xoşgörü anlayışı
tәbliğ edәn irfani tәfәkkürün milli mәdәniyyәtimizә vә kimliy
imizә mühüm tәsirlәri olmuşdur. Böyük şәxsiyyәtlәrin vә fikir
lәrin doğulduğu yer olan Azәrbaycanda irfani tәfәkkürün
tәmsilçilәrindәn Seyid Yәhya Şirvani XV әsrdә yaşamış vә ardın
dan çoxlu әsәrlәr vә bir mәktәb buraxaraq 550 il әvvәl dünyadan
köçmüşdür. Dinindәn, milliyyәtindәn asılı olmayaraq insanlara
mәhәbbәti, sülhü, xeyirxahlığı, yardımlaşmağı tövsiyә edәn hәr
bir mesaja insanlığın ehtiyacı vardır. Milli kimliyimizin
mühafizәsi vә inkişaf etdirilmәsindә bu xüsusiyyәtlәrin diqqәtә
alınması olduqca vacib bir mәsәlә olaraq qarşıda durmaqdadır.
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Azәrbaycanda doğan
500 illik işıq – ƏXİLİK
Vüqar Zifәroğlu*
Türk Fütüvvәt tәşkilatı – Əxilik  müsәlman türk millәtinin
sosialmәdәni vә sosialiqtisadi hәyatının şәkillәnmәsindә, Türk
İslam vәhdәti ilә milli kimliyinin formalaşmasında son dәrәcә
әhәmiyyәtli rol oynamış bir tәşkilatın adıdır. Anadolu Sәlcuqlu
larının hakimiyyәti zamanı dövrün sosialmәdәni vә sosialiqtisadi
şәrtlәri altında formalaşmışdır. Hәqiqi mәna vә dәrin anlamını
mütәsәvvüflәrin (sufilәrin) tәsiri altında qazanan fütüvvәtçiliklә
qәdim Türk mәdәniyyәti dәyәrlәrinin sintezi, tәşkilatın xarakterinin
şәkillәnmәsindә tәsirli olub. Tәqribәn 500 il bu tәşkilat türk millә
tinin Ön Asiya vә qismәn dә Yaxın Şәrqdә sosial, iqtisadi, dini,
әxlaqi, mәdәni vә siyasi hәyatında vacib funksiyaları yerinә yetirib.
Fütüvvət anlayışı
Tәmәldә Qurana vә Hәzrәt Peyğәmbәrin (s) sünnәsinә
әsaslanan prinsiplәriylә İslami anlayışa birbaşa bağlı olan Əxilik
tәşkilatının qurulmasında, fütüvvәt mәfhumunun büyük
әhәmiyyәti var. İslamın ilk әsrindәn etibarәn görünmәyә başlanan
fütüvvәt tәşkilatları içindә IX әsrdәn etibarәn sәnәtkar birliklәri
ortaya çıxdı.
* Bakı Dövlәt Universitetinin Jurnalistika fakültәsinin
dosenti, “Oğuz” Müstәqil Araşdırmaçılar Qrupunun sәdri,
filologiya üzrә fәlsәfә doktoru
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Əxiliyin yayılma arealı vә onun ideya әsaslarının formalaş
ması ilә bağlı әxi araşdırıcıları arasında müxtәlif fikirlәr mövcud
dur. Bu fikirlәrdәn biri әxiliyin türk "akılıq" vә "alp" әnәnәsinin,
Ərәb vә İran fütüvvәt idealıyla İslamın bir sintez halında bir
lәşmәsi nәticәsindә yarandığının irәli sürülmәsi ilә bağlıdır*. Digәr
bir fikir Əxiliyin fütüvvәtin “bir uzantısı” vә onun yeni, daha
mükәmmәl vә tәkmillәşdirilmiş bir forması olması ilә bağlı olan
fikirlәrdir**. Bәzi tәdqiqatçılar isә әxiliyi “Türk hadisәsi”, “Türk
fütüvvәt hәrәkatı”, “...daha çox türklәşmiş bir qurum” kimi dәyәr
lәndirirdilәr (5, s. 174).
Türklәr mәhz İslamı qәbul etmәlәrindәn sonra fütüvvәt
ideyasını mәnimsәyib özlәrinә xas igidlik, comәrdlik vә qәhrә
manlıq vәsflәri ilә süslәyәrәk Əxiliyin formalaşmasına vә İslam
dünyasında 500 il önәmli rol oynamasına sәbәb oldular.
İslam alәmindәki fütüvvәtçilik әnәnәsini, insani vә әxlaqi
üstün mәziyyәtlәri ifadә etmәsi mәnasında İslamdan әvvәlki dövr
lәrә qәdәr götürmәk mümkündür. Lakin fütüvvәtçilik gerçәk mәna
dәrinliyini İslam dininin ortaya çıxmasından sonra vә xüsusilә dә
sufilәrin әmәyi ilә qazanıb. Belә ki, fütüvvәtçilik İslam alәmindәki
igidlik vә qәhrәmanlıq ülküsünün adı olarkәn, bu ülkünü şәxsindә
tәmsil eden kişiyә “fәta” deyilib. Mәşhur tәsәvvüfçülәrdәn vә ilk
fütüvvәtnamәlәrdәn birinin müәllifi olan Əbu Əbdurrәhman әs
Sülәmi “Kitabulfütüvvәt" adlı risalәsindә fütüvvәti belә dәyәr
* (M.Saffet Sarıkaya, “Alevilik ve Bektaşiliğin Ahilikle İlişkisiFütüvvetnâmelere
Göre”, İslâmiyât, VI/3(2003, s. 93); M. Bayram, Ahî Evren ve Ahî Teşkilâtının
Kuruluşu, Konya 1991, s. 363364; Anzavur Demirpolat, Gürsoy Akça. Ahilik ve
Türk sosyokültürel hayatina katkilari. Türkiyat Araştırmaları Dergisi 15. Sayi
Güz 2004, s.59; Galip Demir, Osmanlı Devletinin Kuruluşu ve Ahilik, Ahi
Kültürünü Araştırma ve Eğitim Vakfı Yayınları, İstanbul 2000, s. 321).
** (Tezcan M. (1999). Ahilik Çerçevesinde Oluşan Türk Kültürünün Temel
Taşları, II. Uluslararası Ahilik Kültürü Sempozyumu Bildirileri, Kırşehir 1999,
s. 287; Çağatay Neşet. “FutuvvetAhi Müessesesinin Menşei Meselesi”, AÜ.,
İlahiyat Fakültesi Dergisi, Ankara 1952, C.1, Sayı: 1, s. 59 Çağatay, Neşet, Bir
Türk Kurumu Olan Ahilik, AÜ. İlâhiyat Fakültesi Yay., Ankara 1974, s. 2835).
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lәndirirdi: "Mәlamәti şeyxlәrindәn bәzilәri dә, sizcә fütüvvәt
mövqeyini kim qazanar, fәta adına kim haqq edәr deyә soruşulunca
deyәrlәr ki, Allah hamısına rәhmәt etsin, kimdә Nuhun sәbatı,
İbrahimin vüqarı, İsmayılın doğruluğu, Musanın ixlası, Əyyubun
sәbri, Davudun ağlayışı, Mәhәmmәdin comәrdliyi varsa, yenә
kimdә Əbu Bәkrin canıyananlığı, Ömәrin qeyrәti, Osmanın utan
caqlığı, Əlinin elmi varsa, sonra bütün bunlarla bәrabәr nәfsini
boğar, öz eyiblәrini görә bilirsә, o, fütüvvәt sahibidir”.
Cüneyd Bağdadi (ö. 297/909) isә deyirdi ki, “Fütüvvәt, çәtin
liyin öhdәsindәn gәlmәk, malından, pulundan pay vermәyi bacar
maq, hәr bir şeydәn ötrü şikayәt etmәmәk, zәngin vә ya yoxsul
kim istәsә geri çevirmәmәk, haramlardan qaçınmaqdır” (5, s. 175
176).
Fәthlәrin dә tәsiri ilә VIII әsrdәn etibarәn İslam dünyasında
böyük sosial vә siyasi sarsıntılar yaşanırdı. Bu durum, özәlliklә
mәrkәzi hakimiyyәtin nәzarәtindәn kәnarda qalan vә onların
idarәçiliyinә müxalif olan yerlәrdә vә bölgәlәrdә özlәrini fütüvvәt
әhli olaraq tәqdim edәn bir sıra tәşkilatların ortaya çıxması ilә
nәticәlәndi. Bu dönәmdә sufilәr öz düşüncәlәrini sistemlәşdirәrәk
yeni fütüvvәt anlayışını ortaya qoydular. Bu anlayışın qәhrәmanı
olan “fәta” savaş vә sәrtlikdәn çox fövqәladә dürüstlük, comәrtlik,
fәdakarlıq, Allahdan qorxmaq vә ona bağlılıq kimi vәsflәrlә
xarakterizә olunurdu.
Sufilәr bu fütüvvәt anlayışını mәnimsәyәnlәrin xalq arasında
çoxalması ilә sıxıntıların azalacağına ümid edirdilәr. Bu
düşüncәnin hәvәsi ilә İmam Qüşeyri, Əbu Fәrәc İsfәhani, Əhmәd
ibn Hәzrәveyh, Əbu Talib Mәhәmmәd әlMәkki kimi alimlәr
müxtәlif әsәrlәr ortaya qoydular. Sufilәrdәn Əbu Əbdürrәhman
Mәhәmmәd Sülәmi fütüvvәt hәdәflәrini birlәşdirәrәk ilk
“Fütüvvәtnamә” yazan alim oldu.
Əxilik anlayışı ilk әsәrlәrdә vә fütüvvәtnamәlәrdә “әhli
fütüvvәt” deyә anılırdı. Bu barәdә Əxiliyin türk araşdırmaçıların
dan olan Camal Anadol özünün “Türkİslam Medeniyetinde Ahi
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lik Kültürü ve Fütüvvetnameler” adlı әsәrindә yazır: “XIII әsrin
ortalarından etibarәn Anadoludakı fütüvvәtçilәr özlәrini "әxi"
olaraq adlandırmaları ilә fütüvvәt tәşkilatından ayrılmış oldular.
O zamana qәdәr fütüvvәt qaydaları deyә tanınan, tәriflәnәn gözәl
xasiyyәtlәrә, türk qonaqpәrvәrliyinin dә әlavә olunması ilә
Anadoludakı türk sәnәt vә peşә mütәxәssisinin ortaq qanunları vә
davranışları olaraq “Əxilik” adı altında yeni bir quruluş ortaya
çıxdı. Bu Əxilik bütün Anadolunu, әlә keçirilmәsindәn sonra
Krımı vә Balkanları da әhatә edәn vә kәndlәrә qәdәr yayılan bir
qurum halında tәşkilatlandı” (1, s. 46)
Azərbaycanda Әxiliyin yaranması və yayılması
Orta әsrlәrdә Azәrbaycanın bir çox yerlәrindә  Tәbriz,
Gәncә, Xoy, Şamaxı, Ərdәbil, Ordubad, Şәki, Bakı vә başqa
şәhәrlәrindә sәnәtkarlıq inkişaf edir, sәnәtkar birliklәri yaranırdı.
Tarixçi V.Piriyev Azәrbaycanda әxilәrin “әsnaf” vә ya
“möhtәrifә”, Monqol dövründә isә “ozan” adlandırılması ilә bağlı
faktların olduğunu bildirir. Türk tarixçisi, Əxiliyin mühüm
araşdırıcılarından biri M.Bayram yazırdı ki, Anadoluda Əxi tәşk
ilatının zühurundan әvvәl Azәrbaycanın müxtәlif şәhәr vә
qәsәbәlәrindә türkmәnlәr arasında әxilik peşәsinә mәnsub,
özlәrinә әxi deyәn tacir vә sәnәtkar insanlar vardı. Bilinәn
hәqiqәtdir ki, «Anadolunun inkişafında vә müxtәlif mütәrәqqi
ideyaların yayılmasında Azәrbaycandan gәlәn intellektuallar çox
mühüm rol oynamışlar. O dövrlәrә aid anonim “Sәlcuqnamә”dә
bu barәdә qeyd edilirdi ki, 1170ci ildә yenidәn tikdirdiyi
Ağsarayda mәdrәsәlәr, zaviyәlәr vә mәscidlәr inşa etdirәn II Qılı
carslan (11551192) buraya Azәrbaycandan alimlәr, qazılar vә
tüccarlar gәtirmiş vә yerlәşdirmişdir. XIII yüzillikdә tәkcә Konya
şәhәrindә Siracәddin Ürmәvi, Mahmud әlXoyi (Əxi Evrәn), Mә
cidәddin Mәrәndi (Baba Mәrәndi), Şәms Tәbrizi, Nәcmәddin
Naxçıvani, İzzәddin Ürmәvi, Bәdrәddin Tәbrizi, Əminәddin
Tәbrizi, Tacәddin Xoyi, Mahmud Tusi vә başqaları kimi azәrbay
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canlı elm vә tәsәvvüf adamları yaşayıbyaratmışlar» (5, s.196).
M. Bayram yazır: “Anadoludakı ilk әxilәrin demәk olar ki,
hamısı Azәrbaycandan vә әsasәn dә Sökmәyin elindәn gәlmiş
şәxslәr olduqları görülmәkdәdir. Anadolu Əxi tәşkilatının bas
memarı sayılan dabbaqçıların piri olmuş, “Əxi Evrәn” deyә ad
landırılan Şeyx Nәsrәddin Mahmud Xoyludur. Əxi Türk vә qar
daşı Əxi Bacara Urmiyalıdır. Xoy vә Urmiya o dövrdә Sökmәyin
elinә daxil idi. Tacir Mәvdudun oğulları Əxi Sihabәddin Çoban
vә Əxi Bәdrәddin Yaman Ahlatlıdırlar. Əxi Ahmәr Naxçıvanlıdır.
Əxi Yusuf Sürmarlıdır. Nәhayәt Mәrәndli, Tәbrizli, Zәncanlı,
Marağalı әxilәrindә olması mәlumdur. Abbasi Xәlifәsi әnNasir
liDinillahın qurduğu Fütüvvәt tәşkilatının üzvlәri olan bu ilk әx
ilәr Anadoluda tәşkilatlanaraq әsnaf vә sәnәtkarları da içinә alan
bir qurum olaraq ortaya çıxmışdır”.
“Əxi türk” lәqәbli Hüsamәddin Çәlәbi vә onun nәslinin
Konyada çox böyük nüfuz sahibi olması haqqında mәnbәlәrdә
geniş mәlumat var. O, Cәlalәddin Ruminin «canişinlәrindәn»
olmuş, 1284cü ildә vәfat edib. Onun qәbrüstü abidәsinin
kitabәsindә bu sözlәr yazılıb: “Bu türbә şeyxlәrin şeyxi, ariflәrin
qabaqda gәlәni, doğru yolun vә bilginin imana, doqquzuncu
göyün xәzinәlәrinin açarçısı, yer üzünün xәzinәlәrinin etibarlı
adamı, zamanın dostu, әrdәmin atası, Haqqın işığı Əxi Türk
olaraq da bilinәn Urmiyalı Hәsәn oğlu Mәmmәd oğlu Hüsamәd
din Hәsәnindir. Allah ondan vә onlardan razı olsun. Onların
ruhunu müqәddәs etsin. 683cü ilin Şaban ayının 24ü”.
Əxilik ideyasının Azәrbaycanda yayılması ilә bağlı ilk
mәlumatlar Əbu Bәkr Hüseyn ibn Əli ibn Yәzdanyar Urmәvinin
(ölümü 944) adı ilә bağlıdır. Cәnubi Azәrbaycanın Urmiya
şәhәrindә anadan olmuş vә İbn Yәzdanyar adı ilә tanınmış bu
azәrbaycanlı mütәfәkkirin hәyatı vә fәaliyyәti ilә bağlı orta әsr
müәlliflәri Əbdurrәhman Cami “NәfaxatulÜns”, Əlişir Nәvai isә
“NәsayimulMәhәbbә min ŞәmayimilFutuvvә” adlı әsәrlәrindә
geniş mәlumat vermişlәr (5, s. 192). İbn Yәzdanyardan sonra
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onun ideyalarının әn mәşhur tәmsilçisi vә Əxi tәşkilatının ilk qu
rucularından biri azәrbaycanlı alim Əxi Fәrәc Zәncani (ölümü
1065) sayılır. Əbdurrәhman Cami “NәfaxatulÜns” әsәrindә onun
da adını çәkir. C.Cahenә görә, tarixdә ilk “Əxi” sözünü mәhz Əxi
Fәrәc Zәncani işlәtmişdir (3, s. 198).
Əxi gәnclәr tәşkilatında yalnız eyni sahәnin sәnәtkar, usta
әlaltıları vә şagirdlәrinin olması fikrinә İbn Battuta Rumda
gördüyü müxtәlif sәnәt sahәlәrindәn olan 200ә yaxın sәnәtkarın
başında duran gәnc rәis haqqındakı mәlumatı ilә son qoyur. Bu
radan görünür ki, gәnc rәislәr әxi şeyxlәr tәrәfindәn yön
lәndirilirdilәr. O, Harraz zaviyәsi vә sәnәtkarlarla bağlı
müşahidәlәrindәn bәhs edәrkәn әxilәrin özlәrini necә adlandır
ması onun diqqәtini çәkmişdi vә bu barәdә o, öz sәyahәt
namәsindә yazmışdı: “Orada әxi, evlәnmәmiş, subay vә sәnәt
sahibi gәnclәrlә, digәrlәrinin bir cәmiyyәt quraraq öz içlәrindәn
seçdiklәri bir kimsәyә deyilir. Bu cәmiyyәtә dә fütüvvә adı verir
lәr” (7, s. 194). Hәtta sufi ordenlәrinin şeyxlәri belә әxilәri öz
tәrәflәrinә çәkmәyә, bununla da özlәrini dinisiyasi güclә tәmin
etmәyә çalışırdılar. XV әsrin sonu – XVI әsrin әvvәllәrindә Ərdә
bil şeyxlәrinin başçılığı ilә Azәrbaycanda, İran vә Kiçik Asiyanın
bir sıra yerlәrindә ilkin mәrhәlәdә birlik vә bәrabәrlik tәbliğ edәn,
bununla da sәnәtkar vә yoxsullar arasında rәğbәtlә qarşılanan şiә
lik inkişaf edir. Bu da әxilәrin Sәfәviyyә, Heydәriyyә vә Nemә
tullahiyyә ordenlәri ilә әlaqәsini güclәndirir. Vurğulamaq lazımdır
ki, Bәktaşilik, Xәlvәtiyә kimi tәriqәtlәr dә bәzi cәhәtlәri әxilikdәn
götürüblәr. Xәlvәtilik tәriqәtinin şeyxlәrindәn Əxi Mәhәmmәdin,
Əxi Yusifin, Şeyx İzzәddinin, Şeyx Sәdrәddinin, Sәfәvi müridlәri
Əxi Şadi Xәbbazinin, Əxi Duluzinin, Əxi Hәnifәnin, Əxi Hәsәnin
vә bir çox başqalarının bu tәşkilata üzv olduqları bәllidir.
XIXII әsrlәrdә Azәrbaycan vә Anadolu әrazilәrindә
sәnәtkarları öz әtraflarında birlәşdirәn tәşkilatlar yaranmağa
başladı. Bu әsrdәn etibarәn on minlәrlә qafilәlәr şәklindә türklәr
Qafqaz vә Anadolu әrazilәrinә köç etmәyә başladı. Bu insanların
264

әksәriyyәti tacirlәr vә sәnәtkarlardan ibarәt idi. Onlar köçdüklәri
bu әrazilәrdә iqtisadi vә sosial hәyatlarında köklü dәyişikliklәr et
dilәr. Bir sözlә türklәrin şәhәrlәrә yerlәşmәsi prosesi sürәtlәndi.
Bu yeni gәlәnlәr, hәm yerli Bizans xalqına qarşı, hәm dә onları
buraya qәdәr qovan monqollara qarşı özlәrini müdafiә etmәk üçün
tәşkilatlanmaq mәcburiyyәtindә idilәr. Yerli tacir vә sәnәtkarların
rәqabәtinә tab gәtirmәk üçün daha ucuz, daha sağlam vә daha
keyfiyyәtli mallar istehsal etmәyә başladılar. Eyni zamanda da
yerli xalqı belә monqol işğallarına qarşı savaşa bilәn vәziyyәtә
gәtirmәyә can atırdılar. Qurulan bu tәşkilatlara “Əxi Birliklәri”
deyilirdi. Bu tәşkilatın mәqsәdi XIII әsrin ortalarında Asiyadakı
böyük türk şәhәrlәrindәn gәlәn çoxlu sayda sәnәt vә mәslәk sahi
blәrinә asan iş qurmaq, yerli sәnәtkarlar ilә rәqabәt edә bilmәk,
sәnәt vә ticarәtlәrindә daha irәli gedә bilmәk üçün istehsal etdik
lәri malların keyfiyyәtini qorumaq, istehsalı ehtiyaca görә etmәk,
sәnәt vә mәslәk sahiblәrini insaflı vә әxlaqlı yetişdirmәk, türk
xalqını iqtisadi yöndәn müstәqil hala gәtirmәk, ehtiyac içindә
olanlara hәr sahәdә kömәk etmәk, ölkәyә edilәn xarici hücum
larda dövlәtin silahlı quvvәlәri yanında savaşmaq, milli kimlik
şüurunu sәnәtdә, dildә, әdәbiyyatda, musiqidә qorumaq, adәt vә
әnәnәlәrdә milli hәyacanı artırmaq vә daim ayaqda saxlamaqdır.
Bu mәqsәdi hәyata keçirә bilmәk üçün әsnaf vә sәnәtkarlara bir
yandan yamaq, çıraq vә şagird saxlamaq vә onlara sәnәtin incә
liklәrini öyrәtmәk imkanı verilir, digәr tәrәfdәn dә axşamlar top
landıqları әxi toplanma vә qonaqlama salonlarında İslam әxlaqına
dayanan әxlaq dәrslәri verilirdi. Gözәl әxlaqın, sәnәtin vә qonaq
sevәrliyin birlәşmәsi olan Əxilik Sәlcuqlular zamanında elә bir
hörmәt vә sayğılı vәziyyәtә gәldi ki, bu tәşkilat yuz illәr boyunca
әsnaf, sәnәtkar vә mәslәk sahiblәrinә yol göstәrmis, onların sosial
vә iqtisadi sahәdә uğur qazanmalarına şәrait yaratmışdır. Yәni Əx
ilik Əhmәd Yasәvi, Hacı Bektaş fikirlәri ilә birlikdә xalqın
yaşayışında rol oynamış, hökmdarların bir qismi daxil, dövlәt
adamları belә bu tәşkilata üzv olmuşdular. Misal ücün Osmanlı
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sultanlarından olan Orxan Qazi vә onun oğlu I Murad bir Əxi
dәdәsi tәrәfindәn qurşaqla mükafatlandırılmış vә Əxi tәşkilatının
önәmli şәxsi olmuşdur. Əxiliklә bağlı ciddi araşdırmalar aparan
Qәrb oryantalistlәri bu tәşkilatın tәmәlini Şәrqә, xüsusi ilә İslam
dan sonra әrәblәr arasında yaranan “Füttüvvәt” tәşkilatına
dayandığını söylәsәlәr dә, Əxiliyin Azәrbaycan vә Anadolu türk
lәri tәrәfindәn İslam әxlaqı vә türk adәt әnәnәlәrinә görә inkişaf
etdiyinә inanmış, müsәlman bir türkә xas bir tәşkilat olduğunu öz
әsәrlәrindә vurğulayırdılar. Əxilәrin geniş tәsvirini verәn
sәyyahlar onların fiziki cәhәtdәn güclü olduqlarını, tünd göy
rәngli şalvar geyindiklәrini, yaşıl kәmәr vә xәncәrlәri ilә seçildik
lәrini yazırdılar. Əxilәrin digәr bir ictimai fәlayyәti dә onların
ölkәsinә sәyahәtә gәlmiş әcnәbilәrә ehtiyacları olan kömәkliyi
göstәrmәlәri idi. Əcnәbilәr әxilәrin qonaq evlәrindә qalır, yemәk
vә geyimlә tәmin olunurdular.
“Əxi” sözünün hәm әrәbcә, hәm dә türkcә izahını vermәyә
çalışan tәdqiqatçılar onun “qardaşım”, “comәrd”, “igid” anlamını
verdiyini dә qeyd edirlәr. Y.E.Bertels әxiliyi (fütuvva) “sәnәtkar
ların gizli tәşkilatı” adlandırırdısa, İ.P.Petruşevski onları “usta
әlaltılarının gizli tәşkilatı” adlandırır.
Abbasi xilafәti dövründә qurulan Azәrbaycan, Orta Asiya vә
Anadoluda yayılan bu tәşkilat xәlifә Nasir tәrәfindәn dәstәklәnir
vә İslam ölkәlәrindә geniş yayılır. Pozulan ictimai nizamı yenidәn
tәnzimlәmәk istәyәn xәlifә bu düşüncәsini gerçәklәşdirmәk üçün
Şәhabәddin Ömәr Sührәverdiyә “Kitabülfütuvvәt” adlı bir әsәr
yazdırır vә bu barәdә xәbәr vermәk üçün әtraf ölkәlәrә elçilәr
göndәrir. Anadolu sәlcuqlularının bu mәsәlәyә müsbәt münasi
bәtinә görә burada әxilik tәşkilatlanmağa başlamışdır. Hәmin
dövrdә Anadolu әxilәrini tәşkilatlandıran Əxi Evrәn adı ilә
mәşhur olan mәnşәcә Azәrbaycan türkü böyük sufi alim Şeyx
Nәsrәddin Mahmud Xoyidir.
Tәdqiqatçılar Əxiliyin Anadoluda tәşkilatlanmasında “İran
türkmәnlәrinin әli var”,  dedikdә mәhz Evrәni nәzәrdә tuturlar. Əxi
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Evrәndan sonra Əxiliyin mәrkәzinә çevrilәn Kırşehirdә qüvvәdә
olan fütuvvәtnamәlәr Azәrbaycandan tutmuş Balkanlaradәk yayıldı.
Bu gün Əxi Evrәnin mәzarı da elә Kırşehirdәdir. Tәdqiqatçıların bir
çoxu dabbaq Əxi Evrәni (1172 1262) Əxiliyin banisi kimi qeyd et
sәlәr dә, M.Heydәrov bununla razılaşmayaraq yazır ki, hәlә XI әsrdә
Urmiyalı Əxi Fәrәc Zәncani qacarlardan olan Əmin әddin Mahmud
ibn Yusuf vә başqaları әxi kimi mәlum idilәr.
XI әsr yazılı abidәsi olan «Qabusnamә»dә gәnc әxi cavan
mәrdlәrin vә sufilәrin davranışlarına ayrıca fәsil hәsr olunmuşdu.
XII әsrdә mütәfәkkir, “kәmala çatmış arif, tәriqәt mürşidi vә
gerçәklik rәhbәri” olan Sadәddin Mahmud Əbülqasım oğlu
Tәbrizi dә әxi idi. Mövlanә Cәlalәddin Rumi dövründә yaşamış,
Konyadakı tanınmış әxi ordeni başçılarından olan Əhmәd Ərdә
bili dә Azәrbaycandan idi.
Əxi Evrәnin ölümündәn sonra onun yolunu tәlәbәlәri davam
etdiriblәr. Eyni zamanda Əxi Evrәnin xanımı Fatimә Bacının
yetişdirdiyi bacılar da әldә etdiklәri әxilik mәdәniyyәtini bacıdan,
bacıya nәql etdilәr. Söyüd civarında – Bizans sәrhәddindә inkişaf
etmәyә başlayan Osmanlı bәyliyinә tabe olan vә bir qismi ucqar
lara yerlәşdirilәn әxilәr özlәrinin tәkyә vә zaviyәlәrini qurdular.
Bir әxi şeyxi olan Şeyx Ədәbali qızını Osman bәyә verәrәk ar
alarında qohumluq әlaqәsi yaratdı. Daha sonra Osman bәy türk
lәrin tarixdә әn böyük imperiyanın  Osmanlı İmperiyasının
әsasını qoydu. Əxilәrin Şah İsmayılın hakimiyyәti әlә almasında
da mühüm rolu olub.
Əxilәr bir çox hallarda tәkcә әxlaq vә sәnәtkarları öz
әtrafında birlәşdirәn hәmkarlar tәşkilatı kimi fәaliyyәt göstәrmir,
eyni zamanda, hәrәkat vә üsyan tәşkilatçıları kimi dә çıxış
edirdilәr. XV әsrin birinci yarısında tәbrizlilәrin Teymuri hökm
darı Ömәrә qarşı üsyanına Əxi Qәssab başçılıq edib. Sәfәvi
müridlәri arasında әxilәr dә vardı. Onlara Əxi Şadi Xәbbazı, Əxi
Düluzini, Əxi Hәnifәni, Əxi Hәsәni vә başqalarını misal göstәr
mәk olar. Tarixi Azәrbaycan torpaqlarında geniş yayılan Əxiliyin
267

dini, ictimaisiyasi mahiyyәti onun dövlәtin bu vә ya digәr
mühüm işlәrindә dә önәmli rola malik olmasından xәbәr verirdi.
Sәnәtkar birliklәri Sәlcuqlu dövlәtinin vә Osmanlı imperiyasının
ilk dövrlәrindә dә cәmiyyәtdәki siyasi vә ictimai yerlәri ilә
seçilmişlәr. Belә ki, ara müharibәlәri, basqınlar, üsyan vә
iğtişaşlar zamanı әxilәr şәhәr idarәsini öz әllәrinә alaraq şәhәrin
dağılmasına vә qarәt olunmasına imkan vermirdilәr.
Şirvanda Əxiliyin yayılması ilә bağlı Sara xanım Aşurbәyli
özünün “Şirvanşahlar dövlәti” adlı әsәrindә yazır: “Feodal
zülmü vә özbaşınalığına qarşı mübarizә aparan Əxi tәşkilatının
Şirvanın şәhәrlәrindә, Bakıda, Abşeronda, Şamaxıda nü
mayәndәlәri var idi”. Sara xanım akademik B. Dornun fikrinә
әsasәn, qeyd edir ki, Bakı qalasının cәnub darvazasının h. 786
cı (1384) ilin rәcәb ayında hәkk olunmuş kitabәsindә binanı tik
miş Əxi ibn Ramazan әşŞirvaninin adı çәkilir (200, 188).
Hәmin kitabәni әsaslı surәtdә araşdıran Mәşәdixanım Nemәtova
hesab edir ki, bu, qala divarlarının kitabәsi yox, o dövrlәr Bakıda
olan hansısa bir zaviyәnin kitabәsidir. Alim bildirir ki, uçmuş
zaviyәnin kitabәsi sonralar qala hasarlarının tәmirindә istifadә
olunaraq qala divarına hörülmüşdür. Digәr tәrәfdәn, bu kitabәdә
söhbәt ancaq imarәtin tikintisindәn gedir, hәr hansı qala divar
larının yox. Kitabә belәdir: “Bu imarәti 786cı ildә (miladi
tәqribәn 1367) mübarәk rәcәb ayında Əxi Ramazan әşŞirvani
tikdirdi”. Əxiliyin Şirvanda, özәlliklә dә Şamaxıda mövcud ol
masını Xaqani (11201199) mahir dülgәr olan atası Əli Naccara
hәsr etdiyi şeirindә dә göstәrir. Burada o, ixvan deyәrәk atasının
«qardaşlarının» (ixvan – әrәbcә «әxi» sözünün cәm şәkli) da
adını çәkir.
Abşerondakı Kürdәxanı kәndindәki zaviyәnin kitabәsindә
deyilir: “Bu şәrәfli zaviyәnin әzәmәtli şeyxlәrinin nümunәvisi,
vahid müdafiәnin şiri Əxi Nurullah ibn Hacı Əbayilә üçün tik
ilmәsini sәkkiz yüz әlli ikinci ildә (h.852/144849) әmr etmişdir”.
Tәbriz yaxınlığındakı Bilyanguhda yerlәşәn Əxi Sәdinin qalası
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(1438ci ildә Qaraqoyunlu hökmdarı İsgәndәr oğlu Qubad
tәrәfindәn bu qalada hәbsә salınmışdı), Nardaran pirindә dәfn
edilmiş Mirzә Mәhәmmәd ibn Hacı Əxi Aşurun epitafiyası, Er
mәnistanda azәrbaycanlıların yaşadığı Əlәyәz kәndindәki Əxi
Tәvәkkülün zaviyәsi (XVI әsr), Gәncә şәhәrindәki Comәrd
Qәssab türbәsi, Zәngәzurdakı Comәrdli kәndi, Qubadakı
“Comәrd” adlı müqәddәs yerlәrin olması da Cәnubi Qafqazda Əxi
tәşkilatının olmasını göstәrir.
Elxanilәr dövlәtinin dağılma dövründә Tәbriz şәhәrindә vә
Azәrbaycanda “Əxicik” (kiçik әxi) adlı şәxsiyyәt bir neçә il
hakimiyyәti öz әlindә saxlamağa müvәffәq olmuşdur (757/1356
760/1359). Hәtta Kalkaşandlısının verdiyi mәlumata görә, o siyasi
yazışmalarında tәk Əxicik, yaxud da әxi lәqәbindәn istifadә
edirdi. O, çobanilәrdәn Mәlik Əşrәfin tәrәfdarı idi (203, 285).
Kәşifi Azәrbaycanda Əxi tәşkilatının üzvlәrinin şәcәrәsini
yazır: “Əxi Əli Mübarәk Şirvani, Gәncәdәki nәvәsi Qütbәddin
Əxi, onun oğlu Əxi Tacәddin Əli vә b”.
Tәbii ki, hakim dairәlәrin nümayәndәlәri әxilәrin gücündәn
istifadә etmәk istәyir vә edirdilәr dә. Bu da әxilәr arasında bir
çoxlarının vәzifәlәrә çәkilmәlәrinә vә nәticәdә tәbәqәlәşmә ilә
nәticәlәndi. Şeyx Əxi Qәssabın başçılığı ilә 1406cı ildә Tәbrizdә
Teymurilәrә qarşı baş verәn üsyan nәticәsindә şәhәr sәnәtkarlar
vә yoxsullardan ibarәt üsyançılar tәrәfindәn әlә keçirilir vә bir
neçә ay onlar tәrәfindәn idarә olunur. Bundan başqa, yenә 1406
cı ildә Qaraqoyunlu Qara Yusif Tәbriz şәhәrini әlә keçirәrkәn
Şirvanşah İbrahimi әsir götürür. O vaxtlar Tәbriz qazısı vә şәhәr
rәisi kimi fәaliyyәt göstәrәn Əxi Qәssab başda olmaqla, şәhәr
әyanları Qara Yusifin yanına gedib onun can bahası olaraq
verәcәyi pulu, sonradan әvәzini Şirvan dövlәti xәzinәsindәn
almaq şәrtilә qiymәtli hәdiyyәlәr ödәyib Şirvanşahı azad etdilәr.
Qaraqoyunlu dövlәtinin banisi Qara Yusifin Şeyx Əxi Qәssabla
hesablaşması, onun şәhәr әhalisindәn bu qәdәr malı toplaya
bilmәsi bir daha әxi şeyxin Tәbriz әhli arasındakı nüfuzundan
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xәbәr verirdi. Göründüyü kimi, artıq XV әsrin әvvәllәrindә әxi
başçılarının feodallarla әlaqәsi ortaya çıxır.
Sәfәvi dövlәtinin qurulması vә güclәnmәsindә Anadoludan
köçüb Sәfәvilәrin xidmәtinә girәn Anadolu türkmәnlәriylә bir
likdә әxilәrin dә olduğu bilinmәkdәdir. Bu vәziyyәt әxilәrin
Sәfәvilәrlә vә şiәliklә әlaqәsini dә ortaya qoymaqdadır. Sәfәvi or
dularında әxilәrin qazi kimi vuruşduğu da mәlumdur. Şah İs
mayılın sәrkәrdәlәrindәn biri Əxi sultan Tәkәli idi. Bu әxi bәyә
şah Xәzәrin cәnubqәrb sahillәrini vermişdi. Şah İsmayıl öz tәrәf
darlarını “qazi”, “sufi, “әxi” adlandıraraq” onlara güvәndiyini
şeirlәrindә dә ifadә etmişdir:
Şahın övladına iqrar edənlər
Әxi1ər, ğazilər, əbdallar oldı.
XV әsrin sonlarında Ağqoyunlu sarayında nüfuzlu әmirlәrdәn
biri dә Əxi Fәrәc ibn Əli idi. Sosialsiyasi dәyişikliklәrә uğrayan әx
ilәr şәhәr sәnәtkarlarının vә yoxsullarının hәyatında önәmli rollarını
vә bununla da mövqelәrini әldәn verdilәr. Tәbii ki, qazi kimi Sәfәvi
ordusunda vuruşan әxilәrdәn fәrqli olaraq sәrkәrdә әxilәr varlanır,
şahdan әnamlar alır, tәbәqәlәşmә artır, onlara inam azalırdı.
Dövlәtşah Sәmәrqәndinin verdiyi mәlumata görә, böyük şair
Nizami Gәncәvi dә Əxi Fәrrux Zәncaninin müridi olub. Əsgәr
Əhmәd özünün «XIIXV әsrlәrdә Azәrbaycanın mәnәvi
mәdәniyyәti» әsәrindә haqlı olaraq qeyd edir ki, әslindә
Dövlәtşah Sәmәrqәndi bir yanlışlığa yol verir. Belә ki, Zәncani
Şeyx Nizaminin anadan olmasından yetmiş il öncә dünyasını dәy
işib. Y.E.Bertels dә Dövlәtşah tәzkirәsindәki Nizami Gәncәvinin
әxi Şeyxi Fәrrux Zәncaninin müridlәrindәn olması haqqında qey
dini şübhә altına alır. Şeyx Nizami olsaolsa özünü ancaq onun
mәnәvi müridlәrindәn hesab edә bilәrdi (5, s. 193). Bertels Niza
minin Əxi sufi tәriqәtinә – zalım hökmdarlara qarşı mübarizә edәn
"әmәk cәngavәrlәrinin" gizli sex cәmiyyәtinә mәnsub olduğunu
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yazırdı. A.Y.Krımski dә hesab edir ki, Nizami hәlә gәnc yaşların
dan Əxi sektasına (fütüvvәt ordeninә) qoşulub. M.Ə.Rәsulzadә
dә Nizaminin әsәrlәrindә Əxiliklә bağlı çoxlu motivlәrin
olduğunu bildirir: “Yalnız “Xәmsә”nin әdәbi tәşbehlәri arasında
“Əxiliyi” andıran fikirlәrә deyil, әsnaf cәmiyyәtlәri arasında
yayılmış vә onları birlәşdirәn “Əxi” ideologiyasında da Nizami
fikirlәrinә uyğun ideyalara rast gәlirik. “Fütüvvәtnamә”lәrdәki
әxlaq normaları ilә Nizamidәki әxlaqi beytlәri qarşılaşdırsaq, ibrә
tamiz nәticәlәrә gәlә bilәrik” (9). Qәtiyyәtlә deyә bilәrik, dahi
şairimizin “Sirlәr Xәzinәsi”, ümumiyyәtlә Əxi kodekslәri vә rә
vayәtlәri ilә tam şәkildә kodlaşdırılmış olan bir әdәbi nümunә
hesab edilә bilәr.
Ə.Xaqaninin dә Əxi ideyasının daşıyıcısı olduğu irәli sürürlür.
Professor X.Yusifli Xaqani Şirvaninin seçilmiş әsәrlәrinә yazdığı
“Xaqani Şirvani vә әdәbi irsi” adlı ön sözdә yazır: “Şair
dünyagörüşü etibarilә әvvәllәr Ərәstü (Aristotel)  İbn Sina fәl
sәfәsinә rәğbәt bәslәmiş, hikmәtimәşşani (mәşşaiperipatetik fәl
sәfәni) qәbul etmiş, lakin çox erkәn dә bu mövqedәn uzaqlaşmış
vә әxilik mövqeyinә keçmişdir. Onun yaradıcılığındakı human
izmi, yunan fәlsәfәsinә tәnqidi münasibәti dә mәhz bu Əxilik
dünyagörüşü ilә bağlılıq müәyyәnlәşdirir. Sufızmә, mәlamiliyә,
qәlәndәriyәyә rәğbәt göstәrәn sәnәtkar Əxilik ideyaları cәbhәsindә
daha inamla dayanmışdır. Əxilik onun yaradıcılığına sağlam vә
dәrin humanizm, xәlqilik, demokratiklik bәxş etmişdir”. O, Xaqani
yaradıcılığından "Mәrdlәrin, yәni әxilәrin ayaq torpağını başına
tac elә, ancaq qızıl tac alıb gizli sirrini bildirmә", "Şaha mәftun
olan kәs dәrviş deyil, gәrәk dәrviş yoxsulla şahı bir gözlә görә".
"Torpaq sәnin dayәn olub, südünü әmmisәn, o da sәnin qanını
әmәcәk. Sәnin qanın dayәnin verdiyi süddәndir. Əlindә tutduğun
badә cavanlar qanıdır, icmә, zalımların nәfsi kimi bu qaniçәn
dünyanın içi mәzarıstan, eşiyi isә bağbağçadır" kimi misallar
gәtirәrәk onun әxiliyә mәnsubluğunu sübut etmәyә çalışır (5, s.
194).
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Lakin elә gәtirdiyimiz fakt vә misallardan da göründüyü
kimi, orta әsrlәrdә Gәncә vә Şirvan nәinki sәnәtkarlıq mәrkәzi,
elәcә dә әxiliyin geniş yayıldığı bölgәlәr kimi tanınırdılar. Bunu
günümüzdә belә hәm şairlәrin yaradıcılığında, hәm şәhәrin
memarlıq abidәlәri arasında özünә yer alan Comәrd Qәssab tür
bәsi, hәm dә Azәrbaycan tarixindә şanlı sәhifәlәrdәn biri olan du
lusçu Bәndәr üsyanı bir daha sübut edir.

Әxiliyin qurucuları: Azərbaycanlı alimlər
Әxi Fərəc Zəncani və Әxi Evrən
Əxi Fәrәc Zәncani Seyid Əbülabbas Nәhavәndinin müridi
idi. Azәrbaycan әrazisindә yaşayan XI әsr әxilәrindәn ilk söz açan
müәlliflәrdәn biri Cüllabi Xuciviri o vaxtın әn mәşhur әxisi kimi
Fәrәc Zәncani adlı bir nәfәrdәn söz açır. Dövrün tәsәvvüf alim
lәrindәn әn böyüyü olduğunu deyir. Dövlәtşah Sәmәrqәndiyә
görә, Fәrәc Zәncani Azәrbaycanda yaşayan türklәrdәn olmuş,
eyni zamanda Nizami Gәncәvinin müәllimi olması haqqında
mәlumatlar vermişdir.
Əsl adı Şeyx Nәsrәddin Mahmud olan Əxi Evrәn 1171ci ildә
Azәrbaycanın Xoy şәhәrindә anadan olub. Uşaqlığı vә ilk tәhsil
dövrü öz ölkәsindә keçib. Sonra Xorasana gedәrәk görkәmli alim
Fәxrәddin Razinin tәhsil halqasına daxil olaraq ondan feyz alıb.
Fәxrәddin Razinin böyük kәlam alimi olması, Şeyx Nәsrәddin
Mahmudun dә şәri elmlәri öyrәndiyini söylәmәyә әsas verir.
Bununla yanaşı o, ilk tәsәvvüfi tәrbiyәsini Xorasan vә Mavarün
nәhrdә Yәsәvi dәrvişlәrindәn alıb. Daha sonra Hәcc sәfәri üçün
ölkәsindәn ayrılan Əxi Evrәnin bu sәyahәt zamanı Şeyx Əvhәdәd
din Kirmani ilә tanış olub ona mürid olması mәlumdur. Əxi Evrәn
şeyxi Əvhәdәddin Kirmaninin qızı Fatimә ilә evlәnib, onun
kürәkәni dә olur.
Sәlcuqlu sultanı I Qiyasәddin Keyxosrov zamanında
Əvhәdәddin Kirmani ilә birlikdә Anadoluya gәlәn Əxi Evrәn ilk
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öncә Kayseridә mәskunlaşır vә burada bir dabbağlıq emalatxanası
qurur. Şeyx Nәsrәddin Mahmud Xoyi, eyni zamanda, “32 peşәnin
ustadı” kimi mәşhur idi. O, dabbağ, yәni dәriçi idi. Dәrinin emal
edilmәsi vә dәridәn müxtәlif әşyaların düzәldilmәsindә mahir idi.
Şeyx dәri emalı vә işlәnmәsiylә bağlı әsәrlәrin dә müәllifi idi. Kay
seri şәhәrindә o, böyük bir sәnaye şәhәrciyi qurmuşdu. Müxtәlif
peşә sahiblәri bu şәhәrcikdә toplanmışdılar vә Şeyx Mahmud
Xoyini özlәrinin ustadı sayırdılar. O, şeyxi ilә birlikdә Anadolunun
şәhәr, qәsәbә vә kәndlәrini gәzәrәk, Əxiliyin yayılması vә tәşki
latlanmasına rәhbәrlik edir. Bu zaman ŞәrqdәnQәrbә bütün Türk
dünyası monqol tәhlükәsi ilә qarşıqarşıya qalır. Onun tәşviqlәri
ilә әxilәr vә xalq kütlәlәr halında Anadoluya axan monqollara qarşı
qәhrәmancasına mücadilә edirlәr. Anadolunun qarışıqlıq za
manında Anadolu Sәlcuqi dövlәtinә qarşı meydana gәlәn bir hadisә
bәhanәsi ilә Əxi Evrәn iftiraya mәruz qalır vә hәbs edilir. Beş il
hәbsdә qaldıqdan sonra Dәnizliyә gedir. Bir müddәt sonra Sәdrәd
din Konәvinin istәyinә әsasәn, digәr ülәma ilә birlikdә Konyaya
qayıdır. Konyada bir müddәt yaşadıqdan sonra mövlәvilәrlә ar
alarında meydana gәlәn anlaşmazlığa vә әn әsası da Mövlәvilәrin
mürşidi Şәms Tәbrizinin öldürülmәsindә günahlandırıldığına görә
Konyadan çıxıb Kırşәhәrә gedir. O, burada Əxiliyin nәzәri vә
praktiki әsaslarını әks etdirәn bir çox dәyәrli әsәrlәr yazır (Mәtal
iuliman”, “Mәnahüci sәyfi”, “Tabsirәtülmübtәdi vә Tәzkirәtül
münhәci”, “Yәzdanişenaxt”, “Müridilkifayә”, “Ağazu әncam”,
“Mәdhifәqr vә Zәmmidünya”, “Risaleyiәrz”, “Cihadnamә”,
“Lәtaifi Hikmәt”, “MürşidülKifayә”, “Tercümei Əlvahi İmadi”,
“әtTәvәccühülƏtәmm” vә s.).
Ümumiyyәtlә, son dәrәcә mürәkkәb siyasi proseslәrin
cәrәyan etdiyi bu illәrdә әxilәrlә  mövlәvilәrin, Əxi Evrәnlә
Mövlanә Cәlalәddin Ruminin münasibәtlәrindәki gәrginliklәrlә
bağlı araşdırmalar maraqlı mәqamları ortaya çıxardır. 1243cü
ildә Anadoluda baş vermiş Kosadağ müharibәsindә Sәlcuqlu or
dusu mәğlub olandan sonra moğol orduları Anadoluya daxil
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olaraq dәhşәtli qırğınlar törәdirlәr. Kayserinin mühasirә olun
masında vә şәhәrin әlә keçirilmәsindә, başda Şәms Tәbrizi ol
maqla, cәvlakilәr vә mövlәvi dәrvişlәrinin monqollara kömәk
etdiyi mәnbәlәrdә qeyd edilmәkdәdir. Kayseridәki әxilәr isә
müdafiәni tәşkil edәrәk monqolların şәhәri işğal etmәsinә uzun
müddәt mane oldular. Lakin nәticәdә, cövlaki dәrvişlәrin kömәyi
ilә monqol orduları şәhәrә daxil ola bilirlәr. Bu hadisә әxilәrlә
bәzi sufi dәrvişlәrinin münasibәtlәrindәki gәrginliyi yüksәk
sәviyyәyә çıxardır. Əxilәr Anadolunun bütün şәhәrlәrindә mon
qollara qarşı cihad elan edәrәk mübarizәni tәşkil edir vә әhalini
monqollara itaәt etmәmәyә çağırırdılar. Bu gәrginlik zәminindә
Konyaya gәlmiş Şәms Tәbriziyә qarşı suiqәsd tәşkil edilir vә
Şәms Tәbrizi bu suiqәsd nәticәsindә qәtlә yetirilir. Mәnbәlәr Əxi
Evrәnin müridi olan vә Cәlalәddin Ruminin oğlu Əlaәddin
Çәlәbinin başçılığı ilә 7 nәfәr әxinin Şәms Tәbrizini 1247ci ildә
xәncәrlә doğrayaraq bir quyuya atdıqlarını qeyd edir. Bu hadis
әdәn sonra bәzi dövlәt xadimlәrinin tәzyiqi ilә Əxi Evrәn baş
vәzirlik vәzifәsindәn uzaqlaşdırılır vә paytaxt şәhәri olan Konyanı
tәrk etmәyә mәcbur edilir. Əxi Evrәn öz tәlәbәlәri ilә Kırşәhәrdә
mәskunlaşır.
Bundan sonra ölkәnin hәr tәrәfindәn әxilәr Kırşәhәrә, onun
әtrafına toplaşmağa başlayırlar. Sәlcuqlu hökmdarı IV Qılınc Ar
slanın moğolların tәzyiqi ilә atdığı addımlar, әxilәrdә narazılıqlara
sәbәb olur. Bu da, nәticәdә Kırşәhәrdә әxilәrin moğol işğalçılarına
qarşı qiyamı ilә nәticәlәnir. Bu zaman mövlәvilәrdәn ciddi dәstәk
alan monqollar, nәticәdә qiyamı çox qanlı bir şәkildә yatırmağa
müvәffәq olurlar. 1262ci ildә moğollar Kırşәhәri tamamilә zәbt
edir. Yaşı 90ı haqlamış Əxi Evrәnlә yanaşı minlәrlә әxi, o cüm
lәdәn, Mövlanәnin oğlu Əxi Əlaәddin Çәlәbi Kırşәhәr әmiri
Nurәddin Caca tәrәfindәn şәhid edilir.
Əxi Evrәnә görә, әxiliyә girәnlәrin bir sәnәtә sahib olması
vacibdir. Çünki әxi halal qazancla yaşamağı öhdәlik olaraq götür
müşdür. Halal qazancın yolu insanın öz әmәyi ilә dolana bilәcәyi
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bir sәnәtә sahib olmasından başlayır. Belә ki, zәngin olan
başqasına daha çox xidmәt edә bilәr. Əxi olan, eyni zamanda,
cihad idealına da sahib olmalıdır. Çünki cihad Quranda fәrz qılın
mışdır. Ona sual verib nәsihәt istәyәnlәrә “Ey әxi (qardaşım)! Alış
veriş elmini bilmәyәn, haram loxmadan xilas ola bilmәz. Haram
loxma yeyәn isә ibadәtlәrinin savabını tapa bilmәz. Zәhmәtlәri
hәmişә boşa gedәr. Sonda böyük әzaba tutular vә peşman olar”, 
deyirdi. Əxi Evrәn bundan başqa, getdiyi yerlәrdә tacirlәri bir yerә
toplayıb tәşkilatlandırırdı. Belәliklә, o, Anadolu şәhәrlәrindә Əxi
tәşkilatlarının qurucusu oldu. Bu tәşkilatın xocası (müәllimi) vә
bütün Anadolu әxilәrinin şeyxi qәbul edildi.
Şeyx Mahmud Xoyi haqqında әn geniş vә әtraflı tәdqiqat pro
fessor Mikayıl Bayram tәrәfindәn aparılıb. Möhtәrәm professor
әslәn Cәnubi Azәrbaycanın Xoy şәhәrindәn olan bu azәrbaycanlı
mütәfәkkirin 20dәn çox әsәrin müәllifi olduğunu müәyyәn
lәşdirib. Araşdırmalar nәticәsindә o da mәlum olub ki, Şeyx Nәs
rәddin Mahmud Xoyi ilә bütün Türk dünyasında, o cümlәdәn,
ölkәmizdә xalq arasında lәtifәlәri ilә bu gün dә mәşhur olan vә
sevilәn Molla Nәsrәddin eyni adamdır. Şeyx Nәsrәddin Mahmud
Xoyinin әn mәşhur әsәrlәri “LәtaifulHikmә” vә “Lәtaiful
Qiyasiyyә” adlı әsәrlәrdir. “LәtaifulQiyasiyyә” adlı әsәrini müәl
lif Anadolu Sәlcuqlu sultanı II Qiyasәddin Keyxosrova
(12371246) ithafәn yazıb vә dövlәtin idarә olunmasına dair sul
tana müxtәlif mәslәhәtlәrini bu әsәrdә qeyd edib. Sultan I Əlaәd
din (12191237), sultan II Qiyasәddin (12371246) vә sultan II
İzzәddinin (12461256/12571261) hakimiyyәtlәri dövründә
yaşamış Şeyx Mahmud Xoyi, eyni zamanda, “TuhfәtuşŞәkur”,
“Yәzdani Şenaxt”, “Mәtailulİman” kimi әsәrlәrin dә müәllifidir.
Bu әsәrlәrindә o, müxtәlif sәnәt vә peşә sahәlәri, İslam dininin
әsasları, hәtta insan anatomiyası kimi tibbi mövzulara da toxunub.
Sultan I Əlaәddinin böyük hörmәtini qazanan şeyx, sultan II İz
zәddinin hakimiyyәti dövründә, 12461248ci illәrdә baş vәzir
vәzifәsinә tәyin olunub.
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Әxilik nəyi öyrədirdi?
Əxilәr hәqiqәtәn mәslәk vә sәnәt sahibi, qonaqsevәr vә әxlaqlı
adamlar idilәr. Onlar yamaq, çıraq, kalfa vә ya şagird olaraq yan
larında işlәtdiklәri gәnclәri hәr baxımdan istedadlı, әxlaqlı vә
vәtәnsevәr biri olaraq yetişdirirdilәr. Buna görә onlar Sәlcuqlular
zamanında olduğu kimi, Osmanlılar dövründә dә çox etibarlı in
sanlar hesab olunurdular. İlk Osmanlı sultanları onları sәrhәd boy
larında nizamintizam yaradan keşikçilәr olaraq istifadә etmişdilәr.
Oralarda qurduqları vәqflәrin idarәsini әxilәrә tapşırırdılar.
Əxiliyin әsas mәqsәdi insanların dünya vә axirәtdә xoşbәxt
olmaları üçün çalışmaqdır. Bu anlayış әxilәrin dünya üçün
axirәtlәrini, axirәt üçün dünyalarını tәrk etmәmәlәrindәn ibarәtdir.
Savaşan, çatışan, aqressiv yox, sevgi, hörmәt sahiblәri hesab ol
unurdu. Varlı ilә kasıb, istehsalçı ilә istehlakçı, әmәk vә sәrmayә,
millәt ilә dövlәt, qısacası cәmiyyәtin bütün fәrd vә qurumları
arasında yaxşı münasibәtlәr quraraq hәr kәsin xöşbәxt halda yaşa
masını tәmin etmәk Əxi tәşkilatlarının başlıca mәqsәdlәri hesab
olunurdu.
Əxilikdә cәmiyyәt bir bütöv olaraq qәbul edilir. İnsanlar mәs
lәklәrinә, rәnglәrinә, mövqelәrinә vә sәrvәtlәrinә görә ayrılmazlar.
Hәr fәrd cәmiyyәtin bir parçası olaraq görülür. Bir insanın rahat
sızlığı bütün cәmiyyәtә tәsir edәr. Qonşusu aç ikәn tox yatanın
cәmiyyәtdә yeri olmadığı düşünülür. Tәşkilat yalnız üzvlәrini
deyil, toplumun bütün fәrdlәrini düşünmәk vә tәşkilatlanmasını
buna görә qurmaq mәcburiyyәtindә idi. Necә ki, bir әxi qazancın
dan ona yetәcәk qәdәr istifadә etmәli, artıq qalarsa, bunu kimsәsi
zlәrә, kömәyә ehtiyacı olanlara paylamalı idi. Bu düşüncә Əxiliyin
әsas әxlaqi qanunu halına gәlmişdir.
Əxi birliklәri üzvlәrinin daha yaxşı yaşamasını, mәslәyini
daha yaxşı inkişaf etdirmәsini istәmәklә yanaşı, eyni zamanda,
üzvlәrinin tәrbiyәsi, fәzilәti, dürüstlüyü vә inanclarının sağlam
laşdırılması kimi mәnәvi dәyәrlәrә dә fikir verirdi. Bu mövzuda
çalışan bir çox araşdırmaçıların diqqәtini çәkәn vә maraqlarını
276

artıran türk әsnaf vә sәnәtkarlarının gözәl әxlaq vә davranışlarını
bu әxi birliklәrdә öyrәnmәsәydi. Əxi birliklәrinә görә güzәştә
gedilmәdәn әxlaq qaydqanunlarını pozanlar cәzalandırılırdılar.
Əxilik әxlaqını meydana gәtirәn qaydalar açıq vә qapalı, xarici vә
ya daxili olmaq üzrә iki yerә bölünürdü:
Qapalı vә ya daxilә aid olan әmrlәr; şәhvәt, mәdә, dil, göz,
qulaq, әlayaq vә tamahla bağlı olan әmrlәrdәn ibarәtdir. Şәhvәt
ilә bağlı әmr, qeyriqanuni münasibәtlәrdәn qorunmaq, mәdә ilә
bağlı әmr, Allah tәrәfindәn qadağan edilmiş yeyәcәk vә içәcәk
lәrdәn uzaq durmaq, göz vә qulaqla bağlı әmr, görülmәmәsi vә
duyulmaması lazım olan şeylәrdәn uzaq dayanmaq, әl vә ayaqla
bağlı әmr, pislik etmәkdәn çәkinmәk, tamah ilә bağlı әmr, dünya
nemәtlәrinә qarşı hәdsiz sevgidәn çәkinmәyi özündә ehtiva edәr.
Bu әmrlәr: Azәrbaycan, Özbәk vә Anadolu türklәrinin atalar
sözünә belә daxil olmuşdur: “Әlinə, Belinə, Dilinə hakim ol”.
Açıq vә xaricә aid olan әmrlәr isә; mәrdlik, tәvazökarlıq,
kәrәm, mәrhәmәt vә bağışlama kimi xüsuslardan ibarәt idi.
Tәşkilata daxil olmaq digәr batini tәriqәtlәrdә olduğu kimi, xü
susi mәrasimlә hәyata keçirilirdi. Mәrasimdә namizәdә göy rәngdә
kәmәr bağlanır vә bütün insanlara qarşı sevgi dolu, sayğılı davran
malı, doğruluq vә igidlikdәn ayrılmaması tövsiyә olunur. Tәşkilat
üzvlәrindәn bağlılıq, sonsuz itaәt vә tabeçilik istәnilir. Dinsizlәr
tәşkilata daxil ola bilmәz, lakin sofu vә tәrkidünya olan kimsәlәrin
dә әxilәr arasında yeri yox idi. Əxilikdә dә bilgilәnmә, sәbir, ruhun
tәmizlәnmәsi, sәdaqәt, dostluq, xoşgörü, qanunlara әmәl etmәk
kimi tәlәblәrin irәli sürüldüyü mәrhәlәlәrdәn keçilir. Bu vәsflәrә
sahib olmaqdan savayı әxiliyin başlıca 6 tәmәl prinsiplәri bunlardır:
1Əlini açıq tut;
2Süfrәni açıq tut;
3Qapını açıq tut;
4Gözünü bağlı tut;
5Belinә sahib ol;
6Dilinә sahib ol.
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Əxilikdә üçmәrhәlәli vә doqquz dәrәcәli bir sistem mövcud
dur. Birinci mәrhәlә olan “Şәriәt” qapısında müridә mәslәyi ilә
bağlı bilgilәr, Quran dәrsi, oxuma vә yazma, türk dili, riyaziyyat
vә tәşkilatın anayasası dәrәcәsindә olan “Fütüvvәtnamә” öyrәdilir.
İkinci mәrhәlәdә “Tәriqәt” qapısında mәslәyi ilә bağlı bilgilәr әn
yüksәk dәrәcәyә çıxardılır, tәsәvvüf, musiqi, әrәb vә fars dilindә
dәrslәri tәdris edilir. Bu mәrhәlәdә mürid, eyni zamanda, hәrbi
dәrslәr dә alır. Şeyx mәrtәbәsinә yüksәlәn üçüncü mәrhәlә 
“Mәrifәt” qapısıdır. Bu mәrhәlәdә müriddәn Allaha sonsuz
bağlılıq, şәxsi eqonun öldürülmәsi, ululara xidmәt vә cәhalәt
qarşısında susqunluq tәlәb olunur. Əxilәrin qanunlarına görә, yal
nız bunlar tamamlandıqdan sonra “Hәqiqәt”ә çatmaq, bununla da
insanın kamala әrmәsi mümkündür. Fütüvvәt kimi Əxilik dә 9
dәrәcәli bir sistemә dayanır. Hәr qapı 3 dәrәcәni özündә cәm
lәşdirir. Bu dәrәcәlәr aşağıdakı kimi sıralanır:
1İgid;
2Yamak;
3Çırak;
4Kalfa;
5Usta;
6Nakip;
7Xәlifә;
8Şeyx;
9ŞeyxülMeşayıh – Əxi baba.
Əxilәrin әxlaqdan kәnar saydıqları, әxini Əxilikdәn çıxart
dığına görә tәşkilatdan xaric etdiklәri әmәllәr isә aşağıdakılardır:
1. İçki içәn;
2. Zina edәn;
3. Münafıqlık, dediqodu vә iftira edәn;
4. Qürurlanan, tәkәbbür edәn;
5. Mәrhәmәtsizlik edәn;
6. Qısqanan;
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7. Kin bәslәyәn;
8. Sözündә durmayan;
9. Yalan söylәyәn;
10. Əmanәtә xәyanәt edәn;
11. İnsanın ayıbını örtmәyәn, bu ayıbı üzünә vuran;
12. Xәsislik edәn;
13. Adam öldürәn.
Əxilik işsizliyә qarşıdır. Hәr kәsin bir işi olmasını vә çalış
masını istәyir. Ancaq heç kimsәni әmәyinin әvәzindәn artıq sәmәr
almasına imkan vermәz. İşsizlәri işlә tәmin etmәk tәşkilatın әsas
vәzifәsidir.
Əxilik İslam inancı ilә türk adәt әnәnәlәrini özündә birlәşdirәn
düşüncә sistemidir. Bu düşüncәdә insan, sistemin әsas qayәsi
hesab edilir vә hәr şey onun dünya vә axirәt xoşbәxtliyi üçün
düzәnlәnir. Heç bir şeyә әşrәfi mәxluqat hesab edilәn insandan
daha artıq qiymәt verilә bilmәz. Bu anlayış Əxiliyin bütün
fәaliyyәtlәrindә hakim olan bir düsturdur.
Əxilik hәr şeydәn üstün tutulan insanın dünyasında vә
axirәtindә xoşbәxt ola bilmәsi üçün onu bir bütün olaraq әlә almış
vә “kamil insan” deyә bilәcәyimiz ideal bir tip ortaya qoyur.
Mәqalәmizi böyük ustad vә mürşid Şeyx Əxi Evrәnin әxilәrә
müraciәti ilә tamamlamaq istәrdik:
“Ey Əxilәr! Mücahidlәr  igid, aslan ürәkli olur. Düşmәndәn
qorxmaz, qaçmaz vә ona boyun әymәz. Yağmada qurd kimi saldır
salar heç sarsılmaz. Atılan oxlara vә qılınc zәrbәlәrinә mәtanәtlә
sinә gәrәr. Savaşarkәn safda namazdakı kimi sәssiz olub
başbuğuna itaәtdә cәmaatın imama uyması kimidir. Düşmәninә
qarşı nәrәsi göy gurultusu tәk olmalıdır. Düşmәndәn qorxmayın,
AllahTәalanın әmr vә qadağalarına әmәl etmәmәkdәn qorxun.
Vәtәn sevgisinin imandan olduğunu unutmayın!”.
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Şirvanşahlarda dini hәyat
Dilavәr Əzimli*
Tarixşünaslığımızda öyrәnilmәsi vacib olan sahәlәrdәn biri
dә Şirvanşahların dini hәyatıdır. Düzdür, bu mәsәlә kompleks
halında öyrәnilmәsә dә, ayrıayrı monoqrafiya vә mәqalәlәrdә
qısaca olaraq әksini tapmışdır. Dünya tarixindә özünün silinmәz
izini qoymuş Şirvanşahlar dövlәtinin hәyatında dinin rolu çox
yüksәk idi. Bu gün Şirvanşahlardan yadigar qalan әrazilәrdә tür
bәlәrin, pirlәrin, qәdim tarixi abidәlәrin çoxluğu bunu sübut edir.
Şirvan әrazilәri türbәlәrlә, pirlәrlә, tarixi abidәlәrlә әhatә olun
muşdur.
Şirvan әarazilәrinin coğrafiyası orta әsr mәnbәlәrindә aydın
lıqla әksini tapmışdır. Orta әsr mәnbәlәri Xәzәr dәnizinin qәrb
sahilindә, Kürdәn şәrqdә yerlәşәn, qәdim Qafqaz Albaniyasının,
yaxud erkәn orta әsrlәr Arranın bir hissәsi olan vilayәti Şәrvan vә
ya Şirvan adlandırırdılar (3, s.17).
Şirvanşahların araşdırıcılarından olan V.F.Minorski yazır:
“Şirvan adını Şәrqi Qafqazın bir sıra yerlәrinә Xәzәrin cәnub
sahillәrindәn (Gilan, Deylәm) köçüb gәlәnlәrin köhnә mәskәnlәri
ilә bağlılığını göstәrәn adlar sırasına daxil etmәk mümkündür”
(12, s.3435). XIV әsrin birincı yarısında (1340cı il) Hәmdullah
Qәzvini yazırdı ki, Şirvan ölkәsi Kür sahillәrindәn Dәrbәndә (Bab
әlƏbvab) qәdәr uzanır. Şirvan әrazisi Qafqaz dağlarının şimal
* AMEA A.A.Bakıxanov adına Tarix İnstitutunun böyük elmi işçisi,
tarix üzrә fәlsәfә doktoru
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yamaclarından axıb gәlәn aşağıdakı altı çayla suvarılır: cәnubda
Bakı ilә Kürün mәnsәbi arasında Xәzәr dәnizinә tökülәn Pirsaat,
Ağsu, Girdman, Göyçay, üstündә Qәbәlә yerlәşәn Türyançay vә
Şәkinin suvarıldığı Əlicançay, şәrqdә Cәnubi Dağıstan (Dәrbәnd)
vә Şirvan әrazisindәn Rubas, Gülkәri, Samur, Qudyalçay,
Qaraçay, Vәlvәlәçay, Gilgilçay, Ataçay, Sumqayıt çayları axıb
Xәzәr dәnizinә tökülür. Min il әrzindә (VIXVI әsrlәr) qәdim Şir
vanşahlar sülalәsinin hakimiyyәt sürdüyü Şirvan vilayәtinә
bәrәkәtli mәhsuldar düzәnliklәri, gözәl otlaqları, çәmәnlik vә
meşәlәri olan ovalıqlar daxil idi. Burada heyvan bәslәyir, taxıl
becәrirdilәr. Kәnd tәsәrrüfatı inkişaf etmişdi. Meyvә bağları var
idi. Kür çayının vә dәnizin yaxınlığı әhalini qiymәtli balıq növlәri
ilә tәmin edirdi. Şirvan torpağı neftlә, duzla, müxtәlif faydalı
qazıntılarla – qiymәtli metallarla, minerallarla, gillә zәngin idi (3,
s.22).
Tarixin tәdqiqi göstәrir ki, İslamın ölkәmizdә yayılmasına
qәdәr Azәrbaycan әrazilәrindә dini müxtәliflik mövcud idi. Ərәb
istilasınadәk Azәrbaycanda rәsmi dini dünyagörüşlәri olan
atәşpәrәstlik (Azәrbaycanda әslindә, tәktanrıçılığa söykәnәn tan
rıçılıq dini olub. Atәşpәrәstlik isә zor gücünә Sasanilәr tәrәfindәn
yayılmağa başlanıbD.Ə.) vә xristianlıqdan әlavә bәzi digәr dini
әqidәlәrә (mәsәlәn, şamanizmә vә b. Şamanizm isә elә tәk tan
rıçılıqdırD.Ə.) tapınanlar da vardı. İslamın yayılması ilә digәr
dini әqidәlәr aradan qalxmağa başladı. Bunun bir sәbәbi dә Azәr
baycanda daima tәktanrıçılığa olan meyllә bağlıdr. Bu mәsәlә İs
lamın Azәrbaycanda yayılmasında müstәsna rol oynadı. Bundan
әlavә, İslamın keçmiş etiqadlara nisbәtәn mütәrәqqi cәhәtlәri, xü
susәn azadfikirlilik meyillәrinә dözümlülüyü ona qarşı rәğbәti
artırırdı. Bununla yanaşı, әvvәlki dini әqidәlәr birdәfәlik yox ol
mamış, özünün bir sıra müddәalarını vә prinsiplәrini xalq adәt
әnәnәlәrinә qoşaraq әsrlәr boyu yaşamışdır. Ölkәdәki maddi
mәdәniyyәt abidәlәri  atәşgahlar, Alban kilsәlәri dә keçmişlә
bağlılığı möhkәmlәtmişdir. Əski etiqadlar zehinlәrdәn tamamilә
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silinmәmiş, bәzәn siyasi hәrәkatda açıq şәkildә, bәzәn dә rәsmi
ideologiya ilә bir araya sığmayan bidәt formasında tәzahür et
mişdir (5, c.2., s.287).
Şirvanşahların mәşhur tәdqiqatçısı Sara xanım Aşurbәyli
yazmışdır ki, “Ərәb istilasına qәdәrki erkәn Şirvanşahlar haqqında
mәlumatımız yoxdur. Rәşidәddin (12471318ci illәr) “Mәkati
bat”ında oğlu Əli üçün nişanladığı Şirvanşah qızı haqqında
danışarkәn göstәrirdi ki, Şirvanşahlar Dәrbәnd hökmdarları nәs
lindәn olan qәdim xanәdandır (Artıq iki min ilә yaxındır ki, Sultan
taxtı onların nәslinә mәxsusdur). Onun hesablamalarına görә Şir
vanşahlar hәlә Əhәmәnilәr dövründәn hakimiyyәt sürmüşlәr” (3,
s.50).
Şirvanşahlar haqqında dürüst mәlumata IXX әsrlәr әrәb
müәlliflәrindә rast gәlirik. Şirvanşahların hakimiyyәtinin ilk
dövrünә dair әtraflı mәlumatın ayrıayrı parçalarını Münәccim
başının (XVII әsr) әsәrindә gәlib çatmış “Tarixi әlBab”dan (XI
әsr) öyrәnirik (12, s.67).
İnsan dünyaya gәlәndәn onun dini inancı formalaşmışdır.
Bunu sübut edәn arxeoloji materiallardır. Şirvan әrazilәrindә
tapılan arxeoloji materiallar burada yaşayan xalqın әn qәdim dini
inanclarından xәbәr verir. Xüsusilә, Şirvan әrazisindә insanı tәsvir
edәn monumental daş heykәlinin meydana gәlmәsi böyük maraq
doğurur. Arxeoloq Q.Aslanovun Abşerondakı Türkan kәndi
yaxınlığında üzә çıxardığı bir sıra kurqanlardan tunc dövrünün
әvvәlinә aid edilәn kobud formalı daş heykәllәr tapılmışdır (3,
s.83; 1, s.15). Zirә qәsәbәsindәn şәrqә, Gürqan qәdim yaşayış
mәskәnindә qәbirdәn tapılmış heykәl maraq doğurur. Yerli әhәng
daşından düzәldilmiş bu heykәl quruluşca Abşeronda әvvәl
tapılmış heykәllәrdәn fәrqlәnir. Heykәldә baş, sinәdә çarpa
zlaşmış әllәr, bel aydın seçilir. Abşeron heykәllәri son Tunc
dövrünә aid olub, ehtimal ki, dini sitayiş mәqsәdi daşımışdır (2,
s.1314). Azәrbaycanın bir sıra rayonlarında aparılan arxeoloji
qazıntılar zamanı başsız vә әlayaqsız qadın vә kişi heykәlciklәr
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aşkar edilmişdir. Ehtimal ki, onlar ibadәt mәrasimi ilә bağlı
sındırılmışlar (5, c.2, s.8384).
Azәrbaycanda, o cümlәdәn, Şirvan әrazilәrindә qәdim dini
tәsәvvürlәr barәdә çox yazmaq olar. Bir daha qeyd edәk ki, bu
әrazilәrdә tәktanrıçılıq (şamanizm), atәşpәrәstlik dini inancları ol
muşdur. Eyni zamanda Şirvan hәm dә xristianlığın mәrkә
zlәrindәn birinә çevrilmişdir. Amma bizim tәdqiqatımız
Şirvanşahlarda dini hәyata hәsr edildiyindәn, daha çox bu dövrün
üzәrindә dayanmalı olacağıq.
VIIIX әsrlәr dövründәn az sayda abidә, o cümlәdәn müsәl
man tipli, sitayiş tәyinatlı tikililәr qalmışdır. Başqa ölkәlәrdә
olduğu kimi Azәrbaycanda da ilk vaxtlar zәrdüştilәrin vә xristian
ların dini obyektlәrini mәscidә çevirir, onları İslamın tәlәblәri
әsasında yenidәn qururdular. Bunların yenidәn qurulması adәtәn
köhnә sәcdәgahın lәğvi vә mehrabın qurulması ilә mәhdudlaşırdı.
Hәmin dini obyektlәr öz quruluşunun qalan cәhәtlәrindә ilkin
görkәmini saxlayırdılar. Belәliklә, Azәrbaycanda hәm daxili qu
ruluşu, hәm dә xarici memarlıq görkәmi baxımından yerli xü
susiyyәtlәrә malik mәscid tipi tәşәkkül tapdı. Hazırda Şamaxıdakı
Cümә mәscidi, Ağsudakı vә Sündü kәndindәki mәscidlәr VIIX
әsrlәrdә Azәrbaycanda fәaliyyәt göstәrmiş müsәlman ibadәt
ocaqlarının planı haqqında müәyyәn tәsәvvür yaradır. Hәmin
mәscidlәr әrәb hökmranlığı dövründәki planlarını saxlamış mәs
cidlәrin yerindә tikilmişdir. Şamaxıdakı Cümә mәscidi vә Ağsu
dakı mәscid VIII әsrin tikililәridir. Şamaxı mәscidi 743cü ildә
inşa edilmişdir. Hәr iki mәscid memarlıq abidәlәrinin Şirvan
qrupuna aiddir (5, c.II., s.304).
Hәlә Sasanilәr zamanı Sasanilәr dövlәtinin mühüm strateji
әhәmiyyәtli әyalәti olan Şirvan әrәb hökmranlığı dövründә
әrәblәrin böyük diqqәt göstәrdiklәri әn iri siyasi quruma çevrildi.
Şirvanşahlar Şirvanın paytaxtı Şamaxıda yaşayırdılar. X әsrin son
larında Şirvanın başlıca şәhәrlәri Şamaxı, Dәrbәnd, Bakı vә
Şәbran idi. Ölkә әrәblәr tәrәfindәn istila edildikdәn sonra İslam
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dini Bakı vә Abşeron kәndlәrinin әhalisi arasında yayılmağa,
zәrdüştiliyi vә qәdim astral edtiqadları sıxışdırmağa başladı.
Abşeronda bu günә qәdәr çox qәdim dini ayinlәrin qalıqları kimi
müqәddәs ağaclara (Mәrdәkan vә Əmircan kәndlәrindә Pir Çinar)
sitayiş mövcuddur. Ağaclara sitayişi VII әsr Alban tarixçisi Musa
Kalankatuklu da qeyd etmişdir. Abşeron әhalisi İslam dinini qәbul
etdikdәn sonra VIIIX әsrlәrdә müsәlman әnәnәlәrini vә әrәb
müsәlman dini adlarını qәbul edәn qәdim pirlәrin (Buzovnada Əli
ayağı, Pirallahı adasında Pirallahı vә s.) müsәlmanlaşdırılması
başlandı (4, s.84; 8, s. 775).
XI әsrdәn başlayaraq Şirvanşahların hәyatında bir canlanma
baş verdi. Artıq XI әsrin sonunda isә Şirvanda siyasi yüksәlişin
başlanğıcı nәzәrә çarpırdı. Bu yüksәliş XII әsrәdәk davam etdi.
XII yüzillikdә Şirvanşahlar dövlәti özünün çiçәklәnmә dövrünә
qәdәm qoydu. Şirvanşahlar dövlәti XII әsrin sonunadәk Azәrbay
can әrazisindә mövcud olmuş әn güclü siyasi qurum olmuşdur
(bir sıra hallarda qonşu dövlәtlәrdәn formal asılıqda olmasına bax
mayaraq). Bu dövlәt ölkәnin müәyyәn qisminin mәdәni, ictimai
iqtisadi, siyasi tәkamülü prosesinin fasilәsizliyini tәmin etmişdir
(10, s.101102).
Şirvanşahların orta әsrlәr din tarixinin öyrәnilmәsi bu
dövlәtin zәngin mәdәni irsini ortaya qoyur. Biz, Şirvanı Şir
vanşahlardan ibarәt siyasi bir mәfhum hesab edirik. Tәәssüflәr
olsun ki, orta әsr Şirvanşahların tәfәkkür tarixi dәrindәn
öyrәnilmәyib. Orta әsrlәr Şirvanı fikirlәr mozaikasıdır vә hәd
dindәn artıq zәngindir. İndiki hәvәskar tarixçilәr Şirvanı coğrafi
bir şüara çeviriblәr. Şirvan fikir mühiti Osmanlı, Krım, Misir,
hәtta Mәkkә vә Mәdinәyә dәrindәn tәsir edәcәk qәdәr güclü olub.
Mәnbәlәrdә Osmanlının beyin mәrkәzindә yer almış onlarla şir
vanlı alimin adı keçir. Misal üçün Şeyx Əkmәlәddin Əli Şirvani
Osmanlı şeyxülislamı olub. Hәtta bir müddәt Mәkkә kimi İslamın
mәrkәzindә fәtva mәrcei olmuşdur. Osmanlı mәdrәsәlәrindә uzun
illәr onun “Əqsәülmәtalib”, “Mühimmatülçәrufilvacibә”,
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“Camiülmәnasik”, “Dәlilüzzairin vә әnisülmücavirin” adlı
әsәrlәri dәrs vәsaiti kimi oxudulub. Yaxud Şeyx Mәhәmmәd Əli
әzZühri Şirvani, Osmanlı padşahı tәrәfindәn birbaşa Mәdinә
müftüsü tәyin olunub. Onun oğlu Şeyx Əli ibn Əli isә Osmanlının
әn tanınmış hәnәfi fәqihlәrindәn idi. Şeyx Cәmalәddin Şirvani dә
şirvanlıdır vә Osmanlı şeyxülislamı vәzifәsini icra etmişdir. Bu
siyahını uzatmaq da mümkündür. Şirvan sadәcә sünni alimlәrinin
deyil, eyni zamanda hetorodoks İslam cәrәyanlarının da vәtәni
olub. Qәlәndәrilik Şirvanda Şirvanşah taxtını әlә keçirәcәk qәdәr
gücә sahib idi. Hәlә Şeyx Sәfiәddindәn әvvәl onun şeyxi Şeyx
Zahid Gilaninin Şirvanda müridlәri olub vә bu müridlәrinin çoxu
Şirvanşah II Axistan tәrәfindәn öldürülüb. Onların malları isә Kür
çayına atılıb. Şah İsmayıl Şirvanı әlә keçirdiyindә Şrivanşahın
xәzinәsinin çaya atılmasını әmr etmәsinә dә sәbәb hәmin hadis
әnin intiqamı idi. Tәsadüfi deyildir ki, hürufilәr belә Şirvanda
özlәrinә sığınacaq tapmışdılar. Bundan başqa vәfai vә heydәri
dәrvişlәrinin, әxilәrin dә Şirvanda geniş fәaliyyәtlәrinә rast gәlinir
(7).
XIXII әsrlәrdә Azәrbaycanda ictimaisiyasi, dini, dinifәlsәfi
vә elmifәlsәfi baxışlar keçmiş ideyalar zәminindә yaranıb for
malaşmışdır. İslam dini burada hakim ideologiya olsa da, digәr
dini әqidәlәr tamamilә aradan qalxmamışdı. Arranın bәzi yer
lәrindә xristianlıq rәsmi şәkildә fәaliyyәt göstәrirdi. XIXII әsr
lәrdә Azәrbaycanda fәlsәfi fikir fiqhә (hüquq), kәlama (sxolastik
İslam teologiyası) vә tәsәvvüfә (mistikaya) dair traktatlarda, xü
susәn peşәkar filosofların yaradıcılığında inkişaf edirdi. Fiqh
kәlam mәktәblәrindә vә tәsvvüfdә әsasәn dinifәlsәfi fikir inkişaf
etdirilmişdir. Fiqh “ümümmüsәlman hüququ”, kәlam isә “müsәl
man sxolastikası, ilahiyyatı” mәnasını daşımasına baxmayaraq,
bunlar arasında kәskin fәrq qoyulmuşdu. Sxolastlar bir qayda
olaraq, başqa sözlә, mütәkәllimlәr (sxolastlar) eyni zamanda fәqih
(hüquqşünas) idilәr. Müxalifәtçi sxolastika –mötәzililik gizli
fәaliyyәt göstәrirdi, ortodoksal sxolastika  әşәrilik isә XI әsrin
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ikinci yarısında rәsmi dairәlәrdә artıq qәbul edilmişdi. Əşәrilik
rәy vә mәntiqi mühakimәlәrә üstünlük verәn hәnәfilәrlә qatı
tәәssübkeş hәnbәlilәr arasında orta mövqe tutan şafii mәzhәbinin
fәqihlәri içәrisindә daha geniş yayılmışdı. Dini fәlsәfәnin sxo
lastik qolu fәqihmütәkәllimlәr tәrәfindәn inkişaf etdirilirdisә,
onun mistik aspekti şiә ideoloqlarının vә sufi mütәfәkkirlәrin
dünyagörüşündә öz ifadәsini tapırdı. XIXII әsrlәrdә Azәrbay
canda rәsmi әqidә sünnilik, әlәlxüsus onun şafiilik mәzhәbi idi.
Bununla belә, burada ifrat şiәliyin müxtәlif qolları  ğalilik vә is
maililik әsas etibarilә gizli şәkildә yayıla bilmiş, çox vaxt etirazla
qarşılanmışdı. Bu dövrün başlıca mistik cәrәyanı tәsәvvüf mötәdil
vә ifrat olmaqla iki istiqamәtdә inkişaf edirdi: mötәdil sufilәr
İslam monoteizmindәn kәnara çıxmadıqları halda, ifrat sufilәr
panteizmә azçox dәrәcәdә meyil göstәrirdilәr. Tәsәvvüfdәki bir
sıra etikәxlaqi vә ictimaisiyasi fikirlәr o dövrdә mövcud
mәlamәtilik, qәlәndәrilik vә әxilik cәrәyanlarının ideologiyası ilә
çulğalaşmışlar. Sufi mütәfәkkirlәrdәn bәzilәri hәmin cәrәyanlarla
maraqlanmış, onların ideyalarını tәbliğ, müәyyәn müddәalarını
tәnqid etmişlәr. Mәlamәtilik, qәlәndәrilik vә әxilәrdәn fәrqli
olaraq sufilik yalnız praktika deyil, nәzәri mәsәlәlәrә dә nüfuz
edir, idraki mәqsәd daşıyırdı. Sufilәrә görә, insanın mütlәq
hәqiqәti dәrk etmәsi hissi vә әqli idrak qüvvәsindәn xaricdir,
ancaq mistik hallara vә mәqamlara yiyәlәnmәklә mümkündür.
Mistik özünükamillәşdirmәdә ilk mәrhәlә şәriәtdirsә, son mәqsәd,
son mәrhәlә hәqiqәtdir. Şәriәtdәn hәqiqәtә mәnәvi gediş yoluna
tәriqәt, bu yolun üstündәki dayanacaqlara mәqamlar deyilir.
Mәqamlar sufi halları ilә qırılmaz surәtdә bağlıdır. Mәqam sufinin
öz ciddcәhdi sayәsindә çatdığı kamillik mәrtәbәsidir, hal hәr bir
mәqamı tamamlayan, yolçunu yeni mәqamlara hazırlayan vә
nәhayәt, haqqa qovuşduran әtadır, ilahi vergidir. Hal ani, keçici,
mәqam isә nisbәtәn sabit, dayanıqlı psixoloji vәziyyәt kimi sә
ciyyәlәndirilir. Tәsәvvüfdә tәriqәt halların vә mәqamların
qarşılıqlı inkişaf xәttini tәşkil edir. Hәr bir sufi müridin әn ali rüt
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bәyә yüksәlәnәdәk özünü kamillәşdirmәsi yalnız halların vә
mәqamların birgә müşayiәti ilә hәyata keçir. Özünәhesabat (әl
mühasәbә), özünәnәzarәt (әlmüraqәbә) vә daxili müşahidә (әl
müşahәdә) halları vә mәqamları bütün tәriqәt boyu çulğalaşaraq
tәsәvvüf yolçusunu daim sarır, onu haqqa yaxınlaşdırır (5, c.II.,
s.539544).
Monqolların vә Teymurun yürüşlәri әleyhinә mübarizәnin
kәskinlәşmәsi idelogiyada müxalifәt cәrәyanını güclәndirәrәk bu
cәrәyanın miqyasını genişlәndirdi, onunla rәsmi (hakim) ide
ologiya arasında olan uçurumu daha da dәrinlәşdirdi. Bu yüzil
liklәrdә peşәkar, o cümlәdәn, peripatetik (mәşşai) fәlsәfi meylin
inkişafı müşahidә edilirdi. Bu fәlsәfә qәdim Şәrq vә qәdim Yunan
fәlsәfәsinin әnәnәlәrinin sintezindәn ibarәt idi. O, orta әsrlәrdә
Şәrq elminin yüksәk sәviyyәsinә әsaslanaraq XIII әsrә qәdәrki
materializm, rasionalizm vә dialektika ideyalarını tәbliğ vә inkişaf
etdirirdi. Digәr tәrәfdәn, bu dövrdә bidәtçiliyin tarixәn mütәrәqqi,
mistik, panteist fәlsәfәsi geniş yayıldı. Materialist, rasionalist tә
mayüllәr, dünyanı dialektik qavrama cәhdlәri bu fәlsәfәnin sә
ciyyәvi cәhәtlәri idi. Hәmin tarixi dövrün vә sonrakı әsrlәrin
fәlsәfәsinin inkişaf xüsusiyyәtlәrindәn biri peripatetizm fәl
sәfәsinin bidәtçi (sufilik, hürufilik, nöqtәvilik vә s.), cәrәyanların
mistik panteist fәlsәfәsi ilә tәdricәn yaxınlaşması, qarşılıqlı
surәtdә birbirinә sirayәt etmәsi olmuşdur (6, c.III., s.177).
Azәrbaycan әrazisindәki dövrümüzәdәk qalmış bir sıra
kitabәlәrin öyrәnilmәsi göstәrir ki, sufilik Azәrbaycanda әn geniş
yayılmış ictimaifәlsәfi cәrәyanlardan biri olmuşdur. Bu
kitabәlәrә әn çox Şirvanşahların әrazilәrindә rast gәlinir.
Kitabәlәrә әsasәn, sufi tәşkilatlarının mәrkәzlәri, onların şeyxlәri
aşkar edilmiş vә hәmin mәrkәzlәrin fәaliyyәtlәrinin xronoloji
çәrçivәsi vә tәsir sahәsi müәyyәnlәşdirilmişdir. Sufiliyin
inkişafının ilk mәrhәlәlәrindә Kufә, Bәsrә, Bağdad şәhәrlәri,
sonra isә Nişapur mühüm rol oynamışdır. Nişapurda sufi
cәmiyyәtindә Şeyx Əbu Sәid ƏbulXeyr başçılıq etdiyi zaman
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onun әtrafında Əbu Əbdullah ibn Xәfifin oğlu vә davamçısı İbn
Bakuyyә Baba Kuhi, Mәhәmmmәdәli Bakuvi vә onun qardaşı Pir
Hüseyn Şirvani kimi Azәrbaycan alimlәri – filosofları da
toplaşmışdılar. Tarixçi Mәhәmmәd ibn Münәvvәrin mәlumatına
görә, Əbu Sәid ƏbulXeyrin nәzәriyyәsini yayan müridlәrin tәkcә
Şirvanda 400dәn artıq xanәgahı olmuşdur. Onun davamçısı Şir
van şeyxi Pir Hüseynin xanәgahı Bakının 127 kilometrliyindә,
Pirsaat çayı sahilindә, BakıSalyan ticarәtkarvan yolu üzәrindә
yerlәşmişdir. Pir Hüseyn görkәmli alimfilosof kimi Azәrbay
canda elmifәlsәfi fikir tarixindә, İslam fәlsәfi dünyagörüşünün
formalaşmasında mühüm rol oynamışdır. O, hicri 464cü (1071
1072) ildә öz böyük qardaşı Mәhәmmәd Bakuvidәn 25 il sonra
vәfat etmişdir. Pir Hüseynin abidәsinin Şirvan әrazisindә olması,
bütün hәyat vә fәaliyyәtinin Şirvanla bağlılığı bu fikri bir daha
sübut edir. Şeyx Pir Hüseyn adıyla şöhrәt tapmış әlHüseyn ibn
Əli xanәgah kitabәlәrindә әzәmәtli, görkәmli pir, sufilikdә üçüncü
dәrәcәyә çatmış (әssalik), müqәddәslәrin görkәmlisi, ruhani işlәri
ilә mәşğul olan, imam kimi lәqәb vә sifәt dәrәcәlәri ilә qeyd
edilmişdir ki, bu da onun öz әsrinin әn nüfuzlu şәxsiyyәti
olduğunu göstәrir (13, s.89). Şirvan әrazilәrindә bu cür pirlәr yü
zlәrlәdir. Buna misal olaraq Dәvәçi (indiki Şabran) rayonunun
Uqah kәndindәki “Sultan Baba piri”ni, Quba rayonunun Hapıt
kәndindәki “Babadilim piri”ni, Xaçmaz rayonunun Şıxlar
kәndindәki “Şeyx Yusif türbәsi”ni, Abşeronun orta әsr pirlәrindәn
olan “Əlibaba piri”ni, Şamaxının cәnubşәrqindә, Göylәr
kәndindә qәdim ŞamaxıCavadƏrdәbil yolu üzәrindә olan Şeyx
Tair Tac ƏlHüda Mәrdәkan xanәgahı vә ya Piri Mәrdәkan zi
yarәtgahını, Bakının Buzovna qәsәbәsinin Nazranlı mәhәl
lәsindәki “Qara paltar piri”ni göstәrmәk olar. Hәmin abidәnin
oxşarı Abşeronun Yeni Suraxanı vә Şağan kәndlәrindә dә vardır.
Ən böyük pirlәrdәn biri dә Bakının Nardaran qәsәbәsindәki “Nar
daran piri”dir. “Nardaran piri” abidәlәri kompleksindә sәnәtkar
larla әlaqәdar olmuş Əxi cәmiyyәti üzvlәrinin dә abidәlәri vardır.
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Qeyd olunan kompleksdә daha bir maraqlı mәscid vә mәqbәrә
abidәsi vardır. Abidә 1950ci ildә qum altından çıxarılmışdır. Bu
cür pirlәrdәn biri dә Ağsu şәhәri yaxınlığındakı “Şeyx Dursun tür
bәsi”dir. Pirlәrin araşdırıcısı Mәşәdixanım Nemәt Şeyx Dursunun
kimliyinin dә araşdırmışdır. Mәlum olur ki, o, övliyaların, yәni
mürşidlәrin, ruhani alimlәrin görkәmlisi olub, şeyxdir, mәqbәrәsi
dә müqәddәsdir. Demәk, müqәddәs iş uğrunda ömrünü sәrf etdiyi
üçün mәqbәrәsi dә müqәddәs hesab olunmuşdur. Neçәneçә
yüzilliklәr keçmәsinә baxmayaraq xalq bu müqәddәsliyi, onun
xidmәtini unutmamışdır. Mәşәdxanım Nemәtin yazdığına görә,
akademik B.Dornun elmi arxivindә Şamaxı şeyxlәri haqqında
yazılmış bir arayış vardır. Arayışın kim tәrәfindәn yazıldığı
mәlum deyil. Güman ki, B.Dorn onu XIX әsrdә Şamaxıda olduğu
zaman әldә etmişdi. Arayışda deyilir: “Vaxtilә Şamaxıda “Piri
Şirvan” adıyla şöhrәt tapmış bir mәzar olmuşdur. Burada dәfn ol
unmuş övliyanın adı Şeyx Mikayıl ibn Seyid Cәbrayıl ibn Seyid
Salehdir. Ərdәbildә mәzarı mәşhur olan Şeyx Sәfi hәmin bu Şeyx
Mikayılın böyük qardaşıdır. Şeyx Sәfi qardaşını Şirvanşahların
dövlәti zamanı Şirvana Şeyx Cüneyd kimi Quba vilayәtindә irşad
etmәyә göndәrib. Şeyx Mikayıl Şirvan vilayәtindә çoxçox irşad
edib vә “Piripirani Şirvan” – “Şirvan pirlәrinin piri” adını alıb.
Daha sonra arayışda Şeyx Dursun haqqında çox qısa olsa da,
maraqlı mәlumat vardır: “Şeyx Dursunun әsli Şirvan әhlindәndir.
Xançobanı mahalından, Padar tayfasındandır. Şeyx Dursun ibn
Əhmәd Padar şәrәfli bir adam olub ki, qoşun hissәsindәn Kalax
ana qәryәsinin qәrbindә vaqe olan mәşhur yeddi günbәzlәr bu
Şeyx Dursunun övladlarındandır” (13, s.833). Şirvan әrazisindә
dini hәyatın әn mühüm göstәricilәrindәn biri dә Bakı şәhәrinin
yaxınlığında, Şıx kәndindә yerlәşәn “Bibi Heybәt” piri komplek
sidir. Mәlumatlara görә, kompleks sәkkizinci imam Rzanın (ә)
orada dәfn olunmuş bacısının mәqbәrәsi әtrafında meydana
gәlmişdir. Kompleksdә olan kitabәlәrdәn bәlli olur ki, Bibi Hey
bәt sufiliklә bağlı olan bir mәrkәz olmuşdur (13, s.3436). Belә
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komplekslәr sırasına Bakı şәhәrinin 12 km. şimalşәrqindә,
Abşeron yarımadasının Əmircan kәndindә yerlәşәn “Nizamәddin
mәscidi” kompleksi daxildir. Bu kompleksdә çoxlu sayda
kitabәlәr vardır. “Nizamәddin mәscidi”nin kitabәlәri bir çox tarixi
dövrlәri әhatә etdiyi kimi, Əmircan kәndinin tarixi haqqında da
mәlumat verir. Bakının Balaxanı kәndindәki “Hacı Şәxlә” imarәti
kompleksi dә Şirvanın dini hәyatını öyrәnmәk üçün az әhәmiyyәt
kәsb etmir (14, s.2732). Bu cür pirlәri, ziyarәtkarları saymaqla
qurtarmır. Əksәriyyәti dә Şirvanşahların әrazisindәdir. Bu cür pir
lәr, ziyarәtgahlar Şirvanşahların dini hәyatının bariz nü
munәlәridir. Çox tәәssüf ki, bu günә qәdәr bu mәsәlә ciddi
tәdqiqat obyekti olmamışdır. Düzdür, bәzi tәdqiqatçılar bu pirlәr,
ziyarәtgahlar haqqında mәlumatlar vermiş, monoqrafiyalar
yazmışlar. Amma bu pirlәrә, ziyarәtgahlara dini hәyat baxımından
diqqәt yetirilmәmişdir. Bunlara dini hәyat baxımından diqqәt ye
tirilәndә Azәrbaycanın bütün әrazilәrindә olduğu kimi, Şir
vanşahlarda da bir Əhlibeyt sevgisinin olduğunun şahidi oluruq.
Tarixәn Azәrbaycan, onun bir parçası olan Şirvan әrazilәrindә şiә
vә sünnilәr bir yerdә dualar etmiş, eyni mәsciddә ibadәt etmişlәr.
Bu gün dә belәdir. Xaricdәn bunun qarşısını almaq vә mәzhәblәr
arasında tәfriqә salmaq üçün nә qәdәr çalışsalar da, mәqsәdlәrinә
nail ola bilmirlәr. Bunun başlıca sәbәbi Azәrbaycan türklәrinin
sufiliyә dәrindәn meylli olmalarıdır. Zamanzaman da Şirvan
Azәrbaycan sufiliyinin mәrkәzlәrindәn birinә çevrilmişdir. Bu
әrazilәrdә hürufilik, xәlvәtilik özünün böyük inkişaf mәrhәlәsini
yaşamışdır. Azәrbaycan әrazisindә dövrümüzәdәk qalmış bir sıra
kitabәlәrin öyrәnilmәsi göstәrir ki, sufilik Azәrbaycanda әn geniş
yayılmış sosialideoloji cәrәyanlardan biri olmuşdur. Kitabәlәrә
әsasәn sufi tәşkilatlarının mәrkәzlәri, onların mürşidlәri aşkar
edilmiş vә hәmin mәrkәzlәrin fәaliyyәtinin xronoloji çәrçivәsi,
tәsir sahәsi vә İslam dünyası ilә sıx mәdәniideoloji әlaqәlәri
müәyyәnlәşdirilmişdir. Diniideoloji mәrkәzlәrdәn biri xanә
gahlar idi. Xanәgahlar monqol hökmdarlarına İslamın qәbul et
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dirilmәsindә böyük rol oynamışdır (6, s.150). Tәkcә onu demәk
kifayәtdir ki, Şirvan әrazilәrindә 400ә qәdәr xanәgah var idi (9,
s.158). Bu da Azәrbaycanda sufizmin geniş yayılmasının bariz
nümunәsidir.
XIIIXIV әsrlәrdә Azәrbaycanda sufizm ideologiyasının
müxtәlif cәrәyanları geniş yayılmışdı. XIII әsrin ikinci rübündәn
XV әsrin әvvәllәrinәdәk olan dövrdә isә Əxilik Azәrbaycanda
tәşkilati baxımdan möhkәmlәndi vә güclәndi. Əxilik ideyası
solçu, sufi mahiyyәti şiәliyә çox yaxın idi. Bu dövrdә ismaili
tәlimi dә müәyyәn tәsir dairәsinә malik olmuşdur. Bu cәrәyanın
hürufiliyin, nöqtәviliyin, qızılbaşlığın, “Əliallahı” tәliminin for
malaşmasına tәsiri danılmazdır. XIV әsrdә hürufiliyin mistikpan
teist tәmayülünün meydana gәlmәsi Azәrbaycanın fәlsәfә
tarixindә әhәmiyyәtli hadisә idi. Azәrbaycanda hürufilik tәliminin
әn böyük nümayәndәsi İmadәddin Nәsimi idi (13691417) (6,
s.180181). Nәsiminin hәyat vә fәaliyyәtinin böyük bir hissәsi
Şirvanla bağlı olmuşdur. Onun Şamaxıda doğulduğu deyilsә dә,
tәdqiqatlar kökәn etibarı ilә seyid, milliyyәtcә tәbrizli bir Azәr
baycan türkü olduğunu göstәrmәkdәdir. Onun bir müddәt Bakıda
fәaliyyәt göstәrdiyi yazdığı şeirdәn bәlli olur: Ey Nәsimi, madam
ki Allah “innә arzi vasia” dedi, Elә isә Bakı şәhәrini tәrk et, çünki
bura sәnin yerin deyil” sözündәn mәlum olmaqdadır (16). Hüru
filiyin yayılmasında Nәsiminin әvәzolunmaz xidmәtlәri olmuşdur.
Belә deyirlәr ki, Nәsimi olmasaydı, Hürufulik bu qәdәr yayılmaz
vә dövrümüzә qәdәr gәlib çata bilmәzdi (15, s.65).
Orta әsrlәrdә Şirvan adı gәlәndә daha çox Xәlvәtiyyә tәriqәti
yada düşür. Azәrbaycanda ortaya çıxan әn önәmli tәriqәtlәrdәn
biri, şübhәsiz, Xәlvәtiyyә olmuşdur. Xәlvәtiyyә XIV әsrdә
tamamilә bu әrazinin mәnәvi mühitindә doğulmuş xüsusi vә
böyük bir irfani mәktәbdir. Sәfәviliyin Azәrbaycanın cәnubunda
yerlәşib yayılmasına müqabil, Xәlvәtiyyә Şirvanda tәşәkkül etmiş
vә buradan İslam dünyasına yayılmışdır. Tәriqәtin birinci quru
cusu olduğu qәbul edilәn piriәvvәl Əbu Abdullah Siracәddin
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Ömәr әlXәlvәti Şirvanın Şamaxı şәhәri vә Lahıc qәsәbәsi
arasında yerlәşәn Avaxıl kәndindәndir. Xәlvәtiyyә pirinin
şәxsiyyәti vә hәyatı haqqında klassik mәnbәlәrdә yer alan mәh
dud bilgilәrә görә babası Şeyx Əkmәlәddin Şirvanın mәşhur şeyx
ailәlәlәrindәn birinә mәnsub olmuşdur. Xәlvәtiyyә silsilәsi Şir
vanda onun yetişdirdiyi mürid vә xәlifәlәr sayәsindә davam et
mişdir. Bunlardan biri olan Əxi Mirәm Əmir Teymurun yürüşü
zamanı Şirvandan ayrılaraq Anadoluya getmiş, Kırşәhәrdә
mәskunlaşaraq ömrünün sonuna qәdәr orada yaşamışdır. Onun
müridi İzzәdin Türkmәni isә şamaxılıdır. Şeyx Əxi Mirәmin
yanında uzun müddәt dәrvişlik etdikdәn sonra şeyxi tәrәfindәn
Marağaya göndәrilmişdir. Orada bir zaviyә vә mәscid inşa edib
xalqı irşad etmәklә mәşğul olmuşdur. Əmir Teymurla görüşdüyü
vә onun hörmәtini qazandığı nәql edilir. 1412ci ildә vәfat edәn
şeyxin qәbrinin Şamaxıda olduğu deyilir. İzәddinin yetişdirdiyi
şeyxlәr Ömәr Şirvani, İbrahim Qubadi vә Sәdrәddindir. Şeyx Sә
drәddin dәyәrli müridlәr yetişdirәrәk xәlvәtiliyin Şirvanda yayıl
masına xidmәt etmişdir. Xәlvәtiyyә tәriqәtinin әsas qurucusu
Pirisani, yәni ikinci pir deyә mәşhur olan Seyid Yәhya Şirvanidir
(15, s.4647). Xәlvәtilik üzrә tәdqiqatçı olan Mehmet Rihtim qeyd
edir ki, xәlvәtilik X әsrdә Əbdülqahir Sührәverdidәn başlayaraq
tәşәkkül tapmışdır. Amma bu sufi mәktәbinin әsası lәnkәranlı
İbrahim Zahid vә şirvanlı Pir Ömәr tәrәfindәn qoyulmuşdur. Belә
liklә dә, tәsisçilәrinin hamısı azәrbaycanlı olan xәlvәtiliyi
S.Yәhya әtrafa mürşidlәr göndәrmәklә mәhәlli bir tәriqәt olma
xarakterindәn çıxarıb Şirvan xaricinә yaymışdır (11, s.IX).
Xәlvәtilik birbaşa Şirvan dini mühitinin mәhsuludur vә belә
demәk mümkünsә, Şirvan dini hәyatının әn uca zirvәsidir. Bu
tәriqәt hәlә S.Yәhya hәyatda ikәn Azәrbaycanın hәr tәrәfindә,
eyni zamanda, onun müridlәri tәrәfindәn İran vә Osmanlı
әrazilәrindә yayılmışdır. Şirvan dini hәyatının mәhsulu olan bu
tәriqәt S.Yәhyanın vәfatından tәqribәn 40 il sonra Osmanlı tor
paqlarının hәr tәrәfindә, Balkan, Orta Şәrq, Şimalı Afrika, Qafqaz
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vә Anadolunun әn böyük tәriqәti kimi iyirmiyә yaxın qola, yü
zlәrlә tәkyә vә yüz minlәrlә müridә sahib olmuşdur. Daha sonralar
qol vә şöbәlәrin sayı qırxı keçmişdir. Belәliklә, Azәrbaycan
tәsәvvvüf mәktәbindә yetişәn mütәfәkkir alim Seyid Yәhya
Bakuvi vә onun inkişaf etdirәrәk yenidәn tәsisi etdiyi xәlvәtilik
tәriqәti XV әsrdәn etibarәn müsәlman alәmindә böyük tәsirә
malik olmuş vә geniş şәkildә yayılmışdır. S.Yәhya zәngin üçdilli
(әrәb, fars vә türk) tәsәvvüffәlsәfi vә әdәbi әsәrlәri ilә dünyanın
bir çox ölkәlәrinin fәlsәfi fikir tarixinә tәsir etmişdir (11, s. 3).
Xәlvәtiliyin Türk vә İslam dünyasında yayılması Seyid Yәhyanın
müridlәri vasitәsilә olmuşdur. Xәlvәtiyyәdә әn çox xәlifә
yetişdirәn vә bunarı әtrafa göndәrәn mürşidin Seyid Yәhya olduğu
qәbul edilir. Onun xәlifәlәrinin öndә gәlәnlәri Osmanlı vә Bәy
liklәr Anadolusundan gәlәn şәxsiyyәtlәr olmuşdur. Onlar Bakıda
tәsәvvüf tәhsillәrini tamamladıqdan sonra icazәtnamәlәrini alaraq
şeyxlәrinin tövsiyәsi ilә yenidәn Anadoluya qayıtmış vә bu yer
lәrdә Bakuvinin mәktәbini tәsis edәrәk xәlvәtiliyi yaymışdılar.
Seyid Yәhya Azәrbaycanda Bakıdan başqa Şamaxı, QubaXaç
maz, Gәncә, Bәrdә vә Qarabağda xәlifәlәri vasitәsilә fәaliyyәt
göstәrmişdir. Oğlu Fәtullah atası vәfat etdikdәn sonra Bakıda
onun yerindә bir il şeyxlik etmişdir. Ondan sonra Afyon Sandıklılı
1473cü ildәn vәfatına qәdәr Bakıda tәxminәn 7 il şeyxlik et
mişdir. 1501ci ildә dәrgahın postnişinliyini şamaxılı Şeyx
Qiyasәddin ibn Kәmalәddin edirdi. Bu şeyx sonralar Qahirәyә
köçmüşdü. Xәlvәti dәrgahının XVI әsrin sonlarında da fәaliyyә
tini davam etdirmәsi mәnbә vә kitabәlәrdә öz әksini tapmışdır.
Azәrbaycanın QubaXaçmaz bölgәsindә Yusif Ziyaәddin Müşküri
(Mәxdum) bir tәkyә quraraq fәaliyyәt göstәrmişdir. Müşküridәn
sonra sıra ilә Mәhәmmәd Rükki (ö. 1497/1498), Şahqubad Lәkki
Şirvani (ö. 1543/44) vә Əbdülmәcid Şirvani (ö. 1564/65) burada
fәaliyyәt göstәrmişdir. Yusif Müşkürinin vә sonrakı şeyxlәrin
qәbirlәri buradakı Şıxlar kәndindәdir. Qubanın Pirvahid
kәndindәki “66 Övliya” adı ilә tanınan qәbristanlıqdakı xәlvәtilәrә
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aid qәbirlәr buraların da tәriqәt mәrkәzi olduğunu göstәrir. Azәr
baycandakı son xәlvәti şeyxi XIX әsrin başlanğıcında QubaXaç
maz bölgәlәrindә fәaliyyәt göstәrәn Seyid Qasım Qubavidir. Rus
işğalında sonra Qubadan İstanbula köçәn şeyx Vassafın verdiyi
mәlumata görә Taşkasabda, ZeyniSәadәt dәrgahında şeyxlik et
mişdir. Xәlvәtiyyә tәriqәti Seyid Yәhya tәrәfindәn yenidәn tәsis
edilib yayıldığı üçün bütün Xәlvәtiyyә şöbәlәrinin başında onun
adı mövcuddur. Hәtta silsilәnamәlәrdә hәr bir şöbәnin vә qolun
silsilәsi, Seyid Yәhya Şirvanı ilә başlayır. Seyid Yәhyanın Bakı
dakı xanәgah vә mәscidi XIX әsrin başlanğıcında şәhәr ruslar
tәrәfindәn işğal edildikdәn sonra saray ilә birlikdә hәrbi qarnizona
çevrildi. Bu müqәddәs mәkan illәrcә rus әsgәrlәrinin işğalı altında
qaldıqdan sonra 1918ci ildә ermәni qatillәri tәrәfindәn dağıdılıb
yandırıldı. Seyid Yәhya Bakuvinin tәkyәsinin tövhidxanәsi
(Keyqubad mәscidi) yanaraq xarab oldu. Daha sonrakı dövrdә bu
radakı digәr şeyx qәbirlәri sökülüb dağıdılsa da, Şirvanşahlar
sarayı ilә birlikdә Bakuvinin türbәsi dә muzey halına gәtirilәrәk
mühafizә edildi. İndi dә “Şirvanşahlar Sarayı Muzeyi” olaraq
fәaliyyәt göstәrir (15, s.4849).
Xәlvәtiyyә tәriqәtinә geniş yer vermәyimiz sәbәsiz deyildir.
Mәsәlә ondadır ki, İslam alәminin mәhsulu olan tәsәvvüf tar
ixindә Xәlvәtiyyә mühüm rola malikdir. Şirvanda yaradılan bu
tәriqәtdәn bir zamanlar Osmanlı sultanları Sәfәvilәrin әleyhinә,
“Qızılbaşlıq” ideologiyasına qarşı mübarizәdә ideoloji silah kimi
istifadә etmişlәr. Azәrbaycan, o cümlәdәn, Şirvan әrazilәrindә bu
gün dә sufizmә meylin güclü olması buralarda orta әsrlәrdә
tәsәvvüfün nәyә qadir olduğunu ortaya qoyur. O da bәllidir ki,
orta әsrlәrdә İslam mәdәniyyәtinin hakim olduğu coğrafiyada
tәsәvvüf intellektual vә sosial yaşam düzәnindә önәmli ölçüdә
yayılmağı bacarmışdır (17, s.5).
Bu mәqalәdә Şirvanşahlarda dini hәyatı tәqdim etmәyә cәhd
etdik. Tәbii ki, minillik tarixi olan Şirvanşahların dini hәyatını bir
mәqalә ilә tәqdim etmәk mümkünsüzdür. Lakin müәyyәn qәdәr
295

aydınlıq gәtirmәk olar ki, biz dә buna cәhdlәr etdik. Mәsәlә on
dadır ki, Azәrbaycanın bütün әrazilәrindә olduğu kimi, Şir
vanşahlarda da daima dini tolerantlıq mühiti olmuş vә qәdim
inanclara, adәtәnәlәrә sayğı ilә yanaşmışlar. Bu gün bu әrazilәrdә
insanların pirlәrә, türbәlәrә layiqli münasibәti yazdıqlarımızı tәs
diqlәyir.
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Azәrbaycanda batini
düşüncәnin formalaşmasında
Hürufiliyin rolu
Fәrman Salmanlı*
Zatımı Təbrizdə kəşf etdim, həqiqətin
günəşi Azərbaycanda parladı,
Azərbaycan peyğəmbərlərin və ərmişlərin
(övliyaların) parlayan almasıdır.
Fəzlullah Nəimi
Azәrbaycan qәdim, zәngin tarixi vә mәdәniyyәti ilә tәkcә
Türkİslam dünyasının deyil, eyni zamanda bәşәriyyәtin
mәdәniyyәt mәrkәzlәrindәn biri kimi qәbul edilir. Azәrbaycan
xalqının yaşadığı tarixi әrazi şimaldan  Baş Qafqaz dağları, qәrb
dәn  Göyçә gölü hövzәsi dә daxil olmaqla Alagöz dağ silsilәsi
vә Şәrqi Anadolu, şәrqdәn  Xәzәr dәnizi, cәnubdan isә Sul
taniyyәZәncanHәmәdan hüdudları ilә әhatә olunan geniş arealı
әhatә edir. Hәr bir millәtin milli kimliyinin, adәtәnәnәlәrinin,
millimәnәvi dәyәrlәrinin formalaşmasında inanc sistemi olan
dinlәr vә dini tәmayüllü cәrәyanlar mühüm rol oynamışdır. Mil
lәtlәrin hansısa dini qәbuletmә tarixi uzaq vә ya yaxın ola bilәr,
* “Müasir İnkişaf” İctimai Birliyinin İdarә Heyәtinin üzvü, araşdırmaçı
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amma millәtlәrin sosial hәyatında, cәmiyyәtlәrin inkişafında, in
sanların hәyat tәrzlәrindә dinlәr mühüm rol oynamışlar. Hal
hazırda da din amili dövlәtlәrarası münasibәtlәrdә mühüm amil
olduğu qәdәr insanların hәyat tәrzini vә baxışlarını formalaşdıran
amil olaraq qalmaqdadır. Şәrqin vә Qәrbin qapısı adlandırılan
Azәrbaycan sivilizasiyanın inkişaf etmәyә başladığı bәşәr tarix
inin qәdim mәdәniyyәt mәrkәzlәrindәn biridir.
Yerlәşdiyi coğrafi mövqeyi vә qәdim İpәk Yolunun üzәrindә
yerlәşmәsi amili Azәrbaycan xalqına müxtәlif mәdәniyyәtlәrlә
ünsiyyәtdә olmaq, әlaqәlәr qurmaq vә yaxından tanış olmaq
imkanı qazandırmışdır. Qurulan әlaqәlәr yeniyeni mәdәniyyәtlәr,
dinlәr vә ideologiyaları tanımaq imkanı olmaqla yanaşı, müxtәlif
mәdәniyyәtlәrin vә dinlәrin tәsirinә düşmәk, nәlәrisә әxz etmәk
dә demәkdir. Müxtәlif mәdәniyyәtlәrin qovşağında yerlәşmәsi
Azәrbaycan xalqının tәkcә maddi deyil, eyni zamanda mәnәvi
mәdәniyyәtinin zәnginlәşmәsinә vә inkişafına tәkan vermişdir.
Azәrbaycan әrazisindә yaranmış ümumbәşәri Zәrdüştlük dininin
Azәrbaycan sәrhәdlәrini aşaraq geniş coğrafiyada yayılması sübut
edir ki, Azәrbaycan mәdәniyyәti tәkcә bir xalqa mәxsus lokal
mәdәniyyәt xarakteri daşımır. Əksinә, Azәrbaycan mәdәniyyәti
ümumbәşәri xarakterә malik qәdim vә zәngin mәdәniyyәtdir.
Tarixçilәrin vurğuladıqları qiymәtli bir deyim var Türklәr tar
ixәn dә tәk Allahlıq dini olan Göy Tanrı dinindә olmuşlar. Nә
zaman İudaizm, Xristianlıq, Bütpәrәstliyi vә digәr dinlәri qәbul
etmişlәrsә, milli kimliklәrini zamanla itirmiş vә digәr millәtlәrin
içindә assimlyasiyaya uğrayıb başqa kimliyә bürünәrәk tәdricәn
tarix sәhnәsindәn silinmişlәr (nadir istisnalar, mәsәlәn xristian
qaqauzlar xaric). İslam dinini qәbul etmәklә babalarımız nәinki
Türk kimliklәrini itirmәdilәr, әksinә, Türk kimliyi İslam kimliyi
ilә bütövlәşәrәk, daha da zәnginlәşәrәk orta әsrlәrә damğasını
vurmuş böyük Türkİslam mәdәniyyәti formalaşdırdı.
Tarixә nәzәr yetirәrkәn mәlum olur ki, Azәrbaycan xalqına
mәxsus qәdim mәdәniyyәtin nümunәsi kimi Zәrdüştlük dini
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yeganә nümunә deyil. Tarixәn bu әrazidә Azәrbaycan xalqına
mәxsus müxtәlif fәlsәfi fikir axınları, tәriqәtlәr, mistik cәrәyanlar
yaranmış vә çox zaman yayılma arealına görә Azәrbaycan
sәrhәdlәrini aşaraq ümumbәşәri dәyәr qazanmışlar. Buraya
Xәlvәtilik tәriqәti, Qızılbaşlıq, Əhlihәqq vә Hürufilik cәrәyanı
aiddir. Bu cәrәyanların әn mühümlәrindәn biri dә Hürufilikdir.
Azәrbaycan mәnşәli olan Hürufiliyin Azәrbaycanda dinimistik
(batini) düşüncәnin formalaşmasında vә inkişafında böyük rolu
olmuşdur. Hürufilik әsası Fәzlullah Nәimi tәrәfindәn qoyulmuş
XIV әsrin sonu vә XV әsrin әvvәllәrindә Azәrbaycanda,
Anadoluda, Qәrbi İranda geniş yayılmış, hәrflәr vә rәqәmlәr
üzәrindәn Quranın batinini izah etmәyә çalışan İlahi İdrak (Sufi)
cәrәyanıdır. Mәsәlәn hürufilәrә görә, QuraniKәrimin ilk surәsi
olan vә “ümmülkitab” yәni kitabın anası adı verilmiş Fatihә
surәsi 7 ayәdәn ibarәtdir. Bu 7 ayә tәzә anadan olmuş uşağın
üzündә “hütutu ümumiyyә” adı verilәn 7 ana xәttә işarә edir ki,
fatihә zamanı salavat gәtirmiş şәxs bu 7 xәtlә tәmasda olur (10,
s.221). Hürufilәrin say mәsәlәsinә baxışına gәlincә, onlar әrәb
әlifbasında olan 28 hәrfin üzәrinә fars әlifbasından 4 hәrfi gәlәrәk
32 hәrfdәn ibarәt 32 sayını tәmәl say hesab edirdilәr (13, s.372).
Hürufilik әslindә hürufilәrin daimi olaraq özlәri barәdә işlәt
diklәri ad deyil. Hürufilәr hәrflәrin yozumuyla mәşğul olduqları
üçün Hürufilik daha çox kәnardan vә araşdırmaçılar tәrәfindәn
bu cәrәyanın ardıcıllarına verilmiş addır. Onlar zamanzaman
dәrviş, әhlifәzl, әrbabifәzl vә taifehürufiyyә kimi müxtәlif ad
larla adlanmışlar. Fәzlullah Nәiminin xәlifәsi vә Anadoluda Hüru
filiyin yayılmasında mühüm rol oynamış Mir Şәrif isә özünün
“İsmu Mussәma” adlı әsәrindә hürufilәrdәn “Əhlihәqq” vә ya
Əhlimәna” kimi bәhs edir (3, s.127). Hürufi adına digәr maraqlı
yorum Cavid Murtәza oğlunun “Yarizm” kitabında әksini tap
mışdır. Bu kitabda Əhlihәqq cәrәyanınının yarandığından müasir
dövrә qәdәr 3 mәrhәlә keçdiyini vә ilk dövr Əhlihәqlәrinin araf
ariflәri olan hürufilәr olduğunu qeyd etmişdir. İkinci dövr “Sani”,
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üçüncü dövr isә “Fipa” dövrü olaraq kitabda әksini tapmışdır.
Kitabda hәmçinin Əhlihәqq piramidasının qurucusu Sultan Sa
hakın (Seyid İshak) Fәzlullah Nәiminin davamçısı olduğu qeyd
edilmişdir (2, s.13).
Hürufilәrin dini tәlimlәrә vә Qurana olan batini yorumları
tәkcә bu tәlimin ardıcıllarına deyil, digәr tәlimlәrә vә tәriqәtlәrә
dә güclü tәsir etmişdir. Fәzlullah Nәiminin ölümündәn sonra
xәlifәlәrinin vә ardıcıllarının Anadoludan Balkanlara qәdәr yayıl
ması, zamanzaman dövlәt idarәçilәri tәrәfindәn tәhlükәli olaraq
görülmüş vә fәaliyyәtlәrinin qadağan olması sәbәbilә hürufilәr
bektaşi tәkkәlәrinә sığınaraq fikirlәrini tәbliğ etmişlәr. Bu tәsir
hәtta o qәdәr yüksәk olmuşdur ki, bәzi bektaşilәr tәrәfindәn “bek
taşi övliyası” kimi qәbul edilmişlәr. Bektaşilәrin әdәb vә әrkan
kitabı “Ərkannamә”lәrdә isә bu tәsir özünü xüsusilә göstәrir.
“Ərkannamә”nin “Vücudnamә” hissәsindә deyilir: “İnsan vücudu
göbәkdәn aşağı yeddi qat yer vә göbәkdәn yuxarı yeddi qat göy
dür. İnsanın başı isә Ərşdir. Yeddi qat yerdә vә yeddi qat göydә
nә varsa hamısının hәqiqәti әrşdәdir. İnsan bәdәnindә hәmçinin
nә varsa sirri başdadır vә Adәmin camalında 28 hәrf mövcuddur
(14, s.5961).
Tәdqiqatçıların bәzilәri Hürufiliyi tәriqәt adlandırsalar da
hürufilәrә görә Hürufilik mәrifәt mәqamında olmuş Sufi
cәrәyanıdır. Nәticә etibarilә tәriqәtdә sufi yolu sayılır, amma inzi
vaya çәklilib çilә çәkmәklә batinini saflaşdıraraq insanikamil
mәrtәbәsinә yetişmә tәliminә üstünlük verәn tәriqәtdәn fәrqli
olaraq mәrifәt mәqamında olduqlarını söylәyәn hürufilәr hәrf vә
rәqәmlәrlә rәmzlәrin batini mәnasını anlamağa, düşünmәklә in
sanın özünü idrak etmәyә vә insanın üzünü bir kitabә kimi oxu
yaraq içindәki sirrә yetişmәyә üstünlük verirdilәr. Hürufilikdә
әsas mәqsәd mövcud hәrflәr vә rәqәmlәr arasından insana, in
sanın danışmasına, özünü izah etmәsinә vә bilgilәnmәsinә çalış
maqdır. Hürufiliyә görә yalnız özünü dәrk edә bilmiş insan
Kainatı vә Allahı dәrk edә bilәr. Bu tәlimә әsasәn İnsan, müәyyәn
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saydakı hәrflәrlә danışmaqdadır. İnsan, bu hәrflәr, hәrflәrin tәlәf
füzündәn yaranmış kәlmәlәrlә Tanrı hәqiqәtini dәrk edә bilәr.
Hәrflәr vә rәqәmlәrlә Allahı dәrk etmәk imkanını Allah özü in
sanlara vermişdir. Hәqiqәti idrak etmiş kamil insan cismәn
kainatın zәrrәsi, ruhәn isә küllü kainat olduğunu anlayar vә sirlәrә
vaqif olar. Kamil insan “danışan Qurandır, yәni Qurani Natiq”,
kağıza yazılmış kitab Quran isә “Sәssiz Qurandır yәni Qurani
Samit”. “Danışan Quran” tәbii olaraq tәkamül yolu keçir, dәyişir,
lakin “Sәssiz Quran” Hәzrәti Peyğәmbәrimizә gәldiyi formada
dәyişilmәdәn vә dәyişilmәyә yol verilmәdәn davam etmişdir.
Qiyamәtә qәdәr dә dәyişikliyә uğramayacaq vә dәyişmәk istәyәn
lәr olsa belә buna yol verilmәyәcәkdir.
Araşdırmaçıların Hürufi tәlimi haqqında müxtәlif vә zid
diyyәtli fikirlәri olsa da Hürufiliyin yarandığı әrazinin birmәnalı
olaraq Azәrbaycan olduğu mövzusunda hәmfikirdirlәr. Hürufilik
Azәrbaycan әrazisindә yaransa da hürufilәrin tәbliği nәticәsindә
Hürufilik tәlimi vә tәbliğ etdiklәri fikirlәri tәkcә Azәrbaycan
әrazisi ilә mәhdudlaşmayıb, Azәrbaycan sәrhәdlәrini aşaraq
Anadolu vә Balkanlara qәdәr geniş әraziyә yayılmışdır. Hürufi
tәlimi sadә xalq tәrәfindәn qәbul edilib sevilirdisә dә, dövrün
ruhanilәri vә dövlәt başçıları tәrәfindәn bu tәlimi qәbul etmiş
müridlәr insanın ruhәn vә cismәn azad olmalı olduğu fikirlәrinә
görә üsyançı vә dindәn dönmüş kafir adıyla tәqib edilmiş, hәyat
ları çox zaman faciәvi sonluqla bitmişdir. Bu sәbәbdәn mәn
bәlәrdә hürufilәrin dünyagörüşü barәdә müxtәlif ziddiyyәtli vә
әksәr halda qәrәzli fikirlәr mövcuddur. Ziddiyyәtli vә qәrәzli fikir
lәr bunlardır:
1. Fәzlullah Nәimi farsdır.
2. Hürufilik Kabaladan tәsirlәnәrәk yaradılmışdır.
3. Hürufilik Türk deyil fars düşüncә tәrzinin mәhsuludur.
Maraqlıdır ki, iddianın doğruluğunu indi dә sübut etmәyә
çalışanlar var. Əslinә baxılarsa Fәzlullah Nәimi kimi hәyatını in
sanın mәnәvi vә cismani azadlığına hәsr etmiş, inancı uğrunda
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faciәvi surәtdә öldürülmәkdәn belә çәkinmәyәn böyük ustadın
mәnәvi böyüklüyü fonunda fars, ya da türk olması onun özü vә
ardıcılları üçün o qәdәr dә әhәmiyyәtli deyil. Lakin belә iftiralara
obyektiv cavab verilmәli vә tarixi hәqiqәtlәr insanlara olduğu
kimi çatdırılmalıdır. Qeyd edәk ki, Nәiminin doğum yeri barәdә
qaynaqlarda müxtәlif mәlumatlar var. Yazılı qaynaqlarda Fәzlul
lah Nәiminin doğum yeri olaraq 3 әsas ünvan  Tәbriz, Şirvan vә
Mәşhәd göstәrilmişdir.
Göstәrilәn ünvanlar arasında araşdırmaçıların üzәrindә dur
duqları әsas yer Tәbriz şәhәridir. Fatih Usluәrin “Hürufilik” adlı
kitabında Fәzlullah Nәiminin xәlifәsi Əliyul Əlaya istinadәn Nәi
minin Astarabaddan olması qeyd olunub (3, s. 31).
Görkәmli Azәrbaycan alimi Mәhәmmәdәli Tәrbiyәt Nәimi
haqqında aşağıdakı mәlumatı vermişdir: Nәimi Şah Fәzlullah ibn
Əbu Mәhәmmәd Tәbrizi XIV әsrin mәşhur şәxsiyyәtlәrindәn ol
muşdur. Şah Fәzlullah Hacı Bәktaş Vәlinin vәfatından iki il sonra,
1340cı ildә anadan olmuş, hәddibuluğa çatdıqdan sonra tәlimini
bәyan etmişdir. Şah Fәzlullah 1394cü ildә Şirvan şәhәrindә hәbs
olunmuş vә orada “Cavidannamә” әsәrini yazmışdır. Nәiminin
Astarabaddan olması barәdә müasir dövrdә yaşayan vә hürufiliyә
yaxın cәrәyan olan Əhlihәqq cәrәyanına mәnsub olan, әslәn
Tәbrizli Cavid Murtәzaoğlu hürufilәr vә Əhlihәqq әlәvilәrinin
24 ulu әrәni haqqında “Yarizm” adlı kitabında belә yazır: “Fәzlul
lah Nәiminin әsl adı Fәzlullah ibni Abdurrahman Hüseyndir.
Hicri 740cı ildә Tәbrizin cәnubunda İlxıçı qәsәbәsindә anadan
olmuşdur vә buna görә ona Astarabadlı Nәimi deyilir”. (2, s. 17)
Kitabda bәhs edilәn İlxıçı kәndi Azәrbaycan türklәrinin
yaşadığı yaşayış mәntәqәsi olmuşdur. Mәlumat üçün qeyd edәk
ki, hazırda da İlxıçılarda Hürufiliyә bağlı vә dili türkcә olan Əhli
hәqq mürşidlәri yaşamaqdadır. Fәzlullah 1819 yaşlarında
tәsәvvüfә meyl etmiş vә vaxtının çoxunu ibadәtә hәsr etmişdir.
Hәlә gәnc yaşlarından Fәzlullahı mәşhurlaşdıran xü
susiyyәtlәrindәn biri dә yuxu yozma qabiliyyәti olmuşdur. Fәzlul
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laha görә son peyğәmbәr Hәzrәt Mәhәmmәddәn (s) sonra vәhy
qapısı bağlanmışdır, amma yuxu qapısı açıqdır. Yaşayışını öz zәh
mәtilә, papaq tikib sataraq әldә etdiyi qazancı ilә keçirәn vә kim
sәyә möhtac olmayan Fәzlullah bu әmәlinә görә “halalxor” (halal
yeyәn) lәqәbini qazanmışdır. (11, s, s.46)
Hürufilәrә qarşı digәr haqsız irad Hürufilik cәrәyanının qu
rucusu Fәzlullah Nәiminin vә ardıcıllarının İslam dininin müqәd
dәs kitabı “QuraniKәrimi” hәrflәr vә rәqәmlәrlә izah etmәyә
çalışdıqları üçün İudaizmin Kabala tәlimindәn tәsirlәnmәlәri ilә
bağlıdır. Kabala sözü qәdim ibranicә “Kibbel”, yәni adәtlәrlә
qәbul olunmuş mәnasına gәlir. Tarixi mәnbәlәrdә adı “Sәfәr
Zohar” olan ilk Kabala kitabı 13ci әsrә aiddir.
Qәdim Azәrbaycan mifologiyasını, digәr türk xalqlarının dini
vә fәlsәfi dünyagörüşünü vә hәmçinin İslam dininin batini fәl
sәfәsini araşdırarkәn mәlum olur ki, Fәzlullah Nәiminin rәqәmlәr
vә hәrf elmi barәdә Kabaladan faydalanmağa sәbәbi vә ehtiyacı
yox idi. Çünki, qәdim İslam mәnbәlәrindә vә Türk mi
fologiyasında rәqәmlәr vә hәrflәrin mәnaları vә rәmzlәri barәdә
tәsәvvürlәr hәtta kabala yaranmazdan әvvәl mövcud olmuşdur.
Xüsusilә qeyd etmәk istәrdik ki, Azәrbaycan insanının dinifәlsәfi
dünyagörüşündә vә inanc sistemindә rәqәmlәrin mistik gücünә
inam vә batini elm sahiblәri olan övliyalara vә әrmişlәrә hörmәt
İslamdan әvvәl mövcud olmuşdur. Sadәcә Fәzlullah Nәimi әsasını
qoyduğu Hürufilik tәlimi vasitәsilә hәrflәr vә rәqәmlәr barәdә
mövcud olan tәsәvvürlәri vә batini elmә sahib sufilәr tәrәfindәn
gizli olaraq istifadә edilәn hәrfçilik elmini sistemlәşdirәrәk geniş
kütlәyә tәqdim etmişdir. (12, s.32)
Hürufiliyin istifadә etdiyi (elmi lәdun) hәrf vә rәqәm elminin
Kabaladan öncә türklәrә vә daha sonra İslam dünyasına mәlum
olduğunun isbatı aşağıdakılardır:
1. Qәdim Türk mifologiyasında qutsal rәqәmlәr.
2. Zәrdüşt dinindә rәqәmlәrә verilәn önәm.
3. İslamın ilk illәrindә hәrflәr vә rәqәmlәrin sirlәri barәdә an
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layışlar.
4. Azәrbaycan әrazisindә elmi lәdunun tarixi.
5. Türklәrin Əhlibeytdәn İslamın batini sirlәrini öyrәnmәsi.
Qәdim Türk mifologiyasında bәzi rәqәmlәrә mәnalar yük
lәnilmәsinә vә xüsusәn 7, 9 vә 40 rәqәmlәrinin Tanrı tәrәfindәn
qutsallaşdırıldığına inanılırdı. Oğuzlarda xaqanın hakimiyyәt
rәmzi olan tuğu 9 әdәd vә yaxud doqquz başlı olurdu. (7) Doqquz
başlı tuğ türklәrin dünya hakimiyyәtinә işarәt idi. Çünki qәdim
Türklәrin dünyagörüşünә әsasәn dünya 9 hissәdәn ibarәtdir vә
Oğuz xaqanı dünyanın doqquz hissәsinin hakimi sayıldığından
xaqan tuğu rәmzi olaraq 9 başlı olurdu. Doqquz rәqәmi barәdә
qәdim türk dastanı “Kitabi Dәdә Qorqud”da belә bir epizod var:
Dәli Domrulun anadan olması münasibәtilә atası 9 buğa kәsir (9).
Altay türklәrindә Şamanlar üzәrindә 9 ox vә yay gәzdirirlәr.
Çünki Altay Türklәri insanın skeletinin ovuc, ayaq sümüyü, baş,
bel, dirsәk, diz, әl bilәyi, çiyin vә topuq olmaqla, 9 hissәdәn
olduğuna vә 9 oxun Allah tәrәfindәn onlara verildiyinә inanırdılar.
Türklәr dinlәrindәn asılı olmayaraq 40 rәqәmini daima digәr
rәqәmlәrdәn üstün tutmuş vә qutsamışlar. Maraqlıdır ki,
günümüzün xristian türklәrindә 40 rahib vә әlәvi türklәrdә 40lar
mәclisi deyilәn müqәddәslәr var.
Qәdim Azәrbaycan türklәrinin dini olan Zәrdüştlükdә bәzi
rәqәmlәr müqәddәs hesab edilirdi. Zәrdüştlәrdә yeddi rәqәmi
ölümsüz, әziz, yüksәk ruhlar olaraq adlandırılırdı. Bunlar xoş
niyyәt, yüksәk әdalәt, arzulanan Tanrının Krallığı, xoş xas
iyyәtlilik, mükәmmәl sağlıq, ölümsüzlük vә şüurlu itaәt hesab
edilirdi. Yeddinin önәminә gәlincә, qәdim Zәrdüştlükdә Amesha
Spentas, yәni 6 bәlәdçi ruh anlayışı vardır. Zәrdüşt kahinlәrinin
inancına görә әdalәt vә yaxşılıq tanrısı Ahura Mazdanın 6 bәlәdçi
ruhla bütünlәşmәsilә 7 rәqәminin qutsallığı meydana gәlmişdir.
Yenә Zәrdüştlüyә görә dünya dağının tәpәsindәn axan çayın
ayırdığı yeddi әrazi, atәşin yeddi növü vә yeddi ilahi nur vardır.
Bir sıra müәlliflәrin Hürufiliyi hәrf vә rәqәmlәrә görә Kabal
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aya bağlamaları olduqca böyük xәtadır. Hәlә kabala sözünün tarix
sәhnәsinә qәdәm qoymasından 600 il әvvәl İslam alәmindә
rәqәmlәrin vә hәrflәrin mistik mәnaları vә rәmzlәri barәdә anlayış
mövcud idi. Böyük İslam bilgini Muhiyiddin ibn Ərәbinin “Fü
tuhati Mәkkiyә” әsәrindә, Mәnsur Hәllacın “Tәvasin” vә digәr
kitablarında İslam mistiklәrinin Kabaladan öncә hәrflәrdәn vә
rәqәmlәrdәn mәna çıxarma fәlsәfәsi üzәrindә dәrin araşdırmalar
aparması mәlumdur.
Türkiyәli professor Mahmut Erol Kılıç Kabalanı araşdıran
Avropalı vә yәhudi araşırmaçılardan bәzilәrinin kabalanın İslam
sufilәrinin elmindәn istifadә edilәrәk yaradıldığı qәnaәtindә
olduqlarını yazır. Mәsәlәn yәhudi әsilli araşdırmaçı Paul Fenton
araşdırmalarında kabalanın İspaniyada ortaya çıxdığını gündәmә
gәtirib. O, İspaniyada yaşamış böyük İslam mistiki Muhiyiddin
ibn Ərәbinin әrәbcә yazdığı әsәrlәrinin yәhudilәr tәrәfindәn ibran
icәyә çevrilmәklә Kabala mәtinlәrinin әsasının qoyulduğunu
sübut etmişdir. (6)
Hәrflәr vә rәqәmlәrin gizli sirlәrinin İslam dinindә mövcud
olması haqqında çox az sayda insanın mәlumatlı olmasını nәzәrә
alaraq, eyni zamanda QuraniKәrim oxucularının әksәrinin
fәrqindә olmadığı maraqlı bir dәlili qeyd etmәk istәrdik. İslamın
müqәddәs kitabı QuraniKәrimin 29 ayәsinin başlığında yazılmış
vә mәnası bilinmәyәn “hәrfi müqәtta” deyilәn hәrflәr sirli hәr
flәrdir. Bu hәrflәrin nә mәna daşıması, açması barәdә Quranda vә
Hәzrәt Peyğәmbәrimizin (s) hәdislәrindә açıqlamalar yoxdur.
“Hәrfi müqәtta” hәrflәri bunlardır: Əlif, Hә, Ra, Sin, Sad, Ta,
Ayn, Kәf, Qaf, Lәm, Mim, Nun, Ha vә Yә. Müqәtta kәlmәsi
әrәbcә kәsilmiş, kәsik, ayrı mәnasını daşıyır vә hәrflәr barәdә
İslam alәmindә iki müxtәlif fikir var:
1. “Hәrfi müqәtta” ALLAHın sirridir, kimsә mәnasını dәrk
edә bilmәz.
2.ALLAHın kitabı QuraniKәrim insanlar üçün gәlib vә
onda anlaşılmayacaq heç nә yoxdur, sadәcә rәmzlәri düzgün
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oxuya bilmәk lazımdır.
Birinci fikrin tәrәfdarlarından fәrqli olaraq ikinci fikrin tәrәf
darı olan hürufilәr Quranın gizli sirrinin 29 surәnin başlığında
әksini tapan vә 14 hәrfdәn ibarәt olan “hәrfi müqәtta”larda
olduğunu, Allah sözünün insan simasında mәhz “hәrfi müqәtta”
olan 14 hәrf ilә hәkk edildiyini söylәyirdilәr.
Hәrflәr vә rәqәmlәrin fәlsәfәsi vә sirlәri barәdә böyük
sәhabәlәrin maraqlı fikirlәri olmuşdur. Hәlә İslamın ilk illәrindә
yaşamış İslamın batini sirrinә vaqif olan IV Xәlifә Əli ibn Əbu
Talib (ә) haqqında Süleyman ibni İbrahim Qunduzini ibni Tәlhә
ƏlHәlәbi Şafii “DürrulMәnsur” kitabında belә rәvayәt etmişdir:
“Bilin ki, bütün sәmavi kitabların sirlәri Qurandadır vә Quranda
olan bütün sirlәr Fatihә surәsindәdir. Fatihә surәsindә olan bütün
sirlәr isә bismillahdadır vә bismillahda olan bütün sirlәr bismil
lahdakı bә hәrfindәdir. Bә hәrfindә olan sirlәr isә bә hәrfinin al
tındakı nöqtәdәdir”. Daha sonra İmam Əlinin (ә) belә
buyurduğunu rәvayәt etmişdir: “Mәn bә hәrfinin altındakı
nöqtәyәm” (Qunduzi: “YәnabiulMәvәddә” sәh. 69). Yaşar Nuri
Öztürk “Tarihi Boyunca Bektaşilik” adlı kitabında bu mövzuda
yazır: “Bunu da söylәyim ki, hәrflәri muxtәlif qruplara bölmәk
vә çox zaman sirli mәnalar vermәk işi, sәhabәlәr dövründә
başlamışdı. Hәtta Hәzrәt Əlinin (ә): “Quran Fatihәdәn, Fatihә bis
millahdan, bismillah bә hәrfindәn ibarәtdir vә mәn o bә hәrfinin
altındakı nöqtәyәm” sözü hәr kәsә mәlumdur. (5, s.42)
İslam dinindә hәrf vә rәqәmlәrin gizli sirlәrindәn bәhs edәn,
hürufilәrin dә geniş istifadә etdiyi “Əbcәd” elmindәn hәlә İslam
dan öncә istifadә edildiyi barәdә mәlumatlar olsa da müasir
әbcәdin Hәzrәt Əli (ә) tәrәfindәn sistemlәşdirilәrәk indiki for
maya salınması mәlumdur. Əbcәd elmi әrәb әlifbasında hәr bir
hәrfә rәqәmlә dәyәrin verilmәsi, nәticәnin toplanıb hesablan
masına vә toplanılmış rәqәmlәr vasitәsilә gәlәcәkdә olacaqlar
barәsindә xәbәr verilmәsinә deyilir. Yәni, әrәb әlifbasında saitlәri
çıxmaq şәrtilә hәr samit hәrf bir rәqәmә uyğun gәlir. Hәrflәrin
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dәyәri olan rәqәmlәrdәn istifadә edilәrәk müxtәlif hesablamalar
aparılır, alınmış nәticәlәrin üsul vә formasına "әbcәd hesabı" vә
ya "hisabi cümәl" elmi deyilir. Hәrflәr vә rәqәmlәr elmi mistik
elm olduğuna görә İslamda “Elmi lәdun” adlanan batini elmin
tәrkib hissәsidir. Elmi lәdun Allaha mәxsus elm olmaqla, bәzi
peyğәmbәrlәrә vәhy, övliyalara ilhamla verilәn gizli elmdir. Ka
baladan fәrqli olaraq İslamın batini elmi olan elmi lәdun vasitәsilә
sirlәrә vaqif olaraq mistik xüsusiyyәtlәrә malik olan övliyalar,
Allah dostları vә saleh bәndәlәrdir. Elmi lәdun haqqında ilkin
tәsәvvürlәr bu torpaqlarda tәkcә İslamla gәlmәmişdir. Maraqlıdır
ki, Azәrbaycan әrazisi hәlә İslamdan çoxçox әvvәl, hәtta iu
daizmdәn öncә elmi lәdunun yarandığı vә tәşәkkül tapdığı mәrkә
zlәrdәn olmuşdur. Bunun isbatı üçün QuranıKәrimi, Azәrbaycan
әrazisindә baş vermiş tarixi hadisәlәri vә mövcud ziyarәtgahları
araşdırarkәn Müqәddәs Kitabla uyğunluq tәşkil edәn maraqlı fak
tlara rast gәlinir.
Azәrbaycanın Xızı rayonunun әrazisindә “Beş barmaq” piri
deyilәn ziyarәtgah mövcuddur. Pirin adına ölmәz Xızır mәnası
verәn Xızır Zindә vә yaxud Xıdır Zindә deyilir. Ziyarәtgah dәniz
kәnarındakı qayalıqda yerlәşir. Qayalıqda ölçülәri 3x3 m olan,
yaşayış yerini, yaxud istehkamda dayaq nöqtәsini xatırladan bir
otaq, bundan başqa qayanın әtrafında eni bir metrә qәdәr olan
müdafiә xarakterli qәdim divar qalıqları vardır. Xıdır, yaxud da
Xızır Quranda adı keçәn elmi lәduna malik Allahın sevimli
qullarındandır. Bәzi mәnbәlәrdә Xızırın peyğәmbәr olması qeyd
olunsa da, lakin Quranda adı peyğәmbәr kimi deyil, Allah dәr
gahının mәrhәmәt göstәrdiyi vә elmi lәdun öyrәdildiyi sirr sahibi
övliya kimi keçmişdir. Qurani Kәrimin Əl Kәhf surәsinin 60cı
ayәsindә deyilir: Bir zaman Musa öz xidmәtçisinә belә demişdi:
“Mәn iki dәnizin qovuşduğu yerә çatana qәdәr, yaxud uzun illәr
sәrf edәnә qәdәr sәfәrimә davam edәcәyәm”. Daha sonra hadisә
bu cür davam edir: Hәr ikisi o dәnizlәrin qovuşduğu yerә gәlib
çatdıqda (özlәri ilә götürdüklәri) balığı unutdular. Balıq isә
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dәnizdә suyun altı ilә yol alıb getdi.
Onlar dәnizlәrin qovuşduğu yerdәn çıxıb getdikdә Musa öz
xidmәtçisinә: “Nahar yemәyimizi gәtir. Biz bu sәfәrimizdә lap
әldәn düşdük”, – dedi. Xidmәtçi dedi: “Qayanın yanında gi
zlәndiyimiz vaxt yadına gәlirmi? O zaman mәn balığı unutdum.
Doğrusu, onu xatırlamağı mәnә yalnız şeytan unutdurdu. Balıq
dirilib qәribә bir şәkildә dәnizdә yol tutub getmişdir”. Musa “elә
istәdiyimiz dә bu idi!”– dedi. Sonra onlar öz lәpirlәrinin izinә
düşüb geri qayıtdılar. Onlar orada öz dәrgahımızdan mәrhәmәt
bәxş etdiyimiz vә öz tәrәfimizdәn elm öyrәtdiyimiz qullarımızdan
birinә rast gәldilәr. Musa ona dedi: “Sәnә öyrәdilmiş doğru yolu
göstәrәn elmdәn (Elmi lәdun) mәnә öyrәtmәk şәrtilә sәnin arx
anca gәlә bilәrәmmi?”. Xızır dedi: “Doğrusu, sәn mәnim yanımda
sәbr edә bilmәzsәn. ( 1, s.212)
QuraniKәrimin Kәhf surәsindә yazılan әlamәtlәri incәlәrkәn
hadisәnin Azәrbaycan әrazisindә baş vermәsini sübut edәn aşağı
dakı maraqlı mәqamlar ortaya çıxır:
1. Allahın dostu Xızırla Musa peyğәmbәrin (ә) görüşdüyü
yer dәniz kәnarıdır vә Xıdır Zindә ziyarәtgahı Xәzәr (Xızır)
dәnizinin kәnarında yerlәşir.
2. Hadisәdә dәnizdәn söhbәt açılır vә Xızır Zindә pirinin
yaxınlığında yerlәşәn dәniz Xәzәr dәnizi adlanır. Xıdır, Xәzәr vә
Xızır eyni köklü sözlәrdir vә bu isimlәrdәn saitlәri çıxartsaq
“XZR” sözü alınır.
3. Qurana әsasәn Musa peyğәmbәr (ә) Xızırla dәnizә yaxın
qayalıq әrazidә görüşmüşdür. Xıdır Zindә ziyarәtgahı sırf qayalıq
әrazidә yerlәşir. Qurani Kәrim ƏlKәhf surәsi 63  (Xidmәtçi)
dedi: “Qayanın yanında gizlәndiyimiz vaxt yadına gәlirmi? (O
zaman) mәn balığı unutdum. Doğrusu, onu xatırlamağı mәnә yal
nız şeytan unutdurdu. (Balıq dirilib) Qәribә bir şәkildә dәnizdә
yol tutub getmişdir” (1). Demәk ki, onlar qayadan uzaqlaşıblar
vә yenidәn qayalığa Xıdır Zindә ziyarәtgahında Xızırla
görüşmәyә dönüblәr (şәkil 1).
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4. Hadisәnin baş verdiyi mәkan kimi dәnizlәrin qovuşduğu
yer, yәni iki dәniz arası әrazi olaraq qeyd edilmişdir. Heç şübhә
siz, ziyarәtgah Azәrbaycanda yerlәşdiyi üçün iki dәniz arası 
Qara dәnizlә Xәzәr dәnizinin
arasında yerlәşәn әrazi Azәrbay
can әrazisidir (şәkil 2).
Baş
verәn
hadisәlәrin
xülasәsinә әsasәn hadisәnin
dәnizә yaxın qayalıqda baş ver
mәsi vә dәnizin adının Xızır
sözünә yaxın Xәzәr dәnizi olması
“Xızır Zindә” pirinә tam uyğun
Şәkil 1
gәlir. Çünki, bu pir hәm dәniz
sahilindә yerlәşir vә hәm dә qayalıqdan ibarәtdir. Quranda
haqqında buyurulmuş hadisәyә әsasәn göstәrilmiş әlamәtlәrlә
Xızır Zindә Pirinin yerlәşdiyi
әrazinin әlamәtlәri eyniyyәt
tәşkil edir. Ümumiyyәtlә
söylәmәk olar ki, әlKәhf,
yәni “mağara” surәsi sırf
Azәrbaycanla әlaqәdar enmiş
surәdir. Bu surәdә cәrәyan
edәn hadisәlәr Azәrbaycanla
bağlıdır vә әlKәhf mağarası
Şәkil 2
Naxçıvandan 12 km mәsafәdә
İlandağ ilә Nәhәcir dağı arasında әhali tәrәfindәn ƏshabiKәhf
adıyla mәşhur olan ziyarәtgahdır.
Çox tәәssüf ki, son dövrlәr milli vә mәnәvi dәyәrlәrimizә
qarşı çox yanlış düşüncә tәrzi formalaşmağa başlamışdır. Bu yan
lış düşüncәyә әsasәn yaxşı nә varsa, digәr din vә mәdәniyyәtlәrә
aid edilir, hәtta Türk vә İslam mәdәniyyәt nümunәlәrinin kökündә
belә yad ünsürlәrin olduğunu ciddicәhdlә sübut etmәyә çalışırlar.
Hürufiliyi Kabalaya bağlamaq istәyәnlәr Quranda әksini tapmış
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Xızırla Musa peyğәmbәrin (ә) hadisәsini nәdәnsә görmәzlikdәn
gәlirlәr. Çünki Qurana әsasәn, İudaizmin yaradıcısı Musa
peyğәmbәr (ә) batini elm olan lәdun elmini bu torpaqların övladı
Xızırdan öyrәnmәyә cәhd edib. O, buna nail olmayıbsa belә Fә
zlullah Nәiminin rәqәmlәr vә hәrf elmini İudaizmdәn doğmuş Ka
baladan әxz etmәyi yanlış iddiadır.
Azәrbaycan әrazisindә İslamın batini elminin yayılmasında
digәr maraqlı faktor Peyğәmbәr (s) elminin daşıyıcıları olan
Peyğәmbәr (s) övladlarının Əmәvi zülmündәn xilas olmaq
mәqsәdilә bu torpaqlara hicrәt etmәlәridir. Dünyәvi vә dini elm
lәrin mahir bilicisi, Əhlibeyt imamlarının yeddincisi İmam Rza
(ә) dövrünün Abbasi xәlifәsi Mәmun tәrәfindәn Mәdinәdәn
Mәrvә dәvәt (әslindә Mәdinәdәn uzaqlaşdırılaraq sürgün)
edilәrkәn türklәr tәrәfindәn mehribanlıqla qarşılanmış vә
sevilmişdir (3,s.121). Türklәrin mәhz bu dönәmdә İslamın batini
elmlә vә tәsәvvüflә İmam Rza (ә) vasitәsilә tanış olması
söylәnilir. Batini İslam elminә malik böyük türk sufisi, “Piri
Türküstan” adlanan vә türklәrin İslamı qәbul etmәsindә böyük rol
oynayan Əhmәd Yәsәvinin elminin vә Peyğәmbәrin (s) qutsal
әmanәtlәrinin İmam Rza (ә) vasitәsilә verildiyinә inanılır. Dey
ilәnlәrә görә, Əhmәd Yәsәvi bu müqәddәs әmanәtlәri tәkkәsindә
saxlayırmış. Əmanәtlәr bunlardır: tac, hırqa, süfrә, әlәm vә sәc
cadә. Bektaşilәrә görә, bu әmanәtlәr Tanrı tәrәfindәn Peygәmbәrә
(s) verilmiş, ondan da Əli Murtәzaya (ә) vә Əlidәn (ә) sonra da
bunları Əhmәd Yәsәviyә verilmәk üçün vәsiyyәt edilәrәk sәkkiz
inci İmam Əli ƏrRzaya (ә) qәdәr bütün imamlara әmanәt olaraq
verilmişdir. Nәhayәt, Əhmәd Yәsәvi dә bunları xorasanlı Hacı
Bektaş Vәliyә әmanәt etmişdir. Verilәn әmanәtlәr әslindә hәm dә
ilahi sirrә (batini elmә) dәlalәt edir vә sirrin verilmәsindә İmam
Rza (ә) vasitәçi rolunu oynayır. Yәni İmam Rza (ә) tәrәfindәn ver
ilәn әmanәtlәrlә birlikdә hәm dә Hәzrәt Peyğәmbәrimizdәn (s)
Türküstan pirinә sirr verilmişdir. Sufizimdә “sirr” dedikdә elmi
lәdun vә yaxud batini elm nәzәrdә tutulur. Tәkcә bu fakt belә türk
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lәrin Əhlibeyt nümayәndәlәri (Peyğәmbәr (s) övladları) vasitәsilә
batini elmә sahiblәnmәsinә vә Hürufiliyi yaradanların kabaladan
yararlanmasına ehtiyacı olmadığına sübutdur.
Yuxarıda qeyd etdiyimiz kimi, Hürufiliyin yarandığı әrazi sırf
Azәrbaycan әrazisi vә cәrәyanın yaradıcıları, başda Fәzlullah
Nәimi olmaqla әsas rәhbәrlәr Azәrbaycan türklәri olmuşlar. Hüru
filәr Azәrbaycanda dini mistik düşüncәnin formalaşmasında vә
yayılmasında yeni bir dönәmin әsasını qoymuşlar. Bu dönәmdә
Hürufilik tәkcә hürufi böyüklәrinin öz elimlәrini mürüdlәrinә
öyrәtmәklә mәhdudlaşmayıb, eyni zamanda hürufi şairlәri
dünyanın yaradılışı, tövhid, fәna vә bәqa, kunfeyakkun, Tanrının
insanda tәcәllası, hәrflәr vә rәqәmlәrin gizli mәnaları vә digәr
hürufi sirlәrini misraların arasında gizlәdәrәk yazdıqları şeir vә
qәzәllәrindә tәrәnnüm edirdilәr.
Ol mənəm ki, kaşifigəncitilismialəməm,
Vaqifisirrikəlamullahü vəchiadəməm...
“Küntü kənz”in gövhəri nitqimdən olmuşdur zühur,
Dürrivəhdət məndədir, yəni ki, gəncimübhəməm...
Ol Süruriyəm ki, mən ruziəzəldən ta əbəd,
FəzliHəqqin bəndəsiyəm, padşahialəməm.
İlk dәfә hürufilәr tәrәfindәn sufi sirlәri daha başadüşülәn for
mada vә bәdii üslubda xalqa çatdırılmış, dildәndilә dolaşan
hürufi şairlәrinin şeir vә qәzәllәri Hürufiliyi tәbliğ etmәkdә
mühüm vasitә olmuşdur. Bu şeirlәrin xalq arasında yayılmasında
hürufi dәrvişlәri mühüm rol oynamışlar. Qәzәllәri xalq tәrәfindәn
sevilәn hürufi şairlәrinin önündә İmamәddin Nәsimi, Əliyul Əla
kimi Fәzlullahın müridlәri ilә yanaşı, Şah İsmayılın dövründә
yaşamış vә Şahın yaxın döstlarından olmuş Süruri kimi hürufilәr
gәlir.
Nәsiminin qәzәllәri Hürufiliyin tәbliğindә mühüm amil ol
maqla yanaşı, azәrbaycanca yazdığı şeir vә qәzәllәri Azәrbaycan
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әdәbiyyatının, xüsusәn dә Azәrbaycan dilindә irfan әdәbiyyatının
inkişafına töhfәlәr vermişdir. Nәsimi Sufi yoluna tәkcә nәzәri
deyil, praktik formada da әmәl etdiyi üçün şeirlәr olduqca zәngin
vә anlaşılandır. Nәsimini yaradıcılığını araşdırarkәn digәr sufilәr
kimi Hәzrәt Əliyә (ә) bağlılıq hiss olunur vә şair teztez ona
müraciәt edir. Sufilәrin Hәzrәt Əliyә (ә) olan eşqi bәzәn qısqan
clıqlara da sәbәb olub. “Hәzrәt Əlini (ә) Hәzrәt Mәhәmmәd
peyğәmbәrdәn (s) uca tuturlar” kimi әsassız ittihamlar irәli sürül
sәdә Nәsiminin bu şeiri bütün ittihamlara cavabdır:
Gəldilər həqdən bəyanə sirri ağah etdilər,
Sözləri ilə bu cahan mülkinə pərvaz etdilər,
Həmdülillah biz gədanı mehrəmi raz etdiler,
Qibləgahımdır Mühəmməd , səcdəgahımdır Әli.
Ümumiyyәtlә, hürufilәr barәdә ittihamlar keçmişdә olduğu
kimi indi dә davam etmәkdә, Hürufiliyin yaradıcısı Fәzlullahın
azәrbaycanlı olmadığı, qәsdәn Azәrbaycançılıq vә Türklük
düşüncәsinә zәrәr vuran tәbliğatla mәşğul olduğu kimi yersiz it
tihamlar da irәli sürülmәkdәdir. Yuxarıda Fәzlullahın Tәbrizin
İlxıçılar qәsәbәsindәn olduğunu qeyd etmişik, lakin Fәzlullah
Nәiminin Azәrbaycan vә Tәbriz haqqında bu deyimi yerinә düşәr:
“Zatımı Tәbrizdә kәşf etdim, hәqiqәtin günәşi Azәrbaycanda par
ladı. Azәrbaycan peyğәmbәrlәrin vә әrmişlәrin (övliyaların) par
layan almasıdır”. Fәzlullahın bu deyimi onun Azәrbaycan vә
Tәbrizә bağlılığı vә sevgisinin tәzahürüdür. Bu sevgi tәkcә maddi
(cismi) sevgi deyil, hәm dә ruhani vә ilahi sevgidir. Çünki, Fә
zlullaha görә Azәrbaycan hәqiqәtin günәşdir, Azәrbaycan
peyğәmbәr vә övliyar torpağıdır.
Fәzlullahın tәbirincә Azәrbaycan tәkcә Hürufiliyin yarandığı
mәkan kimi deyil, hәm dә peyğәmbәr vә övliyaların yetişdiyi vә
insanları irşada yetişdirәn qutsal diyardır. Fәzlullah Nәiminin
“Azәrbaycan peyğәmbәrlәrin vә övliyaların parlayan almasıdır”
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 demәsi boşuna deyildir. Bu torpaqlarda Zәrdüşt peyğәmbәrin
zühuru gerçәklәşmiş vә yunan fәlsәfәsinin formalaşmasında
böyük rol oynamış Avesta Azәrbaycan mәdәniyyәtinin mәhsu
ludur. Xәzәr dәnizinin sahilindә Hәzrәt Xızırın ziyarәtgahının var
lığı vә Quranda Azәrbaycan barәdә surәnin (әlKәhf) nüzülu,
Beylәqan rayonunda dörd dәfә ölüb dirilmiş sirli Cәrcis peyğәm
bәrin mәzarının olması, Xәlvәtilik, Qızılbaşlıq, Hürufilik kimi
mistik tәriqәtlәrin bu torpaqlarda yaranması, Peyğәmbәrdәn (s)
miras qalmış batini İslam elminin daşıyıcılarının bu torpaqlara hi
crәt edib yaşamaları, mәzarlarının xalq tәrәfindәn müqәddәs zi
yarәtgahlar kimi sevilmәsi, böyük sufilәr Şәms Tәbrizi, Əxilik
tәşkilatının yaradıcısı Şeyx Nәsrәddin Mahmud Xoyi, Mahmud
Şәbüstәri, Əbuhәfs Ömәr Mәhәmmәd oğlu Sührәvәrdi,
Eynәlqüzat Miyanәçi, Mәhәmmәd Bakuvi, Əbülfәrәc Zәncani
kimi böyük övliyaların Azәrbaycandan dünyaya hәqiqәt günәşi
kimi parlamasının, Azәrbaycan torpağının övliyalar mәkanı ol
masının sәbәblәri vә bilmәdiyimiz bir çox sirlәr böyük ustada
mәlum olmuşdur. Mәhz bu sirlәr barәdә mәlumatlı olması Fәzlul
lahın Azәrbaycan vә Tәbrizi mәdh edәcәk dәrәcәdә sevmәsinә,
haqqında yuxarıda qeyd etdiyimiz yüksәk fikirlәrinin olmasına
sәbәb ola bilәrdi.
Fәzlullaha görә? Allah gizli xәzinәdir, yәni “kәnzi mahfi”dir,
mövcudiyyәtin hәqiqәti isә sәsdir. Sәsin sirri valığın ilk zühuru
zamanı Allahın “kunfeyakun” yәni “ol” әmrindәdir. Sәsin kamil
halı kәlmәlәrdir, kәlmәnin sirri isә onu әmәlә gәtirәn hәrflәrdәdir
(12, s. 348). Sәs qeyb alәmindәn varlıq alәminә hәrflәr vasitәsilә
zühur edir.
Hәrf vә rәqәmlәrin mistik batini mәnalarının açılması vә
yozumu ilә mәşğul olan hürufilәr Qәrbdә hәrf vә rәqәmlәrin gizli
sirlәri ilә mәşğul olanlardan fәrqli olaraq heç vaxt sehr, cadu,
okultizmlә mәşğul olmamışlar, siyasi hakimiyyәtә iddiadan,
mәzhәb tәәsübkeşliyindәn vә tәbliğatından uzaq olmuşlar. Onlar
varlığın batinindә vә bütün dini әmәllәrindә 28 vә 32 hәrfin
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әlamәtlәrini vә sirlәrini izah etmәyә çalışırdılar (3, 256).
Hürufilәrin Azәrbaycanda fәaliyyәtlәri tәkcә batini fikir
lәrinin tәbliği ilә mәhdudlaşmayıb. Azәrbaycan torpaqları Teymur
qoşunları tәrәfindәn tutularkәn hürufilәr xalq hәrakatına öndәrlik
edәrәk, Teymura qarşı bütün Azәrbaycanın müqavimәt göstәr
mәsinin tәrәfdarı olmuşlar. Teymur çox yaxşı anlayırdı ki, tәlim
lәrinin әsasını insanın ruhәn vә cismәn azadlığı tәşkil edәn
hürufilәr ona boyun әymәyәcәk vә üsyan bayrağını qaldıracaqlar.
Əmir Teymur anlayırdı ki, sürәtlә yayıldığı vә әhalinin bu әqidәni
mәnimsәdiyi üçün qeyrimәhdud hakimiyyәtinә qarşı tәhlükә
yaranacaq. Onun әmrilә oğlu Miranşah tәrәfindәn, Hürufiliyin
әsasını qoymuş vә hürufilәr tәrәfindәn xilaskar kimi qәbul edilәn
Fәzlullah Nәimi әlә keçirilәrәk 1394cü ildә Naxçıvanda Əlincә
qalasında işgәncә ilә öldürmüş, ardıcıllarının tәqib olunaraq әlә
keçәnin edam edilmәsi tapşırığı verilmişdir. (8, s.357)
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Azәrbaycan mütәfәkkirlәrinin
İslam dininә münasibәti
(XIX әsrXX әsrin әvvәllәri)
Faiq Əlәkbәrov*
XIX әsr vә XX әsrin әvәllәri Azәrbaycan xalqının, onun
millimәnәvi dәyәrlәr sistemindә, o cümlәdәn İslam dininә mü
nasibәtdә yeni bir mәrhәlә tәşkil edir. Buna sәbәb bir tәrәfdәn İs
lamın mahiyyәtinә, qaydaqanunlarına yenidәn baxmaq, digәr
tәrәfdәn Qәrb dünyasında baş verәn siyasi, iqtisadi, mәdәni vә
fәlsәfi yeniliklәr idi. 12 әsrә yaxın әsasәn Türkİslam mәdәniyyә
tinin tәrkib hissәsi kimi onun tәrәqqisi ilә tәrәqqi, tәnәzzülü ilә
tәnәzzül edәn Azәrbaycan bu dövrdәn etibarәn ikili mәdәniyyәtin
(Türkİslam vә QәrbXristianlıq) tәsiri altında inkişaf etmәyә üz
qoydu. Bununla da, Azәrbaycan mütәfәkkirlәri yeniliyi vә islahat
ları yalnız Şәrqİslam mәdәniyyәti daxilindә deyil, yenicә tanış ol
mağa başladığı Qәrb mәdәniyyәtindә dә axtarmağa başladılar. Bu
isә istәristәmәz Azәrbaycan mütәfәkkirlәrinin dünyagörüşündә
bir tәrәfdәn ziddiyyәtlәrә yol açsa da, digәr tәrәfdәn tәrәqqinin
әsas meyarlarından biri oldu. Belә ki, XIX әsrdәn başlayaraq Azәr
baycan türk mütәfәkkirlәrindәn bәzilәri (M.F.Axundov vә b.)
dolayısıyla da olsa, millәtin xilas yolunun yalnız İslam әsasında
axtarılmasının әleyhinә çıxıb daha çox Qәrb mәdәniyyәtinә meyil
*AMEA Fәlsәfә vә Hüquq İnstitutunun böyük elmi işçisi, dosent, fәlsәfә
doktoru
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etdiklәri halda, digәrlәri (A.A.Bakıxanov, S.Ə.Şirvani vә b.) Qәrb
mәdәniyyәtindәki müsbәt meyillәri inkar etmәdәn, ancaq İslam
dan daha möhkәm yapışıb ilkin İslama qayıtmaqla problemlәrin
hәll olunmasına inanırdılar. Belәliklә, bu mütәfәkkirlәr vә onların
sәlәflәri arasında ifrat dәrәcәdә qәrblәşmәyә (M.Şahtaxtlı,
C.Mәmmәdquluduzadә vә b.) vә köhnәpәrәstliyә (Ə.Axundoğlu,
Q.Qarabәyli vә b.) meyil edәnlәrlә yanaşı, Qәrb vә Şәrqİslam
mәdәniyyәtinә münasibәtdә onların sintezindәn çıxış edәn yeni
bir nәsil (H.Zәrdabi, Ə.Hüseynzadә, Ə.Ağaoğlu, N.Yusifbәyli,
Ə.Topçubaşov, M.Ə.Rәsulzadә vә b.) dә yarandı. Elә bir nәsil ki,
onlar İslamTürk vә Qәrb mәdәniyyәtinә әsaslanan Azәrbaycan
Milli İdeyasının  azәrbaycançılığın yaranmasında vә inkişafında
misilsiz rol oynadılar.
XIX әsrdәn başlayaraq Azәrbaycan mütәfәkkirlәrinin irsindә
millimәnәvi dәyәrlәr, o cümlәdәn İslam dini bir tәrәfdәn Qәr
bçiliyә, digәr tәrәfdәn Türklüyә münasibәtdә mәrkәzdә dayan
mışdır. İlk dönәmlәrdә Azәrbaycan mütәfәkkirlәrinin әsas diqqәti
İslam dininin Qәrb mәdәniyyәtinә münasibәtdә ziddiyyәt tәşkil
edibetmәmәsinә yönәlmişdir. Mәsәlәn, hәmin dövrün filosofu
Abbasqulu ağa Bakıxanov çağdaşları arasında ilk dәfә QәrbXris
tian mәdәniyyәti ilә İslamŞәrq mәdәniyyәtini müqayisә etmişdir.
Ancaq Avropada da ümid bәslәdiyi cәmiyyәti tapa bilmәyәn
Bakıxanov Qәrb mәdәniyyәtindәn әlini üzmüşdür. Belәliklә, Şәrq
vә Qәrb mәdәniyyәtinә bәnzәmәyәn ideal cәmiyyәti axtaran
Bakıxanov xәyalında «İslam vә Firәng»dәn üstün olan cәmiyyәti
tapsa da, sonda mәlum olur ki, bütün gördüklәri elә Şәrqә vә
mәhz onun özünә aiddir. Bu baxımdan Bakıxanov qurtuluş yolunu
Qәrb mәdәniyyәtindә deyil, yenә dә millimәnәvi dәyәrlәrdә, xü
susilә müsәlmanlıqda axtarmışdı: «Bir bax, hәr şey burda hazır,
sәn uzaq, Sәnin könlün öz nәfsinә uyaraq, Sәadәti verib burda
(Millidini dәyәrlәrdәF.Ə.) әlindәn, Axtarırsan, uzaqlarda (Qәrb
dәyәrlәrindәF.Ə.) sәn» (1, s.200). Bütün bunlarla yanaşı, Bakıx
anov Avropa millәtlәrinin tәrәqqisinә sәbәb olan bәzi müsbәt
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cәhәtlәri, xüsusilә milli vә dini hislәrin fәrqlәndirilmәsi mәsәlә
sindә Qәrb mәdәniyyәtindәn çox tәsirlәnmişdir. Bu tәsirin altında
da o, Azәrbaycan xalqının milli «Tarix»ini  «Gülüstaniİrәm»i
yazmışdır (2, s.250254).
XIX yüz il Azәrbaycan mütәfәkkirlәrindәn Seyid Əzim Şir
vani dә Qәrb mәdәniyyәtinin bәzi cәhәtlәrini tәqdir etmәklә
yanaşı, ümumilikdә nicat yolunu türk kimliyindә vә İslamda gör
müş, bu mәnada müәyyәn qәdәr türklüyә, әsasәn dә müsәl
mançılığa meyil etmişdir. Seyid Əzimin İslam dininә daha geniş
mәnada yanaşmasına әn başlıca amillәrdәn biri kimi, onun sünni
şiә olmasından asılı olmayaraq bütün riyakar ruhanilәrә qarşı açıq
şәkildә mübarizә aparmasını göstәrә bilәrik. S.Əzimin fikrincә,
onların riyakarlığı nәticәsindә mömin müsәlmanlar mәscidlәrdәn
üz çevirir, onların övladları tәrәqqidәn geri qalır, dini ayin vә
mәrasimlәrin mahiyyәti dәyişdirilir, mәzhәblәrarası tәfriqәlәr
daha da vüsәt alır vә nәticәdә «İslam millәti» naxoşlayır (3, s.117
118). Onun fikrincә, әgәr İslama, şәriәt qanunlarına olduğu kimi
әmәl edilәrsә vә bu dövrdә Avropada da geniş yayılan mütәrәqqi
ideyalar  yeni tipli mәktәblәr, dövri mәtbuat yaranarsa, dünyәvi
elmlәr öyrәnilәrsә onda müsәlmanlar, o cümlәdәn Qaqfaz türklәri
dә inkişafa qәdәm qoyacaqlar. Şirvani dindaşlarını inandırmağa
çalışırdı ki, Avropanın kәşf etdiyi bir çox ixtiralar Quranda da öz
әksini tapmışdır. Sadәcә, indiyәdәk bәzi din başçıları Quranı xalqa
olduğu kimi çatdırmayıblar (4, s.44). Bu dövrdә mütәfәkkir Mirzә
Şәfi Vazeh isә aşkar şәkildә xalqın riyakar ruhanilәrә, qeyri
sәmimi müctәhidlәrә deyil, hәqiqi möminlәrә, millәtsevәr insan
lara ehtiyacının olduğunu bәyan etmişdi. Bu baxımdan onun
üsyançılığı İslama deyil, daha çox dinin әsl mahiyyәtindәn kә
narda yaranan qayda vә üsullarla bağlı olmuşdu. O, İslamın
mahiyyәtini xalqa çatdırmayan yalançı ruhanilәrә nifrәt etdiyi
üçün mәscidә getmәdiyini yazmışdı (5, s.55). Bütövlükdә, Mirzә
Şәfi dinin vicdani vә әxlaqi mәsәlә olduğunu başa düşmüş,
bununla yanaşı şagirdlәrinә, o cümlәdәn M.F.Axundova dünyәvi
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elmlәr öyrәnmәyi dә tövsiyә edir, elmtәhsil yolunu seçmәyi mәs
lәhәt görmüşdü (6, 217).
XIX әsr Azәrbaycan filosofu M.F.Axundov bütün müsәlman
Şәrqindә, o cümlәdәn Azәrbaycan fәlsәfi fikir tarixindә modern
izmin, yәni demokratik vә liberal әnәnәlәrin banisi hesab olunur.
Buna sәbәb M.F.Axundovun müsәlman mütәfәkkirlәri arasında
ilk dәfә Qәrb mәdәniyyәtinәfәlsәfәsinә aid anlayışları, yәni «lib
eralizm», «demokratiya», «parlament», «sivilizasiyon», «patriot»,
«revolyusiya» vә s. şәrh etmәsi, eyni zamanda Avropa dәyәr
lәrinin İslam Şәrqi ölkәlәrindә dә tәtbiq olunmasının zәruriliyini
göstәrmәsi olmuşdur. İlk növbәdә, Axundovun komediyaları türk
vә müsәlman dünyasının әdәbiyyatında ciddi şәkildә dәyişikiliyә
sәbәb oldu. Bu dәyişiklik başlıca olaraq özünü qәzәl, mәrsiyә,
mәdhiyyә vә bu kimi sxolastik әdәbiyyatla yanaşı, yeni bir realist,
tәnqidi
әdәbiyyatın
yaranmasında
göstәrdi.
Qәrb
mәdәniyyәtindәn әxz elәdiyi bu komediyalarında Axundzadә
daha çox, xalq arasında mövcud olan xoşagәlmәz әnәnәlәri tәnqid
etmişdir (6, s.56). O, Azәrbaycan türk millәtinin ziyalıları arasında
ilk dәfә «millәt» sözünü fәlsәfiideoloji mәnada işlәtmiş, milli
kimliyi әks etdirәn «millәt»lә dini mәnadakı «millәt» anlayışlarını
birbirindәn fәrqlәndirmişdir (6, s.148, 212). Xüsusilә, o, «Kә
malüddövlә»dә açıq şәkildә yazmışdır ki, Avropa dövlәtlәrindә
olduğu kimi millәt dedikdә, dini mәnsubiyyәt deyil, vәtәn vә el
tәәssüblüyü mәnası nәzәrdә tutulmalıdır (7, s.128). Əlbәttә, Ax
undovun yaradıcılığında Qәrb mәdәniyyәtinin tәsiri qırmızı bir
xәtlә keçir. Qәrb mәdәniyyәtinin tәsiri altında, türk vә müsәlman
dünyasında ilk dәfә konstitusiyalı dövlәt ideyasını da o, irәli sür
müşdür (7, s.268). Axundova görә, konstitusiyalı dövlәt üçün
zәruri olan mәsәlәlәrdәn biri dә dinin dövlәtdәn ayırılmasıdır.
«Xalqla dövlәt arasında ayrılığın әsl sәbәbi ruhanilәrdir. Nә üçün?
Buna görә ki, ruhanilәr xalqın ruhuna vә tәbiәtinә o qәdәr müsәl
lәt olmuşlar ki, camaat onların dediklәrinә sorğusualsız itaәt edir,
ürәyindә dövlәtә nifrәt bәslәyir» (7, s.255)  deyәn Axundova
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görә, ruhanilәr xalqın «pәnahı»na çevrilib vә nәticәdә xalq
dövlәtә ikinci dәrәcәli baxır. Bu mәsәlәdә Axundov nә qәdәr haqlı
olsa da, dinә qarşı hәddәn artıq radikallığı da özünü büruzә verir.
Axundov bu dövrdә İslamla, hakimiyyәtdә әsas yer tutub xalqı
çapıbtalayan ruhanilәri eyni tutur. Halbuki ruhanilәrin әmәlinә
görә, nә İslam, nә dә onun peyğәmbәri günahkar ola bilmәz.
Fikrimizcә, bu mәsәlәyә münasibәtdә daha obyektiv mövqeni Ax
undov yox, Zәrdabi, Hüseynzadә, Rәsulzadә vә b. tutmuşdur.
XIX әsrin ikinci yarısında millimәnәvi dәyәrlәrә, o cüm
lәdәn İslama münasibәtdә mütәrәqqi dәyişikliklәrdә Milli
mәfkurәnin ilk bayraqdarlarından Hәsәn bәy Zәrdabi (18421907)
vә onun «Əkinçi» qәzetinin müstәsna әmәyi olmuşdur. Zәrd
abinin çağdaşlarından başlıca üstünlüyü dә, milli ideyanı ortaya
qoymaq üçün daha әlverişli bir vasitәni  mәtbuatı seçmәsi idi.
Mәtbuat xalqın kütlәvi şәkildә maariflәnmәsi, türk millәtinin oy
anışı, millidini birlik ideyasının yayılması baxımından çox
önәmli idi. Ən vacib mәqam odur ki, «Əkinçi»nin dövründә köh
nәpәrәstlәrә qarşı bütöv bir yenipәrәstlәr cәbhәsi yarandı. Artıq
Azәrbaycan ziyalıları tәktәk (A.A.Bakıxanov, M.Ş.Vazeh,
M.F.Axundov vә b. kimi) deyil, sxolastik dünyagörüşә vә
mühafizәkarlığa qarşı, müәyyәn mәnada bir cәbhәdәn mübarizә
aparmışdılar. Ümumilikdә, Zәrdabinin Qafqaz müsәlmanlarının
türklәrinin maariflәnmәsi, oyanışı vә milli birliyi uğrunda apardığı
mübarizә iki başlıca amilә: 1) Azәrbaycan türklәrinin millәt kimi
formalaşmasına, yәni siyasiideoloji mәnada milli birliyinmil
lәtin yaranmasına; 2) Qafqaz müsәlmanları arasında, başda türklәr
olmaqla milli birliyin yaranması yolunda İslamın müsbәt rol oy
naya bilmәsi işinә xidmәt etmişdir. Fikrimizcә, bu iki mәsәlә 
millәtin formalaşması vә millidini birliyin yaranmasında İslamın
rolu Zәrdabinin yaradıcılığında vәhdәt tәşkil etmişdir. Zәrdabi
«müsәlman» anlayışını «türk» mәfhumunun sinonimi olaraq
qәbul etdiyi kimi, milli birliyi, millәt tәәssübünü dә Qafqaz
müsәlmanlarının birliyi, «İslam birliyi» kimi başa düşmüşdür. Bu
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mәnada Zәrdabinin milli birlik mәnasında anlaşılan «İslam bir
liyi»  «İttihadiislam» ideyasını irәli sürmәsi dә diqqәti cәlb edir.
Zәrdabi bunu, müsәlmanların birbirilә daha yaxından tanış ol
ması, birbirinin dәrdlәrini, problemlәrini öyrәnmәsi vә çıxış yol
larını birlikdә axtarması baxımından irәli sürmüşdür (8, s.315).
Zәrdabi yaradıcılığında xüsusi yer tutan amillәrdәn biri dә
Qәrb mәdәniyyәti vә onun milli mәsәlәyә tәsiridir. Bütövlükdә,
Zәrdabi dә Axundov kimi milli ideyaları tәbliğ edәrkәn, Qәrb
mәdәniyyәtinin müsbәt ideyalarından yararlanmışdır. Belә ki,
milli ideyaların tәrәnnümçüsü olan Zәrdabi Qәrb mәdәniyyәtinin
sәmәrәli cәhәtlәrini vaxtında görәrәk soydaşları arasında yaymağa
çalışmışdır. Buna әn bariz nümunә «Əkinçi» qәzeti vә bu qәzetdә
tәbliğ olunan millidini vә yenilәşmә ideyalarıdır ki, bunlardan
bәzilәrini yuxarıda da qeyd etmişik. Bu mәsәlә ilә bağlı onu da
qeyd etmәk istәrdik ki, Zәrdabi millәtin inkişafında Qәrb
mәdәniyyәtini ideal kimi deyil, nümunә, bir vasitә kimi gör
müşdür. Zәrdabi millәtin inkişafında әsas yeri millidini dәyәrlәrә
vermәklә, yenilәşmәnin bir vasitәsi kimi Qәrb mәdәniyyәtindәn
yardımçı kimi istifadә etmәyә çalışmışdır: «Xülasә, Mәşriqzә
mindә azadlıq olmadığına biz Avropa әhlindәn geri qalmışıq vә
nә qәdәr belә olsa, biz tәrәqqi etmәyәcәyik vә edә bilmәrik» (8,
s.419).
XIX әsrin ikinci yarısında yenilәşmә uğrunda mübarizә
apararaq mәdәni türkçülüyü vә mәdәni islamçılığı canlı bir timsal
kimi XX әsrin әvvәllәrinә daşıyan H.Zәrdabi, bu dövrdә dә dil
birliyi, din birliyi, milli tәşkilatların yaranması mәsәlәlәrilә bağlı
konkret tәkliflәrlә çıxış etmişdir. Zәrdabi qeyd edirdi ki, hәr bir
millәtin әsas dirәklәri, millәt olmağına sәbәb dil vә dinmәzhәb
dir. Bunlardan birisi әldәn getsә millәtin beli sınar, ikisi dә getsә
millәt başqa millәtlәrә qarışar vә yox olar (9, s.22). Demәli, XIX
әsrin ikinci yarısında Qafqaz müsәlmanlarının milli oyanışına,
yәni mәdәni türkçülüyә vә mәdәni islamçılığa tәkan verәn
H.Zәrdabi bu işinin davamı olaraq 1900cu illәrdә Rusiya, o cüm
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lәdәn Qafqaz türklәrinin dilmillәt vә dinislam birliyi әtrafında
birlәşmәsini vacib saymışdır. Onun bu dövrdә, milli ideoloq kimi
Azәrbaycan türklәrini maariflәndirmәk yolu ilә ayrıca bir millәt
kimi varlığını isbat etmәyә vә milli birliyinә çalışması, xüsusilә
diqqәtәlayiqdir. Bu baxımdan H.Zәrdabi XX әsrdә yetişәn Azәr
baycan türkçülәrinin  Ə.Hüseynzadә, Ə.Ağaoğlu, Ə.Topçubaşov,
M.Ə.Rәsulzadә vә başqalarının birmәnalı şәkildә ideoloqu, müәl
limidir.
19001920ci illәrdә Azәrbaycan Milli İdeyasının  azәrbay
cançılığın tәrkib hissәsi kimi üç әsas ideya xәtti özünü büruzә ver
mişdir: 1) islamçılıq; 2) türkçülük; 3) müasirlikqәrbçilik. Əslindә
bu üç xәtt ayrıayrı mәnaları ifadә etmiş kimi görünsәlәr dә,
bütövlükdә birbirlәrini bu vә ya digәr mәnada tamamlamışlar.
H.Baykaranın qәnaәtinә görә dә, bütövlükdә hәmin dövrdә milli
ideologiya baxımından mübahisәlәr «avropalaşmaq, türklәşmәk
vә islamlaşmaq» әtrafında getmiş vә onun әsasında Azәrbaycan
türklәrinin milli azadlıq hәrәkatı dayanmışdır (10, s.119).
XIX әsrin sonu, XX әsrin әvvәllәrindә dindә başlanan ye
nilәşmә hәrәkatı nәticәsindә, konkret olaraq müsәlmanların bir
lәşmәyәcәyi tәqdirdә mәhv olacağı mәsәlәsinin gündәmә gәlmәsi
ilә bir çox müsәlman ölkәlәrindә, o cümlәdәn Azәrbaycanda da
islamçılıq («İttihadiislam») ideyası geniş yayılmışdı. Əgәr nәzәrә
alsaq ki, islamçılıq bir ideoloji tәlim kimi XIX әsrin sonlarında
bütün müsәlman dünyasında, xüsusilә Türkiyәdә geniş
yayılmışdı, artıq bütün әksәr türklәr kimi 1213 әsrdәn bәri İslama
tapınan Azәrbaycan türklәrinin dә hәyatında onun әhәmiyyәti
başa düşülәndir. Bu mәnada M.Ə.Rәsulzadә doğru yazırdı ki,
Azәrbaycan türklәri arasında başlanğıcda milli oyanış dini
çәrçivәdә olmuş, dinin elmә zidd olmaması kimi mülahizәlәr irәli
sürülmüş, bunun nәticәsi olaraq XIX әsrdә Qafqaz türklәri milli
varlıq kimi özünü hәlә göstәrә bilmәmiş, daha çox ümmәtçilik
mәnasında din vә mәzhәbçiliyә meyil etmişdir (11, s.42).
19001920ci illәrdә «İslam millәti», «İslam birliyi» vә bu
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kimi anlayışıları önә çәkәrәk milli mәnsubiyyәti dini kimliyin
içindә әridәn mühafizәkarlar (Əbuturab Axundoğlu, Əbdüssalam
Axundzadә, Yusif Ziya Talıbzadә vә b.) hesab edirdilәr ki, xalqın
keçmişdәn uzaqlaşması, әxlaqın pozulması, köhnә ehkamların
zәiflәmәsi, ifrat sәrbәstlik müsәlmanlara üz verәn bütün bәlaların
yeganә mәnbәyidir. Maraqlıdır ki, mühafizәkarlar müsәlmanların
nicatını yalnız ilkin İslam vә şәriәt qanunqaydalarına әmәl et
mәkdә görür, bu zaman Avropa mәdәniyyәtinә müraciәt edilәrәk
islahatların aparılmasının әleyhinә çıxırdılar. Onların fikrincә,
müsәlmanların birliyә nail olmasının yalnız iki başlıca şәrti var
ki, onlardan biri Peyğәmbәrin (s) Əhlibeytini tanımaq, digәri
Quranın mahiyyәtini vә mәnasını dәrk etmәkdir. Mәsәlәn, hәmin
dövrdә tanınmış mühafizәkarlardan Mirzә Əbuturab Axundoğlu
«İslamın tәfriqәsi sәbәblәri» әsәrindә yazırdı ki, möminlәr
arasında ixtilaf vә nifaqa sәbәb, bu dinә zahirәn tapınan mü
nafiqlәr vә müanidlәrin «tәvilatinәfsianiyyәsi» vә küfribatinә
sidir. Demәli, münafiqlәr vә müanidlәr әhliiman libasını
geyinsәlәr dә, zahirәn müsәlman, daxilәn isә kafirdirlәr. Çünki
Axundoğlunun fikrincә, Mәhәmmәd peyğәmbәrin (s) günbәgün
tәrәqqi vә inkişaf edәn «diyyanәtiislamı»nı görәn, bu sәbәbdәn
batinlәri nifaq vә inad odu ilә dolan münafiqlәr «bu xәyalә
düşdülәr ki, kәlmeyihәqqi nüfuz vә cәrәyanından mane olsunlar
vә diyanәtiislamiyyәnin möhkәm әsasına xәlәl yetirib xәrab
etsinlәr» (12, s.17). Axundoğlu hesab edirdi ki, bu nifaq vә ixtilafa
son qoyub «İslam millәti»nin birliyinә nail olmaq üçün, ilk
növbәdә hәqiqi vә yalançı müsәlmanları birbirindәn ayırmaq,
mәzhәb ayrılığına son qoymaq lazımdır. Bunun üçün, bütün
müsәlmanlar sidq ürәkdәn Qurana vә Mәhәmmәd peyğәmbәrin
(s) Əhlibeytinә tapınmalı, tovhidi әsas kimi götürmәlidirlәr (12,
s.32). Eyni zamanda, o, İslamdan kәnar istәnilәn fikrә qarşı
çıxmış, hәtta, Avropa mәdәniyyәtinin öyrәnilmәsini belә qәbul et
mәmişdi. Demәli, Ə.Axundoğlu «İslam birliyi»nә nail olmaq
üçün birincisi, Avropa mәdәniyyәtnin İslam mәdәniyyәtinә
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tәsirinin qarşısının alınmasını ikincisi, müsәlman xalqları arasında
mәzhәb ayrılığına son qoyulmasını vacib hesab etmişdir. Fikrim
izcә, burada xüsusilә, Axundoğlunun İslam mәdәniyyәti
xaricindә, bütün mәdәniyyәtlәrә, o cümlәdәn Avropa elminә qarşı
olması düzgün hesab oluna bilmәz. Hәr halda, İslam mәdәniyyәti
kimi, Avropa xalqlarının, o cümlәdәn başqa dinә sitayiş edәn mil
lәtlәrin dә bәşәr mәdәniyyәtinә vә insaniyyәtә müәyyәn xid
mәtlәri olmuşdur. İslam xalqları arasındakı mәzhәb vә digәr
ayrılıqların, fәrqlәrin onların әn azı mәnәvi birliyinә әngәl olması
mәsәlәsindә isә Axundoğlu ilә әsasәn razılaşırıq. Ancaq bu
mәsәlәdә Axundoğlu özü dә İslamın müәyyәn bir hissәsinin
müdafiәçisi kimi çıxış etmişdir ki, şübhәsiz bu da, birmәnalı qәbul
edilә bilmәz.
Bu dövrdә «molla nәsrәddinçi»lәrin dә milli vә dini dәyәrlәrә
özünәmәxsus münasibәtlәri vardı. Belә ki, onlardan bәzilәri milli
mәsәlәlәrә daha hәssas yanaşdıqları halda, dinә münasibәtdә bir
qәdәr radikal mövqe tuturdular. Mәsәlәn, «molla
nәsrәddinçi»lәrin lideri Cәlil Mәmmәdquluzadә açıq şәkildә ol
masa da, dolayısıyla «İslam birliyi»ndәn çıxış edәn mühafizәkar
(Ə.Axundoğlu vә b.) vә mütәrәqqi islamçıları (Ə.Ağaoğlu,
Ə.Hüseynzadә vә b.) tәnqid etmişdir. Özәlliklә, bu dövrdә «panis
lamizm»in ideoloqu sayılan Ə.Ağaoğlunun «İslam millәtçiliyi»
nәzәriyyәsini qәbul etmәyәn C.Mәmmәdquluzadә hesab edirdi
ki, bu tәlim, yәni islamçılıq ideyası fәhlә vә kәndlilәrin mәnafey
inә ziddir. Onun fikrinә görә, Ə.Ağaoğlu әsassız olaraq bәylә
kәndli, varlı ilә yoxsul arasında fәrq qoymur vә onları eyni züm
rәnin nümayәndәsi kimi qәlәmә verir (13, s.76).
Ancaq digәr «molla nәsrәddinçi» Ömәr Faiq Nemanzadә
milli, xüsusilә diniislami dәyәrlәrә münasibәtdә C.Mәmmәdqu
luzadәdәn xeyli fәrqli yanaşmışdır. O, yazırdı ki, müsәlmanlar
artıq keçmiş İslam mәdәniyyәti ilә öyünüb yerindә saymaqdansa,
zәmanә ilә ayaqlaşmalıdır. Zәmanәyә görә dәyişmәk hәr zaman
vacib olmuşdur ki, bu isә İslamiyyәtin ilkin mahiyyәtinin dәy
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işmәsi demәk deyildir: «Bir az daha irәlilәrә gedәk: zәmanın
tәqazasına görә tәbdiliәmәl vә tәğyirihәrәkәtә әn hәkimanә
şahid axtarsaq, yenә hәzrәti peyğәmbәrin öz vәxtisәadәtlәrindә
tapacağıq. Tapacağıq ki, o hallar, o hikmәtlәr bir yerdә sancılıb
yatıb, tәrpәnmәk istәmәyәn biz tәnbәllәrә birәr ibrәt vә nümunә
olsun» (14, s.56). Ö.Faiqin fikrincә, indi İslamın әsl mahiyyәtini
dәrk etmәk, onun dünyәvi elmlәrlә bağlı cәhәtlәrini mәnimsәmәk
vaxtıdır. Çünki Quranın özünün dә böyük qismi dünyәvi elmlәrә
aiddir (14, s.147148). O, hesab edirdi ki, pәrdә arxasında qalan
bir çox keçmiş İslam adәtәnәnәlәrimizi, mәdәniyyәtimizi
Ə.Ağaoğlu kimi aydınlardan öyrәnmәliyik (14, 3637).
Hәmin dövrdә Ə.Ağaoğlu, Ə.Hüseynzadә, M.Ə.Rәsulzadә
vә başqa milli aydınlarımızı mühafizәkarlardan, «ittihadçılar»dan
vә ifrat tәrәqqiçilәrdәn fәrqlәndirәn әsas xüsusiyyәt onların
mütәrәqqi yol tutmaları idi. Azәrbaycan türklәri arasında ilk dәfә
Əhmәd bәy Ağaoğlu «üçlük» arasında islamçılığa daha çox üstün
lük vermiş, geniş vә dәrin, nәzәri şәkildә «islam millәtçiliyi»ni
tәbliğ etmişdir. Onların fikrincә, 19001910cu illәrdә Ağaoğlu
bir müsәlman ziyalısı kimi әsasәn, İslamda islahatlar aparmaqla
müsәlman millәtlәrinin tәnәzzüldәn qurtarıb tәrәqqisinә vә yük
sәlişinә çalışmışdır (10, s.112).
Doğrudur, ilk dövrlәrdә Ə.Ağaoğlunun İslam tarixinә müna
sibәtindә Avropa şәrqşünaslığı müәyyәn tәsir göstәrmişdir. Bunu,
onun 1892ci ildә Londonda keçirilәn Şәrqşünaslıq konqresindә
oxuduğu mühazirәsindә görmәk mümkündür. O, bu mәruzәdә şiә
likdәki bir çox ünsürün mәzdәkilik vә zәrdüştlük başda olmaqla
qәdim İran mәdәniyyәtindәn götürüldüyünü qeyd edir. Əslindә
bu XIXcu әsrin Qәrb orientalist baxış tәrzinin Ağaoğlu
üzәrindәki tәsirini göstәrir. Başda İqnaz Qoldziher (Ignaz Goldz
iher) olmaqla o dövrün Qәrb şәrqşünasları İslamdakı bir çox
inancın Yәhudilik, Xristianlıq vә Zәrdüştlükdәn qaynaqlandığını
müdafdiә edirdilәr. Bu baxış tәrzini müdafiә edәn elmi mәrkә
zlәrdәn biri dә mәhz Ağaoğlunun tәhsil aldığı Sarbon Universiteti
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idi. Ağaoğlunun şiәliyi İslamdan qaynaqlanan bir fenomen kimi
deyil, İran ünsürü kimi dәyәrlәndirmәsi onun türk mil
liyyәtçiliyini müdafiә etdiyi dövrә dә tәsadüf edir. O dövrdә
türkçülüyü Osmanlıya ilhaq kimi qәbul edәn bәzi türkçü ziyalılar
azәrbaycanlıların әksәriyyәtinin şiә olmasının onların Osmanlı
kimliyi içәrisindә әrimәsinin yönündә bir maneә olduğunu nәzәrә
alaraq şiә mәzhәbinә qarşı neqativ mövqedәn çıxış edirdilәr.
Ağaoğlunun qeyd olunan mәzhәbi İran milli kimliyi ilә
әlaqәlәndirmәsindә bu baxış tәrzinin dә tәsiri açıqca sezilir.
Əlbәttә, bu düşüncә tәrzi Ağaoğluda çox davam etmәmişdir.
O, az sonra başa düşmüşdür ki, şiәliyin İranla әlaqәlәndirilmәsi
Avropanın bәzi dairәlәrinin nәzәriyyәsidir. Bunu dәrk edәn
Ağaoğlu diqqәtini daha çox müsәlman dini kimliyi ilә türk kim
liyini uzlaşdırmağa hәsr etmişdir. Bununla da, Ağaoğlu İranşiәlik
bütövlüyünә qarşı «İslam millәtçiliyi» nәzәriyyәsini irәli sür
müşdür. Fikrimizcә, «İslam millәtçiliyi» nәzәriyyәsinin yaranması
milli mәsәlәnin gündәmә gәlmәsi üçün tәkanverici rol oynamış,
hәmin ideyanın әsasında siyasi türkçülük (türk birliyi) vә daha
sonra etnik türkçülük (Azәrbaycan türkçülüyü) tәşәkkül tapmışdır.
Şübhәsiz, islamçılıqdan türkçülüyә, türkçülükdәn Azәrbaycan
türkçülüyünәazәrbaycançılığa gedәn yol tәkamül nәticәsindә baş
vermişdir. Bu baxımdan, Ə.Ağaoğlu hәmin dövrdә «İslam mil
lәtçiliyi» uğrunda mübarizә aparsa da, türkçülüyә dә meyil etmiş
vә bununla da, Azәrbaycan milli ideyasının  azәrbaycançılığın
meydana gәlmәsinә zәmin hazırlamışdır. Bütövlükdә, o, 1900
1910cu illәrdә siyasiideoloji ruhlu «İslam millәtçiliyi»
nәzәriyyәsi ilә bağlı iki mәsәlәyә diqqәt yetirilmәsini zәruri
sayırdı: 1) İslam dünyasının fәlakәtlәrinin sәbәblәri obeyktiv
tәhlil edilmәli vә İslam millәtlәrinin qurtuluş yolu ruhanilәrin
tәbliğ etdiyi İslamda deyil, mütәrәqqi ruhlu İslamda axtarılmalı;
2) dini kimliklә (İslamla) milli kimlik (türklük), dini özünütәyinlә
(islamçılıqla) milli özünütәyin (türkçülük) isә birbirinә nәinki
ziddir, hәtta birbirini tamamlayır.
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Ağaoğlunda «İslam milәtçiliyi» nәzәriyyәsinin yaranmasında
«İttihadiİslam» konsepsiyasını irәli sürәn Cәmalәddin Əfqaninin
mühüm tәsiri olmuşdur. Əfqaninin milliyyәtә, millәtә baxışı Rә
sulzadә üzәrindә hansı tәsiri buraxmışdısa, Ağaoğlu üzәrindә dә
İslama münasibәti eyni mәna kәsb etmişdir. O, müsәlmanları
qәflәt yuxusundan oyatmaq üçün, Əfqani kimi müsәlman isla
hatçısının yolunu gözlәyirdi (15, s.4950). O, hesab edirdi ki, hәr
bir müsәlman millәti ilkin İslama әmәl etmәklә yanaşı, Qәrb
mәdәniyyәtinin müsbәt dәyәrlәrini dә mәnimsәmәli vә Avropa
millәtlәri kimi inkişaf etmәlidirlәr. Ə.Ağaoğluya görә, bu mәnada
keçmiş İslamŞәrq mәdәniyyәti ilә müasir Qәrb mәdәniyyәti bir
birini inkar etmir, әksinә tamamlayır: «Birlәşmә mәnasında
keçmişә qayıtmağı tәbliğ edәn panislamizm, eyni zamanda müsәl
manlar arasında müasir hәyatın köklü vә biryolluq dәy
işdirilmәsindә tәkid edir… Bu, vaxtilә yalnız müsәlmanların malı
olan iqtisadi, siyasi vә mәdәni fütuhatlar sahәsindәki tәkiddir…
Bir sözlә, Avropa ağıl tәrzi vә yeni müsәlman meyli möcübincә
islamçılıq ideyalarında panislamizm vә yevropeizm anlayışı
sinonimi xarakteri kәsb etmişdir» (16). O, bununla da Avropada
mövcud olan demokratik dәyәrlәrin  siyasi, vicdani, mәnәvi vә
s. azadlıqların İslama zidd olmadığını әksinә, bu amillәrin
Quranda öz әksini tapdığını göstәrmişdir.
19101918ci illәrdә Ə.Ağaoğlu Türkiyәdә olarkәn, xüsusilә
«Türk Yurd»undakı silsilә yazılarında yalnız islamçılıqla qәrbçilik
deyil, eyni zamanda islamçılıqla türklüyün bütövlüyü mәsәlәsinә
xüsusi diqqәt ayırmışdır. Bu yönlü mәqalәlәrindә o, islamçılıqla
yanaşı, türk hissindәn, türk mәfkurәsindәn, türk dilindәn söz açır
vә türk bayrağının Qafqazda da dalğalanmasının vacibliyindәn
bәhs edirdi. Bununla da, Ağaoğlu türkçülüyü islamçılığa, is
lamçılığı isә türkçülüyә qarşı qoyanlara öz etirazını bildirmişdir.
Ağaoğlu hesab edirdi ki, islamçılığı güclәndirәn әn önәmli amil
milliyyәt, yәni türklükdür. Əgәr onlar birbirinә qarşı qoyularsa
hәr ikisi süquta uğrayacaqdır.
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Azәrbaycan türk mütәfәkkirlәrindәn Əli bәy Hüseynzadәnin
dә başlıca fikri ondan ibarәt idi ki, islamçılıq vә türkçülük bir
vәhdәtdir, ancaq bu ideyaların mahiyyәti ilә ziddiyyәt tәşkil et
mәyәn QәrbinAvropanın müsbәt dәyәrlәrinin tәbliği dә vacibdir.
Qәrb mәdәniyyәtini mәnimsәmәk heç dә müsәlmanların, türklәrin
avropalaşması, avropalıları tәqlid etmәsi anlamına gәlmәmәlidir:
«Türkün irtidad edib firәnglәşmәsi, firәnglәrin ya mürtәdlәrin
tәrәqqisi demәkdir, yoxsa türk, ya müsәlman tәrәqqisi demәk dey
ildir!» (17, s.35). Ə.Hüseynzadә 19061907ci illәrdә nәşr olunan
«Füyuzat» jurnalında «İslam әqidәli, Türk qanlı vә Avropa
qiyafәli bir insan olalım»,  demәklә, bütün türk xalqlarının ortaq
mәfkurәsinә çevrilәn «türklәşmәk, islamlaşmaq vә müasir
lәşmәk» ideyasının tәmәlini qoymuşdur (17, s.255). Onun bu
«üçlü» düsturuna görә, hәr müsәlmantürk müasir ruhlu milli vә
dini birlikdәn çıxış etmәlidir. Çünki Ə.Hüseynzadәnin ideoloji
fәlsәfi baxışlarında milli vә dini kimlik bir yerdә götürülürdü.
Bunu, o belә izah edirdi ki, İslam istisna olmaqla türklәrin әk
sәriyyәti başqa dinlәrә ciddi şәkildә meyl vә istedad göstәr
mәmişdir.
Bu dövrdә Azәrbaycan türklәrinin tanınmış mütәfәkkiri
Əlimәrdan bәy Topçubaşov (18651934) türkçülüyә vә is
lamçılığa bağlı olmasına baxmayaraq, nә Ə.Ağaoğlu kimi «İslam
millәtçiliyi»ni, nә dә Ə.Hüseynzadә kimi «Osmanlı
türkçülüyü»nü әsas ideya kimi qәbul etmişdir. H.Baykaranın
fikrincә, buna sәbәb Ə.Topçubaşovun Ə.Ağaoğlu ilә müqayisәdә
islamçılıq ideyasına son dәrәcәdә bağlı olmaması idi:
«Ə.Topçubaşovda Ə.Ağayevin geniş vә dәrin teosentrik panis
lamizmi yox idi. Sanki o, belә bir ideyanın müvәffәqiyyәtlә başa
çatmayacağını qabaqcadan hiss etmiş vә anlamışdı. Bu mәqsәdlә
o, 1905ci il inqilabının gәtirdiyi azadlıq nemәtlәrindәn Azәrbay
can xalqı üçün әlindәn gәlәn qәdәr daha çox pay qoparmaq
istәyirdi» (10, s.112). Fikrimizcә, burada H.Baykaranın qeyd et
mәsi ki, Ə.Topçubaşov ümumiyyәtlә, islamçılıq vә türkçülük
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axınlarında iştirak etmәmişdir, doğru deyildir. Sadәcә,
Topçubaşov Ağaoğlu vә Hüseynzadә ilә müqayisәdә daha çox re
alist mövqedәn çıxış edәrәk, milli ideyanı mücәrrәd vә ümumi
mahiyyәt daşıyan nә «İslam birliyi», nә dә «Osmanlı türkçülüyü»
olaraq qәbul etmәmiş, onu daha çox Rusiyanın әsarәti altında olan
türk etnoslarının azadlıq hәrәkatında vә bu hәrәkatın әldә edәcәyi
millimәdәni muxtariyyәtlәr çәrçivәsindә görmüşdür. Bu isә daha
çox, liberaldemokratizmә әsaslanan milli baxış idi.
20ci әsrin әvvәllәrinin özünәmәxsus xüsusiyyәtlәrdәn biri,
bәlkә dә birincisi milli sosialdemokratların, milli liberalların,
milli islamçıların vә başqa milli ziyalıların öncә «türkçülük», daha
sonra onun konkret ifadәsi olan «Azәrbaycan millitürk ideyası»
әtrafında toplanmaları, әn azı bu ideyaya rәğbәt bәslәmәlәri ol
muşdu. Bu dövrdә siyasiideoloji mübarizә isә әsasәn, milli
demokratik cәrәyanla (Azәrbaycan türkçülüyü tәrәfdarları ilә)
mühafizәkar «ittihadçılıq» vә marksizm (bolşevizm, menşevizm
vә b.) tәlimlәri arasında getmişdi. Bu dövrdә milli vә dini dәyәr
lәrә әsaslanan Azәrbaycan milli ideyasının yaranmasında
M.Ə.Rәsulzadә,
N.Yusifbәyli,
Y.V.Çәmәnzәminli,
A.K.Kazımzadә, Ü.Hacıbәyli vә başqaları mühüm rol oynamışlar.
Ən önәmlisi odur ki, onlar özlәrindәn әvvәlki islamçılar, türkçülәr
vә milli liberallardan fәrqli olaraq, daha konkret vә milli xәtt
seçәrәk Azәrbaycan türkçülüyünü vә istiqlalçılığını
hәdәflәmişdilәr.
Milli operamızın banisi Üzeyir Hacıbәylinin irsindә dә әn
çox diqqәti çәkәn islamçılığı türkçülük vә qәrbçilik ideyaları ilә
әlaqәlәndirmәsi olmuşdur. Mәsәlәn, tәrәqqiyә, dünyәvi elmlәrә
qarşı çıxan mühafizәkar ruhanilәri kәskin şәkildә tәnqid edәn
Hacıbәyli tәәssüflә yazırdı ki, mәktәb, mәdrәsә, elm, mәrifәt vә
tәrәqiyyә qarşı düşmәn olanların sıralarmızda olması Azәrbaycan
türklәrinimüsәlmanlarını başqa millәtlәrdәn geridә saxlayır. O
qeyd edirdi ki, bәzi ruhanilәrin mәktәbin guya, dinә qarşı olması
ilә bağlı dediklәri cәfәngiyyatdan başqa bir şey deyildir: «Görәsәn
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bu bayquşlar nә dindәdirlәr ki, o dinә mәktәbdәn, elm vә mәrifәt
dәn zәrәr gözlәnilir. O hansı dindir? İslam dinimi?? Haşa vә
kәlla!! Bu İslam dini haqqında әn ağır ittihamdır ki, bu cürә böh
tanı ancaq İslamın adını xәrab vә viran etmәk istәyәn bayquşlar
dan gözlәmәk olar!» (18, s.39). Bütövlükdә, İslamı Azәrbaycan
türkçülüyü ideyasının tәrkib hissәsi kimi görәn Hacıbәylinin
fikrincә, İslam vә türklük birbirini tamamlayır. O, buna misal
kimi türk millәtinin İslama vә onun Peyğәmbәrinә (s) olan
sevgisini göstәrirdi (18, s.99).
İslama münasibәtdә Yusif Vәzir Çәmәnzәminlinin isә
mövqeyi ondan ibarәt idi ki, bu mәsәlәdә iman vә etiqad azadlığı
olmalıdır. Yәni dini etiqadına görә heç bir kәs tәzyiqә vә zo
rakılığa mәruz qalmamalı, ölkәdә dini dözümlülük hökm sürmә
lidir. Çәmәnzәminli yazır: «Çünki din insan ilә Allahın әlaqәsinә
dair bir şeydir. Din müqәddәs bir yoldur ki, insanın gizli sirlәrini,
dua vә dilәklәrini Allahın hüzuruna aparır. Bu yolu hәrә özünә
görә bir növ tәsәvvür edir. Din bir alәmdir ki, oraya dünya qanun
larının qarışmağı lazımsızdır. Allah ilә insanın arasına girmәk in
sanın azadlığına xәtәr yetirir» (19, s.222). Azәrbaycan mütәfәkkiri
Firidun bәy Köçәrli dә digәr çağdaşları kimi, bütün türklәrin, o
cümlәdәn Azәrbaycan türklәrinin oyanışı, inkişafı vә birliyi yolu
kimi milli (türkçülük)  dini (islamçılıq) birliyi görmüş, eyni za
manda demokratik (yenilәşmә vә mәdәnilәşmә) ideyalarla çıxış
etmişdir. F.Köçәrlinin milli vә müstәqil Azәrbaycan, Azәrbaycan
türkçülüyü ideyası ilә bağlı әsas xidmәti, ilk növbәdә Azәrbaycan
türk әdәbiyyatının, türk әdәbi dilinin formalaşmasına vә İslamın
әsl mahiyyәtinin dәrk olunmasına sәrf etdiyi danılmaz әmәkdir.
Dinә münasibәtdә Zәrdabi, Ağaoğlu vә başqa müasir ruhlu
mütәfәkkirlәrin yolu ilә gedәn Köçәrli üzünü müsәlman qar
daşlarına tutaraq yazırdı: «Ey qardaşlar, hәyatın qәdrini biliniz,
hәyat Allahtәalanın hәdiyyәsidir, ayılınız, hәrәkәt ediniz, qapı
bacalarınızı açınız, evinizә işıq düşsün, üfunәtli vә ağır havası
dәyişilsin. Gözünüzün tozunu silib, diqqәt ilә әtrafınıza baxınız,
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hәr kәs işlәyir, çalışır, hәyatdan nәfbәrdar olur. Haqqtәala «Leysә
lil insanә illa masәa» (insan üçün onun әmәllәrindәn başqa bir şey
qalmayacaqdırF.Ə.) әmr buyurmamışlarmıdır?» (9, s.123).
Azәrbaycan milli ideoloqu Mәhәmmәd Əmin Rәsulzadәnin
İslama münasibәti isә daha dәqiq vә aydındır. Onun fikrincә, dil
qәdәr cәmiyyәtin tәşәkkülündә din dә mühüm yerә malikdir: «Din
hәr nә qәdәr dildәn sonra gәlәn bir amil isә dә bәzi şәrait daxilindә
ondan müәssir bir qüvvәt şәklini dә ala bilir, ümumi bir dil nә
qәdәr dil әhlindә ümumi bәzi xislәtlәr vә ideallar tövlid ediyorsa,
ümumi bir dinә malik olmaq dәxi o dәrәcәdә böyük bir tәsir icra
edә bilәr. Müxtәlif din vә mәzhәblәrә malik olan bir dil sahi
blәrinin «milliyyәt» olaraq vahid mәdәni bir kütlә vücuda gәtir
mәlәri müşkül olduğu halda, bir din vә bir dilә malik olanlarca
bu müşkülat mütәssәvir deyildir. Dil bir millәtin әsliyyәtini
mühafizә edә bilәr. Fәqәt çox kәrә dә din bir millәtin dilinin baqi
qalmasına vә bu münasibәtilә milliyyәt fikri vә amalının
inkişafına sәbәb oluyor» (20, 480).
Bu baxımdan Rәsulzadәnin fikrinә görә, din milliyyәtin ik
inci әsasıdır: «Dincә  müsәlmanız. Hәr bir din öz mütәdәyyinlәri
(inananları) arasında mәxsusi bir tәmәddün (yenilәşmә) vücuda
gәtirmişdir ki, bu mәdәniyyәt dә bir beynәlmilәliyyәt sәbәbi tәşkil
edir. Müsәlman olduğumuz üçün biz türklәr beynәlmilәliyyәtiis
lamiyyәyә daxiliz. Bütün İslam millәtlәrilә şәrikli bir әxlaqa, dini
bir tarixә, müştәrәk bir yazıya, xülasә ortaq bir mәdәniyyәtә ma
likiz… Bu şәriklik islamiyyәtә daxil olan zәrәrli tәsirlәrdәn bizi
mütәzәrrir etdiyi kimi, bu yolda olacaq islahat feyzlәrindәn dә
bizi nәsibsiz qoymaz» (21, 172). M.Əmin millәt vә dini bir
birindәn ayrı mürәkkәb, anlaşılmaz şәkildә yox, apaydın olaraq
tamamlanmasını istәyirdi. O, din ilә millәtin öncә fәrqlәrini
göstәrir, daha sonra onların birgә şәkildә çulğalaşa bilәcәyini or
taya qoyurdu. Bunun üçün, öncә müsәlmanlar milli kimliklәrini
tanımalıdırlar.
Ən әsası odur ki, hәlә milli istiqlaldan öncә, «Müsavat»ın I
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qurultayındakı çıxışında (1917) Rәsulzadә dünyәvi dövlәtin tәrәf
darı kimi dini mәnәvi mәsәlә hesab edәrәk onun siyasәtә qarış
masının әleyhinә çıxış etmişdir. Onun fikrincә, mәscidә daxil olan
şәxs siyasәti, partiyanı, ideyanı unutmalı vә ancaq Allaha dua et
mәlidir. Ümumiyyәtlә, ruhanilәr siyasәtlә mәşğul olmamalı vә
siyasi mübarizәdә mәscid bitәrәf qalmalıdır. Dinin dövlәtdәn ayrı
olması öz әksini Rәsulzadәnin tәkidi ilә partiyanın yeni pro
qramında da tapdı: «Hökumәt din vә mәzhәbәlәrdәn heç birini
digәrlәrindәn üstün tutub, onu himayә vә mühafizә edә bilmәz»
(22, 77). Cümhuriyyәt dövründә dә din mәsәlәsindә dünyәvilik
modelindәn çıxış edәn Rәsulzadә üzünü islamçılara, xüsusilә on
ların siyasi tәşkilatı olan «ittihadçılar»a tutaraq deyirdi: «Din vә
mәscid öz müqqәdәsliyini qoruyub saxlamaq istәyirsә, siyasәtdәn
kәnarda qalmalıdır. Ruhanilәr siyasi ehtiraslar burulğanında sülh
vә anlaşmanın daşıyıcıları olaraq qalmalıdırlar. Bizә deyirlәr ki,
qaradovoy, polis ağac ilә, qamçı ilә, ruhanilәr isә vәz ilә gәlәcәk
lәr. Fәqәt, siz mәni tәmin edәrmisiniz ki, qardovoylar qamçı ilә
gәldikdә bәzi ruhanilәr lәnәtlәr vә küfrlәrlә gәlmәyәcәklәr?
Qaradovoyun әlindә ağac varsa, ruhanilәrin dә küfrü, lәnәti vardır.
Əgәr istәyirsiniz ki, mәscid möhtәrәm bir vasitә, sülh vә sәlah
olsun, qoyunuz o bitәrәf vә müqәddәs qalsın» (23, 731232).
Ümumiyyәtlә, Rәsulzadә ilk dәfә Azәrbaycan Milli
İdeyasının başlıca prinsiplәrini göstәrmişdir. Onun fikrincә, milli
ideyanın әsas idealı milliyyәtdir ki, 20ci әsrdә milliyyәt әsri
olduğuna görә, Azәrbaycan türklәri dә milliyyәt mәrhәlәsini keçib
millәt olaraq meydana çıxmalıdır. Onun fikrincә, hәr bir milliyyәt
azad yaşayıb da tәrәqqi edә bilmәk üçün üç әsasa: 1) dil; 2) din;
3) zamanmüasirliyә istinad etmәk mәcburiyyәtindәdir: «Türk vә
müsәlman qalaraq müstәqilәn yaşamaq istәrsәk mütlәq әsrim
izdәki elmlәr, fәnnlәr, hikmәt vә fәlsәfәlәrlә silahlanmalı, sözün
bütün mәnası ilә zәmanә adamı olmalıyız… Demәk ki, sağlam,
mәtin vә oyanıq mәfkurәli bir milliyyәt vücuduna çalışmaq
istәrsәk ki, zaman bunu tәlәb ediyor  mütlәqә üç әsasa sarıl
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malıyız: Türklәşmәk, islamlaşmaq vә müasirlәşmәk. İştә millә
timizin ictimai hәyatının islahı üçün üzәrinә dayandığımız üç
payeyimәdәniyyәt!» (21, s.172). Bu «üçlü» düstura әsaslanaraq
Azәrbaycan türk muxtariyyәtini, elәcә dә Rusiya daxilindәki digәr
türk ellәrinin avtonomiyası uğrunda mübarizәni Rәsulzadә 1917
ci il fevral burjua inqilabından sonra rәsmәn irәli sürmüş vә
müdafiә etmişdi. Bununla da o, türkçülükdәn Azәrbaycan
türkçülük ideyasına doğru önәmli bir addım atmış vә azәrbay
cançılığın әsasını qoymuşdur.
Milli ideoloqun istiqlal әrәfәsindә «Azәrbaycan» adına
müraciәt etmәsi isә, türkçülüyün yaxın vә uzaq milli hәdәfi olan
Azәrbaycan dövlәtinin yaranması ilә birbaşa bağlı olmuşdur. O
hesab etmişdir ki, Azәrbaycan milli ideyası  azәrbaycançılıq yal
nız türkçülük uğrunda savaş aparan müsavatçıları deyil, sosial
istlәri, islamçıları vә başqalarını da öz әtrafında birlәşdirә bilәr.
Əslindә son hәdәfi müstәqil türk dövlәti yaratmaq olan türkçülәrin
ölkәnin «Azәrbaycan» adlandırılması bir tәrәfdәn türklüyün
ifadәsi, digәr tәrәfdәn isә siyasiideoloji gediş idi. Rәsulzadә
yazır: «…Güney Doğu Qafqaz torpaqlarının bütünlüklә Azәrbay
can adı altında yaranmış siyasi quruluşlarda olması tutalqasından
(sübutundan  F.Ə.) başqa Azәrbaycan türklәrinin yaşadıqları bir
ölkә olduğu üçün buraya Azәrbaycan demәkdә heç bir sıxıntı
görülmәmişdir. Bu adın yeni Türk Cümhuriyyәtinә verilmәsindә
әn böyük tutalqa sözsüz bu türklük olmuşdur» (11, s.61). Belә
liklә, 19181920ci illәrdә M.Ə.Rәsulzadә, «Azәrbaycan milli
mәfkurәsi», «Azәrbaycan milli ideyası» dedikdә, türkçülüyün
milli özünütәyin ifadәsi olan bugünkü azәrbaycançılıq ideyasının
nәzәrdә tutmuşdur (23, s.50).
Göründüyü kimi, 20ci әsrin әvvәllәrindә ictimaisiyasi vә
fәlsәfi fikrin әsas yönü birmәnalı şәkildә millәtçilik (türk birliyi),
islamçılıq (islam birliyi), qәrbçilik (Qәrb mәdәniyyәtini mәnim
sәmәk vә müasirlәşmәkyenilәşmәk) vә istiqlalçılıq (müstәqil
Azәrbaycan) ideyaları ilә bağlı olmuşdu. Burada başlıca mәqsәd
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milli vә dini mәsәlәlәrin әsas prinsiplәrindәn kәnara çıxmamaq
şәrti ilә Qәrbin müsbәt demokratik dәyәrlәrini dә tәbliğ etmәk idi.
Bu dövrdә Azәrbaycan türk aydınlarının böyük әksәriyyәti
(Ə.Hüseynzadә, Ə.Ağaoğlu, M.Ə.Rәsulzadә, Ə.M.Topçubaşov,
N.Yusifbәyli vә b.) millimәnәvi vә fәlsәfi dünyagörüşlәrindә әsas
üstünlüyü millidini xüsusiyyәtlәrә vә liberaldemokratik dәyәr
lәrә vermişlәr. Bu aydınlar dövrünün tәlәblәrini vә ideyalarını da
nәzәrә almaqla milli vә dini dәyәrlәrә sadiq qaldılar. Onlar Azәr
baycan türk millәtinin fәlsәfi, mәdәni vә dini dünyagörüşü
әsasında yeni ideyalar irәli sürdülәr. Bu ideyalar idealist
dünyagörüşdәn әsasәn kәnara çıxmamış vә milli fәlsәfi fikir
zәminindә tәşәkkül tapmışdır. Mәhz bu aydınların irәli sürdüyü
ideyalar nәticәsindә Azәrbaycan çar Rusiyasının müstәm
lәkәsindәn qurtularaq azad vә müstәqil bir dövlәtә çevrilmişdi.
Belә ki, ilk rüşeymlәri XIX әsrin ikinci yarısında qoyulan vә XX
әsrin әvvәllәrindә sistemlәşәn milli azadlıq ideyası Azәrbaycan
Cümhuriyyәtinin yaranması (1918) ilә nәticәlәndi.
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Azәrbaycan ziyalılarının
Rusiya müsәlmanlarının
birlәşmәsindә oynadığı rol
Yasәmәn Mahmudova*
“Zaqafqaziya bir әsr bundan әvvәl ruslar tәrәfindәn işgal
edilmişdir. Bu әsr әrzindә biz müsәlmanlar әsir kimi hәyat sür
müşük, tәqiblәrә mәruz qalmışıq, bizә heç bir haqq vә hüquq ver
ilmәmiş, kölә halına salınmışıq… Yüz il әrzindә biz hökumәtin
şiddәtli hücumlarına mәruz qalmışıq… Ölkәmiz istila edilәn kimi
dәrhal milli varlığımıza tәcavüz edildi… Biz anaların qucağından
alınıb havaya atılan südәmәr uşaqların havada ikәn xәncәrә keçir
ildiklәrini görmüşük, biz hamilә qadınların qarnına saplanan
xәncәrlәrin açdığı yaralardan uşaq әllәrinin bayıra sallandığının
şahidi olmuşuq. Qoy… dәlikdeşik edilәn cәsәdlәrdәn, anaların,
uşaqların fәryadından, iniltisindәn hәzz alanlar rәdd olsunlar”.
1905ci il iyunun 12də Rusiya Dövlət Dumasında Azərbay
can millət vəkili İsmayıl xan Ziyadxanovun çıxışından.
Giriş
XIX әsrin sonu  XX әsrin әvvәli dünya tarixindә dәrin dәy
işikliklәr dövrüdür. Sosialiqtisadi hәyatdakı dәyişikliklәr, sәnaye
çevrilişinin başa çatması vә dünya iqtisadiyyatının inkişafında sә
* AMEA Fәlsәfә vә Hüquq İnstitutunun әmәkdaşı
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naye mәrhәlәsinә keçid burjuaziya cәmiyyәtinin formalaşması,
siyasi partiyaların yaranması, proletariatın  fәhlәlәrin adından
çıxış edәn ictimai qüvvә vә qruplar tәrәfındәn siyasi partiyaların,
tәşkilatların yaranması  bu dövrün başlıca xüsusiyyәtlәrini tәşkil
edir.
XX әsrin ilk illәri Rusiya tarixindә xüsusi yer tutur. İslahatla
bağlı inkişafın yaratdığı bütün ziddiyyәtlәr (siyasi, sosial, iqtisadi)
әn yüksәk sәviyyәyә çatdı. 19001903cü illәr böhranı Rusiya iqti
sadiyyatının dünya kapitalist tәsәrrüfatı ilә qırılmaz әlaqәlәrinin
mövcudluğunu göstәrdi. Böhran müvәqqәti olaraq Rusiya sә
nayesinә xarici kapital axınını dayandırdı.
1904cü ildә Yaponiya Rusiyaya müharibә elan etdi. Çar
hökumәti müharibәnin siyasi mövqeyini möhkәmlәndirmәkdә vә
inqilabın qarşısını almaqda ona kömәk edәcәyini düşünürdü.
Müharibәdәki mәğlubiyyәtdәn sonra cәmiyyәtdәki böhran daha
da dәrinlәşdi.
1905ci il sentyabrın 19da (2 oktyabr) Moskvada başlayaraq
1.700.000 nәfәrin iştirakı ilә bütün Rusiyanı bürüyәn tәtil hәrәkatı
artıq 1907–ci ilә qәdәr inqilaba çevrildi. Rusiyanı bürüyәn bu in
qilabi hәrәkatdan tәşvişә düşәn çar II Nikolay vә saray әyanları
vәziyyәtin ciddi olduğunu artıq başa düşürdülәr. Vәziyyәtin
gündәngünә pislәşdiyini görәn çar II Nikolay nazirlәrindәn qraf
Vittenin tövsiyәsilә “Azadlıq manifesti” elan etmәk
mәcburiyyәtindә qaldı. Manifestdә çar şәxsiyyәt toxunulmazlığı,
fikir, söz, toplantı vә cәmiyyәtlәr yaratmaq azadlığı kimi hәqiqi
prinsiplәrә әsaslanaraq vәtәndaşlıq azadlığının ayrılmaz hissәlәrini
xalqa bağışlamağı; indiyә qәdәr seçki hüququ olmayan xalqa, qa
nunun tәyin etdiyi çәrçivәdә, ümumi seçki hüququ verilәrәk tәyin
edilәn müddәt әrzindә, әn qısa zamanda “1905ci il 6 avqust qa
nunu” ilә Dövlәt Duması vә Dövlәt Şurası seçkilәrinin aparıl
masını; heç bir qanunun Dövlәt Dumasının razılığı olmadan
qüvvәyә minmәmәsi üsulunun pozulmaz bir әsas olaraq qәbul
edilmәsi vә çar tәrәfindәn tәyin olunan hökumәtlәrin fәaliyyәtinә
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nәzarәt edilmәsinә seçki yolu ilә xalqın da iştirak etmәsinin
mümkün olması... kimi hüquqların verilmәsini bәyan etdi. ( 1)
Manifest mәhkum xalqlara (130 milyonluq әhaliyә) o cümlәdәn,
türklәrә, ukraynalılara, beloruslara, gürcülәrә, yәhudilәrә vә başqa
xalqlara heç bir yenilik vәd etmirdi. 1899cu il qanununa әsasәn
türklәrin dövlәt idarәlәrindә çalışmasının qadağan edilmәsi, man
ifestdә yenә dә olduğu kimi qalırdı. 1899cu il qanununa әsasәn
başqa millәtlәrin (Sibirdә yaşayan bir neçә xalq; Arxangelsk vi
layәtindәki eskimoslar; Stavropol vilayәtindәki köçәrilәr; kalmık
lar; qırğızlar; Kazan vә Türküstan xalqları; Azәrbaycan türklәri
vә Qafqazda yaşayan müsәlmanlar; yәhudilәr) dövlәt idarәlәrindә
çalışması vә әsgәri xidmәtә çagrılması qadağan olunmuşdu. 1905
ci ilә qәdәr rus çarının mәhkum türk xalqlarına qarşı apardığı
siyasәt bu qanunla tәnzimlәnirdi. (2)
17 oktyabr manifesti Rusiyada siyasi partiyaların yaran
masının vә bir sıra azadlıqların alınmasının rәsmi şәkildә tәsbiti
olduğu üçün Rusiya müsәlmanları bu manifestin imkan verdiyi
bütün siyasi hüquqlardan yararlanmaq fürsәti әldә etdilәr. Bununla
bәrabәr çar II Nikolay 1905ci ilin dekabr ayının 11dә Dövlәt Du
masının çağırılması haqqında fәrman elan etdi. Bu fәrmanla
Qafqaz müsәlmanları da Dumada iştirak etmәk haqqı qazandı.
Bundan istifadә edәn Rusiya türklәri milli haqlarını müdafiә
etmәk, müstәmlәkәçiliyin gәtirdiyi әsarәtin, kölәliyin vurduğu zәr
bәlәrin qarşısını almaq mәqsәdilә tәşkilatlanmağa başladılar. Bu
zaman Azәrbaycan mәtbuatında xalqı oyanışa, birlәşmәyә çağıran
yazılar dәrc olunur, bu inqilabdan haqq vә hüquq mübarizәsindә
mümkün qәdәr çox şey әldә etmәk lazım olduğu fikri irәli
sürülürdü. Əli bәy Hüseynzadәnin nәşr etdiyi “Hәyat” qәzeti
yazırdı: “Əgәr biz irәlilәmәk vә hәyati varlığa sahib bir millәt
olmaq istәyiriksә, hәr şeydәn öncә müsәlman olaraq qalmalıyıq.
Bizim mütәrәqqi idealımız, hәyatımızın yaxşılaşması is
tiqamәtindә olan arzumuz İslam qanunlarına bağlı olaraq әldә edilә
bilәr”. (3) “Kaspi” qәzetindә isә Əhmәd bәy Ağayev yazırdı:
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“Bütün bu cәmiyyәt yalnız dini cәmiyyәt olmayıb, eyni zamanda
etnik bir varlıqdır. Çünki bizim Rusiya müsәlmanları çox az istisna
ilә böyük türktatar irqinә mәnsubdurlar”. (4)
Rusiya müsәlmanlarının hüquqlarının müdafiәsi, tәşkilatlan
ması iki istiqamәtdә  Rusiya Dövlәt Dumasının Müsәlman Frak
siyasının fәaliyyәti әsasında vә Rusiya müsәlmanları İttifaqının
rәhbәrliyi altında getmişdir. 1905ci ilin yazı vә yayında, ölkәdә
inqilabi mübarizәnin güclәndiyi bir dövrdә milli burjuaziya vә
ziyalılar burjualiberal hәrәkatının sülhpәrvәr, leqal üsullarından 
kollektiv müraciәtlәrin verilmәsi, çar üsulidarәsi nümayәndәlәrilә
görüşlәrdәn istifadә edirdilәr. Martın 15dә H.Z.Tağıyevin
sarayında burjuaziya vә ziyalıların nümayәndәlәrinin müşavirәsi
keçirildi. Müşavirәdә Qafqazda islahatların keçirilmәsinin vacib
liyi mәsәlәsi müzakirә edildi. Müsәlmanlara qoyulan qadağaların
göstәrildiyi kollektiv müraciәt tәrtib edildi. Bu müraciәt çar
hökumәtinә Azәrbaycan tәrәfındәn verilәn ilk proqram sәnәd idi.
Bu müraciәt sadәcә tәlәblәrdәn ibarәt olmayıb “Ümumi milli
haqq istәyi” şәklindә әsaslandırılmış memorandum mahiyyәtindә
yazılmışdır. Layihәnin hazırlanmasında Fәrrux bәy Vәzirov,
Əlimәrdan bәy Topçubaşov vә Əhmәd bәy Ağayevin çox böyük
rolu olmuşdur. Müraciәtdә әksini tapmış tәlәblәr: Müsәlmanlara
da ruslarla eyni siyasi, mәdәni, dini hüquq verilmәli, müsәlmanlar
üçün qanunla vә fәrmanlarla tәsdiq olunan bütün mәhdudiyyәtlәr
aradan qaldırılmalıdır. Rusiyada seçkilәr әsasında tәsis olunacaq
qanunverici mәclislәrin, idarә müәssisәlәrinin hamısında azad şәk
ildә seçilmiş müsәlman nümayәndәlәri ruslarla eyni hüquqa malik
olmalıdırlar; müsәlmanlara öz problemlәrini hәll etmәk ixtiyarı
verilmәlidir; dövlәt vә ya ictimai idarәlәrdә öz istәklәrinә uyğun
olaraq çalışmaq vә ölkәnin müxtәlif yerlәrindә istәdiklәri sәnәtlәrә
yiyәlәnmәk hüququ әldә etmәlidirlәr. Onlara ölkәnin hәr yerindә
azad yaşamaq hüququ verilmәli; mülkә hәr yerdә malik ola
bilmәk; hәr yerdә ticarәtin bütün növü ilә mәşğul olmaq; nigah vә
miras kimi ailә mәsәlәlәrindә İslam şәriәtinin qanunlarına hәr
340

zaman әmәl etmәk hüququ müsәlmanların ixtiyarına verilmәlidir.
Azad din hüququ ilә bәrabәr, hәr yerdә, hәr zaman bütün dini
vergilәri azad ala bilmәk hüququ; bütün ruhanilәrin, müftilәrin,
şeyxülislamların, mәhәllә ruhanilәrinin xalq tәrәfindәn tәyin
edilmәsi, seçilmәsi hüququ müsәlmanlara verilmәlidir; ruhani
idarәlәrinә daxili işlәr nazirliyi deyil, xalq özü nәzarәt etmәlidir;
xarici ölkәlәrdә ilahiyyat tәhsili almış şәxslәrә dә ruhani
idarәlәrindә işlәmәk hüququ verilmәlidir; ruhaniçilik üçün rus
dilini bilmәk mәcburiyyәti aradan qaldırılmalıdır; Qafqazın bütün
vilayәtlәrindә, nahiyәlәrindә dini mәclislәr tәşkil edilmәli vә bu
mәclislәr Tiflis Ruhani İdarәsinә tabe olmalıdır. Mәscidlәrin vә
müqәddәs yerlәrin qәsb edilmiş vәqflәri (keçmişdә mәscidlәrә vә
dini idarәlәrә bağışlanan, verilәn yer vә ya әmlak) geri qaytarıl
malı, onların idarәsi, bütün tәsәrrüfatı müsәlmanlardan seçilmiş
müdirlәrin ixtiyarına verilmәlidir. İbtidai tәrbiyә ümumi, mәcburi,
pulsuz olmalıdır. Qafqaz müsәlmanlarına bütün mәktәblәrdә, mә
drәsәlәrdә xalqın tәlimtәrbiyәsinә nәzarәt etmәk hüququ verilmә
lidir; mәktәblәrdә, mәdrәsәlәrdә ilahiyyat, ana dili, milli әdәbiyyat,
milli tarix dәrsinin tәdris edilmәsinә icazә verilmәlidir; bütün
dәrslәri milli dildә olmaq şәrti ilә hәr növ mәktәbi tәsis etmәk
işindә müsәlmanlar tam azadlığa yanaşı böyük hüquqlar әldә et
mәlidirlәr; mәdrәsәlәr, dini vә ya ali mәktәblәr tәsis edib öz istәk
lәrinә әsasәn müәllimlәrini dәvәt edә bilmә hüququ, mәtbuat
azadlığı әsasında bütün dillәrdә kitab, qәzet, jurnal nәşr etmәk,
bunların hәr biri ilә ticarәt etmәk hüququ, kitabxanalar açmaq, xalq
auditoriyaları tәsis etmәk hüququ, ümumiyyәtlә, hәm xeyriyyәçi
lik, hәm maarif müәssisәlәri tәsis etmәk hüququ hәr yerdә, hәr
zaman müsәlmanlara hәvalә olunmalıdır. Tәhkimçilik rejiminin
bugünkü qalıqlarını lәğv edib, torpaqların kәndlilәrә satılması
hökumәtin qәrarları ilә hәyata keçirilmәlidir, kәnd tәsәrrüfatı ban
kları tәsis edilmәli, istifadәsiz qalan dövlәt torpaqları torpaqsız vә
ya az torpaqlı әkinçilәrә verilmәli, Qafqaza rus kәndlilәrinin
köçürülmәsinin qarşısı tamamilә alınmalı, Qafqaz müsәlman
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larının qışlaq, yaylaq yerlәri, meşә vә su kimi ehtiyacları tәmin
edilmәlidir. Dağıstan vә Şimali Qafqaz dağlı xalqları üçün 1900
cü il iyulun 12dә çıxarılan vә bu xalqların bütün torpaqlarının xәz
inә malı sayılmasına dair qanun lәğv olunmalıdır. Bugünkü ağır
vergilәri mümkün qәdәr yüngüllәşdirmәk; hәr növ vergilәri yerin
xüsusiyyәtlәrinә, xalqın imkanına görә almaq; vergilәrin miq
darını, mәsrәflәrini tәyin edәrkәn müsәlman vәkillәri dә hәr zaman
dәvәt olunmalıdır. Fabriklәrdә, zavodlarda, emalatxanalarda
işlәyәn işçilәrin güzәranlarını, hәyat şәraitlәrini yaxşılaşdırmaq
üçün hәyata keçirilәn tәdbirlәr vә bütün qanunlar müsәlman
işçilәrinә dә şamil edilmәlidir. Bütün işçilәrin hüquqlarını himayә
edә bilәcәk qanunları yerinә yetirmәk, hәyatlarını qorumaq üçün
dövlәt sığortası tәşkilatı yaradılmalıdır. Qafqazda andlı hakimlәr
mәhkәmәsi, seçilmiş sülh hakimlәri tәsis edilib, sülh
mәhkәmәlәrinin prosesini xalqın dili ilә (türkcә) icra etmәk ixtiyarı
verilmәlidir. Dövlәtin daxili vilayәtlәrindә “zemstva” (mәhәlli
idarә) idarәlәri hansı üsulda tәsis edilәcәksә, Qafqaz müsәlman
larına da o üsulda tam sәlahiyyәtli “zemstva” idarәlәri tәsis edilmә
lidir. Şәhәr idarәlәrindә islahat aparılaraq bu idarәlәr dövlәt inzibati
idarәsinin müdaxilәsindәn azad edilmәlidir. Din, söz, mәtbuat,
yığıncaq, şirkәt azadlığı, әrazi, şәxsiyyәt toxunulmazlığını himayә
mәqsәdilә hәyata keçirilmiş vә ya keçirilәcәk bütün tәdbirlәr vә
qanunlar müsәlmanlara da şamil edilmәlidir. Qafqaz müsәlman
larının әrazi ehtiyaclarına dair hәyata keçirilәcәk bütün qanunlar
vә bütün tәdbirlәr Tiflisdә müsәlman vәkillәrinin iştirakı ilә müza
kirә edilib, hәll olunmalıdır. Bu il 18 fevral fәrmanı ilә keçirilәcәk
müzakirә mәclisinә Qafqaz müsәlmanlarından da vәkillәr dәvәt
edilmәlidir. (5) Belәliklә layihәdә göstәrilirdi ki, müsәlmanların
hәyatı cәmiyyәtdә olduğu kimi iqtisadiyyatda da sıxışdırılmışdır.
Şәhәr mәclisinә nümayәndәlәr seçkisinә mәhdudiyyәtlәr qoyul
muşdur. Mülki vә hәrbi idarәlәrdә yüksәk vәzifәlәrdә çaşıl
malarına, orta vә ya ali tәhsilli müsәlmanların arzu etdiklәri sәnәti
seçmәlәrinә, pedaqoji sahәdә çalışmalarına, müsәlman olan
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tәlәbәlәrin dövlәt tәqaüdündәn istifadә edә bilmәlәrinә icazә ver
ilmir. Rus tacirlәrinә verilәn hüquqlar türk tacirlәrinә ver
ilmәmişdir. Uşaqların ana dilindә tәhsil almalarına izn verilmir.
Ana dilindә qәzet, jurnal, kitab nәşr etdirmәk hüququndan mәhrum
olmaq vә başqa bu kimi istәklәr öz әksini tapmışdır. Müraciәtdә
1864cü ildә Qafqaz üçün hazırlanan mәhkәmә quruluşu nizam
namәsinin artıq zamanın tәlәblәrinә cavab vermәdiyi göstәrilirdi.
Qeyd olunurdu ki, müsәlmanların adәt vә әnәnәlәrini yaxşı bilәn
hakimlәr, o cümlәdәn mülki işlәr üzrә hakimlәr yerli adamlardan
seçki yolu ilә seçilsin. Müraciәtdә Qafqazda yerli idarәlәrin
yaradılması vә bu idarәlәrin tam mәnasında inzibati idarәnin mü
daxilәsi olmadan müstәqil olması, müsәlman xalqı üçün yerli
idarәdә heç bir mәhdudiyyәt qoyulmaması, Qafqaz müsәlman
larına şәxsiyyәt vә әrazi toxunulmazlığı, fikir, söz, mәtbuat
azadlığı verilmәsi vә bunlara qarşı duran bütün qanunların lәğv
edilmәsi tәlәb olunurdu. Layihәdә kәndli mәsәlәsinә dә tox
unulurdu. Torpaqsız vә az torpaqları kәndlilәrә torpaq verilmәsi
vә vergilәrin yerli şәraitә görә әdalәtli olaraq tәyin edilmәsini
istәyәn azәrbaycan ziyalılar hansı torpaqların paylanması vә nә
miqdarda verilmәsini dә göstәrirdilәr. Kәndlilәrin hәyat şәraitinin
yaxşılaşdırılması vә yüksәldilmәsi mәsәlәsi üzәrindә israrla du
rurdular.
Müraciәtdә Qafqazda zemstvoların (tәrkibindә çox hissәsi
zadәganlardan ibarәt olan seçkili yerli idarә) tәtbiqinin, andlı
iclasçılar mәhkәmәsinin yaradılmasının, müsәlmanların
hüquqlarının rus zadәgan vә tacirlәri ilә eynilәşdirilmәsinin, az
torpaqlı vә torpaqsız kәndlilәrә torpaq verilmәsinin vacibliyi vә s.
mәsәlәlәr mühüm yer tuturdu. Müraciәtdә çarizmin müstәmlәkә
siyasәtinә qarşı qәti etiraz ifadә olunurdu. Azәrbaycan ziyalılarının
Qafqaz müsәlmanları adı ilә tәrtib etdiklәri bu tәlәblәr tezliklә
Rusiya müsәlmanlarının Rusiya müstәmlәkәçilik hәrәkatına qarşı
mübarizәsinin ideyalarına vә Rusiya Müsәlmanları İttifaqının әsas
proqram müddәalarına çevrilmişdir. Bu mәqsәdlә Rusiya im
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periyasında yaşayan müsәlman xalqlarının sosialiqtisadi vә
mәdәni tәrәqqisi problemlәrinin birlikdә hәll edilmәsi vә onların
siyasi cәhәtdәn tәşkilatlanması ideyası da Bakı müşavirәsindә
müzakirә olunmuş, hәmin ilin aprel ayında Peterburqda Rәşid
Əfәndi İbrahimovun evindә toplanan Azәrbaycan vә tatar
ziyalılarından Əlimәrdan bәy Topçubaşov, Əhmәd bәy Ağayev,
Əli bәy Hüseynzadә, Alim Əfәndi Maksud, Binyәmin Əfәndi
Ədhәm, İsmayıl bәy Qaspralı "İttifaqiMüslimin" (Ümumrusiya
Müsәlmanlar İttifaqı) adlı bir tәşkilatın yaradılmasına qәrar ver
mişlәr. Cәmi 4 aydan sonra, 1905ci il 15 avqustda Nijni
Novqorod şәhәrindә yarmarka vaxtı, hökumәtin rәsmi razılığı
olmadan, 150 nәfәr nümayәndәnin iştirakı ilә Ümumrusiya Müsәl
manlarının I Qurultayı keçirildi. Qurultayda Rusiyanın müsәlman
әhalisinin müxtәlif zümrәlәri (әsasәn burjuaziya vә ziyalılar) tәm
sil olunmuşdu. Çıxışlarda, әsasәn, «Rusiyanın bütün müsәlman
larını birlәşmәyә», müsәlman burjuaziyasının hüquqlarının rus
buıjuaziyasının hüquqları ilә eynilәşdirilmәyә, müsәlmanlara mü
nasibәtdә sıxışdırmaları vә hüquq bәrabәrsizliyini aradan qaldır
mağa sәslәyәn, «müsәlmanların doğma dillәrindә mәktәblәrin
açılmasını, kitab vә qәzetlәrin buraxılmasını tәlәb edәn» çağırışlar
sәslәnirdi. Qurultayda türk xalqlarının türkçülük vә müsәlmançılıq
әsasında birlәşdirilmәsinin vacibliyi qeyd olundu. Bununla yanaşı
“Müsәlman İttifaqı” adlanan qurumun yaradılması qәrara alındı.
Bir sıra müәlliflәr qurultay tәşәbbüsünün İ.B.Qaspralı vә
Q.İbrahimova mәxsus olduğunu yazır. (6) Əlimәrdan bәy isә öz
tәrcümeyihalında Rusiya müsәlmanları qurultayının keçirilmәsi
ideyasının ona mәxsus olduğunu, 1905ci ilin aprel–may aylarında
keçirilmiş Peterburq görüşündә razılıq әldә edildikdәn sonra bu
qurultayın keçirilmәsi mәqsәdilә müsәlman xadimlәrinә mәktublar
göndәrdiyini yazır. (7) Avqustun 10dan başlayaraq Rusiya müsәl
manlarının birinci qurultayına dәvәt almış Qafqaz, Krım,
Kazan,Volqaboyu,Türküstan vә İdilUralın türk aydınları, varlı
şәxslәri vә dini xadimlәri NijniNovqoroda gәlirdilәr. Qurultayın
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bütün hazırlıq işlәrinә Əlimәrdan bәy Topçubaşov, İsmayıl bәy
Qaspralı, Yusif Akçura, Rәşid Əfәndi İbrahimov, Musa Biqiyev
rәhbәrlik edirdi. (8) Tәdbirin keçirilmәsi ilә bağlı tәşkilati işlәrdә
Fatih Kәrimi, SәidGirey Alkın, Abdulla Apanay fәal iştirak
edirdilәr. Qurultayın keçirilmәsi ilә bağlı NijniNovqorod valiliy
inә Ufa tatarı Absuqud Axtyamovun iki dәfә  avqustun 8dә vә
14dә etdiyi müraciәtә rәdd cavabı verilmişdi. Rusiya hökumәti
müsәlmanlarının birlәşmәsindәn qorxaraq NijniNovqorodda qu
rultay keçirilmәsinin qarşısının alınması haqqında qubernatora tәli
mat göndәrmişdi. Avqustun 15dә Rusiya müsәlmanlarının ilk
qurultayı Oka çayı üzәrindә “Gustav Struve” gәmisindә işә
başladı. Rusiya müsәlmanlarının birinci qurultayı Vladiqafqaz
imamı Şakir Sadıq Əfәndi Rәhimqulun oxuduğu Qurani–Kәrim
sәdaları altında açıldı. Çünki QuraniKәrim qurultaya toplanmış
bütün nümayәndәlәri birlәşdirәn başlıca istinad nöqtәsi idi. Bu qu
rultayın әhәmiyyәtindәn biri dә o idi ki, ilk dәfә mәzhәb
ayrılıqlarına baxmayaraq sünni vә şiә müsәlman türklәr bir arada
problemlәrini müzakirә edirdilәr. Qurultay iştirakçılarını ilk giriş
sözü ilә “Tәrcüman” qәzetinin redaktoru İsmayıl bәy Qaspralı
salamladı vә onun tәklifi әsasında Əlimәrdan bәy Topçubaşov vә
Yusif Akçura qurultayın sәdarәtinә, Ufa quberniyasından olan
SәlimGirey Canturin isә katibliyә seçildilәr. Qurultayda Əlimәr
dan bәy Topçubaşov Rusiya müsәlmanlarının siyasi, iqtisadi,
mәdәni, milli vә dini problemlәrinә hәsr olunmuş mәruzә ilә çıxış
etdi. Mәruzәdә deyilirdi: “...Biz bir әsildәn, bir nәsildәn gәlәn, bir
dinә iman gәtirәn türklәrik. Mәğribdәn mәşriqә qәdәr bizim ba
balarımızın yurdu olub. Babalarımızın qәhrәman xalq olmasına
baxmayaraq, bu gün Qafqaz dağlarında, Krım bağlarında, Kazan
çöllәrindә, babalarımızın yurdunda, öz vәtәnimizdә, öz tor
pağımızda ehtiyac vә tәlәbatımızı azad şәkildә müzakirә etmәyә
ixtiyarımız qalmadı...” Qurultayda İsmayıl Qaspıralı, Abussud
Axtyamov, SәidGirey Alkın, Qabdulla Apanayev, Əhmәd bәy
Agayev, Qaliәsgәr Sırtlanov, Qabdrәşid İbrahimov, Musa Cәrullah
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Biqiyev, Qayaz İshakov, Fatih Kәrimov, MühәmmәdZakir
Ramiyev, KutluqMühәmmәd Tevkelev, Fuad Tuktarov, Molla Əli
Yauşev vә digәrlәri Topçubaşovun mәruzәsindә tәklif etdiyi
Rusiya müsәlmanlarını birlәşdirәcәk bir firqәnin qurulması fikrini
dәstәklәdilәr. Qurultayda Topçubaşovun mәruzәsi әsasında beş
maddәdәn ibarәt qәrar qәbul edildi. Qәrarda göstәrilirdi ki,
Rusiyanın bütün vilayәtlәrindәki müsәlmanlar ictimaimәdәni vә
siyasi tәlәblәrә uygun olaraq birlәşmәli, ölkәdә xalq nü
mayәndәlәrinin azad seçilmәsi zәminidә yaradılan qanunvericilik
vә dövlәt idarә orqanları formalaşdırılmalı, hüquqi qaydalar
bәrqәrar olmalı, müsәlmn әhalinin hüquqları rus әhalinin bütün
siyasi, vәtәndaş vә dini hüquqları ilә bәrabәrlәşdirilmәli, müsәl
man vilayәtlәrindә mәktәblәr, mәtbuat orqanları, xalq kursları, qi
raәt evlәri, maarifçilik müәssisәlәri açılmalı, bu mәqsәdlәrә nail
olmaq üçün mütәmadi toplanacaq müsәlman qurultaylarının rәh
bәrliyi altında yerli mәclislәr yaradılmalıdır. (9) Rusiya müsәlman
larının birinci qurultayı milli kimliyin әsasını tәşkil edәn dini vә
milli ideyalar әsasında imperiyanın ruslaşma siyasәtinә qarşı,
Rusiya türklәrinin tәşkilatlanmasına vә mübarizәsinә nail oldu.
Qurultayın qәrarında, xüsusilә ikinci bәnddә yer alan bәzi siyasi
mәsәlәlәrin qoyuluşu 17 oktyabr manifesti әrәfәsindә türk lider
lәrinin ölkәdә cәrәyan edәn proseslәrdәn düzgün nәticәlәr çıxar
malarının aydın tәzahürü idi. 17 oktyabr manifestindәn әvvәl
müsәlman liderlәrinin siyasi partiya yaratmağa qәrar vermәsi on
ların siyasi yetkinliyindәn xәbәr verirdi. (10) Qurultayın qәrarına
әsasәn Rusiyanın müsәlmanlar yaşayan vilayәtlәri 16 dairәyә
bölündü vә Bakı şәhәri Rusiya müsәlmanlarının müvәqqәti
mәrkәzi müәyyәn edildi. Qurultayın qәrarı ilә avqust ayının 15i
bütün Rusiya müsәlmanları üçün bayram günü elan edildi. Nijni
Novqorod toplantısında Rusiya müsәlmanlarının ikinci qurul
tayının çağırılması Ə.Topçubaşova tapşırıldı. Qurultay Rusiya
türklәrinin bir araya gәlәrәk tәşkilatlanmasında vә müstәqil vahid
siyasi qüvvә kimi formalaşmasında hәlledici addım oldu. (11)
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1906cı ilin yanvar ayının ortalarında İttifaqın ikinci qurul
tayını keçirmәk vә onun tәşkilati baxımdan formalaşdırılmasını
başa çatdırmaq mәqsәdilә Əlimәrdan bәy Topçubaşov vә Əhmәd
bәy Ağayev 1905ci ilin dekabrında Peterburqa yola düşdülәr. Pe
terburqda Rusiya Türklәrinin siyasi hәyatında aktiv iştirak edәn
Qabdrәşid İbrahimovla birlikdә Rusiya Müsәlmanları İttifaqının
nizamnamә vә proqram layihәlәrini, tәşkilatın quruluşu vә
fәaliyyәti ilә bağlı mәsәlәlәri müzakirә etdilәr. 1906cı il yanvar
ayının 10dan başlayaraq Peterburqa gәlәn qurultay iştirakçılarına
qurultayın tәşkilatçıları Yusif Akçura vә Musa Carullah Biqiyev
ziyafәt verdilәr. Ziyafәtdә Azәrbaycan nümayәndә heyәti
Ə.Topçubaşov, Ə.Hüseynzadә, Ə.Ağayev, Q.Qarabәyov, A.Axun
dov da iştirak edirdilәr. Qurultaydan әvvәl Rusiya Müsәlmanları
İttifaqının rәhbәrlәri Ə.Topçubaşov, Y.Akçura vә S.Alkin 17 ok
tyabr manifestindәn sonra yaranmış Konstitusiyalı Demokrat Par
tiyasının 1906cı ildә yanvarın 511dә Peterburqda keçirilәn
qurultayında iştirak edәrәk, bu partiya nümayәndәlәri ilә birgә
seçki bloku yaradılması haqqında müzakirәlәr etdilәr. Qazaxıstan
dan gәlmiş Sultan Hacı Qubaydulla Çingizxan vә Ə.Topçubaşovun
Rusiya müsәlmanlarının II qurultayının keçirilmәsi ilә bağlı
müraciәtinә Rusiya daxili işlәr naziri Pyotr Durnov tәrәfindәn rәdd
cavabı verdikdәn sonra 100 nәfәrә yaxın qurultay iştirakçıları II
qurultayı Peterburqun müsәlman zәnginlәrindәn biri olan Hәsәn
Hәbibullahın evindә keçirmәyi qәrara aldılar.
1906cı il yanvar ayında Peterburqda Ümumrusiya müsәlman
larının II qurultayı keçirildi. İlk iclasa İsmayıl bәy Qaspıralı vә
Q.İbrahimov, sonrakı iclaslara isә Əlimәrdan bәy Topçubaşov sә
drlik etdilәr. Qurultayda Ə.Ağayevin, Q.İbrahimovun yaxından
iştirakı ilә Ə.Topçubaşovun hazırladıgı “Müsәlman İttifaqı”nın
nizamnamәsi vә proqramı müzakirә edildi vә Ə.Topçubaşovun
hazırladıgı 23 maddәdәn ibarәt “Müsәlman İttifaqı”nın Nizam
namәsi qәbul edildi. Rusiya Müsәlmanları İttifaqının Proqramının
qәbulu III qurultaya saxlanıldı. Qәbul edilmiş yeni Nizamnamәyә
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görә İttifaqın Mәrkәzi komitәsinin Bakıda yerlәşmәsi nәzәrdә tu
tulmuşdu vә hәmin dövrdә Bakı Rusiya müsәlmanlarının siyasi
mәrkәzi kimi tanınırdı. Qurultayın sәnәdlәrindәn aydın olurdu ki,
Bakının siyasi mәrkәz kimi seçilmәsi Rusiya müsәlmanlarının
rәğbәtlә yanaşdığı “Kaspi” qәzetinin nüfuzlu redaktoru Əlimәrdan
bәyә vә onun şәxsindә müsәlman dünyasının әn zәngin neft mily
onçusu olan Hacı Zeynalabdin Tağıyevә olan hörmәtlәrindәn irәli
gәlmişdi. (12) Nizamnamәyә әsasәn Rusiyanın müsәlmanlar
yaşayan quberniya mәrkәzlәri 16 rayona bölünmüşdü. Bütün bu
mәntәqәlәrdә yerli mәclislәrin yaradılması vә bu mәclislәrin
Ümumrusiya müsәlman qurultaylarına, qurultaylararası dövrdә isә
İttifaqın Ali mәclisinә tabe olması nәzәrdә tutulurdu.
Qurultayda Duma seçkilәrindә Rusiyanın Konstitusiyalı
Demokratlar Partiyası (Kadet) ilә әmәkdaşlıq edilmәsi, bu partiya
ilә bir blokda seçkilәrә gedilmәsi qәrara alındı. Kadet partiyası ilә
әmәkdaşlığa qәrar verilmәsi bu partiyanın proqramında Rusiya im
periyasında yaşayan xalqların, “milli ucqarların” problemlәrinin
qismәn dә olsa nәzәrә alınması ilә bağlı idi. 511 yanvar 1906cı
ildә keçirilәn II qurultaylarında kadetçilәr imperiya daxilindә
xalqlara bәzi hüquqların – ana dilindәn istifadә, ana dilindә mәk
tәb, tәhsil, mәtbuat vә s. verilmәsinә tәrәfdar olduqlarını nümayiş
etdirimişdilәr. Kadetçilәr rus olmayan millәtlәrin assimilyasiya
edilmәsinin әleyhdarı kimi çıxış edirdilәr. Kadet liderlәri
İ.V.Qessen, L.İ.Petrajitski vә digәrlәri Duma seçkilәri әrәfәsindә
Müsәlman İttifaqı ilә әmәkdaşlığa böyük әhәmiyyәt verirdilәr.
Eyni zamanda Kadet mәtbuatı vә partiya liderlәri müsәlmanların
tәlәblәri ilә konstitusiyaçıların proqramının oxşarlığını teztez
vurğulayırdılar. Bu oxşarlığın әsasını liberal ideyalar tәşkil edirdi.
Kadet Partiyasının Polşa vә Finlandiya әhalisinin milli hüquqlarını
tanıması müsәlman ziyalılarının “xalq azadlıgı” ideyalarına
ümidlәrini artırmışdı. Ə.Topçubaşovun konstitusiyaçılarla әmәk
daşlığa üstünlük vermәsi dә mәhz bununla bağlıdır. Bolşeviklәr
Rusiya Müsәlmanları İttifaqının konstitusiyalı demokratlara mü
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nasibәtini obrazlı şәkildә “başı çalmalı vә әmmamәli tatar kade
tizmi” adlandırmışdılar. (13) Rusiya Müsәlmanları İttifaqının II
qurultayı imperiyanın Türk vә müsәlman xalqlarının tәşkilatlan
ması, Ə.Topçubaşovun Ümumrusiya siyasi sәhnәsinә çıxması
baxımından әhәmiyyәtli hadisә oldu. İttifaqın II qurultayının
yekunları Topçubaşovun Rusiya müsәlmanları arasında artan nü
fuzunu, ölkәnin siyasi hәyatında gündәngünә genişlәnәn fәal rol
unu tәsdiq etdi.
Azәrbaycanlıların tәbәәlәri olduqları Rusiya imperiyasının ali
nümayәndәli qanunvericilik orqanlarında iştirakı 19051907ci
illәr Rusiya inqilabının tәsiri ilә ölkәnin siyasi sistemindә dәyişik
liklәr etmәk zәrurәtindәn yaranan Dövlәt Dumasından başlanır.
Çar II Nikolayın 1905ci il 17 oktyabr tarixli manifesti әsasında
tәsis edilәn I Dövlәt Dumasının 1906cı il aprelin 27dә işә başla
ması ilә imperiyanın, o cümlәdәn Cәnubi Qafqazın müsәlman
әhalisi ilk dәfә olaraq seçki prosesinә cәlb edilmiş vә Bakı, Gәncә,
İrәvan, Tiflis quberniyalarını әhatә edәn bu seçkilәrdә Dumaya beş
azәrbaycanlı deputat  Əlimәrdan bәy Topçubaşov, İsmayıl xan
Ziyadxanov, Əbdürrәhim bәy Haqverdiyev, Mәmmәdtağı Əliyev
vә Əsәdulla bәy Muradxanov seçilmişdilәr. Azәrbaycanlı deputat
lar 36 nәfәrdәn ibarәt olması nәzәrdә tutulan müsәlman parlament
fraksiyasına daxil idilәr vә maraqlıdır ki, tatarların üstünlük tәşkil
etdiklәri bu fraksiyaya o dövrdә artıq peşәkar hüquqşünas vә nü
fuzlu ictimai xadim kimi tanınan Ə.Topçubaşov rәhbәrlik edirdi.
Azәrbaycanlı deputatlar I Dumanın işindә kifayәt qәdәr fәal iştirak
etmiş vә müzakirә olunan mәsәlәlәrә öz münasibәtlәrini
bildirәrkәn tәmsil etdiklәri xalqın hüquqlarının müdafiәsini әsas
tutmuşlar.
1905ci il dekabr ayının 11dә Nazirlәr Kabinetinin sәdri Vitte
tәrәfindәn hazırlanmış seçki qanunu haqda çar fәrmanı elan
edildikdәn sonra uzun müddәt milli vә siyasi hüquqlardan mәhrum
edilmiş Rusiya türklәrinә dә Dumada tәmsil olunmaq haqqı ver
ilmişdi. Türkmüsәlman әrazilәrinin Rusiya tәrәfindәn işğalından
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sonra bu, ilk hadisә idi ki, müsәlman xalqları Rusiyanın
ümumdövlәt fәaliyyәtinә qoşula bilәrdilәr.
1906cı il may ayının 31dә keçirilmiş seçkilәrdә Rusiya I
Dövlәt Dumasına Bakı seçki dairәsindәn seçilmiş Əlimәrdan bәy
Topçubaşov Bakı sakinlәri qarşısındakı çıxışında “Bakı әhalisi
Rusiya azadlıq hәrәkatında fәal iştiraka qәdәm qoyur. Mәn
Qafqazın mümkün dәrәcәdә geniş vә tam özünüidarәsinә tәrәf
daram. “Yerli işlәr yerli adamlara verilmәlidir” devizi Qafqazın
bütün xalqlarına eyni dәrәcәdә tәtbiq edilmәlidir” (14) deyә
bildirdi. “Kaspi” qәzetinin redaksiysında “Kaspi” vә “Hәyat”
qәzeti әmәkdaşları ilә görüşdә “mәn konstitusiyalı idarәçiliyin
tәrәfdarıyam vә hesab edirәm ki,... bizim ölkәmizdә hәyatın vәtәn
daş vә siyasi azadlıqlar zәminindә qurulmasının qarşısını alan
bütün maneәlәri aradan qaldırmaq lazımdır” şüarları ilә özünün
liberal–islahatçı fәaliyyәt proqramını vә mәqsәdini elan etdi. (15)
Bakı quberniyasından I Dövlәt Dumasına Əlimәrdan bәy
Topçubaşov, Mәmmәd Tağı Əliyev vә Əsәdulla bәy Muradxanov
millәt vәkili seçilmişdilәr. Rusiya imperiyasında Bakı müsәlman
ların yaşadığı yeganә şәhәr, yeganә quberniya idi ki, I Dövlәt Du
masına seçkilәrdә bu quberniya üçün ayrılmış hәr üç millәt vәkili
yerinә türkmüsәlman namizәdlәr seçilmişdi. Əhalisinin böyük
hissәsi müsәlmanlardan ibarәt olan Kazan, Ufa vә Orenburq kimi
şәhәrlәrdәn Dövlәt Dumasına seçkilәrdә yalnız ruslar qazanmışdı.
(16)
Bu qәlәbә XIX әsrin sonu –XX әsrin әvvәllәrindә Bakıda get
dikcә dәrinlәşәn milli hәrәkatın uğurlu bir yekunu idi. Bu böyük
uğurdan sonra Əli bәy Hüseynzadә “Hәyat” qәzetindә yazırdı:
“Qafqaz türklәri türklәrin әn hürriyyәtpәrvәridir... Bu mәmlәkәtdә
heç bir qüvvәt hürriyyәt arzusunu mәhv edә bilmәz... Qafqaz hür
riyyәt alәminin tarixindә mühüm rol oynayacaqdır, bu rollardan
әn böyüyü Qafqaz vә Azәbaycan türklәrinә aiddir”. (17)
I Dövlәt Dumasına Azәrbaycandan Ə.Topçubaşov, İ.Ziyadx
anov, Ə.Muradxanov, Ə.Haqverdiyev, M.Əliyev vә Ağa xan İrә
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vanski vәkil seçildilәr. 1906cı ilin iyun ayının 21dә Peterburqda
müsәlman әyalәtlәrindәn seçilmiş vәkillәrin ilk iclası keçirildi. 22
nümayәndәnin iştirak etdiyi bu iclasda Ə.Topçubaşov I Dövlәt Du
masının Müsәlman fraksiyasının lideri seçildi. Fraksiya Rusiya
müsәlmanlarının problemlәrini müzakirә etmәklә yanaşı Rusiya
müsәlmanlarının III qurultayına da hazırlıq işlәri görürdü.
Topçubaşov Müsәlman fraksiyasına rәhbәrlik etmәklә yanaşı, I
Dövlәt Dumasında Polşadan olan deputat Aleksandr Ledniçiskinin
tәşәbbüsü ilә yaradılmış “Muxtariyyәtçilәr birliyi”nin dә hәmsәdri
seçilmişdi. (18)
Fraksiya Dumaya seçki qanununun dәyişdirilmәsi, deputat
yerlәrinin sayının әhalinin sayına uyğun bәrabәr bölünmәsi haqda
tәkliflәrlә çıxış edir, Duma qarşısında müsәlman vilayәtlәrindә
yeridilәn aqrar siyasәtin dәyişdirilmәsi, aqrar islahatların aparıl
ması ilә bağlı mәsәlәlәr qaldırmağa çalışırdı. Topçubaşov vәqf tor
paqlarının müsәlman cәmiyyәtlәrinә qaytarılmasını tәlәb edirdi.
Əlimәrdan bәy fraksiya lideri kimi Rusiyada yaşayan bütün türk
lәrin vә müsәlmanların problemlәrini hәll etmәyә çalışırdı. Şimali
Qafqazda çeçen vә inquşlara qarşı yeridilәn ayrıseçkiliyә, yerli
әhali ilә gәlmә ruslar arasında hökumәt nümayәndәlәrinin nifaq
salmaq siyasәtinә fraksiya adından kәskin etiraz etmişdi. Terek vi
layәtindәn seçilmiş Taştemir Eldarxanovla birlikdә o, bu mәsәlә
ilә bağlı Dumaya sorğu vermişdi. Qırğız vilayәtindәki torpaq
komissiyasının qeyriqanuni fәaliyyәti, Gәncә qәza rәisi Avelian
inin zorakılığı, Türküstan türklәrinin haqlarının tapdalanması
Rusiya müsәlmanlarının lideri olaraq onun etirazlarını doğur
muşdu. Topçubaşov Rusiya müsәlmanlarına qarşı yeridilәn
şovinizm siyasәti barәdә yazırdı. “İyirmi milyonluq Rusiya müsәl
manlarının cәmi 36 deputatla tәmsil olunmasının ölkәdәki xalq
tәmsilçiliyi ideyasının özünә mәhvedici zәrbә vurduğunu
söylәmәyә ehtiyac varmı? Əyalәtlәr üzrә deputat yerlәrinin
müәyyәnlәşdirilmәsi zamanı müsәlmanlara münasibәtdә açıq–
aşkar әdalәtsizliyә yol verilmişdir. Bir sıra yerlәrdә isә bu әdalәt
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sizlik dәhşәtli miqyas almışdır”. (19)
“Türküstan diyarının beş milyon yerli әhalisi Dumada altı
vәkillә tәmsil olunurdusa, 300 minlik yadelli rus әhalisi 5 vәkillә
tәmsil olunurdu. Yәni 834 min müsәlman әhalisindәn bir deputat
seçildiyi halda, 60 min rus әhalisindәn bir deputat seçilmişdi”. (20)
Krım türklәri öz tәlәblәrini Dumada sәslәndirmәyi Əlimәrdan
bәyә hәvalә etmişdi. Müsәlman fraksiyası Türkiyә Parlamenti vә
İran Mәclisi ilә dә әlaqә yaratmağı planlaşdırırdı. Lakin iyulun 8
dә P.Stolıpin hökümәtinin qәrarı ilә I Dövlәt Duması qovulduğun
dan bu ideyalar hәyata keçmәdi.
Qeyd edilmәlidir ki, I Dövlәt Dumasının ömrü çox qısa
olmuş, demokratiya qanunlarına alışmamış çar hakimiyyәti Du
madaxili vә ondan kәnarda ziddiyyәtlәrin kәskinlәşmәsindәn nara
hat olaraq 1906cı il 9 iyul manifesti ilә Dumanın buraxıldığını
elan etmişdir. Burada bәzi azәrbaycanlı deputatların cәmi bir ses
siya fәaliyyәt göstәrmiş Dövlәt Dumasının işindә nә qәdәr cәsarәtli
vә prinsipial mövqe tutduqlarını nümayiş etdirәn bir mәqama
diqqәt yetirmәk maraqlı olardı. I Dumanın buraxılması ilә razılaş
mayan bir qrup deputat (kadetlәr, trudoviklәr vә sosialdemokrat
lar) öz iclaslarını Peterburq yaxınlığında  Viborqda keçirmәyi
qәrara alır. 910 iyulda 200 deputatın iştirakı ilә keçirilәn bu
iclaslarda hökumәtә passiv müqavimәti nәzәrdә tutan Vıborq
Müraciәtnamәsi qәbul olunur. Hәmin müraciәtnamәni imzalayan
lar arasında Əlimәrdan bәy Topçubaşov vә İsmayıl xan Ziyadx
anov da var idi. Çar hökumәti bu sәnәdi imzalayanları әn ciddi
şәkildә cәzalandırır, onlar, o cümlәdәn Ə.Topçubaşov vә İ.Ziyadx
anov üç aylıq hәbsә mәhkum edilmәklә növbәti seçkilәrdә iştirak
etmәk hüququndan mәhrum edilirlәr. Azәrbaycanın vә Rusiyanın
bu dövlәt vә ictimai xadimlәrinin, xüsusilә artıq o dövr Rusiya
müsәlmanlarının әn nüfuzlu lideri sayılan Əlimәrdan bәyin Du
manın sonrakı heyәtlәrindә iştirak etmәmәsinin sәbәbi bu qadağa
ilә bağlıdır.
Duma buraxıldıqdan sonra müsәlman duma üzvlәri paytaxt
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müsәlman cәmiyyәti ilә birlikdә toplantı keçirdi vә Rusiya müsәl
manlarının III qurultayının NijniNovqorodda keçirilmәsi
haqqında qәrar qәbul edildi. Qurultay 1906cı ilin avqust ayının
16da Nijni Novqorod şәhәrinin mәrkәzi klubunda, yerli molla
Xәlil Əfәndinin oxuduğu Quran ayәsi ilә işә başladı. Qurultayda
Qafqaz, Krım, Volqaboyu, Sibir, Türküstan vә Qırğızıstandan 1000
nәfәrә qәdәr adam iştirak edirdi. Rusiya Müsәlmanlarının III qu
rultayının mәrkәzi siması Ə.Topçubaşov idi. Birinci rus inqilabı
dövründә baş verәn siyasi proseslәrdә fәal iştirakı onun yetkin lid
erә çevrilmәsinә sәbәb olmuşdu. Mәhz buna görә dә qurultayın
sәdri Topçubaşov seçildi. Qurultayın 15 nәfәrdәn ibarәt Rәyasәt
Heyәtinә Əlimәrdan bәy Topçubaşov, İsmayıl bәy Qaspralı, Qab
drәşid İbrahimov, Mustafa Şirvanski, SәidGirey Alkın, Yusif
Akçura, Musa Biqiyev, Şahaydar Sırtlanov, SәlimGirey Çanturin
vә başqaları daxil idilәr. Qurultayın avqustun 16da keçirilәn bir
inci iclasında Qabdrәşid İbrahimovun mәruzәsi әsasında bütün
müsәlmanların birlәşmәsi vә birlikdә hәrәkәt etmәlәrinin zәruriliyi
müzakirә edilәrәk İttihadiİslam fikri müdafiә edilmişdir. Q.İbrahi
mov mәruzәsindә qurultay iştirakçılarına “mәn ittihadiislamın
xidmәtindәyәm” deyә müraciәt etmişdir. Avqustun 17dә davam
edәn ikinci iclasda Rusiya Müsәlmanlarının 17 oktyabr mani
festindәn yararlanaraq açıq siyasi fәaliyyәt göstәrmәsinin vacibliyi,
bu mәqsәdlә millәtçilik vә dini әsaslara söykәnәn proqrama malik
müsәlman partiyasının yaradılmasının zәruriliyi haqqında
Y.Akçura geniş mәruzә ilә çıxış etdi vә Topçubaşovun hazırladığı
proqram layihәsini qәbul etmәyi tәklif etdi. İ.Qaspralı, Ə.Say
daşov, Ş.Sırtlanov vә Q.İbrahimov bu tәklifi dәstәklәdilәr. Əlimәr
dan bәy çıxışında Rusiyada İslam dininә münasibәtin kökündә
siyasi vә dini mәqsәdlәrin dayandığını vurğulayaraq qeyd etdi ki,
“Rusiyada İslama mane olan nәdir? Missionerlәrә ianә verib onları
Peterburqdan bizlәrә yollayan düşmәnlәrimizdir. Onlara qarşı
dayanmaq gәrәkdir... bizim üçün әn lazım olan şey hürriyyәti
dindir... hәr zaman hürriyyәti–din mәqsәdimizdir... dinsiz hәy
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atımız yoxdur, bunu anlasınlar”. Rusiyanın İslam dinini parçala
ması vә xristianlaşdırma, ruslaşdırma siyasәtinin qarşısının alın
ması üçün “hәr şeydәn әvvәl Rusiya müsәlmanları arasında ittifaq
lazımdır”,  deyә Əlimәrdan bәy qurultaya müraciәt etdi. Bu itti
faqın әsasını qoymaq üçün ikinci iclasda İttihadiİslam partiyasının
proqram layihәsinin tәkmillәşdirilmәsi ilә bağlı komissiya yarandı.
Avqustun 18dә Əlimәrdan bәyin sәdrliyi ilә keçәn üçüncü iclasda
tәhsil mәsәlәsi müzakirә edildi vә A.Apanayın sәdrliyindә mәktәb
vә tәhsil komissiyası yaradıldı. A.Apanayın başçılıq etdiyi komis
siya Rusiya müsәlmanlarına qarşı yeridilәn ruslaşma siyasәtini tәn
qid edib mәktәb vә mәdrәsәlәr haqqında 33 maddәdәn ibarәt sәnәd
qәbul etdi. Xristian missionerlәrin tövsiyәsi әsasında mәdrәsәlәrdә
rus әlifbasının tәtbiqinә, rus dilinin tәdrisinә nail olmağı mәqsәd
güdәn Rusiya Maarif Nazirinin tәhsil siyasәti kәskin tәnqid
edilәrәk qeyd edildi ki, mәktәblәrdә dәrslәrin bir proqram
әsasında, türk dilindә, әrәb әlifbası ilә keçirilmәsi, Rusiya müsәl
manları üçün vahid dәrsliklәrin hazırlanması, Kazan, Bakı,
Baxçasarayda yerli müsәlmanlardan müәllimlәrin tәdrisә cәlb ol
unması vә müәllimlәr seminariyalarının açılması, müsәlmanların
oxuduğu rus mәktәblәrindә İslam dini vә türk dili dәrslәrinin
keçilmәsi, türk әdәbi dilinin tәdrisinә diqqәtin artırılması qeyd
edildi. Yusif Akçura sәdrliyindә tatar dilindә aparılan dördüncü
iclasda Q.Qaliyev rәhbәrliyindә yaradılmış dini islahat komis
siyasının 13 maddәdәn ibarәt hazırladıgı qәrar layihәsi müzakirә
edildi. Müzakirә zamanı Əlimәrdan bәyin “Müxtәlif mәzhәblәr
arasındakı fәrqlәrin heç bir әhәmiyyәti yoxdur. Bu Rusiya müsәl
manlarının ruhani işlәri üçün ümumi bir müәssisәnin vücuduna
dini nöqteyi nәzәrdәn bir maneә tәşkil edә bilmәz” tәklifi әsasında
Rusiya müsәlmanlarının vahid dini idarәlәrinin yaradılması qәrara
alındı. Bu qәrar türkislam tarixindә İslam ümmәtçiliyindәn türk
millәtçiliyinә tarixi keçidin zәminini hazırladı. Dini mәsәlәlәrlә
bağlı qәrarda Rusiya müsәlmanları arasında hökumәt tәrәfindәn
himayә edilәn misyonerlik fәaliyyәti dә kәskin tәnqid edilmiş, 17
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oktyabr manifestinә uyğun olaraq ölkәdә vicdan azadlığının
bәrqәrar edilmәsi tәlәb edilmişdir. Topçubaşovun imzası ilә bu
qәrar teleqramla baş nazir P.Stolıpinә göndәrilmişdir. Rusiya
müsәlmanlarının III qurultayında Rusiya Müsәlmanları İttifaqının
Ə.Topçubaşov tәrәfindәn hazırlanmış Rusiya müsәlmanlarının
siyasi, iqtisadi, ictimai, dini problemlerini hәll etmәk mәqsәdi
güdәn 11 bölmәdәn 75 paraqrafdan ibarәt proqramı qәbul edildi.
Proqram Rusiya türklәrinin milli vә dini haqlarını, vәtәndaş
hüquqlarını tәsbit etmәklә yanaşı, liberal ideyaları özündә әks et
dirirdi. Proqram Rusiya Müsәlmanları İttifaqına ümummilli xarak
ter verir, onu siniflәrarası mübarizәnin fövqündә duran bir tәşkilat
kimi tәqdim edir, Rusiyanın siyasi quruluşunun konstitusiyalı
monarxiya olmasını müdafiә edir, xüsusi mülkiyyәtin toxunulma
zlığı ideyasını dәstәklәyir, Rusiya müsәlmanlarının millimәdәni
muxtariyyәt hüquqlarını müdafiә edirdi. Qurultayda Əlimәrdan
bәy Topçubaşov Rusiya Müsәlmanları İttifaqının sәdri seçildi.
Dövlәt Dumasının Müsәlman fraksiyasına sәdrlik etmiş
Topçubaşov Rusiya Müsәlmanları İttifaqına rәhbәrlik etmәklә
Rusiya türklәrinin lideri olmaq missiyasını rәsmәn tәsdiq etdi. Qu
rultayın iştirakçısı olmuş Musa Carullah Biqiyev özünün “İslahat
әsasları” әsәrindә yazır: “Əlimәrdan bәy hüququ gözәl bilәn,
özünәmәxsus siyasi biliyә vә tәmkinә malik bir ziyalı idi”. (21)
Bununla belә, 1907ci il 20 fevral2 iyun tarixdә çağırılmış II
Dövlәt Dumasında azәrbaycanlı deputatların artıq yeni dәstәsi qa
nunvericilik fәaliyyәtinә başlayır. Seçkilәrdә iştirak edәnlәrin
dairәsi seçki qanununa "Senat izahı" adlı sәnәdlә mәhdudlaşdırılsa
da, bu dәfә artıq 6 azәrbaycanlı deputat mandatı almağa müvәffәq
olur: Fәtәli xan Xoyski, Xәlil bәy Xasmәmmәdov, Mәhәmmәd ağa
Şahtaxtlı, Mustafa Mahmudov, Zeynal Zeynalov vә İsmayıl
Tağıyev. Sonuncu şәxs Dumanın işindә iştirak etmәsә dә, Müsәl
man fraksiyasına daxil olan azәrbaycanlı deputatlar, xüsusilә
F.Xoyski vә X.Xasmәmmәdov dәfәlәrlә müzakirәlәrdә yalnız öz
adlarından deyil, fraksiya adından da çıxışlar etmişlәr. Bu dәfә dә
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Dumaya seçkilәrin nәticәlәrindәn narazı qalan vә onun qovulması
üçün bәhanә axtaran çar hökumәti cәmi 103 günlük fәaliyyәtdәn
sonra II Dumanın da işinә son qoyur.
I vә II Dumaların mahiyyәt etibarilә hökumәtә müxalif
mövqedә durması çar rejimini Dumaya seçki prosesini daha ciddi
tәnzimlәmәk qәnaәtinә gәtirir. III Dövlәt Dumasına seçkilәr artıq
1907ci il 3 iyun tarixindә qәbul edilmiş, vәziyyәti mülkәdar vә
burjua nümayәndәlәrinin xeyrinә dәyişmiş yeni seçki qanunu
әsasında aparılır. Nәticәdә milli ucqarlardan olan nümayәndәlik
lәrә verilәn yerlәr xeyli azaldılır. 1907ci il noyabrın 1dә çağırılan
III Dumanın cәmi 8 nәfәrdәn ibarәt olan müsәlman fraksiyasında
Cәnubi Qafqazın müsәlman әhalisini yalnız bir deputat, azәrbay
canlı Xәlil bәy Xasmәmmәdov tәmsil edir. Əvvәlki dumalardan
fәrqli olaraq, bu Dumaya nәzarәti әlә almış çar hakimiyyәti onun
sәlahiyyәt müddәtinә müdaxilә etmir vә Duma 1912ci ilә qәdәr
beş çağırış sessiyasını tam işlәyir. Artıq ikinci dәfә Dumaya dep
utat seçilәn X.Xasmәmmәdov müsәlman fraksiyasının әn fәal
üzvü olur, müsәlmanların hüquq vә azadlıqları, ana dilindә tәhsil
almaları vә digәr mәsәlәlәrә dair çıxışlar edir, 19051907ci illәr
Cәnubi Qafqazda milli zәmindә baş verәn münaqişәlәrin müza
kirәlәri zamanı onların bir sәbәbi kimi çarizmin köçürmә siyasәtini
açıb göstәrir.
1912ci il noyabrın 15dә fәaliyyәtә başlayan IV Dövlәt Du
masına seçkilәr dә milli ucqarlardan nümayәndәliklәrinin sayının
mәhdudlaşdırılması prinsipi üzrә aparılır vә bu sәbәbdәn Dumanın
artıq 7 nәfәrdәn ibarәt olan müsәlman fraksiyasında Cәnubi
Qafqazın müsәlman әhalisini yenә dә yalnız bir deputat  bu dәfә
Mәmmәd Yusif Cәfәrov tәmsil edir. Əvvәlki dumalarla müqay
isәdә nüfuzu xeyli aşağı düşmüş bu qanunvericilik orqanının
hakimiyyәtә münasibәtdә bir qәdәr gözlәmә mövqeyi I Dünya
müharibәsi başlayandan sonra tәdricәn әks xarakter alır. Birinci
cahan müharibәsi әrәfәsindә Rusiyada sosialsiyasi ziddiyyәtlәrin
son dәrәcә kәskinlәşmәsi nәticәsindә 1917ci il fevral çevrilişi bu
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ölkәdә mütlәqiyyәt hakimiyyәtini devirdi, ölkәdә iki
hakimiyyәtlilik yaratdı, demokratik qüvvәlәrin vә tәşkilatların can
lanmasına böyük tәkan verdi.
İmperator II Nikolaya qarşı müxalifәt mәrkәzlәrindәn birinә
çevrilәn Dövlәt Duması Rusiya imperiyasının әsaslarını dağıdan
1917ci il fevral inqilabında mühüm rol oynayır vә İmperatorun
Dumanın fәaliyyәtinin aprel ayına qәdәr dayandırılması haqqında
25 fevral tarixli әmrinә tabe olmur. Artıq inqilabın ilk günü 
fevralın 27dә Dövlәt Dumasının Müvәqqәti Komitәsi yaradılır vә
faktiki olaraq ölkәdә ali hakimiyyәt funksiyasını yerinә yetirәn bu
orqan Rusiyanın Müvәqqәti Hökumәtini tәşkil edir. Monarxiya
devrildikdәn sonra Duma bir daha tam tәrkibdә toplaşa bilmәsә
dә, onun Müvәqqәti Komitәsi müntәzәm olaraq öz iclaslarını
keçirir. Müvәqqәti hökumәt "Müәssislәr Mәclisi"nә seçkilәrin
başlanması ilә әlaqәdar olaraq 1917ci il oktyabrın 6da Dövlәt
Dumasının buraxılması haqqında qәrar qәbul edir. Lakin bu
mәsәlәyә son nöqtәni 1917ci il 25 oktyabr (yeni tәqvimlә 7
noyabr) çevrilişi qoyur. RSFSR Xalq Komissarları Sovetinin 1917
ci il 18 (31) dekabr tarixli dekreti ilә Dövlәt Duması vә Müvәqqәti
Komitәnin dәftәrxanası lәğv olunur.
Daha çox rus şovinist millәt vәkillәri Dumada iştirak etdiyi
üçün öz istәklәrini hәyata keçirә bilirdilәr. Başqa millәtlәrin nü
mayәndәlәrinә olduqca sәrt davranırdılar. Bir türk millәt vәkili
kürsüyә çıxıb öz hüquqlarını tәlәb etdiyi zaman onu yerdәn tәhqir
edir, “rәdd olun, gedin Türkiyәyә”,  deyә qışqırırdılar. Türk millәt
vәkillәri mәhsuldar torpaqların ruslar tәrәfindәn kәndlilәrin әl
lәrindәn alınaraq başqa yerlәrә köçürülmәsi siyasәtinә qarşı çıxır,
onların bu әmәllәrini pislәyirdilәr. Amma türk millәt vәkillәrinin
bu istәklәri rus şovinist millәt vәkillәri tәrәfindәn rәdd edilirdi.
Çox vaxt da müsәlman millәt vәkillәrinә danışmaq üçün söz
veilmirdi. Göründüyü kimi, rus şovinistlәri başqa millәtlәrә yuxarı
danaşağıya baxır, hәtta onları bir millәt kimi tanımaq belә
istәmirdilәr. Əsarәtdә yaşayan türklәrin I Dumada 46 millәt vәkili
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vardı, II Dumada bu sayı mühafizә etmişdilәr. III Dumada seçki
qanununun türklәr vә sol partiyalar әleyhinә azaldılması üzündәn
türklәrin millәt vәkilinin sayı 10, IV Dumada isә 7 nәfәr olmuşdu.
Cәmi 11 illik tarixi olan Rusiya Dövlәt Duması Azәrbaycanda
parlamentarizmin inkişafında әhәmiyyәtli rol oynayır. İmperiyanın
müsәlman әhalisinin ölkәnin bu ali nümayәndәli hakimiyyәt
orqanında az sayda tәmsil edilmәlәrinә baxmayaraq, müsәlman, o
cümlәdәn azәrbaycanlı deputatlar üçün bu tәmsilçilik yalnız dövlәt
idarәçiliyi sistemi ilә içәridәn tanışlıq, qanunvericilik prosesindә
bilavasitә iştirak vә Dumanın fәaliyyәtini istiqamәtlәndirәn müx
tәlif tәmayüllü partiya fraksiyaları ilә ünsiyyәt nәticәsindә sırf
siyasi, parlamentçilik tәcrübәsi әldә edilmәsi ilә mәhdudlaşmır.
Etnik, dini vә mәdәni baxımdan rәngarәng Rusiya imperiyasının
özünәmәxsus "xalqlar nümayәndәliyi" funksiyasını yerinә yetirәn
bu ali hakimiyyәt orqanında dini eyniyyәtinә görә "müsәlman" ad
lanan fraksiyada birlәşәn, Dumanın digәr üzvlәri tәrәfindәn isә
daha çox "milli qrup" kimi qәbul edilәn müsәlman deputatların
birgә fәaliyyәt tәcrübәsi artıq hәmin dövrdә Rusiya müsәlman
larının, (azәrbaycanlı deputatların әn fәal iştirakı ilә) ümummilli
siyasi mәrkәzlәrinin yaradılması cәhdlәrinә gәtirib çıxarır.
Fevral çevrilişindәn sonra Azәrbaycanda da inqilabi, azadlıq
vә milli demokratik hәrәkat yeni vüsәt aldı. Fevral inqilabının ilk
aylarında Azәrbaycan siyasi qüvvәlәrinin gördüyü işlәr sırasında
iki mühüm tәdbir xüsusi qeyd olunmalıdır. Bunlar 1917ci ilin
aprel vә may aylarında keçirilәn Qafqaz müsәlmanlarının Bakı vә
Rusiya müsәlmanlarının Moskva qurultaylarıdır. Azәrbaycan milli
qüvvәlәri Rusiyanın bütün müsәlman xalqları ilә birlikdә Azәr
baycan xalqının da müqәddәratının tәyin edilmәsi yollarını mәhz
bu qurultaylarda formalaşdırmağa başlayırlar.
Ərazi muxtariyyәti formasında milli dövlәtçiliyin yaranması
tәlәbini özündә ehtiva edәn Azәrbaycan milli hәrәkatının ilk siyasi
proqramı Fevral inqilabından az sonra, 1917ci il aprelin 1520
dә Bakıda keçirilmiş I Ümumqafqaz müsәlmanlar qurultayında
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qәbul olundu. Bakıda keçirilәn Qafqaz müsәlmanlarının qurul
tayına sәdrliyi Ə.Topçubaşov edir. Rusiya vә Azәrbaycan müsәl
man xalqlarının lideri olan Topçubaşov Qafqazın bütün xalqlarını
ümumi vәtәnin rifahı naminә hәmrәyliyә çağırır. Qafqaz müsәl
manlarının siyasi vә millimәdәni amallarını açıq ifadә etmәk
mәqsәdilә çağırılan bu ali mәclisdә müzakirәyә qoyulan vә geniş
fikir ayrılığı doğuran әsas mәsәlәlәrdәn biri Rusiyanın gәlәcәk qu
ruluşu vә әsarәtdә olan xalqların hüquqları olur. Bu mәsәlә üzrә
mәruzәni Mәmmәd Əmin Rәsulzadә edir. Hәlә qurultayın açılışı
әrәfәsindә M.Rәsulzadә onun mәqsәd vә vәzifәlәrini belә
müәyyәnlәşdirirdi: “Bu qurultay hazırda cәrәyan edәn hadisәlәrә
Qafqaz müsәlmanlarının münasibәtini, hiss vә duyğularını әks et
dirmәklә yanaşı, hәm dә onların siyasi vә millimәdәni tәlәblәrini
açıq şәkildә ortaya qoymalıdır”. (22)
Qurultayda Azәrbaycanın müxtәlif siyası qüvvәlәri  is
lamçılardan tutmuş bolşeviklәrә qәdәr bütün rәngarәngliyi ilә tәm
sil olunsalar da “Azәrbaycan Türklәrinin siyasi mәqsәdlәrinin”
müәyyәnlәşdirilmәsindә hәlledici rolu, heç şübhәsiz ki, hәmin vaxt
artıq milli hәrәkatın әsas simalarından birinә çevrilmiş M.Rә
sulzadә oynadı. Tәsadüfi deyil ki, qurultayın gündәliyindәki әsas
mәsәlә olan ölkәnin gәlәcәk siyasi quruluşu haqqında mәruzә
M.Rәsulzadәyә hәvalә edilmişdi. Mәruzәdә ölkәdә yaranmış
vәziyyәti tәhlil edәn M.Rәsulzadә konkret dәlillәrlә Azәrbaycan
Türklәrinin milliәrazi muxtariyyәti formasında milli
dövlәtçiliyinin yaradılması zәrurәtini әsaslandırdı. M.Rәsulzadә
mәruzәsindә qeyd edirdi ki, Rusiya kimi geniş әrazili çoxmillәtli
dövlәtdә hakimiyyәtin mәrkәzlәşdirilmәsi xalqların azad
birgәyaşayışı baxımından mәqbul deyildir vә bu sәbәbdәn dә
Rusiyanın dövlәt hәyatının normal inkişafı üçün yararsızdır. “Tey
murlәng, Çingiz xan, Makedoniyalı İsgәndәr vә Roma imperator
larının timsalında tarix sübut edir ki, dövlәtә daxil olan müxtәlif
millәtlәrin möhkәm birliyini onların dövlәt ittifaqı haqqında azad
ifadә olunmuş arzusundan başqa heç bir qüvvә tәmin edә bilmәz”
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(23)  deyә o bildirirdi. Bu fikrә әsaslanaraq M.Rәsulzadә
Rusiyanın milli azlıqlara öz müqәddәratını tәyinetmә hüququnun
verilmәsi tәlәbini irәli sürdü. Onun fikrincә, bu yolla, birbirindәn
ayrılmış Rusiya xalqları daha sonra federativ demokratik respub
lika formasında dövlәt ittifaqı tәşkil edә bilәrlәr. Xarici siyasәt,
sülh vә müharibә problemlәri, elәcә dә federal tәyinatlı әmlakın
(gömrük, dәmir yolları, poçt, teleqraf vә b.) idarә olunması istisna
olmaqla bütün digәr mәsәlәlәr muxtariyyәtin idarәetmә orqan
larının sәlahiyyәtinә verilir, federal orqanların sәlahiyyәtinә daxil
olan mәsәlәlәrin hәlli üçün isә bütün әrazi muxtariyyәtlәrinin nü
mayәndәlәrindәn ibarәt vahid ittifaq şurasının yaradılması nәzәrdә
tutulurdu. (24) Rusiya kimi geniş әrazilәrә malik, çoxmillәtli
dövlәtdә hakimiyyәtin mәrkәzlәşdirilmәsi prinsipinin xalqların
azad birgә yaşayışı baxımından mәqbul olmadığını bildirәn
mәruzәçi milli müqәddәratın azad surәtdә tәyin olunması
hüququnu әsas götürәrәk әrazi muxtariyyәti ideyasını irәli sürür.
Qurultayda islamçı vә sosialist yönümlü qüvvәlәrin nümayәndәlәri
bu ideyaya qarşı çıxırlar. İslamçılar әrazi muxtariyyәti tәrәfdar
larını Rusiyanın müsәlman xalqlarının birliyini pozmaqda, sosial
istlәr, o cümlәdәn bolşeviklәr isә inqilabi hәrәkatı parçalamaqda
günahlandırırlar. Uzun vә qızğın müzakirәlәrdәn sonra qurultay
sәsvermә yolu ilә M.Ə.Rәsulzadәnin mәruzәsi üzrә qәtnamә qәbul
edir: “Federativ әsaslarla demokratik respublika qurulması Rusiya
dövlәt quruluşunun müsәlman xalqlarının mәnafeyini tәmin edәn
әn münasib forma hesab olunsun”. (25) Belәliklә dә, Rusiya im
periyasının müsәlman vә türk xalqlarının milliazadlıq mücadilәsi
tarixindә ilk dәfә olaraq mәhz azәrbaycanlılar milliәrazi mux
tariyyәti tәlәbini irәli sürdülәr.
Bakı qurultayından cәmi 10 gün sonra, 1917ci il mayın 1dә
Moskvada artıq Rusiya müsәlmanlarının qurultayı öz işinә başlayır.
Bakı milyonçusu Şәmsi Əsәdullayevin Moskva müsәlmanlarına
bağışladığı binada keçirilәn, 11 gün davam edәn vә 600ә qәdәr nü
mayәndәnin, o cümlәdәn 100 qadının iştirak etdiyi Moskva qurul
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tayının gündәliyinә 13 mәsәlә daxil edilsә dә, qurultayın mәrkәzi
mәsәlәsi Bakı qurultayında olduğu kimi, yenә dә Rusiyanın siyasi
 dövlәt quruluşu olur. Qurultaya sәdrlik edәn M.Ə.Rәsulzadә vә
osetin Əhmәd Salikov bu mәsәlәyә dair müzakirәyә iki qәtnamә
layihәsi çıxarırlar. M.Ə.Rәsulzadәnin "milliәrazi federasiya prin
siplәri әsasında demokratik respublika yaradılması" ideyası
qarşısında Ə.Salikov "Rusiya xalqlarına millimәdәni muxtariyyәt
verilmәklә unitar dövlәtin saxlanılması" tәklifini irәli sürür. Hәr
iki layihә sәsә qoyulur vә böyük sәs çoxluğu ilә (446 / 271)
M.Ə.Rәsulzadәnin tәklif etdiyi qәtnamә qәbul edilir. Belәliklә,
Rusiya müsәlmanlarının qabaqcıl nümayәndәlәri Rusiyanın milli
federativ respublikaya çevrilmәsi vә müsәlman әhalisi yaşayan vi
layәtlәrә muxtariyyәt verilmәsi ideyasını günün tәlәbi kimi irәli
sürürlәr.
M.Rәsulzadә Rusiyanın müsәlman xalqları arasında millәt qu
ruculuğu proseslәrinin inkişafının strateji istiqamәtini düzgün
müәyyәnlәşdirmәklә yanaşı, öz ictimaisiyasi fәaliyyәti ilә hәmin
proseslәri әsaslı şәkildә sürәtlәndirmiş oldu. Mәhz onun sәylәri
nәticәsindә Rusiya müsәlmanlarının Moskva qurultayında vahid
müsәlman millәti ideyası deyil, ölkәnin müxtәlif müsәlman vә türk
xalqlarının ayrıayrı müstәqil millәtlәr kimi formalaşması layihәsi
qalib gәldi. Bu baxımdan M.Rәsulzadә ümumrusiya miqyasındakı
fәaliyyәtiylә ilk dәfә olaraq Rusiyanın digәr müsәlman vә türk
xalqları arasında millәt quruculuğu proseslәrinin inkişafına tәkan
vermiş oldu. Hәmin andan etibarәn M.Rәsulzadә әslindә ümum
rusiya miqyaslı siyasi xadimә çevrilmiş oldu. Mәşhur tatar
ziyalılarından olan Abdulla Taymas sonralar yazırdı ki, M.Rә
sulzadәnin I Ümumrusiya qurultayındakı parlaq çıxışı nü
mayәndәlәrә böyük tәsir etmiş oldu. A.Taymasın sözlәrinә görә,
hәmin çıxış sayәsindә Mәmmәdәmini “bütün Rusiya türklüyü
tanımış, artıq o, sadәcә Azәrbaycan türkçülüyünün deyil, bütün
Rusiya türkçülüyünün әzizi olmuşdur”.(26)
Zeki Vәlidi Toğan M.Ə.Rәsulzadә haqqında xatirәlәrindә
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yazır: “Moskvada toplanan Ümumrusiya Müsәlmanları Kon
qresinә azәrbaycanlı Əlimәrdan bәy Topçubaşi başçılıq edirdi.
Emin bәy danışırdı. Bütün Konqresә azәrbaycanlıların hakim
olduğu görülür vә Azәrbaycan liderlik edirdi. Emin bәyin sıxsıx
alqışlanan hәyәcanlı danışmaları 700 nәfәrlik konqres nü
mayәndәliәrindәn 600nü onun proqramı әtrafında birlәşdirdi.
Əgәr 700 nәfәr içәrisindә Emin Bәy vә dostları olmasaydılar, kon
qres istiqlal vә muxtariyyat tezisinә rәy vermәzdi”. (27)
Nəticə
Tarixi faktlar göstәrir ki, Azәrbaycanda istiqlal ideyası müx
tәlif inkişaf mәrhәlәlәri keçmişdir. İstiqlal ideyasının tәbliğindә vә
inkişafında “Hümmәt” (1904), “Mücahid” (1905), “İttifaqimüs
liman” (1906), “Ədalәt” (1916), “İrşad” (1917), “Türkәdәmi
mәrkәziyyәt” (1917) vә bu kimi millidemokratik vә sosial
demokratik partiyaların, xüsusilә” müsәlman demokratik “Müsa
vat” partiyasının müstәsna rolu olmuşdu. 1917ci ilin payızında
Bakıda qurulmuş “Rusiyada müsәlmanlıq” vә Yelizavetpoldakı
“İttihadiİslam” tәşkilatları da әrazi muxtariyyәti ideyasını müdafiә
edir, qondarma beynәlmilәlçilik çağırışına qarşı çıxırdılar. 1917
ci il mayın әvvәllәrinә kimi “Müsavat” partiyasının liderlәri vә on
ların tәrәfdarları bolşeviklәrin millәtlәrә milli müqәddarat
hüququnun verilmәsi tәlәbinә qarşı Rusiya imperiyası tәrkibindә
Azәrbaycana mәdәnimilli muxtariyyat verilmәsini irәli sür
müşdülәr. 1917ci ilin yazında Ümumrusiya müsәlmanlarının
Moskvada toplanmış qurultayında müsәlman vilayәtlәrinә әrazi
muxtariyyatı verilmәsi tәlәbi irәli sürüldü. Qurultay nü
mayәndәlәrinin әksәriyyәti (717 nәfәrdәn 446sı) Rusiyanın fed
erativ respublikaya çevrilmәsi lehinә sәs verdi. Federalistlәr
Əhmәd Salikov başda olmaqla tatar milli ziyalılarının müdafiә et
diyi unitaristlәr üzәrindә qәlәbә çaldılar.
Bakıda türkmüsәlmanlara qarşı ermәnirus birlәşmәlәri
tәrәfindәn törәdilmiş mart kütlәvi soyqırımı istiqlalın aparıcı
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qüvvәsi olan “Müsavat”ın milli dövlәtçilik ideyalarına güclü tәsir
göstәrdi, onu Rusiya imperiyasını demokratikfederativ respub
likaya çevirmәk, burada millәtlәrә muxtariyyәt hüququ vermәk
ideyasından imtina etmәyә, bundan sonra tam dövlәt müstәqilliyi
xәttini әsas götürmәyә, “Müstәqil Azәrbaycan” ideyasını irәli sür
mәyә mәcbur etdi. 1917ci il mart ayının sonlarında Yelizavetpolda
(indiki Gәncәdә) Nәsib bәy Yusifbәyli başda olmaqla “Türk әdәmi
mәrkәziyyәt” (federalist) partiyası yaradıldı. İstiqlal uğrunda
ardıcıl mübarizә aparan “Musavat” partiyası öz fәaliyyәtini daha
da genişlәndirdi. Qafqaz müsәlmanlarının 1917ci il aprelin 15
20dә keçirilmiş qurultayında “Türk әdәmimәrkәziyyәt” partiyası
ilә “Musavat” partiyasının bir çox mәsәlәlәr üzrә, o cümlәdәn is
tiqlal mәsәlәsindә fikir birliyi onların birlәşmәsinin әsasını qoydu.
1917ci ilin iyununda hәmin partiyalar “Türk әdәmimәrkәziyyәt
Musavat” partiyası adı altında birlәşdilәr. Bu da sözsüz ki, istiqlal
uğrunda mübarizә qüvvәlәrinin vahid şәkildә birlәşmәsindә
mühüm addım olmuşdur.
Türklük, İslam vә müasirlik zәminindә istiqlal ideyalarının
formalaşmasına Qafqaz müsәlmanlarının 1917ci ilin aprelindә
Bakıda vә Ümumrusiya müsәlmanlarının hәmin ilin may ayında
Moskvada toplanmış qurultaylarının böyük tәsiri olmuşdu. Bu qu
rultayların sәnәdlәrindә M.Ə.Rәsulzadәnin milli istiqlal ideyaları
әsas götürülmüşdü.
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Şәrqin ilk mesenatı
Taleh Cәfәrov*
Hacı Zeynalabdin Tağıyev 1838ci ildә Bakıda başmaqçı
ailәsindә dünyaya göz açmışdır. Atası İçәrişәhәrli başmaqçı Tağı,
anası Bilgәhli Anaxanım olmuşdur. Tağı iki dәfә ailә qurmuşdu.
İkinci dәfә evlәnәn Tağının yeni izdivacdan beş qızı da vardı. Dey
ilәnlәrә görә, Tağı çox kasıb imiş. Zeynalabdin hәlә kiçik ikәn atası
deyir ki, “bala, görürsәn dә, güzәranımız necә ağır keçir, gәl әlimin
altında işlә, mәnә hәyan ol, artıq qocalmışam, birtәhәr gündәlik
çörәk pulu qazanaq”. Zeynalabdin bir qәdәr düşündükdәn sonra
atasına baxaraq deyir: “ata, mәn sәnin kimi başmaqçı yox, bәnna
olacağam”. Tağı әlini oğlunun çiyninә qoyaraq yoldaşına tapşırır
ki, sabah apar Zeynalabdini qoy bәnnanın әli altında işlәsin. O
vaxtdan başında çanaxda palçıq daşıyır, 6 qәpik günәmüzd alır. (3,
235) Görkәmli dövlәt xadimi Nәriman Nәrimanov bu barәdә
yazırdı: “...balaca Zeynalabdin әvvәlinci qazancı evә gәtirib
atasına verir. Atası dәxi pulu götürüb bir qәdәr çörәk vә bir qәdәr
pәnir (pendirT.C) alır, sonra oğluna xeyirdua verib deyir
“Pәrvәrdigara! Çox şükür ki, oğlumun qazancını yeyirәm”. Bu söz
uşağın qәlbinә çox tәsir edir. Bu gündәn uşaq zәhmәti artırıb gecә
vә gündüz fikri tutduğu işdә olub öz gücündәn artıq işlәrә әl
aparır” (5, 2223). Yaşı az olduğundan palçıq çanağını çәtinliklә
daşıyırmış; yoldaşları da ona bu çәtin işdә kömәklik edirdilәr, tez
* Azәrbaycan Dövlәt Pedaqoji Universitetinin Tarix fakültәsinin
müәllimi, araşdırmaçı
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tez ağır çanağı qaldırıb onun başına qoyardılar. Balaca Zeynalab
din canlabaşla çalışarmış, bütün günü bir an belә bekar qalmaz,
işә hamıdan tez gәlәr, gec gedәrmiş, 10 yaşına çatanda atasından
xahiş edir ki, onu tәcrübәli bir ustanın yanında şagird düzәltsin.
Zeynalabdin palçıq daşımaqla yanaşı gözlәrini bәnnaların әlindәn
çәkmәzdi. Daş yonanlara da diqqәtlә göz qoyardı. 12 yaşına
çatanda artıq sәrbәst şәkildә daş yonmağı öyrәndi. 15 yaşına
çatanda bәnnalıq etmәyә başladı. Bir sözlә qazanc yollarında iri
addımlarla özünә yol açırdı. Bu balaca zәhmәtkeş bir müddәtdәn
sonra podratçılqla mәşğul olmağa başladı. Zeynalabdinin bacarıq
vә istedadı hamını heyrәtdә buraxmışdı. O, sözün әsl mәnasında
oxumamış mühәndis idi. Podrata götürdüyü tikintilәrdә mühәndis
lәrdәn geri qalmırdı. Hәtta bәzәn onlara mәslәhәtlәr dә verir vә
kiçik binaları öz layihәsi ilә tikdirirdi. Bu minvalla balaca Zeynal
abdin öz alın tәri ilә zәhmәtә alışmış, pul qazanmağın yollarını
öyrәnmәyә başlamışdı.
XIX әsrin sonlarında Bakı әsl neft sәltәnәtinә çevrilmişdi.
Bakı әtrafındakı kәndlәrdә torpaqlar Rusiyadan vә xaricdәn gәlmiş
sәrmayәdarlar tәrәfindәn alınıb, onlarda neft buruqları ucaldılırdı.
Bu Hacını da maraqlandırır vә podratçılığı buraxaraq neft işinә
qurşanır. Bu dәfә Hacının çörәyi mazutdan çıxacaqdı. Hacı 1873
cü ildә iki nәfәrlә şәrik olub Bibiheybәtdә icarәyә yer götürür vә
burada dayanmadan qazma işlәri aparır. İşlәr sürәtlәnsә dә quyu
larda neftin olmadığı tәhlükәsi Hacını bәrk narahat edirdi. Quyu
lara qoyulan vәsait batmaq üzrә idi. Hәddindәn artıq sәbr vә
tәmkin sahibi olan Hacı ağır borca girsә dә mәqsәdindәn dönmür,
gecәgündüz quyunun üstündәn çәkilmirdi. Fәhlәlәri dayanmadan
ruhlandırır, gectez quyunun fontan vuracağına onlarda da inam
yaradırdı. Düşmәnlәri Hacıya gah tamahkar, gah kәlәfin ucunu
itirәn adam kimi baxırdılar. Şәriklәr ümidlәrini itirir, öz paylarını
satmağa müştәri axtarırlar, axırda Hacı özü onların pulunu verib
buruğa vә yerә yiyәlәnir. Günlәrin birindә Hacı gözlәrinә inanmır,
onun gözü qarşısında quyu fontan vurur. Bundan sevincәk olaraq
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daha bir necә quyu qazdırır. Birbirinin ardınca vuran fontanlar
Hacını xeyli varlandırır. Başmaqçı oğlu olan Hacı artıq Bakıda
adlısanlı milyonçuya çevrilmәkdә idi. Qısa müddәt әrzindә Hacı
ölkәnin hәr yerindә mülklәr almağa başladı. Belәliklә, Hacı hәm
neftxuda, hәm dәyirman sahibi, hәm fabrikant, hәm böyük balıq
sәnayeçisi, hәm dә ticarәt vә yük gәmilәrinin sahibinә çevrildi.
Qubada Atlıxana, Yevlax әtrafında böyük meşәlәri vardı. Ənzәli
vә Rәşt әrazisindә dә Hacının meşәlәri, böyük malikanәsi, binaları
vә nümayәndәliyi, başqa şәhәrlәrdә, o cümlәdәn Moskvada dörd
mәrtәbәli iri sarayı, İranda karvansaraları vardı.
Hacını narahat edәn mühüm mәsәlә Bakıda yeni yaraşıqlı,
әzәmәtli binaların tikilmәsi idi. O, üç ilә şәhәrin mәrkәzindә
(18951897) böyük bir saray tikdirir. Sarayın dörd bir tәrәfi vә
damdakı nәhәng qübbәlәr diqqәti uzaqdan cәlb edirdi. İndi Milli
Tarix Muzeyi kimi fәaliyyәt göstәrәn bina hәm xarici arxitek
turasına, hәm dә daxili bәrbәzәyinә görә şәhәrin әn yaraşıqlı bi
nalarından biridir. Layihәnin müәllifi Qoslavski әsasәn Avropa
order memarlıq üslubundan istifadә etmiş, fәrdi kompozisiya
yaratmışdı.
Tağıyev Qafqazın neft sәltәnәti olan Bakının mәdәni
sәviyyәsinin yüksәldilmәsi mәqsәdilә şәhәrdә ilk teatr binasının
tikdirilmәsi qәnaәtinә gәlir. Teatr binası 1883cü ildә tikilib başa
çatdırılır. 1888ci il oktyabrın 27dә Tağıyevin tikdirdiyi teatrda
ilk tamaşa sәhnәyә qoyulmuşdu. 1890cı ildә isә Hacı 80 min
manat xәrclәyәrәk teatrın binasını yenidәn qurdurmuşdu. Teatrda
ilkin olaraq 578 tamaşa yeri quraşdırılmışdı. Ümumiyyәtlә, teatrın
açılışı Azәrbaycanın mәdәni hәyatında böyük hadisә oldu. Çox
qısa zaman müddәtindә teatr binasının divarları arasında mәşhur
Hüseynqulu Sarabski, Hüseyn Ərәblinski, Sidqi Ruhulla kimi ak
tyorlar şöhrәt qazanmaqda idilәr. Sovet hakimiyyәti illәrindә teatr
yenidәn bәrpa olundu. Açılışa Tağıyev dә dәvәt olunmuşdu.
Maraqlısı ondan ibarәtdir ki, Sidqi Ruhulla, Hüseynqulu Sarabski,
Mirzağa Əliyev Mәrdәkana gedib Hacını teatra gәtirmişdilәr. Onun
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üçün xüsusi loja da ayrılmışdı. Hacı teatra girib göz
gәzdirdikdikdәn sonra “mәn çox sadam ki, mәnim tikdiyim teatrı
xalq yenidәn bәrpa edib tikdirmişdir”.
Hacı xalqın maariflәnmәsi, mәdәni yüksәlişin sürәtlә artımı
istiqamәtindә bir sıra addımlara imza atmışıdr. Belә ki, Tağıyevin
vәsaiti ilә 1905ci il iyunun 7dәn Əli bәy Hüseynzadә vә Əhmәd
bәy Ağaoğlunun redaktorluğu altında “Hәyat” qәzeti, 1906cı il
noyabrın 1dәn Əli bәy Hüseynzadәnin redaktorluğu ilә “Füyuzat”
jurnalı çap edilirdi. Eyni zamanda o, Azәrbaycanın görkәmli
yazıçılarından Seyid Əzim Şirvani, Nәriman Nәrimanov, S. M.
Qәnizadә vә onlarca başqalarının kitablarını çap etdirmişdi.
Hacı Cәnubi Azәrbaycanda milliazadlıq hәrәkatı vә onun
başçısı Sәttәrxanın apardığı mübarizәyә rәğbәt bәslәyir, Sәttәrxana
vә onun mücahidlәrinә kömәk edirdi. Hәmçinin 1905ci il ermәni
müsәlman qırğınının qarşısını almaqda Hacının misilsiz xidmәti
olmuşdu. Fevral ayında Tiflis bәlәdiyyә idarәsinin rәisi Hacıdan
xahiş edir ki, Tiflis müsәlman camaatını sakitlәşdirmәk üçün on
lara teleqram vursun. Bundan bir ay sonra Tiflis müsәlmanları er
mәnilәrlә müsәlmanların toqquşması zamanı şәhәr camaatını
sakitlәşdirdiyi üçün Hacıya öz minnәtdarlığını bildirirdilәr.
1902ci ildә Şamaxıda baş vermiş vә şәhәrin viranәyә çevir
miş zәlzәlә xәbәrini almış H.Z.Tağıyev ianә toplamaq üçün komitә
yaratdı vә birinci olaraq özü 1000 manat verdi. Daha sonra o,
fevralın 2dә şәhәrin bütün fәxri vәtәndaşlarını Bakı Şәhәr Du
masının zalına dәvәt etdi. İanә yığmaq qәrara alındı, Şamaxıya
çadırlar, hәkimlәr göndәrildi. Bu yığıncaqda H.Z.Tağıyev әlavә
4000 manat verdi. Tanınmış ziyalılarımızdan Hәsәn bәy Zәrdabi
zәrәrçәkәnlәrә yardım üçün Şamaxıya getdi. O, yerlilәrdәn
zәrәrçәkәnlәrә kömәyi tәşkil edәn komitә yaratdı. Zәrdabi
Tağıyevlә daimi әlaqә saxlayırdı. Şamaxıya müxtәlif yerlәrdәn
yardım göndәrilirdi. Burada yaradılmış vә Hacının başçılıq etdiyi
komitә hәr hәftә zәrәrçәkәnlәrә 75 qәpikdәn 1 manata qәdәr pul
verirdi. Hacı zәlzәlә zamanı Şamaxı әhalisinin әn böyük himayә
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darına çevrilmişdi.
Hacının bakılılar üçün әn böyük xidmәtlәrindәn biri şәhәrin
su ilә tәchiz edilmәsi mәsәlәsi idi. Bakı bәlәdiyyә idarәsinin bu
mәsәlәyә etinasız yanaşması Hacını әmәli işә keçmәyә vadar etdi.
Qısa müddәt әrzindә axtarışlar apardı, Rusiyada su kәmәri çәkilişi
üzrә D.İ.Şipov adlı bir mütәxәsisә teleqram vuraraq onu Bakıya
dәvәt etdi. Fevralın 24dә Şipov Londondan bu mәsәlә ilә әlaqәdәr
dәvәt edilmiş mühәndis Lindleylә birlikdә BakıŞollar su
kәmәrinin çәkilişi barәdә danışıqlara başladı vә Tağıyev şәxsәn bu
danışıqlarda yaxından iştirak etdi. BakıŞollar su kәmәrinin çәkil
işi, mәlum olduğu üzrә, İngiltәrәAmerika firmasına tapşırılmışdı.
1901ci ildә Lindley Şahdağın әtәyindә güclü su mәnbәyi
olduğunu aşkar etmiş vә oradan su çәkilmәsi layihәsini tәklif et
mişdi. Şәhәr camaatının sudan son dәrәcә korluq çәkdiyi bir
şәraitdә Dumanın bu mәsәlәyә etinasız münasibәtini görәn
H.Z.Tağıyev şәhәr idarәsinә әrizә yazaraq Lindleyin fikrinә
inandığından kәmәrin çәkilişinә tәcili başlamaq üçün öz hesabın
dan 25 min manat pul ayırdı. Duma qarşısında öz şәrtlәrini qoyan
Hacı bildirdi ki, әgәr onun tәklifi sentyabradәk Dumaya tәqdim
edilmәzsә, şәhәr idarәsinin vә komissiyasının bu hәrәkәtini bәyәn
mәzsә, o, verdiyi 25 min manatdan imtina edәcәkdir. Bakıya su
kәmәri çәkilmәsi işi lәngiyirdi. H.Z.Tağıyev kәmәri çәkmәk işini
davam etdirmәk üçün Rayevski adlı mühәndisi Bakıya dәvәt edir.
Rayevski bu işin öhdәsindәn şәrәflә gәlmiş vә Bakıya Şollar su
kәmәri çәkilib başa çatdıqdan sonra öz yurduna qayıtmışdı. Hacı
minnәtdarlıq üçün ona teleqram vurmuşdu.
Çox qısa bir zamanda Bakı әhalisi arasında Hacının adsanı
dillәr әzbәrinә çevrildi. Bütün Bakı әhli Hacıdan, onun
әziyyәtindәn danışır vә ondan kömәk istәmәyә başlayırlar. Qeyd
edәk ki, o zaman dustaqları Nargin adasında saxlayırdılar. Camaat
ora gedibgәlәndә yaman әziyyәt çәkәrmiş. Axırda Hacı Zeynal
abdinә müraciәt edirlәr ki, bu işdә bizә komәk elә, dәrdimizә çarә
qıl. O da o zaman şәhәrin ucqar yeri hesab edilәn Quba (Füzuli)
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meydanı ilә Kömürçü meydanı arasında tikdirdiyi beşmәrtәbәli
dәyirmanı dustaqxana üçün verir.
Hacı zirvәlәri fәth etdikcә onun sәrvәtinin miqdarı da dur
madan artmaqda idi. Gecәgündüz zәhmәt hesabına böyük
sәrvәtlәrә sahib olmaq, Bakı kimi neft sәltәnәtindә böyük maqnata
çevrilmәk asan iş deyildi. Bu ağır zәhmәt, sәbr, tәmkin, tәlәb
edirdi. Hacı vaxtının çox hissәsini fәhlәlәrin yanında keçirәrdi.
Onlardan iş tәlәb etsә dә, qayğılarına da yaxından qalırdı. Hacı
haqqında onun zavodunda çalışan fәhlәlәr deyirdilәr: “Biz bu
şәxsin sәbrinә tәәccüb edirik. Bilmirdik ki, Hacı 24 saatda nә vaxt
dincәlir. Başqa bir zavodda çalışan fәhlәlәr deyirdilәr: “Hәrçәnd
bizә rahatlıq yoxsa da bununla belә Hacının mülayimliyi vә in
saniyyәti bizim ona candillә xidmәt etmәyimizә sәbәb olmuşdu.
Bizә heç bir yaman söz demәyib, tәqsirimizdәn keçәrdi. (5, 25)
Hacı yüksәk insani keyfiyyәtlәrә vә mәnәvi zәnginliyә malik bir
şәxs idi. Varlandıqca onun daxili vә mәnәvi keyfiyyәtlәri daha da
durulurdu. Ən әsası isә Tağıyev özünü heç zaman cәmiyyәtdәn
xaric, cәmiyyәtin fövqündә hiss etmirdi. O әtrafda baş verәn hadis
әlәrin hәmişә içәrisindә, daha doğrusu mәrkәzindә iştirak edirdi.
Hacını gecәgündüz narahat edәn xalqın gәnc qızlarının tәhsildәn
uzaq düşmәsi, tәhsildәn kәnarda qalması idi. Qaragüruhçu iri әm
mamәli, qara әbalı ruhanilәrin, yekәqarın, enliqurşaq, saqqalı hә
nalı hacıların, tapançalıxәncәrli qoçularin xalqa istәdiklәri kimi
davranışları vә tәhsilә olan biganә münasibәtlәri hacının sәbr
kәsasını daşdırmışdı. Onlar Qurandan ayәlәr, peyğәmbәr, xәlifә vә
imamlardan hәdislәr vә sübutlar gәtirәrәk bu işi küfr adlandırıb,
Hacını isә dindәn kәnar әmәllәrdә günahlandırırdılar (1, 86). Zey
nalabdin isә öz istәyini yerinә yetirmәyin vacib olduğunu dәrk
edәrәk insanlar arasında, mәclislәrdә bu haqda söhbәtlәr aparır, in
sanlarda tәhsilә maraq oyadır. Maraqlısı ondan ibarәtdir ki, zәh
mәtkeş xalqın içәrisindәn çıxan, savadı, biliyi olmayan, hәtta
yazıboxumağı bacarmayan Hacı xalqımızn fidan balalarını savad
almağa, tәhsilә sәslәyirdi. Hәtta Hacı müsәlmanların müqәddәs zi
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yarәtgahlarındakı müctәhid vә din xadimlәrinin imzaladıqları,
möhürlә tәsdiq etdiklәri sәnәd vә şәhadәtnamәlәri oxutdurub ca
maatı başa salmağa cәhd edirdi ki, qızların tәhsil almasında hec
bir xilaf (pis) iş yoxdur, әksinә bu çox vacib vә lazımdır, bundan
sonra qaragüruhçular yenidәn coşurlar. Tanınmış yazıçı Manaf Sü
leymanov “Eşitdiklәrim, oxuduqlarım, gördüklәrim” adlı әsәrindә
bu barәdә yazır: “Tağıyev mәclisdә iştirak edәn әn mötәbәr iki din
xadiminә: Bakı quberniya qazisi Mir Mәhәmmәd Kәrimә vә Mirzә
Abutürab Axunda Quran ayәlәri oxutdurub tәrcümә etdirir ki, müs
lüm (müsәlman kişilәri) kimi müslümәlәr dә bütün biliklәrә
yiyәlәnmәyә borcludur (1, 87)”. Hacının hәyәcanlı nitqindә, titrәk
baxışlarında bir azәrbaycançılıq duyğusu sezilirdi. Lakin etiraz sәs
lәri daha da yüksәlmәkdә idi. Artıq sәbr kәsası dolubdaşan Hacı
ayağa qalxaraq uca sәslә mәclisdә iştirak edәn insanlara sәslәndi:
“Camaat, qızlarımızın zәmanә dәrsi oxumaları vacibdir; gözlәri
açılar, külfәtdә rәftarları xoş olar” . Hacı bununla insanlara çatdır
mağa çalışırdı ki, özladlarınızın ailәsindә xoş güzaran istәyirsinizsә
mütlәq övladlarınızı oxutdurun, onların savadlı olmasına kömәklik
edin. Hәr iki tәrәfin dünyagörüşü yüksәk olacaqsa ailәdә xoş gün
güzaranda yüksәk olacaq. Hacı çıxışına davam edir: “...İngilistana,
Germaniyaya, Firәngistana gedib oxuyan cavanlarımızın hәrәsi
oralardan qollarına bir arvad keçirib gәtirir, çünki qızlarımıznan
mәcazları tutmur, dolana bilmirlәr, әcnәbi arvadlardan doğulan
uşaqlar özözünә olurlar mürtәd vә bütün varidatımıza vәrәsә çıxır
lar. İşlәr belә getsә atababa ocaqları qalacaq Quransız, namazsız,
şәriәtsiz (1, 87)”. Hacını narahat edәn әsas mәsәlә milli mәnlik
şüuru, xalqımızın milli genefondunun әcnәbilәr hesabına mәhv ol
ması, balalarımızın qurandan, namazdan, şәriәtdәn uzaq düşmәsi
idi. Hacı yeni yaradılacaq qızlar mәktәbindә şagirdlәrә nәlәrin
öyrәdilәcәyi barәdә fikirlәrini belә açıqlayır: “Tәzә mәktәbdә qı
zlara ehkamişәriyyә, paltar tikmәk, toxuculuq, mәtbәx işlәri,
müsәlman vә rus dilindә oxuyubyazmaq, elmihesab, tifillәrә tәr
biyә vermәk öyrәdilәcәk. Burda pis şey var?! Hacı çıxış etdikcә
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zaldakı insanlar onu diqqәtlә dinlәyir, çıxışında daha hansı
mәsәlәlәrә toxunacağını gözlәyirdilәr. Birdәn zala diqqәtlә nәzәr
yetirәn Hacıının gözlәri Molla Əli Hacı Xәlil oğluna sataşır vә
dәrhal ona sәslәnir: “Molla Əli Hacı Xәlil oğlu! Qulaq as! Mәn,
qızları ismәtsiz etmәk istәmirәm, namәhrәmlә üzü açıq olmağa
çağırmıram. Srağa gecә iyirmi yaşlı ortancıl qızın sancılanmışdı,
az qalmışdı ölsün. Lopabığ Ambarsum hәkimi gәtizdirdin qızı
yoxladı, davadәrman elәdi, qızı ölümdәn qurtardı. İndi de görüm,
lopabığ Ambarsumun әvәzinә müsәlman arvad hәkimi olsaydı,
şәriәtә hansı daha düzgün gәlәrdi?” Hacı bununla qeyd etmәk
istәyirdi ki, siz öz balanızı ermәniyә etibar edirsiniz amma mәnim
yaratdığım qızlar mәktәbinә öz ovladlarınızı göndәrmәk
istәmirsiniz. Bunu küfr hesab edirsiniz. İndi hansı daha doğrudur?
deyәrәk onları bir daha dәrindәn düşünmәyә çağırır. Belәcә mәclis
davadalaşla yekunlaşır. Sәhәri gün şәhәrdә abırhәya pәrdәsi al
tında qeyliqal qopur. Qoçular küçәlәrә çıxaraq Avropasayağı gey
inmiş müsәlman qadın vә qızların geyimlәrinә qarşı çıxır, üzlәrini
açmış qadınlara isә zorla qara çadra örtdürüdülәr. Mane olmaq
istәyәnlәri döyür, ölümlә hәdәlәyirdilәr. Hacının çıxışlarından ibrәt
dәrsi alaraq qızlarını yeni açılmış mәktәbә göndәrәn bir çox şәhәr
әhalisinin evlәrinә basqınlar edilir, o cümlәdәn axund molla Ruhul
lanın evinә girәrәk onu namaz üstündә öldürdülәr. Ölümün sәbәbi
isә çox sadә idi. Qızlarını mәktәbә göndәrdiyi üçün öz gözlәrini
bu dünyaya әbәdi yumdu. Axundun dәfnindә Tağıyev böyük nitqlә
çıxış edәrәk demişdir: “Hәzәrat, mәn әlli ildir ki, dad vә fәryad
eylәyirәm: camaat, oxudun balalarınızı, oxudun ki, bu gün belә
müsibәtlәrә düçar olmayaq. Bu gün haman elimsizliyin nәticәsidir
ki, belә qanlı bir vaqeәni görürük. İndi dә bu müsibәtә minlәrlә
kişilәr boyunları çiyinlәrindә ağlayırlar. Ağlamaqla әlac olmaz.
Ağlamaq biz müsәlmanların evini yıxdı, bәrbad elәdi, ayaqlar al
tına saldı (2, 53)”. Hökumәt mәmurları bu cür çirkin әmәllәrә göz
yumur vә dinmәzhәb münasibәtlәrinә qarışmadıqlarını
bildiridilәr. Mәktәbә qarşı aparılan bu iyrәnc kompaniyanın
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qarşısının alınması üçün burada tәhsil alan qızlara çarın xanımı
Aleksandra Fyodorovnaya teleqram yollamağı mәslәhәt bilirlәr.
Teleqram yolladıqdan iki gün sonra Fyodorovnadan qızlara cavab
mәktubu gәlir. Burada çariça yeni açılmış mәktәbdә әla oxuyub
Vәtәnә vә cәmiyyәtә faydalı olmalarını, hәyatda xoşbәxt yaşa
malarını arzu edir. Bu mәktubla şәhәrdә aylardı davam edәn söz
söhbәtlәrә, dediqodulara, Hacıya qarşı nalayiq hәrәkәtlәrә
birdәfәlik son qoyuldu. Hacı çoxdandır arzuladığı mәqsәdinә gec
dә olsa nail olur. Bu onun qәlәbәsindәn daha çox xalqın, millәtin
qәlәbәsi idi. Bu gündәn sonra azәrbaycanlı qızlar mәktәbdә
tәcrübәli müәllimlәrdәn tәbiәt elmlәrinin sirlәrini öyrәnmәyә
başladılar. Ilk olaraq mәktәbә 58 qız qәbul edilmişdi, onlardan 35
nәfәri kasıb ailәlәrdәn idi. Onlar tәhsil haqqından azad edilmişdi,
hәmçinin onların geyimi vә yemәkiçmәklәrinin xәrclәrini Tağıyev
öz üzәrinә götürmüşdü. Qeyd edәk ki, әvvәlcә 20 nәfәr kasıb qızın
pulsuz götürülmәsi nәzәrdә tutulmuşdu, daha sonra buraya 15
nәfәrin dә adı әlavә edilmişdi. Mәktәb qapalı şәkildә fәaliyyәt
göstәrirdi, qızlara hәftәdә bir dәfә cümә günlәri sәhәr saat 10dan
17yә qәdәr evlәrinә getmәyә icazә verilirdi. Mәktәbdә ilk dәrslәr
1901ci il sentyabrın 7dә başladı. İki gün sonra dәrsin açılışı mü
nasibәtilә bayram şәnliyi keçirildi. Krımdan, Özbәkistandan, Pe
terburq vә başqa yerlәrdәn çoxlu tәbrik teleqramları gәlmәyә
başladı. Mәktәbin fәaliyyәtә başlaması müsәlman şәrqindә sözün
hәqiqi mәnasında әsl inqilab idi. Azәrbaycanın maarifpәrvәr
ziyalıları da bu hadisә ilә bağlı öz müsbәt fikirlәrini bildirmәkdә
idilәr. Öz sevincini bildirәnlәrdәn biri dә Hәsәn bәy Zәrdabi idi.
Hacı mәktәbin ilk müdir vәzifәsinә görkәmli maarifpәrvәr
ziyalımız Hәsәn bәy Zәrdabinin qızı Hәnifә xanım Mәlikovanı
tәyin etdi. Bakı müsәlman qız mәktәbinin şagirdlәri üçün Dağıstan
qızlarının geyimi rәsmi libas kimi qәbul edilmişdi. İlk olaraq dörd
illik tәdris müddәti seçilsә dә, iki ildәn sonra mәktәb bes illik müd
dәtә keçmәyә başladı. Bir neçә ildәn sonra mәktәbdә tәdris ilinin
sayı artırılaraq altı, daha sonra seminariyaya çevrildi. Hacı banka
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yüz min manat beş faizlә qızıl pul verib mәktәbi seminariyaya çe
virtdirmişdi.
Şәrq saysızhesabsız milyonçuları ilә mәşhur olub. Onların
әksәriyyәti kübar, әsillinәsilli ailәlәrdәn çıxmış insanlar olmuşdu.
Onlar bu sәrmayә vә sәrvәti irsi olaraq, öz atababalarından
almışdılar. Hacı isә uşaqlıqdan fәhlәliklә, min bir әziyyәtә qatılaş
maqla әldә etmişdi. Hacı böyük şәxsiyyәt idi, onda әmәyә olan
düzgün münasibәtlә ağıl vә zәka da birlәşmişdi. Şәxsi lәyaqәti ilә
Hacı hamının nәzәrindә yüksәlmişdi. Hacını nәinki Rusiyada
hәmçinin dünyanın әksәr ölkәlәrindә çox gözәl tanıyırdılar. Onu
tanıyanlar birinci növbәdә onun milyonları barәdә deyil, insan
pәrvәrlik vә maarifpәrvәrliyi, xalqa әl tutması haqqında ağız do
lusu söhbәt açırdılar. Tağıyev insan şәxsiyyәtinә vә insan
lәyaqәtinә hәmişә ehtiramla yanaşmışdır. İnsan qüruru, insan mәn
liyi ondan ötrü nәcib bir keyfiyyәtdi. Tağıyev şәxsiyyәtinin böyük
lüyü ondan ibarәt idi ki, o, xalqın ehtiyacını öz şәxsi mәnafe vә
qazancından qatqat yüksәk tutmuşdu. Camaatın xeyrinә olan tәd
birlәrdәn Tağıyev yaxasını heç zaman kәnara çәkmәmişdi. Şәhәrin
vә camaatın ehtiyacını tәmin etmәk mәqsәdilә o bәzәn rәsmi
hökumәt orqanlarının vә dumanın qәrarını gözlәmәdәn şәxsәn özü
işә girişәrdi.
Hacı Zeynalabdin Tağıyev bütün Rusiyada birinci növbәdә öz
mesenatlığı vә maarifpәrvәrliyi ilә tanınmışıdr. 1905ci ildәn sonra
ölkәdә mәdәnimaarif işlәri canlanmağa başladı. Ölkәnin hәr
yerindә xeyriyyә mәqsәdi ilә bir sıra cәmiyyәtlәr yarandı. Qәzet
vә jurnallar çap edilmәyә başlandı. Bu cәmiyyәtlәrin yaradılması,
qәzet vә jurnalların çap edilmәsi birinci növbәdә Tağıyevin adı ilә
bağlıdır. Xeyriyyә mәqsәdilә yaradılan cәmiyyәtlәr ya Tağıyevin
şәxsi iştirakı vә vәsaiti ilә, ya da onun yaxından kömәyi ilә
yaradılmışdı. İlk xeyriyyә cәmiyyәti 1905ci ildә yaranmış
“Müsәlman Xeyriyyә Cәmiyyәti” idi. Bundan başqa “Nәşr vә
maarif”, “Nicat” cәmiyyәtlәrinin yaranmasında da Hacının yaxın
dan kömәyi olmuşdur.
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Hacı Zeynalabdin iki dәfә evlәnmişdi. Birinci arvadı öz әmisi
qızı Zeynәb xanım idi. Zeynәb xanımdan onun iki oğlu, bir qızı
olmuşdu. Oğlanları: İsmayıl, Sadıq vә qızı Xanım. İkinci arvadı
mәşhur Generalleytenant Balakişi Ərәblinskinin qızı Sona xanım
idi. Ərәblinski әslәn Zaqatalanın Tala kәndindәndir. General
mayor İsmayıl bәy Qutqaşınlı vә Generalmayor Cәfәrqulu ağa
Bakıxanovla yaxın dost vә döyüş yoldaşı olmuşdu.
Azәrbaycanda sovet hökumәti qurulduqdan sonra bütün ölkә
miqyasında bәylik institutuna qarşı çox ciddi mübarizә başladı. El
içәrisindә adsan qazanmış vә adları yüksәk hörmәt vә ehtiramla
sәslәnәn mәşhur bәylәrә qarşı ciddi tәzyiqlәr başladı. Onların
bәzilәri ölkәni tәrk edib xaricә getmәli oldular. Hacı yeganә mily
oncu idiki vәtәndә ölmәyi hәr şeydәn üstün tuturdu. Ona görә dә
o ömrünün son gününәdәk Mәrdәkandakı bağında yaşadı.
Nәhayәt, 1924cü il sentyabrın 1dә, axşam sәkkizin yarısında, 86
yaşında vәfat etmiş vә sentyabrın 4dә dәfn edilmişdi. O, xalqımıza
misilsiz xidmәtlәr göstәrmiş, gәlib –getmiş әn mәşhur milyonçu
idi.
İstifadә edilmiş әdәbiyyat:
1. Manaf Süleymanov. Eşitdiklәrim, Oxudullarım, Gördük
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2. Mahmud İsmayıl, Marat İbrahimov., El atası, Bakı, Azәr
baycan Dövlәt Nәşriyyatı, 1994, 119 s.
3. Qılman İlkin. Bakı vә bakılılar, Bakı, Nurlar nәşriyyatı,
382 s.
4. Hacı Zeynalabdin Tağıyev, Bakı, Azәrbaycan Nәşriyyatı,
1993, 144 s.
5. Nәriman Nәrimanov. Hacı Zeynalabdin Tağıyevin 50 illiyi
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Milli kimlik vә dinin vәhdәti:
Sovet dövründәki tәzahürlәri
Mehriban Qasımova*
Qәrb dünyası üçün xüsusilә son illәrdә İslam dininin maraq
doğurması sosioloji baxımdan tәdqiq edilmәsi ilә birlikdә,
müstәqil yeni Türk Cümhuriyyәtlәrini dә araşdırma layi
hәlәrindә 70 illik dini vә milli tәziq prosesindәn sonra İslamın
yenidәn canlanması vә buradakı faktorlar da diqqәt çәkmişdir.
Əslindә dini duyğuların yenidәn canlanma sı ictimai reallıq
olduğu qәdәr, Sovet hakimiyyәti dövründә dә dinin varlığını
davam etdirmәsi xarici tәdqiqatçılar kimi, sovet hakimiyyәti
idarәçilәrinin dә qәbul etdiyi sosialmәdәni reallıq idi. Dini
duyğuların milli kimliklәrdә mövcudluğu isә danılmaz bir fakt
olaraq qalır.
Dini – simvollar sistemi kimi әlә alan amerikalı antropoloq
Giirtz bildirmişdir ki, bu simvollar sistemi insanlarda tәsirli vә
uzun müddәt davam edәn ruh hallarının vә motivlәrinin for
malaşmasında böyük rol oynayır. Belә ki, bu ruh halları vә mo
tivlәr yeganә hәqiqәt olaraq görünür (1, 90). Entoni Ualles kimi
antropoloqlar isә dinin tәbiәtüstü varlıqlar, qüdrәtlәr vә
qüvvәtlәrlә әlaqәli inanc vә ayinlәr olduğunu bildirmiş, dini
inancların dualar, ilahilәr, miflәr, nağıllar, normalar vә әxlaqa aid
әmrlәr olaraq şifahi tәzahürlәrini dә diqqәtә almışdırlar (2, 466).
* Bakı Dövlәt Universitetinin İlahiyyat fakültәsinin müәllimi,
ilahiyyat üzrә fәlsәfә doktoru
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Ualles miflәrlә rasionallaşdırılmış rituallar toplusunu (mәrasim
lәri) dinin әsas fenomeni vә ya davranış halındakı din olaraq ad
landırmışdır (3, 410). Cәmiyyәtin dini mәrasimlәri isә
bütünlükdә onun mәdәni irsini dә formalaşdırır. Bu baxımdan
dini kimliklәr, milli kimliklәrdә öz әksini tapır.
Son әsrdә “kimlik” mәfhumu istiqamәtindә “etnik kimlik”
vә “milli kimlik” mövzusu sosialpsixoloji vә әn çox da sosioloji
perspektivdә müzakirә edilmişdir. Biz dә “milli kimlik” vә “din”
faktını müzakirә edәcәyimiz üçün ilk әvvәl terminoloji baxım
dan “milli kimlik” vә “din” mәfhumunu әlә alıb, sosioloji
baxımdan әlaqәlәndirmәyә çalışacağıq.
1. Milli kimlik vә din
a. Sosioloji baxımdan kimlik məfhumu
Kimlik (identity) mәfhumu XX әsrin әn mübahisәli prob
lemlәrindәn biri olmuşdur. Kimlik mәfhumu, geniş mәnada, in
sanın mәnliyinә, özözü haqqındakı hisslәrinә vә fikirlәrinә
işarәt edilәrәk istifadә edilir. Bәzi hallarda kimliyimiz, içindә
var olduğumuz vә zaman keçdikcә özәllәşdirdiyimiz, sosial
laşma prosesindә formalaşmış sosial rollarla meydana gәlir (4,
405). Kimliyi izah etdiyimizdә, eyni zamanda aidiyyәt vә mәn
subiyyәt hissi, eyni davranışların göstәrilmәsi dә nәzәrdә tutul
malıdır. Bu sәbәblә kimliyi ifadә edәn aidiyyәt hissindә
mәdәniyyәtin dә verdiği mәnәvi әlaqә mühüm bir xüsusiyyәtdir.
Eyni zamanda insanın tәlim vә tәrbiyәsi, sosial münasibәtlәri dә
әsas alınmalıdır (5, 13). Əsas etibarilә kimlik, insanın
özünәmәxsus bir xüsusiyyәtidir (6, 79). Kimliğin izahında
şәxsiyyәt, sosial xarakter vә sosial kimlik mәfhumları diqqәtә
alınır. Şәxsiyyәti  insanın daxili vә xarici mühiti ilә olan mü
nasibәt şәkli tәrzindә izah edildiyi kimi eyni zamanda fәrdin
hәyata baxış tәrzini formalaşdıran vә tәmәl maraq, hәyәcan,
bacarıq vә istedadı ifadә etdiyi kimi, elәcә dә, hisslәrini әhatә
edәn, müәyyәn dәrәcәdә tәkrәrlanan davranış şәkillәri ilә bir
likdә, insanın әtrafındakılarla olan münasibәtini müәyyәn
378

lәşdirәn, onu digәrlәrindәn fәrqlәndirәn xarakteristik davranış,
adәt, müdafiә mexanizmaları vә davranış şәkillәrinin bütünü
kimi dә qiymәtlәndirilә bilәrik (7, 78).
Ətrafdan alınan dәyәrlәr insanın şәxsiyyәtini qismәn dә olsa
formalaşdırır. Buna görә xarakter mәfhumu şәxsiyyәt ilә
әlaqәlәndirilir. Lakin şәxsiyyәt, xarakteri dә әhatә edәn daha
geniş bir mәfhumdur. Xarakteri şәxsiyyәtdәn fәrqlәndirәn әn
әsas amil, xarakterin daha çox әxlaqi xüsusiyyәtlәr üçün istifadә
edilmәsidir (8, 41). Sosial xarakter, insanın ilk yaşlarından
etibarәn sosiallaşma prosesindә bәzi dәyәrlәrin mәnimsәnmәsi
ilә formalaşır. Ümumiyyәtlә xarakter әxlaqla әlaqәli olduğu
üçün, sosiallaşma prosesindә mәnimsәnәn әxlaqi dәyәrlәr fәrdin
xarakterini formalaşdırır.
Sosial kimlik din, milliyyәt, sinif, cinsiyyәt kimi sosial
kateqoriyalardakı xüsusiyyәtlәri әhatә edir. Kimliyin “sosial”
olması, fәrdin, özü barәsindә vermiş olduğu suallara, әtraf mühit
çәrçivәsindә cavab axtarması ilә әlaqәlidir. Fәrdin mәnsub
olduğu sosial qrupun xüsusiyyәtlәri ilә ifadә edilmәsi, sosial
kimliklә yaxından әlaqәlidir. Sosial kimlik, mәnsub olduğu
mәdәniyyәtin fәrddә müәyyәnlәşmәsi vә konkret hal almasıdır.
Çünki kimlik, müәyyәn bir mәdәniyyәtlә әlaqәlidir.
Nәticә etibarilә kimliyin meydana çıxmasında fәrdin
yaşadığı cәmiyyәt vә o cәmiyyәti dәrk etmәsi, hissetmәsi çox
mühüm olması ilә birlikdә, ona tәsir edәn bir çox digәr faktorlar
da vardır. Fәrdin şәxsiyyәtini, kimliyini meydana gәtirәn bu fak
torlardan bәzilәrini izah edәk. Onları aşağıdakı kimi ifadә etmәk
olar:
 Dil, sosial bir fenomen olduğuna görә, sosial inkişaf
prosesindә meydana çıxar vә prosesin ayrılmaz bir hissәsinә
çevrilir (9, 111). Fәrdin şәxsiyyәtini vә yaşadığı cәmiyyәtin
mәdәniyyәtini әks etdirәn dil, eyni zamanda şәxsiyyәt vә
mәdәniyyәtin formalaşmasında da mühüm rol oynayır (10,
29). Bir xalqın dili mәdәniyyәt tәrәfindәn tәyin edilir vә ya
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dil o mәdәniyyәti әks etdirir; digәr tәrәfdәn dil, nә şәkildә
meydana gәlirsә gәlsin, mәdәniyyәti tәyin edәr vә ona şәkil
verәr (10, 31). Ümumiyyәtlә mәdәni dәyәrlәr birlәşdirici
funksiyaya sahib olan milli ünsürlәr olduğu üçün milli ruhu
da әks etdirirlәr.
 Din, bir “hәyat tәrzi” ortaya qoyduğuna görә, doğuşdan
ölümә qәdәr insanın bütün hәyatını әhatә etmәk mahiyyәt
inә dә sahibdir. Din, doğuşdan başlayan tәbriyә, ailә şәkli,
ailә daxili münasibәtlәr vә fәrdin digәr insanlarla olan mü
nasibәtlәri vә s. ictimai münasibәtlәr vә hadisәlәr haqqında
geniş şәkildә malumat verәrәk qaydalar qoyar. Belәliklә dә
hәyat tәrzini formalaşdırmağa çalışan insan, dinin fәrdә tәk
lif etdiyi hәyat tәrzindәn istifadә edir. Müasir sosioloqlardan
olan Mol dini, müәyyәn mәnada kimliyi müqәddәslәşdirәn
bir faktor olaraq әlә almışdır. Mola görә kimlik, bu diyalek
tik qarşılaşdırmada, bütünlәşmә ilә әlaqәli bir mәfhumdur
vә müqәddәslәşmә ilә reallıq qazana bilmişdir. Mol müqәd
dәslәşdirmәni, bir mәna sistemi olan kimliyi meydana
gәtirәn, qoruyan vә ehtiyac hiss edildiyindә fәrqlilişmәni
yeni kimlik mәnasında qanunlaşdıran bir proses kimi gәbul
edir (11, 14).
Eyni dinә mәnsub olan millәtlәrin din düşüncәsi, millәtlәrin
mәdәniyyәt müxtәlifliyinә görә, fәrqli ola bilәr. Mәsәlәn
biz bu fikrin nümunәsini İslam dininin fәrqli
mәdәniyyәtlәrdәki fәrqli tәzahürlәrindә görә bilәrik. Ərәb
cәmiyyәtindәki İslam düşüncәsi ilә Türk dünyasındakı
İslam düşüncәsi bunun әn bariz nümunәsidir. Nәticә etibar
ilә mәdәniyyәt dini inancın praktikasında tәsir edici gücә
malikdir.
 Mәdәniyyәt mәfhumu, sosiologiyada әn әsas mәfhum
lardan biridir. Lüğәtlәrdәki mәnasına görә mәdәniyyәt,
bәşәriyyәtin başlandığı gündәn etibarәn bu günә qәdәr in
sanlar tәrәfindәn meydana gәtirilmiş hәr nә varsa; bir fәrd
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vә ya cәmiyyәtin hәyat tәrzini şәkillәndirәn örfadәt, әnәnә,
davranış vә inanclar toplusu olaraq tәrif edilmişdir (12, 68).
Bәzi mütәfәkkirlәr mәdәniyyәti maddi vә mәnәvi olmaqla
iki hissәyә ayırmışdır. Maddi olan mәdәniyyәt, mәnәvi olan
isә sivilizasiya olaraq adlandırılmış, mәdәniyyәtin (culture)
milli, sivilizasiyanın (civilization) isә millәtlәrarası olduğu
qeyd edilmişdir. Bu düşüncәyә görә mәdәniyyәt sadәcә bir
millәtin din, әxlaq, hüquq, ağıl, estetika, dil, iqtisadi vә
gündәlik hәyatlarının ahәngli bir bütününü tәşkil edir. Siv
ilizasiya isә, eyni inkişaf dәrәcәsindә olan bir çox millәtin
ictimai hәyatlarının müştәrәk bir bütünüdür. Ancaq müasir
dövrdә bәzi sosioloqlara görә mәdәniyyәt dә, sivilizasiya
da eyni fakta işarәt edir.
Dil, din, mәdәniyyәt faktorlarından başqa tәhsil, ailә, adәt
әnәnә, iqtisadiyyat, etniklik vs faktorlar da vardır ki, kimlik
mәfhumu ilә yaxından әlaqәlidirlәr (7, 7796).
b. Milli kimliyin formalaşmasında dinin rolu
Bütün dinlәrin psixoloji vә sosioloji funksiyaları vardır. Bu
funksiyaları ilә dinlәr әslindә cәmiyyәtlәrin çәtin, daha doğrusu
keçid dövrlәrindә ictimai vә digәr problemlәrin hәllindә
kömәkçi tәsir göstәrә bilirlәr. Yәni insanlarda nәyin doğru, nәyin
yanlış olduğu şüurunu formalaşdırıb, düzgün istiqamәti
seçmәlәrini tәmin edirlәr. İnsan ilә uca varlıq arasında әlaqә
quran dindәn, cәmiyyәtә xas olan әnәnәlәrin öyrәnilmәsindә va
sitә olaraq istifadә edilir vә әn әsası din özü dә ictimai hәm
rәyliyin tәminindә xüsusi rol oynayır.
Milli kimliklәrin formalaşmasında dini reformları diqqәtә
alan E.Smitә görә milli düşüncәlәrdә dini refomrların daimi
tәsiri vardır (13, 6364). Bu baxımdan da millәt faktorunun әn
әsas ünsürlәrindәn biri dә o millәtin mәnsub olduğu dini inanc
vә düşüncәdir. Millilik özündә dini kimliyi dә әksetdirir. Digәr
tәrәfdәn burada millәt vә ümmәt mәfhumları da ortaya çıxır.
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Millәt, milli düşüncә vә ya milli kimlik istәr istәmәz mil
liyyәtçilik fikrini dә ortaya qoyur. Lakin bizi maraqlandıran tәrәf
isә, milliyyәtçilik ilә İslam arasındakı münasibәtdir. Müasir
dövrdә fәrqli mәnalar kәsb edәn vә mәdәniyyәt milliyyәtçılıyı
olaraq bilinәn sosial, psixoloji, ideoloji, siyasi vә hәtta dini is
tiqamәtin, irqçilikdәn fәrqli olduğu aydın mәsәlәdir. Digәr
tәrәfdәn milliyyәtçiliyi irqçilik olaraq görәn ideologiyalar da ol
muşdur, lakin bu ideologiyalar artıq tarix sәhnәlәrindә qalmışdır.
Müasir dövrdә milliyyәtçilik, öz varlıq vә birliyini, mәdәniyyәtә
aid şәxsiyyәtini qoruyub, davam etdirmә istiqamәtidir. Sosioloji
perspektivdәn mәsәlәni әlә alıb tәhqiq etdiyimiz zaman, irqçilik
ilә milliyyәtçiliyi üç әsas mәsәlәdә fәrqlәndirmәk olar:
1. Millәt mәfhumu mәdәniyyәt vә din kimi ünsürlәri әhatә
edir. Varlığını bu ünsürlәrlә davam etdirir.
2. Milliyyәt istiqamәtindә digәr millәtlәrә bәrabәr hәyat
haqqı tanınır. Əgәr belә bir haqq olmasa milliyyәtçiliyә,
irqçilik demәk olar. Burada üstünlük düşüncәsi daha fәrqli
sahәlәrә istiqamәtlәnmişdir.
3. Mәdәniyyәt şәxsiyyәtçiliyi tәmayülündә despotizm
(tahakküm) vә zülm yoxdur. İnkişaf vә yayılma isә sadәcә
özündә var olan üstün dәyәrlәr, mәsәlәn İslam kimi univer
sal bir sistem sayәsindә mümkün olar.
İslam kimlik fәrqliliyini ortadan qaldırmaq istәmәmişdir.
Dindәn kәnar mәdәniyyәt müxtәlifliyi vә kimlik fәrqliliklәri
onun üçün әhәmiyyәt kәsb etmәmiş, lakin iman vә inanc
fәrqliliklәrini isә İslama görә uyğunlaşdırmaq prinsipini hәr
zaman qorumuş vә İslamın imaninanc sisteminә tәrs düşәn
fikirlәri kәnarlaşdırmış vә ya tәrbiyә etmişdir. Şәxsiyyәtkim
likiman arasında әgәr müsbәt әlaqә varsa, İslamın buna
әhәmiyyәt verdiyini qәbul etmәk lazımdır. Bu mövzuda çox
sayda tarixi nümulәr vardır ki, bunlardan biri dә bir tarixçi
sәyyahın XIX әsrin ortalarında Osmanlı dövlәtinin sosialdini
hәyatını tәhlil edәrkәn bildirdiyi fikirlәrdir. Belә ki, müxtәlif
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millәtlәrdәn, dinlәrdәn olan insanların İslam dövlәtinin hi
mayәsindә bәrabәr şәkildә yaşaya bilmәlәri (14, 159160),
müsәlman mәdәniyyәtlәrin kimlik mәsәlәlәrinә müsbәt müna
sibәtini açıq şәkildә göstәrir.
2. Azәrbaycanda Sovet dövründә milli kimlik vә din
münasibәti
a. Sovet hakimiyyətinə qədərki dövrdə milli düşüncə və din
Azәrbaycan coğrafisiyasi әhәmiyyәtә sahib yeraltı vә
yerüstü zәngiliklәri ilә hәr zaman diqqәtçәkici bir әrazi olduğu
üçün davamlı hakimiyyәt mücadilәlәrinә sәhnә olmuşdur. Buna
görә dә tarixin fәrqli dövrlәrindә yunanlar, makedoniyalılar,
әmәvilәr, sәlcuqlar, ilhanlılar, sәfәvilәr, osmanlılar vә ruslar bu
torpaqları hakimiyyәti altına almışdırlar. Bunun nәticәsindә isә
Azәrbaycan coğrafiyası bir çox mәdәniyyәt vә düşüncә sistemlәri
ilә tanış olmuşdur. Eyni zamanda bu mәdәniyyәt vә düşüncә sis
temlәri ilә birlikdә Azәrbaycanda bir çox din vә mәzhәb dә tәza
hür etmişdir. Mәsәlәn Azәrbaycanda Atәşpәrәstlik, Zәrdüştlük,
Bütpәrәstlik, Maniheizm, Şamanizm, Yәhudilik, Xristianlıq vә
İslam kimi dinlәrdәn başqa Babәk tәlimi, İsmailik, Hürufilik, Ba
bilik (15, 40) kimi cәrәyanlar da yaşamışdır. Eyni zamanda
Sührәverdiyyә, Mücәddidiyyә, Xәlvәtiyyә, Rövşәniyyә,
Sәfәviyyә kimi tәriqәtlәrin dә ölkәnin sosialmәdәni hәyatında
yer aldığı bilinir (15, 86).
Azәrbaycan coğrafiyası İslam dini ilә çox qәdim dövrdәn
tanış olmuş, Şamaxıdakı VII әsrә aid әrәb memari üslubu ilә tik
ilmiş mәscid bu gün dә tarixә şahidlik edir. Eyni zamanda qeyd
etmәk lazımdır ki, İslam dininin Azәrbaycana gәldiyi dövrdә
Azәrbaycanın hәm cәnub, hәm dә şimal bölgәsindә bir çox
şәhәrlәrin vә yaşayış mәrkәzlәrinin olması (16, 80125), bölgә
xalqının oturaq mәdәniyyәtә İslam dini ilә birlikdә keçmәdiyini,
İslamdan әvvәl dә burada köklü İran mәdәniyyәtinin bir hissәsi
mahiyyәtindә oturaq mәdәniyyәtin var olduğunu göstәrir. Lakin
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İslam mәdәniyyәtinin canlanması ilә bu şәhәrlәr vә yaşayış
mәrkәzlәri daha da inkişaf etmiş vә әhәmiyyәtli mәdәniyyәt
mәrkәzlәri ilә әvәz edilmişdirlәr.
XVIII әsrin ortalarında Azәrbaycanda bir sıra müstәqil kiçik
dövlәtlәr – Xanlıqlar meydana gәldi. Bütün xanlıqlarda mülki,
rәsmi vә mәhkәmә işlәri şәriәt vә yerli hüquqa görә nizamlan
mış (17, 12) olduğu üçün xanlıqlararası әlaqәlәrdә fәrqlilik
mövcud deyildi. Xanlıqlarda tәmәl dini ünsür İslam olsa da,
xristianlar vә az sayda yәhudilәr dә olduğu üçün, onlara da әhli
kitab münasibәti göstәrilmiş, onların öz dini inanclarını yaşa
malarına sәrbәstlik verilmişdir (18, 6175). Xanlıqlar dövründә
ali dini tәhsil almaq istәyәn şiә din xadimlәri әn mötәbәr yer
saydıqları İraq vә İrandakı elmi mәrkәzlәrә, sünni din xadimlәri
isә Osmanlı mәdrәsәlәrinә, xüsusilә İstanbul vә Şamdakı mә
drәsәlәr gedirdilәr. Bu isә Azәrbaycan müsәlman xalqının İran
vә Osmanlı ilә dinimәdәni hәtta siyasi әlaqәlәrinin davamlı
olaraq canlı qalmasına tәsir göstәrirdi.
Xanlıqlar dövründә mәzhәblәrarası әlaqәlәr müsbәt is
tiqamәtdә inkişaf etmiş, bәzi xırda ixtilaflar xaric (18, 74),
böyük sәviyyәdә vә uzun müddәtli hәr hansı sünnişiә toqquş
ması tarixi mәnbәlәrdә yer almamış, әksinә bu dövrdә şiә vә
sünni mәzhәblәrini birlәşdirmәk mәqsәdi ilә bir sıra kitablar
qәlәmә alınmış (19, 250), fәrqli mәzhәblәrә mәnsub xanlıqlar
arasında müttәfiqliklәr vә qohumluq әlaqәlәri qurulmuşdur (20,
526537).
Rusiyanın XIX әsrin başlarında Azәrbaycana işğal
hәrәkәtlәri nәticәsindә bölgә Çarlıq Rusiyasının müstәmlәkәsi
halına gәlmәsi, onun siyasi, fikri, ictimai vә dini hәyatında tәsirli
faktora çevrildi. Buna görә dә, bir çox tәdqiqatçılar Azәrbay
canın müasir sosialmәdәni vә sosialdini quruluşunu şәrh
edәrkәn, әsasәn Çarlıq Rusiyası vә Sovet hakimiyyәti dövrlәrini
tәhlil edib, izah etmәyә çalışırlar. XIX әsrin birinci hissәsindә
meydana gәlәn әn mühüm milli hadisәlәr, bәzi tәdqiqatçılara
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görә Azәrbaycanın milli dirçәliş әsri olaraq bilinir. Azәrbay
canda milli dirçәliş vә birliyin formalaşıb, güclәnmәmәsi üçün
hәr tәdbiri alan Rusiya mәzhәb fәrqliliyini qüvvәtlәndirmәk
üçün şiәlәrә üçün “Şeyxulİslamlıq”, sünnilәr üçün dә “Müfti
lik” adı altında iki fәrqli qurum yaratdılar (21, 18).
Çarlıq Rusiyasının tәmәl siyasәti, digәr Türk
cәmiyyәtlәrindә olduğu kimi, Azәrbaycanda da assimilyasiya
(әritmә) siyasәti olduğu üçün milli dirçәlişin vә birliyin qarşısını
alacaq tәdbirlәr diqqәtә alınmış, xüsusilә mәzhәb ixtilafları
qızışdırılmışdır. Bu dövrdә әsasәn köç siyasәti isә Xristian
laşdırma siyasәtinә xidmәt edirdi. Bu siyasәtә görә Türkiyә vә
İrandan xüsusilә ermәnilәr bir sıra Türk cәmiyyәtlәrindә olduğu
kimi Azәrbaycanın da müxtәlif bölgәlәrinә yerlәşdirilmişdir (15,
93). Çarlıq Rusiyası dövründә Azәrbaycanda dinә, dini tәhsilә,
dini qurumlara vә müsәlman camaata tәziqlәr, müdaxilәlәr,
maneәlәr vә mәhdudiyyәtlәr qoyulmasına baxmayaraq, bir çox
tәdqiqatçılara görә Azәrbaycanda İslami düşüncә әnәnәsi
olduqca yuxarı sәviyyәdә davam etmişdir (22, 132). Nәticә
etibarilә, Çarlıq Rusiyası dövründә Azәrbaycanın millimәnәvi
dәyәrlәri bütün tәziqlәrә baxmayaraq әnәnәvi şәkildә qorun
mağa çalışılmış, dini vә milli kimliklәrin qorunması üçün müx
tәlif sәylәr nümayiş etdirilmişdir.
b. Sovet hakimiyyəti dövründə milli kimlik və dini
düşüncə
Dini duyğuların varlığını davam etdirmәsi vә ya yenidәn
ortaya çıxması xarici müşahidәçilәr qәdәr Sovet idarәçilәrinin
dә qәbul etdiyi sosialmәdәni reallıq olması, onların dinә qarşı
münasibәtlәrinә fәrqli zamanlarda fәrqli şәkildә tәsir etmişdir.
Müsәlman Türk dünyasına yayılan inqilabçı bolşevik rәh
bәrlәrin Rusiya müsәlmanlarına qarşı qatı sülhsevәr vә dözüm
lülük ifadә edәn sistem sәrgilәmәk mәcburiyyәtindә olduqlarını
bilmәlәri әn azından ilk zamanlarda “sosializmin” – “millidini”
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duyğulara yaxın olduğunu nümayiş etdirmәlәri lazım idi (23,
153). Leninin qısa müddәtli iqtidarından sonra bütün güclәrin
Stalinә keçmәsi ilә birlikdә, çarlıq hakimiyyәtinin başlatdığı
xristianlaşdırma siyasәti ruslaşdırma ilә әvәz edilәrәk qatı şәk
ildә davam etdirildi. “Torpaq” vә “dil” әsaslı “milliyyәtlәr
siyasәti” Stalin dövründә ortaya çıxdı (24, 101). Stalin dövründә
şimali vә cәnubi Azәrbaycan arasındakı dinimilli әlaqәlәri don
durma siyasәtindә “ümmәt” vә “millәt” mәfhumları әlә alınaraq,
sovet rejiminә tәhdid olacağı vә ya rejimә uyğun gәlmәyәn fikir
lәr adı altında davam etdirilmişdir (25, 7). Dinә qarşı aparılan
siyasәtdә ilk әvvәl dini tәhsil ocaqlarının bağlanması daha
labüddü. Dinsiz tәhsili müdafiә edәn bu sistemin ilk illәrdә
istәnilәn nәticәni ala bilmәmәsinin sәbәbi isә müfrәdatın dinsi
zlәşdirilmәsinә vә dәrslәrdә dindәn bәhs edilmәmәsinә baxma
yaraq müәllimlәrin dindar olması idi. Eyni zamanda şagirglәrin
vә tәlәbәlәrin ailәlәrinin vә әtraf mühitlәrinin dini düşüncәyә
sahib olması da bu siyasәti reallaşdırmağa imkan vermirdi. Belә
bir vәziyyәtdә sovet siyasәti ateist müәllimlәrin tәhsil ocaqlarına
cәlb edilmәsini uyğun gördü.
Sovet rәhbәrlәrinin Azәrbaycan türk millәtinin dünya İslam
cәmiyyәti ilә yaxınlaşması yerinә Azәrbaycan milli şüurunun
inkişaf etdirilmәsini doğru hesab etmәsi әslindә “ümmәt” şüu
rundakı birlik vә bәrabәrlik düşüncәsinin daha tәhlükәli ol
masından qaynaqlanırdı. Çünki siyasi, etnik vә dil әlaqәlәrinin
fәrqliliyini inkişaf etdirmәk, böl vә idarә et siyasәtinin tәmәl
prinsipi idi. Bu istiqamәtdә ilk addım әrәb әlifbasından latın әlif
basına keçmәklә atıldı. Nәticәdә İslam dini әdәbiyyatının sovet
müsәlmanları arasında yayılma imkanı ortadan qalxmış oldu
(26). Belә olduğu halda antidin, daha doğrusu antiİslam
tәbliğatı daha rahat bir şәkildә aparıla bildi.
Stalin siyasәtinin “millәtlәr fövqündә Sovet vәtәnsevәrliyi”
prinsipinә görә, xalqların milli әnәnәlәri vә bütün Sovet birliyi
vәtәndaşlarının ortaq mәnfәәtlәri diqqәtә alınıb, ölkәnin bütün
386

millәtlәri tәk vә qardaş ailәnin bağrında, bölünmәdәn qru
plaşdırılacaq (27, 51). Sovet vәtәnsevәrliyi siyasәtindә xalqların
milli hәssasiyyәti ilә birlikdә dini hәssasiyyәtindәn dә istifadә
edilmiş, insanların mücadilә ruhunu yüksәltmәk üçün milli
mәdәni aspektdә tәbliğatlar aparılmışdır. Lakin Sovet vәtәn
sevәrliyi siyasәti 1945ci il Böyük Vәtәn müharibәsinin sona
çatması ilә yenә dә rus milliyyәtçiliyi ilә әvәz edildi (28, 177
178). Bu dövrdә artıq milli mәdәniyyәtә qarşı aparılan tәnqidi
tәbliğat milli dastanları da hәdәf almışdı. Orta Asiya Türklәrinin
Moskvanın bu hәdәfini birmәnalı qarşılamayıb, etiraz etmәlәri
yerli aydınları “tәmizlәmә” siyasәtinә yol açdı. Stalinin
ölümündәn sonra öz milli dastanlarına tam mәnada vә Orta
Asiyalı türklәrdәn aylar әvvәl sahib çıxan ilk Türk dövlәti Azәr
baycan olmuşdu. Azәrbaycanlı aydınların Stalinin bu siyasәtinә
o zaman etiraz etmәmәlәrini Lemersiye Qelqeje Azәrbaycan
milliyyәtçiliyinin daxili xarakteristik faktoru olaraq ifadә etdiyi
şiә әnәnәsinin “tәqiyyә” prinsipi ilә izah etmişdir (29, 21). Lakin
şiәlikdәki “tәqiyyә” prinsipi tәdqiqatçılar tәrәfindәn Azәrbaycan
İslam ulәması ilә әlaqәlәndirilmiş olsa da, Sovet dövründә Azәr
baycanlı aydınların bu prinsipi tәtbiq etdiklәrini düşünmәk
doğru deyildir, çünki xüsusilә 50ci illәrdә Azәrbaycanlı aydın
lar milli şüura yaxın olsalar da, dini şüura o qәdәr dә yaxın dey
ildilәr. Cәmiyyәtin aydınlar sinifi vә rәsmi qurumun
nümayәndәlәrinin “tәqiyyә” prinsipini tәtbiq etdiklәri fikri bu
baxımdan әsassızdır.
Sovet hakimiyyәtindә dini bayramlarla birlikdә, dinlә
әlaqәsi olmayan bir sıra әnәnәlәrә dә dini rәng qataraq qadağan
edilmәsi nәticәsindә bәzi adәt vә әnәnәlәr zamanla mahiyyәtini
itirib, folklorik mәna kәsb etdilәr. Lakin 60cı illәrdә aparılan
bәzi sosioloji tәdqiqatlara görә Sovet iqtidarının “qalıntılar”
olaraq adlandırdığı ünsürlәr әslindә cәmiyyәti bütünlәşdirәn vә
birlәşdirәn davranışlar toplusudur. Buna görә dә әnәnәvi bayra
mlara qarşı aparılan mücadilәdә iki yoldan istifadә edilmişdir.
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Birincisi, Sovet bayramlarını daha tәmtәraqlı keçirmәk, ikincisi
isә, bu bayramları әnәnәvi bayramlara da istinad edib, onların
milli vә dini mәzmununu ortadan qaldırmaq vә Sovet düşüncәs
inә uyğun rәng vermәk (30, 7980). Bu mәnada mәsәlәn Orta
Asiya vә Qafqaz Türklәrinin milli vә dini bayramı olan Novruz
bayramını “bahar bayramı vә kәndçi bayramı” adı ilә qeyd
edilmәsi istәnilirdi. Dini vә milli bayramların yerinә Sovet
bayramları vә ya ad günlәri, ilk dәrs günü, mәzuniyyәt günü
kimi sosial fәaliyyәt şәklindә Sovet düşüncәsinә uyğun
mәrasimlәr tәrtib edilmiş, mövcud әnәnәlәr dәyişdirilmәyә
çalışılıb, Sovet mәdәniyyәtinә uyğunlaşdırılmışdır. Digәr
tәrәfdәn Azәrbaycanda xüsusilә Novruz bayramında yenә dә
dini motivlәri müşahidә etmәk mümkün idi. Belә ki, Novruz
bayramında qәbir ziyarәtlәri vә ya vәfat edәn yaxını üçün “qara
bayram” elan edәrәk, ehsah süfrәlәrinin verilmәsi, Qurani
Kәrim oxudulması әslindә milli vә dini dәyәrlәrin birbirini
tamamlaması kimi dә qiymәtlәndirilә bilәr.
Sovet hakimiyyәtinin antidin vә eyni zamanda antimilli
düşüncә siyasәti nәticәsindә milli vә mәnәvi dәyәrlәr öz
mahiyyәtini müәyyәn formada qoruyub saxlaya bilmişdir. Tәbii
ki bu dәyәrlәrin qorunduğu yerlәr әsasәn ailә, müqәddәs mәkan
lar, yas mәclislәri vә bәzi mәrasimlәrdir. Burada xüsusilә bәzi
mәrasimlәr vardır ki, antidin tәbliğatına vә elәcә dә dini
qadağalara baxmayaraq, gizli şәkildә qeyd edilmiş vә
cәmiyyәtin mәnәvi rahatlığı tәmin edilmәyә çalışılmışdır. Bu
mәrasimlәrdәn әn әsası isә mәhәrrәmlik mәrasimlәri idi. Belә
ki, Azәrbaycan müsәlmanlarının böyük әksәriyyәti şiә
mәzhәbinә mәnsub olduğu üçün Sovet hakimiyyәti dövründә
gizli şәkildә dә olsa mәhәrrәmlik mәrasimlәri qeyd edilirdi. Yeri
gәlmişkәn bu dövrdә dinin әsasәn mәrasimlәr halında yaşanması
sosial reallıq idi. Çünki müsәlman xalq dini tәcrübәlәrini mәhz
bu mәrasimlәrdә yaşayırdı. Bәzi xarici tәdqiqatçılara görә mәhz
bu mәhәrrәmlik mәrasimlәrinin tәsiri ilә Sovet hakimiyyәti
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dövründә şiә mәzhәbinә mәnsub olan Azәrbaycan türklәrindә
dini şüur sünni bölgәlәrә nisbәtәn daha yüksәk idi (31). Qeyd
etmәk lazımdır ki, milliyyәt faktoru da Azәrbaycanda dini
әnәnәnin davam etmәsindә tәsir edici rola sahib idi. Çünki xü
susilә xarici tәdqiqatçılara görә milliyyәtçilik o dövrdә sadәcә
siyasi bir vurğu olmayıb, millәtin tarixini, mәdәniyyәtini vә
kimliyini tәmsil edәrәk geniş mәnada müsbәt rol oynamışdır.
Belә olduğu halda Sovet dövründә müsәlmanların maddi vә
mәnәvi mәdәniyyәt mücadilәsi verәrәk dinlәrini mühafizә et
diklәrini söylәmәk olar (30, 93).
Sovet hakimiyyәti dövründә dini әnәnәnin ictimai hәyatda
bir çox ünsürlәri ilә bәrabәr әhәmiyyәtini vә yerini itirmәsi, ic
timai hәyatın sekulyarlaşması, cәmiyyәt içindә dini ünsürlәrә
aid olmayan bәzi simvolik ünsürlәrin meydana çıxmasına sәbәb
oldu. Başqalarından (the others) fәrqli olduğunu idrak edәn
kollektiv şüur, fәrqliliyi dini dәyәrlәrlә ifadә edә bilmәdiyi üçün
istәr istәmәz әnәnәvi dini, milli vә mәzhәbi motivlәrә, mәrasim
lәrә istiqamәtlәnmişdir. Lakin bu mәrasimlәr, ümumiyyәtlә
dinin mәdәni tәzahürlәri dini vә milli kimliyin canlı tutul
masında, müsәlman cәmiyyәtin qaynaşmasında, möminlәrin bir
lik vә bәrabәrliyindә müsbәt rol oynamışdır. Digәr tәrәfdәn dini
kimliyin milli kimliyә tәsiri vә millimәnәvi dәyәrlәrin
mәdәniyyәt ünsüründә bütünlәşmәsi Azәrbaycan müsәlman türk
cәmiyyәtinin Sovet hakimiyyәtinin qatı siyasәtinә baxmayaraq
öz kimliyini qorumasına imkan yaratmışdı.
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