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ÖN SÖZ

XX

əsr Azərbaycan Türk fəlsəfi və ictimai-siyasi fikir tarixini yazmağın asan olduğu qədər çətin tərəfləri də
kifayət qədərdir. Çünki Azərbaycan türkləri bir əsr ərzində siyasi
müstəqillik və siyasi ideologiyalar (islamçılıq, türkçülük, azərbaycançılıq, sosial-demokratizm, marksizm-leninizm, liberalizm və b.)
baxımından çox ziddiyyətli dövrünü yaşamış, əlifbasından tutmuş dilinin adına qədər ümummilli məsələlərdə çox ciddi dəyişikliklərlə
üzbəüz qalmışdır. Minillər boyu əsasən azad, hürr yaşamış Azərbaycan türklərinin bir qisminin (Quzey Azərbaycanın) çar Rusiyasının
işğalına məruz qalıb “müstəmləkə xalq” siyasətinin qurbanına çevrilməsi onun fəlsəfəsinə, tarixinə, mədəniyyətinə, dövlətçilik ənənələrinə böyük zərbə olmuşdur. Çar Rusiyası, Sovet Rusiyasının ideoloqları Quzey Azərbaycan türklərini, bütövlükdə Qafqaz türklərini
daim işğal altında tutmaq üçün onların yalnız torpaqlarını deyil, milli-mənəvi ruhunu da assimilyasiya etmə prosesinə başlamışdır. Bununla da, ən azı son iki əsrdə həmin imperiyanın ideoloqları Qafqaz
türkləri arasında “parçala və hökm sür!” siyasətinə uyğun olaraq Rusiya təfəkkürlü, rusdilli xalqlar formalaşdırmağa çalışmışlar.
Son iki əsrdə Çarlıq-Sovet ideoloqlarının rus təfəkkürlü, rusdilli
görmək istədiyi xalqlardan biri də Quzey Azərbaycan türkləri olmuşdur. Çünki Quzey Azərbaycan türkləri Qafqaz türkləri arasında xüsusi çəkiyə sahib olub Türkmənçay müqaviləsini (1828, 10 fevral) qətiyyən qəbul etməmiş, daima milli azadlıq davası aparmış və özünü
hazırda “İran” adlanan ölkədə (əslində Turan torpaqlarının mərkəzi
qismində) yaşayan Türk xalqlarından, özəlliklə Güney Azərbaycan
türklərindən heç bir zaman ayrı hesab etməmişlər. Məhz Quzey
Azərbaycan türklərinin bu təbii hiss və haqlarını yaxşı bildikləri üçün
də, imperiya ideoloqları işğal etdikləri Qafqazda türklərə və türklüyə
qarşı amansız bir savaş açmış, onları qeyri-türklər (Türk olmayanlarla) və qeyri-türklüklə (Türk dünyagörüşünə yad olanlarla) əvəz etməyə çalışmışdır. Şübhəsiz, onlar üçün bu yolda da əsas məqsəd, ilk
növbədə Türklüyü istər milliyyət, istərsə də mədəniyyət, dünyagörüş
anlamında vəhşilik, barbarlıq kimi qələmə vermək, islam dininin xurafat və mövhumatdan uzağa getməməsinə çalışmaq, bununla paralel
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olaraq xristianlaşdırma, ruslaşdırma təbliğatını gücləndirməklə Quzey Azərbaycan türklərinin milli şüurunda assimilyasiya prosesi
aparmaq olmuşdur. Çarlıq-Sovet ideoloqları türklük və islamlığı Qafqazda, o cümlədən Quzey Azərbaycanda (yeri gəlmişkən, burada
coğrafi anlamda nəzərdə tutduğumuz Quzey Azərbaycan indiki
Azərbaycan Respublikası ilə eyniləşdirilməməlidir. Əslində burada
nəzərdə tutulan Quzey Azərbaycan Dərbənddən Naxçıvana, ya da
İrəvana, Astaradan Tiflisə qədərki bir coğrafiyanı əhatə edir) təhrif
olunmuş şəkildə təqdim etməklə rus təfəkkürlü, rusdilli xalq yaratmaq niyyəti güdmüşdür.
Bu proses Çar Rusiyası dövründə başlamış və Sovet Rusiyası
dövründə isə davam etdirilmişdir. Belə ki, Çarlıq dövründə Quzey
Azərbaycan türklərini əvvəlcə “tatar” adlandırıb onun dilinin, ədəbiyyatının, tarixinin “yaranma”sının “qayğısı”na qalan rus ideoloqlar
“rus-tatar məktəbləri”ndə xeyli dərəcədə rusdilli ziyalı kütlənin formalaşmasına nail ola bilmişdir. 1 Artıq XIX əsrin ikinci yarısından
başlayaraq “Rus-tatar məktəbləri”nin, Çarlıq universitetlərinin məzunlarının xeyli bir qismi özünü və təmsil olunduğu cəmiyyətin gələcəyini “Böyük Rusiya”da görməyə başlamışdır. “Böyük Rusiya” mədəniyyətinin təsiri altında formalaşan rusdilli, rus təfəkkürlü ziyalılar
üçün nəinki Bayandırlılar, Səfəvilər, Əfşarlar dövründəki vahid dövlət bütünlüyü, eyni zamanda milli mənsubiyyət bütünlüyünün də
parçalanmasına çalışıldığı halda, Rusiyaya münasibətdə yaxınlıq
hissləri ortaya qoyulurdu. Məhz bu qeyri-təbii yaxınlıq hisslərinin
nəticəsi olmalı idi ki, XIX əsrin sonu, XX əsrin əvvəllərində çox az
da olsa, Azərbaycan türkləri və onun ziyalıları (M.Əzizbəyov,
S.M.Əfəndiyev, N.Nərimanov, Ə.Qarayev, R.Axundov və b.) arasında nə olursa olsun “Böyük Rusiya”dan ayrılmamaq düşüncəsi var
idi.2
Doğrudur, çar Rusiyası dövründə bu proses imperiyanı bürüyən
inqilablarla, onun dağılması ilə (1917) yarımçıq qaldı və Qafqaz
türkləri, o cümlədən Quzey Azərbaycan türkləri Qacarlarla Osmanlılara münasibətdə təbii milli-dini hisslərini əsasən saxlaya bilmişdilər.
1

Şeyxzamanlı N. Azərbaycan istiqlal mücadiləsi xatirələri.Bakı, “Azərbaycan” nəşr., 1997, s.27
Ələkbərov F.Q. Milli ideologiya probleminə tarixi-fəlsəfi baxış (I hissə). Bakı, “Təknur”,
2011, s.310-311
2
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Hər halda XIX əsrin sonu, XX əsrin əvvəllərində Quzey Azərbaycan
türklərinin, onun ziyalılarının çoxunun (Ə.Hüseynzadə, Ə.Ağaoğlu,
M.Ə.Rəsulzadə, H.Cavid, M.Hadi və b.) əsas fəaliyyət dairəsi və
dünyagörüşü Bakı, Gəncə, Tiflisdən sonra ya Tehran və Təbriz, ya
da İstanbulla bağlı olmuşdur. Cəmi iki ilə yaxın ömür sürən Azərbaycan Cümhuriyyəti də Türk milli dünyagörüşün məhsulu idi. Bu o
qədər təbii idi ki, M.Ə.Rəsulzadənin təbrincə desək, 1828-ci il işğalından sonra yenidən “istiqlalın dadı”nı görmüş Quzey Azərbaycan
türklərinin geri addım atmaq yolu yox idi.3 Əslində Sovet Rusiyasının 71 illik müstəmləkəçilik dövründə aparılan milli azadlıq hərəkatında, iki illik müstəqilliyin ayrıca dəyəri və yeri var idi.
Ancaq onu da unutmaq olmaz ki, Sovet Rusiyasının 71 illik
müstəmləkəçiliyi çar Rusiyasının müstəmləkəçiliyindən daha ağrılı
və sərt olmuşdu. Doğrudur, Sovet-Rus ideoloqları Quzey Azərbaycan türkləri ilə bağlı Çarlıq Rusiyasının yarımçıq qoymağa məcbur
olduğu rusdilli, rus təfəkkürlü xalq formalaşdırmaq siyasətini geniş
miqyasda bir qədər gec, yəni 27 aprel faciəsindən dərhal sonra deyil,
əsasən 1930-cu illərin ortalarından etibarən başladı. Buna səbəb də
aşağıda daha geniş şəkildə qeyd etdiyimiz kimi, marksist-leninçi Stalin prinsiplərinin tam formalaşmaması və nisbi müstəqilliyin fəlsəfə
sahəsində də hökm sürməsi idi. Əslində bu “nisbi müstəqillik” daha
çox marksizm-leninizmin təbliğində “sağ və sol opportunistlər”in olması, Sovet proletariatının mahiyyətinin tam dəqiqləşməməsi, milli
mədəniyyətlə sosialist-rus mədəniyyət arasındakı ziddiyyətlərin hələ
də qalması idi. Ona görə də, repressiyayaqədərki dövrdə (1920-1936)
“nisbi müstəqillik”dən istifadə edən fəlsəfəçilər də fəlsəfənin əsas
problemlərində, eyni zamanda sosial fəlsəfəyə (cəmiyyət, millət, şəxsiyyət, etnos və s.) aid məsələlərdə istər-istəməz fərqli mülahizələrlə
çıxış edirdilər. Repressiyayaqədərki dövrdə kosmopolitizmə yuvarlanma da, “köhnə” və “yeni” nəsil arasında gedən mübarizə də məhz
“nisbi müstəqillik” dövrünün məhsulları idi. Bizcə, Sovet Rusiyasında, o cümlədən Quzey Azərbaycanda az-çox fəlsəfi mülahizələrin
1920-1936-cı illər arasında ortaya çıxmasının kökünü də məhz “nisbi
müstəqillik”lə izah etmək olar. Ancaq repressiyanın sərtləşməsi və
3

Rəsulzadə M.Ə. Əsrimizin Siyavuşu, Çağdaş Azərbaycan ədəbiyyatı, Çağdaş Azərbaycan
tarixi. Bakı, Gənclik, 1990, s.188
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Stalin prinsiplərinin gerçəkləşməsi ilə bütün imperiyada, o cümlədən
Sovet Azərbaycanında da fəlsəfi ehkamlar qətiləşdi.
İlk dövrlərdə Quzey Azərbaycanda türklüyün üstünə əsaslı şəkildə gedə bilməyən Sovet Rusiyasının çox keçmədən Çarlıqdan da
sərt formada türksüzləşdirmə siyasətinə başlaması gözlənilən idi. Sovet-Rus ideoloqlarının türksüzləşdirmə siyasətinin əsasında minilliklər boyu Türk dünyagörüşünün daşıyıcısı olan, üstəlik əsas nüvədən
zorla ayrı yaşamağa məcbur edilən Qafqaz türklərinin, Quzey Azərbaycan türklərinin milli varlığının üstündən xətt çəkilib yeni rusdilli,
rus təfəkkürlü “xalq” yaratmaq idi.4 Guya, Çarlıq Rusiyasının işğalından sonra, xüsusilə də XIX əsrin ikinci yarısında formalaşan
“Azərbaycanlı” adlı “xalq” Türk dilində danışsa da Türk deyilmiş,
sadəcə “türkdilli” imiş, üstəlik bu “türkdilli xalq” yarı Qafqazdillidən, yarı İrandillidən ibarət olub 11-ci əsrdə Səlcuqların Orta Asiyadan Azərbaycana hərbi yürüşləri nəticəsində zorla türkləşiblərmiş!
Sovet-Rus ideoloqları onu da iddia edirdilər ki, Cümhuriyyətə qədər
və Cümhuriyyət dövründə türklükdən və islamlıqdan yazanlar da, ya
siyasi cəhətdən zəif olanlar, ya da Türkiyənin casusları, agentləri rolunda çıxış edənlər imişlər.
Bütün bunlarla yanaşı rusdilli, rus təfəkkürlü görmək istədikləri
xalqın tarixinin, ədəbiyyatının, fəlsəfəsinin yazılması da lazım idi ki,
o zaman mümkün olduğu qədər onu Türk kimliyindən, Türk dünyagörüşündən uzaq tutmağa çalışan Sovet-Rus ideoloqları ağılasığmaz,
reallığa qətiyyən uyğun gəlməyən mülahizələri, uydurmaları həmin
sahələrə aid kitablarda gerçəklik kimi qələmə vermişlər. Məsələn,
Sovetlər Birliyi dövründə yazılmış üç cildlik “Azərbaycan tarixi”ndə
Babək, Şah İsmayıl, Füzuli, Nəsiminin milli kimlikləri “azərbaycanlı”, dilləri “azərbaycan dili” kimi təqdim olunur, eyni zamanda I Şah
Abbas Səfəvi, Nadir şah Əfşar, Ağa Məhəmməd şah Qacar “iranlı”
adlandırılıb düşmən elan edilir, Cümhuriyyətin qurucusu, dövlət başçısı Rəsulzadəyə və digər liderlərə hər cürə böhtanlar atılırdı.5
Burda əsas məqsəd Quzey Azərbaycan xalqında, onun ictimaifəlsəfi fikrində türklük şüurunu tamamilə sıradan çıxarıb, onun yerinə Sovet Rusiyası imperiyasının maraqlarına tamamilə cavab verən
4
5

Azərbaycan tarixi. Yeddi cilddə. IV cild (XIX əsr). Bakı, “Elm”, 2007, s.331-332
Azərbaycan tarixi. Üç cilddə. 3-cü cild. Bakı, “Elm”, 1973

8

Azərbaycan Türk fəlsəfi və ictimai fikir tarixi (XIX-XX əsrlər). II hissə

rusdilli, rus təfəkkürlü bir xalq formalaşdırmaq idi. Bu baxımdan Sovet-Rus ideoloqları Cümhuriyyət liderlərinin, xüsusilə də onun qurucusu M.Ə.Rəsulzadənin yeni Türk dövlətinə verdiyi “Azərbaycan”
adını tamamilə fərqli bir qəlibə salıb bir tərəfdən Türk dünyagörüşündən, Türk kimliyindən (Türk xalqlarından) ayrırır, digər tərəfdən
isə onu Rusiyaya daha yaxınlaşdırıb daimi bir vasallıq, müstəmləkəçilik halına gətirməyə çalışırdılar. Bunun üçün də yalnız Türk təfəkkürlü, Türk kimlikli insanları repressiya etməklə, ya da ölkədən didərgin salmağa nail olmaqla kifayətlənmir, eyni zamanda rusdilli orta məktəblərin (ali məktəblərdə də eynilə), ya da bölmələrin sayını
sürətlə çoxaldır, rus təfəkkürlü ziyalılara qayğı göstərirdilər. SovetRus ideoloqları elə bir şərait yaradırdılar ki, Quzey Azərbaycan xalqının, onun qabaqcıl insanlarının dünyagörüşü ancaq rus siyasəti, rus
mədəniyyəti ilə bağlı olsun, özlərini ruslara daima borclu hiss etsinlər.
Bu məqsədlə də xüsusilə Əfşarlar, Qacarlar “iranlı”, “persia” adı
altında düşmən hesab olunub Çarlıq Rusiyasının Qafqazı, o cümlədən
Güney Qafqazı və Quzey Azərbaycanı işğal etməsini isə “tərəqqipərvər”
Çarlığa birləşdirmə adlandırıb bayram günü kimi qeyd olunmasına
cəhdlər göstərilmişdir. Ən geniş yayılmış fikirlərdən biri də o idi ki, Quzey Azərbaycanın Çarlıq tərəfindən işğal olunub Qacarlar dövlətinin
tərkbində qalmaması böyük “uğur” imiş. Sovet ideolqlarının apardığı
təbliğata görə, Çarlıq işğalı olmasaydı o zaman Quzey Azərbaycan xalqı da Güney Azərbaycan xalqı kimi təhsildən, mədəniyyətdən uzaq qalacaq, bununla da yalnız “tərəqqipərvər” Rusiyanın deyil, Avropanın
mədəniyyətindən də faydalana bilməyəcəkdi.6
Şübhəsiz, bütün bunların fonunda nəinki milli, hər hansı bir obyektiv tarixçiliyin, ədəbiyyatın, dilçiliyin, fəlsəfənin yazılmasından
söhbət gedə bilməzdi. Xüsusilə də, repressiya dövründən (1930-cu illərin ortalarından) başlayaraq, hətta, ən azacıq obyektiv və milli ruhlu mülahizələr, baxışlar belə qəbuledilməz olmuşdur. Bu baxımdan
“Böyük Rusiya” tərəfdarlarının çoxunun (N.Nərimanov, Ə.Qarayev,
S.M.Əfəndiyev, R.Axundov və b.) belə rasional, ya da qeyri-rasional
bütün varlıqları ilə marksizm-leninizmə bağlı olmalarına baxmayaraq
repressiya olunmalarının əsas səbəbi dünyagörüşcə yarımçıq rusla6

Ələkbərov F.Q. Azərbaycan Türk fəlsəfi və ictimai fikir tarixi (XIX-XX əsrlər). I hissə. Bakı,
“Elm və təhsil”, 2018, s.41-42
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şıb, digər anlamla da yarımçıq türklük şüurunda qalmaları idi. SovetRus ideoloqları üçün türklük şüurundan, Türk dünyagörüşündən tamamilə uzaqlaşmayanlarla ruslaşdırma siyasətini həyata keçirmək
qüsurlu idi və bunun üçün də türksüz “Azərbaycan”nın bəyanından
sonra yeni, acımasız bir mərhələ başlamışdır.
Quzey Azərbaycan xalqının fəlsəfə və ictimai fikir tarixinin yazılması prosesi də məhz türksüz “Azərbaycan”nın rəsmi tətbiqindən
sonra (1936) başlamışdır. Belə olduğu təqdirdə, obyektiv və milli
ruhlu fəlsəfə və ictimai fikir tarixinin (eləcə də, tarix, ədəbiyyat, mədəniyyət, dilçilik və başqalarının) yazılması mümkün deyildi. Bu məsələ ilə bağlı, hələ, 2014-cü ildə nəşr olunmuş “Milli ideologiya
probleminə tarixi-fəlsəfi baxış (II hissə)” kitabımızda da bəzi aydınlaşdırmalar aparmışdıq: “1940-1950-ci illərdə hər hansı bir Azərbaycan
Türk mütəfəkkirinin milliliyə azacıq meyilliliyi belə Mərkəzçiliyə qarşı
çıxış kimi qiymətləndirilirdi. Bu dövrdə milli mədəniyyət və dinlə bağlı
irəli sürülən əsas mülahizələrdə zərdüştilik Azərbaycanda fəlsəfi fikrin
rüşeymi kimi göstərildiyi halda, “Kitabi-Dədə Qorqud”a tarixi, fəlsəfi və
elmi ədəbiyyat kimi lazımi qiyməti verilmir, üstəlik feodalizmin qalığı
kimi tənqid olunurdu. Buna səbəb də, “Kitabi-Dədə Qorqud”un “Avesta”dan fərqli olaraq, birmənalı şəkildə Türk mədəni irsinə aid olması idi.
Bu baxımdan ziyalıların əksəriyyəti milli mədəniyyətə və ədəbiyyata ya
müraciət etmir, ya da yalnız tənqid yazmaqla məşğul olurdular. Çox az
saylı mütəfəkkirlər isə özlərində cəsarət taparaq milli mədəniyyət və
milli özünəməxsusluğu önə çəkirdilər. Belə mütəfəkkirlərdən biri olan
akademik Heydər Hüseynovun materialist filosof olmasına baxmayaraq,
“Azərbaycanda XIX əsr ictimai və fəlsəfi fikir tarixindən” (1949) əsərində Şeyx Şamil hərəkatını müsbət qiymətləndirməsi, eləcə də çar Rusiyasını bir qayda olaraq, işğalçı kimi qələm verməsi son nəticədə onun
təqiblərə və təzyiqlərə məruz qalmasına səbəb olmuşdur.7 Bundan “nəticə” çıxardan digər Azərbaycan filosofları (M.Qasımov, M.Ağamirov,
F.Q.Köçərli və b.) və ədəbiyyatçıları (M.Rəfili, Ə.Nazim. və b.) əsərlərində islamçılığı və türkçülüyü tənqid etməklə yanaşı, “böyük qardaşın”
– rusların Çar Rusiyasının və Sovet Rusiyasının timsalında Azərbaycanı
işğal etməsinə haqq qazandırır, bir çox Azərbaycan Türk mütəfəkkirləri7

Hüseynov Heydər. Azərbaycanda XIX əsr ictimai və fəlsəfi fikir tarixindən. Bakı, «ŞərqQərb», 2007, s.107
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nin rus ictimai fikrindən ilham aldığını yazırdılar”.8
Bütün bunların nəticəsi olaraq 1966-cı ildə nəşr olunan “Azərbaycan fəlsəfəsinin tarixinə dair oçerklər” kitabında da iddia olunurdu ki, Azərbaycan xalqının əcdadları soykökcə Türk olmayan midiyalılar, albanlar, kaspilər olublar. Xüsusilə, burada midiyalılar Azərbaycan xalqının əsas əcdadı kimi göstərilir və bu prizmadan çıxış
edən müəlliflərə görə, Azərbaycan xalqının qədim dövrdə və erkən
orta əsrlərdə dini-mənəvi dünyagörüşünü öyrənilməsində Azərbaycandan olan “midiyalı” Zərdüştün adı ilə bağlı zərdüştilik və onun
müqəddəs kitabı “Avesta” mühüm yer tutmuşdur.9 Burada o da göstərilir ki, ümumiyyətlə qədim Midiyada dini dünyagörüş üç mərhələdən keçmişdir: 1) zərdüştəqədərki politeizm, devaizm; 2) zorastrizm,
monoteizm Zaratustrı; 3) mazdayasna. Onların iddiasına görə, Raqa
və Atropatenadan olan maqlar tərəfindən qələmə alınmış “Avesta”
qədim Azərbaycan xalqı – midiyalılar arasında geniş yayılmışdır.10
Bu kitabın müəlliflərinə görə, ilk orta əsrlərdə meydana çıxmış maniliklə, məzdəkizmin baniləri isə mənşəcə “iranlı” olmuşlar. Belə ki,
guya Maninin anası “İran” mənşəli arşakilər sülaləsindən, Məzdəkin
atası isə suriyalı Bəmdad olmuşdur.11
Bütün bunlarda əsas məqsəd türksüzləşdirmə siyasəti çərçivəsində
etnik mənşəcə irandilli midiyalı, ya da qafqazdilli alban, ancaq danışdığı
dilə görə türkdilli elan edilmiş “Azərbaycan xalqı”nın buna uyğun olaraq tarix, fəlsəfə tarixi, ədəbiyyat tarixi, dilçilik tarixi, mədəniyyət tarixini ortaya qoymaq idi. Üstəlik, həmin “Azərbaycan xalqı”nın bir millət
kimi formalaşmasının 19-cu əsrin ikinci yarısına aid edilməsi də təsadüfi
olmamışdı. Hər halda Quzey Azərbaycan türklərinin varlığının bütün
vasitələrlə inkarı fonunda, guya türklərin buraya “gəlmə” olması, üstəlik
“gəlmə” türklərin dünyagörüşcə vəhşi, barbar olub “mədəni” və “yerli”
qafqazdilli, irandilli xalqları türkləşdirməsi mülahizələri məhz türksüz
“Azərbaycan milləti”nin formalaşmasına hesablanmışdı. Bu cür əsassız,
uydurma mülahizələrlə, yəni Quzey Azərbaycan xalqının Türk olmama8
Ələkbərov F.Q. Milli ideologiya probleminə tarixi-fəlsəfi baxış (II hissə). Bakı, Elm və
təhsil, 2014, s.188-189
9
Очерк по истории Азербайджанской философии.I том. Баку,Изд-во Ан АЗССР, 1966,
s.20
10
Yenə orada, s.23
11
Yenə orada, s.31-35
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sını, sadəcə, zorla türkləşdirilib hazırda Türk dillərindən birində danışmasını, bu xalqın daim imperiyaların işğalı altında olmasını təbliğ etməklə yanaşı, yalnız 18-ci əsrdən etibarən əvvəlcə xanlıqlar, daha sonra
da Çarlığın işğalı dövründə Avropa millətçiliyinin təsiri ilə millət kimi
formalaşmasını əsaslandırmağa çalışmışlar.
Bu uydurma tarixçiliyə görə, Orta çağda zorla türkləşdirilmiş, etnik
mənşəcə irandilli və qafqazdilli olmuş Azərbaycan xalqına münasibətdə
Türk dövlətləri (Səlçuqlar, Qaraqoyunlular, Ağqoyunlular, Əfşarlar, müəyyən qədər də Səfəvilər və b.), xüsusilə də Osmanlılar, Əfşarlar və Qacarlar hər zaman yad, düşmən və imperialist mövqe tutmuşlar. Guya,
Çar Rusiyası da məhz bu imperialist Türk dövlətləri, xüsusilə də Qacarlarla müharibələr nəticəsində Güney Qafqazı, o cümlədən Quzey Azərbaycanı işğal etməklə Azərbaycan xalqını “İran” və Osmanlı zülmündən
xilas etmişdir. Bu baxımdan Çarlıq ideoloqları yuxarıda da qeyd etdiyimiz kimi, imperiya siyasətini pərdələmək üçün Quzey Azərbaycan xalqını etnik mənşəcə türklərdən ayırıb türkdilli elan edir və həmin türkdilli
xalqın da əslində qafqazdilli ya da irandilli olub, vaxtilə Səlcuq türkləri
tərəfindən zorla türkləşdiyini təbliğ edirdilər.
Beləliklə, yalnız 1960-cı illərdə nəşr olunan “Azərbaycan tarixi” 3
cildiliyində deyil, eyni zamanada “Azərbaycan ədəbiyyat tarixi”, “Azərbaycan fəlsəfəsi tarixi” kitablarında da antitürk təbliğatı aparılmış, Quzey Azərbaycan xalqının Türk dövlətlərinin (Səfəvilər, Əşralar, Qacarlar) sözdə “müstəmləkəçi”liyindən qurtulub əvvəlcə xanlıqlara parçalanmasını və daha sonra da çar Rusiyası tərəfindən işğal olunmasını faciə
deyil, mütərəqqi hadisə kimi yozmağa çalışmışlar. Əsil həqiqəti isə ondan ibarətdir ki, quzeyli-güneyli Azərbaycan xalqı nəinki həmin Türk
dövlətlərinin müstəmləkəsi olub, tam əksinə sözükeçən Türk dövlətlərinin özbəöz qurucularıdır. O zaman mümkün deyil ki, həmin dövlətlərin
qurucusu və əsas nüvəsi olan Azərbaycan türkləri özü özünün müstəmləkəçisi olsun! Şübhəsiz, bu rus imperiya təfəkkürünün məhsulu olub,
Quzey Azərbaycan xalqını mümkün olduğu qədər öz Türk kökündən,
Türk dünyagörüşündən uzaq tutmaq və ruspərəst, rusdilli formaya salmağa xidmət etmişdir.
Sovet-Rus ideoloqları bu işi həyata keçirmək üçün də, son iki əsrdə
daha çox Quzey Azərbaycan xalqının öz içindən antitürk ruhlu məmurlar, alimlər, müəllimlər təbəqəsi formalaşdırmağa çalışmış və xeyli dərəcədə də bu məsələdə işlər görmüşlər. Xüsusilə də, XX əsrin ikinci yarı12
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sında bu proses bütün sahələrdə, o cümlədən də tarix, fəlsəfə tarixi, dilçilik tarixi, ədəbiyyat tarixi, mədəniyyət tarixi, siyasət tarixi sahələrində
aparılmışdır. Bundan fəlsəfəsçilər, fəlsəfə tarixçiləri də kənarda qala bilməzdilər ki, bu baxımdan onlar yalnız “Azərbaycan fəlsəfəsinin tarixinə dair oçerklər” kitabında deyil, bu sahəyə aid digər yüzlərlə monoqrafiya və kitablarında da eyni antitürk, antiislam ideyaları fonunda fəlsəfəçiliklə, fəlsəfə tarixçiliyi ilə məşğul olmuşlar. Belə ki,
marksist-leninçi fəlsəfəçilər Azərbaycan Türk xalqının mütəfəkkirlərini bir tərəfdən mümkün olduğu qədər Türk kimliyindən, Türk fəlsəfəsindən uzaq tutmağa, digər tərəfdən isə onların dünyagörşündə materialist elementlər tapmağa çalışmışlar.
Beləliklə, Sovetlər Birliyi dövründə Quzey Azərbaycan xalqının
fəlsəfi fikir tarixinin saxtalaşdırılması prosesi getmiş, bu da daha çox
türksüzləşdirmə siyasətinin fonunda həyata keçirilmişdir. Sovet-Rus
ideoloqları bir tərəfdən imperiya siyasətinə hesablanmış türk kimliyindən, türklük şüurundan uzaq, daha çox qarışıq-mələz (irandilli,
qafqazdilli, türkdilli) bir Azərbaycan xalqı formalaşdırmağa çalışarkən, digər tərəfdən həmin xalqın tarixinin, fəlsəfə tarixinin, ədəbiyyat tarixinin, mədəniyyət tarixinin də buna uyğun olaraq yazılmasına
siyasi-ideoloji nəzarəti həyata keçirmişlər. Bunun da nəticəsində Sovetlər Birliyi dövründə, xüsusilə də represiyya dövründən sonrakı
Quzey Azərbaycan xalqının tanınmış ictimai-siyasi xadimləri və qabqacıl fikir adamlarının əksəri könüllü, ya da məcburi olaraq təbii
Türk nüvəsini bir kənara qoyaraq, daha çox naməlum, ya da qarışıqmələz (irandilli, qafqazdilli, türkdilli) formada irəli sürülən “Azərbaycan xalqı”, “Azərbaycan dili”, “azərbaycanlı”, “Azərbaycan milləti” anlayışları əsasında tarixçilik, dilçilik, fəlsəfəçilik, ədəbiyyatçılıqla məşğul olmuşlar. Xüsusilə də, akademik sahədə yazılmış “Azərbaycan tarixi”, “Azərbaycan fəlsəfəsi tarixi”, “Azərbaycan dili tarixi”, “Azərbaycan ədəbiyyatı tarixi” kitablarında Türk nüvəsi uzaq tutulmuş, hətta türklüyü heç bir mənada şübhə doğurmayan Azərbaycan Türk mütəfəkkirləri (Nəsimi, Nəimi, Füzuli, A.A.Bakıxanov,
F.Köçərli, N.Nərimanov, H.Cavid və b.), hökmdarları (Şəmsəddin
Eldəgiz, Qara Yusif, Uzun Həsən, Şah İsmayıl və b.) belə türk kimliyi deyil “azərbaycanlı” kimliyi adı altında verilmiş, onların dili də
Türk dili deyil “Azərbaycan dili” olaraq təqdim edilmiş, fəlsəfi irsləri
də Türk fəlsəfəsi deyil “Azərbaycan fəlsəfəsi” kimi xarakterizə olun13
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muşdur.
Quzey Azərbaycan xalqı müstəqilliyini bərpa etdikdən (1991)
sonra da bu məsələlərdə müəyyən qədər dəyişikliklər baş vermişdi.
Belə ki, müstəqilliyimizin bərpası ərəfəsində və ilk illərində Türk nüvəsinə doğru müəyyən addımlar atılsa da, bu ardıcıl olmamış və əsası
Çar Rusiyası ilə Sovet Rusiyası dövründə qoyulmuş yad metodologiyalar öz izini sürdürməyə davam etmişdir. Bu baxımdan istər “Milli
ideologiya probleminə tarixi-fəlsəfi baxış. II hissə” (2014),12 istərsə
də “Azərbaycan Türk fəlsəfi və ictimai fikir tarixi. XIX-XX əsrlər. I
hissə” (2018) 13 adlı kitablarımızın nəşrlərindən sonra üzləşdiyimiz
bəzi hadisələr bizi nəinki təəccübləndirmiş, tam əskinə tutduğumuz
milli yolun doğruluğunu bir daha təsdiq etmişdi.
Milli yol, milli metod dediyimiz, hər bir məqaləmizdən tutmuş
kitablarımızadək, yerli konfranslardan tutmuş beynəlxalq konfranslaradək Azərbaycan xalqının, Azərbaycan türklərinin keçmiş dövlətçilik əzəmətini bərpa etmək üçün vahid milli tarixi, milli ədəbiyyatı,
xüsusilə də milli fəlsəfəni (milli fəlsəfə tarixini) və bu kimi milli-mənəvi dəyərlərimizi ortaya qoymaqdır. Başqa sözlə, milli yolumuz
Qərb-Avropa və Rusiya metodologiyalarından mümkün qədər, uzaq
durmaqla Azərbaycan Türk milli konsepsiyasını, Azərbaycan Türk
milli metodologiyasını daha da təkmilləşdirmək və natamamlıq
kompleksindən qurtulmaqdır. Çünki milli konsepsiyadan hərəkət etməyən bir toplum üçün natamamlıq kompleksi davam edir və bu davam etdikcə Avropaya, ABŞ-a, Rusiya Federasiyasına, Çinə, Səudiyyə Ərəbistanına və başqalarına inteqrasiya olmaq daha çox ön planda
olur. Şübhəsiz, zaman zaman inteqrasiya istiqamətləri də dövrün
məcburi geosiyasi şərtləri altında yer dəyişdirir. Məhz belə bir şəraitdə daha dayanıqlı olmaq və gələcəyə doğru daha ümidli getmək üçün
milli metodologiyadan, milli konsepsiyadan, bir sözlə milli fəlsəfədən çıxış etmək son dərəcə önəmlidir.
Ona görə də, böyük dövlətlərimizin (Səfəvilər, Əfşarlar və b.)
kiçik bir qismində türklüyünüzü bərpa etdikdən sonra (1991) milli
konsepsiyanın formalaşması istiqamətində azərbaycançılıq və türk12
Ələkbərov F.Q. Milli ideologiya probleminə tarixi-fəlsəfi baxış (II hissə). Bakı, “Elm və
təhsil”, 2014
13
Ələkbərov F.Q. Azərbaycan Türk fəlsəfi və ictimai fikir tarixi (XIX-XX əsrlər). I hissə.
Bakı, “Elm və təhsil”, 2018, s.41-42
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çülük ideyalarının ifrat şəkildə qarşı-qarşıya qoyulması, xüsusilə də
milli dilin adının və milli kimliyin necə adlandırılması, “Azərbaycan” və “İran” anlayışlarının fərqli izahları, bu coğrafiyadakı tarixi
şəxsiyyətlərə və mütəfəkkirlərə sahiblənmələr, qədim dövr və orta
əsrlərdəki dövlətlərə yanaşmalar, “gəlmə” və “yerli” xalqlar məsələsi
birmənalı olmamışdır. Buna səbəb də odur ki, azərbaycançılıq və
türkçülük ideyalarını eyniləşdirənlər üçün önəmli olan böyük dövlətlərmizin mərkəzi olmuş “tarixi-coğrafi Azərbaycan”ın, Azərbaycan
türklərinin birliyi vacib olduğu halda, onlar arasında ziddiyyət axtaranlara görə isə “Rusiya Azərbaycanı”, “İran Azərbaycanı”, “Qərb
Azərbaycanı” ideyaları daha çox keçərlidir.
Deməli, önəmli olan Azərbaycan Türk xalqının təxminən iki əsr
bundan əvvəlki siyasi, iqtisadi, mədəni, fəlsəfi, çoğrafi sahələrdəki
birliyini, bütünlüyünü, dövlətçiliyini yenidən bərpa etməkdir. Bunun
üçün də, öncə şüurlarımıza yeridilmiş yad ideya və metodlardan,
dünyagörüşlərdən qurtulub daima bir-birinin eyniliyi olmuş Azərbaycan və Türk ideyalarının sintezindən çıxış etmək, yəni bu anlayışların
istər hərfi, istərsə fəlsəfi anlamda yenidən bütünləşməsinə çalışmaqdır. Çünki son əsrlərdə, Azərbaycan və Türk sintezinin əleyhdarlarının şüurlarımıza yeritdiyi əsas zərərli ideyalardan biri də, əsasən
“Azərbaycan” anlayışını irandillilik (avropamərkəzçilik) əsasında
izah etmək, eyni zamanda böyük dövlətlərimizin mərkəzi olan “tarixi-coğrafi Azərbaycan”da sayca azlıq təkil edən etnosları, etnik qrupları çoxluq təşkil edən “gəlmə”, “barbar” türklərə qarşı qoymaq olmuşdur.
Azərbaycan və Türklük ideyalarını qarşı-qarşıya qoymaq üçün
öncə, “Azərbaycan” anlayışı Türk dillərində deyil, Hind-Avropa dillərində izah olunur, üstəlik Hind-Avropa mənşəli, eyni zamanda Qafqazdilli xalqlar və etnoslar bu bölgənin yerli, yaxud da daha qədimdən gəlmiş “yerli”, türklər isə onlardan çox sonra gəlmiş “vəhşi”,
“barbar” xalqlar kimi qələmə verilmişdir. Burada ən zərərli ideyalardan biri də odur ki, guya, “yerli” və “”mədəni” qafqazdililəri, ya da
daha qədimdən “yerli” olmuş irandilliləri (hind-avropalıları) çox sonralar buraya gəlmiş “barbar”, “vəhşi” Türk xalqları zorla türkləşdiriblər. Başqa sözlə, Qərb, Rusiya tarixçiliyi ən azı iki əsrdən çoxdur
dünyaya sübut etməyə çalışır ki, guya, Azərbaycana, Xorasana, Anadoluya, İraqa, Suriyaya orta əsrlərin başlarından etibarən əvvəlcə az15
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az, daha sonra kütləvi şəkildə köç edən “gəlmə”, “barbar” türklər bu
coğrafiyada zorla türkləşdirmə siyasəti aparıblar, yəni qafqazdilliləri,
irandilliləri, ərəbdilliləri zorla türkşləşdirib, Türk dilində danışmağa
məcbur ediblər.
Şübhəsiz, Qərb və Rusiya ideoloqları, eyni zamanda onların təsiri altında olanlar tərəfindən Türk xalqlarının bu coğrafiyalara, o
cümlədən Azərbaycana “gəlmə” olması ideyasının aparılması Türk
olmayan digər xalqlarda və etnoslarda türklərə qarşı nifrət hissinin
aşılanmasına xidmət etmişdir və edir də. 14 Xüsusilə də, “gəlmə”,
“barbar” Türk xalqlarının, onların hökmdarlarının qan içən, başkəsən, vəhşi obrazlarda qələmə verilərək, zorla türkləşdirmə siyasətindən eninə-boluna bəhs olunması,15 Türk xalqlarına qarşı nifrəti durmadan artırmışdır. Çünki Qərb, Rusiya, Çin və başqa konsepsiyalarda adətən Qafqazdilli, İrandilli (hind-avropalılar), Samidilli xalqlar
Türk xalqlarına nisbətdə daha mədəni, sivil xalqlar və etnoslar kimi
təqdim olunur ki, bunun fonunda həmin xalqlar onları “zorla” türkləşdirmiş “gəlmə”, “barbar” türklərdən hər bir fürsətdə intiqam almağa çalışırlar.
Deməli, son iki əsrdir ən azından Qərb və Rusiya qeyri-türk
xalqların (qafqazdilli, irandilli, samidilli) himayəçisinə çevrilərək onları “gəlmə” və “vəhşi” Türk xalqların əsarətindən qurtaracağına əsasən inandıra bilmişdir. Hər halda, Qərb və Rusiyanın bu sahədə apardığı hərbi-siyasi oyunların nətcəsi olaraq 1925-ci ildə Qacar Türk
dövlətinin devrilərək onun yerinə irançı Pəhləvilərin gətirilməsi, eyni
zamanda keçmiş Səfəvilərin ərazisinin bir qismində Gürcüstan (qafqazdilli) və Ermənistan (irandilli, ya da aryançı) dövlətlərinin yaradılması təsadüfi olmamışdır. Buna paralel olaraq da, XX əsrin əvvəllərində Osmanlı dövlətinin ərazisində ərəbdilli Suriya, İraq, Misir
dövlətlərinin meydana çxması və indi də Kürdüstan (irandilli) projesinin ortaya atılması ilk növbədə, türksüzləşdirmə siyasəti ilə bağlıdır.
Həqiqət odur ki, “gəlmə” və “barbar” hesab olunan Türk xalqları əslində yaşadıqları çoğrafiyaların yerli əhalisi olub heç bir zaman
zorla türkləşdirmə siyasəti aparmamış, tam əksinə son əsrlərdə Qərb
14
15

Elçibəy Əbülfəz. Bütöv Azərbaycan yolunda., Bakı, “Nurlar”, 2004, s.63
Cavid Hüseyn. Əsərləri. Beş cilddə. II cild. Bakı, «Lider nəşr.», 2005, s.70
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dövlətləri və Rusiyanın birbaşa iştirakı ilə Türk xalqları arasında
türksüzləşdirmə prosesi həyata keçirilmiş, bunun da nəticəsində onlarla münaqişə ocaqları yaranmışdır. Son iki əsrdə bizi daha çox maraqlandıran bölgədə, yəni vaxtilə Qəznəvilər, Səlcuqlar, Elxanilər,
Baharlılar, Bayandurlular, Səfəvilər, Əfşarlar, Qacarlar və başqa
Türk dövlətlərinin hakim olduqları coğrafiyalarda Ermənistan, Gürcüstan kimi rejimlərin ortaya çıxması, üstəlik digər qondarma “dövlət”ciklərin qurulması istiqamətində də hazırlıq işlərinin görülməsi,
yenə də türksüzləşdirmə siyasəti ilə bağlıdır. Bu o deməkdir ki, Qərb
və Rusiya Sami xalqlar arasında, xüsusilə ərəbdillilərin yaşadığı coğrafiyalarda xeyli dərəcədə türksüzləşdirmə siyasətini uğurla həyata
keçirdikdən sonra, indi daha çox irandillilərin, qismən də qafqazdillilərin azlıq olaraq yaşadıqları çoğrafiyalarda türksüzləşdirmə siyasətini aparmaqdadır. Bu məsələdə Qərb dövlətləri ilə Rusiya Federasiyasının maraqları bəzi hallarda üst-üstə düşməsədə, ancaq prinsip etibarilə türksüzləşdirmə siyasətində ortaq mövqe tutmaqdadırlar. Çünki
onları daha çox narahat edən başlıca məsələ Türk xalqlarının ərəbdilli, irandilli, rusdilli, qafqazdilli xalqlarla birgə yaşadıqları çoğrafiyalarda indiyə qədər aparılmış və aparılmaqda olan türksüzləşdirməyə
baxmayaraq, əsas güc olaraq yenidən toparlanıb dünyada super güclərdən birinə çevrilməsi potensialıdır.
Biz də, zərrə qədər şübhə etmirik ki, Türk xalqlarının dünyada
yeni bir gücə çevrilməsi yolunda tarixi dövlətlərimizin məkəzi olan
“tarixi-coğrafi Azərbaycan”ın, Azərbaycan türklərinin, ümumilikdə
bu coğrafiyadakı Türk xalqlarının önündə çox ciddi bir missiya dayanmaqdadır. Bu missiya da ondan ibarətdir ki, Sovet Rusiyasının
müstəmləkəçiliyindən qurtularaq tarixi dövlətlərimizin məkəzi olan
Azərbaycanın kiçik bir hissəsində, yəni Azərbaycanın quzeyində milli müstəqilliyini bərpa etmiş Azərbaycan türkləri, Azərbaycan xalqı,
onun tarixən və dövlətçilik baxımından ayrılmaz hissəsi olan Azərbaycanın güneyində və digər ərazilərində də dövlətçiliyini bərpa etməlidir. Doğrudur, Azərbaycanın quzeyində müsətqilliyimizi bərpa
etmək bizə çox baha başa gəlmişdir ki (hər halda doğma torpaqlarımızın hesabına yanı başımızda dünyanın tanıdığı Hind-Avropa mənşəli bir Ermənistan olduğu halda, Ermənistan və Rusiyanın dəstəyi
ilə qondarma “Artsax” rejimi də hələlik, mövcuddur, digər separatçı
qüvvələr üçün isə “təməl daşları” atılmaqdadır), Azərbaycanınn gü17
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neyində də yenə Hind-Avropa mənşəli xalqları, xüsusilə də kürdləri
türksüzləşdirmə, o cümlədən azərbaycansızlaşdırma siyasətində istifadə etməyə çalışırlar.
Bütün hallarda, Azərbaycan türklərinin yaşadığı böyük bir arealda tarixi, hüquqi varlığımızı yenidən ortaya qoymaq üçün iki önəmli
ideya vardır: Azərbaycanlıq və Türklük. Son iki-üç əsrdə Qərb və
Rusiya ideoloqları tərəfindən ya Qordi düyünü kimi dolaşdırılan
(Azərbaycanizm), ya da nifrət obyektinə çevrilən (Türklük) daha çox
bu ideyalardır. Bu baxımdan indiyə qədər müəllifi olduğumuz bir
çox məqalə və kitablarda da əsasən Azərbaycanizm və Türklük ideyalarına aydınlıq gətirməyə çalışmağımız təsadüfi olmamışdır.
Hazırda Böyük Azərbaycanımızın yalnız kiçik bir hissəsində
müstəqilliyimizi bərpa etmişik ki, bu, milli hədəfə çatmaq uğrunda
mübarizəmizin ilk addımlarından biridir. Şübhəsiz, Azərbaycanımızın vaxtilə çar Rusiyası və Sovet Rusiyasının işğalı altına qalan, sonralar daha çox Quzey Azərbaycan kimi adlandırılan hissəsinin tamamilə olmasa da, böyük qismində müstəqil dövlətçiliyin bərpası çox
mühim bir hadisədir. Bütün hallarda müstəqil dövlətimizi Bütöv
Azərbaycanmızın və Türk dövlətçiliyimizin çox kiçik bir ərazisində
bərpa etməyimizin özü də, mühüm bir faktdır. Belə ki, Azərbaycan
türkləri ona qohum olan digər Oğuz-Qıpçaq boyları ilə birlikdə ən
azından 19-cu əsrə qədər, bu bölgədə böyük dövlətlərə və geniş çoğrafiyalara sahib olmuşdur. Ancaq 18-ci əsrin ikinci yarısında baş verən parçalanmalar, yəni Türk dövlətlərinin yerini xanlıqların tutması,
üstəlik Ağa Məhəmməd şah Qacarın yeni böyük Türk dövlətini qurmaq yolunda mübarizəsinin 1797-ci ildə Şuşada ona olan sui-qəsd
nətiscəsində yarımçıq qalması və Azərbaycanın önəmli bir qisminin
çar Rusiyası tərəfindən işğalı bugünkü yarımçıqlığımızın, natamamlığımızın əsasını qoymuşdur. 16
Bizcə, bu yarımçıqlıq kompleksinin əsas mahiyyətini bir tərəfdən Türk dövlətçiliyinin zəifləməsi, digər tərəfdən isə onu təmsil
edən Qacarlar Türk dövlətinin Ağqoyunlular, Qaraqoyunlular, Səfəvilər və başqa Türk dövlətlərindən fərqli olaraq Avropanın iki güclü
imperiyası: Böyük Britaniya və çar Rusiyası (sonralar az-çox Fransa,
16

Mehdiyev Ramiz. Tariximizin xanlıqlar dövrünün siyasi irsi sənədlər işığında. Bakı, “ŞərqQərb”, 2019, s. 8-15
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Almaniya və başqa Avropa dövlətlərinin də Qacarlara münasibətdə
mənfi mövqeyi olub) tərəfindən daima təhdid təşkil etməsi olmuşdur.
Məhz bu zəifliyin və təhdidlərin nəticəsi olaraq Qacar Türk dövləti
həm Azərbaycanın bir hissəsinin işğalı ilə barışdı, həm də irançılıq
(aryançılıq) və şiəçilik (fars zərdüştizmi) ideolojilərinin qurbanı oldu.
Bir tərəfdən irançılıq, digər tərəfdən İslam dininin burada əslində şiəçilik adı altında fars zərdüştizminə tabe etdirlməsi ilk növbədə, Azərbaycanlıq və Türklük ideyalarına ciddi zərbə vurmuşdu. Belə ki,
Türk mahiyyətli Azərbaycanla Türklük anlayışlarına qarşı yeni bir
“Xaçlı yürüşü” başlandı ki, bunun da başında çar Rusiyası və Böyük
Britaniyanın dayanması heç kəsə sirr deyil. Sadəcə, çar Rusiyası öz
maraqlarını burada həyat keçirmək üçün bir, Böyük Britaniya isə digər bir yol seçmişdi. Onlarla yanaşı bu bölgədə aktiv rol oynamaq istəyən Fransa, Almaniya və digər ölkələrdə Azərbaycanizm və Türklük məsələlərində eyni oyunları, ancaq bir qədər fərqli şəkildə həyata
keçiriblər və keçirməyə də davam edirlər.
Bütövlükdə, ən azı son iki əsrdir Böyük Azərbaycanın da var olduğu bu bölgədə Azərbaycansızlaşdırma (ən azından Türk olmayan
Azərbaycan ideyasını formalaşdırmaq və Azərbaycan coğrafiyasını
kiçiltmək anlamında) və Türksüzləşdirmə siyasəti aparılır ki, bunun
ən çox zərər çəkəni də Azərbaycan türkləri olmuşlar və bu gün də
çox şey dəyişməmişdir. Hər halda son iki əsrdə böyük dövlətçilyi
əlindən alınan, ərazicə müxtəlif yerlərə parçalanan, ana dilində məktəbə gedə bilməyən, yaxud da getdiyi halda ana dilini mövcud qanunlara əsasən “Türk dili” deyil “Azərbaycan dili” anlayışı altında
öyrədilən, milli kimliyinə Türk deməsi ya zorla qadağa qoyulan, ya
da hər hansısa formada bunun ifadə etməkdə problem yaşayan məhz
Türklər, xüsusilə də Azərbaycan türkləridir.
Azərbaycan türkləri sahibi olduğu dövlətlərdə (Kuti, Subar, Turukkum, Midiya, Masagetlər, Xəzərlər, Sacilər, Azərbaycan Atabəyləri, Elxanilər, Qaraqoyunlular, Ağqoyunlular, Səfəvilər, Əfşarlar,
Qacarlar və b.) heç bir mədəni, siyasi, irqi ayrı-seçkilik etmədiyi halda, ancaq son əsrlərdə bunun ən acı təcrübəsini yaşamaqdadır. Ən
maraqlı məsələ odur ki, bu günün özündə də Azərbaycan türkləri ən
azı iki bir-birinə zidd həyat yaşamaqdadır. Belə ki, tarixi Kuti, Turrukkum Manna, Midiya, Səfəvilər, Əfşarlar, Qacarlar dövlətlərinin
ərazisində bu gün qeyri-qanuni hakimiyyət sürən sözdə “İran İslam”
19
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rejimi türkləri, o cümlədən Güney Azərbaycan türklərini az qala bütün milli haqlardan məhrum etmişdir. İrançı, “şiə”çi Molla rejimində
yalnız öz dilini və milli kimliyini inkar edən türklər siyasi və dini hakimiyyətlərdə yer tuta bilirlər. Ancaq Türk dilini, Türk kimliyini və
Azərbaycan türklüyü ideyasını yaşatmaq istəyənlərə qarşı isə çox
amansızcasına rəftar edilir. İrançı, “şiə”çi mollaların bu cür əməllərinə isə Qərb dövlətləri göz yumurlar, çünki onların bir çoxu belə bir
şəraiti özləri hazırlamışlar. Ona görə də, burada gedən azərbaycansızlaşdırma və türksüzləşdirmə siyasətində də irançı, “şiə”çi molla
rejimi qədər Qərb dövlətləri də maraqlıdırlar.
Yeri gəlmişkən, ancaq böyük Türk dövlətlərinin, o cümlədən
Bütöv Azərbaycanın kiçik bir hissəsində müstəqilliyini əldə etmiş
Azərbaycan Cümhuriyyətində isə Qərb dövlətləri və onun buradakı
əlaltıları Azərbaycan türklüyünün ön planda olmaması üçün əllərindən gələni edirlər. Artıq heç kəsə sirr deyil ki, Azərbaycan Cümhuriyyətində Türk dilinin Azərbaycan dili adlandırılması, Türk kimliyinin arxa plana keçirilməsi və digər məsələlərdə Qərb dövlətləri, o
cümlədən Rusiya Federasiyası mühüm rol oynamışdır, bu rolu oynamağa da davam edirlər.
Bu baxımdan son illərdə nəşr olunan kitablarımızın (“Milli ideologiya probleminə tarixi-fəlsəfi baxış. II hissə” (2014), “Turan sivilizasiyasına giriş: Turan məfkurəsi və tanrıçılıq” (2017), “Azərbaycan
Türk fəlsəfi və ictimai fikir tarixi. XIX-XX əsrlər. I hissə” (2018))
elmi ictimaiyyətdə, o cümlədən AMEA Fəlsəfə İnstitutunda birmənalı qarşılanmamasını təbii hal hesab edirik. Çünki həmin kitablarda
Qərb və Rusiya metodologiyası ilə daban dabana zidd olan məsələlər
vardır. Azərbaycan Respublikasının elmi ictimaiyyəti də xeyli dərəcədə Qərb və Rusiya metodologiyasının təsirindən tamamilə qurtula
bilmədiyi üçün mənfi yöndən “monolitləşmiş”, stereotipləşmiş yad
ideyalardan kənara çıxmaqda çətinlik çəkir. Üstəlik, Qərb və Rusiya
metodologiyasının nüvəsindən kənara çıxmağa çalışanlar, ya da çıxanlar antiazərbaycan, antitürk qüvvələr tərəfindən müxtəlif üsullarla
“ağıllandırmağ”a çalışılır.
Burada çox incə məsələ odur ki, yad ideyaların təsiri altında formalaşmış stereotipləri bilərəkdən ya da bilməyərəkdən, imperialistlərdən daha çox müstəmləkəçiliyin təsirinə məruz qalmış bəzi tarixçilər, filoloqlar, fəlsəfəçilər, politoloqlar və başqaları müdafiə edirlər.
20
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Belələri üçün “monolitləşmiş”, stereotipləşmiş yad ideyalar az qala
doqmatik xarakter daşıyır və ondan kənara çıxmaq mümkünsüz hesab olunur. Hətta, bəzən vaxtilə imperiya maraqları naminə çar Rusiyasının, Sovet Rusiyasının ideoloqları uydurduqları tarixçilikdən, fəlsəfəçilikdən, siyasətçilikdən imtina etdikləri halda, ancaq Azərbaycan, Özbəkistan, Türkmənistan, Qırğızıstan və digər postsovet məkanına aid türksoylu ölkələrin bəzi tarixçiləri, filoloqları, fəlsəfəçiləri,
politoloqları həmin uydurmaları hələ də müdafiə etməyə çalışırlar.
Bu cür mövqedən çıxış edənlər yalnız “yuxarı”dan (xüsuislə də istər
dövlətdə mühüm vəzifə tutanlardan, istərsə də akademik titulu ünvanı daşıyanlardan) milli konsepsiya ilə bağlı hər hansı fikirlər, mülahizələr səslənəndə, yaxud da məqalələr yazılanda dərhal ona uyğun
adaptasiya olurlar. Daha sonra da “yuxarı”dan ortaya atılmış həmin
fikirlərin, məqalələrin ətrafında müzakirlər aparılır, məqalələr yazılır.
Ancaq milli konsepsiya ilə bağlı eyni müddəalar “aşağı”dan səslənəndə isə ya qulaqardına vurulur, ya da tənqid atəşinə tutulur. Üstəlik, Qərb və Rusiya metodologiyalarından tamamilə uzaqlaşıb
Azərbaycan Türk dünyagörüşünə əsaslanan milli konsepsiyanın təkmilləşdirilməsi istiqamətində iş aparanlara qarşı elmi ictimaiyyət daxilində mənfi rəy formalaşdırılmağa və gözdən salınmağa çalışılır.
Halbuki milli konsepsiya ilə bağlı eyni müddəalar bu və yad digər
formada “yuxarı”dan da səsləndilir, yaxud da qələmə alınır. Belə olduğu təqdirdə, “yuxarı”dan milli konsepsiya ilə bağlı irəli sürülmüş
fikirləri çox vaxt “aşağı”dan irəli sürülmüş fikirlərlə uzlaşdırmaq
əvəzinə, bir çox hallarda kənara çıxmalara yol vermək, xüsusilə də
Qərb və Rusiya metodlarını davam etdirmək qətiyyən doğru deyildir.
Şübhəsiz, Azərbaycanın milli konsepsiyası da ilk növbədə,
Azərbaycanizm və Türklüyün bütünlük fəlsəfəsindən keçir. Azərbaycanizm və Türklüyün bütünlük fəlsəfəsi (Azərbaycan Türk fəlsəfəsi)
isə milli azlıqlara, enoslara, etnik qruplara münasibətdə yüzillər boyu
hökm sürən Türk dünyagörüşündəki ədalətlilik, insanlıq ideyalarının
davamıdır. Bütün bunlar da, ilk növbədə, milli fəlsəfənin dərki ilə
bağlıdır. Çünki milli fəlsəfəni dərk etmədən, yəni Türk fəlsəfəsini,
Türk dünyagörüşünü anlamadan azərbaycanlığımızı, islamlığımızı və
insanlığımızı sözün həqiqi mənasında ortaya qoymaq çox çətin məsələdir. Deməli, Azərbaycan xalqı, Azərbaycan türkləri üçün ən başlıca
vəzifə ilk növbədə türklüyünü, onunla yanaşı azərbaycanlığını, is21
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lamlığını və insanlığını dərk etməkdir. Bizcə, hazırda bizim milli fəlsəfəmizin əsasını da bu dörd ideya təşkil edir. Məhz bu dörd ideyanın
hər birini də hərfi mənasından tutmuş siyasi-ideoloji və fəlsəfi izahlarına qədər milli konsepsiya əsasında ortaya qoymalıyıq. Bir sözlə,
bu məfhumları milli konsepsiya çərçivəsində elə bir şəkildə sistemləşdirməliyik ki, oxşar və fərqli cəhətlərindən asılı olmayaraq tarixi
Azərbaycan Türk dövlətçiliyinin bərpası (Səfəvilər, Əfşarlar, Qacarlar dövründə olduğu kimi) işinə xidmət etmiş olsun.
Beləliklə, milli konsepsiyamızın dörd təməl ideyası vardır:
Türk(lük), Azərbaycan(lılıq), İslam(lıq) və İnsan(lıq). Şübhəsiz, bu
dörd ideyanın hər birinin milli konsepsiyada mühüm əhəmiyyəti vardır. Sadəcə, burada önəmli olan həmin ideyaların həm ayrı-ayrılıqda,
həm də bir yerdə oxşar və fərqli cəhətlərindən asılı olmayaraq bir bütün kimi dərk edilməsi ilə bağlıdır. Deməli, əsas problem bir tərəfdən
anlayışların hərfi mənadan tutmuş siyasi-ideoloji, ya da fəlsəfi yozumuna qədər müxtəlif bir-birinə zidd qütblərdə düyünlənməsindən, digər tərəfdən isə həmin “düyünlərin” fərqli prizmalardan açılmasından, yəni “kələfin ucu”nun (Qordi düyünü kimi) müxtəlif istiqamətlərdə tapılmasından ibarətdir.
Son əsrlərdə “kələfin ucu”nu itirən ya da itirdilən Azərbaycan
türkləri bu dörd ideyaya münasibətdə sözün həqiqi mənasında, yetərli ortaq bir məxrəcə hələlik, gələ bilməyiblər. Ancaq o da bir həqiqətdir ki, bu ideyalarla bağlı iki əsrə yaxındır ayrı-ayrılıqda, yaxud da
onların üst-üstə düşən və düşməyən tərəfləri ilə əlaqədar xeyli dərəcə
də ciddi elmi-fəlsəfi, siyasi-ideoloji mülahizələr irəli sürülmüş, bununla bağlı yüzlərlə məqalə və kitablar yazılmışdır və yazılmağa da
davam edir. Bizcə, bu ideyaların ayrı-ayrılıqda və bir yerdə izahları
ilə bağlı daha çox milli konsepsiyanın əsas hədəflərinə yaxınlaşan
Türk aydınları Cəmaləddin Əfqani, Həsən bəy Zərdabi, Əli bəy Hüseynzadə və Məhəmməd Əmin Rəsulzadə olmuşdur. Əgər XIX əsrdə
Əfqani və Zərdabi milli fəlsəfi təfəkkürün ifadəsində ön plana çıxmışdırlarsa, XX əsrdə Hüseynzadə və Rəsulzadə onların milli konsepsiya ilə bağlı düşüncələrini daha da mükəmmələşdirməyə çalışmışlar. Məhz onların sayəsində də, milli konsepsiyamızın dörd təməl
ideya üzrərində öz əksini tapmasının əsası qoyulmuşdur.
Bir az da dəqiqləşdirsək görərik ki, Əfqani ilə Zərdabi islamlıq,
türklük, insanlıqla (burada sıralama da önəmlidir) bağlı düşüncələrini
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yeni təfəkkürə uyğun ortaya qoyduğu halda, Hüseynzadə, Ağaoğlu
və Rəsulzadə bunu bir az da irəli apararaq həm türklüyü digər ideyalardan önə keçirmiş, həm də ona milli fəlsəfi dərklə uzlaşan təriflərə
verməyə çalışmışlar. Başqa sözlə, türklüyün ancaq bir milli kimlik
deyil, həm də bir fəlsəfı, dünyagörüş olmasını ortaya qoymağa çalışmışlar. Əslində türklüyə bu cür baxış islamlıq və insanlıqla yanaşı
türk dünyagörüşünün mövcudluğunu da ortaya qoyur ki, bu da bütün
Türk xalqları üçün vaxtilə var olub sonralar unutdurlmağa çalışılan
vahid milli fəlsəfi təfəkkürün yenidən təşəkkülünə hesablanmışdır.
Bizcə, burada ümumi anlamda türklük (Turan fəlsəfəsi) daha çox fəlsəfi, dünyagörüş xarakter daşıdığı halda (Hüseynzadənin formulu),
xüsusi anlamda isə yalnız fəlsəfi təfəkkürü deyil, milli-məhəlli kimliyi (Azərbaycan türklüyü, Türkiyə Türklüyü, Tatarıstan türklüyü, Türküstan türklüyü və b.) də özündə əks etdirtmişdir (Rəsulzadənin formulu).
Milli-məhəlli türklük ideyasının ən bariz örnəklərindən biri
Azərbaycan türklüyü ideyasıdır ki, bunu bəlli bir dövrə qədər (xüsusilə də 1-ci Dünya müharibəsi dövrünə qədər) bir çoxları Qafqaz
türklüyü kimi başa düşmüşlər. Təsadüfi deyil ki, Ə.Hüseynzadənin
də milli konsepsiyasında məhz dörd ideyadan biri Azərbaycan türklüyü deyil, Qafqaz türklüyü idi: 1) Qafqazlıyız, 2) İslamız, 3) Türküz, 4) İnsanız. Sadəcə, Hüseynzadənin milli fəlsəfəsində hər şey
ümumidən xüsusiyə doğru hərəkət etdiyi üçün, türklük, islamlıq, insanlıq kimi Qafqazlılıq da bundan xali olmamışdır. Yəni Hüseynzadənin burada nəzərdə tutduğu “Qafqazlıyız” anlayışı yalnız Azərbaycan türklərini deyil, bütün Qafqaz türklərini öz içinə alırdı.
M.Ə.Rəsulzadə isə Ə.Hüseynzadədən fərqli olaraq, bir qədər də
konkretliyə vararaq Qafqaz türklüyünü deyil, ümumtürklük içində
Azərbaycan türklüyünü müdafiə etmişdir. Buradakı Azərbaycan
türklüyü isə yalnız çar Rusiyasının işğalı altında olan Quzey Azərbaycan türklüyü ilə məhdudlaşmır və Qacarlar dövlətinin tərkibində
olan Azərbaycan türklüyünü də özündə birləşdirirdi. Məhz Rəsulzadənin düşüncələrinin məhsulu olaraq da 1-ci Dünya müharibəsi dövründə Qafqaz türklüyünün yerini Azərbaycan türklüyü tutmağa başlayır. Bununla da bir tərəfdən milli-məhəlli türklüyün inkişafının vacibliyi, digər tərəfdən isə onun ən bariz örnəyi kimi Azərbaycan türklüyünün milli fəlsəfi dərki ortaya çıxırdı. Bizcə, buradakı milli-mə23
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həlli türklüyün adının Azərbaycan türklüyü kimi ifadəsi, keçmişdəki
(Kuti, Subar, Turukku, Manna, Midiya, Səlcuq, Ağqoyunlu, Qaraqoyunlu, Səfəvilər, Əfşarlar, Qacarlar və b.) eyniliyin yenidən canlanmasından başqa bir şey deyildir. Bunu dəfələrlə ifadə edən Rəsulzadənin fəlsəfəsində də dörd ideya bu cür şəkillənmişdir: 1) Türklük, 2)
İnsanlıq, 3) İslamlıq, 4) Azərbaycanlıq. Bizcə, buradakı türklük əgər
milli-məhəlli xarakter daşıyarsa Azərbaycan türklüyü, ancaq ümumi
xarakter daşıyarsa Türk birliyi kimi ifadə olunmalıdır. Belə olduğu
təqdirdə, milli konsepsiyamızın əsas mahiyyətini aşağıdakı dördlük
təşkil etməlidir: 1) Türklük (Azərbaycan türklüyü), 2) TurançılıqTürkçülük (Türk fəlsəfəsi), 3) İslamlıq, 4) İnsanlıq.
Beləliklə, biz türklüyü iki anlamda dərk etməliyik: Birincisi,
Türklük milli-məhəlli xarakter daşıyır və Azərbaycan türklüyünü
özündə ifadə edir. Bu halda da türklük və azərbaycanlılıq bir-birinin
eyniliyidir. 1918-ci ildə qurulan Türk Cümhuriyyətinə “Azərbaycan”
adı verilərkən də məhz bu eynilikdən çıxış edilmişdir. Doğrudur, o
zaman “Azərbaycan” sözü hərfi mənada daha çox “odlar yurdu” kimi
başa düşülmüşdür. Ancaq çox maraqlıdır ki, bu zaman türklüklə üstüst düşən əsas məsələ kimi “tarixi-çoğrafi Azərbaycan”da əsasən
Oğuz, qismən də Qıpçaq Türk boylarının vahid millət kimi eyni dilə,
mədəniyyətə, ədəbiyyata, adət-ənənələrə, tarixə, fəlsəfəyə sahib olması mühüm rol oynamışdır. Bu baxımdan “Azərbaycan” anlayışının
farsca “odlar yurdu” kimi uydurulmuş izahı belə, heç bir məna kəsb
etməmişdir və bu gün də etmir. Çünki “Azərbaycan Cümhuriyyəti”
adıyla yanaşı ortaya çıxan Oğuzustan, Xəzəristan adları da əslində
bir-birinin eyniyyətdir. Bu zaman “Azərbaycan” istilahı hərfi mənada da “odlar yurdu” deyil, elə Oğuzlar ölkəsi, Xəzərlər ölkəsi, Türklər ölkəsi deməkdir.
İkincisi, Türklük-Turançılıq anlamda ümum türklüyü (Türk fəlsəfəsini, Türk dünyagörüşünü) ifadə edir və Türk xalqlarının ortaq
tarixə, fəlsəfəyə, ədəbiyyata, dünyagörüşə sahiblənməsinə əsaslanır.
Bu halda isə türklük Azərbaycan türklüyü (azərbaycanlılıq) ilə yanaşı digər milli-məhəlli Türk ideyalarını (Türkiyə türklüyü, Qazaxıstan
türklüyü, Tatarıstan türklüyü, Uyğurustan türklüyü, Krım türklüyü,
Özbəkistan türklüyü, Başqırdıstan türklüyü və b.) özündə ifadə edir.
Bu prizmadan yanaşsaq, Türklük dünyagörüşünün, Türk fəlsəfəsinin
son əsrdə yalnız Türkiyə türklərinin boyununa biçilməsi, buna uyğun
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olaraq da Türk mədəniyyəti, Türk dili, Türk fəlsəfəsi, Türk tarixi dedikdə, ancaq Türkiyə türklüyünü başa düşmək kökündən yanlışdır.
Türkiyə türklüyü də milli-məhəlli türklük ideyalarından biri olub,
ümum türklüyün sadəcə bir parçasıdır. Yəni Türkiyə türklüyü digər
milli-məhəlli türklük ideyalarından (Azərbaycan türklüyü, Qırğızıstan türklüyü, Uyğurustan türklüyü, Tatarıstan türklüyü, Başqırdıstan
türklüyü, Krım türklüyü və b.) biri olub, sadəcə son əsrdə, xüsusilə
M.K.Atatürkün sayəsində öz müstəqilliyini qoruyub saxlaması və
türklüyün ümid qalası kimi mövcudluğuna görə ön plana çıxmışdır.
Beləliklə, burada ifadə etmək istədiyimiz əsas məsələ odur ki,
milli konsepsiyamızın təməl ideyalarını doğru-dürüst mənimsəmədikcə, daima problemlər içində yaşamalı olacağıq. Başqa sözlə, çar
Rusiyası dövründə Azərbaycan türklərinin nədən “tatar”, Sovet Rusiyası dövründə “azərbaycanlı”, Pəhləvilər dövründə, ya da mollairanlı rejimində “persiyalı”, “iranlı” və buna uyğun olaraq dilinin də
“tatar dili”, “Azərbaycan dili”, “azəri dili” adlandırılmasının əsil mahiyyətini ortaya qoymadan milli konsepsiyadan, milli fəlsəfədən,
milli metodologiyadan danışmaq mənasızdır. Əslində fasiləsiz olaraq
milli kimliyinin və milli dilinin “tatar”, “azərbaycanlı”, “iranlı”,
“azəri”, “persiyalı” olmadığını müdafiə etməklə məşğul olmağın özü
belə həmin milləti ölgünləşdirir, qut(ruh)suzlaşdırır, özgələşdirir.
Bu baxımdan bugünkü Azərbaycan Respublikasında dilimizin
adının Azərbaycan dili deyil, Türk dili adlandırılması, siyasi anlamda
azərbaycanlı olmaqla yanaşı Türk kimliyimizin ifadə edilməsi tələblərinin irəli sürülməsinin milliyyətçilik, ya da millətçiliklə aşağı-yuxarı heç bir əlaqəsi yoxdur. Bu, ilk növbədə Türk dünyagörüşünə,
Türk tarixinə, Türk fəlsəfəsinə, Türk ədəbiyyatına, Türk dövlətçiliyinə bağlılıqdan irəli gələn zərurətdir. Çünki dövlətimizin adı ilə
(Azərbaycan) dilimizi, ədəbiyyatımızı, tariximizi, dövlətçiliyimizi
məhdudlaşdırmaqla əslində özümüz öz əlimizlə düşmənlərimizə
əsaslı bəhanələr vermiş oluruq. Hər halda dövlətin adı ilə bağlı olan
anlayışlarla bir milləti, onun dilini, ədəbiyyatını ancaq müəyyən bir
çərçivədə ifadə etmək mümkündürsə, ancaq hər hansı bir ideya, dünyagörüş əsasında isə onun sərhədləri daha da genişlənir. Bizcə, bu
anlamda “Azərbaycan” ideyası daha çox tarixi-coğrafi Azərbaycanı,
həmin tarixi-coğrafi Azərbaycanda yaşayan türk, qeyri-türk bütün etnosları vahid mədəniyyət, dövlətçilik çatısı altında bütünləşdirdiyi
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halda, ancaq onu Türk dünyagörüşündən, Türk dövlətçilik ənənələrindən uzaq tutmaq əsas nüvədən məhrum etmək deməkdir.
Türk dünyagörüşünə əsaslanmayan, yəni milli nüvəsi Türklükdən uzaq tutulan “Azərbaycan” ideyası isə o deməkdir ki, onun ən
yaxşı halda varlığı təqribən 100 il civarındadır. Onsuz da, bunu anti
Azərbaycan, anti Türk düşmənləri hər fürsətdə dilə gətirirlər, yazırlar. Belə olduğu təqdirdə, dilimizin Türk dili, ədəbiyyatımızın Türk
ədəbiyyatı, fəlsəfi fikrimizin Türk fəlsəfi fikir tarixi adlandırılmasının qəti əleyhinə olub yeri gəldi gəlmədi, anlamı oldu, ya da olmadı
hər şeyi yalnız “Azərbaycan” anlayışı çəçivəsində görmək doğru deyildir. Bir şey unutmaq olmaz ki, 100 il öncə “Azərbaycan” ideyasını
ortaya atıb onu bir Türk dövlətinin rəsmi adı halına gətirənlər üçün
başlıca qayə Azərbaycan türklərini, o cümlədən də digər etnosları vahid bir çatı (mədəni, dil, adət-ənənə, iqtisadi, tarixi, ədəbiyyat və s.)
altında tutmaq olmuşdur. Ancaq bütün hallarda ilk dəfə siyasi məfkurə kimi ortaya atılan “Azərbaycan” ideyasının da əsas canı, qanı, ruhu bir sözlə, hər şeyi Türk dünyagörüşü, Türklük/Turançılıq fəlsəfəsi
idi. Bu qətiyyən dəyişə bilməz, dəyişməməlidir də.
Hazırda əsasən, quzeyli-güneyli Azərbaycan Türk aydınları olaraq əsil həqiqətləri ortaya qoymaq, daha sonra da doğru olanları gerçəkləşdimək yerinə milli iradəsizliyimizdən, yarımçıq milli təfəkkürümüzdən dolayı ya müdafiə olunmaqla, ya da susmaqla kifayətlənirik. Halbuki milli konsepsiyamızın çox vacib olan ilk iki ideyasını,
yəni türklüyümüzü və azərbaycanlığımızı heç olmasa müəyyən bir
dərəcədə anlamış olsaq, o zaman daima müdafiə olunmağın millətin
böyüməsi və inkişafı yolunda ciddi əngəl olduğunu daha dərindən
dərk etmiş olarıq. Hesab edirəm ki, milli konsepsiyanın milli fəlsəfi
dərki dedikdə də, ilk növbədə türklüyün və azərbaycanlılığın bütünlüyü məsələsinin hansı şəkildə təqdim olunması başa düşülməlidir.
Burada da önəmli olan dövrün şərtlərinə uyğun olaraq milli konsepsiya ilə bağlı olan ideyaları zor-xoş marginallaşdırmaq deyil, bəlkə
də əksinə milli nüvə ətrafında daha da zənginləşdirməkdir.
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I FƏSİL
XX ƏSRDƏ QUZEY AZƏRBAYCANDA
İCTİMAİ-SİYASİ VƏ
MƏDƏNİ MÜHİT (İCMAL)
1.1.

XX əsrin əvvəllərində (1901-1920) Quzey Azərbaycanda
sosial-siyasi və mədəni mühit

Azərbaycan xalqının fəlsəfəsinin inkişaf yollarını və
Quzey
başlıca xüsusiyyətlərini doğru, obyektiv şəkildə anlamaq, bu
dövrün fəlsəfi problemlərini və inkişaf yollarını müəyyənləşdirmək
tanınmış mütəfəkkirlərin təmsil olunduğu dini-fəlsəfi (idealist), ateist-marksist (materialist) təlimlərin, o cümlədən maarifçi, milli-demokrat və sosial-demokrat yönlü siyasi-ideoloji, sosial-fəlsəfi cərəyanların mahiyyətini aşkar etmək üçün, sosial-siyasi və mədəni mühitin ümumi mənzərəsinə diqqət yetirmək zəruridir.
XX əsrin əvvəllərində Quzey Azərbaycanda sosial-siyasi vəziyyət belə idi ki, 1813 (Gülüstan) və 1828-ci illərdə (Türkmənçay)
Qacarlar dövləti ilə bağladığı sülh müqavilələri əsasında Bütöv Azərbaycanın quzey ərazilərini Dərbənddən Astaraya, İrəvandan-Naxçıvandan Bakıya qədər işğal altında saxlayan çar Rusiyası mütləqiyyətçi idarəetmə sisteminə uyğun olaraq ölkəmizi üç quberniya (Bakı,
Yelizavaetpol və İrəvan) və bir dairə (Zaqatala) şəklində idarə edirdi.
Heç bir zaman çar Rusiyasının müstəmləkəçiliyi ilə razılaşmayan quzey Azərbaycan türkləri də milli haqlarının bərpası uğrunda mübarizəni yeni bir mərhələyə daşımağa başlamışdılar. XX əsrin əvvəllərində Quzey Azərbaycan türkləri milli azadlıqlarını yenidən əldə etmək
üçün bir neçə istiqamətdə iş aparırdılar: 1) Milli kapital ya da milli
iqtisadiyyatın formalaşması, 2) Milli haqlar ugrunda mübarizə və
Dövlət Dumasında Türk millət (Güney Qafqaz, o cümlədən Quzey
Azərbaycan) vəkillərinin təmsilçiliyi, 3) Milli təşkilatlar və partiyaların yaranması, 4) Milli mətbuatın yenidən canlanması, 5) Milli məktəblərin çoxalması fonunda Türk dilində tədrisin inkişafı, 6) Milli
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ədəbiyyatın yeni mərhələyə qədəm qoyması və milli fəlsəfi fikrin təcəssümü.
Ötən 80-90 il ərzində çarizmin ortaya atdığı “parçala və hökm
sür!” siyasətinin, eləcə də real şərtlərin nəticəsi olmalı idi ki, XX əsrin ilk illərində Türk ziyalılarından bir qismi Quzey Azərbaycanın
gələcəyini konstitusiyalı ya da sosial-demokrat (marksist) Rusiyayla,
digər bir qismi isə “İslam birliyi” ya da “Türk birliyi” inancıyla Osmanlıyla birləşməkdə görürdülər. Xüsusilə də, 1905-ci il birinci Rusiya inqilabına qədər və inqilab illərində (1905-1907) Quzey Azərbaycan Türk ziyalılarının qabaqcılları arasında İslamçılıqla Türkçülük (Osmanlıyla birləşmə) və sosial-demokratizmlə liberal-demokratizm (Rusiyayla birgəliyə davam) ideyaları daha geniş yayılmışdır.
Bu anlamda XX əsrin ilk on illiyində Quzey Azərbaycan türklərinin
yeniləşməsi, inkişafı məsələsi böyük ölçüdə iki istiqamətli idi. Türk
aydınlarından bir qismi xalqın yeniləşməsində ana prinsip kimi İslamçılıqla Türkçülüyü götürüb üzünü Osmanlı İmperiyasına tutduğu
halda, digər bir qisim isə sosial-demokratizmi ya da liberal-demokratizmi qəbul edərək Rusiyanın tərkibində qalmağa üstünlük verirdilər.
Həmin dövrdə ziyalılar arasında Qacarlarla birləşmək ya da müstəqillik ideyalarının tərəfdarları yetrincə deyildi.
Quzey Azərbaycanda milli fəlsəfi fikir aşağı-yuxarı məhz bu
ideyaların əsaslandırılması, həmin ideyalar arasında oxşarlıqlar və
ziddiyyətlərin ortaya çıxarılmasıyla bağlı olmuşdur. Hər halda Azərbaycan milli ideyasının (Azərbaycan türkçülüyünün) və onun bariz
təcəssümü olan Azərbaycan Cümhuriyyətinin yaranmasında Türkçülüklə İslamçılı qədər olmasa da, sosial-demokratizmlə liberal-demokratizm ideyalarının da bəlli rolu olmuşdur. Bizcə, milli fəlsəfi fikrin
mahiyyəti, inkişaf yolları da məhz bir-birinə zidd görünən, ancaq bir
çox hallarda da həmin ziddiyyətlərin bütünlüyündə öz ifadəsini tapmışdır. Bu anlamda Azərbaycanda fəlsəfi fikrin inkişafındakı təzadları, o cümlədən həmin təzadlı düşüncələrin müəlliflərini əsasən, anlamaq çətin deyildir. Bizim məqsədimiz, Türk aydınlarını təzadlı,
bir-birinə zidd olan düşüncələrinə, yəni sosial-demokrat, liberal-demokrat, milli-demokrat, islamçı, türkçü, pozitivist və başqa bir cərəyana aid olmasından, bunlar arasında yer dəyişdirmələrindən asılı olmayaraq ana prinsipə, yəni sözün həqiqi mənasında daima Azərbaycan türklərinin maraqlarına, milli mənafeyinə sadiq qalmalarıdır.
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Başqa sözlə, önəmli olan daxildən və kənardan qaynaqlanmasından
asılı olmayaraq hər hansı bir ideyaya tapınan Azərbaycan Türk ziyalısının həmin ideyadan öz millətinin maraq və mənafeyi naminə xidmət etməsidir. Çünki həmin ideyalar fəlsəfi və ictimai fikrə də çox
ciddi təsir göstərmişdir. Hər halda milli kapitaldan tutmuş milli təşkilatların yaranması, ya da milli mətbuatdan tutmuş Türk dilinin öz
varlığını hansı formada ortaya qoyması biri-birilə bu və ya digər dərəcədə bağlı olmuşdur. Burada həmin məsələlərin (milli kapital, milli
mətbuat, milli təşkilatlar) geniş izahına varmadan əsasən fəlsəfi və
sosial-siyasi fikrə öz təsirini göstərmiş mühüm məqamlara nəzər yetirəcəyik.
XX əsrin əvvəllərində sosial-siyasi və mədəni proseslərin gedişinə ən ciddi təsir edən amillərdən birincisi, milli iqisadiyyatın inkişafı və onun fonunda milli kapitalın xeyli dərəcə də özünü göstərməsi idi. İqtisadiyyatda, özəlliklə neft sənayesində milli sərmayənin
formalaşması heç də asan baş vermirdi. Bakının neft sənayesində
özünə yer edənlər arasında yalnız işğalçı rus deyil, eyni zamanda ingilis, yəhudi, alman, isveç, erməni mənşəli neft maqnatları da var
idi. 17 1-ci Dünya müharibəsi (1914-1918) ərəfəsində Abşeron-Bakı
neft mədənlərində bütün Rusiya neftinin 80 faizə yaxını hasil edilirdi
ki, onun 65 faizə qədəri altı əcnəbi zavodun payına düşürdü.18 1914cü ildə Azərbaycanda neft sənayesi əsasən üç beynəlxalq inhisar –
“Şell”, “Nobel qardaşları” və “Rus baş neft şirkəti” (“Oyl”) şirkətinin
əlində idi. Onlar “Rusiya imperiyasında neft sənayesinin bütün
səhmdar kapitallarını 86 faizini və hasil edilən neftin 60 faizini öz
nəzarəti altında saxlayırdı”.19 Bakı neftində Türk kapitalını H.Z.Tağıyev, M.Nağıyev, M.Muxtarov təmsil edirdilər ki, 167 neft sənaye
müəssisəsindən 49-u, yəni 29,3%-i onların himayəsində idi. Ancaq
sayca çox görünsə də, neftin ümumi istehsal həcmində vəziyyət əcnəbi şirkətlərin xeyrinə dəyişirdi.20
XIX əsrin sonundan başlayaraq Quzey Azərbaycanda iqtisadiyyatın xeyli dərəcədə yüksəlişi, xüsusilə neft sənayesinin inkişafı
demoqrafik artıma və şəhərlərin sürətlə inkişafına da öz təsirini gös17

Azərbaycan tarixi. Yeddi cilddə, V cild (1900-1920-ci ilər). Bakı: Elm, 2001, s.27-28
Yenə orada, s.33
Azərbaycan Kommunist Partiyasının oçerkləri. Bakı: Azərnəşr, 1986, I cild, s.219
20
Baykara Hüseyn. Azərbaycan istiqlal mübarizəsi tarixi. Bakı, Azərnəşr, 1992, s.43
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tərdi. Rusiya isə çalışırdı ki, iri və böyük şəhərlərdə yerli türk əhalisinin sayı çoxalmasın, bu məqsədlə də qeyri-türklərin müxtəlif yollarla
saylarını artırmağa çalışırdılar. Bunun da nəticəsində "Şəhər əsasnaməsi"nə uyğun olaraq şəhərin özünüidarə orqanlarında əsas yeri türklər deyil ruslar, ermənilər və başqa yad millətlərin nümayəndələri tuturdular. 1900-cu ildə çarın verdiyi fərmana görə, Şəhər Dumasında
yerlərin 50 %-ni türklər tutmalı olsalar da, buna əməl olunmurdu.
Çar Rusiyasının 1897-ci ildə əhalini siyahıya alması məlumatına görə, Quzey Azərbaycanda (Zaqatala dairəsi nəzərə alınmamaqla)
1.805.788 nəfər yaşayırmış. Bu statistik məlumata şübhə ilə yanaşan
M.H.Baharlı yazırdı ki, əhalinin bəzi üzvləri yaylaqda olmaları, yaxud da əsgərlikdən, vergidən yayınmaq kimi məsələlərə görə siyahıyaalınmada iştirak etməyiblər. Bu səbəbdən Baharlı 1897-ci ildə Quzey Azərbaycan əhalisinin sayının 2.150.000 nəfər, 1917-ci ildə isə
2.861.862 nəfər olduğunu irəli sürmüşdür.21 Baharlı yazır: “Milli tərkibinə görə isə Azərbaycan əhalisi aşağıdakı qaydada bölünür: 1 milyon 9522 min, yaxıd 68,2% müsəlman xalqları: Türklər - 1 milyon
696 min; tatlar - təxminən 70 min; avarlar - təxminən 50 min; ləzgilər - təxminən 50 min; kürdlər - təxminən 20 min; Dağıstanın xırda
xalqları - təxminən 16 min; ermənilər - 622 min, yaxud 21,7%; ruslar
və ukraynalılar - 214,9 min, yaxud 7,5%;…”.22 Bu stastik məlumatlar
da bir daha təsdiq edir ki, hətta çarizmin əli ilə baş verən süni şəkildə
köçürmələr belə Quzey Azərbaycan türklərinin dominantlığına təsir
edə bilməmişdir.
XX əsrin əvvəllərində Yaponiya ilə müharibədə (1903-1904)
məğlubiyyətlə yanaşı dünya iqtisadi böhranından (1901-1903) qurtula bilməmək, milli azadlıq və fəhlə hərəkatlarının genişlənməsi çar
Rusiyasını çətin vəziyyətə salmışdı. 1905-ci il yanvarın 9-da II Nikolayın minlərlə adamların ona ünvanlanmış şikayətləri dinləmək əvəzinə güllə-borana tutması da problemi həll edə bilmədi.23 Çarizm inqilabi hərəkatın qarşısını almaq, əhalinin diqqətini başqa istiqamətə
yönəltmək üçün millətlərarası qırğından istifadə etdi. Belə ki, çar Rusiyası Quzey Azərbaycanda inqilabi-marksist və milli-demokratik cə21
Vəliyev (Baharlı) Məhəmməd Həsən. "Azərbaycan" (Fiziki-coğrafi, etnoqrafik və iqtisadi
oçerk). - Bakı, "Azərbaycan" Nəşriyyatı, 1993, s.14-15
22
Yenə orada, s.15
23
Baykara H. Azərbaycan istiqlal mübarizəsi tarixi. Bakı, Azərnəşr, 1992, s.101
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rəyanların güclənməsindən ehtiyat edərək Güney Qafqaz bölgəsində
erməni-müsəlman münaqişəsinə (1905-1906-cı illər) rəvac verdi. Bundan isə ən çox Quzey Azərbaycan türkləri, bütövlükdə Quzey Azərbaycan ərazisində yaşayan bütün müsəlmanlar əziyyət çəkdilər.24
1905-ci il fevralın 18-də çar II Nikolayın məcbur olaraq Dövlət Duması layihəsinin hazırlanmasına dair bəyanat verməsi Quzey
Azərbaycanda da milli qüvvələri hərəkətə gətirdi. Türk ziyalılarından
Ə.Topçubaşov, Ə.Ağayev, F.Vəzirov və başqaları 1905-ci lin martın
15-də H.Tağıyevin evində toplaşaraq “Ümummilli haqq istəyi” layihəsini hazırladılar. Bu layihənin əsas məzmunu Rusiyada yaşayan
müsəlmanlara da ruslarla eyni siyasi, hüquqi, mədəni, dini və iqtisadi
haqların tanınmasından ibarət idi.
I Rusiya inqilabı özünün pik nöqtəsinə isə 1905-ci ilin payızında çatdı. İmperiyanı bürüyən xalq hərəkatından, inqilabın alovlanmasından təşvişə düşən çar Rusiyası 17 oktyabr Manifesti ilə bütün
xalqlara söz, mətbuat, yığıncaq və digər azadlıqlar verməyi vəd etdi.
II Nikolayın Dumaya seçkilər keçirilməsi haqqında 1905-ci il 11 dekabr fərmanına uyğun 1906-cı ilin mayında Quzey Azərbaycanda I
Dumaya seçkilər keçirildi. 1906-ci ilin aprelində işə başlayan I Dövlət Dumasına Azərbaycan türklərindən Ə.Topçubaşov, İ.Ziyadxanlı,
X.Bahadurov, Ə.Haqverdiyev deputat seçildilər.25 Ə.Topçubaşov isə
çar Rusiyasının bütün bölgələrindən I Dövlət Dumasına seçilən 46
nəfərdən ibarət "Müsəlman fraksiyası"nın rəhbəri oldu. 1906-cı ilin
iyulunda I Duma buraxıldı və 1907-ci ilin əvvəllərində II Dumaya
seçkilər keçirildi; dumaya bu dəfə F.Xoylu, M.Şahtaxtlı, X.Xasməmmədov və başqaları deputat seçildilər. III Dumaya seçkilər zamanı
isə Quzey Qafqaz, Mərkəzi Asiya, Sibir xalqları seçki hüququndan
məhrum edildilər və Güney Qafqaz müsəlmanlarından da yalnız
X.Xasməmmədov deputat seçildi. 1912-ci ildə IV Dumaya seçkilərdə isə Güney Qafqazdan yalnız Məmməd Yusif Cəfərov deputat seçildi. “Əsarətdə yaşayan türklərin I Dumada 46 millət vəkili vardı. II
Dumada bu sayı mühafizə etmişdilər. III Dumada seçki qanununun
türklər və sol partiyalar əleyhinə azaldılması üzündən türklərin millət
vəkilərinin sayı 10, IV Dumada isə 7 nəfər olmuşdu”. 26
24
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I Rusiya inqilabına qədər (1905) və inqilab illərində Quzey
Azərbaycanın siyasi-ideoloji vəziyyət olduqca mürəkkəb və ziddiyyətli olmuşdu. Ötən əsrin əvvəllərində, özəlliklə birinci Rusiya inqilabından sonra (1905) Quzey Azərbaycan türkləri siyasi-ideoloji həyatda əsasən, üç istiqamətdə iş aparırdılar:
1. Maarifçilik (realistlər, romantiklər),
2. Mill-demokratik (islamçılıq, türkçülük, müasirlik və b.)
3. Sosial-demoktariya ya da marksizm (milli inqilabçılar,
menşevizm, bolşevizm, sosialist inqilabçılar).
İlk növbədə Quzey Azərbaycanda maarifçilik cərəyanı geniş
yayılmışdı. Azərbaycan Türk ziyalılarından bir qismi mövcud problemlərə tənqidi yanaşdıqları üçün realist (C.Məmmədquluzadə,
Ö.F.Nemanzadə və b.), digər bir qismi (M.Hadi, A.Səhhət, H.Cavid
və b.) isə daha çox utopistik düşüncələrdən çıxış etdikləri üçün romantizmə meyil göstərirdilər. Maarifçi-demokrat ziyalılar milli-demokratizmlə sosial-demokratizm arasında tərəddüd edirdilər. Çünki
onlara görə, hər iki cərəyanda bir sıra məsələlərə baxışda fikirləri
üst-üstə düşürdülər. Bu baxımdan sonralar onlardan xeyli bir qismi
milli-demokratik, bəziləri isə marksizmə (xüsusilə bolşevizmə) üz
tutdular.
Milli-demokratik cərəyan milli-dini ənənələr əsasında yaranmış, Türk millətinin həyatında həlledici rola malik olmuşdur. Çünki
milli-demokratik cərəyanın başlıca qaynağı, mənbəyi Azərbaycan
xalqı özü, onun XIX əsrdə yetişdirdiyi aydınlarının elmi-fəlsəfi əsərləri və görüşləri olmuşdur. I rus inqilabına qədər (1905) milli-demokratik cərəyanın müəllifləri əsasən, “Kaspi” qəzeti ətrafında toplaşaraq
müasir ruhlu islamçılıq, türkçülük ideyalarını yayır, belə bir mürəkkəb şəraitdə hələlik siyasi təşkilat, partiya yarada bilmirdilər. “XIX
əsrin axırlarında – XX əsrin əvvəllərində Azərbaycan burjuaziyasının
hələ öz siyasi partiyası yox idi və yerli panislamistlər öz ideoloqları
Əhməd bəy Ağayev və Əlimərdan bəy Topçubaşov başda olmaqla
milyonçu H.Z.Tağıyev tərəfindən alınan “Kaspi” qəzeti ətrafında
toplaşıb, onun səhifələrində öz baxışlarını təbliğ edirdilər”. 27
Milli-demokratizmin təmsilçiləri 1905-ci ilin avqustun 15-də
Nijni Novqorodda keçirilən Rusiya Müsəlmanlarının I qurultayının
27
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da qərarı ilə “Rusiya Müsəlmanları İttifaqı”nın yaranmasında fəal iştirak etmişlər. 1906-cı il yanvarın 15-25-də Sankt-Peterburqda keçirilən II qurultayda partiyanın sədri (Ə.Topşubaşov) ilə yanaşı, onun nizamnaməsi, proqramı qəbul edildi ki, burada məhkəmə, siyasi məqsədlər, fəhlə məsələləri, məhəli muxtariyyət, dini qaydalar, dövlət
quruluşu kimi məsələlər öz əksini tapmışdır. Konstitusiyalı monraxiya tərəfdarı olan bu partiya, müsəlman vəkillərinin sayının artması,
qadınların seçkilərdə iştirak etməsi və müsəlmanların, türklərin hüquq və azadlıqları uğrunda mübarizə aparırdı. 1906-cı il avqustun 1623-də Nijni-Novqorodda keçirilən III qurultayda isə quruma rəhbərlik etmək üçün daimi yeri Bakı olan Mərkəzi Komitə yaradıldı. Qurultayda siyasi problemlərlə yanaşı, türklər yaşayan bölgələrdə yeni
tipli məktəblərin yaradılması, ibtidai icbari təhsilə keçilməsi, təhsilin
ana dilində aparılması, milli kadrların hazırlanması üçün Bakıda, Kazanda, Baxçasarayda pedaqoji institutların açılması qərara alındı. Bu
qurultayın təsirilə sonralar türklərin yaşadığı bölgələrdə məktəblər
şəbəkəsi genişləndi, milli mətbuat çoxaldı. Ancaq 1-ci Rusiya inqilabının məğlubiyyəti (1907) nəticəsində partiya öz fəaliyyətini dayandırmalı oldu.
Bizcə, bu dövrdə milli-demokratizmin liberal xəttinə meyil
göstərən Türk aydınları Ə.Topçubaşi, İ.Hacınski, İ.Hacıyev, K.Səfərəliyev və başqaları olmuşlar. Onlar çar Rusiyasında yaranmış Konstitusion Demokratlar Partiyasına (kadetlərə) rəğbət bəslədikləri üçün
1905-ci ilin dekabrın 5-də bu qurumun Bakı şöbəsini təşkil etdilər.
1905-ci ildə Gəncədə yaranan Türk sosial-federalist "Qeyrət"in proqramında federasiya çərçivəsində müsəlman əhalisinə muxtariyyət verilməklə yanaşı, bəzən Qafqazın Rusiyadan ayrılması da
tələb olunurdu. Üç il fəaliyyət göstərən və sonra fəaliyyəti imperiya
tərəfindən qadağan olunan "Qeyrət"in liderləri N.Yusifbəyli, Ə.Rəfibəyli və A.Xasməmmədov idilər. 1917-ci ildə "Qeyrət" "Türk Ədəmi-Mərkəziyyət" Partiyası kimi bərpa olundu.28
Güney Qafqazda ermənilərlə rusların türk və başqa müsəlman
əhalisinə qarşı törətdikləri qırğınının qarşısının alınmasında Əhməd
bəy Ağaoğlunun 1906-cı ilin yayında yaratdığı “Difai” də mühüm rol
oynamışdır. Baykaraya görə "Difai” Türk əhalini erməni daşnakları28
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nın silahlı dəstələrinin qırğınından müdafiə etmək məqsədilə yaranmışdı.29
Milli-demokratik cərəyanın təmsilçilərinin 1911-ci ildə yenidən öz milli partiyalarını - "Müsavat"ı yaratmaları, nəinki çar rejimini, eyni zamanda bolşeviklərin gözlənilən hiddətinə səbəb olmuşdu.
“Müsavat” milli təşkilat olaraq qurulsa da, ilk dövrlərdə islamçılıq
məfkurəsi üstünlük təşkil edirdi. ““Müsavat”ın ilk proqramı islami
xarakter daşımış, partiyanın sonrakı fəaliyyəti dövründə işlənib hazırlanmış, dolğunlaşmış, Azərbaycanın istiqlalı və müstəqilliyinə
xidmətə yönəldilmişdir”. 30 M.B.Məhəmmədzadə yazır ki, “Müsavat”ı yaradanların əksəriyyəti keçmiş “hümmət”çilər idi. Həmin
"hümmət"çilər (M.Ə.Rəsuloğlu, A.Kazımzadə, Tağı Nağıoğlu,
M.Ə.Rəsulzadə və b.) vaxtilə marksistlərin təsiri və təzyiqi altında
"Hümmət"i tamamilə milliləşdirə bilməsələr də, orada yarımçıq qoyduqları işi “Müsavat”da davam etdirməyə başladılar. Artıq “Müsavat” yalnız keçmiş "hümmət"çilərin deyil, bütün milli-demokratik
qüvvələrin daşıyıcısı olan insanların üzlərinə öz qapılarını açmışdı.31
1913-cü ildə Romanovlar sülaləsinin 300 illiyi ilə bağlı verilən
ümumaministiyadan istifadə edərək Bakıya dönən milli ruhlu mühacirlər, xüsusilə də M.Ə.Rəsulzadə kimi tanınmış fikir adamı mətbuatda, ictimai yığıncaqlarda fəal təbliğat işlərinə başladı. 1915-ci ilin
oktyabrında ilk sayı çıxan “Açıq söz” qəzetinin baş redaktoru Rəsulzadə qəzetin əsas şüarını türkçülük, müasirlik, islamçılıq kimi müəyyənləşdirmişdi: ““Açıq söz” ilk dəfə olaraq o vaxta qədər Qafqaziya
müsəlmanı və yaxud tatar deyilən xalqın türk olduğunu sərhaət və israrla meydana atmış və bu xüsusda hərb senzoru ilə mübarizə etmək
zərurətində qalmışdı”.32
Beləliklə, 1910-cu illərdə sosial-siyasi və elmi-mədəni hadisələr özünəməxsusluğu ilə fərqlənir, milli aydınlarımızın gördüyü böyük işlər sayəsində, xalqımız çar Rusiyasında, Quzey Azərbaycanda
və bütövlükdə dünyada baş verən hadisələrə daha açıq gözlə baxmağa başlayırdılar. Quzey Azərbaycan türkləri ictimai-siyasi həyatda
mövcud olan cərəyanları müqayisə edə bilir, onların (milli-demokrat,
29
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sosial-demokrat, menşevik, bolşevik, ittihadçılıq və b.) hansı maraqlara xidmət etdiklərini zaman-zaman görür və anlayırdılar. Quzey
Azərbaycan xalqını istiqlala aparan yolun əsas yolçuları milli-demokratik cərəyan ətrafında toplaşanlar idi. Xüsusilə də, “Müsavat”ın
tutduğu milli ideya nəticəsində 1910-cu illərdə Quzey Azərbaycan
xalqı qurtuluş yolunu əsasən bəlirləmiş, milli azadlıq mübarizəsinə
doğru yol almışdı.
I Dünya müharibəsinin (1914-1918) başlanması ilə Quzey
Azərbaycanın sosial-siyasi həyatında hadisələr yeni axar almağa başladı. Çar Rusiyasının bu dövrdə apardığı bu və ya başqa islahatlar,
eyni zamanda marksist-leninçi və milli-demokratik cərəyanların güclənməsi nəticəsində yeni mətbu orqanların, məktəblərin, ayrı-ayrı cəmiyyətlərin yaranması Azərbaycanın ictimai-siyasi həyatında çox
mühüm amillər idi. Bu amillərin nəticəsində Azərbaycanda milli ruhlu ziyalıların sayı artır və onların timsalında milli azadlıq ideyaları
vüsətlənirdi. Bütün bunlar ilk növbədə, ötən əsrin ilk on illiyində
meydana çıxmış milli-demokratik cərəyanın davamı kimi özünü büruzə verir və milli azadlıq idealının gerçəkləşməsinə aparırdı. Bu
dövrdə artıq milli-demokratik cərəyan nəinki marksizm qədər geniş
yayılmış, hətta bir çox hallarda onu qabaqlamağı da bacarmışdır. Bunun nəticəsi olaraq, Azərbaycan xalqı seçim qarşısında qalarkən
marksist bolşeviklərə deyil, məhz milli-demokratik qüvvələrə etimad
göstərib Azərbaycan Cümhuriyyətinin yaranmasının əsas mənbəyi
kimi çıxış etmişdir.
I Rusiya inqilabına qədər və inqilabdan sonra Azərbaycanda
ən geniş yayılan ideyalardan biri sosial-demokratizm ya da marksizm idi. Azərbaycanda marksistlərin əsas dayağı fəhlələr idilər. Amma bu fəhlələrin böyük əksəriyyəti türk-müsəlman deyildilər. Quzey
Azərbaycanın müxtəlif şəhərlərində keçirilən nümayiş və tətillərin
əsas iştirakçıları da çar Rusiyasının müxtəlif bölgələrindən buraya işləməyə gələn, ya da gətirilən fəhlələr idilər. Bu anlamda Quzey
Azərbaycanda ilk dövrlərdə marksizmi yayanlar, marksist dərnək yaradanlar əsasən rus, yəhudi, gürcü və başqa yad millətlərin nümayəndələri idi.33 1901-ci ilin yazında RSDFP-nin Bakı Komitəsi yaradılanda da, onun üzvlərinin hamısı əcnəbi xalqların nümayəndələri idi33
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lər. 1901-ci ildə Bakıda “İskra” qəzetinin agentlərindən ibarət qrup
yarananda da, onların arasında bir nəfər olsun belə türk yox idi.34
Quzey Azərbaycan türkləri arasında ilk sosial-demokratlar kimi S.M.Əfəndiyev, A.Axundov, M.Q.Mövsümov, M.Ə.Əzizbəyovun
adları çəkilir ki, onlarda nadir hallarda RSDFP Bakı Komitəsinin tərkibinə seçilirdilər. Sosial-demokratizmin bəzi müddəalarına rəğbət
bəsləyən, ancaq bu partiyanın sıralarına daxil olmaq istəməyən
M.Ə.Rəsulzadə, M.A.Mirqasımov, M.Hacınski, A.Kazımzadə və
başqaları da var idi. Onlar 1902-ci ildə Rəsulzadənin başçılığı ilə əvvəlcə Azərbaycanda ilk gizli təşkilat olan "Müsəlman Gənclik Təşkilatı", daha sonra 1904-cü ilin oktyabrında üzvlərinin hamısı müsəlmanlardan ibarət olan sosial-demokrat yönlü "Hümmət"i yaratdılar.
Hələ, M.Ə.Rəsulzadə 1903-1904-cü illərdə nəşr etdirdiyi jurnala da
"Hümmət" ya da “Himmət” adını vermişdi.35
H.Baykara da yazır ki, bir müddət RSDFP Bakı Komiətsinin
nəzdində fəaliyyət göstərən bu siyasi təşkilat ("Hümmət"), I Rusiya
inqilabından sonra yarımmüstəqil partiyaya çevrilib.36 Ancaq "Hümməti" yaradanların əksəriyyətindən fərqli olaraq bəzi "hümmət"çilər,
o cümlədən M.Məmmədyarov, X.Səfərəliyev və başqaları RSDFP
Bakı Komitəsinin (b) təsiri altında idilər. RSDFP Bakı Komitəsinin
bu quruma aktiv müdaxiləsi, bəzi hallarda zorla özlərinə mütəffiq etmək istəkləri nəticəsində "Hümmət" daxilindəki narazılıq genişləndi
və 1907-ci ilin sonlarında onun fəaliyyəti dayandırıldı.37
1905-ci ilin axırlarında yaranan sosial-demokrat yönlü "ittifaqçı"lar özlərini müsəlman-eser partiyası elan etmişdilər ki, bu partiyanın fəal xadimləri R.Şərifzadə, M.Cuvarlinski, R.Məlikov və başqaları olmuşdu. "İttifaq"çılar öz işlərini Rusiyanın "İnqilabçı sosialistlər" (eserlər) Partiyası ilə əlaqləndirirdilər. "İttifaqçıların öz işində ifrat opportunist olduqlarını qeyd etməmək olmaz… Belə bir hal ittifaqçıların qoçuların tapdağı altında inləyən kütlələrin gözündə nüfuzdan salmaq üçün kifayət idi: "İttifaq"ın əvvəllərindəki müvəffəqiyyə-
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ti milli ədavət zamanı puça çıxdı və artıq 1906-cı ilin axırlarına yaxın
həmin təşkilat demək olar ki, öz-özünə ölüb getdi".38
Beləliklə, I Dünya müharibəsi ərəfəsində və müharibə illərində
(1914-1918) sosial-demokratizm, xüsusilə də, onun marksizm-leninizm (bolşevizm) qanadı Quzey Azərbaycanda yayıldığı ilk dönəmlərdən fərqli olaraq xalq arasında öz nüfuzunu xeyli dərəcədə itirmişdi. Ona görə də, bu dövrdə RSDFP Bakı təşkilatının rəhbər mərkəzini, daha sonra RSDFP birləşmiş Bakı Komitəsini yalnız əcənəbi millətlərin nümayəndələri təşkil edirdilər. Bunun nəticəsi olaraq 1912-ci
ilin payızında IV Dövlət Dumasına seçkilərdə Bakı bolşevikləri menşeviklər və ermənilərin "Spesifklər" partiyası ilə birlikdə seçkiyə qatılmışdılar.39
1917-ci ildə çar Rusiyasında baş verən fevral burjua inqilabından sonra Petroqrada qurulmuş Müvəqqəti hökumətin qərarı ilə Güney Qafqazda hakimiyyət yeni yaradılmış orqana - Xüsusi Güney
Qafqaz Komitəsinə verildi. Çox keçmədi ki, 1917-ci ilin martın 17də Azərbaycanın bir qrup ziyalıları yığışaraq Bakı müsəlman ictimai
təşkilatları və kooperativlərinin nümayəndələrindən ibarət büro yaratdılar. Bakı Şəhər Dumasının həyətində keçirilən qurultayında Rusiyadakı Müvəqqəti Hökumətə etimad göstərilməsi barədə qərar qəbul edildi. 1917-ci il martın 27-də bu büro Bakıda Müsəlman Milli
Şurasının Müvəqqəti İcraiyyə Komitəsi ilə əvəz olundu. Müvəqqəti
Komitənin sədri M.H.Hacınski, müavini M.Ə.Rəsulzadə seçildi.
Martın axırlarında yaradlımış Bakı Fəhlə və Hərbçi Deputatları Soveti isə solçu inqilabi qüvvələrin orqanına çevrildi. Bununla da Rusiyada olduğu kimi, Quzey Azərbaycanda da ikihakimiyyətlilik yarandı.
Azsaylı azərbaycanlı-türk bolşeviklər burjua inqilabından istifadə edərək on illik fasilədən sonra, 1917-ci ilin martın 3-də "Hümmət"in fəaliyyətini bərpa etdilər. Onun Müvəqqəti Komitəsinin sədri
N.Nərimanov, üzvləri isə M.Əzizbəyov, M.N.İsrafilbəyov, H.Sultanov və başqaları seçildi. "Onlar bolşevik mövqeyində dayandığını
elan etsələr də, "Hümmət"in əyalətlərdəki komitələri menşeviklərə
meyil göstərirdilər".40 Buna səbəb bolşevizmin Quzey Azərbaycanda
38
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xeyli zəifləməsi idi. 1917-ci il iyulun 26-da Petroqradda bolşeviklər
partiyasının VI qurultayında iştirak edən A.Yusifzadə "Hümmət"ə
kömək edilməsini xahiş edirdi. "Hümmət" demək olar ki, RSDF(b)Pdən asılı vəziyyətdə idi və tərəfdarlarının sayı barmaqla sayıla bilərdi.41
Fevral burjua inqilabından sonra milli qüvvələrin önündə gedən "Müsavat"la, Gəncədə "Türk-Ədəm-Mərkəziyyət" Partiyasının
eyni xətt yürütməsi 1917-ci il aprelin 15-20-si arasında Bakıda keçirilən Qafqaz müsəlmanlarının I qurultayında meydana çıxdı. “Qurultayda Gəncədə Nəsib bəy Yusifbəylinin başçılıq etdiyi “Türk ƏdəmiMərkəziyyət”lə “Müsəlman Demokratik Partiya-Müsavat”ın qiyabi
olaraq birləşdirilməsi razılığına gəlindi”. 42
1917-ci il mayında Moskvada keçirilən Ümumrusiya Müsəlmanlarının I qurultayı da bir daha göstərdi ki, azsaylı azərbaycanlıtürk bolşeviklər deyil, milli-demokratik ideyaların çoxsaylı təmsilçiləri doğru yol tutublar. Qurultayda iki əsas təklif səsləndi. Birinci
təklifi irəli sürən Rəsulzadə deyirdi ki, Rusiya Xalq Cümhuriyyəti kimi federativ şəkildə idarə olunmalı, qeyri-rus millətlərə – Azərbaycan, Türküstan, Tatarıstan, Başqırdıstan, Qırğızıstan və başqa türk ellərinə milli-məhəlli muxtariyyət verilməlidir. Bu fikrin əleyhinə çıxış
edən tatar Əhməd Salihov isə Rusiyanın unitarlığını saxlanmaqla
milli-mədəni muxtariyyət ideyasını təklif edirdi. Rəsulzadənin irəli
sürdüyü təklif qurultay iştirakçıları tərəfindən qəbul olunub.43
Azərbaycanın öncə muxtariyyəti daha sonra da milli istiqlalını
irəli sürmüş milli-demokratik cərəyana (türkçülük, islamçılıq və yenilikçilik) arxalanan “Müsavat” və “Türk Ədəmi-Mərkəziyyət”in
1917-ci ilin iyununda birləşməsi Quzey Azərbaycan türklərinin taleyində mühüm rol oynadı. Xüsusilə də, 1917-ci ilin oktyabrın 26-dan
31-ə qədər Bakıda təntənəli surətdə keçirilən "Türk Ədəmi-Mərkəziyyət Partiyası– Müsavat”ın I qurultayında elan olunan proqram
milli bir proqram idi.
1917-ci il oktyabrın 25-də bolşeviklərin Petroqradda-Rusiyada
hakimiyyəti ələ almasından sonra, Bakıdakı bolşevik-daşnak ünsürlə41
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ri daha da fəallaşdı. 1917-ci ilin noyabrın 2-də bolşeviklər öz tərəfdarları ilə “Bakı Sovet”inin iclasını çağıraraq Bakıda Sovet hakimiyyətinin qurulduğunu bəyan etdilər və sədri də erməni mənşəli Stepan
Şaumyan oldu.44 Sovet hakimiyyətini elan etmiş qurumun tərkibinə
"Müsavat" Partiyasından 22 deputat daxil edilmişdi. Meneşevik və
eserlərdən fərqli olaraq, müsavatçılar başda Rəsulzadə olmaqla ilk
dövrlərdə bolşeviklərin hakimiyyətinə ciddi etiraz etmirdilər. Xüsusilə Leninin bütün xalqların öz müqəddəratını təyin edə bilməsi ilə
bağlı verdiyi bəyannaməni müsavatçılar müsbət dəyərləndirirdilər.
Ona görə də eser-menşevik blokunun Sovetdən birgə çıxmaları ilə
bağlı təklifini Müsavat Partiyası müzakirə edərək qəbul etmədi. 45
Ancaq 1917-ci ilin dekabrın 12-13-də bolşeviklərlə müsavatçılar arasında münasibətlərin gərginləşməsi ilə Bakı Sovetinə yeni seçkilər
keçirildi. Bolşeviklərin iradəsi altında keçirilən seçkilər nəticəsində
yeni İcraiyyə Komitəsinə 6 nəfər bolşevik, 5 daşnak, 4 sol eser, 3 sağ
eser, 2 müsavatçı daxil oldu. Dekabrın 18-də Lenin Saumyanı Qafqaziya işləri üzrə xüsusi komissar təyin etdi. Bolşeviklərin ikibaşlı
oyun oynadığını xüsusilə də, Türküstanda türk-müsəlman əhaliyə
qarşı onların qırğın törətmələrinə etiraz olaraq “Müsavat” rəhbərliyi
Bakı Sovetindəki deputatlarını geri çağırdılar.
Belə bir mürəkkəb dövrdə, 1917-ci il noyabrın 11-də RSFSR
XKS-inə tabe olmaq istəməyən gürcü menşeviklər, türk müsavatçılar, erməni daşnaklar və sağ eserlərin nümayəndələri Tiflisdə keçirdikləri müşavirədə Rusiya bolşevik hökumətinin hakimiyyətini tanımaqdan imtina etdilər və "Müstəqil Zaqafqaziya hökuməti" yaratmaq
haqqında qərar qəbul etdilər. Bununla da Xüsusi Cənubi Qafqaz Komitəsinin yerinə, Cənubi Qafqazı idarə etmək üçün noyabrın 15-də
Tiflisdə Y.P.Gegeçkorinin sədrlik etdiyi Zaqafqaziya Komissarlığı
yaradıldı.
1917-ci il dekabrın 5-də Zaqafqaziya Komissarlığı ilə Türkiyə
arasında imzalanmış Ərzincan müqaviləsinə əsasən rus qoşunları
Qafqaz cəbhəsindən geri çəkilməyə başladı. 1918-ci ilin fevralın əvvəllərində Tiflisdə, Cənubi Qafqazdan Ümumrusiya Müəssisələr
Məclisinə seçilmiş deputatların yığıncağında Zaqafqaziyanın ali ha44
45
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kimiyyəti orqanı olan Zaqafqaziya Seymi (parlamenti) açıldı və bu
bölgədə əsas güc mərkəzinə çevrildi. Fevralın 23-də öz işinə başlayan Seymdə əsasən üç partiyanın - Müsavat (Azərbaycan türkləri),
Daşnaksutyun (ermənilər) və Sosial-Demokrat (gürcülər) nümayəndələri təmsil olunurdular. Seymdəki 44 millət vəkilindən ibarət Azərbaycan milli fraksiyasının rəhbəri M.Ə.Rəsulzadə idi.
Bu dövrdə Türkiyə gürcü və ermənilərin Seymdə apardığı siyasəti qəbul etməyərək onlara qarşı müharibə elan etdi. Müharibə 8
gündən artıq çəkmədi və Osmanlının qələbəsi ilə yekunlaşdı. Türk
fraksiyasının təkidilə Zaqafqaziya Seymi aprel ayının 22-də ölkənin
suverenliyini elan etdi.
1918-ci ilin mart hadisələri zamanı “Bakının və ətraf rayonların İnqilabi Müdafiə Komitəsinə başçılıq edən Şaumyan” 46 hələ,
1917-ci ilin dekabrında Leninin imzaladığı “Türkiyə ərazisində Ermənistana muxtariyyət verilməsi” dekretinə nail olmuşdu.47 Şaumyanın davam etdirdiyi antiazərbaycan, antitürk siyasəti isə Lenin 1918ci ildə ona göndərdiyi teleqramda belə ifadə etmişdi: "Sizin möhkəm
və qəti siyasətiniz bizi sevindirir".48 1918-ci il martın 15-də Şaumyan
Bakı Sovetinin iclasında açıq şəkildə bəyan etdi ki, Bakı Soveti Cənubi Qafqazda vətəndaş müharibəsinin başlıca istehkamına çevrilməlidir. Soyqırım ərəfəsində "Daşnaksutyun" Partiyası və Erməni Milli
Şurası Bakı Sovetinin tərəfinə keçdi. 30-31 martda təkcə Bakıda 12
mindən çox türk-müsəlman əhali rus-erməni hərbi birləşmələri tərəfindən soyqırıma məruz qaldı. Üstəlik, rus-erməni hərbi birləşmələri
Quzey Azərbaycanın Şamaxı, Quba, Lənkəran, Kürdəmir, Salyan və
başqa qəzalarında da on minlərlə türk-müsəlman əhalini qətlə yetirdilər. "Uzun müddət menşeviklərə qarşı mübarizə aparan bolşeviklərin
menşevik və eserlərlə, hətta kadet və daşnaklarla mart günlərində birləşməsi dini və milli zəmində baş verdi".49 Maraqlıdır ki, sovet tarixşünasları, alimləri mart soyqırımını ciddi-cəhdlə vətəndaş müharibəsi
kimi qələmə verərək, bunun məsuliyyətini Müsavat Partiyasının üs46
Большевики в борьбе за победу социалистической революции в Азербайджане. Документы и материалы 1917-1918 гг., Баку: Азернешр, 1957, s.327
47
Насиров Т. Борьба за власть в Азербайджане (1917-1920). Баку: Азербайджан, 1993,
s.22
48
Quliyev C. Lenin və Azərbaycanda sovet hakimiyyətinin qələbəsi və möhkəmlənməsi
uğrunda mübarizə. Bakı: Azərnəşr, 1957, s.26
49
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tünə atırdılar. Ancaq danılmaz faktlar da sübut edir ki, mart hadisələri zamanı rus bolşevikləri və erməni daşnakları birlikdə Quzey Azərbaycan türklərinə qarşı soyqırım həyata keçiriblər.
1918-ci il 30-31 mart türk-müsəlman soyqırımından sonra,
bolşevik-daşnakların rəhbərlik etdiyi Bakı Soveti aprelin 1-də keçirilən "sülh kofnransı"ndan sonra Bakıda hakimiyyət tamamilə ələ keçirdi. 50 Bakı Soveti erməni (daşnak) və rus (bolşevik) siyasi mətbu
orqanları və təşkilatları istisna olmaqla, bütün qəzet və jurnalların,
milli şuraların fəaliyyətinə qadağan qoydu. Aprelin 25-də S.Şaumyanın sədrliyi ilə Bakı Xalq Komissarları Soveti (BXKS) yaradıldı və
onun rəhbərliyinə əsasən erməni daşnakları və rus bolşeviklər daxil
idilər. Bu anlamda daşnak Ermənistanın liderlərindən Xatisov
BXKS-ni "erməni sovet hökuməti" adlandırmışdı. Üstəlik, BXKS
özünü Sovet Rusiyasının ayrılmaz tərkib hissəsi hesab edir və Azərbaycana nəinki müsətəqillik, heç muxtariyyətin də verilməsi ideyasını qəbul etmək istəmirdi.
Bu kimi qəbuledilməz hadisələr Zaqafqaziya Federativ Demokratik Respublikasının da dağılmasına səbəb oldu. 26 may 2018ci ildə Gürcüstan Zaqafqaziya Respublikasının tərkibindən çıxdıqdan
sonra, mayın 27-də türk-müsəlman millət vəkillərinin fövqəladə iclası keçirildi və iclas Quzey Azərbaycanın idarə olunması vəzifəsini öz
üzərinə götürərək, Azərbaycan Milli Şurasını elan etdi. Əslində
Azərbaycan Milli Şurası Seymdə iştirak edən 44 millət vəkilindən
ibarət olduğu üçün, onların yaratdıqları Milli Şuranı həm də yeni yaranmış Azərbaycan Cümhuriyyətinin ilk parlamenti kimi də qəbul etmək olar. Milli Şuranın ilk toplantısında Azərbaycan Milli Şurasının
Rəyasət Heyəti və sədri seçildi. Seymdə Azərbaycanı təmsil edən əksər partiyalar – “Müsavat”, Müsəlman Sosialist Bloku, Müsəlman
Sosial-Demokrat-Menşeviklər və "Hümmət" M.Ə.Rəsulzadənin Milli Şuraya sədr seçilməsinin lehinə səs veriblər.51
Azərbaycan Milli Şurasının 1918-ci il mayın 28-də dünyaya
elan edilən Azərbaycan İstiqlalı Bəyannaməsində deyilirdi: “1. Bu
gündən etibarən Azərbaycan xəlqi hakimiyyət həqqinə malik olduğu
kibi, Cənubi-Şərqi Zaqafqaziyadan ibarət olan Azərbaycan dəxi ka50
51
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miləl-hüquq müstəqil bir dövlətdir. 2. Müstəqil Azərbaycan dövlətinin şəkli-idarəsi Xəlq Cümhuriyyəti olaraq təqərrür ediyor…”.52
Azərbaycan Cümhuriyyətinin varlığı yalnız Quzey Azərbaycan türkləri üçün deyil, bütün Türk düynası, müsəlman Şərqi üçün
böyük əhəmiyyət kəsb edirdi. Eyni zamanda, bu cümhuriyyətin qurulması çar Rusiyasında baş verən inqilabların nəticəsi deyil, millətin
özünün ortaya qoyduğu milli ideyasının qanunauyğun sonluğu idi.
Quzey Azərbaycan türkləri bir daha sübut etdilər ki, yeni dövrdə də
demokratik cümhuriyyət qurmağa qadir və layiqdirlər.53
Quzey Azərbaycanın istiqlalı mayın 30-da dünya dövlətlərinə
bəyan edildikdən sonra Milli Şuranın qərarı ilə Cümhuriyyətin ilk
hökumətini təşkil etmək Fətəli xan Xoyskiyə tapşırıldı. Cümhuriyyətin dövlət quruluşu parlamentli respublika idi. Müvəqqəti hökumət
ilk gündən öz proqramında elan etmişdir ki, hökumət başlıca olaraq
işçi və kəndli kimi əkinçi insanlara istinad etməli və Azərbaycan
azadlıq ölkəsi olmalıdır. “Burada bir sinif digər sinfə hakim deyildi.
İnsan nə varına görə haqlı, nə də yoxsulluğuna görə haqsız görünürdü”. 54
Çox mürəkkəb bir dövrdə azadlığa qovuşan Quzey Azərbaycanın milli hökuməti yenicə yaranmış dövlətin dayaqlarını möhkəmlətmək üçün Osmanlı ilə 4 iyunda hərbi müqavilə bağldı. Müqaviləni
Azərbaycan tərəfindən Milli Şuranın sədri M.Ə.Rəsulzadə, xarici işlər naziri M.H.Hacınski, Türkiyə tərəfindən isə xarici işlər naziri Xəlil bəy və Qafqaz cəbhəsinin baş komandanı Vehib paşa imzaladılar.
Həmin müqavilə əsasında Nuru Paşanının başçılığı ilə Qafqaz İslam
Ordusu Azərbaycana yardıma göndərildi. Ancaq Gəncədə Nuru paşa
ilə Azərbaycan hökuməti arasında narazılığın yaranması böhrana səbəb oldu. “Belə bir tarixi-siyasi və hərbi şəraitdə Nuru paşanın müşaviri, əslən azərbaycanlı, XX əsrin görkəmli fikir və siyasət adamı Əhməd bəy Ağaoğlunun vasitəçiliyi ilə aparılan gərgin danışıqlardan sonra Milli Şuranın buraxılması və bütün hakimiyyətin Fətəli Xan Xoys-
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kinin rəhbərliyi ilə yenidən təşkil edilən Müvəqqəti Milli Hökumətə
verilməsi şərti ilə müvafiq razılığa gəlmək mümkün olur”.55
1918-ci ilin iyunun 17-də F.Xoyskinin başçılığı ilə Gəncədə yaranan 2-ci hökumət iyun ayında milli dövlət bayrağı (24 iyun), milli
ordunun yaranması (26 iyun), Türk dilinin dövlət dili olması (27
iyun) və başqa ümummilli məsələlərlə bağlı mühüm qərarlar qəbul
etdi.
Qafqaz İslam Ordusunun qarşısında duran əsas məsələ isə Bakı
quberniyasını və Bakı şəhərini BXKS-nin işğalçı ordusunun əlindən
azad etmək idi. Nuru paşanın başçılığı ilə Qafqaz İslam Ordusu
BXKS-nin birləşmiş hərbi qüvvələrini Göyçay yaxınlığında ağır məğlubiyyətə uğradaraq, iyulun 20-də Bakıya doğru istiqamət aldı. Bu
məğlubiyyətdən sonra BXKS 1918-ci il iyulun 31-də süqut etdi və
avqustun 1-də Bakıda eser-daşnak-menşevik ittifaqı əsasında “Sentrokaspi və Sovetin Müvəqqəti İcraiyyə Komitəsinin Rəyasət Heyəti
Diktaturası” adlı mürtəce hökumət təşkil olundu. Ancaq Qafqaz İslam Ordusu əsasən eserlər və ermənilərdən ibarət olan bu hökumətin
də Bakıda uzun müddət məskunlaşması ilə razılaşa bilməzdi. “Sentyabrın 14-dən 15-nə keçən gecə türk qoşunları sürətli hücumla Bakıya girdilər… Sentyabrın 15-i günü Qafqaz Müsəlman ordusunun komandanı general-leytenant Nuru Paşa Gəncəyə - Azad Azərbaycan
hökumətinin başçılarına xoş xəbərli teleqram göndərdi”.56 Sentyabrın
17-də Azərbaycan Cümhuriyyətinin milli hökuməti Gəncədən Bakıya köçürüldü.
1918-ci il sentyabrın 23-də Tələt paşa ilə Almaniya arasında
gizli protokol imzalandı. Həmin protokola əsasən, “Türkiyə qoşunları Azərbaycandan çıxır, Almaniya isə Azərbaycanın istiqlalını Rusiya
tərəfindən tanınmasını təmin edirdi. Lakin sonrakı vəziyyət Almaniyanı bu prosesi təmin etməsinə imkan yaratmadı. Məlum oldu ki, Almaniya, Avstriya-Macarıstan və Osmanlı dövləti ilə Bolqarıstan
məğlub olmuş, hadisələrin istiqaməti dəyişmiş və Azərbaycan üçün
yeni bir imtahan dövrü başlamışdı”. 57 1918-ci il oktyabrın 30-da
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Lemnos adasının Mudros (Mondros) limanında imzalanan müqavilənin 11-ci maddəsində göstərilirdi ki, Osmanlı Türk ordusu Qafqazda
və Cənubi Azərbaycanda olan ordularını geri çağırmalıdır. Bu müqaviləyə görə Güney Qafqaz Böyük Britaniyanın nüfuz dairəsi elan
olunur və Bakıya ingilis qoşunları yeridilirdi. “Meydana gələn yeni
vəziyyətlə əlaqədar olaraq Azərbaycan hökumətinin nümayəndələri
İranda olan və müttəfiqləri təmsil edən ingilis generalı Tomson ilə
vəziyyəti aydınlaşdırmaq üçün Ənzəlidə görüşsələr də, o, Azərbaycan adında bir hökumət tanımadığını söylədi və danışıq aparmağa razılıq vermədi. Bu hadisə Azərbaycanın siyasi tarixində yeni bir dövrün başlanğıcı oldu”.58
1918-ci il noyabrında ingilislərn Bakıya daxil olması ərəfəsində Azərbaycan Milli Şurası fəaliyyətini bərpa edərək Azərbaycan
Parlamentinin yaradılması ilə bağlı qanun qəbul etdi. Bu qanuna görə, hazırda “Ümumazərbaycan Müəssisələr Məclisini çağırmaq
mümkün olmadığından qərara alındı ki, Milli Şura dövlət qanunvericilik orqanına - Azərbaycan parlamentinə çevrilsin”.59 Eyni zamanda,
həmin qanuna görə, ölkə əhalsinin milli tərkibinə müvafiq olaraq
Azərbaycanda yaşayan bütün millətlərin nümayəndələri daxil olmaqla, parlamentdə 120 millət vəkili təmsil olunmalı idi. Noyabrın 29-da
Milli Şura "Bütün Azərbaycan əhalsinə" adlı müraciət yaydı: "Bu
ayın 19-da qəbul etdiyi qanunnaməyə görə Şurayi-Milli dekabrın 3nə qədər 120 əzalıq bir Məclisi-Məbusan halına gələcəkdir. Bu məclisə azlıqda qalan millətlərdən nümayəndələr cəlb olunduğu kimi,
məmləkətin vilayətlərindən də vəkillər çağırılmışdır. Bu surətlə yığılacaq məbusan irəlidə ümumi intixab üsulu ilə Azərbaycan Məclisi
Müəssisanı yığışıncaya qədər yurdumuzun sahibi olacaq, onun müqəddəratını həll, hökumətini təşkil və mənafeyini müdafiə edəcək".60
Qeyd edək ki, erməni daşnakları, rus bolşevikləri və başqa siyasi, ictimai qruplar bütün vasitələrlə general Tomsona təsir edərək
ya Azərbaycan parlamentinin reallaşmasına imkan vermək istəmir,
ya da onların da maraqlarının burada da təmin olunması tələblərini
irəli sürürdülər. “Parlamentə Azərbaycanda yaşayan milli azlıqların
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nümayəndələri də daxil edilməli idi və yalnız bu şərtlərə əməl edildikdən sonra parlamentin çağırılmasına icazə verilirdi. Sonrakı danışıqlar üçün Milli Şuranın M.Ə.Rəsulzadə, M.Y.Cəfərov və Ə.C.Pepinovdan ibarət nümayəndə heyəti seçildi”.61
1918-ci il dekabrın 7-də H.Z.Tağıyevin Nəcib Qızlar Gimnaziyasını binasında Azərbaycan Cümhuriyyəti parlamentinin ilk təsis iclası oldu. İclası giriş sözü ilə açan Azərbaycan Milli Şurasını sədri,
dövlət başçısı M.Ə.Rəsulzadə "bir kərə yüksələn bayraq, bir daha enməz" şüuarını səsləndirdi. 62 Parlamentin ilk iclasında bitərəf
Ə.M.Topçubaşov parlamentin sədri, "Müsavat"ın üzvü H.b.Ağayev
isə onun müavini seçildi. Parlamentin ilk iclasında F.Xoyski Müvəqqəti hökumətin istefa verdiyini və hakimiyyətin bütövlükdə, parlamentə verildiyini bəyan etdi. Yeni, sayca üçüncü hökumətin təşkil
edilməsi də F.Xoyskiyə həvalə olundu və 1918-ci il dekabrın 26-da
yeni hökumət kabinəsinin tərkibi elan edildi. Bu arada, general Tomsonla danışıqlar aparan Azərbaycan hökuməti sonda istəyinə çatdı və
general Tomson onu yeganə qanini hökumət kimi tanıdı.63
Parlamentin işində 10 fraksiya iştirak edirdi ki, bu fraksiyalar
arasında üstünlük “Müsavat”ın əlində idi. Parlamentdə “Bitərəflər”,
“Əhrar”, “İttihad, “Hümmət” və Müsəlman Sosialist blokunun üzvlərindən ibarət olan sosialistlər fraksiyası, "Daşnaksutyun", bundan
başqa erməni icması və "Milli azlıqlar" fraksiyalarının nümayəndələri var idi. Azərbaycan parlamenti fəaliyyət göstərdiyi 17 ay müddətində 270-dən çox qanun layihəsini müzakirəyə çıxararaq, 230-a yaxın qanun qəbul etmişdir. Bu qanunlar arasında ən mühümləri "Azərbaycan Cümhuriyyətinin Müəssisələr Məclisinə seçkilər haqqında Əsasnaməsi", "Azərbaycan vətəndaşlığı haqqında qanun", "Mətbuat haqqında nizamnamə", bələdiyyələrin yaradılması, təhsilin inkişafı, Xəzər Dəniz Gəmiçiliyinin, Dövlət sərhəd qoşunlarının yaradılmasıdır.
Yusifbəylinin başçılığı ilə sayca dördüncü hökumət 1919-cu
ilin aprelin 14-də fəaliyyətə başladı. Yeni hökumətin proqramına
Azərbaycanın dövlət müstəqillyinin dünyanın aparıcı ölkələri tərəfindən tanıdılması, ölkənin ərazi bütövlüyünün təmin olunması, qonşu
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dövlətlərlə əməkdaşlıqların yaradılması, milli təhlükəsizliyin gücləndirilməsi, ordunun inkişafı, təhsil müəssisələrinin yaradılması daxil
idi.
Versal sülh konfransında başlıca olaraq Almaniya ilə sülh nizamlanması nəzərdə tutulsa da, əvvəldən böyük dövlətlərin liderləri
“rus məsələsini” müzakirəyə başladılar.64 Həmin müzakirələrin nəticəsi olaraq 1920-ci ilin yanvarında Azərbaycan və Gürcüstan dövlətləri müttəfiq dövlətlərin (Antanta) Ali Şurasının 1920-ci ilin yanvarın
11-də keçirilən iclasında de-fakto tanındılar.65Paris sülh konfransında
iştirak edən Azərbaycan nümayəndə heyətinin başçısı Ə.Topçubaşovun istər Versaldan göndərdiyi məktublardan, istərsə də hələ İstanbulda ayrı-ayrı dövlətlərin nümayəndələri ilə keçirdiyi görüşlərdən
aydın olur ki, Azərbaycanın müstəqil bir dövlət kimi tanıdılması çox
çətin bir proses olmuşdur.66
Azərbaycanın müstəqilliyi Antanta tərəfindən tanındığı bir zaman başının üstünü Sovet Rusiyası təhlükəsi alırdı. 1920-ci ilin yanvarın 2-də RSFSR xarici işlər komissarı G.V.Çiçerin Azərbaycan xarici işlər naziri F.Xoyskiyə ilk nota göndərərək, Denikinə qarşı müharibəyə qoşulmağı tələb etdi. Xoyski yanvarın 14-də cavab notası
göndərərək bildirdi ki, vətəndaş müharibəsi Rusiyanın daxili işidir.
Yanvarın 19-da "Antanta"nın Azərbaycana ordu yox, yalnız hərbi
sursat yardımı etmək haqqında qərarı ilə bağlı məlumatı əldə edən
Rusiya Azərbaycana qarşı diplomatik təzyiqləri gücləndirdi. Yanvarnı 23-də Azərbaycana ikinci nota göndərən Çiçerin bildirirdi ki,
Azərbaycanın Rusiyanın daxili işinə qarışmaması Denikinə qarşı mübarizədən imtina etmək deməkdir. Xoyski isə cavabında deyirdi ki,
Rusiya Azərbaycanın müstəqilliyini tanıdıqdan sonra bu məsələlərə
rəsmi Bakı baxa bilər. Əslində Rusiyanın 1920-ci ilin martınadək
Azərbaycana göndərdiyi notalar Cümhuriyyətə qarşı hazırlanan müdaxiləni pərdələmək məqsədi güdürdü.
Sovet Rusiyası Azərbaycana hərbi müdaxilə etmək üçün ölkə
daxilində "beşinci kolon"un – yerli bolşeviklərin güclənməsinə diqqəti artırırdı. Çox yazıqlar ki, azsaylı azərbaycanlı-türk bolşeviklər
64
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də Azərbaycan Cümhuriyyətinin Sovet Rusiyası tərəfindən işğalında
yaxından iştirak etdilər. 1919-cu ilin sonlarına qədər ayrı-ayrılıqda
fəaliyyət göstərərək xalq arasında ciddi nüfuza malik olmayan eserlər, bolşeviklər, menşeviklər ruslar tərəfindən bir araya gətirildi.
1920-ci ilin fevralın 11-12-də Bakıda RK(b)P-nin Bakı Komitəsi,
"Hümmət", "Ədalət" və başqa sol yönlü təşkilatlar I qurultay keçirərək Azərbaycan Kommunist Partiyası (AKP) adı altında birləşdilər.
Sovet Rusiyasının siyasətinin daşıyıcısı olan AK(b)P "Azərbaycanda
dövlət çevrilişi xəttini əsas götürdü. Yerli bolşeviklər milli hökumətə
qarşı fəal təbliğat aparırdılar. Ancaq aydın idi ki, Azərbaycan kommunistləri öz qüvvələri ilə dövlət çevirilişi etmək iqtidarında deyildilər. Onlar daha çox Rusiyanın təcavüzünə ümid bəsləyirdilər".67
1920-ci ilin aprelin 1-də Yusifbəylinin başçılıq etdiyi hökumət
istefa verdi və yeni hökumətin təşkili M.H.Hacınskiyə tapşırıldı. Hacınski kommunistlər də daxil olmaqla sol qüvvələrdən ibarət koalsiyon hökumət yaratmaq istəsə də, bolşeviklər bundan imtina etdi. Yeni hökuməti yarada bilməyən və hökumətin təşkili üçün əsas vaxt
itirdikdən sonra, aprelin 22-də bu barədə Hacınski parlamentə məlumat verdi. Sovet Rusiyası Cümhuriyyəti devirmək üçün diplomatik
təzyiqlərlə yanaşı, yerli bolşeviklərlə erməni daşnaklarından və Türkiyəyə yardım bəhanəsindən istifadə etdi. AK(b)P-ni birmənalı şəkildə öz əlində saxlayan Sovet Rusiyası martın ortalarında ermənilərin
əli ilə Qarabağda yerli türklərin qırğınına rəvac verdi. Martın 22-də
Moskvanın razılığı ilə erməni quldur hərbi dəstələri Xankəndində
yerləşən qarnizona, Qazax və Gəncə qəzalarına basqın etdilər. Azərbaycan hökuməti məcbur qalıb milli ordunu təcili Dağıstan sərhədindən və Bakıdan Qarabağda baş verən erməni qiyamını yatırmağa yönəltdi. Bununla da cümhuriyyətin şimal sərhədi müdafiəsiz qaldı.
Sovet Rusiyası təbliğat vasitəsilə Ankaranı da inandıra bildi ki,
XI Qırrmızı ordu Bakıdan keçərək "Antanta"ya qarşı vuruşan Türkiyənin yardımına gedəcək. XI Qırmızı ordunun tərkibindəki müsəlman hissələrinə Xəlil paşa və başqa türk zabitləri rəhbərlik edirdilər.
Qafqaz cəbhəsi İnqilabi Şurası S.Q.Orconikidzenin başçılığı ilə 21 və
23 aprel tarixində XI Qırrmızı orduya aprelin 27-də Azərbaycan
Cümhuriyyətinin sərhədini keçib bütün ərazini tutmaq əmrini ver67
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mişdi. Həmin əmrə əsasən də aprelin 26-dan 27-nə keçən gecə Levandovskinin başçılığı ilə XI Qırmızı ordu hissələri Quzey Azərbaycanın Yalama-Xaçmaz tərəfdən dövlət sərhədlərini keçmişdi. Bu o
demək idi ki, Azərbaycan Cümhuriyyəti 27 aprel tarixində işğala məruz qalmış, XI ordu aprelin 28-də isə zirehli qatarla Bakıya daxil olmuşdur. N.Yaqublu yazır: “Beləliklə, bolşeviklər məhz 28 Apreli
Azərbaycanda Sovet hakimiyyətinin yaradılması günü elan edərək
“28 Aprel inqilabı” olaraq dünya ictimaiyyətinə yaydılar. Yəni 27
aprel işğalı yox, yalan və saxta bir təqvim yaratdılar – 28 Aprel inqilabı”.68
Sovet Rusiyasının XI ordusu dövlət sərhədlərini pozub Bakıya üz tutmasından maksimim yaralanmağa çalışan Azərbaycan türk
bolşevikləri RKP (b) Qafqaz Diyarı Komitəsinin Bakı bürosu və
AK(b)P adından hakimiyyəti təhvil vermək haqqında parlamentə ultimatum vermişdi. M.Ə.Rəsulzadə və bir neçə millət vəkilinin kəskin
şəkildə etirazlarına baxmayaraq, Parlament aprelin 27-də keçirilən
son iclasında səs çoxluğu ilə hakimiyyətin Azərbaycan Türk kommunistlərinə verilməsi şərtilə 6 maddədən ibarət qərar qəbul etdi. Bu qərarda deyilirdi ki, milli hökumət Azərbaycan Cümhuriyyətinin tam
müstəqilliyinin qorunub saxlanılması, yeni yaranan hökumətin müvəqqəti orqan olması, hökumət idarələrindəki köhnə qulluqçuların
tutduğu vəzifələrində qalması, hökumət və parlament üzvlərinin həyat və mülkiyyətlərinin toxunulmazlığının təmin edilməsi, Milli ordunun saxlanılması, siyasi partiyaların sərbəst şəkildə fəaliyyət göstərməsi, XI ordunun dəmiryolu ilə birbaşa Türkiyənin yardımına getməsi şərtlərlə hakimiyyəti Azərbaycan Türk bolşeviklərinə təslim
edir.
Mədəni mühit. XX əsrin əvvəllərində Quzey Azərbaycanın
mədəni mühitində də aktuallıq kəsb edən problemlərdən mətbuat,
məktəb, dil, din və digər məsələlər mütəfəkkirlərimizin yaradıcılığında müxtəlif istiqamətlərdə öz əksini tapmışdır.
Bu dövrdə ilk növbədə, milli məktəblərin yaranması yeni nəslin yetişməsində mühüm rol oynadı. 1914-cü ildə Bakıda 12 rus-tatar
məktəbi (3-ü qadınlar üçün) var idi ki, burada təhsil alan 2.482 şagir68
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dən 299 nəfəri qız idi. Eyni məktəblər Şuşa, Şamaxı (1906), Nuxa,
Dərbənd (1907), Lənkəran (1911), Salyan (1912) və başqa yerlərdə
fəaliyyət göstərirdi. 1912-ci ildə verilmiş məktəb əsasnaməsinə görə
şəhər məktəbləri yuxarı ibtidai məktəblərə çevrildi. 1914-cü ildə
Gəncədə, 1916-cı ildə Bakıda müəllimlər seminariysı fəaliyyətə başladı. 1915-ci il yanvarın 1-də Bakı və Gəncə quberniyalarında Xalq
Təhsili Nazirliyinin sərəncamında 103 şəhər və 609 ibtidai kənd
məktəbi var idi. Bu məktəblərdə 46.530 şagird təhsil alırdı ki, onlardan 1.427 nəfəri qız (28,3 faiz) və 15.776-sı (34 faizi) azərbaycanlıtürk idi.69 Azərbaycanda bu cür məktəblərin açılması əhalinin maariflənməsi və bunun da məntiqi nəticəsi olaraq öz milli kimliyini dərk
etməsi istiqamətində mühüm təsir göstərdi. Halbuki çar Rusiyası bütün vasitələrlə milli məktəblərin yaranmasının qarşısını almağa çalışmışdı.
XX əsrin əvvəllərində Quzey Azərbaycanda yaranmış məktəblərin, müəllimlərin qarşısında duran vəzifələr mətbuatda və müvafiq
toplantılarda müzakirə olunurdu. Xüsusilə, inqilab illərində müəllimlərin 1906-cı ilin avqustunda Bakıda I qurultayının keçirilməsi Azərbaycanın mədəni mühitində çox bir mühüm hadisə oldu. H.Zərdabinin sədrliyi altında keçirilən qurultay hamının pulsuz təhsil alması
prinsipini əsas götürərək, xalq məktəbinin konkret inkişaf proqramını
qəbul etdi. 1907-ci ilin avqustunda Bakıda keçirilmiş II Azərbaycan
müəllimlər qurultayında isə ərəb əlifbasının çətinliyi və onun dəyişdirilməsi problemi qaldırıldı. Ancaq qurultay iştirakçılarının çoxu bu
layihəni qəbul etmədilər.70
XX əsrin əvvəllərində Azərbaycan ictimai həyatında mədənimaarif cəmiyyətlər olan “Müsəlman xeyriyyə cəmiyyəti”, “Nicat”,
“Nəşri-maarif”, “Səadət”, “Qeyrət”, “Səfa” və başqaları da milli oyanışda mühüm rol oynamışlar. “Nəşri-maarif”, Bakı müsəlman maarif
cəmiyyəti “Nicat”ın fəaliyyətlərində kitabxanların təşkilinə, ana idilində qəzet və kitab nəşrinə lazımi fikir verirdi. “Səadət” və “Səfa”
maarifçi cəmiyyətləri isə müsəlmanların maariflənməsində, uşaqların
təhsilində mühüm rol oynayırdılar. 71
69
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Milli mətbuata gəlincə, 1890-cı illərdə və XX əsrin ilk illərində Şimali Azərbaycanda yalnız rus dilində qəzetlər – “Kaspi”, “Bakinski vedemosti”, “Baku” və başqa mətbu orqanlar nəşr olunurdu.
“Bu qəzetlərin burjua ideya istiqamətli olmasına baxmayaraq, onlarda Azərbaycanın sosial-iqtisadi və mədəni həyatının bəzi məsələlərinə qabaqcıl nöqteyi-nəzərlə yanaşan məqalələr də nəşr olunurdu”. 72
Türk dilində mətbuatın yenidən nəşrinə çar Rusiyası yalnız 1903-cü
ildə icazə verdi ki, bu da Tiflisdə M.Şahtaxtlı tərəfindən təsis edilən
“Şərqi-Rus” qəzeti idi. 1905-ci ildə "Şərqi-Rus" qəzeti bağlandıqdan
sonra bu qəzetin mətbəəsini C.Məmmədquluzadə və Ömər Faiq Nemanzadə alaraq "Qeyrət" nəşriyyatı adlandırmış və 1906-cı ildə Tiflisdə "Molla Nəsrəddin" satirik jurnalının təməlini qoymuşlar.
XX əsrin əvvəllərində elmi-fəlsəfi və tənqidi-publisistik ədəbiyyatın inkişafında maarifçi-demokratik ədiblərdən C.Məmmədquluzadənin “Poçt qutusu”, “Ölüllər”, Sabirin "Hop-hopnamə"si
(1912), N.Nərimanovun “Nadir şah”, Ə.Haqverdiyevin “Pəri cadu”,
“Ağa Məhəmməd şah Qacar”, “Xəyalat”, “Cəhənnəm məktubları”,
M.S.Ordubadinin "Bədbəxt miylonçu" romanı, Ə.Qəmküsarın,
N.Vəzirovun feleytonları mühüm rol oynamışdır.
Həmin dövrdə azərbaycanlı-türk sosial-demokratlar "Hümmət", "Dəvət-Qoç", "Bakinski raboçi", "Təkamül", "Yoldaş" və başqa mətbu orqanlarında çıxış etdikləri halda,73 milli-demokratik ideyaların (türkçülük, islamçılıq və müasirçilik) daşıyıcıları da “Həyat”,
“İrşad”, “Yeni irşad”, “Kaspi”, “Tərəqqi” və başqa qəzetlərdə fikirlərini təbliğ edirdilər. “Başda Əlimərdan bəy Topçubaşov, Əhməd bəy
Ağaoğlu, Əli bəy Hüseynzadə və bilavasitə Azərbaycan mətbuatının
ağsaqqalı və yaradıcısı Həsən bəy Zərdabi olmaq üzrə, Qərbi Avropa
mədəniyyəti məktəbi keçmiş milli açıqfikirli ziyallıların yaratdıqları
milli mətbuatda dəxi gənc Rəsulzadə də iştirak etməyə başladı”.74
Milli demokratik və romantik ədəbiyyatın formalaşmasında
“Füyuzat” jurnalı və "Həyat", "İrşad" qəzetlərində məqalələrlə çıxış
edən Ə.Ağaoğlu, Ə.Hüseynzadə, M.Hadi, H.Cavid. A.Səhhət, A.Şaiq, A.Divanbəyoğlu və başqaları mühüm rol oynamışlar. Bakıda nəşr
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olunan "Kaspi", "Həyat" qəzetlərinə və "Füyuzat" jurnalına redaktorluq edən Ə.Hüseynzadə 1900-ci illərdə yazdığı əsərlərində, o cümlədən 1906-cı ildə yazdığı "Türklər kimdir və kimlərdən ibarətdir" silsilə məqalələrində türkçülük və islamçılıq ideyalarını təbliğ etmişdir. 75 Ə.Ağaoğlu 1908-ci ilin əvvəllərində "Kaspi"də nəşr olunan
"Materializmin təntənəsi və əsassızlığı" məqaləsində fəlsəfədə materializm cərəyanının əsassızlığını sübut etməyə çalışırdı. İslamçılığın
və türkçülüyün inkişafında müstəsna xidmətlər göstərən Ağaoğlu
"Həyat", "Kaspi" və başqa qəzetlərdə xalqın milli şüurunun oyanması, milli özünüdərk istiqamətlərində məqalələr yazır və ilk islami ehkamlara əməl olunmasını vacib sayırdı.76
Bu dövrdə romantizmin nümayəndələrindən M.Hadinin dərin,
əhatəli fəlsəfi məqalələri, xüsusilə onun "Şükufeyi-hikmət" ("Fəlsəfənin çiçəkləri"), "Firdovsi-ilhamat" və digər əsərləri işıq üzü görmüşdü. Milli-demokratik və romantik ruhlu Hüseyn Cavidin "Ana"
(1913), "Maral" (1912), "Şeyx Sənan" (1914), "Şeyda" əsərlərilə yanaşı, fəlsəfənin cəmiyyətin həyatında rolundan, Qərb filosoflarından
bəhs edən "Müharibə və ədəbiyyat", "Həsbi-hal" başlıqlı məqalələri
də nəşr olunmuşdu. Romantizmin digər nümayəndəsi A.Səhhət dil,
millət, vətən anlayışları ilə bağlı dəyərli fikirlər söyləmişdir.
Bu dövrdə M.Ə.Rəsulzadə bəlkə də yeganə mütəfəkkir idi ki,
ictimai-fəlsəfi fikirdə materializmlə idealizm, sosial-demokrat cərəyanı ilə islam dini arasında oxşar cəhətlər tapmağa çalışıb. Onun milli məsələyə dair mülahizələri 1914-1917-ci illərdə yayınlanan “Milli
dirilik”, “Dirilik nədir?”, “Məktəb və mədrəsə”, “Getdiyimiz yol”,
“Bizim ehtiyaclarımız” və başqa məqalələrində şərh olunub.
Ümumiyyətlə, 1914-1917-ci illərdə "Şəlalə", "Dirilik", "Məktəb" kimi məcmuələrdə fəlsəfi və ictimai fikrə aid dəyərli, maraqlı
məsələlər qaldırılırdı. Bu jurnallarda fəlsəfəyə aid bir çox məsələlər
müzakirə olunaraq Platon, Aristotel, Sokrat, Kant, Dekart, İbn Rüşd,
İbn Sina, Fərabi, Mahmud Şəbüstəri, Bekon, Helvetsi, O.Kont, Nitsşe, Eynşteyn, Şopenhauer və başqa dünya mütəfəkkirlərindən sitatlar
gətirilərək, şərhlər verilirdi. Məsələn, "Şəlalə"də "Fəlsəfeyi-cədilə
nasıl zühur etdi", “Fəlsəfənin ruhi-əqvama təsiri” və bu kimi yazılar
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dərc olunub. "Şəlalə" jurnalına verdiyi "Fəlsəfeyi-müsbətə və əfkarifənniyyədə yeni inqilablar" adlı məqalədə A.Rüfətov yazırdı ki, "bugünkü bilik aləmində hakim mövqe qazanmış fəlsəfə" pozitivizm və
Maxın fəlsəfəsidir. 77
"Şəlalə", "Məktəb", "Dirilik", "Yeni Füyuzat" kimi jurnallarda
subyektiv-idealist empriokritisizm fəlsəfəsi, pozitivizm fəlsəfəsi,
Maxın fəlsəfəsi ilə bağlı məqalələlər nəşr olunurdu. Bu məqalələrdə
Leninin 1909-cu ildə nəşr olunan "Materializm və empriokritizm"
fəlsəfi əsəri idealist mövqedən kəskin şəkildə tənqid olunurudu. "Avropa maxistlərindən və onların rus ardıcıllarından sonra yerli burjua
ideoloqları dialektik materializm dünyagörüşü üzərinə hücumlar
üçün empriokritisizmdən istifadə edirdilər. Mürtəce burjua ideologiyasının nümayəndələri onu marksizm fəlsəfəsinə qarşı qoyur, fəlsəfənin partiyalılığı prinspi üzərinə quduzcasına hücum çəkirdilər". 78
Marksisit-leninçilərin həyəcanlanması və təşvişə düşməsi səbəbsiz
deyildi. Çünki həmin jurnallarda ("Şəlalə", "Məktəb", "Dirilik", "Yeni Füyuzat") marksizmin, o cümlədən Lenin ideyalarının nöqsanlı cəhətləri aşkara çıxarılır və tənqid edilirdi. Bu isə yerli müsəlman əhalisi, xüsusilə türklər arasında marksisit-leninçilərin saylarının azalmasına səbəb olurdu.
Marksizm-leninizmin Azərbaycandakı nümayəndələri (istər
türk, istərsə türk olmayanlar) idealist mövqeli müəlliflərin yazdıqlarını cavabsız qoymurdular. Azərbaycanlı sosial-demokratlar
(S.M.Əfəndiyev, Ə.C.Axundov, M.Əzizbəyov, M.B.Axundov,
D.X.Bünyadzadə, A.H.Rəsulzadə, H.H.Sultanov və b.) marksisit-leninçi baxışlarını "Qudok", "Bakinskiye raboçi", "Bakinskiye vesti",
"Bakinski proletari", "Volya", "Bakı həyatı", "Naşa jizn" və başqa
qəzet-jurnallarda ifadə edirdilər. Məsələn, "Bakinskiye vesti" qəzetində, Leninin "Materializm və empriokritisizm" fəlsəfi əsəri materialist mövqedən yüksək dəyərləndirilir, maxizm fəlsəfəsi isə tənqid
olunurdu. Cəmiyyətin həyatında və inkişafında həlledici qüvvə kimi
sinfi mübarizəni irəli sürən marksistlərə görə, fəhlə və kəndlilərin
partiyası-sosial-demokrat öz fəaliyyətini cəmiyyətin tarixi gedişi ilə
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uzlaşdırmalı, onun istiqamətini və mənafeyini hər şeydən üstün tutmalıdırlar.
Cümhuriyyət dövründə mədəni mühitə qısaca nəzər salsaq
görərik ki, Xalq Maarif Nazirliyinin təsis edilməsindən sonra bütün
ibtidai məktəblərdə təhsil Türk dilində aparılmağa başlamışdır. İbtidai sinif müəllimləri hazırlamaq üçün Bakı, Gəncə, Qazax və başqa
şəhərlərdə xüsusi pedaqoji kurslar təşkil olunaraq həmin kurslarda
dərs demək üçün Türkiyədən 50 müəllim dəvət edilmişdir. Əgər
Cümhuriyyət qurulan ərəfədə əhalinin 6 %-i savadlı idisə, rusların işğalına qədər savadlı insanları sayı 10 %-ə çatdı. Artıq Azərbaycanda
637 ibtidai, 23 orta ixtisas və bir ali məktəb, yəni 1919-cu ilin noyabrın 15-də fəaliyyətə başlayan Bakı Dövlət Universiteti mövcud idi.
Qeyd edək ki, parlament BDU-nun yaradılması haqqında qanun layihəsi müzakirə olunan zaman bəzi millət vəkilləri universitetin açılması üçün elmi kadrların azlığını, dərslərin rus dilində aparılmasının
doğru olmamasını iddia edərək buna qarşı çıxmışlar. Ancaq Rəsulzadə bu fikirləri qəbul etməyərək müstəqil dövlətin universitetinin olmasını, çox keçmədən də dərslərin türk dilində aparıla biləcəyini
əsaslandırmışdır. 79
Bu dövrdə "Türk ocağı", "Müsəlman Şərqini öyrənən cəmiyyət", "Qurtuluş", "Yaşıl qələm" cəmiyyətləri təsis olundu. 1919-cu
ilin dekabrın 7-də "İstiqlal" muzeyinin açılışı oldu və Türk dilində
böyük kitabxana yaradıldı. "Azərbaycan Xalq Cümhuriyyəti Azərbaycan xalqının tarixi, siyasi və mənəvi-psixoloji həyatında, o cümlədən o dövrün ədəbi-bədii fikir nümunələrində silinməz izlər buraxmışdır".80
Cümhuriyyət illərində Bakı, Gəncə, Şuşa, İrəvan, Tiflis və
başqa şəhərlərdə 90-a yaxın qəzet-jurnallar ("İstiqlal", "Azərbaycan",
"Müsəlmanlıq", "Qurtuluş", "Övraqi-Nəfisə", "Mədəniyyət", "Gənclər yurdu", Şeypur", "Zənbur", "Müsavat", "Bəsirət" və b.) nəşr olunurdu. M.Ə.Rəsulzadə, Ə.Hüseynzadə, Ə.Ağaoğlu, M.Hadi, H.Cavid, M.B.Məmmədzadə, Seyid Hüseyn, H.Ağayev, Əmin Abid,
Ə.Cavad, Ü.Hacıbəyli, Y.V.Çəmənzəminli, C.Cabbarlı, A.Şaiq,
F.b.Köçərli, Ə.Müznib və başqa mütəfəkkirlərimiz mətbuatda nəşr
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olunan məqalələrində və ayrıca qələmə aldıqları əsərlərində milli
şüurun, milli fəlsəfənin inkişafına xidmət edirdilər. 81 Azərbaycan
Cümhuriyyətində milli ənənələrin, ictimai ideyaların, fəlsəfi fikrin,
xalqın öz ruhundan doğan milli hərəkatın qanuni yekunu kimi ortaya
çıxırdı.
Cümhuriyyət dövründə marksizm-leninizm tərəfdarlarından
S.M.Əfəndiyev, S.A.Ağamalıoğlu, Ə.C.Axundov, R.Axundov,
Ə.Qarayev, D.X.Bünyadzadə, H.H.Sultanov və başqaları isə sosialdemokratizmi, ya da marksizm-leninizmi təbliğ edirdilər.
1.2. 1920-1991-ci illərdə Quzey Azərbaycanda sosial-siyasi
və mədəni mühit
Sovet Rusiyası XI ordusunun 1920-ci ilin aprelin 27 aprel işğalından bir gün sonrası, yəni 28 apreldə azsaylı türk bolşeviklər
Müvəqqəti Hərbi-İnqilab Komitəsinin adından “müstəqil” Azərbaycan Sovet Sosialist Respublikasının (Azərbaycan SSR) yaradıldığını
bəyan etdilər. Hərbi-İnqilab Komitəsi də öz növbəsində Azərbaycan
SSR Xalq Komissarları Sovetini təşkil etdi ki, sədri də həmin vaxt
Azərbaycanda olmamasına baxmayaraq, Sovet Rusiyasının diktəsi
altında N.Nərimanov oldu.82 Əslində ilk dövrlərdə Nərimanovun ön
plana çıxarılması Sovet Rusiyasının imperiya maraqlarına tam cavab
verirdi. Rus bolşeviklərinin əsas məqsədi ilk dövrlərdə marksizm-leninizmə sadiq Nərimanovu formal olaraq hökumətin rəhbəri edib işğalçılıq niyyətlərini pərdələmək idi. Bu anlamda “müstəqil” Sovet
Azərbaycanının yaranmasından az sonra rus bolşeviklərin Cümhuriyyət parlamentinin, hökumətinin bütün qərar və fərmanlarını ləğv etməyə başlayaraq bir sıra dekretlər, o cümlədən qırmızı fəhlə-kəndli
milisinin, yerlərdə qəza, mahal və kənd inqilab komitələrinin, Xalq
Məhkəməsinin, Fövqalədə Komissiya və Ali İnqilabi Tribunalının
yaradılması, vicdan azadlığı bəyan edilməsi,83 bütün xan, bəy, vəqf
torpaqları müsadirə edilərək, heç bir ödənişsiz olaraq kəndlilərin istifadəsinə verilməsi,84 milli ordu və milli donanmanın ləğv edilməsi
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təsadüfi deyildi. Sovet Rusiyası milli istiqlal hissini, milli şüuru, bir
sözlə Cümhuriyyəti və onun bütün milli ideyalarını məhv etmək
üçün işğalçılıq siyasəti aparırdı.
Ancaq Sovet Rusiyası işağlçılıq siyasətini pərdələmək üçün
Azərbaycan SSR-ni tanıdığını ilk günlərdən rəsmən elan etmişdi ki,85
rus bolşeviklərin nəzərində Sovet Azərbaycanın mövcudluğu Yaxın
və Orta Şərq regionlarındakı ictimai-siyasi vəziyyətə təsir etmək
üçün mühüm təbliğat amili idi. Məhz bu siyasətin bir parçası olaraq
1920-ci il sentyabrın 1-7-də Bakıda Şərq xalqlarının I qurultay da keçirildi.86 Qurultay öz qarşısında Şərqdə sözdə imperializmə qarşı mübarizədə milli-azadlıq hərəkatlarına yardım etmək məqsədi qoysa da,
əslində Rusiya özü imperialist siyasət yürüdür və bu yoldac “Müstəqil Sovet Azərbaycanı”n siyasi varlığından sui-istifadə edirdi.
Bu baxımdan Azərbaycanın sovetləşdirilməsi məsələsinə xüsusi diqqət yetirən Sovet Rusiyası 1921-ci il mayın 6-da Bakıda
Azərbaycan SSR-in birinci Sovetlər qurultayını da təşkil etdi. Qurultayda Azərbaycan SSR-in ilk konstitutsiyasını qəbul edilərək sözdə
də olsa, bütün zəhmətkeşlərə dövlət hakimiyyət orqanlarına nümayəndə seçmək və seçilmək, eləcə də söz, mətbuat, vicdan azadlığı
hüquqları verilirdi.87 Eyni zamanda, ləğv edilən Azərbaycan Hərbiİnqilab Komitəsinin yerinə ali qanunverici, sərəncamverici, nəzarətedici orqan olan Azərbaycan Mərkəzi İcraiyyə Komitəsi yaradıldı.88
Sovetlər qurultayı və Azərbaycan MİK qarşısında məsuliyyət daşıyan ali icraedici hakimiyyət orqanı - Azərbaycan SSR XKS yenidən
təşkil edilərək sədri yenə də Nərimanov oldu. “Beləliklə, Azərbaycanda “sovet milli dövlət quruculuğunun” üçüncü mərhələsinə keçilməsi başa çatdı. XX əsrdə Azərbaycan xalqının tarixində ilk respublika ADR idi, ikincisi isə Azərbaycan SSR oldu. Azərbaycan bütün
müsəlman aləmində yeni tipli ilk dövlət - Sovet Respublikası oldu".89
Ancaq real mənzərə belə idi ki, Azərbaycan SSR-nin formal
müstəqilliyi elə yarandığı ilk vaxtlardan əlindən alınmağa başlanmışdı. Belə ki, 1920-ci il sentyabrın 30-da Moskvada Azərbaycan SSR
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və RSFSR arasında əsil beynəlxalq müqavilə deyil, zahirən ona oxşar
yarımçıq “müqavilə” bağlanmışdı.90 Bu addımlarla Rusiya hərbi cəhətdən işğal etdiyi Azərbaycanı de-yure də özündən asılı vəziyyətə
salırdı. Bunun nəticəsi olaraq, 1920-ci il oktyabrın 16-23-də AK(b)Pnin Bakıda keçirilmiş qurultayının qəbul etdiyi qətnamədə də qeyd
olunurdu ki, AK(b)P RK(b)P-nin ayrılmaz hissəsidir.91 1920-ci ilin
noyabrında Bakıya gələn Stalin Azərbaycan kommunistlərinin birgə
iclasında açıq şəkildə Azərbaycanın müstəqilliyi məsələsinə nöqtə
qoydu. “Həmin iclasda Sovet Azərbaycanının müstəqilliyi haqqında
məsələ barədə Stalin açıq demidi: "Mən Azərbaycanın müstəqilliyinə
tərəfdar deyiləm. Kommunistlərin bir hissəsinin digərindən müstəqilliyi ola bilməz””.92
Ancaq ilk dövrlərdə Azərbaycanın müstəqilliyinin tamamilə
əlindən almaq mümkün deyildi, çünki Ermənistan və Gürcüstan hələ
sovetləşdirilməmişdir. Stalinin planına görə, hər üç ölkə Sovet Rusiyasının işğalından sonra birləşdirilb müstəqilliklərinə son verilməli
idi. Doğrudan da, Ermənistanın (1920-ci il noyabr) və Gürcüstanın
(1921-ci il fevral) sözdə sovetləşdirilməsindən sonra Stalinin üç Güney Qafqaz ölkəsini vahid dövlətdə birləşdirmək planı həyata keçirilməyə başladı. Belə ki, 1921-ci il noyabrın 3-də RK (b)P MK Qafqaz
bürosunun, noyabrın 29-da isə RK (b)P MK-nin Siyasi bürosunun
Zaqafqaziya Federasiyasının yaradılması haqqında qərar qəbul etməsi bu məsələni köklü şəkildə həll etmişdi. Zaqafqaziya kommunistlərinin 1922-ci il fevralın 18-22-də Tiflisdə keçirilən I qurultayında
Zaqafqaziya komunist təşkilatlarının vahid partiya rəhbərliyində birləşdirilməsi "bütün Zaqafqaziyanın idarə olunmasının Mərkəzin əlində cəmləşdirilməsi" məqsədini güdürdü".93 Çünki bu qurultayın yekununda Zaqafqaziya Sovet respublikalarının RSFSR ilə bağladıqları
sazişə görə, üç respublika “könüllü” şəkildə beynəlxalq münasibətlərdə öz mənafeyini təmsil və müdafiə etməyi RSFSR-ə tapşırırdı.
1922-ci ilin yayından kommunizm ideyaları zəminində Rusiya imperiyasını yeni formada bərpa etməyi həyata keçirməyə başladılar. İ.V.Stalinin tezislərinə görə, sovet respublikaları "muxtariyyət90
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ləşdirmə" yolu ilə birləşdirilməli idi. 1922-ci il sentyabrın 11-də
AK(b)P MK-nin Rəyasət Heyətinin bu məsələ ilə bağlı Moskvaya
göndərdiyi komissiyası (S.Ağamalıoğlu, S.M.Kirov, R.Axundov,
A.Mirzoyan və b.) Sovet Azərbaycanının geniş muxtariyyət əsasında
Ümumrusiya federasiyasına birləşməsini zəruri saydı. 94 Beləliklə,
1922-ci il dekabrında Zaqafqaziya Sovet Respublikalarının Federativ
Respublikası (ZSRFR) yaranması, Zaqafqaziya Sovetlərinin 1-ci qurultayında ali orqan olan Zaqafqaziya MİK-nin seçilməsi ilə Azərbaycan SSR formal müstəqillikdən də məhrum oldu. Bunu, 1922-ci il
dekabrın 30-da Moskvada SSRİ-nin birinci Sovetlər qurultayında 4
respublika - RSFSR, Ukrayna, Belorusiya və ZSFSR əsasında SSRİnin yaradılması bir daha sübut etdi.
Sovet Rusiyası Azərbaycan SSR-ni bütün sahələrdə müstəqillikdən məhrum edib özünə tabe etməklə paralel olaraq ruslaşdırma
və erməniləşdirmə siyasətini aparır, türkləri mühüm vəifələrə yaxın
buraxmırdı. Bu anlamda Moskvadan Bakıya göndərilmiş bolşevik
emissarları - Kirov, Mikoyan, Kaminski, Sarkis, Mirzoyan, Orconikidze və başqa əcnəbilər Azərbaycanda ağalıq edirdilər. S.Kirov və
Q.Orconikidze 1920-ci il mayın 2-də Leninə ünvanladıqları məktubda yazsalar da ki, "kommunistlər yalnız müsəlmanlardan ibarət olan
Azərbaycan və Bakı inqilab komitiələrini yaratdılar", 95 əslində isə
respublika ilk günlərdən onların özləri, eyni zamanda Pankratov, Levandovski, Kaminski, Sarkis, Mikoyan və başqaları tərəfindən idarə
edilirdi. AK(b)P-nin birinci katibi əvvəlcə Q.N.Kaminski (19201921 may), sonra təxminən 5 il Kirov (1921-ci ilin mayı-1926) və
1926-cı ildən 1929-cu ilədək Ə.Qarayev, H.Ağaverdiyev və L.Mirzoyandan ibarət üçlüyə həvalə oldu. "1929-cu ildən 1934-cü ilədək
qısa bir dövrdə, M.G.Bağırov birinci katib təsdiq edilənə qədər üç birinci katibi - N.Gikalo, V.Polonski və Rubeni (Rubenovu) Mərkəz
kənar şəxslərdən təyin etmişdi".96 Yalnız 1934-cü ildə AKP MK-nin
1-ci katibi azərbaycanlı-türk Mir Cəfər Bağırov oldu.
Sovet Rusiyasının Quzey Azərbaycanda apardığı imperializm siyasətinə etiraz edən Nərimanov 1921-ci ilin fevralında Leninə
məktubunda yazırdı ki, yerlərdən ona göndərilən “bütün məruzələrdə
94
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Sovet Rusiyasının müstəmləkə siyasətindən danışırlar”.97 Moskvanın
Azərbaycanda çirkin siyasətinin həyata keçirilməsində daha çox
fərqlənən Orconikidzeni müstəmləkəçi adlandıran Nərimanov Zaqafqaziya kommunistlərinin II qurultayında (1923 mart) onunla bağlı
RK(b)P MK-ya yazırdı: “İndi Orconikidze Zaqafqaziyada Mərkəzin
açıq müstəmləkə siyasəti yeridən nümayəndəsi kimi məşhurdur”.98
N.Nərimanov gec də olsa Azərbaycanın müstəmləkəyə çevrildiyni
etiraf edirdi. Ancaq Nərimanov başda olmaqla milli mənafeyi qorumağa
çalışanlara imkan verilmir, onlara "millətçi" damğası vurulurdu.
Sovet Rusiyası imperiya siyasətini həyata keçirmək üçün
azərbaycanlıların arasında da ciddi ixtilaf yaratmağa nail olmuşdu.
Belə ki, N.Nərimanov başda olmaqla "sağlar" və yaxud millətçi-təmayülçülər adlandırlan bir qrupun (Mövsüm Qədirli, Tağı Şahbazi,
Ağababa Yusifzadə, Əhməd Əhmədov, Əmən Qazızadə, Bağı Cəfərzadə, Yusif Məlikov və b.) fikrincə, bolşevik ideyaları Azərbaycana
təlqin edilərkən yerli şərait, milli adət-ənənələr, məişət xüsusiyyətləri
nəzərə alınmalı, sərt hərəkətlər edilməməli idi. "Sağlar" Rusiya təcrübəsinin kor-koranə Azərbaycana tətbiq edilməsinin əleyhinə çıxır,
Türk dilinin - dövlət dili kimi inkişaf etdirməyi, milli kadrları irəli
çəkməyi tələb edirdilər. Nərimanov və onun həmfikirləri partiyanın
elan olunmuş milli siyasət prinsiplərini təhrif edənlərə qarşı çıxırdılar. N.Nərimanovun bu məsələ üzrə baxışları, etirazları, onun 1923cü ilin dekabrında RK(b)P MK-ya şəxsən İ.V.Stalinə, L.D.Trotskiyə,
K.B.Radekə göndərdiyi "Ucqarlarda inqilabımızın tarixinə dair"
məktubunda şərh olunmuşdu.99
Sarkis, Lominadize, Yeqorov, Mikoyan və onlara qoşulan
R.Axundov, M.D.Hüseynov, Ə.Qarayev, H.Cəbiyevdən ibarət "sollar" adlandırılan qrup Rusiya təcrübəsini Azərbaycanda zorla həyata
keçirməyi, milli adət-ənənələrə məhəl verməməyi, milli kadrlara
inanmamağı, Bakını qəzalara qarşı qoymağı təklif edirdilər. "Solların" ən zərərli təkliflərindən biri Bakını Azərbaycandan ayırmaq idi.
Kirov, Mirzoyan və Serebrovski Bakı haqqında deyirdilər ki, Bakı
türk şəhəri deyil, beynəlmiləl proletar şəhəridir, ona görə də birbaşa
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Rusiyanın ərazisinə qatılmalıdır. Bununla da Mərkəzin maraqlarına
cavab verən “sol” qrup Nərimanovun Azərbaycandan uzaqlaşdırılmasına nail oldular. 1922-ci il aprelin 28-də II Sovetlər qurultayında
Nərimanovun hakimiyyətdən uzaqlaşdırılması əsasən həll edildi.100
Mərkəz üçün Nərimanovdan sonra az da olsa, bir əngəl kimi
Əyyub Xanbudaqovun millətçi-təmayülçü qrupu qalmışdı. Belə ki,
Xanbudaqov 1924-cü ilin martında Mərkəzi Komitədə çıxış edərək,
RK(b)P XII qurultayının qərarlarına uyğun surətdə AK(b)P tərəfindən respublikada iqtisadi və mədəni geriliyi aradan qaldırmaq üçün
aparılan işləri səhv adlandırırdı. Ə.Xanbudaqov və onun tərəfdarları
azərbaycanlı fəhlə kadrları işlə təmin etməyi, onların əmək haqqının
qaldırılmasını və başqa millətlərdən olanların Bakıya axınının qarşısını almağa çağırırdı. Xanbudaqovçuluq adını almış bu hərəkat təqibə məruz qaldı, Ə.Xanbudaqovun özü isə Azərbaycandan kənarlaşdırıldı.101 Üstəlik, bu kimi milli çıxışların qarşısını almaq üçün Moskva
Azərbaycan Kommunist Partiyasını "təmizləmək" qərarına gəldi.
“ÜİK(b)P MK-nın 25 iyul 1925-ci il tarixli qətnaməsi ilə AKP-ni yenidən təşkil etmək, yəni mərkəzi, şəhər, qəza və kənd partiya komitələrinin bütün üzvlərini kənarlaşdırıb onları Moskvadan təyin olunmuş şəxslərilə əvəzləmək haqqında qərar qəbul edildi".102 Bununla
da "sollar" qrupu "sağlar" - millətçi-təmayülçülər üzərində ciddi qələbə əldə etdilər.
Sovet Rusiyasının 27 aprel işğalından dərhal sonra Azərbaycanda Sovet Rusiyası işğalçılığına qarşı milli müqavimət hərəkatı baş
qaldırmışdı. Sovet Rusiyasının ağalığına qarşı ilk güclü milli azadlıq
mücadiləsi 1920-ci ilin mayında Gəncədə başladı. Gəncədəki milli
davanın əsas zərbə qüvvəsini Milli ordunun bölmələri təşkil edir və
başçıları generallar Cavad bəy Şıxlınski, Məmməd Mirzə Qacar və
polkovnik Cahangir bəy Kazımbəyov idi. Azərbaycan-Sovet Ruisyası arasındakı bu müharibədə şəhərin erməni əhalisinin Qırımızı ordunun tərəfini saxlamasına baxmayaraq, ilk günlərdə böyük qələbələr
əldə edildi. Hətta, Gəncədə Milli ordunun qələblərindən qorxuya düşən rus bolşevik ordusu Azərbaycan xalqına belə müraciət etdilər.103
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Ancaq onların bu müraciəti saxtakarlıqdan başqa bir şey deyildi, vaxt
qazanıb öz sıralarını gücləndirməklə milli orduya qarşı hücuma keçməyi planlaşdırırdılar. Doğrudan da, mayın 28-də əkshücuma keçən
rus ordusunun diviziyaları mayın 31-də şəhəri tam nəzarət altına aldılar. Bu fürsədən sui-istifadə edən ermənilər və ruslar 3 gün şəhəri
qarət etdilər. Gəncə müharibəsində 13 mindən çox Azərbaycan türkü
qətlə yetirildi. Milli ordunun 6 generalı, o cümlədən general-mayor
C.Şıxlınski, M.M.Qacar öldürüldü, 76 nəfər zabit və əsgər "Nargin"
adasına aparılaraq güllələndi. Ə.Şıxlınski yazırdı: "Bu hadisələrdən
sonra Bakıda olan bütün zabitləri, o cümlədən Mehmandarovu və
məni Moskvaya göndərmək qərarına gəldilər".104
Sovet Rusiyasının ağalığına qarşı başlamış milli müqavimət
hərəkatına 1920-ci il iyunun əvvəllərində Bərdə, Tərtər, Ağdam,
Xankənd və Şuşanı ruslardan təmizləyərək özünü "Qarabağın hakimi" elan etmiş türk generalı Nuru paşa başçılıq edirdi. Ancaq çox
keçmədən işğalçı ordu hücuma keçərək iyunun 15-dək Milli ordunun
əlində olan ərazilərinin tamamını yenidən işğal etdi.105 Ümumiyyətlə,
1920-1924-cü illər arasında Cavanşir qəzasında, Qəbələdə, Xaçmazda, Kürdəmirdə, Qubada, Naxçıvanda və başqa yerlərdə Sovet Rusiyasının ağalığına qarşı 60-dan çox etiraz hadisəsi olmuşdu. Bu dövrdə baş qaldıran milli azadlıq üsyanlarının məğlub olmasının başlıca
səbəblərini ilk növbədə qeyri-mütəşəkkilik, əlaqəsizlik, vahid rəhbərliyin müəyyənləşməməsi, üsyan rəhbərləri arasında fikir ayrılıqların
olması, benynəlxalq şəraitin əlverişsizliyi və Sovet Rusiyasının güclənməsində axtarmaq lazım gəlir. Xüsusilə də, Sovet Rusiyasının
hərbi hissələrindəki say çoxluğu, hərbi silah və sursatlarla tam şəkildə təmin olunması, eyni zamanda Azərbaycanda məskunlaşmış erməni və rusların Qırmızı orduya hərətərəfli yardım göstərməsi milli
müqavimətin yatırılmasında mühüm rol oynadı.
Sovet rejiminə qarşı mübarizə Bakıda da özünü büruzə verdi.
28 aprel işğalından sonra fəaliyyətini rəsmən dayandırdığını elan
edən İttihad Partiyası çox keçmədi ki, gizli fəaliyyətə keçərək "Vətən
və ya ölüm", "Mərkəzi İttihad" və "Quranın əmin-amanlığı" qrupları-
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nı yaratdı. 106 İttihadçılar sovet hakimiyyətini devirmək üçün gizli
plan-üsyan hazırlamışdılar. Ancaq tezliklə partiyanın sədri Qarabəy
Qarabəyov və 155 nəfər partiya üzvü həbs edildi. 1921-ci il 23 yanvar tarixli AK(b)P Siyasi bürosunun iclasının qərarı ilə Qara Qarabəyov, Həsən Həsənov və Əlibəy Aşurbəyov Moskvaya (Butırski həbsxanasına), yerdə qalan ittihadçıların əksəriyyətini isə Xolmoqor, Nijni Novqorod və Ryazanın həbs düşərgələrinə göndərdilər.
1920-ci ilin sonu, 1921-ci ilin əvvələrində "İttihad" və "Müsavat" partiyalarının sağ qalan və həbsdə olmayan üzvləri əsasında
yaranan "Azərbaycan milli müdafiəyi-islam" Partiyası "Din üçün
ölümə hazır ol", "Ya ölüm, ya vətən" şüarları ilə fəaliyyətini gücləndirdi. "1921-ci il iyul ayının əvvəllərində Azərbaycanda Sovet hakimiyyət orqanları "Azərbaycan milli müdafieyi-islam" firqəsi adlı iri
gizli əksinqilabi təşkilatı aşkara çıxarıb ləğv etdilər".107
Milli Müqavimət hərəkatının aparıcı, ideoloji istiqamətverici
qüvvəsi olan Müsavat da fəaliyyətini gücləndirmişdi. Müsavat "İstiqlal" qəzetini qeyri-leqal şəkildə yayırdı. Bu qəzetin 1923-cü ilin avqustunadək on doqquz sayı işıq üzü görmüşdü. Maraqlıdır ki, “Müsavat”ın rəsmən özünü buraxması haqında məlumat 1923-cü ilin avqustun 14-də "Bakinski Raboçi" qəzetində yayıldı. Həmin qəzetin
"Müsavat buraxıldı" sərlövhəli məqaləsində müsavatçıların "sollar"
qrupunun adından (Əbdülvahab Məmmədzadə, Sadıq Quluzadə,
Ələkbər Salmanzadə, Həmid Qarayev, Novruz Ağayev, Seyid Hüseyn Sadıqov, Nəriman bəy Nərimanbəyli, Kərbəlayı Vəli Mikayılov, Cəfər Cabbarzadə, Rəhim Vəkilov, Əliağa Əlizadə, Əliövsər Nəcəfov, Məmməd Seyid Axundzadə) "Müsavatçıların Bəyannnaməsi"
də dərc olunmuşdu. 108 Bu hadisədən sonra müsavatçıların kütləvi
həbsinə başlandı ki, onlardan bir qismi (M.B.Məhəmmədzadə,
H.Baykara və b.) ölkədən qaçmağa məcbur oldular.
Quzey Azərbaycanın Sovet Rusiyasının XI ordusu tərəfindən
27 aprel işğalından ən çox Ermənistan yararlandı. Belə ki, 1920-ci il
29 noyabrında Ermənistan sovetləşəndən sonra ermənilərin Naxçıvan, Zənəgəzur və Qarabağa olan iddiaları daha da gücləndi. Buna
ilk növbədə, 1920-ci il dekabrın 2-də RSFSR ilə Sovet Ermənistanı
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arasında bağlanmış müqavilə səbəb oldu. Həmin müqavilənin "üçüncü maddəsində göstərilirdi ki, Rusiya sovet hökuməti Ermənistanın
1920-ci il oktyabrın 23-nə kimi sahib olduğu aşağıdakı ərazilərini İrəvan quberniyasının, Qars vilayəti hissəsinin, Zənəgəzur qəzasının,
Qazax qəzası hissəsinin, Tiflis quberniyası hissəsinin "Sovet erməni
Respublikasının" tərkibinə daxil olduğunu mübahisəsiz təsdiq
edir". 109 Maraqlıdır ki, AK(b)P MK siyasi və təşkilat bürolarının
1920-ci il 30 noyabrında keçirilmiş birgə iclasında da, təxminən buna
uyğun qərar qəbul edilmişdi. Qərarda Zəngəzur, Qarabağın dağlıq
hissəsi haqqında məsələyə də toxunulmuş və bəyannaməni elan etmək N.Nərimanova tapşırılmışdı. 7 cildliik "Azərbaycan tarixi"inin
6-cı cildində yazılır: “Qərarda da, N.N.Nərimanovun çıxışında da,
1920-ci il dekabrın 1-də Bakı Sovetinin iclasında onun elan etdiyi
bəyannamədə də Naxçıvan haqqında məsələ qaldırılmamışdı. Lakin
ertəsi gün qəzetlərdə dərc olunmuş bəyannaməyə aşağıdakı fikir əlavə edilmişdi: "Zəngəzur və Naxçıvan qəzalarının ərazisi Sovet Ermənistanının ayrılmaz hissəsidir"".110 Nərimanovun imzası ilə dərc edilmiş bəyannamədən sonra, ermənilər Zəngəzurun Ermənistana birləşdirilməsini sürətləndirdilər. Zəngəzurda Ermənistana bağlı Mehri rayonunun yaranmasıyla Naxçıvan Azərbaycandan ayrı salındı.
Azərbaycandan ayrı salınan Naxçıvanın taleyində isə Türkiyə həlləedici rol oynadı. Naxçıvanı "Türk qapısı" adlandıran Atatürk
Türkiyəsinin danışıqlarda Azərbaycanı müdafiə etməsi Naxçıvan məsələsinnin taleyini həll etdi. Belə ki, Türkiyə öz qoşunlarını Naxçıvandan o şərtlə çəkməyə razı oldu ki, Rusiya Naxçıvanın Azərbaycanın tərkib hissəsi kimi olması ilə razılaşsın. Buna uyğun olaraq 1921ci il martın 16-da Rusiya ilə Türkiyə arasında Moskvada dostluq müqaviləsi imzalandı. Müqavilənin 3-cü maddəsinə görə, Naxçıvan
Azərbaycanın tərkibində qalırdı və Azərbaycan onu üçüncü dövlətə
güzəştə getməməli idi. Moskva müqaviləsinin şərtləri daha da konkretləşdirmək məqsədilə 1921-ci ilin sentyabr-oktyabr aylarında Türkiyənin Qars şəhərində kofnrans çağırıldı. 1921-ci il 13 oktyabr Qars
müqaviləsinin 5-ci maddəsi və üçüncü əlavəsi Naxçıvan məsələsinə
həsr olunmuşdu. Burada onun sərhədləri və gələcək statusları qəti şə109
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kildə müəyyənləşdirildi. Müqavilənin ən əhəmiyyətli cəhətlərindən
biri də onun müddətsiz imzalanması idi. 1923-cü il dekabrın 31-də
Azərbaycan SSR MİK Naxçıvan diyarının Azərbaycan SSR tərkibində Naxçıvan MSSR-ə çevirilməsi haqında qərar qəbul etdi. 1924-ci il
yanvarın 8-də Zaqafqaziya MİK Naxçıvan diyarının Azərbaycan
SSR tərkibində Naxçıvan MSSR elan etdi. 111
Eyni zamanda, Ermənistan Dağlıq Qarabağ iddialarından da
əl çəkmirdi. 1921-ci il iyunun 19-da Ermənistan SSR XKS sədri
A.Myansikovun bəyanatı ilə “Dağlıq Qarabağ” Ermənistanın ayrılmaz tərkib hissəsi elan edildi. Ermənistan SSR-nin Dağlıq Qarabağda fövqalədə nümayəndəsi təyin olunmuş Mravyan N.Nərimanovun
etirazları sayəsində iyunun 27-də geri çağırıldı. 112 1921-ci il iyunun
27-də AK(b)P MK özünün siyasi və təşkilati bürolarının birgə iclasında Ermənistanın Qarabağın yuxarı hissəsinə iddialarını rədd etdi.
Ancaq RK(b)P-nin Qafqaz bürosu 1921-ci il 4 iyul tarixli plenumunda Dağlıq Qarabağın Ermənistan SSR-nin tərkibinə daxil edilməsi
haqqında qərar çıxardı. Bu ədalətsiz qərara plenumda iştirak edən
N.Nərimanov qəti etiraz etdi. RK(b)P Qafqaz bürosu tərəfindən
1921-ci il iyulun 5-də Dağlıq Qarabağa Azərbaycan SSR-nin tərkibində inzibati mərkəzi Şuşa şəhəri olmaqla geniş vilayət muxtariyyəti statusu verildi. Bu qərar 1923-cü il iyunun 27-də RK(b)P Cənubi
Qafqaz Ölkə Komitəsinin plenumunda təsdiq olundu. Azərbaycan
MİK-i 1923-cü il 7 iyul tarixli qərarı ilə Azərbaycan SSR-nin tərkibində Dağlıq Qarabağ Muxtar Vilayətinin (DQMV) yaradıldığnı elan
etdi.
Azərbaycanın formal müstəqilliyini də qəsb etməklə, milli
müqavimət hərəkatlarını boğmaqla yanaşı, onun torpaqlarını Ermənistana, Gürcüstana və Dağıstana hədiyyə edən Sovet Rusiyası iqtisadi
sahədə də tam ağalıq edirdi. Əvvəlcə Azərbaycanda hərbi kommunizm siyasətinə uyğun olaraq ərzaq sapalağı tətbiq edən, ancaq bunu
uğursuzluğundan sonra onu qismən aradan qaldırıb,113 onun əvəzinə
könüllü yığılan çanaq vergisini həyata keçirən Sovet Rusiyası yalnız
1922-ci ilin yazından etibarən çanaq vergisini ərzaq vergisi ilə əvəz
etdi. Belələliklə, Sovet Azərbaycanında da əməli olaraq yeni iqtisadi
111
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siyasətə (YİS) keçən Sovet Rusiyasının bu planı ərzaq vergisinin tətbiqini, ticarət azadlığını, icarə sistemini, müştərək müəssisələrinin
yaradılmasını, xarici konsessiyaya yol verilməsini, kooperasiya, bank
və kredit şəbəkəsinin yaradılmasını nəzərdə tutrdu. YİS dövründə
xüsusi diqqət yetirilən sahə neft sənayesi idi. YİS nəticəsində 1925-ci
ildə Azərbaycan iqtisadiyyatında müəyyən canlanma baş verdi ki,
ancaq bu, uzun sürmədi. 1930-cu illərin ortalarına kimi nəzərdə tutulmuş YİS-in 1926-cı ildən tədricən ləğvinə başlandı.
1920-ci illlərin 2-ci yarısından başlayaraq Azərbaycanda da
xalq təsərrüfatını bütün sahələrinin sosialistcəsinə yenidən qurulmasına başlandı. Sənayeləşdirmə, kollektivləşdirmə, mədəni quruculuq,
idarəçilikdə sərt mərkəzləşmə, kommunist partiyasının ağalığının
bərqarar edilməsi yenidənqurmanın başlıca istiqamətləri idi. "1926-cı
il fevralın 3-də Q.Musabəyov (sədr), H.Sultanov, D.Bünyadzadə və
başqalarından ibarət Sənayeləşdirmə Komissiyası yaradıldı".114 Mərkəz fərdi kəndli təsərrüfatlarının kollektivləşdirilməsinə 1933-cü ilədək vaxt versə də, Azərbaycan rəhbərliyi elliklə kollektivləşdirməni
1930-cu ilin yazına kimi başa çatdırmağı qərara aldı. Buna görə də
1928-ci ilin ortalarından başlayaraq bütün SSRİ-də olduğu kimi,
Azərbaycanda da kolxoz təşkili süni "sürətləndirilir", hətta açıq zorakılıq tətbiq etmək hallarına yol verilirdi.115 Respublikada yüz minlərlə “qolçomaq”, varlı kəndli ailələri məhv edilir, ya da sürgünə göndərilirdi.
Kolxoz quruculuğundakı əyintilər, özbaşınalıqlar kəndlililərin narazılığına səbəb olurdu. 1930-cu ilin əvvəllərində kollektivləşdirməyə qarşı Şəki-Zaqatala mahalında, Naxçıvanda, Xızı dairəsində,
Şəmkirin Bitdili kəndində, Cəbrayıl qəzasının Sirik kəndində üsyanlar baş verdi. Samux, Qazax, Qarabağ, Goranboy, Tovuz bölgələrində kollektivləşdirməyə qarşı qaçaq dəstələri də mübarizə aparırdı.
Ancaq hökumət qüvvələri hərbi gücdən yararlanmaqla qaçaq hərəkatını çox amansızlıqla məhv edirdi. "Rəsmi dairələr üsyançıların hamısına "bandit" "silahlı qolçomaq dəstələri" və buna bənzər ad qoyub, hökumət möhkəm silahlanmış müntəzəm ordu hissələrinin gücü
ilə bu narazılıq üsyanlarını qan içində boğub, sağ qalanları isə "hərbi
114
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əsir" adı ilə BSİ-nin (QPU), Fövqalədə Üçlüklərin sərəncamına verdi".116
Rus bolşeviklər bütün kəndli çıxışlarını, üsyanları və qaçaq
hərəkatlarını "müsavatçılıq" kimi qiymətləndirir və onlara amansız
divan tuturdular. Bunun nəticəsində 1930-1931-ci illərdə minlərlə
azərbaycanlı-türk bolşevik zülmündən qurtulmaq üçün Güney Azərbaycana və Türkiyəyə üz tutdular. Çünki kolxozlar əmək düşərgələrini xatırladır, Azərbaycan xalqının milli-mənəvi dəyərlərinə ziddiyyət
təşkil edirdi. Bununla da 1930-ci illərin ortalarından başlanan sosialistcəsinə yenidənqurmaların başlıca nəticəsi olaraq Azərbaycanda da
Stalin modelli totalitar sosializm cəmiyyəti quruldu. Xüsusi mülkiyyət tamamilə ləğv olundu və ictimai mülkiyyət yarandı. Kapitalistlər,
“qolçomaq”lar, ortabablar, tacirlərin sıradan çıxarılması ilə guya, sosializm cəmiyyətinin qurulması əsasən başa çatdı. Başqa sözlə, heç
kimin özününkü saymadığı mülkiyyətsizliyin yaranması və bazar iqtisadiyyatına son qoyulması fonunda kütlələrdə zorən bərabərçilik
psixologiyası formalaşdırılmağa başlandı. Sosialistcəsinə yenidənqurmanın başlıca siyasi nəticəsi isə sərt mərkəzləşdirilmiş yarı avtoritar, yarı totalitar imperiyanın yaradılması oldu.
Bütün bunlar 1936-cı il dekabrın 5-də qəbul olunmuş SSRİnin yeni konstitusiyasında təsbit olunması ilə Azərbaycanın da daxil
olduğu ZSFSR ləğv olundu və Azərbaycan birbaşa SSRİ-nin tərkibinə daxil edildi. SSRİ konstitusiya əsasında 1937-ci il martın 10-da
Azərbaycan SSR-də də yeni konstitusiya qəbul olundu.
Azərbaycanda avtoritar rejim açıqfikirli, istedadlı, qabaqcıl
ziyalılara, partiya və dövlət xadimlərinə qarşı kütləvi repressiyalar
(lat. "represio" - əzilmə, təzyiqgöstərilmə) başladı. Cəza orqanlarında
işləyən Sumbatov-Topuridze, Qriqoryan, Markaryan, Malyan və başqa ermənilərin vasitəsilə on minlərlə azərbaycanlı məhv edildi və ya
sürgünə göndərildi. 1937-ci ildə R.Axundov, Ə.Qarayev, S.M.Əfəndiyev, Q.Musabəyov, Q.Vəzirov, D.Bünyadzadə kimi partiya xadimləri güllələndilər. Onlar xalqa "xəyanətdə", "əksinqilabi" və "casusluq" fəaliyyətində günahlandırılırdılar. Elə həmin il Şamaxıda başda
H.Sultanov olmaqla bir qrup kommunist və bitərəf mühakimə olundu. 1937-ci ildə Azərbaycanın minlərlə ziyalısı, o cümlədən H.Cavid,
116
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M.Müşfiq, Ə.Nəzmi, Ə.Cavad, T.Şahbazi, S.Mümtaz, S.Hüseyn,
B.Talıblı, Ə.Razi, B.Çobanzadə və başqaları xarici dövlətlərə, xüsusilə də Türkiyəyə casusluqda, millətçilikdə, pantürkizmdə günahlandırılaraq repressiya edildilər. “1934-1938-ci illərdə Azərbaycanda
27.458 nəfər repressiyaya məruz qalmışdı ki, onların arasında din xadimləri də az deyildi”.117 Repressiya illərində Azərbaycanın 51 rayonundan 31-nin Xalq Daxili İşlər Komissarlığı rayon şöbələrinin rəisi
erməni idi.
Bu dövrün ən faciəli hadisələrindən biri də azərbaycanlıların
Qərbi Azərbaycandan kütləvi surətdə qovulması idi. 1937-1938-ci illərdə on minlərlə azərbaycanlı ermənilərin təqibləri və təhqirləri nəticəsində öz ata-baba yurdlarını tərk etməyə məcbur oldular. Üstəlik,
belə bir şəraitdə, Sovet Rusiyası və onun tərkibində zorla olan digər
dövlətlər, o cümlədən Azərbaycan SSR II Dünya müharibəsi (19391945) ilə üz-üzə qaldı. II Dünya müharibəsi dövründə Azərbaycan
özünün sərvətləri, Qərb-Şərq arasındakı əlverişli coğrafi mövqeyinə
görə Almaniyanın işğalçılıq planında xüsusi yer tuturdu. Rozenberqin "Qafqazın idarə olunması planı"na görə, ilk vaxtlar Azərbaycanda "Komissarllıq" adlanan idarə forması yaradılmalı və o, iqamətgahı
Tiflisdə yerləşən Qafqaz reyxkomissarlığına tabe olmalı idi. SSRİ
üzərində qələbədən sonra Almaniya türk xalqları yaşayan ərazilərdə
"Böyük Türküstan" dövlətinin yaradılmasını planlaşdırırdı. II Dünya
müharibəsi illərində Almaniyanın Qafqazla bağlı "Edelveys" planına
görə, Bakı 1942-ci ilin sentyabrın 25-dək tutulmalı idi.
ABŞ və İngiltərənin Qafqazla bağlı "Vilvet" planıına görə,
Sovet ordusu Qafqazdan çıxarılıb Stalinqrada aparılmalı, Qafqazda
isə almanlara qarşı ingilis-amerikan qüvvələri vuruşmalı idi. Onlar
bu üsulla Qafqazı SSRİ-dən ayırmaq istəyirdilər. Azərbaycanlılara
çox da etibar etməyən Sovet rəhbərliyi Azərbaycan əhalisini zorla
Orta Asiyaya və Qazaxıstana köçürmək istəyirdi. Ancaq M.C.Bağırov gətirdiyi tutarlı dəlillilərlə Stalini bu fikrindən daşındıra bilmişdi.
Müharibənin ilk günlərindən Azərbaycan xalqı da SSRİ-nin
tərkibindəki başqa xalqlarla birlikdə Almaniyaya qarşı müharibəyə
cəlb olundu. 1941-ci ildə azhərbaycanlılardan ibarət 77-ci, 402-ci və
223-cü, 1942-ci ildə 416-cı və 271-ci milli atıcı diviziyaları yaradıl117
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dı. Bu diviziyalar müharibədə bir çox qəhrəmanlıqlar göstərərək yüksək hərbi mükafatlara layiq görülmüşlər. Ümumiyyətlə, müharibəyə
getmiş 640 min nəfər azərbaycanlıdan 300 mindən çoxu həlak olmuşdu.
1945-ci il mayın 8-də Almaniya danışıqsız təslim oldu və 9
may SSRİ tarixinə Qələbə günü kimi daxil oldu. II Dünya müharibəsi isə sentyabrın 2-də Yaponiyanın təslim olması ilə başa çatdı. SSRİ
və müttəfiqləri müharibədən qələbə ilə çıxdı,
2-ci Dünya müharibədən sonrakı dövrdə Mərkəzdə bütün siyasi hakimiyyət Stalinin, respublikalarda isə 1-ci katiblərinin əlində
idi. Sosializmin bir ölkə çərçivəsindən çıxıb dünya sisteminə çevrilməsi, nüvə silahının əldə edilməsi bütün SSRİ-də olduğu kimi, Azərbaycanda totalitar rejimin güclənməsinə səbəb oldu.
II Dünya müharibəsi ərəfəsində və müharibə illərində sovet
ideologiya maşını əsas diqqəti hitlerizmə yönəldərək ucqarlardakı milli
məsələni ört-basdır etməyə çalışmasına baxmayaraq, həmin dövrdə
Azərbaycanın azadlığa qovuşması üçün “İldırım” təşkilatı yaranmış və
onun üzvləri Gülhüseyn Abudllayev, İsmixan Rəhimov, Hacı Zeynalov,
Kamal Əliyev, Aydın Vahidov və başqaları bu quruma rəhbərlik üçün
Səməd Vurğuna müraciət etmişlər.118 Bu baş tutmasa da, milli qüvvələrin 1950-ci illərin ortalarında Bakı və Sumqayıt şəhərlərində yaydığı vərəqələrdə Azərbaycanın Rusiyanın ağalığından qurtarmağın vaxtının gəlib çatdığı bildirlirdi. O da qeyd olunurdu ki, ermənilər və ruslar Azərbaycandan qovulmalı, onun milli dili (türk) və əlifbası (latın) bərpa
olunmalı, ana dili rəsmi dövlət dili kimi bütün idarələrdə işlədilməlidir.
Hətta bəzi vərəqələrdə “Millətçi Gənclər Təşkilatı”, “İldırım” təşkilatı
adından Azərbaycanın Türkiyə ilə birləşməsi belə təklif olunurdu.
II Dünya müharibəsindən sonra da ermənilərin Azərbaycan
torpaqlarına qarşı iddiaları davam etməkdə idi. Sovet hökumətində
yüksək vəzifə tutan A.Mikoyanın himayəsilə “Qarabağ Komitəsi”
yaradıldı. 1945-ci ilin payızında Ermənistan rəhbərliyi Mərkəz qarşısında Dağlıq Qarabağın Azərbaycandan alınıb, onlara verilməsi məsələsini qaldırdı. Azərbaycan KP MK-nın I katibi M.C.Bağırov əhalisinin əksəriyyəti azərbaycanlılardan ibarət olan Şuşa rayonunu çıx118
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maqla Yuxarı Qarabağın Ermənistana verilməsinə bu şərtlə razılıq
verdi ki, müxtəlif dövrlərdə Ermənistana, Rusiyaya və Gürcüstana
verilmiş tarixi torpaqlarımız geri qaytarılsın. Təbii olaraq, “Mərkəz”
və ermənilər Bağırovun bu təklifini qəbul etmədilər.
Buna baxmayaraq, sovet rəhbərliyi ermənilərin xeyrinə bir
sıra tədbirlər həyata keçirdi. SSRİ Nazirlər Sovetinin 1947-ci il 23
dekabr və 1948-ci il 10 mart tarixli "Ermənistan SSR-dən kolxozçuların və başqa azərbaycanlı əhalinin Azərbaycan SSR-in Kür-Araz
ovalığına köçürülməsi haqqında" qərarları azərbaycanlıların indi Ermənistan adlandırılan ərazidəki (Qərbi Azərbaycandan) dədə-baba
torpaqlarından qovulmasının növbəti mərhələsinin başlanğıcı oldu.
Bu qərarların həyata keçirilməsi nəticəsində Qərbi Azərbaycanda yaşayan 150 mindən çox azərbaycanlı doğma yurdlarından zorla çıxarıldı.
1953-cü il martın 5-də Stalinin vəfatından sonra Sov.İKP
MK-nın birinci katibi N.Xuruşov inzibati-amirlik idarə sistemini, o
cümlədən şəxsiyyətə pərəstişi kəskin tənqid edərək Stalinin yaxın
adamlarını vəzifədən uzaqlaşdırdı. Mərkəzdəki dəyişiklərə uyğun
olaraq, 1953-cü ilin iyulunda vəzifəsindən azad edilən M.C.Bağırov,
hakimiyyətdə olduğu dövrdə respublikada baş verən qanunsuzluqlara
görə 1956-cı ilin aprelində SSRİ Ali Məhkəməsinin hərbi kollegiyası
tərəfindən ölüm cəzasına məhkum edildi.
Ölkədə İslah-Əmək Düşərgələri Baş İdarəsi (QULAQ) ləğv
edildi. Repressiyaya məruz qalmış minlərlə azərbaycanlıya, o cümlədən H.Cavidə, Ə.Cavada, M.Müşfiqə və başqalarına “bəraət” verildi,
onların üzərindən "xalq düşməni" damğası götürüldü.
1954-cü ildə Azərbaycan KP MK-nın birinci katibi vəzifəsinə təyin edilmiş İmam Mustafayevin dövründə milli sənayenini inkişaf etdirilməsi Bakıda azərbaycanlıların sayının xeyli artmasına səbəb oldu. Bakıda demoqrafik şəraitin belə dəyişməsi N.S.Xruşşovun
Bakını Azərbaycanın tərkibindən çıxarıb birbaşa Moskvaya tabe etmək planın pozdu. İ.Mustafayevin Azərbaycan dilinin rəsmi dövlət
dili statusunu təmin etmək və kargüzarlıq işlərini ana dilində aparılması üçün tədbirlər görməsi, onun 1959-cu ildə millətçilikdə təqsirləndirilərək vəzifədən azad edilməsinə səbəb oldu, həmin il V.Axundov respublikaya rəhbər təyin olundu.
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Sovet Azərbaycanının rəhbərliyində milliliyə meyil M.C.Bağırov hakimiyyətdən uzaqlaşdırılıb onun yerinə İmam Mustafayev təyin
edildikdən sonra (1954-1959) özünü büruzə vermişdi. Bu dövrdə İ.Mustafayev və Azərbaycan SSR Ali Sovetinin rəyasət heyətinin sədri Mirzə
İbrahimov Azərbaycan dilinin (Azərbaycan türkcəsinin) rəsmi dövlət dili statusu hüququnu bərpa etməklə yanaşı, ədəbiyyat və incəsənətdə də
milli mədəniyyətin formalaşmasına şərait yaratdılar. 119 İ.Mustafayev və
M.İbrahimovdan sonra isə, AKP rəhbərlərindən olmuş Vəli Axundov və
Şıxəli Qurbanov dövlətin milliləşdirilməsinə doğru müəyyən işlər gördülər. Məsələn, AKP MK katibi Ş.Qurbanov 1960-cı illərdə Novruz-Bahar bayramının dövlət səviyyəsində qeyd edilməsinə nail olmuşdu. Bunun davamı olaraq 1960-cı illərdə milli-azadlıq uğrunda mübariz nəsil
yetişməkdə idi. 1962-ci ildə Milli Azərbaycan Qərargahı yarandı ki, əsas
rəhbərləri Oqtay Rəfili (sədr) və Xudu Məmmədov (müavin) idilər.
“Başlıca məqsəd rəhbər vəzifələrdə azərbaycanlıların olmasına, respublika büdcəsinə ayırmaların Moskvada deyil, Bakıda həll olunmasına çalışmaq, milli oyanışa xidmət etmək idi”.120 1964-cü ildə Azərbaycanın
Rusiyanın tərkibinə “daxil olması”nın 150 illiyii “bayram” edilərkən
Azərbaycan türk tarixçilərindən Z.Bünyadov, M.Ə.İsmayılov və S.Əliyarov buna qarşı çıxdılar. Onlar haqlı olaraq deyirdilər ki, XIX əsrin əvvəllərində Azərbaycan Rusiyaya birləşməmişdir, onu çar Rusiyası hərbi
qüvvə ilə işğal etmişdir.121
Bununla bağlı Ə.Daşdəmirov yazır ki, II Dünya müharibəsindən sonrakı dövr, yəni fəal inkişaf edən milli özünüdərk dövrü bərpa
edilməlidir. Onun fikrincə, Azərbaycan dilinin, ənənələrinin və adətlərinin, respublikanın nüfuzu ilə eyniləşdirən hadisələrin etnosəfərbəredici
rolunun güclənməsi ilə bağlı mənlik şüurunun inkişaf mərhələləri həmin
məcrada xüsusilə əlamətdar görünür: “Məsələn, 50-ci illərin ikinci yarısı
Azərbaycan tarixinə milli vətənpərvərlik əhval-ruhiyyəsinin, milli tarixə
marağın fəal artması, onun 30-cu illərin təqibləri ilə bağlı faciəli səhifələrinin yenidən dərki, açıqlanması dövrü kimi daxil olmuşdur. Bu, açıqaşkar azərbaycançılıq ideyasının – hər şeydən əvvəl milli dil ideyasının,
onun respublikamızın Konstitusiyasında dövlət dili kimi təsbiti, millimədəni dəyərlərin üstünlüyü ideyası dövrü idi. 60-cı illərdə milli hissi119
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yatımızın Novruz bayramını bərpa etmək hərəkatı ilə müşaiyət olunan
yüksəlişi hələ də hamımızın yaddaşındadır. 70-ci illərdə milli ideyamız
“əxlaqi təmizlik”, respublikanın iqtisadi yüksəlişi amalı ilə, onun siyasimədəni nüfuzunu artırmaq qayəsi ilə qidalanırdı”.122
1960-cı illərin əvvəllərində “Azərbaycan Dövlət Universitetinin
azadfikirli tələbələrindən bir qrupu Əbülfəz Əliyevin rəhbərliyi ilə gizli
siyasi mübarizəyə başlamışdılar. Onlar gizli özək təşkil edərək, üçlük
qruplar yaradır və tələbə gəncləri azadlıq uğrunda mübariz ruhda tərbiyələndirməyə çalışırdılar”.123 Azərbaycan Xalq Cəbhəsinin lideri, eksprezident Əbulfəz Elçibəy özü də xatirələrində yazır ki, 1960-cı illərdə
BDU-nun 2-3-cü kurslarında oxuyarkən tarixi-siyasi məsələlər onu daha
çox özünə çəkibmiş: “Bir neçə tələbə yoldaşımla siyasi-milli yöndə qızğın mübahisələrə başladıq. Bizdə belə fikir yarandı ki, millətimiz qul halındadır, ölkəmiz isə müstəmləkədir”.124 Tələbə və müəllim olarkən əsas
düşmənin Sovetlər Birliyinin olması qənaətinə gələn Elçibəy yazır ki,
imperiyanın əsil simasını açmaq üçün 1970-ci illərdə müəllim kimi işlədiyi BDU-da dərnəklər yaratmışdı. Onun mülahizəsinə görə, dərnəklərin
məqsədi Azərbaycan tarixini, Azərbaycandakı inqilabi hərəkatları olduğu kimi tələbələrə çatdırmaq, eyni zamanda, Azərbaycanın müstəmləkə
olduğunu və sosializm quruluşunun bir gün dağılacağını onlara başa salmaq imiş.125
Beləliklə, Ə.Elçibəy və onun digər məsləkdaşları (Malik Qarayev, Vasim Məmmədəliyev, Elxan Əzizov və b.) 1965-1975-ci illərdə milli bir proqram təşkil edərək “Müstəqil Azərbaycan” ideyası
uğrunda mübarizə aparırmışlar. Elçibəy yazır: “1965-ci ildən 1975-ci
ilədək aşağı-yuxarı 200-dən çox həmfikir elsevəri proqram ətrafında,
daha doğrusu, bu proqramda qoyulan məslək yolunda toplaya bilmişdik. 1970-1975-ci illərdə, necə deyərlər, “yuxarılara” əl atdıq. Malik
bəy Ziya Bünyadovla, Alim bəy Tofiq Köçərli ilə, mən Xudu Məmmədov və Bəxtiyar Vahabzadə ilə, mən və Rafiq bəy Süleyman Əliyarovla, Abbas bəy Həsən Abdullayevlə çox ehtiyatla əlaqə saxlamalı, onlara yanaşmalı, təşkilat haqda heç bir söz demədən bu yurdsevər, elsevər insanlarla onların hörmətini uca tutmaqla, bir növ, bö122
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yük-kiçik münasibətində yaxın olmalıydıq”.126 Elçibəy xatirələrində
onu da yazır ki, həmin dövrdə milli məsələ ilə bağlı baxışlarını
“Azərbaycanın birləşdirilməsi üzərində düşüncələr” adlı yazısında
ifadə etmişdir: “Burada qarşımda iki yön qoymuşdum: birincisi, bacardıqca ərəb, fars, rus və Batı dillərindən gələn, dilimizin axarlığına, gözəlliyinə yara vuran, onu ağırlaşdıran sözlərdən, söz birləşmələrindən
aralı durmaq; ikincisi, dilimizin gücünü ayrı-ayrı sözlərdən çox, sözlərin
düzümündə, ayrı-ayrı sözlərin düşüncə düzümündə çevik yer dəyişməsi
ilə deyişində olduğunu ya yaddaş, ya da göz önündə tutaraq yazmaq”. 127
Deməli, Elçibəy və onun silahdaşları bu dövrdə müstəqilik və Azərbaycan türkcəsinin təmizliyi uğrunda da mübarizə aparmışlar. Bütün bunların nəticəsi olaraq Ə.Elçibəy həbs edilmiş, 1975-1977-ci illərdə məhbus
həyatı yaşamışdır. 128
Ə.Elçibəy onu da yazır ki, Azərbaycanın müstəqilliyini tələb
edən bir ziyalı kimi, öncə həmin dövrdə Sovet Azərbaycanına rəhbərlik
edən Heydər Əliyevin əleyhinə çıxışlar etsə də, sonralar onun güclü idrak sahibi, güclü şəxsiyyət kimi tanıyaraq, eləcə də bəzi çıxışlarını və siyasi manevrlər bacarığını görərək bir müddət də onu müdafiə etmişdi.129
Elçibəy yazır: “Azərbaycanda iki şeyi görəndən sonra Əliyevə münasibətim dəyişməyə başladı. Birincisi, ilk dəfə olaraq bir neçə dilçi alimə
bir yerdə dövlət mükafatı verdirdi. O mükafatın verilməsi bu demək idi
ki, Azərbaycan dilçilərinin nüfuzu qalxır və onlar toxunulmaz olurlar.
Axı millətin təfəkkürünü inkişaf etdirməyə dilçilər başlayırlar. Bu baxımdan mükafatın çox xeyri oldu. Mükafat verilən kimi dilimizin işlədilməsi genişlənməyə başladı… Bu, Heydər Əliyevin xidməti idi”.130
Onun fikrincə, 1970-ci illərdə H.Əliyevin Azərbaycan xalqına
ikinci xidməti Z.Bünyadovun “Azərbaycan Atabəylər dövləti” əsərinə
dövlət mükafatı verdirməsi olub: “Bu da o deməkdi ki, vaxtilə Ziya
Bünyadova “millətçi”, “şovinist” deyə hər cür damğalar vururdular və
indi o, alimi bütün hücumlardan qorudu, yəni siz ermənilər ki, həmişə
Ziyaya “millətçi” deyirdiniz, indi alın – o, dövlət mükafatı laureatıdır.
Vaxtilə Heydər Əliyev Ziya Bünyadovu tənqid etmişdi. Ermənilər bun126
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dan istifadə edib yazırıdlar ki, hətta Azərbaycan KP MK-nın birinci katibi belə onu tənqid edib və Ziyanı beləcə vururdular. Bu mükafatdan sonra isə ermənilər təzədən yazdılar ki, Heydər Əliyev millətçidir – o, millətçi Ziya Bünyadova dövlət mükafatı verdirib”.131 Elçibəyin fikrincə,
bu onun göstəricisi idi ki, “hamı öz vətənini, millətini istəyir, ancaq sadəcə olaraq bunun müdafiə formalarını bilmir. Hərə bir cür, öz bacardığı
kimi müdafiə edir. Bu, bir xətt idi”. 132 O, yazırdı ki, H.Əliyev əvvəllər
tənqid etdiyi adamların hamısını sonradan müdafiə etmək, Sosialist
Əməyi Qəhrəmanı adı verməklə, “Azərbaycanda yəni bir millətçilik, bir
düşmənçilik var” sözünü götürdü, ab-havanı yumşaltdı. 133
Ə.Elçibəyin bu fikirlərindən belə nəticə çıxarmaq olar ki, 1969cu ildə Heydər Əliyevin AKP MK-nın birinci katibi vəzifəsinə təyin
olunması ilə 1970-ci illərdə Azərbaycanda milli məsələyə münasibət
dövlət səviyyəsində də yeni bir mərhələyə qədəm qoymuşdu. 7 cildlik
“Azərbaycan tarixi”ndə bu barədə yazılır: “Heydər Əliyev böyük uzaqgörənliklə bütün dövlət hakimiyyəti orqanlarının işini xalqın iqtisadi, sosial-mədəni tərəqqisi və milli oyanış siyasətinin reallaşmasına yönəltdi”.
134
Burada daha sonra qeyd olunur ki, H.Əliyev Azərbaycanın suveren
hüquqlarının pozulmasına qarşı yönələn bütün cəhdlərin qarşısını vaxtında və qətiyyətlə almışdı: “Heydər Əliyevin rəhbərliyi altında fəaliyyət
göstərən respublika Konstitusiya Komissiyasının hazırladığı yeni “Azərbaycan SSR Konstitusiyası” 1978-ci il aprelin 21-də qəbul edildi. Bu
Konstitusiya mövcud olan dar imkanlar daxilində xalqın mənəvi sərvətlərinin, xüsusən dilinin qorunub saxlanılması və inkişaf etdirilməsi üçün
hüquqi əsasları genişləndirdi. Ölkə rəhbərliyinin etirazına baxmayaraq
H.Əliyevin siyasi iradəsi nəticəsində Azərbaycan dili respublikada dövlət dili statusunu saxladı”.135
“Azərbaycan tarixi”ndə o da qeyd olunur ki, H.Əliyevin hakimiyyəti dövründə milli mənəvi sərvətlərin tədqiqi və təbliği, tarixi araşdırmaları geniş vüsət almışdı. Xüsusilə, Azərbaycan tarixinə və Azərbaycan dilinə aid qiymətli araşdırmalara yüksək dövlət mükafatları verilməsi ziyalıları bu sahədə öz fəaliyyətlərini genişləndirməyə ruhlandır131
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mışdı: “Heydər Əliyevin məqsədyönlü siyasi fəaliyyəti nəticəsində
Azərbaycanda milli özünüdərk prosesi xeyli güclənmişdi. Yaradıcı ziyalılar üçün sərbəst düşüncə və iş şəraiti yaradılmışdı”. 136 Daha sonra həmin kitabda yazılır: “Beləliklə, 70-ci illərdə və 80-ci illərin birinci yarısında Heydər Əliyevin çoxcəhətli partiya və dövlət idarəçiliyi səviyyəsində Azərbaycanın ictimai-siyasi həyatı olduqca zənginləşdi. İnsanların
partiya və dövlət orqanlarının, ictimai təşkilatların işində fəallığı artdı.
Partiya və dövlətin, yerli sovetlərin, həmkarlar ittifaqlarının, komsomolun, ziyalıların, yaradıcılıq təşkilatlarının əsas diqqəti respublikanın iqtisadi, sosial-mədəni tərəqqisi, xalqın milli oyanışına istiqamətləndirilmiş
siyasətin reallaşdırılmasına yönəldildi və səmərəli nəticələr verdi”.137
Doğrudan da, çox keçmədi ki, Azərbaycanda islamlığa və türklüyə qayıdışın yeni mərhələsinə qədəm qoyuldu. Artıq 1980-ci illərdə
“islam və millətçilik prinsiplərinə əsaslanan” Azərbaycan millətçiliyindən bəhs olunurdu. Hətta, bir çox əcnəbi tədqiqatçılar (A.Benniqsen,
E.Vimbuş və b.) yazırdılar ki, Sovet Şərqi xalqları, o cümlədən Azərbaycanda milli məsələyə dair elmi kommunizm nəzəriyyəsi öz əhəmiyyətini itirmş, marksizm bir dünyagörüş kimi aradan qalxmış və o, yalnız
“idarəetmə formasının vasitəsi” kimi yaşamaqdadır. 138 Həmin dövrün
fəlsəfəçiləri Azərbaycanda islamlığa və millətçiliyə əsaslanan “Azərbaycan millətçiliyi”nin olmasını inkar etsələr də, əslində dolyasıyıla milli məsələ ilə bağlı problemin olmasını təsdiq etmiş olurdular.139
Beləliklə, ikinci Dünya müharibəsindən sonra milli məsələ yenidən gündəmə gəlmiş və SSRİ dağılana qədər öz aktuallığını qoruyub saxlamışdır. Şübhəsiz, milli məsələnin Azərbaycan rəhbərliyi səviyyəsinə qədər yüksəlməsi onun müsbət həllində mühüm rol oynamışdı. Bunun da məntiqi nəticəsi olaraq 1980-ci illərin sonlarına
doğru milli müstəqillik məsələsi ön plana çıxmış, 1988-ci ilin payızında tarixə “Milli Dirçəliş Günü” kimi düşmüş mühüm hadisələr
baş vermişdir. Yüz minlərlə azərbaycanlıların, Azərbaycan türklərinin iştirakı ilə Bakıda Azadlıq meydanında (keçmiş Lenin meydanı)
keçirlən mitinqlərdə əvvəlcə ermənilərin Dağlıq Qarabağla bağlı id136
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dialarına etiraz edən xalq yavaş yavaş müstəqillik tələbləri ilə çıxış
etmişlər. Bu proseslərin gedişində də Azərbaycan Xalq Cəbhəsi
(AXC) və onun lideri Əbülfəz Elçibəy mühüm rol oynamışdır.140
1989-cu ilin avqustunda rəsmən təsis olunan AXC Milli
Azadlıq hərəkatında öncüllüyü ələ alsa da, müstəqilliyin bərpasına
(1991) qədər, hətta bərpasından sonra da bir müddət Azərbaycan hakimiyyətinin başında kommunist məfkurəli AKP MK-nin 1-ci katibləri Əbdürrəhman Vəzirov və Ayaz Mütəllibovun rejimləri mövcud
olmuşlar. 1990-ci il 20 Yanvar hadisəsindən, yəni Sovet qoşunlarının
Bakıda dinc əhaliyə qarşı törətdiyi qırğınlardan sonra Ə.Vəzirov
Moskva tərəfindən hakimiyyətdən uzaqlaşdırılaraq onun yerinə digər
kommunist A.Mütəllibov gətirilmişdir. A.Mütəllibov istər AKP MKnin 1-ci katibi, istərsə də Azərbaycan Respublikasının prezidenti olduğu müddətdə Rusiyayanlı siyasət yürütmüşdür.
Ümumiyyətlə, bu dövrdə Azərbaycan Respublikası özünü
1918-1920-ci illərdə mövcud olmuş Azərbaycan Cümhuriyyətinin
varisi elan etmiş, Ali Sovetə seçkilər keçirilmiş (1990, 30 sentyabr),
əvvəlcə Naxçıvan MR Ali Məclisi, daha sonra Azərbaycan Ali Soveti “sovet sosialist” sözündən imtina edib üç boyalı ay-ulduzlu Azərbaycan bayrağını qəbul etmiş (uyğun olaraq 1990-cı il 17 noyabr və
1991-ci il 5 fevral), SSRİ-nin saxlanması üçün ümumittifaq referendumunda iştiraka cəhd göstərilmiş və demokratik qüvvələr, o cümlədən Naxçıvan MR Ali Məclisi bunu boykot etmişdir(1991, 17 mart).
141
Əvvəlcə Ali Sovet və rəsmi Bakı “Suveren Dövletlər İttifaqı” layihəsini bəyənsə də (1991, 26 iyun), çox keçmədən Ali Sovet dövlət
müstəqilliyinin bərpası ilə bağlı “Azadlıq bəyannaməsi”ni qəbul etmiş (1991, 30 avqust), eyni zamanda demokratik qüvvələrin boykotuna baxmayaraq prezident seçkiləri keçirilmiş və A.Mütəllibov prezident seçilmiş (1991, 8 sentyabr), AKP 23-cü fövqəladə qurultayını
çağırıb özünü buraxmış (1991, 14 sentyabr), parlamentdəki Demokratik Blokun (Demblok) sayəsində 1991-ci lin 18 oktyabrında Dövlət
Müstəqilliyi haqqında Konstitusiya Aktı imzalanmışdır.
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Ancaq AXC-nin və xalqın ciddi təzyiqlərinin, Rusiyayanlı
siyasət yürütməsinin, eyni zamanda Ermənistanla müharibədə baş
verən uğursuzluqların, o cümlədən Xosalı faciəsinin nəticəsi olaraq
A.Mütəllibov 1992-ci ilin martında dövlət başçısı vəzifəsindən uzaqlaşdırlmış və növbədənkənar prezident seçkilərinə qədər dövlət başçısı səlahiyyətlərini Ali Sovetin sədri Yaqub Məmmədov (1992, 5
mart-18 may) icra etmişdir. Şuşanın süqutu ilə, 1992-ci il mayın 8-də
erməni-rus hərbi birləşmələri tərəfindən Azərbaycanın Dağlıq Qarabağ bölgəsinin işğalı başa çatmışdı. Bundan sonra fəallaşan Mütəllibovçular hakimiyyəti qeyri-qanuni yolla ələ keçirərək Ali Sovetin
mayın 14-də keçirilən sessiyasında prezident seçkilərini ləğv etdiyini
və A.Mütəllibovun vəzifəsinə qayıtdığını bəyan etmişdir. Mayın 15də AXC qərərgahında mitinq keçirilib A.Mütəllibovdan preizdent
iqamətgahını tərk etmək tələb olundu və o, gizlicə Rusiyaya-Moskvaya qaçmağa məcbur oldu. 142 Mayın 18-də Ali Sovetin növbəti sessiyasında Y.Məmmədov istefa verdikdən sonra İsa Qəmbər həm Ali
Sovetin sədri seçilmiş, həm də prezident seçkilərinə qədər dövlət
başçısı səlahiyyətlərini daşımışdır. Həmin dövrdə Ali Sovetin Milli
Şurası “Milli Məclis” adlandırılaraq parlamentin səlahiyyətləri ona
verilmişdir. 1992-ci ilin iyunun 7-də keçirilən prezident seçkilərinin
nəticəsi olaraq Əbülfəz Elçibəy ölkənin dövlət başçısı seçilmişdir.
Ə.Elçibəy hakimiyyətinin ilk aylarında Sovet-Rus qoşunlarının ölkədən çıxarılmasına, milli valyutanın təsisinə, təhsildə test üsulunun tətbiqinə, Türk dilinin (Azərbaycan) dövlət dili adlandırlmasına, cəbhədə müəyyən irəliləyişlərə nail olsa da, 143 bu proses uzun
çəkməmişdir. Belə ki, 1993-cü ilin yazından etibarən cəbhədə ciddi
itkilərin olması, xüsusilə də aprelin əvvəllərində Kəlbəcərin işğalından sonra polkovnik Surət Hüseynovun iyunda Gəncə də hərbi qiyam qaldırması nəticəsində ölkə və hakimiyyət daxilndə ciddi böhranlar yaşanmış, bundan çıxış yolunu Ə.Elçibəy həmin dövrdə Naxçıvan MR Ali Məclisinin sədri, Yeni Azərbaycan Partiyasının (YAP)
sədri, tanınmış siyasətçi, dövlət xadimi Heydər Əliyevi Bakıya dəvət
etməkdə görmüşdür. 144 9 iyunda Bakıya gələn H.Əliyev qiyamçıların
başçısı S.Hüseynovla danışıqlar aparsa da, onlar Ə.Elçibəyin istefası
142
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tələbindən geri çəkilməmişlər. 15 uyun 1993-cü ildə Azərbaycan
Respublikası Milli Məclisi H.Əliyevi Ali Sovetin sədri seçmişdi.
Hərbi qiyamçılar Bakıya doğru istiqamət aldıqları bir zamanda Ə.Elçibəy gözlənilmədən iyunun 17-dən 18-nə keçən gecə Naxçıvanın
Kələki kəndinə üz tutumuş, bundan sonra ölkənin idarə olunması, yəni prezident səlahiyyətlərinin həyata keçirilməsi Ali Sovetin sədri kimi H.Əliyevin üzərinə düşmüşdür (1993, 24 iyun). 145
Çox keçmədən də referendum nəticəsində (1993, 29 avqust)
Ə.Elçibəyin prezidentlik səlahiyyətinə son verilmiş, 1993-cü ilin oktyabrın 3-də keçirilən növbədənkənar prezident seçkiləri nəticəsində
H.Əliyev ölkənin yeni dövlət başçısı seçilmişdir. H.Əliyev dövlət
başçısı seçildikdən sonra ilk növbədə, ölkədaxilində sabitliyin yaranmasına çalışmış, ölkə daxilindəki bütün separatçı qüvvələri zərərsizləşdirmişdir. 1994-cü ilin mayın 8-də Ermənistanla Azərbaycan arasında Bişkek protokolu, yəni atəşkəs imzalanmış (Bu vaxta qədər
Azərbaycan Respublikasının yalınız “Dağlıq Qarabağ” adlanan keçmiş muxtar vilayətinin ərazisi deyil, eyni zamanda 7 rayonu, yəni Laçın, Kəlbəcər, Ağdam, Füzuli, Cəbrayıl, Zəngilan, Qubadlı da rus-erməni hərbi birləşmələri tərəfindən işğal olunmuşdur. Həmin torpaqların işğaldan dərhal azad olunması ilə bağlı BMT TŞ tərəfindən
dörd qətnamə qəbul edilsə də, bunun heç bir nəticəsi olmamışdır və
bu günə qədər də söz olaraq qalmaqdadır), daha sonra həmin ilin payızında “Əsrin müqaviləsi” adlana Beynəlxalq neft kontraktı bağlanmış, 1995-ci ilin martında isə parlament seçikləri ilə yanaşı referendum da keçirilmiş və yeni Konstitusiya qəbul olunmuşdur. Qeyd
edək ki, referendumun nəticələrindən biri kimi dövlət dilinin adı
(Türk dili) yenidən dəyişdirilərək “Azərbaycan dili” kimi təsbit olunmuşdur. 1998-ci ildə ikinci dəfə Azərbaycan Respublikasının Prezidenti seçilən H.Əliyev 2003-cü ilin dekabrın 12-də vəfat etmişdir.
2003-cü ilin payızında keçirilən prezident seçkilərinin nəticəsi olaraq İlham Əliyev Azərbaycan Respublikasının dövlət başçısı
vəzifəsinə seçilmişdir.
Sovet Azərbaycanında mədəni mühit. Sovet Rusiyası 27
aprel işğalından dərhal sonra savadsızlıqla mübarizə adı altında özünə sadiq kadrlar yetişdirməklə yanaşı, əlifba məsələsinə də xüsusi
145
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diqqət yetirmişdir. Ərəb qrafikasından latın qrafikasına keçməklə
bağlı Yeni Türk Əlifbası Daimi Komitəsi yaradıldı ki, onun sədri
S.Ağamalıoğlu, üzvləri Ə.Pepinov, S.M.Əfəndiyev, F.Ağayev,
V.Xuluflu idi. 1923-cü il oktyabrın 20-də Azərbaycan SSR MİK-in
qəbul etdiyi "Yeni Azərbaycan əlifbasının dövlət əlifbası kimi tanınması haqqında" dekretə uyğun olaraq, bütün idarə və təşkilatlara kargüzarlığı həm əski, həm də yeni əlifbada aparmaq barədə göstəriş verildi. 1925-ci ilin martında IV Ümumazərbaycan Sovetlər qurultayı
yeni əlifbanı həyata keçirmək üçün bir sıra direktivlər qəbul etdi.146
1926-cı il fevralın 26-dan martın 5-dək Bakıda keçirilən I Ümumittifaq Türkoloji qurultayında Türk xalqlarının latın əlifbasına keçməsi
təqdir olundu.
Azərbaycanda sovet hakimiyyətini devirmək və onu Türkiyəyə birləşdirmək məqsədini qarşıya qoymuş "Gənc Azəri" gənclər
təşkilatı milətin keçmişinə qarşı yönəldilmiş tədbir kimi yeni əlifbanın tətbiqini boykot edirdilər. 1930-cu ildə Nuxa-Zaqatala rayonunda
yeni əlifba və kollektivləşməyə qarşı açıq çıxışlar baş verdi.147 1928ci ildə Türkiyə Cümhuriyyəti də latın qrafikasına keçdiyi üçün, Sovet
rəhbərliyi Azərbaycanla Türkiyənin mənəvi-siyasi əlaqələrinin güclənməsi və digər səbəblərə görə, 1939-cu ildə Azərbaycanda latın
əlifbasını ləğv edərək, kiril qrafikasını qəbul etdi. 1940-cı il yanvarın
1-dən kril əlifbası qüvvəyə mindi.148
1920-1930-cu illərdə Azərbaycanda həyata keçirilən "mədəni inqilab"ın məqsədi insanların şüurlarını kommunist ideologiyasına
uyğun formalaşdırmaq, eyni zamanda milli-dini dəyərlərə qarşı mübarizə və ateizmin təbliği idi. Bunun üçün ilk günlərdən məktəblərdə
dini etiqadların təlimi və ayinlərin icrasını qadağan edən bolşeviklər
1924-cü ildə din əleyhinə komissiya yaratmaqla yanaşı, bütün ölkə
üzrə Allahsızlar Cəmiyyəti təşkil etdilər. Bununla da din əleyhinə hücum gücləndi, yüzlərcə məscid bağlandı, hətta Qurani-Kərimi zərərli
bir kitab kimi qadağan edildi. 1929-cu ildə 120 məscid məktəb üçün
istifadəyə verildiyi halda, 400 məscid tamamilə bağlandı.149 “Allahsızlar cəmiyyəti”nin işini sürətləndirmək üçün, AK(b)P 1929-cu ilin
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aprelində keçirilən plenumu dinə qarşı mübarizə, çadranın və papağın atılması ilə bağlı məsələni müzakirə etdi. Bir qədər sonra “Allahsızlar cəmiyyəti” “Mübariz Allahsızlar İttiifaqı”na çevrildi.
Bu azmış kimi, 1930-cu illərdə Novruz bayramı da yasaq
edildi və tar, kamança, dastanlar keçmişin qalığı kimi tənqid olundu.
"1930-1931-ci illərdə başqa respublikalarda olduğu kimi, Azərbaycanda da mədəni yürüşün yeni formaları - "mədəni estefeta", "mədəni hücum" meydana çıxmağa başladı".150
1920-ci il 27 aprel işğalından sonra Azərbaycan elmi-fəlsəfi
ədəbiyyatında ən çox nəşr olunan V.İ.Lenin, K.Marks və F.Engelsin
əsərləri idi. 1933-1940-cı illərdə Azərbaycan dilində Marks və Engelsin 23 əsəri, V.İ.Leninin isə 77 əsəri böyük tirajla nəşr olunmuşdu.151 Eyni zamanda S.Ağamalıoğlu, M.Quliyev, M.S.Ordubadi, V.
Xuluflu və başqalarının islamçılıq, türkçülük ideyalarına qarşı çevrilmiş kitabçaları çap edilmişdi. “1924-cü ildə Bakıda təşkil olunan, öz
ətrafında qabaqcıl fəhlələri, sonralar isə kənd fəallarını da toplayan
Allahsızlar cəmiyyəti din əleyhinə aparılan təbliğat sahəsində böyük
iş görürdü”.152
Ateizmin təbliğatını gücləndirmək məqsədi ilə 1924-cü ildə
M.F.Axundovun "Kəmalüddövlə məktubları" əsəri çap edildi. 1930cu ildə isə fransız filosofu L.Dejanın "Həqiqət və ya gerçək sistem"
adlı əsəri C.Nağıyevin tərcüməsində ilk dəfə rus dilində çap etdirildi.
Ateizm və kommunist ideologiyasının təbliğində kütləvi informasiya vasitələri mühüm rol oynayırdı. 1920-1930-cu illərdə bir
çox qəzet və jurnallar nəşr edilirdi ("Kommunist", "Bakinski raboçi",
"Yeni fikir", "Molla Nəsirəddin", "Maarif və Mədəniyyət", "İnqilab
və mədəniyyət", "Şərq qadını", "Yeni məktəb", "Kommunist tərbiyəçisi", "Gənc işçi", "Qızıl qələm", "Qızıl gənclik", "Zəhmət" və b.).
1924-cü ildə Bakıda ilk radio qurğusu quraşdırılmış, 1926-cı ilin noyabrında isə radiostansiya fəaliyyət başlamışdı.
Azərbaycanda milli ədəbiyyatın inkişafında bütün mədəni irsin rolunu inkar edən "proleatar mədəniyyət" mənfi rol oynayırdı.
Hətta N.Gəncəviyə, M.Ə.Sabirə heykəl qoyulması "fəhlə işinə" xəya150
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nət kimi dəyərləndirilirdi. N.Nərimanovun 1923-cü ildə yazdığı "Ucqarlarda inqilabımızın tarixinə dair" məktubları dövrün ictimai-siyasi
mənzərəsini öyrənmək baxımından çox vacibdir.
Bu dövrdə milli-demokratik ideyaları daha çox H.Cavid,
Ə.Cavad, A.İldırım, M.Müşfiq və başqaları təbliğ edirdilər. H.Cavidin orijinal, ictimai-fəlsəfi "Peyğəmbər" (1923), "Topal Teymur"
(1925), "Səyavuş" əsərlərində sətiraltı da olsa Türk dünyasını birliyə
çağırır və Cümhuriyyətin nisgilini ifadə edirdi. Ə.Cavad "Göygöl",
"Kür", "Səsli qız" kimi əsərlərində Sovet quruluşunun insanlara
zülm, fəlakət, mütilik gətirdiyini yazırdı.
1923-cü ildə “Azərbaycanı öyrənən cəmiyyət” yaradıldı ki,
onun üç bölməsi var idi: tarixi-etnoqrafiya, iqtisad və elmi-təbiiyyat.
1925-ci ildə türkoloji bölmə də yarandı. Bu cəmiyyət 1929-cu ildə
Dövlət Elmi-Tədqiqat İnstitutuna, 1932-ci ildə SSRİ Elmlər Akademiyasının Cənubi Qafqaz filialının Azərbaycan şöbəsinə, nəhayət
1935-ci ildə isə SSRİ Elmlər Akademiyasının Azərbaycan filialına
çevrildi.
II Dünya müharibəsi illərində Azərbaycan mədəniyyəti müharibənin tələblərinə uyğunlaşdırılırdı ki, bu işdə aparıcı rolu Marksizim-Leninizm İnstitutunun Azərbaycan filialı, SSRİ Elmlər Akademiyası Azərbaycan filialı, Partiya Tarix İnstitutu oynayırdılar. Partiya Tarix İnstitutu "Heydər Hüseynovun "Faşizmin irq nəzəriyyəsi",
"Faşist cəlladlarının "fəlsəfəsi"", "Faşizm elmin düşmənidir" və İsmayıl Hüseynovun "Nasional-sosialistlər kimdirlər", "Faşizmin ideologiyası", "İrq nəzəriyyəsi və şərq xalqları" kitablarını və habelə başqa yerli müəlliflərin əsərlərini nəşr etmişdi ki, bu da hitlerçi quldur
dəstəsinin yırtıcı ideologiyasını və siyasətini ifşa etmək, onların vəhşiliyini bütün iyrəncliyi ilə açıb göstərmək işinə kömək edirdi".153
1945-ci ilin martın 7-də Azərbaycan SSR Elmlər Akademiyası yaradıldı. Dörd şöbəyə bölünən akademiyanın birinci heyəti 15
həqiqi üzvdən (onlardan 12 nəfəri azərbaycanlı idi) ibarət olaraq təsdiq edildi. 154 1944-cü ildə Cənubi Qafqaz Müsəlmanlarının Ruhani
İdarəsi yaradıldı. Onun ilk sədri Şeyxülislam Ağa Əlizadə seçildi.
153
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Müharibədən sonrakı dövrdə Azərbaycan xalıqının tarixinin
saxtalaşdırılması, xalqın soykökünün öyrənilməsində qəsdən dolaşıqlıq yaradılması, Şimali Azəraycanın Rusiya tərəfindən işğal edilməsi,
Azərbaycan Cümhuriyyəti tarixinin və başqa tarixi proseslərin ciddi
təhrif olunması ən yüksək mərhələyə çatdı. 1949-cu ildə "XIX əsr
Azərbaycanda ictimai və fəlsəfi fikir tarixindən" fəlsəfi əsərində
Şeyx Şamil hərəkatını Rusiyanın müstəmləkəçilik siyasətinə qarşı
mübarizə kimi qiymətləndirməsi bəhanə edilərək görkəmli filosof
Heydər Hüseynova verilmiş "Stalin" mükafatı geri alındı. Azərbaycanın erkən orta əsrlər dövrünə aid qiymatli səlnamə olan "KitabiDədə Qorqud" dastanı feodal münasibətlərini təbliğ etməkdə ittiham
olundu.
II Dünya müharibəsindən sonrakı dövrdə də bütün SSRİ ərazisində, o cümlədən Azərbaycanda təhsil sahəsində qarşıya qoyulan
birinci dərəcəli vəzifə əhalinin şüuruna kommunist ideologiyasını sovet cəmiyyətinin ən ideal, ədalətli cəmiyyət olması haqqında ideyanı yeritməkdən ibarət idi.
Bu məqsədlə 1950-ci illərdə “Azərbaycan tarixi”, “Azərbaycan fəsləsəfi tarixi”, “Azərbaycan ədəbiyatı tarixi” və s. kimi vacib
sahələrlə bağlı proyektlər hazırlandı və 1960-cı illərdən etibarən həyata keçirildi. Belə ki, 1960-1970-ci illərdə həmin sahələrə aid kitablar nəşr olundu, hətta 1970-ci illərdə əvvəlcə “yaşıl”, daha sonra “qırmızı” Azərbaycan Sovet Enskilopediyaları nəşr olundu.
Mühacirət dövrü. 1920-ci il aprelin ortalarında Zaqafqaziya
Respublikalarının əməkdaşlığı ilə bağlı təşkil olunan konfransında iştirak etmək üçün Tiflisə getmiş Azərbaycan Cümhuriyyətinin liderlərinin biri qrupu, o cümlədən H.Ağayev, F.Xoyski, Mustafa Vəkilov,
Şəfi Rüstəmbəyli, Nağı Şeyxzamanlı 27 aprel işğalından sonra vətənə qayıda bilmədilər. Onlar Tiflisdə Azərbaycan Qurtuluş Komitəsini
təşkil edərək parlamentin sədr müavini H.Ağayevin imzası ilə etiraz
bəyannaməsi yaydılar. 155 Çox keçmədən bolşevik-daşnak terrorçuları
F.Xoyski və H.Ağayevi Gürcüstanda-Tiflisdə, N.Yusifbəylini Azərbaycanda qətlə yetirdilər. Gürcüstan zorla sovetləşəndən sonra azərbaycanlı mühacirlər Türkiyəyə üz tutaraq burada məskunlaşdılar.
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Azərbaycan mühacir təşkilatlarına ilk vaxtlar Xəlil bəy Xasməmmədov rəhbərlik edirdi.156
1919-cu ildə Paris sülh konfransına getmiş nümayəndə heyətinin üzvləri Ə.Topçubaşov, C.Hacıbəyli, A.Ataməlibəyov, Ə.Şeyxülislamov isə Azərbaycanın Sovet Rusiyası tərəfindən işğalını beynəlxalq aləmə çatdırmaq üçün 1920-ci il sentyabrın 8-də Millətlər
Cəmiyyətinə müraciət də etdilər. "Millətlər Cəmiyyəti Ali Məclisinin
Azərbaycan millətinə və onun haqlı tələblərinə mənəvi himayə göstərəcəyinə ümid edirik".157
Parisdə olan siyasi mühacirlər, xüsusilə Ə.Topçubaşov Azərbaycan həqiqətlərini dünya ictimaiyyətinə çatdırmaq üçün ardıcıl
olaraq çalışırdılar. O, 1920-ci ilin noyabrında Cenevrədə Millətlər
Cəmiyyətində, 1922-ci ildə London, Genuya, 1923-cü ildə Lozanna
kofnranslarında çıxış edərək, Azərbaycan milli hüquqlarının pozulması və dövlət müstəqillyiinə olan təcavüzü aşkarlamağa nail olmuşdu. Ə.Topçubaşov Parisdə və Avropanın başqa yerlərində yerləşən
bütün mühacirləri bir Mərkəzdə birləşdirmək ideyasını, Qafqaz konfederasiyası mövqeyini dəstəkləyirdi.158
M.Ə.Rəsulzadənin 1922-ci ildə Moskva əsarətindən qurtulub
Türkiyəyə gəlməsindən sonra onun rəhbərliyi ilə əvvəlcə Müsavatın
xarici Bürosu təşkil olundu. O, 1924-cü ildə İstanbulda fəaliyyət göstərən Azərbaycan Milli Mərkəzini yaratdı. Azərbaycan mühacirləri
Avropada fəaliyyət göstərmək məqsədilə 1924-cü ildə Azərbaycan
İstiqlal Komitəsini də təsis etdilər. Mühacirlər müstəqillik ideyalarını
yaymaq üçün Rəsulzadənin başçılığı ilə Türkiyədə müxtəlif vaxtlarda "Yeni Qafqaziya" (1923-1925), "Azəri-Türk" (1928), "Odlu
Yurd" (1929-1931), məcmuələrini nəşr etdirmişdilər. 1923-25-ci illərdə İstanbulda Rəsulzadənin “Azərbaycan Cümhuriyyəti”, “Əsrimizin Səyavuşu”, “İstiqlal məfkurəsi və gənclik” əsərləri çap olundu.
Onun "Azərbaycan Cümhuriyyəti" kitabı Sovet Rusiyasında geniş rezonansa səbəb oldu. Stalin 1923-cü ilin sentyabrında Azərbaycandakı
kommunistlərə "R.Zadənin mürtəce kitabçası barədə" adlı məktub
yazaraq Rəsulzadəni ifşa etməyə səslədi. "Stalin M.Ə.Rəsulzadəni
"reneqatçılıqda (o, əvvəl bolşevik olub), "Türkiyə xalqının mənafeyi156
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nə xəyanətkarlıqda" (o və onun partiyası Türkiyə xalqına köməyə gedən Qızıl ordunun Azərbaycana gəlməsinə müqavimət göstərirdilər…), "Azərbaycan xalqının mənafeyinə…" və başqa sahələrdə - cəmi altı tezisə uyğun "Rəsulzadəyə hücuma keçməyə, onu ittiham etməyə" çağırırdı". 159
1931-ci ilin sonlarında Sovet Rusiyasının təzyiqi nəticəsində
mühacirlər Türkiyəni tərk etdilər. Almaniyaya gələn M.Ə.Rəsulzadə,
M.B.Məhəmmədzadə Berlində əvvəlcə “İstiqlal” (1932-1934) qəzetini, 1934-cü ildən etibarən isə “Qurtuluş” (1934-1938) jurnalını nəşr
etdirdilər.
1930-cu illərdə Polşada mövcud olan “Prometey” təşkilatı Sovetlər Birliyindəki rus olmayan millətləri birləşdirirdi. “Prometey”
təşkilatında ilk vaxtlar aşağıdakı xalqları təmsil edən partiyalar toplaşmışdı: gürcü sosialistlər, azarbaycanlıların "Müsavat" Partiyası,
Krım tatarlarının “Milli firqəsi”, türküstanlıların “Milli Türküstan
Birliyi” və müxtəlif Şimali Qafqaz və tatar qrupları. “Prometey” təşkilatının Parisdə “Prometey” adlı jurnalı da çap olunurdu.
1938-ci ildə Varşavada Müsavat partiyasını 3-cü qurultayı keçirildi və yeni proqramı qəbul edildi.
İkinci Dünya müharibəsi başlanandan az sonra, yəni 1941-ci
il dekabrın 22-də Hitler türküstanlı, gürcü və qafqaziyalı müsəlman
legionlarının yaradılması əmrini vermişdi. Qafqasiyalı müsəlman legionu sonradan azərbaycanlı və şimali qafqasiyalı legionu olmaq üzrə iki yerə ayrılmış, 1942-ci il baharın sonlarında Volqa tatarlarının
da regionu təşkil edilmişdi. Azərbaycan legionunda “Bozqurd”, “Aslan” kimi batalyonlar olmaqla yanaşı, “Azərbaycan” və “Hücum” adlı qəzetləri də var idi. Həmin dövrdə Rəsulzadə Hitlerin “Şərq nazirliyi” tərəfindən Almaniyaya dəvət olunub.160
Stalinqrad cəbhəsində Sovet ordusuna ağır məğlubiyyətdən
sonra Almaniya hökuməti bəzi güzəştləri nəticəsində 1943-cü ilin yazında Berlində Milli Azərbaycan Komitəsi və azad türk diviziyası
yaradıldı. Bu komitənin başlıca vəzifəsi milli Azərbaycan davasını
alman hökumətinə qəbul etdirmək idi. Hitlerin planı belə idi ki, müharibədən sonra Bakı birbaşa Berlinə tabe olunacaq, Azərbaycan
159
160

Yenə orada, s.78
Patrik fon Z.M. Camali Haç ile Kızıl yıldız arasında. Ankara: 1984, s.109
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xanlıqlar dövründə olduğu kimi əyalətlərə bölünəcək, başda isə almanlar oturacaq. M.Ə.Rəsulzadə hitlerçilərin bu fikri ilə bimənalı
olaraq razılaşmır, ona görə də ciddi mübarizə aparıb Azərbaycana
müstəqil bir dövlət hüquqa qazandırmaq istəyirdi. 161 Rəsulzadənin
antifaşist çıxışları, onun Almaniyanı tərk etməyə məcbur etdi.
Ancaq azərbaycanlı mühacirlərdən bir qismi yenə də Almaniyaya inanır və faşistlərlə əməkdaşlıq edirdilər. Bu baxımdan 1943cü il noyabrın 6-da Berlində keçirilən Milli qurultayında Almaniyanın qələbəsi nəticəsində Azərbaycanın da istiqlal qazanacağına ümid
ifadə olunurdu. 1943-cü ilin payızında Berlində mühacir Azərbaycan
hökuməti və parlamenti yaradıldı ki, onun başında Ə.Fətəlibəyli-Düdənginski dururdu. Almaniya bu mühacir hökuməti tanıdı və o,
1944-cü ilin qışınadək fəaliyyət göstərdi.
Azərbaycan Milli legionu Fransanın cənubunda almanlarla
birlikdə müttəfiqlərin qoşunlarına qarşı vuruşlarda məğlub olaraq İtaliyanın şimalına çəkildi. Müharibə başa çatdıqdan sonra Milli legionun hisələri bitərəf ölkələrin ərazilərinə köçürülərək ləğv edildi.Onların çox hissəsi Türkiyədə məskunlaşdı, vətənə qayıdanlar isə uzun
müddət təqiblərə məruz qaldı.
1947-ci ilin sonlarında Türkiyəyə qayıtmasına icazə verilən
Rəsulzadə 1949-cu il fevralın 1-dən etibarən “Azərbaycan Kültür
Dərnəyi”ni qurdu. O, 1952-ci ildə Münhendə Ümumqafqaz Konfransının keçirilməsinə nail oldu. Konfransda çıxış edən Rəsulzadə təklif
edirdi ki, “Qafqaz Mərkəzi” yaradılsın və Sovet imperiyasına qarşı
mübarizə Birləşmiş Konfederativ Qafqasiya formuləsində davam etdirilsin. 1953-cü ildə isə o, hələ 1924-cü ildə təməli qoyulmuş Azərbaycan Milli Mərkəzini bərpa etdi. 1955-ci ildə Rəsulzadə Ankarda
vəfat etdikdən sonra “Müsavat”ın başqanı M.B.Məhəmmədzadə oldu.
1960-1990-cı illərdə mühacirətdə olan Azərbaycan mütəfəkkirlərindən Əhməd Cəfəroğlu, Hüseyn Baykara, Nağı Şeyxzamanlı,
Əbdülvahab Yurdsevər, Kərim Odər, Azər Aran, Məmməd Sadıq
Aran, Məhəmməd Kəngərli, Əhməd Qaraca, Çingiz Göygöl, Süleyman Təkinər, Kərim Yaycılı, Həmid Ataman, Feyzi Aküzüm, Cəmil
Ünal və başqalarının ədəbi-mədəni və fəlsəfi irsinin tədqiqinə böyük
161

Yaqublu N. Məmməd Əmin Rəsulzadə. Bakı: Gənclik, 1991, s.224

83

Faiq Ələkbərli

ehtiyac vardır. Çünki Azərbaycanın mühacir aydınları bütün həyat və
yaradıcılıqları boyu əsas mübarizə kimi Azərbaycan mədəniyyətini,
Azərbaycan tarixini, Azərbaycan fəlsəfəsini, xüsusilə Azərbaycan
Milli İdeyasını Türk dünyasında və dünya millətləri arasında təbliğ
etmişlər. Ümumiyyətlə, mühacir Azərbaycan mütəfəkkirlərinin dünyagörüşləri geniş və çoxaspektli olmuşdur. Buna səbəb də, onların
bütün sahələrdə (mədəni, fəlsəfi, siyasi və s.) Azərbaycan Milli İdeyasını yaşatmaq və onu son məqsədə – Milli İstiqlala çatdırmaq istəyi olmuşdur. Bu mənada, mühacir Azərbaycan mütəfəkkirlərinin
dünyagörüşündəki çoxaspektlilik başa düşüləndir.
Qeyd edək ki, mühacir aydınlarımızın yaradıcılıqlarında yer
verdikləri mədəni, fəlsəfi, dini, tarixi, iqtisadi və s. məsələlər sonunda Azərbaycan Milli İdeyası ilə uzlaşdırılmışdır. Yəni onlar müxtəlif
sahələrin tədqiqatçıları olsalar da, bütövlükdə həmin yaradıcılıq sahələrini Azərbaycanın Milli Azadlıq mübarizəsi ilə əlaqləndirməyə
çalışmışlar. Xüsusilə, Azərbaycanın Milli İstiqlalının zorla əlindən
alınıb, onun yerini Sovet Rusiyası müstəmləkəçiliyi ilə əvəz olunmasını heç cürə qəbul edə bilməyən mühacir aydınlarımız müxtəlif aspektlərdən bu tarixi hadisələrin mahiyyətini və mənasını dünya ictimaiyyətinin diqqətinə çatdırmışlar. Bu zaman mühacir aydınlarımız
bir tərəfdən Azərbaycan türklərinin qədim mədəniyyətə, tarixə, ədəbiyyata malik bir millət kimi azad yaşamağa haqqı olduğunu isbat etməyə çalışmış, digər tərəfdən isə SSRİ sosializminin və kommunizminin saxta mahiyyətini ifşa etməyə çalışmışlar.
Xüsusilə, bu dönəmdə əsas diqqət yetirlən məsələlərdən biri
Azərbaycan xalqının mədəni, tarixi, ədəbi, fəlsəfi, dini sahələrdə əldə
etdiyi uğurlar və həmin uğurların nümayəndələrinin həyat və yaradıcılıqları geniş şəkildə tədqiq olunmuşdur. Mühacir aydınlarımızın bir
çox əsərlərində ifadə etməyə çalışdıqları əsas məsələ də, məhz Azərbaycan xalqının dini-fəlsəfi və ədəbi-mədəni dünyagörüşünün Türk
mədəniyyəti, o cümlədən İslami Şərqi mədəniyyətində mühüm rol
oynaması idi. Bu baxımdan dilçi və türkoloq alimlərimizdən Əhməd
Cəfəroğlunun qədim türklərin mifoloji və dini dünyagörüşü, eləcə də
türk xalqlarını ortaq mədəniyyəti sahəsində apardığı araşdırmalar daha çox diqqəti cəlb edir. Milli ədəbiyyatımızın və fəlsəfəmizin nümayəndələrinin tanıdılmasında isə Ə.Cəfəroğlu ilə yanaşı Ə.Yurdsevər,
Kərim Odər və başqaları mühüm rol oynamışlar.
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Fikrimizcə, bu dövrdə Azərbaycan Milli İdeyasını siyasi-ideoloji və fəlsəfi yöndən araşdıranlar isə Hüseyn Baykara, Nağı Şeyxzamanlı, Çingiz Göygöl, Süleyman Təkinər və başqaları olmuşlar. Şübhəsiz, onların arasında H.Baykara, N.Şeyxzamanlı Azərbaycan Milli
İstiqlal tarixinə, Milli İdeya məfkurəsinin yaranmasına və formalaşmasına həsr etdikləri əsərləri ilə diqqəti daha çox cəlb etmişlər. Bu
mühacirlərimiz, Azərbaycan Milli İstiqlalını tarixi nümunələrlə yanaşı, eyni zamanda Milli İdeologiyanın meydana çıxması və formalaşması açısından da idealizə etməyə çalışmışlar. Məhəmməd Kəngərli,
Çingiz Göygöl, Süleyman Təkinər və başqa mühacirlərimiz isə yaradıcıılqlarında əsas diqqəti SSRİ sosializminin və kommunizminin
saxta mahiyyətinə yönəltmişlər.
Azərbaycan Respublikası müstəqilliyini bərpa etdikdən sonra
(1991) mühacir aydınlarımızın Vətənə dönüşü problemi öz həllini
tapmaqla yanaşı, onların bir qismi milli-demokratik dövlət quruculuğu uğrunda yeni mərhələdə də iştirak etməyə başladılar.
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II FƏSİL
QUZEY AZƏRBAYCAN TÜRK
MÜTƏFƏKKİRLƏRİNİN FƏLSƏFİ VƏ
İCTİMAİ-SİYASİ FİKRİNİN İNKİŞAF YOLLARI
2.1. Milli-demokratik və siyasi-fəlsəfi ideya cərəyanları:
türkçülük/azərbaycançılıq, müasirlik və islamçılıq
(ümumi baxış və əsas təmsilçiləri)

XIX

əsrin sonu, XX əsrin əvvəllərində dində başlanan
yeniləşmə hərəkatı nəticəsində, konkret olaraq
müsəlmanların birləşməyəcəyi təqdirdə məhv olacağı məsələsinin
gündəmə gəlməsi ilə bir çox müsəlman ölkələrində, o cümlədən Quzey Azərbaycanda da türkçülük (çox keçmədən ümumtürkçülüklə
yanaşı Azərbaycan türkçülüyü də ortaya çıxmışdı), islamçılıq və
müasirlik ideyaları geniş yayılmışdı.
XX əsrin əvvəllərində milli fəlsəfəmizin əsas ideyaları Hüseyn Baykaranın təbrincə desək, əsasən “avropalaşmaq, türkləşmək
və islamlaşmaq”la bağlı olmuşdur. 162 Bizcə də, XX əsrdə milli-demokratik və siyasi-fəlsəfi ideya cərəyanlarından türkçülük, müasirlik
və islamçılığa münasibətdə Quzey Azərbaycan Türk mütəfəkkirləri
üç istiqamətə: 1) türkçülük öncüllüyündə türkçülük, müasirlik və islamçılıq, 2) islamçılıq öncüllüyündə türkçülük və müasirlik, 3) müasirlik, ya da avropalaşmaq öncüllüyündə türkçülük və islamçılıq, meyilli olmuşlar. Doğrudur, bu bölgü nisbidir, çünki müəyyən bir mərhələdə islamçılığı, ya da türkçülüyü öndə görən bəzi mütəfəkkirlərimiz uyğun olaraq daha sonra türkçülüyə, yaxud da islamçılığa daha
çox meyil ediblər. Eyni sözləri, müasirlik haqqında da demək olar.
Türk fəlsəfi fikir tariximizdə ulusal ideyalardan biri və birincisi
əsasən turkçülük (burada türkçülük Türk dünyagörüşü, Türk mədəniyyəti, Türk bilgəliyi anlamındadır) olmuşdur. Bu baxımdan tədqiq etdiyimiz dövrdə Quzey Azərbaycan xalqının əsas milli ideyasının türkçülük
1

Baykara Hüseyn. Azərbaycan istiqlal mübarizəsi tarixi. Bakı, Azərnəşr, 1992, s.119
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olması nə qədər təbiidirsə, bununla yanaşı ona münasibətdə Sovetlər
Birliyi işğalından bir müddət sonra, özəlliklə 1930-cu illərin sonlarından
etibarən, eləcə də hazırda müstəqil Azərbaycan Respublikasında birmənalı baxışın olmamasının da səbəbləri vardır. Bu baxımdan biz, araşdırdığımız dövrdə Azərbaycan Cümhuriyyətinin yaranmasında və inkişafında türkçülüyün oynadığı əvəzsiz rolu yalnız indiki zamanın baxışından deyil, Türk dünyagörüşü çərçivəsində dəyərləndirmişik. 20-ci əsrin
əvvəllərində Çarlıq Rusiyasından azad olmaq istəyən bütün xalqlar kimi
Quzey Azərbaycan türklərinin də məhz milli özünütəyindən – türkçülükdən çıxış etməkdən başqa bir yolu yox idi. Çünki türkçülük Çarlıq
Rusiyasının müstəmləkəsi halına gətirilmiş Qafqaz, ya da Quzey Azərbaycan türklərinin yeni bir dövlət qurmağının əsas xətti idi. Ən azı ona
görə ki, Qafqaz türklərinin, o cümlədən Quzey Azərbaycan türklərinin
böyük əksəriyyəti islamlığa bağlı olmaq, cüzi bir qismi marksizmə rəğbət göstərməklə yanaşı, ilk növbədə özlərini Türk kimi tanıyıb Türk
mədəniyyətinə, Türk dünyagörüşünə aid edirdilər. Eyni zamanda, yalnız
Qafqaz türkləri deyil, çar Rusiyasının müsəlman əhalisinin böyük əksəriyyəti də Türk-Tatar xalqları adlanan böyük Türk millətinə, yaxud da
Türk irqinə aid edilirdi.
Xüsusilə də, artıq islamlığın özünü doğrultmadığı, “İslam birliyi” ideyasının da perspektivsizliyi bir dövrdə Türk xalqlarında türkçülüyün aparıcı yer tutması başa düşülən idi. Doğrudur, ilk dövrlərdə türkçülük ideyası da ümumi xarakter daşımış, bəzi Türk ideoloqlar bunun əsasında vahid Türk dövlətinin-Turan imperiyasını dirçəltmək haqqında
mülahizələr belə yürütmüş, hətta Ənvər paşa kimi hərbi sərkərdələr silah
gücünə bunu reallaşdırmağa çalışmışlar. Bütün bunlara baxmayaraq,
fikrimizcə, türkçülük islamlıqdan fərqli olaraq Türk xalqlarında milli
ideyaların formalaşmasında əsas rol oynamışdır. 163
Yeni dövrdə Türkçülüyün yenidən dirçəlişi, qısaca nəzər yetirsək
görərik ki, iki mərhələdən: 1) mədəni türkçülük (dil, ədəbiyyat, tarix və
s. sahələrdə türkçülük; Türk dünyagörüü); 2) siyasi-ideoloji türkçülük
(Türk xalqlarının birliyi, milli-məhəlli türkçülük və s.), keçmişdir.
Türkçülüyün ilk mərhələsi olan mədəni türkçülüyün, yəni Türk
dünyagörüşünə qayıdışın başlıca səbəb XVIII əsrdən başlayaraq müsəl163

Ələkbərov F.Q. Milli ideologiya probleminə tarixi-fəlsəfi baxış (II hissə). Bakı, “Elm və
təhsil”, 2014, s.50-51
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man dövlətlərinin, o cümlədən Osmanlı və Səfəvilər kimi Türk imperiyalarının Avropa dövlətləri ilə müqayisədə elm, təhsil, texnoloji və başqa sahələrdə geri qalması, get-gedə tənəzzülə uğraması idi. XIX əsrdən
etibarən Türk aydınları bundan çıxış yolu axtarmağa başlamış və belə
nəticəyə gəlmişlər ki, tənəzzüldən qurtulmaq üçün yalnız Avropa mədəniyyətini, texnologiyasını təqlid yetərli ola bilməz. Bu baxımdan, onlar
bir millət üçün vacib olan soykök, dil, mədəniyyət, adət-ənənələr və tarix sahələrini tədqiq etməyə başlamış, bununla da mədəni türkçülüyün
(Türk fəlsəfəsinə, Türk dünyagörüşünə qayıdışın) əsasını qoymuşlar.
Əslində Türklük şüuruna qayıdışın tərəfdarı olan ilk aydınlar sistemli şəkildə deyil, daha çox parakəndə halda türk dili, türk ədəbiyyatı, türk mədəniyyəti, türk törəsi sahəsində müəyyən işlər görüblər. Ancaq bütün
Türk coğrafiyasında bir-birindən xəbərsiz, sistemsiz şəkildə ortaya çıxan
türkçülük şüuruna dönüş çox keçmədən ümumtürk mədəniyyətini, Türk
dünyagörüşünün bərpasını hədəfləmişdir. Bu baxımdan ümumiyyətlə,
türklüyü və türkçülüyü də bir-birindən fərqləndirmək lazımdır. Türklük
daha çox sadəcə şəxsi kimliyini, danışdığı dili, tapındığı adət-ənənələri
türk olaraq qəbul edib bununla kifayətlənməkdirsə (türk kimliyi), türkçülük millətdə milli ruh, mili düşüncə, milli özünüdərk uğrunda mübarizə aparmaq, bir sözlə onu yenidən bir təlim, sistemli məfkurə (türkçülük
fəlsəfəsi, türk dünyagörüşü) halına gətirməkdir. Bunu, vaxtilə M.Ə.Rəsulzadə belə ifadə etmişdi: “Türklüklə türkçülük arasında böyük fərq
vardır. O fərq nədir? …Millətdə milli ruh, milli düşüncə, milli özünütanıma, milli şəxsiyyət lazımdır. Biz millətə bunu verməyə çalışırız”.164
Rəsulzadənin ifadə etdiyi türkçülük birmənalı olaraq Türk fəlsəfəsi,
Türk dünyagörüşü idi.
Mədəni türkçülük XIX əsrin ikinci yarısından başlayaraq, eyni
vaxtda Türkiyə, Azərbaycan, Krım, Türküstan, Uyğurustan, Tatarıstan və başqa türk ellərində yaşayan aydınlarımızın – İ.Şinasi, Əhməd
Vefik Paşa, M.Cəlalləddin Paşa, Süleyman Paşa, Şeyx Süleyman
Əfəndi, Ə.Cevdət, Ə.Mithəd, A.A.Bakıxanov, M.F.Axundzadə,
N.Kamal, H.Zərdabi, Ş.Mərcani, İ.Qaspıralı və başqalarının mədənifəlsəfi irsində özünü büruzə vermişdi. Fikrimizcə, ilk dövrlərdə türkçülüyün önə çıxmasında əsas problem dini-ideoloji amillər olmuşdur.
164
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Bu mənada ilk siyasi türkçülərdən Y.Akçura düzgün qeyd edirdi ki,
XIX əsrin ikinci yarısında türkçülükləri aydın və şüurlu olan Osmanlı Türk ziyalıları (Ə.Vefik, M.Cəlaləddin, Süleyman Paşa və b.) belə
siyasətdə türkçülüyə deyil, “islam birliyi” və “osmanlı milliyyəti”nə
önəm vermişlər. Ən yaxşı halda bu dövrdə türkçülük həmin anlayışlarla qarışmış şəkildə olmuşdur. 165 XX əsrin əvvəllərinə qədər Qafqazda, o cümlədən Quzey Azərbaycanda da türkçülük daha çox mədəni xarakter daşımış və onun əsas təmsilçiləri A.A.Bakıxanov,
S.Ə.Şirvani, H.Zərdabi, M.T.Sidqi, N.Vəzirov və başqaları olmuşlar.
XX əsrin əvvəllərində, xüsusilə 1900-1910-cu illərdə bütün
Türk dünyasında, o cümlədən Quzey Azərbaycanda türkçülük ikinci
mərhələyə – siyasi-ideoloji türkçülüyə qədəm qoymuşdu. Artıq XIX
əsrin ikinci yarısından fərqli olaraq, XX əsrin əvvəllərində türkçülüyün davamçıları bu ideya uğrunda Türkiyədə, Azərbaycanda, Krımda, Tatarıstanda, Türküstanda və başqa Türk ellərində, eləcə də Türk
coğrafiyasından kənardakı ölkələrdə (Misir, Fransa və b.) mübarizə
aparır, onu bütün türklərin vahid ideya xətti kimi qəbul edirdilər. Məsələn, Hilmi Tunalı, Ə.Hüseynzadə, Y.Akçura, H.S.Ayvazov,
Ə.Ağaoğlu, Ziya Gökalp və başqaları türkçülüyü İstanbulda, Bakıda,
Kazanda, Baxçasarayda, Buxarada, Səmərqənddə, Təbrizdə, Tehranda, Qahirədə, Moskvada, Budapeştdə, Vyanada, Parisdə və başqa şəhərlərdə eyni istək və prinspiallıqla müdafiə etmişlər. Bu mənada siyasi-ideoloji türkçülük ən azı bütün Türk xalqlarının mənəvi-ideoloji
birliyini hədəfləmişdi. Ancaq burada onu da qeyd etmək istərdik ki,
siyasi-ideoloji türkçülük iki istiqamətdə: 1) vahid Turan-Türk dövlətini arzulayan utopik özəkçilərə; 2) ayrı-ayrı müstəqil Türk dövlətlərinin yaranmasından sonra Türk Federasiyasını müdafiə edən milliməhəlli federalist türkçülər şəklində meydana çıxmışdır.
Vahid Türk dövləti şüurundan milli-məhəlli türkçülüyə keçid
isə o zaman baş verdi ki, Osmanlı və Qacarlar dövlətləri ya tamamilə
süqut etdi, ya da hakimiyyətə Türk şüuruna sahib olmayanlar gətirildi.
Hər iki Türk dövlətinin bu aqibəti yaşamasından sonra türkçülükdə yeni
bir dönəmin başlanğıcı oldu. Bir çox türkçülər utopik-özəkçilik türkçülükdən (Türk birliyi-Turan birliyi) uzaqlaşaraq, milli-məhəlli türkçülüyə
meyil göstərdilər. Bununla da Türk dünyasında milli-məhəlli yeni Türk
165
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dövlətləri (Türkiyə, Azərbaycan, Tatarıstan, Qazaxıstan, Özbəkistan və
b.) meydana çıxmış oldu.
Bugünkü Azərbaycan Respublikasının sələfi olan Azərbaycan
Cümhuriyyətinin yaranmasında da türkçülüyün milli-məhəlli forması olan
Azərbaycan türkçülüyü mühüm rol oynamışdır ki, bunu da yalnız Azərbaycan və Türkiyənin alimləri deyil, rus, polyak, gürcü, amerikan və başqa xalqların mütəfəkkirləri dəfələrlə ifadə etmişlər. Hər daim mövcud olmuş türkçülük yeni dövrdə siyasi-ideoloji bir ideya kimi, Quzey Azərbaycan xalqının həyatında mühüm rol oynamış, yeni bir Türk dövlətinin yaranmasında həlledici faktor olmuşdur. Rəsulzadənin təbrincə desək, ancaq Azərbaycan türkçülüyün özü də mütərəqqi türkçülük olub, türk
və qeyri-türk bütün etnoslarla bərabər yaşamağın mümkünlüyünü
ifadə etmişdir. 166
27 Aprel faciəsindən sonra türklük bir müddət Quzey Azərbaycanda Sovet proletariatizminə, marksizm-leninizm ideyalarına
uyğunlaşdırılmağa çalışılmış, ancaq həm bunun mümkünsüzlüyü,
həm də repressiya illərində (1937-1938) Stalin prinsiplərinin qətiləşməsi ilə türklüyə, o cümlədən Azərbaycan türklüyünə rəsmən qadağan qoyulmuşdur. Türklüyün yenidən dirçəlişi SSRİ-nin dağılması
ərəfəsi ilə Azərbaycan müstəqilliyini bərpa etdikdən sonra (1991)
önə çıxmış və bu proses davam etməkdədir. Buna qədər isə Azərbaycan türklüyü daha çox mühacirətdə yaşamağa məcbur olan aydınlarımız tərəfindən yaşadılmış, təbliğ olunmuşdur.
XIX əsrin sonu – XX əsrin əvvəllərində istər müsəlman ölkələrində, istərsə qeyri-müsəlman imperiyalarda müstəmləkəçiliyə
qarşı mübarizə aparan müsəlman xalqları “üçlü” düsturun əsas ayaqlarından biri, hətta bir müddət birincisi kimi islamlığı görmüşlər. XX
əsrin əvvəllərindən etibarən islamlığa münasibətdə iki əsas məsələ
özünü qabarıq surətdə büruzə vermişdir. Bunlardan birincisi, “İslam
biriliyi” ideyasını əxlaqi-mənəvi dəyər kimi qəbul edib, onu milliliklə paralel şəkildə aparmaqdır. Yəni millilik və islamlığı bir-birindən
fərqləndirərək onlar arasındakı oxşar və fərqli cəhətləri görməyi bacarmaqla yanaşı, istənilən halda onların sintezindən çıxış etməkdir.
Din ideyasına münasibətdə ikinci önəmli məsələ, ondan siyasi ideologiya kimi istifadə olunmasıdır. Yəni bəzi millətlər, xüsusilə
166
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İslam Şərqinə aid bir çox xalqlar (ərəblər, farslar və b.) var ki, müstəqil varlıqlarına görə, ilk növbədə din faktoruna borcludurlar. Ancaq
bu o demək deyil ki, bu ölkələrdə millilik faktoru nəzərə alınmır. Sadəcə, müsəlman inanclı bəzi millətlər, o cümlədən ərəblər, farslar və
başqaları bir çox səbəblərə görə “İslam birliyi” ideyasını dövlətin
rəsmi ideyası kimi qəbul etsələr də, faktiki olaraq millilikdən – panərəbizmdən, panfarsizmdən çıxış edirlər. Ona görə də bu xalqlarda din
ideyasının millilikdən üstünlüyü nisbi xarakter daşıyır.
XX əsrin əvvəllərində Quzey Azərbaycanda da dinə münasibətdə hər iki hal özünü büruzə vermişdir. Əgər nəzərə alsaq ki, islamçılıq bir ideoloji təlim kimi XIX əsrin sonlarında bütün İslamTürk dünyasında geniş yayılmışdı, bütün əksər türk xalqları kimi
Azərbaycan türklərinin də həyatında onun əhəmiyyəti başa düşüləndir. Bu baxımdan Milli Azadlıq hərəkatının inkişafında yeni bir dönəmə daxil olan Azərbaycan türklərinin, onların aydınlarının əksəriyyətinin də, ilk olaraq “İslam birliyi” ideyasına müraciət etmələri təbii
idi. M.Ə.Rəsulzadə doğru yazırdı ki, Quzey Azərbaycan türkləri arasında başlanğıcda milli oyanış dini çərçivədə olmuş, dinin elmə zidd
olmaması kimi mülahizələr irəli sürülmüş, bu mənada, XIX əsrdə
Qafqaz türkləri milli varlıq kimi özünü hələ göstərə bilməmiş, daha
çox ümmətçilik mənasında din və məzhəbçiliyə meyil etmişdir.167
XX əsrin əvvəllərində islamçılığı təbliğ edən bütün qüvvələrin hamısı Qərb və Sovet ədəbiyyatında “panislamistlər” adlandırılmış və bu dini-siyasi təlim “panislamizm” kimi qələmə verilmişdir.
Xüsusilə, Sovet ədəbiyyatında Azərbaycan milli burjuaziyasının
ideologiyasına mürtəce dini-siyasi təlim olan “panislamizm”in təsirindən bəhs olunmuşdu. Sovet müəllifləri iddia edirdilər ki, panislamistlər “İttihadi-islam” proqramını həyata keçirmək üçün feodal
keçmişi, köhnəliyi və patriarxal həyat tərzini ideallaşdırmış, müsəlmanları keçmiş birliyə qayıtmağa çağırmış, bu yolda İslamı müsəlman xalqının dirçəlməsi və yeniləşməsi üçün yeganə vasitə hesab etmişlər. Guya, sultan Türkiyəsində yaranmış “panislamizm” İslam dininə itaət edən bütün xalqları vahid müsəlman dövləti halında birləşdirməyi təbliğ etmişdir. 168
167
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SSRİ ədəbiyyatında “İttihadi-İslam” və “panislamizm” anlayışlarına yalnız mürtəce məna verilərək, onun mütərəqqi mahiyyətinin gizlədilməsi Q.Mustafayevin “XX əsrin əvvəllərində Azərbaycanda islam ideologiyası və onun tənqidi” əsərində qismən etiraf
edilmişdi. O yazırdı ki, “İttihadi-İslam” ideyasının yalnız “panislamizm” adı altında qələmə verilərək, burada əsas məqsədin “ümumdünya müsəlman siyasi birliyi”nin, “xilafət”in yaradılmasının olması ilə
bağlı müddəalar heç də həqiqətə uyğun deyil.169 Ona görə, Sovet
müəlliflərinin əsərlərində “İttihadi-İslam” və “panislamizm” anlayışları ikinci – dini-siyasi ideologiya mənasında işlənmişdir və işlənməkdədir. Buna əsas səbəb də “İttihadi-İslam”ın milli-dini birlik mahiyyətinin sosial-demokrat, sosializm əqidəsi ilə ziddiyyət təşkil etməsi olub. 170 Deməli, SSRİ dövrünün müəllifləri “İttihadi-İslam”
məsələsində mütərəqqi ruhlu islamçılarla ifrat mühafizəkarları qəsdən bir-birindən ayırmamış və bununla da, bütövlükdə islamçılığı
mürtəce bir dini-siyasi ideologiya kimi qələmə vermişlər.
Maraqlıdır ki, hazırda da əksər ədəbiyyatda “panislamizm”
adlandırılan islamçılığın ideya istiqamətləri vahid cərəyan kimi qələm verilir. Çağdaş tədqiqatçılardan Sevda Süleymanova, Altay Göyüşov hesab edirlər ki, “İslam birliyi”ndən çıxış edənlər panislamistlər, ittihadçılar, “ittihadi-islam”çılar olublar. 171 172
Fikrimizcə, “panislamistlər” kimi ümumi bir ad altında verilən milli və mütərəqqi ziyalıları, əsasən keçmişi ideallaşdıran, hər cür
yeniliyə qarşı olan mühafizəkarlardan, o cümlədən onların siyasi qanadı olan “ittihadçılar”dan hökmən fərqləndirmək lazımdır. Bu baxımdan M.Ə.Rəsulzadənin vaxtilə islamçılıq daxilindəki həmin ikiləşməni görməsi və qeyd etməsi çox zəruridir: “İslam bilginlərinin
çoxu müsəlman dünyasını son çöküşdən bir yandan dinin köklü doqmalarına qayıtmaqla, o biri yandan da müsəlmanların siyasi birləşməsilə qorumağı düşünürdülər. Ancaq islamçılıq ideologiyasının bu
dini-siyasi ikiüzlülüyü sonralar panislamizmdə iki axının ayrılması169
Mustafayev Qədim. XX əsrin əvvəllərində Azərbaycanda islam ideologiyası və onun
tənqidi. Bakı, Maarif, 1973, s.143
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nın başlanğıcı oldu. Bir axın, xarici güclərlə savaşan, ancaq o gücləri
andıran hər bir yeniləşməyə də qarşı çıxıb, hər hansı avropaçılığa savaş deyən ortodoksal – tutucu axındır. Yenidənqurucu, ikinci axın isə
Avropa saldırısı ilə siyasi savaşmaqla ideologiya alanında çağın liberalizmini şəriətə uyğun uyğulamaq istəyirdi”. 173 Ə.Ağaoğlu və
Ə.Hüseynzadə də Türk-İslam dünyasının nicatı uğrunda mübarizə
aparanları siyasi-ideoloji baxışlarına görə üç qrupa: 1) mühafizəkarlara; 2) ifrat tərəqqipərvərlərə; və 3) həmin iki xətt arasında orta
mövqe tutan mötədil tərəqqipərvərlərə bölmüşlər. 174 175
27 Aprel işğalından (1920) Cümhuriyyətin bərpasına (1991)
qədərki 71 illik dövrdə Quzey Azərbaycanda İslam dininin təbliğatı
mənfi yöndə olmuş, bu ideyanı əsasən mühacirətdə yaşayan aydınlarımız yaşatmağa çalışmışlar.
“Üçlü” düsturun əsas ayaqlarından olan “müasirləşmək” anlayışı ayrı-ayrı millətlərin həyatında müxtəlif şəkildə başa düşülmüş və izah
olunmuşdur. Belə ki, müasirləşməyi milliliyə və dinə qarşı qoyanlar da,
onlar arasında ortaq nöqtələr tapmaq istəyənlər də, ondan imtina edənlər
də olmuşdur. Əslində müasirləşmək, yeniləşmək hər zaman milliliyə və
dinə münasibətdə özünü büruzə vermişdir. Başqa sözlə, milli və dini şüurda yeniləşməyə, islahatlara cəhd yeniləşmək və müasirləşmək kimi
yozulmuşdur. XIX-XX əsrlərdə milli-dini ideyalara əsas rəqib ideyalar
kimi daha çox liberalizm, liberal-demokratizm, sosial-demokratizm olmuşdursa, indi daha çox modernizm, postmodernizm göstərilir.
Fikrimizcə, “müasirləşmək” anlayışına bağlı qeyri-müəyyənliyə
son qoymaq üçün, iki vacib məsələyə aydınlıq gətirilməlidir. Birincisi,
adətən “müasirlik” dedikdə, ona sinonim kimi avropalaşmaq, qərbləşmək anlayışlarından da istifadə olunur. Buradan belə nəticə çıxır ki,
“müasirlik” ideyası yalnız avropalaşmaq, qərbləşmək, yəni Avropa və
yaxud da Qərb mədəniyyətinə yiyələnmək anlayışı ilə bağlı olmuşdur.
Bu zaman tədqiqatçılar fikirlərini əsaslandırmaq üçün Ə.Hüseynzadə,
Z.Gökalp tərəfindən irəli sürülən “avropalaşmaq”, “qərb mədəniyyətindənəm” istilahlarını nümunə gətirirlər. Halbuki onlar “avropalaşmaq”,
“qərb mədəniyyətindənəm” dedikdə, Qərbin-Avropanın bütün dəyərlərini olduğu kimi qəbul etməyi, yaxud da avropalıların hər hansı bir cərə173
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yanını Türk-İslam dünyasına tətbiq etmək niyyəti güdməmişlər. Sadəcə,
burada söhbət milli və dini dəyərlərə zidd olmayan, Qərbin-Avropanın
qabaqcıl mədəniyyətinə yiyələnməkdən gedir. Bu mənada, Ə.Hüseynzadənin türk xalqlarına çatdırmaq istədiyi başlıca fikir ondan ibarət idi ki,
Qərb mədəniyyətini mənimsəmək heç də müsəlmanların, türklərin avropalaşması, avropalıları təqlid etməsi anlamına gəlməməlidir.176
İkincisi, müasirləşmək xəttinin meydana çıxmasında ilk növbədə,
Rus-Qərb-Xristian mədəniyyəti ilə Türk-Şərq-İslam mədəniyyəti, xüsusilə İslam dini arasında aparılan müqayisələr mühüm rol oynamışdır.
Hələ, XIX əsrdən etibarən Azərbaycan Türk mütəfəkkirlərinin bəziləri
radikal (M.F.Axundzadə və b.), digərləri yumşaq (A.A.Bakıxanov,
H.Zərdabi və b.) formada müsəlman xalqlarının geridə qalmasının əsas
səbəbini mühafizəkar milli-dini ənənələrdə axtarmağa başladılar. Bununla da, Quzey Azərbaycanda müasirləşməyə münasibətdə iki xətt
özünü büruzə vermişdir:
1) Avropa-Qərb mədəniyyəti ilə Türk-İslam-Şərq mədəniyyəti
arasında sonuncunun üstünlüyünün saxlanılması şərti ilə, oxşar nöqtələrin tapılması;
2) Avropa-Qərb mədəniyyətinin ideallaşdırılması və Türk-İslam-Şərq mədəniyyətinin onun içində əridilməsi.
Fikrimizcə, 20-ci əsrin əvvəllərində Ə.Hüseynzadə, Ə.Ağaoğlu
və Ə.Topçubaşının müasirləşmək-qərbləşmək-avropalaşmaqla bağlı birbirinə yaxın və ziddiyyətli mülahizələrini Məhəmməd Əmin Rəsulzadə
bir ideoloq kimi ümumiləşdirə bilmişdir. O, yazırdı: “Bayrağındakı
məzmun, fikir surətilə müasir bir türk və islam siyasi mövcudluğuna qovuşmaq ümidilə…”.177 Fikrimizcə, burada qeyd edilən “müasir bir türk
və islam” kəlməsi göstərir ki, müasirlik dedikdə, ilk növbədə milli və dini sahədə, yəni islamda və türklükdə yeniləşmə, milli və bəşəri mədəniyyətin bütövlüyü – dünyəvilik (layiqlik) nəzərdə tutulur. Bunu, Rəsulzadənin bayrağın mənası ilə bağlı kitabda öz əksini tapmış xüsusi qeydi,
açıqlaması da bir daha təsdiq edir: “Azərbaycan bayrağındakı mavi rəng
– türklüyü, yaşıl rəng – müsəlmanlığı, al rəng də – təcəddüd (yeniləşmə
– F.Ə.) və inqilab rəmzi olmaq həsbilə əsrliyi tərmiz edər ki, möhtərəm
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Ziya Gökalp bəyin “türk millətindənəm, islam ümmətindənəm, qərb mədəniyyətindənəm” – düsturunu ifadə etmiş olur”.178
Rəsulzadə “qərb mədəniyyətindənəm” anlayışını yeniləşmə və
inqilab kimi başa düşmüşdür. Bu anlayışlar da dünyəviliklə (layiqliklə),
mədəniyyətlə bağlıdır. Fikrimizcə, mədəniyyət və müasirlik anlayışları
bir-birini tamamlayırlar. Çünki yalnız müasirləşməyə meyilli millətlər
mədəniyyət yarada bilirlər. Bu mənada, “müasirlik” ilk baxışda zəmanənin dəyərlərini və tələblərini əks etdirirsə, “mədəniyyət” anlayışı daha
geniş məna kəsb edərək nəinki bu günün, həm də keçmişin və gələcəyin
nişanəsidir. Eyni zamanda “mədəniyyət” anlayışında milli və dini dəyərlərlə yanaşı, Qərb-Avropa mədəniyyətinin mütərəqqi cəhətlərinin də öz
əksini tapması mümkündür.
Bizcə, bayrağımızdakı al boyanın “müasirlik” adı altında avropalaşmaq, qərbləşmək kimi deyil, milli və dini dəyərlərə zidd olmadan
yeniləşmə və inqilab (islahatlar həyata keçirilməsi), yaxud da dünyəvilik
(layiqlik) olaraq yozulması daha məqsədəuyğundur. Atatürkün təbrincə
desək, dövlət daima güclü olmalıdır ki, din birliyi tərəfdarları “ümmətçilik” adı altında “qəza-cihad” ideyasına qapılmasınlar. Atatürkün fikrincə, bunu əvəzində toplumda və dövlətdə qəti şəkildə ağlın hakimiyyəti
üstün olmalıdır.179 Bu isə o deməkdir ki, milli və dini dəyərlər yaşatmaq
üçün həmişə müasir ruhlu olmaq hər hansı millətin başlıca qayəsi olmalıdır. Yalnız müasir ruhlu milli və dini dəyərlərə sahib millət ayaq üstə
durar və dünya durduqca var olar.
***
Türk dünyasının böyük şəxsiyyəti Hacı Zeynalabdin Tağıyev
(1838-1924) XIX əsrin sonu, XX əsrin başlarında çağdaş ruhlu Türkçülük, İslamlığın təbliği və təşviqində miqyasagəlməz maddi dəstək
göstərmiş, milli-demokratik ruhlu ictimai-siyasi təşkilatların (“Difai”, “Müsavat”, “Nicat”, “Müsəlman xeyriyyə”, “Nəşri-maarif” və
b.), qəzet-jurnalların (“Həyat”, “İrşad”, “Füyuzat”, “Yeni İrşad”,
“Açıq söz” və b.) yaranması və inkişafında müstəsna rol oynamışdır.180
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Onun milli işlərindən biri, Quzey Azərbaycanda Türk dilində
qəzetlərin qadağan oldğu bir dövrdə, 1895-ci ildə rusdilli “Kaspi” qəzetini mətbəəsi ilə birlikdə satın alması idi. Məhz bundan sonra
“Kaspi” qəzeti Azərbaycan tüklərinin milli ideyasının təbliğində aparıcı rol oynamışdır. Sovet ədəbiyyatında da etiraf olunurdu ki: “XIX
əsrin axırlarında – XX əsrin əvvəllərində Azərbaycan burjuaziyasının
hələ öz siyasi partiyası yox idi və yerli panislamistlər öz ideoloqları
Əhməd bəy Ağayev və Əlimərdan bəy Topçubaşov başda olmaqla
milyonçu H.Z.Tağıyev tərəfindən alınan "Kaspi" qəzeti ətrafında toplaşıb, onun səhifələrində öz baxışlarını təbliğ edirdilər”.181
N.Nərimanov 1900-cü ildə yazdığı “Hacı Zeynalabdin Tağıyevin əlli illik məişəti və cəmaətə xidmətləri” kitabsaçında göstərirdi
ki, Tağıyevin millətə əsas xidmətləri arasında milli məktəblərin inşası olmuşdur. 182 Tağıyevdən hər cür maddi dəstək görmüş N.Nərimanov daha sonra yazırdı: “Onun cəm etdiyi milyonlardan insana və
millətə mənafe yetişibdirmi? Hərgah yetişibsə, bu möhtərəm şəxsin
xidmətlərinin əvəzində millət nə etməlidir? Təklifi nədir? Bu məsələni həll etmək bir adamın işi olmayıb, mərifətli müsəlmanlar bu barədə gərəkdir məşvərət edələr və məşvərət məqamında cənab Hacının
millətə xidmətlərini qeyri-müsəlman milyonçuların işləri ilə (Bakıda
xüsusən) bir tərəziyə qoyarlar. Həmin məqamda hörmətli Hacının
millətə olan qeyrətinin qiyməti ariflər yanında birə beş artar. Böyük
hünərdir, əzizim, insan öz sağlığında xeyriyyə cəmiyyətlərinə bu qədər xərc etsin! Bu qeyrətdə şəxslərin həyatı xarici millətlərin bizim
barədə olan hörmətsiz fikrini puç etməyə səbəbdir. Mədəniyyətli millətlər bizə mədəniyyətdən üz döndərən, vəhşi, vətənin və millətin imdadına çatmayan deyirlər. Səbəb? Səbəb budur ki, Hacı kimi dövlətli
müsəlmanlardan mini qara torpağa gedibdir və gedəcəkdir, amma
Vətənə və Millətə Hacı edən xidmətlərin mindən birini etməyiblər”.183
Müəllifi Yusif Talıbzadə olduğu ehtimal olunan “Sərvət və səxavətlə məşhur cənab Hacı Zeynalabdin Tağıyevin tərcümey-halı”
əsərində (1903) də qeyd olunur ki, milli məktəblər inşa etdirən Tağı181
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yev bu zaman yalnız oğlanları deyil qızları da düşünərək Nəcib Qızlar Gimnazyasını təsis etmişdir. Y.Talıbzadə yazırdı: “Həqiqətən, heç
kimlə şərik olmadan, heç kimin ianəsi yetmədən bu ağır işləri öhdəyə
götürmək böyük mərdlikdir. Doğrudan da, vətən səxavət və səadət
qapısını açan, milləti əzizlik və şərfətə yetirməyə çalışan bu cənaba
bənzər daha birisini müsəlmanlara yetirməyə illər, zaman lazımdır”.184 Y.Z.Talıbzadə Tağıyevə həsr etdiyi bir şeirində yazırdı:
Tək millətinə olmayıb onun himayəti,
Hər millətə ziyadə keçibdir inayəti.
Çün eyləyibdir cümlə əlili o biniyaz,
Ol barədən alıb neçə dövlətdən imtiyaz.
Hər millət ol cənaba edir çox təşəkkürün,
Həmvarə lütfü mərhəmətinin təzkkürün.185

Türk (Azərbaycan) tarixində ilk dəfə Quranı Azərbaycan türkcəsinə tərcümə etdirən Tağıyev, onu Yusif Ziyanın vasitəsilə 1907-ci
ildə İstanbula 2.Sultan Əbdülhəmidə hədiyyə olaraq göndərmişdir.186
Milli aydınımız Hüseyn Cavid də yazırdı ki, Tağıyev milli
məktəblər açmaqla, milli mətbuata, milli təşkilatlara, milli teatrın inkişafına yardım etməklə mədəniyyət işıqları yandırmışdır. O, yazırdı:
Elm əsasını qoyan, maarifin hamisi,
Elm əhlinə süd verən mehriban dayə yazdı.
Bir çox pullar sərf etdin elm, hünər yolunda,
Müdrik adı, şöhrəti qalxır səmayə yazdı.
Biliyin faydası var həm dünya, həm üqbada,
Biliklə əldə olar məqsəd və qayə yazdı. 187

Milli şairimiz Mirzə Ələkbər Sabir də Tağıyevin millət üçün
etdiyi əməyi yüksək qiymətləndirmişdir. O, yazırdı:
Elmə yollar açdın, ey millətpərvər
Hacı Zeynal Abdin, ey taci sər.
184
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Vətənin qızların elmə bağladın,
Vətənə, ümmətə, millətə pərvər.
Müzəyyən eylədin kəlbi nadanı,
Mərhəmətli ata, muarif göstər.
İrana, Turana, Türkə, Tatara
Səxavət eylədin, oldun müzəffər.
Hər kə səni sevər, millətin canı. 188

Nağı Şeyxzamanlı isə hesab edir ki, Tağıyevin iki mühüm arzusu olmuşdur: varlı olmaq və milli qayəmizə xidmət etmək: “Hacı
artıq zənginliyin son zirvəsinə yüksəlmiş və bununla da birinci qayəsinə çatmışdır. İkinci qayəsinə gəlincə, illik gəlirinin 25%-ni fəxri
sədri olduğu Müsəlman Xeyriyyə Cəmiyyətinə və “Nəşri-Maarif”
Cəmiyyətinə keçirmişdir. O, Bakıda çıxan və milli qayəmizə xidmət
edən türkcə, rusca olan qəzet və jurnalların nəşrinə kömək etmişdir”.
189
Onun başçılğı altında “Müsəlman Xeyriyyə Cəmiyyəti” 1-ci Dünya müharibəsi illərində Osmanlı türklərinə böyük yardımlar etmişdir.
Tağıyevin əsas xidmətlərindən biri də Türk dilində əsərlərin
nəşrinə yardım etməsi olmuşdur. Məsələn, o, Həsən Əlqədari əl-Dağistani, Y.Talıbzadə, Əbdüssəlam Axundzadə, S.M.Qənizadə,
S.Ə.Şirvani, N.Nərimanov, Mirzə İlyas bəy və başqa ziyalıların əsərlərinin hamisi olmuşdur. 190 Milli teatrın yaranması və inkişafında da
Tağıyevin maddi dəstəyi olmuşdur. Bakıda ilk teatr binası 1883-cü
ildə başa çatmış, 1888-ci ilin oktyabrın 27-də ilk tamaşa səhnəyə qoyulmuşdur. 191 Türk ziyalılarından Ə.Topçubaşov, Ə.Ağayev, F.Vəzirov və başqaları 1905-ci lin martın 15-də məhz H.Z.Tağıyevin evində toplaşaraq “Ümummilli haqq istəyi” layihəsini hazırlamışlar.
1918-ci il dekabrın 7-də H.Z.Tağıyevin banisi olduğu Nəcib
Qızlar Gimnaziyasını binasında Cümhuriyyət parlamentinin təsis iclası olmuşdur. Tağıyev Cümhuriyyətə hər cür maddi dəstək göstərmiş, onun büdcəsinin formalaşmasında çox böyük işlər görmüşdür.
Bizcə, Tağıyevin Türk xalqlarının, o cümlədən Azərbaycan
türklərinin milli oyanışına və birliyinə etdiyi maddi yardımlar olmasa
188
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idi, bu gün biz yalnız həmin dövrdə nəşr olunan qəzet-jurnallardan,
maarifçi-xeyriyyəçi və siyasi təşkilatlardan deyil, bütövlükdə milli
məfkurədən, milli Cümuriyyətdən də çox kasıb vəziyyətdə çıxa bilərdik. Tağıyevin türklük və islamlıq ideyalarının daşıyıcı olması, onun
milyonlarının milli-mənəvi dəyərlərimizin inkişafına yönəltmiş və
Türk xalqlarının toparlanması yolunda yaşıl işıq olmuşdur.
***
XX əsrin birinci yarısında yaşamış Əmin Abid (Gültəkin) daha çox türkçülük və müasirləşmək ideyalarının tərəfdarı olub, hətta
1918-ci ildə yaranan yeni Türk dövlətinə Azərbaycan adının verilməsinin əleyhinə çıxmışdır. Ona görə, 1918-ci ildə Güney Qafqaz Seymində təmsil olunan türklərin gürcülər və ermənilərdən fərqli olaraq,
ölkələrinə verdikləri “Azərbaycan Cümhuriyyəti” adı Türk xalqının
adına uyğun olmamışdır: “Seymdə bulunmuş Türk üzvlər də hökümətimizə “Azərbaycan” adını verərək həman-həman “kəbirən-səğirən” üsulunda bir mühakimədə bulunmuşlardır”. 192 O, yazırdı ki, yeni
Türk dövlətinə Azərbaycan adı verildikdən sonra, “Azərbaycan”, “Azərbaycanlı”, “Azəri” anlayışları ətrafında qəribə təhlillər aparılmış, əsassız
olaraq onların türkləşdirilməsi baş vermişdir. Abidə görə, bu baxımdan
Y.V.Çəmənzəminlinin Zərdüştü türk zənn edib, azərbaycanlıları da atəşpərəst olaraq qələmə alması, üstəlik “azəri” sözünü türklüyə aid etməsi
kökündən yanlışdır: “Bu vaxta qədər yapılan tədqiqlər əsasında: birisi qədim qədim dövrlərdən zamanımıza; o biri zamanımızdan əski əsrlərə doğru
yürüyən iki hərəkət xətti hiss edilməkdədir. Yalnız Azərbaycan kəliməsi ətrafında dönüb dolanan hər iki xəttin gəlib dayandığı bir nəticə nöqtəsi var:
qurduğumuz dövlətin həqiqi adı “Azərbaycan” və bu dövlətin hakim olduğu yerlərdə oturan türklər (quzey-batı “İran”da yaşayan türklər kibi)
“azəri”dir; azərilər də atəşpərəstlik sistemi ilə əlaqədardır”. 193
Beləliklə, Abidin fikrincə, “azəriçilik” məsələsinin dövriyyəyə
buraxılması təsadüfi olmamış, “bu gün “azəri” kəlməsi Azərbaycanda yaşayan bir fərdə elm olmuşsa da, bu kəlmə ancaq son on sənə
içində bu mənada kullanmağa başlamışdır; daha əvvəllər bir azərbaycanlıya azəri deyildiyi görülməmişdir”. 194 Onun fikrincə, “Azərbay192
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can” adlanan bu coğrafiyanın adı əslində Dədə Qorqud boylarından da
göründüyü kimi, Oğuz türklərinin adıyla bağlı Oğuz Eli olmuşdur. Sadəcə, iranlılıq və islamlılığın təsiri nəticəsində Oğuz türkləri özlərini, vətənlərini “müsəlman”, “azəri”, “Azərbaycan” adlandırıb, hətta uşaqlarının isimlərini də müsəlmanlaşdırıb, iranlılaşdırıblar. 195
Abid nə qədər Sovet kommunizminə uyğunlaşmağa çalışsa da,
onu da etiraf edirdi ki, vaxtilə iranlılaşan, müsəlmanlaşan Azərbaycan
türkləri indi də ruslaşdırılır. Bu baxımdan o, bir tərəfdən rus boşevizmini nəzərdə tutaraq bolşeviklərin rəngini tökdüyü qandan aldığını, dünyaya yeni bir vəhşət saldığını yazmış,196 digər tərəfdən dövrün şərtləri
altında “sovetləşmə”nin ilk dövrlərində Ə.Hüseynzadə, Z.Gökalp fəlsəfəsinə əsaslanan türkçülüyü təniqd etmiş, türklüyü yalnız milli kimlik
anlamda qəbul etmişdir. O, yazırdı: “Bu gün bunu hər kəs bilir ki, indiki
Türkiyə əski “İttihad və tərəqqi” Türkiyəsinin “türkləşmək, islamlaşmaq
və müasirləşmək” şüarını təqib etməyir. İndiki Türkiyə öz həyatı üçün
doğru olaraq türkləşmək yerinə - Anadolululaşmaq, islamlaşmaq yerinə
- layiqləşmək və müasirləşmək yerinə - Avropalaşmaq məfkurəsini qoymuşdur. Gögalpın üçayaqlı “ümdəsi” indiki Türkiyədə çoqdan gülünc
görünməkdədir. İstanbulda qılınc çəkib altaylara saldırmaq fikri indi
“qəhvəxana xülyası” olmuşdur. Türkiyənin ancaq öz sərhədləri içərisində çalışmağa başladığını bilməyən yoxdur”. 197
O, Azərbaycan Türk mütəfəkkirlərinin yaradıcılıqlarını və ədəbi
cərəyanları tədqiq edərkən yazırdı ki, son dövrdə ədəbi cərəyanlar başlıca iki görüş tərzi üzərində irəliləmişdir: “Birisi Xətayi və Füzulidən uzanıb ta Vaqif, Abbasqulu Ağa Qüdsi, Seyid Əzim xəttində davam edən
sxolastik zövqi idi... İkinci ədəbi zövq hərəkatı isə bu köhnə cərəyanın
axıntısı yanında Mirzə Fətəlidən sonra Həsən bəy Zərdabidə xüsusi bir
qiymət olaraq bugünkü səhnə ədəbiyyatımızı yaradan həyatı görüş tərzidir”. 198 Sonuncunu müdafiə edən Ə.Abidin fikrincə, artıq həyat görüşü
tərzi dünyada özünə yer tapmaqdadır. Həyat görüşü tərzi dedikdə, daha
çox “sovetləşmə”ni nəzərdə tutan Abid yaxşı dərk edirdi ki, ancaq Sovet-Rus imperiyasının məqsədi tamamilə başqadır. Bu anlamda imperi195
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yanın “sovetləşmə” siyasətinə uyğunlaşa bilməyən Abid repressiyadan
yan qaça bilməmişdir.
***
Türkoloq Bəkir Çobanzadə Krım türklərindən olub, ömrünün
mühüm hissəsini Azərbaycan türklüyü ilə bağlamışdır. O, hələ Quzey Azərbaycana gəlməmişdən öncə, Bakıda nəşr olunan “Füyuzat”
və digər qəzet-jurnallarla əməkdaşlıq etmiş, Türk dünyasının vahid
mədəni birliyinə çalışmışdır. Məsələn, o, 1906-cı ildə “Füyuzat”a
göndərdiyi bir məqaləsində yazırdı ki, bütün dünya yeni bir oyanış
içindədir ki, Türk xalqları bu prosesdən kənarda qalmamalıdırlar.199
Başqa bir məqaləsində isə, o, yazırdı ki, son zamanlar milli oyanış
içində olan Rusiya türkləri üçün vacib məsələlərdən biri osmanlı ləhcəsi əsasında ortaq Türk dilinin yaradılmasıdır. 200
1920-ci illərdə milli ədəbi dilin qədim türkcə və yeni sözlər əsasında formalaşmasının tərəfdarlarından biri kimi Çobanzadə bu fikirini
sübuta yetirmək üçün Bakıda bir sıra əsərlər və məqalələr yazmışdır.
Çobanzadəyə görə, digər türk dilləri kimi, Azərbaycan türkcəsi də Türktatar dilinin bir parçası, bir budağı olub, onun əsas qaynaqları isə OrxonYenisey abidələri (7-8-ci əsrlər), “Kutadqu bilik”, “Divani-lüğatit-türk”
və başqaları olmuşdu. 201 Onun fikrincə, Türk dilinin Azərbaycan ləhcəsi
isə XI əsrdə oğuz-qıpçaq ləhcəsindən əmələ gəlmişdir: “Türk dilinin
azəri ləhcəsi oğuz-qıpçaq qrupunun bir budağıdır və türkməncədən az,
anadolucadan ziyadə şimali və ya şərq şivə qruplarının təsiri altında bulunmuşdur”.202 Ona görə, hazırda Türk dilinin (Azərbaycan) formalaşması ilə bağlı üç cərəyan var: 1) Xalqın dilində yazmağa üstünlük verənlər (“mollanəsrəddinçi”lər və b.); 2) İstanbul ədəbi şivəsinə üstünlük verənlər (H.Cavid və b.); 3) Orta mövqe tutanlar – xalqın canlı danışıq dili
və klassik ədəbi dilin bütövlüyündən çıxış edənlər. B.Çobanzadənin fikrincə, bunlar arasında xalqın canlı danışıq dili və klassik ədəbi dilin bütövlüyündən çıxış edənlərin ədəbi dili istiqbala malikdir. 203
***
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Fətəli xan Xoylu (175-1920) Nuxada (Şəki) anadan olmuş, II
Dövlət Dumasının deputatı kimi Kadetlər partiyasına rəğbət göstərmişdir. Fətəli xan Dövlət Dumasının iclaslarında “Müsəlman fraksiyası” adından çıxış edərək çar Rusiyasının əsarəti altında yaşayan
müsəlmanların və türklərin milli haqq-hüquqlarını müdafiə etmiş,
mütləqiyyətin imperiya ərazisində yürütdüyü mürtəce hakim millətçilik, eləcə də milli və dini ayrı-seçkilik siyasətinə qarşı çıxmışdır.
Rusiyada milli və dini ayrı-seçkiliyə görə vətəndaşların siyasi və
mülki hüquqlarını məhdudlaşdıran qanunların ləğvinə dair Dövlət
Dumasına təqdim edilmiş qanun layihəsini imzalayan 173 deputatdan biri də F. X. Xoylu olmuşdur.204
O, 2-ci Rusiya inqilabından (1917) sonra Zaqafqaziya
Komissarlığı (1917-1918) nəzdində xalq maarif komissarı,
Zaqafqaziya Demokratik Federativ Respublikasının (1918) ədliyyə
naziri olmuş, Cümhuriyyət dövründə üç dəfə baş nazir, bundan başqa
ədliyyə və xarici işlər naziri (1919-1920) vəzifələrində çalışmışdır.
Fətəli xan Cümhuriyyət dövründə baş nazir kimi yeni yaranan
dövlətin əsas problemlərini parlamentdə ifadə etmişdir. O deyirdi ki,
milli dövlət təşəkkül tapana qədər, bir kənddən o biri kəndə getmək qorxulu imiş, heç kəsin irzi, namusu, canı, mali əmniyyətdə deyilmiş.205
Üstəlik, Milli Şura bir tərəfdən Quzey Azərbaycanın şərq hissəsində
S.Şaumyanın başçılıq etdiyi bolşevik-daşnaklara, digər tərəfdən Azərbaycanın qərb hissəsində İrəvan, Naxçıvan, Göyçə, Zəngəzur, Dərələyəzdə işğalçılıqla məşğul olan erməni Andranikin quldur qüvvələrinə
qarşı mübarizə aparmalı idi. Bu baxımdan yeganə ümid yerlərinin Türkiyə olduğunu etiraf edən Xoylu deyirdi: “Daxili işlər böylə ikən Azərbaycan istiqlalı elan edilmişsə də, heç bir hökumət tərəfindən təsdiq
edilməmişdi. O zaman bütün Azərbaycan tərəfindən seçilmiş Milli Şura
bu hökuməti təyin edib idarə işlərini ona tapşırdı. Məni rəis seçərək idarəyə başladıq. Türkiyə ilə sülh əhdinaməsi tezliklə bağlandı. Bununla
bərabər hökumət qanun və qayda barəsində aciz idi. Zira heç bir tədbir
qüvvəmiz və silahımız yox idi. Aşkar hökumət təşkil etməyə məcbur
idik, lakin bunu da edə bilməzdik. Ona görə bir qüvvəyə lüzum görür204
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dük, sülh müzakirəsi vaxtı türklərdən bir qədər əskər almaq iltizam edildi… Bu təklif ilə başqasına müraciət etmək mümkün deyil idi. İstəsək
də bir fayda olmaz idi. Türkiyə həm dindaşımız, həm də millətdaşımız
idi”. 206 Bu baxımdan, bir çox məsələlərə, o cümlədən İrəvanın ermənilərə güzət edilməsinə görə, Milli Şuranı, Milli hökuməti tənqid edənlərə
cavab olaraq Xoylu parlament kürsüsündən deyirdi ki, bu xüsusda çox
sözlər ola bilər: “Fəqət vaxta baxıb tərəziyə qoyulmalıdır ki, bu işləri
hansı hökumət və nə vaxt etmişdir? Tarixi, sabiqəsi, əskər və xəzinəsi
olan hökumətmi? Yoxsa iki gündə təşkil olunmuş pulsuz və əskərsiz hökumətmi?”.207 Bu məsələ də o da nəzərə alınmalıdır ki, Milli Şura İrəvan qəzasını (9 min kv.) ermənilərin Naxçıvan, Qarabağ və digər ərazilərimizdən iddialarından əl çəkməsi və müharibəni dayandırması halında güzəştə getmişdir.
1918-ci il dekabrın 7-də Azərbaycan parlamentinin təsis iclasında da Xoylunun çıxışının əsas məzmunu o idi ki, Azərbaycan
xalqı artıq milli bayrağı, milli ordusu, milli dili, milli demokratiyası
və sair olan müstəqil bir dövlətdir: “Qüvvəmiz qədər vəzifəmizi ifa
etdik. Hələ çox şey edə bilməmişik, amma bunu cürətlə deyə bilərəm
ki, hökumətin nöqsanları ilə bərabər yol göstərən işıqlı ulduzu bu şüar olmuşdur: Millətin Hüququ, İstiqlalı, Hürriyyəti”. 208 Xoylu parlamentdəki çıxışlarında Azərbaycanda milli-dini ayrı-seçkiliyin olmamasını da dəfələrlə bəyan etmişdir. O deyirdi ki, Azərbaycandakı
Türk milləti heç bir zaman bu Vətəni özlərinə tək övlad kimi görməyiblər. Bu baxımdan Azərbaycan Cümhuriyyəti türk, qeyri-türk bütün etniklər, etnoslar üçün Vətəndir və Milli İstiqlalı hər bir kəs qorumalıdır. O, deyirdi: “Hökumətin qabağında mühüm bir məsələ var
isə də, o da istiqlaliyyət məsələsidir. Bizim birinci məsələmiz budur.
Buna diqqət edəcəyiz. Sizlərdə buraya hər bir yerdən gəlmiş olduğunuz onu göstərir ki, bu istiqlaliyyət tək adamların dediyi olmayıb, bütün millətin xahişidir. Bir yerdə millətin xahişi olsa və o yerdə çalışsa, o millət azad olsa öz məqsədinə çatacaqdır”. 209
206
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Xoylu 1920-ci il yanvarın 11-də Azərbaycan Cümhuriyyətini
Paris sülh konfransının iştirakçı dövlətlərinin (Fransa, İngiltərə, ABŞ
və b.) tanımasını böyük sevinclə qarşılamış və bununla bağlı parlamentdəki çıxışında demişdir: “Bu yalnız bizim üçün deyil, ümum
Türk milləti və Türk aləmi üçün böyük bir bayramdır”.210
Sovet Rusiyasının 27 aprel işğalından sonra Tiflisə gedən
Xoylu iyunun 19-da rus-erməni terrorçuları tərəfindən şəhid edilmişdir.
***
M.Ə.Rəsulzadə kimi, ilk dövrlərdə sosial-demokratizmə meyil
göstərən Məhəmməd Əli Rəsulzadə-Rəsuloğlu (1882-1982) əmisi
oğlu ilə birlikdə 1903-cü ildə “Türk gənc inqilabçılar dərnəyi”ni yaratmış, “Şərqi-Rus” qəzetinə birgə yazdıqları bir neçə məqalədə elm
öyrənməyin vacibliyini də vurğulamışlar. Qafqazda ilk müsəlman sosial-demokrat “Hümmət” təşkilatını yaradanlardan biri olan Rəsuloğlu həmin dövrdə Bakıda fəaliyyət göstərən İ.V.Stalinlə Rəsulzadənin
ilk görüşünü də təşkil etmişdir. 211 Həmin görüşdə onlarla birgə
əməkdaşlıq etmək istəyən Stalin, Vışınski kimi bolşeviklərlə sonuna
qədər yollarının bir olmayacağını yaxşı anlayan əmioğulları bu məsələdə milli mövqe tutublar. Bunu, Rəsuloğlu da yazdığı xatirələrində
təsdiqləmişdir: “O tarixlərdə çar rejimini devirmək üçün Qafqaziyada çalışan inqilabçı sosialistlər, bolşeviklər və menşeviklərlə təmas
halında idik. Bu partiyaların üçü də bizi öz tərəflərinə çəkməyə çalışırdı, amma biz əsla yanaşmırdıq. Günlərin bir günü Stalin məni və
Məhəmməd Əmin bəyi dəvət etdi və onlarla ittifaq etməmizi istədi.
Biz ona bolşevik nəzəriyyə və ruhunun məmləkətimizin ruh və yaşayış tərzinə uyğunlaşmayacağını söyləyərək təklifini rədd etdik”.212
“Təkamül”, “Yoldaş” kimi qəzetlərə yazdığı məqalələrində
Rəsuloğlunun millət, milliyyət, sosial-demokratiya aid baxışları əmisi oğlu Rəsulzadədən çox da fərqlənmirdi. “Hümmət”in fəaliyyəti
Çarlıq tərəfindən qadağan olduqdan sonra (1907) əksər “hümmətçilər”, o cümlədən Rəsulzadə Qacarlar dövlətinə gedərək buradakı
məşrutiyyət hərəkatına qoşulduqları halda, Bakıda qalan Rəsuloğlu210
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nun ən böyük xidmətlərindən biri də 1911-ci ilin oktyabrında Bakıda
T.Nağıoğlu və A.Kazımzadə ilə birlikdə “Müsavat” partiyasını yaratmasıdır.213
Rəsulzadənin tövsiyəsi ilə yeni bir partiyanın yaranması barədə məlumat alan çar rejiminin polisləri 1912-ci ildə Rəsuloğlunun
evində axtarış aparmışdır.214 Əslində polislərin maraqlandığı bəyannamə “Müsavat”ın proqramı idi və orada partiyanın əsas ideyaları öz
əksini tapmışdır. Artıq “Açıq söz” və digər qəzetlərdə milli ruhlu
məqalələrlə çıxış edən Rəsuloğlu sosial-demokratizmi deyil, daha
çox müasir ruhlu türkçülük və islamçlıq ideyalarını təbliğ etməyə
başlayır.
Azərbaycan Cümhuriyyətinin elanından sonra Rəsuloğlu parlamentin deputatı olmaqla yanaşı, 1919-cu ildə hökumət mətbəəsinə
müdir təyin olunmuş və “Müsavat”ın Bakı Komitəsinin üzvü seçilmişdir. Cümhuriyyətin Sovet Rusiyası tərəfindən işğalından sonra digər hökumət və parlament üzvlərinin əksəriyyəti kimi Rəsuloğlu da
həbs edilib, 1920-ci ilin noyabrında Rəsulzadə ilə birlikdə Moskvaya
aparılmışdır. İki ilə yaxın müddətdə Moskvada Millətlər Komissarlığının nəzdindəki kooperativ təşkilatda işləməli olan Rəsuloğlu A.Kazımzadə ilə birlikdə 1922-ci ilin sonlarında Qacarlara, oradan da İstanbula üz tutmuşdur. 1923-1931-ci illərdə Rəsulzadə ilə birlikdə
Azərbaycan Milli Mərkəzində çalışan Rəsuloğlu İstanbulda “Yeni
Kafkasya”, “Azəri-türk”, “Odlu Yurd” məcmuələri, daha sonra da
Ə.Cəfəroğlunun nəşr etdiyi “Yurd bilgisi” ilə əməkdaşlıq etmiuşdir.
O, 1950-ci illərdə Ankaradakı “Azərbaycan”, 1960-cı illərdə
isə Almaniyadakı “Müsavat” jurnalına məqalələr yazmışdır. Onun
hekayələri, şeirləri və uşaqlara aid nağılları da vardır.
***
İlk müsəlman sosial-demokrat təşkilatı “Hümmət”in fəallarından olan Abbasqulu Kazımzadə (1882-1947) “Müsavat”ın yaranmasında da yaxından iştirak etmişdir. 1918-1920-ci illərdə Milli
Şuranın və Parlamentin üzvü olan Kazımzadənin rəhbərliyi ilə 1918ci il oktyabrında “Türk ocağı” adlı mədəni-maarif cəmiyyəti yaradılıb. Cümhuriyyətin süqutundan sonra Lahıcda həbs edilərək Moskva213
214
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ya Butırka həbsxanasına göndərilən Kazımzadə M.Ə.Rəsuloğlu ilə
birlikdə Qacarlar dövlətinə, oradan da İstanbula üz tutmuşdur.
İstanbulda M.Ə.Rəsulzadənin rəhbərlik etdiyi milli təşkilat
və jurnal-qəzetlərdə çalışan Kazımzadə 1930-cu illərdə Almaniyada
yaşamış, “İstiqlal” və “Qurtuluş” jurnallarında Abbas Eldəniz imzası
ilə məqalələr yazmışdır. İkinci Dünya müharibəsi başlayanda yenidən Türkiyəyə qayıdan Kazımzadə 1947-ci ildə İstanbulda vəfat etmişdir.
***
Əlabbas Müznib (1883-1938) Türk romantizminin (Azərbaycan) nümayəndəsi olmaqla yanaşı türkçülük, istiqlalçılıq, islamçılıq
ideyalarını da təbliğ etmişdir. “Hürriyyəti-bəşəriyyə” adlı ilk şeirlər
kitabında o, Vətənin əsarəti altında qalması ilə heç cür barışmaq istəməyib, belə vaxtda rahat yeyib-yatmağı, arsız millət olub torpağı
ədaya satmağı doğru saymamışdır. Müznib yazırdı:
Ey dəli könlüm, Vətənə ver rəvac,
Heç rəvadırmı verək qeyrə bac.
Milli hökumət dilərik sadəcə,
İstəməriz təntənəli təxtü tac. 215

Millətini “Leyla” adlandırıb, onu “Məcnun” gözündə görən
Müznibin fikrincə, xalqın azadlığı uğrunda Vətəndən sürgün edilib
və hər nə qədər miskin qalıb, qəmküsar olsa da, yenə də sevdiyi bir
ad var – “millət”. O, yazırdı:
Millətimdən çəkmərəm əl, xarü zar olsam da mən,
Dönmərəm əzmimdən hərgiz tarimar olsam da mən. 216

Müznib “Dirilik” (1914-1916) adlı jurnalı nəşr etməkdə də
məqsədi Quzey Azərbaycan türklərinə türklük və islamlıqlarını anlatmaq istəyi idi. O, həmin jurnalda çıxan məqalələrində də yazırdı ki,
dini və etnik mənsubiyyət arasında fərq vardır. Bu mənada yalnız
türklərin özlərini “İslam milləti” adlandırılması doğru deyildir. Çünki
İslama tapınan ərəb, fars, türk kimi bir çox müsəlman xalqları vardır.
Müznib yazırdı ki, bütün millətlər öz övladlarına hansı irqdən, cinsdən, etnosdan olmaları barədə bilgi verə bildikləri halda,
Qafqaz türkləri bundan məhrumdurlar: “Tarixi bilməyən bir millət
özünün nə olduğunu bilməz, özünün nə olduğunu bilməyən millətdə
215
216
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şərəf və izzəti-nəfsin olmağı qeyri-mümkündür”. 217 Müznibə görə,
qədim bir qitə olan Qafqaz çox müxtəlif etnoslardan ibarətdir ki, buna əsas səbəb də tarixən Asiyadan Avropaya köç edən qövmlərin bir
hissəsinin burada məskunlaşmasıdır: “O qəbilə əhalisinin bir miqdarı
o qövmlərin nəvələrindən olduğu da zənn edilir. Bu cürə zənniyyatdan sərf-nəzər etdikdə bu gün Qafqasiyanın əhalisi üç qismə bölünür:
1) Əsil Qafqaz əhli; 2) Turanlılardan olan türk, tatar və monqollar; 3)
“Ariya” qövmlərindən olan ruslar ilə ermənilər və iranlılar və sairə”. 218 Ona görə, Azərbaycan türklərinin millət kimi təşəkkülündə
əsasən türk-tatarlar ilə yanaşı, türkləşmiş moğollar da iştirak ediblər.
O, yazırdı ki, 1900-cu illərdə Türk ziyalıları Ə.Hüseynzadə
və Ə.Ağaoğlu Qafqazdakı türk və islam balalarına türklüyünü, islamlığını bildirmiş, yəni “həsbi-nəsəbini öyrətmiş”, “abavü əcdadını” tanıtmışdı.219 Ə.Hüseynzadə, Ə.Ağaoğlunun Quzey Azərbaycanda olmadığı bir dövrdə onların yolunu davam etdirən Ə.Müznib Türkçülük və İslamçılıq yolunu tutan əqidədaşları kimi hesab edirdi ki, millətin varlığı onun dilinin və adətlərinin qorunub saxlanılmasından və
İslam dininə sahib çıxmasından asılıdır.220
İslamlığa gəlincə, Müznib İslam dini və onun banisi Məhəmməd peyğəmbərin (s.) həyatı ilə bağlı məqalələr yazmış, Allah
Rəsulundan bəhs edən “Muxtarnamə” romanını türkcəyə tərcümə etmişdir. Onun İslama dair ən dəyərli kitabı “Müxtəsər ənbiya və İslam
tarixi”dir. Müznib Həzrət Məhəmmədə (s) həsr etdiyi “Mövlud” şerində yazırdı ki, Peyğəmbərin (s) dünyaya gəlməsi ilə bu gün dünyada yeni əzəmətli bir tacidar doğmuşdur. Müznibin fikrincə, bununla
da bəşəriyyətdə yeni bir başlanğıcın əsası qoyulmuş, insanlar Peyğəmbərin (s) yaydığı haqq dininə tapınmağa başlamışlar.221
Fikrimizcə, Müznibin Məhəmməd peyğəmbərə (s) həsr etdiyi
şeirləri arasında “İqrari-iman”ı fəlsəfi-əxlaqi mənasına görə xüsusilə,
diqqətəlayiqdir. O, bu şeirində yazırdı ki, Peyğəmbərin (s) mövludu
cəhalət və nadanlıq içində boğulan insanlar üçün nicat yolu olmuşdur. Onun fikrincə, Peyğəmbərin İslamı təbliğ etməsi ilə insanlar ara217
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sında bərabərlik, ədalət və azadlıq ideyaları yayılmış, bununla da
onun dövründə artıq cəhalətdən əsər-əlamət qalmamışdı. Çünki Peyğəmbər (s) irqindən, cinsindən asılı olmayaraq bütün insanların bərabər olması ideyasını irəli sürmüşdü.222Ə.Müznibin fikrincə, o vaxta
qədər ki, müsəlmanlar Peyğəmbərin (s) qoyduğu yol ilə getdilər, onda bütün dünyada cahangir və məşhur oldular. Ancaq bu yoldan kənara
çıxdıqdan sonra müsəlman dünyasında vəziyyət tamamilə dəyişdi:
Nədən kim, hökümunə baxdıq, cahangiri zaman olduq,
Ədalət kani olduq, həm də məşhuri-cahan olduq.
O gün ki, inhiraf etdik, zəlili-insü can olduq,
Əsir etdi bizi hər yerdə üdvan, ya Rəsulullah
Oturdu məsnədində alim adlı bir para nadan,
Şəriət söndü, din getdi, məmalik olan həm viran,
O şövkət, ol səlabətdən qalıb bircə quru əfğan,
Fənaya uğramış iqrari-iman, ya Rəsulullah. 223

Müznib hesab edirdi ki, cəhalət və avamlığın hökm sürdüyü
müsəlman məmləkətlərin cəhalət və nadanlıq girdabından xilas olmalarının yolu erkən İslama qayıtmaq və Peyğəmbərin (s) qoyduğu
qaydalara əməl etməkdir. Çünki “yalnız İslamın ərşə ucalmış minarələri Yer ilə Günəş arasında əmini-sadiq”dir. 224
Ə.Müznib “Üləma və ruhanilərimiz” məqaləsində də İslamın
adından danışan, ancaq şəriətin qanunlarına əməl etməyən ruhaniləri
tənqid etmişdir. O yazırdı ki, müsəlman dünyası cəhalət və nadanlıq
içində batdığı, min bir müşkulat və əzaba düçar olduğu birinci Dünya
müharibəsi dövründə üləmaların və ruhanilərin bunlara reaksiya verməməsi doğru deyildir: “Sanki yanan evlər, dağılan xanimanlar islamın, heyvancasına kəsilən başlar, boğazlanan qocalar, namusları çirkin ayaqlar altında əzilib çeynənən xanım qızlar islam deyilmişlər.
Halbuki bu ölüm, faciə dünyada ağlatmamış bir bəşər buraxmamış,
hətta daş ürəkli qatillərin dəxi kəsdiklərinin tamaşasına riqqətlənib
ağladığı da rəvayət olunur. Buna binaən qatilin riqqətinə, üləmamızın rahat yaşamağına baxdıqda demək olar ki, o müslüm və müslümlərin, yəni məzlum və məzlumələrin halına bütün qeyri-müslümlər
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ağladığı halda, üləma və ruhanimiz qəhqəhəylə gülüb şad olmuşlardır”. 225
O, vurğulayırdı ki, xristian keşişlər çətin vəziyyətdə qalmış
dindaşlarına hər cür yardım göstərdikləri halda, müsəlman ruhanilərin yalnız özlərini fikirləşmələri böyük faciədir. Müznibə görə, din
alimlərinin həyata baxışı qəti surətdə islah olunmayınca müsəlman
ölkələrində vəziyyət dəyişməyəcəkdir. Ona görə də məscidlərdə toplanan pulların ruhanilər tərəfindən mənisənilməməsi və yoxsullara,
aclara ayrılması üçün, ilk növbədə, din xadimlərinə məvacib kəsilməlidir.
***
Yusif Ziya Talıbzadənin (1877-1923) İslama və Türklüyə
bağlılığının əsasında ilk növbədə, Qacarlarda ingilis himayəsindəki
irançıların farslaşdırma, Quzey Azərbaycanda Çarlıq ideoloqlarının
ruslaşdırma siyasəti olmuşdur. 226 O, farslaşdırma və ruslaşdırmaya
qarşı da islamçılıq və türkçülük ideyalarından çıxış etmişdir.
Talıbzadənin XX əsrin əvvəllərində qələmə aldığı əsərlərində
(“Həqiqəti-islam”, “Təəlümüş-şəriə”, “İslam tarixi”, “Müəllimi-şəriə”, “İslam və məzhəb” və b.) daha çox islam fəlsəfəsi əsas yer tutmuşdur. İlk dövrlərdə milli məsələyə də dini nöqteyi-nəzərdən yanaşan,227 Talbızadəyə görə, İslam dini millətlərin təşəkkülü və inkişafının əsasında dayanmışdır. Onun fikrincə, Allahını tanıyan fərd millətini, milli birliyin də dərk etmiş olur: “Xudavəndi aləmin… məxluqatı xəlq etməkdə əsl məqsədi xəlayiqi təşkil etməkdir… Bu səbəbdəndir ki, Xudavəndi aləm əsl fitrət insaniyyəni ümuma bir təriqi-müstəqim üzrə xəlq edibdir”.228 Ümumiyyətlə, o, məqalələrində, bir müsəlman kimi idealist mövqedə durub, materializmi daim tənqid etmişdi:
“İdealizm və materializm bir-birini istisna edən cərəyanlardır: əgər
birincisi mənəvi aləmlə bağlıdırsa, ikincisi isə maddi aləmlə bağlıdır.
Biz həmçinin görürük ki, həyat uğrunda mübarizə aparan bəşəriyyət
maddiliyə əməl etməklə, materializmdən xilas ola bilməz! İdealizmi
dərk edə bilmək üçün materializmi kənara atmaq gərəkdir”.229
225
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Talıbzadə İslam dinini müsəlman xalqlarının geriliyinin əsas
səbəbi kimi göstərən erməni, rus və başqa xristian inanclı millətlərin
ideoloqlarına da tutarlı cavablar vermişdir. Məsələn, 1906-cı ildə erməni şərqşünası İbrahim Əmirxanyans “İrşad” qəzetində nəşr olunan
“İslam və tərəqqi” məqaləsində yazırdı ki, müsəlmanlar İslam dininin tələbləri əsasında dövrun ümumi qanunlarına uyğun inkişafa üz
tuta bilməycəklər. Çünki müsəlmanların müqəddəs kitabı olan Quran
bu müasir məsələlərə doğru yol göstərmək iqtidarında deyildir: “İslam ruhanilərinin imanları budur ki, əgər müsəlmanlar Avropa millətlərinin əməllərindən birini də əxz edərlərsə, kafir olurlar”.230 Əmirxanyans bir qədər də qabağa gedərək yazırdı ki, müsəlmanlar üçün
nəsihətin, elmin və mədəniyyətin faydası yoxdur. Talıbzadə də Əmirxanyans kimlərinə cavab olaraq yazırdı ki, İslam heç vaxt dünyəvi
elmlərin öyrənilməsinin əleyhinə olmamış, əksinə hər zaman müasirliklə ayaqlaşmış və özünün yenilikçi ruhunu qoruyub saxlamışdır:
“Sizin dediyinizə görə “İslam milləti Avropa mədəniyyətinin düşmənidir”. Halbuki İslam dininin müqəddəs kitabı Quranı-şərifə nəzərən
ümumən elm və mərifət, tərəqqi və mədəniyyət islamın ümdə əsasıdır. Və islam dinində rəhbaniyyətin haram olduğu və Çinəcən elm
231
dalınca getmək tövsiyəsi bu mətləbə dəxi şahiddir”.
Talıbzadəyə görə, İslam aləminin mənəvi-ideoloji vəziyyəti
Qərb millətlərini bir xeyli düşündürməkdədir. Çünki Qərb millətlərinin mülahizəsinə görə, müsəlmanlar Qurani-şərifə uyğun yaşamağa
qeyrət etdikcə islam aləmi qüvvədən felə çıxmaqla onlar üçün təhlükəli bir üfüq açılacaqdır. O, yazırdı: “Ancaq miləli-qərbiyyə burasını
düşünmüyorlar ki, Qurani-şərif və dini-islamın məsləki nəinki islamda məzahibi-müxtəlifə zühurinə müsaidə vermiyor, bəlkə ümumimüvəhhid olan ədyan ilə qayət ehtiramkiranə və sülhrəpvəranə rəftarə və ümdə məhəbbəti-bəşəriyyəyi tövsiyə etməklə cameiyyəti-bəşəriyyəyə bir vəsilə fərz oluna bilər. Əcəba, hissi-bəşəriyyələri olan əqvam milləti islamdə ruhaniyyət və ümumi-bəşəriyyətə bir məhəbbət
təriqilə xütvə əndazi-ittihad və tərəqqi olmalarına nə məqsəd üzrə
mümainət göstərmək istiyorlarmış? Cameiyyəti-islamiyyə hənuz müsəlmanların xatirlərinə xütur etməmiş, bu sözləri biz başqa millətlə230
231
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rin ağzından eşidiyoruz. Bir çox vəqtlər xəyalətə məcbur oluyoruz ki,
aya camieyi-islamiyyə nə deməkdir? Bu sözlər nərədən zühur etmiş?
Və nərədə cameiyyət zühura gəlmiş? Çox bir fikirlərdən sonra düşünürüz ki, Avropa müctəmeən islama qarşı etdikləri hərəkətlərini hiss
edib və gələcəkdə milləti-islam kəndilərinin mühafizəsi üçün camieyi-islamiyyə təşkilinə məcbur olacaqdırlar deyib xəyalətə qərq olmuşlar. Fəqət islam milləti arasında bunca zühura gəlmiş məzahib və
firqələrin vücudi ilə bu fikirləri avropalıların kəndi xəyalatına münhəsir etmək lazım gəliyor. İştə cameiyi-islamiyyə vücud bulursa avropalılar özləri təşkil etmişlər deməkdir. Əsrlərdən bəri islam ilə avropalıların rəqabətinə tarix səhifələri dəxi şahid ola bilir”.232
Onun fikrincə, müsəlmanların pərişan olmalarının səbəbkarı
İslam, Quran və Peyğəmbər (s) deyil, yalançı ruhanilər, despotik
hökmdarlar, dağıdıcı məzhəblərdir. Bu anlamda Talıbzadənin həmin
dövrdə “İrşad” qəzetində nəşr olumuş “Hürriyyəti-dəyanətə cavab”,
ya da “Axund Yusifzadə ilə müsahibə” başlıqlı məqaləsi də diqqət
çəkir. Həmin məqaləsində Talıbzadə yazırdı ki, məzhəblərarası intiriqalar, xüsusən müsəlmanların sünni və şiə deyə, iki yerə parçalanması, ikiüzlü ruhanilərin əməlləri və sair problemlər dinin əsaslarını sarsıdır: “Aya bu ixtilafdan onların məqsədləri nədir? Məgər Allah-təala
onlara ixtilafmı əmr edibdir ki, onlar Allahamı itaət edirlər? Yainki
Allah-təala bu ixtilaflardan nəhi edib. Onlar Allaha üsyanmı ediblər?
Ya ki, Allah dini naqis göndərib, onlar təkmil etmək istəyirlər. Yainki ehkamda Allah ilə şərik olub, bunlar hər nə desələr Allah da gərək
razımı olsun? Ya Allah-təala dini tamam göndərib, Rəsuli-Kərim
həzrətləri xəlayiqə təbliğ etməyibdir?”. 233
Talıbzadə İslam dünyasınını inkişafını “İslam birliyi”nin təməli saydığı Osmanlı imperiyasında görmüşdü. Xüsusilə, 1910-1918-ci
illərdə Osmanlı ordusunun tərkibində əvvəlcə Balkan, daha sonra 1ci Dünya müharibəsində iştirak etməsi, onun “İslam birliyi” inancını
daha da gücləndirmişdir. 1918-ci ildə Azərbaycan Cümhuriyyətinin
hərbi yardım çağrışına uyğun olaraq, Nuru paşanın başçılığı ilə Vətənimizə göndərilən Qafqaz-İslam ordusunun tərkibində yer alan Talıbzadə “İslam birliyi”nin tərəfdarı kimi hesab edirdi ki, Azərbaycan
232
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Osmanlı dövləti ilə birləşməlidir. Bu məsələ ilə bağlı Talıbzadənin
tədqiqatçılarından M.Əsədli yazır: “Heç şübhəsiz ittihadçı və panislamizmin qatı tərəfdarı olan Yusif Ziya birbaşa olmasa da, sonuc etibarilə Azərbaycan Xalq Cümhuriyyətini istiqlal ideyalarına həmrəy
olmamışdır. O da dövrün bir çox böyük türk mütəfəkkirləri kimi,
Azərbaycanın qurtuluşunu ən yaxşı halda Osmanlı hüdudlarına qatılmaqda görürdü”. 234
Ancaq bəzi hallarda Talıbzadənin Azərbaycan Cümhuriyyətinin müstəqil varlığını müdafiə etdiyini də görürük. Belə ki, 1919-cu
ildə “Azərbaycan” qəzetində nəşr olunan “Cəmiyyəti əqvam” məqaləsində Talıbzadə üzünü Versal sülh konfransınının rəhbərlərinə tutaraq, Azərbaycan xalqının müstəqil yaşamağa haqqı olmasından bəhs
etmişdir: “Hər kəs bu sülhün nəticəsində həqqini istər və ümum millətləri məsud görmək arzu edər. Bilxassə bu xüsusda vəzifədar olub
böylə bir mühüm vəzifə və məsuliyyəti dərk etməkdə olan cəmiyyəti
əqvam bunu hər kəsdən daha ziyadə düşünməyə məcburdur. Cəbr və
ilhaq, istila və nifaq dövrü keçmişdir, əski dünyayə təzə ruh vermək
və təzə dünyanın ehtiyacına riayət etmək üçün ruh milliləri tətmin və
milliyyətlərin məsud yaşamalarını təmin etmək lazımdır”.235
Quzey Azərbaycan Sovet Rusiyası tərəfindən işğal olunduqdan sonra Qacarlarla sərhəddə saxlanılaraq Bakıya göndərilən Talıbzadə Nərimanovla görüşdən sonra bir müddət Naxçıvanda hərbi komissar vəzifəsində çalışıb. Ancaq bolşeviklərlə birgə işləməyi həzm
edə bilməyən Talıbzadə çox keçmir ki, Quzey Azərbaycanı tərk edərək “İslam birliyi” inancı ilə, Türküstanda Ənvər paşanın başçılığı ilə
bolşevizmə qarşı aparılan “basmaçılar” hərəkatına qoşulmuşdur.
Türk dünyasının tanınmış aydını Zəki Vəlidi Toğan “Xatirələri”ndə Talıbzadəni “azərbaycanlı panislamist və pantürkist” kimi dəyərləndirmiş, eyni zamanda onun bir fikir adamı və din xadimi olduğunu söyləmişdir: “Axund Yusif Talıbzadə Azərbaycanın fikir həyatında mühüm yer alan mütəfəkkir və yazardı. Onun türkcə əsərləri və
liberal fikirləri ehtiva edən qısa Quran təfsiri vardı… O kəlmənin
tam mənası ilə bir panislamist və pantürkist idi”. 236
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***
İslamçılığa və Türkçülüyə özünəməxsus münasibəti ilə seçilən
Sultan Məcid Qənizadə (1866-1937) hələ, 1880-ci illərin sonlarından Azərbaycan türklərinin maarfilənməsi uğrunda mübarizəyə başlamış, Həbib bəy Mahmudbəyovla birlikdə, Bakıda “Rus-Tatar məktəbi” adlı yeni tipli ibtidai məktəbin əsasını qoymuşdur. İlk dövrlərdə
Qənizadə də bir maarifçi kimi daha çox cəmiyyətin savadlanmasına
çalışmışdır. Onun fikrincə, müəllimin əsil övladları öz uşaqları deyil,
məhz şagirdləri olmalıdır. Eyni zamanda, müəllimin mal və dövləti
dərs və təlimdir, qazancı isə millətinin rəğbətidir. Qənizadə yazırdı:
“Müəllimin evi kitabxanadır, müəllimin nökəri məktəb mülazimidir,
müəllimin təvabe və ətbari cocuq-şagirdlərdir, müəllimin müxəlləfatı
qara-qura məktəb mizləridir, müəllimin sazı, nəğməsi məktəb şagirdlərinin sədasıdır, müəllimin istirahəti dəftərlər təsihihdir”.237
Onun fikrincə, artıq mədəniyyət əsrində Sədinin, Hafizin qəzəliyyat yolu ilə getmək, zülf və şövqlə mədhiyyələr oxumaq deyil,
dünyəvi elmlərə meyil etmək, cəmiyyəti maarifləndirəcək əsərlər
yazmaq lazımdır. Bu yolda bir sıra əsərlər (“Məktubati-Şeyda bəy
Şirvani”, “Allah xofu” və s.) yazmış Qənizadə, burada da ilk növbədə, yeni tipli məktəblərdən və həmin məktəblərdə dərs deyən müəllimlərin milli ruhlarından bəhs etmişdir. Ona görə, xurafat və mövhumatdan, cahillik və nadanlıqdan qurtulmağın ilk yolu məktəblərin
yaranmasından və həmin məktəbdə millətin övladlarına bilik vermək
istəyən müəllimlərin olmasından başlayır. Onun fikrincə, müəllim
millətini cəhalətindən qurtarmaq üçün hər şeyi gözə almalıdır: “Millətin cəhalətindən həzər edən müəllim öz balasına nifrin edən ata kibidir. Hünərli ustad xam dəmirdən səbirlə misri qılınc yapa bilərsə,
yaxşı müəllim kəctəb millətdən xoşəxlaq cəmiyyət hazırlaya bilər”.238
Müəllimin çox ağır məsuliyyət daşıdığını deyən Qənizadə,
hətta müəllimliyi həccə getmək istəyən müsəlmanın vəzifəsindən də
ağır vəzifə hesab etmişdir. Onun fikrincə, xüsusilə dövründə müəllim
çox məsuliyyətli bir vəzifə daşıyır: “Müəllimliyə təklif olan şəxs
həcc və zəkatə müstəti olmadıqda “kimləri öyrətdin və nə öyrətdin?”
237
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sorulub bazxast (tələb) olacaqdır. İnsafən müəllimlik təklifi ağır təklifdirsə, müəllimlik şəni həm uca şəndir. Müəllimlik hər bir əsrdə
ağır olubsa, bu əsrimizdə daha ağırraqdır! Əsrimiz bir əsrdir ki, gündüzlər qiraət, gecələr kitabət müəllimlər üçün din borcudur”. 239
Müsəlmanlar arasında məzhəblərarası mübarizəni, o cümlədən
şiə-sünni məsələsini birmənalı şəkildə pisləyən Qənizadə açıq şəkildə yazırdı ki, bunu ortaya salanlar əsil müsəlman ola bilməzlər. Çünki müsəlmanların kitabı da, peyğəmbəri də birdir. Bu anlamda müsəlmanların sünni və şiə adları altında bir-birlərini öldürmələrini cəhalət adlandıran Qənizadə yazırdı: “Allahı sevirsinizsə, Ömər ilə Əli
həzrətlərini rüsvay etməyəsiniz. Öz zamanlarında o cənablarından
baş verən əməllər indi gah islam və gah əcnəbi tarixçilərinin sərdəftəri olmuş ikən, sizin kibi cahillər bu kəsafəti-bəşəriyyə ilə onlar kibi
ali cənabları müaxəzə etmək şayəstə deyil…. Ələlxüsus ki, indi dörd
yüz ildir ki, bu bihudə məsələ söylənib-söylənib axır bir səmərə vermədiyi xud müzurr olduğun sübut edir”.240
O, “Allah xofu” əsərinin mövzusunu da real həyatdan götürüb
təsvir etməklə yanaşı, cəmiyyətin problemlərinin həllində çıxış yolu
kimi islam dinini, konkret olaraq Quranı göstərmişdi. Ona görə, insanlar Allahın qoyduğu şəriətlə getsə, cəmiyyət daxilində elm intişar
tapsa insanlıq şərəfi və vicdan isməti də itməz: “Amma çifayda! Elm
və şəriət hala o dərəcədə intişar tapmayıbdır ki, hamı insanlar insanlıq şərəfini anlayıb, vicdan ismətin saxlaya bilsinlər”.241
O, İslamda qadın məsələsinə də xüsusi diqqət yetirmişdir.
Onun fikrincə, İslam dünyasında neçə əsrlərdən bəri davam edən bu
adətə son qoymaq lazımdır. Çünki qadınların azadlıqlarının əlindən
alınması son nəticədə millətin inkişafına zərbə vurmuşdur. Qənizadə
yazırdı: “Filhəqiqə bəzi millətlər arasında qadın tayfası hürriyyət səmərəsində binəsib ikən, bəzi hüquqdan məhrum qalmışlar. Biz Qafqaziya müsəlmanlarının arasında qadın çağırdığımız mehriban canlar, analar və bacılar übudiyyət qeydlərində bağlanmaları zülm və fəzihətdir və bunca nagüvara adətlər şəri-Məhəmmədiyə bərəks olduq-
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da tədric ilə islam millətlərinin arasından tərk olacağına etimad çoxdur”. 242
Ancaq o, kişilərlə qadınların tamamilə bərabərhüquqlu olması
məsələsinə gəlincə, burada bir qədər fərqli mövqedən çıxış edirdi.
Qənizadənin fikrincə, kişi ilə qadın arasında başlanğıcdan müəyyən
fərq olduğu üçün, indi də bəzi məsələlərdə kişi qadından üstündür:
“Dünyada hər bir zatın tərəqqisi üçün bir şərt mövcud ikən həmin tərəqqinin təkmili üçün həm bir dərəcə müəyyəndir. Hakəza qadın məsələsi hürriyyət və insaf üstündə bina tutduqda mədəniyyət aləmində
bir dərəcəyəcə çatacağına həm etimad çoxdur, amma amerikalılar istətdiyi bərabərlik dərəcəsinəcən yox. Zira ki, ümumi insaniyyət üçün
hürriyyət mütləqən mümkün olmadıqda, qadınla kişi arasında hər bir
cəhətcə bərabərlik mümkün deyildir”.243
Qənizadə Cümhuriyyəti dövründə də millət vəkili kimi, ən çox
diqqəti “İslam birliyi”nə yönəltmiş və Türk-İslam məfkurəsinin sintezindən çıxış etmişdir. Bu baxımdan, 1917-1920-ci illərdə mövcud
olan “İttihad” partiyasının liderlərindən bir kimi Qənizadə hesab
edirdi ki, İslam bayrağının ucalmasında Türk qövmləri müstəsna rol
oynamışdır. O, parlamentdəki bir çox çıxışlarında bəyan edirdi ki,
“İslam birliyi” məsələsində aparıcı rol türklərə məxsusdur.
Azərbaycan Sovet Rusiyası tərəfindən işğal olunduqdan sonra
da mədəni-maarif işlərini davam Qənizadə, ancaq SSRİ repressiyasından qurtula bilməmişdir. Belə ki, onun vaxtilə islamçılıq, o cümlədən türkçülüklə bağlı çıxışları 1937-ci ildə repressiya olunması il nəticələnmişdir. Beləliklə, ömrünün böyük bir hissəsini xalqının maariflənməsinə və savadlanmasına həsr edən Qənizadə bu yolda, sözün
həqiqi mənasında şəhid olmuşdur.
***
Azərbaycan Türk mütəfəkkiri Haşım bəy Vəzirov (18671916) “Tazə həyat”, “Səda” və digər qəzetlərdə çıxan yazılarında ifrat mühafizəkarların və ifrat qərbpərəstlərin mövqelərini tənqid etmişdir. Ona görə, İslam dəyişilməzdir, lakin tərəqqiyə qarşı deyildir,
əksinə, inkişafın tərəfindədir. Yalnız bu dini mükəmməl bilən şəxslər
anlayar ki, müsəlman aləminin hazırda geridə qalmasının baiskarı İs242
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lam deyil, başqa amillərdir. 244 O, bu amilləri əksər müsəlmanların
avamlığında, cahilliyində və yalançı ruhanilərin əməllərində görmüşdür.
Onun fikrincə, “müsəlmanlar qardaşdırlar” prinsipi sayəsində
müsəlman xalqları ilk vaxtlar barış və rifah isərçisində yaşamışlar.
Lakin sonralar Qurani-Kərimin əmrlərini unudan despotik hökmdarlar və bəzi din adamları İslamın adından saxta hökmlər uydurmuşlar.
H.Vəzirovun fikrincə, bununla da əvvəllər nə qədər sürətlə islamiyyət tərəqqi edib irəli getmişdisə, son əsrlərdə ona bənzər bir surətlə
dağılmağa, tar-mar olmağa üz qoymuşdur. 245 Belə dönəmdə müsəlman mütəfəkkirləri yaranmış vəziyyətdən çıxış yolu axtarmağa başlamış, nəticədə 19-cu əsrdə İslamda islahat ideyası ortaya çıxmışdır.
Onun fikrincə, ictimaiyyətçi, yenipərəst, bir sözlə islahatçı olmaq isə
İslamın əsaslarına zidd deyildir. Çünki ictimaiyyətçi və yenipərəst
olmaq İslam bərqərar olan gündən onun mahiyyətini təşkil etmişdir.
O, yazırdı: “Biz bütün millətlərin, bütün insanların kamal həddinə
yetişməyinin və onlarla birlikdə öz millətimizin xoşbəxtliyinin tərəfdarıyıq. Biz öz millətpərəstliyimizi əsil yenipərəstlik, insanpərəstlikdə binalandırırıq”.246 O yazırdı ki, hürriyyət, müsavat və ədalət islamiyyətin eyni kimi qəbul edərək bütün müsəlmanların rifahı üçün çalışacaqlar: “Siyasi cəhətdən ruznaməmiz tərəqqipərəstlik yolunda
olub müsəlmanların haqqında indiyə kimi hər nə təcavüzat və sıxıntı
olubsa, onların rəfinə çalışacaq, Rusiyaada olan rus millətinə verilən
hüquq və imtiyazın hamısını biz dəxi öz millətimiz üçün tələb edəcəyik və hər bir işdə bu halda Dövlət Dumasında müsəlman firqəsi tutduğu məramnamə ilə mütabiq gedəcəyik,… dil məsələsinə gəldikdə
mümkün olan qədər camaatın çoxuna tanış olmayan sözlərdən, istilahlardan qaçacayıq”. 247
Əziz Mirəhmədova görə, H.Vəzirov daim ideya tərəddüdləri
içində olan, çox vaxt burjua məfkurəsi təsiri altında yazan tipik liberal burjua ziyalısı olmuşdu: “O, sinfi sülh ideyasının tərəfdarı idi, islam dini və şəriətinin “saflığını” tərəqqinin başlıca şərtlərindən biri
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kimi irəli sürürdü, elmlə dini etiqadı birləşdirməyə cəhd edirdi”.248
Deməli Vəzirov İslamı və şəriəti tərəqqiyə çatmaq üçün başlıca şərt
sayır, elmlə din arasında ziddiyyət görmürdü. Vəzirova görə, müsəlman xalqlarının birliyini istəməyənlər elmlə dini bir-birinə qarşı qoyurlar, halbuki Qurandakı hökmlər dünyəvi elmlərə qarşı deyildir.
Maraqlıdır ki, Haşım bəy sinfi sülh ideyasının tərəfdarı kimi
də çıxış etmişdir. Onun fikrincə, bəşəriyyətin müxtəlif dinlərə parçalanması yer üzündə barışa nail olunmasına əngəl törədə bilməz. Əksinə, bütün səmavi dinlər yalnız sülh ideyasını təbliğ və müdafiə
edirlər. Dinlərin barışçı missiyasını dananalar, dini inancları ədavət
mənbəyi sayanlar isə marksistlər və digər ifrat sol qüvvələrdir. Mütərəqqi islamçılara meyil edən H.Vəzirov ifrat tərəqqiçiləri (M.Şahtaxtlı), “mollanəsrəddinçi”ləri (C.Məmmədquluzadə və b.) yerli-yersiz müsəlman ziyalılarına, müsəlman millətçilərinə, müsəlman mülkədarlarına (H.Z.Tağıyev və b.) sataşmaqda ittiham etmişdi. 249
“İslam birliyi”ni doğru hesab etməyənlərə cavab olaraq H.Vəzirov yazırdı ki, ingilislər, ruslar, italiyanlar və digər əcnəbi xalqlar
bu məsələdə müsəlman aləminə qarşı mövqe tutsalar da, artıq bəzi
müsəlman ölkələri (Əqfansıtan, Mərakeş, Osmanlı Türkiyəsi və b.)
İslam birliyinə doğru qədəm qoymuşlar. Onun fikrincə, xristian millətləri ittifaq yaratdıqları dövrdə müsəlmanların da eyni amal uğrunda birləşməyə cəhd göstərmələri təbii haldır. Ancaq maraqlıdır ki,
xristian millətlər öz aralarında ittifaq yaratdıqda bunu müsəlmanlar
üçün təhlükə kimi görmürlər. Eyni addımları müsəlman millətlər atdıqda isə, xristian millətlərin mütəfəkkirləri tərəfindən bu, dərhal
xristianlar üçün təhlükə mənbəyi, hətta dünya üçün zərərli amil sayılır. Ona görə də Haşım bəy müsəlman xalqları kənar qüvvələrin oynuna gəlməməyə, onları ən azı dini-mənəvi birliyə nail olmağa çağırırdı.
***
Maxizmə (Max və Avenarius iddia edirdilər ki fəlsəfədə materializm və idealizmdən yüksəkdə dayanan üçüncü xətt yaradıblar)
rəğbət bəsləyən Əhməd Midhət Rüfətov “Tarix və həqiqət” məqaləsində yazırdı ki, təbiət və cəmiyyət Allah tərəfindən idarə olunur və
248
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burada obyektiv qanunauyğunluqlardan söhbət gedə bilməz. O, yazırdı: “Bəşəriyyətin istiqbalında, hökümətlərin və millətlərin təkamülündə bir məqsəd arayan, burada bir məqsəd və qayə olacağını təsdiq
edir deməkdir. Bu kimi qayə təsəvvür edə bilmək üçün bu qayənin
kainat və bəşərin fövqündə və onların iradəsindən müstəqil bir “mövcud” tərəfindən məzkur qayəyə doğru sövq edildiyini qəbul etmək lazımdır. Bu “mövcudat” bütün vəsfləri ilə... əhli-əqaidin “allah” dedikləri mövcudun eynidir”. 250
Rüfətov daha sonra yazırdı ki, bəşəriyyətin təkamülü üçün
göstərilən qayə, ancaq ən cürətli mühərrirlərin xəyalına sığa bilər.
Çünki böyük alimlərin, mütəfəkkirlərin vəzifəsi bəşəriyyətin ehtiyaclarına ən uyğun gələn həyat düsturlarını bulub və göstərməkdir. 251 O,
yazırdı: “İnsanların daima mühit və şərait ilə uyuşmaları sair heyvanlarda olduğu kimi, üzviyyəti dəgişməsi surətilə vüquə gəlmədi... insanlar özlərinə lazım olan şeyləri təbiətdən tədarük etməkdən isə,
həmcinsindən yazında bulunan zəiflər hesabına keçinməyi daha qolay bildilər... Zəiflər sayəsində qəhrəman rolunu oynayanlar mövqelərini daha əmin bulundurmaq üçün yekdigərindən fərqli bir çox təbəqələr daha təşkil etdilər. Əsrlərcə müddət bu hüdudlar şirkəti zəifləri soyub soğana çevirdi. Bu andan siniflər arasındakı mülk və təssərrüf qovğası müntəzəm hökumətlərin təşkilinə yol açdı.... hökumətlər müqavilə nəticəsində meydana gəldi”. 252
***
20-ci əsrin əvvəllərində Pozitivizmə rəğbət bəsləyənlərdən
olan Sənətulla Eynullayev O.Kontun, H.Spenserin ideyalarını təbliğ
etmişdir. O, “Nidayi ruh” məqaləsində yazırdı: “Avropa və digər qitəati-mədəniyyənin fəlsəfeyi-elmiyyəsi, həqiqiyyun, əqliyyun, təkamiliyyun və madiyyun (realizm, rasionalizm, evolyusionizm, spiritualizm və materializm) və sairə kimi yekdigərinə müxalif olan birər
məsləki-fəlsəfə təşkil ediyorlarsa da, bunların əsası... bilməməkdən
ibarət və... bilməməkdən nəşət edən şeylərdir. Belə olmasa idi yek
digərə müxalif yüzlərcə bir (izm) məsləki-fəlsəfi... meydana gəlməz-
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di: bunlardan bildiyi həqiqəti-müsbət (pozitivizm) olsa idi bir zaman
surəti-qətiyyətdə qəbul edilər, ixtilafa məhəl qalmazdı”. 253
Ona görə ictimai inkişafın mənbəyi islam dini və onun doğurduğu adət və ənənələrdir: “İnsanların maddi və mənəvi səadətləri
yalnız islamiyyətlə təmin edilmişdir. Çünki maddi və və mənəvi
müaviznəti həyatı tənzim edəcək ədaləti həqqaniyyət islamın şəriəti
əsasiyyəsindədir”. 254 Eynullayev daha sonra yazırdı: “Bəşəriyyət, təbiətin xaricində bir ünsüri-müstəqil degil, bilaəks təbiətin içindəki
əczai-mövcudatdan bir cüz olub, mənzumeyi-kainatın ahəngi... Ümumi hərəkəti ilə bir nizamda hərəkət edir. Mənzumeyi-kainat isə bütün
heyətilə günəşin təsirinə əsir olub, təvəllüd edəcəyi nə qədər əhvalihadisat və təbəddülar var isə... günəşin təsiri ilə vücuda gəlir. Heyətikainat makinasının bir cizi olan küreyi-ərz bütün kütləsilə günəş təsirinə tabe olduğu kimi, onun üzərində yaşayan canlı ünsürün cümləsindən bir növü də ki, “bəşər” deyilməklə məlumdur doğrudan-doğruya kureyi-ərzdə vüqua gələn təhəvvülata uyğun olaraq hərəkət
edir... bunun üçün insanın maddiyyat və mənəviyyatı, hissiyyatı və
əqliyyatı təbiət qüvvələri ilə bağlanmışdır. Təbiətdə qədər hadisat və
təbəddülat vüqua gəlsə insanda da vaqe olur”. 255
Eynullayev başqa bir məqaləsində də yazırdı ki, “sosializm...
quru xəyal aləmindən çıxacaq şey olmadığından bəşəriyyətə hənüz
bir şey verməmişdir”. 256 Ona görə sosializm gerçəkləşsə belə, bəşəriyyət indiki bəlalardan, böhranlardan qurtula bilməyəcəkdir. Eynullayev “Mərakeşdə qiyam” məqaləsində isə yazırdı ki, bəşəriyyətin
artmasına nisbətən torpaq artmayıb, getdikcə sıxılır: “Buna görə də
millətlər bir-birinə hücum edib, müharibə açmağa, onun torpağını almağa və kəndisinə (özünə) istila və istimlak etməyə məcbur olur”. 257
***
Əbdülxaliq Qafarzadə Cənnətinin (1855-1931) dünyagörüşündə islamçılıq, turançılıq və Azərbaycan türkçülüyü xüsusi yer tutmuşdur. Hələ, 1880-ci illərdə birgə iştirakçısı olduqları şeir məclislə253
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rində Cənnətinin istedadını görən S.Ə.Şirvani onun həmin dövrdə az
tanınmasına təəccübünü də ifadə etmişdir. Seyid Əzimin bu təəccübünə Cənnətinin cavabı konkret olmuşdur: “Kiminin məşhurəti olur,
kiminin hünəri”.
Cənnətinin islamlığa həsr etdiyi əsərləri “Mühəssənati-şəriyyə”, “Yənbuil-hikmət”, “Təhvili-övzan” və başqalarıdır. Peyğəmbərə
(s) həsr etdiyi şeirlərində Allahın Rəsulunu yer üzünü işıqlandıran
böyük şəxsiyyət kimi təsvir edən Cənnətiyə görə, onun dünyaya gəlməsi ilə insanlar səadətə qovuşmuş, cəhalət zülməti hidayət nuri ilə
basılmış, hətta, Kəsranın tağı düşmüş, farsların atəşi sönmüşdür. O,
yazırdı:
Hansı peyğəmbər olub sən kibi alihimmət?
Yox təməddündə sənə eyləyən əsla sibqət,
Yüz verir mərdümə asarini görəcək heyrət,
Səndən özgə kimə, aya, bu şərəfdir qismət,
“Adəmə vəchi-mübahat ola izzü nəsəbi”.

Digər şeirində isə Cənnəti yazırdı ki, “maddəri-əyyam” elə
bir xələf doğurdu ki, bu dünyada misalı nə görülüb, nə də görüləcəkdir:
Necə xələf ki, onun əmri ilə dünyanın
Təmam rübi edər gah qiyam, gah sücud.
Nəcə xələf ki, Onun qədrü şəninə nisbət,
Ümumxəlq şüunatı görsənin məhdud.
Nəcə xələf ki, onun adı zikr olunduqda,
Rəvani-pakinə irsal olur səlamü dürud.

Cənnəti İslam dini ilə yanaşı millət, vətən, tərəqqi və hürriyyətə aid də bir çox dəyərləri əsərlər yazmışdır. Hətta, bir çox müasirlərinə görə Cənnəti Türk şairləri arasında ilk dəfə hürriyyətdən, milli
azadlıqdan bəhs etmişdir. Məsələn, Əlabbas Müznib hürriyyətlə bağlı yazdığı şeirlərinə görə Cənnətini “Hürriyyət peyğəmbəri” adlandırmışdır. Cənnəti “Hürriyyət” adlı şeirlərinin birində yazırdı:
Başında var isə şuri-şərabi-hürriyyət,
Qulaq ver, çala hər kim rübabi-hürriyyət.
Qəsuri-Qeysəri viranədən betər görürəm,
Ümumi-mərdümə açmazsa babi-hürriyyət.
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Gözümə kül görünür misli-atəşi-Nəmrud,
Məşamə yetməsə buyi-gülabi-hürriyyət.
Adın mədrəsə qoymaqdan isə, cəhl evi qoy
O məktəbi ki, yox onda kitabi-hürriyyət.

Cənnətiyə görə, millətin cəhalətdən və köləlikdən qurtuluşu
uğrunda mübarizə aparanlar isə həmişə zülmlə rastlaşıb əzab-əziyyətə düçar olublar. Yəni millət uğrunda çalışanların, onun azadlığı üçün
yol axtaranların özləri zəncirlənərək həbsxanlara salınıbılar. Cənnəti
təəssüf edirdi ki, millət uğrunda çalışanları isə bir çox hallarda əksər
soydaşları da mübarizə meydanında yalnız buraxırlar. Hətta, öz içimizdən elələri tapılır ki, qarınlarından və vəzifələrdən ötrü qarındaşlarını və soydaşlarını məhv edirlər. Cənnəti yazırdı:
El üçün ağlayan gözdən, demişlər, kur olur axır,
Əzəldən kur imiş el qüssəsindən gəlməyən dadə.
Ümidin kəssə hər kəs öz elindən, bikifayətdir,
Kifayətsizlər ümidindəyiz, Həq yetsin imdadə.

Denəli, əcnəbi millətlərin inkişaf etdiyi bir zamanda Azərbaycan türklərinin geridə qalmasının səbəbini Cənnəti bir tərəfdən
çar Rusiyasının mütəmləkəçi siyasətində, digər tərəfdən yalançı
“millətpərəstlər”in və “ruhanilər”in əməllərində görmüşdür.
Bütün bunlara baxmayaraq, Cənnəti hesab edirdi ki, bir millət təhqir olunduğu halda bu həqarətə cavab verməli, yəni milli oyanışa nail olmalıdır. Çünki həqarətlə qarşılaşdığı halda, ona cavab verə bilməyən və bununla razılaşan millət tarix səhnəsindən silinir. O
yazırdı ki, azərbaycanlıllar soykökünə görə türk, turanlı olduğuna görə heç vaxt bu cür həqarətlə razılaşa bilməz. Onun fikrincə, hazırda
müstəmləkə altında yaşamağımız müvvəqqətidir və türklər keçmiş
şan-şöhrətlərini xatrılayaraq yenidən milli oyanışa nail olacaqlar:
Hərçənd düçari-mühəni-əhli-cəfayız,
Hərçənd bu əyyamdə pabəndi-bəlayiz,
Ey xar görən bizləri, bizlər nücəbayız,
Meydani-həmiyyətdə ələmdari-vəfayiz.
Turanlılarız, sahibi-şənü şərəfiz biz,
Əslafımızın nayibi xeyrül-xələfiz biz.
Ey zülmü-cəhalət, həzər et göz yaşımızdan,
Durr olmalısan torpağımızdan, daşımızdan,
Bu yolda mədəd bizlərə məsləkdaşımızdan,
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Hürriyyət üçün vaz keçəriz can-bahımızdan.
Turanlılarız, sahibi-şənü şərəfiz biz,
Əslafımızın nayibi xeyrül-xələfiz biz.258

Bütün hallarda, Cənnətinin fikrincə, kim millətinə xidmət
edirsə həm aləmdə adı və izi qalacaq, həm də rəhmət qazanacaqdır.
Onun şeirlərində Milləti qədər Vətənə bağlılığı da çox yüksək səviyyədə əks olunmuşdur. O, Vətənə aid bir sıra şeirlər yazmış, torpağını
satanları ən ağır şəkildə ittiham etmişdir. Cənnəti yazırdı ki, kim torpağını satarsa gec-tez gözünə qara torpaq dolacaqdır:
Ey Türk! Vətən tərki qılar qəti-həyatın,
Məhməl olur ol dəm hərəkatü səkanatın,
Birdir vətənin, getsə həyat ilə məmatın,
Təlqin oxyur, Cənnəti, həngami-vəfatın.
Bu şivənü fəryadı əbəs qılmayır üşşaq,
Torpaq satanın çeşminə olsun qara torpaq!

Cənnətinin Vətənə həsr etdiyi ən məşhur şeiri isə “Vətən təranəsi”dir. Şairin fikrincə, hər bir millət üçün torpaq o qədər müqəddəsdir ki, dərisi bədənindən soyulsa belə, kimsə ondan bir qarış da
olsun başqasına verməməlidir:
Himmət ediniz, düşməni məhv eyləyəlim ta,
Ətfal kimi qaçmayalım məskənimizdən.
Zülmat kimi tirəvü tar olsa da dünya,
Nurani edək ani dili-rövşənimizdən.
Namusi-vətən hifzi üçün bəzl edəlim can,
Ta vizrü vəbali götürək gərdənimizdən.

Cənnəti Türklük və Vətən məfkurəsini 1919-cu ildə “Azərbaycan” qəzetində nəşr olunmuş “Bayrağımız” şerində də ifadə etmişdir. O, yazırdı:
Ta ki Türk oğlu ayıqdır, vətəni qoruyacaq,
Yatmayıb, yatmayacaqdır əbəda bayrağımız!

Bu cür milli məfkurəni Sovet dövründə yaşatmaq Cənnəti
üçün heç də asan olmamışdır. Bir tərəfdən Sovet casuslarının təqibi,
digər tərəfdən ailəsində baş verən bədbəxtliklər (övladlarını vaxtsız
itirməsi) Cənnəti üçün dözülməz olmuş, o, 1931-ci ildə vəfat etmişdir.

258

Cənnəti Əbdülxaliq. Fəxriyyə. Füyuzat jurnali, Bakı, 1907-ci il avqust.
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***
Qarabəy Qarabəyli (1873-1953) Şəmkir alman-rus liseyini,
daha sonra Tiflis Klassik gimnaziyasını bitirmiş və Moskva Universitetinin Tibb fakültəsinə daxil olmuşdur. 1901-ci ildə Bakıya qayıtdıqdan sonra o, "İttifaqi-müslimin" təşkilatının üzvü, "Difai" partiyasının rəhbərlərindən olub. Həmin dövrdən Qarabəyli publisist fəaliyyətinə başlayaraq “Həyat”, “İrşad”, “Kaspi” və digər nəşrlərlə əməkdaşlıq edib.
1906-cı ildə Qacarlara, 1908-ci ildə İstanbula gələrərək burada
“Səadət" adlı təşkilat yaradan Qarabəyliyə həmin il hakimiyyətə gələn "Gənc türklər" vəzifə təklif etsələr də o bundan imtina etmiş və
1911-ci ildə Bakıya gələrək həkimlik və publisistik fəaliyyətini davam etdirmişdir. Az sonra yenidən İstanbula gedən Qarabəyli 2-ci
Rusiya Fevral burjua inqilabından sonra Bakıya qayıtmış və "Kaspi"
və "Yeni həyat" qəzetlərinin baş redaktoru olmuşdur.
O, 20-ci əsrin ilk illərində müsəlman xalqlarının nicatını yaşıl
inqilabda, yəni “İslam birliyi”ndə axtarmışdı. Qarabəyli yazırdı: “Biz
özümüz bir yol bulub, o yol ilə gedəcəyiz. Bizim başqalar ilə büğz və
ədavətimiz yoxdur. Bizim özümüzə məxsus daha layiq, daha şanlı bir
vəzifeyi-mücahidəmiz vardır ki, o vəzifə də zülməti-qəflətdə bulunan
külliyyəti-avam arasında nuri-maarifi əkməkdir”.259
Cümhuriyyət dövrü parlamentində millət vəkili olan Qarabəyli
"İttihad" partiyasının rəhbərliyinin xahişi ilə bu partiyaya daxil olmuş və 1919-cu ilin aprelində onun sədri seçilmişdir. Tərəqqipərvər
islamçılardan fərqli olaraq yalnız marksizm-leninizmi deyil, milliləşmək və yeniləşmək prinsiplərini də rədd edən Qarabəylinin Parlamentdəki çxışlarından da hiss olunur ki, o, türkçülük və demokratiya
ideyalarını əsasən, qəbul etməmişdi. Onun fikrincə, demokratiyanın
mərkəzi sayılan Avropa həmişə islama qarşı olmuş və islam dövlətlərini məhv etmək niyyəti güdmüşdür. Bu baxımdan Avropanın gözqamaşdıran demokratiyası aldadıcıdır.260
Türkçülük məsələsinə gəlincə, Qarabəyli bu ideyanın tamamilə əleyhinə olmasa da, daha çox dini birliyi qəbul edir və islamı müsəlmanların birləşdirici amili kimi önə çəkirdi. Bu baxımdan uzun
259
260

Hüseynzadə Əli bəy. Seçilmiş əsərləri. Bakı, «Şərq-Qərb», 2007, s.185
Hüseynov Ş. Mətbu irsimizdən səhifələr. Bakı, «Çənlibel» NPM, 2007, s.58
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müddət Azərbaycan Cümhuriyyətinin milli hökumətinə qarşı müxalifətdə dayanan “İttihad” və onun lideri Qarabəyli yalnız son kabinetdə
təmsil olunmuşdu. Qarabəyli son kabinetdə təmsil olunmalarını isə
indiyə qədər öz dost və düşmənlərini yaxşı tanımamaları ilə izah etmişdi: “Bizim safdil olmağımıza, başqalarının haqqını əziz tutaraq,
onların haqqını haqqını təcavüz etməmək gözəl xasiyyətdir. Mən öylə bir yol ilə getməliyəm ki, başqalarına öylə haqq verməliyik ki, məni məhv eyləməsin”. 261
Ümumilikdə “İttihad” və onun lideri Qarabəylinin tutduğu siyasi-ideoloji yol çox ziddiyyətli olmuşdur. Bu baxımdan “İttihad”ın
və onun liderinin siyasi-ideoloji mövqeyi ilə bağlı M.Ə.Rəsulzadə
yazırdı ki, “İttihad” partiyası öz varlığını Rusiya münasibətləri içində
təsəvvür edirdi: “Düşüncəsi “İttihadi-islam” sisteminə bağlı idi.
Proqramı bu arada çox yol dəyişmişdir”.262
M.B.Məhəmmədzadə də yazır ki, 1917-ci ildə yaranan “İttihad” milliyyət, istiqlal, demokratiya anlayışlarına əks olaraq, müsəlmanların parçalanmaması üçün Rusiyanın bütövlüyünü müdafiə etmişdir. İttihadçılar ən yaxşı halda Rusiya daxilində yaşayan müsəlmanlara milli-mədəni muxtariyyət verilməsini tələb etmişlər.263 O yazırdı: “Onlar (“ittihadçılar”) üçün “Müsavat”ın müdafiə etdiyi milliyyət, türklük, demokratiya və cümhuriyyət prinsipləri yabançı, hətta
zərərli şeylər idi. Ta ilk gündən etibarən “Müsavat”ın dilə gətirdiyi
prinsiplərə müxalif olan bu firqələrin Azərbaycan bayrağına sədaqətləri müvəqqəti və keçici bir zaman üçün idi. İslami beynəlmiləl şüarlarla proletar-marksist doktrinlərin azərbaycançılıq, milliyyətçilik və
cümhuriyyətçilik prinsipləri ilə uzlaşmayacağı göz qabağındadır”.264
27 Aprel işğalından sonra həbs edilib Arxangelskdəki Solovki
həbs düşərgəsinə göndəriliən Qarabəyli Nərimanovun xahişindən
sonra Leninin müdaxiləsi nəticəsində 1923-cü ildə həbsdən azad
edilmiş, hətta Moskvaya köçərək bir müddət Rusiya Fövqaladə Komissarlığının xəstəxanasında həkim işləmişdir. 1933-cü ildən etibarən Səmərqənddə həkim işləyən Qarabəyli 1937-ci ildə pantürkist,
261
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panislamist kimi həbs edilərək, 10 il müddətinə Kolimaya sürgün
olunmuşdur. 1947-ci ildə Bakıya qayıdan, ancaq burada iş, qeydiyyat
problemləri ilə üzləşdikdən sonra yenidən Səmərqəndə üz tutan Qarabəyli 1953-cü ildə burada da vəfat etmişdir.
***
Almas İldırımın (1907-1952) dünyagörüşündə daha çox türkçülük və Azərbaycan türkçülüyü ideyaları ön planda olmuşdur. Sovet
Rusiyası məmurlarının göstərişi ilə 1920-ci illərin sonu, 1930-cu illərin əvvəllərində öncə Dağıstana, daha sonra Türkmənistana sürgün
edilən İldırım 1933-cü ildə Güney Azərbaycana, oradan da Türkiyəyə üz tutaraq ömrünün axrına qədər burada yaşamışdır.
A.İldırımın əsərlərində Azərbaycan türklərinin milli istiqlal
fəlsəfəsi və bu davaya olan inam müstəsna yer tutur. Bir müddət Dağıstanda yaşamağa məcbur edilən A.İldırım vətən sevgisini bu cür
ifadə edirdi: “Mən gələrkən o yurdun mövsümü son bahardı, Gülşəndə gül yerinə qızıl tikanlar vardı…”.265 Şübhəsiz, vətəndəki bu “qızıl
tikanlar” rus, erməni və başqa yadmillətli, ancaq hökmran işğalçı
bolşeviklər idi. Hər bir şeirində sətiraltı, bəzən də açıq şəkildə vətənini əsarət altında saxlayanlara qəzəbini bildirən şair, anasına ünvanladığı bir məktubunda yazır ki, məscidlərə gedib ondan ötrü Allah qarşısında ağlayıb-sızlayıb, yalvarmaqdan heç nə çıxmaz:
Mən anlamaq isətəməm nə məzhəb, nə yol, nə din,
Mənim yalnız ümidim Türk qəlbi, iradəsi,
Mənim yalnız tutduğum millətimin haqq səsi.
Mən yalnız iman etdim qollarımın zoruna,
Bu zor məni qurtarıb, çıxaracaq yarına.
Dağları titrədirkən qəlbimin daşan kini,
Eh, sən ki bilməzsən bu gənc qəlbimdəkini…266

Milli azadlığını əlindən aldığı üçün Sovet Rusiyasına duyduğu kinini gizlətməyən İldırıma, milli istiqlal olmadan “Yeni dünya”, yəni kommunizm lazım deyil idi. O, “Mənim türküm” şeirində yazırdı:
Qafqasın eşqi bütün zər dolu dünyaya dəyər,
Desələr yurdu unut, al “Yeni dünya”yı əgər,
Söylərəm, eşqimi ver, haqqımı ver, yurdumu ver,
Dinləsin qoy bütün aləm bu boğulmaz səsimi!. 267
265
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Vətəninə olan bu qutsal eşq sonda şairi sürgündən mühacirətə
üz tutmağa sövq etmişdir. O, Vətəndən nə qədər uzaqlaşırdısa da,
Azərbaycana olan sevgisi, eşqi birə on qat artır, yurdunun azadlığı
mücadiləsindən dönməz edirdi. A.İldırım mühacirətdə olarkən yazır:
“Ey Azəri Türk… Ey vətəndaşım… Sənin qarət olunmuş haqqından
doğan daşqınlığına tərcüman olayım deyə hayqırdım… Nə yazıq ki,
bu hayqırış sonunda qırıq-sökük çıxan hıçqırıqlarımdan ibarət boğuq
bir səs oldu… Ah… Bu səsdə belə səni, həm sənin eşqini, həsrətini,
qəribliyini azacıq da olsa yaşada bildimsə, nə mutlu bana!...”.268
Vətənin qurtuluşu üçün müqəddəs bir inqilabın gerçəkləşcəyinə ümid bəsləyən İldırım inanırdı ki, müqəddəs bir inqilabla Azərbaycan yenidən istiqlalına qovuşacaq. O, “Müqəddəs ixtilal” şeirində
yazırdı:
Bitsin əsir türklüyün, bitsin artıq çilləsi,
Nə zəncirli bir Qafqas, nə qan qusan bir Ural,
İxtilal istəyirəm, müqəddəs bir ixtilal. 269

İldırıma görə, XX əsrdə “hürr bir aləm”də, bir millətin azadlığının əlindən alınması kimi faciəli bir vəziyyət ola bilməz. “Hürr
bir aləmdə insan hürriyyətinə məlun bir qüvvət kimi zəngir vurana
lənət” deyən mütəfəkkirə görə, Tanrı ona keçmişdən bir anını versəydi, bir məşəl yaxaraq azad bir cəmiyyət qurardı:
Qazardım könüllərdə yalnız tək bir ideal:
“İnsanlara hürriyyət, millətlərə istiqlal!”.
Hardasan, ey xilaskar Bozqurdum, çıx yoluma,
Hardasan, ey Teymurun qüdrəti, gəl qoluma,
Şimşəklər kimi bir an mən çaxmaq istiyorum. 270

M.Ə.Rəsulzadənin “İnsanlara hürriyyət, millətələr istiqlal!”
devizini bir ideal kimi qəbul edən A.İldırım Azərbaycan türkçüsü olduğu qədər Türk birliyi tərəfdarı, turançı idi:
Azərbaycan dərd içində boğulmuş,
Sevənləri diyar-diyar qovulmuş,
Ağla, şair, ağla, yurdun dağılmış,
Nərdə qopuz, nərdə qırıq kaman hey?..
Nərdə böyük vətən, nərdə Turan hey?...271
268
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Deməli, İldırım milli istiqlala yanaşı, Türk birliyini unutmamış, Turanın müxtəlif hissələrə parçalanmasına qarşı çıxmışdır:
Türk elləri bir-birinə yadlanır,
Qazax, Qırğız, Türkmən, Özbək adlanır,
Azəri türk yanır, içdən odlanır,
Ana yurdun içdən halı duman hey…
Qoca Türkün düşdüyü dərd yaman hey...272

O, 1944-cü ildə Türkiyəyə sığınıb, sonra SSRİ-yə təslim edilən və rus əsgərləri tərəfindən öldürülən Azərbaycan türklərinə yazdığı şeirində bunu, ümumi türk birliyinə-türklüyə zərbə hesab etmişdi:
Bir suçmu düşmənə köks gərdigim?
Günahmı Türklügə könül verdigim?
Dümənin açdığı yaradan dərin,
Ana yurdda öz qardaşdan gördügüm.273

A.İldırımın dünyagörüşünün əsasında Azərbaycan türklərinin
milli azadlığı ilə Türk birliyi idealı özünü daha çox büruzə vermişdir.
***
Nağı Şeyxzamanlı (1883-1967) türkçülük, daha çox da milliməhəlli türkçülük ideyasını təbliğ etmişdi. Onun fikrincə, Azərbaycan türkləri Çarlıq və Sovet Rusiyasının işğaçılıq siyasəti ilə heç vaxt
razılaşmamış, ilk anlardan buna qarşı mübarizə aparmışdır. Ona görə, Çarlığın Quzey Azərbaycanı işğal etməsində Türk Xanlıqlarının
birləşə bilməməsi həlledici rol oynamışdır. O, yazırdı: “Azərbaycan
xanlıqları vaxtında öz aralarında birlik yaratmamışlar, bu səbəbdən
də rus imperializmi onları bir-bir işğal edə bilmişdir. Ancaq başlarına
gələn bu fəlakətdən sonra bu xanlıqların xalqları ilə birlikdə ruslara
qarşı amansız bir mücadiləyə girmişdilər. Dinləri, dilləri, adət və
ənənələri bir olan fəlakətzədələr tez anlaşdılar və birləşdilər və bir
varlıq olaraq ortaya çıxdılar”. 274 Ona görə, daima Rusiya işğalına
qarşı dayanan Azərbaycan türkləri 1905-ci il 1-ci Rusiya inqlabından
sonra bütün sahələrdə Milli İstiqlal uğrunda savaşa başlamışlar.
Şeyxzamanlı yazırdı: “Azərbaycan xalqının azəri türkləri olduğunu
ruslar qəbul etmirdilər. Xalqımıza israrla tatar, dilimizə tatar dili de272
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dilər. Etirazlar qarşısında tatar kəlməsini götürdülər, lakin yenə türkcəyi qəbul etmədilər, vətəndaş və yaxud yerli dili düzəliş etdilər”.275
Bütün bunların Milli İstiqlal davası içərisində gerçəkləşdiyini,
ancaq böyük qurbanlar hesabına başa gəldiyini yazan Şeyxzamanlı
qeyd edirdi ki, həmin dövrdə Milli Azərbaycan mücahidləri bir an olsun belə Azərbaycanın müstəqil olacağına inamlarını itirməmişlər.
Əksinə, bir gün Azərbaycanın müstəqil bir dövlət olacağına daima
inanmışlar. 276 Məhz bu inamla da 1917-ci ilin sonlarında Gəncədə
keçirilən Milli Komitənin yığıncağında N.Yusifbəyli təklif edib ki,
Azərbaycanın mərkəzi Bakını düşməndən təmizləmək üçün Türkiyəyə bir heyət göndərilməli və onlardan hərbi yardım istənməlidir.
Onun bü təklifi Milli Komitə tərəfindən qəbul edilir və N.Yusifbəyli
Türkiyəyə səlahiyyətli heyətin nümayəndəsi kimi Nağı Şeyzamanlını
göndərir.277
N.Şeyxzamanlı Türkiyəyə səfər edərəkən, 1918-ci ilin yanvarında Trabzonda keçirilən bir toplantıda Azərbaycan xalqını mənafeyini belə müdafiə etdiyini yazırdı: “Rusiyada bü gün anarxiya hökm
sürür. Hərbi və mülki təşkilatlar dağılmışdır, Rusiyanın heç bir tərəfi
mərkəzə bağlı deyildir. Sosialist cərəyanlar bir-birilə çarpışmaqdadır.
Rusiyada yaşayan qeyri-millətlər də mərkəzdən ayrılıb müstəqil dövlət qurmaq istəyindədirlər”.278 Onun iddiasına görə, Türkiyənin yardımı ilə Qafqazda ikinci bir Türk dövlətinin qurulmasını təklif edərkən Ö.Faiq Nemanzadə əvvəlcə buna qarşı çıxmış və Qafqazın Osmanlı tərəfindən işğal edilərək, öz ilhaqı altına almasını daha doğru
saymışdır. 279 Ancaq sonralar türk paşaları ilə söhbət edrkən Ömər
Faiq də bildirib ki, Azərbaycan xalqı türklüklərini həqiqətən dərk etmiş bir xalqdır və istiqlala layiqdir. 280
Şeyxzamanlı yazır ki, Türkiyə paşaları (Tələt paşa, Ənvər Paşa, Xəlil bəy və b.) ilə görüşdə demişdir: “Qafqaz ruslar tərəfindən
işğal olunarkən səkkiz xanlığın xalqı olan azərilər ki, dini bir, adətənənələri bir olan millətimiz Türk millətidir, rus idarəsinə qarşı gecə275
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li-gündüzlü hər fədəkarlığı gözə alaraq vuruşdular. Bu vuruşmaların
rus çarlığının devrilməsində böyük rolu olmuşdur. Qafqazda başsız
qalan rus ordusu qarma-qarışıq vəziyyətindədir. Xalqımızın silahlı
qüvvələrinin hücumuna, təzyiqinə dözə bilmədilər. Qısa bir vaxt ərzində silahlarını ataraq çəkildilər. Azərbaycanın hər tərəfində xalqı
idarə edə biləcək milli komitələr quruldu. Tezliklə anarxiyadan əsərəlamət qalmadı. Ancaq bu gün əlverişli olan vəziyyət sabah təhlükəlidir. İqtisadiyyatımız, cəmiyyətimiz, imanımız, mədəniyyətimiz hər
sahədə rus millətindən qat-qat üstün olduğu halda azəri türklərinin
gələcəyi qaranlıq görünür. Müstəqil yaşamağı əzm etmiş millətimizin
böyük bir nöqsanı vardır. Xalqımızın vaxtilə hərbi təlim və tərbiyədən məhrum olunması və rus çarı Birinci Pyotrun göstərişinə əsasən
İran və Türkiyənin rus himayəsi altına düşməyincə Qafqazdan əsgər
alınmaması əmr etməsi bu çatışmazlığı yaratmışdı. Azərbaycan xalqı
sizdən kömək gözləyir. Millətimiz müstəqil olmaq niyyətindədir. Siz
qardaş əlinizi bizə uzadın, bizə yardım edin. Müstəqil olaq. Siz bizi
çəkib öz tərəfinizə yıxmayın, ayaqda qalarıq”. 281 Paşalar Qafqazda
bir müsəlman dövləti yaranması fikrini müdafiə edərkən, Şeyxzamanlı deyib ki, dini baxımdan müsəlman olsalar da, Milli Türk hökuməti yaradılmasını istəyirlər. 282
İslamlıq məsələsinə gəlincə, Şeyxzamanlı yazırdı ki, Milli İstiqlal uğrunda mübarizə aparılan dövrdə Gəncədə dindarlar “Məhəmmədi” firqəsi yaradıblar. Bununla da Azərbaycanın dini kəsiminin bir
hissəsi Milli İstiqlala zidd yol tutmağa başlamışlar: “Əvvəlcə biz fikir vermədik, bizim partiyamız Türk “Ədəmi-Mərkəziyyət” firqəsi
bütün milli məsələlərimizi öz proqramında əks etmişdi və çox qüvvəli idi. Bütün ziyalılar, tacirlər, ağıllı adamlar hamısı firqə tərafında
idilər. Ancaq sonralar baxdıq ki, mollalar işimizə maneçilik edirlər,
əleyhimizə təbliğat aparırlar. Xalqa deyirlər ki, firqə lideri Nəsib bəy
bir kitab çxarmış, ətrafına gəncləri toplamış və iddia edir ki, QuraniKərimi atın. O, köhnəlibdi. “Yeni kitab” (firqə proqramı) daha müqəddəsdir. Bunun üçün biz böyük bir xalq yığıncağı keçirdik, onların
əleyhinə sübutlar gətirdik. Onların xalqın qarşısında məğlub etdik və
xalq tərəfindən bəyənilmiş belə bir qərar çıxartdıq: Mollalar, xocalar
281
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məscidlərdə oturaraq nikah bağlayacaqlar, cənazə mərasimləri keçirəcəklər, xalqın anlamaq istədiyi dini məsələləri izah edəcəklər və
qətiyyən dünyəvi işlərə qarışmayacaqlar. Dini işlərimizlə onlar, milli
işlərimizlə yalnız biz əlaqədar olacaq. Bu qərardan sonra da onlar bizim milli işlərimizə maneçilik etmədilər”. 283
Şeyxzamanlıya görə, hazırda müsəlman dünyasında birlik yox,
qüvvə yox və olmayacaq da. Onun fikrincə, dini birlik yaransa belə,
bunan bir şey çıxmayacaq: “Allahıma inandığım kimi inanıram ki,
Türkiyənin bir kəndində olan qeyrət, iman, vətənə bağlılıq müraciət
edəcəyimiz İslam dünyasında yoxdur. Bu boş işdir… Varlıq, qüvvə
yalnız milli imandadır”. 284 Deməli, Şeyxzamanlı açıq şəkildə Türk
birliyini dini birliklən, yəni “İslam birliyi”ndən üstün tutmuşdur.
Mühacirət dövründə də Azərbaycan Milli İdeyasını bəra etmək
uğrunda mübarizə apardıqlarını yazan Şeyzamanlıya görə, hər bir
Azərbaycan türkünün ürəyi iki müqəddəs varlıq ilə doludur: “Birisi
din duyğusu, digəri milli duyğu Azərilər bu iki müqədəds varlıqlarını
sevimli milli bayraqlarında da əks etmişdilər. Azərbaycan bayrağı
üçrənglidir: yaşıl rəng islamiyyəti təmsil edir. Qırmızı rəng və ay-ulduz müasirçiliyi təmsil edir. Üçüncü rəngi olan mavi isə soyunu təmsil edir. Hər bir azərinin fikri istiqlal duyğusu ildə doludur”.285 Ancaq
azərbaycanlılar özlərini digər türk toplumları kimi heç vaxt din təsiri
altına salmamışlar: “Ənənələrini dinləri qədər müqəddəs saymışlar.
Əsrlərcə çalışmanın sahəsində dinini, ənənələrini, adətlərini, məntiqini, insani duyğularını qanun şəklində ifadə edə bilən bir dövlət kimi
layiq olmuşdur”.286 O yazırdı ki, cəhalətpərəstlər dinə arxalanıb sünnilik, şiəlik deyə iki ayrı yola ayrıldıqları halda, Azərbaycan türkləri
bu bayrağı qəbul etməmişdir.
Şeyxzamanlı 1963-cü ildə qələmə aldığı “Dərdləşmə” məqaləsində Azərbaycan mühacirətinin problemlərinə toxunmuşdur. O yazırdı ki, bəzi mühacirlər Azərbaycan Milli İdeyası uğrunda aparılan
mübarizəni doğru qiymətləndirə bilmirlər. Belə ki, indiyə qədər Sovet Rusiyasına qarşı aparılan Milli Azadlıq Mübarizəsinin rolunu və
yerini aşağı endirirlər. Halbuki Azərbaycan mühacirləri Vətəndən ay283
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rı düşdükləri ilk günlərdən etibarən daima Azərbaycanın azadlığı uğrunda mübarizə aparmışlar. Doğrudur, ilk illərdə Azərbaycan mühacirləri arasında parakəndəlik olmuş və bir yerdə mübarizə aparmaqda
çətinlik çəkmişlər. Ancaq bu çox uzun sürməmiş, Cümhuriyyətin qurucusu, milli ideoloq M.Ə.Rəsulzadənin Sovet Rusiyasını gizli yollarla tərk edərək İstanbula gəlməsi ilə vəziyyət yaxşılığa doğru dəyişmişdir. O, yazırdı: “Azərbaycan istiqlal mübarizəsinin böyük lideri
Məhəmməd Əmin Rəsulzadənin İstanbula gəlişi yurddaşlarda böyük
bir sevinc yaratmışdır. İlk iş olaraq yurddaşlar “Milli Komitə” adı altında birləşərək Əmin bəyi rəhbər seçdilər. illərdən bəri özünü hiss
etdirən boşluq Milli Komitənin nəşr etdiyi “Yeni Qafqasiya” məcmuəsi və bunun ardınca çıxan digər mətbuat orqanları tərəfindən doldurulmuş oldu”. 287
Onun fikrincə, Rəsulzadənin yaratdığı milli birlik və bərabərlik hazırda da davam etməkdədir. Çünki Rəsulzadə Azərbaycanın bir
gün Milli İstiqlala qovuşacağı inamını həmin yazdığı məqalələrdə
onlara aşılaya bilmişdir: “Azərbaycan Milli Mübarizəsinin böyük lideri mərhum Məhəmməd Əmin Rəsulzadənin qurduğu bu nəşr sistemi günümüzə qədər davam etməkdədir”.288
***
Əbdülvahab Məmmədzadə-Yurdsevər (1898-1976) mühacirətə üz tutana qədər vətənində, Bakı Dövlət Universitetinin Fəlsəfə
fakültəsində “Mədəniyyət tarixi” və “Coğrafiya” fənlərindən dərs demişdir. Sovet məmurlarının göstərişi ilə bir müddət Şimali Qafqaz,
Özbəkistan və Türkmənistanda sürgün həyatı yaşayan Məmmədzadə
1930-cu illərdə Tehrana üz tutası olmuşdur. Alman, rus, ərəb, fars
dillərini mükəmməl bilən ziyalı, bir müddət Tehranda müəllim kimi
fəaliyyət göstərmiş, daha sonra Polşaya getmişdir. Varşavada Rəsulzadə və başqa mühacir aydınlarla birlikdə Azərbaycanın istiqlal savaşı uğrunda mübarizə aparan Məmmədzadə 1939-cu ildən Türkiyəyə
köçmüş və ömrünün axrına qədər burada yaşamışdır.
Məmmədzadənin irsində ictimai-siyasi məqalələri ilə yanaşı,
mədəniyyət və ədəbiyyat sahəsinə həsr etdiyi “Mirzə Fətəli Axundzadənin həyatı və əsərləri”, “Azərbaycan Dram Mədəniyyəti”,
287
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“Azərbaycan şairlərindən Vaqif və Vidadinin yaradıcılığı”, “Abbasqulu Ağa”, “XIX əsr Azərbaycanındakı modern və realist ədəbi cərəyanlar”, “Şah İsmayıl Xətai”, “Azərbaycan istiqlal savaşından səhnələr” və başqa əsərlərinin adlarını çəkə bilərik. Bu əsərlərində Yurdsevər klassik Azərbaycan Türk mütəfəkkirlərini bütün yönləri (mədəni, fəlsəfi, dini, ədəbi) ilə araşdırmış, onların dünyagörüşlərini və yaradıcılıqlarını geniş şəkildə tədqiqat obyektinə çevirmişdir.289
Yurdsevər kommunizmi “Azərbaycan mühitinə və ümumiyyətlə türk və islam dünyasına tamamilə yabançı və zərərli bir doktrina” adlandırmışdı. Yurdsevər yazırdı ki, C.Məmmədquluzadə “sinif,
partiya, zümrə və mədəniyyəti fərqi gözləmədən bütün vətən övladlarını birliyi və həmrəyliyi” tərəfdarı, “Azərbaycan ümumi-əfkarının
liberal-demokrat qüvvələrin düşüncələrinin “tərcüman”ı olmuşdur.
Ona görə Sabir isə idealist, islahatçı, türkçülüyə meyilli mili şair olmuşdur. O, yazırdı: “Sabir – insan vücudunun fani, fəqət insan ruhunun ölməz və əbədi olduğuna qanedir. Ona görə, insan bədəni ilə deyil, ruhu ilə yaşar. Bədən bir ovuc torpaqdan ibarətdir və nəhayət, yenə torpağa tərk ediləcəkdir. Halbuki ruh bu dünyadan daha yüksək və
daha məsud aləmlərdə yaşamağa və həm də bədii surətdə yaşamağa
qadirdir. Böyləcə, Sabir materializm (madiyyətçilik) fəlsəfəsindən
çox uzaqdır və tamamən idealistdir”. 290
Azərbaycanın yenidən azadlığa qovuşmasına şübhə etməyən
Yurdsevər yazırdı ki, milli istiqlalı qəsb edən Sovet rejiminin ömrü
uzun olmayacaqdır. O, buna əsas kimi Sovet istismarçılığını və bolşeviklərin saxta beynəlmilçiliyini göstərmişdir: “Sovetlər beynəlmiləlçilikdən bəhs etdikləri halda, tamamilə Rus hakimiyyət təmayüllərinə istinad edirlər. Bu təmayüllər xüsusilə Stalin dövründə bütün çılpaqlığı ilə ortaya çıxdı. Bu gün Sovet imperatorluğunun hüdud bölgələrində vaqe olan məhkum ölkələr, türklər də daxil olmaqla qeyrirus ünsürlərlə məskunlaşmışlar. Bunlardan heç birinin rusluqla milli
və tarixi bağlılıqları yoxdur”. 291
O yazırdı ki, SSRİ rəhbərliyi çarlıq müstəmləkə imperatorluğundan formalaşan bütün bu qeyri-rus ölkələri parça-parça edərək,
289
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çeşidli adlar altında müxtəlif bölgələrə qarışdırdıqan sonra, həm siyasi, iqtisadi və hərbi istismara tabe etməkdə, həm də milli varlıqlarını
məhvə məruz qoyaraq tamamilə ruslaşdırmaqdadır. Beləliklə, sözdə
müstəmləkəçiliyə müxalif olan Sovet hökuməti Çarlıq müstəmləkələrini haqlı göstərmək üçün bəzi doktrinalar uydurmuşdur. Yurdsevər
yazırdı: “Sovet istismarçıları məhkum millətlərin fikir, din, hərəkat
və təşəbbüs sərbəstliyini tanımadıqları kimi, ləhcə və əlifbalarını da
ruslaşdırmaqdan geri qalmamışlar. Rus məhkumu millətlərdən heç
biri öz mili tarix və ədəbiyyatlarını məktəblərində oxumayıblar və
milli qəhrəmanlarının adlarını bilməyiblər. Hətta türk qövmləri belə
türk olduqlarını söyləyə bilməzlər. Halbuki, Rus tarixi və ədəbiyyatı
məhkum millətlərin məktəblərində bütün təfsilatı ilə məcburən oxudulmaqdadır. “Beynəlmiləlçi” Sovet məntiqinə görə, rus xalqı və
məhkum millətlər Birinci Pyotr, Suvorov, Kutuzov, və Aleksandr
Nevski kimi rus tarixi simalarını milli qəhrəman olaraq anmalı və
təqdir etməlidirlər. Bunun əksinə olaraq, Şimali Qafqazlılar Şeyx Şamillərini, azərbaycanlılar Cavad xanlarını, türküstanlılar Əmir Teymurlarını və digər milli qəhrəmanlarını dilə belə gətirə bilməzlər.
Buna qarşı hərəkət edənlər partiyadan, işdən atılmaqda və ağır cəzalarla üzləşməkdədirlər”. 292
Yurdsevər daha sonra yazırdı ki, Sovet rejiminin əsarəti altında olan ölkələrdə milli tarix və ədəbiyyata dair bütün əsərlər kitabxanalardan yığışdırıldığı kimi, bu cür əsərlər evlərdə ələ keçirildiyi
vaxtda bir günah dəlili olaraq ev sahibi əleyhinə qoyulmuşdur: “Sovet rejimi din və vicdan azadlığı tanımadığı üçün came və məscidlərin yüzdə doxsanını dağıtmış, dini etiqadların açıq bildirən partiyalı
və partiyasızları şiddətlə təqib etmişdir. Bütün bunların fövqündə sovet idarəsi məhkum ölkələrin ətrafında qalın bir dəmir pərdə çəkərək
azad dünya ilə və öz yaxın irqdaşları ilə hər cür milli, dini, ədəbi,
mədəni, siyasi və iqtisadi bağlarını kəsmişdir”.293
Ümumiyyətlə, Yurdsevər yaradıcılığında bir tərəfdən SSRİnin iç üzünü açıb göstərməyə çalışmış, digər tərəfdən isə Azərbaycan
milli ideyasına uyğun olaraq milli mədəniyyəti təbliğ etmişdir.
***
292
293
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Azərbaycan Milli Mərkəzinin və Azərbaycan Kültür Dərnəyinin fəal üzvlərindən olan Məhəmməd Kəngərli (1914-2006) bir çox
məqalələrində SSRİ rejiminin mahiyyətini açmağa çalışmışdır. O,
“Xaincəsinə boğulan bir səs” məqaləsində yazırdı ki, Azərbaycan
türkləri tarix boyunca hürr və müstəqil yaşamağa alışmış bir millətdir. Onun milli varlığının ana prinsipi isə hər zaman milli azlıq təşkil
edənlərə deyil, bilavasitə onların haqq və hüququnu çeynəməyə yönələn yırtıcı ruhlu müstəmləkəçilərə qarşı yönəlmişdir. Kəngərli hesab edirdi ki, 1920-ci ilin 27 aprelində Azərbaycan türklərinin Hürriyyət, İstiqlal və Milli hakimiyyət səsi xaincəsinə boğulmuşdu. Bu
baxımdan həmin gün Kəngərli üçün qara bir günü idi: “Vətən, Millət,
Milli hegemonluq eşqi, arzusu, qayəsi və həyacanı ilə ritmik olaraq
çırpınan və zəfərinin bəxtiyarlığı içərisində özünü məsud hiss edən
gənc bir qəlbə, qana bulaşmış xain əllərlə zəhərli bir düşmən xəncərinin birdən-birə xaincəsinə saplandığı bir gün… 1918-ci ilin uğurlu
bir may günündə, şimal basqınlarına qarşı bir əsr davam edən Milli
Bağımsızlıq mücadilələrinin sonunda yüz minlərlə vətən fədaisi qəhrəmanların qanları ilə hər qarış torpağı sulanmış olan bu ölkəyə, qan
haqqı olaraq tanınan səadət günəşinin, iki il sonra, yenə şimaldan gələrək aydınlıq səmalarını qaplayan qara buludların kölgəsində cəbrən
solmağa məcbur edən qara bir gün”.294
Ona görə, 27 aprel günü mədəniyyət ocaqları söndürülmüş,
Azərbaycan Türkü istiqlaldan məhrum edilmişdir. Ancaq harada, nə
durumda olursa-olsun hər bir aydın milliyyətçi, istiqlalçı inanır ki,
Azərbaycan türkünün qəlbini kin-küdrətlə dolduran, mədəni insanlıq
anlayışına görə, qara bir ləkədən başqa bir şey olmayan bu günün sonu gələcəkdir. Elə bir gün gələcək ki, azərbaycanlılar Azərbaycan
Cümhuriyyətinin şəhidlərini və qaziləri dərin sayğı və hörmətlə, Sovet Rusiyası müstəmləkəçilərini isə nifrətlə yad edəcəkdir. Çünki 27
apreldə bolşeviklər öz torpaqlarında hürriyyət və barış içində yaşmaq
istəyən bir millətə qəsd etmişdir. Kəngərli yazırdı: “Azəri türklərinin
bütün təbii zənginliklərinə, şəxsi mülklərinə milli sərvətlərinə, kültür,
sənət, tarix və ədəbiyyatına yabançı bir elin qonduğu, tarixi milli abidələrin, mədrəsələrin, camelərin və dini ziyarətgahların yıxıldığı,
294
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türkcə tədrisatın ruscaya çevrildiyi, Türk böyükləri, şairləri yerinə
rusların öyrədildiyi, Azəri münəvvərlərinin çeşidli bəhanələrlə topdan Sibir əsir düşərgələrinə sürüldüyü və kəndlilərin dövlət hesabına
səhərdən axşama qədər qədər çalışmaya məcbur edildiyi milli, dini
ənənələrin, örf və gələnəklərin ruslaşdırıldığı bir gün”. 295
Mühacir aydınımıza görə, nə öz torpağımız, nə də bu torpağın
yetişdirmiş olduğu Milli Azərbaycan gəncliyi Azərbaycan Milli İstiqlalı uğrunda mübarizə aparmış mücahidləri bir anda özlərindən ayrı görməyəcəkdir. Onların əziz ruhlarını istiqlal eşqi ilə dolu isti və
səmimi bağırlarına basacaq, Azərbaycan Türk Milliyyətçiliyinin bir
həqiqi örnəyi olaraq abidələşmiş Milli İstiqlal mücadiləsinin təməl
daşı kimi daima mənəvi hüzurlarında əyiləcək və beləcə, şan-şərəflə
dolu xatirələrini yaşadacaqdır. Kəngərli böyük üzaqgörənliklə qeyd
edirdi ki, ikinci 28 May günü gerçəkləşcəkdir: “Əlbəttə, o zaman, o
gözəl gündə bu əziz və müqəddəs qurbanlarımızın, hürriyyət meydanlarının şərəfli mövqelərinə dikiləcək abidələri, İstiqlal günəşinin
parlaq şüuaları ilə aydınlanacaq, istisi ilə isinəcəkdir. Sarsılmaz bir
iman, dərin bir güvənlə gözləməkdə olduğumuz Milli İstiqlal ülküsünün çox yaxın bir gələcəkdə gerçəkləşməsi ilə qara torpaqların altında əbədi istirahətgahlarında yatan İstiqlal şəhidlərinin mübarək cəsədləri, bu mənəvi milli varlıq məfhumunun işığı altında ruhən, gənc
nəsil isə bu xoşbəxt günü mənən və maddətən yaşayacaqdır; biri ruhani, digəri isə maddi aləmdə dadmış olacaqdır”.296
Kəngərliyə görə, bu günün gənc nəslinə düşən tək, fəqət çox
məsuliyyətli ideal Milli bir vəzifə vardır. Bu, Milli vəzifə ondan ibarətdir ki, hər bir gənc Azərbaycan Milli İstiqlal ideyasına bütün varlığı ilə sarılmalıdır: “Davanı mənimsəmək, ondan uzaqda qalmamaq,
təklif və dəvət gözləməmək, ona ciddiyyət və səmimiyyətlə bağlanmaq, heç bir maddi mənfəət gözləmədən mücadiləyə qatılmaq, onun
ana prinsiplərinə sadiq qalmaq – qeydsiz-şərtsiz Milli İstiqlal hədəfini güdmək, bu ülvi, milli qayəni ziyanlı mahiyyətdə olan pozğun fəaliyyətlərə qarşı əli silahlı növbə gözləyən bir əsgər kimi durmaq deməkdir”. 297 Kəngərliyə görə, Azərbaycanın rus-bolşevik istilasına
cəbrən girdiyi gündən bəri həyatın ən təhlükəli və acı günlərini əzab295
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larla yaşamış, hələ də yaşamaqda olan Azərbaycan Türk gəncliyi bu
qorxunc hadislərdən ibrət alaraq Milli hədəflərini, bütün enerjilərini
doğru istiqamdə inkişaf etdirməlidirlər. Belə ki, bütün Azərbaycan
türkləri “İstiqlal, Hürriyyət və Milli Hegemonluq” şuarı altında birləşərək mənəviyyatının sapsağlam, Milli Davada səbatlı olduğunu bir
kərə dünya ictimaiyyətinə çatdırmalıdır.
***
Tanınmış mühacir ziyalı Çingiz Göygöl Vətəninin müstəqilliyi, mədəniyyət tarixi ilə bağlı çoxsaylı məqalələr yazmışdır. O,
“Mühşafizəsi lazım gələn milli ruh” məqaləsində yazırdı ki, 20-ci əsrin ən bədbəxt insanları kommunist rejimi və diktaturası altında yaşayanlardır: “Bolşevik kommunist tələsinə düşən bu zavalılar, bir ovuc
kommunist aristokratiyasının rifahı və səadəti və yenə bu güruhun
hiylə və əməlləri üçün çalışmaqda və yüzdə-yüz istimar edilməkdədir. Dəmir Pərdə içərisində haqq və hüquqdan məhrum, atılmış bir
əşya kimi qalmaqda, hər cür hürriyyətlər əllərindən alınmış, makinadan durmadan, dinlənmədən, yarı ac və yarı çılpaq Sovet imperialzminin çarxını çevirməkdədirlər. Bu zülm və işgəncəyə qarşı insan
oğlunun, hər fürstədə mücadilə və mübarizəsi, qətliamların, yeraltı
ölüm düşərgələrilə və Sibirə sürgünlərlə ört-basdır edilməkdədir. Fəqət bütün bu tədbir və məhvetmə siyasətləri, kommunist rejiminin
heç bir surətlə qəbul edilməycəyini və Dəmir Pərdə içərisindəki insanların hürriyyətləri üçün mücadilə və mübarizədən kənarda qalmayacaqlarını göstərməkdədir”.298
Onun fikrincə, bü mücadilə və mübarizə müsəlmanlar, o cümlədən türklər arasında daha çox gözə çarpmaqdadır. Çünki türklərin
təbii yeraltı və yerüstü sərvətləri Rus şovinizmi tərəfindən istismar
olunur. Üstəlik Azərbaycan təbii qaza və neftə malik olduğu halda,
onun insanları bundan əziyyət çəkirlər. Göygöl yazırdı ki, bütün bunlar isə Azərbaycan türklərində ciddi etirazlar doğurmaqdadır: “Bir
cümlə ilə Rusdan qeyri millətlərin torpaq və sərvətlərinin tənzimilə
bütün istehsal kommunistlərin əmrindədir. Bu torpaq və sərvətlərin
298
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sahibləri isə kommunist köləsi olaraq, onun xidmət və əmrində haqq
və hüquqdan məhrum istismar edilməkdədir. Bu əhval və şərait altında kosmopolit və internasional bir platforma içərisində qeyri rusların
mənlik və varlıqlarının, ənənə və adətlərinin Rus Kommunist qaynar
qazanında əriməsi üçün böyük qeyrət sərf edildiyi də inkar edilməz
bir həqiqətdir. Türk və Müsəlman xalqlar üzərində bu təzyiq və qeyrət son həddini bulmaqdadır”.299
Göygöl yazırdı ki, Sovet ideoloqları Azərbaycan türklərinin tarixini, mədəniyyətini, soykökünü və dilini saxtalaşdırmaq üçün bütün
vasitələrə əl atır: “Azərbaycanlıların Türk olmayıb Alban nəslindən
olduğu saxta tezisini isbat etmək üçün Sovet tarixçilərincə coşqun
fəaliyyət göstərilməkdədir. Türk dili və fonetikasına heç bir şəkildə
uymayan Rus hərflərinin qəbulu ilə kifayətlənməyən kommunistlər
bütün elmi və ədəbi olan kəlmələrin də ruscada olanların eyni olması
məcburiyyətini qoymuşlar. Bu məmləkətlərdə olan ərəbcə, farsca,
türkcə dəyişikliklərin ruscada olanların dəyişdirilməsi məcburən təmin edilməkdədir. Bütün bunlara riayətsizlik kommunist əleyhdarlığı
və siyasi günah sayılmaqdadır. Bütün bu tədbirlərdə tək qayə, Rus
Kommunist diktaturası altında yaşayanların Kosmopolit Rus Kommunist qaynar qazan içərisində mənlik və varlıqlarını itirərək, fərdlərin bir Rus köləsi halına gəlmələrini saxlamaqdır”.300
Ona görə, Rus kosmopolitizmi uğrunda atılan ciddi tədbirlər
əhəmiyyətsiz sayılmayacaq dərəcədə təsirlərini göstərməkdədir və
ona qarşı mübarizə aparmaq əsas məsələlərdən birinə çevrilmişdir.
Göygöl yazırdı ki, Sovet diktaturasının müstəmləkəsinə çevrilmiş
millətlərin üzərində həssaslıqla durmalı olduğu əsas məsələ də Rus
kosmopolitizminin təsirinin nəticəsiz qalmasını saxlamaqdır. Ona
görə də, kommunistlərin iqtisadi, ictimai, kültürəl və başqa sahələrdə basqı, məhvetmə siyasətlərinə qarşı istilada olanlar ciddi və daimi
şəkildə müqavimət göstərməlidirlər. O, yazırdı: “Əlbəttə bu amili
əsaslandıran ruhun Milli Ruh olduğuna kimsə tərəddüd etməz. Bolşe299
300
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vik kommunistlərin üzərində həssaslıqla durduqları məhvedilməsi və
tənəzzülə uğradılması üçün ən çox məşğul olduqları yenə Milli Ruhdur. Bu ruh, insanlara hürriyyət, millətlərə gələcək təmin edən ən
mühüm ünsürdür. Bolşevik kommunistlərcə təqibə uğrayan insanlarda milli ruh və ən üstün vəsf olunandır. Milli ruhun insanlar içərsindən silinərək onun yerinə Kosmopolit Marksizm və Leninizm öndərləri yetişdirmək istənilməkdədir ki, bu öndərlərin insanlar arasında
qardaşlıqda başqa sinfi ayrılıqları və mənfəət toxumları salmaq qayəsini güddüyünü, indiyə qədərki hadisələr bizə açıqlamaqdadır”. 301
Ona görə, insan oğlu həyatının bütün səhifələrində hakim olan
ünsürün yalnız iqtisadi sahənin olmadığını artıq özü birbaşa görməkdədir. Belə ki, iqtisadi durumundan asılı olmyaraq insan oğlu daima
irəliyə, daha mürəkkəb həyata qovuşmaq üçün çalışsa da, ancaq bunu
sinfi mücadiləsinin təmin edə bilməyəcəyini təcrübələri ilə anlamışdır. Bu mənada, marksizm-leninizm fəlsəfəsinin də özünü doğrultmadığna inanan Göygöl yazırdı: “Marksizm və Leninizm fəlsəfəsinin
məcazi şəkli olan dialektik fəlsəfənin qeyri qəbulu tətbiq olduğu,
kommunistlərin dəyişən iqtisadi problemləri və hər gün bir az daha
bu fəlsəfədən uzaqlaşmaları ilə təyin edilməkdədir. Kommunist ziqzaqının cızdığı yolun millətlərə və insanlığa rifah əvəzinə göləlik gətirdiyi də bu gün qırx illik təcrübə ilə çözülməkdədir. Bu gün millətlər üçün rifah və səadətin, milli varlıqların mövcudiyyəti ilə qəbul olduğu, əsrimizin əldə etdiyi bir nəticədir. Millətlər müştərək bir çox
bağlarla biri-birilərinə bağlıdırlar. Fəqət bu bağlar ancaq millətlərin
müştərək mənfəətlərinin tənzimi ilə yaxşı bir səhifə ərz edir. Əlbəttə
millətlərin ortaq mənfəətlərinin tənzimi və nəticə etibarilə insanlığın
rifah və səadətinin təmini üçün, millətlərin üstünlük iddialarını tərk
edərək kin və qeyzdən uzaq bir zehniyyətlə aralarında iş birliyi qurmaları lazım gəlməkdədir. Bunun üçün də əxlaq və ruh sağlamlığının
hər şeyin fövqündə millətlərdə təsis etməsi gərəkdir. Eqoizm, şovinizm və rasizmdən uzaq olaraq millətlərdə yerləşməsi lazım gələn bu
üstün vəsfin yaranması və inkişafı üçün tək ünsürün də milli ruh ol301

Yenə orada, s.178-179

138

Azərbaycan Türk fəlsəfi və ictimai fikir tarixi (XIX-XX əsrlər). II hissə

ması fikri, bu gün dünənə nəzərən daha yaxşı özünü göstərməkdədir”.302
Göygöl hesab edirdi ki, millətlərin bir qazanda qaynadılaraq,
insanlar arasında sinfi mücadiləsi fikri köpüklənərək və təkbaşına iqtisadi ümdələrə istiqbal bağlanaraq artıq insanlığa rifah təmin edilməyəcəyi həqiqət olaraq görünməkdədir. Bütün bunların əvəzində
isə, milli ruhun və üstün əxlaqın insanları rifah və səadətlə təmin etməsi ideyası azad dünyaca qəbul edilməkdədir. O, yazırdı: “Bolşevik
Kommunist istilası altındakı millətlərdə Milli Ruhun korladılmadığı
da bizə göstərməkdədir ki, milli ruh insanlara istiqbal termini üçün
mütəmadi bir çırpınma halındadır. Bu gün istila alıtndan qaçaraq xaricə mühacirət edənlərin, milli ruhun təzahürü halında, bütün həyat
qayğısına rəğmən, kommunizm fikir və ideolojisi ilə mücadilə etdiklərini görməkdəyik. Macarıstanda axıdılan son qanlar da yenə Milli
Ruhun şahlanan bir həyacanınından başqa şey deyildi. Bütün təfərrüatı ilə görməkdəyik ki, bu gün qurtuluş üçün üzərində həssaslıqla
durulması lazım gələn ünsürün milli ruh olduğu bütün çılpaqlığı ilə
çözülməkdədir. Milli ruhun tənəzzülü və ortadan itməsi yalnız millətlərə deyil, ümumən insanlığa köləlik, hürriyyətsizlik, haqq və hüquqdan məhrumiyyət gətirir. Bu etibarla millətlərdə mövcud milli
ruhun mühafizəsi insanlığın üzərində ciddiyyətlə durması lazım gələn bir məsələdir. Milli ruhun mövcudiyyəti ilə “Millətlərə istiqlal,
insanlığa hürriyyət!” təmin edilə bilir. Milli ruhun mühafizəsi üçün
bütün millətlərin müştərək qüvvə sərf etmələri zərurəti, bu gün dünəndən daha çox ehtiyac halındadır. Kommunistlər bu ruhun məhvi
üçün hər gün bir az daha hiylə və aldatma yolları kəşf edərək insanlığı köləliyə sürükləməkdədir”. 303
***
Azərbaycan Türk mütəfəkkiri Süleyman Təkinər (1917-2006)
ömrünün böyük bir hissəsini Almaniya və Türkiyədə yaşamağa məcbur olmuşdur. Təkinərin yaradıcılığında Sovet kommunizminin əsil
302
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mahiyyətinin açılması və Azərbaycan Milli İstiqlal ideyası, eyni zamanda milli mədəniyyət və milli tarix sahələri önəmli yer tutmuşdur.
O, “Tarix boyunca kommunistvari fikir və hərəkatlar” məqaləsində
yazırdı ki, kommunizm ideyası birdən-birə meydana çıxmamış, müəyyən bir təkamül mərhələsi keçmişdir. Onun fikrincə, kommunizmin yaranmasında əsas rol Karl Marks və Fridrix Engelsə məxsus olsa da, o, özünün daha yüksək mərhələsini Rusiyada tapmışdır. Ancaq
Marks və Engelsin düşündüyü kommunizmlə V.Leninin və İ.V.Stalinin uyğuladığı kommunizm xeyli dərəcədə fərqli olmuşdur. Təkinər
yazırdı: “Fərdlərini bir robot halına gətirməklə qəddar bir diktatorluq
quran Rus kommunistləri, bu gün Rusiyada artıq sosializmin gerçəkləşmiş olduğunu iddia edirlər. Əcəba, bugünkü Sovetlər Birliyi deyilən fərdlər və millətlər həbsxanasında sosializmin gerçəkləmiş olduğunu iddia etmək mümkündürmü? Ən bəsit ticarət əlaqələri də daxil
olmaqla ümumi iqtisadi həyatı mütləq nəzarət altında saxlamasına
rəğmən, fərdlərinin ən zəruri ehtiyaclarının daha müntəzəm surətdə
qarşılanmasında heç bir məsuliyyət görmədən sonsuz iqtisadi sıxıntılar, başqa sözlə, tam bir səfalətlə sabit olan bir rejimdə sosializmin
gerçəkləşmiş olduğundan necə bəhs edilə bilər? Bütün xüsusiyyətlərlə bir dövlət kapitalizmini xatırladan, kəndlisindən ziyalısına qədər
bütün xalq təbəqələrinin iş həyatları boyu məcburi xidmətə tabe edildiyi, fəqət çox ucuz qiyməti olan bu bol müstəhsil qüvvətə rəğmən
daimi bir səfalətin də bir an belə əskik olmadığı bir cəmiyyətə, insan
əməyi istismarının nümunəsi demək olan sosializmin gerçəkləşmiş
olduğu necə iddia edilə bilər”.304
Təkinər yazırdı ki, bugünkü Sovetlər Birliyi bir zamanlar Lui
Blankın yazdığı kimi əsasən bir ictimai emalatxana halına gəlmişdir.
Fəqət bir fərqlə ki, burada işçi haqqını tələb etməyə cəsarət edə bilmədiyi bir müdir üçün qarnını doydurmadan eləcə çalışmaqla və əmsalına sığmaz bir şəkildə də istismar edilməkdədir. Onun fikrincə,
bütün bu ağır çalışma şərtləri ilə birlikdə sovet işçisi siyasi hürriyyət304

Təkinər Süleyman. Tarix boyunca kommunistvari fikir və hərəkatlar// Ankara, «Birləşik
Qafqasiya» məcmuəsi, 1963, №6 (23)
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lər bir tərəfə, üstəlik çalışma hüriyyəti kimi ən ibtidai insan haqlarından da məhrum buraxılmışdır: “Məsələn, heç bir sovet işçisi ümumiyyətlə, sovet fərdi çalışdığı müəssisədən ayrılmaq haqqına sahib
deyildir. Bu kimi hallarda müəssisə müdirliyinin, yəni hökumətin razılığının alınması şərtdir. Bunun xarcində işindən ayrılanlar cəzaya
məhkumdurlar”. 305
Ona görə, Sovetlər Birliyindəki ictimai ədalətsizlik və sosial
bərabərsizlik dünyanın heç bir mədəni məmləkətində yoxdur. Çünki
Staxnovçuluq, Krivonosovçuluq, Vineqradovçuluq və sair buna bənzər adlar altında xalqın bütün təbəqələri arasında hasilə gətirilən aristokrat təbəqələrinin sahib olduqları geniş imtiyazlara dünyanın heç
bir tərəfində rast gəlinmir. Yalnız bu Sovet aristokratiyası tərəfindən
dəstəklənən kiçik tiranlar qrupu bu böyük məmləkətin idarəsini geniş
xalq kütlələrinin arzuları xilafına olaraq, yalnız zülm sayəsində əllərində tuta bilərlər. Təkinər yazırdı: “Digər tərəfdən “Rus imperializminin qorxunc bir silahı” halına gəlməklə artıq bir ideologiya olmaqdan çoxdan çıxmış olan kommunizm bu gün marksist internasionalizmindən artıq Rus şovinizmini təmsil etməkdədir. Fəqət, insan cəmiyyətinin təbii əsaslarını yıxmaqla təbiət qanunlarına qarşı çıxan
kommunizmin “İnsanlara hürriyyət, millətlərə istiqlal” parolunu mənimsəyərək, insanlıq mədəniyyətini də yaşatmağa əzm etmiş olan
Hürr Millətlərin bu dərin iman və sarsılmaz iradələri qarşısında tezgec yıxılacağından əsla şübhə edilməməlidir”. 306
***
Mühacirətdəki Azərbaycan Milli Birlik Məclisinin rəhbəri Əbdürrəhman Fətəlibəyli-Düdənginski (1908-1954) 1940-1960-cı illərdə bolşevizmə qarşı bir tərəfdən ictimai-siyasi fəaliyyətlə məşğul
olmuş, digər tərəfdən isə ideoloji-fəlsəfi savaş aparmışdı. 2-ci Dünya
Müharibəsi illərində yaranmış Azərbaycan Milli Birlik Məclisinin
rəhbəri vəzifəsinə seçilən Düdənginski, Almaniyanın SSRİ üzərində
qələbə əldə edəcəyi təqdirdə Azərbaycanın müstəqillik qazanacağına
305
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inanmışdı. O sonralar yazırdı ki, “Milli Birliy”in yaranmasına başlıca
səbəb Azərbaycan Sovet Rusiyası tərəfindən işğal olduqdan sonra ən
çox təcavuzə uğraması, yəni milli mənsubiyyəti, milli dili və tarixi
tamamilə saxtalaşdırılmış yeganə millət olması olmuşdur: “Tarixin
bəzi saxtakarlarının bu cür “səylərinə” görə Azəri türkləri Qafqazda
yad xalq kimi hesab olunurdular və buna görə də, bütün xalqlar öz
əsil adları ilə tanınanda bizə əmr olundu ki, “azərbaycanlı” adlanaq.
Bütün xalqlar öz rəmzlərindən istifadə edə bildiyi halda, bizə əmr
olunmuşdu ki, türk rəmzi olan ulduz və ayparanı ləğv edək. Heç kimin ixtiyarı yox idi ki, “türk” və “müstəqillik” sözündən istifadə etsin”.307 Bu baxımdan Almaniyanın yardımı ilə Azərbaycanı yenidən
azad etmək üçün əvvəlcə Azərbaycan Qərargahı, daha sonra Azərbaycan Milli Birlik Məclisini yaratdıqlarını deyən Düdənginski yazır: “Qərargah öz işi ilə yanaşı, ilk siyasi tələblərini bildirdi:
1) Azərbaycan rəmzlərinin bərpası (burada Almaniyanın digər dövlətin rəmzini dəyişdirmək hüququ nəzərdə tutulurdu),
2) Milli adın bərpası (nəzərdə tutulurdu ki, “azərbaycanlı
milləti” yoxdur “Azəri türkü” var. Və alman hakimiyyəti bizi “azərbaycanlı” adlandırmağa məcbur etməklə Stalinin siyasətini davam etdirir)”.308
O, yazırdı ki, əsas məqsədlərindən biri azərbaycanlıları yenidən türkə çevirmək və rəmzlərini bərpa etmək idi. Bunun üçün Azərbaycanın milli maraqları müəyyənləşdirilməli və milli iradəsi nümayiş etdirilməli idi: “Bütün bunlar Azərbaycanın təşkilat və hissələrinin nümayəndələrinin iştirakı ilə qurultayın çağırılmasına gətirib çıxartdı ki, birləşək və dünyaya eşitdirək ki, biz Azəri türkləri vətənimizin müstəqilliyi uğrunda mübarizə aparırıq və öz qanımızla bir
ağanın digəri ilə əvəz olunmasına imkan vermək fikrində deyilik”. 309
1943-cü il noyabrında “Milli Birliy”in təşəbbüsü ilə Milli
Azərbaycan Qurultayı keçirilmiş və həmin qurultayda Düdənginski
307
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məruzə ilə çıxış etmişdir: “Biz çar valilərinə, bolşevik əsarətinə dözmədiyimz kimi, hər hansı bir millətin hakimiyyətinə də dözməyəcəyik. Azərbaycanı azərbaycanlılar idarə etmiş və yenə onlar idarə edəcəkdir”. 310
Düdənginski, məruzəsində daha sonra qeyd etmişdir ki, “Milli
Birliy”in əsas məqsədi bolşevizmin məhv edilməsi və Azərbaycanın
müstəqilliyidir. Azərbaycan müstəqillik əldə etdikdən sonra milli
mədəniyyət və milli dil-türk dili bərpa olunacaq, Milli Akademiya
yarıdılacaq və sinfi mübarizəyə son veriləcəkdir: “Yeni Azərbaycanda daxili münaqişələrə, sinfi müharibələrə yer ola bilməz. Biz yol verə bilmərik ki, Yeni Azərbaycanda köhnə hadisələrin hesabı aparılsın. Biz xalqımızın gücünü bu cür dağıdıcı işə sərf edə bilmərik. Xalqın bütün enerjisi yaradıcı, mədəni işə istiqamətləndiriləcək. Tam
sərbəstlik yaratmaq və işləmək imkanı bolşeviklərin dövründə kim
olmasına baxmayaraq, hər bir azərbaycanlıya veriləcək. Yeni Azərbaycanda bir-birilə mücadilə aparan siniflər ola bilməz. Vahid zəhmətkeş Azərbaycan xalqı olacaq. Biz Azərbaycanda yaşayan digər
millətlərin zəhmətkeşlərinə qonaqpərvər münasibət bəsləyəcək, təki
onlarda bizimlə çalışmaq həvəsi olsun”. 311
Dünyaya milli mənsubiyyətlərini “azəri türkü” kimi qələmə
verən “Milli Birliy”in rəhbərləri başda Düdənginski olmaqla Almaniyadan Azərbaycanın müstəqilliyini tanıması tələbi ilə də çıxış etmişlər. O yazır: “Biz Azəri türkləri Alimaniyanı və alman xalqını tanıyırdıq və tanıyırıq. Bizim üçün onun dövlət idarəçilik formasının heç
bir əhəmiyyəti yoxdur, bu alman xalqının daxili məsələsidir. Bu zaman Milli sosialist hakimiyyəti alman xalqını təmsil edirdi və hətta
Milli sosialist nəzəriyyənin yaradıcısı filosof Reyxkansler A.Rozenberq bizi qəbul etdi. Müstəqilliyimizin imperiyanın dağılmasından 12 ay əvvəl qəbul olunması böyük əhəmiyyət daşımır. Əsas odur ki,
bu Azərbaycan xalqının öz oğullarının qanı və fəaliyyəti hesabına əldə etdiyi dəyərli nailiyyətdir. Əgər Milli Sosialist Almaniyası Azər310
311

Yenə orada, s.74
Yenə orada, s.75

143

Faiq Ələkbərli

baycanın müstəqilliyini tanıdısa, heç bir şübhə yoxdur ki, demokratik
dövlətlər bəşəriyyətə bolşevizmə qarşı mübarizə ilə xidmət etmiş
Azərbaycanı heç bir tərəddüsüz qəbul edəcəklər”. 312 Dudənginski
Milli Birliyin varlığını Azərbaycan milli idyeasının varlığı kimi qəbul edirdi: “Bizim üçün Milli Birlik hər şeydən üstündür, xüsusilə
də: partiya, qrup, sinif, qohum, qəbilə maraqlarından. Çünki Milli
Birlik müstəqillikdir. Bizim heç birimiz ayrı-ayrılıqda və yaxud partiya və qrup şəklində həmin şəraitdə heç nə edə bilməzdik, bütün gücümüzü birləşdirərək Vətənimizin bayrağını yüksəklərə qaldırdıq”.
313

O, Azərbaycanın milli varlıq ideyasını belə ifadə edirdi: “İndiki görünməmiş müharibədə biz öz sevimli Azərbaycanımızın azadlığı və xalqımızın ölüm fəlakətindən xilas edilməsi uğrunda mübarizə
edirik. Arzumuz türk kültürümüzü, adət və ənənlərimizi mühafizə
edə bilmək, türk qanımızı saxlamaqdan ibarətdir”. 314 Hətta, o, bu
məqsədlə rəhbərlik etdiyi təşkilatın adından soydaşlarının türk qızları
ilə deyil, əcnəbilərlə ailə qurulmasını qadağan etmişdir: “Türk qanı
təmizliyini mühafizə etmək hər bir azəri türkünün müqəddəs borcudur”. 315
Müharibədən sonra Münhendə (Almaniya) yaşayan Düdənginski burada nəşr olunan “Azərbaycan” (1951) jurnalının və Azadlıq radiosunun “Azərbaycan” redaksiyasının (1953-1954) redaktoru
olmuş, Azərbaycan milli ideyasını müdafiə etmişdi: “İndi isə biz yalnız ona görə yaşayırıq ki, yenidən silahı əlimizə alaq və bütün xalqımızla birgə bolşevizmə qarşı azadlıq, müstəqillik, demokratiya və
bütün Yer kürəsində əbədi sülh uğrunda mübarizə aparaq!”. 316
Azərbaycan milli ideyası çərçivəsində Sovet Rusiyasının kommunizmini ifşa edən Düdənginski hesab edirdi ki, bu təlim rus, uk312
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rayna və xüsusən türk-müsəlman gepçəkliyinə, tarix və ənənələrinə
yad və yabançı ideyadır: “Ümumiyyətlə isə, kommunizmin heç bir
xalqın gerçəkliyi ilə ümumi nöqtəsi mövcud deyil, çünki kommunizmin vətəni yoxdur. Kommunizm öz xalqının, vətəninin mənafeyini
satmaq, dünya proletar inqilabı naminə milyonlarla həyatı qurban
verməkdir”.317 Düdənginski SSRİ-yə, kommunizmə, stalinizmə qarşı
mübarizə aparmalarını belə əsaslandırırdı: “Kommunizmin gücü
onun amansızlığında, həyasızlığında, insanları alçaq hisslərə qaldırmağındadır. Odur ki, kommunizm bütün münasibətlərdə Qərb demokratiyasından güclüdür və bir müddətdən sonra o, qəddarlıqla
Qərb demokratiyasını boğacaq. Zaman kommunizmin himayədarıdır.
Vaxt onun xeyrinə işləyir, Qərb demokratiyasının yox”. 318
Vaxtında kommunizmin əsil mahiyyətinin ifşa olunmasını vacib hesab edən Düdənginskinin fikrincə, Lenin, kommunizmin çürüklüyünü, kommunizmin utopiya olmasını anlaşdıqdan sonra, hərbi
kommunizmdən NEP-ə keçmişdir: “Hərbi kommunizm dövründə Sovet hökuməti mütləq ölümə doğru gedirdi. Yeni iqtisadi siyasətə –
NEP-ə keçməklə Lenin onu bu fəlakətdən qurtardı. Kommunizmin
nəzəriyyəsi ilə azacıq tanış olanlar bilirlər ki, NEP-in kommunizmlə
heç bir əlaqəsi yoxdur”. 319
Onun fikrincə, artıq dünyanın proletarlaşması ilə bağlı Marks
nəzəriyyəsi öz qüvvəsini itirməkdədir. Çünki SSRİ-ni çıxmaq şərti
ilə yerdə qalan dünya ölkələri proletarlaşmağa elə də meyil göstərmirlər. Düdənginski yazırdı: “Marks dövründəki proletarlara artıq
rastlanmır. İndi proletar yox, getdikcə evlərə və bağçalara sahib olan
işçilər var. Beləliklə, bu uzun müddət dövründə proletarlaşma, Sovet
İttifaqını çıxmaqla, heç bir məmləkətdə görünməmişdi. Xüsusən bizim zamanımızda, müssisələrin aksiyalarına sahib olan, demək ki,
gəlirlərdə paydaş olan işçilərin sayı getdikcə artmaqdadır. Görünür
ki, kapitalizm sosializmə əsla hamilə deyil və proletar inqilabını, yəni “qanlı toxumu” və xüsusən bu “qanlı toxumun qanlı meyvəsi”
olan proletar diktatorluğunu gözləmək faydasızdır”.320
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Marksizmin dövlət nəzəriyyəsinə gəlincə, Düdənginski yazır:
“Engelsə görə, dövlət bir sinfin əlində o biri sinif üzərində hökmranlıq etmək üçün bir silahdır. Bu fikirdən aydındır ki, proletar diktatorluğu ictimai sinifləri aradan qaldırdıqdan sonra əlac tapmalıdır, sönüb getməlidir, çünki ona ehtiyac qalmır. Siniflər uzlaşdırıla bilməz, sinfi ziddiyyət olmadığı təqdirdə, onların meyvəsi olan dövlət də ola bilməz.
Məlumdur ki, Sovet İttifaqında guya proletariata antaqonist olan burjua
sinfi çoxdan bəri məhv edilmişdir”.321 Çünki Stalin özü çıxışlarını birində bəyan etmişdir ki, artıq SSRİ-də bütün istismarçı siniflər məhv edilmiş, işçi və kəndli sinfi qalmışdır.
Belə olduğu təqdirdə, marksizmdən yan keçərək SSRİ-nin yaşamasına kömək edən dialektik materializm (diamat) olmuşdur. Düdənginski yazırdı: “Leninə görə, Marks dialektikanı Hegeldən, materializm
isə Feyerbaxdan aldı və onları birləşdirdi. Həm də sadəcə birləşdirmə ilə
kifayətlənmədi, o onları “təsis” edərək birləşdirdi, beləliklə, dialektik
materializm meydana çıxdı. Bu elm qısaca “diamat” adı altında məşhurdur: onun metodlarnıdan istifadə edərək, çox fikirləşmədən böyük icadlar etmək mümkündür, bütün filosofların nəzəriyyələrini bir saniyədə
kirli sabınla suya çevirmək zor bir iş deyil, onun yardımı ilçə çap edərsə,
marksizmdən də qaçılır, sonra təkrar-təkrar geri dönülür. Məsələn, dövrün taktikasına görə, Şeyx Şamili ən böyük demokrat deyə qəbul etmək,
sonra isə onu İngiltərə və Türkiyənin agenti və xalq düşməni kimi damlatmaq, filosof Heydər Hüseynova Stalin mükafatı verib sonra geri almaq, özünü də həbsə atmaq, Aleksandr Nevskinin məzarını qazıb cəsədini çıxarmaq, gereralsimus Suvorovu qan içici çar yaltağı göstərmək,
sonra isə onların adına ordenlər təsis etmək, çar zabitlərinin rütbələrini
çiyinlərindən kəsmək, sonra isə çar rütbələrini öz çiyinlərinə taxmaq; və
ya kilsə sərvətləri olan kilsələri qapadıb bütün din xadimlərini güllələmək, dini xalqın tiryəki deyə adlandırmaq, 25 ildən sonra isə “Allahsızlar cəmiyyətini” dağıdaraq rus ortodoks kilsəsinin birinci sitayişkarı ki-
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mi panslavizm, panislamizm, pangermanizm və s. olmağa icazə verir”.322
O, daha sonra yazırdı: “Dialektik materializmdə əsas məsələ təfəkkürün (fikriyyatın) materiya ilə qarşılıqlı münasibətidir. Diamata görə materiya primat, təfəkkür isə predikatdır… Bunu Lenin “Materializm
və empiriokritisizm” əsərində belə izah edir: “Təfəkkür materiyanın bir
funksiyasıdır”. Həqiqət isə bunun əksni göstərir. İnsan öz düşüncəsinin
qüdrəti ilə təbiəti və iqtisadiyyatı dəyişdirir və onlardan istifadə edir. İctimai həyat keçmiş nəsillərin elmi, mənəvi və iqtisadi müvəffəqiyyətlərinin üzərində qurulur”. 323
Qeyd edək ki, SSRİ casuslarının əli ilə qətl edilmiş Əbdürrəhman bəyin dəfn mərasimində iştirak edən M.Ə.Rəsulzadə onu Azərbaycan xalqının dəyərli övladlarından biri olaraq görmüşdür. Rəsulzadə öncə bildirmişdir ki, 2. Dünya müharibəsi dövründə almanların təklifi ilə
Almaniyada olmuş, onlarla Azərbaycan-Almaniya məsələlərini müzakirə etmişdir. Ancaq müstəqil və milli Azərbaycanın məqsəd və məramını
hitlerçi almanlara anlada bilmədiklərini deyən Rəsulzadəyə görə, Adolf
Hitler heç bir komitəni tanımadığını bəyan etmiş, ancaq “rabitə heyətləri”nin qurulmasını əmr etmiş və “Azərbaycan rabitə heyətinin” başına
da Düdənginki gətirilmişdir. Rəsulzadə dəfn mərasimindəkui çıxışında
deyirdi ki, iş bu hala gəlincə, mayor Düdənginskiyə uğur diləyərək, milli
ideyalara sadiq qalacağı müddətdə, onu mənən müdafiə edəcəyini bəyan
etmişdir.
Rəsulzadə hesab edir ki, Ə.F.Düdənginski Milli Qurultay çağıraraq Milli Birlik Məclisini yaradarkən də milli ideyalara sadiq qalmışdır:
“Mərhum hərarətli bir vətənsevər və atılqan bir mücahid idi. Bildiyimiz
fəaliyyət sahəsinə hələ atılmadan, cəbhədə adı duyulmayan bir əsgər
ikən, hadisələrin axarı ilə üzə çıxan hissiyyatı onun səmimi bir vətənsevər olduğunu göstərir... Qurtuluşu heyata keçiriləcək hürr və müstəqil
vətəndə adları şan və şərəflə anılacaq qurbanlar arasında indi xatirəsini
andığımız mərhum da olacaqdır”.
322
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Bizcə, Rəsulzadənin Düdənginski haqqında dediyi dəyərli sözlər
bu gün də öz aktuallığını qoruyub saxlamaqdadır.
***
Kərim Odərin (1901-1981) əsərləri “Azərbaycan”, “Azərbaycan
ekonomsi”, “Milli Azərbaycan Cümhuriyyəti” və başqalarıdır. O,
“Azərbaycan” dərgisinə də onlarla məqalələr yazmışdır. Bu əsərlərində
Odərin əsas hədəfi Azərbaycan Türk mədəniyyəti, tarixi, iqtisadiyyatı və
Milli İstiqlal ideyası olmuşdur. O, “Milli Azərbaycan Cümhuriyyəti”
əsərində yazırdı ki, milli-dini dəyərlərə əsaslanan bir dövləti müvəqqəti
də olsa, zorla aradan qaldırmaq mümkündürsə, onu tarix səhnəsindən tamamilə silmək isə mümkün deyildir. 324
***
Feyzi Aküzüm (1922-1991) 1960-cı illərdə Azərbaycan Kültür
Dərnəyinin başqanı olmuşdur. O, “Məhəmməd Əmin Rəsulzadəyə görə
çeşidli cəbhələriylə Azərbaycan istiqlal mücadiləsi” əsərində Azərbaycan Milli İdeyası uğrunda mübarizədə baş verən fikir müxtəlifliklərini
və Milli İstiqlalın əhəmiyyətini şərh etmişdir.325
***
Hazırda Azərbaycan Kültür Dərnəyinin başqanı olan Cəmil Ünal
1980-ci illərin sonuna doğru Azərbaycan türklərinin Milli İstiqlala qovuşacağına inanırdı. O, 1990-cı ildə qələmə aldığı “Yenidən doğuş” məqaləsində yazırdı ki, Azərbaycan türklərinin tək dayanağı İslamlıq və
Türkülük şüurudur: “Hər kəs hürriyyət istəyir, istiqlal deyə hayqırır. İnsanca yaşamanın özləmini çəkən milyonlarca insan marksizmin, leninizmin, kommunizmin çöküşünü hayqırmaq istəyir. Basqı rejimi altındakı
millətlər, öz kimliklərinə yenidən qovuşmaq istəyir. Türkülük aləmi içərisində Azərbaycan olayların mərkəzi halına gəlmişdir”. 326 Doğrudan
da, çox keçmədən Quzey Azərbaycan türkləri istiqlala qovuşmuş, milli
mücadilənin yeni bir səhifəsi başlamışdır.
324
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ƏLİ BƏY HÜSEYNZADƏ (TURANİ)
Həyat və yaradıcılığı. Türk mütəfəkkiri, Türk filosofu Əli bəy
Hüseynzadə (1864-1940) Quzey Azərbaycanın Salyan şəhərində
dünyaya gəlmiş, uşaq yaşlarından doğma Türk dili (Azərbaycan) ilə
yanaşı ərəb, fars dillərini daha sonra isə yunan, rus, alman, latın dillərini mükəmməl şəkildə mənimsəmişdir. Ana tərəfdən Qafqaz şeyxülislamı Şeyx Əhməd Səlyaninin nəvəsi olan Hüseynzadə ilk təhsilini Tiflisdəki Ruhani mədrəsəsində, Rus Gimnaziyasında (18751885) almışdır. 1885-ci ildə Peterburq Universitetinin Fizika-riyaziyyat fakültəsinə daxil olan Hüseynzadə oranı bitirdikdən sonra (1889)
İstanbula üz tutaraq, burada Hərbi-tibb məktəbinə daxil olub (1890)
və çox keçmədən “Gənc türklər”ə qoşularaq “İttihad və tərəqqi” təşkilatının aparıcı ideoloqlarından biri olmuşdur. 1895-ci ildə Hərbitibb məktəbini bitirən Hüseynzadə həkim köməkçisi kimi işə başlamış, Türk-Yunan müharibəsində (1897-1898) iştirak edib İstanbula
döndükdən sonra tibbi əsərlər yazmış və elmi adlar əldə etmişdir.
1903-cü ildə Quzey Azərbaycana-Bakıya dönməyə məcbur
olan Hüseynzadə 1-ci Rusiya inqilabı (1905) nəticəsində müstəmləkə
xalqlara verilmiş söz, mətbuat, mədəniyyət, vicdan kimi azadlıqlardan istifadə edərək “Həyat” qəzetini (1905-1906), “Füyuzat” jurnalını (1906-1907) nəşr etmiş, digər qəzetlərdə (“Kaspi”, “İrşad”, “Tərəqqi” və b.) də elmi-publisistik yazılarla çıxış etmişdir. 1908-1910cu illərdə “Səadət” məktəbində pedaqoq kimi çalışan Hüseynzadə
1910-cu ilin ortalarında yenidən İstanbula dönərək Heydərpaşa hərbi
xəstəxanasının Tibb fakültəsində (1910-1931) çalışmışdır.
1911-ci ildə təkrarən “İttihad və tərəqqi”nin mərkəzi təşkilatına üzv seçilən, eyni zamanda “Türk yurdu” ocağının və jurnalının
yaranmasında, inkişafında yaxından iştirak edən Hüseynzadə 19151917-ci illərdə “Turan” adlanan bir heyətlə Avropa ölkələrinə səfər
edərək Türk xalqlarının, xüsusilə də Rusiya türklərinin vəziyyətlərini
onlar çatdırmağa çalışmışdır. Bu məqsədlə Ə.Hüseynzadənin də iştirak etdiyi Berlində təşkil olunan “Türk xalqları konqresi” (1916),
Stokholm Konqresi (1917) diqqəti daha çox cəlb edir.
1918-ci ildə Ə.Ağaoğlu ilə birlikdə Nuri paşanın başçılıq etdiyi Qafqaz İslam Ordusu ilə birgə Gəncəyə gələn Hüseynzadə çox
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keçmədən İstanbula qayıdır. Ancaq 1-ci Dünya müharibəsinin nəticəsi olaraq Osmanlının məğlub ölkə kimi tanınması ilə (1918, 20 oktyabr Mudros müqaviləsi) onun da qalib Antantanın başında duran ingilislər tərəfindən Maltaya sürgün olunması bir təsadüf nəticəsində
baş tutmamışdır.
1925-ci ildə Bakıda keçirilən 1-ci Türkoloji qurultayda iştirak
edib qayıtdıqdan az sonra (1926) o, Mustafa Kamal Atatürkə suiqəsddə ittiham olunan ittihadçılarla birlikdə həbs edilmişdir. Ancaq
məhkəmə tərəfindən bəraət qazanan Hüseynzadə bu hadisədən sonra
ümumiyyətlə, siyasi-ideoloji məsələlərdən uzaq durmuş və 1940-cı
ilin martın 17-də İstanbulda vəfat etmişdir.
Onun əsas siyasi-ideoloji, elmi-fəlsəfi əsərləri “Türklər kimdir
və kimlərdən ibarətdir”, “Siyasəti-fürusət”, “Əbdi-Qlaf məhfəzə”,
“Qərbin iki dastanında türk” və başqalarıdır.
İctimai və siyasi-fəlsəfi görüşləri. XX əsrin əvvəllərində
Ə.Ağaoğlu siyasi-ideoloji “İslam millətçiliyi” ideyasına uyğun olaraq, əsasən İslam tarixini, İslam fəlsəfəsini, bir sözlə İslam mədəniyyətini tədqiq etdiyi halda, Ə.Hüseynzadə islamçılıqla müqayisədə
türkçülüyün tarixinə, fəlsəfəsinə nisbətən çox önəm vermiş, siyasi
türkçülüyə meyil göstərmişdir. Əslində bu mütəfəkkirlərin əsas məqsədi bəllidir: İslam-Türk dünyasının qurtuluşu. Bu qurtuluş yolunda
isə bir qədər fərqli taktikaların seçilməsi, fərqli mülahizələrin səslənməsi təbiidir. Hüseynzadənin təbrincə desək, eyni ideya uğrunda mübarizə aparan insanlar arasındakı fikir ixtilaflarının, ziddiyyətlərinin
olması milli birliyin pozulmasına dəlalət edə bilməz. Əksinə fikir ixtilafları nəticəsində həqiqət meydana çıxar və millət də əsil həqiqətin
arxasınca gedər.327 Digər tərəfdən bütün türklər, o cümlədən müsəlman türkləri üçün din və millət anlayışları demək olar ki, həmişə mühüm əhəmiyyət mahiyyət daşımışdır. Bu anlamda, həmin dövrdə milli-demokratik cəbhəni təmsil edən ziyalılarımızdan bir qisminin,
Türk dünyasının nicatı üçün islamla çulğalaşmış siyasi türklüyə
(Y.Akçura, Ə.Hüseynzadə və b.), digərlərinin türklüklə çulğalaşmış
siyasi islamçılığa (Ə.Ağaoğlu, Q.Qarabəyov və b.) üstünlük verməsi
təbiidir.
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Onun ictimai-siyasi görüşlərində islamla çulğalaşmış türkçülükdə iki yönü: 1) islamçılıq və türkçülüyün vəhdəti, yaxud da “islamlaşmaq, türkləşmək və avropalaşmaq” kimi qeyd edilən “üçlü”
düsturu; 2) və “Osmanlı türkçülüyü” ideyasını fərqləndirmək lazım
gəlir.
İslamçılıqla türkçülüyün vəhdəti məsələsinin özündə də iki: 1)
onları mühafizəkarlıq (gerilikçi islamçılardan) və ifratçılıqdan (radikal qərbçilərdən) uzaq tutaraq mütərəqqi, çağdaş ruhunu ifadə etmək,
2) islamçılıq və türkçülüyün vəhdətini qoruyub saxlamaqla bir-birinə
qarşı qoyulmasına yol verməmək kimi, vacib məqam var idi.
Birincisi, yəni islamçılıq və türkçülüyün vəhdəti ideyası ilə
yanaşı ifrat mühafizəkarlara və ifrat tərəqqiçilərə qarşı olan Hüseynzadə mötədil tərəqqipərvər kimi, islam dininin və türklüyün ruhunda
daima yeniliyin, çağdaşlığın olmasını rəhbər tutmuşdur. Ona görə, bu
gün müsəlman xalqları digər inkişaf etmiş millətlərdən geri qalmışdır
ki, Türk və İslam dünyasının qrutuluşu məsələsində üç qüvvə, firqə:
1) mühafizəkarlar; 2) ifrat tərəqqipərvərlər; 3) mötədil tərəqqipərvərlər, mövcuddur. İslamçılığa və türkçülüyə əngəl kimi gördüyü ifrat
mühafizəkarları və solçuları kəskin şəkildə tənqid edərək o, yazırdı
ki, mühafizəkarlar hər növ təzə və yeni şeylərdən və işlərdən həzər
edib insanları davamlı şəkildə bir nöqtədə saxlamaq xəyalındadırlar.
Bunlar daima xalqın irəliləməsinə sədd çəkirlər.328
Onun fikrincə, 4-5 yüz ildən bəri avropalılar gözlərini gələcəyə doğru dikdiyi halda, İslam-Türk dünyası hələ də keçmişdən ayrıla
bilmir. Halbuki keçmişi görmək, bilmək, yalnız istiqbalı, tərəqqiyi
təyin üçün lazımdır, orada ilişib qalmaq üçün deyil. Onun fikrincə,
bu keçmişpərəstliyin mötədil şəkli mühafizəkarlıq (köhnəpərvərlik),
ifrat forması geriyəpərəstlikdir; məhz geriyəpərəstlərin üzündən müsəlmanlar 4-5 yüz il ərzində dünyada baş verən yeniliklərdən, dünyəvi elmlərdən xəbərsiz, nəsibsiz qalıblar.329 O, yazırdı: “Bu mazipərəstlik, bu geriyəpərəstlik üzündən bizlər, biz şərqlilər, biz müsəlmanlar şu son dörd-beş yüz il zərfində cərəyan edən dünyada baş verən hadisələrdən xəbərsiz, nəsibsiz qaldıq. Binəsib və bixəbər qaldığımız üçün külliyyətli zərər və ziyanlara düçar olduq. Öylə şiddətlə
328
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düçar olduq ki, bütün aləmi-islam, bütün məmaliki-vasiteyi-islamiyan Fasdan Cavayə qədər, Kazandan Zəngibarə qədər fələcə uğramış
kimi əzim bir cismi-atilə oxşayır!”.330
Bizcə, geriyəpərəstliyin zərərini çox yaxşı dərk edən Hüseynzadənin “Həyat” qəzetində dünyəvi, yoxsa dini elmlərlə bağlı “Bizə
hansı elmlər lazımdır?” mövzusunda disskusiya təşkil etməsi təsadüfi
olmamışdı. O, mühafizəkarlara (Ə.Axundoğlu və b.) üzünü tutaraq
yazırdı ki, “elmi-əbdanla” (dünyəvi elmlərlə) “elmi-ədyanı” (dini
elmləri) bir-birindən ayırmaq, dini elmlərlə yanaşı, riyaziyyat və təbiətşünaslıq kimi dünyəvi elmləri də öyrənmək lazımdır: “Axund
həzrətləri, biz böylə zənn ediriz ki, bizə ülumun kaffəsi eyni dərəcədə lazımdır: həm ülumi-diniyyə, şəriyyə və ruhaniyyə, həm də riyaziyyat və təbiiyyat kimi ülumi-mücərrədə və cismaniyyə”.331
O, “Məcnun və Leylayi-islam” məqaləsində də İslam dininin
olmasa da, ancaq İslam dünyasında yaşayan müsəlman xalqlarının,
xüsusilə də onun beyni-başı hesab edib “Türk təxti” adlandırdığı Osmanlının, onun ürəyi saydığı “İran”ın “xəstə”liyinin səbəblərini və
müalicəsini göstərməyə çalışmışdır. Onun fikrincə, hazırda siyasi-islamın beyni-başı olan “Türk təxti”ndə sultan II Əbdülhəmidin bütün
əməklərinə baxmayaraq, İslam coğrafiyasının yalnız bədəni deyil,
onun ruhu da xəstəlikdən əziyyət çəkir. Buna səbəb bir tərəfdən İslam dünyasının öz beyin-ruh sisteminin tənəzzülə doğru gedərək
Qərb dünyasından gələn “zəhərli yellərə” yoluxmasıdırsa, digər tərəfdən Qərb missiyonerlərinin qeyri-müsəlman, ya da qeyri-türklər
arasında apardığı təbliğatlardır. 332 Xüsusilə də, “ingilis mikrobları”nın333 apardıqları antiislam siyasəti nəticəsində İslam dünyasının
ruhu hesab olunan Ərəbistanda da “tıq” və “taq” səslərini duymayan
Hüseynzadə yazırdı: “Dəvəran və cövlani-dəmlə tərəfdən gələn hücum axın-axın bətinlərə daxil olaraq Kəbə və rövzeyi-mütəhhəreyidəli təvaf etdikdən sonra yenə yerlərinə övdət ediyorlardı. Əcəba
bunlar zülali-zəmzəmə ilə qidai-ruh və bədən olan məarifi-islamiyyəni buradan hər tərəfə isal ediyorlarmı idi?.. Qahirədə, Nəcəfdə, Kərbəlada pərişan bir halda olsa da heç olmazsa mövcud olan mədaris və
330
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darülfünunun islamiyyədən buralarda, həkimi-dilgah Murad bəyin
vaxtı ilə etdiyi dadü-fəryadlara rəğmən, nə bir nişanə, nə də bir əsər
var idi...”. 334
Hüseynzadəyə görə yalnız Osmanlıda deyil Qacarlarda da müsəlman xalqları cəhalət, xurafat içindədirlər. Sadəcə, Osmanlıda bir
müstəbid olub (II Əbdülhəmid) əsas hakimiyyət İstanbulun əlində
cəmləşdiyi halda, Qacarlarda onlarla müstəbid vardır və Tehran hökumətinin əli çox vaxt digər yerlərə çatmır. İstanbul hökuməti din
məsələsinə əsasən nəzarət etdiyi halda, Tehran hökuməti mollalar,
müctəhidlər və seyidlərlə bacara bilmir. O, yazırdı: “Bu növ hökuməti-taliyyənin İran üçün ən təhlükəlisi seyid və molla hökumətidir.
Osmanlı türkləri ələlümum qədimdən bəri tutduqları din və məzhəbdən ayrılmadıqları halda, İran mollaları iki də, bir də yeni məzhəblər
ixtirasına qalxışaraq molla hökumətinin dəxi təəddüdünə çalışırlar”.335 Bilgəmizin vaxtilə uzaqgörənliklə ifadə etdiyi bir durum olmalıdır ki, seyid və molla qılığındakıların “molla hökuməti” artıq
“İran”da rəsmi şəkildə də 40 ildən çoxdur öz varlığını sürdürməkdədir.
Ona görə, İslam coğrafiyasının ən ağrılı yeri olan “İran”da
hind məzhəbləri buddizmlə brəhmənizm zərdüştliyə, xristianlıq maniliyə çevrilmiş, Yunan və Roma cümhuriyyətçiliyi də icmaya əsaslanan İslam Xilafətçiliyi diktaturasına dönüşmüşdür.336 Onun fikrincə, bütün bunlara əsas səbəb hind məzhəblərindən qaynaqlanan zərdüştlüyün, onun “xeyir və şər” nəzəriyyəsinin bu və ya digər formada xristianlığı, cümhuriyyətçiliyi, xilafətçiliyi-islamçılığı yavaş-yavaş içdən öz təsiri altına salmasıdır. O, yazırdı: “Əsasən, İrandan
məzhəb iqtizası olaraq heç bir fərdin Avropada və sair biladi-mütəmədinədə təhsili-elmə getməyə haqqı yoxdur. Çünki Zərdüştün “pak
və napak” nəzəriyyəsi bu gün mübaliğəyə uğrayaraq, bu nəzəriyyəyə
görə bir qaç milyon müsəlmandan başqa məxluqüllah olan bir milyard yarım bəşəriyyətin qaffəsi əhli-kitabda daxil olduğu halda murdardır. Bakterologiya elminin “asepsi və antisepsi” nəzəriyyələrindən
bixəbər olan İranın “pak və napak” fərziyyəsi şayani heyrətdir: Bu
fərziyyəyə görə qırx-əlli kəlin, qoturun, keçəlin girib çıxdığı hovuzun
334
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suyu pak ədd olunduğu halda, təqdirxananın o mikrobsuz, rüsubsuz
bərraq suları napak və murdar hesab olunuyor”. 337
Hüseynzadənin burada ifadə etdiyi əsas məsələ zərdüştlüyün
İslam dini, xüsusilə də onun şiə məzhəbçiliyi daxilində yeni bir forma alaraq yaşamağa davam etməsi idi. Bizcə, irandilli xalqlar zərdüştlüyün şiəlik daxilində bu formada “İran”da davam etməsinə əsasən qarşı olmasalar da, ancaq eyni sözləri türklər və ərəblərlə bağlı
demək doğru olmazdı. Bu da ondan irəli gəlir ki, zərdüştlüyün şiəlik
daxilində bu cür təzahürü irandilli xalqların milli adət-ənənələrinə
uyğundur, nəinki ərəblər və türklərin milli törələrinə. Bunu, o zaman
yaxşı dərk edən Hüseynzadə hər kəsin anlayacağı bir şəkildə yazırdı:
“Biz zatən şübhə etmiyorduq ki, bəzi iranilərdə islama, islamiyyət
nəzərilə baxmağa istedad yoxdur. Çünki “Atavizm”ə (irsiyyəti-bəidə) icabatı ilə əfkar və mənəviyyatları ərəbin, türkün zərbeyi-islahlarına rəğmən fürsi qədim mədəniyyətindən xilas olmamışdır”.338
Hüseynzadə hesab edirdi ki, hazırda islam aləmində diri, canlı,
mətin, nicatverici, ümidverici tək dövlət Osmanlı olub, “İran”ın ən
azı yüz illik qəflət yuxusunda olduğu bir dövrdə xaricdən gələn bütün bəlalara təkbaşına cavab vermişdir: “Zatən İslamın bu üçüncü
dövrü Türk dövrüdür. İslam türklüklə payidar oluyor, aləmi-İslamda
Hinddən Misirə qədər İran da daxil olduğu halda nə qədər müstəqil
və nimmüstəqil hökmdar varsa, həman cümləsi türk nəslindəndir, içlərində bir fars yoxdur. Çünki hökm və idarə edə bilmək bir müddətdən bəri türklərə vergi olmuşdur”.339
Bu baxımdan İslam aləmində yenilik və köhnəlik məsələsinin,
eyni zamanda hürriyyət, azadlıq, məşrutiyyət anlayışlarının bütün
müsəlman xalqları, onların ziyalıları üçün eyni mahiyyət daşıdığını
iddia etmək doğru deyildir. Çünki Hüseynzadənin təbrincə desək,
müsəlman xalqları olmasına baxmayaraq milli adət-ənənələrə, inqilabi yeniliklərə, dində islahatlara və digər məsələlərə farslarla türklər
və ərəblərin, yaxud da ərəblərlə farslar və türklərin baxışları fərqlidirlər.
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Bu baxımdan özünü geriyəpərəstlərlə, diktatura tərəfdarları ilə
hürriyyət aşiqləri, Konstitusiya tərəfdarları arasındakı mübarizədə
sonuncuların yanında olduğunu bəyan etməklə yanaşı Hüseynzadə,
340
islam aləmində sonuncuların birincilər üzərində hansı yolla qalib
gəlməsi məsələsində fikir ixtilaflarının olmasını da təbii qəbul edirdi.
O, yaxşı anlayırdı ki, hər daim Yer kürəsində və onun üzərindəki
məxluqatda, bəşəriyyətdə dəyişikliklər iki yolla: 1) inqilab (dəyişiklik birdən birə baş verib, onun üzərində yeni keyfiyyətli bazis və üst
qurum yaranır), və 2) təkamüllə (dəyişiklik təkamül yoluyla tədricilə
baş verib yeni bazis və üstqurumları ortaya qoymuşdur) baş vermişdir. Bu baxımdan bəşəriyyət tarixində də iki böyük: 1) protestantlıq
kimi dini iniqlab, və 2) Fransada hüquqi-bəşərin elanı ilə siyasi inqilablar baş vermişdir. O, yazırdı: “Aləmi-islam bu iki iniqlabın heç birindən mütəəsir olmuyub, hali-sabiqində davam edib durdu. Vaqiən
islam məmləkətlərində ara-sıra yeni-yeni məzhəblər törədi. Lakin bu
məzhəblərin törəməsi islam üçün əslən və qətən inqilab sayılamaz.
Çünki inqilab dini, yeni məzhəb çıxarmaqda deyil, bəlkə həqayiqiəvvəliyyeyi-diniyyeyi əqəliyyətin əlindən xilas edib ümumin, külliyyəti-əhalinin mali etməklə olur. Protestantlıq böylə yapdı”. 341
Hüseynzadəyə görə, Osmanlı türkləri inqilab məsələsində ingilislər kimi təkamül yolu tutduğu halda, ancaq “İran” xalqları haqqında eyni fikirləri söyləmək çətindir. O, yazırdı: “İran camaatı bir iki
əsrdən bəri təkamül yolunda bir addım belə atmamış olduqlarından
bu gün bəşəriyyətin ən geridə qalan bir üzvü bulunurlar. Şimdi ayılıb
özlərini hər tərəfdən qayət hail dalğalara, girdablara məruz görüncə
sələmi-təkamüli tədricən çıxmaqdan isə iniqlab sıçrayış ilə nicat yolu
aramağa məcbur oldular. Zatən, inqilabdan başqa da çarələri yoxdur.
Çünki təkamül yolunu tutmaq artıq gecdir. İran mükəmməl bir inqilaba müvəffəq olmazsa, məhv olduğu gündür”. 342 Onun fikrincə,
“İran” inqilabı dini, siyasi və ictimai olmalıdır. Belə ki, dini iniqlab
İslam birliyini, siyasi iniqlab məşrutiyyəti, ictimai inqilab isə sosial
bərabərliyi və təkamül yolunu tutmağı təmin etməlidir.343
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Hüseynzadəyə görə, “İran”da baş verən inqilabda isə “ingilislərin barmağı”ndan çox Rusiya inqilabının təsiri və ictimai həddibuluğa yetişmələri ilə bağlıdır. Ona görə, sonuncu amildə iki vasitə:
1) iranlı tacirlərin daha çox Rusiya ilə ticarət etmələri, və 2) qövmiyyətlə bağlıdır. Belə ki, Rusiya müsəlmanlarının bir qismi ilə yanaşı,
“İran”ın Quzey Azərbaycan qitəsi də daxil omaqla çoxu türkdür. 344
Beləliklə, Hüseynzadə belə bir qənaətə gəlirdi ki, iniqlab məsələsində sağ tərəfdə durub mühafizəkarlıq edənlərə nisbətdə sol tərəfdəkilərə ümid daha çoxdur: “Sola! Çünki bu dəfə uçurum, girdab,
girdabi-hail sağ tərəfdədir. Əlhəzər, mühafizəkar bəylərin, köhnə fikirli, ya fikirsiz ağaların, kavpərəst, dünyapərəst sərmayədarların,
korpərəst, axirətpərəst, lakin yenə sərmayəpərəst mollaların, keşişlərin, kiçik əqilli, böyük hiyləli, mürvvətsiz, insafsız, vicdansız, münafiq, fitnəçi, provakator “bürokratların”, “divanişinlərin”, ümum əsarət və istibdad qullarının çəkdikləri, sürüklədikləri sağ tərəfdən! Uçurum oradadır!... Fərasət, zəka, ağıl, elm, tədbir, insaf, mürvvət, nicat,
səlamət həp sol tərəfdədir!”. 345 O, daha sonra yazırdı: “Sağ tərəfdə
bir uçurum hazırlanmışdır ki, əjdaha kimi ağzını açıb bütün cəmaətləri, bütün qövm millətləri, dinləri ilə, dillərilə, elm və məarifləri ilə,
sənətləri və kəsbü karları ilə bəl və nabüd etməyə amadədir!.. Sol tərəf isə Rusiya üçün, Rusiya imperatorluğu üçün, xeyr, bütün aləmibəşəriyyət üçün bir dövri-cəddid, bir səadəti-ümumiyyə dövri-cədidi
ehzar eyliyor. Bu səadəti-ümumiyyə, bu dövri-cəddid həqiqi bir dövri-cəddid olacaqdır”. 346
Ancaq cəmiyyəti radikal dəyişikliklərə çağıran sol qüvvələri
əvvəlcə təqdir edən Hüseynzadə ifrata varmalarından dolayı çox keçmədən də tənqid edirdi: “Solumuzda duranlar isə rəqiblərimizi korkoranə təqlid edərək birdən-birə sıçramaq, özlərini qorxulu girdablara, uçurumlara atmaq istəyirlər! Hər iki tərəfdən əlhəzər! Birincilər
(geriyəpərəst mühafizəkarlar-F.Ə.) islam dininin ruhuna vaqif olmayaraq öz zövq və həvəslərinə müvafiq bir halətdə qaldığını xəyal
edirlər. İkincilər (ifrat tərəqqiçilər-F.Ə.) isə zənn edirlər ki, islamda
mədəniyyətə, tərəqqi və təkamülə xidmət edəcək bir şey yoxdur. Av344
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ropa cəhətindən əsən bütün yellər, hətta zəhərli yellər belə şəfabəxşdir. Bunlar bütün bu maddiyunluğun (materializmin), dəhriyunluğun
(ateizmin), iştirakiyunluğun (sosializmin) mahiyyətlərinə özləri belə
agah olmadan bu təriqəti-fəlsəfiyyələri nəşrə çalışıyorlar”. 347 Onun
fikrincə, bu baxımdan keçmişi ideallaşdıran mühafizəkarlar kimi, islamı tərəqqiyə əngəl olaraq görən ifrat tərəqqiçilər də yanılırlar. Belə
ki, eyibi islamın zatında deyil, müsəlmanların öz əməllərində axtarmaq lazımdır. 348
Ə.Hüseynzadə ifrat mühafizəkarlar və tərəqqiçilərə münasibətdə Ə.Ağaoğlu ilə təxminən eyni mövqe tutmuş, özlərini ayrıca bir
müstəqil xəttin tərəfdarı kimi qələmə vermişlər. Sadəcə, yuxarıdakı
bölgüdə ziddiyyətli və mübahisə doğuran məqam odur ki, Ağaoğlu
və Hüseynzadə ifrat mühafizəkarlar və tərəqqiçilər arasında orta
mövqe tutanları ilk vaxtlarda fərqli anlayışlarla (“panislamistlər”,
“mötədil tərəqqipərvərlər”) adlandırmışlar. Ağaoğlundan fərqli olaraq Hüseynzadə “panislamizm” sözünü qəbul etməmiş və “mötədil
tərəqqipərvərlər” məfhumundan istifadə etmişdir.349
Hüseynzadə “mötədil tərəqqipərvərləri” milli birlik yaratmaqda ittiham edən marksist-leninçilərə, daşnaklara cavab olaraq qeyd
edirdi ki, Rusiya müsəlmanlarının, ya da türklərinin guya, “panislamizm” ideyası ətrafında ittifaq edərək Rusiya və Avropa üçün böyük
təhlükə olduğu haqqında yazdıqları böhtandan başqa bir şey deyildir.
“Panislamizm” kəlməsini ortaya atanlar şərqlilər deyil, qərblilərdir –
deyən Hüseynzadəyə görə, islam dünyası o qədər müttəfiqdir ki,
“panislamizm” kimi bir əcnəbi kəlməsi icad edib yenidən ittihad və
ittifaq etməyə əsla ehtiyacları yoxdur. Onun fikrincə, əslində qərbliləri qorxudan “İttihadi-islam” deyil, islam dünyasının qəflət yuxusundan oyanıb tərəqqiyə və maarifə üz tutmalarıdır. 350 Bəzi Avropa
mütəfəkkirləri tərəfindən qəsdli şəkildə ortaya atılan “panislamizm”,
“pantürkizm” anlayışlarını qəbul etməyən,351Ə.Hüseynzadə bir tərəfdən “panislamizm” və “pantürkizm” devizini əldə bayraq edərək guya, xristian dünyasını (Rusiya və Avropanı) təhlükə gözlədiyini iddia
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edən xristian millətçilərə (rus, erməni və b.), digər tərəfdən milli-dini
ideyaları sinfi mübarizənin əleyhinə olduğunu irəli sürən ifrat tərəqqiçilərə, yəni marksist-leninçilərə qarşı mübarizə aparmışdır.
Onun fikrincə, ifrat mühafizəkarlar və tərəqqiçilərlə mübarizədə öz təşkilatı və proqramı ilə çıxış etməli olan mötədil qüvvələr, o
cümlədən “yeni türklər” köhnə türklərin, ifrat mühafizəkarların üç
yanlışını: 1) sünniliyi şiəliyi ayrı-ayrı hesab edib məzhəbçiliklə islamiyyəti parçalamamalı, 2) xilafəti isə islamiyyətdən ayırmağı bacarmalı, 3) türklüyü yalnız osmanlılıqdan, Osmanlı sülaləsindən ibarət
görməməli, təkrar etməməlidir. O, yazırdı: “Bizim isə aləmi-islamda,
ya aləmi-ətrakdə (Türk aləmində) əhəmiyyət verdiyimiz, rəbti-qəlb
etdiyimiz, meylü-məhəbbət bağladığımız şey nə məzhəbdir, nə xilafətdir və nə də filan, ya filan sülaleyi-hökmdaridir. Bunların heç biri
deyildir, bunu bir kərə anlamalıdır. Bizim sevdiyimiz, rəbti-qəlbiməhəbbət etdiyimiz şey nərədə olursa-olsun ancaq dindaşlarımız və
həmcinslərimiz olan millət və cəmaətdir. Əfradi-nasdən ibarət millət
və cəmaətdir. Qurani-məciddən, əhadisi-nəbəviyyədən ayrılmayan
hansı hökuməti-islamiyyə, hansı sülaleyi-hökmdari olursa-olsun,
ədalət, hürriyyət və qanuni-əsasi sayəsində müsəlmanlardan və müsəlmanlar miyanında türklərdən ibarət cəmaəti, milləti təriqi-tərrəqi
və mədəniyyətə sövq edərsə, bizim də, meylü-məhəbbətimiz o tərəfə
olur. Quru xilafət ünvanlarının, sülalə şöhrətlərinin təfriqeyi-məzhəb
mübahisələrinin vəqti keçmişdir”. 352 Hüseynzadəyə görə, belə bir
mürəkkəb şəraitdə mötədil qüvvələr, o cümlədən “Gənc türklər” yalnız öz təşkilat və proqramı ilə hərəkət etməlidir. O, yazırdı: “Ancaq
biz arzu edərdik ki, müsəlmanların özlərinə məxsus bir proqram və
firqəsi olsun və o firqədə müsəlmanların və bilxassə türk və tatarların
hər növ müsavat və hürriyyətləri ilə bərabər hüquqi-qövmiyyə, lisaniyyə və diniyyələrini təmin edən sair firqələrə iltihaq etsin. Bizim
üçün nicat, hər növ hürriyyət və hüquqi-müsavat tələb edən firqələrlə
birləşməkdədir”. 353
Hüseynzadə haqlı olaraq hesab edirdi ki, “yeni türklər”, mötədil tərəqqipərvər öz təşkilatlarını və proqramlarını ortaya qoymaq,
onu gerçəkləşdirmək yolunda da özləri fədakar olmalı, yeni fədailər
352
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yetişdirməlidir. Ona görə, fədailər isə yuxarı sçırayan murdarlıqlardan qorxmamalı, “türk qanlı, müsəlman etiqadlı, firəng fikirli, Avropa qiyafətli” 354 prinsiplərindən çıxış etməli, yeri gələndə ingilislər və
amerikanlar kimi praqmatik, yaponlar kimi uzlaşdırıcı olmalıdırlar.
İkincisi, islamçılıqla türkçülüyün vəhdətindən çıxış edib onların bir-birinə qarşı qoyulmasına yol verməmək məsələsinə gəlincə,
Hüseynzadə hələ, 1904-cü ilin noyabrında Misirdəki “Türk” qəzetinə
göndərdiyi “Məktubi-məxsus” məqaləsində, bəzi istisnaları nəzərə
almasaq, əsasən Akçuranın “Üç tərzi-siyasət”dəki ideyalar ilə razılaşmışdır. Belə ki, Hüseynzadə də Akçura kimi “osmanlı milləti”
ideyasını rədd edərək, əsas diqqəti müasir ruhlu islamçılıq və türkçülük üzərində cəmləşdirmiş, yeni ideyanın onların bütövlüyü ətrafında
yaranmasını vacib saymışdır. Sadəcə, burada Hüseynzadə Akçuranın
“üçlü” proqramında islamçılıq və türkçülüyün vəhdəti halından kənara çıxarılaraq, ayrı-ayrılıqda götürülüb fərqli ideyalar kimi siyasiləşdirilməsinə etiraz etmişdir. O, yazırdı: “Süni olaraq ayrıca pantürkizm, panislamizm adları ilə məslək icadına nə lüzum vardır?”.355
Ə.Hüseynzadə ilk dövrlərdə mədəni türkçülük və islamçılıqdan çıxış edərək, hər ikisinin bütövlüyündən çıxış etməyə çalışsa da,
ancaq onu da yaxşı anlayırdı ki, türklərin həyatında islam dinindən
çox türkçülüyun, turançılığın özünəməxsus yeri və rolu vardır. Bu
baxımdan Hüseynzadə siyasi cəhətdən islamı və türklüyü bütöv şəkildə gördüyünü ifadə etsə də, mədəni cəhətdən hər bir Türk xalqının
islamlıqları qədər türklüklərini də sözün həqiqi mənasında dərk etmələrini vacib saymışdı: “Müsəlmanlar və özəlliklə türklər, hər yerdə olursa olsun, istər Osmanlıda, istər Türküstanda, istər Baykal gölü
ətrafında, ya Qaraqorum civarında olsun, bir-birlərini tanıyacaq, sünnilik, şiəlik və daha bilməm nəlik adları ilə məzhəb təəssübünü azaldıb “Qurani-Kərimi” anlatmağa qeyrət edəcək, dinin əsasının Quran
olduğunu biləcək olurlarsa, əl verməzmi?”.356 Onun fikrincə, bir millət üçün hər şeydən əvvəl arzu ediləcək qüvvətdir ki, bir millətin
qüvvət qazanması da eyni fikirli adamlar arasında mənəvi dəyərlərin
inkişafı, qarşılıqlı sevginin artması ilə bağlıdır.
354
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Deməli,1-ci Rusiya inqilabına qədər (1905) “Məktubi-məxsus” yazısından da göründüyü kimi, Hüseynzadə əsasən türkçülüklə
islamçılığın vəhdətindən çıxış etməklə yanaşı, bəzi hallarda türkçülüyü, hətta turançılığı bir qədər önə çəkmək hissi güclü olmuşdu. Buna
örnək XIX əsrin sonlarında Hüseynzadənin qələmə aldığı bir şeiridir:
Sizlərsiz ey qövmi-macar, bizlərə ixfvan,
Əcdadımızın müştərəkən mənşəyi Turan!
Bir dindəyiz biz, həpimiz haqpərəstan;
Mümkünmü bizi ayırsın İncil ilə Quran?357

Bu kimi milli yazılarına və şeirlərinə görə, ilk turançı hesab
olunan Ə.Hüseynzadə, ancaq ilk dövrlərdə turançılığı şiddət və qətiyyətlə müdafiə etməmişdir. Bir çox müəlliflərin (Y. Akçura və b.) də
təsdiqlədiyi kimi Hüseynzadədə türkçülük fəaliyyəti daha qabarıq şəkildə Rusiya-Yaponiya müharibəsi ərəfəsində və həmin dövrdə meydana çıxmışdır.358 Bu dövrdən etibarən o, fasiləsiz olaraq “ümmət”
və “millət” anlayışlarını bir-birindən fərqləndirmiş, sonuncu məfhuma elmi dəqiqlik və konkretlik gətirməyə çalışmışdır.359
Xüsusilə də, Hüseynzadə çağdaş ruhlu islamçılıq və türkçülüyün vəhdəti ideyasını və siyasi türklüyə keçidi “Həyat” (1905-1906)
qəzetindəki məqalələrində davam etdirmiş, daha sonra “Füyuzat” jurnalında (1906-1907) “türk qanlı, müsəlman etiqadlı, firəng fikirli və
Avropa qiyafətli bir fədai olalım” - deməklə, bütün Türk xalqlarının
ortaq məfkurəsinə çevrilən “türkləşmək, islamlaşmaq və müasirləşmək” ideyasının təməlini qoymuşdur.
Hüseynzadənin türkçülük baxışları onun Quzey Azərbaycanda
olduğu dönəmdə “Həyat” qəzetində yazdığı məqalələrində türklərin
etnoqrafiyasına, dilinə, mədəniyyətinə, qədim dini-fəlsəfi təlimlərinə,
ümumilikdə Türk xalqlarının tarixinə həsr etdiyi yazılarda özünü ortaya qoymuşdur. Bu qəzetdəki yazılarında “tatar” adlı millətin olmadığını, krımlıların, orenburqların, kazanlıların da digər türklər kimi
türk oğlu türk olduğunu vurğulamaqla,360 Hüseynzadə islamçılığın və
türklüyün ayrı-ayrılıqda dərkini də vacib hesab etmişdir. O, yazırdı:
“Müsəlmanız, onun üçün dünyanın hər nərəsində xeyirxahı bulundu357
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ğumuz din qardaşlarımız tərəqqi etsə biz o tərəqqiyi əz canü dil alqışlarız! Türküz, ona görə də türküz. Türkün hər yerdə tərəqqi və təkamül ilə məsud olmasını arzu ediriz”.361
Hüseynzadə nə qədər milli-dini vəhdətdən çıxış etsə də, Türk
xalqlarının daha çox türklük nüvəsində dirçəlməsini və birliyini vacib saymışdır. Bu anlamda onun “Türklər kimdir və kimlərdən ibarətdir” (1905) əsəri Turançılığa, Türk-Turan mədəniyyətinə konseptual bir girişdir. Çünki bu əsərdə “əcdadımızın müştərək mənşəyi Turan”a işıq tutulmağa cəhd göstərilib, Türk xalqlarının Turan mədəniyyətində, Turan dil ailəsində yeri və rolu tədqiq olunmuşdur.
Hüseynzadənin burada gördüyü vacib işlərdən biri də Türk tarixindəki şəxsiyyətlərə baxışdır. Məsələn, onun üçün Osmanlı Türk
dövlətinin başçısı sultan Səlim və Səfəvi Türk dövlətinin başısı şah
İsmayıla münasibət əsil Türk bilgəsinin baxışıdır. Hüseynzadə Şah
İsmayıl haqqında yazır: “Şah İsmayıl heç bir zaman ümummüsəlman
düşmənlərinə şikayət edəcək qədər bir zilli irtikab etməmiş idi. Hər
iki hökmdar (Sultan Səlim və Şah İsmayıl nəzərdə tutulur)” qılıncları
ilə bütün Avropanı titrədir, bir qüvvət və sərvətə malik idilər”. 362
Eyni zamanda Hüseynzadə çox haqlı olaraq “monqol-tatar”
adı altında Türk tarixindən uzaq tutulan Çingiz xan və çingizililərə,
Əmir Teymur və teymurilərə sahib çıxırdı. O, yazırdı: “Çingiz fütuhatından sonra türk əqvam və məmalikinin bir qismi bu cahangirin
ordularında bulunan tatar (moğol) komandaları səhvən tatar namilə
yad olunmağa başladı. Bu səhvə başlıca islavlar səbəb oldu. Çünki
bunlar Çingiz qoşununun bir əksəriyyəti-əzimə etibarilə türk olduğunu anlamayıb ancaq əsgərin sərkərdələrini nəzri-etibara almış idilər.
Halbuki fəth olunan ərazinin əhaliyyi-turaniyyəsini zatən minəlqədəm türk, bu əraziyi fəth edən əsgərlər türk, bunları təqib edən mühacirlər türk, Çingizin özü türk, türkün bir qisminə, bir şivəsinə, bir
dövr tarixinə namını verən oğlu Çığatay, yaxud özbək türklərinə nam
verən digər oğlu Cuci kimi həp türk oğlu türk idilər. Çingiz ümuridövləti üçün moğalların deyil, uyğurların, yəni qədim türklərin xətt
və lisanlarını qəbul etmiş olduğu da cümləcə məlum bir keyfiyyətdir”. 363
361
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Hüseynzadəyə görə, Turan mədəniyyətinin nüvəsi olan türklər
qədim zamanlarda əsasən təbiətə, təbiət sirlərinə pərəstişdən ibarət
bulunan “şamanizm”ə (əslində qamlığa) inanıblar. Həmin “şamanizm” bəzi Qamların ya da “şaman”ların şarlatanlığı sayəsində sonralar bütpərəstlik dərəcəsinə düşdüyü zamanlarda belə,364 ancaq bu
bütpərəstlik, həmin dövrlərdə bir o qədər qaba olmayıb Misir, yaxud
da Yunan qədim məzhəbləri kimi xurafat səviyyəsinə enməmişdir.365
Eyni zamanda Hüseynzadə türklərin ilkin inanclarında olan oda sitayişlərini şaman, ya da qamlarla bağlayıb, Arilərin gəlişindən sonra
ortaya çıxan zərdüştilərin atəşpərəstliyə aid olmamasına diqqət çəkmişdir. O yazırdı: “Nura pərəstiş guya İyzədə (Hörmüzə – F.Ə.) pərəstiş demək olduğundan Zərdüşt məzhəbinin başçıları tərəfindən
axırda qaba bir atəşpərəstliyə çevrildi. Atəşpərəstlik isə zatən yuxarıda qeyd olunan şaman (əslində Qamların Tanrıçılıq fəlsəfəsində –
F.Ə.) məzhəbində də var idi. Bir çox adətimiz bu dövrlərdən qalmadır. Məsələn, axır çərşənbələrdə atəş yandırıb üzərindən atılmamız və
sairə”.366 O yazırdı ki, “şamanizm”dən sonra türklərin əsas dini-fəlsəfi təlimi “Göy Tanrı” olmuşdur. Başqa sözlə, bəzi “şaman”ların yanlış əməlləri nəticəsində “şamanizm” bütpərəstliyə çevrilsə də, ancaq
“şaman” bütpərəstliyi uzun sürməmiş və Tanrıçılıq dini yaranmışdır.
O, yazırdı: “Fəqət şu təəddüd ilahə ilə bərabər Türk oğuzlarda vəhdaniyyəti-rəbbaniyyə fikrinə bir meyil bulunduğuna sahibüssəma
mənasına gələn və ilahülilahə olması möhtəmil olan “tanrı”, yəni
Gög Tanrı və yaxud sadə “gög” denilən allaha dəlalət ediyor. Qədim
türklərin ruha etiqadları var idi. Orxon abidəsinə görə ruh bir quş
şəklində təsəvvür olunuyordu. Movtayı dəfn etmək adəti dəxi talibidiqqətdir”.367
Hüseynzadənin də yazdığı kimi, bu gün türklərin, o cümlədən
Azərbaycan türklərinin Yaz bayramında təbiət ünsürləri (od, su, torpaq və hava) ilə bağlı keçirdiyi mərasimlərin kökü, mənşəyi də zərdüştiliyə deyil, şamanizmə/qamlığa gedib çıxır.368 Hüseynzadə yazırdı ki, Tanrıçılıqdan sonra isə İslam istisna olmaqla türklərin əksəriy364
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yəti başqa dinlərə ciddi şəkildə meyil və istedad göstərməmiş, göstərənlər isə öz etnik mənşələrini belə unutmuşlar. Ancaq müsəlman
türklər həm islam aləminin mühüm bir istinadgahına çevrilmiş, həm
də öz tayfa və milliyyətlərini qoruyub-saxlamışlar. 369 O, yazırdı:
“Türk qəvaidi o qədər sadə, o qədər gözəl və məntiqə müvafiqdir ki,
onunla ülfət edən türk heç bir vaxt anı tərk eləyib, ərəbin qəvaidini qəbul
edəməyəcəyi aşkar idi. İştə bu növ səbəblərdəndir ki, türklər dini-mübini-islamı öz ruh və mənəviyyatlarından nəban etmiş kimi bir şövqi-əzim
ilə dərağuş edib onun qəvi bir nigəhbanı olmuş olduqları halda, əsla
ərəbləşmədilər və qövmiyəti-nəcibəyi-əsliyyələri mühafizə edə bilib, ancaq o yolda tərəqqiyyata məzhər olmağa başladılar”. 370
Deməli, ancaq İslam dininə tapınmış Türklər həm müsəlman
aləminin mühüm bir istinadgahına çevrilmiş, həm də öz tayfa və milliyyətlərini qoruyub-saxlamışlar. Buna birinci səbəb ərəblər kimi
türklərin də böyük bir millət olub, eyni zamanda Ərəbistandan uzaq
yaşamaları göstərilsə də, əsas ikinci səbəbdir ki, türklərin dilinin əsasını Turan (Ural-Altay) dil ailəsi, ərəblərin dilini isə Sami dil ailəsi
təşkil edir.371 Deməli, Hüseynzadə birmənalı şəkildə Turanın Aryanlar və Samilərlə yanaşı, böyük bir əzəmətə malik olmasını ifadə etmişdir.
Beləliklə, türklərlə farsların adət-ənənələri arasındakı fərqləri
də otaya qoyan Turançılığın ideoloqu bildiridi ki, Qacarlar dövlətində yaşayan türklərin böyük qismi də məhz Turana bağlı Azərbaycan
türkləridir. Əli bəy Hüseynzadə “Füyuzat” jurnalında “İran-Turan”
məsələsinə aydınlıq gətirmək üçün yazırdı ki, Firdovsinin “Şahnamə”də “İran”ın tarixi və “İran”ı idarə edən sülalələrlə bağlı bəhs etdiyi əfsanələr qədim hind hekayələrindən götürülmüşdür: “Bu hekayələrin nəhayət, Hindistandan uzaqlaşdırılan Zərdüşt tərəfindən İrana
gətirildiyi zənn olunuyor. Çünki Pişdadiyan əsatiri hökmdarlarının
adları daha əvvəl qədim hind tarixində keçiyor”.372
Hüseynzadə bu bilgini tanınmış Türk alimi Şəmsəddin Saminin “Qamusi-Elam” əsərindən götürmüşdür. Samiyə görə Zərdüşt
brəhmənlərin dinindən ayırılıb yeni məzhəb icad etdiyindən, vətənin369
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dən uzaqlaşdırılmış və o, İrana gəlmiş şah Gəştasib tərəfindən himayə olunmuşdur. İranda yaşayan Zərdüşt qədim hind əsatirlərini
(“Cəmşid”, “Zöhhak”, “Firudin” və b.) “iranlı”lara öyrətmiş, bu əsatirlər Zərdüştün tarixi kitabı “Zənd Avesta”da da əks olunmuşdur.373
Deməli, Ş.Sami kimi Ə.Hüseynzadə də zərdüştiliyi birmənalı şəkildə
Hind-İran, Hind-Avropa mədəniyyətinə aid etmişdir. O, “SiyasətiFürusət” əsərində isə yazırdı ki, Mənuçöhr, Nuzər və Əfrasiyab (Astiyaq) Turan ya da Midiya padşahları olduqları halda, yalnız Kirlər,
Daralar, Kambizlər İran hökmdarları olublar.374
Bütün bunlarla yanaşı, o da, digər Türk aydınları kimi qavram
olaraq bu ölkədən bəhs edərkən Qacarlar, Əfşarlar, Səfəvilər, Səlcuqlarla yanaşı, onlara sinonim olaraq “İran”, “İran milləti”, “iranlı”,
“İran tarixi” anlayışlarından da istifadə etmişdir. Həmin dövrün təbliğatının nəticəsi olaraq, digər aydınlarımız kimi bu anlayışlardan istifadə edən turançılığın ideoloqu, eyni zamanda bir Türk aydını olaraq
“İran”a, “İran millət”inə olan sevgisinə aydınlıq gətirməyə çalışmışdır: “Bizim kimi ümum sair türklərin İrana olan məhəbbəti İranın şimalən həm türk, həm müsəlman, cənubən də ancaq müsəlman bulunduğu üçündür, yoxsa sadə farslıq üçün deyildir. İran farsları ilə bərabər bədəni-ümumi İslamda bir üzv bulunduqca bizim ona riayətimiz
bir kamaldır. Lakin farslar İranı özləri ilə bərabər vücudi-İslamdən
ayrı bir şey hesab etməyə və məzahibi-islamiyyənin heç birinə qənaət etməyərək, yenidən Zərdüştü “təqdisə” və mədəniyyətini əhyaya
qalxışdıqca bizim onlarla heç bir əlaqəmiz olamaz. “Füyuzat”ın tutduğu yol türklük, müsəlmanlıq və avropalılıqdır. Türk hissiyyatı
ilə mütəhəssis, İslam dini ilə mütədəyyin və Avropa mədəniyyəti-hazirəsilə mütəməddin olmaqdır. Yoxsa farslaşmaq, Zərdüştün sönmüş
mədəniyyəti ilə mədəniləşmək deyildir. Şəhərimizdə farsi lisanında
çıxaraq üstü örtülü bir Şərq bürokratiyası qoxusu nəşr edən “Həqayiq” məcmuəsi “Həblülmətin” cərideyi-mötəbərəsindən ibrət alıb,
anlamalı idi ki, farslığın, fars lisanının, fars əfkarının meydani-ictahidi İranın cənubi ilə, Belucistan və Hindistandır, yoxsa Azərbaycan,
Qafqaz, Rusiya və ələlümum Baykal gölündən Afrika səhrayi-kəbi-
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rinə qədər imtidad edən Türk aləmi-müəzzəmi deyildir”.375
Birincisi, Hüseynzadənin bu fikirlərindən belə bir nəticə çıxartmaq olar ki, Türklərin, Türk aydınlarının “İran”a olan sevgisi
“İran”ın şimalının türk-müsəlman, cənubunun (farsdillilərin) isə müsəlman olmasına görədir. Əgər farsdillilər nə zamansa islamlıqdan
imtina edərək zərdüştlüyə dönərlərsə, türklər birmənalı şəkildə onlardan ayrılacaqlar. Başqa sözlə, Hüseynzadə “İran mədəniyyəti” adı altında zərdüştlük maskasına bürünmüş fars şovinistlərinə demək istəyirdi ki, farslarla türkləri bir arada tutan “ortaq vətən” ya da fars mədəniyyət, fars dini (zərdüştlük), fars dili deyil, əsas İslam dini və İslam mədəniyyətidir. Əgər farslar türklərlə onları birləşdirən əsas bağdan – İslam dini və İslam mədəniyyətindən uzaqlaşıb zərdüştlüyə,
fars mədəniyyətinə üz tutmaq niyyətindədirlərsə Türklər onların yoluyla getməyəcəkdir, çünki türklərin öz yolu vardır.376
“Atəşi-Zərdüştü heç bir vaxt təqdis edəmiyəcəyiz. Biz Zərdüştə
Budda və Konfusi ilə bərabər ancaq hörmət edə biləriz” 377 deyən Hüseynzadə şiəlik-cəfərilik məzhəbinin də “İran”ın, fars mədəniyyətinin adına çıxılmasına qəti etiraz edirdi. O, yazırdı: “Şimdi, şiə məzhəbini burada zikr etməməkdən istidlal edə bilərəm ki, onu İran ixtiraatından ədd ediyorsan! Lakin yanılyorsan, zikr etdiyin dörd məzhəb (hənəfilik, şafilik, hənbəlilik, maliklik – F.Ə.) ixtiraatdan mədud
olamayacağı kimi, şiəlik də nə ixtiradır və nə də İran ixtirasıdır.
Haqq bildiyimiz bu beş məzhəbin beşi də islamiyyətin ibtidayi –zühuruna qərib zamanlarda ya çox az sonra övsuq və o vaxt əldə bulunan mənbələrə istinadən ictihad yoluyla təşəkkül etmiş məzhəblərdir.
Ona görə də, ixtira deyil, ictihaddır! Onların cümləsi zahirən cüzi ixtilafat ilə bərabər, batinən eyni məqsədə xidmət edirlər. Həblülmətin
– İslamdan ayrılmazlar”.378
İkincisi, Hüseynzadə farslara xəbərdarlıq edirdi ki, indi “İran”
adlanan ərazi əsasən iki hissədən ibarətdir, onun da yalnız cənubunda
farslıq, fars dili, fars mədəniyyəti hakimdir. “İran”ın böyük bir hissəsində, o cümlədən Azərbaycanda, Xorasanda isə türklük, Türk dili,
Türk mədəniyyəti mövcuddur ki, bu da, Baykaldan başlayıb Afrika
375
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səhralarına qədər geniş bir ərazidə hökm sürən Türk aləminin (Turanın) ayrılmaz bir hissəsidir. O, yazırdı: “Qövmiyyət bəhsinə gəlincə
məlumdur ki, Rusiya əhalisinin bir qismi türklərdən ibarət olduğu kimi, İranın da bütün cəhəti-şimaliyyəsi bilxassə Azərbaycan qitəsi
türkdür. İranın əyaləti-cənubiyyəsinə gəlincə burada sakin olan farsların adət, əxlaq və hətta lisanca türklərdən o qədər fərqləri yoxdur,
hətta lisanca diyoruz, çünki hər iki dil müsəlmanlaşdığı üçün bir-birlərinə o qədər təqərrüb etmişdir ki, cüzi bir himmətlə fars türkün,
türk farsın lisanını anlaya bilir, çünk fərq lüğətlərdə olmayıb ancaq
qəvaiddədir... İran farslarının qanı türk və fars qanlarından ibarət olduğu kibi İran türklərinin də qanı eyni-ənasirdən mürəkkəbdir”. 379
Bizcə, Hüseynzadə “ortaq din”dən sonra müəyyən qədər “ortaq
yurd”, ortaq “dil”, “ortaq qan” məsələsi baxımından türklərlə farslar
arasında bərabərlik işarəsi qoyması da təsadüfi deuildi. Başqa sözlə,
“İran” adlandırılan bu ölkəyə farslardan çox türklərin haqlarının olduğunu, ancaq qaynayıb qarışma nəticəsində “iranlı” adını almış hər
iki xalqın “İran”da eyni hüquqlara malik olmasına işarə edirdi.
Bütün bunları nəzərə alaraq deyə bilərik ki, Qacarlar süquta
uğrayana qədər “İran” nə qədər farslara aid anlayış idisə, Turan da
bir o qədər türklərin idi. Üstəlik, ötən min il ərzində də Türklər yalnız Turan da deyil, farsdillilərin yaşadığı kiçik “Farsistan”da da hakim qüvvə idilər. Bu baxımdan indi “İran” adlanan ölkədə bəzi dövrlərdə yazı dili türkcə ilə yanaşı, farsca olsa da, bütün hallarda dövlət
idarəetməsi türklərin əlində olmuşdu. Bir Türk dövləti zamanı gələndə gedər, digər Türk dövləti onun sülaləsinin yerində Turanda, o
cümlədən kiçik “Farsistan”da hakim olurdu. Bunu, artıq Türk olmayan bütün millətlər, etnoslar o cümlədən irandillilər də təbii hal kimi
qəbul etmişdilər.
Beləliklə, Hüseynzadənin siyasi-fəlsəfi ideyaları dörd xəttdə
yekunlaşmışdır. Hər halda o, Çarlıq Rusiyası dumasındakı müsəlman
millət vəkillərinə üzünü tutaraq onlardan aşağıdakılara əməl etməyi
tövsiyyə etmişdir. O, yazırdı: “Biz İnsanız: Binaənəleyh hər şeydən
əqdəm bütün Duma ilə bərabər bilafərq məzhəb və qövmiyyət insanlığı, insanlıq hüququnu müdafiə ediniz. Məzlum olan sinifləri zalım
siniflərin təcavüzatından azad etməyə çalışınız, müsavati-tammə istə379
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yiniz. Yeriz, yurdsuz əkinçilərimizə, kəndlilərimiz yer-torpaq tələb
edin, füqərayi-kasibəmizin şəraiti-təəyyüşünü təshihə çalışınız. Biz
Qafqazlıyız: Qafqaz əhlinin öz ümuri-idarəsinə özü baxa bilmək
üçün lazım gələn muxtariyyət tələb ediniz. (Yeri gəlmişkən, o, yazırdı ki, bütün Qafqaz xalqları, o cümlədən türklər əsarəti sevməyən,
qul olmaqdansa köç edib azadlığa üstünlük verənlər, hətta əsir düşdükləri halda ağa olmağa bacaranlardırlar. Ancaq onların arasında
Qafqaz türklərinin yeri ayrıdır: “Bəncə Qafqaz türkləri türklərin ən
hürriyyətpərəstidir” 380 ). Biz Müsəlmanız: Ona görə öz əqayidi-diniyyəmizdə hürriyyəti-vicdanımıza hər nə lazımsa onu istəyiniz, onu
tələb ediniz. Biz Türküz: Dilimizin, lisanımızın tərəqqisinə mane
olan hər növ sədlərin, divarların yıxılmasına, rəf olunmasına qeyrət
ediniz!..”.381
Hüseynzadənin Türk xalqlarına çatdırmaq istədiyi digər bir fikir isə ondan ibarət idi ki, islamçılıq və türkçülüklə yanaşı, bu ideyaların mahiyyəti ilə ziddiyyət təşkil etməyən Avropa mədəniyyətinin
təbliği də vacibdir. Ancaq Qərb mədəniyyətini mənimsəmək heç də
müsəlmanların, türklərin avropalaşması, avropalıları təqlid etməsi
anlamına gəlməməlidir: “Türkün irtidad edib firəngləşməsi firənglərin ya mürtədlərin tərəqqisi deməkdir, yoxsa türk, ya müsəlman tərəqqisi demək deyildir!”.382
Yeri gəlmişkən, Hüseynzadə təzadlı görünsə də, bir müddət
Osmanlı sultanı II Əbdülhəmidi müstəbid, despot adlandırıb ona qarşı müxalif olan “Yeni türkləri” (Gənc türkləri) müdafiə etməklə yanaşı, ancaq sonuncuların həddən ziyadə ingilis “sevdası”nı da doğru
saymamışdır: “Sultan Həmid isə az qalır ki, yeni türklərin fərqadicanxəraşından bizar olub, ingilis kralının nəzdinə qaçsın. Yeni türklər isə zatən fələyin əlindən həp ingilis ölkəsinə qaçıyorlar... həp ingilis, ingilis, ingilis! Bir deyən yoxdur ki, canım, bu nə ingilisbazlıqdır? Aləmi-islamın qoca bir bir nisfini qanlı bir biftek kimi bəl edən
bu ingilislərin nə olduqları halə anlaşılmadımı?”. 383 O, yazırdı: “Şimdi bizə diyorlar ki, madam ki, ingilislər, firənglər, filanlar böylə imişlər,
nə üçün siz də Səid paşalar, Salarüddövlələr kimi “Füyuzat”ınızda ingi380
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lislərə, firənglərə müraciət ediyorsunuz. Ortaya gah Hötenin “Faust”unu, gah Şekspirin “Yuli Sezarı”nı, gah nə bilim hankı avropalının
hankı əsərini çıxarıyorsunuz! “Avropalılaşalım”, “firəngləşəlim” deyirsiniz?! Lakin ey qare, müraciətdən müraciətə fərq vardır. Biz avropalıların ədəbiyyatlarına, sənayelərinə, ülum və maariflərinə, kəşfiyyat və ixtiraatlarına müraciət etmək istəyiriz, özlərinə deyil. Biz istəyiriz ki, İslam
ölkəsinə onların beyinləri, dimağları girsin, boğazları, mədələri girməsin. Biz istəriz ki, ölkəmiz onların beyinlərini həzm etsin. Yoxsa, mədələrində həzm olunmasın”. 384
O, yazırdı ki, bir gün qərblilərin mədəniyyət adı altında şərqlilərin başına açıdğı oyunlara görə cavab verəcəklərinə, yəni M.Ə.Talıbovun da yazdığı kimi, şərqlilər sürətlə tərəqqiyə başlayıb avropalıların özlərindən öyrəndiyi texnologiya sayəsində onları məğlub duruma gətirəcəklərinə heç də az ümid etmir: “Ah, o günlər! O günləri
Şərq aləmi qəribən görəcəkmidir? Görərsə, əminəm ki, o cəhənnəm
kənarına gətirə bildikləri hərifləri hər halda əfv edər. Heç bir vaxt cəhənnəmə atmaz. Bəlkə özlərini də, onları da cəhənnəm əzabından xilas ilə bütün aləmə həqiqi bir sülh və asayiş təmin edər. İttihad etməliyiz, ittihad. İttihada doğru tərəqqi etməliyiz! İttihad və tərəqqi edərsək, o günləri də görəriz. Avropanın kisveyi-mədəniyyətinə bürünən
bir tağım vəhşi həriflərinə “Qələt etdim”, “Tövbə etdim, bir daha
yapmam” da dedirtdiriz! Lakin o günlər gəlincəyə qədər həriflərin
mədəniyyət naminə etmədikləri qəddarlıq qalmayacaqdır. Çünki
haqq qüvətlinindir”. 385 O, yazırdı: “...islam arasında təfriqə salmaq
üçün avropalıların əlində daha bir vasitə qalıyor ki, o da Şərq bürokratiyası ilə hökuməti-mütləqələridir. Avropa diplomatları Şərqdə mütləqiyyətin bəqasını arzu ediyorlar. Çünki əvvəla, bir qaç kişidən mürəkkəb
idareyi-keyfiyyə heyətini hər zaman qolaylıqla əldə etmək və çaldıqları
düdüklə istədikləri kimi oynatmaq mümkündür. Saniyən, idareyi-mütləqədə millət ilə hökumət yekdigərindən təbaüd etdiyindən açıq qalan məsafə hər növ fitnə və fəsada müsaid bir meydan oluyor”.386
Bilgəmizə görə, İslam aləmi tərəqqi edəndə də, etməyəndə də,
müsəlman arasında birlik olanda da, olmayanda da Avropa tərəfindən
384
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daim tənqid olunub: “İttihad və ittifaq istəsək də, şikayət edərlər, nifaq
və şiqaqa düçar olsaq da, şikayət edərlər! İttifaqımız bunlar üçün bir təhlükə, nifaqımız yenə təhlükə. İttifaq etsək “panislamizm” adı qoyarlar”.
387
Belə anlaşılır ki, avropalıların xoşuna getmək üçün ya məhv olmaq,
ya da onların köləsi olmaq lazımdır. O, yazırdı: “Nə etməli? Ya boynumuza bir zənciri-əsarət salmalı! Zəncirin bir ucunu da əllərinə verməli,
yaxud məhvü nabüd olmalı, vəssalam!.. Üç-dörd yüz milyon xalq ya
əsarətdə, ya məhviyyətdə!.. Başqa heç nə!..”. 388
Bununla da, Hüseynzadə avropalaşmaq dedikdə, onun elm və
texnologiyasını qəbulu etsə də, əxlaqi-mənəvi mahiyyətini qəbul etməmişdir. Başqa sözlə, o, yeniləşməyi zahirən Qərb mədəniyyəti, mahiyyət
baxımdan İslam-Türk dəyərləri çərçivəsində görmüşdür.
Hər halda, Hüseynzadə Qərb mədəniyyətini mənimsəməyi tövsiyə etməklə yanaşı, onların əsil niyyətlərini yaxşı bilirdi. Xüsusilə də, avropalıların aşkar və gizlində dəstəklədiyi mütərəqqi hadisə kimi görünən, “əlifba islahatı” (ilk baxışda mütərəqqi mahiyyət daşıyan ərəb əlifbasında ya dəyişikliklərin edilməsi, ya da latın əlifbasına keçirilməsi
türk xalqlarını parçalamağa yönəlmişdir), “din islahatı” ideyaları altında
əslində əsasən İslam və Türk xalqlarını parçalamağa yönəlmişdir. Bu səbəbdəndir ki, M.F.Axundzadənin, M.A.Şahtaxtlının “əlifba və din islahatları”, Mirzə Kazım bəyin “dil islahatı” Avropa-Rusiya alimləri tərəfindən rəğbətlə qarşılanmış, onlara lazımı dəstəklər verilmişdir. Hüseynzadə bu “islahatlar”ın antislam, antitürk mahiyyətini görərək bildirmişdir ki, “əlifba islahatı”nın (Buna “din islahatı”nı da əlavə etmək lazımdır. Sadəcə, o dövrdə Axundzadənin antislam ruhlu “Kəmalüdövlə məktubları” hamı kimi ona da məlum deyildi) tərəfdarlarının (Axundzadə,
Şahtaxtlı) Tiflisdən bunu bəyan etmələri çox düşündürücüdür: “Üç yüz
milyon İslamın əlifbasının altmış-yetmiş milyon türkün imlasını bir hökmi-qaraquşilə türkün, İslamın mərkəzindən uzaq olan yuvalarından birdən dəyişmək istəyirlər! Halbuki, böylə mühüm bir əmr üçün kəndilərində lazım gələn məlumatdan əsər belə yox! Türkün imlasını islahı
üçün deyil, sərf və nəhvi mükəmməl bilmək, bəlkə bütün türklərin tarixinə, ədəbiyyatına, etnoqrafiyasına, fonologiyasına haqqı ilə aşina bulunmaq tələb edər”.389
387
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Hüseynzadə xeyli dərəcədə haqlı idi ki, ortaq türkcədən ayrı
Azərbaycan türkcəsinin inkişafında, əlifba islahatı məsələsində əvvəlcə
çar Rusiyası, sonralar Sovet Rusiyasının maraqlı və icraçı olmaları təsadüfi olmamışdır. Hər iki halda məqsəd Quzey Azərbaycanı Türk dünyasından, xüsusilə Güney Azərbaycan və Türkiyə türklərindən ayırmaq
idi. Ona görə də Hüseynzadənin vaxtında ruslaşdırmaq, qərbliləşdirmək
siyasətinə qarşı irəli sürdüyü “türkçülük” ideyasına haqq qazandırmamaq mümkün deyil.
Y.Akçuraya görə, Ə.Hüseynzadə “Qəzetimizin məsləki” məqaləsində deyil, “Bizə hansı elmlər lazımdır?” mövzusu ətrafında gedən mübahisələr əsasında yazdığı məqaləsində ilk dəfə, tərəqqipərvər
islamçılığın və türkçülüyün əsasını təşkil edən “üçlü” (islamlaşma,
turkləşmə və avropalaşma) düstura üz tutmuşdur; bu “üçlü” düstur da
çox keçmədən türk aləminin hər tərəfinə yayılmış, xüsusilə Osmanlı
Türkiyəsində Z.Gökalp və başqaları tərəfindən dəstəklənmişdir. 390
Bizcə, birincisi bu “üçlü” düstur yuxarıda da qeyd etdiyimiz kimi,
Ə.Hüseynzadə tərəfindən daha öncə irəli sürülmüş, yəni “Həyat”ın
ilk məqaləsində müəyyənləşdirilmişdir. İkincisi isə, bu “üçlü” düstur
sonralar yalnız Türkiyə türkçülüyü deyil, Azərbaycan türkçülüyü ideyasının da yaranmasında mühüm rol oynamışdır. Hər halda Hüseynzadə 1900-1910-cu illərdə bu “üçlü” düsturu irəli sürərkən konkret
nə Azərbaycan və Azərbaycan türkçülüyünü, nə də Türkiyə və Türkiyə türkçülüyünü nəzərdə tutmuşdur. Fikrimizcə, o, həmin dövrdə nəzəri-fəlsəfi yönlü “üçlü” düsturunu bütün türk-islam dünyası üçün
irəli sürmüş, ondan sonralar bütün türk millətləri, o cümlədən Azərbaycan türkləri (M.Ə.Rəsulzadə və b.) və Türkiyə türkləri (Z.Gökalp
və b.) eyni dərəcədə yararlanmışdır.
Deməli, Ə.Hüseynzadə nəzəri-fəlsəfi şəkilə salmağa çalışdığı
“üçlü” düsturunun reallaşmasını Türkiyə çərçivəsində məhdudlaşdırmayaraq bütün Türk dünyasının bütövlüyündə görmüşdür.
Osmanlı türkçülüyü. Fikrimizcə, Hüseynzadə 1900-1910-cu
illərdə milli və müasir ruhlu islamçılıqdan çıxış etsə də, bunun hədəflərinin qeyri-müəyyənliyini dərk etmiş və onunla müqayisədə reallığa daha yaxın olan “osmanlı türkçülüyü” ideyasını irəli sürmüşdü.
Görünür, Hüseynzadə bütün müsəlmanların (ərəb, fars, türk və b.)
390
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“İslam birliyi”nin mümkün olmadığını görərək, siyasi-ideoloji mənada diqqətini “Türk-İslam” birliyinə əsaslanan “Osmanlı türkçülüyü”nə yönəltmişdir. Bu isə, müəyyən qədər bütün türklərin Turan
dövlətində (turançılıq-“panturanizm”) birləşməsi ideyası ilə səsləşirdi. Bu baxımdan Hüseynzadənin “Osmanlı mərkəzli türkçülüyü-turançılığı” müdafiə etməsində iki əsas faktor: 1) siyasi-ideoloji; 2)
mənəvi-mədəni türkçülük mühüm rol oynamışdır. Akçuranın təbrincə desək, İstanbulu islam və türk dünyasının siyasi və ideoloji mərkəzi kimi görən Hüseynzadə siyasətdə olduğu kimi, dil və ədəbiyyatda da, mərkəzi Osmanlı olmaq üzrə türkçülüyə, yəni osmanlı türkçülüyünə, hətta panturançılığa təkan verən ilk ziyalıdır.391
Ə.Hüseynzadə siyasi-ideoloji mənada “osmanlı milləti”, “osmanlı millətçiliyi”ni deyil, mərkəzi İstanbul olan “osmanlı türkçülüyü”nü müdafiə etmişdir. Y.Akçura yazır: “Xüsusən “Füyuzat”da nəşr
olunan məqalələrinin məzmun və biçimindən Hüseynzadə Əli bəyin
türk, türkçü, hətta Osmanlıçı olduğuna dərhal qərar verilir. Bütün
türklər arasında Osmanlı türkcəsinin yayılmasını, bütün türklərin
ədəbi dilinin Osmanlı türkcəsi olmasını istəyir və özü yazılarını olduqca təmiz Osmanlı ədəbi türkcəsi ilə, o zamanlar İstanbulda mötəbər yeni ədəbiyyatı cədidə üslubu ilə yazır. Siyasi cəhətdən Osmanlı
dövlətini, Osmanlı türklüyünü müstəqil türklüyün nüvəsi sayır. Bu
baxımdan, bütün türkülük məsələsində görüşü, “Üç tərzi-siyasət”in
türkçülük fikrinə yaxın deməkdir”.392
Onun türkçülüyün siyasi-ideoloji nüvəsi kimi Türkiyəni görməsinə əsas səbəb o idi ki, digər Türk dövləti Qacarlar 20-ci əsrin
əvvəllərində ingilislərin və rusların yarımvasalı olmaqla yanaşı, xeyli
dərəcədə irançılqı adı altında farslaşdırılmış, eyni zamanda Quzey
Azərbaycan, Tatarıstan, Başqırdıstan, Krım, Türküstan və başqaları
isə Çarlıq Rusiyasının əsarəti altında idi. Bu anlamda Ə.Hüseynzadə
haqlı olaraq hesab edirdi ki, hazırda yalnız siyasi və hüquqi cəhətdən
müstəqil olan Türk dövləti türkçülüyü inkişaf etdirərək başqa Türk
ellərini də öz ətrafında birləşdirə bilərdi. Onun fikrincə, yaxın zamanda isə türk-islam dünyasının oyanışı, inkişafı və yüksəlməsi Osmanlı dövləti, Osmanlı türklüyü ilə bağlı idi. O, inanırdı ki, məhz
391
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Osmanlı türkçülüyü bütün türklər üçün siyasi güc və ideoloji mərkəzə çevrilərsə bundan Çarlığın əsarəti altındakı Rusiya türkləri, o
cümlədən Azərbaycan türkləri də qazanmış olacaqlar. Bu baxımdan
müstəqil və ideoloji baxımdan daha çox təşkilatlanmış Osmanlı mərkəzli türkçülük bütün Türk milliyyətləri üçün mühüm rol oynaya bilər. Xüsusilə də, o, türkçülüyü ötən 60-70 il ərzində Qafqazda çar
Rusiyasının ruslaşdırma, xristianlaşıdrma o cümlədən, Qacarlarda
son dövrlərdə güclənən farslaşdırmaya qarşı irəli sürmüşdür.393
Bu bir daha göstərir ki, Türk dünyasının qurtuluşu üçün irəli
sürülən milli-dini birlik (islamlıq və türklüyün vəhdətinə əsaslanan)
ideologiyası baxımından Ə.Ağaoğlu Osmanlı mərkəzli islamçılığa,
Y.Akçura və Ə.Hüseynzadə Osmanlı mərkəzli türkçülüyə vermişdir.
Bunu təsdiq edən Y.Akçuraya görə, o, hətta Azərbaycan türkləri arasında “mədəni və siyasi türkçülük hərəkatı”nın ilk yayıcısı olmuşdur.394 Bizcə, Hüseynzadə yeni dövrdə yalnız Quzey Azərbaycanda
deyil, bütövlükdə Çarlıq Rusiyası və Osmanlıda da, “mədəni və siyasi türkçülük hərəkatı”nın ilk yayıcısıdır.
Bizcə də, Hüseynzadənin Osmanlı mərkəzli türkçülüyü, turançılığı bütün Türk-İslam dünyasının oyanışı və birliyi kimi görməsinə
başlıca amil, başqa Türk xalqlarından fərqli olaraq onların siyasi
müstəqilliyə və gücə sahib olmaları ilə bağlı olmuşdur. O hesab etmişdir ki, məhz Osmanlı mərkəzli türkçülük bütün Türk xalqları
üçün bir güc və ideoloji mərkəzə çevirildiyi təqdirdə başqa Türk elləri, uğur qazana bilərlər. Bu mənada bəzi müəlliflərin iddia etmələri
ki, Ə.Hüseynzadə Osmanlı mərkəzli türkçülüklə digər Türk xalqlarını osmanlıların içərisində əritməyə çalışmışdır fikri ilə razlaşmırıq.395 Bizcə, Ə.Hüseynzadənin “Osmanlı türkçülüyü”nü bütün türklüyün nüvəsi kimi götürməsi digər Türk xalqlarında, o cümlədən
Azərbaycan türklərində mövcud olan türkçülüyün ziddiyyəti kimi deyil, əksinə uzlaşdırıcı amili kimi baxmaq lazımdır. M.Ə.Rəsulzadə
tamamilə doğru yazırdı ki, həmin dövrdə Ə.Hüseynzadə, Ə.Ağaoğlu
və onların həmfikirlərinin irəli sürdükləri Osmanlı mərkəzli Türk birliyi ideyası müstəmləkə altına düşmüş ayrı-ayrı Türk milliyyətlərində
393
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müstəqillik eşqi yaradaraq onları inqilabiləşdirmişdi: “Ancaq onlar
ayrı-ayrılıqda qarşılarındakı yağıların çox böyük güclərinin qorxusundan azadlıqdan, müstəqillikdən söz belə açamazdılar. Bununla
belə, onların kiçik ellər yox, ünlü tarixi, eləcə də gələcəyi olan çoxmilyonlu ulusun-millətin üzvləri olmalarını anlamaları, doğal-təbii
olaraq ümidlərini artırıb, yüzilin yağısı ilə dönmədən döyüşməyə çağırırdı”.396
Bu o deməkdir ki, Ə.Hüseynzadə həmin dövrdə ayrı-ayrı türk
dövlətlərinin yaranması ideyasını çox müdafiə etməsə də, birmənalı
şəkildə ona qarşı da olmamışdır. Sadəcə, Hüseynzadə dövrün reallıqlarından çıxış edərək yeganə müstəqil Türk dövləti olan Osmanlının
timsalında türkçülüyü gücləndirməyə və möhkəmləndirməyə çalışır,
bu yolda digər türk milliyyətlərinin ona dəstək verməsinin vacibliyini vurğulayırdı. Bu baxımdan o hesab edirdi ki, Çarlıq Rusiyasının
əsarəti altında olan türk-tatar xalqları da, ilk növbədə Türkiyə türkçülüyünü müdafiə etməlidirlər. Fikrimizcə, türkçülük nəzəriyyəsi açısından bu mülahizə həmin dövr üçün, ən real və gerçəkçi baxış idi.
Çünki son əsrlərdə qarışdırdıqları islamçılıqla türkçülyü bir-birindən
ayırmağa başlayan milli mütəfəkkirlər, o cümlədən Ə.Hüseynzadə
üçün türkçülük ruhunun parçalanması, yəni ayrı-ayrı milli-məhəlli
türkçülüyə bölünməsi çox yad və uzaq bir hiss idi. Bu məsələləri çox
doğru dəyərləndirən milli ideoloq M.Ə.Rəsulzadə yazırdı: “Panislamizmdən qurtulan türk ictimai-siyasi düşüncəsi birdən-birə indi çatdığı gerçək milli ideyaya o anda çata bilməzdi. Bu psixoloji baxımdan aydındır. Müharibə və ümumi təhlükə şəraitində islam birliyi kimi böyük və əhatəli şüardan imtina edən millətçilər onun əvəzinə eyni təsir gücünə malik bir şüar irəli sürməli idilər. Bu, ancaq milli birlik ola bilərdi: “Din birliyi çağı keçdi, indi tarixi uluslar-millətlər irəli aparır. Yaşasın, Dunaydan Altayadək Türk uluslarının birliyi!””. 397
ÜmumTürkçülükdən milli-məhəlli türkçülüyə keçid isə yalnız
o zaman baş verdi ki, 1911-1913-cü illərdə Türkiyə Balkanlarda
məğlub duruma düşdü, daha sonra 1-ci Dünya müharibəsindən məğlub çıxdı, bununla da, türkçülüyün nüvəsi olmaq gücünü xeyli dərəcədə itirmiş oldu. Məhz bu hal türkçülükdə yeni bir dönəmin başlan396
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ğıcı oldu və bir çox türkçülər siyasi romantik-özəkçilik türkçülükdən
(Türk birliyi-vahid Turan dövləti) xeyli dərəcədə uzaqlaşaraq, real
milli-məhəlli türkçülüyə meyil göstərdilər. Doğrudur, Ə.Hüseynzadə
bu halda da, daha çox Türkiyə mərkəzli Türk birliyi ideyasına sadiq
qalmışdır. Ancaq bu, Hüseynzadənin milli-məhəlli türkçülük kimi
Azərbaycan türkçülüyünü, onun nəticəsi olan Azərbaycan Cümhuriyyətini qəbul etməsinə heç də əngəl olmamışdır.
Belə ki, 1918-ci ildə Türkiyə hökuməti tərəfindən Ə.Ağaoğlu
ilə birlikdə milli dövlət qurulması məsələsində Cümhuriyyətin ideoloqları ilə fikir mübadiləsi üçün Azərbaycana gələn Hüseynzadə yazırdı: “Hilali-Əhməriyənin bayrağı bizimkinin eyni olan fəqət al
rəngli milli bayrağında bəyaz hilal qarşısında beş şualı yerinə səkkiz
şüualı bir yıldız bulunan məmləkətdən, Qafqasiya Azərbaycanından,
Azərbaycan Cümhuriyyətindən, daha doğrusu Qafqasiya Türk dövlətindən bir az bəhs etmək istərəm”.398 O, yazırdı ki, Azərbaycan Türk
dövlətini çiyin-çiyinə qoruyan Türkiyə və Azərbaycan türkləri birbirlərini mükəmməl anlayırlar: “…Çünki Azərbaycan avam xalqı ilə
Anadolu köylüsünün dili lap bir-birinin eynidir! Bir-birini anlamayanlarsa rus məktəblərində yetişib lisanları ruslaşmış olan Azərbaycan oxumuşları və İstanbulun seçilmişlər ailəsinə məxsus istilahlar
işlədən şəxslərdir”. 399 Azərbaycan və Türkiyə türklərinin bir-birinə
qovuşmasını tarixi hadisə, təbii bir cərəyan kimi qəbul edən Hüseynzadənin fikrincə, hər iki türk xalqının bir-birinə qarışması ilə vahid
Türk milləti müasirləşmiş, güclənmiş və bütövlşəmiş olacaqdır. Belə
ki, imperializm, nasiyonalizm və sosializm cərəyanlarının faciəli fəaliyyət mərkəzinə çevrilən Azərbaycan, Azərbaycan türkləri bu müxtəlif cərəyanların altında nə edəcəyini bilmədi, mühakiməsini itirdi.
Ancaq Türkiyə türklərinin onların imdadına çatması ilə yalnız Azərbaycan deyil, həm də Türkiyə türkləri də xilas oldu.400
Hüseynzadə Azərbaycan türkçülüyü məfkurəsinin gerçəkliyə
çevrilərək onun əsasında siyasi və hüquqi cəhətdən müstəqil bir Türk
Cümhuriyyətinin yarandığını görərək, iki müstəqil Türk dövlətindən
(Azərbaycan və Türkiyədən) və onların bir-birinə dayaq olmasından
398
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bəhs etmişdir. Anacaq T.Svyatovski yazır ki, həmin dövrdə Ə.Hüseynzadə Güney Qafqaz bölgəsi üçün üç seçimdən: 1) Qafqaz Federasiyasından; 2) müstəqil türk, gürcü və erməni dövlətlərindən; və 3)
Qafqaz türklərinin Türkiyəyə birləşməsindən bəhs etmişdir.401
“Osmanlı türkçülüyü”nün ikinci amilini təşkil edən mədənimənəvi türkçülüyə gəlincə, öncə qeyd edək ki, 1900-1910-cu illərdə
Azərbaycanda dil və ədəbiyyat məsələsi ilə bağlı iki istiqamət mövcud idi. “Həyat”, “Füyuzat”, “Şəlalə” və digər qəzet-jurnallarda Hüseynzadə başda olmaqla Əhməd Kamal, İskəndər bəy Məlikov və
başqaları osmanlı ədəbi dil siyasəti əsasında bütün türklərin bir araya
gəlməsi və vahid ideya ətrafında birləşməsi üçün ortaq dilin vacibliyini irəli sürür və bütün türklərin ortaq ədəbi dili kimi Türkiyə türkcəsini görürdülər.402 Onlar deyirdilər ki, ədəbi dil kütləvi ola bilməz,
o ancaq oxumuşlar, təhsilli adamlar üçündür; buna görə də ədəbi dilin sadələşməsinə çalışmaq lazım deyildir; ədəbi dil nə qədər çətin və
ağır olsa, bir o qədər də mötəbər olar. Osmanlı ədəbi dilinin ən tanınmış tərəfdarı Hüseynzadə qeyd edirdi ki, qəzetin dilini sadələşdirmək
əvəzinə, camaata, yəni Azərbaycan türklərinə öz ana dili olan osmanlı türkcəsini öyrətmək lazımdır. Çünki ədəbi dildə yazmağa nə Qafqazdakı türk şivələri, nə də qədim türkcə yaramır. O, dilimizi əcnəbi
lüğətlərlə doldurmaq əvəzinə Türkiyənin İstanbul şivəsinin ədəbi dil
kimi işlədilməsini məqsədəuyğun hesab etmişdir.403
Ə.Hüseynzadə “Yazımız, dilimiz və “ikinci il”imiz” (1909)
məqaləsində də Türkiyənin İstanbul şivəsinin ortaq türkcə olmasını
əsaslandırmaq üçün yazırdı ki, ayrı-ayrı türk ləhcələrini inkişaf etdirməkdənsə vahid türkcə üzərində düşünmək lazımdır. Onun fikrincə,
əlifba və dil ilə bağlı islahatçı ideyaların, ancaq Qafqazda, xüsusilə
Tiflisdə M.F.Axundzadə, M.Rza, M.Şahtaxtlı və başqaları tərəfindən
irəli sürülməsi düşündürücüdür.404
Qeyd edək ki, Ə.Hüseynzadənin “Osmanlı türkçülüyü” nəzəriyyəsi istər 1900-1920-cu illərdə, istərsə də sonralar bəzi Azərbaycan Türk ziyalıları tərəfindən haqlı-haqsız tənqid olunmuşdur. Bu
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məsələdə onu tənqid edənlər əsas səbəb kimi, Hüseynzadənin Osmanlı mərkəzli türkçülüyü həddən artıq ideallaşdırmasını, xüsusilə
dil və ədəbiyyat məsələsində ifrata varmasını göstərirdilər. “Osmanlı
türkçülüyü” nəzəriyyəsindən çıxış etdiyinə görə Ə.Hüseynzadə və
başqalarını tənqid edən çağdaşlarından F.B.Köçərli, C.Məmmədquluzadə, Ö.F.Nemanzadə, A.Şaiq və başqaları hesab edirdilər ki,
Azərbaycan Türk ədəbi dilini osmanlılaşdırmaq əvəzinə xalqa yaxınlaşmaq yolunu tutmaq lazımdır.405 406 407
Ancaq SSRİ dönəmində C.Məmmədquluzadə xatirələrində
onu da yazırdı ki, Hüseynzadə 1910-cu ildə, yenidən Türkiyəyə mühacirət edərkən Tiflisdə onların idarələrinə baş çəkərək, xalqa yaxınlaşmaq yolu Azərbaycan Türk ədəbi dilinin inkişafı uğrunda mübarizə aparan “mollanəsrəddinçi”ləri təqdir etmişdir.408 Məmmədquluzadəyə inansaq, Hüseynzadə bütün türklərin ortaq ədəbi türkcəsi kimi
Türkiyə türkcəsini (İstanbul şivəsini) görməklə yanaşı, hər bir Türk
xalqının öz doğma şivələrini inkişaf etdirmələrini də təqdir etmişdir.
K.Talıbzadə də yazır ki, 1926-cı ildə Bakıya gələn Hüseynzadə keçmişdə olub-keçənlərə nəzər salarkən demişdir: ““Füyuzat”
məcmuəsini mən məhdud bir oxucu kütləsi üçün çıxarırdım. Sonralar
başa düşdüm ki, bu mənim böyük səhvlərimdən biri olmuşdur. Yüksəlmək üçün öncə aşağılara enmək lazım idi: Ədəbiyyat da belədir!
Xalqa enmədikcə yüksəlməz! Əvvəlcə xalqa, kəndliyə, fəhləyə –
ümumiyyətlə, böyük kütləyə qədər enmək, sonra bununla bərabər
yüksəlməyə çalışmaq lazımdır”.409 Fikrimizcə, bütün bunlar “Füyuzat”ın həmin dövrdəki qiymətini azaltmır. Bizcə, “İstanbul şivəsi”ni
həddən artıq ideallaşdırmasını nəzərə almasaq, Hüseynzadə ortaq
Türk dilinin yaranması məsələsini ortaya atmaqda tamamilə haqlı idi.
Ə.Hüseynzadə 1920-1940-cı illərdə Türkiyədə yaşadığı mühacirət dövründə də, tutduğu ideya xəttindən (Türkiyə mərkəzli Türk
birliyi) demək olar ki, üz döndərməmişdir. Sadəcə, Atatürk Türkiyəsinin Qərb dövlətləri ilə məcburi anlaşması nəticəsində “Türk ocağı”nın, “Türk yurdu”nun fəaliyyətinin məhdudlaşdırılması bir sözlə,
405
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türklüyün ancaq Türkiyə çərçivəsində görülüb onun xaricində təbliğatın aparılmasına qadağaların qoyulması Hüseynzadəyə də təsirsiz
ötüşməmişdir. Bu dövrdə siyasi-ideoloji məsələlərlə bağlı demək olar
ki, artıq məqalələr yazmayan Hüseynzadənin diqqəti cəlb edən bir
neçə məqaləsi, Rəsulzadənin bir kitabına yazdığı rəyi və “Qərbin iki
dastanında türk” əsəridir.
1923-cü ildə M.Ə.Rəsulzadənin Türkiyədə nəşr olunan “Azərbaycan Cümhuriyyəti” kitabına ön söz yazan Hüseynzadənin fikrincə, bu kitab Azərbaycanı, Azərbaycan türklərini tanıtmaq baxımdan
qiymətli bir əsərdir. Ə.Hüseynzadə yazır: “Çünki mövzusu, siyasi və
iqtisadi vəziyyəti ilə beynəlxalq bir əhəmiyyət daşıyan Bakının,
Azərbaycanın və dolayısıyla bütün türklüyün müqəddəs və müəzzəz
istiqlalı, istiqbalı məsələlərinə təmas edir. Bir xalqın, bir millətin asudə və müsəmmər bir həyata, rifah və səadətə nail ola bilməsi ictimai
sinfin beynində necə iqtisadi bir həmrəyliyin olmasını tələb edirsə,
eləcə də aləmin, bütün bəşəriyyətin sülh və asayiş nemətlərindən faydalana bilməsi beynəlmiləl münasibətdə ədalət və insaf məfhumlarının hakim və cari olmasilə mümkündür. Beynəlmiləl insaf və ədalətdən doğan ümum dünya sülhü isə Azərbaycanın eyni şəkildə hürriyyət və istiqlalını vacib edir”.410 Milli istiqlaliyyəti əlindən alınmış bir
dövlətin təbii haqq və hüquqlarının pozulduğu halda, dünya dövlətlərinin buna göz yummasına təəssüf edən Ə.Hüseynzadə yazırdı ki, ancaq bu istiqlalın mücahidləri, rəhbərləri qüvvətli və səbrli olmalıdırlar. 411
Ə.Hüseynzadəyə görə, bu ölkə, yəni Azərbaycan nə cür adlandırılmasından asılı olmayaraq türklərin yurdudur. O yazır: “Qafqaz
silsileyi-cibalının cəhəti-cənubiyyəsində sakin Azərbaycan türkləri
şirvanlı, bakılı, qarabağlı, gəncəli, irəvanlı və sairədən ibarətdir (İranın şimal-qərbi səkənəsi də bunlardandır)…”. 412 Onun fikrincə,
Azərbaycan türk dili də osmanlı, cığatay şivələrindən daha çox türkcədir, çünki o ərəb-fars təsirinə az məruz qalmışdır. 413
Ə.Hüseynzadə 1920-30-cu illərdə isə Türk dilinin saflaşması
məsələsinə daha çox diqqət yetirmiş, bu dilin ərəb-fars mənəşəli söz410
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lərdən təmizlənməsinə çalışmışdır. Belə ki, o, bu dövrdə qələmə aldığı yazılarında bəzi sözləri, qədim türkcədə olduğu kimi Tanrını
Oğan, peyğəmbəri yalavac, metodu oran, şairi ozan, sazı çoğur-çökür, hökuməti törü kimi ifadə etmişdir. Ziyalının fikrincə, dilin saflaşması, təmizlənməsi məsələsinə ehtiyatla yanaşmaq, bu zaman bəzən inqilabla, bəzən də təkamüllə iş görmək lazımdır. Hüseynzadə bu
mənada, Türkiyədə soyadların dəyişilməsi məsələsinə də diqqət yetirmişdir: “İsim məsələsində tərəzinin bir gözündə insanlığımı, millətəlarası təmayüllərimi, qərbçiliyimi, ötəki gözünə türkçülüyümü, turançılığımı qoydum. İncə-incə çəkdim. Gördüm ki, tərəzinin sallantılarından sonra qərbçiliyim ağır gəldi”.414 Deməli, alim son dərəcə turançı, türkçü olmasına baxmayaraq, soyadların dəyişilməsində Qərbin mütərəqqi dəyərlərinin nəzərə alınmasını vacib hesab etmişdir.
Onun fikrincə, “oğul”, “lı” və s. kimi soyad şəkilçiləri ataya, ailəyə
mənsubiyyətlə, nəsilə mənsubiyyəti qarışdırır. Ə.Hüseynzadə daha
çox “soy” şəkilçisinə üstünlük verirdi. 415
Mühacirət dövründə Türkiyədə qələmə aldığı “Qərbin iki dastanında türk” (1926) əsərində isə Ə.Hüseynzadə italiyan Tokvato
Tassonun “Qurtarılmış Qüds” və portegiz Kamoensin “Luziada”
mənzum dastanlarında türkün mədəniyyət izini axtarmışdır. Ziyalı bu
əsərləri tədqiq edərək, orta əsrlərdə Türk mədəniyyətinin Avropa
ədəbiyyatında necə öz əksini tapdığını göstərməyə çalışır. Kamoens
“Luziada” mənzum əsərində avropalıları, yəni ingilis, alman, italiyan, fransız və başqalarını bir-birilə boğuşmaqdansa müsəlmanlara, o
cümlədən müsəlman türklərlə qarşı mücadiləyə çağırır. Hüseynzadəyə görə, islama və türklərə yaxından bələd olmayan bir avropalı şairin belə mövqe tutması insanı düşündürməyə bilmir. O yazır: “Kamoens, Məhəmmədi dəni, mələnətkar və islamı “Guruhi-cühəla” dini
sifətilə tovsif etdiyi kimi, türk ismi keçdikcə buna zalım, qəddar,
vəhşi, barbar sifətlərini əlavə etməkdən çəkinməz”. 416 Azərbaycan
aliminin fikrincə, Kamoensin türklərə qarşı olan bu münasibətinin
səbəbi 1) türklərin müsəlman olmaları, 2) türklərin portegizlərlə bir
neçə dəfə savaşmaları, 3) ən mühümü, türklərin portegizlərin Şərq
414
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ilə, Hind ilə, Hind-Çin ilə ola biləcək münasibətlərinə bir əngəl olmalarıdır.417
Ancaq Kamoensdən fərqli olaraq Tasso islamı və türkləri anlayıb təqdir etmişdir. Tasso türkləri ərəb, yunan və başqa millətlərlə
müqayisə edərkən, onları çox yüksək, üstün tutur. Türk qəhrəmanlarından bəhs edərkən avropalı, yəni italiyan şairi olduğu halda, Tassonun türk mütəfəkkirindən heç bir fərqi yoxdur. Hüseynzadə yazır:
“Şair çox epik, çox bitərəfdir. Bu kimi mövzulara girişərkən özünü
bir türkün vəziyyətinə qoyur və onun ruhunu anlamaq istər”.418 Deməli, Hüseynzadə iki avropalı mütəfəkkirin timsalında türklərin hansı mövqe tutduğunu aydınlaşdırmaq istəmişdir.
Dini-fəlsəfi görüşləri. İlk dövrlərdə Ə.Hüseynzadə islamiyyətdən kənar islam millətlərinin müstəqil şəkildə öz dövlətlərini yaradaraq yaşaya biləcəklərinə inanmayıb. Bu baxımdan onun fikrincə,
yalnız müasir ruhlu islamiyyət bütün islam millətlərinin xilası ola bilərmiş. Başqa sözlə, yalnız İslam və Qurana əsaslanan bir ideya müsəlman xalqlarına nə isə verə bilər, bunlardan kənarda hər hansı bir
ideya, o cümlədən millətçilik-nasiyonalizm müsəlman millətləri üçün
çıxış yolu ola bilməz. O, yazırdı: “...deyəriz ki, tərəqqi edib, behəqq
“zihəyat” bir millət olmaq istərsək, bizə hər şeydən əqdəm islam bulunmaq, islam qalmaq əlzəm və bilcəllə məsaiyi-həyatpərəstanə və
tərəqqipərvanəmiz ehkami-islamiyyəyə tofiqən icra olunmalıdır. Bizim üçün islam xaricində nicat yoxdur. Bunu mazidə bütpərəst, ya
atəşpərəst olan əcdadımız idrak etdikləri üçün dini-islamı qəbul və
nəşrilə müşərrəf olmuşlar idi”.419
Hüseynzadə onu da yaxşı başa düşürdü ki, hazırda hədəfi vahid bir islam dövləti şəklində başa düşülən islamçılıq ideyası gerçəklikdən çox uzaqdır. Burada ən realı odur ki, məzhəbçilik qovğasına,
ən çox da sünni və şiə məsələsi son qoyulsun və müsəlman xalqları
arasında mədəni birlik ortaya çıxsın. O, yazırdı: “İslam məzhəb xüsusunda sünni və şiə olmaq etibarilə müsənna olub, başlıca iki firqədən ibarətdir, lakin bu cəhətdən fitnə və fəsad çıxarmağın ehtimalı
yoxdur; çünki bu firqənin islamlar arasında əhəmiyyəti qalmayıb.
Hər iki tərəf üləması ilə təbəələri ittihada doğru mətin addımlar at417
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maqdadır… İslam cins və qövmiyyət və lisan etibarı ilə müsəlləs
olub başlıca türk, fars və ərəbdən ibarətdir. Lakin bu cəhətdən dəxi
müsəlman üçün müşkülat ehtimalı yoxdur; zira hər bir müsəlman dəyanətdən lisani-ərəbi bilməyə, sevməyə məcbur olduğu kimi, fars ilə
türkün lisanları da bir-birlərinə o qədər təqərrüb etmişdir ki, az bir
qeyrətlə bir-iki ayın içində fars türkü, türk də farsı anlaya bilər. Digər
tərəfdən, islam xristianlığa bənzəməyib, əcnasi-müxtəlifəyi hər zaman bir kütleyi-vahidə kimi birləşdirməyə qabildir”.420
Eyni zamanda, o, dini mərasim və ayinlərin (ramazan, qurban,
mövlud günü, məhərrəmlik və s.) İslam dininin mahiyyətinə və çağdaş mədəniyyətə uyğun olaraq həyata keçirilməsini vacib hesab etmişdir. Məsələn, o yazırdı ki, mənəvi saflıq ayı olan ramazanda müsəlmanlar ruhən sakitlik tapırlar. Çünki Allah qarşısında maddi və
mənəvi borclarını yerinə yetirməyə çalışırlar. 421 Bu anlamda, onun
fikrincə, ramazan yalnız müsəlmanların deyil, bütün bəşəriyyət üçün
qəbul ediləcək bir bayramdır. Çünki ramazanda insaniyyət, bəşəriyyət, qardaşlıq birinci yer tutur. Eyni zamanda, o, orucluğu hürriyyətlə, azadlıqla müqayisə edirdi. Onun fikrincə, ramazan bayramı elə bir
bayramdır başqa dinə tapınanlar arasında da sevgi və məhəbbət yaradır. O, yazırdı: “Hürriyyət və ramazan! Nə qədər gözəl şeylər! Ona
görə də ümid ediyoruz ki, bu sənəki ramazan yalnız müsəlmanların
degil, bəlkə başqa millətlərin, musəvi və isəvilərin, yəni ümum qonşularımızın dəxi qəlblərini, fikirlərini hürriyyət sayəsində təmizləməgə, tənvir etməgə müvəffəq oldu”. 422
Hüseynzadə bir çox məqalələrində Məhəmməd peyğəmbərin
(s) əxlaqından, onun müdrik kəlamlarından da nümunələr gətirmişdir.423 Ona görə, Allahın rəsulunun yolu ilə getmək istəyən müsəlmanlar arasında sünni, şiə və bu kimi məzhəb ayrılıqları olmamalı,
eyni zamanda müsəlmanlar vicdan azadlığına, söz azadlığına, məzhəb azadlığna hörmətlə, dözümlə yanaşmalıdırlar.424
Hüseynzadə hesab edirdi ki, Peyğəmbər (s) dini elmlərlə dünyəvi elmlərin hər ikisinin öyrənilməsinin zəruriliyndən bəhs etmişdir.
420
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O qeyd edirdi ki, Peyğəmbərimizin (s) buyurduğu kimi, riyaziyyat,
təbiətşünaslıq, tibb və başqa dünyəvi elmlərin öyrənilməsi vacibdir:
“Biz böylə zənn ediriz ki, bizə ülumun kaffəsi eyni dərəcədə lazımdır: həm ülumi-diniyyə, şəriyə və ruhaniyyə, həm də riyaziyyat və təbiiyyat kimi ülumi-mücərrədə və cismaniyyə! Mədinəyi-elm olan
Həzrəti-Peyğəmbərimizin (s) fikri də böylədir”. 425 Eyni zamanda, o,
peyğəmbərimizin dünyəvi elmlərin öyrənilməsi ilə bağlı söylədiyi
“Əl-elmü elməni elmül-əbdan, elmül-ədyan” (Bədən-tibb elmi və
dinlər elmi elmlərin ən yaxşısıdır) kəlamını da xatırlatmışdır. Hüseynzadə yazırdı: “Bu kəlamda iki nöqtəyə diqqət edilməlidir: nöqtələrdən biri elmül-əbdanın elmül-ədyana təqdim edildiyidir. Bu bir
təqdimül-əhəmm ələl-mühümdür!.. Digəri ədyan kəlməsinin cəm siğəsində istemal olunduğudur. Kəlmənin cəm siğəsində istemalından
anlaşılıyor ki, sadə dini-islami bilmək kafi deyildir. Sair dinlərə dəxi
vüquf peyda etməlidir. O dinlərin nə olduğunu bilməlidir!”. 426
Beləliklə, Ə.Hüseynzadə hesab edirdi ki, islamiyyətin məqsədi
insanlığın istiqbalıdır. Bu baxımdan o, islamın peyğəmbərinin ideyalarının cəmiyyətdə olduğu kimi təqdim olunmasının tərəfdarı idi. Bununla da, Ə.Hüseynzadə islamda peyğəmbər əxlaqına, peyğəmbər
əqidəsinə mühum yer verir və müsəlmanları onu kimi əxlaqlı, əqidəli
olmağa dəvət edirdi. Bununla yanaşı, o qeyd edirdi ki, Məhəmməd
peyğəmbər (s.) yalnız müsəlmanların həyatında deyil, bəşər cəmiyyətinin tərəqqisində də son dərəcədə böyük rol oynamışdır.
İslam beynəlmiləlçiliyi, ya da islami sosializm. Müasir ruhlu
islamiyyəti müsəlman-türk xalqlarının nicatı kimi görən, bir növ onu
“islam birliyi”nə zərər verə biləcək ayrıca götürülmüş nasiyonalizmə
xüsusilə də, ifrat nasiyonalizmə və kapitalizmə qarşı qoyan Hüseynzadə, sosial-demokrat ideyasında da buna yaxın fikirlər olduğu üçün,
onu da təqdir etmişdir. O, “Milliyyət və insaniyyət” məqaləsində yazırdı ki, sosial-demokrtlar bütün xalqların çıxış yolunu nasiyonalizmdə-millətçilikdə, milli müxtariyyətlərdə deyil, sosializmdə, internasiyonalizmdə, bir sözlə beynəlmiləliyyətdə gördüyü kimi, müsəlmanların da bunu, islamiyyət daxilində ittihad və ittifaq etməkdə görürlər.
Ancaq müsəlmanlar digər dinlərə tapınan xalqlardan fərqli olaraq it425
426
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tifaq və ittihad etsələr də, etməsələr də “panislamizm” adı altında
tənqid olunurlar. Halbuki müsəlman millətlərinin bu gün maarif, təhsil sahələrində görüdükləri işlərində qeyri-adi heç nə yoxdur. O yazırdı: “Biz bir sövqi-təbii ilə naqabil-təğyir bir hökmi-qədərlə, bütün
ədyanın, əqvam və millətin getdiyi yollarla gediyoruz!.. O yolun ibtidası qaranlıq və tikanlı isə də, ilərisi işıq və çəmənilidir!.. Millətlərin
bir qismi yolun ortasında getdikləri və ya nəhayətinə yetişdikləri
halda, digərləri o yolu başlarlar!.. Bu bir qanuni-təbiətdir ki, adına
“evolyusiya” - təkamül qanunu deyərlər… Biz də bu yol ilə gediyoruz. Məqsədimiz, əməlimiz ittihad, itifaq, ictima, maarif, kəsbü-kar,
sənaye, ticarət və sairə qüvvətlərilə küreyi-ərz üzərində insanlara
mövcud olan səadətə nail olmaqdır”.427
Ə.Hüseynzadə daha sonra bildirir ki, sosializmin mahiyyəti
milliyyətdə deyil, insanlığın istiqlalına müsaid olduğu kimi, islamiyyətin də məqsədi insanlığın istiqlalıdır. O, yazırdı: “Bu gün Avropanın qismi-əzəmini təhdid etməyə başlayan “sosizlizm”ə, “internasiyonalizm”ə (yəni beynəlmiləliyyət) və “marselyoz” nəğməsi müqabilinə çıxan “internasiyonal” mahnısı muxtariyyəti-milliyyələrə deyil,
istiqlalati-insaniyyəyə müsaiddir!.. İslamiyyətin məqsədi isə istiqlalati-insaniyyədir. Çünki islamiyyət bir dindir ki, millət və milliyyət
tanımaz, kəlmeyi-şəhadət gətirib onunla mütədəyyin olanlara rəsmsiz, şəklsiz, yoldaşsız bir Allaha iman gətirənlərə bir nəzərlə, bir ümmət nəzərilə baxar!.. Zəkat qanununu əvəz edən “Əlkasibü həbibüllah”, “Külli müslümün üxüvvətin” deyən və “vələdi-qeyri-məşru”
namilə Avropa şəhərlərini dolduran hüquqi-mədəniyyədən, hüquqivərasətdən məhrum bir firqənin törəməsinə mane olan faizi, mürabihəçiliyi, hər növ monopolya və inhisarlığı haram bilən islamiyyətin
nasiyonalizmə ilə deyil, sosializmə ilə əlaqəsi vardır”.428 Hüseynzadə
birmənalı şəkildə ifadə edirdi ki, zamanın mədəni cərəyanları islamiyyətin və sosializmin deyil, kapitalizm və nasiyonalizmin ziddinədirlər: “Kor qalıb bunu görməyən, fəhm və idrak etməyən cəmaətlər
bu cərəyanalara müqabilə etdikcə içdən çıxılmaz girdablara düşəcəkləri gün kimi aşikardır”.429
427
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Hüseynzadə bu məqaləsində nasyonalizmlə müqayisədə beynəlmiləl mahiyyət daşıdığı üçün, sosializmin islamçılıqla oxşar cəhətlərindən belə bəhs etmişdi. Onun fikrincə, sosializmdəki ədalət,
hürriyyət, bərabərlik və məhəbbət prinsipləri islamiyyətin həmişə
əsas amallarından olub ki, Həzrət İsa və Həzrət Məhəmmədin (s.) qanunları da bu həqiqətə aiddir.430 Bir sözlə, əsil müsəlman, əsil islamiyyət, həm də ictimaiyyət və sosializm, yəni islami sosializmi deməkdir.
O, “Həqayiqi-ictimaiyyə, yer və insan” məqaləsində isə yazırdı ki, sosializmin mahiyyətini olduğu kimi dərk etmək lazımdır: “Sosialistlər demiyorlar ki, gəlin, əhli-sərvətin mal və mülkünü bölüşəlim, xeyr, bunlar diyorlar ki, gəlin, öylə qəvanin və nizamati-ictimaiyyə vəz edəlim ki, bundan sonra hər kəs o mal-mülkü, o sərvəti haqq
və ədalət dairəsində öz alnının təri ilə qazana bilsin. Buna şübhə yoxdur ki, qazanılan sərvətin haqq və ədalətə müvafiq olub-olmaması
mövcud olan qəvanin və nizamata tabe bir keyfiyyətdir... Lakin sosialistlərin və ələlümum cəmaətin haqqı var ki, idareyi-keyfiyyə üsulunu kökündən qazıyıb atsınlar və idareyi-keyfiyyə ilə vəz olunan
qeyri-adilanə qanunların ləğvini tələb etsinlər. Bu gün cahanı qaplayan sosializmə vəlvələsi qəvanin və nizamat haqqındadır. Yoxsa
kimsənin bu günə qədər qazanmış olduğu mal və sərvət haqqında deyildir".431 Hüseynzadə yazırdı: “İstimlaki-milli dediyimiz nasiyonalazasiyanın mənası cəmi əraziyi dövlət mülkü qılmaqdır. Bu isə cəmaətin əraziyi nasıl təsərrüf edib ondan nasıl istifadə edəcəyini həll
etmiyor. Sosializasiya, yəni istimlaki-ictimai isə işin bu cəhətini dəxi
təyin etmiş oluyor. Sosialistlər sadə istimlaki-milliyyə qənaət etməyib ərazinin cəmaəti amiyə namına istimlakını tələb ediyorlar. Demək olur ki, istimlaki-milli bir mərkəziyyət sifətilə müttəsif olduğu
halda istimlaki-ictimai ədəmi-mərkəziyyəti icab ediyor”. 432 O, yazırdı: “Proletariat, yəni füqərayi-kasibəyi-millət isə Gavə və muinləridir. Bunların rəf etdikləri qırmızı bayraqlar da dirəfşi-Gavəyanıdır.
Tarixin də və ülumi-təbiyyənin öz qanunları vardır”. 433
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Bizcə, Hüseynzadə Marksın sosializm ideyasından çox, 434
onun törəməsi olan marksizm-leninzmə, yəni rus bolşevizminə, rus
kommunizminə qarşı olmuş, onların “qırmızı inqilab” ideyasını kəskin şəkildə tənqid etmişdi. “Qırmızı qaranlıqlar içində yaşıl işıqlar”
məqaləsində Hüseynzadə qeyd edirdi ki, inqilabların baş verməsi
üçün zəruri şərait olmalı, bütün inqilablar təkamül yolu ilə baş verməli və hər bir xalqın milli ruhuna, dininə, mədəniyyətinə uyğun olmalıdır. Bu mənada Ə.Hüseynzadə rus bolşeviklərin radikal qırmızıinqilab ideyalarını rədd edir, marksizm-leninzmi zərərli bir təlim adlandırır və ona qarşı müasir ruhlu milli-dini birliyi – “yaşıl inqilab”
ideyasını irəli sürürdü. O, “yaşıl inqilab” dedikdə, müsəlman xalqlarının, o cümlədən türklərin oyanmasını, inkişafını və birliyini nəzərdə tuturdu: “Yaşıl deyiriz, çünki öz müsəlmanlarımızdır. Zümrüd-yaşıl işıqlı islamiyyə qəndillərini yandırmaq qeyrətində bulunanlarımızdırlar”. 435
Hüseynzadəyə görə, məhz müsəlmanların ilkin islama əməl etməmələrinin nəticəsidir ki, Şərqin müsəlman məmləkətləri dərin bir
ətalət, zülmət və cəhalət içindədir: “O ətalətin, o zülmətin müdhiş və
mühib girdabları, təlatümləri vardır. Cismaniyyat və maddiyyata
möhtac olmayan girdab və təlatümləri vardır”.436 Onun fikrincə, islamiyyət daxilində nifaqa və təfriqəyə səbəb islam məmləkətlərindəki
monarxiya, Şərq bürokratiyası və bundan istifadə edən Avropa dövlətləri və oradan əsən zəhərli yellərdir. 437
Ümumilikdə, islamçılığın və türkçülüyün/turançılığın yalnız
Azərbaycanda deyil, Türk-İslam dünyasında böyük dava adamlarından
biri olmuş Ə.Hüseynzadənin dəyərini hələ, çağdaşlarından Ə.Nəzmi və
Ə.Müznib, Y.V.Çəmənzəminli və başqaları onu yeni nəslin öncül alimi və ideoloqu kimi qiymətləndirməklə, çox doğru qənaətə gəliblər.
Müznibin fikrincə, Ə.Hüseynzadə Ə.Ağaoğlu ilə birlikdə, “Qafqazdakı türk balalarına türklüyü bildirdi, həsbi-nəsəbini öyrətdi, abavü
əcdadını tanıtdı. Lakin onların getməsi Qafqaz əhalisini başsız, böyüksüz buraxmış kimidir. Çünki o cənablar dilsizlərin dili, karların
qulağı, korların gözü idilər. Müxtəsər, bir bölük maarif yetimi olan
434
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Qafqaz müsəlmanlarının ataları idi”.438 Y.V.Çəmənzəminli də yazırdı
ki, millətinin yaşaması və inkişafı üçün bir əsas olaraq “Türkləşmək,
islamlaşmaq və avropalılaşmaq” lüzumunu iddia etmiş Hüseynzadə
“Türk yurdu”nda yazıldığı kimi əsil türk və türkçüdür. 439
Hüseynzadənin türkçülük məsələsində milli ideoloqluğunu
sonralar M.Ə.Rəsulzadə, Z.Gökalp, Y.Akçura, M.B.Məmmədzadə və
başqa mütəfəkkirlər də dəfələrlə qeyd etmişlər. Məsələn, Y.Akçuraya
görə, Hüseynzadə müsəlman türkləri arasında ilk turançı, ilk panturançı hesab olunurdu.440 Rəsulzadə isə bu məsələni bir qədər də dəqiqləşdirərək yazırdı: ““Füyuzat” jurnalı “Türk Yurdu”nda olduğu
kimi aydın, ardıcıllıqla olmasa da türkçülük mövzusunu daha öncə
işə salmış, hətta mərhum Ziya bəyin son çağlarda “Türk millətindənəm, islam ümmətindənəm, qərb mədəniyyətindənəm” çağırışı ilə
göstərdiyi anlamı Əli bəy Hüseynzadə “Türk qanlı, islam imanlı və
firəng geyimli olaq” formulu ilə açıqlamışdı. Azərbaycan mətbuatının, eləcə də Azərbaycan ədəbiyyatının şüurlu metodik bir biçimdə
milli türk ideologiyasını işə salmaq düşüncəsi isə I Dünya savaşı öncəsində, illərində daha çox gəlişmişdir”.441 M.B.Məmmədzadə də yazırdı ki, Azərbaycan milli hərəkatının kamilləşməsində, onun ictimaiyyətinin şüurlanmasında “Füyuzat” jurnalı və onun əsas yazarı
Ə.Hüseynzadə müstəsna rol oynamışdı.442 Müasir dövrdə Yaşar Qarayev,443 Aydın Balayev 444 də doğru yazırlar ki, türkçülük şüuru öncə çar Rusiyasının türk xalqları arasında yaranmış, siyasi türkçülüyün əsaslarını “Həyat” və “Füyuzat”da Ə.Hüseynzadə işləyib hazırlamışdır.
Ə.Hüseynzadənin türkçülüyün, islamçılığın təbliğində və inkişafında tutduğu mövqe, oynadığı rol yalnız Türk aydınları tərəfindən
deyil, sovet ədəbiyyatında da bu və ya digər formada etiraf olunmuşdur. 445 Bu, Hüseynzadənin yalnız Azərbaycan türkləri deyil, bütün
Türk dünyası üçün nə qədər dəyərli bir mütəfəkkir olmasını sübut
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edir. Bu mənada Hüseynzadənin dəyərini anlamaq üçün yeni “kəşflər” etmək deyil, sadəcə onun elmi-fəlsəfi irsini cəmiyyətə doğru-dürüst çatdırmaq lazımdır. Xüsusilə, qeyd olunmalıdır ki, Hüseynzadənin “üçlü” düsturu (türkləşmək, islamlaşmaq və avropalaşmaq) və
Turançılıq ideyası milli-məhəlli türkçülük ideyalarının formalaşmasında da əvəsiz rol oynamışdır.
Çox təəssüf olsun ki, o, 1910-cu ildə Bakıdan İstanbula döndükdən sonra ictimai-siyasi və fəlsəfi məsələlərlə bağlı çox az yazmış, Türkiyə Cümhuriyyəti dövründə isə “Qərbin dastanında iki
türk” kiçik bir əsəri istisna olmaqla, diqqət çəkən əsərlər yazmamışdır. Hələ, 1921-ci ildə Y.V.Çəmənzəminli yazırdı ki, “son zamanlar
Əli bəy çox oxuyur, heyfa ki, bir şey qələmə almayır”. 446 Doğrudan
da, Hüseynzadə ömrünün təxminən son 25-30 ilində ictimai-fəlsəfi
və siyasi-ideoloji məsələlərə nadir hallarda müraciət etmişdir. Şübhəsiz, dahi mütəfəkkirmizin bu susqunluğu, yalnız Azərbaycan Türk
fəlsəfi fikir tarixi baxımından deyil, ümumilikdə Türk fəlsəfəsi üçün
böyük itki olmuşdur.
Bütün hallarda Hüseynzadə Türk fəlsəfəsinin, Türk dünyagörüşünün yenidən dirçəlişində mühüm rol oynamışdır. Onun əsas
məqsədlərindən biri Türk fəlsəfəsinin Turan mədəniyyəti adı altında
yenidən ortaya qoyulması idi ki, bizcə, o, xeyli dərəcədə Turan mədəniyyətinin, Türk dünyagörüşünün dirçəlişinə nail ola bilmişdi.
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ƏHMƏD BƏY AĞAOĞLU
Həyat və yaradıcılığı. XX əsrin ilk yarısında Türk aydınları
arasında islamçılıq, türkçülük və qərbçiliyin tanınmış ideoloqu Əhməd bəy Ağaoğlu (1869-1939) Şuşada anadan olmuş, ilk təhsilini buradakı Gimnaziyada almışdır. Təhsilini Texnologiya İnstitutunda davam etdirmək üçün S.Peterburqa gedən Ə.Ağaoğlu imtahanların birindən kəsildiyinə görə, Parisə üz tutmalı olmuşdur. Sorbonna Universiteti yanındakı Paris Hüquq Məktəbinin tələbəsi olan (1888)
Ağaoğlu burada yaşadığı zaman tanınmış alimlərlə (Ceyms Darmsteter, Barbiye de Meynar, C.Əfqani, E.Renan və b.) yanaşı, II Əbdülhəmidin əleyhdarları “Gənc Türklər”lə (Əhməd Rza bəy, Əsəd Paşa
və b.) də yaxından təmaslar qurmuşdur.
1890-cı illərdən etibarən Paris, Tiflis, Bakıda nəşr olunan qəzet-jurnallarla əməkdaşlıq edən Ağaoğlu 1894-cü ildə Quzey Azərbaycana dönərək üç il Şuşada yaşamışdır. O, 1897-ci ildə Bakıya köçərək “Kaspi” qəzetinin redaktorlarından biri, eyni zamanda Bakı Ali
Ticarət Məktəbində fransız dili müəllimi işləmişdir. 1905-ci il 1-ci
Rusiya inqilabından sonra “Həyat”, “İrşad”, “Tərəqqi” qəzetlərində
redaktor, baş redaktor kimi aktiv fəaliyyət göstərən Ağaoğlu, 1906-cı
ilin yayında yaradılan “Difai”nin (Qafqaz Ümummüsəlman Müdafiə
Komitəsinin) əsas qurucusudur. 1905-1906-cı illərdə erməni-rus şovinstlərinin bir yerdə Azərbaycan türklərinə qarşı başladığı təxribatların qarşısının alınmasında mühüm rol oynamış “Difai”nin lideri,
1909-cu ildə həm çar Rusiyasının basqılarının atması, həm də Osmanlı da “Gənc Türklər”in inqilabının uğurlu gerçəkləşməsi nəticəsində Türkiyəyə köçmüşdür.447
İstanbulda əvvəlcə maarif müfəttişi, daha sonra Süleymaniyyə
kitabxanasının müdiri və İstanbul Darülfünunun müəllimi kimi çalışan Ağaoğlu bütün bunlarla yanaşı, “Türk yurdu”, “Sirati-müstəqim”, “İslam məcmuəsi”, “Haqqa doğru” adlı qəzet-jurnallarla əməkdaşlıq etmişdir. “Türk ocağı”nın qurucularından biri olan Ağaoğlu
1912-ci ildə Afyon-Karahisardan Osmanlı Məclisi-Məbusanına millət vəkili seçilmiş, 1-ci Dünya müharibəsi dövründə də islamlıq və
447
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türklük üçün çalışmışdır. M.B.Məhəmmədzadə yazır: “Hüseynzadə
Əli bəylə birlikdə Ağaoğlu Əhməd hərbi-ümumidə İsveçrədə Qafqaz
türklüyü naminə çalışdığı məlumdur. Bu iki azəri türkü vətənlərinin
xilası üçün Avropa dövlətlərinə muxtıralar (ərizələr) verib Qafqaz
türklərinin həqiqi vəziyyətini aydınlaşdırmağa çalışırdılar”.448
O, Azərbaycan Cümhuriyyəti yarandıqdan sonra (1918, 28
may) Qafqaz İslam Ordusunun komutanı Nuri Paşanın siyasi müşaviri kimi yenidən Quzey Azərbaycana gəlmişdir. Azərbaycan Parlamentinin də millət vəkili olan Ağaoğlu 1918-ci ilin dekabrında
Ə.Topçubaşovun rəhbərliyi ilə Paris Sülh Konfransına göndərilən
nümayəndə heyətinin tərkibində İstanbula getsə də, burada Antantanın işğalçı ordusu tərəfindən həbs edilib. 1919-cu ilin mayında “İttihad və Tərəqqi” partiyasının tanınmış üzvləri ilə birlikdə İngiltərənin
nəzarəti altındakı Maltaya sürgün edilən Ağaoğlu yalnız 1921-ci ilin
mayında azadlığa qovuşaraq Romaya qayıda bilib. 449 O, Romada
olarkən Sovet Azərbaycanının başçısı N.Nərimanova məktub yazaraq Ankaradan Türkiyədə qalmaq üçün təklif aldığını, ancaq özünün
Quzey Azərbaycana qayıdaraq vətəninə və millətinə xidmət etmək
istədiyini yazmışdır. Nərimanovun onun Bakıya qayıtması ilə bağlı
məktubunu İstanbulda oxuya bilən Ağaoğlu artıq buna qədər Ankarada qalmaqla bağlı qəti qərara gəlmişdir.450
O, Ankarada Mətbuat baş müdiri olmaqla yanaşı, Qarsdan
Türkiyə Böyük Millət Məclisinə deputat seçilmiş və Ankara Universitetində də dərs demişdir. 1930-cu ildə CHP-yə müxalif təşkilat kimi
yaranan “Sərbəst” Firqənin liderlərindən biri olan Ağaoğlu, həmin
partiyanın dağılmasından az sonra İstanbula dönərək “Axın” qəzetini
təsis etmişdir. Ancaq həmin qəzetin nəşri də yarımçıq qalmış, üsətlik
İstanbul Darülfünunun universitetə çevrilməsi zamanı təqaüdə göndərilmiş Ağaoğlu 1939-cu ilin mayında vəfat etmişdir.
Türk fəlsəfəsi, antik fəlsəfə, zərdüştilik, islam fəlsəfəsi, eyni
zamanda orta və yeni dövr Avropa fəlsəfəsini dərindən öyrənən Ağaoğlunun əsərləri “İslam, Axund və Hatifülqeyb”, “İslamlığa görə və
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islamlıqda qadın”, “Mən kiməm?”, “Üç mədəniyyət”, “Sərbəst insanlar ölkəsində”, “İran və inqilabı”, “Tanrı dağında” və başqalarıdır.
İctimai-siyasi və dini-ideoloji görüşləri. XX əsrin əvvəllərində Əhməd bəy Ağaoğlu Qərb mədəniyyəti ilə İslam mədəniyyəti arasında uzlaşdırma yolu ilə “islam millətçiliyi” elmi-rasional nəzəriyyəsini irəli sürmüş, sonralar onu siyasi ideya kimi təbliğ etmişdir.
H.Baykara, 451 M.B.Məhəmmədzadənin 452 mülahizələrincə, həmin
dövrdə Ə.Ağaoğlu qabaqcıl ziyalı kimi, əsasən, İslam dinində islahatlar aparmaqla müsəlmanların ictimai-siyasi tərəqqisinə və yüksəlişinə çalışmış, daha çox “islam millətçiliyi”ni, ya da islamçılığı təbliğ
etmişdir. Azərbaycan Türk milli ideyasının müəllifi, milli ideoloq
M.Ə.Rəsulzadənin təbrincə desək, bu dövrdə “milliyyətpərvərliyin
ən addı-sanlı mürşidləri, başda Ağaoğlu Əhməd bəy olmaqla, islamçılıqla türkçülüyü çox da ayırmır, türklük namına deyil, müsəlmanlıq
namına mübarizə aparırdılar. Milli hərəkatımızın adı “panislamizm”
idi. Bu yalnız rusların xətası deyildi. Özümüz də islamiyyəti milliyyət məfhumu yerində işlədirdik”.453
Qeyd edək ki, o, “islam millətçiliyi” nəzəriyyəsini müdafiə
edənə qədər daha çox “İran şiəçiliyi”nə meyil göstərmişdir. Hər halda XIX əsrin sonu, XX əsrin əvvəllərində şiəlik anlamında iranlılığın, sünnilik anlamında isə osmanlılığın təbliğ olunması Ağaoğludan
da yan ötməmişdir.454 1890-cı illərdə şiəçiliyə, “iranlılığ”a, “İran mədəniyyətinə” aludə olan Ağaoğlu Parisdə, daha sonra Tiflisdə nəşr
olunan “İran cəmiyyəti” başlıqlı silsilə məqalələrində üç məsələyə 1)
İslam aləmi, 2) İran cəmiyyəti, 3) şiəliyə xüsusi diqqət yetirmişdir.455. Ə.Mirəhmədov yazırdı: “Nəhayət, o illərdə Ağaoğlu nəinki
Avropa Şərqşünaslığının Azərbaycan və İran haqqında bəzi yanlış
müddəalarının təsirlərindən azad deyildi, o, özünü həm də İran mədəniyyətinin mümayəndəsi, şiəliyin ardıcıl tərəfdarı kimi təqdim
edir, hətta bu İslam məzhəbini müstəqil, ayrıca bir din kimi alırdı”.456
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Ümumiyyətlə, bu məqaləsində Ağaoğlu göstərir ki, İslam aləminin nicatı olan “İran” Fransanın Avropada oynadığı rolu oynayaraq yeniləşməyə çalışan Türkiyəni belə qabaqlayacaqdır. 457 Bu anlamda ingilislərin “İran”a toxunmasını onlar üçün bir bomba təhlükəsi kimi xarakterizə edən Ağaoğlu hesab edirdi ki, “İran” üçün şiə
təmayüllü ruhanilik institutu heç də gerilik hesab oluna bilməz. Mirəhmədov yazır: “Ruhanilik institutunun demokratik mahiyyətdə olduğunu, səylə nəzrə çatdıran müəllif iddia edir ki, bizdə əhalinin bütün təbəqələrinin ruhani təhsil-tərbiyə almaq və molla olmaq imkanı
vardır. Burada ruhanilərin mənfi keyfiyyətləri də qeyd edilir və onların öz vəzifələrini icra edərkən yol verdikləru çoxlu mənfi hallar həyati misallarla tənqid olunur. İranın islamı qəbul etməsinin qısa tarixçəsi veriləndən sonra yeni dini təfəkkürün qədim İran məzhəb və etiqadları ilə varislik əlaqəsinin səciyyəsi müəyyənləşdirilir və şiəliyin
yayılması bu aspektlərdə tədqiq edilir. Müəllif ölkənin tarixindən və
xalqın mənəvi-əxlaqi aləmindən çıxış edərək ortodoks islamla şiəçilik arasındakı qarşdurmanın qanunauyğunluğunu sübuta çalışır”. 458
Ağaoğlu yalnız qismən 1895-ci ildən sonra, özəllklə də XX əsrin
başlarından irançılıq, şiəçilik hisslərindən uzaqlaşaraq öncə “İslam
millətçiliyi”, daha sonra da türkçülüyün ideoloqu olmuşdur.
“İran şiəçiliyi”ndən uzaqlaşandan sonra Ağaoğlu “islam millətçiliyi” nəzəriyyəsinin qızğın müdafəçisi olub, onu soldan və sağdan tənqid edən tərəqqiçilərə və mühafizəkarlara qarşı mübarizə
aparmışdır. Mühafizəkarların yeritdikləri ideya xətti ilə bağlı Ağaoğlu yazırdı ki, onlar həddən artıq yeniləşməyə qarşı çıxmaqla səhvə
yol vermişlər. Müsəlman xalqlarının yeniləşməkdən tamamilə yan
qaçmalarının yanlış olduğunu yazan Ağaoğlunun fikrincə, mühafizəkarların bu məsələdə gəldikləri qənaətə görə, müsəlman xalqlarının
bütün fəlakətləri, yəni əxlaq pozğunluğu, özbaşınalıq, keçmişə sayğısızlıq və sərbəst düşüncə onların adət-ənənələrdən üz çevrimələri ilə
bağlıdır, bu çox da doğru deyildir: “Buradan da onlar (mühafizəkarlar – F.Ə.) belə nəticəyə gəlirlər ki, xilas yolu nə Avropada, nə də həyatın məntiqinin axtarılmasındadır. Sadəcə, şəfaverici keçmişə qayıt-
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maq lazımdır. Bu keçmiş öz ecazkar qüvvəsi ilə müsəlman aləmini
xilas edəcəkdir”.459
O, sübut etməyə çalışırdı ki, Avropanın inkişafına səbəb olan
mütərəqqi ideyalardan imtina edib ancaq “şəfaverici keçmiş”ə qayıtmaqla müsəlman xalqlarının geriliyini, nadanlığını və cəhalətini aradan qaldırmaq mümkün deyildir. Onun fikrincə, bu anlamda müsəlman xalqlarının oyanışı, inkişafı yolunda ən başlıca əngəllərdən biri
elə yaxın dövr əcdadlarımız və mühafizəkar ruhanilərdir ki, ilk növbədə, onlardan qurtulmaq lazımdır. Məhz onlar öz ulu əcdadlarının
əqli və mənəvi sərvətlərini unudub sonrakı nəsillərə miras əvəzinə
yalnız zülmət və nadanlıq, mövhumat və xurafat, əldən düşmüş bədən, quru və kütləşmiş beyinlər qoyub gediblər. Ə.Ağaoğlu yazır:
“Ah, bu keçmiş! Axı o bizdən nə istəyir? Onun bizi hər mənada –
həm maddi, həm zehni, həm mənəvi baxımdan məhv etməsi, dilimizi, dinimizi, xalqımızı, xəlqiliyimizi məhv etməsi yetməzmi!”.460
Ağaoğlu mühafizəkarların “şəfaverici keçmiş”ə qayıtmaq məsələsində yaxın dövr əcdadlarının mirasını qəbul etməmiş, üstəlik onların heç bir fərq qoymadan ümumilikdə yeniləşməyə qarşı olmalarını doğru saymamışdır. O, yazırdı: “Ata-babadan qalmış bəzi qayda
və adətlərimiz də var ki, sədd kimi bizi nicat və fəlahətdən saxlayır.
Min illərdən bəri o qədər bizim dillərimizi, əqllərimizi, qələm və fikirlərimizi döyüb döyənəyiblər ki, indi bizdə söz danışmağa, fikir cari etməyə, özümüzün qabiliyyətimizi izhar etməyə taqət və cürət qalmayıb”.461 O, daha sonra yazırdı: “Cümləyə məlumdur ki, biz müsəlman tayfası çoxdan bəri ata babamızın adət və qaidəsi olan və din
mübəyyinmizin üsul əsas olan şura, ictimai və məşvərət yolunu unudub qeyriləri əlində səğir sürü kimi idarə olunmaqda idik. Padşahlarımız, xanlarımız, əmir və üməralarımız göydən göndərilən hakimimütləq surətində hər nə arzu və həvəsləri var isə, bizə cəbri və zülmü qəbul etdirməkdə davam edirdilər. Qeyri-tayfalar arasına düşənlərimiz də həmin surətdə idarə olunurdular”.462
Ancaq Ağaoğlu onu da qeyd edirdi ki, milli adət-ənənələrdən
və şəriət qayda-qanunlarından uzaqlaşma son dövrlərdə olmuşdur.
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Belə ki, vaxtilə Türk dövlətləri (Səlcuqlar, Çingizlər, Teymurilər və
b.) məşvərətsiz, şurasız və qurultaysız heç bir iş görməyib və bunun
da nəticəsində böyük imperiyalar qurublar. Eyni zamanda, İslam dini
özü də ictimai ümmət olub, həm peyğəmbər, həm də bir çox xəlifələr
uzun müddət məşvərət və şura ilə qərar qəbul ediblər. O, yazırdı:
“Lakin tarix getdikcə həm tayfamızın və həm məzhəbimizin qaidələrini unutduq. Və bu tazə qaidə və ruşən sayəsində başımıza nə qədər
bəlalar, fəlakətlər gəldi... Lakin bu fəlakətlərin, bu bəlaların cümləsindən artıq hökmdarlığımızı, vilayətlərimizi əldən vermək olmayıb
ən əvvəl və ən mühim bizim təbiətimizə şimdiyədək olan əsəridir”.

463

“İslam, Axund və Hatifülqeyb” (1904) adlı əsərində də İslamla bağlı olaraq son əsrlərdə yaranmış mövhumata, xurafata, dini fanatizmə diqqət yetirən Ağaoğlu riyakar ruhaniləri başa salmaq istəmişdir ki, onların islamın adı ilə bağlı gördükləri işlər bu dinə mənfi
təsir göstərmiş, onun qüdrətini zəiflətmişdir.464 Əsərdən məlum olur
ki, müsəlmanların çoxu islamın, Quranın əsil mahiyyətini bilmir və
burada da əsas günahkar din xadimləridir. Çünki “cəmi əmaviri-nəvahiyi-islam siz axundların vasitəsilə və haman fikri-batil ki, “şəriətitahirə hökm edən”in bərəkəti ilə riyakarlıq və zahirpərəstlik olub, bilmərrə islamın mahiyyətinə, yəni insan qəlbinə etina etmirsiz. Odur
ki, müsəlmanların içərisində zahiri ibadət və itaət ilə belə bu qədər riyakar, bəkirdar mütəqəlliblər artıb”. 465
Mühafizəkarlar bütövlükdə yeniləşməyə qarşı çıxıb “şəfaverici
keçmiş”i nicat yolu bildikləri halda, əksinə, tərəqqiçilər isə əsasən
“şəfaverici keçmiş”lə birdəfəlik vidalaşıb yalnız yeniləşmə tərəfdarı
idilər. Hətta, bəzi tərəqqiçilər, xüsusilə də sosial-demokratizm ideyasının həddən çox təsir altına düşənlər deyirdilər ki, milli-dini adətənənələrdən tamamilə imtina edilməli və Avropa xalqlarınını keçdikləri yol burada da olduğu kimi tətbiq edilməlidir. Tərəqqiçilərdən sosial-demokratlara münasibətdə Ə.Ağaoğlunun özü də ilk dövrlərdə,
ümumilikdə heç də marksizmi islam dininə zidd saymamış, hətta
1905-1906-cı illərdə yazdığı bəzi məqalələrində onların elmi sosia463
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lizm ideyasını təqdir etmiş, sosializmin əsas qayəsinin bəşər övladının mənəvi və maddi səadəti olduğunu bəyan etmişdi.466
Ancaq çox keçmədən Ağaoğlu marksizmi, xüsusilə rus bolşevizmini kəskin şəkildə tənqid etmişdir. Ona görə, hər hansı cəmiyyətdə əsas məsələ kimi sinfi mübarizəni görmək doğru deyildir. O, yazırdı: “Sinfi mübarizə müxtəlif xalqlar arasında münasibətləri izah
etmək üçün həddindən artıq elastik, həddindən artıq uzun, dumanlı
haldır. Əgər bu termin altında əhalinin müxtəlif, maddi cəhətdən birbirindən asılı təbəqələri arasında maraqlar toqquşması başa düşülürsə, onda sinfi mübarizə ilk növbədə, eyni millətin ayrı-ayrı qrupları
arasında meydana gəlməlidir. Aydındır ki, bu cür toqquşmalar, məsələn, erməni işəgötürənlər ilə erməni işçiləri, erməni kapitalistləri ilə
erməni kəndliləri arasında özünü büruzə verməli idi; eyniliklə türklərdə, gürcülərdə və başqalarında belə olmalı idi. Lakin biz bu hala
rast gəlmirik və onun bizdə mövcud olması hələlik qeyri-mümkündür”.467 O, daha sonra yazırdı: “Bu da aydındır: sinfi mübarizənin yaranması üçün cəmiyyətin ayrı-ayrı təbəqlərinin öz daxili birliyini, öz
həmrəyliyini dərk etməsi lazımdır, bunlar isə yalnız çox yüksək kütləvi inkişaf vaxtı mümkündür. Avropa “sinfi mübarizə” yoluna çoxdanmı qədəm qoyub? Çoxdanmı oradakı “dördüncü zümrə” özünə
qarşı az-çox şüurla yanaşmağa başlayıb? Xaricdə bu zümrə indiyədək qaranlıq cəhalətdə qalmaqdadır və onun şüurlu rəhbərləri kütlənin bu cəhalətindən heç də az məyusluq keçirmir. Onda bizim Qafqazda hansı sinfi mübarizədən söhbət gedə bilər?”.468
Ümumilikdə, Ağaoğlu onun sosializmlə bağlı bəzi yazılarına
istinad edilərək “sosialist” adlandırılmasını isə səhv hesab etmişdi.469
Hətta, “Materializmin təntənəsi və əsassızlığı” (1908) məqaləsində
fəlsəfədə materializm cərəyanının əsassızlığını sübut etməyə çalışan
Ağaoğlunun fikrincə, müəyyən bir dövrdə “qalib” durumda olan
Marksın materialist təlimi hazırda öz əhəmiyyətini itirmişdir.470
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Ağaoğlunda sosial-demokratizm, ya da marksizm ideyalarına
yenidən maraq Malta sürgünü (1919-1921) zamanı yaranmışdır. Belə
ki, sürgündən azadlığa çıxdıqdan az sonra Sovet Azərbaycanının başçısı Nərimanova məktubunda Ağaoğlu yazırdı ki, Vətənə qayıtmaq və
marksist-leninçilərlə bir yerdə sosializm uğrunda mübarizə aparmaq
istəyir. Buna səbəb də, sürgündə olduğu zaman oxuduğu kitablardan
əldə etdiyi qənaətdir ki, Qərb demokratları, xüsusilə də ingilislər ikiüzlü oyunlar oynayaraq yalnız Şərq xalqlarını istismar etməyib, eyni zamanda Qərb xalqlarını da əsarət altında saxlayırlar. O, yazırdı: “Bütün
bu mütaliələr, düşüncələr və bu müddətdə görmüş olduğum təcrübələr məni dərin və qəti bir imana gətirmişdir ki, istər Şərqdə, istərsə
Qərbdə bütün ictimai üsul və bütün ictimai quruluş yalan, qaba sifət,
güclülərin gücsüzləri əzmələri üzərində durmaqdadır. O şeyə ki, mədəniyyət, hürriyyət, müsavat deyirlər zəhərli bir yalan, alçaq bir riyakarlıqdır ki, onların sayəsində ancaq qaba zülm və haqsızlıq səltənəti
qurula bilər. Bu idarə üsulu öz yalan və riyakarlığı ilə davam etdikcə
bəşəriyyətə qurtuluş yoxdur və o bəşəriyyət əziyyətə məhkumdur.
Ondan ötrü yeganə qurtuluş hal-hazırda Rusiyada hökmfərma olan
ideal sayəsində mümkündür. Mən bu hərəkat rəhbərlərinə, bəşəriyyətin xilaskarlarına istirahət, məhəbbət və səadət üçün imanı ilə doğru
yol göstərən peyğəmbərlərə baxan kimi baxıram”. 471
Ağaoğlunun yaşının kamil çağında marksizm nəzəriyyəsinə
bu cür yanaşması göstərir ki, ondan öncə Rəsulzadənin, Nərimanovun
və başqalarının bu cərəyana meyil göstərməsi təsadüfi olmamışdır. Sadəcə, Rəsulzadə marksizmə münasibətdə daim məsafəli dayanıb marksizm-leninizmdən isə tamamilə uzaq durduğu halda, Nərimanov yalnız
ömrünün son illərində sosial-demokratizm ətrafındakı oyunları dərk etməyə başlamış, ancaq yenə də ondan üz döndərməmişdir. Bu baxımdan Ə.Ağaoğlunun Malta sürgünündən sonra, müəyyən hisslərə qapılaraq marksizm-leninizmə ideal kimi baxması təəccüblü deyil. Məhz
bu hisslərin təsiri altında Ağaoğlu daha sonra məktubunda yazırdı ki,
bolşevizm Şərq üçün də yeganə qurtuluş yoludur. O, yazırdı: “Bu sugüvar, məzlum, təşkilatca zəif, mədəniyyətcə avam, daimi surətdə
əsarətə, qul olmağa məhkum olan Şərqin halı Qərbin üzərinə də fəna
bir surətdə əks etmiş olur. Zira zəif Şərqi istismar altına alan Qərb
471
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imperialistləri Qərb zəhmətkeşlərini də istismar altına alıb boğmağa
imkan qazanırlar və bu da ümumbəşəriyyət ailəsi arasında yaxın bir
uyğunluq vücuda gətirir. Rusiya qəhrəmanlarının böyüklüyü də bu
dərin həqiqəti dərk etməkdə, bir millətin başqa millət tərəfindən istismar altına alınmasını inkar etməkdə, onu milli müqəddaratını təyini,
millətlərin federasiyonu və daxili işdə millətlərin ixtiyaratı prinsipləri
ilə əvəz etməkdədir. İştə Şərqi əsarətdən xilas edəcək və onunla bərabər Qərbi də qurutara biləcək budur... Biz Şərq millətləri bütün mövcudiyyətimiz ilə bu ideala ittihaq edərək (qoşacaq) və Şərq naminə
onun vücuda gəlməsinə xidmət etməliyiz. Ələlxüsus İslam Şərqi onu
qəbul edəcəkdir və bütün Asiyanı, Afrikanı öz arxasınca dartaraq bütün Qərbi də onun qarşısında səcdə etməyə məcbur edəcək, zəhmətkeş sinfi əsarətə alan yeganə vəsaiti-imperalistlərdən onu xilas edəcəkdir. Bu barədə Bakı fövqalədə tarixi bir rol oynaya bilər”.472
Nərimanovun onun bu istəyinə müsbət cavab verməsinə baxmayaraq, az sonra Ağaoğlu Azərbaycana dönmək fikrindən daşınmışdır. O, Nərimanova yazdığı ikinci məktubunda Quzey Azərbaycana
qayıtmamasına üç səbəb: 1) bolşeviklərlə həmfikir olmamasını; 2)
türklər üçün qurtuluş imkanının təkcə Osmanlı türklüyündə qalmasını;
3) onu əsarətdən qurtaran Ankaraya (Atatürkə) namus borcunun olmasını göstərmişdir.473 Bizcə, Ağaoğlunun çox qısa bir zamanda fikrindən daşınmasında xüsusilə də, rus bolşevizminin əsas mahiyyəti haqqında bilgilərinin artması mühüm rol oynamışdır.
Zaman zaman sosial-demokratizmə rəğbət bəsləyən Ağaoğlu,
ancaq ümumilikdə onların yolunu getməmiş, əsasən islamçılıq, türkçülük və qərbçilik yolunu tutmuşdur. Bu baxımdan Çar Rusiyasında
ifrat tərəqqiçilərdən sosial-demokratları, xüsusilə də onun bolşevik
qanadını qəbul etməyən Ağaoğlu Osmanlı da isə “Gənc türklər”lə
bəzi məsələlərdə fikir ayrılığı yaşamışdır. Müsəlman xalqlarının dirçəlişi məsələsində “Gənc türklər”in bütövlükdə doğru yol tutduqlarını qəbul etməklə yanaşı, Ağaoğlu əsasən iki məsələdə: 1) Avropa
ideyalarını ifrat şəkildə təqlid etdiklərinə; 2) islamçılığın elmi nəzəriyyəsi yaranmadan onu siyasiləşdirdiklərinə, yəni siyasi partiya halına gətirdiklərinə görə onlarla razılaşmırdı. O, yazırdı: “Bəziləri (tə472
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rəqqiçilər–F.Ə.) belə düşünürlər ki, bütün fəlakətlərin səbəbi müsəlmanların geriliyindən, onların dininin həyat uğrunda mübarizəyə yararsız olmasından irəli gəlir və bu vəziyyəti aradan qaldırmaq üçün
bütün həyat quruluşunu dəyişdirmək, Avropanı təqlidə başlamaq lazımdır. Belələri Avropa təssisatının qüvvəsinə hədsiz inamla yanaşaraq onu yoxlamadan, saf-çürük edib araşdırmadan, ölkələrində tətbiq
etməyin zəruriliyi haqqında moizələr oxuyurlar”.474
Ağaoğlu belə bir qənaətə gəlmişdir ki, Osmanlıdakı tərəqqiçilər ilk dövrlərdə, yəni XIX əsrin sonlarına qədər islam ölkələrini Avropa elmləri və ideyaları ilə müalicə etmək yolu ilə canlandırmağa
çalışmaqla düzgün yol tutsalar da, onlardan bəziləri, xüsusilə səbirsiz
olanları (“Gənc türklər”) son nəticəni çıxarmağa tələsdilər. Halbuki
din, siyasət, dövlət kimi mühüm məsələlərdə elmi həqiqətlərə çatmaq
üçün səbir və təmkinlə hərəkət etmək lazım idi. Ə.Ağaoğluna görə,
tərəqqiçilərdən bəziləri (“Gənc türklər”) siyasi məsələlərə qarışmaqla
bütün Şərqin inkişafına maneəçilik yaratdılar: “Hərəkat həqiqi obyektivlik və rasionallığını itirdi, siyasiləşdi, partiyalaşdı və arxalandığı xalqı qeyb etdi”.475
Ağaoğlu ümumilikdə, yeni dövrdə tərəqqiçilərin başladıqları
yeniləşmə hərəkatını müsbət dəyərləndirmiş, ancaq onun elmi-nəzəri
əsasları yaranmadan, ən azı müəyyən bir mərhələ keçmədən siyasiləşməsini doğru hesab etməmişdir. Onun fikrincə, Türkiyədə yenilikçi Midhət Paşa və onun davamçıları olan “Gənc türklər”in ideyalarının Türk xalqları arasında özünə geniş tərəfdar kütləsi tapmamasının
başlıca səbəbi elmi nəzəriyyəsi yaranmadan siyasətdən qaynaqlanması olmuşdur. O, yazırdı: “Həmin kütlələr nə mənəvi, nə də zehni
cəhətdən “Gənc türkləri” qavramağa hazır deyildir”.476 Əhməd bəyin
fikrincə, tərəqqiçilərin islamda yeniləşmə hərəkatını siyasiləşdirməsi
mənfi nəticələrdən başqa bir şey verməmişdir. Üstəlik, bununla da
elmi-raisonal hərəkat olan islamçılığı şübhə altına alınmışdı.477
Ağaoğlu əvvəllər Hüseynzadədən fərqli olaraq, mühafizəkarlar
və tərəqqipərvərlər arasında orta mövqedən çıxış edən “ağıllı ünsürləri” isə mötədil tərəqqipərvərlər deyil, “panislamistlər” adlandır474
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mış və “panislamizm” anlayışını mütərəqqi bir məfhum kimi qəbul
etmişdi: “Ağıllı ünsürlər hər iki ifrat cərəyanı (yəni mühafizəkarlar
və tərəqqiçiləri – F.Ə.) birləşdirəcək və hər iki tərəfi razı sala biləcək
elə bir yol-ideya yaratmaq istəyirlər ki, ifrat mütərəqqiçilərin xəyal
etdikləri kimi, nə mücərrəd-zəminsiz, nə də köhnəpərəstilik kimi zəmanənin ruhuna və dövrün tələbinə zidd olsun… Bu panislamizmdir”.478 Onun fikrincə, “panislamizm” özünün daxili məzmununa görə geriyə dönmək olsa da, ancaq köhnəliyə qayıtmaq yox, daha inamla, daha qüvvətlə irəliyə getmək üçün geriyə dönməkdir.479
Ola bilsin ki, Ə.Ağaoğlunun “panislamizm” anlayışına ilk
dövrlərdə müsbət münasibəti sonralar, həmin məfhumun “İslam birliyi” uğrunda mübarizə aparan bütün qüvvələrə verilmiş ümumi siyasiideoloji bir ada çevrilməsində də müəyyən rolu olmuşdu. Ancaq bütün hallarda Ə.Ağaoğlu da Ə.Hüseynzadə kimi, “panislamistlər” dedikdə, bütün “ittihadi-islam” tərəfdarlarını deyil, yalnız onun orta
mövqedən çıxış edən “ağıllı ünsürlər”ini, yəni mötədil tərəqqipərvər
hissəsini nəzərdə tutmuşdu.
Bunu sonralar Ə.Ağaoğlunun “panislamizm” anlayışına dəyişən münasibəti də göstərir. O, sonralar bu anlayış ətrafında Avropa, o
cümlədən Rusiya millətçilərinin yaratdığı mənfi obrazı aradan qaldırmaq üçün qeyd edirdi ki, “müsəlmanlar qardaşdırlar” prinsipini irəli
sürən islam dini müsəlmanlar arasında qardaşlığa, ittifaqa və ittihada
əsaslanır: “Fəqət bu ittihad və ittifaqımız avropalıların ixtirası və onları təqlid yolu ilə Rusiya ermənilərinin də istilah etdikləri “panislamizm” deyildir. Yəni bizim “ittihadımız” slavyan milləti arasında
mövcud olan “panslavizm” fikri kimi ümumislamları da bir dövlətə
ilhaq etmək və yaxud bir nöqtəyə ictima edərək, aləmi-xristianiyyəyə
qarşı qiyam etmək fikri deyildir”. 480 Ağaoğlu yazırdı ki, onlarda
“panslavizm”ə oxşar fikir yoxdur, ancaq belə bir fikir olsaydı pis olmazdı: “Kaş ki, bizdə dəxi böylə bir əsaslı fikir və mərkəzi-ictimaimiz ola idi də, biz müsəlmanlar da böylə bir məsləkə xidmət etməklə
iftixar edər idik. Fəqət nərədə bu fikir, nərədə bu mərkəz?! Böylə bir
xəyaldan ibarət bulunan “panislamizm” fikrinə deyil, heç olmazsa it478
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tihadi-islamiyyə-şəriyyəmizə xidmət etsələr də çox təşəkkür edər
idik”.481 Bununla da, Ağaoğlu “panislamizm”in müsəlmanların vahid
dövlətinin yaradılması uğrunda mübarizə aparan bir cərəyan kimi verilməsinin əleyhinə çıxmışdı.
Ağaoğlu “panislamistlər”in əsas ideya xəttini “islam millətçiliyi” nəzəriyyəsi kimi görmüşdür. Burada başlıca qayə müsəlman
xalqlarının ayrı-ayrı millətlər şəklində deyil, vahid “isalm milləti”
olaraq təmərküzləşməsindən söhbət gedir. “İslam millətçiliyi” nəzəriyyəsi onun “İslama görə və islamda qadın”, “Müsəlman xalqlarının
vəziyyəti”, “Panislamizm və onun xarakteri”, “Axund, İslam və Hatifülqeyb” və digər əsərlərində, həmçinin çoxsaylı elmi-nəzəri məqalələrində öz əksini tapmışdır. Həmin əsərlərində o, “islam millətçiliyi” nəzəriyyəsi ilə bağlı iki məsələyə diqqət yetirilməsini zəruri sayırdı: 1) islam dünyasının fəlakətlərinin səbəbləri obeyktiv təhlil
edilməli və islam millətinin qurtuluş yolu ruhanilərin təbliğ etdiyi islamda deyil, mötədil tərəqqipərvər ruhlu islamda axtarılmalı; 2) dini
kimliklə (islamla) milli kimlik (türklük), dini özünütəyinlə (islamçılıqla) milli özünütəyin (türkçülük) nəinki ziddiyyət təşkil edir, əksinə
bir-birini tamamlayır.
Qeyd edək ki, hələ, 1890-cı illərdə Parisdə təhsil alarkən Avropanın təzyiqindən sarsılmış islam dünyasının fəlakətlərinin səbəblərini axtaran C.Əfqani ilə həmsöhbət olmaq, onun İslam dinində islahatçılıq baxışlarını öyrənmək Ağaoğluna dərin təsir bağışlamış, “islam millətçiliyi” nəzəriyyəsinin formalaşmasında təkanverici amil olmuşdur. Ağaoğlu yazırdı ki, Əfqani özündə cəsarət tapıb birinci olaraq müsəlmanların ailə və cəmiyyət həyatlarının köhnəldiyini, çağdaş
dövrə uyğun olmadığını və bunlara səbəb kimi ruhanilərin özlərinin
köhnəlməsi, hakimiyyyətin kütlüyü və nadanlığı olduğunu qeyd etmişdir. Ağaoğlu qeyd edirdi ki, Əfqani “…müsəlman xalqlarını ilkin
islama qayıtmağa, ləyaqətsiz hökmdarlara qarşı açıq mübarizəyə qoşulmağa çağırırdı. Eyni zamanda o, ruhaniləri amansızcasına tənqid
edir, onların “boş dialektika və sxolastikasını” məsxərəyə qoyur, onların riyakarlığına və həyasızlığına gülürdü. O, öz mühakimə və mülahizələrini Qurandan gətirilən iqtibaslarla, müsəlman tarixinə aid
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misallar və əfsanələrlə əsaslandırırdı. Onun bütün gücü də məhz belə
“uyğunlaşmaq” bacarığında idi. Bütün ölkələrin müsəlmanları onun
səsində nə isə tanış, eyni zamanda yeni çalarlar hiss edirdilər”.482
Əfqaninin bu ideyalarını müsbət dəyərləndirən Ağaoğlunun
fikrincə, Şərqdə nümunəvi ictimai xadim olan bu şəxs, eyni zamanda
özünün gələcək davamçılarının fəaliyyəti üçün proqram tərtib etmiş
və bu davamçıların inkişaf etdirməli olduqları ideyaları göstərmişdir.
Şübhəsiz, Ağaoğlu da Əfqaninin davamçısı kimi, “islam millətçiliyi”
ideyasını işləyib hazırlamışdır. O, “Müsəlman xalqlarının vəziyyəti”
(1903-1904) başlıqlı məqalələrində yazırdı ki, taleyin zərbələrindən
sarsılıb məyus olmuş müsəlmanlar indi gəzib bu fəlakətin onların
üzərinə haradan gəldiyini axtarır və vəziyyəti düzəltmək haqqında
düşünürlər.483 Sovetlər Birliyi dövrünün müəlliflərindən Q.Mustafayevə görə, Ağaoğlu bu yazılarında Əfqaninin fikirləri ilə razılaşdığını bildirmiş, eyni zamanda “islam şərqinin böhrandan çıxmasının səbəbini “islamın bərpasında”, islam millətçiliyində görmüşdü”.484
“İslam millətçiliyi” nəzəriyyəsində qadınların azadlığı, ərəb
əlifbasında islahatların həyata keçirilməsi, müsəlman islahatçısının
olması, Qərb mədəniyyətindən yararlanmaq əsas şərtlərdən idi.
Ə.Ağaoğlu yazırdı ki, müsəlmanların islahat dövrünü keçmələrinin
vaxtı çatmışdır. İslahatlar ilk növbədə, qadınlara azadlıq verilməsindən və əlifbanın islahından başlamalıdır.485 Eyni zamanda, o, müsəlmanları qəflət yuxusundan oyatmaq üçün, Əfqani kimi müsəlman islahatçısının ortaya çıxmasını da vacib hesab edirdi: “Müsəlman dünyasının qəflət yuxusundan oyadılması, onun mədəni xalqlar sırasına
daxil olması üçün güclü sarsılma olmalıdır ki, müsəlmanlar da öz islahedilmə mərhələsinə keçsinlər və nəticədə onlardan da möhkəm
iradəyə malik, canından keçməyə hazır olan bir rəhbər çıxmış olsun,
həmin islahatçı isə islamın özündə, onun tarixində və ənənələrində
bərəkətli bir zəmin tapacaq”. 486 Ağaoğluna görə, “islam millətləri”
482
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əsil islami qanunlara əməl etməklə yanaşı, Qərb mədəniyyətinin
müsbət dəyərlərini də mənimsəməli və Avropa millətləri kimi inkişaf
etməlidirlər. Ona görə, mühafizəkar ruhanilərin təbliğ etdiyi kimi islam dini bədbinlik deyil, nikbinlik və tərəqqipərvərlik dinidir. O, yazır: “Nə Quran, nə də şəriət özlüyündə tərəqqinin düşməni deyildir;
özlərini islam ideyasının daşıyıcıları hesab edən şeyxlər və üləmalar
bəd məqsədlərlə oradakı fikirləri təhrif edib, onları mədəniyyətin barışmaz düşmənlərinə çevirmişlər”. 487
Ağaoğlunun fikrincə, yanlız “panislamistlər” birləşmə anlamındakı keçmişə qayıtmağın əleyhdarı olmadığı kimi, eyni formada
yeniləşməyə də qarşı çıxmaqla razılaşa bilməz. Çünki onların nəzərində birləşmək naminə keçmişə qayıtmaq qədər, yeniləşmək də çox
vacibdir. O, yazırdı: “Birləşmə mənasında keçmişə qayıtmağı təbliğ
edən panislamizm, eyni zamanda müsəlmanlar arasında müasir həyatın köklü və biryolluq dəyişdirilməsində təkid edir… Bu, vaxtilə yalnız müsəlmanların malı olan iqtisadi, siyasi və mədəni fütuhatlar sahəsindəki təkiddir… Bir sözlə, Avropa ağıl tərzi və yeni müsəlman
meyli möcübincə islamçının ideyalarında panislamizm və yevropeizm anlayışı sinonimi xarakteri kəsb etmişdir”. 488 Ancaq Ağaoğlu
“panislamizm” və “yevropeizm” arasındakı sinonimliyi əsasən elm,
sənaye, siyasət, ticarət sahələrinə aid edib, bunu mənəviyyat, davranış və əxlaqi məsələlərdən uzaq tutmağa çalışmışdır.
Ağaoğlu İslamda yeniləşmənin zəruriliyi bağlı deyirdi ki, din
nə qədər qüdrətli amil olsa da, özünü dində tapan insan, onun ən fəal
amili kimi həmişə dini dəyişdirməyə, öz tələblərinə uyğun gələn nəzəriyyələr şəklinə salmağa çalışırdı. O, yazırdı: “İslamda da belə olmuşdur. Ərəblərin fiziki və zehni qüvvələri tükəndikdə, irq degenerasiyaya məruz qaldıqda, islam onlardan heç də az primitiv, heç də az
cəngavər olmayan türk-tatar tayfalarının əlinə düşdü, öz növbəsində
onlar da islamı öz qaydalarına uyğun dəyişdirdilər”.489
1-ci Rusiya inqilabı illərində “Həyat”, “İrşad” və digər qəzetjurnallardakı məqalələrində Quran ənənələri ilə öz dövrünü müqayisə
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edən Ağaoğlu islamın təməl prinsiplərinə üstünlük verməklə yanaşı,
islam dininin heç bir siyasi, vicdani, mənəvi azadlığa zidd olmadığını
əksinə, bu amillərin Quranda öz əksini tapdığını göstərməyə çalışmışdır. Q.Mustafayevin fikrincə, bununla da “ictimai-tarixi hadisələrə idealist-dini mövqedən yanaşan Ə.Ağayev özü-özünü inkar edir.
O, bir əli ilə dində yeniliyin zəruriliyini yazır, digər əli ilə onu pozur”.490 Bizcə də, Ağaoğlunun bir tərəfdən dində yeniləşməni zəruri
saydığı halda, digər tərəfdən islamın təməl prinsiplərinin qorunması
məsələsində israrlı olması bir qədər ziddiyyətlidir.
Belə ki, “islam millətçiliyi” nəzəriyyəsini əsaslandırarkən islam fəlsəfəsindən, o cümlədən Qurani-Kərimə və peyğəmbərin hədislərinə üz tutan Ağoğlu hesab edirdi ki, Məhəmməd peyğəmbərin
(s.) təlimi Allahın təlimidir və islam haqqında fikir yrütümək üçün
Quran əsas götürülməlidir: “Məhəmməd peyğəmbər (s.) Allah haqqında onun təsəvvürlərinin Quranda əks edildiyi kimi, müasir fəlsəfə
terminologiyasında deizm adını daşıyan təlimin ən bitkin, ən mükəmməl və ən etiqadlı nümayəndəsidir. Onun Allahı şəxs deyil, heç
bir müəyyənliyə malik deyil, onu ifadə etmək mümkün deyildir. Ona
heç bir atribut – nə mənfi, nə də müsbət atributlar müncər etmək olmaz. Bu, hər şeydən əvvəl, formasız, nəhayətsiz abstraksiya, hər yerdə bulunan, sonsuz, əql xaricində və hər şeyi əhatə edən ideal təsəvvürlərdir”.491
Onun fikrincə, islamdakı Allah anlayışı hər şeyin Ondan baş
verdiyi və hər şeyin Ona qayıtdığı sonuncu “səbəblər səbəbidir”. Allah həyatı, ölümü, zamanı, məkanı Özündə ehtiva edir, Özü isə bunların heç biri ilə məhdud deyildir. O, yazırdı: “Onun hər şeyi qavrayan deizmi… demək olar ki, panteizmə son dərəcə yaxınlaşır. Məhəmməd peyğəmbər (s.) bu ümumi müddəalardan çıxardığı nəticələrdə Avropa deistlərindən daha irəliyə getmişdir”.492 Çünki Avropa filosoflarının “Ali əql” (“Mütləq ideya”), islam mütəfəkirlərinin “Universal ruh” adlandırdıqları Allah bu peyğəmbərin vaistəsilə həqiqəti
insanlarla birləşdirmişdir. Onun fikrincə, islam ehkamı əqli – “bütün
insanların daşıdığı daxili peyğəmbəri” bütün peyğəmbərlərdən yüksək tutur və o, peyğəmbərlər sırasının başında durur. Çünki əql in490
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sanlar üçün birinci peyğəmbərdir. Bu baxımdan islam ehkamına görə
“əqldə bəraət tapmayan nə varsa dinin tərkibinə daxil olmalıdır”.
Ağaoğlu yazırdı: “Kim özünü təfəkkür, elm sahəsində göstərmək istəyir, qoy o, bu peyğəmbərlər nəzəriyyəsini, bu həqiqətin inkişaf
mənzərəsini imkan həddinə qədər genişləndirsin. O zaman onun qarşısında nə qədər gözəl və nə qədər də böyük perspektivlər açılmış
olar”.493
Bu kimi mülahizələrdən görmək olar ki, Ağaoğlu özü də ilkin
islami ehkamların dəyişməsinin əleyhinə olub, yalnız İslama sonralar
olunmuş əlavələrdən qurtulmağı vacib hesab etmişdir. Ancaq məsələ
ondadır ki, bəzi hallarda ilkin islami ehkamlarla ona olunmuş əlavələrlə bağlı da yekdil fikir yoxdur. Başqa sözlə, bəzən müəyyənləşdirmək olmur ki, hansı əsil islami ehkamlar, hans isə əlavələrdir.
Ağaoğlu daha çox “Panislamizm və onun xarakteri” silsilə məqalələrində “islam millətçiliyi”nin elmi-nəzəri əsaslarını verməyə çalışmışdır. Onun fikrincə, İslam dinini qəbul edən xalqlar arasında bir
çox milli adət-ənənələrdəkı fərqlər ortadan qalxmış, ortaq “İslam mədəniyyəti” və “İslam milləti” anlayışları yaranmışdır. Ağaoğlu yazırdı: “İslam ayrı-ayrı xalqların: ərəb, türk, fars, zənci, tacik və sairələrin özünəməxsus fərdi etiqadlarındakı, adət-ənənələrindəki, hətta dil
və geyimlərindəki fərqi aradan qaldırmış – niverləmiş, sözün tam
mənasında onları fatehlərin assimilyasiyasına məruz qoymuşdur.
Hal-hazırda müsəlman xalqlarının lüğətində millət məfhumuna uyğun olan bir istilah axtarmaq yersiz olar. Çünki onların hamısı bu
mənanı ifadə edən ümumi bir istilahı – ərəbəcə “millət” sözünü işlədirlər. Bu istilah isə irqi, qövmi, etnik, hətta əxlaqi birliyi deyil, hər
şeydən əvvəl dini birliyi ifadə edir”.494
Onun fikrincə, “panislamizm” çərçivəsində “islam milləti”, ya
da “islam millətçiliyi” ideyası İslamın özündə, onun nəzəriyyə və tarixində ehtiva edilmişdir. Yəni hər cür etnik millətçiliyə düşmən olan
İslam dini, onu qəbul edən xalqlar üçün ortaq bir din kimliyi “müsəlmanlar qardaşdırlar” tezisi ilə möhkəmlətmişdir. O, yazırdı: “Ümumbəşərilik demək olan islam milli əlahidəliyi, irqi ayrı-seçkiliyi, silki
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xurafat və ənənələri zəiflətməyə çalışır. İslama görə, ona iman gətirən bütün insanlar qardaşdırlar, hamı Allah və Quran qarşısında bərabərdir. Nə türk, nə ərəb, nə fars, nə hindu, nə zənci, nə ağ var: hamı
müsəlmandır, bərabər və birdir, hamı eyni bir Atanın, sevən bir Atanın övladlarıdır, fərq yalnız Ona itaət edənin dərəcəsindədir. Bu ideya Quranda ümumi müddəa şəklində deyil, aydın və rəsmi şəkildə
ifadə edilmişdir: “Müsəlmanlar qardaşdırlar””.495
Bizcə, Ağaoğlunun etnik millətçiliyi bir kənara qoyub “islam
millətçiliyi”ni təbliğ etməsi və bunu “müsəlmanlar qardaşdırlar” tezisi ilə əsaslandırmağa çalışması təsadüfi deyildi. Burada ilk növbədə,
Avropa dövlətləri və ideoloqları tərəfindən şüuri, fiziki cəhətdən param-parça olunmuş islam xalqlarını bir arada tutmaq, onlar arasında
mövcud olan düşmənçilik hisslərini aradan qaldırmaq idi. “İslam
millətçiliyi”ni gerçəkləşdirmək naminə etnik millətçiliyi İslamın düşməni kimi qələmə verən Ağaoğlu da müsəlman xalqlarının qurtuluş
yolunu “dini millətçilik”də görürdü.
Q.Mustafayev də hesab edir ki, “islam millətçiliyi”ni irəli sürməklə Ağaoğlu və onun kimi düşünən milli-burjua ziyalılar açıq şəkildə olmasa da, üstü örtülü olaraq dini millətçilik yolunu birinci plana çəkir və müsəlman xalqları bu bayraq altında toplamağa çalışırdılar: “Burjua millətçiləri Azərbaycan xalqının maarif və mədəniyyəti
yolunda maarifçilərin mübarizəsini islam maarifi və mədəniyyəti uğrunda mübarizə istiqamətinə yönəltməyə çalışır, onların köməyi ilə
islam dini ilə elmi barışdırmaq, “islam mədəniyyətini” “qərb mədəniyyətinə” qarşı qoymaq, islamı müasirləşdirmək, islam ruhaniliyini
çarizmin təsirindən xilas edib, islam millətçiliyi axınına cəlb etmək
istəyirdilər”.496
Bizcə, burada söhbət İslam mədəniyyətini Qərb mədəniyyətinə
qarşı qoymaqdan çox Avropa mədəniyyətinə aid yeniləşmə ideyalarını da qəbul etməklə yanaşı, eyni zamanda, ona alternativ ola biləcək
bir mədəniyyəti ortaya qoymaq idi. Sadəcə olaraq, burada özünü
(panislamist, islam milləti) və mədəniyyəti (islam mədəniyyəti) adlandırma doğru seçilmədiyi (ya da məcburiyyətdən) üçün, bu Avropa
ideoloqları tərəfindən ancaq dini birlik yönündən dəyərləndirilmişdir.
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Halbuki C.Əfqani, Ə.Hüseynzadə, Ə.Ağaoğlu və başqa mütəfəkkirlər Yaxın Şərq xalqlarının ümumi oyanışı və birliyi adına “islam milləti”, “İslam mədəniyyəti” anlayışlarına sinonim başqa uğurlu ad tapa bilmədikləri üçün buna məcbur idilər. Bundan yalnız etnik-milli
anlamda (türkçülük, farsçılıq, ərəbçilik və b.) kənara çıxmaq mümkün idi ki, bu da Qərb-Avropa mədəniyyətinə qarşı alternativ olmağı
mümkünsüz edirdi. Ona görə də, Qərb mədəniyyətinə, Qərb millətçiliyinə (əslində bunun da sinonim adı xristian millətçiliyi, xristian mədəniyyətidir) alternativ ola biləcək ən uğurlu ideya kimi “İslam mədəniyyəti” və “İslam millətçiliyi” görülmüşdür.
Ancaq Ağaoğlu nə qədər İslam mədəniyyəti və “İslam millətçiliyi” tərəfdarı olsa da, bununla yanaşı türk kimliyini, türk varlığını
bir sözlə, türk dünyagörüşünü də ifadə etmişdir.. Ağaoğlunun “islam millətçiliyi” ilə yanaşı türkçülüyə meyil etməsində ən başlıca
amil Qafqazda ruslaşdırma, farslaşdırma siyasəti, o cümlədən 19051906-cı illərdə çar Rusyasının əli ilə baş verən erməni-müsəlman
münaqişəsi olmuşdur. Ümumilikdə isə, “İslam millətçiliyi” bütün
müsəlman xalqlarını vahid mədəniyyət, vahid ideya, vahid dini-siyasi millət olaraq bir arada tutmaq qədər vacib olduğu halda, eyni zamanda, dörd bir tərəfdən türk varlığına qarşı açılmış savaşlara dayanmaq üçün türkçülüyü də vacib etmişdir. Amcaq Ağaoğlunun nəzərində türkçülük süni bir millətçilik deyil, islamçılıqla səsləşən bir ideya
idi. O, “Qafqazda milli ədavət varmı?” (1902) adlı məqaləsində süni
millətçiliklə əsil millətçiliyi bir-birindən ayırmağa çalışmışdır. Onun
fikrincə, “süni millətçiliyi” yaradan daha çox şəhər mühiti və onun
məhdud görüşlü “intellektualları”dır: “Bir tərəfdən din, irq, digər tərəfdən isə insana nifrət – budur həmin “millətçilər”in guya öz millətçi tendensiyalarını bəyan etmək üçün istifadə etdiyi sevimli silahlar.
Bu “intellektual əhval-ruhiyyə” şəhər islahatı keçiriləndən sonra bizim aramızda daha çox kəskinləşmişdir. Xalqı təmsil etməyə can
atan, özgələrin fikirlərinə, sərbəstliyinə dözümsüz olan, başqalarının
hüquqlarına, hisslərinə hörmət etməyən bu “intellektual fanatiklər”
xalqın “qayğısına qalanlar” adı altında “din”lə, “irq”lə, “tarixi xatirələr”lə oynaqlaşırlar. Onlar hər boş şeyə, hər adi həvəsə milli-dini don
geyindirməyə çalışırlar və nəticədə süni millətçilik meydana gəlir ki,
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bizim çoxsaylı “millətçilər” ondan məharətlə və özlərinə sərf edən
kimi yararlanırlr”. 497
O, “Qafqazda milli məsələ” (1904) məqaləsində də yazırdı ki,
yaxşı və pis millətçilik var: “Birincisi vətənə məhəbbətlə, dil ilə, qan
ilə, ümumi ənənələr və tabe ilə bağlı olduğunuz insanlara qeyri-ixtiyari rəğbət etməkdir. Bu cür millətçiliyi təbiət özü yaradır və heç bir
kapitalın, heç bir qəzetin burada işi yoxdur. Təbii olduğu üçün belə
millətçilik həm gözəldir, həm də xeyirxahdır. O, xeyirxahlıq etmək,
vətənə xidmət göstərmək, onun uğrunda özünü, vaxtını, gücünü qurban vermək arzusundan o tərəfə keçmir. Ancaq pis millətçilik də var
– ədavətə, nifrətə, başqalarına nifrət etməyə və əzməyə sürükləyən
barışmaz millətçilik. Belə millətçilik sünidir, qeyri-təbiidir, onu insanlar və kapital yaradır”. 498
Ağaoğluya görə, Qafqazda pis millətçilik də təşəkkül tapmaqdadır və bunu heç kim inkar edə bilməz: “O, mövcuddur və hər gün
həyatımızı korlayır. Bu faktdır. Belə millətçiliyin haradan gəlməsi isə
başqa bir məsələdir ki, onu anlamaq üçün bu bəlanın bizim diyara nə
vaxtdan gəldiyini xatırlamaq yetər. Bir şey şəksizdir: bizdə sənaye,
iri ticarət mərkəzləri, bir sözlə, kapital olmayana qədər pis millətçilik
də yox idi. Gəldiyimiz yeganə qənaət budur ki, Qafqazda kütlə arasında, şəhər mərkəzlərində, kəndlərdə və tarlalarda heç kim millətçilik barədə düşünmür; orada hamı hiyləgərcəsinə müdriklik etmədən,
sadə, eyni vətənin övladları kimi, eyni qayğılarla əhatələnən, ümumi
zəhmətlə birləşən, bir-birinin köməyinə gələn insanlar kimi yaşayır”.499
Ağaoğluna görə, “pis millətçilik” ilk növbədə Avropada kapitalizmin yaranmasıyla meydana çıxmış, burada burjuaziya və millətçilik bir-birinə bağlı olduğu üçün burjua olub millətçi olmamaq qeyri-mümkün olmuşdur: “Kapital soyğunçuluqda heç nəyə fərq qoymamaq isə kosmopolitizmdir. O, özünkünü də, özgəni də, ellini də, yəhudini də eyni rahatlıqla məhv edir. Lakin onun kosmopolitzmi bundan o yana keçmir. Özgəni məhv etmək lazım olanda və həmin özgə
bunu könüllü etmək istəməyəndə kapital sözün ən pis mənasında
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millətçi olur”.500 O, daha sonra yazırdı: “Avropanı – barışmaz millətçiliyin bu klassik ölkəsini götürün. Onu yaradan həmin kapital deyilmi? Hansısa bazarda ingilis kapitalisti ilə rəqabət aparmaq istəyən
fransız kapitalisti öz vətəninində ingilislərə qarşı nifrət, paxıllıq hisslərini oyadır. Unutmayın ki, onun bunun üçün vasitələri – qəzetlər,
jurnallar, teleqraf agentlikləri və görkəmli, nüfuzlu mövqeyi var. O,
həmvətənlərinin xoş hisslərindən, onların öz millətinə, vətəninə sevgisindən istifadə edir, bu hissləri pis yola çəkir, yaxşı millətçiliyi pis
millətçiliyə çevrir. Bu azmış kimi, mənfəət qazanmaq üçün o, qayğı
adı altında imkansızlığa düçar etdiyi, proletariata çevirdiyi əhalinin
üçdə bir hissəsinə pis millətçiliyi artıqlaması ilə aşılayır. Bunlar barışmaz millətçiliyi daha da gücləndirir, inkişaf etdrir, dəstəkləyir”.501
Ağaoğlunun dünyagörüşündə ilk dövrlərdə islamçılıq, islam
millətçiliyi ideoloji xarakter daşıdığı halda, türkçülük isə daha çox
xüsusi mahiyyət kəsb etmişdir. Buradakı xüsusiliyin mahiyyətində də
çar Rusiyasının işğalı altında olan türk-tatar xalqlarının dini millətçilikdən daha çox etnik-milli millətçiliyə görə assimliyasiyaya məruz
qalması idi. Türkçülük hissinin güclənməsi də farslaşdırma, ruslaşdırma, erməniləşdirmə siyasəti qarşısında mühüm siyasi faktor idi. Ağaoğluna görə, Rusiyadakı müsəlman cəmiyyəti də yalnız dini deyil, həm
də milli xarakterlidir: “Bütün bu cəmiyyət yalnız dini cəmiyyət olmayıb, eyni zamanda etnik bir varlıqdır. Çünki bizim Rusiya müsəlmanları çox az istisna ilə böyük türk-tatar irqinə mənsubdurlar”. 502
Y.Akçuranın təbrincə desək, ruslaşdırmaya, farslaşdırmaya qarşı
dayanmaq, məzhəb ayrılığına son qoyaraq düşmənlərə fürsət verməmək
baxımından Ə.Ağaoğlu, Ə.Hüseynzadə və Ə.Topçubaşı Qafqaz türkləri
arasında milli birliyin yaranmasına çalışmışlar.503 Ona görə də Ə.Ağaoğlu nə qədər “İslam milləçiliyi”ndən çıxış etsə də, Azərbaycan türklərinin oyanması baxımından gördüyü milli işləri, xüsusilə erməni-müsəlman münaqişəsi zamanı “Difai”nin lideri kimi apardığı mübarizə onu islamçılığın ideoloqu ilə yanaşı, türkçü adlandırmağa layiq edir. Tanınmış
alim T.Svyatoxovski yazır: “Tatar-erməni mübaribəsi nəticəsində meydana gələn “Difai” özünün əsasən antirus fəaliyyəti ilə Şamil dövründən
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bu yana təşkilatlanmış heç bir müqavimətlə üzləşməyən çar rejiminə
uzun illər boyu mütilik tabeçilyə zərbə endirmiş oldu”. 504
Ümumiyyətlə, Ağaoğlu “Kaspi”, “Həyat” və “İrşad” qəzetlərində dərc olunan məqalələrində çar Rusiyasında aparılan ruslaşdırma, erməniləşdirmə, xristianlaşdırma siyasəti nəticəsində türkçülüyün və islamlığın aşağılanmasına birmənalı şəkildə qarşı çıxmış,
türklüyün və müsəlmanlığın əsil mahiyyətini ifadə etməyə çalışmışdır. Məsələn, o, “İrşad” qəzetində nəşr olunan “Tulu edən ay parçası”
məqaləsində açıq şəkildə türklüyün və müsəlmanlığın müdafiəçisi kimi çıxış edir və bunun səbəblərini göstərirdi: “Türklük və müsəlmanlıq məsələsinə gəldikdə yenə menşikovlar bilməlidirlər ki, biz müsəlmanız və türküz. Nə müsəlmanlıqda və nə türklükdə elə bir ləkə gətirən bir şey yoxdur ki, biz öz müsəlmanlığımızı və türklüyümüzü gizləyək. İslam dünyada ən əvvəlinci dinlərdən birisidir. Onda elə bir
insanpərəstlik vardır ki, insana fəxr və səadətdən savayı bir şey gətirməz. İslamda nə var ki, biz ondan utanıb öz müsəlman olmağımıza
pərdə çəkək? Menşikovlara islam xoş gəlməyir. Mənə də xristianlıq
xoş gəlməyir. Onlar öz yollarında, mən də öz yolumda. Nə onlara, nə
də mənə bundan bir töhmət, bir məzəmmət gəlməz. Türk tayfası isə
əlan Asiya və Afrikada islamlar arasında ən böyük, ən rəşid, ən müstəid, ən qabil, ən həmiyyətli, ən birinci tayfadır. Türklük ilə ancaq iftixar etmək olar”. 505 O, açıq şəkildə yazırdı ki, türklük elə bir hiss,
duyğudur ki, onu heç kim türkün əlindən zorla ala bilməz: “Türk
olubda qəlbi-meylimiz dünyada, hər yerdə türk var isə onadır. Bu bir
hissi-təbiidir. Dünyada heç bir güc, heç bir zor bizim əlimizdən alamaz”.506
Ağaoğlunun fikrincə, ancaq antitürk, antiislam ideoloqların
ifadə etdiyi kimi, müsəlman və türk olmaq heç də “panislamist” və
“pantürkist” olmaq demək deyildir: “Çünki panislamist demək, yəni
cümlə müsəlmanları bir müsəlman dövlətin təxti-idarəsinə cəm etmək deməkdir. Pantürkizm demək də cümlə türkləri bir türk dövlətinin təxti-həkumətinə cəm etmək deməkdir. Əgər məna belə isə dünyada bir müsəlman, bir türk tapılmaz ki, belə xəyal ilə uğraşsın. Əgər
tapılsa belə divanədir. Çünki müsəlmanlar və türklərin indiki halında
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belə fikirlərə alışmaq Don Kixot kimi yel dəyirmanı ilə vuruşmaq kimidir. İslam və Türk bu halda elə pərişan, elə məzlumdurlar ki, bu
növ fikirlərə əsla belə yer vermiyorlar. Müsəlmanların və türklərin
yüzdə doxsanı özgə tayfaların əlindədirlər ki, olsun Avropa tayfalarından. Bu tayfalar alim, müsəlləh tayfalardır”. 507
Ağaoğlu sonralar özü də çar hökumətinin ruslaşdırma siyasətinə qarşı “Hürriyyət, Müsavat, Ədalət!” devizi ilə nəşr olunan “İrşad”
qəzetinin tutduğu məsləki belə izah etmişdir: Birincisi rus hökumətinə qarşı mücadilə edərək türk ünsürünün siyasi hüquqlarını təmin etmək, ikincisi isə, türk ünsüründə birlik fikrini yaratmaq.508 Doğrudan
da, Ə.Ağaoğlu həmin dövrdə çar hökumətinin, eləcə də marksist-leninçilərin türk xalqlarına qarşı yeritdiyi riyakar siyasəti ifşa etməyə
çalışmış, sonuncuları ittihad və ittifaqa çağırmışdı.
Onun fikrincə, çar hökumətinin siyasəti isə, sadə rusların türklərə olan münasibətindən tamam fərqlidir. Belə ki, sadə ruslarla türktatarlar arasında gizli bir doğmalıq, yaxınlıq vardır, çünki rusların damaralarında türk-tatar qanı çoxdur. Tatarların bir neçə yüz il davam
etmiş hökmranlığı hədər getməmiş, hər iki irq bir-birinə möhkəm
qaynayıb qarışmışdır. Bir sözlə, ruslarla türk-tatarlar aralarındakı din
ayrılığına baxmayaraq, tatarların öz antropoloji xüsusiyyətlərini qoruyub saxlamaqla yanaşı, bir çox rus ailələrinin də damarlarından tatar qanı axır. Ancaq türk-tatarlarla ruslar arasındakı bu doğmalığa,
yaxınlığa rəğmən, 1-ci rus inqilabına qədər çar Rusiyası “mənfur
məzhəbçilik-ruslaşdırma siyasəti” aparmış, onları ən mühüm hüquqlardan belə məhrum etmişdir. Ə.Ağaoğlu yazır: “Biz indiyə qədər
doğrudan da ümumi anamız olan Vətənin ögey oğulları olmuşuq, bizə etibar etmirdilər, bizi kənarda saxlayırdılar, bizi ən mühüm hüquqlardan məhrum edirdilər, Yer kürəsinin bütün xalqlarına verilmiş
ən bəsit və eyni zamanda gərəkli mədəniyyət müəssisələrini bizə verməkdən imtina edirdilər”.509
Deməli, ruslaşdırma siyasətində başlıca rolu rus hökuməti həyata keçirmiş və bu zaman onlar ruslarla türk-tatarlar arasındakı yaxınlıqlarını nəinki nəzərə almamış, hətta onları vəhşi, yarıminsan ki507
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mi qələmə vermişlər. Maraqlıdır ki, vəziyyətin bu dərəcəyə çatmasında isə rus məmurları mərkəzi hökuməti deyil, türk-tatarların özlərini günahkar saymışlar. Belə ki, Ə.Ağaoğlu və başqa ziyalıların ruslaşdırma ilə bağlı imperiya məmurlarına yönəlmiş ittihamlarına onların cavabı belə olmuşdur: təqsir sizin özünüzdədir, axı siz nə üçün
səsinizi çıxarmırdınız, nə üçün indiyə qədər özünüzü göstərmirdiniz.
Ə.Ağaoğlu isə, rus məmurlarının bu iradlarını acı həqiqət kimi dərk
edib sarsıldıqlarını bildirmişdir.510 Fikrimizcə, rus məmurları bu iradlarında heç də haqlı deyildilər. Buna ən bariz nümunə kimi “Əkinçi”nin bağlanmasını, uzun müddət türk dilində qəzetlərin nəşrinə qadağan qoyulmasını, çar zülmünə qarşı tək-tük çıxanların ya öldürülməsini, ya da Sibirə sürgün edilməsini göstərə bilərik.
Fikrimizcə, rus məmurlarının dediklərində həqiqətə oxşayan,
yalnız türk-tatarların milli birlik məsələsində yetərincə iş görməmələri, əksəriyyətinin haqsızlığa, ədalətsizliyə qarşı dözümlülük (!!!F.Ə.) nümayiş etdirmələridir. Ağaoğlu yazırdı: “Bu, bizim tərbiyəmizin birinci kredosudur, valideynlərimizdən aldığımız birinci öyüddür.
Bizim bütün şairlərimiz, yazıçılarımız, müdriklərimiz dinməməyi
gəncliyin ən böyük bəzəyi, qocaların müdriklik əlaməti kimi tərənnüm edirlər”.511 Bir sözlə, müsəlmanlar arasında “susmaq qızıldır”,
“səbr yaxşı şeydir” kimi fikirlər hamıya məlumdur. Onun fikrincə,
son əsrlərdə hökmdarlar, riyakar ruhanilər “özlərinin əmin-amanlığı
naminə bizim müqəddəs dinimizi istismar etmişlər, onlar bizim qəlbimizlə oynamışlar və biz buna da dözürük”.512
Deməli, son dövrlərdə “susmağ”ın nəticəsi idi ki, həm ruhən,
həm də cismən əzilmiş bir millət “lal” olmuşdur. Halbuki rus inqilabi
illərində “danışmaq” qabiliyyətinə çox ehtiyac duyulurdu və millətin
gələcək mövcudluğu da bundan asılı idi. Ağaoğlu yazırdı: “Rusiyalı
müsəlmanlar üçün də köhnə dəyərləri yenidən qiymətləndirmək üçün
tarixi məqam yetişmişdir. Biz özümüzün “tarixi sükutumuzu” da,
onunla birlikdə insanların taleyinə hansısa möcüzəli bir ilahi qüvvənin müdaxilə edəcəyinə tarixi inamı da bir kənara atmalıyıq. Biz müsəlmanlar nədənsə belə düşünməyə vərdiş etmişik ki, guya biz heç nə
etməsək də, ulu Tanrı bizim qeydimizə qalacaq və işlərimizi lap yax510
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şı yoluna qoyacaqdır. Bu cür düşüncə ilk növbədə, Qurana ziddir.
Quranda göstərilir ki, insanın bütün taleyi, onun bütün qisməti özünün enerjisindən və əməyindən asılıdır”. 513
Ə.Ağaoğlu açıq şəkildə deyirdi ki, heç bir iş görmədən, əmək
sərf etmədən işləyən, əl-ələ verib yaşayan xalqlarla rəqabət aparmağı
düşünmək çox yanlışdır və daha belə yaşamaq yaramaz. Artıq özümüzü cansız, ölü portretlərin yerinə qoymaqdan əl çəkməli, işləməli,
özümüz özümüzün qeydinə qalmalı, ehtiyaclarımız barədə düşünməli
və onun təmin edilməsi üsullarını öyrənməliyik. O, yazırdı: “İndi bütün Rusiya qarşısıalınmaz və qüdrətli bir tərzdə yeniləşdiyi bir dövrdə biz müsəlmanlar da yeniləşməliyik, əks təqdirdə biz yenə geridə
qalacayıq, yenə hamı bizi ötüb keçəcək”.514 Ağaoğlu yazırdı ki, Rusiyada həyata keçirilən islahatlardan maksimum yararlanmaq, yeni həyat formaları arasında başımızı itirməmək, həmin formalara ağlabatan tərzdə uyğunlaşmaq, ətrafmızıdakı xalqların səviyyəsinə çatmaq
və özümüzə layiqli yer tumaq lazımdır: “Bundan ötrü isə: 1) elə bu
saat, dərhal ictimai həyatda bizim zəifliyimizin, indiferentliyimizin,
dava-dalaşın, şəxsi qərəzliyin bütün səbəblərini bir kənara atmalıyıq;
2) hər yerdə və hər işdə ağla, zəkaya, işguzarlığa, biliklərə, namusluluğa üstünlük verməli, onları yerlibazlığın, qohumbazlığın və şəxsi
qərəzliyin kölələrinə çevirməməliyik; 3) müsəlmanlara hər yerdə və
hər işdə, həmçinin müsəlman ziyalılarına tam etimad göstərilməli,
onları özləri üçün rəhbər seçməli, onların məsləhət və göstərişlərinə
əməl etməlidirlər, çünki yeni həyatın tələblərini, bu tələblərin təmin
edilməsi üsullarını ən yaxşı bilən həmin ziyalılardır”. 515
Ağaoğlunun bu tezislərində açıq aşkar milli əlamətlər də öz
əksini tapmışdır. Çünki o, Rusiyadakı müsəlman xalqları dini mənsubiyyət qədər, etnik mənsubiyyəti də nəzərə almaqla, birləşməyə çağırır və əsas yükü ziyalıların çiyininə qoyurdu. Birinci növbədə ziyalılar bütün qüvvələrini cəmləşdirməli, gecə-gündüz yorulmaq bilmədən işləməli və ölkə yeni həyata qədəm qoyduğu andan etibarən buna
hazır olmalıdırlar. Çünki ziyalılar “öz xalqlarının taleyini müəyyənləşdirən məsələləri həll etməli olacaqlar. Məhz buna görə də ziyalılar
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təxirəsalmadan bu məsələlər üzərində düşünməli, onları hərtərəfli,
ağılla götür-qoy etməli, heç bir sentimental və ya nəzəri ideologiyaya
uymamalıdırlar”.516 Ağaoğlunun fikrincə, ziyalılar Qafqazda müsəlman türklərin çoxluq təşkil edən bir millət olduğuna görə, mövcud
olan rəsmi dövlət orqanları və başqa təşkilatları, eyni zamanda diyarın özünü hərtərəfli öyrənməlidirlər. Əgər bu baş verərsə, onda türklər Qafqazın ən sanballı milləti kimi diyarın həyatında onun sayına
və mövqeyinə uyğun yer tuta biləcək və indiyə qədər olduğu kimi
kənarda qalmayacaqdır.517
Ə.Ağaoğlunun millət və millətçilklə bağlı mülahizələri “Bizim
millətçilər” (“Kaspi”), “Millət və millətçilik” (“Tərəqqi”) məqalələrində
də öz əksini tapmışdır. “Millət və millətçilik” silsilə məqalələrində o, yazırdı: “Kamali əminiyyət və iftixar ilə deyə biləriz: Rusiya müsəlmanları
arasında milliyyət və ittihadi-islam məsələlərini qalxızanların birisi də
biz özümüzük”.518 Ona görə, artıq Türk xalqlarını millətlərin inkişafının ən parlaq mərhələsini təşkil edən millətçilik deyilən dövrə çatdırmaq uğrunda mübarizə aparmaq lazımdır.519 Bəşərin tarixi təkamülündə dindən sonra millətçiliyi insan ruhunun ikinci növü adlandıran
Ağaoğluna görə, birincisi cəmiyyətin, millətin ilkin, əbədi halı, ikincisi isə bəşəri təkamülün vacib əlaməti, xassəsi, hətta onun inkişafının “sehrkar halı”dır: “Nasionalizm dövrəsi bir millətin əmrində həmin mayənin xəmiriyyəyə təsir edib, onun qıcqırması kimidir. Nasionalizm dövründə millət özünə gəlir, özünü tanıyır, onun cümlə üzvləri cabəca olub, millətin vücudu, bədəni qəribə bir mətanət, bir mükəmməlliyət kəsb ediyor”. 520
Qeyd edək ki, 1910-1918-ci illərdə Ə.Ağaoğlu Türkiyədə
olarkən, xüsusilə “Türk Yurd”unda “Türk aləmi” sislsilə yazıları ilə
islamçılıqla türkçülüyün bütövlüyü məsələsinə daha çox diqqət ayırmışdır. Onun fikrincə, islamiyyət cərəyanının tərəfdarları bilməlidirlər ki, qövmiyyət (milliyyət) cərəyanı da ictimaiyyət arasında nüfuza
malikdir: “İslamiyyət faili müxtəlif millətlərdən təşəkkül etdiyi üçün
516
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pək təbiidir ki, vahid külli qüvvət, səlahiyyət və mədəniyyət, onu təşkil etməkdə olan əza və əqvamın qüvvət və mətanəti ilə mütənasibdir. İslam millətləri nə qədər güclü və mətin olursa, islamiyyətin heyəti-ümumiyyəsi də eyni nisbətdə qüvvət və mətanət kəsb edir. Milliyyətə xidmət etmək filhəqiqə islamiyyətə də xidmət etmək deməkdir”.521
Bununla da, Ağaoğlu türkçülüyü islamçılığa, islamçılığı isə
türkçülüyə qarşı qoyanlara öz etirazını bildirmişdir. O hesab edirdi
ki, islamçılığı gücləndirən ən önəmli amil milliyyət, yəni türklükdür.
Əgər onlar bir-birinə qarşı qoyularsa hər ikisi süquta uğrayacaqdır.
Bu mənada Ağaoğlu islamçılığın güclü olması üçün, milliyyətin də
güclü olması fikrini müdafiə etmişdir. Ancaq burada önəmli bir məqam vardır ki, Ağaoğlu daima islam-türk birliyinin tərəfdarı olmuşdur. Yaxud da, o, ən azı mənəvi-ideoloji baxımdan belə bir birliyin
olmasının zəruriliyinə inanmışdır. Görünür, bu səbəbdəndir ki, Ağaoğlu İslam-Türk birliyindən çıxış edərək etnik türkçülüyü, yəni ayrıayrı türk dövlətlərinin yaranması ideyasına bir o qədər də rəğbət göstərməmişdir. Əhməd Ağaoğlu “İran və inqilabı” əsərində də yazırdı
ki, Türk-İslam birliyi məsələsində Sultan Səlimdən sonra Nadir şah
Əfşar mühüm rol oynamışdır: “Nadir bu işdə daha irəli getdi; Türküstanı, Buxaranı, Xivəni aldı və Osmanlılarla birləşmək istədi; sünni-şiə ixtilaflarını aradan qaldıraraq vahid bir millət və vahid bir ümmət qurmaq sevdasına düşdü. Fəqət bu sevdayə də İstanbulun inadı
mane oldu!”. 522 Onun bu sözləri də göstərir ki, Ağaoğlu daha çox vahid millət, vahid ümmət tərəfdarı olmuşdur.
Bu baxımdan bəzi tədqiqaçılar (A.Balayev və b.) hesab edirlər ki, 1918-ci ildə Qafqaz İslam ordusunun tərkibində Azərbaycana
gələn Ə.Ağaoğlu Nuru paşanın siyasi müşaviri kimi İslam-Türk birliyi ideyasına uyğun olaraq, müstəqil Türk dövlətlərinin yaranmasının
əleyhinə çıxmış, hətta, Azərbaycanın Türkiyəyə birləşməsini tələb
edən “ilahaqçılar”ın əsas ideoloqlarından biri olmuşdur. 523 Vaxtilə
M.B.Məhəmmədzadə də yazırdı ki, Nuru paşanın səlahiyyətli siyasi
müşaviri Ağaoğlu onunla danışıqlar aparmağa gələn Milli Şuranın
521
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nümayəndələrinə (M.Ə.Rəsulzadə, F.Xoyski və M.H.Hacınski) xalqın onları istəmədiyini, bu səbədən onların hökumətinə qarşı xalq üsyan edəcəyi təqdirdə tərəfsiz qalacaqlarını bildirmişdi. Ə.Ağaoğlu siyasi böhrandan çıxış yolu kimi təklif etmişdir ki, Milli Şura ləğv
olunsun və Nuru paşanın özü bir hökumət qursun. Ancaq Milli Şura
nümayəndələrinin onun bu fikirlərinə etiraz etməsindən sonra
Ə.Ağaoğlu razılaşmışdır ki, Milli Şura yeni hökuməti təşkil etsin və
bütün hüquqlarına ona verməklə, özünü ləğv etsin. 524 Fikrimizcə,
Ə.Ağaoğlunun Milli Şuraya qarşı tutduğu kəskin mövqe həm o zaman, həm də sonralar onun ayrı-ayrı müstəqil türk dövlətlərinin deyil, vahid islam-türk dövləti ideyasının tərəfdarı olması mülahizəsinin yaranmasına səbəb olmuşdur.
Ümimiyyətlə, Azərbaycanın milli istiqlalı məsələsində
Ə.Ağaoğlu ziddiyyətli mövqe tutmuşdur. Nuru paşanın “siyasi müşaviri” kimi Milli Şuranın ləğvinə və Türkiyə ilə birləşmək istəyən “ilhaqçılar”a meyilli yeni hökumətin təşkilinə nail olan Ə.Ağaoğlu, Osmanlıdan gələn türk əskəri Azərbaycanı tərk etməyə məcbur olduqdan sonra, Bakıda çıxan rusdilli qəzetlərdən birinə verdiyi müsahibəsində Azərbaycanın yenidən Rusiyanın tərkibinə qayıtmasını ən
məqbul variant kimi göstərmişdi: “Azərbaycan türklərinin indiyə qədər arxalandıqları Türkiyə, Dünya müharibəsi nəticəsində məğlub olmuşdur. Azərbaycan müstəqil yaşaya bilmədiyi üçün Rusiya ilə Türkiyədən birinə arxalanmalıdır. Türkiyə məğlub olduqdan sonra Azərbaycanın öz taleyini Rusiyaya bağlamaqdan başqa çarəsi qalmır. Özü
də mədəni cəhətdən Rusiya Türkiyə ilə müqayisədə daha yüksək pillədə durur. Bütün bu mülahizələri nəzərə alaraq, eləcə də Azərbaycan məsələsinin Avropadakı sülh konfransında qəti həllini tapmayacağı təqdirdə, Azərbaycan xalqı ÜmumRusiya Federasiyasının tərkibinə daxil olmağa razılaşmalıdır”.525
Ancaq Parlamentin yaranması, mövcud siyasi böhranın aradan qalxmasından sonra, artıq millət vəkili kimi Ağaoğlu Azərbaycan Cümhuriyyətinin istiqlalını dəstəkləmişdir. Bunu, Ə.Ağaoğlunun
parlamentin iclaslarındakı çıxışları da təsdiq edir: “Hökumətin bəyannaməsində söylədiyi Azərbaycan istiqlalı bizim hamımzın əfzəl
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(birinci) amalımızdır! Hər bir öz şərəfini, öz amalını bilən azərbaycanlı bunu duymalı və bu yolda olmalıdır!”.526 Onun fikrincə, Azərbaycanın bir coğrafi isim deyil, yer üzündə yaşayan bir millətin yurdu, dövləti olmasını artıq bütün dünyaya, o cumlədən Avropaya da
tanıtdırmaq lazımdır. 527 Bütün bunlarla yanaşı, onun siyasi-ideoloji
görüşlərindəki bu kimi ziddiyyətlər sonralar da davam etmişdir.
Əxlaqi-fəlsəfi görüşləri. Ağaoğlu “Üç mədəniyyət” (19191921) əsərində üç fərqli – İslam, Avropa və Budda-Brəhmən mədəniyyətlərinin müqayisəsini aparmış, əxlaqi-fəlsəfi anlamlardakı fərqlilikləri izah etməyə çalışmışdır. O hesab edirdi ki, hansı xalqlar mədəniyyətin bütün sahələrində inkişafa nail olublarsa, digər mədəniyyətə sahib millətlər üzərində hökmran vəziyyətə gəlmişlər. Onun fikrincə, hazırda Avropa-Qərb mədəniyyəti məhz belə bir qalib mövqeyə çatmış, İslam və Budda-Brəhmən mədəniyyətləri isə məğlub duruma düşmüşlər. Ağaoğlu yazırdı: “Yenilmə iki cürdür: maddi və
mənəvi. Maddi yenilmə o qədər açıqdır ki, artıq zənn edirəm hamımızın beynimizə qədər girdi. Yenilmənin bu qismi bu gün deyil, üç
yüz ildən bəri başlamışdır. İslam cəmiyyətləri bir-birinin ardınca və
gurultulu bir tərzdə yıxılmaqda və məhv olmaqdadır. Bir çox bağımsız-müstəqil islam hökumətlərindən tək bir dənəsi bu gün özünü qoruya bilmədi. İslamiyyətin son sağlam qalası olan Osmanlılıq da bugünkü pərişan halına düşdü. Artıq bu qədər yıxılma inkar olunacaq
kimi deyildir. Bütün bu pərişanlıqlar, bu yıxılmalar, şübhəsiz Qərb
mədəniyyəti ilə olan mücadilənin doğrudan-doğruya sonucudur”.528
Ona görə, İslam və Budda-Brəhmən mədəniyyətləri mənəvi
baxımdan da Qərb mədəniyyətinə yenilərək, onun şəxsiyyət və özəlliklərini qəbul və iradəsinə tabe olmaq məcburiyyətində qalmışlar.
Müsəlmanların və buddistlərin bütün sahələrdə avropalıları təqlidə
başladıqlarını irəli sürən Ağaoğlunun fikrincə, bununla da müsəlman
ölkələrində qədim ənənələrə dayanan mühafizəkarlarla Avropa mədəniyyəti tərəfdarları çarpşmağa, ölüm-dirim mücadiləsi verməyə
başladılar. Ağaoğlu yazır: “Bir tərəf əskini, ənənəni qorumağa çalışır, o biri tərəf isə bu mühafizəkarlığın ölüm demək olduğunu təqdir
526
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edərək, Avropa mədəniyyətini almaq sayəsində varlığını davam etdirməyə çabalayır. Həyatın hər günkü təcrübələri, olayları bu ikinci
cərəyana haqq verməkdədir. Avropa mədəniyyətindən qorunmaq istəyən bütün cəmiyyətlərin və özəlliklə islam mədəniyyətinə mənsub
olanların hər gün tükənib getməkdə olduqlarını görürük… Sel kimi
axıb gələn və qarşısında öz türündən əngəllər görməyən Avropa mədəniyyəti hər şeyi sürükləyib götürür. Bu halda tək çarə yenə o mədəniyyətə isinişmək, onu qəbul etməkdir”.529
O qeyd edir ki, Avropa mədəniyyətini qəbul edənlər arasında
fikir ayrılığı vardır. Bəziləri mədəniyyəti elm və fənnə bağlayaraq,
Avropa mədəniyyətinin süzgəcdən keçirilməsini və onun yalnız bu
tərəfinin qəbul edilməsini irəli sürdükləri halda, başqaları Qərb mədəniyyətinin tam şəkildə mənimsənilməsinin tərəfdarıdırlar. Sonuncuların fikri ilə həmrəy olan Ağaoğlu yazır ki, bir mədəniyyət zümrəsi bölünməz bir bütündür, parçalanmaz, süzgəcdən keçrilə bilməz:
“Qalibiyyət və üstünlüyü qazanan onun bütünüdür. Yoxsa ayrı-ayrı
filan və yaxud filan qismi deyildir. Avropa sahəsində elm və fənn
başqa çevrələrdən ziyadə gəlişirsə, bunun səbəbləri o çevrənin bütünündə aranmalıdır, bugünkü Avropa elm və fənni doğrudan-doğruya
öz şərtlərinin və ümumi ünsürlərinin bir əsəridir”. 530 Bu baxımdan
Ağaoğluya görə, Qərb mədəniyyətini tam qəbul etməli, yalnız geyimlərimizi, evlərimizi, müəssisələrimizi deyil, beynimizi, görüş tərzimizi, qəlbimizi, zehniyyətimizi də ona uyğunlaşdırmalıyıq və bundan kənarda qurtuluş yoxdur.531
Onun fikrincə, türk-müsəlman xalqlarının Qərb mədəniyyətini
tamamilə mənimsəməsi, heç də onların milli şəxsiyyətini və özünəməxsusluğunu itirməsi demək deyildir. Çünki, yalnız əsasən dil və
başqa özünəməxsusluqları (menitalitet) nəzərə almasaq, hər bir millətdə dəyişməyən, ölümsüz bir özəllik yoxdur. Belə ki, tarix boyu hər
bir millətin həyatında bir neçə dəfə din, hüquq, əxlaq və başqa sahələrdə dəyişiklikər olmuşdur. Ağaoğlu yazır: “Bununla bərabər, bir
millətin tarixində ən sağlam olan və həmən dəyişməzlik dərəcəsinə
varan amil dildir, yəni yalnız dildir ki, mahiyyəti dəyişmədən özəlliyini daşıyır. Demək ki, ümumiyyətlə, şəxsiyyət və özlük deyilən
529
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məfhum dllə bərabər bir millətin maddi varlığından başqa bir şey deyildir”.532
Ağaoğluya görə, hər bir xalq mentalitetini saxlamaqla yanaşı,
həmişə dəyişməyə meyillidir. Mədəniyyət sahəsində məğlub durumda qalıb, Qərb mədəniyyətini mənimsəmək məcburiyyətində olan
müsəlman xalqları bu addımı atmaqla milli şəxsiyyətlərini itirməyəcəklər. O, yazırdı: “Milli şəxsiyyəti yalnız hərəkətsizlik öldürür. İstər
fərdlərdə və istərsə millətlərdə həyat nə qədər qatı və qüvvətlidirsə,
şəxsiyyət də o nisbətdə ziyadədir. Qəlbinin həyacanlarını yeni ahənglərlə söyləməyən zəka və ağlının məhsullarıyla insanlığı verimli,
qüdrətli olmayan, fəaliyyətinin meyvələrini ümumi bazara çıxara bilməyən cəmiyyətlər hansı şəxsiyyətdən, hansı sözlükdən söz edə bilərlər”. 533 Ona görə, mədəniyyət sahəsində məğlubiyyətimiz qəti
olub, qalib mədəniyyəti mənimsəmək də məcburiyyətdir. O, yazırdı:
“Bu gerçəyi nə qədər acı olsa etiraf etməli və gərəyincə hərəkət etməlidir. Həm də qəti, açıq, qeydsiz-şərtsiz hərəkət etməlidir. Özümüzü kəlimələrlə, aldadıcı nəzəriyyələrlə cahilcə “idareyi-məsləhət”lərlə aldatmamalıyıq. Ətrafımızda tufanlar olur, qiyamətlər qopur”. 534
Ağaoğluya görə, Avropa xalqlarında da təxminən dörd əsr
bundan öncə xristianlıq həyatın bütün maddi və mənəvi məsələlərinə
qarşırdı və onlar bunu həll etdilər. Halbuki “İncil”də ancaq mənəvi
həyata aid məsələlər olmuş, buna baxmayaraq keşişlər maddi həyata
da müdaxilə etmişlər. O, yazırdı: “Ən əvvəl hökumətlər və hökmdarlar kilsənin bu müdaxiləsini, hər şeyə qarışmasını, təbəə ilə tabe olunan arasına girməsini, hökmdarın təbəə üzərindəki hökmranlığını
məhdudlaşdırlmasını çəkəməz oldular. Bunlardan ilk etiraz edənlər
şiddətli cəzalarla cəzalandırılsalar da, zaman keçdikcə və meydana
gələn varlıqlar böyüdükcə etirazların sayı və ərazisi də genişləndi. O
qədər ki, bir müddət sonra ayrı-ayrı şəxslər belə bu təhəkkümün, bu
qəhredici qüdrətli zülmün çəkilməz olduğunu duymağa başladı”. 535
Onun fikrincə, Brunolar, Qalileylər, Koperniklər, Lüterlər,
Kalvinlər, Erazmlar, Russolar və başqalarının sayəsində kilsənin nüfuzu aradan qalxmağa başladı və 18-ci əsrin başlarından etibarən ye532
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nilikçilərlə (liberalistlər) mühafizəkarlar (klerikalistlər) arasında mübarizə yeni bir mərhələyə daxil oldu. Ona görə, Avropa xalqları kilsəyə qarşı mübarizə apararaq dünyəvi, maddi işlərini nizamalayıb
tam bir hürriyyət və sərbəstlik əldə etdikdən sonra müsəlman xalqlarından daha çox irəlliləməyə, yüksəlməyə başladı və zaman keçdikcə
məsafələr genişləndi, bugünkü durum ortaya çıxdı. O, yazırdı: “Bir
tərəfdə sərbəstlik və hürriyyət, təcrübə və ağıl hakimyyəti, digər tərəfdə durğunluq və keçmişə bağlılıq. Bəsbəllidir ki, birisi yürüyəcək
və irəliləyəcək, ötəki heş olmazsa duracaqdı... Şimdi bir tərəfdən bir
cəmiyyət düşünüz ki, öz həyatını düzənləmədə, yəni qanun yapmada
tamamilə sərbəstdir, digər tərfdən də başqa bir cəmiyyət təsəvvür
ediniz ki, bu sərbəstlikdən yoxsun olsun, bir nöqtəyə saplanıb dursun. Bəsbəllidir ki, birinci həyatını daima zamana və məkana uyğun
bir tərzdə düzənləmiş və tərtib etmiş olacaqdır; ikinci daima zaman
və məkandan geri qalmış bulunacaqdır”. 536 Çünki ikinciyə aid olan
dini zümrə tək səlahiyyəti özlərində görərək bu dini zehniyyətlə də
həyat durdurur, ruhlu insanları ruhsuz bir qəlib halına salmağa çalışırlar. O, yazırdı: “Biz bir kərə gələnəyə yapışıb qalmışıq. Biz hər şeyi oradan almağa və oraya döndərəməyə alışmışıq. Yüz illərdən bəri
bütün elm və fənni, hikmət və fəlsəfəni, əxlaq və hüququ, siyasəti,
qısacası hər şeyi orayla ilgili görmüşük və şimdi də görürük. Bu görüş tərzinin dışına çıxanlara qarşı daima lənətləmə və kafir sayma silahını kullanmışıq və kullanırıq”.537
Ona görə, Avropanın 4-5 əsr əvvəlki zehniyyətini, həyatını daşıdığımız halda, bu gün istər-istəməz onun bir çox həyati müəssisələrini təqlid etmək məcburiyyətindəyik: “Bu durum bizdə elə faciəvi
hallar yaratmışdır ki, faciənin dərəcəsini yalnız uzun-uzun düşünüb
bu gün çəkdiyimiz fəlakətlərin səbəblərini incələmək zəhmətinə qatılanlar təqdir edə bilirlər. Məsələn, biz məşrutiyyət üsulunu Avropadan almaq məcburiyyətində qaldıq. Halbuki bü üsulun Avropada ifadə etdiyi məna ilə bizim zehniyyətimiz arasında qara ilə ağ qədər
fərq vardır. Avropada məşrutiyyət üsulu demək, milli hakimiyyət deməkdir. Yəni milli iradənin hər şeyə hakim olması, milli iradənin ilgili olduğu hər maddənin kəskin bir əmr olması deməkdir. Orada
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milli məclislər milli həyatın hər hansı bir qismini düzənləmək və hər
hansı şəklə salmaq haqqına sahibdir. Orada zamanın dəyişməsilə
hökmlər də dəyişir qaydasına haqqı ilə riayət edilərək hər hansı qaydanı, üsulu lüzum görüldüyü anda dəyişdirə bilirlər”. 538
Ona görə, müsəlman dövlətlərində əsasən nə belə milli hakimiyyətlər, nə də milli məclislər vardır. Hətta, milli məclislər varsa belə, onlar da din qorxusundan hərəkət edə bilmirlər. O zaman, Avropadan əxz olunan müəssisələrin yalnız şəkli, forması təqlid olunur,
məzmun və mahiyyətdə isə yenə də, son əsrlərdə hakim olan despotizm və din hakimiyyəti davam edir. O, yazır: “Bu zehniyyətdir ki,
qurtuluşumuz üçün çarə sayaraq aldığımız bütün müəssisələrin tam
əsasından pozaraq, əslini dəyişdirərək yalnız iş görəməz deyil, hətta
əksinə hərəkət edəcək bir hala soxur; faydalanmaq yerinə zərər görürük. O zaman saxta fikirli adamlarımızdan mütəəssüb və cahil gələnəkçilərimizə qədər hər kəs qınama dilini açaraq gördüyümüz qüsurları, əks nəticələri həmişə o müəssisələrə yükləyirlər. Bunlar anlamırlar və ya anlayıb etiraf etmək istəmirlər ki, qəbahət o müəssisələrdə
deyil, bizdədir, bizim dar düşüncələrimizdə, kor zehniyyətimizdədir”. 539
Əgər Ağaoğlunun bu düşüncələrini diqqətlə incələsək görərik
ki, müsəlman xalqlarda, o cümlədən islam inanclı Türk xalqlarının
çoxunda eyni vəziyyət, yəni sözdə “demokratiya” ənənələri (zahiri
parlament, məhkəmə) davam etməkdədir. Əslində isə istərsə o zaman, istərsə də indinin özündə Ağaoğlunu təbrincə desək, qarşımızda
iki yol: 1) ya əzilməyə, məhv olmağa razı olmaq, 2) ya da “demokratik” qaydaları (Qərb mədəniyyətini) olduğu kimi qəbul etmək, vardır.
Çünki Ağaoğluna görə, müsəlman xalqlarının ən azı 4-5 əsrlik
dini hökmləri (şəriəti) və milli adət-ənənələri (törələri) artıq bir işə
yaramadığı üçün, çıxış yolu Qərb mədəniyyətindədir, onu da yalnız
formaca, təzahürcə deyil, məzmun və mahiyyət etibarilə bütününü
qəbul etmək vacibdir. Ağaoğlunun fikrincə, çünki müsəlman dünyasında Qərb mədəniyyətindən bəzi örnəklər alaraq dini və milli adətənənələrlə bağlı aparılan dəyişikliklər heç bir fayda vermir. Belə ki,
avropalı Spenserlərlə, Russolarla, Smitlərlə, Kontlarla, Berqsonlarla,
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Dürkheymlərlə (Pozitivizm, “ictimai müqavilə”, Struktur funksionalizm və b.) müsəlman şərqli Əbu Yusiflərin, Əbu Davidlərin (Örfçülük, Dahilik və b.) nəzəriyyələri arasında yerlə göy qədər fərq var ki,
onları bir-birlərilə uzlaşdırmaq çıxış yolu deyil, bəlkə də ölümü seçmək kimi bir şeydir. Çünki birincilər, fərdin düşüncəsinə önəm verməklə yanaşı, fərdlə cəmiyyət arasındakı bağları, milli hakimiyyəti
inkişaf etdirməyə çalışdıqları halda, ikincilər ya fərdləri əsassız olaraq mütləqləşdirilər, ya da fərdlərin fikirlərinə heç bir dəyər vermədən ümumi insani “tanrılıq” anlayışını ortaya atırlar. Ağaoğlu yazırdı: “Halbuki gerçəkdə siyasi, ictimai, estetik, fikri gəlişmənin ən təsirli amili yenə fərddir. Hər nə qədər fərdlər içində olduqları çevrədən ilham alırlar, fikir və duyğularının amillərini və əlamanlarını o
çevrələrdən saxlayırlarsa da gəlişmə tarixi və hər günkü müşahidələrimiz isbat edir ki, bu xüsusda fərdlərlə çevrələr arasında qarşılıqlı
bir fəaliyyət və təsir vardır. Çevrə fərdə nə qədər ilham verirsə, o nisbətdə də fərd çevrə üzərinə təsir etməkdən geri qalmır. Fərd çevrədən
aldığını fazlasıyla geri verir. Zatən fərd bu olsaydı, özü çevrəyə ilham verməsəydi və çevrəyə qarşı yalnız qramofon rolunu oynamaqla
(hazırda da müsəlman şərqi xalqların fərdlərinin çoxu qramofon rolunu oynamaqdadır – F.Ə.) qalmış olsaydı, bir çox fərdlərin bir araya
gəlməsindən ibarət olan cəmiyyətdə heç bir yenilik, heç bir irəliləmə
olmazdı. Cəmiyyətlər dönüb dönüb bir nöqtə üzərində qalmış olarlardı”. 540
Ağaoğlu yazırdı ki, müsəlmanlar ölmək yox yaşamaq istəyirlərsə qərbli Spenserlərin, Russoların, Smitlərin, Kontların, Berqsonların, Dürkheymlərin yolunu seçməli, bu zaman da dinlərindən və
milli şəxsiyyətlərindən uzaqlaşacaqlarını güman etməməlidirlər.
Çünki müsəlman ibadət və inanclar anlamında dininə çox bağlıdır,
üstəlik islamiyyətin başlanğıcından bu günə qədər, Tanrı birliyinə aid
ayələr əleyhinə də heç bir dəyişiklik olmamışdır. Onun fikrincə, əsas
problem dünya işlərinə aid hökmsüz buraxılmış ayələrlə bağlı olmuşdur ki, artıq müsəlman xalqları da dünya işlərini istədikləri kimi təsərrüf etməlidirlər, bundan başqa çıxış yolu yoxdur.541
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Bəs, ən azı 4-5 əsr bundan öncəki, yəni təhrifə məruz qalmadğı dövrlərdəki dini hökmləri (şəriəti) və milli adət-ənənələri (törələri)
artıq heç bir işə yaramırdımı ki, çıxış yolu olaraq yalnız və yalnız
Qərb mədəniyyətinin bütününün qəbulu vacib sayılırdı? Ağaoğlu bu
məsələnin üzərində çox durmayaraq əsasən, İslam dünyasında son
əsrlərdəki böhranlı vəziyyəti tənqid edir, bu böhrandan çıxmaq üçün
də milli və dini qayda qanunlarla Qərb mədəniyyəti arasında hər hansı uzlaşdırmanın doğru saymadığını ifadə edirdi. Ona görə, Qərb mədəniyyətini bütünlükdə (əxlaq, demokratiya, hüquq və s.) qəbul etməklə türklükdən və islamlıqdan uzaqlaşma baş verməyəcək.
Bu baxımdan Ağaoğlu əxlaqda da yeniləşməyi, Qərb mədəniyyətindən faydalanmağı mümkün sayırdı. Ona görə, müsəlman şərqində əxlaq məsələsi ilə bağlı iki başlıca müqəddəs qayda: 1) namus, 2)
peyğəmbərlə (s.) imamların şəxsiyyətinə sayğı, var. Onlardan birincisi olan namus, ancaq qadınlara aid edilərək, kişilərin belə bir problemi olmadığı halda, ikinci qayda da isə, xalq vicdanında peyğəmbər
və imamlar toxunulmazdır. O, yazırdı: “Fəqət bunların dışında digər
bütün əxlaq qaydaları müəyyidədən (nəzarətdən) yoxsundur. Gərçi
bizdə də başqa çağdaş cəmiyyətlərdə olduğu kimi yalan, riya, yarınmaq, yaltaqlanma, hiylə fırıldaqçılıq, oğruluq, vəfasızlıq, sədaqətsizlik, öldürmə və bənzəri hərəkətlər pis sayılır. Fəqət sadəcə sayılırlar.
Gerçəkdə xalq vicdanında bu məfhumların heç də bir qutsallığı yoxdur. Heç bir müəyyidə ilə qüvvətləndirilmirlər. Demək ki, həqiqətdə
biz bu çeşid hərəkətlərə aid qaydaları müqəddəs tanımırıq”. 542
Onun fikrincə, əslində nəzarəti olmayan hər hansı bir əxlaq
qaydası yox kimdir və nəzarətin qüdrəti isə xalqın vicdanıdır. Ancaq
xalq vicdanını hərəkətə gətirəcək qədər qutsalığı olmayan bir əxlaq
qaydasını istədiyimiz qədər sözdə qəbul etməklə də, onun dəyər və
önəmi olmaz. 543 Deməli, hər hansı əxlaq qaydası sözdə qəbul edilib
əməldə öz gerçəkliyini tapmırsa, o zaman “xalqın vicdanı” anlayışı
da əhəmiyyətsizləşir. Görünür, bu cür mənfi məqamları nəzərə alaraq
Ağaoğlu hesab edirdi ki, müsəlman şərqində zümrəvi və ictimai əxlaq priniplərindən bəhs etmək mənasızdır. Çünki Avropadan fərqli
olaraq son əsrlərdə müsəlman ölkələrində nə düz əməlli zümrələr, nə
542
543

Yenə orada, s.57
Yenə orada, s.58

220

Azərbaycan Türk fəlsəfi və ictimai fikir tarixi (XIX-XX əsrlər). II hissə

də ictimai əxlaq prinsipləri vardır. Bütün bunların əsas səbəbi də nəzarətsizlik, ya da “xalq vicdanı”nın formal xarakterə çevrilməsidir.
Ona görə, bunun nəticəsidir ki, son zamanlar müsəlman ölkələrində,
o cümlədən Türkiyədə yaranmış mətbuat orqanlarının, siyasi partiyaların çoxu cəmiyyətdə ciddi nüfuz qazana bilməmişlər, hətta “İttihad
və tərəqqi” kimi az-çox uğur qazananlar da ondan umulan iç sağlamlıq və dayanqlığı sonuna qədər göstərə bilməmişdir; yavaş-yavaş əsil
mahiyyətini qeyb edərək ilk önəmli zərbədə dağılıb getmişdir. 544
Ağaoğluna görə, ictimai əxlaqın nəzarəti ümumi əfkardır ki,
Şərqdə gerçək belə bir anlayış olmadığından bu cür əxlaqdan söz belə edilə bilməz: “Bizdə ümumi əfkar deyilən şeyin tək görünmə vasitəsi mətbuatdır. Mətbuat ictimai zümrələrdən, bu zümrələrin dayandıqları əsas və prinisiplərdən ziyadə, şəxsləri, şəxslərin özəl təmayüllərini, diləklərini təmsil edər. Şəxsi dilək və təmayüllər isə bəlli bir
ölçü, bir qayda, bir sınır içinə girəməz və daima dəyişikdir. İştə, bunun üçündür ki, tərəfgirlik, aşırılıq, ölçüsüzlük qəzetlərimizin göstərdiyi ümumi hallardır. Bu da mətbuatımızı müəyyidə olmaq fəzilətindən yoxsun buraxmaqdır”.545 Bununla da, Ağaoğlu belə bir nəticəyə
gəlirdi ki, əxlaq məsələsində İslam xalqları çox zəifdirlər; üstəlik bu
gerçəkliyi dərk etmək əvəzinə, əxlaqı qurşaqdan aşağı anlayıb Qərb
cəmiyyətlərindən daha əxlaqlı olmağı iddia etmək qətiyyən doğru deyildir: “Bu fikir qətiyyən yanlış və yanlış olduğu qədər zərərlidir.
Çünki öncə burasını bilməliyik ki, əxlaqı yaınız cinsi münasibətlərlə
sınırlanmış sayanlar insanı yalnız qurşağına qədər təsəvvür edənlərdir. Fəqət qurşaqdan yuxarı bir qəlb və bir də ruh vardır. İştə, bu qəlb
və ruh aid olan əxlaq sahələrinin hamısında biz çox aşağı bir durumdayıq”. 546
Müsəlman xalqlarında üst deyilən təbəqə ilə alt təbəqə deyilən
xalq arasında digər sahələrdə olduğu kimi əxalq məsələsində də doldurulmaz bir uçurumun olduğunu yazan Ağaoğlu hesab edirdi ki,
əgər cəmiyyətin aydını hesab edilənləri arasında bəzi “ziyalı”lar hər
hansı millətin çeynənən haqqı uğrunda mübarizə aparmaqdansa köləliyə boyun əyirsə, o zaman həmin millətin işi çox çətin olacaqdır.
Buna nümunə olaraq, Osmanlının tənəzzülü dövründə ortaya çıxan
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ingilispərəst paşaları göstərən Ağaoğlu ilk vaxtlarda ümid edib ki,
hər kəs öz mətanət və səbatı ilə düşməni sayğıya sövq edəcək: “Bunun üçün gərəkli olan görünüşdə şərtlərin hamısı var idi. Hamımız
eyni cəmiyyətə, eyni partiyaya mənsub adamlar, eyni yolun yolçuları, eyni idealın müdafiəçiləriydik. Bundan dolayı ortaq fəlakət bizi
bir-birimizə daha ziyadə yaxınlaşdıracaqdı. Bu fəlakətə qarşı bir-birimizə sarılaraq, tək vücudlu bir qaya kəsiləcəkdik”. 547
Ancaq çox keçmədən məlum olur ki, nəinki İstanbulda qalanlar arasında, eyni zamanda Böyük Britaniyanın təlimatı ilə Maltaya
sürgün edilən Türk ziyalılarından da çoxu fəlakətə boyun əyərək,
hətta ingilis bayrağına bürünərək “uca və adil ingilis hökuməti”indən
əfv olmasına ümid edirmişlər. Doğrudur, Maltaya sürgün edilənlər
Vətənə və Millətə xəyanət etməməkdə daima həssaslıq da göstəriblər
ki, Ağaoğluya görə, ancaq bir millətin aydınları, öndərləri üçün yetərli əxlaqi sifət deyildir, çünki bunlar sıradan adamların da başlıca
vəizfələridir. Deməli, öndərlik iddiasında olanlardan, ziyalı adını daşıyanlarda bu sufətlərdən də yüksək və müsbət fəzilətlər istəmək təbiidir. O, yazırdı: “Öndər onun üçün öndərdir ki, onun ruhu və qəlbi
xalqın ruh və qəlbinin üstünə çıxmışdır. Daha uca və daha yüksək titrəyişlər, cərəyanlar, həyəcanlar duyar. Öz aralarında belə bağlantı və
ilgiləri sırf mexaniki təmasdan ibarət olan ruh, qəlb və dimağ baxımından ayrı-ayrı aləmlər quran fəlakət dəqiqələrində eyni düşüncəli
sayılanların imdadına qoşmayan, onların dərdlərinə, üzüntülərinə,
ehtiyaclarına yabançı qalan, haqlarını, heysiyyətlərini qorumaq üçün
fədakarlıqlara hazır olmayan və təmsilçisi sayıldıqları millət və partiyanın şərəf və heysiyyət naminə hər hansı hal və məqamda nəfslərinə
hakim olmayan və düşmənin hərəkətlərinə qarşı sərt və amansız bir
tövr ilə haqlarını müdafiədə sarsılanlar necə öndərlik iddiasında ola
bilərlər?”. 548
Ağaoğlu xüsusilə də, üst təbəqədən (elit) hesab olunan ziyalılar arasındakı əxlaq düşkünlüyünün səbəblərini əxlaq növlərinin (din,
ailə, ədəbiyyat, fəlsəfə, milli adət-ənənlər və s.) cəmiyyət və onun
fərdləri tərəfindən hansı dərəcədə dərki ilə açıqlamağa çalışmışdır.
Onun fikrincə, məsələn islamiyyətin irəli sürdüyü əxlaqi prinsiplər
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(mərdlik, doğruluq, ədalət, bağışlamaq, dayanışma, dözümlülük və
s.) çox yüksək olsa da, ancaq gerçəklikdə onlara aid nə doğru-dürüst
dini kitablar var, nə də onlara əməl edənlər var. Əslində islamiyyətin
öyrətdiyi həmin əxlaqi prinsiplər deyil, sadəcə fərz, vacibat, halal və
haramdır; üstəlik bundan qırağa çıxmaq ruhanilər tərəfindən qəbuledilməz hal hesab olunur. Bu cür ruhanilərə görə, islamiyyətin tarixini, xüsusilə də Məhəmməd peyğəmbərin islam dininin yayılması uğrunda verdiyi mücadiləni, xəlifələrin islamlıq uğrunda gördüyü əməlləri, hətta Qurani-Kərimin əsil mahiyyətini dərk etmək deyil də, müsəlmanlar üçün əsil zəruri olan qüsul qaydalarını, vacibatları bilməkdir. Ağaoğluya görə, nə islamiyyəti bu cür anlayan ruhanilərdən, nə
də onlardan özünü uzaq tutaraq bir köşəyə çəkilib özünü ibadətə həsr
etdiyini iddia edərək başqa kimsəyi düşünməyənlərdən cəmiyyət adına bir şeylər gözləmək faydasızdır.549
Dindən sonra millətin əxlaqi görüşlərinə ədəbiyyatla fəlsəfi
əsərlərin olduğunu inanan Ağaoğluya görə, dünənə qədər bu məsələdə də daha çox ərəblərlə farsların kitablarına müraciət edilib. Ancaq
həmin kitablarda da çağın ruhunu təmsil edəcək bir əsər yoxdur.
N.Tusi kimi azsaylı mütəfəkkirlərin müstəqil olaraq əxlaqdan bəhs
etdiyini də xatırladan Ağaoğlunun fikrincə, islam üləmaları isə heç
bir zaman əxlaqı müstəqil bir bölgü şöbəsi olaraq qəbul etməmişlər,
əxlaqı daima dinlə bağlamışlar: “Çünki onlara görə yaxşı və pis dəyərləri təyin, yalnız şəriət sahibinin yetkisi içindədir. Bu görüşə görə
şəriətcə təyin edilmiş olan əxlaq prinsipləri daimi və əbədidir. Nə
məkana, nə zamana, nə də sosial şərtlərə bağlıdır. O halda əxlaqdan
ayrıca və müstəqil olaraq söz deməyə lüzum varmıdır?”.550
Ağaoğlu əxlaq məsələsinə baxışlarına, xüsusilə də din və əxlaqı bir-birinə qarışdırdıqlarına görə mütəsəvvüfləri də tənqid etmişdir:
“Bunlar şəkli ibadətə o qədər önəm verməzlər. Onlarca əsil olan iç
təmizliyidir. Fəqət bu məzhəb də əxlaqı öz-özünə və doğrudan-doğruya bir qayə deyə qəbul etməyir. Yalnız bir vasitə olmaq üzrə təlaqqi edir. Əsil hədəf “hüzura ulaşma”dır. Bu qayəyə varıldımı və ya
daha doğrusu, varıldığı zənn edildimi, artıq əxlaqa belə lüzum qalmaz. Bu cəhət nə qədər çəkicidir! Özünü Allahın hüzuruna əbədi tə549
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cəlli yerinə ulaşmış sayan birisi üçün artıq iç bağlantılara təbiətilə
ehtiyac qalmır. Bu üzdən ilgisizlik, laüballıq yolunu tutmuş olanlar
nə qədər çoxdur”. 551 Ona görə, ancaq az-çox islamiyyətdə ali fikirlərin və əxlaqın canlandırılması yalnız təsəvvüf yolunu tutanalarla
mümkündür; çünki dini müəssisələr arasında həyat qabiliyyəti yalınız buradadır.
İslam Şərqində ədəbiyyatda əxlaq məsələsinə gəlincə, bu sahədə də durumun yaxşı olmadığını yazan Ağaoğluna görə, məşrutiyyətin elanına qədər yalnız mədrəsələrdə deyil, digər məktəblərdə də əxlaq adına doğru-dürüst kitablar olmamışdır. Ancaq “Kəlilə və Dimnə” (bu kitabda türklər arasında az yayılıb), Şeyx Sədinin “Gülüstan”
və “Büstan” kimi əsərlər müsəlman Şərqində geniş yayılıb ki, bunlar
da öz dövründə bəlkə də müəyyən əhəmiyyət kəsb etdiyi halda, hazırda çağın ruhu ilə qətiyyən səsləşmir. Ona görə də, milli hakimiyyət quruculuğu yolunu tutan bir millət üçün bir tərəfdən çağın ruhuna
uyğun addımlar atmaqla yanaşı, hələ də Sədinin əsərlərinə müraciət
edib hökmdarları “Allahın kölgəsi” kimi təqdim etmək qətiyyən doğru deyildir. Bununla da, Ağaoğlu belə bir nəticəyə gəlirdi ki, Türkiyə
“İran” kimi durğunluq içində yaşamağa davam etməməli, üzünü Avropaya tutmalıdır: “Hankısını kəsin olaraq qəbul edəlim? Əvət, Tehranla Paris, Berlin, Roma arasındakı fərq o qədər açıqdır ki, sağlam
fikir üçün artıq tərəddüdə belə lüzum yoxdur”. 552
Biz görürük ki, Ağaoğlu da Hüseynzadə kimi az-çox dünyəvi
dövlət olmaq yolunda Osmanlını (Türkiyəni) “İran”dan daha irəli
görmüşdür. Hüseynzadə də vurğulayırdı ki, “İran” xüsusilə də, son
bir əsrdir dərin bir uyqu içindədir və iranlılar uyqu içində olduğu
dövrdə də müsəlman (o cümlədən Türk dünyasının) dünyasının əsas
yükünü daşıyan isə Osmanlı olmuşdur. Ağaoğlu da demək olar ki,
eynilə “İran”da yeniləşmənin qarşısının tamamilə alındığına inanmış,
az-çox ümidini Türkiyənin inkişafına bağlamışdır.
Çünki Sədilərin “əxlaq fəlsəfəsi”ndən (itaət, qənaət, təslim, təvəkkül, təhəmmül, susmaq) daha çox təsirlənən “İran” olmuş, burada
fərd daha çox özü üçün yaşayır, özünün mutluluğuna çalışır, cəmiyyətin digər fərdləri ilə çox da maraqlanmır və cəmiyyətlə bağlı
551
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önəmli məsələləri də “Allahın kölgəsi” hesab etdiyi hökmdara, onun
ətrafına etibar edir. Başqa sözlə, bir qoyun öz həyatını tamamilə necə
çobanın ixtiyarına buraxırsa, Sədinin “əxlaq fəlsəfəsi”ndə də fərdlər
ancaq özünü düşünür, yalnız təhlükə anında öz canını xilas etməyə
çalışır və bunu bacarmayanda da həyatla vidalaşmalı olur. Ağaoğlu
yazırdı: “Bu fəlsəfənin bir kərə nə qədər məncil, özünü bəyənmişcəsinə olduğu meydandadır. Bütün prinsip fərdin özünü, öz nəfsini qurtarmasına yönəlmişdir. Fərdin öz cinsinə qarşı heç bir vəzifə yükləməz. Fərd yalnız özünü qurtarmağa çalışacaqdır, başqasını düşünməyəcəkdir. Bu fəlsəfənin ruhlarımız üzərində nə qədər yıxıcı bir təsir
etmiş olduğu meydandadır. Deyilə bilər ki, İslam camaatı mənçiliyin
ən fazla qol gəzdiyi bir sahədir. Mənçillik bizdə əsasdır. İştə, bunun
üçündür ki, bizdə ictimai təşkilat asanlıqla meydana gəlmir”. 553
Ağaoğlu çox doğru yazırdı ki, biz əxlaqi örnəklərimizi Şirazdan, İsfahandan almaqdan, zərdüşti ənənələrlə tərbiyə edilməkdən,
aryançılıqdan imtina etmədikcə İslam Şərqindən, o cümlədən Türk
dünyasından inkişaf gözləmək çətindir. Deməli, Ağaoğlu da Hüseynzadə kimi İslam Şərqinin, xüsusilə də onun aparıcı nüvəsi olan Türkün ruhuna ciddi sirayət etmiş zərdüştliyi, iranizmi görür və onların
aradan qaldırlmasını vacib sayırdı: “Biz örnəklərimizi Şirazdan və İsfahandan alırız. Avropa isə əski Yunanıstanla əski Romadan alır. Biz
zərdüştilərin ənənələriylə tərbiyə edilirik. Onlarsa əflatunların, aristotellərin, solonların ənənələriylə. Biz Fərri-Yəzdan (Allahın həşəmətinin timsalı) və yarı allahlar önündə qənaət, təslim və rizaya təhəmmül və susmaya qəlbimizi bağlarkən, onlar önlərində böyük bir hürriyyət dastanının haqq və ədalət tarixinin, altın səhifələrini qeyd edirlər. Biz daralar ilə düşüb qalxarkən, onlar sokratlardan ilham alırlar”.

554

Deməli, bu coğrafiyadakı türklər üçün üç minillik “Aryan” və
zərdüştilik bəlası mövcuddur ki, bundan qurtulmaq heç də asan deyildir. Hazırda daha çox “İran türkləri” adlanan Türklər (Midiya,
Azərbaycan, Xəzər, Parfiya, Hunlar, Səlcuqlar, Qaraoyunlu, Ağqoyunlu, Səfəvi, Əfşar, Qacar və b.) üç minillik ərzində Aryançılıq və
zərdüştlükdən qurtulmaq üçün müxtəlif üsullara əl atmış, yəni hərbi
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savaşlardan tutmuş müxtəlif dini-fəlsəfi ideyalara da müraciət etmişdir. Bizcə, bu bölgədə yaşayan türklərin zaman zaman milli dini-fəlsəfi təlimlərini (tanrıçılığı) saxlamaqla yanaşı, eyni zamanda iudaizmə, xristianlığa, islama üz tutmalarında zərdüştlikdən uzaq durmaq
məsələsi heç də az rol oynamamışdır. Ağaoğlu yazırdı: “Nə qəribədir
ki, İslam mədəniyyəti Roma və Yunanla təmas edərkən və ondan fəlsəfəni və müsbət bilimlərə aid bilgiləri alarkən Yunan ədəbiyyatı ilə
Roma hüququna tamamilə yabançı qalmışdır. Yunan fəlsəfəsindən və
elmlərindən ilham alaraq bunca incə, dərin, əsərlər vücuda gətirən İslam fikir adamları, yunan əski ədəbiyyatı ilə Romanın hüquq xəzinəsini görməmişlər. Halbuki haqqdan və hürriyyətdən ilham alan bu
ədəbiyyatla bu hüquq, İslam əsaslarına İran ənənələrindən daha ziyadə uyardı və daha ahəngli olardı. İcmai-ümməti əsas tutaraq hökumətin binasını kəkdən ziyadə istəmiş və hökumət yetkisini tamamilə cəmiyyətə əmanət edərək nəzarəti də ona təslim etmiş olan İslamiyyət
Fərri-Yəzdan, Allahın kölgəsinə bənzərləri kimi Zərdüşt nəzəriyyələrinə tamamilə yabançı və qarşıydı. Əflatunla daha uyğun və ahəngliydi. Fəqət yazıq ki, iş əksinə olmuşdur. Fərri-Yəzdan nəzəriyyələri
islamiyyətə qalib gəldiyi kimi yunan və Roma xəzinələrini də İslamın gözündən saxlamışdır”.555
Deməli, müsəlman fikir adamları mənəviyə aid Allah, ruh,
varlıq məsələlərini araşdırıb, maddiyə aid olan gerçək həyat fəlsəfəsindən, qanundan, hüquqdan uzaq durublar. Onların maddi məsələlərdə Yunan ədəbiyyatı və Roma hüququna deyil “İran ənənələri”nə
müraciət etməsi təsadüfi ola bilməzdi. Bu o deməkdir ki, Aryançılıq
və zərdüştlik kimi “İran ənənələri”ndə qeyri-adi olan nə varsa, o, yalnız qədim Midiyaya sahib olan yerli (türk), ya da gəlmə (yunan, romalı) qeyri-fars hökmdarları “özünküləşdirmir”, eyni zamanda qeyriaryançı dinləri (Xristianlığı, İslamlığı), dini-fəlsəfi cərəyanları da dəyişdirərək iransayağı bir qəlibə salır. Məsələn, “İran”da Tanrıçılıq,
Xristianlıq və İslamlıq öz əksini uyğun olaraq zərdüştlüklə çulğalaşmış maqlarda, manilikdə, məzdəklikdə, təsəvvüfün bir çox təriqətlərində, fars şiəçiliyində və digərlərində tapmışdır. Deməli, bu bölgədə
yeniləşmənin, dünyəvi dövlət olmanın əsas problemi zərdüştlik və
aryançılıqdır! Bizcə, bu anlamda İslam mədəniyyəti daxilində də
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özünə yer taparaq yuvalanmış əsas problem zərdüştlük və aryançılıqdır! Başqa sözlə, İslam mədəniyyəti çərçivəsində yalnız bir panərəbizim, samiçilik problemi deyil, bəlkə də ondan da çox panaryanizm və
zərdüştlikdir. Əslində bu coğrafiyada və ona həmhüdud bölgələrdə
də İslam mədəniyyəti daxilində əsas mübarizə İslam dini ilə “İran
ənənələri” arasında gedir. Ancaq bu “İran ənənləri” sırf İslam dininə
qarşı olmaq kimi başa düşülüb, buna uyğun olaraq da yalnız bir ərəb
düşmənçiliyi deyil, eyni zamanda ondan da çox türk düşmənçiliyi
vardır. Çünki “İran ənənələri”nə İslama qədər də, İslamdan sonra da
ən böyük mücadilə verən Türk gücü və Türk təfəkkürü olmuşdur.
Hər halda İslamaqədərki dövrdə “İran ənənələri” (aryanizm, zərdüştizm) ilə mübarizdə ən çox içdən və dışdan mücadilə verən türklər
olmuş, ancaq bu məsələdə yunanaların, romalıların da əməyini unutmaq olmaz. Bizcə, N.Gəncəli heç də təssadüfi olmayaraq “İskəndərnamə” poemasında Makedoniyalı İskəndərin “İran ənənələri”ni (xüsusilə zərdüştizmi) məhv etməsini ürəkdən təqdir etmişdir.
Sadəcə, bir müddət Türk gücünü və Türk təfəkkürünü xeyli
dərəcədə zərərsizləşdirirək bu bölgədə yenidən hakimiyyətə başına
gəlmiş aryançı, zərdüşti Sasanların 7-ci əsrdə bu dəfə İslam dini bayrağı altında ərəblərdən (ancaq əslində İslam ordusu tamamilə ərəblərdən ibarət olmamışdır) böyük və həlledici zərbə alması ilə yeni bir
mərhələ başlamışdır. Hər halda Türklərin tolerantlığını Ərəb Xilafətində görməyən “İran ənənələri”nin təmsilçiləri üçün yenidən toparlanmaq və gücdə qeyb etdiklərini təfəkkürdə qazanmaq üçün böyük
bir yol keçmişlər. Bu yolda da, ən vacib olanı İslam mədəniyyətini
aryançı, zərdüşti təfəkkürə uyğunlaşdırmaq idi. Bunun üçün də, “İran
ənənələri”nin təmsilçiləri iki istiqamətli iş aparmışlar: 1) islamlığı
dünyəvilikdən mümkün qədər uzaq tutmaq, 2) islamlığı ərəblərdən
də çox dünyəvi mahiyyətdə saxlamağa çalışan və orta çağın üzun
müddət hakim qüvvəsi olan Türk xalqlarının ağlı (vəziri) olmaq.
Bizcə, “İran ənənələri”nə Samilərdən və başqalarından daha
çox Türk xalqları qapılmışdır. Halbuki Türk dünyagörüşündə fərd və
cəmiyyətin həm ayrı-ayrılıqda, həm də bir yerdə yeri və roluna münasibətlə, aryançıların dünyagörüşü arasında xeyli ziddiyyətlər var.
Aryançılıqda fərd və cəmiyyət təzahür olaraq ali ideallarla (İslam dini, ya da şiəçilik, irançılıq) bir-birinə bağlı göründüyü halda, mahiyyətcə həmin ali ideallar aryançılığı qorumaq üçün əsas qalxan rolunu
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oynamaqdadır. Ancaq burada ilk baxışda aryançılığı, zərdüştizmi
hiss etmək mümkün deyil, bunun əvəzində guya dini ideal ön plandadır. Çünki aryançılar yaxşı dərk edirlər ki, əsasən iç-içə yaşadıqları
gerçəkçi, həqiqətçi, ədalətsevər türklərin oyanışının qarşısını alıb, hakimiyyəti əldən verməmək yolunda əsas silah İslam dini (Peyğəmbərin Əhli-beytinə bağlılıq, Hz. Əlinin və Hz. Hüseynin məzlumların
yanında olmaq fəlsəfəsinə inam və s.) və əski İran mədəniyyəti (Əhəmənilər, Sasanların ortaq sahibi olmaq və s.) məsələləridir.
Bizcə, son əsrlərdə bu bölgədəki türklər fərd və təşkilat olaraq
iki məsələdə: 1) Türk ruhlu Qızılbaşlıqdan uzaqlaşıb, zərdüştizmə
əsaslanan şiəçiliyə meyillənməklə, 2) Türk əxlaqından uzaqlaşıb,
“İran mədəniyyətinə” qapılmaqla aryançılara məğlub olmuşlar. Başqa sözlə, Türk fərdləri və təşkilatları həm ruhi-mənəvi, həm də maddi-fiziki varislik anlamında “İran ənənələrinə” sürətlə yenilməyə başlamış və son nəticədə hakimiyyətlərini də (1925) aryançılara buraxmaq məcburiyyətində qalmışlar. Bu anlamda deyə bilərik ki, ərəblərin, yunanların Osmanlıda oynadığı buraxdığı mənfi təsirlə (yeri gəlmişkən, tamamilə mənfi məqamlar üzərində durmağı doğru hesab etməyərək, hətta türk-yunan, türk-ərəb münasibətlərində bəzi müsbət
cəhətləri də istisna etmirik) müqayisədə, aryançılar türk dövlətlərinin
tənəzzülündə və türk təfəkkürünün “İran ənənələri” içində assimilyasiyasında daha sistematik və ardıcıl iş aparmışlar. Məsələn, bu gün
Anadolu türklərində İslam dininə olan sevginin ifratlığı müəyyən qədər ərəbləşməyə səbəb olmuşdursa, yaxud da əski Yunan-Roma mədəniyyətinə aşırı sevgi bəzilərini yunanlaşdırmışsa da, bu proses Midiya-Azərbaycan türklərinin başına gələnlər qədər ağrılı olmamışdır.
Ona görə də, Anadolu türkləri Osmanlı Türk imperiyasından heç olmazsa bir Türkiyə Cümhuriyyəti ilə öz varlığını sürdürməyə davam
etdiyi halda, Midiya-Azərbaycan türkləri Səfəvi, ya da Qacarlar Türk
imperiyasından yalnız çox kiçik bir Azərbaycan Cümhuriyyəti ilə
mövcudluqlarına davam edirlər. Yerdə qalan böyük bir ərazidə isə
Midiya-Azərbaycan türkləri iki məsələ, yəni şiəçilik və aryançılıqla
(“İran ənənələri”) bağlı ciddi problem yaşamağa davam edirlər.
Bizcə, Ağaoğlunun İslam Şərqində yaşayan xalqlarda (türk,
ərəb, fars və b.) din, əxlaq və onun davamı kimi gördüyü fərd, aildə
yaşananlarla bağlı düşüncələrini izah edərkən, həmin xalqların milli
və dini dünyagörüşü ilə bağlı daban-dabana zidd olan fərqliliklərini
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hökmən nəzərə almaq lazmdır. Əslində Ağaoğlu da “İslam mədəniyyəti” çərçivəsində müsəlman xalqlarının İslamlıqla yanaşı, ümumilikdə din, əxlaq, ailə, dövlət, fərd, cəmiyyət və bu kimi məsələlərdə
fərqli yol tutmalarının əsil kökünü açmağa cəhd göstərmişdir. Bunu
onun din və əxlaqa münasibətdə ortaya qoyduğu mülahizələrdən,
dəilillərdən gördük ki, o, eyni formada fərd və ailəni də təhlil etməyə
çalışmışdır.
Ağaoğluna görə, hər hansı cəmiyyətdə fərd o zaman cahil qalır
ki, buna səbəb ya dini əngəldir, ya da milli xüsusiyyətlərdən tamamilə məhrum olmaqdır. Uşağın bir fərd kimi formalaşmasında dini və
milli bayramların, milli və dini məktəblərin mühüm rolu vardır; ancaq İslam Şərqində uşaqlar əsasən milli bayramlardan məhrumdurlar,
dini bayramlar isə onlarda ortaq mənəvi həyatın formalşamasına çox
da kömək etmir, bəlkə də əngəl olur. Məktəblərə gəlincə, son əsrlərdə bunlar da işkəncə evlərinə çevrilmişdir. Deməli, milli və dini bayramlardan, dünyəvi məktəblərdən və elmlərdən yoxsun olan hər hansı cəmiyyətdə normal bir fərdin formalşması mümkün deyildir. Ağaoğluna görə, son əsrlərdə Osmanlı hökuməti fəzilətin, xüsusilə də
mədəni fəzilətin mənbəyini qurutmaq üçün nə lazımdırsa etmiş, ayrıayrı şəxsiyyətlərin yüksləməsinə, ailələrin qurulmasına əngəl olmuşlar: “Doğruluğa, mədəni cəsarətə, haqqa, haqsevərliyə qarşı davamlı
bir hərb elan etmişlər. Doğru, doğrunu söyləyən, haqqı sevən nə bir
hökumət adamını, nə bir şairi, nə də bir yazar və fikir adamını yaşatmışlar. Çalışaraq, şəxsi dühasıyla yüksəlmək istəyənlər daima əzilmişlər. Qısacası, fərdi fəzilətlərin hamısıni ta kökündən qurutmaq
üçün son dərəcə çalışılmışdır”. 556
İslam Şərqi xalqlarında bu məsələdə çox şey dəyişməz olaraq
qaldığı üçün, son əsrlərdə olduğu kimi günümüzdə də əsasən məddah
şairlərlə məddah alimlər iş başındadırlar. Başqa sözlə, indinin özündə
də müsəlman xalqlarında fərdin azadlıqları, mədəni fəzilətinin bəslənməsi, inkişafı çox ciddi problem olaraq qalmaqdadır. Burada fərdlərin böyük çoxu özünü düşünərək özünü qorumaqla, özünü qurtarmaqla məşğuldurlar. Ağaoğlunu təbrincə desək, müti və köləlik ruhu
ilə, özünə inamsızlıq şəraitində günümüzdə də, müsəlman cəmiyyətlərində əsasən cəmiyyətin rifahı, ədalətliliyi, haqqı naminə fərdi qəh556
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rəmanlıqlar, fərdi təşəbbüslər nadir hallarda ortaya çıxır: “Çünki şəxsi təşəbbüslər və qəhrəmanlıqların qaynağı özünə güvəndir. Özünə
güvən isə fərdi ilhamların yüksəkliyi və ictimai çevrənin əlverişli olmasıyla doğar. Fəqət fərdlərdə eqoizm nə qədər dərin isə şəxsi bacarıqsızlıq və zillətə təhəmmül də o dərəcə genişdir”. 557
Onun fikrincə, yüksək fərdiyyət, sərbəst sahə üzərində sərbəst
çalışmaq, sərbəst ortaqlıq və sərbəst rəqabət əsaslarına dayanır ki, bu
əsaslar da Böyük Fransız İnqilabı tətbiq etməyə başladı, daha sonra
Qərbdə ailə, dövlət və cəmiyyət təşkilatının hamısı ondan ilham aldı:
“O zamana qədər min türlü ailəvi, ictimai, siyasi, idari zəncirlərlə
bağlanmış olan fərdləin qabiliyyətləri, istedadları və qiymətləri bir
sel kimi axmağa başladı. Elm və fənnin irəliləməsi, gözəl sənətlərin
yüksəlməsi, xarüqəl sayılacaq icadlar və kəşflər insanlıq tarixində
heç bir zaman görülməmiş bir əzəmətlə bir-birini qovaladı. Ümumi
sərvətin miqdarı, xalqın nüfuzu, şəhərlərin imarı şaşırlacaq bir dərəcədə yüksəldi”.558 Sərbəst rəqabət sahəsində Qərbdə insanların güclərinin tarixdə misli görülməmiş bir tərzdə inkişaf etdiyini yazan Ağaoğluna görə, bunun da sayəsində doğruluq, sədaqət, səbat, nizam, dayanışma və yardımlaşma, cəsarət, təşəbbüs, icad fikri inkişaf etdi.
Ağaoğluna görə, Qərb xalqları inkişaf etdiyi bir dövrdə Şərqdə, xüsuilə də müsəlman Şərqində son 4-5 əsrdə fərdlər arasında həsəd, birləşməmə, yardımlaşmama, güvənsizlik nəticəsində təbiətimiz,
əxlaqımız, ruh halımız pozulmuşdur. Onun fikrincə, artıq bütün bunlara son qoyulub həyatımızın bütü olaylarını çağdaş cəmiyyətlərin təqib etdikləri əsaslara görə düzənlənməlidir. O, yazırdı: “Ölmüş, çürümüş, əzilmiş fərd haqlarını təslim etməliyik. Ona yeni bir ruh aaşılamalıyıq. Bu isə yalnız ailə, idarə, siyasət müəssisələrimizi, bu haqları
gerçəkləşdirə biləcək bir hala gətirməklə mümkündür. Quru formulalardan ibarət olan bir Anayasanın elanı ilə iş olmaz. Bütün müəssisələrimizi ictimai, siyasi, iqtisadi təşkilatımızı yaşadığımız çağa uyğunlaşdırmalıyıq. Bizdəki fərd yalnız o zaman qurtulur və özündə gizlənmiş olan maddi və mənəvi dəfinələri o zaman meydana çıxarar”. 559 Onun fikrincə, əsas və ruh, yəni “fərd yox, cəmiyyət var,
557
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haqq yox, vəzifə var” prinsipi dəyişməlidir, çünki fərdsiz cəmiyyət
düşünmək, əlsiz və ayaqsız, başsız və gövdəsiz insan düşünməkdir.
“Artıq bizi çürütmüş olan bu kimi Şərq prinsiplərinə son verərək ətrafımızı saran müdhiş həqiqətləri görməli və həyatımızı ona uyğunlaşdırmalıyıq” 560deyən, Ağaoğlu onu da yazırdı ki, hər şeydən əvvəl
millət fərdləri məncillik, eqoizm bəlalarından qurtulmalı, öncə fərdə
sayğı olmalıdır.
Ailə məslələsinə gəlincə, Ağaoğluna görə, “ailə, fərd ilə cəmiyyət, təbiətlə insanlıq, maddi həyatla mənəvi həyat arasında atılan
ilk əsaslı körpüdür. Sosial həyatın ilk və ən davamlı hücrəsi olmaqla
bərabər, fərdi həyatın da ən səmimi, ən müqəddəs bir ocağıdır. Heyvani təmayülün ən açıq bir örnəyi olduğu halda, insani və mənəvi
xassələrin də ən yüksək bir toplantı yeridir”. 561 Ailə ilə bağlı bir neçə
nəzəriyyə: 1) fərdin cəmiyyətin içində əriməsi yolunda ailə maneədir
deyən cəmiyyətçilər (Platon, Furye və b.), 2) ailəni müqəddəs hesab
edərək cəmiyyətdən ayıran fərdçilər (Prudon və b.), 3) onların arasında orta yol tutan mötədilçilər vardır. Ailə məsələsində mötədil
mövqe tutan Ağaoğlu hesab edirdi ki, əşirət daxilində ailəyə müdaxilələr çox olduğu halda, milli dövlət halında isə ailə dar çərçivədə qalır. Onun fikrincə, ən mükəmməl ailə təbii və ictimai amilləri özündə
birləşdirən ailədir. Yəni ailə həm təbii istəklərin (anadangləmə instinktlərin), həm də ictimai tələbatların (qarşılqılı hörmət, millətə bağlılıq və s.) bütünlüyünü ifadə etməlidir.562
Cəmiyyət məsələsinə gəldikdə, Ağaoğluna görə burada dinin
mühüm rolu vardır ki, müsəlman xalqlarında dini həyat ictimai baxımdan tamamilə çökmüşdür; artıq ruhlarda və qəlblərdə yaşamır,
həyəcan oyatmır: “Dini bu hala gətirən və cameləri boşaldan, yenə
din əmrini düzənləmək iddiasında bulunaraq insanın ruh halından tamamilə xəbərsiz olanlardır. Bunlar təqdir edə bilmirlər ki, insanları
bir araya çəkən başlıca amil ya düşüncədir və ya duyğudur. Halbuki
düşüncə və duyğu tamamilə camedən qovulmuşdur. Xütbə və vəəzlərimiz, yüz illərdən bəri təkrarlanan və xalqca dili anlaşılmayan bil-
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məcələrdən ibarət eyni nəqaratdır. Xalqın mənəvi və maddi iztirab və
əndişələrinin heç birisini təmin edəcək mahiyyətdə deyildir”. 563
Onun fikrincə, cəmiyyətin həyatının qüvvətlənməsinə səbəb
olan, fikir və hiss axınlarıyla fərdləri birləşdirən fəlsəfə ilə ədəbiyyat
məsələsində də ciddi problemlər vardır. Ağaoğlu iddia edirdi ki, müsəlman xalqlarında əskidən ədəbiyyat dışında fəlsəfə olmamış, yalnız
təsərruf ədəbiyyatında görülmüşdür (Ağaoğlunun bu fikirləri ilə, tamamilə razılaşmaq mümükün deyildir). Belə ki, fransızlar Volter,
Didro, Monteskye, Russonun, almanlar Kant, Hegel, Şellinqin, ruslar
Tolstoy, Dostoyevskinin, bolşeviklər Marksın, Engelsin fəlsəfi nəzəriyyələrindən ilham aldqları halda, Osmanlı yalnız tənzimat dövründə Avropadakı fikir cərəyanlarını təqib etmək yolu ilə fəlsəfə ilə ciddi maraqlanmışdır; ancaq burada da uğurlu bir fəlsəfi cərəyanlar ortaya çıxmamışdır.564 O, yazırdı: “Elmi müəssisələrin yoxluğu üzündən, bizdə elm, texnika və dolayısı ilə fikir və fəlsəfi cərəyanları və
bu cərəyanların doğurduqları fikir həmrəyliyi və toplu həyəcanlar olmamışdır. Fikir nəzəriyyələrinin verdikləri həyəcanları, fərəhlikləri
biz bilməyirik. Bir kantizm, bir hegelizm, bir pozitivizm, bir darvinizm mücadilələri ətrafında qurulan fikir zümrələri bizə tamamilə yabançıdır. Son zamanlarda çox bilikli görünmək həvəsi ilə və həvəskar sifəti ilə Avropa süfrəsindən bir loxma olaraq aldığımız “fəlsəfə”
kəlməsi və atdığımız “filiosof” imzaları kəndirbazlıqdan başqa bir
şey deyildir”.565 Cəmiyyətin həyatının qüvvətlənməsində əsas səbəblərdən biri kimi gördüyü ədəbiyyata gəlincə, Ağaoğluna görə müsəlman Şərqində uzun müddət “Xosrov və Şirin”, “Leyli və Məcnun”,
“Şahnamə”, “İkəndərnamə” kimi ədəbiyyatlar hökm sürmüşdür. Yalnız Namiq Kamalın dünya çapındakı inqilabi ruhunu təqdir edən
Ağaoğlu hesab edir ki, indiki türkçülər mənəvi olaraq onun təqibçisi
olsalar da, “Türkün yüz illərdən bəri istibdad altında əzilmiş ruhu,
zülm və cəhalət içində yuvarlanmış həyatı, kəndinə yol göstərəcək,
ümid verəcək, iman aşılayacaq bir öndər arayır”. 566
Ağaoğlunun dövlət anlayışına yanaşmasına görə, dövlət və hökumət bir-birindən fərqləndirilməlidir, ancaq Türk dövlətlərində çox
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vaxt buna əməl olunmamış, üstəlik dövlətlər sülalə adları ilə adlanmışdır: “Dövləti sülalə adı ilə adlandırmaq, dövləti sülalədən ibarət
saymaqdır ki, bu təqdirdə, sülalə yıxılınca, ya çöküncə dövlətin də
yıxılması çökməsi gərəkdir. Halbuki gerçəkdə dövləti quran, dövlətin
əsaslı və sürəkli amili və qurucusu olan millət davam edər, yaşayar”.567 Onun fikrincə, sultan Mehmet Fatehdən sonra Osmanlı dövləti də onun əsasını təşkil edən, qurucusu olan Anadolu türklərindən
uzaqlaşdığı üçün sonralar ciddi problemlər yaşamış oldular. Başqa
sözlə, Osmanlı, dövlətin qurucusu olan Anadolu türklərini bir kənara
buraxıb hökmdar və sülalədən yapışmaqla ciddi yanlışılqılara yol
verdilər. Onun fikrincə, dövlət məsələsində Osmanlı ilə müqayisədə
“İran”da məsələ daha ifrat hal almış, dövlət dedikdə yalınız hökmdar
başa düşülmüşdür: “Dövlətə deyil, hökmdarın şəxsinə bağlılıq, Şərq
qövmləri arasında daima bir fəzilət hesab edilmişdir”. 568
Bizcə, bu fikrin Şərq xalqları adı altında türklərə də şamil edilməsi qismən doğrudur. Çünki, Türk xalqları əsasən məşvərətçi, hüquqi, dünyəvi dövlətdən yana olub, hökmdara deyil dövlətə bağlı
olublar. Türklər daha çox iransoylu və samisoylu xalqlarla qaynayıb
qarışdıqdan sonra, bu kimi problemlərlə üzləşiblər və hələ də, üzləşməyə davam edirlər. Bunu, hər halda bildiyi üçün Ağaoğlu daha sonra yazırdı ki, tarixmizdə şəxsə-hökmdara bağlılıq qaydası əsas prinsipə çevrildikdən sonra Türklər məsələn, Osmanlının timsalında son
üç-dörd əsrdə dövləti idarəetmədən uzaqlaşdırılmışlar: “Üç yüz ildən
bəri saraya girmək imkanını tapan nəsli-kökü bilinməyən, dövlətin
qurucu ünsürü ilə maddi və mənəvi heç bir ilgisi olmayan neçə qadın
və erkək, bu dövlətin başına nə qədər müdhiş fəlakətlər gətirmişlər.
Milli tariximizdə o qanlı və müdhiş şəkli verənlərin, həmən yüzdə
doxsanı, bu kimi Türk olmayanlardır... Kəsin olaraq deyilə bilər ki,
Qanuni Sultan Süleyman zamanından bəri şəhər imarı, xalqın maddi
və mənəvi rifahının artırılması yolunda bir tək addım atılmamışdır.
əksinə olaraq istər Səlcuqlar zamanında və istər Qanuniyə qədər edilmiş olan imarın hamısı dərəcə-dərəcə yox edilmiş və nəhayət, türk o
xaraba kulübəsi və bitlik vücuduna qalmışdır”.569
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Ağaoğluna görə türklər arasında hökumət anlayışı da dövlət
kimi, öz əvvəlki qavramından xeyli dərəcədə sapmışdır. Belə ki,
türklər də “İran ənənələrinə” (zərdüştlüyə) aid ilahi hüquq nəzəriyyəsinə uymuş, yəni guya hökmdar qüdrət və ixtiyaratı doğrudan doğruya Yaradandan alır və özü də yarı insan yarı tanrıya çevrilir. 570 İslamiyyətin belə bunu qəbuıl etmədiyini, hökumətin qaynağını xalqda
aradığını yazan Ağaoğluna görə, xilafətdə əvvəllər xəlifəni xalq seçmiş, onun da maddi olaraq cəmiyyət hüzurunda, mənəvi olaraq da
Allah hüzurunda cavabdehliyi olmuşdur: “Fəqət yazıq ki, islamın bu
anlayış tərzi islamiyyətdə çox uzun davam edə bilmədi. Həşəmət,
cəbr, zülm və basqıya alışmış olan Şərq, bu nəzəriyyəyə alışa bilmədi
və Müaviyə zamanından bu günə qədər yenə o əski İran nəzəriyyəsi
hər tərəfdə hakim oldu. Yalnız bu kərə Fərri-Yəzdan (Allahın həşəmətinin timsalı) Şəhriyarlar yerinə Zillulahi-Azam (Allahın kölgəsi),
Müəyyəd bin Tarafullah (Allah tərəfindən yardım görən), Kaim bin
Əmrullah (Allahın əmri ilə hökm edən) sifətləri keçdi. Nə edrilərsə
etsinlər onlara itaət Allaha, peyğəmbərə itaət etməkdir, onların zülm
və fəsadlarına, xəyanət və cinayətlərinə qarşı üsyan, ayaqlanma, ixtilal kimi təşəbbüslər Allaha üsyan kimi sayılacaqdır”.571
Şübhəsiz, bu zehniyyət yalnız Ərəb Xilafəti ilə məhdudlaşmamış, eyni zamanda orta çağda qurulan bir çox Türk dövlətlərinə, xüsusilə də Osmanlı, Səfəvilər, Qacarların hakimiyyətlərinin son dövrlərində onların üzərində dərin iz buraxmışdır. Ağaoğlunun təbrincə
desək, bu “ilahi hüquq zəhniyyəti” o qədər dərin iz buraxmışdır ki,
son dövrlərdə Osmanlı və Qacarlarda elan olunan məşrutiyyətlər belə
maddi olaraq bir çox azadlqlar versə də, mənəvi cəhətdən çox şey dəyişməmişdir.572
Fikrimizcə, Ə.Ağaoğlu “Üç mədəniyyət” əsərində Türk mədəniyyətinin inkişafı, yəni din, əxlaq, fərd, ailə, cəmiyyət, dövlət və
başqa sahələrdə irəli sürdüyü bir sıra görüşlərinin davamı olaraq
“Sərbəst insanlar ölkəsində” utopik siyasi-fəlsəfi əsərini yazmışdır.
Ağaoğlunu bu utopik əsəri yazmağa məcbur edən isə din, əxlaq, cəmiyyət, dövlət, hökumət, demokratiya və başqa sahələrdə Qərb ölkə570
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lərinin əldə etdiyi nailiyyətlərin müsəlman-türk dünyasında, ilk növbədə Türkiyədə əsasən, gerçəkləşməməsi idi. Ağaoğlu özü bu əsərini
qələmə almasını, sətiraltı mənada belə izah edir: “Türk milləti dahi
rəhbərinin (Atatürkün) təşviqi ilə Cümhuriyyət kimi ən kamil bir idarə şəklini həqiqətə çevirmişdir. Fəqət bu çox incə, çox zərif və ona
görə də çox müşkül olan dövlət üsuli-idarəsinin inkişafı və möhkəmlənməsi üçün Cümhuriyyət bizdən, yəni türk millətinin fərdlərindən
bəzi mənəvi xüsusiyyətlər tələb edir”.573
Ağaoğlunun Türk millətinin fərdlərində görmək istədiyi “bəzi
mənəvi xüsusiyyətlər” vətəndaşların azad və sərbəst yaşamaları, ölkənin azad və demokratik şəkildə idarə olunması, maarif və mədəniyyət müəssisələrinin çoxaldılması ilə bağlı idi. Bunun üçün də, insan maddi və mənəvi anlamda nəfsinə hakim kəsilməli, doğruluğu
sevməli, həqiqətə dözümlü olmalı, heysiyyət sahibi kimi çıxış etməlidir. 574
Bizcə, Ağaoğlunun “Sərbəst insanlar ölkəsi” Türk dünyagörüşü əsasında yeni bir Türk dövlətinin (Türkiyənin) ifadəsinin xəyali
bir varlığıdır. Hər halda o, əsərin girişindəcə qəhrəmanının (yəni
özünün) dilindən təsadüfən qeyd etmirdi ki, millətinin ilk məskəni
Orta Asiyanın yüksək yaylası olub, sonradan dünyanın dörd bir yanına yayılmışdır: “Nəslim əsil, elim nəcib, qanım təmizdir. Yurdum
əvvəlcə Orta Asiyanın yüksək yaylası idi. Sonra daşqın bir qanın
həmlələri ilə əcdadım Şərqə, Qərbə, Şimala və Cənuba yayılmışlar.
Məmləkətlər basmışlar, dövlətlər qurmuşlar, mədəniyyətlər meydana
gətirmişlər. Ulularımız əvvəlcə sadə yaşarlardı, xalqla oturub-durarlardı, qanuna baxarlardı, haqqa və qurultaya itaət edərlərdi. El ağaları, oba böyükləri, tarxanları haqqı qorumaqdan, doğrunu söyləməkdən, azğınlara həddini bildirməkdən və qoluzorluluğa qarşı çıxmaqdan çəkinməzlərdi. Bu hal davam etdikcə elim qüdrətli və ellər arasında hörmətli idi. Amma sonralar qanımız qarışdı, kölə ellərin adətənənələrinə uyduq. Qurultay dağıldı, qanun pozuldu və zorakılıq qələbə çaldı. Hökmü rəvan millətim kölə oldu. O zamandan ocağımız
söndü, adımız-sanımız batdı”. 575
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Ağaoğlunun xəyali Türk dövlətində, ancaq gerçək olaraq isə
Türkiyə Cümhuriyyətində görmək istədiyi “Ümumi əsaslar” aşağıdakılar idi: “1. Azadlıq yüksək bir vergidir. Azad ola bilmək üçün çox
nəcib olmaq lazımdır. Fikir təmizliyi, söz təmizliyi və hərəkət təmizliyi azadlığın əsaslarıdır. 2. Özünü ələ ala bilməyənlər azad ola bilməzlər. 3. Söz sadəliyi və yaşayış sadələyi azadlığın əsaslarıdır”.576
Şübhəsiz, Ağaoğlu Qərb mədəniyyətini və demokratiyasını
həddən artıq ideallaşdırmaqla yanlışlığa yol verirdi. Bu baxımdan
Atatürk onun Qərb mədəniyyətinə meyilliyin qəbul etsə də, ifratçı liberalist baxışları ilə bəzi hallarda razılaşmırdı. Halbuki Atatürkün
özü də kifayət qədər inqilabi dəyişiklikləri ilə tarixə düşmüşdür. Bu
mənada, Ə.Ağaoğlu Türkiyədə yaşadığı dövrdə Rəsulzadənin təbrincə desək, türk milliyyətçiliyinin, kamalizmin (atatürkçülüyün) və
Türkiyədəki liberalizmin öndərlərindən biri olmuşdur. 577
Bizcə, Ağaoğlunun “Mən kiməm?” etik-fəlsəfi əsəri də, ideya
təkamülü baxımından “Üç mədəniyyət”, “Sərbəst insanlar ölkəsində”
traktatlarının davamıdır. Burada o, daha çox insan problemi və əxlaq
fəlsəfəsinə toxunsa da, yenə də məsələni Qərb və Şərq cəmiyyətlərini
müqayisə şəklində qoymuş və izah etməyə çalışmışdır. Əsərdə başlıca qayəni insanın “ikiləşməsi”, gah xeyir, gah da şər obrazında çıxış
etməsinin səbəbləri təşkil edir. Müəllifə görə, ağla qara, gündüzlə gecə arasındakı bənzəyiş insanın İçilə Çölü arasındakı bənzəyişdən daha çoxdır. O, yazırdı: “Zahirim batinimə əsəbi və küskündür, batinim
zahirimə lənət oxuyur! Demək, mən, mənim mənliyim bu imiş, bu
yan-yana gəlməyən, bir-birini inkar edən, bir-birindən iyrənən təzadlar imiş, eləmi? O halda mən qəribə, nə əcaib yarıdılşam. Əcaba, siz
də mi beləsiniz, o birilər də belədirlərmi?”.578
Ağaoğlu yazırdı ki, insanın söz aləmi ilə iş aləmi, təsəvvürdəki
fəaliyyətlə həqiqi fəaliyyət arasında çox dərin fərqlər olur, onlar nəinki bir-birinə bənzəyir, hətta bir-birini inkar edirlər. Kənardan baxanlar isə belə adamları “dəyişkən”, “qeyri-sabit” adlandırırlar. Halbuki burada gunahkar insan deyil, bütün bunlar onun İçilə Çölü arasındakı təzaddan irəli gəlir. Ağaoğlunun fikrincə, əslində buruda
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problem insanın İçi ilə bağlı deyil, çünki insanın İçi xeyirə xidmət
edir. O, yazırdı: “Doğrusunu söyləmək lazım gəlsə, mənim İçim çox
yaxşı təbiətli, xoş niyyətli, yaxşılıq sevən, başqaları üçün xeyir istəyən, qəhrəmanlığa aşiq, sədaqətə, doğruluğa məftun bir varlıqdır; elə
buna görədir ki, mən danışıq və təsəvvür aləmində qəhrəmanlıqdan,
doğruluqdan, sədaqətdən, vətəndaşlara yaxşılıq eləməkdən hərarətlə,
həyəcanla söz açır, yazıram və sizi inandırram ki, bunları edərkən
çox səmimiyəm”. 579
Ona görə, əgər problem insanın İç dünyası ilə bağlı deyilsə,
deməli onu insanın Çölündə axtarmaq lazımdır. Çünki insan sözdən
hərəkətə, əmələ keçəndə İçi onu tərk edir və yerini Çölünə verir.
Ağaoğlu yazırdı: “O (insanın Çölü) isə yerinə və şəraitinə uyğun düşünülmüş və hesablanmış hərəkətlər etdiyindən məni də arxasında
sürükləyir. Və baxırsan ki, səhərçağı əleyhinə danışıdığım işi günortadan sonra böyük bir imanla həyata keçirməkdəyəm. İmanı məxsusi
olaraq nəzərə çarpıdırıram. Çünki həqiqətən Çölüm belə vəziyyətlərdə tam bir mömin olmağı da bacarır”.580
Onun fikrincə, insanın İçilə Çölü arasındakı bütün təzadların
bircə qaynağı var – Eqoizm! O yazır: “Çölümün ən canlı səciyyəsi
özünü istəməkdir, öz nəfsini və faydasını hər şeydən üstün tutmaqdır.
Əsas bəla budur, digər təzadlar bundan doğur”.581 Yoxsa, insanın İçi
çox yüksək, nəcib, əsil insani duyğularla doludur; insaniyyət, haqq,
Vətən və vətəndaş uğrunda mal və nəfs fədakarlığı onun ən çox sevdiyi şeylərdir. Bir sözlə, insan İçində qüvvətli bir altruizm, yəni başqalarının yaxşılığı uğrunda özünü qurbanvermə eşqi vardır. Ancaq
insanın İçi nə qədər altruistdirsə, Çölü də bir o qədər eqoistdir.
İnsanın İçi ilə Çölü arasındakı bu təzadları araşdıran Ağaoğluya görə, eqoizm və altruizm insanda sonradan əmələgəlmə xüsusiyyətlər deyil, bunlar bioloji, yəni lap əzəldən varlıqla bərabər doğulan
amillər imiş. Hətta bu xüsusiyyətlər heyvanlarda da var. O, yazırdı:
“Xülasə, canlı kainat bu iki əsas üzərində bərqərar olmuşdur. Lakin
varlıqlar təkamül etdikcə altruizm xüsusiyyəti eqoizm üzərində qələbə çalır. Hətta heyvan növləri yüksəldikcə, bunun müqabilində fədakarlıq və bərabərlik kimi altruizm əlamətləri də qüvvətlənmişdir. Ək579
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sinə, altruizm xüsusiyyəti az olan heyvan növləri isə dəyişilməkdədir”. 582
O qeyd edir ki, bu iki amillə bağlı instinkt hərəkət edən heyvanlardan fərqli olaraq, şüurlu insanlar təcrübələrindən, müşahidələrindən nəticə çıxarmaq etibarilə özlərində altruizmi inkişaf etdirməyə
çalışırlar. Ancaq bəzi millətlər, xüsusilə Qərb cəmiyyətləri altruizm
instinktini inkişaf etdirdikləri halda, Şərq xalqları eqoizmə yuvarlanmışdır. Belə ki, Şərqdə bir şəxs milyonların arasında yaşadığı halda
heç kəs ona diqqət yetirmir, təkbaşına buraxılır: “Xəstələri, acları,
evsizləri heç kəs düşünmür, vecinə almır. Hələ yoxsul və işsiz yaşlıların qayğısına qalmaq, əlillərin fikrini çəkmək kimsənin ağlına gəlmir. Qərbdə isə belə deyil. Hər kəsin haqqında düşünülür və nəticədə
unudulan bir kimsə qalmır. Qərb cəmiyyəti bütün bunları vətəndaşlarının izzəti-nəfslərini incidən və təhqir edən mərhəmət şəklində deyil, onların qarşısında bir borc və vəzifə kimi yerinə yetirir”.583Ağaoğluna görə, eqoizmlə altruizm arasındakı müvazinətin Qərbdə altruizmin, Şərqdə isə eqoizmin xeyrinə bu qədər pozulmasının səbəbləri
1) Ailə və ailədə qadının vəziyyəti; 2) Məktəb və ədəbiyyatın təsiri;
3) Çox uzun sürən anarxist istibdadın təsiri və sairdir.
Ağaoğlu Türk mədəniyyətinin, ədəbiyyatının, demokratiyasının inkişafı ilə yanaşı, bəzi əsərlərində türk xalqlarının qədim inancları, adət-ənənələri ilə bağlı fikirlərini bölüşmüşdür. Məsələn,
Ə.Ağaoğlu bütün türklərin ən qədim dini-fəlsəfi təlimi kimi zərdüştiliyi deyil, şamanizm və tanrıçılığı görmüşdür. “Tanrı dağında” hekayə-məqaləsində Ə.Ağaoğlu qədim türklərin, o cümlədən Azərbaycan
türklərinin şamançı və tanrıçı inanclarından bəhs etmişdir. Onun fikrinə görə, Şamanlar Şamı Qaraqumlu Göyçə həm də Tanrı qulu, Tanrı elçisi idi.584 Ə.Ağaoğlu bu hekayəsində göstərməyə çalışır ki, Şaman insanı Tanrı ilə qovuşduran bir məbud, Tanrıya aparan yolun
bələdçisidir: “Özümü Tanrı dağının təpəsində, Şamanı öndə, özümü
arxada yeriyən gördüm. Dağın təpəsi geniş və uzun bir meydandı.
Minlərcə insanlar toplanmışdı. Diqqət etdim: şamanlar və şamanlara
qoşulmuş mənim kimi Tanrı aşiqləri idi! Hər elin şamanları başda
582
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Şamanlar Şamanı olmaq üzrə ayrı bir səf təşkil edirdi. Odur, sarı
rəngli tuğun altında Cunqariya şamanları, bax qırmızı rəngli tuğun
yanında Qırğız şamanları, o biri tərəfdə göy rəngli Orxon şamanları,
daha o biri yanda yaşıl rəngli Qaşqar şamanları, onların sol tərəfində
Qobi şamanları, sağ tərəfdə pənbə rəngli Altay şamanları! Bu da bizim qara rəngli Qaraqum şamanları”. 585
Ağaoğlu birmənalı şəkildə zərdüştiliyi isə İran mədəniyyətinə
aid etmişdir. O, “İran və inqilabı” əsərində yazırdı ki, Zərdüştün
“Zənd Avesta”sı istisna olmaqla İran mədəniyyəti əsasən, türk hakimiyyətləri dövründə inkişaf etmişdir: “Ondan əvvəlki dövrlərdə İranın vermiş olduğu yeganə əsər Zərdüştün “Zənd Avesta”sı ilə pəhləvi lisanındakı, ikinci dərəcəli dini mahiyyətli yazılardır”. 586
Beləliklə, Ağaoğlu haqqında fikirlərimizi yekunlaşdıraraq deyə bilərik ki, onun “islam millətçiliyi” nəzəriyyəsi 20-ci əsrin əvvəllərində ən aktual teorilərdən biri olmuşdur. Siyasi türkçülüyün banilərindən Y.Akçura qeyd edirdi ki, Azərbaycan türkçülüyünü oyanmağa, şüurlanmağa, milli və insani haqlarını müdafiə etməyə dəvət
edən Əhməd bəyin bu nəzəriyyəsi rus hökuməti tərəfindən təhlükəli
və zərərli sayılmışdır.587 Ö.F.Nemanzadəyə görə, Ağaoğlu bu teorisi
ilə indiyə qədər pərdə arxasında qalan bir çox keçmiş islam adət-ənənələrimizi, mədəniyyətimizi, eləcə də xilas yolumuzu göstərmişdir.588 M.Ə. Rəsulzadənin də təbrincə desək, 1900-cu illərdə millətçiliyimiz əsasən, islamçılıq üzərində qurulmuşdu və onun da başlıca
ideoloqu Ağaoğlu idi.
Ağaoğlu islamçılıq ideyasından ümidini kəsdikdən sonra daha
çox Qərb mədəniyyəti əsasında Türk-İslam dünyasının dirçəlişinə
inanmışdır. “Üç mədəniyyət” əsərində qərbçilik ideyasını geniş şəkildə izah edən Ağaoğlunun bu ideyaya münasibətdə həddən artıq ifrata
varması düşüncəsindəyik. Hər halda, Qərb mədəniyyətini idellaşdırmaqla bir qədər ifrata varan Ağaoğlunun çox keçmədən, bu məsələdə bir qədər daha ehtiyatlı mövqe tutmasına inanırıq.
Ağaoğlunun yaradıcılığında islamçılıq, qərbçiliki ideyaları ilə
bərabər Türk dünyagörüşü də mühüm yer tutmuşdur. Ağaoğlu Türk
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mədəniyyətinin inkişafı ilə yanaşı, bəzi əsərlərində Türk xalqlarının
fəlsəfi təfəkkürü, Türk dünyagörüşü ilə bağlı fikirlərini bölüşmüşdür.
Bizcə, Ağaoğlunun islamçılıq və qərbçilik ideyalarından sonra Türk
fəlsəfəsinə, Türk dünyagörüşünə üz tutması təsadüfi olmamışdır. Görünür, Ağaoğlu fərd və cəmiyyətlə bağlı bəslədiyi ümidlərinin doğrulması yolunda, ən son olaraq Türk fəlsəfəsinə, Türk dünyagörüşünə
əsaslanmışdır. Xüsusilə də, onun Türk dünyagörüşünü, Türk fəlsəfəsini əsasən zərdüştlükdən, qismən də islamçılıqdan fərqləndirib daha
çox Tanrıçılıq üzərinə köklənməsi bunun bariz örnəyidir.
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MƏHƏMMƏD ƏMİN RƏSULZADƏ
Həyat və yaradıcılığı. Məhəmməd Əmin Axund Hacı Molla
Ələkbər oğlu Rəsulzadə (1884-1955) Bakının Novxanı kəndində ruhani ailəsində doğulub və S.M.Qənizadənin müdiri olduğu “II TatarRus” məktəbində və Bakı texniki məktəbində təhsil alıb. 1902-1903cü illərdə Bakıda "Türk gənc inqilabçılar dərnəyi" yaradan Rəsulzadə, 1904-cü ilin axırlarında təsis olunan “Müsəlman sosial-demokrat
“Hümmət” təşkilatı”nın da banilərindən biri olub. “Nicat-Maarif” cəmiyyətinə də bir müddət rəhbərlik edən Rəsulzadə 1909-cu ilin əvvəllərində Təbrizə, daha sonra Tehrana getmişdir. Tehranda bir qrup
ziyalı ilə birlikdə 1910-cu ilin sentyabrında İran Demokrat Partiyasının əsasını qoyan Rəsulzadə onun əsas mətbuat orqanı olan “İranino” qəzetinin baş redaktoru olub. 1911-ci ildə çar Rusiyasının Tehran hökumətinə basqısı nəticəsində İstanbula getməyə məcbur olan
Rəsulzadə “Türk ocağı”nda və “Türk yurdu” jurnalında çalışıb.
1913-cü ildə Romanovlar sülaləsinin 300 illiyi münasibəti ilə
çar tərəfindən elan edilən amnistiyadan sonra Bakıya dönən Rəsulzadə “Müsavat”ı aktivləşdirmək siyasəti ilə yanaşı, 1915-ci il oktyabrında əsas şüarı türkçülük, islamçılıq və müasirlik olan “Açıq söz”
qəzetini təsis edib. 1917-ci il mayın 1-dən 11-dək Moskvada keçirilən ÜmumRusiya Müsəlmanlarının I qurultayında Rəsulzadə Bakıda
irəli sürdüyü milli-ərazi federasiya prinsipləri əsasında yaradılmış
qoşma respublika ideyasını qaldırıb. Onun irəli sürdüyü milli-məhəlli
muxtariyyət ideyası 271 səsə qarşı 446 səslə qəbul edilib. O, 1917-ci
ilin oktyabrında Bakıda keçirilən “Müsavat”ın I qurultayında həmin
partiyaya sədri, az sonra da Qafqaz və Türküstandan Rusiya Müəssisələr Məclisinə millət vəkili seçilib.
1918-ci il mayın 26-da Zaqafqaziya Seymi dağıldıqdan sonra
mayın 27-də Rəsulzadənin rəhbərlik etidyi Müsəlman-Türk fraksiyasının əsasında Milli Şura yaranıb. Rəsulzadənin Milli Şuraya sədr seçilməsinə 4 partiyadan yalnız “İttihad” əleyhinə səs verib. Müsavat,
Müsəlman Sosialist Bloku və Müsəlman Sosial-Demokrat-Menşeviklər və “Hümmət” lehinə səs veriblər. “Gizli səsvermə yolu ilə 22
səs çoxluğu qazanan Məhəmməd Əmin Rəsulzadə Azərbaycan Milli
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Şurasının başçısı seçilir”. 589 Milli Şura öz dövrü üçün ölkənin ən
yüksək idarəetmə orqanı rolunu oynayıb və faktiki olaraq Rəsulzadə
Cümhuriyyətin qurucusu və ilk dövlət başçısı idi.
27 aprel faciəsindən sonra 1920-ci ilin avqustun 17-də Lahıcda həbsə alınıb Bakıya gətirlən Rəsulzadənin tutulması xəbəri həmin ilin noyabrında Stalinə çatdırılıb. M.Əliyev yazır: “Stalin heç
kəsə xəbər vermədən Bakıya gələrək, XI Ordunun xüsusi şöbəsinin
rəisi V.Pankratova RSFSR-in Millətlər Komissarlığı adından göstəriş
verdi və özü şəxsən həbsxanaya gedib M.Ə.Rəsulzadəni azad etdi.
Bununla, İ.V.Stalin 1905-ci ildə onu ölümdən qurtaran keçmiş inqilabçı dostu Rəsulzadənin qarşısında öz tarixi vicdan borcunu yerinə
yetirdi. O, Rəsulzadəni özü ilə birlikdə Moskvaya apardı və RSFSR
Millətlər Komissarlığında mətbuat müvəkkili vəzifəsinə təyin etdi.
M.Ə.Rəsulzadə RSFSR Millətlər Komissarlığına tabe olan Moskva
Şərqşünaslıq (keçmiş Lazarev) institutunda fars dilində dəsr demişdir... Onun oradan Moskvadan rəhmətlik tatar maarifçilərindən Musa
Cərullah Bigiyevin müyəssər yardımı ilə qayıqla Fin körfəzi üzərindən keçərək Finlandiyaya qaçırılması təmin edilmişdir”. 590
1922-ci ilin sonlarında Rəsulzadə İstanbula gələndə, burada
Azərbaycandan gələn mühacirlər arasında bir dağınıqlıq vardı, hətta
mühacirlər arasındakı fikir ayrılığı nəticəsində konsulluq bağlanmışdı. O, 1923-cü ildə Azərbaycan Milli Mərkəzi təşkil edib, müsavatçı
olan, olmayan mühacirləri bir təşkilat ətrafında birləşdirdi, tezliklə
bütün Sovetlər Birliyini həyəcana gətirən “Yeni Qafqasiya” jurnalını
nəşr etdirdi. Daha sonar onun redaktorluğu ilə “Azəri Türk” (19281931), sonrakı illərdə isə “Odlu yurd” (1929-1930) jurnalları və həftəlik “Bildiriş2 (1929-1931) qəzeti nəşr edilmişdi. 1931-ci ildə Türkiyəni tərk edərək Almaniyaya gedən Rəsulzadə Berlində “İstiqlal”
(1932-1934) qəzetini, “Qurtuluş” (1934-1938) jurnalını nəşr etdirmişdir. 1938-1939-cu illərdə Polşa hökumətində məsləhətçi işləyən
Rəsulzadə SSRİ-nin bu ölkəni işğal etməsilə əvvəlcə Fransaya, daha
sonra da İsveçrəyə üz tutub. İsveçrədən sonra qısa müddət Londonda
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yaşayan Rəsulzadə 1940-cı ildə Buxarestə-Rumıniyaya getməyə
məcbur olub.
1942-ci ildə Rəsulzadə Hitlerin “Şərq nazirliyi” tərəfindən
Almaniyaya dəvət olunmuş, ancaq müstəqil və milli Azərbaycan məsələsində hitlerçilərlə anlaşa bilməyərək 1943-cü il avqustun sonlarında Berlini tərk edib Rumıniyaya üz tutmuşdur. Sovet qoşunlarının
Rumıniyaya yaxınlaşması ilə əlaqədar olaraq Rəsulzadə Buxarestdəki Türkiyə səfirliyinin qonaq evindən çıxmağa məcbur olub. Daha
sonra Buxarestdən Vyanaya gedən Rəsulzadə bir müddət burada qaldıqdan sonra Qərbi Almaniyaya-Münhenə köç etmişdir. Rəsulzadə
Münhendəki azərbaycanlıların problemlərini həll etmək məqsədi ilə
Azərbaycan Demokrat Birliyi adlı təşkilat qurub.
II Dünya müharibəsindən sonra Türkiyəyə dönə bilən Rəsulzadə 1949-cu il fevralında Ankarada yaranan “Azərbaycan Kültür
Dərnəyi”nin fəxri sədri seçilmişdi. O, 1952-ci ildə Münhendə
Ümumqafqaz Konfransının keçirilməsinə nail olmuş, burada “Qafqaz Mərkəzi”nin yaradılmasını və SSRİ imperiyasına qarşı mübarizənin Birləşmiş Qafqaz Konfederasiyası formasında davam etdirilməsini təklif etmişdir. Bundan bir az sonra da, o, 1953-cü ildə Azərbaycan Milli Mərkəzini bərpa etmişdi. 1955-ci ilin martın 6-da böyük ideoloq, ictimai-siyasi xadim M.Ə.Rəsulzadə Ankara Universitetinin tibb fakültəsinin klinkasında şəkər xəstəliyindən vəfat etmişdir.
Onun əsas əsərləri bunlardır: 1) “İran türkləri” (1913), “Milli
dirilik” (1914), “Azərbaycan Cümhuriyyəti: keyfiyyəti-təşəkkülü və
şimdiki vəziyyəti” (1923), “Əsrimizin Səyavuşu”, (1924), “İstiqlal
məfkurəsi və gənclik” (1925), “İnqilabi sosializmin iflası və demokratiyanın gələcəyi” (1928), “Millət və bolşevizm” və “Qafqasiya
türkləri” (1927), “Azərbaycan istiqlaliyyəti” (1930, Paris), “Qafqaz
problemi ilə əlaqədar olaraq panturanizm haqqında” (Paris, 1931),
“Azərbaycan Respublikası haqqında bəzi qeydlər” (Berlin, 1933),
“Çağdaş Azərbaycan ədəbiyyatı” (1936, Berlin), “Azərbaycan poblemi” (1938, Berlin), “Azərbaycanın hürriyyət savaşı” (1939, Varşava), “Çağdaş Azərbaycan tarixi” (1949), “Çağdaş Azərbaycan ədəbiyyatı” (1949), “Azərbaycan şairi Nizami” (1951), “Azərbaycan
Kültür gələnəkləri”, “Stalinlə ixtilal xatirləri” və b.
Dini və fəlsəfi görüşləri. Ruhani ailəsində dünyaya göz açan
Rəsulzadənin islama bağlılığı Məhəmməd Peyğəmbərə (s), Həzrət
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Əliyə (ə), Həzrət Hüseynə (ə), ümumilikdə Əhli-beytə münasibətdə
də özünü büruzə vermişdi. Məsələn, məqalələrində Peyğəmbərin (s.)
dünyaya gəlməsi ilə bəşər tarixində yeni bir səhifənin açılmasını inamını ifadə edən Rəzulzadə yazırdı: “İslamiyyət nöqteyi-nəzərindən
bu günün nə qədər heysiyyəti varsa, insaniyyət nöqteyi-nəzərindən
də bir o qədər var və bəlkə də artıqdır. İslam dininin vəzi ilə bir çox
insanlar təriqi-zəlal və əsəbiyyətdən qurtarıb rahi-nicat və fəlahə düşdüyünü heç kəs dana bilməz, zənn ediyorum”.591 Rəsulzadənin zənnincə, başdan-ayağa istibdad, cəhalət içində olub güzəranlarını qətl
və qarət ilə keçirdən, təəssüb ucundan öz doğma balasını diri-diri yerə basdıran bədəvi ərəblər arasında islam dini kimi insaniyyətpərvər,
ədalət və bərabərlik, maarif və həqqaniyyətamiz bir məslək icad edən
və onu təbliğ edən peyğəmbər (s) olmuşdur. 592
Rəsulzadənin islamla bağlı yazılarını şərh edən bəzi müəlliflər hesab edirlər ki, o, islamın əsas simalarından biri olan Həzrət Əliyə (ə) də yüksək qiymət verərək onun əməllərini və fikirlərini nəinki
bir cəmiyyət, ümumilikdə bəşəriyyət üçün fövqəladə vacib olduğunu
ön plana çəkmişdir. 593 Doğrudan da, Rəsulzadə Həzrət Əlini həm islamın mücahidi, həm də bir alim kimi yüksək dəyərləndirmişdir. 594
Həzrət Əli ilə yanaşı, onun oğlu İmam Hüseynə də din mücahidi kimi yüksək qiymət verən Rəsulzadə yazırdı ki, müsəlmanlar
Aşura günündə onu məzlum bilib ağlamaqdansa, imamın bu böyük
ruhu ilə aşina olub, əqidəsini davam etdirməlidirlər. O, yazırdı: “Əqidə, amal və məsləki yolunda ölümünə razı olub da nəfsini fəda edən
kim olursa-olsun böyükdür. Və bu böyüklük təqlidəşayan və təhsinə
müstəhəqqdir! Aşura günü bizə böylə bir əxlaq tərbiyəsi vermək iqtidar və səlahiyyətində ikən, eyvah ki, biz onu başqa dürlü qandıq, hər
şeydə olduğu kimi burada da narəftə (yanlış) bir yola düşdük”.595 O,
daha sonra haqlı olaraq yazırdı: “Hüseyn əleyhissəlam inandığı və
etiqad elədiyi fikri üstündə ölməyincə, özünün əbədi bir rəhmətə nail
ola bilməyəcəyini göstərmiş ikən, biz “mən - mənə, o - ona, o - o ya-
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na” timsalından dörd əlli yapışıb səadətdarini üç-dörd qətrə göz yaşı
müqabilində veriləcək qədər ucuz bir şey sandıq”.596
Ümumiyyətlə, ağlamaqla heç bir nəticə əldə olunmayacağına
inanan Rəzulzadəyə görə, təbiət olduqca qəddar və rəhmsizdir və o,
göz yaşlarına zərrə qədər əhəmiyyət verməz: “O, gülməyə, ağlamağa
qarşı laqeyddir. Hələ ağlamaqdan bir az da zəhləsi gedər. Çünki ağlamaq acizlik əlamətidir. Acizlərin isə təbiət ən birinci düşmənidir.
Qüvvətli olanları saxlar, zəif olanları əzər-budur onun rəftarı. Siz gəlin də bu xasiyyətindən ötrü ona kəcmədar deyiniz. Fəqət bu onun
getdiyi bir doğru yoldur. Tazə ilimizdə köhnəsindəki itirdiklərimizi
təlafi etmək istəyirsək, gələn məhərrəmə qədər ağlanacaq hallardan
bir az olsun, özümüzü xilas etmək amalında isək, fələyin “kəcmədar”
olduğuun anlayalım və böylə bir zalimə qələbə çala bilmək üçün insani boşaldan göz yaşından deyil, fikir istiqaməti və əqidə səbati ilə
əməlpərvərlikdən kömək gözləyəlim”.597
Ümumilikdə, Rəsulzadəyə görə ilkin islamla, dövründə təbliğ edilən islam dini arasında müəyyən fərqlər var ki, bu da zaman
zaman islamlığa olunmuş əlavələrlə bağlıdır. O, yazırdı: “Məlumdur
ki, əqvali-islamiyyə miyanında hər şeydən ziyadə müştərək olan tərbiyeyi-diniyyədir. Əcəba, əsbabi-tədənni də bumudur? Bunu təfsir və
izah etmədən sabit bir cavab verirsək həm məsələni doğru bir surətdə
həll etməmiş, həm də nahaq yerə mütədəyyinlərin hiddətlərinin və
əhli-dinin təfkirlərini üzərimizə cəlb etmiş olacağız. Ona görə bir az
ətrafınca bəhs etməklə məxsusi bir müqəddimənin təmhiddinə lüzum
vardır. Şəkk yoxdur ki, dini-islam bizzat tədənnini mövcib bir din deyildir. Fəqət yenə şəkk yoxdur ki, bu gün dini-islam-deyə tərvic olunan əxlaqi-diniyyə və adati-məzhəbiyyə sədri-islamda mövcud olan
təlimatın eyni deyildir. Hər bir dində olduğu kimi islamda da müririəyyam ilə bir çox təbəddülat əmələ gəlmiş. İslam ruh və mənəviyyatı
ilə tamam-tamamına zidd olan bir çox şeylər vardır ki, islam piruləri
tərəfindən dinin birər möhkəm əqanimi (əsilləri) kimi qəbula keçmişdir”. 598
Rəsulzadə açıq şəkildə işarə edirdi ki, islamiyyətin içərisinə
xaricdən gələn bu kimi yad ünsürlərin nə surətlə ona qarışdığını, di596
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nin pozulduğunu iddia və isbat edən alimlər az deyildir. Ona görə, bu
ruhlu alimlərdən olan C.Əfqani də müsəlmanların inkişafını islam
ehkamlarının düçar olduğu əlavələrdən qurtulmaqda və dini oyanışda
aramışdır: “Həm həqiqətən də böylə olmalıdır. Avropa tərəqqiyyatına protestantlığın böyük bir təsiri olmuşdur. Hətta bəzi mütəfəkkirincə ki, Şeyx cənabları da bu zümrəyə ittihad ediyor, Avropa mədəniyyəti-cədidəsinin yeganə müəssiri protestantlıqdır”.599
Bununla da, xristianlqıda olduğu kimi, islamlıqda da islahatlar aparılıb islamın ona olunmuş əlavələrdən qurtulmasını vacib hesab edən Rəsulzadə yazırdı ki, Mərakeşdən tutub Buxaraya qədər
hər bir islam məmləkətində müsəlmanlar dünyanın “beş günü”nü də
“beş qara gün” kimi verib deyir nə çalışmağa dəyər, nə də zəhmətə:
“Biz müsəlmanlar, bizə öyrədilən “müsəlman tərbiyəsi”nə sadiq qaldıqca dünya işlərində müvəffəq ola bilməmiz mümkün deyil. Çünki
dünyanı və onun həyatını sevmiyoruz, onda bir gözəllik görmüyoruz.
Dünya bizcə bir cifədir, içərisi pisliklə dolu zərrin bir sandıqdır. Biz
böylə düşünəcək, bittəb, sevmədiyimiz bir şeyi mənimsəmirik də,
mənimsəmədikcə onun abadlığına, tərəqqisinə də xidmət etmərik.
Çünki xidmətimiz öz fikrimiz və etiqadımızla bir təzad təşkil edər.
Bir millətin əksəriyyəti dünyanın bir “cifteyi-napakdan” ibarət olduğuna qane olur isə, öylə bir millətin dünya üstündə vaqe olan mübarizələri də məğlub düşəcəkləri mühəqqəq deyilmidir?”.600
Onun fikrincə, əgər hər hansı bir millət dünyanı beş günlük
sayıb, bu cür düşüncədən uzaq olmayacaqsa məğlubiyyətə uğrayacaq: “Əlbəttə böylədir: təsəvvür ediniz, bir tərəfdən həyata əhəmiyyət verməyən və dünyanı beş qəpiyə almaq istəməyən bir camaatı ki,
gözəl bir yerdə sakindir. Fəqət öz həyatlarına əhəmiyyət vermədiklərindən aralarında müxtəlif azarlar tövlid olunuyor, ölüyorlar və gündən-günə azalıyorlar, yerlərinə də heyfləri gəlmiyor. Ona görə o da
bərbad və xaraba bayır və batil bir halda qalıyor. Halbuki digər tərəfdə dünyaya dörd əli ilə sarılan və həyatdan, onun gözəlliyindən zövq
alan digər bir millət vardır ki, gündən-günə təvəllüd və tənasül ediyor, artır, məişətini, həyatını gözəlləndiryor, oturduğu yeri abad ediyor. Ehtiyacat o qədər artıyor ki, artıq özü oturduğu yer ona kifayət
599
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etmiyor. Bu iki qonşunu halı necə ola bilər? Əgər ikincisi gələr də birincinə deyərsə ki, qalx burdan mən oturacağam, o ona nə cavab verər? Ehtimal ki, bəşərə məxsus bir hisslə məzkur təklifə razı olmaz,
müqabilə edər. Fəqət tərbiyəsi icabi məşğul olar gedər. Çünki insan
sevmədiyi bir şey üçün fədakar olmaz. Fədəkar olmayınca müvəffəqiyyət və qələbəyə də nail olmaz”. 601
Ona görə, islam heç vaxt insanlara tərkidünyalıq, dünya düşmənliyi aşılamadığı halda, riyakar ruhanilərin din adından əhaliyə
öyrətdikləri bu kimi yanlış əməllər vardır. O, yazırdı: “Onlardan biri,
bəlkə də birincisi də bu dünya düşmənliyidir. Halbuki əsl dini-islam
heç bir zaman dünyanı düşmən tutun – deyə əmr etmiyor. Əksinə, islamiyyəti ciddi surətdə tədqiq edən mühərrirlər dünyanın və dünyardarlığın lehində bir çox əvamir tapıyor və yazıyorlar ki, insan bu qədər həqiqətlərin vücudu ilə dinimizin bizə ancaq dünya düşməni şəklində öyrədilməsinə heyrət edər, heyrət!”. 602
Rəsulzadə dinə münasibətdə ifrat mühafizəkarlıq kimi, ifrat
yeniləşmənin də əleyhinə olmuşdur. Hər halda Rəsulzadə sosial-demokratizmə meyil göstərib, hətta bir müddət həmin ideyanın qızğın
tərəfdarlarından biri kimi islami sosializmdən çıxış etsə də, heç vaxt
ifrata varmamışdır. Rəsulzadə yazırdı: “Hər bir şeyin qüvvəti birlikdədir. Birlik isə yalnız “mən sənə yoldaşam” – deyib təsəlli verməklə
olmaz. Bu, dildə deyilən sözü əməl ilə də göstərməlidir. Bir neçə
şəxsin arasında ittihad həmfikirlilik, həmməsləklik ilə olur... Hərəmiz bir güncdə bir xüsusi cəmiyyət qayırıb da müxtəlif yollar ilə getməkdənsə birləşməli, öz fikir və fellərimizdən bir-birimizi hali etməliyik. Millətpərəstlik bizə yararsa, hamımız millətpərəst, demokratlıq
yararsa, hamımız demokrat və qeyri bir yarar məslək üzrə olub, sözü
və işi bir olan iş görək. Bəndəyə qalır isə hər bir dəstədən olursa olar,
ancaq islamiyyət üzrə olaq. İslamiyyətdən kənara çıxsaq fəlakət bizi
gözləyir. İslam bizə rahi-nicatdır – desəm eyni savabdayam. Nə sosializmin, nə də demokratizmin ümdə əqidələri islam ilə müxalif deyil. Bəlkə şarəyei-müqəddəsi-islam qoyduğu qəvaidlə eyni mütabiqətdə və müvafiqətdədir. Zəkat, fitrə və qeyrə sədəqlər vacibi-sünnəti
materializm deyil də nədir? Bərəkət cəmaətlikdədir. Ümur cümhuri601
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şura ilə görülməlidir - kəlamları demokratizmi icab etməzmi? Xülasə, yenə də təkrar edirəm, hər nə olmalıyız, olaq. Fəqət islamiyyət
üzrə olaq ki, bu eyni insaniyyətdir”.603
Millətin mənafeyinə zidd olmadan hər hansı bir cərəyanla
əmıkdaşlığı mümkün sayan Rəsulzadə, bu baxımdan islami dəyərlərlə materializm arasında oxşarlıqlar olduğunu sübut etmək istəyirdi.
O, ətrafındakıları inandırmağa çalışırdı ki, İslam müxtəlif əqidəli insanları bir-birindən ayırmır, əksinə birləşdirir. Bir sözlə, o, sosial-demokratizm kimi, İslamın da mərkəzində ictimaiyyətin, yəni ictimai
bərabərliyin, sosial ədalətin öndə olduunu iddia edirdi.
Rəsulzadə doğru yazırdı ki, adımızı müsəlman qoyub, lakin
islamın nə tarixindən, nə üsulundan, nə də qaydalarından xəbərimiz
yoxdur. Əgər xəbərimiz olsa idi, o zaman görədik ki, islam dini özü
ictimaiyyətə əsaslanır. O, yazırdı: “İslamiyyət, hürriyyət - məhz bir
olub, hər bir əsası ictimaiyyət üzrə bina olunduğu bir zamanda biz istibdadpərəst oluruz. Quran bizə “və şavirhum fi-l-əmri” (“hər iş barəsində onlarla məsləhətləşin”) buyurduqda, biz üsuli keyfəma yəşau
dalınca gediriz. Cəmi taifələr dinimizin üsullarından olan hürriyyət
və ittihad-beynəlmiləli ararkən bizlər istibdad və nifaqı axtarıyoruz.
Müsəlmanlar! Bəsdir bu qədər özümüzdən bixəbər qaldığımız! Bəsdir dinimizə olan kəmetiqadlığımız, dinimizə diyoram-dinimizə, o
dinə ki, onun cümlə üsulu və ərkani ictimaiyyət, məhz və məhz ictimaiyyətdir”. 604
Rəsulzadə təəssüf edirdi ki, "ruslaşdırılmış" ziyalıların bir
qismi yeniləşmədən, sosial-demokratizmdən doğru nəticə çıxarmaq
əvəzinə islam dininə, türklüyə arxa çevirərək, xristian dinini və slavyanları köməyə çağırırlar. Rəsulzadə yazırdı: “Müsəlman qəbristanlığında oturub da, “rus firqəsi” müsəlmanlara qəbr qazımaqdadır…
Güman etməyiniz ki, qəbri öz əli ilə qazıyor. Xeyr, müsəlmanlar arasında öylə dənilər tapılır ki, onların əli ilə bu qəbr qazılır. Və “əsil
ruslar”ın məramnaməsində yazıldığı üzrə pravoslavlardan başqa
cümlə millətlərə bərabər müsəlmanların da hər bir hüquqi-milliyyələri bu qəbrdə basdırılır”. 605 Rəsulzadə “Nə böyük təhqir” məqaləsində
603
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yazırdı ki, xalq ruslaşmış ziyalıların, yəni “həqiqi ruslar”ın deyil, ona
doğru yol göstərənlərin arxasınca getməlidir: “Müsəlman cəmaəti
əgər “çörəyi qulağına deyil, ağzına yeyirsə”, bütün cəmaət idarələrdən çıxıb “həqiqi ruslar”ın kontorunda oturmağı özünə rəva görməz!
Bu “qətnamə” ancaq o şəxsləri cəlb edər ki, müsəlmanlar arasında
uzaq edilmişlər, hər yerdən qovulmuşlar, özlərinə məsləklərini, dinlərini, əqidələrini satmaq üçün bir ticarətxana axtarıyorlar!...”.606 Rəsulzadə yazırdı ki, rus missionerlərinin Qafqazda dinin başına açığı
oyunun eynisini, Qacarlarda da Avropa missionerləri həyata keçirilər. O, yazırdı: “Dinə bir təpik atıb hər yerdə din və dindarlıq əleyhinə olan Avropanın gəlin də burada etdiyi işlərinə assuri cəmaətinin
başında oynadığı oyuncaqlarına tamaşa ediniz... Din məsələsi vicdani
bir məsələdir. Hər kəs dinini satarsa, vicdanını satmış kimidir”.607
Onun fikrincə, Avropada olduğu kimi, islam dünyasında da
intibaha ehtiyac var. Yalnız bu halda islam dininin daha da inkişaf
edəcəyinə inanan Rəsulzadə C.Əfqani kimi buna misal olaraq orta
əsr Avropası ilə, müasir Avropanı göstərir: “Mərhum Şeyx Cəmaləddin Əfqani həzrətlərindən müsəlmanların fəlahı nəylə bağlıdır-deyə
sormuşlar. O, “bir intibahi-diniyyəyə”- deyə cavab vermişdir. İntibahi-dini lüzumuna qail olan bu böyük siyasi avropalının məbədi-tərəqqisini “Lüter”in zühurunda görüyor və islam aləmini tədənnindən
qurtarmaq üçün də mütləq islahi-dini yolunda bir hərəkətə lüzum
vardır- diyormuş. Şeyxin bu mütaliəsini keçən sənə Misirdə nəşr olunan ərəbcə qəzetlərdən birində görmüş, mərhumun nüfuzu-nəzərinə
heyran qalmışdım. Həqiqətən böylədir.“Lüter”dən qabaqkı, Avropa
nə idi? Papaların bütün xristianlıq aləminə hökmran olan dəmləri xatirə gətiriniz, inkivizision məhkəmələri insanın ağlını heçə endiriyor,
onun üçün bir növ hürriyyət təsəvvür etmiyordu. Din əsaslarına istinad etməyin ağlın, bilcümlə ixtiraları “küfr” idi. Bizim mollalar təəqqül edənləri yaxşıdır ki, cəhənnəmdə yandırıyorlar. Roma papaları bu
əzabi-ələmi heç də nisyə qoymazlardı, onların cəhənnəmləri nağd idi.
Nisyə satdıqları şey yalnız behşit idi”. 608 Vaxtilə dini məsələlərdə
Avropanın Şərqdən daha ağır durumda olduğunu önə çəkən Rəsulzadə yazır ki, ancaq onlar ən intibah dövrlərində belə müsəlman türklə606
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rə uduzmuşlar: “Ərbabi-dinin daha doğrusu, əhli-din keçənlərin ağla
hakim olduğu dəmlərdə, Avropa Şərqin indiki halından da betər bir
hal keçiriyordu. Zatən “Lüter”in zühuru dəmləri deyilmi ki, müsəlman olan türklər ən böyük xristian dövləti olan Bizansı yıxdılar”.609
Onun fikrincə, bütün bunlara baxmayaraq xristianlıqda baş
verən bu cür intibahlar Avropanın tərəqqisinə, xüsusilə də Qaliley kimi cəsur, fədakar alimlərin qəhrəmanlıqları sayəsində katoliklik əleyhinə əfkarı-ümumiyyədə bir cərəyan hasil olmuşdu: “Bu cərəyan nəticəsində təəssübdən uzaqlaşaraq ağıla öz mövqe və iqtidarını təmin
edən protestentantlıq müəssisəsi “Lüter” meydana çıxdı. Bir çox
xunrizliklərdən sonra katolikliyin soleti sındı. Avropanın dövri-tərəqqi və təkamülü başladı”.610 Bu intibahın islam dinində baş verməsini
zəruri hesab edən Rəsulzadəyə görə, müsəlmanların da “Lüter”ə ehtiyacı var: “İslamda ağlın mühüm bir mövqeyi vardır. Fəqət bugünkü
dini tələqqiyatımızda isə məətəəssüf o mövqe bir çox alçaqlanmış,
köçülmüş, dairəsi məhdud olmuşdur. Doğru, bizdəkilər Roma papaları qədər təhəkkümə çıxmamışlarsa da hər halda məaşə aid olan hər
bir məsələni şərə tətbiq etmək istəməkdən də geri qalmamışlardır. İslamiyyətin indiki hali islah olunmaq üçün bir “Lüter”ə ehtiyac varmıdır? Buna Bahadır müsbət bir cavab veriyor. Nəriman bəyin qəhrəmanınca - demək ki, Nərimanbəyin də fikrincə - islam aləmi indi
öz Lüterini gözləməkdədir və bu Lüter gəlməyincə də müsəlmanlar
tədənnində qalacaqlar”. 611
Rəsulzadəyə görə, xristianlıq İstanbulu itirərkən Qərbdə dini
islahatlar qovğaları hazırlandığı kimi, indi də İstanbulun müsəlmanlar əlindəki mövqeyi sarsıldığı zaman Şərqdə eyni islahatların başlaması yaxşı haldır. “Allah eləsin ki, süquti xristian aləminin məbəditərəqqisinə müsadif olan İstanbulun bu dəfəki tənəzzülü də müsəlman aləminin məbədi-tərəqqi və intibahi olmaqla təlafi olsun…”-612
deyən, Rəsulzadənin fikrincə, dinin əsas iki cəbhəsi var ki, biri dəyişməz, digəri isə dəyişəndir: “Məlumdur ki, dinimizin iki cəbhəsi vardır: ibadət və müamilat. Birinci qism bəndə ilə bəndələrə məxsusdur.
Birinci qism sabitdir. La yövm əlqiyamə baqidir. Təğiriyyata uğraya609
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maz. İkinci qism isə biləks bir şəkil halda qala bilməz. Təfsir və zamanın iqtizasına görə təfyir və təbdil oluna bilər”. 613
Rəsulzadə təəssüflə yazırdı ki, müsəlman aləmini bərbad
edən ən böyük illətlərdən biri də yeni fikirləri eşitməyə təhəmmül etməməsidir: “Bizdə təzə bir fikir meydana qoyuldumu, haman arı yuvasına çöp uzadılan kimi hamı yerindən qalxar, hay qoymayın-deyə
küy qopar. Bu dinə xilaf oldu, o mövcud olan əsaslarla müqabil çıxdı. O biri kafir oldu, digəri bilməm nə oldu - deyə hücum olunar. Nəticədə isə zərər çıxaran həqiqət olar ki, bunun sonunda həqiqətdən
məhrum qalan cəmaət cəzasını çəkər. Halbuki fikirlərin müsadiməsi
həqiqət bariqəsinə doğurar”. 614 O, bu cür geriliyin hər bir millətə zərər verdiyni deyirdi: “Xalqa qalanda budur ki, həqiqəti eşitmək və
ehtiyaclarının həqiqi çarəsini öyrənə bilmək üçün bəyan olunan fikirləri mətanət və etidalla dinləsin. Fikir ərbabına hürriyyət-tamə təmin
eləsin”. 615 Rəsulzadə islamda fikir azadlığının olmasını mühüm sayır
və islamdakı durğunluğun aradan qaldırılmasını vacibliyini yazırdı:
“Cari vəsilələr ilə müdafiələrini mümkün görməyənlər həmişə qalibiyyəti möcüzələr və xarüqələrdən gözləmişlərdir. İslamda dəxi hikmət və
elm etiqada mərbut qaldığından hərəkətsiz və atil qalmışdır. Fikir hürriyyəti ilə fikir fəaliyyəti lüzumsuz görünmüşdür. Bu səbəblə də islam
aləmi ətalət və durğunluq keçirməyə məcbur olmuşdur”. 616
Rəsulzadəyə görə, din bir məslək sahibi olanlar arasında ruhi
və əxlaqi birlik yaradır. Xüsusən də, islam dini Qərb müsəlmanlarını
Şərq müsəlmanlarına tapşırıb deyir: “Möminlər bir-birilə qardaşdırlar”. O, yazırdı: “Dünyanın 300 milyon müsəlmanları arasında bu
birlik var və olmalıdır. Əgər kimsə bütün müsəlmanların hətərəfli
birliyini, yəni siyasi, ictimai və iqtisdai birliyini yalnız din birliyi hesab edirsə, onun bu gümanı boş və mənasız deyilmi?”. 617 Bu zaman,
“Rəsulzadə mütləq bir dövlətdən yox, bir ittifaqdan danışır: “Bütün
türklərin, bütün farsların, bütün ərəblərin ictimai bir vücud kimi birləşmələri mümkün, həm də istənilən bir haldır. Müsəlman olan millətlər bir millət və bir hökumət halına gəldikdən sonra ittihad deyil,
613
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islam ittifaqı ola bilər””.618 Rəsulzadəyə görə, “müsəlmanlar arasında
bütün müsəlmanları bir məkanda birləşdirən “İttihadi-islam” ola bilməz. “İttihadi-islam” mümkün olmayacaq bir xəyal, utopiyadır”. 619
Rəsulzadəyə görə, din və məzhəbi tamamilə siyasətdən ayırılmalı, siyasətdə dindən sui-istifadə halına son verilməlidir. Aldadıcı
adlar daşıyan partiyalardan həmişə çəkindiyini yazan Rəsulzadəyə
görə, Qacarlar və Osmanlı inqilablarında da siyasi fırıldaqçılar öz
məqsədlərini həyata keçirmək üçün müqəddəs islam fikirindən istifadə etmək istəyiblər: “Hər iki müsəlman ölkəsində təbiidir ki, əhalinin
əsas diqqəti dinə yönəldilmiş və burada siyasi-ictimai inkişaf Avropada olduğu qədər hələ lazımi səviyyəyə çatmadığı üçün fırıldaqçılar
Məhəmməd peyğəmbərin aydın qanununa yalançı maddə əlavə edib
Təbrizdə “İslamiyyə” və İstanbulda “Məhəmmədiyyə” adları altında
fəsad mərkəzləri təşkil etdilər”. 620
Ümumilikdə, böyük mütəfəkkirimiz islam dininə münasibətdə çağdaş, mütərəqqi bir mövqedə dayanmış, onu milli-demokratik
dəyərlərlə uzlaşdırmağa çalışmışdır.
İctimai-siyasi görüşləri. Rəsulzadənin ictimai-siyasi görüşlərində milli məsələ, xüsusilə türkçülük, ya da Azərbaycan türkçülüyü
ideyası mühüm yer tutmuşdur. “Açıq söz” qəzetinin ilk sayındakı
“Tutacağımız yol” adlı məqaləsində, Rəsulzadə Azərbaycan türk milliyyətçiliyinin başlıca prinsiplərini göstərmişdir. Onun fikrincə, milli
ideyanın əsas idealı milliyyətdir ki, XX əsrdə milliyyət əsri olduğuna
görə, Azərbaycan türkləri də milliyyət mərhələsini keçib millət olaraq meydana çıxmalıdır. I Dünya müharibəsi nəticəsində dünyanın
xəritəsinin dəyişməsinin labüdlüyünə inanan Rəsulzadəyə görə, dünya xəritəsinin alacağı yeni şəklə vətəndaşların fədakarlığı, dövlətlərin
təşkilatı və orduların əzəməti ilə bərabər, aşkar və qətiyyətlə peyda
olmuş milliyyət məfkurələrinin də böyük təsiri var və olacaqdır:
“Özünü lüzumunca bilib də istiqbal üçün müəyyən bir ideal bəsləyən
millət şübhəsiz ki, böyük bir qüvvət təşkil edər. Şübhəsiz ki, sözün
tam mənası ilə deyiləcək qədər dağ dağıdan topların hakim olduğu
hərb meydanlarında təsirsiz qalmayan bu qüvvət yaşıl mahudlu barı618
İbrahimli X., Zeynalov R. Müsavat Partiyasının 1920-ci 27 aprel istilasından sonra
fəaliyyəti tarixindən // Müsavat, Bakı, 1993, №1(5), s.8
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şıq masası üzərində əsaslıca bir əsir yapacaq. Hər hansı qalib tərəf
az-çox sorunclu bir dinclik vücuda gətirmək istərsə, əsrin vicdanları
üzərində ən çox təsir icra edən qüvvətli milliyyət məfkurəsini ehmal
edəməz! Bunun böylə olacağı arabir gələcəyin sülhü haqqında söz
söyləyən Avropa mütəfəkkirlərincə də təsdiq olunmaqdadır. Sülhsunə mənsub siyasilərcə, milliyyət əsasına riayət etməyəcək, millətlərin
hüququnu gözətməyəcək bir sülh əqdnaməsi çox çəkməz yırtılar və
sorunlu bir dinclik təmin edəməz... Müəyyən bir məfkurəyə və əksər
fərdlərcə tanınmış amala, qayəyə malik olan millətlər, dövlətlər arasındakı münasibətdə əhəmiyyət qazandıqları kimi, dövlətlərin daxili
siyasətləri üzərinə də böyük təsirlər icra edəcəklərdir. Bu surətdə ayrı-ayrı millətlər bir millət olaraq yaşaya bilmək üçün hər şeydən əvvəl özlərini bilməli, müəyyən fikir və amallar ətrafında birləşərək bütün bir məfkurəyə, xəyal qayəsinə hədəf olacaq o işıqlı yıldıza sahib
olmalıdırlar”. 621
Milli ideyanın əsas hədəfi olan milliyyətçilik Rəsulzadənin
özünün də qeyd etdiyi kimi, onlarca özgə millətləri hakim millət mənafeyinə fəda edən millətçilik deyildir. Ona görə, hər bir milliyyət
azad yaşayıb da tərəqqi edə bilmək üçün üç əsasa: 1) dil; 2) din; 3)
zaman-müasirliyə istinad etmək məcburiyyətindədir. Milliyyətin birinci əsası dildir ki, dili türk olan bu xalqın etnik mənsubiyyəti də
türkdür. O, yazırdı: “Dilcə – biz türküz, türklük milliyyətimizdir.
Ona görə də müstəqil türk ədəbiyyatı, türk sənəti, türk tarixi və türk
mədəniyyətinə malikiyyətimiz - məqsədimizdir. Parlaq bir türk mədəniyyəti isə ən müqəddəs qayeyi-amalımız, işıqlı yıldızımızdır”.622
Rəsulzadə milli ədəbi dilin formalaşması problemi ilə bağlı
yazırdı ki, Osmanlı və Azərbaycan türkcəsi bir olub “ortadakı ayrılığı
yaradan şey isə Azərbaycan danışığının daha çox Qaraqoyunlular,
Ağqoyunlular, Səfəvilər kimi Türk dövlətlərinin yönətimi altında Osmanlılardan ayrı, məzhəb baxımından onlara kəskin qarşı olan başqa
bir siyasi yönətimin özəyini oluşdurmasıdır”. 623 Dil məsələsində
“osmançılarla” (Ə.Hüseynzadə, M.Hadi və b.) “azərbaycançılar”
(C.Məmmədquluzadə, Ö.Faiq, A.Şaiq və b.) arasında orta mövqedən
çıxış edən Rəsulzadə bir tərəfdən Türk ədəbi dilinin xalqın dili ilə
621
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bağlı olmasının vacibliyini qeyd etmiş, digər tərəfdən isə ortaq türkcənin yaranması təklifi ilə çıxış etmişdi. O, birinci məsələ ilə bağlı
yazır: “Dilimiz türkcədir. Əlbəttə, türkcə də qalmalıdır. Ədəbi dil,
xalqın anlayacağı dildir. Yazı dili xalqın danışdığı dildən çox uzaq
olmamalıdır. Yazı dilinin anlaşılmaz bir halda olduğunu ədəbi hesab
eyləyən dövr çoxdan keçmişdir. İndi bir əsrdəyik ki, hər bir şey ümumiləşdiyi kimi, ədəbiyyat da ümumiləşir. Böylə bir əsrdə məhdud
şəxslərə məxsus bir dil ilə yazı yazmaq, əlbəttə, ədəbi hesab olunmaz”.624 Eyni zamanda, o, yazırdı ki, hər dilin bir milliyyəti, bir də
beynəlmilliyyəti vardır: “Milliyyət cəhəti hissiyyata, beynəlmilliyyət
cəhəti isə fənniyyata aiddir. Bir millət özünə məxsus olan hissiyyatını ifadə etmək üçün mütləq öz ana dilində istədiyi qədər lüğətlər tapa
bilər, bu şərtlə ki, bu hisslər milli və təbii olsun, əcnəbi bir təsirlə
peyvənd olunmuş özgə hisslər olmasın. Halbuki elmi və fənni mənaları ifadə üçün ana dili lüğətləri kifayət etmir. Çünki elm və fənn bir
millətin deyildir, millətlərindir. Çünki fənniyyat təbii deyil: sünidir
ixtiraidir! Sonradan icad olunan məfhumun bittəb ixtirai bir olmaq da
icabatdandır. Dil milliyyət, din isə beynəlmilləliyyət təşkil edir. Biz
türk olmaq hesabilə dilimizin milliyyəti türkcədir. Müsəlman olduğumuz üçün beynəlmilliyyətimiz islamdır”. 625
Rəsulzadəyə görə, Əfqaninin də iddia etdiyi kimi, dil cəmiyyətin, millətin əsas sütunlarından birincisi olub, hətta dini də üstələyir:
“İnsanlar arasında cameiyyət vücuda gətirən iki mühüm amil vardır.
Bunlardan biri din, digəri dildir. Məlum olduğu üzrə din müxtəlif dillərlə mütəkəllim və müxtəlif cinsdən olanları birləşdirdiyi halda, dil
ancaq bir növdən və bir cinsdən olan insanları birləşdiriyor... Əvət,
dil təbiidir, ona görə əsildir, millətlə bərabər hasil olur. Dilsiz bir
millət olmadığı kimi, millətsiz də bir dil olmaz. Dil bir milliyyətin
yeganə rüknü deyildir. Bir millət vücuda gəlmək üçün dili ilə bərabər
digər iştiraklı şeylər də vardır. Fəqət dil bunların ən mühümüdür. Dil
milliyyət həyatının ən mütəkamil bir şəklidir. Dil bir millətin ən qiymətli sərvəti, həyatının ən fəyyaz mənbəyini təşkil edir. Bir milləti
dildən yaxşı təmsil edən olmaz. Bugünkü milliyyət məfhumuna dillə
bərabər din, tarix və ənənat da daxildir. Qədimdə isə “dil” demək
624
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“millət” demək hökmündə idi… Milliyyət naminə vaqe olan mübarizələr bir kərə tədqiq olunarsa, görünər ki, ən çox müdafiə olunan dildir. Milliyyət və mədəniyyəti-milliyyə naminə icra olunan mübarizələrin dil və dilə mərbut olan məktəb, ədəbiyyat, mətbuat uğrunda olduğu aşkardır. Həqiqətən, dil milləti hər şeydən daha gözəl təmsil
edir. Millət dil vasitəsilə bütün məziyyət və mövcudiyyətini ərz edə
bilir. Adəm oğlunun sözü bəzi riyazi və fənni məfhumları andıran əlcəbr və ya kimya əlamətləri kimi ölü hərflər deyildir. Onun qanı, canı vardır. Millətlə bərabər doğar, onunla bərabər yaşar, tərəqqi
edər”.626
Rəsulzadəyə görə, dil milyonlarla insanların, bir çox nəsillərin
müştərək vücuda gətirdikləri bir anlayışdır: “Dil qanlı və canlı, adətən üzvi və zihayət bir vücuddur. Dil millətin canıdır. Dil millətin
məntiqi, ruhu və onun şəxsiyyəti-müştərəkəsidir. İştə bunun üçündür
ki, bir dili öldürmək, bir milləti öldürmək deməkdir. Və yenə buna
görədir ki, hər bir təmsil həmən dili təzyiq etməklə başlar. Dil durduqca, millət də durar, öldümü, millət də canını bağışlar... O, dindən
daha bir qüvvətli - ittihad və millətin ən doğru bir müməssili oluduğu
kimi, millətlərin yeganə vəsileyi-tərəqqisidir də. Millətləri maddətən
etila etdirmək, mədəni və mütərəqqi qılmaq üçün dinlərdən deyil,
dillərindən istifadə edilir. Hətta dinin tərvici üçün belə dilə ehtiyac
vardır”.627
Rəsulzadə dil məsələsinə biganə yanaşılmasının faciə ilə nəticələnə biləcəyini istisna etmirdi. Ona görə, bir millətin həyatında
maddətən və mənən bu qədər bir əhəmiyyətə malik olan dili biz
Azərbaycan türkləri vaxtilə unutmaq üzrə idik. O, yazırdı: “Tamamilə farslaşdığımız bir zamanlar vardı. Türk ədəbiyyatı bilməzdik.
Türkcə əvama məxsus bir dil ədd olunur, xass farsı və ərəbi bilməsilə
iftixar edərdi. Sonra Füzuli əleyhirrəhmənin təsiri-fəyyazı təxtində
yetişən bir çox azərbaycanlı türk şairləri bu təhlükəli nisyanın önünü
aldılar, “yaman-yaxşı” bir ədəbiyyat vücudə gətirdilər”. 628 Ona görə,
dil daim iki mühüm cəbhəyə malik olmuşdu: “Biri danışıq dili, digəri
də ədəbi yazı dili… Dilimizi həqiqətən də millətimizin ruhu və onun
vasiteyi-bəqası məqamında görmək istəyiriksə və onu cameiyyəti626
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milliyyəmizdə ən mühüm bir ittihad və tərəqqi amili ədd edirsək, yazımız ilə danışığımız arasında olan fərqi azaltmalıyız”.629
Osmanlı türkcəsi ilə müqayisədə Azərbaycan türkcəsinin ərəbfars dillərinin təsirinə az qalması müddəası ilə sonuncunu müdafiə
etməklə yanaşı, Rəsulzadə türk dilinin məhəlli şivələrinin inkişafına
çox da meyil göstərmirdi. Məhz bunun nəticəsidir ki, Rəsulzadənin
təşəbbüsü ilə Azərbaycan Cümhuriyyəti dövründə natamam ali və ali
məktəblərdə Türkiyə türkcəsinin qrammatikası əsasında, ancaq Azərbaycan türkcəsinin də qayda-qanunları nəzərə alınmaqla ortaq türk
dili keçilmişdi.630 Hətta, Müsavatın ikinci qurultayında (1919) qəbul
edilmiş proqramında da, Rəzulzadənin təklifi ilə ortaq türk birliyindən və ortaq türk dilindən çıxış edilmişdir: “Oxuma proqramında İstanbul danışığının orta məktəblərdə keçilməsilə ali məktəblərdəki
dərslərin ortaq ədəbi danışıq saydığı İstanbul türkcəsilə oxudulmasını
istər”.631 Beləliklə, milli ideoloq vahid türk dili, türk tarixi, türk ədəbiyyatı ilə bağlı nəzəri ideyalarının xeyli bir qismini Azərbaycan
Cümhuriyyətində reallaşdırmışdır.
Rəsulzadənin fikrincə, milliyyətin ikinci əsası dindir, çünki
din hər nə qədər dildən sonra gələn bir amil olsa da bəzi şərait daxilində ondan da təsirli qüvvət şəklini ala bilir. O, yazırdı: “...Üümumi
bir dil nə qədər dil əhlində ümumi bəzi xislətlər və ideallar tövlid
ediyorsa, ümumi bir dinə malik olmaq dəxi o dərəcədə böyük bir təsir icra edə bilər. Müxtəlif din və məzhəblərə malik olan bir dil sahiblərinin “milliyyət” olaraq vahid mədəni bir kütlə vücuda gətirmələri müşkül olduğu halda, bir din və bir dilə malik olanlarca bu müşkülat mütəssəvir deyildir. Dil bir millətin əsliyyətini mühafizə edə bilər. Fəqət çox kərə də din bir millətin dilinin baqi qalmasına və bu
münasibətilə milliyyət fikri və amalının inkişafına səbəb oluyor”. 632
O, daha sonra yazırdı: “Dincə müsəlmanız. Hər bir din öz inananları arasında məxsusi bir yeniləşmə vücuda gətirmişdir ki, bu mədəniyyət də bir beynəlmiləliyyət səbəbi təşkil edir. Müsəlman olduğumuz üçün biz türklər beynəlmiləliyyəti-islamiyyəyə daxiliz. Bütün
islam millətlərilə şərikli bir əxlaqa, dini bir tarixə, müştərək bir yazı629
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ya, xülasə ortaq bir mədəniyyətə malikiz… Bu şəriklik islamiyyətə
daxil olan zərərli təsirlərdən bizi mütəzərrir etdiyi kimi, bu yolda olacaq islahat feyzlərindən də bizi nəsibsiz qoymaz”.633 O, din ilə millətin öncə fərqlərini və oxşarlıqlarını göstərir, daha sonra onların hansı
anlamda uzlaşa biləcəyini, ya da bilməyəcəyini ortaya qoyurdu. 634
Ona görə də, M.Əmin millətin formalaşmasında islam dininə mühüm
yer verməklə yanaşı, dəfələrlə bildirmişdir ki, millətlə din arasındakı
fərqlər nəzərə alınmalıdır. Rəsulzadə dəfələrlə yazırdı ki, din ilə milləti qarışdırmaq olmaz: “Bizdə daima din ilə milliyyəti qarışdırıyorlar. Saçlı-saqqalı alimlərimiz, başı şapkalı intelligentlərimizdən soruşsanız sən hansı millətdənsən? - deyər ki, müsəlman dinindən. Bu
sualın çox az eşidilən səhih cavabını mən böyük bir məmnuniyyətlə,
hüzurlə müftəxir olduğum, rus-müsəlman ünas məktəblərinin imtahan məclisində eşitdim. Bir qızdan soruşdular ki, sən hansı millətdənsən? - türkəm-dedi. Nə dindənsən – deyincə müsəlmanam cavabını verdi. İmtahanlar qurtardı. Ürəklərimiz qürur və sürur ilə dolmuş
idi. Artıq biz də istiqbaldan əmin ola bilərik. Çünki milli işlərimiz
doğru yolunu tapır. Əvət, doğru yol. Millətlər ailələrdən təşkil edilir.
Ailələrin fərdi qiymətləri sıfır olursa, onların məcmui olan millətlərin
qiyməti-məcmui də sıfırdır”. 635
Ən əsası odur ki, hələ milli istiqladan öncə, “Müsavat”ın 1-ci
qurultayındakı çıxışında (1917) Rəsulzadə dünyəvi dövlətin tərəfdarı
kimi dini mənəvi məsələ sayaraq, onun siyasətə qarışmasının əleyhinə çıxış etmişdir. Onun fikrincə, məscidə daxil olan şəxs siyasəti,
partiyanı, ideyanı unutmalı və ancaq Allaha dua etməlidir. Ümumiyyətlə, ruhanilər siyasətlə məşğul olmamalı və siyasi mübarizədə məscid bitərəf qalmalıdır. Dinin dövlətdən ayrı olması öz əksini, Rəsulzadənin təkidi ilə partiyanın yeni proqramında da tapdı: “Hökumət
din və məzhbələrdən heç birini digərilərindən üstün tutub, onu himayə və mühafizə edə bilməz”.636 Milli istiqlaldan sonra da, yəni Cümhuriyyət dövründə də din məsələsində dünyəvilik modelindən çıxış
edən Rəsulzadə üzünü islamçılara, xüsusilə onların siyasi təşkilatı
633
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olan “ittihadçılar”a tutaraq deyirdi: “Din və məscid öz müqqədəsliyini qoruyub saxlamaq istəyirsə, siyasətdən kənarda qalmalıdır. ruhanilər siyasi ehtiraslar burulğanında sülh və anlaşmanın daşıyıcıları olaraq qalmalıdırlar. Bizə deyirlər ki, qaradovoy, polis ağac ilə, qamçı
ilə, ruhanilər isə vəz ilə gələcəklər. Fəqət, siz məni təmin edərmisiniz
ki, qardovoyçular qamçı ilə gəldikdə bəzi ruhanilər lənətlər və küfrlərlə gəlməyəcklər? Qaradovoyun əlində ağac varsa, ruhanilərin də
küfrü, lənəti vardır. Əgər istəyirsiniz ki, məscid möhtərəm bir vasitə,
sülh və səlah olsun, qoyunuz o bitərəf və müqəddəs qalsın”. 637
Onun fikrincə, milliyyətin varlığının üçüncü əsası isə zamandır-müasirləşməkdir: “Zamanca da – biz texnikanın, elm və fənnin
möcüzələr yaradan bir dövründəyiz. Türk və müsəlman qalaraq müstəqilən yaşamaq istərsək mütləq əsrimizdəki elmlər, fənnlər, hikmət
və fəlsəfələrlə silahlanmalı, sözün bütün mənası ilə zamanə adamı olmalıyız”.638 O sonda belə bir nəticəyə gəlir: “Demək ki, sağlam, mətin və oyanıq məfkurəli bir milliyyət vücuduna çalışmaq istərsək ki,
zaman bunu tələb ediyor – mütləqə üç əsasa sarılmalıyız: türkləşmək,
islamlaşmaq və müasirləşmək. İştə millətimizin ictimai həyatının islahı üçün üzərinə dayandığımız üçayaqlı mədəniyyət!”. 639
Millətin formalaşmasında Rəsulzadə tarixi şüur və adət-ənənələrin də mühüm rolunu da unutmurdu: “Milliyyət amillərindən birisi də tarix ilə adət və ənənədir. İləridə bir miknət və qüvvət tapa bilmək üçün millətlər həmən tarixlərindən istimdad edərlər. Zəif düşdükləri, əzilib, inqiraza tərəf çəkildikləri, hətta inqiraz bulub, hər bir
iqtidar və qüvvətdən düşmüş olduqları zamanda belə keçmişin qüvvətli və parlaq dəmlərini xatirə salmaqla istiqbal üçün bir ümid bəslərlər. Keçmişini yaxşıcasına tədqiq etmiş olan millətlər daima mazinin ölüb torpaqlar altında çürümüş olan qəhrəmanlarından birər ideal
modeli yapıb da, onu gələcəyin bir nümuneyi-həmasəti kəsdirirlər”. 640
Bir millətin öz tarixini bilməsi qədər qüvvətli birlik və amal
ola bilməz deyən Rəsulzadəyə görə, mədəni millətlərdə tarix, vətən
tarixi, millət tarixi ən mühüm dərslərdən biridir: “Vətənin keçmişdə
637
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keçirdiyi şanlı günləri və bəşəriyyət aləminə bəxş edə bildiyi səmərəli və faydalı xüsusları həmən tarix dərs kitablarından başlanaraq övladi-vətənin yadına nəqş etdirilir. Vətən və millət əfradı həmən müəyyən bir üsul ilə böyük və bəşəriyyətə, mədəniyyətə dəyərli xidmətlər yetişdirmiş olan bir nəsli-nəcibə mənsub olduğuna qənaət yetirərək böyüyür. Haradan gəldiyini, tarixdə nələr elədiyini və nə kimi
qüvvələrə malik olduğunu bilib, izzəti-nəfsi ilə istiqbala qarşı bir
ümid olaraq yaşayır”. 641 Rəsulzadə tarixin millətin həyatında rolunu
ümumiləşdirərək belə bir nəticəyə gəlir: “Tarixi öyrənmək və millət
arasında tarix dərsini təmin etmək ittihad və ittifaqı mövcib olduğu
qədər, bəlkə ondan daha artıq, vüqüati-tarixiyyə özü də millətləri
qaynadıb qarışdıran bir amildir. Bu xüsusda başqaları üzərinə hücumlar icra edən təcavüzkar tarixdən çox, başqalarının hücumunu
dəf edib də müdafiədə olan tarix faydalıdır”. 642
Millətin formalaşmasında adət-ənənələrin roluna gəlidikdə,
Rəsulzadə bunu, milliyyətin birləşməsi və saxlanması səbəblərindən
biri kimi dəyərləndirib. Ona görə, xalq arasında bəzilərinin adət və
ənənələrə biganə yanaşması, onu “ne kulturnu” adlandırıb dəyişdirmək istəməsi, xonça və şamları yolkalarla əvəz etməsi, uşağın anasıyla rusca danışması və anasının bundan fərəhlənməsi doğru deyil:
“Təsəvvür ediniz dediyim uşağın halını: dil açıb anasıyla rusca danışmış. Atası mağazadan gələndə yenə onu rusca dindirmiş: həyətdə
yoldaşlarını rus görmüş, onlarla o dildə söhbət etmiş, oyun oynarkən
rus oyunlarını oynamış, məktəbdə dəxi eyni tərbiyəyə tabe olmuş.
Bayramlarda yolka bəzəyib ətrafına da dönüb-dolaşmış, ən axırı da
məlumdur ki, daxili Rusiya şəhərlərinin birində ali tərbiyə alıb “obrozovannı” olacaq. Fəqət böylə bir “obrozovannı”dan bizim “neobrozovannı” millət nə gözləyə bilər və o özü istərsə “millətinə” nə kimi
fayda yetirə bilər? Heç nə!”. 643
Beləliklə, Rəsulzadə türkçülük, müasirlik və islamçılıq ideyaları əsasında yeni bir ideyanın – Azərbaycan türkçülüyünün (Azərbaycan Milli İdeyasının) əsasını qoymuşdur. Rəsulzadə sonralar yazırdı ki, əslində türkçülük mərkəzli Azərbaycan Milli İdeyası N.Yusifbəyli ilə tanışlığının ilk illərindən (1914-1915-ci illər) hər ikisində
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yaranmışdı: “Bu ruhi-müştərək Gəncədə Nəsib bəyə siyasi bir firqə
maddəsinin yazılmasını təlqin etdiyi bir zamanlarda, mənə də Bakıda
“Açıq söz” qəzetəsinə eyni tezisi müdafiə edən bir baş məqalə (“Tutacağımız yol”) yazdırmışdı”. 644 M.B.Məhəmmədzadə və H.Baykara
hesab edirlər ki, Qafqaz türklərini “ümmətçilik”dən “millətçiliy”ə
yönəldən, onları əvvəlcə türkçülük, daha sonra Azərbaycan türkçülüyü (Azərbaycan milli ideyası) ətrafında birləşdirən və “Açıq söz” qəzetində bunu təbliğ edən Rəsulzadə olmuşdur. 645 646 Baykaranın fikrincə, ilk dövrlərdə sosial-demokratlarla eyni cəbhədə çalışmış
M.Ə.Rəsulzadə 1911-1913-cü illərdə C.Əfqaninin yazılarının təsiri
altında türkçülük hərəkatına qoşulmuş və Azərbaycanda bu ideyanın
əsas ideoloqu olmuşdur: “M.Ə.Rəsulzadənin Azərbaycan istiqlalının
elanında və Azərbaycan dövlətinin yaradılmasında xidmətləri əvəzsizdir”. 647
Rəsulzadənin sayəsində, onun öz təbrincə desək, ictimai ideologiyanın bütün sisteminin öncə dini islamçılıq sistemindən ümumi
türkçülüyə-turançılığa, daha sonra türkçülükdən milli türkçülüyə keçidi başlandı.648 Rəsulzadə bu məsələ ilə bağlı qeyd edirdi ki, əvvəllər türk ziyalıları rus inqilabçıları və rus liberalistləri arasında gedən
mübarizədə dolayısıyla iştirak etsələr də, sonralar milli ideyasını irəli
sürdülər: “1910-cu ilə kimi rus liberalizmi ilə rus sosializmi arasında
seçim qovğası ilə keçən siyasi yaşam bu çağdan etibarən Qafqaz
türklərində yeni bir səhifəyə girir, üçüncü müstəqil bir siyasi düşüncə
axını ilə yeni qurum çalışmaları başlayır, bu da milli demokratizm və
milli devrim ideologiyasıdır. …Bu ideologiya birinci olaraq Qafqaz
türklərinin siyasi gələcəyini Rusiyadan ayrı düşünmüşdür. Bu ün (şərəf – F.Ə.) isə türkçülüyündür”. 649
Məhz türkçülük nüvəsində Azərbaycan türklərinin Rusiyanın
federativ dövlətə çevrilməsi nəticəsində milli-məhəlli muxtariyyətini
(1917-ci ilin mayında Moskvada keçirilən Ümumrusiya Müsəlmanlarının I qurultayında), 650 az sonra da istiqlaliyyətini (N.Yuisifbəyli ilə bir644
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likdə) irəli sürən Rəsulzadə olmuşdur. Artıq “Müsavat”ın 1-ci qurultayında (1917, 25-31 oktyabr) milli istiqlalı müdafiə edən Rəsulzadə deyirdi ki, milli amal (milli ideya) və milli məfkurə (milli ideologiya) olmadan milli istiqlal mümkün deyildir. Beləliklə, istiqlaldan öncə “insanlara hürriyyət, millətlərə istiqlal!” şüarı ilə çıxış edən Rəsulzadənin bu
ideyaları “Müsavat”ın yeni proqramında da öz əksini tapmışdı: “… ən
müvafiq və ən təbii dövlət milli dövlətdir, çünki milli istiqlal və ya muxtariyyətə malik olmayan bir millət hürriyyət və mədəniyyətini hifz edə
bilməz”. 651
Milli ideoloqun istiqlal ərəfəsində “Azərbaycan” adına müraciət
etməsi isə, türkçülüyün yaxın və uzaq milli hədəfi olan türk dövlətinin
yaranması ilə birbaşa bağlı olmuşdur. M.Ə.Rəsulzadə Azərbaycan milli
ideyasını – azərbaycançılığı nəzərdə tutaraq yazırdı: “Bu yolla qafqazlı
türk yazarların və şairlərdən bir çoxunun ayrı-ayrı çağlarda gizli olsa da,
söylədikləri “bağımsızlıq” ideyası I Dünya savaşı illərində bilginlərin
başında yaranaraq devrim günlərində siyasi bir çağrış biçiminə girir,
daha uyğun bir gündə “bütünlüklə bağımsızlıq” çağrışına keçmək yetənəyində bulunan siyasi bir prorqama çevrilirdi”. 652 O hesab etmişdir ki, Azərbaycan milli ideyası – azərbaycançılıq yalnız türkçülük
uğrunda savaş aparan müsavatçıları deyil, sosialistləri, islamçıları və
başqalarını da öz ətrafında birləşdirə bilər. Əslində son hədəfi müstəqil
Türk dövləti yaratmaq olan türkçülərin ölkənin “Azərbaycan” adlandırılması bir tərəfdən türklüyün ifadəsi, digər tərəfdən isə siyasi-ideoloji gediş idi. Rəsulzadə yazır: “…Güney Doğu Qafqaz torpaqlarının bütünlüklə “Azərbaycan” adı altında yaranmış siyasi quruluşlarda olması tutalqasından başqa Azərbaycan türklərinin yaşadıqları bir ölkə olduğu
üçün buraya “Azərbaycan” deməkdə heç bir sıxıntı görülməmişdir. Bu
adın yeni Türk Cümhuriyyətinə verilməsində ən böyük tutalqa sözsüz
bu türklük olmuşdur”. 653
Mühacirət dövründə də Rəsulzadənin mədəni-fəlsəfi irsində
Azərbaycan milli ideyası; Türkşülük/ turançılıq; milli təsanüd sistemi, qafqazçılıq, islamçılıq, Sovet kommunizminin tənqidi, hitlerizmin tənqidi və digər məsələlər öz əksini tapmışdır.
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Rəsulzadənin Azərbaycan milli ideyası ilə bağlı ən mühüm
əsərlərdən biri “Əsrimizin Səyavuşu” (1920-ci il iyun-iyul, Lahıc) siyasi-fəlsəfi xarakterli olub, Azərbaycan türkçülüyüy manifestidir.
Fars şairi Firdovsinin “Şahnamə” əsərini bir daha oxuyan və paralel
müqayisə apararaq Firdovsinin qəhrəmanlarından biri olan Səyavuşun həyatını Azərbaycan Cümhuriyyətinə oxşadan Rəsulzadənin gəldiyi nəticəyə görə, İranla Turan arasında qalan Səyavuşun həyatı
Azərbaycan Cümhuriyyətinə həyatına bənzəyir.
O, həmin əsərdə yazırdı ki, zaman zaman Azərbaycan türkləri
öz türklüklərini və türk soyundan gəldiklərindən uzaqlaşaraq “iranlı”
kimi özlərini hiss edib, “iranlı” kimi düşünüb yaşasalar da,654 bu da
çox uzun çəkməmiş, yenidən Turana dönüş baş qaldırmışdır. O qeyd
edir ki, Turan bir türk ölkəsi olduğu halda, Midiya dövlətini yaradan
midiyalıların kim olduğu (iranlı, yoxsa turanlı) indiyə kimi şübhəli
qalmış, ancaq sonralar Assur mixi yazılarının oxunması midiyalıların
dilinin turanlıların dilinə yaxın bir dil olduğunu, hətta “Şumerlərin
turani olduqlarını” ortaya qoymuşdur: “Fransız şərqşünaslarından Le
Norman əski Şərq tarixinə aid nəşr etdiyi əsərində Midiyaya “Turan
Midiyası” deyir. Və digər arkadaşına təqdim edərək buradakı qövmlərin türk olduqlarını belə iddia edir”. 655 Rəsulzadə qeyd edir ki,
“İran” tarixinin Midiyada bulduğu Aryanlar isə yerli deyildir. Onlar
buraya Şərqdən gəlmiş və yerli etnosları həmin ərazidən sıxışdırmışlar. Aryanilər-iranlılar buraya yerləşdikdən sonra həmin ərazilər təkrar Turanlıların hücumuna məruz qalmış, İran-Turan savaşlarının
mühüm qismi Böyük Azərbaycanda cərəyan etmişdir. Bu dövrdən
etibarən bu ərazilər iranlıların və turanlıların maddi və mənəvi nüfuzunda qalmışdır: “İndiki Azərbaycandan ibarət olan bura əhalisinin
türkmü, yoxsa, farsmı olması çox zaman münaqişəli olub, insanlarına, xalq ədəbiyyatına, aşıq dastanları ilə çoban türklərinə, ənənə və
adətlərinə baxanlara türk, rəsmi yazılarına baxanlara da fars demişlər. Kimisi bunları türkləşmiş fars, kimisi farslaşmış türk deyə qəbul
etmişdir”.656
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Onun fikrincə, “Turanın mərkəzində Azərbaycan” adlı bir ölkə
yaranmışdır ki, “yeni Turanın açarı” ondadır. Yeni Azərbaycan Türk
ocağı, əski Türk yurdudur.657 Ona görə, Türkiyə türkçüləri başda Gökalp olmaqla turançılığı nəzəri şəkildə yaymaqda ikən, Azərbaycan
turançıları bunu siyasi bir fəlsəfə kimi qəbul edərək qurduqları milli
siyasi partiyanın prinsipi elan etmişdilər. Bu siyasi fəlsəfəyə görə,
bütün müsəlmanları “İslam birliyi” altında birləşdirmək mümkün deyilsə, ancaq bütün türklər öz aralarında böyük dünya federasiyasına
nümunə olmaq üzrə bir Türk federasiyası yarada bilərlər: “Yeni Turan, mədəni birlik üzərində təsis edilib ancaq gələcək birər Türk hökumətlərinin federasyonu şəklində təsəvvür oluna bilər. Azərbaycan
da bu gələcək Turan silsiləsinin mühüm bir halqasıdır”.658
Azərbaycan milli ideyasını “Azərbaycan Cümhuriyyəti” əsərində elmi dəlillərlə əsaslandırmağa çalışan M.Ə.Rəsulzadə burada
yazırdı ki, azərbaycanlılar milliyyət etibarilə türk, müxtəlif adlar daşıyan böyük türk ağacının bir qoludur: “Azəri türklərinin hal-hazırda
yaşadıqları yerlər min ilə qədim türk xalqı ilə məskun idi. Gərək Bakı, Gəncə, Şamaxı, İrəvan ilə Təbriz, Marağa, Ərdəbil və sairə kimi
vilayətlər və gərək Muğan, Arran, Qarabağ və Qaradağ kimi məmləkətlər daim türk elinin məskəni və türk xanlarının ovlağı olmuşdur.
Bu yerlər özlərində bir çox türk sülalələrinin irili-ufaqlı hökumətlər
qurduqlarını və illərlə səltənət sürdüklərini görmüşlərdir”.659
Bu əsərində M.Ə.Rəsulzadə bir çox məsələlərlə yanaşı, yeni
dövlətə nədən “Azərbaycan” adının verilməsinə də aydınlıq gətirməyə çalışmışdır. Əslində bir türk dövlətinə “Azərbaycan” adı verilməsi
Rəsulzadə və onun silahdaşları tərəfindən siyasi-ideoloji bir addım
idi. Azərbaycan Cumhuriyyətinin ideoloqu Rəsulzadə başda olmaqla
yeni dövlətə “Azərbaycan” adını verənlər bunu üç faktorla izah etmişlər: 1) Qacarlar dövlətinin şimal-qərbində məskunlaşmış türklərin
yaşadıqları coğrafiya adı Azərbaycandır; 2) Cənubi-şərqi Qafqazda
yaşayan türklərlə, Qacarlların şimal-qərbində yaşayan türklər (dil,
din, etnik, mədəni və sosial baxımdan) eynidir; 3) Cənubi-şərqi Qaf-
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qazda türklərin yaşadıqları coğrafiya da Azərbaycan adını daşımışdır.660
Buradan belə bir nəticəyə gəlmək olur ki, Rəsulzadə yeni dövlətə “Azərbaycan” adı verməklə ilk növbədə “tarixi-coğrafi” və “siyasi-inzibati” amili göz önünə almışdır. Yeni Türk dövlətinə bu ad
verilərkən, etnik-milli kimliyə deyil, qədim tarixi-coğrafi anlayışa və
siyasi-inzibati coğrafiyaya üstünlük verilib. Ancaq bu, məsələnin görünən tərəfi idi. Şübhəsiz, əsas hədəflərdən biri, bəlkə də birincisi
Qacarlar dövlətinin ən böyük siyasi-inzibati vilayətlərindən biri
Azərbaycan olmuşdur. Cümhuriyyət ideoloqunun Güney Azərbaycan
türkləri ilə Qafqaz türklərinin eyni kökə, dilə, mədəniyyətə bağlı olduqlarını da açıq şəkildə söyləməsi bunu bir daha ortaya qoyur. Deməli, yeni dövlətə “Azərbaycan” adının verilməsi, nə zamansa Güney Azərbaycan türkləri ilə Qafqaz türklərinin Azərbaycan adlı dövlətdə yenidən birləşməsi, bütövləşməsi ideyası ilə bağlı olmuşdur.
Fikrimizcə, bu səbəbdən o vaxt, yeni dövlətə kiçik bir ərazini əks etdirən digər adların verilməsindən qəti şəkildə imtina olunmuşdur.
Əsasən Rəsulzadənin sayəsində “Azərbaycan” adı qalib gəlmişdi. 661
Fikrimizcə, yeni Türk dövlətinə “Azərbaycan” adının verilməsində ikinci hədəf dövlətçilik ənənələrinin bərpası ilə bağlı olmuşdur. Bir sözlə, “Azərbaycan” adı bu ərazilərdə vaxtilə mövcud olmuş
dövlətlərlə (Atropatena, Albaniya, Sacilər, Atabəylər, Qaraqoyunlular, Ağqoyunlular, Səfəvilər və b.) yeni dövlət arasında bir bağlılıq
olmalı idi. Deməli, “Azərbaycan” adı qədim dövlətçilik ənənələrini
ifadə etmək, eyni zamanda milli dövlətçilik ideologiyasını yaratmaq
naminə yeni dövlətə verilmişdir. Bununla da, milli mənsubiyyəti ifadə edən “türkçülük” ideyası ilə yanaşı, milli dövlətçiliyi ifadə edən
“Azərbaycan” ideyası yaranmışdır. Çox keçmədən “Azərbaycan”
ideyası türkçülüyün rəsmi təbliğinin əsas hissəsinə çevrilmişdir. Rəsulzadə yazır ki, bu Cümhuriyyət Azərbaycan adlansa da əslində bir
türk hökuməti, başqa sözlə kiçik Türkiyədir. 662
Deməli, “Azərbaycan” sözü dövlətçilik ideologiyası ilə bağlıdır, ölkənin adının nə cür adlanmasından asılı olmayaraq əslində bu
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dövlət Türk dövləti, Türk hökumətidir. Görünür, M.Ə.Rəsulzadə
“Azərbaycan” sözünə sinonim kimi “kiçik Türkiyə” ifadəsini də bu
mənada işlətmişdir. Hər halda açıq şəkildə hiss olunur ki, Cümhuriyyət ideoloqları milli mənsubiyyət, milli dili, milli mədəniyyəti “türkçülük”, dövlətçiliyi, dövlət ənənələrini isə “Azərbaycan”-azərbaycançılıq ideyaları əsasında təbliğ ediblər. Məhz bu amildən çıxış edərək M.Ə.Rəsulzadə yazır ki, Rusiyada yaşayan Qafqaz müsəlmanlarını “türk”, ölkələrini “Azərbaycan” kimi qəbul etdirmək qazanılmış
bir dava idi. Ona görə, “Azərbaycan” sözü artıq xalqın düşüncəsində
də coğrafi mənadan ideoloji mənaya çevrilmişdir: “Xalqın düşüncəsində AZƏRBAYCAN məfhumu coğrafi bir mənadan daha çox fikir
və əməl şəklində təcəssüm edir”.663
Yeni dövlətə “Azərbaycan” adının verilməsində üçüncü hədəf
Azərbaycanın əsas nüvəsi olan türklərlə, Bütöv Azərbaycanda yaşayan bütün azsaylı etnik qrupları və etnosları bir ideya altında birləşdirmək, milli dövlətə xidmətçiliyə nail olmaq idi. “Azərbaycan” adı
yalnız türklərin deyil, başqa azsaylı etnik qrupların və etnosların da
qəbul etdiyi anlayış kimi Azərbaycan milli ideyasına xidmət etməli
idi.
Rəsulzadə bir tərəfdən, Azərbaycan milli ideyasını müdafiə etsə də, digər tərəfdən, azərbaycançılığı ümumi türkçülüyün, turançılığın ayrılmaz bir hissəsi olduğunu da daim vurğulamışdır. Hələ,
Azərbaycan Cümhuriyyəti qurulmamışdan öncə (1917-ci il), Rusiya
tərkibindəki türk-tatar millətlərinin, o cümlədən Azərbaycan türklərinin ayrı-ayrılıqda milli-ərazi muxtariyyətini tələb etməklə yanaşı,
Rəsulzadə gələcək muxtar türk dövlətlərinin nümayəndələrindən ibarət Milli Şuranın formalaşdırılmasını təklif etmişdi. 664 Mühacirət
dövründə bu ideyanı inkişaf etdirən Rəsulzadə xatırladırdı ki, Cümhuriyyət dövründə (1918-1920) də “Müsavat” partiyasının 1919-cu
ildə Bakıda keçirilən 2-ci qurultayında qəbul etdiyi proqramının girişində “bugünkü durumu ilə dağınıq olan geniş türk dünyasının bir
gün gəlib də əlbir və dost bir türk aləmi oluşduracağına inanırıq və
bu imanla getdiyimiz əməl yolunun çatacağı son yeri belə bir bağlılığın gerçəkləşməsində görürük”, deyilmişdir. 665
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27 Aprel işğalından sonra da “Yeni Turançılıq” ideyası Rusiya əsarətində yaşayan bütün Türk xalqlarının, o cümlədən Azərbaycan türklərinin əsas hədəflərindən biri olmalı idi. Yeni Turançılıq
ideyasına görə, bütün müsəlmanları “İslam birliyi” altında birləşdirmək mümkün deyilsə, ancaq bütün türklər öz aralarında böyük dünya
federasiyasına nümunə olmaq üzrə Türk federasiya yarada bilərdi.
Rəsulzadə yazırdı: “Yeni Turan, mədəni birlik üzərində təsis edilib
ancaq gələcək birər Türk hökumətlərinin federasyonu şəklində təsəvvür oluna bilər. Azərbaycan da bu gələcək Turan silsiləsinin mühüm
bir halqasıdır”. 666 Deməli, Rəsulzadə 27 aprel işğalından az sonra
Azərbaycan milli ideyasının yaşaması üçün, mədəni ruhlu “Yeni Turançılıq” ideyasını müdafiə etmişdi. “Yeni Turançılıq” ideyası isə
Rusiya əsarətində yaşayan bütün türklərin, o cümlədən Azərbaycan
türklərinin əsas hədəflərindən biri olmalı, Z.Gökalpın təbrincə, Rusiyanın dağılıb viran, Türkiyənin böyüyüb Turan olmasına yönəlməli
idi. 667 Z.Gökalpın və M.Ə.Rəsulzadənin bu fikirləri, yəni Turanın
Türk hökumətlərinin federasiyası şəklində gerçəkləşə bilməsi, o dövr
üçün bir qədər utopik xarakter daşısa da, hazırda Türk dövlətləri (Qazaxıstan, Qırğızıstan, Özbəkistan və b.) Türk Geneşin nümunəsində,
belə bir federasiyaya çox yaxındır.
Bu baxımdan, hələ o zaman Rəsulzadə doğru yazırdı ki,
müstəqil Türk dövlətlərinin yaranması turançılıq, türkçülük məfkurəsinə kölgə salmamış, bir sözlə Türk birliyini parçalamamışdır: “Turançılıq, türkçülük ədəbi məsləki Türkiyə ilə Azərbaycanı bir-birinə
bağlayan ən davamlı bir bağ, mətanətli bir ip idi. Turançılıq məfkurəsi doğulunca millət beynəlmiləl islamiyyətçilik və federasiyon formullarını çıxarmış, sosiologiyada da “Türkləşmək, İslamlaşmaq və
Müasirləşmək” kimi üçayaqlı bir şüar ortaya atmışdı. İstanbul yurdçuları bu şüarları nəzəri şəkildə yaymaqda ikən, Azərbaycan turançıları bunu siyasi bir fəlsəfə kimi qəbul edərək qurduqları milli siyasi
partiyanın prinsipi elan etdilər”.668
Şübhəsiz, indi olduğu kimi, həmin dönəmdə də türkçü-turançı mütəfəkkirlərin bu mülahizələri rus, erməni və başqa millətlərin
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ideoloqları tərəfindən birmənalı qarşılana bilməzdi. Bu baxımdan
1920-1930-cu illərdə bəzi əcənəbi müəlliflər, o cümlədən Hondkaryan, A.Kerenski, Zarevand, Mandelştam və başqaları panturanizm,
panturkizm təhlükəsindən bəhs edən əsərlər (“Türkiyənin qulluğunda”, “Rus milləti üzərində diktatura”, “Türkiyə. Panturanizm”) yazırdılar. Onların fikrincə, SSRİ-ni dağıtmaq istəyən panturançılar Turan
imperiyası yaratmaq niyyəti güdürdülər. Rafail Əhmədli bu məsələ
ilə bağlı doğru qeyd edir ki, “əzilməyə məhkum edilmiş Türk xalqlarını əsarətdən xilas etmək məqsədi ilə ortaya çıxan türkçülük ideologiyası türk düşmənləri tərəifndən “pantürkizm” və “panturanizm” kimi qələmə verilmiş, türklərin yenidən tarix səhnəsində söz sahibi olmasının qarşısı alınmağa çalışılmışdı”. 669
Rəsulzadə həmin dövrdə “pantürkizm”, “panturanizm”lə bağlı
bir sıra məqalələrində antitürkçülərə cavab olaraq yazırdı ki, bu məsələdən bəhs edənlər türkçülüyün, turançılığın tarixini, o cümlədən bu
ideyaların müəlliflərinin fikirlərini təhrif edirlər. Belə ki, “pantürkizm”, “panturanizm” panslavyanizm kimi ideologiyalardan fərqli
olaraq xalqın içindən yaranan bir məfkurə olmuşdur. O yazırdı:
“Pantürkizm məsələsinə gəlincə, fürsətdən istifadə edən yanıltmaçıların aldatmaq istədikləri zümrəyə birdəfəlik anladaq ki, slavyan millətlərində olduğu kimi, türk irqinə mənsub millətlərdə dəxi, bir birlik
məfkurəsi doğmuş və bu doğuş müəyyən bir zaman romantik bir
dövr yaşayaraq, o vaxta qədər, İslam dini düşünüş alışqanlığında
olan siyasi türk-tatar fikri üzərində daha əsri və tərəqqi sevərcəsinə
bir təsir yapmışdır. Fəqət panslavyanizmdən daha az real şərait və
imkana malik olan panturanizm panslavyanizmin çatdığı nəticəyə
nisbətən daha az bir zamanda gəlmiş və bu gün ən qatı panturanistlər
belə sadə bir kültür birliyini mümkün mərtəbə mühafizəyə qeyrət etməklə kifayətlənmişlər”. 670
Bununla da, Rəsulzadə demək istəmişdir ki, turançılıq millətin özünün yaratdığı ideyadır, bu ideya ilk dövrlərdə romantik xarakter daşısa da, artıq öz yerini gerçəkçi, müasir məsələlərə tərk etmişdir. Çağdaş dövrdə yeni türkçülük və yaxud da yeni turançılıq ideologiyası ondan ibarətdir ki, vahid türk milləti deyil, vahid türk irqi
669
Əhmədli Rafail. Azərbaycan milli-demokratik dövlətçilik məfkurəsi: türkçülük, müasirlik,
islamçılıq. Bakı, «Elm», 2007, s.195
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vardır. Türk irqinə aid hər bir millətin də ayrı-ayrı müstəqil türk dövlətləri yaratması məntiqə uyğundur. Bu baxımdan “panrusizm” vahid
“slavyan” dövlətinin yaranmasına çalışdığı halda, yeni turançılıq
ideologiyası ayrı-ayrı türk dövlətlərinin yaranmasını müdafiə edir.
Bunu nəzərə alaraq Rəsulzadə yazır: “Varlığı ilə Sovet İttifaqında
türk ellərinin ulusal, doğal axınlarını yaxşı yöndə etkiləyən çağdaş,
gerçəkçi “türkizm”, sözsüz “panrusizmin” yağısıdır”. 671
Bu mənada 1930-cu illərin əvvəllərində M.Ə.Rəsulzadə hətta, vaxtilə irəli sürdüyü Türk hökumətlərinin federativ Turan birliyi
ideyasının özünə belə ehtiyatla yanaşmışdır. Onun fikrincə, XX əsrin
əvvəllərindəki siyasi türkçülərdən fərqli olaraq, çağdaş türkçülər vahid Turan dövləti ideyası ilə yaşamırlar. Ona görə də yeni türkçülər
Türkiyənin-Osmanlının timsalında türklərin böyük imperatorluğunu
yaratmaq deyil, hər bir türk millətinin ayrıca istiqlalı uğrunda mücadilə edirlər. Bu baxımdan slavyan birliyi fikri Çexoslovakiya dövlətinin təşəkkülünə mane olmadığı kimi, türk-turan birliyi fikri də Azərbaycanın müstəqil bir türk dövləti kimi Qafqaz Konfederasiyasına
girməsinə əngəl ola bilməz. Rəsulzadə yazır: “Eyni irqə yaxınlıq nəticəsində bir-birinə yaxın mədəniyyət məhsullarına malik olan türk
ellərindəki müştərək qiymətləri mühafizə etməklə bərabər, ayrı-ayrı
türk millətlərinin ayrıca bir dövlət və cümhuriyyət halında istiqlal qazanmaq yolundakı hərəkatlarını şübhə altına alanlar ancaq rus imperalizminin könüllüləri və yaxud kölələri ola bilirlər! Azərbaycan istiqlalçılığının türk birliyi fikrindən əzəmi surətdə mülhəm olduğunu inkar
etməməklə bərabər, siyasətdə realizm tərəfdarı olan Azərbaycan milliyyətçiləri üçün bu fikrin sadə mədəniyyət sahəsində qəbulu tətbiq
olacağı aşkardır”.672 Ona görə, panturanizm ideyası adı altında Azərbaycanın Türkiyə ilə vahid dövlət halında birləşmək niyyəti yoxdur.
Çünki mədəniyyət birliyi sahəsinə çəkilən siyasi panturanistlər artıq
mövqeyini müstəqil Türk millətləri reallığına tərk etmişdir. 673
Rəsulzadə yazırdı ki, artıq yeni türkçülüklə, yeni turançılıqla
“pantürkizm”, “panturanizm”in eyni anlamı daşımadığı ortada olduğu
halda, özəlliklə, Zarevandın “Türkiyə. Panturanizm” əsərində irəli sür671
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düyü antitürkçü, antiturançı müddəaları qəbul etmək mümkün deyildir.
Belə ki, Zarevand və onun kitabına ön söz yazan Mandelştam bilərəkdən türkçülüyün tarixini və mahiyyətini saxtalaşdırmış, ona tamam
başqa siyasi rəng verməyə çalışmışlar. Məsələn, Zarevand ən çox
Z.Gökalp, Y.Akçura, eləcə də Atatürkü tənqid hədəfi götürmüş və onları panutrançılıqda, pantürkizmdə ittiham etmişdir. Zarevanda görə
guya, “panturanizm” ideyasını türkçülüyün ideoloqları Z.Gökalp,
“panturançıların Marksı” Y.Akçura irəli sürmüşdür ki, çağımızın
“panturanizm”ini isə Mustafa Kamal (Atatürk) həyata keçirir, çünki
kamalçıların da əsas bayrağı pantürkizm, panturanizmdir.
Rəsulzadə öncə antitürkçü ideoloqların diqqətinə çatdırırdı
ki, Gökalp turançılıq məfkurəsindən bəhs etsə də, bunu Leninin kommunizmi kimi utopiya adlandırmışdır.674 Deməli, Gökalpın turançılıq
məfkurəsi daha çox romantik və mədəni mahiyyətli olmuşdur. Bu
mənada Gökalpın ideyalarına söykənən Atatürkün “panturanizm”i də
ondan çox fərqlənmir. Belə ki, Atatürk bu dövrdəki (1920-1930-cu
illər) çıxışlarında panislamizm və panturanizm ideyalarının indiyə
qədər heç bir uğur əldə etməməsindən bəhs etmişdir. Atatürkün fikrincə, tək gerçək siyasət milli-ulusal siyasətdir ki, bu mənada “dünyanın bütün türklərini içinə alacaq bir dövlət yaratmaq amacı da gerçəkləşməz düşüncədir”. 675Atatürkün turançılığa ehtiyatlı mövqeyinin
nəticəsi idi ki, həmin dövrdə bəzi türk ideoloqlar (X.Müşkrim və b.)
ilk türkçülərdən və turançılardan fərqli olaraq, milləti ancaq soy, dil
göstəricilərilə bəlirləməyib, ona ayrı-ayrı tarixi, sosial, mədəni təsirlərinin qarşılıqlı məhsulu kimi baxırdılar. Onlar təklif edirdilər ki, “türk
millətçiliyi”ndən “türk ulusalçılığı”na, yəni “türk beynəlmiləlçiliyi”nə keçilsin: “Bu ulusal sistemin yolçuları başda tanımış tarixçi
Xəlil bəy Müşkrim olmaqla, türk anlayışının ulus yox, irq göstərdiyini deyən “anadoluçular” adlı məktəb də yaratmışdılar. “Anadoluçular” tək bir türk ulusunun yox, ayrı-ayrı türk uluslarının olduğunu deyirlər. Onlar bu düşüncələrini gəlişdirərək Türkiyəni Anadolu adlandırmağı da irəli sürdülər. Onlara görə, “anadolu” sözü ulusal kimliyinə “türk” sözündən daha uyğundur”. 676
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Bizcə, türk aydınlarının və liderlərinin turançılığa münasibətdə ehtiyatlı mövqe tutmasına əsas səbəblərdən biri həmin dövrdə
türk ismiylə tanınan millətlərin, o cümlədən Türkiyə türklərinin dünya müstəvisində istənilən gücə sahib olmamaları idi. Belə ki, türklərin sahib olduğu ən böyük imperiya – Osmanlı İmperiyası dağılmış,
digər türk dövlətləri isə Sovet Rusiyası tərəfindən işğal olunmuşdur.
Belə bir vəziyyətdə Z.Gökalpın, M.Ə.Rəsulzadənin, Atatürkün və
başqa türk böyüklərinin turançılığı daha çox mənəvi bir ülkü-məfkurə kimi qəbul etmələri təbii idi. Bu, onların turançılıqdan imtina etmələri deyil, Atatürkün də qeyd etdiyi kimi, zamanın tələblərinə və
Türk millətinin gücünə görə siyasət yürütmək idi. Bu baxımdan çağdaş Türkiyə alimi A.Gökdəmirin aşağıdakı fikirlərinə tamamilə qatılırıq ki, Z.Gökalp, Ə.Hüseynzadə, Ə.Ağaoğlu, Y.Akçuraoğlu kimi
türk milliyətçiliyinə, turançılığa öncüllük və xidmət verən aydınların
Türkiyənin sərhədlərinin xaricində qalan türk elləri ilə bağlı heç bir
tələbdə bulunmamaları ağlabatan deyildir: “Burada əsəf ediləcək şey,
aydınların turançı olması deyil, Türkiyənin də, Türk dünyasının da
yetəri qədər güclü olmaması və qalib gələməməsidir”.677
Rəsulzadənin turançılığa fərqli baxması, bu mənada Şərqdəki
milli axınlardan olan panturanizmlə Qərbdəki şovinist cərəyanları
bir-birindən fərqləndirməsi başa düşüləndir. Çünki Rəsulzadənin fikrincə, Qərbdəki şovinizm-nasionalizm siyasi saldırıcı, sosial tutucu
ideologiya olduğu halda, Şərqdəki millətçilik isə siyasi qoruyucu, sosial yenilikçi olaydır. 678 Başqa sözlə, ilk dövrlərdə romantik vahid
Turan birliyinə qapılan türkçülər, artıq türk irqindən ayrı-ayrı millətlərin və onların da öz müstəqil dövlətlərinin yaranmasına inanırlar.
Rəsulzadə yazır: “Daha romantik, siyasi panturanizm yoxdur, ancaq
ulus istəklərini güdən türkçülük vardır… Türk ellərinin özünüanlaması, irq ideologiyasından ulus ideologiyasına keçir, bu da saldırıcılığı ideoloji-qurama baxımından da aradan qaldırır”. 679
Qafqazçılıq. Mühacirət dövründə ən geniq yayılmış ideyalardan biri olan qafqazçılığın da əsas ideoloqlarından biri Rəsulzadə
idi. Onun fikrincə, bir müddət panturanizmin inqilabçı ideyalarından
677
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ilhamlanaraq milli varlığını qorumaq ideyasına çatan Azərbaycan
xalqı artıq hazırda müstəqil Qafqaz Konfederasiyası siyasi birliyindən qıraqda qurtuluş olmadığnı anlamışdı. 680 Bununla da, Rəsulzadə
gələcəkdə gerçəkləşməsini mümkün saydığı Türk dövlətlərinin Türk
Federasiyası ideyası ilə yanaşı, Qafqaz Konfederasiyasını da müdafiə
etmişdir. 681
Rəsulzadə Azərbaycan milli ideyası ilə Qafqaz Birliyi ideyası arasında uzlaşmanın olması ilə bağlı da ciddi siyasi-nəzəri müddəalar ortaya atmışdır. Hələ, Azərbaycan Cümhuriyyəti dövründə
Qafqaz Konfederasiyası ideyasını irəli sürən Rəsulzadə yazırdı:
“Mən Azərbaycanı Qafqaz İttifaq dövlətinin konfederativ tərkib hissəsi kimi təsəvvür edirəm. Həmin ittifaq dövlətinin tərkibinə Azərbaycan, Gürcüstan, Ermənistan və Şimali Qafqaz daxil olmalıdır”.682
Bu ideyanı 1919-cu ilin noybarında “Müsavat”ın 2-ci qurultayında
da müdafiə edən Rəsulzadənin təşəbbüsü ilə toplantı iştirakçıları
Qafqaz respublikalarının Qafqaz Konfederasiyası azad ittifaqında
birləşməsi ilə bağlı qətnamə də qəbul etmişdi.683 1934-cü ildə Qafqaz
Konfederasiyası aktını Azərbaycan adından Ə.Topçubaşı ilə birgə
imzalayan Rəsulzadənin bu dövrdə siyasi fəaliyyəti daha çox istiqlalçılıq və qafqazçılıqla bağlı idi.
1952-ci ildə Münhendəki “Qafqaz” dərgisində nəşr olunan
“Qafqaz məsələsi” məqaləsində Qafqaz Konfederasiyasının gerçəkləşməsi yollarını daha dərindən incələyən Rəsulzadə hesab edirdi ki,
belə bir birliyin yaranmasını vacib edən amillər aşağıdakılardır: birincisi, “Qafqazın nə qövm, nə kültür, nə də irq baxımından Rusiya
ilə heç bir ilgisi yoxdur” 684 İkincisi, “ekonomi baxımından Qafqaz,
kəndinə yetər müstəqil bir vəhdətdir”; Üçüncüsü, “strateji baxımından da, Qafqaz bir bütündür”.685 Dördüncüsü, “aralarındakı milli və
kültürəl özəlliklərə baxmayaraq, Qafqaz millətləri ortaq bir ruh və
xarakterə malikdirlər ki, bu Qafqaz deyilən psixolojik bir tipin yaranmasını dəstəkləyən ictimai bir çox müəssisələrdə görükməkdədir”.686
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Beşincisi, ən əsası “çarizmin və bolşevizmin hər şeyi bir səviyyəyə
gətirən ruslaşdırma, müstəmləkəçilik siyasətinə qarşı mücadilədə bütün Qafqaz millətləri birləşməlidilər”. 687 Çünki çar Rusiyasından
sonra Sovet Rusiyasının da Qafqaz millətlərinə qarşı yürütdyü işğalçı
siyasət bir daha göstərdi ki, “geopolitik bir vəhdət təşkil edən Qafqaz
daxilində yaşayan millətlər eyni müqəddərata malikdirlər”. 688 Bütün
bunlardan sonra Rəsulzadə belə bir nəticəyə gəlirdi: “Türkiyə Cümhuriyyəti və İran kimi güneydəki müsəlman dövlətləri ilə qüzeydəki
xristian Rusiya arasında bir Eta tampon (hail hökumət) halində qurulacaq Qafqaz Konfederasyonu isə məsələni məqbul bir tərzdə həll
edə bilir. Gürcülərlə ermənilər Türk-Müsəlman dünyasında boğulmaq təhlükəsindən özlərini masun görür, azərbaycanlılarla, Şimali
Qafqaz müsəlmanları da quzeydən gələcək təhlükəyə qarşı öz qonşularıyla yapmış olduqları ittifaq sayəsində təmin edilmiş olurlar”. 689
Rəsulzadənin fikrincə, belə bir ittifaqın varlığının Qafqazdakı Türk ünsürünə xələl gətirə bilərmi sualına, azərbaycanlı mütəfəkkirlərin cavabı budur: “Ekonomi baxımından qüvvətli, kültür baxımından qüdrətli olan Azərbaycan böylə bir kombinezonda öz önəmini itirmək riskinə heç bir zaman məruz deyildir. Əksinə, Qafqaz millətləri ailəsində Türk ünsürünə özünə layiq bir rol oynamaq müqəddərdir”.690 Rəsulzadə inanırdı ki, Qafqaz Birliyi məsələsində Türkiyə
Cümhuriyyəti Sovet Rusiyasından fərqli olaraq imperalist yol tutmamışdır. Artıq böyük Atatürkün sayəsində, Türkiyə demokratik bir
xətt seçmiş və onu davam etdirməkdədir. Onun fikrincə, Türkiyənin
bu xətti isə Qafqaz Birliyini nəinki inkar edir, əksinə onun yaranmasının tərəfdarıdır: “Türkiyə Cümhuriyyətinin müqəddəratını idarə
edənlər hər fırsatta bugünkü milli hüdudlar xaricində heçbir əməl daşımadıqlarını israr və önəmlə elan etməkdədirlər. Patriotizm mənasında anlaşılan türk milliyyətçiliyi ilə, Qafqazya Konfederasiyon fikri arasında qətiyyən bir təzad yoxdur”. 691 O yazırdı ki, Azərbaycan
mütəfəkkirləri və dövlət adamları Qafqaz Birliyi ideyasını 19181920-ci illərdə irəli sürüb müdafiə etdikləri kimi, bu gun də onun ar687
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xasında dayanırlar: “1918-ci ildə bu məsələ nə qədər aktual idisə, bu
gün də o qədər önəmli və aktualdır. Otuz iki ildən bəri davam edən
müştərək fəlakət otuz dörd il əvvəl duyulan bu zərurətin ikna qüvvətini şübhəsiz daha ziyadə artırmışdır. Mühacirətdəki konfderasiyonçuluq hərəkatı da ancaq bu iddiayı isbat edər”. 692
O, böyük uzaqgörənliklə onu da əlavə edirdi ki, çürük əsaslara söykənən SSRİ dağıldıqdan sonra qurutlacaq Qafqazın alacağı
siyasi idarə şəkli haqqında indidən qərara gəlmənin həyati önəmi
vardı: “Gələcək Qafqaz rejimi haqqında indidən dəqiq bir fikir və qənaət birliyi təmin etməlidir. Bu təmin edilmədən Qafqaz millətlərinin
ən az qüvvət və fədəkarlıq sərfiylə ən çox hürriyyət və istiqlal imkanlarına qovuşmaq imkansızdır… Buna məhəl buraxmayacaq biricik tədbir isə, Qafqaz Konfederasiyası ideyasının bütün əlaqədarlarca
indidən ciddiyyət və önəmlə ələ alınmasıdır!”. 693 Beləliklə, o, təklif
edirdi ki, “Qafqaz Mərkəzi” yaradılsın və SSRİ imperiyasına qarşı
mübarizə Birləşmiş Konfederativ Qafqasiya formuləsində davam etdirilsin.
Sosial-fəlsəfi görüşləri. Rəsulzadənin sosial-fəlsəfi görüşlərində sosial-demokrat ideyası və onun marksizm-leninizm təzahürünün
tənqidi, hitlerizm, eləcə də kommunist və faşist rejimlərinə qarşı
qoyduğu milli təsanüd-həmrəylik sistemi və Nizami Gəncəliyə həsr
etdiyi əsərində ideal cəmiyyətin təfsiri məsələləri xüsusi yer tutur.
Sosial-demokratizm və marksizm-leninizm. Rəsulzadənin
dünyagörüşünün formalaşmasında sosial-demokrat cərəyanının mühüm təsiri olub. O, bir müddət cəmiyyətin problemlərinin həllini sosializmin kapitalizm üzərində qələbəsində, sinfi mübarizədə görmüşdü. Prof. Y.Rüstəmov yazırdı: “M.Ə.Rəsulzadə fəaliyyətinin başlanğıcında islamçılıq tərəfdarı olmaqla bərabər, sosial-demokratiyaya
meyl göstərmişdir”. 694 Onun ilk dövrlərdə, sosial-demokrat təliminə
bağlılığı bir tərəfdən çar Rusiyasına qarşı mübarizədən, başqa tərəfdən isə bu ideologiyada insan hüquq və azadlıqlarının, ictimai bərabərliyin başlıca yer tutması prinsiplərindən irəli gəlmişdi. Çağdaş
dövrdə Rəsulzadənin elmi-fəlsəfi irsinin tədqiqatçılarından olan fəl692
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səfə tarixçisi Müstəqil Ağayev yazır: “Bu təlim gənc Rəsulzadənin
arzularına, düşüncə və məqsədinə çox yaxın və uyğun olduğu üçün
onu qəbul etmişdi. Marksist təlimin məzmunu və qarşıya qoyulan
məqsəd və vəzifələr digər cərəyan və təlimlərə nisbətən daha geniş,
dolğun və ümumbəşri xarakter daşıyırdı. M.Ə.Rəsulzadə tez bir zamanda bu təlimin fəal təbliğatçısına çevrildi”.695 Vaxtilə Rəsulzadənin əqidə yoldaşlarından M.B.Məhəmmədzadə də yazırdı ki, onun
“Hümmət”dəki fəaliyyəti bu qurumun çağdaşı olduğu mövcud təşkilatlar arasında nisbətən milliliyi olub. Onun fikrincə, Rəsulzadə “çarizmə qarşı mübarizədə inqilabçı sosializmi ən sadiq olmasa da, ən
münasib bir müttəfiq, bir ortaq gördüyündən”, 696 “Hümmət”də fəaliyyət göstərmişdir.
Qeyd edək ki, çar Rusiyasında Türk xalqlarında milliyyətçilik
öncə daha çox müsəlman olmaq anlamında ifadə olunub. Söhbət millət təəssübkeşliyindən daha çox dini təəssübkeşlikdən gedir. Bir qədər də dəqiqləşdirsək deyə bilərik ki, dini təəssübkeşlik elə millət anlamında başa düşülüb. Bu, sırf milli təşkilatların formalaşmasına əngəl olub. Nəticədə Rəsulzadə kimi açıq fikirli, ancaq milli və dini düşüncəli ziyalılar sosial-demokrat əqidəli təşkilatlarda fəaliyyət göstərməyə bir qədər də məcbur olublar. Ən azı ona görə ki, belə təşkilatlarda müəyyən qədər müstəqil fikirlər söyləmək daha real idi. Bu
baxımdan Rəsulzadənin nədən ilk dövrlərdə sosial-demokrat əqidəli
insanlarla bir yerdə olmasını sual edənlər, birincisi, dövrün tarixi, ictimai-siyasi və ideoloji vəziyyətini nəzərə almalıdırlar. İkincisi, Rəsulzadənin sosial-demokratizmə münasibətində təşəkkül və təkamül
proseslərini düzgün dəyərləndirməlidirlər. Üçüncüsü isə Rəsulzadə
bolşevik sosial-demokratizmə deyil, marksist sosial-demokratizm
prinsiplərini (ictimai bərabərlik, sosial ədalət, elmi sosializm, insan
hüquq və azadlıqları və s.) meyil etmişdir.
Onun sosial-demokrat baxışlarının təşəkkülünün ilk dövrü Bakı (1903-1908) və Tehrandakı (1909-1911) yaradıcılığına təsadüf
edir. Bu dövrdə Rəsulzadə sosial-demokrat təliminə gənc bir müsəlman-türk inqilabçısı kimi yanaşan Rəsulzadə bir qədər də məcburiyyətdən, milli təşkilatlarının olmaması səbəbindən, bu təlimə meyil
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göstərmiş, “Türk gənc inqilabçılar dərnəyi” və “Hümmət”in yaranmasında əsas rol oynamışdır. Rəsulzadə özü çox sonralar, sosial-demokratizmə meyilli “Türk gənc inqilabçılar dərnəyi”nin məsləyini
belə izah etmişdir: “Bu dərnək mənsublarının milli hisslərini təhrik
etmək, rus məktəblərində oxudulmayan türkcəni öz-özünə irəlilətmək, yerli ədiblərin əsərlərini oxumaq, çarlıq əleyhinə yazılmış ixtilal şerlərini əzbərləmək və arada-sırada mətbəə üsulu ilə basılmış bəyannamələr dağıtmaq, işçilər arasına gedərək hürriyyət və inqilab fikirlərini bunların arasında sistemli surətdə yaymaq kimi fəaliyyətlər
də olurdu”. 697
Doğrudan da, Rəsulzadə gənc yaşlarında əsasən sosial-demokratizmin tarixinə nəzər salaraq onu dərindən mənimsəməyə və təmsil
etdiyi cəmiyyətin yararı üçün istifadə etməyə çalışmışdır. Bu baxımdan o, sosial utopik, sosial-demokrat baxışlı mütəfəkkirlərdən Tomas
Mor, Tomazzo Kampanella, Kompenius, Qiyavanski, K.Marks,
F.Engels və başqalarının əsərlərinə müraciət etmiş,698 yeri gəldikcə,
bu təlimin əsas prinsipləri ilə bağlı özünəməxsus fiklirlər irəlü sürmüşdür. Məsələn, hər hansı istənilən istibdadı lənətləyən, belə bir ölkədə azad olmağın mümkünsüzlüyünü deyən Rəsulzadəyə görə, despotik Rusiyanı da bürüyən anarxiya bütün millətlər üçün bir yoldur,
bəzi millətlər bu yolu gediblər, bəziləri də getməlidirlər. O, yazırdı:
"Bu bir yoldur ki, bunu cəmi milləli-qərbiyyə getmişlər və yerdə qalan millətlər də gedəcəklər. Bu bir keçiddir ki, tarix hamısını buradan
sürüb keçirdəcəkdir. Bu bir dəhşətli yoldur ki, istər-istəməz hər kəs
buradan keçməyə məcburdur. Bu bir məbərdir ki, istibdad dağlarından axan bulanlıq zülm sellərindən tərkib tapmış dəhşətli bir nəhr
içində ittifaq düşmüşdür". 699 Onun fikrincə, Çarlıqda zülm və istibdadla hürriyyət və səadət arasında mübarizə gedir ki, burada qalib
gəlmək üçün dəhşətli bir çayın, gölün üstündən keçmək lazım gəlir:
"Rusiya camaatı təyyi-mənzil edib, indi bu nəhri keçib çəmənzara
çıxmaq istiyor. Məlum olduğu üzrə bu da asan bir şey deyildir. Bu
yolda fədakarlıq lazımdır. Cürət, himmət, qeyrət gərəkdir. Buradan
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geri qayıtmaq olmaz. Bu yolu labüd və naçar keçməlidir. Bu məbəri
keçdikdə insan tələfatı, mal zərəri və qeyri qəzalar olacaq”.700
Ona görə, Rusiya istibdadını devirmək üçün milliyyət məsələsində həssas olmaq lazımdır, çünki milli ədavət toxumunu, milliyyət
məsələsini çarizm istibdadı ortaya salıb. Rəsulzadə yazırdı: "Rusiya
məmləkətində hökm sürən istibdadın ən qədim və köhnə olan üsullarından biri budur ki, istibdad özünə tabe olan millətləri bir-biri ilə yağılaşdırıb və tutuşdurub və bununula müxtəlif millətlər arasında ziddiyyət və düşmənçilik salıyor...”. 701 Rəsulzadəyə görə, partiyalar
arasında da milliyyət məsələsində ən sağlam və doğru mövqe tutan
milli və dini siyasi qüvvələr deyil, məhz “sosial-demokrat” firqəsidir:
"Ən sol firqələr cümləsindən “ictimaiyyun-ammiyyun” (sosial-demokratiya) hazırda mövcud olan bir millətin o biri millətə olan
hökmranlığında haman sərmayə binasının səmərəsini görür, necə ki,
bir sinfin o biri sinfə ağa olub onun zəhmətindən nəfbərdar olmasında vardır. Bir millətin o biri millətin üstündə ağalığını və birinin o birinə olan tabeliyini yerli-dibli puç etmək ancaq bu sərmayə əsasını
uçurub, zatən nifaq və müsavatsızlıq deyil, ittihad, ittifaq, müsavat
və qardaşlıq əsası üzrə bina olunan, ictimaiyyət əsasını quranda olar deyib əlavə edir ki, həmin bu zamanda, yəni sərmayadarlıq əsası durduğu halda ictimaiyyun-ammiyyun təzyiqə-milliyyə, yəni millətlərin
zülm və cəbr altında qalması qarşısına şiddətlə cihad ediyor”. 702
Rəsulzadə inanırdı ki, yalnız “sosial-demokrat” firqəsi bütün
millətlərin mübarizəsinə eyni prizmadan yanaşır və onların sinfi mübarizəsinə yüksək dəyər verməklə yanaşı, heç də milliyyəti tamamilə
inkar etmir: "Bu da əvvəl və biləvvəl milləti təzyiq və yox etmək
niyyəti ilə olmuş olsa da, verilən qanunların götürülməsindən sonra
cümlə Rusiya məmləkətində olan millətlərin öz dillərini hər bir ümumi və xüsusi dairələrdə, məsələn, sudlarda, divanxanalarda, upravalarda, kontorlarda işlətmək imkanından və həmçinin öz uşaqlarını
ana dilində oxutdurmaqdan və cümlə vətəndaşlara bilatəfriq millət
hər bir qulluq xidmətlərə mümanətsiz girməkdən ibarətdir. Budur, o
əsaslar ki, onun üstündə sosial-demokratiya milliyyəti gözləyir. İcti700
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maiyyun-amiyyun düşmənləri bu firqəni ləkəyərək deyirlər ki, guya
ictimaiyyət əfkarı milliyyəti bilmərrə götürüb millətlərin mədəniyyət,
ədəbiyyat və dillərinə əsla qədr vermiyor".703
O, sosial-demokratizmlə milliyyətçilik arasında olan fərqi və
ziddiyyəti isə belə dəyərləndirirdi: “Doğrudur, sosial-demokratlar
milliyyətə düşməndir. Lakin həqiqi milliyyətə deyil, kavıçkaya keçirilən “milliyyət”ə əksdir ki, bu da ancaq milliyyət maskası ilə örtülmüş cibpərəstlikdən ibartədir ki, millət sözünü hiyləgər sərmayədarlar əllərində aləti-kəsbi ruzi eləmişlər. Sosial-demokratiya külli millətlərin özü üçün tərəqqi edib mədəniyyətləşməsinə zidd deyildir.
Onların zidd olduğu o “millət”dir ki, özgə millətləri məhv və assimilyasiya etmək istiyor”. 704
Rəsulzadə hesab edirdi ki, türk-müsəlman əhalisi “sosial-demokrat” təlimindən faydalanmaq üçün qəflət və xəbərsizlikdən uzaq
durmalı, bütün Rusiyanı çuğlayan hürriyyət və inqilab sədalarını eşitməlidir. Eyni zamanda, müsəlmanlar insana yaraşmaz ağırlıqlarda ən
alçaq bir məvacib və şərtlər üzrə işləmkədən vaz keçməli, hər cür
cəbr və zülmə qarşı olmalı, ədalətsizliklərə artıq səbr etməmlidir.705
O, özünə bir nicat yolunu tapa bilməyən millətin oyanmasına ruhanilərin, “millətiçi”lərin də əngəl olduğunu yazır: "O biri yandan isə
hallı mollalar, rövzəxanlar və qeyri bu kimi şəbədəbazlar, o zülm və
zülmətin əmirləri, o şəriət və millətin xadimləri, o pula səcdə edən
dənilər bu biçarəni səbrə, təhəmmülə, hər bir şeyə razı olub "Allah
tərəfindən müqəddərdir razı olmaq gərək" - deməyə alışdırıb və bu
zəifin, bu məzlumun başaltını yastıqlayıb, onu yatırdırlar". 706
Beləliklə, Rəsulzadəyə görə, nə “həqiqi rus”, nə daşnaksutyun,
inqilabçı-sosialistlər və kadetlərin bloku, nə də ki, müsəlmanların
bloku sağlam, azadlıqsevər xətt seçməyib. Onun fikrincə, yalnız “sosial-demokrat” firqəsi hüquqsuzların, məzlum və məfluqların firqəsidir: “Bu firqənin amalı və əfkarı fəqət füqərayi-kasibənin əmniyyətini təmin edib, ümum insanları nəzərində bir tutub, bilafərq millət,
məzhəb, arvad və kişilərin hər bir hüquq və ixtiyaratda müsavi olmalarıdır. Bu firqə beynəlmiləldir. Bunun üçün milliyyət filan yoxdur.
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Bunun nəzərində əhəmiyyət qazanan fəqət sinifdir. Bir-biri ilə zidd
olan iki sinfin ki, onları heç bir rabitə müttəhid edə bilməz… Əsl həqiqətinə baxsaq, biz müsəlmanlar ümumən bir məzlumlarıq. İctimaiyyun-ammiyyunda məzlumlar firqəsidir. Kəmali-cürətlə demək olar
ki, ictimaiyyun-ammiyyun müsəlman firqəsidir. Bəli, müsəlmanlara,
müsəlman füqəra və məzlumlarına, o ixtiyarsız və hüquqsuz füqəralara bir firqəyə mülhəq olmaq, bir heyətə mənsub olmaq münasibət
və məravə yavuq isə o da ictimaiyyun-ammiyyun firqəsidir”. 707
Onun fikrincə, aşkarda və gizlində "millətçilik"lə, “dinçilik”lə məşğul olan partiyalardan xalq uzaq durmalı, ancaq sosial-demokratlara
dəstək olmalıdır: "Müstəqilən çalışmaldır ki, ictimaiyyun-ammiyyun
keçsin. Yox, bu mümkün olmaz isə "Yer və ixtiyar" ilə müsəlman blokunun arasında heç bir təfavüt yoxdur! Təfavüt yoxdur, deyiriz. Zira,
həqiqətən millətçi olub üzünü dürlü-dürlü maskalar ilə örtən bir millətçinin, aşkara millətçilik edən ilə heç bir təfavütü olmasın gərək". 708
“İctimaiyyun-ammiyyun üçün milliyyət - filan yoxdur. Fəqət
məzlumların haqqını himayə etmək, həqiqəti açıb, aləmə bildirmək
vardır”709 deyən, Rəsulzadə 1908-ci ildə Osmanlıda hakimiyyətə gələn “Gənc Türklər”ə də tövsiyə edirdi ki, milliyyət məsələsini bir kənara qoyub beynəlmiləlçiliyə söykənsinlər. Onun fikrincə, Türkiyə
camaatı bunu başa düşməlidir ki, hürriyyət, səadət ayrılıqla deyil, ittihadi-ittifaq ilə başa gəlib beynəlmiləllik zühuru ilə qələbə edəcəkdir. Ancaq “Gənc türklər” bu məsələdə səhv edərək sinfi məsələni
nəzərə almırlar. Rəsulzadə yazırdı: “Bizi düşündürəcək bir məsələ
varsa, o da cəmiyyətçilərin (Gənc türklərin) nöqteyi-nəzərlərinin burada dayanıb bir az da o yanı görməmələridir ki, bu da əsl hürriyyət
almağa qabil olan füqərayi-camaata istinad etməyib, sinfiyyət ayırmayaraq “hamı camaata” söykənmələridir”. 710 Rəsulzadə “Gənc
türklər”ə tövsiyə edirdi ki, Türkiyənin hürriyyəti və səadəti naminə
millət və məzhəb məsələsində fərq qoymasınlar: “Qoy beynəlmiləllik
nuru işıqlanıb “millətçilik” və dargözlülük cəhlini yer üzündən məhv
edərək səadəti-ümuminin vücudunu təmin eləsin!”. 711
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Ancaq çox keçmədən çar Rusiyasında inqilabın boğulması,
Dumanın tam şəkildə çarizmin əlində cəmləşməsi, azad mətbuatın
bir-birinin ardınca bağlanması, sosial-demokratların bir qisminin təqibi və digər qisminin ikiüzlülüyü, "Hümmət"in siyasi fəaliyyətinə
qadağa qoyulması və bu kimi amillər Rəsulzadənin sosial-demokrat
baxışlarına ciddi təsir göstərmişdir.712
Rəsulzadənin sosial-demokrat ideologiyasına nisbətən daha
dərin və müqayisəli təhlili, konkret prizmalardan yanaşması, onun
Qacarlardakı dövrünə (1909-1911-ci illər) təsadüf edir. Xüsusilə,
"Etidaliyyun" partiyasının yaranması ilə bağlı yazdığı "Mühafizəkar
və ya sosialist mühafizəkar partiyaların" adlı tənqidi əsərdə və "İranino" qəzetində yazdığı məqalələrində Rəsulzadənin sosial-demokratizmə bir qədər fərqli yanaşdığını görmək mümkündür. Artıq Rəsulzadə sosial-demokratiyadan bəhs edərkən Avropadakı sosialist nəzəriyyələrilə müqayisəli şəkildə verir, burjua və fəhlə-kəndi sinfi arasında gedən mübarizənin mühüm əhəmiyyətini qeyd edirdi: “Sosialistlərin fikrinə görə təkamül qanunu və texnikanın inkişafı proletariatın zəfərinə kömək edir. Sosialistlərin böyük müəllimi Karl Marksın təxminən 50 il bundan qabaq kəşf etdiyi kimi, kapitalizmin hakim
olduğu və inkişaf etmiş sənaye ölkələri dəmir bir iqtisadi qanuna tabedir ki, o da kapitalın mərkəzləşməsi və cəmiyyətin proletariatlaşmasıdır”. 713 Rəsulzadəyə görə, Avropada sosialist adlanan “ictimaiyyun” elə bir firqədir ki, yalnız Avropanın konservatorlarını deyil,
hətta onların demokratlarını, liberallarını və radikallarını da “etadiliyyun” sayaraq, onlarla da mübarizə aparırlar: “Bunlar, (yəni sosialistlər) Avropa məişətinin bütün kiçik və böyük məsələlərində nüfuzu
olan kapitalizm üsüli-idarəsinin əleyhinə çıxıb, onu Avropa, Amerika, Yaponiya və s. yerlərdə dağıdıb, sosializm idarə üsulunu bərqərar
etmək istəyirlər. Çünki onlar bütün bəşəriyyətin səadətini sosializmdə görür və öz ali məqsədlərinə çatmaq üçün təkamül qanununu sosializm amalına uyğun bilərək, siyasi hakimiyyəti mənafeyi onlarla
üst-üstə düşən siniflərə vermək istəyirlər”. 714
Rəsulzadəyə görə, Avropadakı sosialistlər üçün də sinfi mübarizənin zəruriliyi sosialistlərin dəyişilməz əsaslarından biri olub,
712

Yenə orada, s.160
Rəsulzadə M.Ə. Əsərləri (1909-1914). II cild. Bakı: Şirvannəşr, 2001, s.94
714
Yenə orada, s.93
713

279

Faiq Ələkbərli

onlar hakimiyyətin hər yerdə əksəriyyət təşkil edən proletarların əlində olmasını istəməklə yanaşı qanunu elə şəkildə tərtib etmək istəyirlər ki, onun sayəsində özlərinin son amalına, yəni kapitalizmin sosializmə keçməsinə nail olsunlar və bu məqsədə çatmaq üçün tam milli
hökumətə tərəfdardırlar. Bu baxımdan o, Avropadakı sosialistlərin
milli hökumət formasında, bərabər şəkildə sosial-siyasi bərabərliklərə nail olma prinsiplərini müsbət dəyərləndirmişdir. 715
Avropa sosial-demokratları da bütün millətlərin zəhmətkeş,
fəhlə sinfini vahid sinif kimi təqdim edir və qeyd edirdilər ki, onlar
üçün fəhlə sinfinin düşməni kapitalizm, istibdad rejimlərdir. Bu məsələdən məharətlə istifadə edən Rusiyadakı bolşeviklər sosial-siyasi
bərabərliyi, sinfi mübarizəni önə çəkərək ayrı-ayrı millətlərin, xüsusilə də müsəlman xalqların öz milli azadlıqlarını tələb etməsinə əngəl
olmağa çalışırdılar. Bolşeviklər sosial-demokrat ideyaları altında pərdələnərək, çar Rusiyası istibdadını devirmək faktorunu önə çəkərək
qeyri-rus, qeyri-xristian millətlərin mübarizəsinin milli xarakter almasını əngəlləyirdilər. Bütün millətlərin milli mücadilələrinə zorla
da olsa, sosializm donu geyindirməyə çalışırdılar. Onlar öz əməllərini məharətlə pərdələməyi də bacarırdılar. Nəticədə də sözdə çox yaxşı səslənən sosial-demokrat ideyaları M.Ə.Rəsulzadənin də ictimaisiyasi baxışlarına təsir göstərir: “Sosialistlər milli məsələdən yan keçir və bəşəriyyəti müxtəlif millətlərə bölmürlər. Başqa sözlə, onlar
beynəlmiləl firqədirlər. Bunu da qeyd etməliyik ki, bu beynəlmiləl
nəzəriyyə yalnız sosialistlərə məxsus deyildir. Bir çox kapitalist partiyaları da bu fikirdədir. Mədəni millətlərin liberal və demokrat partiyalarının əksəriyyəti də dövlətin ümumi mənafeyinə və insan hüquqlarına uyğun olaraq öz dövlətçilik nəzəriyyələrində heç vaxt müəyyən bir millətə üstünlük vermirlər”. 716
Dünyanın bir çox ölkələrində ictimai-siyasi proseslərin bu cür
istiqaməti M.Ə.Rəsulzadənin fəaliyyətində də özünü büruzə verirdi.
Rəsulzadə sezməyə bilməzdi ki, rus marksistlər sosial-demokrat ideyası altında yeni bir imperiya qurmaq istəyirdilərsə, Qafqaz və Orta
Asiya türklərini çıxmaq şərti ilə yerdə qalan millətlər də yanlız öz
maraqları üçün çalışırdılar. Sosial-demokratizmə daha çox dünyada
715
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sosial ədalətin, sosial bərabərliyin bərqərar olması, çar Rusiyasının
dağılması anlamında meyil göstərən Rəsulzadə üçün bu təlim dərindən bağlanacaq ideoloji bir cərəyan olmayıb.
Rəsulzadənin sosializm və demokratiya problemlərinə yanaşmasının ikinci dövrü 1911-13-cü illərdə başlamış və 1920-ci illərin
əvvəllərinə qədər davam etmişdi. Maraqlıdır ki, 1911-1913-cü illər
Türkiyə dövründən başlayaraq Rəsulzadənin sosial-demokrat prinsiplərinə əvvəlki rəğbəti azalmağa başlamışdı. Sosial-demokrat əqidəsindən tədricən milliyyətçiliyə, türkçülüyə keçməkdə Rəsulzadəyə,
İstanbulda fəaliyyyət göstərən "Türk ocağı" dərnəyinin fəalları,
"Türk yurdu" məcmuəsinin müəllifləri Ə.Hüseynzadə, Ə.Ağayev,
Z.Göyalp və əsərləri ilə yaxından tanış olduğu C.Əfqanin fikirləri
mühüm təsir göstərmişdi. "Rəsulzadənin Bakıya dönüşü, Romanovlar sülaləsinin 300 yübleyi münasibəti ilə elan olunan ümumi əfv
üzərinə 1913-cü ildə vaqe olmuşdur. İrandakı fəaliyyəti, hürriyyət
yolundakı mücadilə təcrübəsinin, rus imperializminə qarşı kininin
artmasına yaradığı kimi, İstanbuldakı təmasları da milli məfkurənin
yetişməsi və mənəvi təşəkkülünə qəti şəkil verməsi baxımından çox
mühüm bir mərhələ olmuşdu".717 Bununla da Rəsulzadənin sosial-demokratizmə, Rusiya inqilabına bəslədiyi ümidlər nisbətən arxa plana
keçmişdi.
Rəsulzadə 1911-1913-cü illərdən başlayaraq sosial-demokratizmdən fərqli, milləti azadlığa aparıb çıxaracaq bir ideyanın axtarışında olub. Doğrudur, əvvəlcə M.Ə.Rəsulzadə ümid edib ki, Azərbaycanın xalqının azadlığı çar Rusiyasına qarşı mübarizə aparan sosial-demokratlarla bir yerdə də mümkündür. Ancaq zaman keçdikcə
Rəsulzadə anladı ki, nə sosial-demokrat ideyası, nə də bu ideyanın
daşıyıcısı olan RSDF(b)P-nin siyasi xətti Azərbaycan xalqının istiqlalına, azadlığına səbəb olmayacaq. Rəsulzadə sonralar yazırdı: “Bu
təlatümdə biz nə istədiyimizi bilmədik. Bunu bilən tək-tək fərdlərimiz var idisə, bildiklərini bizə bildirməyə vaxt yox idi. O məşhur sənələrdə biz bir təlatümə düçar olan gəmiyə bənzəyirdik ki, hara gedəcəyimizi və sahili-nicatın nə tərəfdə olduğunu bilmirdik. Hər halda
bir tərəfə olsa da, sükan saxlamaq lazım gəlirdi. Biz də bizimlə bərabər təlatümə tutulmuş olan digər millətlərin gəmiçilərinə baxdıq, yo717
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lumuzu onların getdiyi səmtə düzəltdik. Əlimiz sükanda titrəyir,
ürəklərimiz məhcul bir aqibət qarşısında çırpınırdı”. 718 Rəsulzadə
açıq şəkildə yazırdı ki, sanki boş bir məhculluq üzündən sosial-demokrat ideyası adı altında mübarizə aparıblar. Bu, onu göstərir ki,
Rəsulzadə “beynəlmiləl qələbə”yə bütün varlığı ilə inanmayıb və sosial-demokrat ideyasından fərqli bir yol axtarırdı. Bu yol isə daha
konkret, milli və hədəfinə çatacaq bir ideologiyaya söykənməli idi.
“Məhəmməd Əmin fəaliyyətinin ilk dövründə sosial-demokratlarla
yaxın olub, sosializm ideyasının təsiri altında idi. Onun gizli imzalarından biri də “sosialist” olmuşdur. Onlar cəmiyyəti inqilab yolu ilə
dəyişdirmək, yeniləşdirmək istəyirdilər ki, bu da zamanın tələbindən
doğurdu. Məhəmməd Əmində Müsavat fikrinin formalaşmasına və
eyni adlı partiya yaranana qədər bu əqidə onda güclü idi”. 719
Göründüyü kimi, milli dəyərlərlə sosial-demokrat ideyalarının
sintezi də onda 1910-cu illərin əvvəllərində yaranıb. Maraqlıdır ki,
məhz "Müsavat" Partiyası da bu dövrdə qurulub. Bu partiyanın da
əsas məramlarından biri sosial-demokrat ideyaları olmuş, ancaq əvəzində özündə milli çalarları da ehtiva edən bu partiya həm də müstəqil fəaliyyət göstərmiş və heç bir xarici qüvvədən asılı olmamışdır.
Bu baxımdan sonralar türkçülük üzərində qurulan ideologiyanın daşıyıcısına çevriləndə belə Rəsulzadə sosial-demokrat prinsiplərindən
tamamilə üz döndərməyib. Əksinə, bu məsələlərdə son dərəcə həsas
olan Rəsulzadə "Müsavat"ın proqramında və Cümhuriyyətin idarəçiliyində sosial ideyaların olmasını da müdafiə edib. M.Ağayev yazır:
"M.Ə.Rəsulzadə sosial-demokratlarla, bolşeviklərlə o vaxta qədər
həmfikir, həmrəy oldu ki, artıq millətlərə öz müqəddəratını təyin etmək, hətta ayrılıb müstəqil suveren dövlət yaratmaq hüququ verilməkdə idi. Bu zaman bolşeviklər öz vədlərindən imtina etdilər, sələflərinin tutduqları yolu davam etdirməyi vacib bildilər. Bundan sonra
Məhəmməd Əminin siyasi yolu başqa istiqamət yönəldi. Amma bu o
demək deyil ki, Rəsulzadə marksist təlimdən üz döndərdi".720
Doğrudan da, Rəsulzadə lideri olduğu "Müsavat"da sosial-demokrat prinsiplərinə ciddi diqqət yetirmiş və bunu, partiyanın nizam718
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namə və məramnaməsində nəzərə almışdı. Bizcə, Rəsulzadənin sosial-demokratizmə inamının xeyli azalmasında bolşeviklərin, yəni rus
"sosial-demokratiya"sının miillətlərin öz müqəddəratını təyin etməsi
haqqını onlara verməməsi də səbəb olmuşdu. Belə ki, bolşeviklərin
lideri Lenin və onun həmfikirləri 1917-ci ildə verdiyi bəyannaməyə,
çar Rusiyasının xalqları öz müqəddəratlarını özləri müəyyənləşdirəcək prinsipinə sonralar əməl etməmişdilər.
Cümhuriyyətin mahiyyətində sosial prinsiplər çox mühüm yer
tutmuş, bu dövrdə xalq Avropadakı sosialistlərin görmək istədiyi ölkədən heç də geri qalmayan sosial ədalət, ictimai bərabərlik, insan
haqları və azadlıqlarına malik olmuşdu. O, yazırdı: “Azərbaycan
Cümhuriyyətində vətəndaşlar arasında siyasi bərabərlik bir qərar olmaqla, bərabər sosial ədalətsizliyin zərərli nəticələri də aydın tərzdə
dəyişdirilirdi. Azərbaycan zehniyyətincə, dünyanın əvvəlindən bəri
insanların yaşayış və iqtisadiyyatında qarşılaşdıqları ədalətsizliyi birbirə ortadan qaldırmaq, inqilabçı bir zərbəylə mülkiyyəti və bununla
bağlı insanlar arasında ortaya çıxan səfaləti ortadan qaldıraraq mümkün deyildi. Bundan anarxiya, daha çox səfalət çıxar və iç qarışıqlıqlarından başqa aydın bir nəticə allına bilməzdi. Onlara görə, bu bir
kərə siyasi ədalət təmin olunduqdan sonra öz-özünə təkamül edəcək
və yavaş-yavaş həll olunacaq bir məsələ idi”. 721
Ancaq Rəsulzadə sosial məsələnin tərəfdarı olsa da, onun birdən-birə reallaşmasını istəmirdi və deyirdi ki, heç xalq da bunu istəmir. Onun fikrincə, azərbaycanlılar sosial məsələni inqilabsız, təkamüllə aradan qaldırmağın tərəfdarıdır: “Azərbaycanlılar düşünürdülər ki, mülkiyyəti tamamilə ortadan qaldırmaq, indiki durum içərisində şəxsi təşəbbüs qüvvəsini zorakı şəkildə aradan qaldırar. Sosial həyat irəliləmədən düşər, insanlar bəsit ibtidaiyə doğru dönərlər: aləmin nizamı pozular. Fəqət, bununla bərabər hər şeyin ifratından zərər
gəldiyi kimi, mülkiyyətin də ifrat tərəflərini yox etmək sosial islahatın əsasını meydana gətirməlidir. Mülkiyyət ancaq ümumi aləmə yayılıb təsirli oluncaya qədər müdafiə olunub – bu olmayanda ümumi
zərər gətirən lüzumsuz bir artıqlıq kimi kəsilib atılmalıdır. Ərazi məsələsində misal kimi desək: hər əkinçi özü əkib-becərdiyi müəyyən
miqdar torpağa sahibliyini qəbul etməklə bərabər, Azərbaycan isla721
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hatçıları geniş torpaqları ölü halında saxlayan torpaq sahiblərinin
mülkiyyət hüququnu rədd edirdi. Millət Məclisində hazır olan qanun
layihəsinə görə, xüsusi ərazi sahiblərindən alınıb dövlət malı olduqdan sonra əkin yeri, vətəndaşların mülkiyyətinə bölünür, dövlətin
sərvət və gəlir qaynağını təşkil edən yeraltı mədənlər isə tamamilə
dövlət xəzinəsinə qalırdı”. 722Ancaq torpaqların vaxtında mülkədarların əlindən alınıb, kəndlilərə verilməməsi Rəsulzadənin, eyni zamanda Cümhuriyyət hökumətinin buraxdığı səhvlərdən biri idi. Çünki
bolşeviklər müsavatçılara qarşı mübarizədə bu amildən yararlanırdılar. Bu baxımdan Rəsulzadənin sosial məsələdə inkişaf üçün zamana
ehtiyac duyması yanlış bir addım idi. Ən azı ona görə ki, bu dövrdə
zaman fəhlə və kəndlilərin tərəfdarlarının lehinə işləyirdi.
Ona görə də, Cümhuriyyət mahiyyətində milli xüsusiyyətlər
dayanan, ancaq sosial bərabərlik prinsiplərini də həyata keçirən bir
ölkə olmasına baxmayaraq, yenə də radikal sosialistlər, ittihadçılar
tərəfindən qəbul olunmadıqlarını ifadə edən Rəsulzadə yazırdı ki,
milli qüvvə olaraq sosial-demokrat ideyalarını tətbiq edərkən sağların, sağları müdafiə edərkən solların təzyiqlərinə məruz qalırdılar.
Rəsulzadənin başçılıq etdiyi "Müsavat" Partiyası nə qədər milliyyətpərvər, türkçü olsa da, ictimai nəzəriyyəsinə görə radikal-demokrat
idi: ““Müsavat” firqəsi məfkurə etibarilə milliyyətpərvərlik doğma,
türkçülük məsləkinə qail bir firqədir... Azərbaycan Cümhuriyyətinin
ələmdarıdır. Bu şüarı ilk dəfə ortaya atmaq və onu yalnız əcnəbilərə
deyil, bir qism azərbaycanlılara qarşı dəxi müdafiə etmək etibarilə
Müsavat birinci Azərbaycan istiqlal firqəsidir. İctimai nəzəriyyəsinə
görə, xalqçılıq, məsləkinə sadiq, radikal-demokrat bir proqrama malikdir”. 723 Ona görə, “türk milli-demokratik” olan bu hökumət sırf
milliyyətçi iqtidar deyil və özündə bütün cərəyanların müsbət tərəflərini ehtiva etməklə müasir özülə əsaslanırdı.
Mühacirət dövründə, 1920-ci illərdən başlayaraq qələmə aldığı
“Rusiyada siyasi vəziyyət”, “Bolşeviklərin Şərq siyasəti” və başqa
əsərlərində Rəsulzadə Sovet Rusiyasında gedən baş verən prosesləri
diqqətlə izləyir, imperiyadakı “demokratiya” və “sosializm”in iç üzünü açıb göstərməkdə davam edirdi. Eyni zamanda K.Marksın sosial722
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demokrat ideyası ilə, sovetlərin “sosial-demokrat”iyası arasındakı
fərqləri ortaya qoyurdu. Rəsulzadə qeyd edirdi ki, sovetlərin qondarma “demokratiya” və “sosializm” təbliğatı artıq qeyri-rus millətləri
arasında özünə yer tapmır. Buna səbəb isə bolşeviklərin sözləri ilə
əməllərinin üst-üstə düşməməsidir. Belə ki, Vilson prinsiplərində xüsusi mövqe tutan “millətlərin öz müqəddəratlarını həlli səlahiyyətdar
olduqları” şüarını bolşeviklər öz məqsədləri üçün sitifadə etmişdir.
O, yazırdı: “Onların nəzərində bu şüar təqib etdikləri məqsəd uğrunda istifadə etdikləri silahlardan biridir. Digər təbirlə, bu məsələ onlar
üçün heç bir zaman bir məqsəd deyil, sadə bir vasitə və alət rolunu
oynamışdır”.724
M.Ə.Rəsulzadə yazır ki, halbuki bolşeviklərin lideri Lenin
1917-ci il oktyabr inqilabına qədər və inqilabın ilk dövrlərində özü
də, hər bir millətin ayrı yaşamaq hüququnun olduğunu irəli sürmüşdü. Ancaq bolşeviklər Leninin bu formulunu “mərama müvafiq olarsa” qeydi ilə qəbul etmişlər: “Yəni demək istəmişlər ki, “bəli bir millət dövlətdən ayrılmaya belə haqlıdır. Yalnız bir şərtlə ki, bu ayrılma
mərama müvafiq olsun”. Mərama müvafiq olan ayrılmanın təqdiri
isə bolşevik firqəsinə aiddir. Sonralar “bu təqdir2in miqyası da təyin
olundu. “Təyini-müqəddərat” haqqı bir millətin ümumi heyətinə deyil, ancaq o millətin “proletariat” sinfinə məxsus olundu”. 725
M.Ə.Rəsulzadə yazır ki, bolşeviklərin milliyyət məsələsində fəaliyyət proqramı kimi qəbul etdiyi bu tezisə görə, guya sovet federalizmi
isə müvvəqətidir, ittifaqı təşkil edən üzvlərin hansı istərsə ittifaqı tərk
etmək haqqına malikdir: “Ancaq bu xəyali bir istiqlal idi. “Sovetlər
ittifaqı” təşkilati-əsasiyyəsi -ölkə ruslar tərəfindən birmənalı şəkildə
idarə olunur. MİK “ittifaq şurası” və “millətlər şurası” rusların əlindədir. O birisi cümhuriyyətlərin heç bir səlahiyyəti yoxdur. Sovet federasiyonunu təşkil edən cümhuriyyətlərin yalnız adı cümhuriyyətdir”.726 Sözdə müstəqilliyin bolşeviklər üçün bəhanə olduğunu göstərən Rəsulzadə yazır ki, “rəsmən “sovet hökuməti” ünvanını daşıyan
bir hökumət adı ilə idarə olunur ki, hüquqən “zəhmətkeşlər” tərəfindən seçilən əsaslara istinad edər. Halbuki, həqiqətdə tamamilə kom724
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munist firqəsinə və bu firqənin başında duran məhdud diktatorlar
zümrəsinə məhkum və tabedir”.727
Bütövlükdə, bolşeviklərin Şərq siyasətini isə Rəsulzadə, belə dəyərləndirir: “Rus “Lafonten”i məşhur Krılovun “istifadə edə bilmədiyimizi hədiyyə edirik”- deyə bir misrası vardır. Bolşeviklərin Şərq məmləkətləri haqqındakı comərdlikləri də bu yöndəndir. Əlləri çatmadıqlarını hədiyyə edirlər… Bu, parlaq manevr idi. Manevrə idi-deyirik, çünki
manevrə olmayıb da Sovet hökumətinin Şərqdəki qonşuları ilə dostluğu
həqiqi və hər cürə istismar iştihasından ari həqiqətpərvaranə bir əsasə
istinad etmiş olsaydı o zaman biz aradakı siyasi razılıq və uyğunluğa
baxmayaraq, Şərq millətləri ilə Sovet arasında sənələrcə davam edən və
hələ də bir cürə zəll edilməyən iqtsadi ixtilaflarla ticarət mübarizələrinə
şahid olmazdıq”.728 Rəsulzadə daha sonra yazırdı: “Yalnız nə edərsiniz
ki, kəndliyə torpaq verib də məhsulunu verməyən kommunizm Şərqdə
istiqlal hərəkatını qüvvətləndirməklə bərabər bu hərəkatın təbii nəticəsi
olan istiqlala dözə bilməz”.729
“Çağdaş Azərbaycan tarixi” (1951) kitabında da Rəsulzadə
milli məsələyə diqqət yetirərək yazırdı ki, rus olmayan sovet respublikalarından milli istiqlal fikrinə meyl edənlərə “milli sapıntıçılar”
adlandırılır. Bu baxımdan 1924-cü ildə AKP-nin baş katibi Əyyub
Xanbudaqovun Azərbaycan sapıntıçılarına başçılıq etməsinə diqqəti
çəkən Rəsulzadəyə görə, onların əsas tələbi Moskvanın Azərbaycanın daxili işlərinə qarışmaması idi. Onun sözlərinə görə, bu hərəkat
Moskvanın zorakı tədbirləri ilə nəticələndi və Xanbudaqovu Azərbaycandan sürgün etdilər. 730
Onun fikrincə, bu əməli müqavimət hadisələri ilə bərabər
Azərbaycanda siyasi konspirasiya, yəni gizli çalışma aktları da güclü
şəkildə davam edir, gizli bəyannamələr, hətta qəzetlər nəşr olunurdu.
Şübhəsiz, bu hallar da Sovet hökumətinin görünməmiş təzyiqinə səbəb olub, yaxalanan millətçilərə işgəncələr verilir və sürgünlərə göndərilirdi. O, yazırdı: “Solovki və buna bənzər sürgün yerləri ilə bütün
sovet zindanlarında iztirab çəkənlər sadəcə müsavatçılar deyil, ümumiyyətlə, bütün milli zümrələrin nümayəndələri idi. Bolşevik leksi727
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konu Azərbaycandakı bütün vətənpərvərləri müsavatçı adlandırır.
Müsavatçılıq vətənpərvərliyin sinonimidir. 1932-ci ildə toplanan
AKP-nin qurultayının qərarına görə Müsavat Partiyası ilə, sadəcə,
daxildə deyil, xaricdə də mübarizə aparılmalıdır”.731
Sovet Rusiyasının Azərbaycanda apardığı siyasəti assimilyasiya və ruslaşdırma kimi dəyərləndirən Rəzulzadə yazırdı ki, siyasi və
iqtisadi müəssisələrdə Rusiyadan gələn yabançı ünsürlər hökm sürürdülər: “Şəhərlər getdikcə milli özünə məxsusluqlarını itirirlər. Sənaye işçilərinin sayı azərbaycanlıların zərərinə olaraq dəyişir. Bir sözlə,
ən demokratik Stalin Konstitusiyası baxımından sözdə müstəqil
Azərbaycan Respublikası metropoliya tərəfindən qeyri-mehdud bir
miqyasda soyulmaqda və istismar edilməkdədir. Mədəniyyətin ruslaşdırılması Azərbaycanın həqiqi bir faciəsidir. Sovetləşdirmənin ilk
dövrlərində bu siyasət mədəniyyəti "formaca milli, məzmunca kommunist" olmasından bəhs edən bolşevik formulu ilə maskalanırdı”. 732
O, yazırdı ki, Sovet İttifaqında milli mədəniyyətlərin getdikcə
ruslaşdırılması bolşevizmin idealıdır. Belə ki, “Sovetizm” ilə "nasionalizm" arasında sərt bir savaşın getdiyini deyən Rəsulzadəyə görə,
ölkədəki mədəni ənənələri himayə etmək istəyən ən kiçik bir hərəkət
belə Sovet rejiminə qarşı edilən bir sui-qəsd hesab edilirdi: “Milliləşdirmək niyyəti xalqın bütün mənəvi dəyərlərini tək bir varlıq halına
gətirmək məqsədi güdür. Halbuki ortodoksal kommunizm dini bir
millətin müxtəlif təbəqə və siniflərini birləşdirən ünsiyyət yaradan
bir vasitə deyil, sadəcə, sinfi mübarizənin silahı sayılır. Bunun üçün
də xalq kütlələrinin ədəbi dili anlaya bilmək səviyyəsinə yüksəlməsi
deyil, ədəbi dilin işçi xalqın anlayacağı bir səviyyəyə enməsi gərəkdir. Və bu qaydanın yalnız türk dillərinə və rus dillərindən başqa bütün dillərə tətbiq olunmacı da diqqətə layiqdir. Lenin və Stalinin dili
isə bu qaydaya tabe deyildir. Burada başqa bir qanun hökm sürür. Bu
qanuna görə yalnız rus xalqının müxtəlif təbəqələri deyil, Sovetlər
Birliyindəki bütün millətlər də "oktyabr inqilabının müqəddəs dili"ni
bilmək səviyyəsinə yüksəldilməlidir... Rusiyada rus vətənsevərliyinin
Aleksandr Nevski, Minin Pocarski kimi qəhrəmanları, Suvorov, Kutuzov, Baqration və digəa rus imperatorluğunun tarixi sərkərdələri
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yüksək bir əda ilə öyülərək, göylərə qaldırılarkən, Azərbaycanda vətən və milli istiqlal uğrunda unudulmaz mübarizəsi ilə tanınmış Dağıstanın böyük imamı Şamil ilə Gəncənin igid müdafiəçisi Cavaddan
bəhs etmirlər. Bunun yerinə isə Azərbaycan tarixinin dərinlikləri aranaraq, oradan Babək kimi şəxsiyyətlər çıxarılıb ideallaşdırılır... Hər
hansı bir şəkil və rəngdə olursa-olsun, Rusiyanı qorumaq vətənpərvərlik nümunəsidir, Rusiyadan qorunmaq isə əks inqilabçıların əməlidir”. 733
M.Ə.Rəsulzadə 1937-ci ildə Moskvada qurulan bir məhkəmə
əsnasında Azərbaycanda baş verənlərə də toxunaraq yazırdı ki, konstitusiyanın tənzimi üçün çağırılan Sovet Azərbaycanının 9-cu qurultayından bir çox məşhur Azərbaycan kommunistləri öncə nümayəndəlikdən çıxarılıblar: “Bu qurultayda keçirilən seçkilər əsnasında söz
söyləyən o zamankı Azərbaycan Sovet Hökumətinin baş naziri Rəhmanov Azərbaycanda Sovet hökumətinə qarşı 3 cür müxalifətin
mövcud olduğunu söyləmişdi: 1. Dindarlığı qüvvətləndirmək məqsədi ilə məscidlər və kilsələr ətrafında birləşən klerikallar, 2. Müsavat
Partiyası ətrafında toplanan millətçilər, 3. Kommunist Partiyasından
ayrılmış milli əyintiçilər.
Azərbaycanın sovetləşdirildiyi ilk gündən başlayaraq müsavatçılıq və panturanizmə qarşı amansız mübarizə aparan Ruhullah
Axundov “Pantürkizmin zəhərli bir nümayəndəsi və Müsavat Partiyasının zavallı bir agenti kimi” günahlandırıldı. Sovet dərsliklərinə
panturanist və panislamist fikirlərini soxuşduran “Türkiyə agentləri”ni ciddi-cəhdlə üzə çıxarmağı özü üçün böyük bir hünər sayan Əliheydər Qarayev Müsavat Partiyası ilə beynəlxalq faşizmin “soysuz
bir uşağı” kimi ifşa edildi...”. 734
Rəsulzadə yazırdı ki, Sovet istila orqanları uzun müddət Azərbaycanın təhsil sistemində “panturanizm”i təmizləməklə məşğul olmuş, ümumtürk dünyası ilə hər cür münasibətlər yaratmaq istəyən təmayülə "panturanizm" deyilmişdir. O, yazırdı: “Tarixdən gələcək
təhlükəni görən Stalin müharibədən əvvəlki illərdə öz rəhbərliyindən
müxalifət təşkil edəcəkləri ehtimal olunan bütün ünsürləri "təmizlədi". Azərbaycanda bütün zərbə ictimai və siyasi həyatın hər sahəsin733
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də milliyyətçilərlə milli sapıntıçılara dəydi... Azərbaycanda "sosializm"in zahirən "türkizm" üzərində qələbəsi təmin olunmuşdu. Rus
bolşevizmi Azərbaycan millətçiliyi üzərində qələbəsini bayram edirdi. Yabançı totalitarizm yerli demokratiyaya qələbə çalmışdı. Lakin
bu məsələnin, sadəcə, zahiri tərəfidir. Həqiqətdə isə mübarizə hələ
bitməmişdir: Onun müqəddaratı müasir şəraitdə dünya miqyasında
cərəyan edən böyük mübarizənin müqəddəratı ilə bağlıdır. Azadlıq
və demokratiyanın son qələbəsi müqəddərsə, (buna qətiyyən şübhəmiz yoxdur) o zaman 1918-ci ilin 28 mayında hüquqi ifadəsini tapan
milli Azərbaycan Respublikasının həyata keçirdiyi azadlıq və istiqlala yenidən qovuşacağı əlbəttə ki, həqiqət və müqəddərdir”. 735
Milli ədəbiyyatla sovet ədəbiyyatını, buna uyğun olaraq milli
əxlaqla “sovet əxlaqı”nı müqayisə edən Rəsulzadə yazırdı: “Sovet istilası ədəbiyyatın maneəsiz irəliləməsi üçün əngəllər törətdi. Milli ruha yabançı olan kommunist hökuməti formaca milli olan ədəbiyyata
əvvəlcə səbrlə yanaşdısa da, məlum olduğu kimi, ona beynəlmiləl
proletar məzmunu verməyə çalışdı. Lakin sovet işğal hökuməti Milli
Azərbaycan ruhunu çürütmək və burada “proletkult” deyilən bir mədəniyyət yaratmaq sahəsində sərf etdiyi əməklərinə müvəffəq ola bilmir, bu iş üçün özünə lazım olan vasitələrə malik deyildi. Ədəbiyyat
əski ustaların əlində idi. Görünüşdə mövcud vəziyyətə uyğun olaraq,
yeni hökumətin bəzən sərtliyini, bəzən də diplomatca yumşaqlığını
dadan bu yazıçılar öz çətin və ağır işləri ilə məşğul idilər”.736
O, milli əxlaqa söykənən Azərbaycan Türk ədəbiyyatının uzun
müddət Sovet-Rus ədəbiyyatına qarşı uğurla mübarizə apardığını yazırdı. Rəsulzadə sübut etməyə çalışırdı ki, milli əxlaq bolşevizm əxlaqından qat-qat yüksəkdə dayanır və bu zirvəni fəth etmək qətiyyən
mümkün deyil. Ona görə, təkcə Hüseyn Cavidin Azərbaycanın “sovetləşdirilmə”sindən sonra yazdığı bir çox milli əsərlər, o cümlədən
"Topal Teymur" ilə mənzum "Peyğəmbər" “sovetizmə” ciddi zərbə
olmuşdur: “Şairin bu iki əsəri oxucularda olduqca dərin təsir buraxır.
Oynanmasına icazə verilən "Topal Teymur" tamaşaçıları həyəcana
gətirir. Dövlət teatrında bu pyes bir neçə dəfə oynanır. Əhali türklüyün ümumi qəhrəman tipi Teymurləngdən fövqəladə dərəcədə mə735
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mun qalır. Məsələni sonradan başa düşən bolşeviklər pyesin göstərilməsini qadağan edirlər. “Sovet çörəyini yediyi halda tarixi panturanist tiplərini realizə etməyə cəsarət edən” şairə qarşı sovet tənqidçiləri atəş püskürürdülər... Şairin ikinci əsəri nisbətən daha yaxşı qarşılanır. Lakin "Peyğəmbər" mənzuməsində də bolşevik məzhəbli marksizm əqidəçiliyi burada da az "küfr" tapmamışdır”. 737
M.Ə.Rəsulzadə bütün hallarda bolşeviklərin güclü təsiri altında olmasına baxmayaraq, milli ədəbiyyatımıza yüksək qiymət verir.
Onun fikrincə, bolşeviklərin ədəbiyyatımız üzərində əsasən qələbə
çala bilməməsinə səbəb milli ruhun əzilməzliyi olub.
Bütün bunlarla yanaşı, Rəsulzadə yavaş-yavaş Azərbaycan
xalqının dünyagörüşündə “sovetləşmə” meyillərinin də olduğunu yazırdı. Ona görə, son illərdə Azərbaycandakı yeni nəsildə dinə qarşı
laqeydlik yaranmış, dini mərasim və ibadətlərdən xeyli dərəcədə
uzaq düşmüşlər: “Nə Ramazan, nə də Qurban bayramı sovet gənclərinə məlum deyildi. Azərbaycanda əskidən çox böyük əhəmiyyətə
malik olan bahar, xalq bayramı Novruz da dəbdən düşmüşdür. Azərbaycan bütün Sovetlər Birliyi ilə bərabər yalnız oktyabr inqilabının
siyasi bayramlarını və bir də Azərbaycanın sovetləşdirildiyi günü
qeyd edir. Yeni nəsil heç bir dua və namaz bilməz”. 738
Milli əxlaqa qarşı olan bu zorakılıqla razılaşmayan Rəsulzadə
daha yaşlı nəslin bu xüsusda müəyyən bir faciə yaşadığını və əzab
çəkdiyini bildirirdi. Onun fikrincə, yaşlı nəsildən fərqli olaraq yetişməkdə olan gənc nəsil bunu çox hiss etmirdi: “Mümkündür ki, sovet
rejimi aradan götürüləndən sonra dindarlıq sözün fəlsəfi, mücərrəd
mənasında mənəvi həyatın bir təzahürü kimi cəmiyyətin müəyyən sahələrində əksini tapır. Lakin burada dini, ictimai həyatı tənzim edən
siyasi və idari bir müəssisə ola biləcəyini təsəvvür etmək mümkün
deyil. Gələcəkdə din yalnız yurddaşın şəxsi həyatına xas olaraq qalacaqdır. Bu, Mirzə Fətəli Axundzadədən başlayaraq Sabirin həcvlərinə qədər dinin təhqir edilməsi ənənlərinə yiyələnən çağdaş Azərbaycan ədəbiyyatının bir nəticəsidir. Dinin təqibindən çox az mütəəssir
olan indiki Azərbaycan nəsli milli mədəniyyət məsələlərinə böyük
bir həssaslıqla yanaşır. Mədəniyyət adamları yəni ədəbiyyatçılar, sə737
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nətkarlar, müəlliflər, humanitar sahələrə mənsub olanlar- tarixçilər
və başqaları milli mədəniyyətlərinə atəşin bir eşqlə bağlıdırlar. Onlar
bu mədəniyyətin ümumtürk dəyərləri və bağlarına çox böyük əhəmiyyət verirlər. Onlar milli mədəniyyəti məzmunca da, formaca da
yüksək tuturlar...”. 739
İkinci Dünya müharibəsi başlamamışdan öncə Rəsulzadə yazırdı ki, hitlerçilik hər şeydən əvvəl kommunizm demokratiyasına
qarşı çıxış etmək üçün yaranmış bir ideyadır. Hitlerçilik faşizm kimi
öz müxaliflərindən diktatorluq fikrini götürmüş, lakin aradakı beynəlmiləlçiliyi qatı millətçiliklə əvəz etmişdir. Rəsulzadə yazırdı:
“Milli istiqlal qayəsini və milli mənlik fikrini şiddətlə mənimsəyən
faşizmlə istiqlal və milli mənlik adına vuruşan millətlər üçün, sözün
beynəlmiləl mənası ilə, zəmin və zamana görə bir anlaşma imkanı
qeyri varid deyildir; fəqət milli istiqlal davası ilə hürriyyət və demokrasi sistemi arasında yaxın artıq mərbutiyyət duyan Rusiya əleyhdarı
milli istiqlal hərəkətləri üçün, sosialist ideologiyasını daşısalar belə,
Moskva diktatorluğu ilə birləşənlərə qarşı hüsnü təvəccühlə baxmaq
imkanı heç bir vəchlə varid olamaz”.740 Əslində isə Rəsulzadənin rus
imperiyası əvəzinə alman imperiyası ilə müstəmləkəçilik anlamında
razılaşması mümkün deyildi. O, yazırdı: “Hitlerizm, hər şeydən əvvəl kommunizm demaqogiyasına qarşı çıxmaq üzərə doğmuş bir ideyadır. O, faşizm kimi öz müxaliflərindən diktatorluq fikrini almış, fəqət ondakı internasyonalizmi nasyonalizmə dəyişdirmişdir”.741
Bizcə, hitlerizm haqqında dərin bilgisi olan Rəsulzadənin 2-ci
Dünya müharibəsi dövründə Almaniyanın “Şərq nazirliyi” bölməsi
tərəfindən Berlinə dəvət olunması təsadüfi olmamışdır. “Şərq nazirliyi”nin Qafqaz şöbəsinə başçılıq edən Fon Mend keçmiş Qafqaz liderləri ilə Sovet Rusiyasına qarşı mübarizədə işbirliyi qurmaqda maraqlı idi. Bu məsələ ilə bağlı N.Yaqublu yazır: “Məmməd Əmin Rəsulzadə o zaman legionların təşkilindən sonra Berlindəki Milli Azərbaycan Komitəsində çalışırdı. Bu komitənin başlıca vəzifəsi milli
Azərbaycan davasını alman hökumətinə qəbul etdirmək idi. Çünki
Hitlerin Azərbaycan haqqındakı planını M.Ə.Rəsulzadə qəbul etmirdi. Hitlerin planı belə idi ki, müharibədən sonra Bakı birbaşa Berlinə
739
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tabe olunacaq, Azərbaycan xanlıqlar dövründə olduğu kimi əyalətlərə bölünəcək, başda isə almanlar oturacaq. M.Ə.Rəsulzadə Hitlerin
bu fikri ilə razılaşmır, ona görə də ciddi mübarizə aparıb Azərbaycana müstəqil bir dövlət hüquqa qazandırmaq istəyirdi”.742
Rəsulzadə Almaniya hökumət nümayəndələri ilə aparılan danışıqlarda Azərbaycan tərəfinin mövqeyini 12 maddədən ibarət xüsusi memorondumda ifadə etmişdi. Burada azərbaycanlıların alman
hərbi düşərgələrindən azad edilməsi, onların mülki işlərdə işlədilməsi, Milli Azərbaycan ordusunun yaradılması, ordu komandirlərinin
azərbaycanlılardan təyin edilməsi, alman qoşunlarının Azərbaycanı
tutduğu zaman milli ordunun oraya daxil olmasına təminat verilməsi
və bu kimi şərtlər irəli sürülmüşdü. Rəsulzadənin bu cür antifaşist çıxışları, onun 1943-cü ilin payızında Almaniyanı tərk etməyə məcbur
etdi.
Ona görə də, Sovetlər Birliyi işğalının, hitlerçi Almaniya işğalı
ilə əvəz edilməsinə razılaşmayan Rəsulzadəni Berlinlə danışıqlar
aparmasına görə ittiham etməyin heç bir əsası yoxdur. Əgər o, Hitlerin Azərbaycanla bağlı fikirlərini qəbul etsəydi, o zaman ona münasibət də fərqli olardı. Ancaq Rəsulzadədən istədiklərini ala bilməyən
hitlerçilərin onun ölkədən çıxardılması ilə bağlı qərarı hər şeyi ortaya
qoyur. Bu məsələ ilə bağlı Rəsulzadənin silahdaşı M.B.Məhəmmədzadənin yazdıqları da çox önəmlidir: “İkinci Dünya müharibəsi əsnasında Hitlerin “həyat sahəsi” nəzəriyyəsinə dayanan istila və hakim
olma siyasətinə və totalitar rejiminə qarşı Rəsulzadənin tutduğu mövqe, istiqlal məfkurəsinə və demokratiya əsaslarına sadiq məfkurəçi
bir liderin tuta biləcəyi yeganə bir yol idi. Berlinə dəvət olunan və o
zamankı alman hökuməti ilə aylarla müzakirə aparan Rəsulzadə istiqlal xaricində heç bir anlaşmaya tərəfdar olmamışdı”. 743
Rəsulzadə üçün önəmli olan Almaniyanın Azərbaycanı bolşeviklərdən azad etməsi deyildi. Rəsulzadəyə görə, azərbaycanlılar almanlarla birgə bir şərtlə, bolşeviklərə qarşı döyüşə bilərdi ki, müharibədən sonra Azərbaycan müstəqil olacaq və Almaniya ilə bərabər
hüququlu dövlət olaraq əməkdaşlıq edəcəkdir. Hitler isə bu təklifi qə742
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bul etməmiş və nəticədə anlaşma əldə olunmamışdır. Deməli, Rəsulzadə Azərbaycanın milli istiqlal davasını hər şeydən üstün tutmuş,
heç vaxt bir köləliyin başqa bir köləliklə əvəz olunmasına razı olmamışdır.
Üstəlik Rəsulzadə kommunizmə, hitlerizmə və faşizmə qarşı
milli həmrəylik (solidarizm) ideyasını irəli sürmüşdü. O, mümkün
qədər çalışrdı ki, dini və milli dəyərləri, sosial-demokrat və liberal
dəyərlərlə uzlaşdırsın. Rəsulzadə 1937-ci ildə “Müsavat” bülletenində nəşr olunan “Milli mücadilədə sosial şüarlar” məqaləsində yazırdı: “Bir kərə “millət”in özü ictimai, yəni sosial bir anlamdır. Milli
dava dəxi, əhatəli və ötkün bir baxışla, sosial bir davadır. Bir millət
nə zaman müstəqil olur və bu istiqlalı nə üçün istəyir? Bu suallara
cavab aradığımız zaman milli istiqlal davası ilə sosial məsələlər arasında ayrılıq deyil, dərin bir bağlılıq olduğunu görürük. Bir millətin
dışarıya qarşı həqiqi istiqlalı, içəridəki milli hakimiyyətinin həqiqiliyi ilə mütənasibdir. Dövlətlər arasındakı “milli istiqlal” anlamının bir
dövlət içindəki qarşılığı, “milli hakimiyyət” sözündəki mənadır”.744
Onun fikrincə, hürriyyət, milliyyət və istiqlal kimi mücərrəd
siyasi şüarlar, münəvvər kütləyə xitab edən və onları inqilablaşdıran
anlamlardır. Çünki geniş xalq təbəqələrini ayaqlandırmaq üçün, sadə
şüarlar kafi deyildir. Onlar hərəkətə keçmək üçün, daha maddi və daha aydın şüarlar istər. Rəsulzadə yazır: “Sosial şüarların xalq kütlələrini ayaqlandırmaqda siyasi şüarlardan daha mühüm rol oynadığı
hərb sonu hadisələrində bilxassə görülmüşdür. Kütlənin sadə sosial
şüarlar və ancaq maddi mənfəətlər sövqi ilə hərəkətə gətirilərək inqilablaşdırıla biləcəyini xeylicə hesaba alan inqilabçı marksizm taktikasına əsas olaraq, sinif mücadiləsini və internasyonal sosializm almışdır. Eyni məktəbin məhsulu və məmləkətimizin bugünkü müstəvisi bulunan bolşevizm dəxi-məlum olduğu üzrə-eyni məktəbin şagirdi və eyni taktikanın sahibidir. Onunca əsas, siniflər və onlar arasındakı mücadilədir. Bu isə milli deyil, beynəlmiləl bir işdir”.745
M.Ə.Rəsulzadəyə görə, bolşeviklərdən fərqli olaraq İtaliyada
Mussolin, Almaniyada isə Hitler sosial şüarlardan milli mənfəətlər
üçün istifadə etmişdir. Bolşeviklər sosial şüarlarını beynəlmiləl pro744
745
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letar sinfi uğrunda mübarizə adı ilə təqdim etdikləri halda, Mussolin
və Hitler isə, bütün bunları milli şüarlar kimi qələmə verirlər.
M.Ə.Rəsulzadənin fikrincə, bolşevizm olmasaydı İtaliya və Almaniyada faşizm bu dərəcədə uğur qazanmazdı. Yəni rus bolşevizmi təhlükəsi
İtaliya və Almaniyada millətçiliyn radikal şəkildə ortaya çıxmasına səbəb olmuşdur. Rəsulzadə rus bolşevizminin tərs üzü olaraq özünü göstərən millətçiliyin mürtəce forması olan faşizmi də qəbul etmirdi. 746
“Milli dava və sosial məsələ”dən çıxış yolu kimi milli təsanüdü
qəbul edən Rəsulzadə yazırdı ki, Cümhuriyyət dövründə bu məsələlər
arasında tam uzlaşmanın olmaması səbəbsiz deyildir. Belə ki, sosial
məsələlərdən o zaman lazımi şəkildə istifadə olunmamasının bir sıra
səbəbləri olub. O, yazırdı: “O zaman bir tərəfdən liberalizm, digər tərəfdən də internasyonal sosializm cərəyanlarının zamana hakim təsirlərinə rəğmən, milliyyətçi qalmağı bacaran “Müsavat” üçün indiki ümumi ruhdan mülhəm olaraq, daha milli bir syiasət də daha təsanüdçü sosial bir sistem təsbit etmək qeyri mümkün idi!”. 747
1930-cu illərdə “Müsavat”ın proqramına sosial məsələlərdə bir
sıra dəyişikliklərin edildiyini önə çəkən Rəsulzadə yazırdı ki, yalnız
milli təsanüdçülük demokratik dövlətin əsas ideologiyası ola bilər.
Bu zaman nə liberalizmə, nə də bolşevizmə ehtiyac qalacaq. Bu, sosial məsələlərlə milli məsələnin uzlaşdığı ən mühüm nöqtə idi. Rəsulzadənin ortaya atdığı bu ideya fəlsəfi-siyasi baxımdan yeni idi.
Burada əsas məsələ milli çərçivə daxilində sosial məsələləri həll etmək cəhdidir. Şübhəsiz ki, bu zaman kommunizmin doğurduğu bolşevizm və s. kimi bəlaları özündən uzaq tutmaqla yanaşı, milli təsanüdçülük kapitalizmin də mənfi tərəflərini rədd edirdi: “Milli istiqlal
mücadiləsinin müvəffəqiyyəti və onun bir kütlə hərəkəti olaraq, şumulluluğu üçün milliyyətçilərə sosial məsələlərlə məşğul olmaq zərurət və bu məsələləri milli davanın faydası namına həll etmək isə
borcdur! Sadə istiqlal şüarı məmləkətin geniş xalq kütlələrini toplayaraq mücadiləyə çəkmək üçün kafi deyildir. Uğrunda mücadilə edilən “istiqlalın” daşıdığı sosial mənanı da açmalıdır ki, milli hərəkət
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düşmənlərinə kütləyi şaşırtmaq üçün demaqogiyasına imkan qalmasın!”.748
M.Ə.Rəsulzadə hesab edirdi ki, sosial məsələni milli məsələnin
bir hissəsinə çevirməklə bolşevikləri sıradan çıxarmaq mümkün olar.
Bu baxımdan onun əsas məqsədi o idi ki, sosial məsələnin millətçiliyə zidd olmadığını ortaya qoysun: “Doğrudur – milliyyət şüarı toplar. Fəqət, sosial şüarların da toplayıcıları yox deyildir. Ayırıcı sosial
şüarlar sinif mücadiləsini tərvic edən kosmopolit, internasyonal
marksist sistemindən doğan şüarlardır. Yoxsa, sinifləri vuruşdurmağa
deyil, barışdırmağa baxan təsanüdçü (solidarist) sosial sistemindən
gələn şüarlar ayırmaz, toplar və bu surətlə də milli istiqlal anlamı ilə
təzad deyil, tam bir ahəng təşkil edərlər!… Düşmənimiz bolşevizm
üçün milliyyət, keçici bir taktika məsələsi isə, bizim üçün sosial islahat heç də öylə deyildir. Bu, öz başına təsanüdlü və məsud bir varlıq
təsəvvür etdiyimiz ahəngdar milli cəmiyyətin həm davamı, həm də
istiqlalının təmini üçün zəruri və daimi bir qayədir!…”. 749
M.Ə.Rəsulzadənin milli təsanüd sistemi ideyası, milli məsələ
ilə sosial məsələnin kəsişdiyi bir nöqtə idi. O, bu ideyanı irəli sürməklə sübut etmək istəyirdi ki, sosial məsələləri milli məsələlərə qarşı qoymağın heç bir mənası yoxdur. Rəsulzadə sosial məsələlərin
milli məsələlərə zidd olmadığını, əksinə, onunla bağlı olduğuna inanırdı. Beləliklə, milli ideoloq əsas fikirlərini milli məsələ ilə sosial
məsələnin təsanüdünə, yəni onların həmrəyliyinə yönəltmişdir.
Bizcə, Rəsulzadə 2-ci Dünya müharibəsi illərində qələmə aldığı “Azərbaycan şairi Nizami” adlı sanballı monoqrafiyasında milli
təsanüd ideyasını inkişaf etdirmişdir. Belə ki, Türk mütəfəkkiri Nizami Gəncəlini təkrarolunmaz bir şəkildə tədqiq etməklə yanaşı, Rəsulzadə millilik və dünyəvilik, millilik və dinilik məsələlərinə də aydınlıq gətirməyə çalışmışdır. Başqa sözlə, o, bir tərəfdən Nizaminin türk
mənsubiyyətinə, türk dini-fəlsəfi düşüncəsinə, türk ruhuna, türk fəlsəfəsinə bağlılığını elmi-fəlsəfi şəkildə ortaya qoymuş, digər tərəfdən
dövrünün ictimai-fəlsəfi problemləri kontekstində milli ideya ilə,
dünyəvi ideyaları uzlaşdırmağa çalışmışdır.
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Rəsulzadə yazır ki, Firdovsi İran millətçiliyinin ideoloqu, fars
oğlu fars olduğu kimi,750 N.Gəncəli də türk oğlu türk kimi Azərbaycan türk şairidir.751 Rəsulzadəyə görə, Nizaminin iranlılıqdan, farspərəstlikdən uzaq olmasına nümunə “Xosrov və Şirin” poemasında Sasani hökmdarı Pərvizin Məhəmməd peyğəmbərin məktubunu cırmasını “quduzluq” adlandırması, “atəşpərəst hökmdarın yalnız maddi
fəlakət və süqutunu şərh etməklə kifayətlənməyib, eyni zamanda İran
imperiyasının mənəvi tənəzzülünün tarixçəsini də əsərinə daxil etməsi”dir.752 Onun fikrincə, Nizaminin bir o qədər də ehtiyac olmadan
peyğəmbərin Xosrovun yuxusuna girməsi, əlindəki qırmancla onu
vurması, vəziri Büzürgümidin ona ərəb peyğəmbəri haqqındakı söhbəti, Məhəmmədin doğulduğu gün Kəsra tacının çökməsi və atəşkədələrin (atəşgahların) sönməsi kimi əhvalatları “Xosrov və Şirin”
poemasına əlavə etməsi, türk ziyalısının farslıq təəssübündən, fars
düşüncəsindən uzaq olmasıyla bağlı olmuşdu. M.Ə.Rəsulzadə yazır
ki, Nizaminin farspərəstlikdən uzaq olmasını göstərən kəskin dəlillərdən biri də atəşpərəstliyə düşmən olması idi: “Məcusilik, zərdüştilik və atəşpərəstlik Nizamidə daim zərərli və alçaq sayılır. Təkcə
peyğəmbər və müsəlmanlar deyil, İskəndər belə atəşpərəstliyin düşmənidir. Kəyanilərin bütün idarələri içərisindən İskəndər yalnız atəşgədələri dağıdır. Hər hansı bir vilayətin düşmənləri İskəndəri bu vilayətə qarşı qaldırmaq üçün orada atəşpərəstliyin hələ yaşamaqda olmasından söz açırlar. Nizami İskəndəri şövqlə tərifləyərkən “dünyanı
məcusilikdən təmizlədiyini” xüsusi bir razılıqla qeyd edir”.753
Onun fikrincə, farslığın ən böyük və ən parlaq ənənəsi zərdüştilik və atəşpərəstlik olduğu halda, fars şeirinin Firdovsidən sonra
ikinci dirəyi olan Nizaminin həmin təlimə bu qədər düşmənçiliyi,
mənfi münasibət bəsləməsi onda farslıq duyğusunun olmaması idi.
Doğrudur, M.Ə.Rəsulzadə də hesab edir ki, Tərbiyətin “Danişmendani-Azərbaycan” kitabında məşhur fars peyğəmbəri Zərdüştü Azərbaycan alimləri sırasına qatması təsadüfi deyil.754 Rəsulzadəyə görə
də, Zərdüşt həqiqətən də Azərbaycanda doğulmsuşdur: “Əbu Reyhan
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Biruninin 1000 il əvvəl yazdığı ərəbcə əsərində Zərdüştün Azərbaycanda (Muğanda) doğulub böyüdüyü göstərilir”.755 Bununla belə, Rəsulzadə yazır ki, farslığın ən böyük və ən parlaq ənənəsi zərdüştilik
və atəşpərəstlikdir.756 Buradan belə çıxır ki, Rəsulzadə də Tərbiyət
kimi Zərdüştün Azərbaycanda doğulmasına inanaraq onu azərbaycanlı kimi qəbul etmiş, ancaq bununla yanaşı onun yaratdığı dini
farslarla bağlamışdır: “Farsçılığın ənənəsi zərdüştlük, Nizamidə görməmiş xoşgörənlik. Təktanrıçılıq ruhunda müsəlmandır, Zərdüştlüyün ikiçiliyinə düşmandır”.757
Rəsulzadəyə görə, Nizami bütün duyğu və şüuru ilə müsəlmandır, tək Allaha inanır: “Təkallahlıq mövqeyindən də o hər cür
ikilik və çoxluğu rədd edən bir “vəhdaniyyətçidir”. Zərdüştiliyin
xeyrin ayrı, şərin də ayrı mövcud olub öz aralarında vuruşan ikiallahlılıq sisteminə onun nə sufiliklə yetişdiyi Allah məfhumu, nə də daşıdığı xalis müsəlman əqidəsi uyğun gəlir”.758 Rəsulzadə yazır ki, hətta
Nizami üçün “qədim farslığın islama qarşı müxalifətinin bir ifadəsi”
olan ismaililik “iranlı” məzhəb kimi onun dilində bir söyüşdür. “Dediyim kimi deyilsə, ismaili olum”. 759 Deməli, N.Gəncəli qədim türklərin tanrıçılıq dini-fəlsəfi təlimində olduğu kimi təkallahlılıq dünyagörüşünə sahib olmuş və bütün hallarda dualist, politeist sistemləri
inkar etmişdi. Bu da, bir daha göstərir ki, N.Gəncəli XII əsrdə dualist
fars düşüncəsinin, atəşpərəst fars ehkamçılığının, yaxud da islama
qarşı yönəlmiş “Firdovsi kini”nin yox, qədim dövrdən etibarən türk
düşüncəsinə hakim olan monoteizmin, türk dini etiqadlarının daşıycısı olmuşdur.
Rəsulzadə yazır ki, Nizami “türk” dedikdə – gözəl, mərd, qəhrəman, döyüşçü, sərkərdə, həmçinin bilici, ər, rəhbər və başçı nəzərdə tutur; “türklük” dedikdə – vəfanı, düzgünlüyü və istədiyinə qovuşmağı nəzərdə tutur. 760 Nizamidə türklük – qüvvət və qəhrəmanlıq
simvoludur, deyən Rəsulzadə yazır: “Hər halda türk məfhumuna,
hisslərində, duyumlarında, fikir və düşüncələrində bu qədər yüksək
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yer verən bir Azərbaycan övladına, gözəl ilə ucaya – “türk”, gözəllik
və ucalığa – “türklük”, gözəllik və ucalıq diyarına – “Türküstan” deyən bir şairə, yalnız farsca yazdığı üçün türk deməmək mümkündürmü? Əsla!!! Əsərlərini ərəbcə yazdıqları halda, türklük haqqındakı
duyğuları ilə türk mədəniyyəti və vətənpərvərliyi tarixində müstəsna
yer tutan Kaşğarlı Mahmudlar, Ğurlu Fəxrəddin Mübarəkşahlar, Zəməxşərli Mahmudlar nə qədər türkdürlərsə, Nizami də onlar qədər
türkdür”. 761
Bu əsərində dövlət anlayışını şərh edərkən M.Ə.Rəsulzadə böyük mütəfəkkir N.Gəncəvinin müvafiq baxışlarına müraciət etmişdir.
O yazır: “Nizamiyə görə, dövlət başçısı “sürüyə cavabdeh bir çobandır”. Hətta bundan da məsuliyyətli bir mövqedədir. Başdakı beyin
bədənin bütün üzvlərini idarə etməkdə hansı mövqedədirsə, dövlət
başçısı da onun kimidir. “Əl ayağın fəaliyyətindən razı deyilsə, cavabdeh başdır”. Fərd dövlətə münasibətdə müəyyən vəzifələri icra
etməyə borcludur. Amma fərd hər hansı dövlətdə yalnız vəzifə daşımağa borclu deyil, həm də bir sıra hüquqlara malikdir”.762 M.Ə.Rəsulzadə dövlətdə fərdin rolunu xüsusilə dəyərləndirməklə yanaşı,
onun vəzifələrini də göstərir. Dövlət başçısı dövləti idarə edən bir
şəxs kimi fərdə nisbətən daha məsuliyyətli olmalıdır. Ancaq bu o demək deyil ki, fərd məsuliyyəti dövlət başçısının, və yaxud vəzifə sahiblərinin üstünə ataraq tamamilə geri çəkilməlidir. Ona görə də, Rəsulzadə Nizami kimi, dövlətin idarə olunmasında məsləhətləşmələri
önəmli sayır: “Nizamiyə görə, iqtidar ilə təmkin bir-birini tamamlayan şeylərdir: “Güclü ol, amma təmkinini əldən vermə”. Dövlətin
idarə olunmasında şair məsləhətləşmə tərəfdarıdır”. 763 Ona görə,
dövlət başçılarından başqa ölkə üçün dost və düşmən təsəvvür etmək
olmaz. Millət əgər öz vəzifəsini yerinə yetirsə, düşmənlər də dost
olacaqlar. Əgər öz vəzifəsini yerinə yetirə bilməzsə, dostlar da düşmən olarlar.
Nizaminin baxışlarına uyğun dövlət idarəsini reallaşdıran
hökmdar İskəndərdir və Rəsulzadənin də Nizaminin İskəndərinə,
onun işlərinə xüsusi yer verməsi təsadüfi deyil. O, Nizaminin “İskən761
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dərnamə”də yaratdığı ideal cəmiyyəti özü də görür: “İskəndərin şəxsində Nizami biliyə, hikmətə və sənətə bağlı olan ziyalı bir hökmdar
görür. Filosoflar, alimlər və ədiblər tərəfindən əhatə olunmuş bu
hökmdarın özü də xarakter (səciyyə), cəsarət və qəhrəmanlığı ilə bərabər, alim, filosof və tədbirli bir insan kimi tanınır. Ona müavinlik
edən vəzir Yunanıstanın ən məşhur filosofu Ərəstundur (Aristotel).
Sarayında Yunanıstanın bütün tanınmış filosof və alimlərindən təşkil
olunmuş Dövlət Şurası tipli yüksək bir məclis vardır”. 764
M.Ə.Rəsulzadəyə görə, ideal cəmiyyətdə zor heç nəyi həll etməməlidir. Demokratik cəmiyyət Rəsulzadənin dövlət siyasətinin
tərkib hissəsi idi. Bu onun düşüncələrinə hakim kəsilib və sosial-fəlsəfi dünyagörüşünə mühüm təsir edib. O, Nizaminin də axtarıb tapdığı bu ideal dövlət fəlsəfəsini fikirlərində inkişaf etdirir: “Hər böyük
və həqiqi sənətkar kimi Nizami də millilik və vətənsevərlik xüsusiyyəti daşımaqla bərabər, yaratdığı obrazlarla təlqin etdiyi fikir meydanında milli çərçivədən kənara çıxımış, bütün bəşəriyyətə şamil olan
duyğularla həyacanlanmış, millətlər və ölkələrin fövqündə olduğu kimi, dövrlər və əsrləri yarıb keçən yüksək və dünyaya şamil bir qayğıya cavab verə biləcək “söz”ü tapmağa çalışmışdır. Bizim qənaətimiz
ilə bu “söz” İskəndərin möcüzəsində tapılmışdır. Bu möcüzə bugünkü bəşəriyyətlə birlikdə bizim də gerçəkləşməsini görmək istədiyimiz idealdır. Millətlərə yalnız mənəvi avtoritetlə nüfuz etmək, ruhlarını anlayaraq varlıqlarına qarşı ehtiram etmək”. 765
M.Ə.Rəsulzadə Nizaminin yaratdığı həmin ideal cəmiyyətin
Sovet dövründə kommunizm quruluşuna oxşadılmasına etiraz edirdi.
M.Ə.Rəsulzadə, Nizaminin ideal cəmiyyəti ilə bolşeviklərin kommunizm ideologiyası arasında heç bir oxşarlığın olmadığını ortaya qoyurdu: “Nizaminin “Cənnət şəhər”i dindardır, sovet cənnəti isə dinsizdir. Birincisi Allahı tanıyır, o birisi isə rədd edir. Birincidə yalan
söylənməz, ikincidə isə yalan ən böyük təbliğat silahıdır. Birincidə
sevgi əsas ikən, ikincidə sinif qovğası əsasdır. Birincidə heyvanlar
belə təhlükəsiz yaşadığı halda, ikincidə insanlar daim ölüm qorxusu
altındadır. Birincidə qan tökmək haram ikən, ikincidə qanlılıq əsasdır. Birinci oğurluq nədir bilmir, ikincidə isə oğurluq ən qanlı polis
764
765

Yenə orada, s.216
Yenə orada, s.29-30

299

Faiq Ələkbərli

rejimidir. Birinci casusluq bilməz, ikincidə hamı casusdur. Birinci silahsız və dindar, ikinci, təpədən-dırnağa qədər silahlıdır. Birinci, fitnə nədir bilməz, ikinci, bütün dünyanı bürüyəcək bir fitnə yuvasıdır.
Sözün qısası: dini əxlaqa və ictimai anlayışa əsaslanan “Nizami sosializmi” ilə dini rədd edən və siniflər qovğasını əsas tutan qanlı “rus
sosializmin” bir-birinə bənzər heç bir tərəfi yoxdur!.. Fəqət, bizim
fikrimizcə, sevgi ilə nifrət, rəhmət ilə lənət nə qədər bir araya sığa bilərsə, Nizami ilə bolşeviklər də o qədər birgə ola bilərlər!”.766 Bolşeviklərin öz aləmlərində Nizaminin ideal cəmiyyətinə bənzətdiyi
kommunizmin əsassız olduğunu yazan milli ideoloqa görə, onun ideal cəmiyyəti yalnız Azərbaycan Cümhuriyyəti ilə bərabər tutula bilər.
Beləliklə, gənclik dövründən yaşıdlarından fərqlənən və xalqını maariflənməyə səsləyən Rəsulzadənin hansısa siyasi təşkilatlarda
fəaliyyət göstərməsindən asılı olmayaraq, əsas məqsədi Quzey Azərbaycanı azad və milli-demokratik bir ölkə kimi görmək olub. Xüsusilə də, türkçülük, islamçılıq və müasirliyə əsaslanan azərbaycançılığın yaranmasında Rəsulzadə mühüm rol oynamışdır.
Çağdaş dövrdə Azərbaycan Türk dövlətçiliyinin bərpa olunmasında və milli istiqlal ideyasının qorunub saxlanılmasında müstəsna əməyi olan Rəsulzadə son dövr Azərbaycan Türk tarixinin yetişdirdiyi dəyərli milli mütəfəkkirlərdən biri olmuşdur. M.B.Məhəmmədzadə yazır: “Azərbaycan xalqının taleyinin bir parçası olan Rəsulzadənin mənalı həyatına, dolğun yaradıcılığına bu gün ani bir nəzər salmaqla biz Vətənə, müstəqil Azərbaycana sədaqət timsallı böyük bir şəxsiyyətin canlı obrazı ilə görüşürük. Sözsüz ki, bu sədaqət,
bu sevgisi ilə o, Azərbaycan xalqının məhəbbətini qazanmış və qəlblərdə əbədi məskən salmışdır. Rəsulzadə prinsipə sədaqətin, məfkurəyə bağlılığın, səbr və fədakarlığın, əzm və qüdrətin timsalı idi. 20
yaşında “İnsanlara hürriyyət, millətlərə istiqlal!” arzusu ilə siyasi həyata atılmış Rəsulzadə “İnsanlara hürriyyət, millətlərə istiqlal!” fikri
ilə də 72 yaşında həyatla vidalaşdı. Lakin ömrünün sonuna qədər bu
inam onu tərk etmədi”. 767
Öncə islamı sosial-demokratizmlə uzlaşdırmağa çalışan, sonralar bunu milli ideya çərçivəsində inkişaf etdirən Rəsulzadə, bütün
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hallarda din siyasətdən kənarda hesab etmişdir. İslama münasibətdə
həmişə dəyişməz və sabit mövqe nümayiş etdirən Rəsulzadənin dində intibahın tərəfdarı kimi çıxış etməsi də təbiidir. Çünki dində durğunluq olanda, cəhalətin təsiri altında qalanda, millətin xeyrinə deyil,
zərərinə işləyir. Bu gün Azərbaycan Respublikasının mühüm atibutlarından biri bayrağımızda müzsir ruhlu islamçılıq öz əksini tapması
da Məhəmməd Əmin ideyalarının praktiki nəticəsidir.
Bizcə, Hüseynzadə, Ağaoğlu və Topçubaşovun müasirləşməkqərbləşmək-avropalaşmaqla bağlı bir-birinə yaxın və ziddiyyətli mülahizələrini də Rəsulzadə bir ideoloq kimi ümumiləşdirə bilmişdir. Belə ki,
Türkləşmək, islamlaşmaq və müasirləşmək kimi “üçlü” düstura
Azərbaycan türkçülüyünə əlavə edən Rəsulzadə, bununla da bir tərəfdən azərbaycançılığın əsasını qoymuş, digər tərəfdən milli demokratiyanın təşəkkülündə əvəsiz rol oynamışdır.
O, yeni dövrdə Quzey Azərbaycan Türk aydınları arasında ilk
dəfə, ümmətçilikdən millətçiliyə üz tutaraq milli ideyanın təməl prinsiplərini işləyib hazırlamışdır. Çünki 1915-ci ildən işıq üzü görən
“Açıq söz” qəzetində ilk dəfə olaraq “müsəlman”, “tatar” əvəzinə
“türk” sözünü işlədən, “Biz türkük!” deyən Rəsulzadə olmuşdur.
Milli ideoloq azərbaycançılığı da çox dəqiq ifadə etmişdir. “Azərbaycançılıq demək, istiqlalçılıq deməkdir. Bir istiqlalçılıq ki, tarixin ən
böyük müəssəsi (qurucusu) olan milliyyətin dövlət olmaq üzrə müzəffər
yürüşü deməkdir. Azərbaycançılıq demək, böyük Türk irqinə mənsub bir
millətin istiqlalını qazanmaq üzrə başlanmış şanlı bir mücadilədir. Azərbaycançılıq eyni zamanda, bir hürriyyət və mədəniyyət hərəkatıdır ki,
onun ən bariz sifəti xalqçılıq və milli hakimiyyət əsasına bağlılıqdır”. 768
Rəsulzadə Azərbaycan milli-demokratiyasının əhəmiyyətini, digər
cərəyanlardan, xüsusilə “sosialistlər”dən fərqini də doğru izah etmişdi: ““Sosialistlər”lə bizim fərqimiz bundadır ki, onlar beynəlmiləlçidirlər, biz isə demokratik millətçi. Millətçi demokratlığın nə qədər
camaata faydalı, zamanın tələbinə müvafiq olduğunu Qafqaz təcrübəsilə göstərərək, isbat edərək göstərə bilərəm ki, məsələn, gürcü sosial-demokratiyası camaata nicat vermək üçün nasional-demokratlıq
üsulundan başqa bir çarə tapmadı”.769
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Rəsulzadə Azərbaycan milli ideyasını müdafiə etməklə yanaşı,
yeni turançılıq və qafqazçılıq ideyalarının onunla hansı yönlərdən uzlaşdırıla biləcəyi ilə bağlı siyasi-ideoloji təkliflərlə çıxış etmişdir.
Bununla da, Rəsulzadə bir tərəfdən, azərbaycançılığın türkçülüklə,
islamçılıqla bağlılığını daima qoryub salxamış, digər tərəfdən Qafqaz
Birliyi ideyasının əsas tərəfdarı olduğunu göstərmişdir.
Rəsulzadənin milli təsanüd ideyası isə milli məsələ ilə sosial məsələnin kəsişdiyi bir nöqtə idi. O, bu ideyanı irəli sürməklə sübut etmək
istəyirdi ki, sosial məsələləri milli məsələlərə qarşı qoymağın heç bir
mənası yoxdur. Rəsulzadə sosial məsələlərin milli məsələlərə zidd olmadığını, əksinə, onunla bağlı olduğuna inanırdı. Beləliklə, milli ideoloq
əsas fikirlərini milli məsələ ilə sosial məsələnin təsanüdünə, yəni onların
həmrəyliyinə yönəltmişdir.
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MİRZƏ BALA MƏHƏMMƏDZADƏ
Həyat və yaradıcılığı. Azərbaycan Türk mütəfəkkiri Mirzə Bala
Məhəmmədzadə (1898-1959) Bakının Qala kəndində dünyaya gəlmiş,
əvvəlcə 7-ci “Rus-tatar” məktəbində və M.Mahmudbəylinin rəhbərlik
etdiyi “Rüşdiyyə”də oxumuş, 1915-ci ildə Bakı Politexnik Texnikumunun İnşaat-Memarlıq bölməsinə daxil olmuşdur. Texnikumda
oxuduğu dövrdə “Məhəmmədiyyə” komitəsinə daxil olan Məhəmmədzadə yaxın dostu Cəfər Cabbarlı ilə birlikdə bu təşkilatın fəaliyyətində yaxından iştirak etmişdir.770
O, M.Ə.Rəsulzadənin tövsiyəsi ilə “Açıq söz”ə məqalələr
yazmağa başlamış, eyni zamanda “Qurtuluş”, “Doğru söz” kimi dərgi və qəzetlərdə məqalələrlə çıxış etmişdir. 1917-ci il 2-ci Rusiya inqilabından sonra “İttifaqi-mütəəllimin” və “Gənclər sədası” jurnallarının fəal yazarlarından olan Mirzə Bala “Müsavat”a üzv olmuşdır.
Cümhuriyyət dövründə Məhəmmədzadə “Gənclər yurdu” jurnalının
redaktoru olub, 1919-cu ilin oktyabrında “Müsavat”ın 2-ci qurultayında partiyanın Bakı Komitəsinin üzvü seçilmişdi.
27 Aprel işğalından sonra gizli fəaliyyət göstərən “Müsavat”la
yanaşı, o, Milli Müqavimət Hərəkatının başçısı və “İstiqlal” qəzetinin
redaktoru olmuşdur. Eyni zamanda, o, Azərbaycan Ali Xalq Təsərrüfatı Şurasında tərcüməçi və orta məktəbdə müəllim işləmiş, “Yeni
Yıldız” jurnalında Azərbaycan Türk tarixinə dair silsilə məqalələr
yazmış və “Azərbaycan türk mətbuatı” (1922) adlı kitabçasını çap etdirmişdi.771
O, 1924-cü ildə Quzey Azərbaycanı tərk edərək öncə Tehrana
getmiş, üç il burada yaşadıqdan sonra 1927-ci ildən Türkiyədə məskunlaşaraq “Azəri Türk”, “Odlu Yurd” jurnallarında elmi-publisistik məqalələrlə çıxış etmişdir. İstanbul Universitetinin Hüquq fakültəsini
bitirən Məhəmmədzadə 1932-ci ildə Sovet İttifaqının təkidli tələbi ilə
İstanbulu tərk edib Varşavaya (1932-1939) üz tutmuş, 1936-cı ildə
Varşavada keçirilmiş “Müsavat”ın III Qurultayında yaxından iştirak
etmişdir. O, 1939-cu ildə Polşanın Almaniya ilə SSRİ arasında işğalı
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ərəfəsində İstanbula dönərək “Milliyyət” və “Cümhuriyyət” qəzetlərində Rusiyada əsir olan türklər haqqında məqalələr yazmıdır. 772
Məhəmmədzadə 1954-cü ildən etibarən Münhendə yerləşən
“SSRİ-ni Öyrənmə İnstitutu”nda çalışmış, bu İnstitutda iki il elmi şuranın sədri, iki il də sədr müavini vəzifəsini icra etmiş, İnstitutda
Azərbaycan türkcəsində nəşr olunan “Dərgi” adlı siyasi jurnalın baş
redaktoru olmuşdu. O, Rəsulzadənin vəfatından sonra 1955-ci ildə
“Müsavat”ın başqanı olmuş, 1959-cu ildə İstanbulda dünyasını dəyişmişdir.
Məhəmmədzadənin ictimai-siyasi və fəlsəfi irsinin əsasında
Azərbaycanın milli istiqlal davası və bu yolda gördüyü milli əməllər,
yəni Azərbaycan tarixi, ədəbiyyatı, fəlsəfəsi, mədəniyyətinə həsr etdiyi
əsərləri dayanır. Onun əsas əsərləri aşağıdakılardır: “Azərbaycan misaqi millisi: 28 Mayıs İstiqlal Bəyannaməsinin təhlili” (1927, İstanbul),
“Ermənilər və İran” (1927, İstanbul), “Milli Azərbaycan hərəkatı”
(1938, Berlin), “Azərbaycan tarixində türk Albaniya” (1951, Ankara)
və b.
İctimai-siyasi görüşləri. Gənc yaşlarından türkçülük əsasında
“üçlü” düstura əsaslanan Məhəmmədzadə Cümhuriyyətəqədərki
“Açıq söz”, “Doğru söz”, “Qurtuluş” kimi qəzet-jurnallarda türkçülük, Azərbaycan türkçülüyü (milliyyətçilik) və istiqlalçılıq mövzularında məqalələrlə çıxış etmişdir. Şübhəsiz, Məhəmmədzadənin dünyagörüşündə əsas yeri Azərbaycan türkçülüyü və istiqlalçılıq tutmuşdur. Milli istiqlal davası və onun tarixi, Azərbaycan milli ideyasının yaranması, inkişafı və mahiyyətinin öyrənilməsi baxımdan Məhəmmədzadənin ən qiymətli əsərləri “Milli Azərbaycan hərəkatı”
(1938), “Azərbaycan Milli Xartiyası. 28 Mayıs İstiqlal bəyannaməsinin təhlili” (1927) və başqlarıdır.
O, həmin əsərlərində Azərbaycan milli ideyasının ilk rüşeymlərinin XIX əsrdə yeni ziyalı zümrəsinin yaranması ilə meydana çıxdığını irəli sürür. Onun fikrincə, M.F.Axundzadə, H.Zərdabi və başqalarının öncüllüyü ilə bu zümrə millətin oyanması, birləşməsi və
yüksəlməsi üçün savaşa başlamışdır. Məhəmmədzadə yazırdı: “Yeni
ziyalı zümrə millətin yüksəlməsinə və milli varlığını qorumasına yarayacaq yeni həyat və yeni ictimai münasibətlər tərzini qorumaq
772
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üçün əski ictimai münasibətləri yıxmaq istəyən millətçi idealist kadrlar idi. XIX əsrin ortalarından etibarən savaşa atılaraq qısa müddət
sonra bizə müasirləşmiş bir ədəbiyyat, mətbuat, sənət, teatr, müasir
məktəb və maarif verən mədəni-milətçi idealist kadrlar orta əsrlərin
sxolastik, çürük və milli varlığı təhdid edən köhnə ictimai təsisatların
cahil və mütəəssib nümayəndələrinin din pərdəsi altında kəskin müqavimətlərinə məruz qalmışdı. Bu cahil və mühafizəkar qeyri-milli
zümrəni Rusiya bütün vasitə və imkanlarla himayə edir, qüvvətləndirirdi”.773 Ona görə, mədəni-millətçi idealistlər mühafizəkar qüvvələrin birləşmiş müqavimətlərini qıraraq, yeni həyat tərzi yaradır, bu da
ziyalı zümrənin taktikasının siyasiləşməsinə səbəb olurdu. Məhəmmədzadə yazırdı: “İdealistlər milli varlığı qoruyub yaşatmaq üçün
müasir mədəniyyətə qovuşmağı, milli dil, ədəbiyyat, sənət, mətbuat
və s. yüksəltəməyi irəli sürürdülər. Onlar gözəl bilirdilər ki, milli mədəniyyət və milli xüsusiyyətlərini qorumağa müvəffəq olmayan millət məhvə məhkumdur”. 774
XX əsrin əvvəllərində isə mədəni millətçiliyin, mədəni türkçülüyün yerini siyasi-ideoloji şəkil almış (türkçülük) və Azərbaycan
türkçülüyünü hədəfləmişdir. Məhəmmədzadə yazırdı ki, mədəni millətçiliyin sonrakı forması Ə.Hüseynzadə tərəfindən “türkləşmək, islamlaşmaq və avropalaşmaq” kimi bir prinsip halına gətirilmiş, daha
sonra “Müsavat”ın başlıca şüarı və milli Azərbaycan bayrağının əsasını təşkil etmişdir: “Beləliklə, Türk milli hərəkatı gərək geniş mənası ilə, gərksə də Azərbaycan ölçüsündə XX əsrin əvvəllərinə doğru
şəkillənməyə başlamışdır. XX əsrin əvvəlləri türklüyün milliyyət
dövründən millət dövrünə kediyi bir dövrdür”.775
Məhəmmədzadə Quzey Azərbaycan türklərinin milliyyətdən
millətə keçməsini isə cəmiyyətin ayrı-ayrı üzvləri arasında milli iradənin, milli düşüncənin, milli müqavimətin yaranması ilə izah edirdi.
Onun fikrincə, artıq XX əsrin əvvəllərində mütərəqqi Azərbaycan
Türk ziyalıları özlərini Xanlıqlar dövründə saraylara toplaşaraq xanların zövqünə uyğun olaraq özünü aparan şair və mütəfəkkirlər deyildir: “Bu kollektiv bir hərəkat idi. Bu kollektiv hərəkatdan həqiqətən
kollektiv bir vicdan, kollektiv bir şüur və iradə doğacaqdı. Bu şüur
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və iradə büllurlaşdıqca mahiyyəti və hədəfi artıq büllurlaşmış olan
milli hərəkat öz zahiri simasını ad taparaq islami etiketdən çıxır, milli türk simasını alırdı. Çünki kollektiv vicdan islami mahiyyətini çoxdan tərk etmiş, ictimai münasibətlərdə dinin bağlıyıcılıq yerini dil almış olurdu”.776 Onun fikrincə, beləliklə bu şüurlu və kollektiv hərəkat türkçülük doğaraq mədəni millətçiliyə yeni bir yön verirdi.
XIX əsrin ortalarından etibarən yaranmağa başlayan mədəni
millətçiliyin, mədəni türkçülüyün 20-ci əsrin əvvəllərində siyasiideoloji şəkil almasını çox doğru müəyyənləşdirən Məhəmmədzadə
qeyd edir ki, bu dövr Azərbaycan Türk ziyalıları iki dilemma: 1) daxili mühafizəkarlarla; 2) çar Rusyası ilə mübarizə qarşısında qalmışdı. Məhz bu dilemma Azərbaycan Türk idealist millətçilərini XX əsrin əvvəllərində iki qrupa ayırmışdı: “Nəticədə rus liberalları ilə
həmfikir olan tərəqqipərvər zümrə və rus inqilabçıları ilə həmfikir
olan inqilabi gənclik kimi iki ictimai hizb (qüvvə) meydana gəlmişdi.
Xatırladılan hər iki hizb (qüvvə) XIX əsrin idealistləri tərəfindən
elan edilmiş millətçilik prinsiplərinə sədaqətdə ortaq idi”. 777
Deməli, XIX əsr Azərbaycan Türk ziyalıları mədəni millətçiyliyin, türkçülüyün əsasını qoymuş, onların davamçıları olan siyasi
türkçülər isə XX əsrin əvvəllərində bu ideyanı bir qədər də inkişaf etdirərək, eyni hədəfə istiqamətlənməsinə baxmayaraq, iki fərqli qüvvə
1) rus liberalları ilə həmfikir olan milli liberallar-“ittifaqçılar”
(Ə.Topçubaşov, İ.Qaspıralı və b.), 2) rus inqilabçıları ilə həmfikir
olan milli inqilabçılar (M.Ə.Rəsulzadə, A.Kazımzadə, İ.Aşurbəyov
və b.) şəklində meydana çıxmışdır. Bu iki qüvvənin əsas rəqibləri isə
çar Rusiyası və onun siyasətini Azərbaycanda dəstəkləyən yerli mürtəce mühafizəkarlar idi.
Rus liberalları ilə həmfkir olan “ittifaqçılar”, yəni Ə.Topçubaşov, İ.Qaspıralı Rusiyanın tərkibində qalmaq və “qanun dairəsi”ndən
kənara çıxmamaqla, dini müəssisə – ruhani idarəsi bayrağı altında və
millətçi proqramla Rusiya müsəlamanlarının birliyinə çalışırdı. Məhəmmədzadənin fikrincə, “ittifaqçılar”ın bu taktikasını qəbul etməyən bir inqilabçı gənclik doğmuşdu: “Qara və mürtəce qüvvələrə himəyadarlığı davam etdirən və onların əli ilə oyanış hərəkatını dayan776
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dırmaq istəyən, eyni zamanda polis və fitnəkarlıq vasitələrinə əl atan
çarizm durduqca milli inkişafa imkan olmayacağını irəli sürən bu
gənclik milli inkişafa əlverişli bir zəmin hazırlamaq üçün çarizm rejimini devirmək lüzumuna inanırdı. Bu yeni cərəyan rus inqilabçıları
ilə əməkdaşlıq taktikasına üstünlük verir və rus kadetləri ilə həmfikir
olan ittifaqçıları, xüsusilə bu təşəkkülün lideri və ideoloqu İsmayıl
bəyi tənqid edirdi”.778 Milli inqilabçılar (M.Ə.Rəsulzadə və b.) hesab
edirdilər ki, çarizmə qarşı mübarizədə hələlik, rus inqilabçıları ən sadiq olmasa da, ən münasib müttəfiqdirlər.
Çar Rusiyasına qarşı mübarizədə milli inqilabçıların doğru yol
tutduğuna inanan Məhəmmədzadəyə görə, hadisələrin sonrakı gedişi
də milli liberalların-“ittifaqçılar”ın deyil, milli inqilabçıların doğru
yol tutduğunu ortaya qoydu: ““İttiifaqçılar”ın liberal millətçilik taktikası məğlubiyyət uğramışdı. Hadisələr inqilabçı millətçilərə haqq verirdi. Türklər milli haqlarını, milli varlıqlarını savaşda qazana biləcəklərdi. İnqilabi taktikanı seçən millətçilər ideoloji baxımdan ittifaqçıların milli məsələdəki ideologiyasından fərqli bir ideologiya izləmirdilər. Onlar inanırdılar ki, çarizm yıxılmadıqca, türklər digər
əsir millətlərlə birlikdə siyasi haqq və hürriyyətə malik olmadıqca bu
proqramın tətbiqi qeyri-mümkündür”. 779
O, yazırdı ki, hadisələr inkişaf etdikcə və bir sıra amillərin təsiri altında milli liberallar və milli inqilabçılar birləşərək eyni taktika
yürütməyə başladılar. Ancaq bu qüvvələrin siyasi-ideoloji baxışlarında, ilk dövrlərdə “islam millətçiliyi”, “müsəlmanların birliyi”, “müsəlmanlıq”, “ümmətçilik” mühüm yer tuturdu. Məhəmmədzadəyə
görə, həmin dövrdə “islam millətçiliyi”nin ideoloqu Əhməd bəy
Ağaoğlu yazılarında üstünlüyü “ümmətçiliyə”, yəni “müsəlman qayğısı”na və “müsəlman qövmlərini tənəzzüldən qurtarmağa” verirdi.780 Mirzə Balaya görə, dövrünün hakim zehniyyəti altında üçüncü
qüvvə kimi ortaya çıxan “Müsavat” da yaranışının ilk illərində məhz
belə bir xətt, yəni “islam millətçiliyi”ni seçmiş, ancaq “bu doktrinə
qapanıb qalmamış, Azərbaycan cəmiyyəti ilə birgə dinamik təkamül
yolu keçmiş və Azərbaycan cəmiyyətinin milli şüurunu tənzim və
778
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idarə etməklə onu özü ilə birlikdə millətçiliyə, türk milətçiliyinə və
Azərbaycan istiqlalçılığına qovuşdurmuşdur”.781
“Müsavat”ın yalnız islamçı deyil, həm də türkçü, yenilikçi və
istiqlalçı bir partiya olması Rəsulzadənin 1913-cü ildə İstanbuldan
Bakıya dönüşündən sonra baş vermişdi. Məhəmmədzadə də yazır ki,
Quzey Azərbaycanda “ümmətçilik”dən “millətçiliy”ə keçən, Azərbaycan milli ideyasının (Azərbaycan türkçülüyünün) təməl prinsiplərini işləyib hazırlayan Rəsulzadə olmuşdur. Belə ki, tanınmış Türk
mütəfəkkiri Cəmaləddin Əfqanin yolunu davam etdirən Rəsulzadə
“islam millətçiliyi”nin yerinə “türk millətçiliyi”ni irəli sürmüşdür.
Məhəmmədzadə yazırdı: “Şeyx Cəmaləddin Əfqani kimi Məhəmməd
Əmin bəy də islamiyyətin və müsəlmanlığın milliyyət deyil, “ümmətçilik” ifadə etdiyini, milliyyətin isə din üzərində deyil, dil və mədəniyyət birliyi üzərində qurulduğunu və bu milli diriliyin təməlini
təşkil edən milli mədəniyyətin ünsürlərini izah edərək milli hərəkatın
ictimai fəlsəfəsini qurmuşdur”. 782 Onun fikrincə, 1915-ci ildən işıq
üzü görən “Açıq söz” qəzetində ilk dəfə olaraq “müsəlman”, “tatar”
əvəzinə “türk” sözünü işlədən, “Biz türkük!” deyən Rəsulzadə bu surətlə “ümmət” və “ümmətçilik” dövrünü rəsmən qapamış, “millət”,
“türk millətçiliyi” dövrünün başlandığını elan etmişdir.783
Məhəmmədzadəyə görə, Rəsulzadənin ümmətçilikdən millətçiliyə, islamçılıqdan türkçülüyə keçməsində Əfqaninin böyük rolu
olub: ““Ümmət” dövrünü yaşayan müsəlman Şərqində milliyyət şüurunun oyanmasında çox böyük rolu olan məşhur islam mütəfəkkiri
Şeyx Cəmaləddin Əfqaninin "milliyyət xaricində səadət yoxdur" deyən "Vəhdəti cinsiyə fəlsəfəsi"ni (yəni "Milli birlik fəlsəfəsi")
farscadan türkcəyə çevrib "Türk yurdu"nda dərc etməsi də bu zamana rast gəlir. Sonraları Bakıdakı nəşriyyatında milliyyət məsələsini
işlədiyi zaman Cəmaləddin Əfqanidən çox faydalandığı görüləcəkdir”.784
Onun fikrincə, çar Rusiyası əsarətindəki türklərin 19-cu əsrin
ortalarına doğru milli-mədəni yüksəlişi şəklində başlayan milli qurtuluş hərəkatı bu günə qədər üç dövr keçmişdir: 1) Milli-mədəni oyanı781
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şın bir nəticəsi olmaq üzrə “Milli-mədəni muxtariyyət” üçün mücadilə dövrü; 2) Milli-siyasi dövlət şürünün bir nəticəsi olmaq üzrə, tam
istiqlala gətirəcək “Milli-məhəlli (torpaq) müxtariyyəti” üçün mücadilə dövrü; 3) Rusiyadan tamamilə ayrılmağı ifadə edən tam istiqlal
üçün mücadilə dövrü. 785 Məhəmmədzadənin fikrincə, milli-mədəni
muxtariyyət Topçubaşov başda olmaqla, 1905-1907-ci illərdə “Rusiya Müsəlmanları İttifaqı” partiyası tərəfindən ortaya atıldığı halda, 786
milli-məhəlli muxtariyyət ideyasının başında isə 1917-1918-ci illərdə
Rəsulzadə dayanmışdır: “Bəzi Türküstan şairlərinin nəzmə çəkmiş
olduqları bu tarixi müdafiədən sonra qəbul edilən bu “Milli tezis”ə
görə, böyük çoxluğunu rus olmayan millətlər təşkil edən Rusiya imperatorluğu mili vahidlərə, yəni millətlərin sayı qədər ayrı-ayrı müstəqil milli dövlətlərə parçalanacaq, o cümlədən olmaq üzrə, rus əsiri
türklərin də özlərinə məxsus milli dövlətləri olacaqdır”.787
Ona görə, Rəsulzadənin milli-məhəlli muxtariyyət ideyasının
arxasında bir tərəfdən Rusiya türklərinin birliyi, digər tərəfdən isə
Rusiya əsarəti altında olan ayrı-ayrı türk millətlərinin – Azərbaycan,
Türküstan, Volqa-Ural, Krım, Sibir və başaqlarının tam istiqlalları
dayanırdı: “Artıq tam istiqlaldan başqa bir qurtuluş yolunun mövcud
olmadığı anlaşılmışdı. İlk və müsbət örnəyi müstəqil və demokratik
Milli Azərbaycan Cümhuriyyəti təşkil edən bu hərəkat və dava ətrafında Rəsulzadə Məhəmməd Əmin konqres, konfrans, qurultay, məclis və yığıncaqlarda söylədiyi nitqlər, oxuduğu məlumatlar, etdiyi
mübahisə və müzakirələr, nəşr etdiyi bəyannamə və verdiyi bəyanatlar, çıxardığı qəzetə və jurnallar, yazdığı məqalə və çap etdirdiyi kitablar siyasi tariximizin qızıl səhifəsini təşkil etməkdədir”.788
Məhəmmədzadə özü də, “Açıq söz” qəzetində Azərbaycan
türkçülüyü və istiqlalçılıq uğrunda mübarizə aparmışdır. O, “Azərbaycan çağırıyor” adlı məqaləsində Türk gəncliyini üz tutaraq yazırdı: “Ey gənc Türklər! Bu gün müqəddəs Kəbəniz olan Vətənimizi
azad ediniz! Bu gözəl Ananız zincirlərlə sarılmış uyuyor, Onu qurtarınız! Əgər milli ədəbiyyat istiyorsanız, yenə Onu qurtarmalısınız.
Əgər həqiqi elm arzu ediyorsanız, yenə Vətəni azad etməlisiniz.
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Əgər bir millət olaraq yaşamaq istiyorsanız, yenə Onu qurtarmalısınız. Hər bir fikriniz, hər bir düşüncəniz, hər bir əməl və diləyiniz
Onun içərisində təmin olunmalıdır. Sizləri bir insan olaraq vətən yaşadır. Sizləri bir millət olaraq Vətən yaşadır. Sizin diliniz, sizin namusunuz yenə Vətənimizin içində salamat ola bilər”.789
“Azərbaycan Milli Xartiyası: 28 Mayıs İstiqlal Bəyannaməsinin
təhlili” əsərində İstiqlal Bəyannaməsini geniş şəkildə təhlil edən Məhəmmədzadə öncə, istiqlalın qəbul edilməsi şəraitini və bu bəyannamədən sonra Quzey Azərbaycanda baş verən hadislərə nəzər yetirmişdir.
O, yazırdı: “Məmləkətin canlı, tərəqqipərvər, mütəhərrik və məhsuldar qismini məhz bu zümrələr təşkil edirdi. Feodalizmlə artıq çoxdan
“əlvida!” - demiş olan Azərbaycanda milli xanədan da olmadığından
istibdad və Cümhuriyyət arasında tərəddüd etmirdi. Tərəddüd edənlər, “Demokratik Cümhuriyyət”i quru bir nəzəriyyə hesab edənlər
Azərbaycanın keçirmiş olduğu ictimai-iqtisadi dövrləri və ictimai-siyasi cərəyanları bilməyənlərdir. Azərbaycan istiqlalını Azərbaycan
bəy və xanlarının intriqası adlandıran düşmənlərimiz, “Demokratik
Cümhuriyyət”i də Müsavatın şəxsi arzusu hesab edənlər bir şeyi unudurlar ki, Müsavatı təşkil edən məfkurəçilər də, xalq hərəkatının özünü də yaradan yenə millət, Azərbaycan xalqı idi. Müsavat firqəsi də
yalnız millətin rəyini, o məclis də yalnız millətin iradəsini təmsil
edirdi. Ona görə də “Demokratik Cümhuriyyət” qərarı millətin öz qərarı, öz fərmanı və öz iradəsi kimi qəbul edilməlidir”.790 Onun fikrincə, Milli Şuranın bütün qərarları, o cümlədən “İstiqlal Bəyannaməsi” xalqın iradəsinin məhsulu idi. O, yazırdı ki, bu baxımdan Milli
Şura “sinfi, məsləki, cinsi, milli və dini sərhədləri aradan qaldıraraq
bütün vətəndaşlara bərabər siyasi-vətəni hüquqlar təmin etdiyi kimi,
öz sərhədləri daxilindəki millətlərə də hürriyyət və sərbəstlik verirdi.
Millətlərin hüriyyət və istiqlalını, milli mənafeyin inkişaf və təkamülünü özü üçün qayə qəbul edən bir Məclis mümkün deyildi ki, başqa
cür hərəkət edə bilsin”. 791
O, bütün bunlarla yanaşı, Milli Şuranın bəzi məsələlərdə ehtiyatlı addımlar atmasını, dövrün şərtlərini bəzən nəzərə almasını doğ789
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ru hesab etmişdir. Xüsusilə də, Milli Şuranın Azərbaycan Cümhuriyyətinin istiqlalını elan edərkən ölkənin başdan-başa bir anarxiya içərisində, xüsusilə də Bakı başda olmaqla Quzey Azərbaycanın şərq
hissəsinin bolşevik-daşnak istilası altında olduğunu diqqətə çatdıran
Məhəmmədzadə yazırdı: “Buna görə məmləkət qanunları və təşkilatları nizama salmaqdan əvvəl hüquqən və rəsmən elan etdiyi istiqlalı,
Azərbaycan Milli Şurasını faktiki olaraq yaratmalı idi. İkincisi, Azərbaycan istiqlalını elan etdikdən sonra qanunlar və təşkilatların əsasları məsələlərini Müəssislər Məclisinə buraxaraq istiqlalın qorunması
üçün silahlı mübarizəyə başlamışdı ki, bu da əslində məfkurə uğrunda silahlı mübarizəyə başlamaq deməkdi. Deməli, Milli Şuranın istiqlalı elanı qərarı məfkurə uğrunda mübarizə dövrünün sonu deyildi
ki, ilk sıraya məfkurənin tətbiqindən, məfkurəçilikdəki üçüncü dövrdən bəhs edilsin. Bu istiqlal elanı qərarı ilə məfkurəçiliyin ilk hazırlıq dövrü bitirdi. Bundan sonra ikinci dövr, məfkurə uğrunda mübarizə dövrü başlayacaqdı. Bu mübarizə zamanı bir istiqlal qərargahı halına gələn Milli Şura və onun höküməti, Azərbaycanın xilası və istiqlalının faktiki olaraq (de-fakto) vücudə gəlməsi üçün çalışacaqdı”.792
Məhəmmədzadə onu da xatırladırdı ki, Azərbaycan türkçülüyünə, onun əsas hədəfi olan Milli istiqlalçılığa qarşı iki əsas müxalif
qüvvə olmuşdur: 1) “beynəlmiləlçilik” adı altında pərdələnən bolşeviklərlə, 2) “İslam birliyi” adı altında pərdələnən “İttihadçılar”. O,
yazırdı: “Rusiya Müəssisələr Məclisi seçkilərinə qədər sağı və solu
təmsil edən iki qeyri-milli partiya öz fəaliyyəti və təbliğatları ilə yalnız istiqlal əleyhinə deyil, həm də Azərbaycan fikrinin “Azərbaycan”
təbirinin, türklük cərəyanının da əleyhinə iş aparmışdılar. Nəhayət istər yerli, istərsə də Müəssislər Məclisinə seçkilərdə xalq Müsavat
partyası və onunla birlikdə hərəkət edən “Bitərəf demokrat qrup”a
səs verməklə türkçülük, Azərbaycançılıq və İstiqlalçılıq qalib gəlmiş,
qeyri-milli cərəyanlar məğlub olmuşdu”.793
Ancaq Quzey Azərbaycan türklərinin “beynəlmiləlçi” bolşeviklərlə “İslam birliyi” tərəfdarları ittihadçıları deyil, məhz Türk birliyi tərəfdarı müsavatçıları dəstəklədiyini yazan Məhəmmədzadəyə
görə, vaxtilə “Müsavat firqəsi əleyhinə mübarizə edən, “Azərbay792
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can” kəliməsini yaxın buraxmayan “qeyri-milli” qüvvələr belə İstiqlaldan sonra onu proqramlarının ilk səhifəsinə qeyd etmişdir: “Milli
mühitimizdən əcnəbilərə uşaqlıq edən “qeyri-milli” cərəyanlar deyil,
Azərbaycançılığın, Türklüyün, istiqlalçılığın amansız düşməni olan
Rusiya belə bu gün bir “Azərbaycan” qitəsi tanımaqda, əhalisinin
türk olduğunu, hətta Azərbaycanın müstəqil bir Cümhuriyyət olduğunu sözdə də olsa qəbul etməkdədir”.794
Məhəmmədzadəyə görə, bununla da milliyyəti, istiqlalı, demokratiyanı, cümhuriyyəti rədd edən və islam birliyini əsas götürən
“İttihad”, eləcə də sol cəbhədə dayanan “beynəlmiləlçi” marksist-leninçilər “Müsavat”la mübarizədə məğlub çıxmışdır. Ancaq onlar bu
məğlubiyyətlə müvəqqəti barışmışdır, çünki ideya xətləri tamam
fərqli idi. O, yazırdı: “Onlar üçün “Müsavat”ın müdafiə etdiyi milliyyət, türklük, demokratiya və cümhuriyyət prinsipləri yabançı, hətta
zərərli şeylər idi. Ta ilk gündən etibarən “Müsavat”ın dilə gətirdiyi
prinsiplərə müxalif olan bu firqələrin Azərbaycan bayrağına sədaqətləri müvəqqəti və keçici bir zaman üçün idi. İslami byenləmiləl şüarlarla proletar-marksist doktrinlərin azərbaycançılıq, milliyyətçilik və
cümhuriyyətçilik prinsipləri ilə uzlaşmayacağı göz qabağındadır”. 795
Beləliklə, o, belə qənaətə gəlirdi ki, Azərbaycan Milli Xartiyası, bu gün belə qanlı mübarizə fırtınaları içərisində aydın qurtuluş yolu göstərən bir istiqlal çırağıdır. O, yazırdı: “Azərbaycan Milli Xartiyası Azərbaycan xalqının bütün təfəkkür, xəyal, arzu, əməl, məqsəd
və ideallarını, hiss və əqlinə aid düşüncələrini təmsil edən, ona səadət
qapaları açan, onun yüksəliş və bəxtiyarlıq yollarını aydınladan bir
məşəldir. Azərbaycan Milli Xartiyası Azərbaycan Türklüyünün sinif
və cins mənsubiyyətini nəzərə almadan hər bir fərdinin və ümumi heyəti ilə hamısının həyat və səadət məfkurəsidir. Bu həyat və səadət
məfkurəsi süni bir sıra xəyalpərəstlərin fantaziyalarından ibarət deyil,
on illər, bəlkə də əlli illərlə davam edən ictimai, iqtisadi, siyasi, mədəni və səmərəli bir mübarizəsinin nəticəsidir”.796
Mühacirət dövründə də yalnız “Müsavat”ın azərbaycançılıq,
istiqlalçılıq, türkçülük və cümhuriyyətçilik prinsiplərinə sadiq qaldı794
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ğını qeyd edən Mirzə Bala yazırdı ki, M.Ə.Rəsulzadə İstanbula gələnə qədər Azərbaycan istiqlal dövrünün keçici və təsadüfi bir hadisə
olduğu qənaətinə hər yerdə təsadüf olunurdu. Rəsulzadənin açdığı
milli dava, xüsusilə onun bu yöndə yazdığı “Azərbaycan Cümhuriyyəti” əsəri yenidən bütün dünyanı Azərbaycandan bəhs etməyə məcbur etmişdi.797
Azərbaycan milli ideyasını daim müdafiə edən Məmmədzadə
hesab etmişdi ki, azərbaycançılığın tarixi bir missiyası var və o,
“Müsavat”ın “Yeni proqram əsasları”ında öz əksini belə tapmışdı:
“Azərbaycan qədim zamanlardan bəri tarixin müxtəlif dövrlərində
özünəməxsus siyasi varlıq göstərərək müstəqil dövlət halında yaşamışdır. Azərbaycan xalqı isə müasir millət olmaq üzrə zəngin bir
kültür həyatına malik bulunmuş və bunun məntiqi nəticəsi olaraq siyasi bir ideal daşımışdır. Bu ideala tərcüman olan milli Azərbaycan
“Müsavat” xalq firqəsi 1918-ci ildə milli Azərbaycan Cümhuriyyəti
istiqlalının elanındakı təşəbbüsü, bu təşəbbüsün fikirdən işə keçirilməsi yolundakı fəaliyyəti və nəhayət qızıl rus istilasına qarşı milli
mücadilə işində göstərdiyi yol göstərənliyi ilə bütün azərbaycanlıların biricik siyasi təşəkkülüdür”. 798 O, daha sonra yazırdı: “İstiqlal və
milli dövlət ən yüksək, ən qüdsi və ən insani bir məfkurəni milli sərhədlər daxilində gerçəkləşdirmək üçün bir vasitədir. Zatən siyasi
türkçülük, milli dövlət qurmaq hərəkatı milli varlığı qorumaq əndişəsindən və mədəni millətçiliyi gerçəkləşdirə bilmək arzusundan doğmamışdırmı? Müstəqil və azad bir milli dövlət həyatı türk mədəni
birliyini tətbiq etməkdən və gerçəkləşdirə bilməkdən əlavə millətin
fərdlərini səadətə və rifaha qovuşdurmaq, ictimai bir ədalət və bərabərlik qura bilmək üçün də lazımdır”. 799 Beləliklə, o, belə bir doğru
nəticəyə gəlir ki, “Müsavat”ın liderliyi ilə Azərbaycan xalqı ümmətçilikdən-islamçılıqdan türkçülüyə, ümumi türkçülükdən Azərbaycan
türkçülüyünə-Azərbaycan milli dövlətçiliyinə doğru böyük bir yol
keçmişdir: “Əgər o (“Müsavat”-F.Ə.), “islamçılıq” dövründən “ümumi türkçülüyə”, oradan da türk kültür birliyinə əsaslanan “Azərbay-
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can milli dövlətçiliyinə” keçməmiş olsaydı, yerini başqa ifrat və qeyri-milli firqələrə verəcəkdi”. 800
Bəs, siyasi türkçülüyün nəticəsi olaraq meydana çıxan türk
dövlətləri, konkret olaraq Azərbaycan türk dövləti müstəqil olacağı
təqdirdə hansı quruluşa, hansı siyasi sistemə əsaslanmalı idi. “Müsavat”ın “Yeni proqram əsasları”na görə, müstəqil türk dövlətində nə
ifrat liberalizmə, nə də kommunizmə yer olmayacaqdı: “Bu qənaətlə
o, fərdi azadlıq və şəxsi mülkiyyət əsasını siyasət və iqtisad prinsipi
olaraq qəbul etməklə bərabər əsrimizin gündən-günə qüvvətlənən bir
sintezi halında olan həmrəylik (solidarizm) sistemi gərəyincə dövlətlə cəmiyyətin haqlarını tanıyır və onların çarpışan zümrə mənfəətləri üzərində nizamlayıcı rolunu oynamağa mükəlləf müəssisələr olduğunu qədul edir. Bu surətlə müsavatçılıq milli birlik və həmrəyliyi
əsas olaraq qəbul edir, hər cür sinif və zümrə hakimiyyətini rədd
edir”.801 Bu proqrama görə, türk mədəniyyətinin inkişafı və təkamülü, Azərbaycan türkünün səadəti və rifahı belə bir milli həmərylik
sistemi daxilində mümkündür. Məhəmmədzadə bu məsələdə də
“Müsavat”ın yeni proqramından çıxış etmiş və Rəsulzadənin irəli
sürdüyü milli həmrəylik (solidarizm) ideyasını müdafiə etmişdi. Artıq burada fərdi azadlıq və mülkiyyəti ilə yanaşı, ümüminin mənfəəti
də vardır. O yazır: “Bu tezisdə cəmiyyət də (bütün) var, fərd də (tək).
Fərdi hürriyyət və mülkiyyət, ümumun, bütünün, dövlətin – millətin
ali mənafelərinə zərər vurmamalıdır. Ona görə millət-dövlət fərdi
hürriyyət və mülkiyyətləri kontrol etmək haqqına malikdir”.802
Məhəmmədzadə Azərbaycan türkçülüyü, Azərbaycan istiqlalçılığı, Türk birliyi ideyaları 1950-ci illərdə qələmə aldığı məqalələrində də inkişaf etdirmişdir. 1950-ci illərdə “Azərbaycan” dərgisində
qələmə aldığı “Qafqaz İslam Ordusu”, “İstiqlal zəfərinin dastanı”,
“Məhəmməd Əmin Rəsulzadə” və başqa məqalələrində Azərbaycan
milli ideyasını inkişaf etdirən Məmmədzadə birmənalı şəkildə istiqlalçı mövqeyini sonna qədər qoruyub saxlamışdır. “Qafqaz İslam Ordusu” məqaləsində Türkiyənin Azərbaycan Cümhuriyyətinə hərbi
yardımını eyni millətin bir-birinə qucaq açması kimi dəyərləndirən
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Məhəmmədzadə yazırdı: “Tarixi vəzifəsini şərəflə yerinə yetirib gedən Qafqaz İslam Ordusu özündən sonra gənc milli bir ordunu nüvəsini yaratmışdı. Bu ordunun təmin etdiyi nizam və intizam sayəsində
İngilis işğal ordusu komandanlığı Azərbaycan istiqlalını tanımaqda
ilk addım olaraq Azərbaycan hökumətini yeganə məşru (qanuni) məqam olaraq elan etmişdir”.803
Onun fikrincə, 27 aprel faciəsinin kommunistlərin hər yerdə çığırdıqları və bağırdıqları kimi, Azərbaycan kəndli və işçisinin inqilabı
deyil, sadə Rusiya ordusunun vəhşicə istilası olması hər kəsə aydın və
açıqdır. 804 Bunu nəzərə alaraq, o qeyd edirdi ki, Azərbaycan türk xalqının məsumanə axan qanından yaranan milli intibah rus ağalığının son
qəbir daşı olacaqdır: “Ey Türk xalqı! Səni azad edəcək və xoşbəxt yaşadacaq mübarizəyə bütün qüvvənlə hazırlaş, səni bu mübarizə xilas edəcəkdir! Azərbaycanın istiqlalını bir dəfə qurdun, iknici dəfə də qurmaq
bacarığına maliksən. Düşmənini tanı, milli intibahını yüksəlt, haqq səninlədir”.805
Məhəmmədzadənin dünyagörüşündə marksizm-leninizmin, bolşevizmin tənqidi də mühüm yer tutmuşdur. 1955-ci ildə Münhendə
“Qurtuluş” radiosunda yayımlanmış “Azərbaycanda azadlıq yoxdur”
məqaləsində Məmmədzadə bəyan edirdi ki, Sovet Rusiyasının işağlından sonra Azərbaycan Türkü ən bəsit insani hüquqlarından belə
məhrum edilmişdir: “Yox yurddaşlarım, bolşeviklərin qızıl yalanlarına inanmayın. Yaşadğınız həyat azadlıq həyatı deyil. Orada əmək də
azad deyil, dilək də azad deyil, insan da azad deyil. Əməyin və diləyin azad sayıla bilməsi üçün hər şeydən əvvəl insanın özü azad olmalıdır. İnsan bütün hüquqi, mədəni, iqtisadi və başqa insani haqlara
malik olmalıdır”.806
Ona görə, bütün bu hüquq və azadlıqlar isə Azərbaycanda
yoxdur, çünki bolşeviklər bunu azərbaycanlıların əllərindən zorla almışdır. O, yazırdı: “Hər şey Kommunist partiyasının və hökumətinin
malıdır. Və məmləkət onların bir malikanəsidir. Ticarət alətləri də
803
Məmmədzadə M.B.Qafqaz İslam Ordusu. Azərbaycan mühacirət irsi. Bakı, «Elm və
Təhsil», 2011, s.58
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Məmmədzadə M.B. Milli Azərbaycan hərəkatı. Bakı, Nicat, 1992, s.155
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Yenə orada, s.156
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və Təhsil», 2011, s.51
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onların inhisarındadır. Siz yetişdirdiyiniz məhsulları yox qiymətinə
onlara təslim etmək məcburiyyətindəsiniz. Hələ istdəyiiniz və möhtac olduğunuz məhsulu yetişdirmək azadlığına da sahib deyilsiniz”.

807

Məmmədzadə deyirdi ki, bu həqiqəti, yəni sözdə fəhlə və
kəndlinin azad olmasını əslində isə hakimiyyətin bir qrupun əlində
cəmləşməsini bolşeviklərin lideri Lenin belə qəbul etmişdir. Belə ki,
Lenin “Nə etməli?” əsərində yazır ki, fəhlə və kəndliyə azadlıq vermək, üstəlik onlara hakimiyyətdə hökumət işləri etibar etmək olmaz.
Məmmədzadəyə görə, Leninin bu fikirləri “NEP” dövründə bütün
çılpaqlığı ilə isbat edildi: “Əziz yurdaşlarım! Görürsünüz ki, bolşeviklər azadlıq düşməni olduqlarını özləri də boyunlarına alırlar. Bunun bir həqiqət olduğunu Leninin sözləri və onun qanlı vəsiyyətini
yerinə yetirən Stalinin qanlı icraatı da sübut etdi. azadlıq sayəsində
onların qanlı diktaturalarına son qoyacağımızı bildikləri üçün bolşeviklər sizi bütün haqlardan və vasitələrdən məhrum etmişlər. Onların
əlinizdən aldıqları yalnız əmək və dilək azadlığı deyildir. Yəni siz
yalnız iqtisadi azadlıqdan məhrum deyilsiniz. Bolşeviklər sizin təbii
və insani haqqınız olan dilədiyiniz kimi inanmaq, düşünmək, yığılmaq, danışmaq, yazmaq və cəmiyyət qurmaq azadlıqlarından da
məhrum etmişlər. Yəni siz bolşeviklərdən başqa bir şeyə inana bilməzsiniz”.808
Məhəmmədzadə yaradıcılığında türkçülük və turançılığın
Türk xalqları üçün hansı: siyasi yoxsa, mədəni birlik mənası daşıması ilə bağlı mövcud olan fikirləri dəyərləndirməyə və bu məsələdə
tutduğu mövqeyi ifadə etməyə çalışmışdı. Məhəmmədzadə hələ, 27
aprel işğalına qədər Türkçülüyün/Turançılığın təbliğatçısı olmuşdur.
O, hesab edirdi ki, Azərbaycan türkləri Türkçülük şüuru ilə meydana
atılmış, Azərbaycan türklüyü ilk əvvəl müstəqil və hürr bir Cümhuriyyət vücuda gətirmişdir: “Azərbaycan türklüyü Şərq aləmində yeni
bir tarix vücuda gətirmiş, Türk-Turan tarixində yeni bir intibah dövrü yaratmışdır”.809
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Məhəmmədzadə yazırdı ki, Türk Federasiyasını vücuda gətirmək üçün, əvvəlcə ortaq bir dil, din və mədəniyyət sahibi olan
xalqlar arasında birlik olmalıdır. Bu isə dini birlikdən çox, milli birliklə mövcud ola bilər. O, yazırdı: “Yalnız bu münasibət bütün müsəlmanları mexaniki bir surətdə birləşdirən “İttihadi-İslam”dan ibarət
ola bilməz. “İttihadi-İslam” qeyri-mümkün bir mif, bir etiqaddır. Əksinə, bütün türklərin, bütün farsların, bütün ərəblərin canlı bir vücud
kimi birləşmələri həm mümkün, həm də arzu ediləndir. Müsəlman
olan millətlər birər millət və birər milli hökümət halına gəldikdən
sonra belə “İttihadi-İslam” deyil, İslam İttifaqı mümkün hadisə ola
bilər. Ancaq belə bir siyasi ittifaq mövcud olmasa da mədəni bir ittifaq vardır və olmalıdır. Bütün Türklər öz aralarında bütün dünya federasiyasına bir addım atmaq üçün bir federasiya yaratmalıdırlar.
“Yeni Turan Birliyi” ancaq müstəqil Türk hökumətlərinin federasiyası şəklində təsəvvür oluna bilər ki, Azərbaycan da bu Müstəqil Turan silsiləsinin mühüm bir həlqəsidir”.810
O, yazırdı ki, hələ çar Rusiyasının dağılması ərəfəsində türkçulər və turançılar vahid türk dövlətinin qurulması istəyində bulunsalar da, bunun imkansız olduğunu anlamışdılar: “Rusiyanın xarabalıqları üzərində vahid deyil, ayrı-ayrı türk dövlətləri qurulur və yaxud
qurulmaq istənir. Dünya türklərinin geopolitik vəziyyəti, coğrafi vəziyyət etibarilə dağınıq və bir-birilərindən uzaq olmaları, onları ayrıayrı dövlətlər qurmağa sövq etmişdi. Doğrudur, “Müsavat” firqəsi bu
vəziyyəti nəzərə almış və bu milli dövlət prinsipni dilə gətirərkən bir
gün bu dövlətlərin federasiya yaradacaqlarını təsəvvür etmişdi. Fəqət
o “bir gün” uzaq, bu gün isə yaxın idi. Türk dünyasının geopolitik
vəziyyəti, mədəniyyət və kültür xüsusunda eyni məfkurə, qayə və
taktikaya sahib müxtəlif türk ellərini siyasi-dövlətçilik sahəsində məhəlli yurdçuluq-vətənçilik yoluna sövq etmişdi”.811 Onun fikrincə, bir
bütün halda başlayan türk milli hərəkatının ayrı-ayrı yurdçuluq və
milli dövlətçilik halına gəlməsində siyasi, coğrafi, iqtisadi və strateji
səbəblər mühüm rol oynamışdı.
Məhz bu səbəblərin nəticəsidir ki, Türkiyədə milli hərəkata
başlayanlar yalnız Türkiyə türklərini düşünmüş, onların proqramında
810
Мəhəmmədzadə М.BБ. Аzərbaycan Milli Xartiyası. 28 Mayıs İstiqlal bəyannaməsinin təhlili.
“Аzərbaycan” ədəbi-bədii jurnalı, №4, Bakı, 1991, s. 140
811
Məmmədzadə M.B. Milli Azərbaycan hərəkatı. Bakı, Nicat, 1992, s.201-202
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Türkiyə xaricindəki türklərdən bəhs olunmamış, hətta Türkiyə Misaqi-millini gerçəkləşdirmək üçün Qərbi Avropa imperialistləri ilə döyüşdə Türküstan, Krım, İdil-Ural və Azərbaycan türklərinin mübarizə apardıqları Rusiya ilə müttəfiq olmaq məcburiyyətində qalmışdı.
Türkiyə Cümhuriyyəti qurulduqdan sonra da bu proses davam etmiş
və türk birliyi uğrunda mübarizə aparan “Türk ocağı” əvvəlcə fəaliyyətini Türkiyə ilə məhdudlaşdırmış, daha sonra isə bir müddət qapanmışdır. Məmmədzadə yazır: “Artıq Türkiyədə bir Türkiyə türkçülüyü
doğmuşdu və bu halın cığırından sapmış bir xətası olmaq üzrə “Anadolu miləltçiliyi” epizodu da müşahidə edilmişdi. “Anadolu” məcmuəsi ətrafında toplanan bir qrup ziyalılardan ibarət zümrənin irəli
sürdyü iddiaya görə türklük bir millət deyil, bir irqdir və bu irqə
Anadolu, Azərbaycan, Türküstan və i.a. kimi millətlər daxildir”. 812
Doğrudan da bu dövrdə, türkçülüyün ideoloqu sayılan Z.Gökalp belə türkçülüyün və turançılığın real siyasi-ideoloji hədəfi kimi
türkiyəçiliyi götürmüşdü. Onun fikrincə, uzaq gələcəkdə oğuzçuluq
və daha sonra turançılıq mümkündür ki, bu isə daha çox siyasi deyil,
mədəni birlik mahiyyətli idi. Gökalp yazır: “Yüz milyon türkün bir
millət halında birləşməsi türkçülər üçün qüvvətli bir coşqunluq qaynağıdır. Turan məfkurəsi olmasaydı, türkçülük bu qədər sürətlə yayılmayacaqdı. Bununla bərabər, kim bilir, bəlkə gələcəkdə Turan ülküsünün gerçəkləşməsi də mümkün olacaqıdr”. 813
M.B.Məhəmmədzadə qeyd edirdi ki, artıq türkçülük-türk birliyi kimi romantik turançılıq da əski mənasını tamamilə dəyişdirmişdi.
Türkçülük və turançılıq məsələsində, “Müsavat”ın 1936-cı ildə qəbul
etdiyi “Yeni proqram əsasları”na görə, ümumi türkçülüklə azarbaycançılığı ideal bir surətdə birləşdirməyə nail olmaq lazım idi. Yəni
müsavatçılar türk mədəni birliyinə sadiq və bağlı qalmaqla yanaşı,
müstəqil Azərbaycan türkçülüyü ideyasını müdafiə edirdilər. O, yazırdı: “Müsavatçılıq böyük türk kültürünə bağlı, milli, mədəni və insani dəyərləri mənimsəyən, hürriyyət, cümhuriyyət və istiqlal idealına sadiq Azərbaycan vətənsevərliyidir. Böyük türklüyə mənsub bir
məmləkət olması səbəbilə Azərbaycan digər türk elləri ilə kültürəl

812
813
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Gökalp Z. Türkçülüyün əsasları. Bakı, Maarif, 1991, s.38
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surətdə bağlıdır. Bu bağlılığın bundan əvvəl olduğu kimi, bundan
sonra da qorunmasını müsavatçılıq ciddiyyətlə müdafiə edər”.814
Mirzə Balaya görə, türkçülük ən yüksək səadət mahiyyətində
olduğu üçün, milliyətə bağlı qalmaq, millət kimi yaşamaq, yabançılaşmaqdan qurtulub millətə dönmək, mənsub olduğu millət Türk olduğu üçün, Türkləşmək, Türk olaraq yaşamaq, Türk olaraq qalmaq
deməkdir. Türkçülüyün hədəfi olan Turançılığın məqsədi Sovet imperatorluğunu parçalamaq, Sovet əsarəti altında inləyən əsir millətləri qurtarmaq, Moskvanı dünya sülhü üçün təhlükə təşkil etməyəcək
bir hala gətirməkdir ki, bu da Türk dünyasının, o cümlədən də Türkiyənin əmin-amanlığı deməkdir.815
Qafqazçılıq. Mirzə Bala hələ, 1918-ci ilin əvvəllərində Tiflisdə Qafqaz Konfederasiyasının qurulması məqsədi ilə yaradılan təbliğatçılar qrupunun üzvü kimi fəaliyyət göstərərək Qafqaz Federativ
Cümhuriyyətinin yaradılmasına çalışmış, Qafqazda birliyin, bərabərliyin qorunub saxlanılması məqsədi ilə yaradılan Qafqaz Tələbələrinin Mərkəzi Komitəsinin rusca-türkcə yayınladığı aylıq “Gənclər sədası” dərgisinin önəmli yazarlarından biri olmuşdur. Mirzə Bala bu
komitə heyəti ilə birgə qəsəbələrdə, kəndlərdə, fabirklərdə təbliğat
apararaq Qafqaz Federativ Cümhuriyyətinin yaradılması istiqamətində önəmli rol oynamışdı. 816
Bu məsələdə də Rəsulzadə ideyalarının davamçısı olan Məhəmmədzadə, Qafqazçılıq ideyasını mühacirətdə yaşadığı dövrdə də
davam etdirmişdir. Xüsusilə də, 1930-cu illərdə təşəkkülü və fəaliyyətində Azərbaycan siyasi mühacirlərinin də yaxından iştirak etdiyi
“Qafqaz Konfederasiyası Şurası” fəaliyyətə başlamışdı.
Qafqaz xalqlarının coğrafi, iqtisadi və tarixi əlaqələrini onların
birlikdə yaşamasını şərtləndirən amil sayan Məhəmmədzadə göstərirdi ki, Qafqaz xalqları ayrıldıqları zaman əsarətə düşmüş, birləşdikləri
zaman qurtulmuşlar. Onun üçündür ki, Türkistanda, Quzey Qafqaz-
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da, İdil-Uralda “parçala və hökm et” siyasətini tətbiq edən Moskva
həmişə Zaqafqaziyada birliyi əngəlləmişdir.817
“Müsavat”ın 1936-cı ildə Varşavada keçirilən 3-cü qurultayının “Yeni proqram əsasları”na görə, Azərbaycan türkləri müstəqillik
əldə etmək üçün Qafqazın digər millətləri ilə bir yerdə mübarizə
aparmalı və hətta onlarla konfederativ dövlətdə birləşməyi belə istisna etməməli idi. Məhəmmədzadə də Müsavatın “Yeni proqram əsasları” proqramından çıxış edərək qeyd edirdi ki, Azərbaycan milli ideyasının mövcudluğuna səbəb isə Şərqi Avropa ilə Yaxın Şərqi birləşdirən və Xəzərlə Qara dəniz arasında yerləşən Qafqazın ayrılması
qeyri-mümkün olan bir üzvüdür: “Qafqaz millətləri müxtəlif bağlarla
bir-birlərinə o qədər bağlıdırlar ki, hamısı müstəqil və həmrəy olmadan heç biri azadlığını qoruya bilmir. Azərbaycan məsələsi bütün
Qafqaz məsələsinin bir parçasıdır. Qafqazda müstəsna və nüfuzlu bir
yer tutan Azərbaycan öz istiqlalını əldə edib qorumaq üçün Qafqazın
digər millətləri ilə əl-ələ yürümək məcburiyyətindədir”. 818
Qafqaz xalqlarının bir gün yenidən öz müstəqilliyini əldə edəcəyinə inanan mütəfəkkir, 1958-ci ildə qələmə aldığı “Qafqaz İstiqlal elanının 40-cı ildönümü münasibəti ilə” adlı məqaləsində yazırdı
ki, bu gün Qafqaz Rusiyanın işğalı altında olsa da, ancaq üsyan halındadır: “Qafqaz bu gün bolşeviklərin hakimiyyəti altında milliyyət
və istiqlal atəşi ilə tutuşmuş bulunuyor. Bolşevik istilasının aradan
qalxması ilə Qafqaz xalqlarının əldə edəcəkləri bağımsızlıq və hürriyyət Yaxın Şərqi də rahata qovuşduracaqdır. Bu etibarla bu gün Sovetlər Birliyinin hərbi bazası olan Qafqaz bu işğaldan qurtulduqdan
sonra bütün dünya üçün bir barış və güvən ünsürü olacaqdır”.819
Mədəni-ədəbi və elmi-tarixi görüşləri. Onun dünyagörüşündə milli mədəniyyət, milli əxlaq məsələləri də mühüm yer tutmuşdur. Məhəmmədzadə doğru yazırdı ki, hər bir millət mahiyyətcə də,
formaca da milli mədəniyyətdən çıxış etməlidir. Əks təqdirdə milli mədəniyyətdən uzaq qalan bir dövlətdə Qacarlar da, Osmanlılar da olduğu
kimi, uçurumlar yaranar və üsyanlar çıxar: “Əski saray zehniyyətilə
817
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“mahiyyəti” və hər şeyi kəndilərindən ibarət bilən kommunistlər çox dərin qəflət içərisində idilər. Azərbaycanın həqiqi vəziyyətini obyektiv baxışla görə bilmədiklərindən fikirlərində israr edirdilər. Halbuki şəkilcə
və mahiyyətcə Türk olan Azərbaycan mədəniyyəti yeni şərait içərisində
bu mədəniyyəti mahiyyətcə daha çox türkləşdirmiş və milliləşdirmişdir”. 820
O, milli qüvvələrin əvvəlcə ərəb əlifbasından latına keçilməsinə etiraz etmələrinə səbəb olaraq, bolşeviklərin məkrli niyyətlərini və
bunun Azərbaycan ilə Türk dünyası arasında əlaqələrə zərbə olmasını
göstərmişdi. 821 O, doğru yazırdı ki, sovet ideoloqları ruslaşdırma nəticəsində yarı rusca, yarı türkcə olan “internasional” dil yaradırdılar. 822
Onun Ankarada yayınlanan “Azərbaycan tarixində Türk Albaniya” (1951) adlı əsəri isə Azərbaycan Türk tarixinin qədim dövr
və erkən orta əsrlər dövrünü öyrənmək üçün maraqlı mənbədir. O, bu
əsərində Azərbaycanın qədim dövrlərdən bir türk yurdu olması nəzəriyyəsini müdafiə etmişdir. Erməni müəlliflərinin “Albaniya”nı “Aqvank” və ya “Ayiank” adlandırmasını “Erməni tezisi” adlandıran
Mirzə Bala yazırdı ki: “Bu nəzəriyyənin çürüklüyü alimlər tərəfindən isbat edilmişdir”.823 Onun fikrincə, Azərbaycan xalqının qədim
əcdadlarından albanlarla kaspilər türksoylu olmuş, erkən orta əsrlərdə yeni Türk axınları ilə qaynayıb qarışmışdır. 824
Ümumilikdə, Məhəmmədzadənin müdafiə etdiyi ideyaların
əsasında Azərbaycan türkçülüyü və İstiqlalçılıq dayanmışdır. Onun
dünyagörüşündə “milli Azərbaycan”, “azərbaycançılıq”, “azərbaycanizm”, “Azərbaycan milli ideyası” dedikdə də, yalnız ümumi türkçülüyün
doğurduğu və onun müstəqil bir hissəsinə çevrilmiş Azərbaycan türkçülüyü ifadə olunmuşdur. Ancaq onun siyasi fəlsəfəsində azərbaycançılıq yalnız türkçülüklə məhdudlaşmamış, eyni zamanda istiqlalçılığı, müsavatçılığı, xalqçılığı və dövlətçiliyi də özündə əks etdirmişdir.825 Məhəmmədzadə
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azərbaycançılıq və türkçülük arasındakı münasibətlərə xüsusilə diqqət etmişdir. Buna səbəb də, bir çox qüvvələrin mümkün olduğu qədər azərbaycançılığı türkçülükdən uzaqlaşdırmaq cəhdləri idi. O, yazırdı: “Azərbaycançılıq ideyasını ortaya atmaqla biz heç də türkçülüyü inkar etmirik, ancaq Azərbaycan Vətəni ideyasını birinci yerə keçirir, Azərbaycanın coğrafi sərhədləri daxilində millətin yekdilliyini və vəhdətini birinci dərəcəli vəzifə kimi irəli sürürük”. 826
O, Azərbaycan milli ideyasından (Azərbaycan türkçülüyü və
İstiqlalçılıq) sonra ən çox diqqət etdiyi ideyalar Turançılıq/ Türkçülük, Qafqazçılıq və Milli həmrəylik (solidarizm) olmuşdur. Məhəmmədzadə üçün Turançılıq/Türkçülük Azərbaycan türkçülüyünü və İstiqlalçılığı ayaq üstə tutmaq üçün əsas nüvə hesab olunurdu. Çünki
Turançılıq/Türkçülük Azərbaycan türkçülüyünün və milli istiqlalçılığıın var olma səbəbi idi. Əgər Türkçülük zəifləyəndə də, güclənəndə
də bundan ən çox təsirlınən məhz Azərbaycan türkçülüyü idi.

826
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NƏSİB BƏY YUSİFBƏYLİ
Həyat və yaradıcılığı. 1881-ci ildə Gəncə şəhərində anadan
olan Nəsib bəy Yusifbəyli (1881-1920) Gəncə klassik gimnaziyasında orta təhsilni bitirdikdən sonra əvvəlcə Peterburqda Texnologiya
İnstitutunun (1902), çox keçmədən də Odessada Novorossiya Universitetinin hüquq ixtisası üzər tələbəsi olmuşdur. 1907-ci ildə Novorossiya Universitetinin müvəqqəti bağlanmasından dolayı Xarkov
Universitetində təhsilini davam etdirən Yusifbəyli vətənə hüquqşünas kimi dönmüşdür. O, 1906-1912-ci illlərdə müəyyən fasilələrlə,
daha çox Krımda-Bağçasarayda yaşamış, İ.Qaspıralının qurucusu olduğu “Tərcüman” qəzetində çalışmıəşdır.827N.Yusifbəyli 1908-1909cu illərdə qısa müddətə də olsa, Türkiyədə olub və oradakı Gənc
Türklərlə, o cümlədən Türk aydınlarla yaxından təmasda olub.
Yusifbəyli 1906-1912-ci illərdə əsasən Bağçasarayda yaşasa
da, bu dövrdə müəyyən fasilələrlə həyatının bir hissəsini Gəncədə də
keçirib. Hələ, 1905-ci ilin sonlarında o, Gəncədə Əliəkbər bəy Xasməhəmmədov, Ə.Rəfibəyli və başqalarıyla birlikdə Türk sosial-federalist "Qeyrət" Partiyasını yaratmışdır. 1917-ci ildə "Qeyrət" "Türk
Ədəmi-Mərkəziyyət" Partiyası kimi bərpa olunmuşdu.828 O, 1912-ci
ildən 1918-ci ilədək isə yalnız Gəncədə yaşayaraq burada Gəncə Şəhər İdarəsinin və Gəncə Şəhər Dumasının üzvü olub.
1917-ci ilin fevralında baş verən Burjua inqilabından sonra
Gəncədə də Müsəlman Milli Komitəsi yaradılıb ki, Nəsib bəy onun
əsas lideri idi.829 Çox keçmədən 1917-ci ilin mart ayında Gəncə Milli
Komitəsinin əsasında Türk Ədəm-Mərkəziyyət Firqəsi yaradılmış,
Nəsib bəy Yusifbəyli də həmin partiyanın sədri seçilmişdir.830 N.Yusifbəylinin sədri olduğu bu partiya çar Rusiyasının federasiyaya çevrilib Azərbaycana siyasi muxtariyyət verilməsini qarşısına əsas vəzifə kimi qoymuş, bu məqsədlə 1917-ci ildə Gəncədə Şah Abbas məscidinin həyətində böyük mitinq də keçirmişdir.831
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1917-ci il aprelin 15-20-si arasında Bakıda keçirilən Qafqaz
müsəlmanlarının I qurultayında Yusifbəyli türklərin tapdalanmış hüquqlarından danışaraq “müstəqil Azərbaycan muxtariyyəti” fikrini siyasi bir tələb olaraq ilk dəfə irəli sürmüşdür. M.B.Məhəmmədzadə
yazır ki, həmin Qurultayda Gəncədə N.Yusifbəylinin başçılıq etdiyi
“Türk Ədəmi-Mərkəziyyət”lə “Müsavat”ın qiyabi olaraq birləşdirilməsi razılığına gəlindi.832 1917-ci ilin iyununda hər iki qurum birləşərək Türk Ədəm-Mərkəziyyət Firqəsi “Müsavat” adlandırılıb.
O, 1917-ci ilin noyabr ayında Rusiyada Müəssislər Məclisinə
keçilən seçkilər nəticəsində millət vəkili seçilmiş, bu hüquqla da az
sonra, yəni 12 (25) yanvar 1918-ci ildə Zaqafqaziyanın qanunvericilik orqanı olaraq yaranan Seymin deputatı olmuşdur. Seymdəki Müsəlman fraksiyasının sədri M.Ə.Rəsulzadə, müavinləri N.Yusifbəyli
və Məhəmmədyusif Cəfərov, katibləri Mustafa Mahmudov və Rəhim
ağa Vəkilov idilər.833 Seymin 13 (26) mart 1918-ci il tarixli 17-ci iclasında baş nazir Y.P.Gegeçkori özünün yeni hökumət kabinetiniə
elan etdi ki, həmin kabinetdə xalq maarif naziri vəzifəsini də N.Yusifbəyli tutmuşdur. Seymin 8 aprel 1918-ci ildəki birləşmiş konfransında alınan qərar uyğun olaraq, xalq maarif komissarı Nəsib bəy
Yusifbəyli və Seym katibi Əli Xan Kantemirov da Osmanlıyla Seym
arasında keçirilən Trabzon konfransında iştirak etmişlər. Azərbaycan
nümayəndələrinin təkidilə Zaqafqaziya Seymi aprel ayının 22-də Zaqafqaziyanın suverenliyini bəyan etdi.834 Seymin 26 aprel tarixli iclasında baş nazir A.Çxenkeli yeni hökumət kabinetini açıqladı ki, burada da Yusifbəyli maarif naziri vəzifəsində qalmışdır.
Cümhuriyyət yarandıqdan sonra F.Xoyskinin başçılığı altında
təşkil edilən ilk hökumətdə Yusifbəyli maliyyə və maarif naziri, ikinci və üçüncü kabinetlərdə isə maarif və məzahib naziri olmuşdu.
1919-cu ilin martında F.Xoyskinin başçılıq etdiyi hökumət istefa verdi və yeni hökuməti təşkil etmək "Müsavat" Partiyasının liderlərindən olan Nəsib bəy Yusifbəyliyə həvalə olundu. N.Yusifbəylinin
başçılığı ilə sayca dördüncü hökumət aprelin 14-də fəaliyyətə başladı. O, baş nazir olduğu dövrdə bir tərəfdən xarici düşmən qüvvələrə
832
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(Denikinçilər, bolşeviklər) qarşı mübarizə aparmış, digər tərəfdən isə
Cümhuriyyətin müstəqilliyinin möhkəmlənməsi üçün çalışmışdır.
1920-ci ilin 12 yanvarında Antanta dövlətləri Azərbaycan Respublikasının istiqlaliyyətini tanıdılar ki, bu, N.Yusifbəylinin başçılıq
etdiyi hökumət kabinetinin böyük uğuru idi. Ancaq bolşevik təhlükəsinin yaxınlaşmasıyla bağlı olaraq 1920-ci ilin aprelin 1-də N.Yusifbəylinin başçılıq etdiyi hökumət istefa vermişdi. 27 aprel işğalından sonra Bakıda gizli yaşayan, sonra isə buranı tərk edən Yusifbəyli
1920-ci ilin iyununda naməlum şəkildə öldürülmüşdür.
Milli maarifçilik və islamçılıq. Öncə qeyd edək ki, Nəsib bəy
Yusifbəyli ilk dövrlərdə maarifçlik işləri görmüş, daha çox dini xurafata, dini mövhumata, cəhalətə və nadanlığa qarşı mübarizə aparmış,
İslam dininin bütün bunlarla heç bir əlaqəsinin olmadığına diqqət yetirmişdir. Onun ilk yazılarından olan “Təslim” hekayəsinin məzmununu Azərbaycan Türk millətinin maariflənməsi, başqa millətlər kimi
inkişaf etməsi, İslam dininin əsil mahiyyəti və digər məsələlər təşkil
etmişdi. Ona görə, başqa millətlərin dili zəngin, əlifbaları mükəmməl, qrammatikaları müəyyən olub, dövlət məktəblərin tərəqqisinə,
maarifə nəzarətə çalışdığı halda, müsəlman-türk xalqlarında vəziyyət
ürəkaçan deyildir. Belə ki, müsəlman-türk xalqlarında hələ də, yenilkçilərlə mühafizəkarlar arasında mücadilə davam etməkdədir. Bu
anlamda, o, müsəlmanların yeni dövrdə real təhsil vəziyyətini əks etdirmək üçün mədrəsələrdəki şəraiti hərətəfli təsvir etmiş, Molla
Mahmudun şəxsində mühafizəkarlığı, Rza bəyin timsalında isə yenilikçiliyi ifadə etmişdir.
Onun fikrincə, Molla Mahmudları maraqlandıran heç də millətin gerilikçi durumu deyil, öz hallarını düşünməsidir. Mədrəsəni
tərk edib yeni məktəbdə dərs deməyi dini anlamda böyük günah hesab edən Molla Mahmudlar digər tərəfdən yeniləşmə qarşısında aciz
qalmasını da etiraf edirdi. Çünki mədərəsənin axundu onu yeni məktəblərdə dərs verməyə dəvət etdiyi halda, Molla Mahmud bu təklif
qarşısında tərəddüd edirdi. Yusifbəyli bunu onunla izah edirdi ki,
mühafizəkar islamçılar vaxtilə İslam dininin əsil mahiyyətini öz maraqları naminə xalqa doğru çatdırmadıqları üçün, indi özləri də bundan zərərə çəkmiş olurlar. Belə ki, onlar öz övladlarını rus-tatar məktəblərində oxuturduqları halda, xalqa bunun böyük günah olduğunu
söyləmişlər. Bu anlamda, Yusifbəyli Molla Mahmudun dilindən ya325
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zırdı: “Səni vaxtilə rus məktəbinə verdiyim üçün Allah başıma bu bəlayı verməyirmi? Allahın lənəti bəni bu əzab, müsibətə uğradıyor..
Əvət! Başıma gələn şu bəla, bu müsibətin həpsi sənin üzündəndir.
Axundun təklifi fəna degil ha! Allah bəlanı versin!”.835
N.Yusifbəyli hesab edirdi ki, xalqın nicatına nail olmaq üçün,
artıq millətin övladlarına mühafizəkar, dindar ruhanilər deyil, millətini, vətənini sevən, eyni zamanda tərəqqipərvər dünyagörüşlü müəllimlər dərs verməlidir. Yalnız bu halda millətdə milli amal, milli mədəniyyəti, milli tərbiyə yarana bilər. Yusifbəylinin fikrincə, nə vaxta
qədər məktəblərdə, mədrəsələrdə mühafizəkar ruhlu Molla Mahmudlar dərs keçəcəklər, heç vaxt irəliləyiş olmayacaq. Çünki Molla Mahmudlar təhsildə və ictimai həyatda yeniliyi və tərəqqini deyil, dini
xurafat və cəhaləti təbliğ edirlər.836
Nəsib bəy Rza bəylərin timsalında isə, vaxtilə elm və tərəqqinin mərkəzi olan Türk-İslam dünyasının geriləməsinin səbəblərini də
göstərməyə çalışırdı. Ona görə, vaxtilə İslam mədəniyyətinin işığı
olan məscidlərdəki mədrəsələrin qapalı hücrələrə çevrilməsinə səbəb
burada elmli, dünyagörüşlü insanlar əvəzinə, mərsiyəxanlar yetişdirməsidir. Yusifbəyli yazırdı: “Ah! Vaxtilə mərkəzi-ülum və fünun
olan və İbn Rüşdlər, İbn Sinalar yetişdirən, fəqət bugünkü gündə islahı mümkün olmayan bir surətə girmiş bulunan şu mübarək mədrəsələrin lal və əbkəm divarları nələr eşitməmiş, nələr görməmişdir”.837
Ona görə, artıq köhnəpərəstliyə, o cümlədən yalançı din xadimlərinə qarşı ciddi şəkildə mübarizə aparılmalıdır. Bu məsələdə isə
açıqgözlü, milli ruhlu müəllimlərin çiyinlərinə daha ağır yük düşür.
Çünki islam ölkələrindəki müəllimlər yalnız öz vəzifələrini deyil,
dövlətin işlərini də həyata keçirməlidir. Bir sözlə, bu gün Avropa
millətlərinin həyata keçirdiklərini görmək, bu anlamda müsəlmantürk xalqlarını oyatmaq zamanıdır. Bu anlamda, öncə Yusifbəyli Rza
bəyin dilindən Avropa millətlərinin durumunu anlatırdı: “Bizlər başqa millətlərlə qiyas oluna bilirmiyiz? Əvvəl əmrdə digər millətlərin
müəllimləri bizlərdən daha müntəzəm, daha mükəmməl məktəblərdən ikmali-təhsil etmişlər, üsul-tədris oxumuşlardır. Bu xüsusda nöq835
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sanları olursa qolaylıqla islah edə bilirlər. Pedaqojiyə dair binlərlə
əsərlər vardır. Bundan başqa lisanları zəngin, əlifbaları mükəmməl,
imlaları müəyyən. Məmafih bu xüsuslarda səxi qüsurları olursa islahı
üçün akademiyaları, universitetləri və mütəxəssisləri vardır. Məktəblərinin tərəqqisini dövlət düşünüyor, maarif nəzarəti baqıyor, millət
qeydinə qalıyor. İdareyi-məhəllilər, idareyi-bələdiyyələr, mütəəddin
cəmiyyətlər təşəbbüsdə bulunuyor”.838
Ona görə, islam ölkələrində yalançı ruhanilər, din xadimləri
tərəqqini, inkişafı islamın əleyhinə olan anlayışlar kimi qələmə verir,
üstəlik türk-müsəlman xalqlarının tərəqqi və inkişaf uğrunda çalışanları, o cümlədən qabaqcıl müəllimləri kafir elan edirlər. O, yazırdı:
“Zavalı bizlər! Bu vəzifələrin həpsini öz öhdəmizdə bulunduruyoruz,
bu haqda bir çox dəfələr söyləmiş olduğum sözləri təkrar edəcəyim.
Bu mədrəsədə, bu müqəddəs binada xidmət etmək üçün yalnız müəllim olmaq kafi deyildir, fədakar olmaq lazımdır. Həm də nasıl fədakar. Xidmətin təqdir edilməkdən məadə bir çox iftira və pək çox böhtanlara da hədəf olacaqsan. Necə ki, oluyoruz. Xidmətimizin ali və
müqəddəs olduğunu kəndimiz üçün kafi dərəcədə mükafat ədd edə
bilməzsək, başqa bir iş aramlıyız, buradan qaçmalıyız, vəssalam!”.839
Ümumiyyətlə, Rza bəylərin timsalında o, gələcəyin yeniləşmə
və millətçiliklə bağlı olmasına inanırdı. Onun fikrincə, artıq gerilikçi
fikirlərlə milləti irəli aparmaq mümkün deyildir. Çünki mühafizəkar
düşüncələr millətin bir nöqtədə dirənib qalmasından başqa heç bir şeyə xidmət etmir. Bu cür düşüncəli insanların, o cümlədən müəllimlərin yeni məktəblərdə öz işlərini davam etdirməsini təhlükəli hesab
edirdi. Bu fikirləri Yusifbəyli Rza bəyin dilindən yazırdı: “Bilməm,
tərbiyyeyi-milliyyəmiz olmadığındanmı, yoxsa qayeyi-milliyyəmizin
nə olduğuna ədəmi-vüqufimizdənmi, nədəndir iş başında bulunacaq
adamımız yoxdur. Darülfünun ikmal edənlərimizə varıncaya qədər
öylə adi məsələlərdə bəzi öylə böyük səhvlər yapıyorlar ki, insan
şaşıyor. Vallahi bütün şəhəri günüz fanarla arasanız, məktəb nə olduğunu, mədərsə nə dedigini həqqilə anlayan üç adam görəməzsiniz.
Milli məktəblə dövlət məktəblərinin, həqiqi mədrəsə ilə əski xərabələrin fərqində bulunan beş adam bulamazsanız”.840
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Yusifbəyli əsərin sonunda Molla Mahmudun yeni məktəbdə
dərs demək qərarına gəlməsini qeyd etmişdir. Bu o demək idi ki, artıq cəmiyyətin yeniləşməsindən başqa yol yox idi.
Ümumiyyətlə, Yusifbəylinin həyatında maarifçilik hər daim
mühüm yer tutmuş, o, Seym və Cümhuriyyət hökumətlərində maarif
naziri vəzifəsini icra etmişdir. Məsələn, o, Cümhuriyyət parlamentindəki çıxışlarında bəyan edirdi, Azərbaycanın istiqlalı, gələcəyi
yalnız maarifə bağlıdır: “Milli Maarifimiz, milli məktəbimiz irəliləmə etməzsə bizim üçün xoşbəxtlik və nicat ümidi qalmaz. Hökumət
bunu bilir, bunun üçün ibtidai təhsilin ümumi olmasına əsas hazırlamağa və bu sentyabrda ibtidai məktəblər açmağa təşəbbüs edəcək. Sənaye məktəblərinə ayrıca diqqət edəcək. Mövcud orta məktəbllərdən bir qismi yavaş yavaş milliləşdiriləcək, digər qismi isə
müsəlman olmayan uşaq üçün Rus davam edəcək. Hər millətin öz dilində oxumasına heç bir maneə olmadığından uşaqları üçün hökumət
hesabına məktəblər açılacaq. [...] Müəllimlərə olan ehtiyacımızı qarşılamaq üçün kifayət qədər darülmüəlliminlər açmaqla bərabər, xaricdən də müəllimlər dəvət etməyə çalışacaq. Dərs kitabları da azdır. Maarif Nəzarəti bunun çarəsini düşünəcəkdir. Şimdidən komissiyalar təşkil edilmişdir. Bir çox kitab seçilmiş və tarix. Bunların nəşrinə təcili başlayaraq sentyabradək lüzum görülən kitabları tamamilə
ortaya qoymağa və tədarükə cəhd edəcək. Hökumət yüksək təhsili
də düşünmüşdür. Bunun üçün yüksək əkinçilik məktəbi haqqında qanun layihəsi bəyənməyiniz üçün təqdim edilmişdir. Tiflisdəki Qafqaz
Universiteti paytaxtımıza nəqli üçün müzakirələrə girişilərək sentyabr əvvəllərində dərslərə burada davam edilməsinə çalışılacaq. Universitetimizdə, təbii, dilimizin, tariximizin, ədəbiyyatımızın inkişafına, xidmət edə biləcək stullar açılacaq”.841
Parlamentin başqa bir iclasında Yusifbəyli bir daha maarifçilik, o cümlədən maarifçiliyin yayılmasında müəllimlərin rolundan
bəhs etmişdir. Onun fikrincə, müəllimlər maarifçiliyi təbliğ edən əsas
qüvvədir ki, bu anlamda müəllimlərin maaşının artırılması təbii bir
məsələdir: “Müəllimlərin maaşını nə qədər artırsanız yəqin edin ki,
bundan bir şey qaçırmayın, çünki bizim varlığımız və gələcəyimiz
ancaq müəllimlərin əlindədir. Müəllim nə qədər ac olsa, nə qədər gö841
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zü ətrafda və özgə əlində olsa, əlbbətə ki, o müəllim bir şey verə bilməz və o məktəbdən bir şey çıxmaz".842 Beləliklə, müəllimlərin maaşının artmasına hökumətin etiraz etmədiyini, əksinə buna dəstək verdiyini Nəsib bəy parlamentarilərin diqqətinə çatdırmışdır.
N.Yusifbəyli islamçılığı isə müsəlman ölkələrinin vahid dövlət halında birləşməsi və sair kimi deyil, mənəvi birlik olaraq qəbul
etmişdir. O, xüsusilə bəzi Avropa mütəfəkkirlərinin ortaya atdığı
“panislamizm” anlayışın qəbul etmir və onu müdafiə edən istənilən
qüvvəyə qarşı çıxırdı. Onun fikrincə, bütün müəslman xalqlarının
bir dövlətdə birləşməsi bir utopiyadır. Bu cür utopiyalarla uğraşmaqdansa, daha real işlər görülməli və müsəlman millətlərinin mədəni
səviyyəsinin yüksəlməsinə çalışılmalıdır: “Bir iftira qalmadı ki, onlar
müsəlmanların üstünə atmasınlar: cahaddanmı cəhd etmədilər, “ittihadi islam” iləmi dövləti qorxudub fəna halımızın daha da fənalaşmasına təşəbbüs etmədilər?”.843
O, yazırdı ki, ermənilərin isə “İttihadi-İslam” məsələsini ön
plana çıxartmaqda məqsədi xristian din qardaşlarının yardımına
ümid etmələridir Bu baxımdan ermənilərin qəzetlərdə müsəlmanlara
atmadıqları iftira və böhtan qalmamışdır. O, yazırdı: “Bu yıllarda “İttihadi-İslam” xüsusunda nələr yazılmadı, nələr söylənmədi. Ermənilər gecələri yatıb bu xüsusda quramalar düzəldib, röyalar görüb gündüzlər dünyanın hər bir bilməna xəbərlər yazıb qəzetələri doldururlar”.844 Yusifbəyliyə görə, ermənilər boş xülyadadırlar və onların iddia etdiyi mənada müsəlmanların vahid dövlətdə birləşməsinə heç
ehtiyac da yoxdur. Çünki müsəlmanlar xristianlara ya da başqa qeyrimüsəlmanlara qarşı vahid dövlətdə birləşmək deyil, öz daxilində birlik və bütöv olmaq yollarını arayır. O, yazırdı ki, İslam birliyi məsələsindən narahat olan yalnız ermənilər deyil, həm də Avropanın qabaqcıl ziyalıları, onların mətbuatıdır. Avropalılar hesab edirlər ki, bütün müsəlmanlar vahid bir dövlət yaratsalar ya da Osmanlı Türkiyəsinin ətrafında birləşsələr onlar üçün təhdid yaradacaqlar. Ona görə,
bəzi müsəlman mütəfəkkirlərinin İslam birliyi yönündəki yazıları da
məsələni daha da çətinləşdirmişdi.845
842
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N.Yusifbəyli İslam dini, İslam birliyi məsələlərinə sonralar da
həssaslıqla yanaşmışdır. O, Türk Ədəm-Mərkəziyyət Partiyasının
sədri olduğu zaman İslam dinindən sui-istifadə etməyə çalışan mühafizəkar ittihadçılara qarşı da mübarizə aparmalı olmuşdur. Çünki həmin dövrdə Gəncədə ittihadçılar “Məhəmmədi” firqəsi yaradaraq
Türk Ədəm-Mərkəziyyəti dinsizlikdə ittiham edirdilər. Bununla bağlı
həmin hadislərin şahidi olmuş N.Yusifbəylinin yaxın silahdaşı Nağı
Şeyxzamanlı sonralar yazırdı: “Əvvəlcə biz fikir vermədik, bizim
partiyamız Türk “Ədəmi-Mərkəziyyət” firqəsi bütün milli məsələlərimizi öz proqramında əks etmişdi və çox qüvvəli idi. Bütün ziyalılar, tacirlər, ağıllı adamlar hamısı firqə tərafında idilər. Ancaq sonralar baxdıq ki, mollalar işimizə maneçilik edirlər, əleyhimizə təbliğat
aparırlar. Xalqa deyirlər ki, firqə lideri Nəsib bəy bir kitab çxarmış,
ətrafına gəncləri toplamış və iddia edir ki, Qurani-Kərimi atın. O,
köhnəlibdi. “Yeni kitab” (firqə proqramı) daha müqəddəsdir. Bunun
üçün biz böyük bir xalq yığıncağı keçirdik, onların əleyhinə sübutlar
gətirdik. Onların xalqın qarşısında məğlub etdik və xalq tərəfindən
bəyənilmiş belə bir qərar çıxartdıq: Mollalar, xocalar məscidlərdə
oturaraq nikah bağlayacaqlar, cənazə mərasimləri keçirəcəklər, xalqın anlamaq istədiyi dini məsələləri izah edəcəklər və qətiyyən dünyəvi işlərə qarışmayacaqlar. Dini işlərimizlə onlar, milli işlərimizlə
yalnız biz əlaqədar olacaq. Bu qərardan sonra da onlar bizim milli işlərimizə maneçilik etmədilər”.846
Yusifbəylinin İslam dininə münasibəti, xüsusilə dinin dövlətin
işinə qarışmaması düşüncəsi sonralar da davam etmiş, onun baş naziri olduğu dövrdə qüvvədə qalmışdır. O, baş nazir kimi ilk çıxışında
bəyan etmişdir ki, müqəddəs hürriyyətlərdən məmurların sui-istifadə
etməsinə yol verilməyəcək, eyni zamanda ədliyyə məhkəmələrinin
ədalətli və qanuni qərarlarına tabe olmaları əsas tutulacaqdır. Onun
fikrincə, bu azadlıqların ən müqəddəsi vicdan və şəxsiyyət azadlığı,
mənzil toxunulmazlığıdır ki, inanc və vicdana aid məsələlər üçün demokratik cümhuriyyətimizdə kimsə təqib edilməyəcəkdir.847
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İctimai-siyasi görüşləri. Nəsib bəy Yusifbəyli ilk dövrlərdə
sosial-demokratların bütün millətlərin bərabər hüquq və azadlıqlara
malik olması ilə bağlı ideyalarına da xeyli dərəcədə meyil göstərmişdi. Belə ki, Nəsib bəy Odessda, Xarkovda tələbə olduğu (1902-1906)
dövrdə və “Tərcüman”da çalışdığı ilk illərdə (1906-1907) siyasi cərəyanlar arasından daha çox sosial-demokratizmə ya da marksizmə
meyil göstərmişdir. Həmin dövrdə bir çox soydaşları kimi Yusifbəyli
də, sosial-demokratizmin çar Rusiyasının əsarəti altında olan xalqlara
azadlıq gətirəcəyini düşünmüşdür. Şübhəsiz, Odessa və Xarkovda
sosial-demokrat təşkilatlarının güclü olması, eyni zamanda onlar
proqramının cəlbedici olması Yusifbəyliyə də ciddi təsir göstərmişdir. Necə ki, bu dövrdə sosial-demokratizmin təsiri altında M.Ə.Rəsulzadə, N.Nərimanov, Ə.Ağaoğlu və başqaları da olmuşdular. Bu
anlamda Yusifbəylinin də dövrünün aparıcı ideyalarından sosial-demokratizmin ya da marksizmin təsiri altına düşməsi təbii idi.
Özəlliklə, Yusifbəyli 1906-1907-ci illərdə “Tərcüman”da yazdığı məqalələrdə Bakıda nəşr olunan “İrşad” və başqa milli-dini yönlü qəzetlərdə sosial-demokratizmdən, onun nümayəndələrindən
(Marks, Plexanov, Jores, Bebel və b.) bəhs olunmasını təqdir etmişdi.
Xüsusilə, o, “İrşad” da N.Nərimanovun sosial-demokratlarla bağlı
məqaləsini şərh etmiş, müəyyən dərəcə də onun fikirləri ilə razılaşdığını ifadə etmişdi.848
Onun fikrincə, yalnız sosial-demokratizm dövrünün başqa şovinist “pan”izmlərindən fərqlənir və yalnız ona ləkə yaxmaq doğru
deyildir: “Panslaviyanizm, panxristianizm, panermənizm, panyəhudizm və qeyri panizmlər ancaq qarnı tox ağaların xam xəyallarıdır və
füqarayi-kasibəyə böylə böhtan atmaq rəva deyil!.. Doğrudur, Yer
üzünün cəmi ictimaiyyun-ammiyyunların (sosial-demokratlarının) da
bir “panizmi” var, ona dəxi panxristianizm deməzlər, bunu adı “panfüqarayi-kasibizm”dir”. 849
O, ilk dövrlərdə, sosial-demokratizmə meyilli bir şəxs kimi hesab edirdi ki, çar Rusiyası Avropa ölkələrindən fərqli olaraq baş vermiş inqilabdan düzgün nəticə çıxarmır. Belə ki, çar Rusiyasında sosial-demokratların baxışlarından doğru nəticə çıxarmaq əvəzinə onlara
848
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qarşı repressiyalar həyata keçirilir. Yusifbəyli yazırdı: “Avropada
təcrübə və timsali olub keçmiş inqilab və hərəkatlardan Rusiya dövləti ibrət almaq gərək idi. Qaynayıb axan bir suyun önünü kəsmək
mümkün olmadığı kimi oyanmış, qəlyanə gəlmiş xalqın hüquq və vəzifəsini anlamış camaatın da önündə durub toxtatmaq mümkün olamayacağını düşünmək və bilmək gərək idi”.850 Çar Rusiyasının inqilabın önünü kəsmək üçün müxtəlif hiylələrə əl atdığını qeyd edən
Yusifbəyli yazırdı ki, artıq bu hiylələr baş tutmayacaq. Onun fikrinə
görə, çar Rusiyasının qarşısında iki yol var: ya qəsb olunmuş hüquqların hamısını qaytarmaq, ya da əvvəlki istibdad yolu ilə davam etmək.851
Yusifbəyli sonralar sosial-demokrat təliminə meyllilikdən uzaqlaşaraq türkçülük, daha sonra onun milli-məhəlli ifadəsi olan Azərbaycan
türkçülüyü uğrunda mübarizə aparmışdır. Ancaq bu o demək deyildi ki,
o, sosial-demokratizmin insan hüquq və azadlıqlarına aid müddəalarından tamamilə imtina etmişdir. Hesab edirik ki, Yusifbəyli türkçülük,
türk milliyyətçiliyi hərəkatının liderlərindən biri olduğu zamanlarda da
sosial məsələlərin həəlində, o cümlədən fəhlə və kəndlilərin hüquq və
azadlıqlarının qorunmasında sosial-demokrat cərəyanının bəzi müddəalarını müdafiə etmişdir. Hətta, onun qurucusu və lideri olduğu “Türk
Ədəmi-Mərkəziyyət” partiyasının proqramında da sosial-demokratizmin müddəaları, o cümlədən “Aqrar məsələ”, “Fəhlə məsələsi” də öz
əksini tapmışdır. Bununla bağlı “Türk Ədəmi-Mərkəziyyət” partiyasının proqramında yazılırdı ki, xalqın firqəsi kimi Türk ulusunun bütün təbəqələrinə əsaslanır: “Demokratik partiya kimi zəhmətkeş xalq
kütlələrinə arxalanır və Rusiyanın İslama etiqad edən bütün türk zəhmətkeş kütlələrinin iqtisadi-sinfi və milli-mədəni mənafelərini müdafiə etməyə çalışır”.852
Sadəcə burada bir anlaşmazlıq var ki, S.C.Pişəvəri, H.Baykara
onun Müsavat Partiyası daxilindəki mövqeyini “sol cinaha mənsub olan
Yusifbəylinin mülkədar və kapitalist qrupu”. 853 kimi dəyərləndirmişlər.
İlk baxışda “kapitalist və mülkədarın” sol cinahda dayanması məntiqsiz850
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likdir. Bizcə, N.Yusifbəyli sinfi təbəqəsinə görə “mülkədar və kapitalist
qrup”una aid edilsə də, əslində o, düşüncə və dünyagörüş baxımından
bütün insanların sosial bərabərliyinin tərəfdarı olmuşdur. Başqa sözlə,
N.Yusifbəylinin “mülkədar və kapitalist qrup”una aid edilməsi simvolik xarakter daşımış, bu daha çox onun əcdadlarının bəy-xan nəslindən
olmasından irəli gəlmişdir. Ancaq gerçəklikdə isə, o, bəy-xan əcdadlarının davamçısı kimi heç bir sinfi ayrı-seçkilik qoymamış, Türk ulusunun
fərdlərini bir bütün kimi görmüşdür.
Türkçülük və Azərbaycan milli ideyası. Nəsib bəy Yusifbəyli
də türkçülük ideyasının yaranmasında və formalaşmasında ilk olaraq,
böyük türkçülərdən İsmayıl bəy Qaspıralının mühüm rolu olmuşdu. Belə ki, İ.Qaspıralının uzun müddət müəyyən fasilələrlə “Tərcüman” qəzetində çalışmış (1906-1912) Yusifbəyli ustadının Türk xalqarının “Dildə,
fikirdə və işdə birlik” fəlsəfəsini mənimsəmişdir. Hər halda İ.Qaspıralının dünyagörüşündə türkçülük hərəkatı digər ideologiyalardan, cərəyanlardan üstün mövqeyə malik olmuşdu.854
Ə.Cəfəroğluya görə, Yusifbəyli də türkçülüyün formalaşmasında Qaspıralının mühüm rolu olmuşdu. 855 Biz, eyni fikirlərə Qəhrəmanlıda da rast gəlirik: “Dünyagörüşünə gəldikcə Nəsib bəy əvvəlcə
solçu olmuş, yəni sosialist ideyalarına uymuş, tədricən İsmayl bəy Qaspıralının təsirilə türk millətçisi kimi formalaşmışdı. Şəfiqə xanım bu barədə yazırdı: “Nəsib “Tərcüman” qəzetində çalışarkən çox vaxt atamla
münaqişə edərdi, atamdan daha başqa görüşləri vardı, fikir ayrılığı vardı.
Bu yalnız ilk bir-iki il sürmüşdü. Sonradan tamamilə atamla birləşdi”.856
Yusifbəyli də türkçülüyün yaranmasında Qaspıralının ciddi təsiri
ilə yanaşı, 1908-1909-cu illərdə müvəqqəti olaraq Türkiyədə yaşaması
və burada “Türk dərnəyi”ndə iştirakı da mühüm rol oynamışdır. C.S.Kırımər "Mücahid" jurnalında yazırdı: “1909-cu ilin sonlarında bizim
həyatımızda əhəmiyyətli bir hadisə olmuşdu. Tələbə cəmiyyətimiz
əcələ yığıncağa çağırıldı. bir komissiya seçildi. İstanbula gələcəyini
xəbər aldığımız Qaspıralı İsmayıl bəyi qarşılayacağıq... İsmayıl bəylə
birlikdə, Yusuf bəy Akçura və İsmayıl bəyin kürəkəni Azərbaycanlı
Nəsib bəy Yusifbəyli də gəlmişdilər. Biz bu toplantıda Nəsib bəylə
razılaşmış və ona candan bağlanmışdıq. İsmayıl bəy bizə ciddi və
854
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qarşıdurma qəbuletməz bir əda ilə elmə sarılmağı tövsiyə edir, bizim
siyasi və ictimai əndişələrimizə cavab verməyi belə zaid görürdü.
Yusuf bəy də aşağı-yuxarı eyni fikirləri müdafiə etmişdi. Nəsib bəy
isə biz gənclərdə gördüyü imandan, fədakarlıq hisslərimizin, bilxassə
inqilab atəşi ilə yanmamızdan, bütün əməllərimizin xalqımızı yüksəltməyə haqq olmasından çox sevindiyini söylədi və bizi bu yola sadiq qalaraq bu əməl üçün hazırlanmağa təşviq etdi. Nəsib bəy hər
şeydən çox, xarakterimizin sağlam, doğru, ciddi olmasına diqqət etməyimizi bilxassə hərarətlə tövsiyə etdi”.857
Deməli, 1908-1909-cu illərdən etibarən Yusifbəyli türkçülüyün əsas dava adamlarından biri olmuşdu. Artıq onun dünyagörüşünün mərkəzində türk milliyyətçiliyi dayanırdı ki, əsas hədəfi də türkçülük əsasında Azərbaycan türklərinin Rusiya daxilində öncə muxtariyyət, daha sonra isə istiqlaliyyət əldə etməsi dayanmışdır. Məhz bunun nəticəsidir ki, 1917-ci ilin martında yaranan “Türk Ədəmi-Mərkəziyyət” partiyasının lideri kimi N.Yusifbəyli çar Rusiyasını federativ şəkildə görmış, bu federasiya çərçivəsində isə Azərbaycanın muxtariyyətini tələb etmişdir. M.B.Məmmədzadə yazırdı: “Azərbaycana
qayıtdıqdan sonra Nəsib bəy Əmin bəylə yaxın əlaqəyə girərək
“Açıq söz” ailəsinə daxil olmuşdu. Onun qurduğu Ədəmi-Mərkəziyyət firqəsi “Açıq söz”ün yaydığı millət nəzəriyyəsinə əsaslanırdı və
millət məsələsini “Müsavat” kimi həll edirdi. O, Rusiyanın milli varlıqlara parçalanmasını, federalizm üzərində qurulmasını, bütün millətlərə, o cümlədən Azərbaycana, Türküstana, İdil-Urala və Krıma
milli-məhəlli muxtariyyat verilməsini tələb edirdi”. 858
M.Ə.Rəsulzadə də qeyd edir ki, əslində türkçülük mərkəzli
Azərbaycan Milli İdeyası onların tanışlığının ilk illərindən (19141915-ci illər) hər ikisində yaranmışdı: “Hərbi-ümumi sənləri idi. O,
Gəncədə bələdiyyə idarəsi əzadarlığında, mən də Bakıda 1915-də təsis etdiyim “Açıq söz” qəzetinin başında bulunurduq. Nəsib bəy idarə işləri üçün Bakıya sız-sıx gəlirdi və hər gəlişində ilk ziyarətini
“Açıq söz” idarəxanasına verirdi. Daha ilk görüşümüzdə rəhmətliklə
aramızda 1920-ci ilin son may günlərnədək zərrə qədr xələldar olma857
Tahirzadə Ədalət. Nəsib Bəy Yusifbəyli.
http://www.ursad.org/MakaleGoster.aspx?ID=1047&YazarID=25
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yan bir səmimiyyətlə davam edən bir dostluq təəssüs etmişdi. Bu
dostluğu bu qədər mətin bağlarla bir görüşmədə bağlayan şey, şübhəsiz, müştərək bir qayə, müştərək bir ruh daşıdığımızı mütəqabilən
kəşf edişimiz idi. Bu ruhi-müştərək Gəncədə Nəsib bəyə siyasi bir
firqə maddəsinin yazılmasını təlqin etdiyi bir zamanlarda, mənə də
Bakıda “Açıq söz” qəzetəsinə eyni tezisi müdafiə edən bir baş məqalə yazdırmışdı”. 859
Bütün bunları nəzərə alaraq Rəsulzadə daha sonra yazırdı ki,
Yusifbəylinin Azərbaycan istiqlalı hərəkatındakı rolu yalnız maarif
naziri və baş nazir olmaqla kifayətlənməmişdir: “Onun hərəkatdakı
həqiqi rolu sonra tutduğu bu rəsmi mövqelərdən çox əvvəl başlamışdır. Bu rol onun Gəncədə 1917-də “Türk Ədəmi Mərkəziyyət xalq
firqəsi” namıyla təsis edilən siyasi Azərbaycan firqəsinin təşkilinə təşəbbüs etməsiylə başlayır. Azərbaycan ideyasını siyasi bir tələb maddəsi şəklində formulə etmək şərəfi mərhum Nəsib bəyindir”. 860
N.Şeyxzamanlıya görə də, milli istiqlal ideyasının əsas müəllifi,
Azərbaycan fikrini tələb maddəsi halında irəli sürən Yusifbəylidir.861
Qeyd edək ki, Nəsib bəy 1917-ci il aprelində Bakıda keçirilən
Qafqaz Müsəlmanlarının 1-ci qurultayında “kim dava edə bilər ki,
biz kəndini (özünü – F.Ə.) idarəyə səlahiyyətdar bir millət deyilik!”
demişdir. M.B.Məmmədzadə yazır: “Qurultayın lap ilk günlərindən
etibarən hakim mövqeyi iki firqə tutmuşdu ki, bunlardan biri “Müsavat” xalq firqəsi, digəri də “Türk Ədəmi-Mərkəziyyət firqəsi” idi. Birincinin fikirlərinə Məhəmməd Əmin Rəsulzadə, ikincininkinə isə
Nəsib bəy Yusifbəyli tərcüman olurdu”.862
Beləliklə, Rəsulzadənin də yazdığı kimi, o, bu qurultayda milliyyətçilük (Azərbaycan türkçülüyü), türkçülük, xalqçılıq və modernələşmə (yeniləşmə) prinsiplərini müdafiə etmişdi. Hətta, bununla
kifayətlənməyərək eyni prinsiplərlə çıxış edən iki partiyanın birləşməsinə təşəbbüs göstərmiş və həmən bunun tətbiqini istəmişdi. Rəsulzadə yazırdı: “Nəsib bəyin zəkası yalnız bu çıxışı ilə bitməmiş, o
qurultayda eyni prinsipləri müdafiə edən Müsavat xalq firqəsinin nü859
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mayəndələri və “Açıq söz” qəzetini təmsil edən cərəyanla sözləşərək,
onlara yaxın axınların birləşmlərini təmin etmək zərüriyyətini görmüş və onu həyata keçirmək təşəbbüsünü irəli sürmüşdür. Bir tərəfdən Nəsib bəy, digər tərəfdən də M.Ə.Rəsulzadə ilə A.Kazımzadə tərəfindən təmsil olunan Gəncə və Bakı milliyyətçi Azərbaycan istiqlalçılıq hərkatında çox mühüm əsərləri sonradan meydana çıxan bu
ittihadın hüsulunda Nəsib bəyin zəka və səmimiyyətinin qəti rol oynadığını burada təsbit etməliyəm. Bu ittihad üzərinə idi ki, Qafqaziya
qurultayını mütəəqqib Türk Federalist Müsavat Xalq Firqəsinin ilk
qurultayı Bakıda toplanmış və bu toplanış siyasi Azərbaycan həyatında pək mühüm bir hadisə təşkil eyləmişdir”.863
1918-ci ilin əvvəllərində yaradılmış Seymdə xalq maarif naziri
vəzifəsini tutan N.Yusifbəyli burada da türkçülüyü, Azərbaycan xalqının milli maraqlarını müdafiə etmişdir. Məsələn, Seymin 5 Mart
1918-ci il tarixli 14-cü iclasında ermənilər və gürcülər Azərbaycün
türklərini nəzərdə tutaraq "Seymdə xəyanətkarlar var" deyirdilər. Bu
zaman onlara cavab olaraq söz alan Yusifbəyli demişdir: “Daşnaksütyun Partiyası Başçısı məni təəccübləndirmir – anlayıram ki, İrəvan vilayətində meydana gəlməkdə olan cinayətləri indi ört-basdır etmək lazımdır, orada işlənmiş biabırçılıqlar indi haqlı lazımdır: bütün
kəndlərin əhalisi qılıncdan keçirilib, sakinləri qovulmaqla süni şəkildə ərazilər quruldu. ancaq məni menşevik nümayəndələrin buradakı
danışmaları çaşdırır. Mən düşünürdüm ki, bu, özbaşına çıxdılar və
gözləyirdim ki, indi kimsə dayanacaq və deyəcək ki, bu, özbaşına çıxışdır və biz tam başqa cür düşünürük, ancaq, təəssüf ki, bu səsi mən
eşitmədim. Vətəndaşlar, bizi çoxdan ittiham edirlər. Bizi doğramamışdan öncə ittiham etdilər - buna öyrəncəli. Qorxuram ki, bizi yenidən çökməyə istəsinlər. Bu səbəblə hökumətdən soruşmaq istəyirəm,
Ardahan komissiya göndərsin ki, əsgər göndərilməsinə və o əhalinin
qırılmasına mane olsun. Bu xalqı xəbərdar etmək lazımdır, çünki onlar üçün qorxunc təhlükə var: qadınları da, uşaqları da, kişiləri də hər kəsi orada doğrayacaqlar”.864
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Türkiyəylə danışıqlar üşün Batuma sülh nümayəndəliyi göndərməzdən öncə Zaqafqaziya Seyminin türk-müsəlman fraksiyası
qarşısında çıxışı zamanı da Yusifbəyli əsas diqqəti Azərbaycan türklərinin çətin günlər yaşamasına, onun varlığının təhlükə altında qalmasına yönəltmişdir. O, bu çıxışında açıq şəkildə bildirib ki, Seymin
tərkibindəki gürcülər və ermənilər Quzey Azərbaycanda erməni daşnaklarıyla rus bolşeviklərin türk-müsəlman əhaliyə qarşı soyqırım törətməsinə tamamilə biganədirlər. Belə bir halda, Azərbaycan türklərinin Türkiyə türklərinə üz tutmaqdan başqa çarə qalmadğını deyən
Yusifbəyli bütün bunlarla yanaşı, “Müstəqil Azərbaycan” ideyasının
qüvvədə qalmasını da ifadə etmişdir: “Müstəqilliyimizin qızğın tərəfdarlarından biri kimi mən bu barədə birinci söz açmağa məcburam.
Təhlükənin gözünə cəsarətlə baxmaq, gələcək hadisələrin əlamətlərini ayırd etmək və vaxtında zəruri tədbirlər görmək lazımdır. Bu halda biz hadisələrin belə bir xoşbəxt kəsişməsinə sevinməliyik ki, bura
gəlməli olan xarici qüvvə bizə dost və qardaş olan Türkiyədir. Bəlkə
də, bu bizim qonşularımıza xoş gəlməyəcək, ancaq başqa çıxış yolumuz yoxdur. Qorxunc anarxiya qarşısında qonşularımız da bizim kimi gücsüzdürlər. onlarda olan hərbi qüvvə də anarxist əhval-ruhiyyəlidir, qanun-qaydanın dayağı rolunu oynaya bilməz. Hərgah onlarda
intizamlı qüvvə olsaydı, onların yardımına ümid bağlaya bilməzdik.
Xətir üçün xəstə düşə bilmərik. Bizim nümayəndə heyətimizin Batuma getmək və və Şərqi Zaqafqaziya türkləri adından Osmanlı imperiyasından yardım istəmək vaxtı gəlib çatmışdır. Əlbəttə, biz təcili olaraq qoşun göndərilməsi üçün türklərə çox da təkid edə bilmərik; biz
ancaq xahiş edəcəyik. Ancaq bütün bunlarla yanaşı, azad Azərbaycanın müstəqil surətdə mövcudluğu ideyasını heç vaxt gözdən qaçırmaq lazım deyil”. 865
Cümhuriyyət qurulduqdan sonra əvvəlcə maarif naziri, daha
sonra baş nazir kimi o, bəyan edirdi ki, Azərbaycan türklərinin yeganə ideyası milli istiqlaldır. Yusifbəyli Cümhuriyyətin birillik ildönümüylə bağlı xalqa müraciətində milli istiqlal məsələsiylə bağlı bildirirdi ki, artıq Azərbaycan türkləri istiqlaliyyətini heç bir kəsə güzəştə
getməyəcəkdir: “Qan dəryasında qütəvər olan Azərbaycan Türk milləti kəndi müqəddəratını öhdəsinə alaraq, özbaşına buraxılmışdır. O,
865
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mətanəti-qəlb və əzmi qəti ilə istiqlalı düşünərək yaşayır. Və bilaxirə
müstəqil və azad yaşamaq yolu arayıb, ona rəvan oldu. Öylə bir yol
ki, onu ümumcahanın əzilmiş və döyülmüş millətləri tutmuşdu. Bu
bir sənə müddət ərzində biz yorulmadan işlədik və bu işləməyimiz ilə
dövlətimizi möhkəmləndirərək, camaatımızın aşağı sinfinə milli dövlət təşkili hissini düşündürdük və istərdik ki, camaat və millət vəkillərinin getdikləri yol doğru və xalqın azad fikir və məsləkidir. Bu az
vaxt zərfiində Azərbaycan türkləri kəndilərinin müstəqil və azad yaşamağa layiq olduqlarını gözəl surətdə göstərib və dövlət təşkilinə istedad və qabiliyyət yeritdiklərini isbat etdilər. Bunun sayəsində isə
şimdi məmləkətdə insanı məmnun edəcək bir dərəcədə nizam və asayiş hökfərmadır”.866
Baş nazir kimi proqram səciyyəli ilk çıxışında da, o, Milli istiqlal məsələsini xüsusilə qeyd edərək bununla bağlı həm daxili birliyin, həm dünya dövlətləri tərəfindən tanınmağın vacibliyini vurğulamışdır: “Əmrinizlə təşkil etdiyim hökumət, üzərinə nə qədər ağır və
nə qədər böyük bir məsuliyyət almış olduğunu anlayır. Doğrudur,
Azərbaycan milləti müstəqilliyini elan etdiyi bu az bir zamanda yar
və əğyar nəzərində müstəqil olmağa layiq olduğunu göstərdiyindən,
bugünkü vəziyyət və mövqeyimiz iki ay əvvəlkindən daha mətin və
daha sağlamdır. Bəli, 10 aydan bəri həqiqətən müstəqil olan Azərbaycan bu gün böyük dövlətlər tərəfindən belə hüsni-qəbul əsnasında
olduğuna və Azərbaycan Türklərinin yaxın bir zamanda dünyanın
bilcümle mədəni millətləri ailəsinə olacağına ümidimiz güclüdür. Bu,
belə olacaq idi. Çünki Azərbaycan Türkləri fərdi vücud olaraq kişiqadın, gənc-qoca, kasıb və zəngin, işçi və rəncbər, “Müsavat”, "Əhrar", "Sosialist", "İttihad" xülasə bütün millət vahid vücud olaraq istiqlalımızı mühafizə etməyə and içmişdir. Çünki millətin bu əzminə
birbaşa şahid olan böyük və demokratik İngiltərə komanda heyəti, aldığı təəssüratı tərəfsiz, şişirtməsiz Parisdə təşkil edilən məhkəməkübrayə kəsb edəcəyi şübhəsizdir”.867
Yusifbəyli daha sonra demişdir ki, Azərbaycanın şan və şərəfini mühafizə etməklə bərabər, hökumət qonşular arasında çıxan bütün
866
Yusifbəyli N. Azərbaycan vətəndaşlarına hökumətin müraciəti. “Azərbaycan” qəzeti, №190,
28 may 1919-cu il
867
Qəhrəmanlı Nazif. Nəsib bəy nümunəsi. Bakı, «Nurlan», 2008, s.131

338

Azərbaycan Türk fəlsəfi və ictimai fikir tarixi (XIX-XX əsrlər). II hissə

problemlərin sülhlə həll edilməsi və öz daxilindəki etnik azlıqlarla
barış içində yaşamasının tərəfdarıdır: “Təbii, bu sülh və səlahın başqa şərtləri də vardır, o da azlıqda qalanların haqqını tanımaqdır. Zülm və istibdad altında yaşayıb da “inorodes” adı altında bir
əsrdən bəri maddi və mənəvi baxımdan bir çox təzyiqlərə məruz qalan Azərbaycan türkləri Azərbaycan içindəki bütün vətəndaşlarına
bir gözlə baxmaqla hər kəsin öz dilində oxuyub oxumasına, öz dilini
və öz milliyyətindən mühafizə etməsinə icazə etməzsə tarixi bir səhv
etmiş olur. Onun üçün hökumət sevgili Azərbaycanımızın bütün vətəndaşlarımız üçün gerçək bir vətən olmasına çalışacaqdır”. 868
O, torpaq və işçi məsələsi ilə bağlı ciddi bir problemin olmadığını, əksəriyyətin bunun həllinin tərəfdarı olduğunu deyirdi: “Torpaq
məsələsini qəti olaraq həll etmək, təbii, milləti həqiqətən təmsil edəcək Məclis-Müəssisanın haqqıdır. Bu barədə bugünkü hökumətin
üzərinə ancaq bir vəzifə düşür, o da mövzunu ətraflı hazırlamaq, torpaq işlərinə dair bütün vasitələri yığmaq və yazıb hazırlamaq və bu
surətlə Məclis-müəssisana bu ağır və əhəmiyyətli problemin asan
həlli kömək etməkdən ibarətdir. Bununla birlikdə, istər torpaq və istər işçi mövzusunda bir ixtilaf çıxarsa hökumət hər zaman əməkçilərin haqqını müdafiə edərək öz tərəfində olacağını vəd edir”. 869
Yusifbəyliyə görə, milli hökumət üçün ifadə azadlığı, mətbuat
azadlığı, yığıncaq azadlığı mədəni və demokratik bir dövlət rəhbərliyi başlıca şərtlərdir. O, yazırdı ki, bu barədə, Azərbaycan çox dövlətlərdən irəlidədir və burada görülən bu azadlıqlar dünyanın heç bir tərəfində yoxdur: “Hökumət, təbii, müqəddəs olan bu azadlıqları qoruyacaq. Hər kəs nə yazırsa yazsın, hər kəs nə istəyirsə söyləsin, harada
yığışırsa yığışsın. Yalnız bir məsələ vardır ki, ona əl uzatmağa təhəmmül ediləməz. O da Azərbaycanın istiqlaliyyəti məsələsidir. Bu
istiqlaliyyəti, millətin bu müqəddəs və qanuni haqqını təhqir etdirməməyə, bu ülvi hissiyyatına toxundurmamağa hökumət var gücü ilə
çalışacaqdır”. 870
Baş nazir olduğu dövrdə Azərbaycanın Türkiyəyə, yaxud da
Rusiyaya birləşməsini tələb edən “ittihadçılar”a, denikinçilərə, bolşeviklərə ümumiyyətlə, istənilən “ihaqçılar”a qarşı çıxanları isə Yusif868
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bəyli daima tənqid etmişdir. Cümhuriyyətin bəyan olunmasından
sonra, ilk dövrlərdə müəyyən təsir qüvvəsinə malik olan osmanlıpərəst “ilhaqçılar”ın milli istiqlala qarşı yönəlmiş ideyalarına cavab
olaraq Yusifbəyli deyirdi ki, onlara müəyyən obyektiv səbəblərə görə
güzəştlər getmək olar. Ancaq bu güzəştlər milli istiqlala xətər yetirməməlidir. Nəsib bəy deyirdi ki, əks halda “istiqlalımıza qarşı yönəlmiş təcavüzə qarşı ilk əvvəl üsyana qalxan mən özüm olacağam”. 871
Denikinçilərin ya da Denikin ordusunun Dağıstana və Azərbaycana təcavüzü ilə bağlı da Yusifbəylinin mövqeyi dəqiq, qəti olmuşdur. belə ki, millət vəkillərindən birinin Denikinin ordusunun
Azərbaycan sərhədlərini keçməsi iddiasına qarşı baş naziri bildirmişdir ki, “bizim hüdudumuzu kimsə keçməmişdir və ancaq meyitlərimiz üzərindən keçə bilərlər”.872 Sonra o, parlamentə məlumat verib
ki, Dağıstana, yəni Petrovskiyə və Dərbəndə kazaklardan ibarət 3-4
eşalon gəlib: “ İngiltərə nümayəndələrinə söylədim ki, biz vədlərdən
artıq doyduq. Bundan belə biz özümüzə güvənəcəyik və lazım olsa
bir adam kimi azadlıq və istiqlalımızı müdafiə qalxışacağıq. Kim
olursa olsun, dünyanın böyük və qüvvətli dövləti olursa olsun, qarşısına çıxıb müdafiə edəcəyik...”. 873
Yusifbəylinin fikrincə, bu dövrdə Azərbaycan türkçülüyünün,
milli istiqlalın ziddinə olan əsas qüvvə isə bolşevizm və bolşeviklər
olmuşdur. “Bolşevizm bizim üçün bir təhlükədir, bəlkə də daha böyük təhlükədir” 874 deyən, Nəsib bəy daha sonra qeyd edirdi: “Əgər
bu saat mənə desələr ki, səni tanıyıb və istiqlalını təsdiq edirəm, mən
sabah burada bir bolşevik qoymaram. Çünki bolşeviklərin təhlükəsini
biz öz istiqlalımız ilə ölçürük. Biz hürriyyəti-vicdan tərəfdarıyıq”. 875
Bu anlamda Azərbaycanın baş naziri Milli İstiqlalın yaşaması üçün,
Sovet Rusiyasıyla münasibətdə diqqətli olmağı hər şeydən vacib hesab edirdi. Ona görə, Azərbaycanın Rusiyanın daxili işlərinə qarışmağa haqqı yoxdur: “Rusiyada hansı təriqət qalib gələcək, hansı
adamlar iş başına keçəcək - bu, bizim vəzifəmiz deyil, böyük Rusiya871
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nın öz işidir. Biz Rusiya dövləti ilə hər zaman sülh və səlahla dostluq
keçinmək istəriz.Yalnız bir məsələ var ki, bolşevik Rusiyamı, menşevikmi, yoxsa başqa birimi olsun, bizim daxili işlərimizə qarışmamalıdır. Biz Rusiyadan yalnız bunu tələb edirik. Bunun da haqqımız olduğunu, təbii, kimsə inkar etməz, zənn edirik”.876
Ona görə, Sovet Rusiyasına ya da bolşevizmə qarşı dayanmaq
üçün tək çıxış yolu qüvvətli olmaqdır: “Bunu tək bilməliyik - qüvvətli olmasaq nə hürriyətimiz, nə də istiqlalımız mümkün deyil. Onun
üçün hərbi işimiz hökumət işinin əsası olacaq. Əsgərimizin ehtiyacına, ləvazimatına hökumət ayrıca diqqət və səy edəcək. Əsgərlik kimi
müqəddəs vəzifənin ilk əvvəl zənginlərin, imkanlıların, ziyalıların
övladlarının vəzifəsi olduğunu hökumət onlara izah edəcək. Ayrıca
boyun qaçıran olursa lazım olan cəza veriləcək. Xülasə, əfəndilər! Təkrar edirəm, hər şeydən əvvəl, gələcəyimiz qüvvətə və millətin əzminə möhtacdır. Birincisi hərbiyyə nazirimizin müqtədir və təcrübəli əllərində olub, ikincisi isə sizin əlinizdədir”. 877
1919-cu ilin mayında Bakıda rus fəhlələrinin çox çalışdığı müəssisələrdə tətillər keçirilirdi ki, bu məsələ parlementin 6 may 1919ci il tarixli 34-cü iclasında müzakirə olunan zaman Nəsib bəy Yusifbəyli bildirmişdir ki, bu tətil iqtisadi deyil, siyasi xarakter daşıyır:
“Bu tətilin siyasi olduğunu tətil edənlər və tətil etdirmək istəyən
şəxslərin özləri də inkar etmiyorlar. Onlar öz məclislərində açıq deyirlər ki, biz gərək bütün Rusiyada, eyni zamanda Azərbaycanda da
(ki, onu Rusiyanın bir parçası olaraq görərlər) Sovet hökuməti təşkil
edək. Onlar bunu inkar etmirlər və bu məqsədə çatmaqdan ötəri hər
cür vasitəyə müraciət ediblər və edirlər”.878
O, çıxışında daha sonra deyirdi ki, indiyə qədər iş başında olan
hökumət və indiki hökumət Azərbaycanda mətbuat azadlığı, yığıncaq, tətil azadlığını qoruyub: “Bunun səbəbi nədir? Səbəbi budur ki,
hökumətimizə hər nə qədər bəy-xan hökuməti desələr də iş başında
olan hökumət öz demokrat və xalqpərəst əməli ilə demokratlığı sübut
etmişdir. Ancaq indi bu azadlıqlardan sui-istifadə edilir. Bunlar da öz
içərimizdən olan əhbalimiz deyil, özgə dövlətlərdən gələnlərdir ki,
sui-istemal edirlər. Bununla da əsl məqsəd Azərbaycanı Rusiyaya il876
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haq etməkdir. Bunu rusların əksəriyyəti, mütəəssifanə, hər bir Rus istəyir”.879 Yusifbəyliyə görə, Rusiya Azərbaycanın istiqlalını tanıyarsa, onunla hesablaşarsa o zaman ruslara neft satmaq mümkündür:
“Bunlar olmayınca hökumət Sovetlərə neft verməz. Lakin bunlar deyirlər ki, yolu şərtsiz açın, gəlsinlər. Buna heç bir hökumət, heç bir
işçi, Türk demokratiyası, heç bir azərbaycanlı razı olmaz”.880
Həmin dövrdə Moskvada yaşayan Nərimanov N.Yusifbəyliyə
yazdığı məktubunda bolşeviklərlə bir yerdə olmasını siyasi-ideoloji
baxışlarındakı fərqlərlə izah etməyə çalışıb, onu təslimçiliyə çağırmışdır.881 Yusifbəyli isə Nərimanov kimi düşünənlərə cavab olaraq
Parlament kürsüsündən deyirdi ki, milli istiqlalçı kimi bütün qüvvələrə bir nəzər ilə baxır: “Mənim tutduğum nə bolşevik, nə də menşevikdir. Mən yalnız vətənimizin, istiqalliyyətimizin düşmənlərini tuturam. Onlar öylə adamlardır ki, hər zaman fikirləri bizim hüququmuza və istiqlalımıza təcavüz etməkdir və yaxud idarə tərzimizi dəyişmək üçün çalışmaqdır. Bunlar bizim düşmənlərimizdir”. 882
Bütün bunları nəzərə alaraq Rəsulzadə Türkiyədə mühacirətdə
yaşadığı dövrdə “Yeni Qafqaziya” dərgisində yazırdı ki, ümumilikdə, Nəsib bəy xalqçı, idealist, millətpərvər, demokrat və liberal bir
şəxsiyyət olmuşdur: “Nəsib bəyin şəxsiyyətini, onu yetişdirən mühitin xüsusiyyətini kamilən təhlil etmək və nəticədə mərhumun tutduğu
həqiqi mövqeyi olduğu kimi təsbit etmək üçün məqaləmizin həcmi
müsaid deyildir. Bu qədər söyləyə bilərik ki, o, milli Azərbaycan demokratiyasının yetişdirdiyi ən tipik müməssillərindən biridir. Elə bir
müməssil ki, milli Azərbaycan hərəkatının istiqlala müncər olan qayəsini formulə etmək onun ismilə mərbutdur”.883
Fikrimizcə, M.Ə.Rəsulzadənin silahdaşı, məsləkdaşı Nəsib
bəy haqqında dedikləri o qədər doğru, dürüst və səmimidir ki, bu deyilənlərə əlavə bir söz demək çox çətindir. Rəsulzadənin Yusifbəyli
ilə bağlı dediklərində diqqəti çəkən məqamlardan biri də, Nəsib bəyi
milli Azərbaycan ideyasının müəllifi kimi göstərməsidir. Bu onun
879
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göstəricidir ki, Rəsulzadə memarı olduğu Azərbaycan Cümhuriyyəti
ideyasında Nəsib bəyin rolunu daha üstün verməklə öz ləyaqətinin
ucalığını ifadə etmişdir. Başqa sözlə, Rəsulzadənin bu fikirlərindən
belə nəticə çıxarmaq olar ki, milli və müstəqil Azərbaycan ideyasının
nəzəri-ideoloji müəllifi Rəsulzadə, siyas hədəfçisi isə Nəsib bəy olmuşdur. belə ki, Nəsib bəy Rəsulzadənin nəzəri-ideoloji şəkildə irəli
sürdüyü milli və müstəqil Azərbaycan ideyasını siyasi bir tələb kimi
ifadə etmişdir. Deməli, Azərbaycan Cümhriyyəti iki böyük liderin
nəzəri-ideoloji və siyasi praktiki əməllərinin nəticəsidir. Bu mənada
bu iki böyük Azərbaycan Türkünün Azərbaycan Cümhuriyyətinin
yaranması və inkişafında göstərdiyi xidmətlər misilsizdir.884 Rəsulzadə yazırdı ki, Yusifbəyli Qafqazda Türk milliyətpərvərliyini tərvic
edən dəyərli xadimlərmizdəndir: “Nəsib bəy qüvvətli bir qələmə malik olduğu kimi, hərarətli də bir natiq idi. Ona görə də qüvvətli iman
sahibi və demokrat bir adamdı”. 885
Milli istiqlal ideyasına sona qədər sadiq qalan Yusifbəyli
Azərbaycan Cümhuriyyəti Sovet Rusiyası tərəfindən işğal edildikdən
qısa bir müddətdən sonra yaxın silahdaşlarıyla (Nağı Şeyxzamanlı və
b.) görüş zamanı demişdir: “Azərbaycan istiqlalını qurduq. Ancaq
onu saxlaya bilmədik. Əbədi düşmənimiz olan ruslar güclü qüvvələri
ilə vətənimizi işğal etdilər və istiqlalıçıza son qoydular. Müqəddəs
ölkəmiz rusların istilası altına keçdi. Ancaq inandığımız və iman etdiyimiz bir şey varsa, o da bizə təsəlli verməkdədir. Ruslar zülmləri,
vəhşilikləri ilə xalqımızı nə qədər əzirlərsə əzsinlər, əbədi olaraq qala
bilməzlər. xalqımızn beyninə yerləşdirdiyimiz istiqlal məfhumundan
mənəvi varlığımıza hopmuş hürriyyət ruhunu söküb ata bilməzlər.
Onlar buna nail olmaq üçün vəhşiliyi və qəddarlığı ilə məhur olan
Neronu köməyə çağırsalar da yenə müvəffəq ola bilməzlər”. 886
Beləliklə, deyə bilərik ki, böyük turançı Əli bəy Hüseynzadənin Türklük, İslamlıq və Müasirlik “üçlüy”ü, M.Ə.Rəsulzadənin və
N.Yusifbəylinin bu “üçlük” əsasında Azərbaycan türkçülüyü ideyasını – azərbaycançılığı irəli sürməsi bir təkamülün nəticəsi idi. Bu tə884
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kamülün kökü nə qədər qədimlərə gedib çıxsa da, çağdaş mərhələdə
onun yeni cizgiləri 19-cu əsrdə meydana çıxmış, 20-ci əsrin əvvəllərində isə Azərbaycan milli ideyasının və onun bariz nümunəsi olan
Azərbaycan Cümhuriyyətinin yaranması ilə nəticələnmişdir. Azərbaycan Cümhuriyyəti isə Azərbaycan türklərinin milli azadlıq hərəkatı nəticəsində və onların nüvəsi ilə yaranmasına baxmayaraq, bu
dövlətdə yaşayan etnosların heç birinə qarşı ayrı-seçkilik siyasəti yürüdülməmişdir. Bir sözlə, Azərbaycan Cümhuriyyəti etnik mənsubiyyətindən asılı olmayaraq bütün vətəndaşların ortaq dövləti olmuşdur
ki, bu işdə ən başlıca rollardan biri də N.Yusifbəyliyə aiddir. Bunu,
vaxtilə Rəsulzadə belə ifadə etmişdir: “Sadə bu mərbutiyyət Nəsib
ismini Azərbaycan tarixində ölməz və unudulmaz bir ismi halına
qoymaq üçün kafidir. Nisan matəmində intiqam əhdini təcdid edən
milli istiqlal nəslinin qeyrətini təhrik edən böyük amillərdən biri də
heç şübhəsiz Nəsib bəyin şəhadətidir. Müzəffər istiqlal nəslinin ilk
edəcəyi təşəkkür vəzifələrindən birincisi siyasi azərbaycançılığın ilk
mübəşşirlərindən Nəsib bəy adını davam etdirmək və Bakı ilə Gəncədə ona bir abidə qoymaqdan ibarət olmalıdır!”.887
Ancaq təəssüf ki, bu günə qədər Bakıda ya da Gəncədə Nəsib bəy Yusifbəyliyə layiq bir abidə ucalda bilməmişik. Yusifbəyli
bu gün Azərbaycanın ən böyük şəhərlərində (Bakı, Gəncə və b.) və
həmin şəhərlərin ən görkəmli yerlərində abidəsi ucaldılmalı olan ən
layiqli dövlət xadimlərimizdən, mütəfəkkirlərimizdən biridir. Ən azı
ona görə ki, o bugünkü Azərbaycan Respublikasının müstəqilliyi uğrunda şəhid olmuş baş nazirdir. Bu gün torpaqları rus-erməni hərbi
birləşmələri tərəfindən işğal altında olan bir dövlət və millət üçün
N.Yusifbəyli örnəyini öyrənmək və tanımaq son dərəcə zəruridir.
Azərbaycan xalqı bilməlidir ki, onun milli varlığı və müstəqilliyi uğrunda şəhid olan Yusifbəyli kimi baş naziri, mütəfəkkiri olmuşdur!!!
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FİRİDUN BƏY KÖÇƏRLİ
Həyat və yaradıcılığı. Azərbaycan Türk mütəfəkkiri Firidun
bəy Köçərli (1863-1920) Şuşa şəhərində anadan olub, 1872-1876-cı
illərdə Mirzə Kərim Münşinin mədrəsəsində təhsil almışdır. 1876-cı
ildə Şuşadakı Rus-Tatar məktəbinə daxil olan Köçərli 1878-ci ildə
Qori Müəllimlər Seminariyasında oxumağa başlamışdı (1878-1885).
Oranı bitirdikdən sonra İrəvan gimnaziyasına təyinat alan Köçərli
1885-1895-ci illərdə burada ana dili, hüsnxətt fənlərini tədris etmiş,
pansion mürəbbisinin köməkçisi vəzifəsini daşımışdır. 1895-ci ildə
İrəvan şəhərini tərk edən Köçərli Qori Müəllimlər Seminariyasının
“Tatar şöbəsi”nin Türk dili və şəriət müəllimi təyin edilmiş, 1918-ci
ildə qədər Qoridə pedaqoji fəaliyyətini davam etdirmişdir. 1910-cu
ildə Qori Müəllimlər Seminariyasının Azərbaycan Türk şöbəsinin
müvəqqəti təlimatçısı sonradan isə seminariyanın Azərbaycan Türk
şöbəsinin inspektoru vəzifəsinə təyin olunmuşdur. 1916-1917-ci illərdə siyasi proseslərə aktiv qoşularaq, “Müsavat”a üzv olmuşdur.
1918-ci ildə Qori Müəllimlər Seminariyasının Azərbaycan
Türk şöbəsi tədris ləvazimatı və avadanlığı ilə birlikdə Qazax şəhərinə köçürülmüş, bunun əsasında Qazax Müəllimlər Seminariyası yaradılmış və Köçərli də həmin seminariyanın direktoru təyin olunmuşdur. 1918-ci il 28 may tarixində Azərbaycan Türk Milli Şurasının üzvü seçilən Köçərlinin İstiqlal bəyannaməsində də qolu vardır. 1919cu il fevralın 1-də Müsavat Partiyasının MK-nın təşəbbüsü ilə təşkil
edilmiş Qazax şöbəsinə sədr seçilən Köçərli Sovet Rusiyasının 27
aprel işğalına qədər Qazax Müəllimlər Seminariyasına rəhbərlik etmişdir. 1920-ci il 27 aprel işğalından dərhal sonra Quzey Azərbaycanda əsas söz sahibinə çevrilən rus-erməni yağmaçıları onu əksinqilabçılıqda ittiham edərək güllələmişlərdir. 888
Onun əsas əsərləri “Təlimi-Sokrat”, “Təlimi-lisani-türkü”,
“Tatar komediyaları”, “Azərbaycan türklərinin ədəbiyyatı” və digərləridir. Köçərli hələ, 1895-ci ildə rus dilində qələmə aldığı “Tatar komediyaları” silsilə məqalələrində Azərbaycan Türk mütəfəkkirlərinin
888
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yaradıcılığına müraciət etmişdir. Bunun davamı olaraq da, Azərbaycan Türk tarixində ilk dəfə, Köçərlinin müəllifliyi ilə 1903-cü rus dilində “Literatura azerbaydjanskix tatar”, 1907-ci ildə isə Türk dilində
“Azərbaycan türklərinin ədəbiyyatı” kitabı nəşr olunub. Burada qeyd
edilməli bir məsələ də odur ki, Köçərli öz kitabını istər rus dilində,
istər Türk dilində olsun “Azərbaycan türklərinin ədəbiyyatı” adlandırdığı halda, Sovet Rusiyasının işğalı dövründə türklüyə qarşı aparılan repressiyadan sonra, kitabın adı dəyişdirilib “Azərbaycan ədəbiyyatı tarixi materialları” ya da “Azərbaycan ədəbiyyatı” adlandırılmışdır.
Çox yazıqlar olsun ki, bu “müstəmləkəçilik ənənəsi” Quzey
Azərbaycan müstəqilliyini bərpa etdikdən sonra (1991) da davam etdirilməkdədir. Belə ki, müstəqillik dövründə də kitab özünü əsil adı
(“Azərbaycan türklərinin ədəbiyyatı”) ilə deyil, Sovet Rusiyasının
türklüyə qarşı başladığı repressiyadan sonra verilmiş saxta adıyla
(“Azərbaycan ədəbiyyatı”) nəşr olunmuşdur. Hətta, bu yetməzmiş kimi, üstəlik SSRİ dövründə saxtakarlaşdırılan məsələlərə haqq qazandıranlar Köçərlinin müstəqillik dövründə nəşr olunmuş həmin əsərinin “Firidun bəy Köçərli və onun “Azərbaycan ədəbiyyatı” əsəri” adlı girişində açıqca yazırlar ki, kitabda “Türk” sözü “Azərbaycan” sözü ilə əvəz olunmuşdur: “Bu müqəddimədə Köçərlidən gətirilən misallarda və kitabın hər iki cildinin mətnində “Türk” sözü “Azərbaycan” (məs., “türk ədəbiyyatı” – “Azərbaycan ədəbiyyatı”) və “azərbaycanlı” mənasında işlənmişdir”. 889 Bir sözlə, müstəqillik dövründə
də Köçərlinin həmin kitabın yalnız əsil adının deyil, eyni zamanda
Azərbaycan türklərinin dilinin (Türk dili) və xalqının (Azərbaycan
türkləri) adının dəyişdirilməsi görməzdən gəlinir və üstəlik, heç bir
əsas olmadan, bütün bunlara haqq qazandırılmağa çalışılıır.
Azərbaycan Türk fəlsəfə tarixinin qaynaqları və təşəkkülü.
Köçərlinin Azərbaycan türklərinin tarixində əsas xidməti, ilk
növbədə Azərbaycan Türk ədəbiyyatı ilə yanaşı, Azərbaycan Türk
fəlsəfə tarixinin də formalaşmasına təkan verməsidir. Onun “Azərbaycan türklərinin ədəbiyyatı” kitabında qədim dövrdən XX əsrin əvvəllərinə qədər yaşamış Azərbaycan Türk mütəfəkkirlərinin yalnız
889
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ədəbi deyil, fəlsəfi irsi də öz əksini tapmışdır. Bu baxımdan, bizcə,
Azərbaycan Türk fəlsəfə tarixinin təşəkkülü akademik üslübda bir
çox tədqiqatçıların iddia etdiyi kimi, Heydər Hüseynovun 1940-cı illərdə qələmə aldığı “Azərbaycanda XIX əsr ictimai və fəlsəfi fikir
tarixindən” kitabıyla deyil,890 F. Köçərlinin 1900-cü illərdə yazdığı
“Azərbaycan türklərinin ədəbiyyatı” əsəri ilə başlamışdır. Hər halda,
Köçərli ilk dəfə olaraq daha müfəssəl və elmi şəkildə Azərbaycan
Türk mütəfəkkirlərinin ədəbi-bədii və ictimai-fəlsəfi yaradıcılıqlarını
bir kitabda ortaya qoya bilmişdir.
Eyni zamanda, Köçərliyə qədər yazılmış bəzi təzkirələr, çünglər, poetik müntəxəbatlar və Bakıxanovun “Gülüstani-irəm” əsərlərində də az-çox milli fəlsəfi fikir tariximizin öz əksini tapmasını
unutmaq olmaz. Məsələn, təzkirəçilərdən fars dilində yazan Əhməd
Razi, Lütfəli bəy Azər Bəydilli, Mirzə Tahir Nəsrabadi və başqaları
olduğu kimi, Türk dilində yazıb yaradan isə S.Ə.Şirvani, M. M. Nəvvab, Məhəmməd ağa Müctehidzadə, Həsənlixan Qaradaği və başqaları olmuşlar. Ancaq təzkirələr nə ədəbiyyat tarixi, nə də fəlsəfə tarixi
kitabına uyğun deyildi: “Təzkirələrdə müəlliflər haqqındakı çox qısa
məlumatlar faktik materiallar əsasında yazılıb bioqrafik və biblioqrafik səciyyə daşıyırdı. Çox vaxt təzkirəçi bu və ya başqa yazıçının adını, təxəllüsünü, doğum və ölüm tarixlərini, yerini və onun bəzi əsərlərinin adını göstərməklə kifayətlənirdi. Bundan sonra şairin əsərlərindən bir-iki nümunə verməklə təzkirə müəllifi öz işini bitmiş hesab
edirdi”. 891
Bizcə, təzkirələr kimi poetik müntəxabatlar da (Mirzə Yusif
Qarabağinin “Məcmueyi-Vaqif və müasirini-digər”, Adolf Berjenin
“Qafqaz və Azərbaycanda məşhur olan şüəaranın əşarına məcmuədir”, “Hüseyin Əfəndi Qaibovun “Azərbaycanda məşhur olan əşarına
məcmuədir” və b.) milli ədəbiyyat tarixi, xüsusilə də ictimai-fəlsəfi
fikri tarixi baxımından özünü doğrultmamışdır. Çünki bu müntəxabatlarda da əsasən son dövr şairlərin əsərlərindən nümunələr verilib
ki, bu da yalnız fəlsəfi fikir tarixi baxımından deyil, bütöv Azərbay-
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can Türk ədəbiyyat tarixinin ortaya qoyulması anlamında da yarımçıq qalırdı. 892
Bu cür təzkirələr və poetik müntəxabatlardan əlavə bir də diqqəti
çəkən A.A. Bakıxanovun “Gülüstani-İrəm” adlı tarixi əsəridir. Hər halda Bakıxanov həmin əsərinin sonunda az da olsa, Azərbaycan Türk ədəbiyyatı tarixinin, o cümlədən ictimai-fəlsəfi fikir tarixinin icmalını verməyə çalışmışdır. Məsələn, o, bu əsərində Baba Kuhi Bakuyi, Məhsəti
Gəncəli, Nizami Gəncəli, Əbülüla Gəncəli, Xaqani Şirvani, Fələki
Şirvani, İzəddin Şirvani, Mücirəddin Beyləqani, Seyid Zülfüqar Şirvani, Seyid Yəhya Bakuyi, Yusif Müskürü, Bədr Şirvani, Əbdürrəşid
Bakuyi, Müsahib Gəncəvi, Hacı Zeynəlabdin Şirvani və başqalarının
yaradıcılığı (o cümlədən, özünün də) haqqında ictimai-fəlsəfi fikri tarixi baxımından az-çox qiymətli məlumatlar vermişdir.893
Bütün bunlarla yanaşı hesab edirik ki, Köçərlinin “Azərbaycan
türklərinin ədəbiyyatı” kitabı bir çox məziyyətlərinə görə, onlardan
fərqlənmiş, eyni zamanda yalnız milli ədəbiyyat tarixini deyil, milli
fəlsəfi fikir tarixini də özündə əks etdirmişdir. Köçərli özü də həmin
əsərinin girişində qeyd edirdi ki, bu kitab özündən əvvəlki təzkirələr
(xüsusilə də Lütfəli bəy Azərin “Atəşkədə”sindən) və poetik müntəxabatlardan bir çox cəhətlərinə görə fərqlənir. O, yazırdı: “Belə ki,
mərhum Azəri “Atəşkədə”sində hər bir şairin tercümeyi-halına dair
müxtəsər əhval yazıb, əsərlərindən azacıq və bir-birinə münasibəti
olmayan nümunələr göstərir. Amma biz mümkün olduğu qədərdə
məşhur şüəra və üdəbamızın həm tərcümeyi-hallarına və həm asariqələmiyyələrinə dair ətraflı məlumat vermişik, məzkur əsərlərin haqqında öz rəy və təssüratımızı yazıb, açıqlama və ya tənqidə layiq olan
məqam və nüktələri şərh və bəyan etmişik. Hər bir şairin məsləkini,
üslubi-kəmalını və öz əsr və zəmanəsinin ruhunu və hansı növ əsərlər
gətirdiyini və onların camaatımıza hüsni-təsirini, xeyir və ya zərrərini qüvvəmiz yetdiyi qədər açıb göstərmişik”. 894
“Bunda milli və sevgili şairlərimizin, əziz və möhtərəm ədiblərimizin tərcümeyi-halları və seçilmiş əsərləri zikr olunubdur”895 deyən, Köçərlinin bu fikirləri də göstərir ki, “Azərbaycan türklərinin
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ədəbiyyatı”nı yalnız ədəbiyyat tarixi əsəri kimi görmək doğru deyildir. Əslində onun şair və ədib adlandırdıqlarının bir çoxunun irsi
(N.Gəncəli, Füzuli, Nəsimi, M.F.Axundov, A.A.Bakıxanov və b.),
bəzən birbaşa, bəzən də dolayısıyla da olsa, ictimai-fəlsəfi fikir tariximizə aiddirlər. Bu anlamda Köçərlinin əsərinin girişində “milli
ədəbiyyatın” əhəmiyyətindən bəhs etdiyi zaman tanınmış şəxsiyyətlərimizi “şairi-qabil”lə yanaşı, “ədibi-fazil” adlandırması təsadüfi olmamışdır. Bizcə, onun “ədibi-fazil” dediyi şəxsiyyətlər ilk növbədə,
milli fəlsəfi fikir tariximizlə bağlıdır. O, yazırdı: “Ərbabi-daniş və və
kamala məlumdur ki, hər bir millətin şən və əzəmətinə, tərəqqi və
səadətinə bais olan səbəblərdən biri də onun ədəbiyyatıdır. Ədəbiyyat millətin ayneyi-həqiqətnümasıdır ki, onun maddi və mənəvi tərəqqisini və istiqbalı üçün nicat və səadət yollarını eynilə göstərir.
Ədibi-fazil və şairi-qabil millətin maarif xadimləridir. Milləti haqq
və səvaba irşad edən, şöhrət və hörmətə yetirən onlardır. Öz asar və
əşarı ilə onlar millətin cisminə şəfa, ruhuna səfa, fikrinə cəla, ağlına
və tamami mənəvi və ruhani qüvvələrinə balü pər verib uca məqama
qaldırırlar”.896
Qərb xalqlarının (ingilis, ransız, alman, rus və b.) milli ədəbiyyat sayəsində inkişaf etdiklərinə inanan Köçərli sadəcə, yaşadığı
dövrünün təsiri altında şair və ədib adlandırdıqları mütəfəkkirlərinin
bütün irsini “ədəbiyyat” kimi qələmə vermiş, onları “Azərbaycan
türklərinin ədəbiyyatı” adı altında toplamışdır. Ancaq o, özü də çox
yaxşı bilirdi ki, “ədəbiyyat” deyilən anlayış birmənalı deyil, yəni o,
ancaq nəğmə, məsəl, tapmaca, yanıltmac, bayatı kimi yozulmamalıdır. O, yazırdı: “Ədəbiyyat iki qisimdir: bir qismi ağızda söylənən
nağıl, hekayətlərdən, cürbəcür milli nəğmələrdən, aşıq sözlərindən,
məsəllərdən, tapmacalardan, yanıltmaclardan, ağıçı sözlərindən, bayatılardan ibarətdir. Bu qisim ədəbiyyata ədəbiyyati-lisani və ya əfvahi və yaxud el ədəbiyyatı deyilir. İkinci qisim ədəbiyyat üdəba və
şüəranın, üləma və hükəmanın asari-qələmiyyələrindən vücuda gələn
yazı və təsnifatdan ibarətdir ki, bunlar istər nəsr ilə, istərsə nəzm ilə
yazılmış olsun, istər elm və fünuna dair olsun və istərsə əxlaq və
davranışdan, şeir və qəzəliyyatdan bəhs eləsin. Hər iki qisim ədəbiyyatın bünövrəsi və dayağı sözdür ki, qüdrəti-ilahi ilə insanın ağzında
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zikr olunubdur və onun vasitəsi ilə insanın batini (iç) aləmi məlum
və zahir olur, dəqiq niyyəti onunla bir-birindən təmyiz qılınır və bundan əlavə yer üzündə insanın digər məxluqat ilə arasında meydana
gələn münasibətlər və rəftarı və mədarisi şərh və bəyan eyləyən sözdür. Söz olmasaydı, əlbəttə, ədəbiyyat da olmazdı. Bu surətdə insan
ilə heyvanın arasında artıq bir fərq də qalmazdı və hal-hazırda müşahidə olunan tərəqqi və inkişafdan da bir əsər görülməzdi”. 897
Köçərliyə görə, hər iki ədəbiyyatın mövcudluğu ilk növbədə,
dilin inkişafı ilə bağlıdır ki, bu da hər tayfaya ya da millətə qismət olmayıb, çünki bir çox tayfalar yaradılışdan mayalarında istedad və qabiliyyət olmadığı üçün dilini zənginləşdirəməmiş, Daş əsrindən çox
da uzağa gedə bilməmişlər. Ancaq bir çox qövm və millətlər olublar
ki, onlar dilini inkişaf etdirməklə müəyyən uğurlar qazanmışlar.
Onun fikrincə, dilini inkişaf etdirən qövm və millətlərin özü də iki
qisimə bölünürlər: 1) ancaq el ədəbiyyatına (şifahi ədəbiyyata) sahib
olanlar, 2) el-şifahi ədəbiyyatı ilə yanaşı qələm-yazılı ədəbiyyata sahib olanlar. Köçərliyə görə, el ədəbiyyatı xalqa məxsus olub ağızdanağıza varisliklə ötürüldüyü halda, yazı-qələm ədəbiyyatı bir fərdin
beyninin məhsulu olub, burada milliyyət nişanəsi və rayihəsi daha
güclüdür. O, yazırdı: “Bunda (qələm ədəbiyyatında F.Ə.) hər bir nağıl və hekayənin məxsusi katibi və münşisi və hər bir təsnifin öz müsənnifi və hər bir şeir və qəzəlin müəyyən şairi vardır. Əlbəttə, bu qisim əsərlərdə milliyyət nişanəsi və milliyyət rayihəsi çox da müşahidə olunmaz. Vəli bir müsənnif və şair nə qədər öz millətinə yavuq olsa, onun adət və xüsusiyyətləri üzrə örnəklərə tapınsa, milliyyət qanı
onun damarlarında nə qədər artıq cərəyan etsə, bir o qədər onun əsərlərində də milliyyət qoxusu və milliyyət nişanəsi çox görünəcəkdir.
Şairi-kamil və ədibi-fazil həqiqətdə o ədib və şairdir ki, öz millətinin
dili ilə danışa, ürəyi ilə, hissi və ağlı ilə fikir edə”. 898
Bununla da, Köçərliyə görə, Güney Qafqazın doğu və güneyində (Dərbənd, Borçalı, Naxçıvan, Gəncə, Bakı, İrəvan, Şəki, Şirvan, Qarabağ, Qazax, Lənkaran və b.), Qacarlar dövlətinin isə quzeyində yaşayan (Təbriz, Həmədan, Zəncan, Xoy, Maku, Ərdəbil, Urmiya, Miyanə, Səlmas və b.) Azərbaycan türklərinin də özünəməxsus
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ədəbiyyatı və dili (bir qədər fərqli şivələrdə danışslar da) vardır. Başqa sözlə, onun fikrincə, Azərbaycan türklərinin bugünkü dili qədim
türkcədən müəyyən qədər uzaqlaşıb fars və ərəb kəlimələri özgə tərkib və qaydaya düşsə də, ancaq bütövlükdə bu dildə söylənən və yazılan ədəbiyyat Azərbaycan Türk ədəbiyyatıdır. 899
Köçərlinin fikrincə, milli ədəbiyyat tarixi həm də ona görə lazımdır ki, başqa xalqlar kimi Azərbaycan türkləri də öz milli ədiblərini, mütəfəkkirlərini tanısınlar, onlarla fəxr etsinlər: “Aya, biz Azərbaycan türklərinin Seretelliləri və Çavçavadzeləri olmayıbdırmı? Bizim milli şairlərimiz ərseyi-dünyaya gəlməyibdirmi? Aya, bizlər belə
möhtərəm şəxslərin vücudundan məhrummu qalmışıq? Bu suallara
cavab verib deyə bilərik ki, bizim də çox böyük, müqtədir və xoştəb
milli şairlərimiz olubdur və lakin təəssüf ki, onların qədir və qiyməti
nə öz vaxtlarında və nə bu halda bilinməyibdir”.900 Deməli, Köçərlini
milli ədəbiyyat tarixini, o cümlədən də milli fəlsəfi fikir tarixini yazmağa sövq edən də məhz bu suallara cavabların tapılması istəyi olmuşdur.
Ona görə, bir millətin ədəbiyyatı onun məişətinin aynası deməkdir, yəni millətin dolanacağı, inkişafı, tərəqqisi, kamalı onunla
ölçülür. 901 Onun fikrincə, milli şairlər, milli mütəfəkkirlər ədəbiyyatda vətənə məhəbbət, millətə xidmət, dostluğa sədaqət kimi müqəddəs
hisslərə yer versə daha yaxşı olar. 902 O yazırdı ki, millət böyük bir
cisimdir ki, bu cismi təşkil və təsis edən hər bir kəs onun üzvləri məqamındadırlar. Belə olan surətdə millətin salamatlığı, şan-şərafəti,
dövlət və sərvəti, onu təşkil və təsis edən üzv və ünsürlərin mütənasib olub sülh və ittifaq içində yaşamalarından, hər birinin üzərinə düşən vəzifələri əməl etmələrindən asılıdır. Köçərliyə görə, müsəlman
xalqların başqa millətlərdən geri qalmalarına səbəb, məhz bu cür
əməllərdən, milli ruhdan yəni milli ədəbiyyatdan, milli təfəkkürdən
uzaq qalmalarıdır.
Köçərliyə görə, insanlıqla, bəşəriyyətlə bağlı olan problemləri,
o cümlədən milli məsələləri, milli ehtiyaclarımızı yalnız şairlər deyil,
899
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bütün mütəfəkkirlər düşünməli, onlar millətinin oyanışına, maariflənməsinə, elm və mərifət əldə etməsinə çalışmalıdırlar. Bu baxımdan o,
“Azərbaycan türklərinin ədəbiyyatı” kitabında bir çox tanınmış Türk
mütəfəkkirlərinin (N.Gəncəli, M.Füzuli, Ə.Nəvai, Y.Nabi,
M.F.Axundov, A.A.Bakıxanov və b.) ancaq tərcümeyi-hallarını yazıb və əsərlərindən iqtibaslar gətirməklə kifayətlənməmiş, eyni zamanda onların yaradıcılıqlarının ədəbi-fəlsəfi yöndən təhlilini vermişdir. Bizi isə burada daha çox maraqlandıran ictimai-fəlsəfi fikir
tarixi baxımdan önəmli olan təhlillər, yeri gəldikcə, irəli sürdüyü
fərqli mülahizələrdir.
Fəlsəfi və əxlaqi görüşləri. Köçərlinin fəlsəfi və əxlaqi görüşləri daha çox Türk mütəfəkkirlərinin (N.Gəncəli, M.Füzuli, Ə.Nəvai,
Y.Nabi, M.F.Axundov, A.A.Bakıxanov və b.) yaradıcılığını təhlili
zamanı irəli sürdüyü mülahizələrlə əlaqəlidir. Köçərli Türk mütəfəkkirlərinin fəlsəfi yöndən yazdığı əsərlərini təhlil edərkən də daha çox
dünyanın yaranışına və insan probleminə, eləcə də insanın Yaradana
olan məhəbbətinə, insanın əxlaqına, iradə azadlığına, insan həyatının
mənasına və digər məsələlərə diqqət yetirmişdir.
İnsan həyatının mənası və Vəhdət problemi. O, Füzulinin
əsərlərinin, xüsusilə də “Leyli və Məcnun” dastanını təhlil edərkən
yazırdı ki, onun əsərlərində əsas fəlsəfi fikirlər insanın Yaradana olan
məhəbbəti və bu yolda çəkdiyi iztirablardır. Köçərli yazırdı: “Ol dürri-yeganənin (yəni Füzulini – F.Ə.) uşaqlar əlinə təlim üçün verilən
“Leyli və Məcnun” dastanında o qədər hikmətamiz sözlər, dərin fikirlər, nazik imalar və incə işarələr, şairanə nəzmlər və fəlsəfi şeirlər
vardır ki, cümləsini burada zikr etməyə və şərh qılmağa nə qələmdə
qüdrət, nə də dildə bir o qədər axıcılıq və aydınlıq vardır. Avropa hükəma və fəlsəfəsindən məşhur Artur Şopenhauer “Məhəbbət nədən
ibarətdir?” sərlövhəsilə yazdığı bir əsərində bəsh verdiyi şərh və bəyanatın çoxunu Füzulinin mənalı şeirlərində tapırıq. O fikirləri ki, alman filosofu əlli sənə bundan irəli bəyan etmişdir, onları Molla Məhəmməd Bağdadi üç-dörd yüz sənə bundan öncə xeyli ədibanə və
çox usta bir şəkildə rişteyi-nəzmə çəkmişdir”.903
Köçərliyə görə, Füzulinin dünyanın faniliyi və insan problemi
ilə bağlı fəlsəfi fikirləri saqinamələrdə də öz əksini tapmışdır: “Bu
903
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saqinamələrdə o qədər peşəkarlıq, lətafət və ahəngdarlıq vardır ki,
onları yazmaqla başa gələsi deyil. Onları diqqətlə oxuyanlar bir tərəfdən dünyayi-dunun qeydindən və pis nəfsin hirs və tamahından, alçaq və rəzil əməllərdən, pis işlərdən, fasid və batil fikirlərdən xilas
olub nuraniyyət kəsb edirlərsə də, digər tərəfdən onların qəlbi bir növ
məhzun və könülü tutqun olur. Bu hala səbəb odur ki, Füzuliyi-şikəsthalın qiymətli qələminin tökdüyü saf dürrün əksəri gözdən tökülən təmiz göz yaşına bənzəyir, nəinki şadlıq çəmənində yağan barana (yağışa). Füzulu demək olur ki, möhnət yükünün qəm yük çəkəni
olub, aləmi insaniyyətdə bütün qəmlilərin və möhnətkeşlərin yüklərini çəkmək və məzlumların halına yanmaq üçün xəlq olunmuşdur. Füzulinin ahü nalələri oxuculara da sirayət edib, onları da özü ilə hüzn
atəşi və ələmi ilə yandırır. Amma bu qanmaqda bir feyz və səadət və
ülviyyət vardır ki, o atəşə yanan istər ki, bir də yansın. Bu cansuzluq
pərvanənin şam başına dolanıb yanmağına bənzəyir”. 904
Köçərli hesab edirdi ki, insan ölümdən qorxub axirət dünyasına, fəna aləminə köçməkdən məyus olmamalıdır. İnsan üçün ölümü
haqq sayan mütəfəkkirə görə, bu dünyadakı həyatın mənasını başa
düşməyib, dünyada hər bir şeyi heç, mənasız, anlamsız (nihilizm) sayıb özünə qəsd etmək doğru deyildir. Başqa sözlə, bu dünyada hər
bir şeyin puç, fani olub, əsil aləmin fəna aləmi, axirət dünyası olması
həqiqət olduğu halda, Yaradanın bu iradəsinə qarşı çıxıb fani dünyanın, yəni bu dünyanın qəmini yeyib şübhələr içində olmağın, ya da
ancaq fəna aləmi üçün yaşamağın da faydası yoxdur. Ona görə, bu
baxımdan real dünyanı insan oğlunun ancaq qəm yeri hesab edib, fəna aləmində azad yaşamağı düşünməsi də əbəsdir. O, yazırdı: “Belə
olan surətdə ölümdən qorxumaq və fəna aləminə köç etməkdən məyus və qəmli olmaq böyük bir səhv deyilmi? Gerçək vəziyyətdən bir
növ xəbərsiz və qafil olmaq deyilmi? İnsan üçün ölüm haqdır və ayeyi-vafi hidayət (doğru yol göstərən, əhdə vəfalı ayənin – F.Ə.) məzmununca “küllü şeyin halikun illə vəchəhu” – baqi və əbədi qalan
ancaq tək cəlal sahibi olan Yaradandır. Bu cəhətə dünyanın qəmin
yeməkdən və zəmanənin durumundan incimənin və üsyankar olmanın bir faydası yoxdur. İnsanın yaşadığı müddətcə gərək həyatın qədrini bilsin və Həqq-taalanın ona mərhəmət qıldığı qüdrət və bacarığı
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xeyir işlərə və haqq yoluna sərf eləsin. Tək fəna aləmi arzulamaqdan
bir mənfəət yoxdur və Haqq-təalanın əmri bizə çalışmaq və təlaşdır.
Zaviyənişinlik və bikarçılıqdan bir şey çıxmaz. Bizim bu uğursuz
əsrdə, hətta mədəni millətlər arasında da yaşamı, həyatı məzmunsuz
bilib dünyadan və onun keşməkeşindən bizar olub canlarına qəsd
edənlər az deyildir. Son vaxtlarda böyük və paytaxt şəhərlərdə intihar
edənlərin həddi və hesabı əndazədən çıxır və dövlət rəhbərlərini, polis məmurlarını, hükəma və fəlsəfə firqələrini fikir və əndişəyə salır.
Bu hədsiz intihara səbəblər çoxdur. Əsası dünyadan bizar olub beş
günlük həyatı puç və mənasız bilmək əqidəsidir”. 905
Onun fikrincə, İslam aləmində də bu cür nihilist (heçlik) düşüncə və əqidədə olanlar hər daim olub, bunlardan biri də Füzulidir.
O, yazırdı: “Təkcə Füzulinin: Əlqissə, vücud dami-qəmdir, Azadələrin yeri ədimdir (azad yaşayanların yeri heç bir şeyə sahib olmamaqdır – F.Ə.), – şeri ona kifayət edir ki, çoxlarını qəfildən ayıldıb beş
günlük dünya məişətinin puç və boş olmağı barəsində böyük əndişəyə salsın. Başqa bir əcəm şairi bu xüsusda demişdir: Biz heçik, cahan
heç, qəm və şadlıq heçdir. Heçlik üçün narahat olmaq xoş deyildir”.906
Burada deyə bilərik ki, Qərb mütəfəkkirlərinin çoxundan fərqli
olaraq İslam-Türk mütəfəkkirləri, o cümlədən də Füzuli, Nigari,
Məhvəşi və başqaları bu dünyanı heçlik, fani adlandırıb daha çox
“fəna aləmi”nə tapınıb, hər bir şeyi Yaradanın iradəsi, tövhidi və
qüdrətinə bağlayıblar. Bizcə, Köçərli də Füzuli, Məhvəşi, Nigari və
başqaları kimi bir tərəfdən İslam dininə səmimi qəlbdən inanan bir
ziyalı kimi, bu dünyanı fani, puç görüb əsas Yaradanın birliyini və
əbədiliyini qəbul etsə də, digər tərəfdən onlara nisbətən bu dünyanı
tamamilə “beş günlük”, puç və fani hesab edib millət, vətən, insanlıq
üçün çalışqan olmamağı doğru hesab etməmişdir.
Bu baxımdan F.Köçərli Füzuli və Məhvəşi kimi, Nigarinin də
dünyagörüşünün əsasında dayanan, daha çox fəna aləminə bağlı olan
ilahi eşq, Tanrı sevgisini bəyənsə də, bizcə, ancaq onun həddən artıq
real dünyadan uzaqlaşmasını çox da təqdir etməmişdir: “Hacı Mir
Həmzə əfəndinin yazdığı müxtəlif şeirlərinin cümləsi eşqi-həqiqiyyə,
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məhəbbəti-ilahiyyə, hüsni-təbiiyyə, mədhi-mövlaya, mərifəti-xudaya, eşq yolunda sədaqət və dəyanətə və sair övsafi-həmidələrin mədhinə şamil kəlamlardır”. 907 “Dünyada heç bir şey və heç bir əməl ilahi iradənin xaricində deyil, belə olan surətdə meyə meyl etməkdə və
ya onu tərk qılmaqda şairdə nə təqsir var və onun özü bilmir ki, o,
günah əhlidir yoxsa əhli-savabdır”, 908 - deyən Köçərlinin sözlərindən
belə anlaşılır ki, o, insanın da əvvəl-axır Yaradana üz tutacağına şübhə etməmişdir. O, daha sonra yazırdı: “Çünki hər şeyi cünbişü hərəkətə gətirən və hər şeyə ruhi can verən, hər şeyi gözəl, lətif, bəyənilən, təzə qılan eşqdir, ona görə bütün məxluqata sahibü hökmfərman
olan, cəmi yaranmışa ağalıq edən, xüsusən bəni-növi-bəşəri, yəni insanı öz təhti-idarəsində dolandıran, piri cavana, cavanı pirə, tərsanı
müsəlmana, müsəlmanı tərsaya bağlayan, dinü məzhəbi, malü canı,
qeyrətü himməti, irzü namusu, namü şöhrəti öz əlində əsir edən lazım olduqda cümləsini badi-fənaya verən eşqdir”. 909
Ümumiyyətlə, ona görə, dünyada nə qədər kəşf və ixtiralar olsa da, əsas sirlər insanlara bəlli deyil. O, yazırdı: “Əgərçi bizim bu
tərəqqi əsrində çox şeylərin və əlamətlərin müxtəlif elmlər sayəsində
əsil mahiyyəti açılıb bilinməkdədir və gün-gündən növbənöv ixtiraat
və kəşfiyyat olunmaqdadır və lakin dünyada çox sirrlər və hikmətlər
vardır ki, insan əqli onları dərk etməkdə aciz və çarəsizdir”. 910 O, daha sonra yazırdı: “Doğrudur, elm sayəsində çox gizli sirrlərin və naməlum şeylərin yaranış səbəbi, mahiyyəti kəşf olunubdur və kəşf
olunmaqdadır, amma daha da çox şeylər var ki, onlar araşdırılıb tədqiq olunmayıbdır və bu yolda hükmətli filosoflar xeyli zəhmətlərə və
məşəqqətlərə giriftar olub və ömürlər sərf ediblərsə də, yenə də bir
məqama vasil olmayıblar və çox alimlər axır nəfəslərində həsrətlə
canlarını təslim etdikdə dünyaya cahil gəlib, cahil getdiklrini söyləyiblər. Hasili-kəlam biz dediyimiz budur ki, xudavəndi-aləmin öz
qüdrəti ilə yaratdığı aləmin hər şeyində bir hikmətü sirr vardır və hər
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nə ki, yaradıbdır, tamamını öz yerində xeyli gözəl və qəşəng yaradıbdır və bu xüsusda bir etirazü irad ola bilməz”. 911
Onun fikrincə, insanı digər canlılardan fərqləndirən cəhətlərdən biri də şüur, ağıl vasitəsilə iradə azadlığını dərk etməsidir. Başqa sözlə, iradə azadlığının əhəmiyyətini irəli sürən Köçərliyə görə,
insan öz hərəkət və davranışlarında başqalarını təqlid etməməlidir:
“Əql və fərasət Haqq-taalanın öz bəndəsinə verdiyi ən ali və gözəl
nemətlərdir ki, insan onların vasitəsilə sair məxluqat və heyvanatın
ən dəyərlisi və əşrəfi olubdur. Hər şəxs gərəkdir bu gözəl nemətin
qədrini bilib onunla şərafətlənsin. Özgə ağıl ilə, özgə tədbir ilə dolanan, öz ağlını unudub, öz fəhmü dərrakəsini yatızdırıb qeyrilərə təqlid edən, müridbazlıqda ömrünü zay edən kəs həmişə fəlakətdə və
zillətdə olacaqdır. Amma müsəlman ruhaniləri və onlar ilə müttəfiq
müsəlman edib və fazilləri məqamında olan ağayi-möhtərəmin çoxu
bu əqidədədir ki, adam öz aciz, zəyif əqli ilə iş görərsə, axırda peşmanlıq çəkər. Bunlara görə insan oğlunun öz rəyincə iş görməyib
qeyrilərin buyurmağına qulaq asması və əmrlərinə tabe olması lazımdır”. 912
Belə düşünən müsəlmanlar bu əqidədədir ki, hürriyyət və
azadlıq ancaq fəsad və inqilab törədci olub, onların sayəsində rahatlıq tapmaq qeyri-mümkündür. Köçərli bu cür düşünənlərin dilindən
yazırdı: “Avama hürriyyət verilsə, o öz bildiyini eləyəcəkdir və belə
olan surətdə bir kəs onun xətasından və bəlasından uzaqda və təhlükəsiz yerdə qalmayacaqdır. Bəs, bu xətalardan və fəsadlardan salamat qalmaq üçün hər kəsin öz əqlinivə rəyini işlətməyə gərək yoxdur. Ağıllılarımız və işbilənlərimiz hər nə buyursalar, başqalarının da
onların əmrlərinə tabe olmaları və onların göstərdiyi yol ilə getmələri
kifayətdir”.913. Köçərliyiə görə, bir tərəfdən baxanda, bu yaxşı məsləhət olsa da, ancaq digər tərəfdən yanlışdır: “Amma iş budur ki, ağıllılarımız və işbilənlərimiz həmişə avamın xeyrini mülahizə eləmir,
onun xeyrinə çalışmır. Bəlkə də onların əsas fikri və xəyalları avamın avamlığının davamını saxlamaqla, onların avamlığı və qanmaz911
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lığı sayəsində özlərinin rifahlarını artırıb, səadətli bir şəkildə güzəran
etmələri, yaşamalarıdır”. 914
Köçərliyə görə, bu baxımdan hər şeydən əvvəl bizə lazım olan
elm və bilikdir, çünki elm və kamalsız tərəqqi etmək qeyri-mümkündür: “Elm və kamalmız olsa, öz başımız ilə iş görməyə müqtədir ola
bilərik, o halda bizə qəyyum dəxi lazım olmaz. O zaman qoyun olmaqdan qurtulub çobansız da başımızı dolandıra bilərik, onda hürriyyətin də səmərəsi acı olmaz. Və bir kəsin qeyrisinə xeyirdən başqa
zərəri olmaz. Hər bir şəxsin zəhməti təklikdə özünə xeyir gətirən kimi, ümum cəmiyyətə də onun xeyri yetişər”. 915
O inanırdı ki, Yaradana sidqi-dil ilə ümid edən insan öz arzusuna yetişər, hər niyyəti hasil olar. Ancaq Yaradana ümid bağlamaqla yanaşı, Köçərliyə görə insanın çalışqan olması və zəhmət göstərməsi də lazımdır: “Əlbəttə, Rəzzağə (yəni Yaradana-F.Ə.) ümid bağlamaq hər cəhətdən yaxşıdır. Məsəldir ki, ümidsiz düşmənin olsun.
Ümid olmayan yerdə insanın həyat mübarizəsi nəyə lazımdır? İş
ümid ilədir, ümidə bağlıdır. Ümidsiz kim bir işə başlaya bilər? Ümid
işin ruhudur. Amma söz buradadır ki, ümidə yetişmək üçün onun səmərini dadmaq üçün qeyrət və zəhmət lazımdır. Zəhmətsiz murad və
mətləbə yetişmək mümkün deyil, mümkün olsa da, zəhmətsiz muradın meyvəsi bir o qədər ləzzətli və şirin olmur. Necə ki, zəhmətlə yetişən meyvənin dadı ləzzətli olur. Haqq özü də ona ümid bağlayanı
dost tutur, bəşərdi ki, ümid bağlayan şəxs əl ayağını boşaldıban böyrü üstə yatmaya ki, “Allah yetirəcəkdir” ki, “Allahdan buyruq, ağzıma quyruq”, bəşərdi ki, ümid bağlayan şəxs alının tərini silə-silə zəhmət çəkə və haqqdan naümid olmaya. Atalar haqqın dilindən deyiblər: “Səndən hərəkət, məndən bərəkət”. Hərəkətsiz bərəkət hərgiz
gerçək olmaz”. 916 O, daha sonra yazırdı: “Qazancına ümidvar olan,
yəni zəhmət çəkən adam heç vaxt məhrum qalmaz. Bu şərt ilə ki,
onun qazancı halal olsun. Çünki halal qazancın özü ibadətdəndir. O
ki qaldı “qəzaya riza vermək” bu xüsusda bizim də rəyimiz budur ki,
qəzaya lazımdır riza olmaq, yəni insanın başında qəzadan bir iş gəlsə, artıq cəza-fəza etməmək. Çünki ağlamaq və ah-zar etmək ilə vüqua gələn bəlavü müsibəti rəf etmək olmaz. Lakin insanın öz məişə914
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tini düzəltməsə və boş-bikar oturub “hər nə müqəddərdir, o olacaqdır” – deyib bir gəlir qazancı dalınca getməsə, gün-gündən pozğun
və pərişan hala düçar olacaqdır və öz pərişan halını qəzavü qədərə
həml eləməyin (bu əqidə eyni batil əqidədir) nəticəsi axırda fəqirlik
və dərvişlikdir...”.917
Beləliklə, Köçərli insanın yalnız bədəninin qayğısına qalıb bu
dünyada yeyib-içməklə, yatmaqla, sakit yaşamaqla ömrünü keçirməsini doğru hesab etməmiş, onu daim mübarizəyə səsələmişdir. O, yazırdı: “Həqiqətdə məhz-istirahəti bədən və fərəqati-cism ilə dolanmaq heyvaniyyətdən bir az bəridir. Künci-üzlət və qənaəti qənimət
bilib, beş günlük ömrü xabi-qəflətdə, yəni ancaq yeyib-içməkdə keçirmək, məhz bir bədənə xidmət edib, onun zəruriyyatını mühəyya
etməyə çalşmaq və ruhun varlığından bilmərrə bixəbər olmaq insanən sırf cəhalət və avamlığına dəlalət edir”. 918
Köçərli hesab edirdi ki, ədalətsizliyə, haqsızlığa qarşı təkbaşına qalsa belə insanoğlu daima mübarizə aparmalı, sonuna qədər müharibə meydanını tərk etməməlidir. Köçərli yazırdı: “Əlbəttə, tək öz
nəfsinin salamatlığını göz önündə tutmayıb, cəmiyyətin xeyir və yaxşılığı yolunda çalışan və çabalayan şəxsin başında bəlalar çoxdur, nəinki o adamın ki, bütün insanların üzünə gülüb, hər işdə bütünlükdə
öz şəxsi mənfəətini gözləsin. Əlbəttə, haqqı söyləməkdən çəkinməyib dürüstkirdarlıq və həqiqətpərəstlik etməkdə xəta və xətər çoxdur,
nəinki haqq söyləməkdən çəkinib, məhz öz səlahı üçün bir küncdə
sakitcə sükunət ixtiyar etməkdə. Amma bununla belə, bizim ixtiyarımız yoxdur ki, xalqı haqq söyləməkdən, düristkirdar olmaqdan və
haqq yolunda fədakar olmaqdan daşındıraq. Biləks, hər bir vicdan sahibinin, elm və mərifət ərbabının başda gələnlərinin əvvəlinci vəzifəsi millətin övladlarını düzlüyə və doğruluğa dəvət etməkdir. Vətən
uğrunda, millətin tərəqqisi və təalisi yolunda onları candan və başdan
keçməyə, cürətli, ürəkli və dosdoğru olmağa təbliğ və təşviq etməkdir. Və illa adam bir öz başını və nəfsini qorumaqla, öz şəxsi mənfəətini güdməklə, hər qisim cəfa və sitəmə tab gətirib, hər bir töhmət yükünə və məzəmmətə səbirli olmaqla və bu qədər xar və zəlil olub,
qeyrilərin təhti-hökumətində əsirliklə güzəran edib, bu günə dolan917
918
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mağın adını “müdara” qoymaqla həqiqi səadətə və həqiqi nicata vasil
olmaz. Belə dolanmağın nəticəsi qorxaqlıq, kəmcürətliklə yanaşı,
başqa zillət və məşəqqətdən savayı bir şey olmaz. Öz rəy və fikrimizi
açıq deməkdən çəkinib, əyri ilə doğruya fərq qoymayıb, haqqa və nahaqqa “bəli, bəli” deməklə belə fəna hala düşmüşük. Bizim əqidəmizə görə, tərəqqi və səadətimizə lazım olan əsbablardan birisi də cürətli, fədakar və düristkirdar olmaqdır”. 919
İnsan oğlunun təkbaşına qalanda belə mübariz olmağa səsləyən Köçərli, bu baxımdan onun bütün hər şeyi alın yazısına bağlayıb
“Allaha təvəkkül” düşüncəsindən çıxış etməsini də xeyli dərəcədə
doğru hesab etməmişdir. Ona görə, belə düşünmək doğru deyildir ki,
Allah insanları bilərəkdən varlı ya da kasıb yaratmış, eyni zamanda,
birinə xoşbəxtlik, digərinə isə bədbəxtlik qismət etmişdir. F.Köçərlinin fikrincə, bu cür düşüncələr həm də ona görə doğru deyil ki:
“Haqq-taala hamı adamları bir halda, bir surətü heyətdə yaradıbdır və
cümləyə ağıl, zehin və fərasət əta edibdir. İnsanı yaradanda birisinin
alınına ağalıq və birisininkinə rəiyyətlik nişanəsi vurmayıbdır. Birini
fəqir və birini münim yaratmayıbdır. İnsan arasında vüqua gələn bu
fərqü təfavüt, bu ədalətsizlik və ədavət insanın əməlindən, tamah və
hirsindən törəyib zühura gəlibdir və necə ki, adamlar öz nəfslərinə və
bətnlərinə qulluq edəcəklər, öz hirs və tamahlarına tabe olacaqlar,
yer üzündən zülm və sitəm əksilməyəcəkdir. İnsanlar firqə-firqə
olub, bir-biri ilə cəngü cidal edəcəklər. Yer üzündən büğzü ədavət,
nifaqü fəsad qurtarmayacaqdır. Və bu büğzü ədavəti, nifaqü fəsadı
Allah yaratmayıbdır, insanın özü yaradıbdır. Həmişə fəqir istəyibdir
ki, fəqirlikdən və yoxsulluqdan xilas olsun, dövlətli də istəyibdir ki,
dövləti və malı əldən verməsin və hətta bacardığı qədər dövlətinin
üstünə daha da dövlət artırsın. Bu yolda hər iki sinfin arasında həmə
vəqt nizavü nifaq olubdur və olacaqdır”. 920 O, daha sonra yazırdı:
“Doğrudur, haqq-taala insana atadan-anadan mehribandır və o mehirbanlığı cəhətinə insan insana əbəs yerə zülm etməz, onu dərdü bəlalara düçar qılmaz. Ona binaən bizə bir müsibət və bəla üz verdikdə
haqqdan şikayət etməyimiz nahaqqdır. Çünki həqiqəti halda o bəla
müsibətlərin vüqua əksər-övqat bais özümüz oluruq. Allahın bunda
919

Yenə orada, s.87
Köçərli Firidun bəy. Azərbaycan türklərinin ədəbiyyatı. İki cilddə, 2-ci cild. Bakı,
Avrasiya-Press, 2005, s.386-387
920

359

Faiq Ələkbərli

bir qarışacağı yoxdur. Amma acizliyimiz və avamlığımız ucundan öz
təqsirimizi və qəflətimizi haqqdan görüb, şaki və asi oluruq. Bilmək
gərəkdir hamı müsəlmanlar və elmsiz tayfalar bu batil əqidə üzrə yaşamaqdadırlar”. 921
Köçərli bir tərəfdən “Allaha təvəkkül” düşüncəsinə qarşı çıxıb,
Allahın hamını bərabər yaratdığını, ancaq bərabərsizliyin insanların
özü tərəfindən yaradıldığını iddia etməklə yanaşı, digər tərəfdən də
insanın iqbalının, bəxtinin bağlı ya da açıq olması təqdirdə bəzi hallarda onun səy, zəhmətkeş və çalışqan olub olmamasının əhəmiyyətsiz olduğuna da inanırdı. O, yazırdı: “Bu həqir bəndə həmişə bu etiqad üzrədir ki, əksəri-ovqatda şəxsin xoşbəxt və rahat olması öz səyi
ehtimamına bağlıdır. Hər bir iş insanın elm və kəmalından, bilik və
təcrübəsindən asılıdır. “Zəhmət çəkməyən bal yeməz”, “cəfa çəkməyən səfa görməz”. Bu etiqadda ola-ola həqir bu doğrunu da inkar edə
bilməz ki, insanın iqbalı açılanda və bəxti gətirəndə zəhmətsiz və
məşəqqətsiz də hər tərəfdən onun üstünə dövlət və nemət axıb tökülür, her yerdə ona hörmət və izzət görsənilir. Və bu bəxt gətirən vaxt
onun mal və dövlətini, cah və cəlalını saxlamağa “bir qüvvət” kifayət
eləyir. Amma vay o gündən ki, bəxt insandan üz çevirə, iqbal gətirməyə. Bu halda adam nə qədər çalışıb-əlləşə və nə qədər canını zəhmət və cəfa oduna yaxsa, yenə də axırda fəqir və əliboş qalacaqdır...
İnsandan dövlət və hörmət üz döndərib gedəndə, filhəqiqə, nəinki
zəncir ilə, bəlkə heç bir qüvvə ilə onu saxlamaq mümkün olmaz”. 922
Köçərli mütəfəkkirlərin dünyagörüşlərini tədqiq edərkən əxlaq
məsələsinə də diqqət yetirmiş, cavan yaşındakı insanla yaşlı bir insanın həyata baxışını müqayisə etməyə çalışmışdır. O, yazırdı: “Əyyami-cavanlıqda az adam tapılır ki, həyatın qədrin bilib, onu bihuidə
sərf eləməsin və şairin zəbunü pərişan halını pirlik mövsümündə öz
vücudunda hiss eləməsin, hirs, tamah, hübbi-cahi, mərtəbə, hübbimalü miknət, löhvü ləəb, büğzü ədavət, məniyyət, sərkeçlik, büxlü
həsəd və zülmü sitəmə adət və sair övsafi-zəmimə və əxlaqi-rəzilə ki,
cümləsi avamlıq və cəhalət nəticələridir, cismü ruhumuzu bir növ
zəbtü təsərrüf edibdir ki, həqqü həqqaniyyətdən, insafü mürvvətdən
921
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və əsl bəşəriyyət və insaniyyət nə olduğundan bilküliyyə qafil və bixəbərik. Ancaq axır nəfəsimizdə qəflətdən gözümüzü açıb, ölümü
önümüzdə görüb xövfü əndişəyə düşürük və və şairin dili ilə bu günə
tövbə və istiğfar eləyirik. Əgərçi axırki peşmanlıq fayda verməz, tövbə və inabədən başqa bir çarəmiz yoxdur”.923
Köçərliyə görə, əsil insana yaraşan sifət odur ki, zahiri zəhətdən özünü göstərməklə deyil mənəvi və əməli baxımdan igid olsun:
“Çul və çuxaya bəzənib zahirlərinə zinət və sığal verənlərə kişi demək şayəstə deyil. Həqiqətdə mərd igid o kəsdir ki, özünü dağa-daşa
toxuyub haqq yolunda mərdanə dava eləsin”. 924 O, hesab edirdi ki:
“...insanın başına qisim-qisim bəlalar gəlməsə və o, cürbəcür bəlalara
və müsibətlərə mübtəla olmasa, ənvai-təcrübə və imtahanlar sınaq
olunmasa, ruzigarın kürəsində əriyib dəsti-qəza ilə vurulan çəkiclər
altında döyülməsə, qəllü qəşdən hərgiz pak ola bilməz və dərəceyikəmala irişməz”. 925
İnsanın kamilləşməsi üçün cavanlıqda başına gələnlər, eyni zamanda həyatda qazandığı bir çox təcrübələr mühüm rol oynayır. Burada ən vacib olan məsələlərdən biri də odur ki, insan öz yanlış-doğru hərəkət və davarnışlarını bilməlidir. O, yazırdı: “Doğrudan da öz
eyib və qəbahətini görməyib, qeyriləri eyibləndirən və özglərə töhmət edən şəxsdən nə hörmət və mərifət təmənna eləmək olar? Öz
pozğunluqlarını görməyən, çirkin və ədəbsiz əməllərindən utanıb həya etməyən adam, söz yoxdur ki, özgədən də utanmaz və sevmədiyi
adamın haqqında hər qisim iftira və böhtanı söylər. Bu qisim adamlardan kənar dolanmaq eyni-məsləhətdir”. 926
“Hər bir vücud qabili-tərbiyə və təlim ola bilməz. Elə bir cövhərsiz, mayası xarab şəxslər var ki, nə qədər onlara təlimü tərbiyə
olunsa, yenə də avamlıqda və heyvaniyyətdə qalıb, ruhaniyyət və
mənəviyyat cəhətincə tərəqqi edə bilməzlər... Girdəkana qoz yapışmayan kimi, tərbiyət də mayası xarab şəxslərə təsir edə bilməz”,927
mülahizəsi Köçərliyə görə, müəyyən qədər doğru görünsə də, ancaq
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insan elm və tərbiyə sayəsində ədəblə əxlaqında tərəqqi tapa bilər.
Belə ki, insan üçün səadət mayasının əsası tərbiyədir və tərbiyəsiz elmin də faydası yoxdur.928
Köçərli belə bir qənaətə gəlmişdir ki, dünyanın yaranmasından
bu günə qədər insan keçdiyi həyat yolunda daha çox müsbət deyil,
mənfi amillərə meyil göstərmişdir: “Dünya yaranandan bu anacan
Adəm atanın övladları öz şəxsi mənfəətlərini mülahizə edib dövlət və
sərvət sahiblərindən qisim-qisim təmənna nəzərdə tutub doğrunun
üzünə yalanın qara pərdəsini çəkməyə adətkar olublar. Müflis və
miskinlərin hünəri olmayıbdır ki, doğrunu kəmali-cürət ilə söyləyib
yalnaçı və hiyləbaz münəccimlərin yalanlarını batil eləsin və haqqı
yetirsin. Belə cəmiyyətlərdə hər tərəfdən onların üstünə eqoist və
nəfspərəst alçak və mayası xarab şəxslər hücum edib ağzını qapayırlar və özlərini də xalq içində hörmətsiz və biabır ediblər. O səbəbdəndir ki, müsəlman qardaşların arasında yalan söyləmək və haqqı
gizlətmək adi bir şey olubdur və hətta bəzi cəmiyyətlərdə hünər belə
sayılır. Bu minval haqqa güc və zor edib, iftira və yalana rövnəq verməyin adını “düruği-məsləhətamiz” (yalançı məsləhətlər-F.Ə.) qoyublar”. 929
Köçərli şairlərin cəmiyyətdəki mövqeyini də ifadə etməyə çalışmışdır. Onun fikrincə, şairin əsas peşəsi odur ki, doğrunu doğru,
əyrini də əyri yazsın, yalançı və məddah olmasın. O, yazırdı: “Həqiqi
şairin və həqiqi ədibin yazmaqdan və şer deməkdən başqa bir şüğlü
sənəti gərək olmasın. Əgər şair peşəkar və əhli-sənət olsa, o sənət və
peşə şairin yazmağına, şerlər vasitəsilə yoxdan xəlq etməyinə, onun
təbinin açılıb barvər olmağına mane olardı. Şairin sərmayəsi Haaqtaalanın ona bəxşü əta qıldığı təbi-səlimdir (istedaddır) ki, ondan nəşət edib zühura gələn cəvahirlərin hər birisinin ərbabı nəzərində qədrü qiyməti ziyadədir”. 930 O, daha sonra yazırdı: “Həqiqi hüsnə və
mərifətüllahə vasil olmaq istəyən adam əzəli şəmsini (eşq günəşini)
gərək axtarıb bulsun, çünki məcazi dilbərlərin və ay üzlülərin hüsnü
lətafəti daim deyil, müvəqqəti, boş bir şeydir. Ona mübtəla olmaq la928
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yiq və münasib deyil və insan oğlu üçün yarımçıq şənlikdir. Əsil həqiqiətə və mənəviyyətə talib olan kəs gərəkdir Kəbə evi ilə digər ibadət evləri arasında bir fərq görməsin və bu müqəddəs məqamlara da
bir nəzər ilə baxsın. Şair əsl hürriyyətpərəst olub, azadeyi-əfkar və
hürriyyəti-dinü etiqad onun baş arzularından birisidir. Şair üçün məscid, kilsə, künişt, sinaqoq və deyr arasında əsla təfavüt yoxdur. Bunların cümləsi Allahın evi mənzələsində müqəddəs və pak məqamlardır ki, ibadət və mərifətüllah üçün bina olunubdur”. 931
Ona görə, həqiqi şairin baş vəzifəsi mənanı yetirməkdir: “Çünki hər bir hekayətin ruhu onun içində olan məna və məzmundur. Nə
qədər ki, şairin başında doğan təzə fikirlər aydın, açıq və salamat olsa, bir o qədər də onları bəyan etmək asan olur. Çətini ancaq fikrin
başda doğub böyüməsidir. Dolaşıq və qarışıq fikirlərin zühura gəlməsi də dolaşıq olur və bəzi şairin yazılarının mənası o qədər qarışıq
və bulaşıq olur ki, o qədər ağır və qəliz ibarələrlə malamal olur ki,
elə ölçüsüz və biçiksiz yaraşılmayan dona geyinilir ki, onları oxuyanlar bir şey fəhm edə bilmir və bu kəlamı yazmaqdan şairin ümdə məramının nə olduğunu anlayıb başa düşmürlər. Zənn edirəm ki, əgər
şairin və ya dəibin özündən dəxi soruşulsa ki, cənab filan, sizin bu
kəlamı yazmaqda əsl məramınız nə olubdur və bunun ruhu, canı nədədir, hansı mətləbi ifadə etmək istəyibsiniz, ol cənab bu suallara cavab verməkdə aciz qalar..”. 932
Köçərliyə görə, şairin-mütəfəkkirin əsas silahı isə “Söz”dür.
Çünki dünyadan öncə də, dünyanın özünün də, dünyada nə varsa hamısının da, o cümlədən bütün məxluqatın da vücuda gəlməsinə səbəb
“Söz” olmuşdur. Ona görə “Söz”ün meydanı o qədər vüsətlidir ki,
onun sərhəddi və əndazəsi təsəvvürə gəlməz. O, yazırdı: “Sözsüz
cümlə məsələlər və sirrlər aləmdə iləl-əbəd puşidə qalardı və insanın
heyvanat və nəbatat qismindən artıq bir fərqi və təfavütü olmazdı və
aləmdə bütün görünən nə varsa susan, dinməz xəzinə olub zühur etməzdi. Bəs, nə vaxtdan ki, dünya yaranıbdır, onda vüqua gələn əlamətlərin cümləsində sözdən bir əsər var. Nitq qutusunda söz xoşbəxt
bir gövhəri-dilkəşdir və her şeyin iç dünyası ona bağlı olub, kəşfi-bəyanı ondan asılıdır. İnsanın fikrində yengi doğub təşkil bulan hekayə931
932
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ləri ən əvvəlcə bilən və onları əlvan libas geydirib aləmə göstərən
sözdür və nə qədər ki, dünyada söz həm əskidir, həm də yengi doğduqda yenə tər təzədir və Şeyx Nizaminin dediyi haqdır ki, bizim həyatımız, ölmümüz sözün varlığına və yoxluğuna bağlıdır”. 933
Sosial-siyasi görüşləri. Köçərlinin yaradıcılığında sosial-siyasi məsələlər, o cümlədən dövlət, hakimiyyət, idarəetmə, despotizm,
gerilik, yenilikçilik və s. mühüm yer tutmuşdur. Məsələn, o, Qacarlar və çar Rusiyasındakı hakimiyyətlərin despotizmini açıb göstərməyə çalışmışdır. Bu anlamda o, A.A.Bakıxanovdan bəhs edərkən onun
Təbrizdə olarkən şəhər əhalisini tənqid edən şeirinə diqqət çəkirdi.
O, yazırdı: “Əgər indi “İbrahim bəyin səyahətnamə”sinə diqqət yetirilsə, yəqinlik hasil olar ki, bu müddəti-mütəmadiyyənin ərzində
Təbriz əhalisinin əhvali-ictimaiyyəsi, məişəti vəziyyəti və əxlaqı qədimdən olduğu üzrə davam etməkdədir. Bu uzun müddətlərdə cümlə
millətlər ayılıb tərəqqi etdikdə müsəlmanlar yatmaqdan usanmadılar;
yatdılar və belə fəna hala düşdülər, məğlub və məyus oldular”. 934
Onun fikrincə, Qacarlarda və digər müsəlman dövlətlərində
zahirdə inkişaf görünsə də, mahiyyət etibarilə heç bir şey dəyişməmişdir. O, yazırdı: “Zahirdə guya bir az tərəqqi əsəri görünür, amma
həqiqəti-hala diqqət yetirdikdə yəqinlik hasil olur ki, müsəlmanlar
mənəvi və həqiqi tərəqqidən yenə də çox uzaqdırlar. Hətta təqəllübdə, xəyanətkarlıqda, büxlü həsəddə və bir-birinin canına və malına
düşmən olmaqda irəlikindən bir az da artıq qabağa gediblər”. 935
Qasım bəy Zakirin bir çox şeirlərində çar məmurlarının xalqa
etdiyi zülm və sitəmi geniş şəkildə təhlil edən Köçərli hesab edirdi
ki, o, divan məmurlarının qüsurlarını şairanə zikr edib, onların avam
xalqa etdiyi zülm və sitəmi doğru göstərmişdir: “Burada təəssüf edilən və heyrət doğuran budur ki, altmış-yetmiş sənə bundan irəli divan
xidmətçiləri xalqla nə növ rəftar etmişlərsə, indi o gunə rəftar etməkdədirlər. Bu müddət ərzində ki, az qalıbdır tamam bir əsr etsin, - onların əxlaq və adabında bir təbəddülat, bir tərəqqi əsəri müayinə
olunmur. Zahirdə ədalət və sədaqət məmurları və qanun tərəfdarları
adlanırlarsa da, əsl həqiqətdə zülmət əhlidirlər. İşləri, sənətləri şər və
933
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fəsad törətməkdir, qanuna zidd və ədalətsiz işlər etməkdir. Hər cür
hiylə və fırıldaqları xalqın malını yemək və onların avamlıqda qalmalarını saxlamaq şəklində çevirirlər. Dəryalarca rüşvət verməsən,
bir içim su almaq mümkün olmaz; qızıl və gümüş ilə ciblərini doldurmasan, işin yeriməz və muradına çatmazsan. Onların tamahı həzrət Əlinin qılıncından daha kəskindir. Onlar, toruna düşən bədbəxtin
şirəsinin tamam çəkməmiş, onu əllərindən buraxmazlar”. 936
Köçərlinin fikrincə, hətta Axundzadə də bir neçə komediyasını Zakirin bu cür gerçəkçi ruhu və onun real hekayətləri əsasında yazmışdır:
“…bəzilərinin rəvayətinə görə, “Hacı Qara” təmsilatının əslü binasını və
Mərdi-xəsisin keyfiyyəti halını Mirzə Fətəliyə mərhum Qasım bəy nəql
edibdir və həmçinin həkimi-nəbatat Müsyö Jordanın sərgüzəştinə dair bir
para təfsilatı mərhum Axundzadə Zakirin dilindən yazıbdır. Vəli Mirzə
Fətəli bu hekayətləri qəribə bir dona geydirib, mislü bərabəri olmayan komediyalar vücuda gətiribdir”. 937 F.Köçərli daha sonra yazır: “Qasım bəy
Zakir həqiqi bir milli şair imiş. Öz əsrinin aynası olubdur və məişəti-milliyəsini – necə ki, var imiş, – eyni ilə yazıb, bizim üçün böyük bir yadigar
qoyubdur. Öz əsərində şayani-diqqət olmuş olan bir şey qoymayıbdır ki,
ona əl aparmamış olsun”.938
Köçərli M.F.Axundzadənin dünyagörüşünü təhlil edərkən də,
daha çox zülmkar məmurlar və ruhanilərin üzərində dayanmışdır.
Onun fikrincə, zəmanəsinin L.Tolstoyu, Musa Bigiyevi sayılan
M.F.Axundzadə müsəlmanların əvvəlinci refermatoru olubdur: “Müsəlman məişətinin köhnə və çürümüş əsaslarını pozan və islam tərəqqisinə mane olan üsulu qəvaidin təğyirü təbdili yolunda ən əvvəl sərfi-himmət edən bu zati-ali olubdur”. 939 Ona görə, Mirzə Fətəlinin
komediyaları yazılan zamandan altmış-yetmiş sənə keçməsinə baxmayaraq nə məmurların zülmkarlığı, nə də ruhailərin fırıldaqları
azalmışdır: “Bu uzun müddət ərzində – ki, yarım əsrdən ziyadədir, –
məişətimizdə, dürüst diqqət olunsa, artıq bu tərəqqi əsəri görünməz;
ata-babadan qalma köhnə adətlər və ayinlər üzrə güzəran edib yaşamaqda varıq. Xeyir və şər ittifaqlarda işlənən bihudə məsarif və məxaricə diqqət olunsa, sözümüz təsdiq olunar. Ata-babalarımızın batil
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əqidələrinə, səfalət və yanlışlarına varis olmuşuq. Bu axır vaxtlarda
şəhərlərdə az-çox tərəqqi və yeniləşmə əsərləri görünsə də, kənd əhalisi irəliki qərar üzrə avamlıq halında yaşayırlar; onların imdadına
yetən yoxdur. Amma onları soyan və qarət edən çoxdur; bir tərəfdən
tamahkar ruhanilər, bir yandan zülmkar polis məmurları və üçüncü
tərəfdən yalançı millət dostları ki, ibarət olsun yarımçıq elm kəsb
edənlərmizdən və quru isim ilə mədəni olan nücəbamızdan”. 940
Ona görə, ““Aldanmış Kəvakib”i oxuduqda görürük ki, “İran”
kimi dövlətin viran olmağına, “dövləti-aliyyənin” belə zəif və nəhif
hala düşməyinə “ümənayi-dövlət” və “üləmayi-giram” və “vüzərayizülehtiram” olubdur. Bu rəy və qövlün haqq və doğru olmağını Şah
Abbasın müqərrəb vəzirləri və ərkani-dövlət onun hüzurunda lisanibəlağətsənci ilə sübuta yetirirlər. Onlardan hər biri öz qəbahət və və
səfalətlərini kəmali-iftixar bəyan edir. Qədim şövkətli və əzəmətli
İranı xarab edən və pozğun hala salan vüzəra cahilanə işlərini və tədbirlərini hüsni-xidmət və böyük hünər məqamında qoyub, dövlətialiyyəyə sədaqətlə xidmət etməklərini sübuta yetirmək istəyirlər”. 941
Köçərliyə görə, Səfəvi dövlətinin bir çox hallarda Osmanlı ilə
müharibə edib Vətəni qorumaq əvəzinə, yolları, körpüləri dağıtması,
əkin sahələrini, bağları məhv etməsi heç bir siyasi və mənəvi mübarizəyə uyğun olmamışdır. Üstəlik, bunun gerçəkləşməsində mühüm rol
oynayan sərkərdələr, vəzirlər şahın qarşısında öz “qəhrəmanlıq”larından danışanda, şah da bunu təbii qarşılamışdır. O, yazırdı: “Həmin
bu qərar üzrə “məclisi-xassın” sair üzvləri dəxi... öz əhməqanə tədbirlər ilə və xilafi-əqlü qanun əməlləri ilə qoca və şöhrətli İranı belə
fəna hala salmaqlarını, əhaliyə həddindən ziyadə zülm etməklərini,
dini-paki-Məhəmmədini pozub, başqa bir hala salmaqlarını iftixar ilə
şərh qılıb həmaqət və səfahətlərini bəyan edirlər. Əgər doğrudan da
işin künhünə diqqət yetirilsə, İranın viran olmasına və bundan sonra
onun bir də həyat və ricətinə ümid qalmamasına ümdə səbəb tamahkar, şöhrətpərəst, dünyadan bixəbər, avam və cahil vüzəra ilə üləma
olublar”. 942
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O, daha sonra yazırdı: “Müsəlman məmləkətlərində, xüsusən
İranzəmində ümuri-dövlətə mübaşir olan vüzəra və vükəla və sair ərkani-səltənət – ki, Mirzə Fətələnin əsrindən indiyə kimi gəlib gediblər, – “Aldanmış Kəvakib”də zikr olunan qüsurlarından diqqət yetirib
məmləkətlərinin məmuru və səlahı üçün sərfi-himmət etsəydilər, Yusif şah öz müvəqqəti əyyami-səltənətində işlətdiyi binagüzarlıqları və
tədbirləri icra etsəydilər, müsəlman məmləkətləri hərgiz belə fəna və
pozğun hala düşməzdi və əcnəbi millətlərin müstəmləkəsinə çevrilməzdi. Onlar da sair dövlətlər kimi qüvvət və qüdrət sahibi olub əmniyyət, asayiş üzrə yaşardı”. 943
Beləliklə, o, bir tərəfdən despotik başçıları, digər tərəfdən də
onlara əsas dəstək olan ruhaniləri tənqid etmişdir. Ona görə, “ruhanilərimizin qüsur və nöqsanı hər bir əsrdə elm, mərifət əhlinin nifrət və
tənqidlərinə bais olub, onlar tərəfindən qınanmış və doğru yola gətirilməyə çalışılmışdır. Xüsusən, yuxarı vəzifələrdə əyləşən alicənabların hirsü tamahı, dünyagir və biəməl olmaqları daha çox elm və şairlər zümrəsinə təsir edibdir”. 944
Köçərliyə görə, ruhanilərin müsəlman dövlətlərinə vurduğu
zərbələr heç də məmurların istismarından az deyildir. o, yazırdı: “O
ki, qaldı insana zinət verən gözəl sifətlərə – ki, ibarət olsun sədaqət
və istiqəmətdən, dəyanət və qeyrətdən, ittihad və ittifaqdan, ədl və
mürüvvətdən, cürət və həmiyyətdən – bu qisim sifətlərdən din qardaşlarımız daha da ziyadə kənar düşüblər və nə vaxtı millətimiz nicat
və səadət ylounu arayıb tapacaqlar, Allah bilir. Bu tərəqqi əsrində bizim belə geridə qalmağımız və qəflətdə yaşamağımız tezliklə məhvü
nabud olmağımıza şəhadət verir”. 945
“Dəryalar kamına çəkməsi sirr olmayan və heç bir şeydən
gözləri doymayan ruhanilərdən milləti soymaqdan qeyri daha bir təmənna və istəkləri ola bilməz”, 946 deyən, Köçərli daha sonra yazırdı
ki, son əsrlərdə tərəqqi və islahatlardan uzaq qalan müsəlman xalqlarının ancaq zahiri cəhətində dəyişiklik var, ancaq elm-mərifət sahəsində isə heç bir yenilik yoxdur: “Kəmali-cürətlə demək olar ki, millətimizin əxlaq və adətlərində də bu ötən müddət ərzində artıq bir tə943
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rəqqi və islahat görülməyibdir. İstər nücəbalarımız, istərsə ruhani
sinfi və mötəbər hacılarımız və məşhədlərimizin... zahirdə geyimləri
və libasları modaya müvafiq dəyişilibsə də, kəmalü mərifətdə, azacıq
da olsa tərəqqi etməyiblər”.947 O, daha sonra yazırdı: “Zamanla bu
aynanın üzünə toz qonubdur. Bu tozu silib, aynanın üzünə sığal verib
diqqət ilə ona baxsaq, öz surətimizi onda görərik və bir-birimizi tanıyarıq. Batini aləmimizə diqqət yetirsək, xəcalət çəkib yəqin edərik ki,
bu yarım əsrin müddətində çox da uzaq getməmişik, cüzi dəgşiriliyimiz və təfavütümüz olubsa, o da zahiridir. Batini tərəfimiz mənən və
əxlaqən irəliki qərar üzrə bağlıdır”.948
O, müsəlmançılığı tək bir məzhəb və məslək üzrə sabit qədəm
olmaqda görməyib, həqiqi müsəlmançılığı insan olmaqda və bəşəriyyət vəzifəsini dərk edib layiqincə ifa etməkdə görürdü.949 Köçərli hesab edirdi ki, bir çox üləmalar və ruhanilər zahirdə əllamə libasına
bürünüb ibarətpərdazlıq edib boş və mübhəm mənalı sözlər danışsalar da həqiqətdə əsil mərifət və kamaldan uzaq olduqlarını tez büruzə
verirlər: “Amma nə eləmək ki, avam onların hiyləvü təzvirlərini anlaya bilmir. Avamın ağlı gözündə olmağa görə, zahirə aldanıb yaxşı
ilə yamana, doğru ilə yalana tərcih verə bimir, dostu ilə düşmənini
tanımayıb bədbəxt olur. Əgər həqiqətdə millətin malı ilə elm təhsil
edən “nayibi-imam”dan yazıq və sadədil millətə bir nəfü fayda hasil
olsaydı, onda şəksiz millətimiz belə pozğun və pərişan halda məyus
və sərgərdan qalmazdı.
Doğrudan da fəna halda qalmışıq; ağıldan ağlımız, əxlaqdan
əxlaqımız yox, əsil dindarlıq nə olduğunu bilmirik, nə kamaldan kamalımız, nə hörmətdən hörmətimiz və nə dövlətdən dövlətimiz var...
Hər tərəfə baxsaq, fəxr edəsi, könül şad qılası və ürək açası heç bir
şeyimiz yoxdur. Vətən nədir bilməzik, millət və milliyyət nə olduğunu hissü dərk etməzik, ittihadü ittifaq bizim üçün boş və mənasız
sözlərdir. Dildə onları tələffüz edriksə də,o minval danışmaq moda
olubdur. Onların həqiqi məzmununu düşünmürük, düşünmədikdə
əməl də etmirik. Tanınmış üləmalar və nüfuzlu din xadimləri bizim
içimizə ancaq təfriqə və partiya salıblar. Buna da səbəb öz şəxsi
947

Yenə orada, s.353-354
Yenə orada, s.412
Köçərli Firidun bəy. Azərbaycan türklərinin ədəbiyyatı. İki cilddə, 2-ci cild. Bakı,
Avrasiya-Press, 2005, s.28
948
949

368

Azərbaycan Türk fəlsəfi və ictimai fikir tarixi (XIX-XX əsrlər). II hissə

mənfəətlərini və nəfsi xeyirlərni görmək olubdur. Haqqa, doğruluğa,
ədalət və mürüvvətə xalqı irşad qılmayıblar. Himmət və qeyrət, birlik
və qardaşlıq, dostluq və mehribanlıq çoxdan unudulubdur; ülum və
fünununa, sənaye və ticarətə, tərəqqi və təməddünə xalqı təğrib və
təşviq etməyi üləma sinfi öz vəzifələrindən kənar bir əmr bilib, bu qisim məsələlərə əsla etina etməyiblər!”. 950
Ona görə, “məqsədsiz alimlərə və zamankar vaizlərə açıq-açığına acı söz deyib onlara lənət oxuyan hər kəs kinayəyə deyil, alqış
və afərinə layiqdir. Doğru söyləyən və haqqı sevən kəs, əhli-insaf və
sahibi-vicdan yaxşıya-yaxşı, yamana-yaman deməkdən əsla çəkinməyəcəkdir. Yamana yaxşı deyənlər, əyrini düz görənlər və yalana
doğruluq libası geyindirənlər, əlbəttə, aşikaranə zəlalətdədirlər və
həmçinin aşkar zəlalətdədir o kəslər ki, yaxşıya yaman deyib, haqqı
batil qılmağa çalışırlar”. 951
Köçərli hesab edirdi ki, müsəlman xalqları avamlıq və cəhalət
içində olduğu bir zamanda əksinə, Avropa millətlərinin inkişafını
görüb qiymətləndirməmək mümkün deyil. Onun fikrincə, bu zaman
Avropa xalqlarını tərif etməkdə məqsəd heç də onları uca tutmaq deyil, sadəcə müslamanların da onlara baxıb elm və mərifət əldə etməsini ortaya qoymaqdır. 952 Başqa sözlə, Köçərli Azərbaycan Türk mütəfəkkiri M.Ə.Talıbzadə kimi hesab edirdi ki, Avropa xalqları inkişaf
etdiyi bir dövrdə müsəlman xalqarının min il əvvəl tutduğu yola davam etmələri doğru deyildir. O, yazırdı: “Sair millətlər və dövlətlər
irəli gedib, elm və mərifət sayəsində tərəqqi tapırlar, kamali-hürriyyətə qovuşmaqla çox yaxşı yaşayıb müsəlmanların mda alına mülkünə və canına sahib olurlar. Biz isə vaxtımızı qəflətdə keçiririk, dünyadan xəbərimiz yoxdur. Vətənimizin, dinü dünyamızın, malü əmlakımızın hətta, irzü namusumuzun hifzü amanda qalması üçün lazimi
işlər görüb, tədarüklər və alətlər toplamamışıq”. 953
Onun fikrincə, bütün hallarda türk-müsəlman xalqlarının Avropa ya da Rus mədəniyyətinin müsbət tərəflərini görmək, tamamilə
ona qapılıb avropalaşamaq, ruslaşmaq anlamına gəlməməlidir. Üstəlik, belə təhlükə olarsa, ona qarşı müqavimət göstərib türklüyümüzü
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və müsəlmanlığımızı qorumaq lazımdır. Bu baxımdan o yazırdı ki,
Çarlıq Rusiyasında İlminski kimilərinin müsəlman xalqlarının geriliyini İslam dininin üstünə atıb, ana dili vasitəsilə türkləri xristian dininə dəvət etməkdə məqsədi heç də onların qayğısına qalmaq yox, ruslaşdırmaq olmuşdur. Ancaq müsəlman türklər də sadə türk dilində
yazılımış “İncil” də “üçlüy”ü, yəni ata, oğul və ruh məsələsini dərk
etdikdən sonra ona yaxın durmamışlar. 954
Köçərli sosial-siyasi görüşlərində qadın məsələsinə də toxunmuşdur. O, yazırdı ki son əsrlərdə müsəlman xalqlarının mədəniyyət
və tərəqqi yolunda dalda qalmaqlarının əsas səbəblərindən biri də qadınların zillət içində yaşamaları, hüquq və azadlıqlarından məhrum
olmalarıdır: “Belə zülmət və cəhalət içində dolanan anaların əllərində
böyüyən övlad dəxi, əlbəttə, avam, qorxulu, cürətsiz və fəhmü fərasətsiz olacaqdır. Bu halda bəlli yerlərdə həyat mübarizəsi aparan müsəlman məktəblərinin hansı birisinə nəzər yetirsək görərik ki, onlardan yazıq, aciz, bacarıqsız və cürətsiz tayfa yer üzündə yoxdur. Çünki analar qoçaq, hünərli, elmli və bacarıqlı övlad yetirməyiblər. Bəs,
lazımdır ki, arvadların təlim və tərbiyəli, ixtiyarlı və məlumatlı olmağına himmət sərf etmək və onları ziyalandırıb bir hala yetirmək ki,
övladlarına tərbiyə verməyə özləri müqtədir olsunlar. Və illa onların
zülm altında boğulub və dünyadan bixəbər qalıb, sırf cəhalətdə yaşamaqlarından bir nəticə hasil olmaz”.955
Ona görə, yeni dövrdə qadın məsələsinin gündəmə gəlməsinə
görə isə ilk növbədə, M.F.Axundzadəyə borcluyuq. O, yazırdı: “O
vaxtlarda müsəlman aləmində arvadların hüququ, hürriyyət və müsavatı barəsində bir söz də danışılmazdı və danışmaq da olmazdı. əvvəl
kəsi ki, arvadları da insan dərəcəsinə qoyub, onları haqqü hüququ barəsində söz açıbdır və onları səhneyi-tamaşaya gətiribdir, o mərhum
Mirzə Fətəli olubdur. Arvadların dolanacağı, fikrü xəyallarını, kişilər
ilə rəftarü əlaqələrini və onların əhvali-ruhiyyələrini və sair müxtəlif
sifətlərini mərhum Mirzə artıq məharətlə təhrir qılıbdır. Demək olar
ki, M.Fətəli bu vaxtacan gizlində, qara pərdələr altında və zülmat
içində yaşayan ana-bacılarımızın üzərinə bir işıq qapısı açıbdır; onların nicar və səadəti üçün yol göztəribdir. Müsəlmanlar üçün təzə bir
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aləm kəşf edibdir ki, onsuz diriliyimiz, tərəqqi və səadətimiz qeyrimümkündür”. 956 O, daha sonra yazırdı: “Arvadlarımıza təlim və tərbiyə verib, onlar ilə hüsni-müamilə etsəydik, hüquq və ixtiyarlarını
müraat edib zülm etməsəydik, bu vaxta qədər avam halında qalmazdılar, caduya və pitiyə inanmazdılar; övladlarına gözəl tərbiyə verərdilər; ərlərinə və qardaşlarına çox işlərdə köməkçi olub, məşişətimizə
rövnəq və ziynət verərdilər; yaxşı işlərə bizləri qeyrətləndirib, fəna
işlərdən və qəbih əməllərdən bizi çəkindirərdilər, daşındırardılar; vətənpərvərlik və millətpərəstlik və dindarlıq kimi uca və müqəddəs
hissləri bizim qəlbimizdə oyadıb bəslərdilər”. 957
O, daha sonra qadınlarla bağlı yazırdı ki, arvad da kişi kimi insandır. Başqa sözlə, kişinin elm və ədəbə, ruhani və cismani təbiyəyə
ehtiyacı olan kimi, qadının da bunlara ehtiyacı vardır. O, yazırdı:
“Hər bir şeydən əvvəl insanın cisminin, ağılının və ruhunun tərbiyəsidir. Yaxşı tərbiyə alan arvadda və kişidə, əlbəttə, həya da olacaqdır,
ismət də. Xüsusən tərbiyə və təlim qadınlara lazımdır ki, onun döşlərinin arasında və dizlərinin üstə, gözlərinin önündə və əllərinin altında yeni nəsilin yetişməsi baş verir. Təzə və cavan nəslin bəqası və
səadəti, bilküliyyə, analar əlindədir, onun himmət və mərifətinə bağlıdır. Mahir, təcrübəli, elmli və bilikli bağban əkib-becərdiyi ağaclar
salamat, gözəl və barlı olan kimi, elmli, mərifətli anaların təhti-tərbiyəsində böyüyən övlad dəxi gözəl, salamat, humanist və fərasət sahibi olacaqdır”. 958
Milli oyanış hərəkatı. Köçərliyə görə, Milli oyanışda millətinə ən böyük töhfə verən aydınlarımız, ilk növbədə M.F.Axundzadə,
S.Ə.Şirvani və H.Zərdabidir ki, onların da millət qarşısında əsas xidmətləri həmməzhəblərinin oyanmasına təkan verməsi olmuşdur. Məsələn, ona görə, S.Ə.Şirvaninin insandan ən əvvəl tələb etdiyi dini
əqidə yox, insanlıq, həqiqi insan olmaq olmuşdur: “Əsil müsəlmançılığı insaniyyətdə və əsil insaniyyəti həqiqi müsəlmançılıqda görüb də
təkrarən deyir: “Müsəlman ol, müsəlman ol!. Axır sözü odur ki, insan ol!”. Və lakin çoxumuz müsəlman isək də, insan deyilik, çoxu956
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muz insanıqsa da, həqiqi müsəlmanlıqdan çox uzaq və kənarıq. Seyidin ümdə mətləbi və baş arzusu insaniyyət dərəcəsinə və bəşəriyyət
mərtəbəsinə vasil olmaqdır. Bu xüsusda onun nəzəriyyəsi və mərifəti
o qədər çox və genişdir ki, ona tək Azərbaycan şairi demək dürüst
deyil, bəlkə ol dürri-yeganə ümumi-insaniyyət şairdir”.959 Ona görə,
Şirvaninin böyük xidmətlərindən birisi də, sünni-şiə məsələsində barışdırıcı mövqe tutması olubdur: “Hacı Seyid Əzim hər iki tərəfin
əbəs və bihudə biri-birilə müddəi olmaqlarını görüb, canü dildən ağrıyıb naləvü fəryad edərdi ki, biz bir millət olduğumuz halda, biri-birimiz ilə qardaş kimi dolanmağa Allahın hökmü ilə borclu ikən nə
səbəbə iki firqəyə bölünüb ədavət başlayaq?”. 960 O, inanırdı ki, Şirvaninin sayəsində sünni-şiəlik məsələsi aralıqdan götürülməkdədir.
Köçərliyə görə, Axundzadə, Şirvani və Zərdabi kimi ziyalılarımız islam dini ilə bağlı məhərrəmlik mərasiminə münasibətdə də
doğru yol tutmuşlar. O, yazırdı ki, şəriətdə haram buyurulan əməllərin üzdəniraq üləmalar tərəfindən fitva verilməsi doğru deyil: “Əgər
dini-mübini-nəbəvidə hifzi-bədən əmri sadir olmasaydı, onda baş
çapmaq, belinə və bədəninə nizə, ox, qıfıl, at nalı, qılınc, gorda və
hətta palanduz sünbəsi kimi ağır şeylər taxıb, ona həddən ziyadə cəfalar və təsəvvürə gəlməyən əziyyətlər yetirməyə bir növ eşqi-aliəbaya və məhəbbəti-şühədayi-Kərbəlaya isnad qılıb sakit olmaq olardı. Amma bir iş ki, şərən nəhyü qadağan buyurula və onun icrasına
nə övliya tərəfindən və nə üləma firqəsindən iqdam olunmaya, o işə
mürtəkib olmaq peyğəmbərin buyuruğuna əməl etməmək və onun
əmrini inkar etmək kimidir. Əgər imam yolunda bədənə cərahət yetirib qan tökmək və divanə halına düşmək cayiz olsaydı və onun dünyavi axirətə bir xeyir və mənfəəti olsaydı, bişəkkü laşübhə hamıdan
əvvəl bu işə üləmavü hükəma, ürəfavü nücəba firqələri mayil olardı.
Amma hal-hazırda biz bunları tamaşaçı və yalandan ahastə-ahəstə sinələrinə əllərini döyən və yaşsız gözlərinin nəmini hiyləvü riya dəsmalı ilə silən görürük. Başlarını çapan, arxalarına zəncir vuran və bədənlərinə hər qisim zərər yetirən yenə əlsiz-ayaqsızlar, biçarə və sadədil əvamün-nas olur”. 961
959

Yenə orada, s.48
Yenə orada, s.56
961
Yenə orada, s.68
960

372

Azərbaycan Türk fəlsəfi və ictimai fikir tarixi (XIX-XX əsrlər). II hissə

Ona görə, Axundzadə, Şirvani və Zərdabi kimi ziyalılar vaxtilə reformaçı Jan Qusun oynadığı rolu oynayaraq özlərindən sonra
Lüterlərin meydana çıxmasına zəmin hazırlamışdır. O, inanırdı ki,
Jan Quslar Lüter meydana çıxardığı kimi, onların da əməyi boşa getməyəcək və Azərbaycan türklərinin də öz Lüteri meydana çıxacaqdır. 962
Bizcə, Köçərlinin gözlədiyi Lüterlərdən biri Əhməd bəy Ağaoğlu olmuşdur. Hər halda Köçərli hesab edir ki, Zərdabinin, Axundzadənin yolunu davam etdirənlərin başında Ə.Ağaoğlu dayanır.
Onun fikrincə, Ağaoğlunun “Axund və İslam” əsəri məzmununa görə, müsəlman ruhanilərinin qara işlərinin və şəxsi mənfəət meyillərinin əleyhinə çevrilmiş ən qüvvətli bir etirazdır. İslamı din xadimlərinin dilindən deyil, Ə.Ağaoğlu kimi elmli, bilikli şəxsiyyətlərin əsərlərindən oxuyub öyrənməyi vacib hesab edən Köçərli qeyd edirdi ki,
o, islamla bağlı bu günə qədər pərdə arxasında qalan bir çox keçmiş
adət-ənənələrimizi, mədəniyyətimizi ortaya qoyur və eləcə də xilas
yolumuzu göstərir.963
Köçərlinin yaşadığı dövrdə Türk-müsəlman xalqlarının mövcud problemlərdən xilas olması və inkişafı üçün ifrat qərbçiliyi əsas
prinsip kimi götürən M.Şahtaxtlı, C.Məmmədquluzadə və onunla
həmfikir olanlar bu yolda islam və ona əsaslanan “İttihadi-islam”ı
əngəl kimi görür, bu ideyanı müdafiə edənləri, xüsusilə Ə.Ağaoğlu,
Ə.Topçubaşov, Ə.Hüseynzadə və başqalarını da tənqid edirdilər. Xüsusilə, M.Şahtaxtlı Ə.Ağaoğlu, Ə.Topçubaşov başda olmaqla islamçı-türkçü ideoloqları qeyri-səmimilikdə ittiham edir, onları islamçılığın və türkçülüyün qabaqcılları kimi görmədiyini yazırdı. Millətin ziyalıları arasında fikir ayrılığını qəbul etməyən Köçərli isə bu qarşıdrumaya qarşı çıxır və bunu, millətin birliyinə və inkişafına zərər hesab edirdi. O, üzünü onlara tutub yazırdı ki, indi dostları pərişan edib
düşmənləri sevindirmək deyil, millət və vətən naminə birləşmək zamanıdır. Köçərliyə görə, “gənc “Şərqi-Rus”a “Kaspi” qəzetinin o za-
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mankı əməkdaşlarının hücumları və “Tərcüman”ın arasıkəsilməz
iradları əsassız idi”.964
Deməli, ilk dövrlərdə milli aydınlarımız bir çox məsələlərdə
vahid milli konsepsiyadan, milli ideyadan çıxış etməkdə çətinlik çəkirdilər. Bu məsələlərdən biri də milli dil problemi idi. Milli dil məsələsi ilə bağlı Köçərli də C.Məmmədquluzadə, Ö.F.Nemanzadə,
A.Şaiq və başqaları kimi hesab edirdi ki, Türk ədəbi dilini osmanlılaşdırmaq əvəzinə xalqa yaxınlaşmaq yolunu tutmaq lazımdır. Köçərli yazırdı: “Xeyli vaxtdır ki, dil məsələsi məhəlli müzakirəyə qoyulub, onun üstündə məclislərdə, qəzet sütunlarında və jurnallarda
bəhs olunur. Kimi İstanbulda işlənən ədəbi dili tərif edib, onu sair
yerlərdə işlənən türk dillərinə tərcih verir, kimi Azərbaycan türklərinin şiveyi-lisanını bəyənib, onun tərəfini saxlayır. Bir paraları da
İbn-Yasəf kimi türklər üçün ümumi bir dil təsis etmək fikrindədirlər
ki, hər yerdə o dildə danışılıb yazılsın”.965
O, bu üç xətt arasında Azərbaycan türkcəsini müdafiə edərək,
bunu belə əsaslandırırdı ki, dili mürəkkəbləşdirmək deyil sadələşdirmək, yəni geniş xalq kütlələrinin anlaya biləcəyi bir şəklə salmaq lazımdır. Ədəbi dil də xalqın öz dilidir, bu dil hamı üçündür; hamı yazıb oxumalı, cəmiyyətin inkişafında yaxından iştirak etməlidir. Ədəbi dil sadə olmalı, onu hamı başa düşməlidir deyən, Köçərli milli
özünüdərk baxımından türk-osmanlı şivəsinin deyil, Azərbaycan
Türk ləhcəsinin ədəbi dil kimi qəbul edilməsini vacib hesab etmişdir.
O, yazırdı: “Hər millətin özünəməxsus ana dili var ki, onun məxsusi
malıdır. Ana dili millətin mənəvi diriliyidir, həyatının mayəsi mənziləsindədir. Ananın südü bədənin mayəsi olduğu kimi, ananın dili də
ruhun qidasıdır, hər kəs öz anasını və vətənini sevdiyi kimi ana dilini
də sevir. Bu Allah-təalanın gözəl nemətlərindən birisidir, onu əziz və
möhtərəm tutmaq hər kəsə borcdur”.966
Köçərlinin fikrincə, Azərbaycan türkləri osmanlı şivəsini o baxımdan qəbul edə bilməz ki, İstanbul ədibləri öz dillərini unudub fars
və ərəb terminləri ilə doldurublar. Doğrudur, Köçərli etiraf edirdi ki,
Azərbaycan türkləri də uzun müddət bu dillərin, xüsusilə də fars dili964
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nin təsirinə məruz qalıbdır: “Azərbaycan türklərinin dili dəxi mürüriəyyam ilə dəyişirilib, özgə tərkib və qaydaya düşüb. Belə ki, indi istemal olunan türki-cədid əzəlki türki qədimə oxşamaz. Hal-hazırda
danışılan dilin başqa üslubu olduğundan əlavə türki-qədimə nisbət bu
dil həm dövlətli də, şirin ləhcəli və gözəl şivəli bir dil hesab olunur.
Dini-mübini-islamın türklərə yetirdiyi şərafəti-etiqadiyyəsindən əlavə böyük bir xeyri də bu olubdur ki, onun feyz və bərəkətindən türklər ərəb və fars lisanından tədricilə çox sözlər, ibarələr alıb, öz dillərini dövlətləndiriblər və müruri-əyyam ilə əxz və iqtibas olunan kəlmələr və istlahlar o qədər işlənib təhrif və tərif oilunubdur ki, türk dili ilə onlar qaynayıb qarışıbdır və onlarsız türk dili bir mənanı ifadə
etməkdə acizdir”. 967 Bütün bunlarla yanaşı, ona görə, Osmanlı türkcəsi ilə müqayisədə ərəb və fars dilləri Türk dilimizi o qədər qəliz və
dolaşıq etməyibdir ki, onu anlamaq olmasın.968
Köçərli belə qənaətə gəlirdi ki, İstanbul şivəsini Azərbaycanda
tətbiq etmək istəyən Ə.Hüseynzadə və başqalarının tutduğu yol səhvdir. Bununla da Köçərli Ə.Hüseynzadə, Ə.Kamal və başqalarının ortaq Türk dili olaraq təqdim edilən “Osmanlı-İstanbul” şivəsi ideyasına qarşı çıxmışdır.969 Azərbaycan türklərinin özünəməxsus dilinin olduğunu bildirən ziyalı qeyd edirdi ki, dili dolaşıq olan şəxsin fikri də
dolaşıqdır. O, yazır: “Millətini sevən, onun mənəvi diriliyinə çalışan,
tərəqqisi yolunda əmək sərf edən yazıçılarımızdan, ədiblərimizdən və
şairlərimizdən çox-çox təvəqqə edirik ki, dillərini asanlaşdırısınlar,
ana dilindən uzaq düşməsinlər”.970 Köçərli daha sonra yazırdı: “Hər
bir millətin ruhani həyat və səadəti bağlıdır onun öz ana dilinə. Necə
ki, ana dili azadə dillərdə caridir, o millət baqi qalacaqdır. Bir millət
nə qədər zillət və üsrətə düşsə də, nə qədər xar və zəlil olub, ixtiyarını itirsə də, nə qədər aciz, zəif və məğlub olsa da, fövt olmaz, itib
batmaz, bəşərti ki, onun ana dili əlindən alınmaya, o dilə cəbr olun-
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maya, onun hürriyyət və istiqlaliyyətinə mümaniət göstərilməyə və
əluzunluq edilməyə”. 971
Nəticə. Ümumiyyətlə, Köçərlinin irsinin tədqiqi əsasında belə
bir qənaətə gəldik ki, onun yaradıcılığında ictimai-fəlsəfi məsələlər
ön planda olmuşdur. Onun “Azərbaycan türklərinin ədəbiyyatı” əsəri
hər nə qədər ilk baxşıda ədəbiyyat, ədəbiyyat tarixi ilə bağlı təsir bağışlasa da, ancaq onu incələdikdə Köçərlinin ən azı filoloq qədər, filosof və fəlsəfə tarixçisi kimi yönlərini də görürük. Xüsusilə də, onun
bu əsəri ədəbiyyat tarixindən çox fəlsəfə tarixinə ona görə yaxındır
ki, burada fəlsəfi təfəkkürə aid izahlar və şərhlər vardır.
Eyni zamanda, onun bu əsərdə və digər məqalələrdə fəlsəfənin
ontologiya və qnoseologiyaya dair məsələləri ilə bağlı irəli sürdüyü
mülahizələr, xüsusilə də insanın həyatının mənası və Vəhdət probleminə aid düşüncələr diqqəti çəkir. Doğrudur, Köçərli ümumilikdə,
dünyaya və insana baxışda İslam dininin prinsiplərindən çox kənara
çıxmamış, daha çox onun əsasında fikrilərini izah etməyə çalışmışdır. Ancaq bütövlükdə Köçərlinin dünyagörüşündə fəlsəfi təmayüllərin güclü olması, yeri gəldikcə, dini dünyagörüşlə çox da səsləşməyən mülahizələr irəli sürməsi də müşahidə olunur.
Ümumilikdə, Köçərli əsərlərində Azərbaycan Türk fəlsəfəsini,
digər anlamı ilə Türk dünyagörüşünü də ifadə etmişdir. Hər halda
Köçərlinin əsərlərinin əsas mahiyyətində Azərbaycan Türk fəlsəfi
fikrinin yaranması və inkişaf yolları mühüm yer tutmuşdur.

971
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YUSİF VƏZİR ÇƏMƏNZƏMİNLİ
Həyat və yaradıcılığı. Yusif Vəzir Çəmənzəminli (18871943) Şuşa şəhərində anadan olmuş, 1909-cu ildə Bakı realnı məktəbini bitirib, təhsilini davam etdirmək üçün əvvəlcə Peterburqa, daha
sonra Daşkəndə getmiş və Daşkənd gimnaziyasına imtahan verib
universitetə girmək hüququ qazanmışdır. Yusif Vəzir 1910-cu ildə
Kiyevə gedərək Müqəddəs Vladimir adına İmperator Universitetinin
hüquq fakültəsinə daxil olmuş, Bakıda nəşr olunan qəzet-jurnallara
məqalələr göndərmişdir. O, Kiyevin ali məktəblərində təhsil alan
Türk (Azərbaycan) tələbələrdən ibarət xüsusi nəşriyyat heyəti təşkil
etmişdi. O, universiteti bitirdikdən sonra Saratov məhkəmə palatasında hakimlik vəzifəsinə namizəd qəbul olunmuşdur. Yusif Vəzirin tutduğu vəzifə maaşsız olduğu üçün bir neçə aydan sonra başqa iş axtarmaq üçün Kiyevə qayıtmış və "Zemstvo" təşkilatına daxil olub
cəbhəyə getmişdir.
1917-ci il Fevral burjua ingilabı baş verən zaman Yusif Vəzir
Kiyevdə oxuyan azərbaycanlı-türk tələbələri ətrafına toplayaraq Türk
Ədəmi Mərkəziyyət Firqəsi "Musavatın" Kiyev şöbəsini yaratmışdır.
Həmin şöbəyə sədr seçilən Yusif Vəzir Ukrayna Respublikası yarandıqdan sonra Azərbaycan Cumhuriyyətinin Kiyevdə diplomatik nümayəndəsi təyin olunmuşdur.
1919-cu ildə Ukraynadan Bakıya qayıtdıqdan az sonra baş nazir Nəsib bəy Yusifbəylinin təklifi ilə İstanbula səfir göndərilən
Y.Vəzir 27 aprel işğalından sonra tutduğu vəzifəsinin başa çatmış olduğunu elan edib, Paris yaxınlığındakı Klişi adlı şəhərə köçmüşdür.
O, burada "Paris xəbərləri" qəzetində əməkdaşlıq edib, "Şərq məktubları" başlığı altında yazılar çap etdirmişdir.
1925-ci ildə Yusif Vəzir vətəninə qayıtmaq üçün Parisdəki Sovet səlahiyyətli nümayəndəliyinə ərizə ilə və Azərbaycan SSR XKSnin sədri Qəzənfər Musabəyova xüsusi məktubla müraciət edib.
Q.Musabəyov da öz növbəsində Yusif Vəzirdən aldığı məktubu AKP
(b) MK-nın birinci katibi S.M.Kirova təqdim edib ki, sonuncu da
onun Vətənə qayıtmaq arzusuna müsbət cavab verib. Bir ildən sonra
Ümumittifaq İcraiyyə Komitəsinin 18 yanvar 1926-ci il tarixli qərarı377
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na əsasən Yusif Vəzir sovet vətəndaşlığına qəbul edilib və həmin ildə
onun mühacirətdən vətənə qayıtması gerçəkləşib.
Vətənə qayıtdıqdan sonra da elmi-bədii fəallığı ilə seçilən Çəmənzəminli repressiya dövründə, yəni 1937-ci ildə Azərbaycan SSR
Yazıçılar İttifaqının üzvlüyündən çıxarılmış, Özbəkistan SSR-nin
Urgənc şəhərindəki Xarəzm Vilayət Pedaqoji institutunda baş müəllim və eyni zamanda institut kitabxanasına müdir təyin olunmuşdur.
1940-cı il yanvarında Yusif Vəzir Urgəncdə həbs edilib Bakıya gətirilimiş, sonra 1940-cı ilin iyul ayının 3-də Nijni Novqorod vilayətinin Suxobezvodnaya stansiyasındakı həbs düşərgəsinə göndərilmişdir. Çəmənzəminli 1943-cü il yanvar ayının 3-də Nijni Novqorod vilayətinin Suxobezvodnaya stansiyasındakı həbs düşərgəsində aclıqdan ya da ürək tutmasından vəfat etmişdir.
Onun əsas əsərləri aşağıdakılardır: "Azərbaycan ədəbiyyatına
bir nəzər", "Tarixi-coğrafi və iqtisadi Azərbaycan", “Qızlar bulağı”,
“Sudentlər” və b.
Milli fəlsəfə tarixi və ictimai-fəlsəfi görüşləri. Çəmənzəminli
“Azərbaycan ədəbiyyatına bir nəzər” əsərində Türk ədəbiyyat tarixini araşdırmış, bu zaman müəyyən qədər ictimai-fəlsəfi fikir tariximizə aid şərhlər vermiş, eləcə də sosial fəlsəfə ilə bağlı bəzi mülahizələr irəli sürmüşdür.
Öncə qeyd edək ki, Çəmənzəminliyə görə də, ədəbiyyat iki
qismdən, yəni şifahi və yazılıdan ibarət olub, onun birincisi birmənalı şəkildə Türk xalqının fikir qüvvəsinin və zehninin məhsuludur:
“Şifahi ədəbiyyatımız Türk milləti qədər qədimdir. Yazılı ədəbiyyatımız başqa bir yolla inkişaf edib. Ədəbiyyat getdikcə saraylardan; əşrəf və əyan məclislərindən xalqa doğru enməyə başlayıb. Və uzun
müddət fars bürokratizmi ilə türk demokratizmi mübarizə etmiş və
axırda türk xəlqçiliyi qələbə çalmışdır”. 972
Əvvəlcə, şifahi ədəbiyyatla bağlı məlumat verən, nümunələr
gətirən Çəmənzəminli daha sonra yazılı ədəbiyyata müraciət etmiş,
bu zaman ilk olaraq Nəsiminin, Xətayinin, Füzulinin ictimai-fəlsəfi
görüşlərini şərh etməyə çalışmışdır. Məsələn, Nəsiminin hürufi, müəlliminin də Fəzlullah Nəimi olmasını diqqətə çatdıran Çəmənzəminliyə görə, onun fəlsəfəsi elə Fəzlullah Nəiminin fəlsəfəsidir. Onun
972
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fikrincə, Fəzlullaha aid “Cavidannamə”ni oxumaqla Nəsiminin fəlsəfi dünyagörüşünü dərk etmək mümkündür: “Nəsimi diyari-Rumə səyahəti əsnasında hürufiliyi açıqcasına nəşr eyləyirdi. Hələb şəhərində
bulunarkən cəzbi-allahiyə məğlub olur”. 973
Daha sonra Şah İsmayıl Xətayinin tərcümey-halı haqqında qısa məlumat verən Çəmənzəminliyə görə, böyük hökmdar Şah İsmayıl ilə böyük şair-mütəfəkkir Xətayi arasında fərq azdır; eyni mətnaət
və qüvvətli iman da şeirini başdan-başa doldurur. O, yazırdı: “Xətayinin şeirlərini üç qismə ayırmaq olar: dini, fəlsəfi və eşqə dair. Bizcə ən əhəmiyyətli şeirləri də fəlsəfəyə dairdir. Bu şeirlərdə Xətayi
böyük, qəvi və mətin şəxsiyyətdən bəhs edir. Qəvi şəxsiyyəti tərif etmək üçün bu misralara müraciət edilməlidir:
Cümlə əşyadə zühur edən kəlamımdır mənim,
Xələti-ərzi-səma sirri qiyamımdır mənim.
Vaqif oldum çün zəminü asimanın gəncinə,
Cismimin sultanıyam, aləm qulamımdır mənim”. 974

Xətayinin bu fikirləri ilə əsasən razılaşan Çəmənzəminli də hesab edirdi ki, qəvi şəxsiyyət əzəlidir: “Varlıq eylə var idi, onun sirrlərinə vaqif idi və bütün kainatı vələlərin şahididir. Həqq ilə şəxsiyyət
dostdurlar, yaxındırlar. İki qüvvə ümumi sirrə malikdir. Şəxsiyyəti
yaradan Həqdir, lakin Həqdən şəxsiyyəti vücuda gətirən səbəb inkardır”. 975 O, buna misal kimi Xətayinin “Ey Xətayi, həqqi bilib tanımışam bigüman, Onun üçün ox yaratdı, mən ona inkar idim”, – beytini
göstərmişdir.
Çəmənzəminli daha sonra Füzulinin həyatı və yaradıcılığı haqqında da bilgi vermiş, onun Türk şair-mütəfəkkirləri arasında tutduğu
yüksək mövqeyi ifadə etmişdir.
Onun fikrincə, milliyyət hissini birinci dəfə hiss edən, intibahın dəlili olan kritisizmdən istifadə edən M.F.Axundzadə Qasım bəy
Zakirlə birlikdə tənqid dövrünün nəsr və nəzmdə banisi sayılır. Çəmənzəminliyə görə, Axundzadə və Zakir ictimai həyatımızın qüsurlarını görüb, eynilə göstərən mütəfəkkirlər olublar. 976 O, yazırdı:
“Zakiri tam mənası ilə milliləşdirən, bizim ağacın meyvəsi edən şeir973
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lər onun həzliyə və həcvləridirlər. Azərbaycan təbiətinə məxsus zərafət, kinayə, kəlayə və bəzən acı rişxənd və köhnələri bəyənməyib,
yeni bir şey axtarmaq... Bu nöqtələrdə Zakir bizim ilə həmruh və
həmdərddir”. 977
Daha sonra Mirzə Kazım bəy, S.Ə.Şirvani və M.Ə.Sabirlə də
bağlı məlumatlar verən Çəmənzəminli bir qədər Sabirin yaradıcılığı
üzərində çox dayanmışdır. O, yazırdı: “Sabir filosofdur, mürəbbidir,
inqilabçıdır, nihilistdir, hamısında da səmimidir... Sabir Zakirin
həcvlərindən doğma bir şairdir. Aralarındakı fərq budur ki, Zakir
xəstə millətin bir əzasiylə məşğul olmuş, onu məhv edən mikrobları
göstərmiş. Sabir isə bütün millət vücudunu təşrih edib onun çürümüş
cəhətlərini meydana çıxarır. Zakir məhəlli şairdir; onun əsərlərində
“provinçializm” (əyalətçilik) çoxdur. Sabir isə başqa bir zamanda vücuda gəlib, ümumşərqin intibahının şahidi olduğu üçün mövzularını
geniş sahələrdən alır. Odur ki, bəzən Sabir azərbaycanlılıqdan çıxıb
ümumislam və bəlkə ümuminsaniyyət şairi olur. Sabir ruhən şərqlidir, təmayülün Avropa mədəniyyətinin üftadəsidir. Millətinin mütərəqqi olmasını istər, mədəniləşməsini arzu edər”. 978
A.A.Bakıxanov, Nəbati, A.Səhhət, Hadi, H.Cavid, Ə.Cavad və
başqa ziyalılarımızın isə adlarını çəkməklə kifayətlənən Çəmənzəmənli çox maraqlıdır ki, “Osmanlıda yetişmiş azərbaycanlı müəlliflər” bölümünə isə Şirvanlı Fətullah, Baba Nemətullah, Yusif Ziyaəddin Məxdun, Azəri İbrahim Çələbi, Sadiq Əfəndi Şirvani, Mir Həmzə Nigari, Əli bəy Hüseynzadə və başqalarını aid etmişdir.
Çəmənzəminli “Azərbaycan ədəbiyyatına bir nəzər” əsəri ilə
yanaşı, digər məqalələrində də milli fəlsəfə və ictimai fikir tariximizlə az-çox bağlı olan mövzulara toxunmuşdur. O, bu məqalələrində
(“Azərbaycan nağıllarının əhval-ruhiyyəsi”, “Azərbaycanda Zərdüşti
adətləri”, “Folklor yolunda” və b.) daha çox qədim dövr və antik çağ
Azərbaycan Türk fəlsəfə tarixindən bəhs etmişdir.
Onun fikrincə, Azərbaycan türklərində fəlsəfi fikirlərin rüşeymləri şifahi ədəbiyyatda öz əksini tapmış, daha sonra yazılı ədəbiyyatda inkişaf etmişdir. O, yazırdı ki, bu fəlsəfi fikrin rüşeymləri
isə Kür-Araz mədəniyyətindən başlamış, eyni zamanda İran ilə Tu977
978
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ran arasında gedən mübarizələrin zəminində və Böyük Midiya dövründə davam etmişdir: “Tarix göstərir ki, bu mübarizə üçün Şimali
Azərbaycan mərkəz təşkil etmiş və nəticədə türk dili qədimdən “Böyük Midiya” adlanan Qaf dağı ilə Həmədan arasında hökmran bir vəziyyət almışdır... Xalq ədəbiyyatımızın tədqiqi yalnız bizim üçün deyil, bütün insaniyyət tarixinə yeni bir səhifə əlavə edəcəyinə iman
edənlərdənəm, çünki dünyanın ən qədim mədəniyyətlərindən birinin
beşiyi Kür ilə Araz çaylarının arası olmuşdur. Bu mədəniyyətin əsrarını bilmək üçün xalq ədəbiyyatımız, bilxassə nağıllarımız qiymətli
vasitə ola bilər”. 979
Beləliklə, o, qədim dövrdə Türk fəlsəfəsinin təşəkkülü ilə bağlı yazırdı ki, bunun izinə, ilk növbədə şifahi ədəbiyyata aid olan nağıllarda rast gəlmək mümkündür. O, yazırdı: “Nağıl xalq ədəbiyyatının qeyri-ənvaindən daha da qədim olmalıdır, çünki fikir, etiqad və
fəlsəfə etibarilə Zərdüştün “Avesta” və hindi-qədimin “Veda”sına
yavıqlaşır”. 980
Maraqlıdır ki, Çəmənzəminli bir tərəfdən Azərbaycan türklərinin qədim fəlsəfi fikir tarixindən bəhs etdiyi halda, digər tərəfdən bu
fəlsəfi fikrin Zərdüştün “Avesta” və hindlilərin “Veda”sı ilə yaxınlığından bəhs etmişdir. Məsələn, o iddia edirdi ki, bütün Azərbaycan
Türk nağılları içində tanınmış olan “Məlik Məmməd” nağlında da
zərdüştlük və vedalarda olduğu kimi, əsas fikir haqqın nahaqqa qələbə çalmasından ibarətdir. O, yazırdı: “Məlik Məmməd”in fəlsəfəsi
təbiətdəki ikiliyi təsvir eləyir. Bir tərəfdə Hürmüzd və onun xəlq etdiyi nur, əbədi həyat, haqq və ədalət, o biri tərəfdə də Əhrimən və
güruhu: qaranlıq dünyanın məhsulu divlər, əjdahalar, büxl, həsəd, fəna fikirlər. Bir-birilə əbədi çarpışmada olan bu iki qüvvə Hürmüzdün
qələbəsilə nəticələnir. Əbədi həyat bəxş edən, almanı oğurlayan divlər, Zümrüdün balalaırını öldürmək istəyən əjdahalar, büxl və həsədə
qapılan iki şahzadə məhv olub gedirlər. Zirək, qüvvətli, təmiz ürəkli
Məlik Məmməd isə qurtarır və işıqlı dünyanın bütün səadətinə nail
olur”. 981
Bizcə, Çəmənzəminlinin Türk fəlsəfi fikrini bu formada
“Avesta” və “Veda”ya bağlaması məntiqə uyğun deyildir. Çünki bu979
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rada bəhs olunan “Məlik Məmməd” nağlının özü də İran-aryançı zərdüştülərcə təhrif olunmuş, Türk düşüncəsindən kənara sapdırılmışdır.
Bu baxımdan Çəmənzəminlinin əvvəlcə “Məlik Məmməd” nağlı ilə
“Avesta” fəlsəfəsini eyniləşdirməsi, üstəlik tək Tanrıçılığı Sami irqinə aid etməsi, daha sonra da Zərdüştü və onun “Avesta”sını Azərbaycan mədəniyyəti ilə əlaqələndirməsi doğru sayıla bilməz. O, yazırdı: ““Məlik Məmməd”dəki mücadilə haqq və işığın həkmranlığı
ilə nəticələnir. “Avesta”nın fəlsəfəsi də bundan ibarətdir. Sami irqindən zühur etmiş dinlərin (yəhudilik, xristianlıq və müsəlmanlıq) tövhidi zərdüştlükdə yoxdur. Vəhdət əvəzində iklik kainatda ikilik var
və mübarizə hər şeyə əsas olaraq vəz olunmuşdur. Bu mübarizə getdikcə inkişaf edib böyüyür və axırda qaranlığın, div və əjdahaların,
paxıl vücudların yox olub, yer üzündən qaib olması ilə qurtarır. Zərdüştlükdə dini məfkurə dünyada əbədi bir həyat, əbədi işıq, əbədi istirahət və səadət təmin etməkdir. Lakin buna mane olan qara qüvvələr var”. 982
Doğrudur, o, bəzən etiraf edirdi ki, “zərdüşti fəlsəfə və etiqadından doğma nağıllarımız yalnız dil etibarilə türkləşmişlər”.983 Deməli, onun düşüncəsindən çıxış etsək, birincisi qədim Azərbaycan
xalqına aid nağıllar “zərdüşti fəlsəfə və etiqadından doğur”, ikincisi
nağıllar dilcə türkcələşir mahiyyətcə yox, üçünçüsü tərəfdən isə nağılların qaynaqları olan zərdüştlük farslara da aid olunmur. Maraqlıdır ki, Çəmənzəminli eyni formada “Novruz” bayramını da İran-Aryan mədəniyyətinə deyil Azərbaycan mədəniyyətinə aid edib, hətta
iddia edir ki, ümumiyyətlə “İran mədəniyyəti”ni Midiya və Azərbaycan yaratmışdır. O, yazırdı: “İran mədəniyyətinin Midiya və bilxassə
Azərbaycan yaratmış və Midiya səltənəti münqəriz olduqda bu mədəniyyət zərdüştlüklə bərabər İrana keçmiş və əsrlərcə pars səltənəti
ilə yan-yana azərilər (muğlar) məmləkətin ruhani və mədəni həyatını
idarə eləmişlər. “Novruz” və başqa adətlərimiz də o zamanlardan
qalmadır. “Novruz” adətinə “Avesta”da rast gəlmiriksə də, fəlsəfəsi
tamamilə oradan alınmışdır”. 984
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Buradan belə anlaşılır ki, Çəmənzəminli zərdüştlüyü, nağılları,
Novruz bayramını azəri ya da muğ adlandırığı qövmün adına çıxmış,
Midiyanın süqutundan sonra parsların hakimiyyət başına keçməsinə
baxmayaraq, ancaq ruhani və mədəni həyatın yenə də muğların (azərilərin) əlində qaldığına inanmışdır.
Beləliklə, Çəmənzəminliyə görə atəşpərəstlik və zərdüştilik kimi təlimlər Midiya dövründə, ya da ondan öncə meydana çıxmış,
əsas ideoloqları isə muğlar olmuşdur. Onun fikrincə, Zərdüşt də
Aranda muğlar arasında dünyaya gəlmiş, “Avesta” və atəşpərəstlik
də Azərbaycanda yaranmışdır. Ona görə, bu baxımdan qədim Yunan
fəlsəfəsinə ciddi təsir göstərən dünyanın dörd: od, su, hava və torpaq
kimi ünsürlərdən ibarət olması nəzəriyyəsi də farslara/parslara deyil,
qədim Azərbaycan xalqı olan muğlara, onların mağlar təliminə aid
olunmalıdır. Sadəcə, yunan tarixçiləri başda Herodot olmaqla, Əhəmənilər dövründə parslar hakimiyyət başında olduğu üçün, bu fəlsəfəni parsların ya da İranın adına çıxmışlar. Çünki Çəmənzəminliyə
görə, Midiyanı məhv edən parslar, çox keçmədən Midiya və Azərbaycanın din və ayinlərini, o cümlədən dörd ünsürlə (od, su, hava və
torpaq) bağlı nəzəriyyəni də mənimsəmişlər: “İrandan əvvəl də bu
nəzəriyyə (dörd ünsürə aid olan nəzəriyyə nəzərdə tutulur-F.Ə.) Kürlə Araz çaylarının arasında doğulmuş olacaq, çünki Midiya dövlətini
inqiraza uğradan parslar, Midiya və Azərbaycanın din və ayinlərini
və bütün mədəniyyətini iqtibas etdilər. Zərdüştiliyi İrana bəxş edən
azərbaycanlılar İrandakı müəssisələri əsrlərcə idarə etmişlər. Hətta
bəzən hökuməti də ələ almağa qalxmışlarsa da, müvəffəq olmamışlar”.985
Deməli, onun sözlərindən belə anlaşılır ki, üç min il bundan
öncə Azərbaycanda məskən salan muğlar zərdüştlüyün, Novruz bayramının yaradıcısı olmuş, Midiyaya qədər və Midiya dövründə həm
hakimiyyəti, həm də ruhani sahəni idarə etmişlər. Ancaq farslar e.ə.
6-cı əsrin ortalarında (e.ə.550-548) Midiyada hakimiyyəti zəbt etdikdən sonra, muğların sadəcə ruhani və mədəni sahələr əllərində qalmış, dəfələrlə cəhd göstərsələr də hakimiyyəti isə yenidən ələ keçirə
bilməmişlər. Üstəlik, bizim eranın 7-ci əsrin ortalarında Ərəb Xilafəti
yalnız parslara məxsus Sasanlı hakimiyətini deyil, muğlara aid olan
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dini-mədəni hakimiyyəti (zərdüştlüyü) də aradan qaldırmışlar. O, yazırdı: “Bu fəlsəfə və yaratdığı zehniyyət sayəsində Aran, Muğan və
bütün Azərbaycan mədəniyyəti həyatında yüksək dərəcələrə çıxmışdır. Lakin ərəb istilası Zərdüştün atəşi ilə bərabər ölkəmizin mədəniyyət işığını da söndürdü. Dərbənddən Həmədana qədər sərf olunan
əməklər məhv oldu”. 986
Bizcə, Çəmənzəminlinin Zərdüştü və zərdüştlüyü (atəşpərəstliyi) qədim Azərbaycan xalqına aid hesab etməsi doğru deyildir. Burada qədim Azərbaycan türklərinə aid ola Muğların, ya da Mağların təlimidir. Bizcə, Zərdüşt hind-aryan kökənli olub Muğların təlimini
təhrif etmişdir. Muğların təlimində heç bir maddi ünsürü, o cümlədən
atəşə zərdüştülərdə olduğu kimi, Yaradan səviyyəsində bir inam olmamışdır. Muğların dörd maddi ünsürə, o cümlədən oda olan qutsal
baxış daha çox fəlsəfi xarakter daşımışdır. Ancaq Zərdüşt və zərdüştilər fars Əhəmənilərin Midiya üzərində xaincəsinə hakimiyyəti ələ
keçirməsindən sui-istifadə edərək dini-fəlsəfi dünyagörşüdə ciddi
təhriflərə əl atmışlar. Bununla da Midiyaya və Mağlara aid dini-fəlsəfi təlim çox keçmədən farsçı zərdüştilərin assimliyasiyasına uğramış, yeni bir şəkil almışdır. Çox təəssüf ki, Çəmənzəmənli bunu dərindən idrak edə bilmədiyi üçün irançı zərdüştliyi mağların/muğların
təlimi ilə eyniləşdirərək qədim Azərbaycan Türk xalqına aid etmişdir.
Biz, bu məsələni 2017-ci ilə yayınlanan “Turan sivilizasiyasına giriş: Turan məfkurəsi və Tanrıçılıq” kitabımızda da qeyd etmiş
və mağların milli kimliyi və dini-fəlsəfi dünyagörüşünə aydınlıq gətirməyə çalışmışıq: “Artıq Midiyaya qədər Qamlar/Ğamlar Turan
İmperiyalarında müdriklik funksiyasını daşıdığı üçün, onların özünəməxsus bir yer tutmaları təbii idi. Yəni Midiyaya qədər də Qamlar/Ğamlar türklər arasında bilginlər kimi müstəsna yerə malik idilər.
Məhz bu statuslarına görə də, Qamlar/Maqlar ayrıca bir Türk boyu
kimi tanınmışılar. Turan (Saka-İşquz) İmperiyası dövründə daha çox
Q(k)amlar kimi tanınan bu Türk boyu, Turan Midiyası dövründə isə
Qamla yanaşı, Mağ adıylada məşhurlaşmışdır. Bəzi müəlliflərin yazması ki, Midiyanın idarəçiyində mağlar mühüm rol oynamışlar, əslində Qamlar əvvəllərdə Türk dövlətlərində yüksək vəzifə almışdılar.
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Yəni Mağların Türk dövlətçiliyində yüksək vəzifələr tutması Midiyayla başlamamışdır.
Bu anlamda Turan Midiyası dövründə də fəlsəfə, din və mədəniyyətin əsas daşıyıcıları Oğuz və Turanlı maqlar /qamların olduğuna
inanırıq. Çox yazıqlar olsun ki, Kuti, Turukki və Manna türklərinin
qohum etnoslar olan İşquz və Turan Midiyası qamlarının/maqlarının
əsərləri ya məhv edilmiş, ya Zərdüşt kimi İran/Arian mütəfəkkirləri
tərəfindən dəyişdirilərək yeni məna kəsb etmişdir. Bir sözlə, Turanlılar iranlılarla təmasda olmamışdan öncə, onların fəlsəfi, dini və mədəni həyatı farsların/iranlılarında xeyli dərəcədə fərqli olmuşdur. Bunu, Turanlıların Qam/Maq fəlsəfəsinə (Tanrıçılığa) zidd yeni din yaratmaq istəyən Zərdüştə və onun tərəfdarlarına açıq şəkildə düşmən
münasibəti ortaya qoyur. Bu anlamda Turan Midiyasında fəlsəfi, dini
və mədəni həyatın öncüllərinin Qamlar/Maqların olması, yalnız Turan/İşquz və Turan-Midiya imperiyalarının süqutundan sonra onların
yerini iranlıların zərdüştü kahinlərin tutması qənaətindəyik. Başqa
sözlə, İşquz, Midiya Maqları/Qamları Əhəmənilər dövründən sonra
“İran maqları”na çevrilmişlər.
Əsas odur ki, Maqların/Qamların təliminin Zərdüştlükdən qədimliyini, eyni zamanda Zərdüştliyin ortaya çıxmasında Maqların
mühüm rol oynamasını bir çox alimlər qəbul edirlər. Başqa sözlə,
çoxluq qəbul edir ki, Mağlar təlimi, yəni Qamların fəlsəfəsi Zərdüştlükdən çox öncə mövcud olmuş və Ön Asiyanın aparıcı dini-fəlsəfi
təlimlərindən biri olmuşdur. Bu isə o deməkdir ki, Ön Asiyaya gəlmə
olan iranlılar/aryanlar Mağların/Qamların təsiri altında yeni din, yəni
zərdüştliyi/atəşpərəstliyi yaratmışlar. Şübhəsiz, onlar zərdüştliyi yaradarkən də Mağlar təlimindən faydalanmaqla yanaşı, onu tamamilə
təhrif etmişlər. Məhz indiki tədqiqatçıların çoxu da Türklər/Turanlılara aid əsil Mağlar/Qamlar təlimini deyil, sonralar İranlılar/Aryanlar
tərəfindən mahiyyəti və mənası xeyli dərəcədə təhrif olunmuş Mağlar təlimini önə çəkirlər. Şübhəsiz, Turan İmperiyaları olan Saka-İşquz və Midiya-Mada dövründəki Maqlar/Qamlar təlimiylə, Əhəmənilər dövründəki Mağlar təlimi arasında yerlə göy arasında fərq vardır. Hər halda Maqlar təlimində Zərdüştlüklə üst-üstə düşməyən, kifayət qədər fərqli olan məsələlər var. Məsələn, Mağların od, su, hava
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və torpağa münasibətiylə, Zərdüştilərin münasibəti tamamilə fərqlidir”. 987
Həmin kitabımızda bu məsələni hərtərəfli tədqiq etdiyimiz
üçün burada aşağıdakı iqtibasla fikrimizi tamamlamağı yetərli hesab
edirik: “Burada bir məqama diqqət yetirmək lazımdır ki, “Avropa
mərkəzçilər”in maqlarla zərdüştliyi eyniləşdirib İran mədəniyyətinə
aid etmələri yanlış olduğu qədər, bəzi türk araşdırmaçıların da maqlarla zərdüştlik arasında oxşarlq “tapıb” hər ikisini Türk mədəniyyətinə daxil etmələri də doğru deyildir. Başqa sözlə, haqlı olaraq Maqlar təlimini iranlılara, İran mədəniyyətinə aid etməyən Türk araşdırmaçıların, ancaq daha sonra zərdüştlüyü Maqlar təliminin davamı hesab etmələrini isə yanlış hesab edirik. Sadəcə, Əhəmənilər dövründə
Mağlar təlimi irançı zərdüştilər tərəfindən elə bir şəkildə təhrif olunaraq mənimsənilmişdir ki, indi onları biri-birindən ayırmaq çox çətindir. Məhz Maqlar təliminin zərdüştilər tərəfindən təhrifli şəkildə
mənimsənilməsinin nəticəsidir ki, bəzi tədqiqatçıların fikirlərinə görə
“Maqların təlimi” və zərdüştilik Azərbaycan Türk xalqının sitayiş etdiyi dinlər olmuşlar”. 988
Çəmənzəminli də belə tədqiqatçılardan biri olub, bir tərəfdən
mağlar və mağların təlimini Azərbaycan xalqına aid etməkdə haqlı
olsa da, ancaq mağları daha sonra zərdüştlük və onun “Avesta”sı ilə
tamamilə eyniləşdirməsi doğru deyildir. Eyni zamanda, o, muğların
və onların təliminin Azərbaycan Türk xalqı və onun milli fəlsəfi fikir
tarixi ilə nə dərəcədə bağlı olub-olmaması kimi məsələlərə isə dərindən aydınlıq gətirməmişdir. Ancaq bütövlükdə məlum olur ki, Çəmənzəminli azəri ya da muğ adlandırdığı xalqın kökünü, o cümlədən
zərdüştlüyü türklərə aparıb çıxartmışdır. Bizcə, bu səbəbdən də Çəmənzəminlinin çağdaşı olmuş Əmin Abid yazırdı ki, onun Zərdüştü
türk zənn edib, azərbaycanlıları da atəşpərəst olaraq qələmə alması, üstəlik “azəri” sözünü türklüyə aid etməsi kökündən yanlışdır: “Bu vaxta
qədər yapılan tədqiqlər əsasında: birisi qədim dövrlərdən zamanımıza; o
biri zamanımızdan əski əsrlərə doğru yürüyən iki hərəkət xətti hiss edilməkdədir. Yalnız Azərbaycan kəliməsi ətrafında dönüb dolanan hər iki
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xəttin gəlib dayandığı bir nəticə nöqtəsi var: qurduğumuz dövlətin həqiqi adı “Azərbaycan” və bu dövlətin hakim olduğu yerlərdə oturan türklər (şimali-qərbi “İran”da yaşayan türklər kibi) “azəri”dir; azərilər də
atəşpərəstlik sistemi ilə əlaqədardır”. 989
Yeri gəlmişkən, Çəmənzəminli Azərbaycan Türk xalqının qədim əcdadı hesab etdiyi muğlar, ya da azərilər, eləcə də onların dinifəlsəfi dünyagörüşü ilə bağlı məqalələri və bədii əsərləri Sovet Azərbaycanı dövründə qələmə almışdır. Yuxarıda da qeyd etdiyimiz kimi,
bu dövrdə Sovet Rusiyasının ideoloqları da hələlik, Azərbaycan
türklərinin türklüyünün, müsəlmanlığının üstündən bir çox səbəblərə
görə, qəti xətt çəkə bilmədikləri üçün daha çox “azərilik” nəzəriyyəsi
adı altında oyun oynayıb “xalqın öz tarixini qədimləşdirmə” niyyətinə uyğun olaraq zərdüştlüyün, atəşpərəstliyin təbliğinə şərait yaradırdılar. 1918-ci ildə qurulan yeni Türk dövlətinin adı “Azərbaycan”
adlandırılması prinsipindən çıxış edən türkçülərin əksəriyyəti də
mümkün olduğu qədər, “xalqın tarixini qədimləşdirmə” prosesinə
uyğun olaraq onu zərdüştlüklə, atəşpərəstliklə bağlayıb, Zərdüştün də
ya Türk olmağını, ya da ən azından Midiyada, ya da Azərbaycanda
doğulduğu (yəni buna inanaların düşüncəsində) üçün azərbaycanlı
olduğunu əsaslandırmağa çalışırdılar. Çəmənzəminli də, məhz “azərilik” nəzəriyyəsinə uyğun olaraq muğları və Zərdüştü əsasən “azəri”, midiyalı, bəzi hallarda da Türk kimi qəbul etmişdir.
Bu baxımdan Çəmənzəminli Sovet Azərbaycanı dövründə
yazdığı “Qızlar bulağı” adlı romanında da zərdüştlüyün, atəşpərəstliyin yaradıcısı saydığı Midiyanın aparıcı tayfalarından biri olan muğları/mağları qədim Azərbaycanın yerli xalqı hesab etmiş, eyni zamanda onların parslar, iskitlər, misirlilər, yunanlar, babillər, yəhudilərlə münasibətlərindən bəhs etmişdir. 990
Bu bədii əsərdə ən çox diqqəti çəkən odur ki, Çəmənzəminliyə
görə, öncə zərdüşti inanclı muğlar arasında atəşpərəstliyin bəzi ayin
və adətlərinə (məsələn, yaxın qohumlarla evlənmək, ölünü basdırmamaq və s.) etirazlar olub dəyişikliklər edilmiş, daha sonra da başqa
xalqlarla, özəlliklə də turanlı iskitlərlə qaynayıb-qarışma baş vermişdir. Guya, zərdüşti inanclı oturaq, yerli muğlar, ya da azərilər iskitləri
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xaqanlıqdan, köçərilikdən, döyüşkənlikdən və xüsusi əmlaka rəğbətdən uzaqlaşdıraraq xeyli dərəcədə özləri kimi oturaq həyata və ictimai əmlaka alışdıra bilmişlər.991
Yuxarıda qeyd etdiyimiz kimi, bu əsərini Sovet Azərbaycanı
dövründə yazan Çəmənzəminli bir tərəfdən Azərbaycan xalqının kökünü farslardan uzaq tutub muğ/mağ mənşəli hesab etdiyi Midiyaya
və türk mənşəli İskitlərə, eləcə də onların dini-fəlsəfi təfəkkürünə
bağlamağa çalışdığı halda, digər tərəfdən kommunizm təliminə uyğun olaraq sosial bərabərlik məsələsini də ən olana çıxartmağa çalışmışdır. O, yazırdı: “Ümumi qəbilə xalqı səhər tezdən işə çıxar: kimi
ilxıya, kimi bağ-bağçaya gedər. Daimi vəzifə yoxdur, vəzifələr dəyişilir. Dünən hərəm ağası ilə tarlada çalışdıq, bu gün isə ilxıda idik...
Səadət şəxsi “mən”dən, şəxsi təmayüldən, şəxsi arzudan əl çəkərək
ümumi “mən”liyə, ümumi təmayülə və ümumi arzuya xidmət etmək
deməkdir”. 992
Beləliklə, Çəmənzəminlinin milli fəlsəfi fikir tarixi ilə bağlı
apardığı tədqiqatları ümumiləşdirərək hesab edirik ki, o, muğları,
muğların təlimini tamamilə zərdüştülüklə eyniləşdirməkdə, eləcə də
Qərb tarixçiliyinin təsiri altında Türk-Turan mənşəli iskitləri köçəri
və vəhşi kimi qələmə verməkdə səhvlərə yol vermişdir. Doğrudur,
Çəmənzəminli haqlı olaraq muğları, midiyalıları birmənalı şəkildə
irandillilərdən, o cümlədən farslardan da uzaq tutmuşdur. Ancaq bütün bunlarla yanaşı, onun daha çox irandillilər, o cümlədən farslara
aid edilən qeyri-əxlaqi adətləri (məsələn, yaxın qohumlarla evlənmək, ölünü basdırmamaq və s.) muğlara aid edib, ancaq sonralar
muğların bundan üz döndərməsini yazması da, çox ziddiyyətlidir.
Bütün hallarda, o məsələdə Çəmənzəminli ilə razılaşırıq ki, məhz
Muğların fəlsəfəsi yunan, fars, yəhudi, qibti və digər xalqların dünyagörüşünə xeyli dərəcədə təsir göstərmişdir.
İctimai-siyasi görüşləri. Onun yaradıcılığında türkçülük məsələsi xüsusi yer tutmuşdur. Çəmənzəminliyə görə, Azərbaycan türkləri başqa Türk xalqları ilə müqayisədə yad millətlərin təsirlərinə daha çox məruz qalmışlar. Çünki özgə millətlər, xüsusən də farslar əsrlər boyu azərbaycanlıların mədəniyyətinə, ədəbiyyatına, dilinə, hətta
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dini düşüncəsinə mənfi təsir göstərmiş, nəticədə bir çox milli-mənəvi
dəyərlər unudulmuşdur. Məsələn, o, “Əcəmilik möhürü və onunla
mübarizə” məqaləsində yazırdı ki, türklərin dini həyatı heç bir zaman
farsın, ərəbin, yunanın, romalının və başqalarının dini həyatına bənzəməyib: “Türküstan qövmlərinin ruhani həyatını nəzərə aldıqda onların qeyri-dindar olduqlarını bilirik. Qırğızlar müsəlman adını daşıdıqda dinə əsla möhtac deyillər. Türkmən obalarını dolandıqda məscidə rast gəlməzsən. Təkə nişanlarının (müsəlmanlarının) özlərinə
məxsus libasları olmaz. Camaat geyinən çapandan geyib başlarında
da dəri papaqları olar. Mollaya müqəddəs bir nəzər ilə baxıb onları
uca mərtəbələrə mindirən müridbazlıq ömürlərini boş-boş dini mübahisə, cənnət və cəhənnəm məsələsi ilə keçirmək – türkmən arasında
adət deyil. Bu sağlam qövm dünya ilə məşğuldur. Bunların qayələri –
şücaətli ömür sürüb şan və şərəfə malik olmaqdır”. 993
Onun fikrincə, Azərbaycan türklərinin əsl türkə yaraşan törələrdən xeyli dərəcədə uzaq düşməsinə səbəb fars/irançı düşüncə olmuşdur: “Azərbaycan türklərində bu əsl türkə mənsub nişanələr qalmamağına səbəb yenə İran hökmranlığının mənhus nəticəsi olan riyakar xəlifəsidir ki, başımıza çəkib cənnətə yol axtarırıq. Özümüzün
də əqidəsi budur ki, bizdən pak, doğruçu millət dünyada yoxdur. Bizdən savayı dünyada hamı murdardır, dünya da “darfənadır”. Bundan
başqa, bir darbəza da vardır ki, gərək ora üçün çalışasan. Bu da
əcəmlərdən iqtibas olunan bizim şiəçilik fəlsəfəmizdir. Bu fəlsəfə sayəsində murdarları darfənaya verib özümüz gözümüzü darbəzayə
dikmişik. Ümidimiz də budur ki, hər mömin qardaşa darbəzada bir
neçə gözəl huri verəcəklər, əbədi ləzzətə nail olacayıq. Məzhəbbazlıq, dərviş, duaçı, seyid və mərsiyəxan kimi ixtira və icadlar da İran
həyat əqliyyə məhsulları olub iradan bizlərə töhfə olub”.994
Maraqlıdır ki, Cümhuriyyətəqədərki dövrdə farsların, irandillilərin mədəniyyətini “əcəmin pozğun mədəniyyəti”995 adlandırıb onun
Azərbaycan Türk həyatına çox mənfi təsirindən bəhs edən Çəmənzəminli, ancaq Sovet Azərbaycanı dövründə yuxarıda da gördüyümüz
kimi, bir qədər bu məsələyə fərqli yanaşmış, muğları və guya, onlara
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aid zərdüştliyi onlardan ayırararq onun sonralar farslar tərəfindən
təhrifə uğradıldığından bəhs etmişdir.
Çəmənzəminli “Qulluq və əsrilik” (1914, Aşqabad) adlı məqaləsində isə türkçülük nəzər nöqtəsindən daha çox müsəlmanlıq adı altında baş vermiş ərəbləşməyi tənqid etmişdir. O, yazırdı ki, türklərin
təbiətində Allaha qul olmaq, ya da başqa xalqların əsarəti altında yaşamağa razılaşmaq olmayıb. Onun fikrincə, islamiyyət dövründə bu
kimi hallara rast gəlindi ki, bu isə türkün təbiətinə zidd idi. O, yazırdı
islamiyyətə qədər türklər övladlarına Allahqulu, Hüseynqulu, Əliqulu, Rzaqulu kimi adlar deyil, “Dağ”, “Qaya”, “Dəniz”, “Gün”, “Ay”,
“Ulduz” kimi adlar qoyar, adlarına da uyğun şan və şərəflə ömür sürərdilər: “O zamanlar türklük dağ kimi qüvvətli və qaya kimi möhkəm idi; fikirlər gün kimi parlaq, niyyətlər ulduzlar kimi yüksək idi.
Biz məgər həmin türklərin hümmətlərindən deyilik? Bəz ən əvvəl lazımdır ki, özümüzü qulluqdan xilas edək”. 996 O, yazırdı: “Türk oğlu
Türk olun!. Türklər heç vədə dünyanın şövkətli həyatından əl çəkib
axirət yolu üçün çalışmayıblar. Həmişə ağalıq ediblər. Şanlı yaşayış
üçün qılınc vurublar. Bu fikrin doğruluğunu türk və islamın düşmənləri belə inkar etmirlər. Böyük Volter deyir: “Türk həyatında dini
məsələ ilə üstdə baş vermiş bir qafilə görünməmişdir. Qafilə dursun
kənarda, türk arasında dini müsahibə, bir üsyan, bir qarışıqlıq isə də
tarixdə qeyd olunmayıb””.997
İrançılıq və ərəbçilikdən qurtulmaq üçün isə o, belə çıxış yolu
göstərmişdir: 1) dilimiz saflaşmalı; 2) ədəbi dil el ədəbiyyatından götürülməli; 3) musiqimiz türkləşməli; 4) qadınlara hüquqlar verilməli;
5) türk məktəblərinin sayı artırılmalı; 6) fars ədəbiyyatı türkcəyə çevirilməli; 7) milli dahilər təbliğ edilməli; 8) Azərbaycan türk tarixi
yazılmalıdır. 998
Beləliklə, Çəmənzəminli hesab edirdi ki, Azərbaycan xalqı
milli və dini kimliyini bir-birindən fərqləndirməlidir. Bu mənada o,
soydaşlarına üz tutaraq bildirmişdir ki, onlar milli mənsubiyyət baxımından müsəlman deyil, türkdürlər: “Azərbaycan türklərinin tarixi
sadə bir dildə yazılıb nəşr edilməlidir ki, camaat özünün türk olmağı996
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nı bilsin. Keçmişini öyrənsin və milli vəzifələrini düşünüb gələcək
üçün çarələr arasın. Yoxsa hər kəsdən soruşursan: “Sən kimsən?” deyir: “Müsəlman”. Tahı (ancaq) bilmirlər ki, dinimiz müsəlman dinidir, millətimiz isə Türk millətidir”.999 Hətta elələri də tapılır ki, ana
dillərini də “müsəlman dili” adlandırırlar. Halbuki dünyada çoxlu
sayda müsəlman xalqları və hər millətin də özünəməxsus ana dili
var.
Onun fikrincə, bu məsələni həll etmək üçün, ilk növbədə, ana
dilimizin, yəni Türk dilinin qayğısına qalmalıyıq. Çünki ana dilin tənəzzülü millətin çöküşü deməkdir. Ona görə də hər kəs dilini sevməli, bu dildə danışmağı eyib yox, fəxr hesab etməlidir. Bu baxımdan
osmanlı türk ləhcəsinin bütün türklərin ortaq dili olması fikrinə qarşı
çıxan Çəmənzəminli “Dil məsələsi” (1914) məqaləsində yazırdı:
“Dilin birliyi üç-dörd adamın bir dildə yazmağı ilə olmaz: dil gərək
işlənsin, mürurla gəlib birləşsin. Dil qayırmaq zəiflik sevməz, zor gücü də qəbul etməz. Dil öz kökü üstə bitər, qalxar, qol-qanad açar və
bu asudəlik sayəsində də belə gözəl, zərif və geniş bir hala gələr ki,
hamını heyran qoyar. Dilin kökü camaatımızın yaratdığı el ədəbiyyatındadır, gərək onlar toplansın, öyrənilsin, əzbərlənsin. Dil axtaran
gərək camaatımızın arasında gəzsin, dolaşsın, öyrənsin”. 1000
O bildirirdi ki, Azərbaycan Cümhuriyyətində dövlət dili türk dili olmalıdır. Çünki Azərbaycan Cümhuriyyəti əhalisinin çoxu türkdür.1001 Onun fikrincə, böyük bir ərazidə yaşayan, dili bütün yad tayfalar
üçün belə ortaq dilə çevrilən, eyni zamanda ədəbiyyatı, musiqisi, operası, teatrı olan bir camaat “millət” adını daşımağa haqlıdır. 1002
Ümumilikdə, Çəmənzəminli milli-demokratik cərəyanın tərəfdarı kimi M.Ə.Rəsulzadənin milli istiqlal yolunu tutmuş, özəkçi deyil, daha çox müstəqil Türk dövlətlərinin birliyini dəstəkləmişdir:
“Əsrlərlə qılınc zərbəsi ilə istila olunub, millətlərin qan və göz yaşları ilə bir-birinə bitişdirilən torpaqlar başsızlıq sayəsində məhv olub
gedir. Şəddadın zülmü ilə abad olunmuş imarəti uçur, dağılır. Böyük
ölkə bir-birinə dəyir: Rusiyanın qiyaməti qopur. Geniş bir dövləti
mərkəz bir orta idarəyə qadir deyil. Hökumətə gündə bir adam daxil
999
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olub, biri çıxır. Sabit idarə yox, nizam yox, qayda yox, əmin-amanlıq
yox”.1003
Çəmənzəminli marksizm-leninizmin nümayəndələrinə üz tutaraq deyirdi ki, milli qüvvəllərin istiqlal ideyasına qarşı çıxmasınlar:
“Ey hümmətçilər! Ukraynanın cəmi firqələri ittifaq edib. Ukrayna
muxtariyyətini yapdılar. Muxtariyyət olmasa, ölkə başsızlıq bəlasından xilas olmasa, orada firqə həyatı da olmaz. Bəs əqidə davası eyləmək zamanı deyil. Mərkəziyyəti öldürüb, yerində ədəmi mərkəziyyət
payidar edilməlidir. Milli idarə qoy çöl tərəfdən düzəlsin, sonra içini
düzəltdikdə mübahisə edərik”.1004 Aydınımız milli dövlətçiliyin yaranmasında “Müsavat”ın rolunu görür və gəncləri bu siyasi quruma
yardım etməyə çağırırdı. 1005
Çəmənzəminli hesab edirdi ki, Azərbaycan Türk mütəfəkkirləri arasında din probleminə münasibətdə Türk ictimai fikir tarixində
yenilikçi ruh M.Ş.Vazeh, Q.Zakir, M.F.Axundzadə, S.Ə.Şirvani,
H.Zərdabi, M.Ə.Sabir və başqaları ilə başlamışdır. Belə ki, bu mütəfəkkirlər ilk dəfə, dini xurafat və mövhumata, xüsusilə ikiüzlü ruhanilərə qarşı daha kəskin tənqidi mövqe tutmuşlar. Başqa sözlə, XIX
əsrdən başlayaraq Azərbaycan Türk mütəfəkkirləri dini sxolastikadan, ilahiyyatçı düşüncə tərzindən müəyyən qədər uzaqlaşaraq dünyəviliyi müdafiə etmişlər. Çəmənzəminli yazırdı ki, Axundzadəni,
Zakiri və başqalarını məşğul edən millətə nifaq salan mollanümalar,
xalqı cəhlilə qırıb öldürən həkimlər, şərarəti özünə sənət edən xainlər, oğrular, əyrilər olmuşdur. Çəmənzəminliyə görə, axundzadələr,
zakirlərdən sonra dinə münasibətdə daha obyektiv mövqe tutan, dini
xurafat və mövhumatı açıb göstərənlərdən biri milli şairimiz Sabir
olmuşdur. Çəmənzəminli yazırdı: “Sabir riyakar zahidlərilə daima
düşmən idi. Millətin qəflətdə yaşamasını onlara istinad edirdi. Zahidlər də Sabiri təfkir etməkdən çəkinmirdilər”. 1006
Onun fikrincə, müsəlmanla Allaha arasındakı münasibətə qarışan, möminləri İslamın əsil mahiyyətindən uzaqlaşdıran riyakar ruhanilər elə şərait yaratmışdılar ki, heç kəs cəsarət edib onların doğru olmayan sözlərinə qarşı fərqli, əks söz də deyə bilmirlər. Çəmənzəmin1003
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li “Qulluq və əsrilik” (1914, Aşqabad) adlı məqaləsində yazırdı: “Bir
müsəlman cəmiyyətinin məclislərinə gedərdim. Otağın yuxarı tərəfində həmşə iki molla oturardı və onlardan aşağı sağ və sol divarların
qabağındakı döşəkcələrin üstündə cəmiyyətin qeyri-üzvləri əyləşərdilər. Bir məsələ müzakirəyə qoyulduqda ən əvvəl, əlbəttə, molların
rəyi sual olunardı. Bunların hərəsi öz rəyini bildirərdi. Qeyri üzvlərə
gəldikdə biri öz fikrini bəyan etməyə cürət etmirdi”. 1007
“Bunun səbəbi nədir ki, yazıq üzvlər fikirsiz, şəxsi rəysiz, cəsarətsiz qul halına gəliblər?”- deyə sual edən Çəmənzəminli özü buna belə cavab verirdi ki, islamın mahiyyətini dərindən bilməməyimiz, eləcə də “böyük dura-dura kiçik danışmaz” kimi ev tərbiyəmiz
biz türkləri bu hala gətirib çıxarmışdır. Onun fikrincə, milli-dini
adət-ənənələrimizdən uzaqlaşmağımızın nəticəsidir ki, indi sözün həqiqi mənasında müdriklər deyil, hansısa təsadüfi “mollalar” və “ağsaqqallar” məclislər də baş tərəfdə otururlar. Bu baxımdan o, sözünün doğruluğunu isbat etmək üçün yazırdı ki, bir müsəlman məhəlləsinə gedin, oturun otağın bir guşəsində qapıdan girənə diqqət yetirin:
“Molla içəri girən kimi gedəcək yuxarı başa. O ki qaldı qeyri adamlara, bunlar otağa daxil olduqda, bir az duruxacaqlar. Bilirsiniz, duruxanda nə fikir eləyirlər? Özlərinə yer axtarırlar. Məclisin yuxarı başı
(mollanın ətrafı) həmişə boş olar, lakin oraya getməyə cürət etməzlər: orada “böyük” oturar”. 1008
Çəmənzəminli hesab edirdi ki, müsəlmanlar dünyəvi elmləri
öyrənmədikləri, nadan qaldıqları müddətcə ruhanilər və despotik şahların əllərində oyuncaq olacaqlar. Onun fikrincə, bundan qurtumaq
üçün müsəlmanlar, o cümlədən Azərbaycan türkləri elm və mədəniyyət arxasınca getməlidirər. O, yazırdı: “Mədəniyyətdən savayı ayrı
bir şey bizə nicat yolu ola bilməyəcək. Məzhəbbazlıq heç bir milləti
xoşnicatlığa çıxarmadı, bizi də çıxarmayacaq. Bu yükün nə dərəcə
batil olub, insanları fot olmağa məcbur etməyi gün kimi aşkardır. Dəlil istəyirsinizsə, din və kilsə tarixlərini oxuyun. Onda görəcəksiniz
ki, məzhəbbazlıq nifaq və fəsadın çeşməsidir”.1009
O, ümumilikdə dində islahatın aparılması fikrini qəbul etmirdi.
Çəmənzəminli yazırdı: “Bəzi mütəfəkkirlərimizin “müsəlman Lüte1007
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ri” gözləməsi də yaxşı fikir gərək olmasın. Özündən müştəbeh olmuş
bir divanə çıxıb yeni bir məzhəb icad etməsindən başqa Lüter məsələsi ayrı işə müvafiq ola bilməz. Mühüm bir Lüter axtarıb ona tabe
xəyalında olunca, yaxşı deyilmi hər bir dolaşıq dini və milli məsələlərimizi zəmanəyə və ağıla müvafiq özümüz həll edək?”. 1010 Onun
mülahizələrindən belə anlaşılırdı ki, ümumiyyətlə tamamilə dindən
imtina edilməsə də, ancaq dini ictimai-siyasi həyatdan uzaqlaşdırıb
məscidlərdən kənara çıxmasına yol verilməməlidir.
Bu prizmadan Azərbaycan Cümhuriyyəti dövründə Çəmənzəminli yazırdı ki, türk-müsəlman aləmində Azərbaycan xalqı milli və
dini kimliyini dövlət səviyyəsində müəyyənləşdirmiş, ölkənin idarə
olunmasında şəriətə deyil, dünyəvi qanunlara, yəni sekulyar dövlət
quruluşuna üstünlük vermişlər: “Burada Rusiya və Avropada məşhur
olan qanun məhkəməsi daha da ədalətli şəkildə qoyuldu. Millətlər,
cinslər və siniflər bərabərliyi də felən tanındı”. 1011 Bir sözlə, Azərbaycan Cümhuriyyətinin dinə münasibəti dünyəvi modellə üst-üstə
düşmüşdür.
Ümumilikdə, Çəmənzəminlinin dinə münasibəti ondan ibarət
idi ki, bu məsələdə etiqad azadlığı olmalıdır. Yəni heç bir fərd inancna görə hər hansı təzyiqə və zorakılığa məruz qalmamalı, ölkədə dini
dözümlülülk hökm sürməlidir. O, yazırdı: “Çünki din insan ilə Allahın əlaqəsinə dair bir şeydir. Din müqəddəs bir yoldur ki, insanın
gizli sirlərini, dua və diləklərini Allahın hüzuruna aparır. Bu yolu hərə özünə bir növ təsəvvür edir. Din bir aləmdir ki, oraya dünya qanunlarının qarışmağı lazımsızdır. Allah ilə insanın arasına girmək
insanın azadlığına xətər yetirir”.1012
Deməli, Çəmənzəminli ictimai-siyasi görüşlərində əsasən türkçülüyü və müasirliyi müdafiə etmiş, milli dövlət tərəfdarı olmuşdur.
Xüsusilə, o, Sovet Azərbaycanında yaşayana qədər türkçülük və yeniləşmə məsələsində dəyişilməz mövqe sərgiləmiş, islamçılığa isə bir
qədər fərqli yanaşmışdır.
Ümumiyyətlə, Çəmənzəminlinin fəlsəfi və ictimai-siyasi görüşlərində bir çox hallarda da ziddiyyətlər müşahidə olunur. Buna
1010

Yenə orada, s.348
Yenə orada, s.256
1012
Yenə orada, s.222
1011

394

Azərbaycan Türk fəlsəfi və ictimai fikir tarixi (XIX-XX əsrlər). II hissə

əsas səbəb də, digər mütəfəkkirlərimiz kimi, onun ən azı üç fərqli quruluşda yaşayıb yaratması olmuşdur. Bu baxımdan deyə bilərik ki,
onun Çar Rusiyası və Cümhuriyyət dövründə ictimai-siyasi və fəlsəfi
baxışlarında türkçülük və yeniləşmə ideyaları ön planda olmuş, islamçılıq məsələsində isə orta mövqedən yanaşmışdır. Ancaq Cümhuriyyətin süqutundan sonra bir müddət Avropada yaşayan və daha
sonra zorla sovetləşdirilmiş Quzey Azərbaycana dönən Çəmənzəminli islamçılığa münasibətdə daha radikal mövqe tutmaqla yanaşı,
azəriçilik nəzəriyyəsini də təbliğ etmişdir.
Qeyd edək ki, onun Sovet Azərbaycanı dövründə təbliğ etdiyi
azəriçilik nəzəriyyəsi türklüyə əsaslansa da müəyyən qədər qüsurlu
olmuşdur. Belə ki, Azərbaycan dövlətinin adından qaynaqlanan azəriçilik nəzəriyyəsinə əsasən antik dövrdə mövcud olmuş mağların təlimini zərdüştlüklə əlaqələndirmiş və qədim Azərbaycan xalqının dini-fəlsəfi təliminin də atəpərəstlik olduğuna inanmışdır. Doğrudur, o
bu zaman zərdüştlüyün farslara aid olmadığını, ancaq Midiyanın süqutundan sonra farslar tərəfindən təhrif olunduğunu iddia etmişdir.
Bu baxımdan onun qədim dövrdə Azərbaycan xalqının fəlsəfi və ictimai fikir tarixini araşdırlmağa yönəldilmiş tədqiqatlarında muğlar və
ona aid etdiyi zərdüştlük mühüm yer tutmuşdur.
Bəzi yanlışılıqlarına baxmayaraq Çəmənzəminlinin də Türk
dünyagörüşünün, Türk fəlsəfəsinin yenidən dirçəlişində müəyyən payı olmuşdur.
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ƏLİMƏRDAN BƏY TOPÇUBAŞOV
Həyat və yaradıcılığı. Əlimərdan bəy Topçubaşov (1863/651934) Tiflisdə anadan olmuş, ilk təhsilini I Tiflis Gimnaziyasında
alıb və Peterburq Universitetinin hüquq fakültəsini bitirmişdir. Topcubaşov iş fəaliyyətinə Tiflisdə hüquqşünas, vəkil kimi başlamış və
Tiflis geodeziya məktəbində hüquqdan dərs demişdir.1013
O, 1896-cı ildə Bakıya gələrək vəkillik məsləyinə davam etmiş, eyni zamanda “Kaspi” qəzetində calışmış, bir müddət onun redaktoru da olmuşdur. 1-ci Dövlət Dumasına millət vəkili seçilən
Topçubaşov “Müsəlman fraksiyası”nın rəhbəri olmuş, Dumanın qısa
bir zamandan sonra buraxılmasına etiraz edərək “Vıborq müraciətnaməsi”ni (1906-cı il iyulun 9-10) imzalamışdır. Vıborq bəyannaməsinə imza atdığına görə bir müddət həbsxana həyatı yaşayan Topçubaşov 1905-1907-ci illərdə mövcud olmuş “Rusiya Müsəlmanları İttifaqı” Partiyasının da sədri seçilmişdir.1014
1918-ci ilin dekabrından fəaliyyətə başlamış Azərbaycan
Cümhuriyyəti parlamentinin sədri seçilən Topçubaşov Versal sülh
konfransnda iştirak etmək üçün Azərbaycan nümayəndə heyətinin
rəhbəri kimi əvvəlcə Türkiyəyə, oradan da Fransaya getmişdi. Məhz
Topçubaşov və onun silahdaşlarının əməyi sayəsində də Müttəfiq
dövlətlərin Ali Şurasının 1920-ci ilin yanvarın 11-də keçirilən iclasında Azərbaycan onlar tərəfindən de-fakto tanınmışdı.
Ancaq 27 aprel faciəsindən sonra Vətənə dönə bilməyən Topçubaşov Cümhuriyyət liderlərindən biri kimi milli azadlıq uğrunda
mübarizəni Parisdə aparmışdır. O, 1934-cü ilin noyabrında Parisdə
vəfat etmişdir.
İctimai-siyasi görüşləri. XX əsrin əvvəllərində Azərbaycanda qərbçilikdən çıxış edən yeniləşmə tərəfdarları milli liberalistlər olmuşdur. Belə ki, bu dövrdə Ə.Ağaoğlu, Ə.Hüseynzadə və b. qərbçilik, avropalaşmaq ideyaları milli-dini ideyaların müqayisəsi zamanı,
üstünlüyü türkçülüyə və islamçılığa verirdilərsə, ancaq onlardan
fərqli olaraq milli liberalizmin nümayəndəsi kimi Əlimərdan bəy da1013
1014
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ha çox liberal-demokratik mövqedən çıxış etmişdir. Deməli, Ə.Topçubaşov nə Ə.Ağaoğlu kimi “islam millətçiliyi”ni, nə də Ə.Hüseynzadə kimi “Osmanlı türkçülüyü”nü əsas ideya kimi qəbul etmişdir.
Topçubaşov bu iki ideyanı ideallaşdırmaqdan yan qaçaraq, daha çox
diqqəti liberal-demokratik dəyərlərə, o cümlədən Rusiya türklərinin
birliyinə və onların milli-mədəni muxtariyyatına yönlətmişdir. Başqa
sözlə, milli liberallar islamçılıqdan və türkçülükdən çox cəmiyyətin
yeniləşməsi, Qərbin-Avropanın mütərəqqi mədəniyyətinin mənimsənilməsi məsələlərinə diqqət yetirmişlər. Ancaq milli liberallar islamçılıq və türkçülükdə ifrata varmadıqları kimi, qəbçilik və avropaçılıq
məsələlərində də radikal mövqedən çıxış etməmişlər. Belə ki, milli
liberallar türk-müsəlman xalqlarının siyasi-ideoloji mənada vahid
“islam birliyi” və “türk birliyi”ni real hesab etməməklə yanaşı, birmənalı şəkildə Qərb mədəniyyətinin, Avropa dəyərlərinin müsəlman
ölkələrində tətbiq olunmasını da qəbuledilməz saymışlar.
Milli liberalistlərin Azərbaycan milli azadlıq hərəkatında roluna toxunan M.Ə.Rəsulzadə yazırdı ki, Azərbaycan milli ideyası yaranana qədər, Azərbaycanda islamçılıqla (“İttihadi-İslam”la) yanaşı,
ondan kənarda marksistlərə meyil göstərən radikal türk inqilabçıları
(M.Ə.Rəsulzadə və b.) və kadetlərə rəğbət bəsləyən türk liberalistləri
(Ə. Topçubaşov və b.) olmuşdur. 1015 Rəsulzadə onu da qeyd edirdi
ki, Rusiya türkləri arasında ilk dəfə milli-mədəni muxtariyyətdən və
başqa hüquqlardan çıxış edən isə Ə.Topçubaşov olmuşdur.1016 Bu isə
o deməkdir ki, H.Baykaranın da qeyd etdiyi kimi, həmin dövrdə “panislamist” Ə.Ağaoğlu geniş və dərin, teoretik şəkildə “islam millətçiliyi”ni, “pantürkist” Ə.Hüseynzadə turançılığı təbliğ etdiyi zaman,
“milli liberalist” Ə.Topçubaşov “Rusiya müsəlmanlarının birliyi” devizi altında, daha çox Azərbaycan türk xalqının milli-mədəni muxtariyyəti üçün çalışmışdır. 1017
Sovet ədəbiyyatında da etiraf olunurdu ki, “XIX əsrin axırlarında - XX əsrin əvvəllərində Azərbaycan burjuaziyasının hələ öz siyasi partiyası yox idi və yerli panislamistlər öz ideoloqları Əhmədbəy Ağayev və Əlimərdan bəy Topçubaşov başda olmaqla H.Z.Tağıyev tərəfindən alınan “Kaspi” qəzeti ətrafında toplaşıb, onun səhi1015
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fələrində öz baxışlarını təbliğ edirdilər”. 1018 Bəs bu baxışlar nədən
ibarət idi? Sovet ədəbiyyatı bunu “panislamizm” və “panturkizm” kimi qiymətləndirdiyi halda, türkçülüyün ideoloqlarından Ziya Gökalp
tamamilə əksinə fikirləşirdi. Onun fikrincə, həmin dövrdə Ə.Topçubaşov və onun digər iki silahdaşı Ə.Ağaoğlu ilə Ə.Hüseynzadə mütərəqqi ruhlu islamılıq və türklük uğrunda çalışmışlar: “Bu vaxt (19051906-cı illər nəzərdə tutulur - F.Ə.) Hüseynzadə Əli bəy İstanbuldan
və Ağaoğlu Əhməd bəy Parisdən Bakıya gəlmiş və orada fikir savaşı
üçün əl-ələ vermişdilər. Topçubaşov da bunlara qoşuldu. Bu üç şəxs
orada o zamana qədər hakim olan sünnilik və şiəlik anlaşılmazlıqlarını ortadan qaldıraraq türklük və islamlıq fikirləri ətrafında bütün
azərbaycanlıları toplamağa çalışdılar”. 1019
“Kaspi”, “Həyat” və başqa qəzetlərdə Rusiya müsəlmanlarının
hüquqlarını müdafiə edən Topçubaşovun “Ümummilli haqq istəyi”
layihəsində (1905) iştirakı da diqqəti cəlb edir. Bu layihəyə görə,
türklərə-müsəlmanlara da ruslarla eyni siyasi, mədəni, dini hüquq verilməli, onlara aid bütün məhdudiyyətlər aradan qaldırılmalıdır: “Rusiyada seçkilər əsasında təsis olunacaq qanunverici məclislərin, idarə
müəssisələrinin hamısında azad şəkildə seçilmiş müsəlman nümayəndələri ruslarla eyni hüquqa malik olmalıdırlar; müsəlmanlara öz
problemlərini həll etmək ixtiyarı verilməlidir”.1020 Bir sözlə, layihədə
Qafqazda yerli idarələrin yaradılması və onların müstəqil olması,
Qafqaz müsəlmanlarının şəxsiyyət və ərazi toxunulmazlığı, türk dilində məktəblərin olması, fikir, söz, mətbuat azadlığı verilməsi tələb
olunurdu. “Ümumi Milli haqq istəyi” adlı bu ərzi-halı Bakı Şəhər
Dumasının qərarı ilə çar hökumətinin Nazirlər Kabinetinin sədrinə və
yenicə yaradılmış Qafqaz canişinliyinə seçilmiş nümaynədə heyəti
vasitəsilə göndərmişdilər.
“Kaspi” qəzetində nəşr olunan “Qafqaz canişinliyi” (1905)
məqaləsində inqilabın başlanması ilə Qafqaz canişinliyinin bərpa
edilməsinə etiraz olaraq Topçubaşov qeyd edirdi ki, azadlıq hərəkatında ömrünü başa vurmuş idarəetmə formalarına qayıdış ola bilməz.
O yazır: “Bizim şovinistlər qafqazlıların seperatizm, millətçi və sair
1018
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meyillərini “urbi et orbi” kimi qələmə verərək imkan düşən kimi
konsullara müraciət edərək Qafqaz diyarına xüsusi ciddi rejim tətbiq
olunmasını tələb edirdilər… Qafqazda yaradılan canişinliyin məqsədinin bu cür “izah edilməsi, təbii ki, mədəni inkişaf yoluna yaxın
vaxtlarda qədəm qoymuş diyarımızın taleyi barədə ciddi narahatlıqlar doğurmaya bilməzdi”. 1021 Ancaq o ümid edirdi ki, “Qafqazda canişinlik bizim diyarı təcrid etmək və dövlət quruluşu, dövlət qaydaları barədə sənədlərdən irəli gələn bütün nemətlərin Qafqaza şamil
edilməməsi məqsədilə yaradılmamışdır. Əksinə, bu canişinlik bizim
diyara imkan verəcəkdir ki, Rusiyanın daxili vilayətləri ilə müqayisədə heç bir məsələdə kənarda qalmayaq. Yeni idarə üsulu yalnız bu
şərtlə diyarda tam əmin-amanlıq bərqərar olmasına, onun mənəvi,
maarifçilik və ictimai təlabatının ödənilməsinə şərait yarada bilər”.
1022
O qeyd edirdi ki, Qafqazın Rusiyanın daxili hissələri ilə bərabər
hüquqlara malik olmasının ədalətli və zəruri olması göz qabağındadır: “Rusiyanın başqa yerlərində olduğu kimi, Qafqazda keçiriləcək
islahatlarda yerli adamlar əlbəttə, çox xeyir verəcəklər və biz əminik
ki, görülən işlərdə Qafqaz xalqlarının nümayəndələrinin səsi eşidiləcək, ona xüsusi diqqət yetirləcəkdir”. 1023
1-ci Dövlət Dumasında “Müsəlman fraksiyası”nın rəhbəri olan
Ə.Topçubaşov “Rusiya Müsəlmanları İttifaqı” Partiyasının (Y.Akçura yazır ki, bu qurumun “Rusiya Müsəlmanları İttifaqı” adlanması, o
zaman türk ellərinə ortaq adın tapılmaması ilə bağlı olmuş və məcburiyyətdən “müsəlman" anlayışına müraciət edilmişdir) yaranmasında
fəal iştirak etməklə yanaşı, bu siyasi təşkilatın nizamnaməsini, proqramını şəxsən hazırlamışdır. Topçubaşov tərəfindən hazırlanan proqramda məhkəmə, siyasi məqsədlər, fəhlə məsələləri, məhəlli muxtariyyət, dini qaydalar, maliyyə işləri, dövlət quruluşu öz əksini tapmışdır. Ə.Topçubaşovın hazırladığı və qurultaya tədqim etdiyi bu
proqramda açıq şəkildə yazılır ki, “İttifaq”ın siyasi məqsədi Rusiya
müsəlmanlarını əməli işdə birləşdirməkdir. Rusiyanın dövlət quruluşunu Konstitusiyalı monraxiya kimi görmək istəyən Topçubaşov yazır ki, bu idarə üsulunda vəkillər monarxa nəzarət edərlər. Xalq vəkilləri isə, bir məclis – Dövlət Duması olmaqla, ümumi, gizli, bəra1021
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bərlik prinsipi ilə seçiləcək, müsəlmanların vəkilləri əhalinin ümumi
sayına mütənasib olacaqdır.1024
Əhalinin sayına və ərazinin böyüklüyünə görə fərqlənən millətlərə məhəlli muxtariyyət verilməsi müəddəasını irəli sürən Ə.Topçubaşov proqramın 34-35-ci maddələrində qeyd edir ki, vilayətə aid
məsələlərin hamısı məhəlli muxtariyyət idarələrinin səlahiyyətlərinə
görə, vilayət məclislərində müzakirə edildikdən sonra dövlətin icraiyyə orqanları tərəfindən həyata keçirilməlidir. Vilayətdə hər hansı
bir millət çoxluq təşkil edərsə bu vilayətin idarələrində həmin millətin dili ümumi dil olmalıdır. Rus dili isə ümumdövlət dili olmaq şərtilə mərkəzi idarələrdə, dəniz və quru qoşunlarında işlədilməlidir.
Proqramın 36-cı maddəsində isə Topçubaşov yazır: “Bütün xalqlar
mədəni, siyasi hüquq baxımından bərabər olmaqla yanaşı, dövlətin
əsas qanunları xalqların hamısını mədəni hüquqlarla təmin etməlidir,
yəni hər dildə və hər məhəlli dialektdə danışmaq, məktəb, mədrəsələr
inşa etmək, uşaqları tərbiyə etmək, dil və ədəbiyyat cəmiyyətləri,
müəssisələri yaratmaq xüsuslarında millətlərin hər birinə tam azadlıq
verilir”. 1025
Topçubaşov tərəfindən hazırlanan bu proqram daha çox Rusiya türklərinin maraqlarına uyğun olaraq milli-demokratik səciyyə daşımış, islamçılıq düşüncələri burada çox az yer tapmışdır. H.Baykaraya görə, buna səbəb Ə.Topçubaşovun Ə.Ağaoğlu ilə müqayisədə
islamçılıq ideyasına son dərəcədə bağlı olmaması idi: “Ə.Topçubaşovda Ə.Ağayevin geniş və dərin teosentrik panislamizmi yox idi.
Sanki o, belə bir ideyanın müvəffəqiyyətlə başa çatmayacağını qabaqcadan hiss etmiş və anlamışdı. Bu məqsədlə o, 1905-ci il inqilabının gətirdiyi azadlıq nemətlərindən Azərbaycan xalqı üçün əlindən
gələn qədər daha çox pay qoparmaq istəyirdi”.1026
H.Baykaranın fikrincə, bu baxımdan Ə. Topçubaşov “islam
birliyi” kimi “utopik axınların heç birində iştirak etməmişdir. Dərin
biliklə hüquqşünas və siyasətçi olan Əlimərdan bəy həyatı boyu realist və uzaqgörən bir şəxs kimi tanınmışdır. “Rusiya Müsəlmanları İttifaqı” türklərin tarixində ilk dəfə birlik fikrini irəli sürmüşdür”. 1027
1024

Baykara H. Azərbaycan istiqlal mübarizəsi tarixi. Bakı, Azərnəşr, 1992, s.150
Yenə orada, s.152
Yenə orada, s.112
1027
Yenə orada, s.160
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Qeyd edək ki, hələ, 1905-ci ilin avqustunda Nijni-Novqorod
yaxınlığındakı Oka çayı üzərində gəmidə keçirilən Rusiya Müsəlmanlarının 1-ci qurultayında çıxışı zamanı Ə.Topçubaşov müsəlman
Türk xalqlarının milli birlik ideyasını irəli sürmüşdür: “Ey möminlər,
ey qardaşlar, mən bu gün o qədər şad və məmnunam ki, bu sevinc və
məmnuniyyətimi heç bir vəchlə ifadə edə bilmirəm. Mən heç vaxt bu
günü unutmayağacağam. Şübhəsiz, bu gün Ümumrusiya müsəlmanları üçün hər il bayrama çevriləcəkdir. Biz bir əsildən, bir nəsildən
gələn, bir dinə iman gətirən türklərik. Məğribdən Məşriqə qədər bizim babalarımızn yurdu olub. Babalarımızın qəhrəman xalq olmasına
baxmayaraq, bu gün Qafqaz dağlarında, Krım bağlarında, Kazan çöllərində, babalarımızın yurdunda, öz vətənimizdə, öz torpağımızda
ehtiyac və tələbatımızı azad şəkildə müzakirə etməyə ixtiyarımız qalmadı. Lakin şükürlər olsun Allaha ki, bütün fitnə-fəsadlara və qəddarlıqlara baxmayaraq, biz bu gün sular üzərində könlümüzü bir-birimizə açmağın səadətini yaşayırıq, üz-üzə oturmuşuq, bir-birimizə
qucaq açmışıq. Mən tamamilə əminəm, əgər gələcəkdə bizə sular
üzərində danışmağa macal verməsələr, göylərə baş vurarıq, ulduzlar
arasına yer bularıq və bu günü bayram edərik”.1028
Bu baxımdan H.Baykaranın qeyd etməsi ki, Ə.Topçubaşov
ümumiyyətlə, islamçılıq və türkçülük axınlarında iştirak etməmişdir,
heç də doğru deyildir. Sadəcə, Topçubaşov Ağaoğlu və Hüseynzadə
ilə müqayisədə daha çox realist mövqedən çıxış etmişdir. Bir sözlə,
Topçubaşovun bu dövrdə iki əsas məqsədi: 1) müsəlmanlar arasında
məzhəb ayrılığına son qoyub islam birliyinə nail olmaq, 2) Rusiya
müsəlmanlarının milli-mədəni muxtariyyətini əldə etmək, var idi. Bu
isə daha çox, liberal-demokratizmə əsaslanan milli realist baxış
idi.1029
Y.Akçuranın fikrincə də, 1905-1907-ci illərdən etibarən Quzey və Qafqaz türkləri arasında məzhəbçi və qəbiləvi fərqlər azalaraq
milli birlik fikrinə dayalı ciddi bir “milli şüur” formalaşmağa başlamış və bu məsələdə ən mühüm rollardan birini Topçubaşov oynamışdır. O yazır: “1905-1907-ci il hərəkatları, zahirən Rusiya müsəlmanları birliyi adı altında yürüdülmüşdürsə də, həqiqətdə bu milli bir hə1028
1029

Rusiya Müsəlmanları İttifaqının birinci qurultayı. 15.08.1905 //TRMA, f.199, s.1, i.722
Rəsulzadə M.Ə. Azərbaycanda Milli Hərəkat. Bakı: «Elm», 2009, s.25
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rəkat idi. Rusiyada türkləri, məzhəb baxımından ikiyə, sünni və şiə
qisimlərinə ayıran ixtilafın qaldırılmasına da bu zəmanə ciddi surətdə
çalışılmışdır. Bütün Rusiya müsəlmanlarının III konqresində, qəbul
olunan qərarlardan biri də bu idi: “Müxtəlif məzhəblər arasındakı
fərqlər önəmli deyildir. Bu fərqlər Rusiya müsəlmanlarının ruhani işləri üçün ümumi bir müəssisənin vücuduna dini baxımdan bir maneə
törədə bilməz”. Bu qərarı şiə məzhəbindən olan azərbaycanlı Əli
Mərdan bəy Topçubaşoğlu təklif etmiş, üzvləri arasında bir çox sünni
və şiə ruhanilər konqres isə bu təklifi “sünilik, şiəlik yoxdur, Yetsin
ixtilaf!” sədaları ilə və dəqiqələrcə sürən alqışlarla, səs birliyi ilə qəbul etmişdir”. 1030
Beləliklə, Akçuranın təbrincə desək, ruslaşdırmaya və farslaşdırmaya qarşı dayanmaq, məzhəb ayrılığına son qoyaraq düşmənlərinə fürsət verməmək baxımından Ə.Topçubaşov Ə. Ə.Ağaoğlu,
Ə.Hüseynzadə və başqaları kimi, Rusiya türklərində, o cümlədədn də
Qafqaz türklüyündə birliyin yaranmasına çalışmışdır.1031 Azərbaycan
türkçülüyünün siyasi-ideoloji tarixini ilk dəfə qələmə alanlardan biri
olan mühacir ziyalımız Mirzə Bala Məmmədzadə də hesab edir ki,
milli liberallar dini-ruhani idarə birliyi və “Rusiya Müsəlmanlarını İttifaqı” bayrağı altında millətçi bir proqramın tətbiqinə girişmişdi. 1032
M.Ə.Rəsulzadə, H.Baykara, Y.Akçura və M.B.Məhəmmədzadənin mülahizələri bir daha təsdiq edir ki, doğrudan da, Topçubaşov
“İttifaq”ın timsalında Rusiya türklərinin həm dini, həm də milli birliyinin yaranmasına inanmış və türk-müsəlman “ittifaqçı”larının bir
araya gəlməsini bayram kimi qəbul etmişdir. Bunu, Topçubaşovun
1906-cı ilin avqustunda “İttifaq”ın Nijni-Novqorodda Oka çayı üzərində keçirilən üçüncü qurultayındakı çıxışı da göstərir: “Hər bir müsəlman öz xalqının xoşbəxtliyini arzulayır, bu gündən etibarən məzhəb ayrılıqları yoxdur və olmayacaq, artıq nə sünni var, nə şiə, nə hənəfilik və digərləri, ona görə də bu məzhəb ayrılıqları Rusiya müsəlmanlarının dini işlərinin idarə olunması üçün ümumi müəssisələr yaradılması baxımından maneə sayıla bilməz”. 1033
1030

Akçuraoğlu Yusif. Türkçülüyün tarixi. Bakı, Qanun, 2010, s.200
Yenə orada, s.228
1032
Məmmədzadə M.B. Milli Azərbaycan hərəkatı. Bakı, Nicat, 1992, s.27
1033
Topçubaşov Ə.B. Rusiyada müsəlmanları qurultayları. // Arcive d’Ali Mardan-bey
Toptcibashi, carton n 7. CERCEC, EHESS, Paris, p.17
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Eyni zamanda, o, açıq şəkildə yazırdı ki, sünnilik və şiəlik arasında fərqlərin öz əhəmiyyətini itirdiyi bir vaxtda irançıların öz çirkin əməllərindən əl çəməməsi təsadüfi deyildir. Topçubaşı yazırdı:
“Qabaqcıl islam üləmalarının fikrincə, hazırda sünnilik və şiəlik arasında fərq öz əhmiyyətini itimiş və sırf siyasi xarakter daşıyır. Bu, islama zərdüştilikdən çox şey gətirmiş iranlıların dumanlı fantaziyalarının şişirtməsidir.buradan nəticə çıxarmaq olar ki, dini nöqteyi-nəzərdən Rusiya müsəlmanlarının bir ümumi ali ruhani idarəsinin yaranmasına maneəçilik ola bilməz”. 1034
Ümumiyyətlə, Topçubaşovun əsas amallarından biri məzhəbiliyə son qoymaq anlamında islam birliyinə nail olmaq idi. O, yazırdı
ki, əlində imkan olsaydı bütün məzhəbləri aradan qaldırıb yalnız müsəlman anlayışçını saxlayardı. Onun fikrincə, həmin dövrdə Zaqafqaziya şeyxülislamı Əbdüssalam Axundzadənin də eyni fikridə olması
məzhəbçiliyə son qoymaq üçün mühüm bir amildir. Ona görə, ən
azından Rusiya müsəlmanları arasında məzhəbçiliyə son qoyulub dini birlik yaranmasa, türk-müsəlman xalqlarının gələcək vəziyyəti daha da ağır olacaqdır. 1035 Topçubaşov bunun belə olmaması üçün, ən
yaxşı variant kimi Rusiya müsəlmanlarının vahid Ali ruhani idarəsinin yaradılmasını təklif etmişdir. O, yazırdı ki, vahid Ali ruhani idarənin yaradılmasında məqsəd məzhəbləri tamamilə ləğv etmək deyil,
onların həmrəyliyinə nail olmaqdır. C.Həsənli yazır: “Əlimərdan bəy
bütün məzhəblərin və islam təriqətlərinin mərkəzinə Qurani-Kərimin
qoyulmasını, vahid ruhani müəssisənin məhz bütün məzhəb ayrılıqlarından yüksəkdə dayanan Quran prinsipləri əsasında qurulması, islam
həmrəyliyinə bilavasitə müsəlmanların Müqəddəs Kitabı vasitəsilə
nail olmağı zəruri hesab edirdi. Bu dövrdə Əlimərdan bəyin müsəlman ruhani idarəsinin yenidən qurulması ilə bağlı hazırladığı sənədlər onun qanun yaradıcılığının ən parlaq səhifələrindən biridir...”.1036
Fikrimizcə, bütün bunlar bir daha təsdiq edir ki, Topçubaşov
türkçülüyü (türk birliyini) və islamçılığı (islam birliyini) siyasi cəhətdən ideallaşdırmaqdansa, ilk növbədə konkret olaraq Rusiya ərazisində məhkum həyat yaşayan müsəlman türklərinin milli və dini birliyi1034

Ə.B.Topçubaşovun S.G.Ganturinə məktubu. 26.04.1908 // ARDA, f.3172, s.1, i.6, v.27
Ə.B.Topçubaşovun S.G.Ganturinə məktubu. 26.04.1908 // ARDA, f.3172, s.1, i.6, v.29-30
Cəmil Həsənli. Tarixi şəxsiyyətin tarixi: Əlimərdanbəy Topçubaşov. Azərbaycan
Diplomatik Akademiyası, Bakı, 2013, s.185
1035
1036
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ni vacib saymışdır. O, bu zaman reallıqlardan çıxış edərək Rusiya
türklərinin müəyyən milli-mədəni muxtariyyət və başqa azadlıqlara
sahib olmasına çalışmışdır. Bu baxımdan Baykara doğru yazır ki,
Topçubaşovun rəhbəri olduğu “Rusiya Müsəlmanları İttifaqı” partiyası əsarətdə yaşayan türklərin liberal-demokratik burjua hərəkatı idi.

1037

Bizcə, həmin dövrdə milli ideyaya yaxınlığı baxımından islamçılıq və marksizmlə müqayisədə, türkçülük (Ə.Hüseynzadə və b.)
və milli liberalizm (Ə.Topçubaşov və b.) ideyaları Azərbaycan türkçülüyü ideyasına-milli azərbaycançılığa nisbətən daha yaxın olublar.
Hər halda, Ə.Topçubaşov çar Rusiyasının əsarəti altında olan Türk
xalqlarının, o cümlədən Azərbaycan türklərinin məzhəbçiliyi aradan
qaldırıb dini birliyə, eyni zamanda milli-mədəni muxtariyyət, hüquq
və azadlıqlar əldə etməsinə səy göstərmişdir. Cəmil Həsənli yazır:
“Rusiyanın müsəlman xalqlarının inkişafı, onların imperiyanın hakim xalqı ilə eyni hüquqa malik olmasına nail olmaq üçün o (Ə.Topçubaşov-F.Ə.), daim axtarışda idi. İmperiyanın müsəlman əhalisinin
qabaqcıl nümayəndələri belə hesab edirdilər ki, Rusiya ıəhalisinin
yediddə bir hissəsini təşkil edən 20 milyonluq müsəlman toplumu
“velikorus və maloruslardan” sonra ən böyük toplum olaraq siyasi
əhəmiyyət kəsb etdiyindən, ən azı ölkə daxilində öz müqəddəratını
təyin etmək haqqına sahib olmalı idi. Müsəlmanların tərəqqisini Əlimərdan bəy türk xalqları arasında milli ideyanın güclənməsi və islamda məzhəb ayrılığının aradan qalxmasında görürdü”.1038
Əlbəttə, bu dövrdə müsəlman ruhani idarəsinin təşkilindən əlavə yuxarıda da toxunduğumuz kimi, Topçubaşovu düşündürən digər
mühüm məsələlər arasında müsəlmanların xalq təhsili, Qafqazda
zemstvoların tətbiqi və Cənubi Qafqazda torpaq problemi də var idi.
Topçubaşovun 1900-cü illərdə irəli sürdüyü milli-mədəni
muxtariyyətin davamı olaraq 1910-cu iilərdə milli məhəli muxtariyyət ideyası gündəmə gəlmişdir. Milli-məhəlli muxtariyyət ideyasına
əsaslanan Azərbaycan türkçülüyü ideyasının yaranmasında isə 1910cu illərdə dünyada və Qafqazda baş verən mühüm hadisələr (Balkan
1037

Baykara H. Azərbaycan istiqlal mübarizəsi tarixi. Bakı, Azərnəşr, 1992, s.112
Cəmil Həsənli. Tarixi şəxsiyyətin tarixi: Əlimərdanbəy Topçubaşov. Azərbaycan
Diplomatik Akademiyası, Bakı, 2013, s.181
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müharibəsi, 1-ci dünya müharibəsi, 2-ci rus burjua inqilabı və s.) və
bir sıra digər amillər (milli özünüdərk, inqilabi ideyaların güclənməsi, çar Rusiyasını əsarəti altında olan müxtəlif xalqların azadlıq hərəkatı və s.) mühüm rol oynamışdı. Məhz bu tarixi olayların və milli
azadlıq hərəkatlarının təsiri altında Azərbaycandakı milli ruhlu islamçılar-türkçülər, liberallar və inqilabçılar vahid əqidə ətrafında birləşərək milli və müstəqil taktika yürütməyə başlamışlar. Bu dövrdəki
hadisələrin gedişi isə ideya baxımdan milli liberalların və türkçülərin, taktika baxımından isə milli inqilabçıların (marksistlərin) düzgün
yol tutduğunu təsdiq etmişdi. M.B.Məmmədzadə yazır: ““İttiifaqçılar”ın liberal millətçilik taktikası məğlubiyyətə uğramışdı. Hadisələr
inqilabçı millətçilərə haqq verirdi. Türklər milli haqlarını, milli varlıqlarını savaşda qazana biləcəklərdi. İnqilabi taktikanı seçən millətçilər ideoloji baxımdan ittifaqçıların milli məsələdəki ideologiyasından
fərqli bir ideologiya izləmirdilər. Onlar inanırdılar ki, çarizm yıxılmadıqca, türklər digər əsir millətlərlə birlikdə siyasi haqq və hürriyyətə
malik olmadıqca bu proqramın tətbiqi qeyri-mümkündür”. 1039
Ə.Topçubaşov hələ, ilk vaxtlardan daha çox Rusiya müsəlmanlarının milli-mədəni muxtariyyəti və digər azadlıqları uğrunda
mübarizə apardığı üçün, 1910-cu illərdə də daha çox bu istiqamətdə
fəaliyyətini davam etdirmişdir. Belə ki, 1914-cü ilin iyun ayında keçirilən Rusiya müsəlmanlarının 4-cü qurultayında iştirak edən
Ə.Topçubaşov “Müsəlman ruhani təhsil müəssisəsi – mədrəsələrin
yaradılmasının əsas məsələləri” adlı sənəd hazırlamış və bu sənəd
qurultayın gedişində müzakirəyə təqdim edilmişdir. C.Həsənli yazır:
“Orada məzhəb fərqlərindən asılı olmayaraq diyarda (Zaqafqaziyada
– F.Ə.) vahid mədrəsə sisteminin yaradılması nəzərdə tutulurdu. Sənəddə bu mədrəsəslərin harada açılması və Şimali Qafqazın bura daxil edilib-edilməməsi açıq saxlanılırdı... Bu sənədlə yanaşı Əlimərdan bəy uzun müddət üzərində işlədiyi müsəlman seminariyasının
təxmini proqramını da təkmilləşdirib müzakirəyə təqdim etmişdi...
Əlimərdan bəyin qurultayın müzakirəsinə təqdim etdiyi ikinci mükəmməl sənəd “Rusiya imperiyası müsəlmanlarının dini işlərinin idarə edilməsi haqqında əsasnamə” layihəsi idi. Bu layihə bir hüquqşünas kimi Əlimərdan bəyin çoxillik zəhmətinin nəticəsi idi. Layihədən
1039

Məmmədzadə M.B. Milli Azərbaycan hərəkatı. Bakı, Nicat, 1992, s.36
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məlum olur ki, o, islam dini, onun tarixi, şəriət qaydaları, müsəlman
hüququ haqqında geniş bilgiyə malik olmuşdur”.1040
Doğrudan da, həmin qurultaydakı yekun sözündə Topçubaşov
Çarlığın islamlığa və türklüyə olan qəddar siyasətinin iç üzünü bir
daha açıb göstərmişdir. O, deyirdi ki, onsuz da müsəlman xalqlarının
problemi hər kəsə, o cümlədən də rus hökumətinə bəllidir. Ancaq rus
hökuməti bu problemləri həll etmək əvəzinə daima müsəlmanlara, o
cümlədən müsəlman türklərə etimadsızlıq göstərmiş, biganə münasibət bəsləmişdir. Onun fikrincə, rus hökumətinin onlara bu cür münasibət bəsləmələrinin başlıca səbəbi müsəlman və türk olmalarıdır. 1041
1917-ci il fevralında gerçəkləşən ikinci Rusiya burjua inqilabından sonra yaranan Bakı Müsəlman Milli Şurasının Müvəqqəti İcraiyyə Komitəsinin rəhbərlərindən biri olan Ə.Topçubaçov “Cənubi
Qafqazın müsəlman əhalisinin dini işlərinin qurulması və idarə edilməsinin vacib məsələləri” adlı sənəd hazırlamışdır. Bu sənəddə göstərilirdi ki, müsəlmanların dini, maarif və idarəçilik orqanları təcili
olaraq qaydaya salınmalı, onların seçki əsasında kollegial orqanlara
çevrilməsi həyata keçirilməli, vəqf mülkiyyəti quberniya və şəhərlərin müsəlman əhalisinin ixtiyarımna verilməli, onlar bu mülkiyyəti
idarə etmək üçün on iki nəfər yerli müsəlman nümayəndədən ibarət
komissiyalar təsis etməlidirlər. “Xalqın etimadını qazanmaq üçün
Əlimərdan bəy belə hesab edirdi ki, müəyyən müddətə bütün dini vəzifələr – ruhani idarəsinin sədri və məclisi, o cümlədən şeyxülislam,
müfti, qaı, molla. əfəndi və sair seçki əsasında formalaşdırılmalı, mənəvi keyfiyyətləri və təhsil səviyyəsi nəzərə alınmadan köhnə hökumət tərəfindən təyin edilmiş bütün ruhani şəxslər tutduqları vəzifələrdən kənarlaşdırılmalıdırlar”. 1042
Qafqaz Müsəlmanlarının Bakıda keçirilən 1-ci qurultayında
fəal iştirak edən Topçubaşov buradakı çıxışlarında Çarlığın “parçala
və hökm sür” siyasəti və bunun Rusiyas müsəlmanalrına olan mənfi
təzahürlərindən bəhs etmişdir: “Qafqaz müsəlmanlarının bugünkü
qurultayı ötən yüz il ərzində birinci xalq qurultayıdır ki, burada Qafqaz müsəlmanlarının azad sözü eşidiləcək. Bu qurultay gərək Qafqa1040
Cəmil Həsənli. Tarixi şəxsiyyətin tarixi: Əlimərdanbəy Topçubaşov. Azərbaycan
Diplomatik Akademiyası, Bakı, 2013, s.223
1041
Yenə orada, s.225-226
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zın keçmiş tarixi əzəmətini bərpa etsin. Keşmiş rus hökumətinin Rusiyada məskulaşmış rus olmayan xalqlara qarşı yeritdiyi siyasət ayrıseçkilik və onları bir-birinə qarşı qoymaq siyasəti idi. Yaxın keçmişdə azərbaycanlılar və ermənilər arasındakı qarşıdurmanı ancaq insanlığa zidd olan düşməncəsinə bir siyasətlə izah edə bilərik. Əgər müsəlmanlar və onların ardınca Qafqazın digər bütün xalqları həqiqətən
azadlıq və yeniləşmə yolu ilə getmək istəyirlərsə, onda onlar MəclisiMüəssisana ortaq arzu və ideallarla birlikdə getməlidirlər”. 1043
Topçubaşov həmin ilin mayında Moskvada keçirilən Rusiya
Müsəlmanlarının qurultayında da iştirak etmişdir. O, qurultayda çıxış
edərək Çar Rusiyasının indiyə qədər müsəlman xalqlara qarşı yanlış
və qəddar siyasət yürütdüyünü bildirmişdir: “Bu vaxta qədər belə təsəvvür edilirdi ki, müsəlmanlara molla ilə məscid ver, onlar bundan
artıq bir şey istəməzlər. Lakin indi belə deyildir. “Müsəlman” ifadəsi
din məfhumunu anlatsa da, təcrübə və mənaca millət məfhumuna
malik olmuşdur. müsəlmanlar müsəlman adına tələb etdikləri maddələrdə milli tələblərini istəmiş olurlar. Əlbəttə ki, muxtariyyıt məsələsini Müəssislər Məclisi həll edəcəkdir. Lakin hökumət indidən bilməlidir ki, müsəlmanlar din və millət işlərinə aid məsələlərdə muxtar
olmalıdırlar, özləri öz müqəddəratlarını həll etməlidirlər. Qoy hökumət əlimizdən alınan vəqf yerlərini qaytarsın. O zaman biz milli
məktəb və ehtiyaclarımızı özümüz təmin edə bilərik. Biz, şübhəsiz
ki, Müəssisələr Məclisini gözləyəcəyik. Fəqət oraya öz muxtariyyətimizi tələb etmək üçün hazırlaşıb gedəcəyik”. 1044 Ə.Topşubaşı onu da
bildirdi ki, Bakıda keçirilən Qafqaz müsəlmanlarının 1-ci qurultayında sünni və şiə məzhəbləri arasında bütün problemlər aradan qaldırılmışdır. Onun fikrincə, bu cür düşüncə Rusiya müsəlmanları, bütövlükdə İslam dünyasında da olmaldır.
Bizcə, o, Rusiya müsəlmanları arasında vaxtilə tutduğu mühüm mövqeyinin nəticəsi olaraq 1918-1920-ci illərdə mövcud olmuş
Azərbaycan Cümhuriyyətinin parlament sədri seçilmişdi. O, Azərbaycan Cümhuriyyətini dünya dövlətlərinə tanıtmaq üçün parlament
sədri, eyni zamanda Azərbaycan nümayəndə heyətinin rəhbəri kimi
əvvəlcə Türkiyəyə, ordan da Fransaya getmişdi. “Hələ 1918-ci ilin
1043
1044

Kaspi qəzeti, 1917-ci il, 18 aprel
Açıq söz qəzeti, 1917-ci il, 23 may
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sentyabrında İstanbula gələn Əlimərdan bəy Topçubaşov Azərbaycanın mövcudluğu, əhalisinin sayı, tərkibi, hazırkı durumu, milli müstəqilliyini elan etməsi ilə bağlı memorandumu müxtəlif dövlətlərin
buradakı nümayəndələrinə təqdim etmişdi”. 1045
Həmin memorandum əsasında 1919-cu ildə qələmə aldığı
“Azərbaycan Cümhuriyyətinin yaradılması” əsərində Topşçubaşov
qafqazçılıq ideyasını dəstəklədiyini də ifadə etmişdir. O, yazırdı ki,
Güney Qafqazın üç ulusu (türklər, gürcülər və ermənilər) İsveçrə
Respublikasında olduğu kimi konfederasiya əsasına dayanan ortaq
bir siyasi yaşama ortaya qoya bilər: “Konfederasiya quruluşu düşüncəsi Güney Qafqazda olduqca geniş yayılmışdır. Bu düşüncə 1918-ci
il aprelin 9-da bütün Güney Qafqazın bağımsızlığının bildirilməsi,
ölkədə bir yönətim yaratmış Ağalığın yaradılması ilə sözdən işə keçdi. Bu baxış indi də yaşamaqda olub, istəyənləri arasında ermənilərin, gürcülərin, azərbaycanlıların orta-liberalları, ulusalçı partiyaları
ilə yanaşı Güney Qafqazın bütün ellərinin birləşmək istəyən sosialdemokrat partiyaları da bulunmaqdadır”.1046
Ə.Topçubaşovun başçılıq etdiyi nümayəndə heyəti bir müddət
İstanbulda qaldıqdan sonra Versala yola düşmüşdü. Versal sülh konfransında başlıca olaraq Almaniya ilə sülh nizamlanması nəzərdə tutulsa da, əvvəldən böyük dövlətlərin liderləri “rus məsələsini” müzakirəyə başladılar. Topçubaşov yazırdı: “Elə buna görə də bütün ağırlığına baxmayaraq Antantanın münasibəti bizi haldan çıxarmırdı,
qarşıya qoyduğumuz məqsədə - Azərbaycanın müstəqilliyinə çatmaq
yolunda zəruri saydığımız, özümüzə borc bildiyimiz addımları atmaqdan çəkindirmirdi. Biz misilsiz nemət saydığımız bu böyük sərvətə - müstəqilliyə nail olmaq yolunda heç nədən çəkinməmişik və
çəkinmirik. Mən əvvəllər də Sizə yazmışdım - indi elə bir yola gedirik ki, verəcəyimiz heç bir qurban bizi bu yoldan çəkindirməyəcəkdir”.1047
Topçubaşovun istər Versaldan göndərdiyi məktublardan, istərsə də hələ İstanbulda ayrı-ayrı dövlətlərin nümayəndələri ilə keçirdiyi görüşlərdən aydın olur ki, Azərbaycan Cümhuriyyətinin müstəqil
1045

Topçibaşev E.M. Memorandum. Baku: Azerbaydjan, 1993, 17-18
Topçubaşi Ə.M. Azərbaycan Cümhuriyyətinin yaradılması. Bakı, 2013. s.54-55
1047
Topçubaşov Ə. Paris məktubları, Bakı, Azərnəşr, 1998, s.96
1046
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bir dövlət kimi tanıdılması üçün böyük işlər görmüşdür. Azərbaycan
nümayəndə heyətinin rəhbəri kimi ABŞ prezidenti Vudro Vilsonla
görüş zamanı o, demişdir: “Biz uzaq Qafqazdan, buradan bir neçə
mil uzaq olan Azərbaycandan gələrək xalqımızın azad və müstəqil
həyatı üçün sizə müraciət edib xahiş edirik ki, cənab prezident,
bizim ölkəmiz, bizim xalqımız və elə bizim özümüz haqqında məlumatı bizdən eşidəsiniz. Çünki biz Avropa və Amerika mətbuatında tez-tez Azərbaycan haqqında səhv, saxtalaşdırılmış və həqiqətə uyğun olmayan məlumatların verildiyini eşitməli oluruq.
Düzdür, bizi hələ yaxşı tanımırlar, biz indi birinci dəfədir ki, Avropadayıq, lakin sizi əmin edirik ki, müstəqil yaşamaq üçün bizdə
hər şey vardır. Biz ümid edirik ki, konfrans bizi dinləyəcək və biz
Millətlər Cəmiyyətinə buraxılacağıq. Biz əminik ki, bütün xalqlar
kimi, biz də sizin böyük prinsipləriniz əsasında yardım alacağıq.
Biz bilirik ki, nə Kolçakın, nə Denikinin, nə də köhnə Rusiya imperiyasının hüdudlarında hakimiyyəti tanıyacağıq. Biz Azərbaycan üçün yalnız öz parlamentimizi və öz hökumətimizi tanıyırıq
və tanıyacağıq”. 1048 Bununla yanaşı Topçubaşov Vilsona Qafqaz
xalqlarının konfederasiyasının mümkünlüyünü də çatdırmışdı.
Beləliklə, Topçubaşovun başçılıq etdiyi Azərbaycan nümayəndə heyətinin Versal sülh konfransında apardığı danışıqların nəticəsi olaraq 1920-ci ilin yanvarında Azərbaycan Respublikası
Antantaya daxil olan dövlətlər tərəfindən de-fakto tanınmışdır.
Ancaq çox keçmədən Sovet Rusiyasının Azərbaycan Cümhuriyyətini devrib (27 aprel 1920-ci il), onun yerində sözdə müstəqil
Sovet Azərbaycan Respublikası qurmasından sonra Topçubaşovun
əsas fəaliyyət istiqaməti milli istiqlalın bərpası istiqamətində olmuşdur. Topçubaşovun başçılıq etdiyi Azərbaycan nümayəndə heyətinin Millətlər Cəmiyyətinə, Versal sülh konfransının rəhbərliyinə
ünvanlanan məktublarda bildirilirdi ki, 27 aprel işğalına qarşı
dünya dövlətləri səssiz qalmamalı, Azərbaycan xalqının yanında
yer almalıdırlar. Belə ki, Sovet Rusiyası Azərbaycanda “sovet hakimiyyəti” qurulması adı ilə əslində işğalçılıq etmişdir. 1920-ci
ilin iyulun 15-də Topçubaşov C.Hacıbəyliyə ünvanladığı məktub1048

Cəmil Həsənli. Tarixi şəxsiyyətin tarixi: Əlimərdanbəy Topçubaşov. Azərbaycan
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da yazırdı ki, 27 aprel işğalı ilə bağlı nə etmək lazımdırsa, hər bir
şey edilmişdir. 1049
Bütün bunlara baxmayaraq, ABŞ başda olmaqla, dünya dövlətlərinin 27 aprel işğalına əsasən göz yummasını Topçubaşov qəbuledilməz hal hesab etmişdir. O, bununla bağlı 1920-ci ilin avqustunda ABŞ-ın Parisdəki səfirinə göndərdiyi nota da deyirdi ki, bu gün
rəsmi Vaşinqton daha çox Ermənistanın müdafiəçisi kimi çıxış edir,
halbuki vaxtilə Çar Rusiyasına qarşı əsas mübarizəni Aəzrbaycan və
Dağıstan müsəlmanları aparıblar. Topçubaşov yazırdı: “Azərbaycanın və Dağıstanın rus işğalına qarşı mübarizəsi yarım əsr davam
edib. Halbuiki Qafqaz erməniləri heç vaxt ruslara qarşı mübarizə
aparmayıblar. Ancaq biz kiçik erməni millətinə və çoxmilyonlu rus
xalqına ən xoş arzular diləyirik. Biz, sadəcə qeyd etmək istəiyirik ki,
kiçik Azərbaycan millətinin də böyük xalqların köməyi və müdafiəsinə ehtiyacı var və azərbaycanlılar daha çox diqqətə və ədalətli münasibətə layiqdirlər. Bundan əlavə, Azərbaycan xalqı iki dəfə – 1918ci ildə və 1920-ci ilin aprel ayından etibarən rus bolşevikləri tərəfindən dəhşətli müdaxiləyə məruz qalıb və hal-hazırda heç bir yerdən
kömək almadan onlara qarşı qanlı mübarizə aparmaqdadır... Azərbaycanın nümayəndə heyəti inanmaq istəyir ki, böyük dövlət kimi
Amerika və onun məşhur prezidenti, millətlərin öz müqəddəratını təyinetmə hüququnun əsas carçısı olan V.Vilson kiçik Azərbaycan xalqının artıq həyata keçmiş öz müqəddəratını təyinetmə hüququnu tanıyacaqdır”. 1050
Daha sonra Milli Azərbaycanın Millətlər Cəmiyyətinə üzv
qəbul olunması üçün onun rəhbərliyinə məktub yazan Topçubaşov
ümid edirdi ki, bu üzvlük gerçəkləşərsə, Azərbaycan azad və müstəqil həyatına davam edə bilər: “Bolşeviklərin qazandığı qələbələrə və
törətdikləri amansız qətllərə baxmayaraq, Azərbaycan xalqı yeni rus
işğalına qarşı qalxmış və heç bir yerdən kömək almadan inadla mübarizə aparmışdır. Bu mübarizə nəticəsində bolşeviklər yalnız Bakını
və onun ətrafını idarə edirlər. Moskvanın Sovet hökumətinin Azərbaycan Sovet Respublikasını tanımasına baxmayaraq, Azərbaycan
1049
Ə.Topçubaşovun C.Hacıbəyliyə məktubu. 15.07.1920. // S.Mümtaz adına ADƏİA, f.648,
s.6, i.2.v.2
1050
Ə.B.Topçubaşovun ABŞ-ın Parisdəki səfirnə notası. 16.08.1920.// Arcive d’Ali Mardanbey Toptcibashi, carton n 7. CERCEC, EHESS, Paris, pp.1-4
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xalqı heç vaxt bolşeviklərə tabe olmayacaq, özünə mənəvi və milli
baxımdan yad olan, ona fəlakət gətirən bir rejimdən azad olanadək
silahı yerə qoymayacaqdır. Məhz bu fəlakətə qarşı kiçik Azərbaycan
təkbaşına kəskin mübarizə aparır. Onun Millətlər Cəmiyyətinə daxil
olması verdiyi bütün qurbanlar müqabilində ona mənəvi rahatlıq gətirər və güc verərdi”.1051Ancaq Topçubaşovun bütün bu cəhdlərinə
baxmayaraq Millətlər Cəmiyyəti Milli Azərbaycanı həmin beynəlxalq quruma üzv etməmişdir.
Azərbaycandan sonra Ermənistan (1920-ci ilin noyabrı) və Gürcüstanın (1921-ci ilin fevralı) da sözdə sovetləşdirilməsindən az sonra ( 1921-ci ilin mayı) Azərbaycanın Parisdəki nümayəndə heyəti
başda Topçubaşov olmaqla geniş toplantı keçşirib, hər üç ölkənin
birləşərək Qafqaz Konfederasiyası yarada bilməsi təklifini irəli sürmüşdür. Çox keçmədən 1920-ci ilin iyununda Topçubaşovun sədrliyi
ilə Azərbaycan, Gürcüstan, Ermənistan və Dağlılar respublikalarının
toplantısı keçirilərək, Qafqaz Konfederasiyasının yarana biləcəyi ilə
bağlı on bənddən ibarət Paris bəyannaməsi qəbul olunmuşdur. Ancaq
bunun ardınca iyulun 4-də yenə də Parisdə keçirilən Qafqaz mühacir
hökumətinin nümayəndələri ilə Rusiyanın Avropadakı mühacirlərinin birgə toplantısında ortaq bir nəticəyə gəlmək mümkün olmamışdı. 1052
Ancaq bundan ümidsizliyə qapılmayan Topşçubaşov İtaliyada
keçirilən Genuya iqtisadi konfransında (1922-ci il aprel) da Milli
Azərbaycanın maraqlarını müdafiə etmiş, həmin beynəlxalq tədbirdə
Sovet nümayəndə heyətinin üzvü kimi iştirak edən N.Nərimanova da
tutarlı cavablar vermişdir. Genuya konfransından sonra Parisdə keçirilən Azərbaycan nümayəndə heyətinin toplantlarında Topçubaşov
Türkiyə hökuməti ilə münasibətlər qurmaqdan, Azərbaycan daxilində gizli əlaqələr yaratmağın mühümlüyündən bəhs etmişdir. 1053
Çox təəssüf ki, belə bir çətin, mürəkkəb şəraitində 1923-cü
ilin fevralından sonra rəsmi Paris Topçubaşova diplomatik viza
verməmiş və onun Azərbaycan nümayəndə heyətinin başçısı kimi

1051
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toxunulmazlığı da ləğv edilmişdir. 1054 Xüsusilə də, 1924-cü ildə
Avropa dövlətlərinin, o cümlədən Fransanın Sovetlər İttifaqını tanıması mühacirlərə böyük zərbə olmuşdur.
Bütün bunlara baxmayaraq, Topçubaşov bir tərəfdən
M.Ə.Rəsulzadə, C.Hacıbəyli kimi silahdaşları ilə müntəzəm işlər
aparmış, digər tərəfdən 1925-ci il iyulunda Qafqaz mühacirlərindən ibarət qrup yaradaraq Qafqazda bolşevik hərəkatının əməllərini pisləyən protokol imzalamışdır. Bununla yanaşı Topçubaşov calışırdı ki mühacirlərin vahid birliyi yaradılsın.1055
1926-cı ildə Parisdə Qafqaz İstiqlal Komitəsinin orqanı kimi
“Prometey” jurnalı nəşr edilirdi ki, Topçubaşov orada da fəal iştirak
etmişdir.1056 Üstəlik, 1927-ci ilin yanvarında Azərbaycanla Dağlılar
Respublikası arasında Müvəqqəti Birgə Mərkəz yaradılır və Topçubaşov həmin quruma prezident seçilir. Ancaq ömrünün son illərində
Topçubaşovun şəxsi həyatı cox ağrılı bir vəziyyətdə olmuşdur. 1057
Bütün bunlara baxmayaraq, o, 1934-cü ildə Parisdə Qafqaz Konfederasiyası aktına Azərbaycan Cümhuriyyəti adından M.Ə.Rəsulzadə ilə birlikdə imza atmışdır.
Beləliklə, deyə bilərik ki, Topçubaşov məzhəbçiliyin aradan
qaldırılması baxımından “islam birliyi”, Türk xalqlarının güclü olması anıamında Türk birliyi ideyalarını dəstəkləməklə yanaşı, nisbətən
liberal-demokratik dəyərlərlə bütün Rusiya müsəlmanlarının-türklərinin, o cümlədən müəyyən qədər də, Azərbaycan türklərinin birliyinə
çalışmışdır. Bu isə həmin dövrdə milli məsələyə daha gerçəkçi bir
baxış kimi qiymətləndirilə bilər. Belə ki, Quzey Azərbaycan türkləri
arasında ilk dəfə milli-mədəni müxtariyyət ideyasını irəli sürən Topçubaşov daha sonra Azərbaycan milli ideyasını – milli azərbaycançılığı müdafiə etmişdir. Xüsusilə də, onun bir müddət Rusiya müsəlmanlarının lideri kimi tanınması ictimai-siyasi görüşlərində tutduğu
mərkəzçi və demokratik mövqeyi ilə bağlı olmuşdur.
Mühacirətdə yaşamağa məcbur olduğu dövrdə də Azərbaycan
türkçülüyü – Azərbaycan Milli ideyasına sadiq qalan Topçubaşov
1054
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daima Azərbaycanın milli istiqlalı uğrunda mübarizə aparmış, milli
azərbaycançılqla yanaşı qafqazçılıq ideyasını da dəstək vermişdir.
Onun milli azərbaycançılıq ideyası ilə yanaşı, Qafqazçılıq ideyasına
dəstək verməsi Sovet Rusiyasına qarşı mübarizədə daha effektiv mübarizə üsulu ilə bağlı idi. Bütün hallarda Topçubaşov Azəbaycan xalqının ictimai-siyasi fikrində mühüm rol oynamış, özü adını Azərbaycan türklərinin tarixinə yazdırmağı bacarmışdır.
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ÜZEYİR BƏY HACIBƏYLİ
Həyat və yaradıcılığı. Üzeyir Hacıbəyli (1885-1948) Ağcabədidə dünyaya gəlmiş, valideynləri Ağcabədidən Şuşaya köçdükdən
sonra ilk təhsilini buradakı ikisinifli Rus-Türk məktəbində almışdır.
Daha sonra Qori Müəllimlər Seminariyasında (1899-1904) təhsilini
davam etdirən Hacıbəyli 1904-cü ildə Cəbrayıl qəzasının Hadrut
kəndindəki məktəbdə rus dili, hesab, tarix və musiqidən dərs demişdir. Çarlıqda baş vermiş 1-ci inqilab ərəfəsində Bakıya gələn Hacıbəyli Bibiheybətdə, sonralar isə "Səadət" məktəbində müəllim işləmiş, eyni zamanda “Həyat” qəzetinin tərcüməçisi, “İrşad” qəzetinin
isə əməkdaşı olmuşdur. 1907-ci ildə Bakıda Azərbaycan türkcəsində
“Hesab məsələləri” və “Mətbuatda İstifadə olunan Siyasi, Hüquqi,
İqtisadi və Əsgəri Sözlərin Türki-Rusi və Rusi-Türki Lüğəti”ni nəşr
etdirmişdir.
O, 1911-ci ildə musiqi təhsili almaq üçün Moskvaya getmiş,
Moskva filarmonik cəmiyyəti nəzdində İlyinskinin xüsusi musiqi
kursunda təhsil almışdır. Onun həmin dövrdə Moskvadan göndərdiyi
satirik hekayə və felyetonları “İqbal” qəzetində dərc olunmuşdur.
Maddi ehtiyac üzundən Hacıbəyli Moskvada musiqi təhsilini yarımçıq qoyub Bakıya qayıtmağa məcbur olmuş və burada yazdığı operaları səhnəyə qoymaqla məşğul olmuşdur.
Cümhuriyyət dövründə Üzeyir bəy milli dövlət quruculuğunda
yaxından iştirak etmişdir. Buna görə də Sovet hakimiyyətinin ilk illərində onun adı tez-tez xalq düşmənləri sırasında səslənməyə başlamış
və bəstəkarı güllələmək istəmişlər. Ancaq yaxın qohumu H.Terequlov və N.Nərimanovun sayəsində bu təhlükə sovuşmuşdur.
O, 1921-ci ildə Bakıda Azərbaycanlı tələbələr üçün ilk musiqi
məktəbini – Azərbaycan Dövlət Türk Musiqi Məktəbini (sonralar
texnikum) təşkil etmişdir. 1926-cı ildən Azərbaycan Dövlət Konservatoriyasında fəaliyyət göstərən Hacıbəyli burada nəzəriyyə, harmoniya, Azərbaycan Türk musiqisinin əsasları fənlərindən dərs demiş,
konservatoriya yanında ilk çoxsəsli Azərbaycan Türk xor kollektivi
yaratmışdır. O, 1927-ci ildə Müslüm Maqomayevlə birgə ilk “Azərbaycan Türk el nəğmələri” məcmuəsini nəşr etdirmişdir. Hacıbəyli 1931-ci ildə Azərbaycan Radio Komitəsi yanında ilk notlu xalq
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çalğı alətləri orkestri təşkil etmişdir. Bu dövrdə Hacıbəyli ancaq musiqiyə aid əsərlər yazmış və bunun arasında ən məşhuru “Koroğlu”
(1937) operasıdır. O, 22 noyabr 1948-ci ildə Bakıda vəfat etmişdir.
İctimai-siyasi görüşləri. Onun dünyagörüşündə sosial-demokratizm, müasirlik, türkçülük və islamçılıq ideyaları mühüm yer
tutmuşdur.
XX əsrin ilk on illiyində, yəni milli ideya xəttinin birmənalı
olaraq ortaya çıxmadığı bir dövrdə Hacıbəyli də bəzi ziyalılarımıəz
kimi çarizmə qarşı mübarizə aparan cərəyanlar arasında tələb və məramına görə sosial-demokrat təliminə meyil göstərmişdir. Xüsusilə
də, 1-ci Rusiya inqilabi illərində (1905-1907) Hacıbəylinin yazılarında müəyyən qədər də olsa, “sosial-demokatizm”ə meyil hiss olunur.
Məsələn, o, “Dövlət Dumasının qurulması” adlı silsilə məqalələrində
solçu “sosial-demokrat” firqəsinə digər təşkilatlardan daha çox üstünlük vermişdir. Onun fikrincə, sosial-demokratlar oktyabristlərdən,
kadetlərdən, sosialist-iniqlabçılardan və başqa təşkilatlardan fərli olaraq Dövlət Dumasında ən doğru yol tutmuşdur. Hacıbəyli yazırdı:
“Tələb və məramca ən gözəl, ən yaxşı firqə “İctimaiyyun-amiyyun”
(sosial-demokrat) firqəsidir ki, onun bütün tələbləri insanı valeh edir,
başlıca tələbi isə nəyə desən dəyər! Bu tələb isə kasıb və dövlətlini
bərabərləşdirmək, pul üzündən, var-dövlət fərqləri üzündən bu gün
dünyada mövcüd olan paxıllığı, kin-küdurəti, ədavəti, qərəzkarlığı,
nifrəti, yalanı, saxtakarlığı, riyakarlığı, dava-dalaşları, müharibələri
və başqa bu kimi halları yox etməkdir”.1058
Deməli, ilk dövrlərdə Hacıbəyli də bəzi mütəfəkkirlərimiz kimi inanmışdır ki, sosial-demokrat təlimi bütün xalqlara, xüsusilə də
onların istismara məruz qalan hissələrinə xoşbəxtlik gətirəcəkdir. Hacıbəyliyə görə, ancaq bu təlimdə heç bir dini, irqi, milli ayrı-seçkilik
yoxdur. Ona görə də, Hacıbəyli kadetlər (konstitusion demokratlar),
eserler (sosialist inqilabçılar) və sosial-demokratlar arasından da ən
çox üstünlüyü sonunculara verirdi. Çünki o, yazılarında göstərirdi ki,
kadetler və eserlər monarxistlər və oktyabristlər kimi dövlətlə əməkdaşlığa daha çox meyilldirlər, nəinki sosial-demokratlar. 1059 O, yazırdı: “Sosializm siyasi bir əqidədir ki, ona görə, dünya malını hamı
1058
Hacıbəyli Ü. Dövlət Dumasının qurulması // Azərbaycan publisistikası antologiyası. Bakı,
«Şərq-Qərb», 2007, s.528
1059
Hacıbəyli Ü. Seçilmiş əsərləri. İki cilddə. II cild. Bakı, «Şərq-Qərb», 2005, s.328
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adamlar arasında bərabərcə bölmək üçün indiki məişət və həyati-bəşəriyyəni dəyişdirmək lazımdır. Yəni bu əqidəyə görə, dünyada dövlətliliyi və kasıblılığı aradan götürüb, hamını iqtisadi cəhətcə bərabər
etmək olar. Bunun üçün xüsusi və şəxsi mənafeyi aradan götürüb,
əmək və zəhməti hamı arasında bərabər bölmək lazımdır ki, bunların
məhsulatı da hamıya bərabər çatsın”.1060
Beləliklə, sosial-demokrat təliminin bir çox ideyalarını təqdir
edən Hacıbəyli hesab edirdi ki, solların Dövlət Dumasında tutduğu
mövqe digər firqələrlə müqayisədə daha doğrudur. Bu baxımdan
onun yazılarında Dövlət dumasındakı Müsəlman fraksiyasının Rusiyanın 30 milyonluq müsəlman əhalsinin milli, dini, iqtisadi, elmi,
təhsil ehtiyaclarının ödənilməsi istiqamətində daha çox sosial-demokratlarla əməkdaşlıq etməsinə meyilliyi də hiss olunur. O, yazırdı:
“Dövlət dumasının üzvləri, yəni əhali tərəfindən göndərilmiş vəkillər
orada neçə-neçə firqəyə bölünübdürlər. Bizim vəkillərə də lazımdır
ki, bu firqələrin birinə özlərin daxil etsinlər. Bu işi biz vəkilin öz vicdan və insafına həvalə ediriz. Əlbəttə, hər bir halda, vəkillərimizə lazımdır ki, o firqəyə daxil olsunlar ki, onun məramnaməsi biz əhalinin
bütün ehtiyacatını rəf etmək üçün ittixaz oluna bilən məramnaməyə
müvafiq ola”. 1061
Hacıbəyli Çarlığın apardığı qəddar siyasətinə baxmayaraq,
ikinnci dumada “sol”ların önə çıxmasını təsadüfi deyil, əksinə ciddi
əsaslarla baş verdiyini izah etmişdir: “Hökumətin seçki icraatında
qoyduğu təhdidat dəxi onun nəfinə əhəmiyətə layiq bir müddət yetirə
bilmədi. Duma üzvləri yığıldı və onların əksəriyyəti də həman hökumət qabağını kəsən “sol”lardan oldu. Bu nəyə dəllildir? Buna dəlildir ki, Rusiyada əvvəlcə əksəriyən xəfi və bəzən aşikar surətdə getdikcə kəsbi-izdiyad və istedad edən və bu axır vaxtlarda ahu fəqanlar, odlu-odlu şikayətlər, dadu fəryadlar ilə bərabər revolverlər, tüfənglər, bombalar partıltı və gurultular ilə bütün mələkəti lərzəyə salmış olan millət etirazı səvükəqillərin görmək üçün icra edilən boş və
əsassız bir nümayiş deyildir. – bu, cana doymuş camaatın, kəmalə
çatmış əqillər təviq və təhriki ilə sədayi-həqq tələbanəsidir. O səda
1060
Hacıbəyli Ü. Dövlət Dumasının qurulması // Azərbaycan publisistikası antologiyası. Bakı,
«Şərq-Qərb», 2007, s.529
1061
Hacıbəyli Ü. Seçilmiş əsərləri. İki cilddə. II cild. Bakı, «Şərq-Qərb», 2005, s.224
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ki, heç bir hədə-qorxu ilə xamuş olmaz və hər bir top və pulemyitdandəxi gurultulu və əsərli olmaqla bərabər getdikcə mühib və müdhiş olub
eşidənlərin tüklərini qabardar və bədənlərini lərzəyə salar”. 1062
Sovetlər Birliyi dövründə bu kimi mülahizələrə istinad edən
akademik F.Q.Köçərliyə görə, Ü.Hacıbəyli marksizmin təsiri altında
inqilabi hərəkata qızğın rəğbət bəsləmiş və özünəməxsus ustalıqla inqilabi ideyaları təbliğ etmək dərəcəsinə qədər yüksəlmişdir.1063
Bizcə, o, 1900-cu illərdə Osmanlı və Qacarlarda baş vermiş
məşrutə hərəkatlarına da daha çox sosial-demokratların mövqeyinə
yaxın bir yanaşma sərgiləmişdir. Hacıbəyli hesab edirdi ki, bu iki
türk-müsəlman ölkəsində baş verən inqilablar nəticəsində istibdadlar
məhv edilcək və bütün insanlar azadlıqlar əldə edəcəklər. O, yazırdı:
“31 mart (1909) hadisəsindən sonra Osmanlıda yenidən əsil inqilab
vaqe olub, doğrudan da istibdad məhv edildi. Bu gün (1909-cu ilin
iyulu) isə həmən əsil inqilab İranda baş verməkdədir. Odur ki, bu inqilabın nəticəsinə də kəmali etimad ilə inanmaq olar... Əvət, bir bu
qədər inadlılıq göstərib də, təcdidi-həyat etmək arzusunda olan millətin yoluna sədd çəkməklə on milyonluq bir camaatı müstəbid əli altında əzmək istəyən şah, bu gün özünə bir təriqi-nicat axtarır; pənah
arayır. Bütün istibdad tərəfdarları bildilər ki, böylə bir gün də varmış”. 1064 Xüsusilə də, Qacarlardakı inqilaba böyük ümidlər bəsləyən
Hacıbəyli inanırdı ki, burada əsrlərdən bəri avam xalqın iliyinə işləmiş çürük əqidələr aradan qalxıb, onun yerində yenilikçi, qanunpərəst bir hökumət qurulacaqdır. 1065
Bizcə, Hacıbəylinin sosial-demokrat təliminə meyilliyi uzun
sürməmiş, xüsusilə də 1910-cu illərdən etibarən o, milli-demokrat
cəbhəsində fəaliyyət göstərmişdir.
Hacıbəyli istər sosial-demokratizmə meyil göstərdiyi, istərsə
də birmənalı şəkildə milli-demokratizm cəbhəsində olduğu dövrlərdə
əsas diqqəti Qafqaz türklərinin, o cümlədən Quzey Azərbaycan türklərinin milli oyanışına, milli haqq və azadlıqların əldə olunmasına
yönəltmişdir. Məsələn, o, müasiri olduğu dövrdə əcnəbi müəlliflər
1062
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tərəfindən müsəlman türklərin tamamilə vəhşi və barbar kimi qələmə
verilmələrinə qarşı kəskin şəkildə etiraz etmişdir. 1905-ci ildə “Həyat”da nəşr olunan “Bir xanım əfəndinin bizlərə hüsnü-təvəccöhi”
adlı məqaləsində Hacıbəyli yazırdı ki, Allahın insanları yaradanda
yalnız türklərin mayasına istedad qoymaması, mərifət və mədəniyyətdən uzaq tutması mümkünsüzdür. Belə ki, türklər bu gün mədəniyyət sarıdan inkişaf etmiş bəzi millətlərdən geridə qalsa da, ancaq
məsələni ifrat şəkildə qoymaq doğru deyildir. Hacıbəyli yazırdı:
“Doğrudur, cümlə Qafqaz əhalisi ümumiyyətlə və biz türk tayfası da,
xüsusilə Avropa milli-mədəni səviyyələrinə nisbətən, ümumiyyət etibarilə yarımvəhşiyik. Ancaq burası nəzərdə tutulmalıdır ki, avropalılar bu dari-dünyayə (dünya evinə) ana bətnindən mədəniyyətli halda
düşməmişlər. Bəlkə əsrlərcə ömür edərək mədəniyyət yolunu tapıb,
ondan faydalanmışlar”. 1066
Hacıbəyliyə görə, inkişaf etmiş Avropa millətlərindən fərqli
olaraq, Türk milləti son əsrlərdə kənardan müdaxilə səbəblərinə görə
mədəniyyət yolunu tapa bilməmişdir. İndi işıq qapısı türklərin üzünə
açılmışdır ki, onlar əl-ələ verib mədəniyyət və mərifət sarayına daxil
olmağa hazırdır. Ancaq bəzi fitnəkar şəxslər tapılır ki, türklərin mədəniyyət bulağından su içməsinə imkan vermirlər. Maqda Neyman
xanım kimləri iddia edirdi ki, guya türklər 500 il həmdinliləri iranlıların hökuməti altında yaşasalar da, onlardan heç bir şey öyrənə biləmişlər. Bütün bunları cəfəngiyyat adlandıran Üzeyir bəyə görə, Maqda xanım tarixi oxusa görərdi ki, Qafqaz türklərinin farslardan əxz
etmədikləri bir şey qalmamışdır. 1067
Maqda Neyman xanım bir tərəfdən türkləri vəhşilikdə suçlayıb, onlar da elm və mərifət qabiliyyəti yoxdur dediyi halda, digər tərəfdən isə onların məktəb açmaq istəklərinə qarşı çıxaraq ədəbi dillərinin olmadığını iddia edirdi. Hacıbəyliyə görə, hazırda Türk dili üç
dilin (türk, ərəb və fars) əsasından ibarət olsa da, onun kökü türk dilidir. Onun fikrincə, əslində Maqda Neyman xanımı narahat edən türklərin ədəbi dilinin olub-olmaması məsələsi deyil, din məsələsidir –
yəni, onun təbrincə, “islam birliyi”nin zühura gəlməsidir.1068 Başqa
1066
Hacıbəyli Ü. Bir xanım əfəndinin bizlərə hüsnü-təvəccöhi // Azərbaycan publisistikası
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sözlə, Maqda Neyman xanım kimləri rus imperiyasını müsəlmanların
guya, “islam birliyi” yaradacaqları ilə qorxutmaq istəyirlər. Hacıbəyli yazırdı: ““İttihadi-islam” ləfzi dəxi gözübağlıçılıq hiyləsi ilə ortaya
atılmış mənasız sözdür”. 1069
Bütün bunlardan sonra Ü.Hacıbəyli Maqda Neyman xanımın
iç üzünü ifşa edir. Məlum olur ki, bu xanım türkləri “islam birliyi”ndə suçlamaqla məqsədi onları hökumətin gözündən salmaq və
onların bəylərinin, xanlarının torpaqlarını əlindən alıb rus mühacirlərinə və Osmanlıdan qaçıb gələn ermənilərə verməkdir: “Əcaba, hansı
insaf sahibi belə dəhşətli sözlərdən nifrət etməz? O sözləri yazandan
kənar durmaz? Bədbəxt türklər! Böhtan, yalan və iftira altında qol
çalan türklər! İnsafsız, mürvətsiz və vicdansız juranlistlər qələminin
oynağı (oyuncağı – F.Ə.) olmuşsunuz. Hər əli qələm tutan sizin barənizdə bir iftira yazmasa olmaz! Əcaba buna səbəb nədir? Qafqaz iğtişaşıdırmı? Elə isə genə bədbəxt türklər”.1070
Hacıbəyli yazırdı ki, son əsrlərdə Türk dövlətləri zəiflədikdən
sonra az qala hər kəs türklərin düşməninə çevrilmişdir. Bu baxımdan
əli qələm tutan əcənəbi müəlliflərin çoxu da türklərin əleyhinə iftira
və böhtan atırrlar. Son əsrlərdə türk xalqları da öz milli kimliklərindən və türk dünyagörüşlərindən uzaqlaşıb özlərini əsasən müsəlman
kimi anladıqları üçün bu cür böhtanlara cavab verə bilmirlər.
Ona görə də, Qafqaz türklərinin millət və din mənsubiyyəti
məsələsinə yaradıcılığında geniş yer verən Hacıbəyli yazırdı ki, Qafqaz müsəlmanların etnik mənşəyi və dili türk dili olduqları halda, özlərini müsəlman adlandırmaları doğru deyil, çünki “müsəlman” məfhumu nə milləti, nə də dili ifadə edir. Hacıbəyli yazırdı: “Halbuki
özü türkdür, dini islam dinidir, dili də türk dilidir. Daha burasını düşünən yoxdur ki, müsəlman adında millət yoxdur, müsəlman adında
dil yoxdur, müsəlman – yəni islam dinini qəbul etmiş bir adam deməkdir. Din başqa, dil başqa. Din başqa, milliyyət başqa. Dində dil
yoxdur, dində milliyyət də yoxdur”. 1071
Onun fikrincə, bu baxımdan türklər öz etnik mənsubiyyətlərini, dilini tanımalı və onun tərəqqi etməsinə, islahına çalışmalıdırlar.
O, yazırdı: “Çünki doğrudan da əgər biz öz ana dilimizə indiyə qədər
1069
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baxdığımız nəzərlə baxmaqda davam edərsək, yəni heç bir əhəmiyyət verməsək, ola bilər ki, günlərin bir günü dilimiz itər, batar, yox
olar və bir millətin də ki dili batdı, onda o millət özü də batar, çünki
bir millətin varlığına, isbati vücud etməsinə səbəb onun dilidir”.1072
Hacıbəyli hesab edirdi ki, Türk dilinə biganəlik göstərib övladlarımıza ana dilində deyil, yalnız yad dillərdə təhsil vermək, ya da
dilimizi əcnəbi sözlərlə zibilləmək qətiyyən doğru deyildir. Onun
fikrincə, əcnəbi xalqların bir çox mütəfəkkirlərinin belə Türk dilini
yüksək qiymətləndirdiyi halda, ona ögey münasibət bəsləmək yolverilməzdir: “Biz, ibtidaiyyə məktəblərinin birinci şöbəsində öz ana
dillərinə bilmərrə dara olmayan müəllimlərdən bir il zərfində dərs almaqla ana dilimizi öyrənib, istemailnə müqtədir olmarıq. Halbuki bizim türk lisanımız Avropa üləma və filosoflarının rəyinə nəzərən ən
vəsi və kamil bir dildir ki, onun vasitəsilə insan ən ali fikirlərini və
ən dəqiq hisslərini bəyanə qadirdir. Belə bir zəngin lisanın sahibi
olub da onunla istifadə etməməyin özü böyük bir bədbəxtlikdir”. 1073
Yeri gəlmişkən, Hacıbəyli də təbii olaraq doğma ana dilini
Türk dili adlandırdığı halda, 1074 Sovetlər Birliyi dövründə olduğu kimi (xüsusilə 1936-cı ildən etibarən), müstəqilliyimizin bərpasından
sonra da “Türk dili” anlayışı “Azərbaycan dili” kimi verilmişdir. Belə ki, Ü.Hacıbəylinin iki cildlik “Seçilmiş əsərləri”nin ikinci cildinin
izahlar bölməsində bu kimi qeyri-dəqiqiliyə yol verilmiş, 1075 eyni zamanda, ümumilikdə izahlar bölümü açıq aşkar müstəmləkə təfəkkürü
ilə yazılmışdır. Hər halda bu kitabın izahlar bölümündə Ə.Hüseynzadənin “qatı türkpərəst”, Ə.Ağaoğlunun burjua əqidəli ictimai xadim,
Ə.Topçubaşovun xırda burjua əqidəli ictimai xadim, ya da əks-iniqlabçı adlandırlmaları qətiyyən doğru deyildir. 1076
Ümumilikdə, Hacıbəylinin ana dili məsələsi ilə bağlı mülahizələri doğru olub, daha çox orta yol tutmuşdur. Başqa sözlə, o, Osmanlı türkcəsini müdafiə etmədiyi kimi, Azərbaycan türkcəsini ruslaşadıranlara qarşı isə daah sərt olmuşdur. Ü.Hacıbyəli hesab edirdi ki,
bəzilərinin ana dilini inkişaf etdirmək əvəzinə, osmanlı şivəsini bə1072
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yənməyib onlarla mübahisə açması mənasızdır: “Biz türk dili üzrə
böyük bir padşahlıq təsis etmiş olan osmanlılardan, fars və rus tərcümələri altında bilkülliyyə xarab olub türklük ruhunu itirmiş olan dilimizi təzədən öyrənmək əvəzinə hələ osmanlıları bəyənməyib sırf cahil olduğumuz bu məsələ üstə onlar ilə mübahisəyə də cəsarət edirik”.1077
Deməli, burada Hacıbəyli Türk dilinin (Azərbaycan) Osmanlı türkcəsi ilə yaxınlaşdırılmasından daha çox farslaşdırılmasına və
ruslaşdırılmasına etiraz etmişdir. O, açıq şəkildə işarə edirdi ki, son
əsrlərdə Qafqaz türklərinin dili xeyli dərəcədə ruslaşdırılmış, bir çox
ziyalılar rus dilinin qrammatikasına uyğun olaraq türk dilində yazmağa başlamışlar. 1078 O, 1917-ci ildə “Doğru söz” qəzetində yazdığı
“Dil davası” məqaləsində də ana dilimizin türk dili olduğu halda, onu
yad dillərdən, xüsusilə də rus dilindən aşağı tutmağın və əcnəbi sözlərlə korlamağın əleyhinə çıxmışdır. 1079
Rusiya müsəlmanları arasında özünəməxsus milli kimliyə və
milli dilə sahib Qafqaz türklərinin milli varlığını müdafiə edən Ü.Hacıbəyli onların ictimai-siyasi təşkilatlar yaratmasının zəruriliyindən
də bəhs etmişdi. Onun fikrincə, milli-dini birliyin olmamasının nəticəsidir ki, Çarlıq Dövlət Dumasında Rusiya müsəlmanlarını, o cümlədən Qafqaz müsəlmanlarını siyasi qüvvə kimi tanımır, yerlərdə onların haqq və azadlıqlarını tapdalayırlar. O, buna misal kimi Qafqaz
zemstvolarının (bələdiyyələrinin) yaradılmasının gecikdirilməsini,
burada müsəlman türklərə mümkün qədər az yer verilməsi cəhdini
göstərirdi. 1080 O, yazırdı ki, “zemstvo” məsələsindən gürcülərlə ermənilər maksimim faydalandıqları halda, Qafqaz müsəlmanları isə
bundan məhrum qalmaqdadır: “Bəs bizim ehtiyacatımız nəzərilə kim
baxsın və bu gözəl nemətdən məhrum olmağımıza razı olmasın? Heç
kim yoxdur... Biarlığımıza salıb dinməz-söyləməz oturmuşuq. Genə
bir cürə işlərdə üzümüzü ağardan və haqqımızın pay-bəşik olmasına
namus millisi yol verməyənlərimiz var idisə, o da Əhməd bəy idi.
Onu vətəndən qaçırtdılar... Əhməd bəy keçəndən sonra doktor Qara
1077
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bəy Qarabəyov idi. Onu da vətəndən qaçırtdılar. Bunlardan başqa
Əlimərdan bəy Topçubaşov idi, onu da vətəndən qaçırtdılar. Bunlardan savayı doktor Nəriman Nərimanov idi, onu da qazamata saldırıb
bir bölük külfətini ac qoydurdular”. 1081
Bütün bunları Çarlığın yalnız türk ziyalılarını ölkədən didərgin salmağa məcbur etməklə deyil, eyni zamanda ruslaşdırmaq, xristianlaşdırmaq 1082 siyasəti ilə də əlaqələndirən Hacıbəyliyə görə, bundan əsas nicat yolu yenə də Qafqaz müsəlmanlarının milli təşkilatlarını yaradıb ciddi bir siyasi qüvvəyə çevrilməklə bağlıdır. Üzeyir bəyə görə, Qafqaz müsəlmanlarının yolunda ümumi və təkrarçı sözləri
bir kənara qoyub işə (milli ruhlu siyasi təşkilatlar yaratmağa) başlayarkən də, əvvəlcə fildən deyil, siçan düzəltməkdən yapışmaq lazımdır. 1083 Onun fikrincə, milli təşkilatlar ərsəyə gətirmək üçün də ilk
növbədə, dini radikallıqdan və ruspərəstlikdən uzaq milli başçılar,
milli təfəkkürlü ziyalılar olmalıdır. O, “Başçı lazımdır” adlı məqaləsində yazırdı: “Bizim də sair millətlərdə olan kimi başçı firqəmiz olmasa, əcəba, tərəqqi və təcəddüd edə bilərikmi? Haradan edə bilərik?
Məgər ziyalılarımız, ürəfa və intelligentlərimiz bunu bilmirlər? Anlamırlar? Neyçün heç bir təşəbbüs yox? Neyçün oxumuşlarımız heç bir
asari-həyat göstərmirlər. Camaatımızda müşahifə olunan cüzi tərəqqi
və təcəddüd əlamətindən naşi təsəlli tapıb da, arxayın oturmaq yaramaz! Bu əsrdə tısbağa qədəmi ilə tərəqqi etmək heç tərəqqi etməməyə müsavidir. Burada milləti irəli sürüyə bilən qüvvət lazımdır”. 1084
Hacıbəyli “Rəhbərlərimiz” məqaləsində də milli ruhlu təşkilatın və milli rəhbərlərin olmasının vacibliyindən bəhs etmişdir. Onun
fikrincə, hər bir millətin təkamül, ya da inqilab yolu ilə tərəqqisinin,
yeniləşməsinin əsasında milli liderlər və onların yaratdıqları milli
təşkilatlar dayanmışlar. O, yazırdı: “Firqeyi-mücahideyindən məqsudumuz bir neçə adamın, özlərini millət rəhbəri hesab edib, tərəqqi etmək adı ilə bilib-bilmədikləri işlərə mübaşir olmaq deyildir. bəlkə
hər kəs milləti tərəqqi etdirəcək bir sənət, bir əmələ öz öz qəlbində
1081
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bir şövq və həvəs hiss etdiyi surətdə haman əməlin dalınca düşüb,
onu xalq arasında nəşr və təmim etmək, onunla xalqın ya ğalını və
yaxud hissiyyati-aliyyəsini nəşvü-nüma etdirməklə xalqa maddi və
yaxud mənəvi bir xidmət göstərmək işində davam etməkdədir. İştə
mütərəqqi və mütəməddin millətlərin dərəceyi-tərəqqinin ali payəsinə nail olub da, bizlərə nisbətən xoş gün keçirmələri öz karkün
adamları sayəsindədir”. 1085
O, “Biz hamımız qafqazlı balalarıyıq” məqaləsində isə yazırdı
ki, Qafqaz müsəlmanlarının birləşməsi üçün ilk növbədə, daxili dini
və milli nifaqlara son qoyulmalıdır. Ona görə, yalnız əldən səs çıxmadğı üçün bütün Qafqaz xalqları ümumi düşmənə qarşı birləşib, vahid hədəfə çatmaq uğrunda mübarizə aparmalıdır. O, yazırdı: “Biz
hamımız Qafqaz balalarıyıq. Birimizin düşməni varsa, hamımızın
düşmənidir, dəfinə hamımız çalışmalıyıq. Birimiz bir təhlükə təhdid
edirsə, hamımızı təhdid edir, nicatımız ittifaqdadır. Din, millət ayrılığı bizim ittifaqımıza sədd olmasın gərək. Biz hamımız Qafqaz balalarıyıq. Həmrəylik, həmfikirlilik, həmməsləkilik, həmkarlıq bunlar
hamısı bizim vəzifeyi-müqəddəslərimizdən ədd olunsun gərək. Əks
surətdə heç bir işimiz düz gətirməz, taleyimiz nifaq və ədavət üçün
bizi bir-birimizə uğratmayıbdır. Biz bunu isbat etməliyik”. 1086
Hər halda o, çox yaxşı anlayırdı ki, Qafqaz xalqları arasında
din, millət ayrılığı salan Çarlıq və onun əlaltılarıdır. Xüsusilə də,
Çarlıq bir tərəfdən xristian erməniləri, gürcüləri müsəlmanlara qarşı
qoyur, digər tərəfdən isə müsəlmanalrın öz aralarında da məzhəbçilik
və etnikçlik hisslərini alovlandırıdı. Belə olduğu təqdirdə də, bundan
da ən çox Qafqaz müsəlmanları, o cümlədən Qafqaz türkləri əziyyət
çəkirdilər. Bizcə, Hacıbəyli bunu yaxşı idrak etdiyi üçün ümumi anlamda nə qədər məzlumların haqq və hüquqları uğrunda mübarizə
aparsa da, ancaq xüsusi anlamda Qafqaz türklərinin, bütövlükdə Rusiya müsəlmanarının oyanışına çalışmışdır. Bu baxımdan Qafqaz
müsəlmanlarının milli təşkilatlarının yaranması, milli liderlərinin önə
çıxması məsələlərini daim diqqətdə saxlayan Hacıbəyli bunun üçün
məsləkin, xüsusilə də milli məsləkin olmasının vacibliyini də anlayırdı. O, yazırdı: “Məslək – hər kəsin etiqad etdiyi bir yoldur; ümumi
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xoşbəxtliyini, asayiş və aramını, rəfain-halını, tərəqqi və təkamülünü
təqib edən hər bir məslək onun sahibi üçün müqəddəs ədd olunmalıdır. Belə bir məsləkə xidmət edən şəxs haman məsləkə xəyanət etməməlidir. Bəlkə o məsləkin daha ali və daha müqəddəs bir yola yaxınlaşması üstündə çalışmalıdır, insan öz məsləkini dəyişə bilərmi?
Əvət, insan yaxşı bir məsləkdən daha gözəl bir məsləkə keçə bilər. O
gözəl məsləkdən daha gözəlinı keçə bilər. Yəni özü tərəqqi etdiyi kimio, məsləki də o yolda tərəqqi edə bilər. Amma yaxşı bir məsləkdən
pis bir məsləkə keçmək olmaz. Keçərsə əxlaqsızlığı bildirər”.1087
Onun fikrincə, hər bir şəxsin olduğu kimi, cəmiyyətin də özünəməxsus məsləki olur ki, Qafqaz türklərinin də məsləki millətin tərəqqisi və inkişafıdır. Başqa sözlə, milli təşkilat üçün milli lider, milli lider üçün də məslək vacibdir. Məsləkə sahib olmaq isə yalnız öz
xalqını deyil, ümumilikdə insaniyyətə diqqət yetirməkdir. O, yazırdı:
“İndi bu iyirminci əsrdə vaxtdır ki, daha biz öz insanlığımıza diqqət
yetirək. Özümüzün də sairlər kimi məharətlər göstərə biləcək insan
olduğumuzu nəzərə alıb bir kərə o qara pərdəni üstümüzdən ataq.
Məharət və ustadlığımızın üstünü bürüyən kəsif qabıqları yırtaq və
içimizdə mövcud olan sərvət və samanın zühuruna və zühuru ilə həm
özümüzə və bütün insaniyyətə xidmətlər göstərəcəyinə mane olmayaq”.1088
Hacıbəyli çox doğru yazırdı ki, hər bir cəmiyyət ilk növbədə,
öz daxilində bütövləşməli, inamını artırmalı, həyata bağlılığını gücləndirməli, bir sözlə vahid bir toplum olduğunu dərk etməlidir. Ona
görə, hər hansı ailədə böyüyən uşaq zaman keçdikcə öz ailəsi ilə digər ailələri müqayisə edə bilib, buna uyğun olaraq mövqeyini dəqiqləşdirərək öz ailəsinin qayğısına qaldığı kimi, bir fərdin də xalqa
münasibətdə mövqeyi, məsləki dəqiq olmalıdır. Əgər bir toplumda
millətin fərdlərinin, xüsusilə də qabaqcıl insanlarının ümummilli məsələlərdə mövqeləri dəqiq deyilsə, tərəddüd içində həyatlarını yaşayırlarsa, o zaman həmin toplumun gələcəyi ola bilməz. 1089
O, “Öz halımızdan” (1910-cu il, aprel) adlı məqaləsində də
əsas diqqəti Qafqaz türklərinin bir millət olaraq bütünləşməsi, tərəq1087
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qisi və yeniləşməsi məsələsinə yönəltmişdir. Bütün bunlar üçün də,
millətin fərdlərinin millətin və insanlığın birliyi, diriliyi naminə birbirilərinə arxa durmalarını vacib hesab edən Hacıbəyliyə görə, Avropa xalqları məhz son əsrlərdə (əvvəllər Avropa xalqları da indiki
Şərq xalqlarının yaşadığı vəziyyətdə olublar) buna əməl etmələri sayəsində bugünkü tərəqqiyə nail olublar; xüsusilə də millət və insaniyyət üçün çalışan mütəfəkkirlərə sahib çıxmaqla tərəqqi əldə ediblər. O, yazırdı: “Lakin bizlərdə millətin tərəqqi və təməddününə böyük bir ehtiyacı olan bu zamanda, bu cürə tərəqqi və təməddün mənbəyi olan şəxslərə heç bir qədr və qiymət qoyanlar yoxdur. Onlara
vüsət verən, qabaqlarına tez bir meydan açan adamlar yoxdur, əksinə
istedad sahiblərinin başından vururlar, həvəsdən salırlar, incidirlər,
haqqında bir çox narəva və nagüvara işlər görürlər. Odur ki, hər bir
istedad sahibi də bilmərrə sövq və həvəsdən düşüb, adi adamlar cərgəsinə girib də kəsbi-ruzi dalınca gedərlər...”. 1090
Ona görə, hazırda maarif və tərəqqi üçün təşkil edilmiş cəmiyyətlərdən heç biri də, bu cür mühüm məsələyə diqqət yetirməmişdir.
O, yazırdı: “Həqiqətən – millət bir bağ yeridir, qabil və müstəid
adamlar isə o bağın meyvəli ağacları və ətirli gülləri mənziləsindədir.
Məsələn, ənvai elmlərə və fənlərə dara olanlar meyvəli ağaclar mənziləsindədir. Sənayeyi-nəfisə sahibləri isə ətirli güllər yerindədir. Ləziz meyvələr insanın bədəninə, müəttər güllər də insanın ruhuna ləzzət verən kimi, elm və fünun sahibləri əhalinin ağlını, sənayeyi-nəfisə sahibləri dəcamaatın ruhunu tərbiyə edirlər... Bəli, hər halda yaxşı
bağbanı ola biləcək bir cəmiyyətə böyük ehtiyacımız vardır”. 1091
Hacıbəyli hesab edirdi ki, bir zamanlar cəhalət içində yaşayan
Avropa xalqları sonralar məhz istedadlı, dahi insanların sayəsində
qaranlıqda işığa çıxmış, milli təşkilatlar yaratmış və bir zamanalr qul
iikən indi ağa olmuş, üstəlik əksər Şərq xalqları üzərində də ağalıq
etməkdədir. Ona görə, Şərq xalqları, o cümlədən müsəlman xalqları
da tərəqqi və yeniləşmə yolunu tutmalı, artıq istedadlı insanlarına və
onların yaratdıqları cəmiyyətlərə sahib çıxmalıdırlar. Bu cür istedadlı
insanların Qafqaz müsəlmanlarının oxumuşlar, ya da oxumamışlar

1090
1091

Yenə orada, s.161
Yenə orada, s.162

425

Faiq Ələkbərli

arasında da olduğunu deyən Hacıbəyliyə görə, əgər onlara şərait yaradılarsa, millət və insaniyyət naminə çox iş görərlər. 1092
1910-cu illərdə, xüsusilə də 1-ci Dünya müharibəsinin ilk illərində Hacıbəyli əvvəllər olduğundan daha çox, müasir ruhlu milli-demokratik bir siyasi təşkilatın yaranmasının zəruriliyindən, milli təfəkkürlü insanlara sahib çıxmağın vacibliyindən bəhs etmişdi. O,
1915-ci ilin dekabrında “Yeni İqbal” qəzetində yazdığı “Nəyimizin
vaxtıdır?” məqaləsində d göstərirdi ki, indiyə qədər var olan ümummüsəlman təşkilatlarının gözə görünən və işə yaradılan nəticələri olmasa da, mənəvi əhəmiyyəti olmuşdur. Bu baxımdan yeni istər
ümumrusiya müsəlmanları, istərsə də xüsusi Qafqaz müsəlmanları
təşkilatının yaranması zəruriliyini vurğulayan Üzeyir bəy yazırdı ki,
artıq ümumi və təkrarçı sözlərdən işə keçməyin vaxtıdır: “...Bu milli
ehtiyaclarımızın, və milli məsələlərimizin bundan belə quru danışmaq deyil, bəlkə felən rəf və dəfini və həllini təmin edə biləcək yollar xüsusunda danışıb və ictimalar qurmağımız daha münasib deyilmi? Və bundan sonra məhz bu yolların aranılmasının vaxtı deyilmi?
Qəzetə vasitəsilə danışmaq yenə danışılmağında qalır. İctimai qurmaq yenə qurulmasında qalır. Ancaq “tema” dəyişilir. Yeni qəzetə və
ictima söhbətinin zəmin və mövzusu daha milli ehtiyaclarımız və
məsalimiz olmayıb, bəlkə bu ehtiyac və masalimizin keçirilmək və
hüsulə gətirilmək yolları söhbətinə dəyişir. Bu gün o söhbətin ibtidası zənnimcə 1) biz 30 milyonluq Rusiya müsəlmanlarının bu böyük
məmləkətdəki öz hal və mövqeyimizdən və 2) siyasi firqələr cərgəsində tutmuş olduğumuz məqamdan başlanmalıdır”. 1093
Hacıbəyli yazırdı ki, Rusiya millətləri arasında sayına görə
ikinci olmasına baxmayaraq (30 mln.) türklər arasında milli birlik
yoxdur. Əgər bəzilərində milli ictimai işlərlə bağlı bir həvəs əlaməti
görsənirsə, bu həvəs də tez yatıb yenə biganəlik zülməti içində yox
olur. Müsəlmanlar yalnız şəxsi mənafeyi ilə bağlı olduqda bu cür
milli və ictimai işlərə maraq göstərirlər. Hacıbəyliyə görə, 1905-ci il
1-ci Rusiya inqilabının verdiyi azadlıqlar sayəsində milli qəzetlər,
milli məktəblər, maarif və xeyriyyə cəmiyyətləri təşəkkül tapmışdı
1092
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ki, indiyə qədər bundan daha çox faydalanmaq olardı. Ancaq ötən on
(10) il ərzində bütün bunlardan faydalanmaq əvəzinə müsəlman ziyalılar arasında əlaqə kəsilmək həddinə çatmış, bunun nəticəsində də
“Həyat”, “İrşad”, “Molla Nəsrəddin” və başqa bu kimi milli qəzetjurnallar bağlanmış “Səadət”, “Nur” və başqa milli məktəblərin, eyni
zamanda mədəni-maarif cəmiyyətlərinin (“Nicat” və b.) fəaliyyəti
zəifləmişdi. O, yazırdı: “Əvvəllərdə həvəs ilə işə girişmiş olan başbilən ziyalı və inteliigentlərimiz nədəsə yavaş-yavaş camaat işlərindən
çəkilməyə və boyun qaçırmağa başladılar. Milli qəzetə ilə müsəlman
intelligentləri arasında əvvəlcə bağlanmış olan əlaqə, get-gedə azalıb
axırda lap kəsilmişdir. Bu gün müsəlman ziyalıları ilə müsəlman
mətbuatı arasında heç bir əlaqə yoxdur”.1094
Ü.Hacıbəyliyə görə, bu 10 il ərzində (1905-1915) Dövlət Dumasında Qafqaz müsəlmanlarının siyasi sima kimi tanınmamaları da
təsadüfi deyildir. Çünki Dumada olan kadetlər, nasionalistlər, oktybabristlər, sosial-demokratlar müsəlman fraksiyasının hansı siyasi
firqəyə bənzədyini və ya xüsusi siyasi sifətinin olmasını müəyyən
edə bilməyiblər. O, bundan nicat yolu kimi, Qafqaz müsəlmanlarının
bir millət kimi meydana çıxıb milli varlıqlarını ortaya qoymağın vaxtının çatdığını yazırdı: “Hal-hazırda əsil bunun vaxtıdır ki, biz özözümüzə məhəl qoyaq, millətimizin qədrini bilək, müsəlman millətinin içini və çölünü o cürə düzəldək ki, bizə də bir millət olub millətlər arasına girməyə laiyq olaq. Ehtiyacımızın deyil, tək-tük ağızlardan bəlkə ümummillət ağzından çıxan bir səs olduğuna və bu səsə də
rus camaatı, rus mətbuatı və Dövlət Dumasının tərəqqipərvər vəkilləri ağzından da səs verilib kömək edilməsinə və qonşu millətlər tərəfindən də haqlı görülməsinə yol göstərən şərait ilə dolanmaq xüsusunda danışmağımızın və çalışmağımızın vaxtıdır...”.1095
Beləliklə, Hacıbəyli bu mövqeyi ilə milli-demokrat cərəyana
daha çox yaxınlaşmış, başda “Müsavat” olmaqla milli təşkilatlarla
yaxından əməkdaşlıq etməyə başlamışdır.
Ona görə də Hacıbəyli milli-demokratik cərəyanın bariz örnəyi
olan Azərbaycan xalqının milli istiqlala qovuşması hadisəsini təbii
qarşılamışdı. Azərbaycan Cümhuriyyətinin istiqlalının ilk ildönümü
1094
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ilə bağlı “Bir yaş” məqaləsində Hacıbəyli yazırdı ki, Azərbaycan
Türk dövlətinin istiqlalı “Türk irqində sağlam bir milliyyət hissi
oyatdı, millət nə olduğunu milliyyətini unutmuş türklərə bildirdi: Onlara – sən əvvəl-əvvəl bir türksən dedi və “türkəm” dedirtdi”. 1096
Onun fikrincə, Azərbaycan Cümhuriyyəti türklüyün ümidgahı, islamın pənahı və dünya mədəniyyətinin daşıyıcısıdır. Çünki islam ölkələri arasında, ilk dəfə Azərbaycan türkləri dinimizin, Quranımızın,
peyğəmbərimizin bir olduğunu ortaya qoydu. O, vaxtilə Azərbaycan
türklərinin müstəqil hökumət qura bilməyəcəyi fikrini səsləndirənlərə
cavab olaraq isə yazırdı: “Adamlar var ki, bizim istiqlalımızı istəmirdilər, halbuki bizə düşmən deyil idilər və bu istəməməklikləri düşmənçilik üzündən deyil idi. Fəqət onlar qorxurdular. Qorxurdular ki,
biz hökumət etməyə, məmləkət dolandırmağa, dövlət saxlamağa qabil olmayıb da müxtəlif millətli təbəəmizin can və malını mühafizə
edə bilməyən məmləkətdə asayiş bərpa edə bilməyək, nizam və qaidə
qoya bilməyək, siyasətdə bacarıqsızlıq göstərib xalqın istirahətini pozaq”. 1097
Üzeyir Hacıbəylinin fikrincə, bayrağımızın mənəvi mənası olaraq
al (qırmızı) boya türkçülüyə, yaşıl boya islamlığa, mavi boya isə mədəniyyətə işarədir.1098 Deməli, Ü.Hacıbəyli qırmızı boyanı türkçülüyə aid
edərək mavi rəngi mədəniyyət mənasında qəbul etmişdir.
Hacıbəylidə olan bu milli ruhu inkar edə bilməyən sovet müəllifləri yazırdılar ki, 1920-ci il aprel işğalına qədər Ü.Hacıbəyli marksizmə yiyələnə bilməmiş, “bəzi digər demokratik ziyalılar kimi, müsavatçıların “milli istiqlaliyyət” pərdəsi altında apardıqları hiyləgər
millətçilik siyasətinin həqiqi mənasını düzgün başa düşməmişdi. Müsavatçıların hakimiyyəti illərində o, dərin mənəvi böhran keçirir, millətçilik təsiri altında ciddi ideya-siyasi səhvlərə yol verirdi”.1099 Sovet
müəlliflərinin Ü.Hacıbəylidə “ciddi ideya-siyasi səhvlər” kimi qələmə aldığı məsələlər, əslində onun vətəninə, millətinə, dininə, demokratik dəyərlərə və istiqlalçılığa bağlılığı idi.
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O, Sovet dövründə də mümkün olduğu qədər türkçülüyü, Azərbaycan türkçülüyünü yaşatmağa çalışmışdır. Milli ruhun daşıyıcı kimi
də o, “proletar mədəniyyəti” adı altında milli mədəniyyətin assimilyasiya olunması ilə qətiyyən razılaşmamışdır. Hacıbəylinin kosmopolitçilərə
qarşı mübarizəsini təhlil edən Arzu Hacıyeva doğru qeyd edir ki, o, novator bəstəkar olmasına baxmayaraq, həmişə xalq musiqinin, xalq mahnılarının yaşadılmasına və inkişafına mühüm yer vermişdir. Xüsusilə,
1920-ci illərdə Hacıbəyli bir tərəfdən muğamın, o cümlədən “çahargah”ın, tarın iranlılaşdırılmasına, digər tərəfdən milli musiqimizin avropalaşdırılmasına qarşı çıxmışdır. 1100
Hacıbəyli ictimai-siyasi görüşlərində din problemi də mühüm
yer tutmuş, o, tərəqqiyə, dünyəvi elmlərə qarşı çıxan mühafizəkar ruhaniləri kəskin şəkildə tənqid etmişdir. O, yazırdı ki, məktəb, mədrəsə, elm, mərifət və tərəqiyyə qarşı düşmən olanların sıralarmızda olması müsəlmanları ancaq başqa millətlərdən geridə saxlayır. Hacıbəyliyə görə, bəzi ruhanilərin məktəbin guya, dinə qarşı olması ilə
bağlı dedikləri cəfəngiyyatdan başqa bir şey deyildir: “Görəsən bu
bayquşlar nə dindədirlər ki, o dinə məktəbdən, elm və mərifətdən zərər gözlənilir. O hansı dindir? İslam dinimi? Haşa və kəlla! Bu islam
dini haqqında ən ağır ittihamdır ki, bu cürə böhtanı ancaq islamın
adını xərab və viran etmək istəyən bayquşlardan gözləmək olar!
Bunların “din” və “imanı” cəmaətin qaranlığından istifadə edib tovlamaq və syomaqdır ki, doğrudan da məktəbin bu cürə “din” və
“imana” da zərəri vardır”. 1101
Hacıbəyli məhərrəmliyin, o cümlədən Aşura gününün mahiyyətinin doğru başa düşülməsinə çalışmaqla yanaşı, eyni zamanda həmin günlərdə müsəlmanlarının həyata keçirdikləri bəzi əməllərə də
diqqət yetirmişdir. Məsələn, o, “Heydar təpmək”lə bağlı yazırdı ki,
onu həyata keçirənlər bir növ Kərbala faciəsini canlandırmağa çalışırlar. Bunu kəskin surətdə tənqid edən Hacıbəyliyə görə, bu cür
üsullara əl atmaq İmam Hüseynə (ə) olan sevginin nümunəsi ola bilməz. Hacıybəli yazırdı: “Sizi and verirəm Allaha, bir deyin görüm bu
“heydər-səfdər” “müharibəsi”nin Kərbəla faciəsinə və imam Hüseyn
1100
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təziyəsinə dəxli və təsərrüfi vardır?? Hər kəs bunu mənə qandırsa-səvab eləmiş kimi olar!”. 1102 Hacıbəylinin fikrincə, imam Hüseynin (ə)
şəhadətini doğru şəkildə çatdırmaq lazımdır ki, bununla da, yalnız islam dünyasının deyil, bu mərasimi kənardan izləyənlərin də rəğbətini
qazanmaq mümkün olsun.1103
Onun fikrincə, bu günə qədər müsəlmanları məhərrəmlik mərasimi ilə bağlı səhv yola çəkənlər isə yalançı ruhanilər və mollalar
olmuşdur. Çünki ikiüzlü ruhanilər hesab etmişlər ki, məhərrəmlik
mərasimi müsəlmanlar arasında ağıllı və şüurlu şəkildə həyata keçirlərsə, onda onların həmin mərasimin mahiyyətinə uğyun olmayan
əməlləri həyata keçməycəkdir. Bu baxımdan həmin dövrdə ikiüzlü
ruhaniləri narahat edən guya, kimlərinsə imam Hüseynə (ə) hörmətsizlik etməsi məsələsi deyildir. Sadəcə olaraq, müsəlmanların şüurlanması və savadlanması nəticəsində yalançı ruhanilərin, çürükfikirlilərin nüfuzlarının itirilməsidir. Hacıbəyli yazırdı: “Çürük fikirlilər
qəzetəçilərin məhərrəmlik söhbətindən acıqları tutub diyorlar ki, guya biz təziyə saxlamaq istəmirik; belə şeylər xoşumuza gəlmiyor!...
Bu qəzetəçilər haqqında böyük bir iftiradır, yalandır! Biz hürriyyət,
həqq və həqqaniyyət yolunda can qurban etmiş olan övladı-peyğəmbərin təziyəsini dünya durduqca hər məhərrəm yada salıb ağlamaqla
bərabər arzu edirik: Əvvala: Bu böyük və yanıqlı təziyə – hörmət və
ehtiram ilə, qaidə və nizam ilə əmələ gəlsin. Və saniyən: Bu təziyə
cəmaətimizin əhval və ovzaini, ovsaf və əxlaqını tərbiyəyə salıb, pis
əməllərdən kənar eləsin”. 1104
Hacıbəyli təklif edirdi ki, məhərrəmliyin düzgün anlaşılması
üçün, açıq müzakirələr keçrilməli və burada maraqlı olan hər bir tərəf iştirak etməlidir.1105 Milli operamızın banisinə görə, bütün bunlar
ona görə lazımdır ki, müsəlmanların, o cümlədən uşaqların 20-ci əsrdə küçələrə tökülüşərək zəncir vurmaları, başlarını yarmaları birincisi, İmam Hüseynin (ə) şəninə ucalıq gətirmir, ikincisi isə əcnəbilərin
istehzalarına səbəb olur. O yazırdı: “Bəzi mərsiyəxanların övladipeyğəmbərə yaraşmayan sifətləri, onlara istinad vermələri, bu qəsidələr ilə avam camaat çox ağlasın, mərsiyəxanların avam camaatın
1102
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əxlaqını pozan “fitvaları” ki, hər kəs göz yaşı töksə – hər bir günahından azaddır ki, guya imamı ağlamağımızdan məqsəd – tək bir günahdan azad olmaq üçündür. Deməli, günahı olmayan ağalmasa da
olar!... Halbuki, bu cür fitvalar, əvvəla sidqi – dil ilə ağlamağı aradan
götürüb və saniyən cəmi oğruları, quldurları, qatilləri, mərdiməzarları, ev yıxan və ocağı kor qoyanları arxayın edib pis və murdar əməllərinə daha da şövqləndirir!”. 1106
O, məqalələrində peyğəmbərdən (s) və onun əqidə yolundan
nümunələr gətirməklə yanaşı, onun mövludunu böyük bayram kimi
qələmə vermiş və müsəlmanları bu bayramın mahiyyətini dərk etməyə çağırmışdır. Bu günə qədər Həzrət Məhəmmədin (s.) doğum gününün istənilən səviyyədə keçirilməməsinə təəssüflənən Hacıbəyli
yazırdı ki, bütün hallarda onun haqqında qəlbimizdə bəslədiyimiz
böyük bir məhəbbət, başqa dinlərdə olanların qibtə edə biləcəyi dərəcədə səmimi və həqiqidir. Onun fikrincə, milli ictimai-siyasi əqidəmiz formalaşmasa da, dini etiqadımız mətin və möhkəmdir: “Avropa
elm və fənlərinin aramızda intişarından dini etiqad süstlügü əmələ
gələr, deyə qorxan bəzi ruhani və müridlərinin zənni əksi olaraq, tazə
elm və fənlər sayəsində dini etiqadımız daha da bərkiyib dini-islamın
bir həqq olduğu daha aydın və müsbət bir surətdə həm başımızda və
həm qəlbimizdə yer tutur. Və bu dini gətirmiş olan zatın əzəmət və
ehtiramı daha layiqli bir surətdə tutulmaq lüzumi meydana çıxır.
Böylə olan halda biz öz peyğəmbərimizə olan hörmət, əzəmət və məhəbbəti qəlbimizdə saxlamaqla bərabər, bir də hamlıqla bərabərdə izhar və ibraz etməliyik”. 1107
O vurğulayırdı ki, Peyğəmbərimizə (s) olan sevgimizi xüsusən
mövludda göstərməliyik. Çünki həmin gün yalnız ərəblər üçün deyil,
bütün bəşəriyyət üçün bir nur doğmuş və dünyanı işıqlandırmışdır.
Hacıbəyli yazırdı: “Bu nümayiş isə günlərimizin ən əzizi olan mövlid
günündə icra edilməlidir ki, o gün peyğəmbəri-zişanımız anadan
olubdur. Və bu gün bu yövmi-məsudun günü olduğuna görə, ən böyük bayramımız münasibətilə oxucularımızı təbşir və təbrik ilə bu
əziz gündə şad olmaqla bərabər məxsusi məclislərdə öz ehsan və
ianələri ilə fəqir-füqəraları da şad etmələrini ümid və arzu edirik”.1108
1106

Yenə orada, s.49
Yenə orada, s.99
1108
Yenə orada, s.99-100
1107
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O, başqa məqalələrində də yeri gəldikcə, Məhəmməd peyğəmbərin (s) müsəlman dünyasında oynadığı tarixi rola toxunmuş, onun
həyatını və əxlaqını bir nümunə kimi müsəlmanlara örnək göstərmişdir. Ona görə, peyğəmbər islam dinini yer üzünün bir çox nöqtələrinə
yaymaqla islam əhlini artırdı, islamiyyətin çoxalması yolunda mucadilələrdə bulundu, dini bayramlarda müsəlmanlara yardımlaşmağı,
bir-birinə kömək etməyi buyurdu. 1109
Bir sözlə, Hacıbəyli peyğəmbərin fikirlərinə böyük dəyər vermiş, onun dünyaya gəlməsi ilə bəşəriyyət tarixində yeni bir dövrün
başlandığına inanmışdır. Dahi bəstəkarın fikrincə, peyğəmbərin həyat və əqidə yolunun öyrənilməsi üçün isə onun mövludun keçirilməsi zəruridir. Çünki mövlud bayramı islamın digər bayramları (oruculuq, qurbanlıq və s.) kimi müsəlmanları ittifaqa və ittihada dəvət edir.
Hacıbəyli 2-ci Rusiya fevral burjua inqilabından sonra islam
aləminin birliyinin vacibliyindən də yazırdı. Onun fikrincə, bu günə
qədər Rusiya müsəlmanları İslam dünyasını parçalayan, İslam xalqlarını məhv edən Çar Rusiyasının siyasətinin altında əzilmiş, hətta 1ci Dünya müharibəsində Osmanlıya qarşı savaşmağa məcbur edilmişdir. Halbuki Çar Rusiyası və onun müttəfiqləri olan İngiltərənin,
Fransanın məqsədi bütün dünya üzündə bir dənə də müsəlman hökuməti, müsəlman dövləti qoymamaq idi. Hacıbəyliyə görə, artıq islam
xalqları, o cümlədən rusiya müsəlmanları bunu dərk edib birləşməlidirlər. O, yazırdı: “Bu gündən belə amalımız və əfkarımız bu olmalıdır ki, hər bir yerin, şər bir diyarın müsəlmanları bir-birinə var-qüvvələri ilə kömək edib əcnəbi hakimiyyəti altından azad edilsinlər.
Ondan sonra əl-ələ verib islam aləmi təhtində birləşsinlər və almanlar kimi güclü bir “müşt-zireh” əmələ gətirib həmişə davaya hazır olsunlar. Aləmi-islamın əzəmət və şövkəti ancaq ittihad və ittifaqə
bağlıdır”. 1110
Bizcə, Hacıbəylinin dünyagörüşündə islam dininə, islamlığa
münasibətdə hər zaman müasir, demokratik ruhlu bir yanaşma olmuşdur. Hər halda onun bu məqaləsi də bir daha göstərir ki, Hacıbəyli islamlığın nə həddən artıq ifratlaşdırılmasının, nə də tamamilə
1109

Hacıbəyli Ü. Seçilmiş əsərləri. İki cilddə. II cild. Bakı, «Şərq-Qərb», 2005, s.157
Hacıbəyli Üzeyir. Nəşrlərdə kənara qoyulmuş, ixtisar və «redaktə» edilmiş əsərləri. Bakı,
«Elm», 2010, s.123
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bir kənara qoyulmasının tərəfdarı olmamışdır. Bu baxımdan onun islamlıqla bağlı tutduğu mövqeyi Rəsulzadənin, Hüseynzadənin, Topçubaşovun baxışları ilə üst-üstə düşmüşdür.
Beləliklə, Hacıbəylinin Türk fəlsəfi fikri tarixində mühüm yeri
və rolu olduğu danılmazdır. Doğrudur, o, daha çox sosial fəlsəfəyə
və ictimai-siyasi məsələlərə öz münasibətini bildirmiş və şərhlər vermişdir. Xüsusilə də, Hacıbəylinin türkçülük və islamçılıqla bağlı irəli
sürdüyü mülahizələr diqqəti cəlb edir. O, Azərbaycan türklərinin milli oyanışında türkçülüyün yerini çox doğru görmüş və lazimi izahlar
vermişdir. Bizcə onun, türkçülük və islamlıqla baxışları daha çox
obyektiv xarakter daşımış, yəni nə həddən artıq ifratlaşdırma, nə də
idellaşdırma olımuşdur.
Onun türkçülük və Azərbaycan türkçülüyü məsələsində tutduğu mövqeyi Azərbaycan Sovet Rusiyası tərəfindən işğal ediləndən
sonra da, mahiyyət etibarilə əsasən dəyişməz olaraq qalmışdır. Sadəcə, 27 aprel işğalından sonra türkçülük və islamçılıq ideyalarında bir
qədər ehtiyatlı hərəkət etməyə məcbur olan Hacıbəylinin xüsusilə, bu
dövrdə Azərbaycan Türk musiqinin inkişafında yeri və rolu da danılmazdır. Bizcə, o bu dövrdə yazdığı əsərlərində, o cümlədən M.Maqomayevlə birgə ərsəyə gətirdikləri “Azərbaycan Türk el nəğmələri”
məcmuəsində milli mədəniyyətimizi ifadə etmişdir.
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CEYHUN HACIBƏYLİ
Həyat və yaradıcılığı. Ceyhun Hacıbəyli (1891- 1962) Şuşada
anadan olmuş, gənc yaşlarından jurnalist və müəllim kimi fəaliyyət
göstərmişdir. Sorbonna Universitetində ali təhsil alan Hacıbəyli
Cümhuriyyət dövründə “Azərbaycan” qəzetinin redaktoru və təsisçilərindən biri olmuşdur (1918-ci il, 15 sentyabr – 1919-cu il yanvar).
1919-cu ilin yanvarında Cümhuriyyət hökumətinin Versal Sülh
Konfransında iştirak etmək üçün Fransaya göndərdiyi nümayəndə
heyətinin tərkibində o da, var idi. Həmin ilin sonunda Hacıbəylinin
Parisdə “İlk Müsəlman Respublikası Azərbaycan” adlı əsəri işıq üzü
görmüşdür. Cümhuriyyətin süqutundan sonra Azərbaycana dönə bilməyən Hacıbəyli bir müddət Parisdə (Fransa), yaşamış, burada fransız qəzet-jurnalları ilə əməkdaşlıq etmiş, “Kavkaz” jurnalının fransız
nəşrinin redaktoru olmuşdur.
1943-cü ildə Almaniyada yaranmış Azərbaycan Milli Birlik
Məclisinin idarə heyətinin aparıcı simalarından biri olan Hacıbəyli
həmin təşkilatən Münhendə nəşr olunan “Azərbaycan” jurnalının
(Azərbaycan türkcəsi və rusca) bir müddət (1952-1954) redaktoru olmuşdur. Eyni zamanda, o, “Azadlıq” radiosunun yaradıcılarından,
SSRİ-ni Öyrənmə İnstitutunun fəal üzvlərindən olmuşdur.
Hacıbəyli vəfatından üç gün əvvəl 1962-ci ilin 19 oktyabrında
Azərbaycan Cümhuriyyətinin sonuncu daxili işlər naziri Mustafa Vəkiloğluna məktub ünvanlayaraq Azərbaycanın istiqlalı üçün mühacirlərin tək bayraq altında birləşmələrini və mübarizə aparmalarını arzulamışdır. Hər cür qruplaşmaya qarşı olduğunu bildirən Hacıbəyli
dostuna vəsiyyət edirdi ki, mühacirləri bir yerə toplamaq lazımdır.
Bununla bağlı “Mücahid” jurnalının 1963-ci il nömrəsində H.Xəzərin “Ceyhun bəyin vəsiyyəti” adlı məqalə də dərc olunub. 1111
Onun əsas əsərləri aşağıdakılardır: 1) “İlk Müsəlman Respublikası Azərbaycan”; 2) “Azərbaycan mətbuat tarixi”; 3) “İslam əleyhinə təbliğat və onun Azərbaycandakı metodları”; 4) “XIX əsrin əvvəllərinin Azərbaycan tarixçisi A.A.Bakıxanov”; 5) “Qarabağ dialekti və folkloru (Qafqaz Azərbaycanı)” və b.
1111
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İctimai-siyasi görüşləri. Onun dünyagörüşündə türkçülük/azərbaycançılq və islamçılıq məsələləri mühüm yer tutmuşdur.
Hacıbəylinin dünyagörüşündə başlıca yer tutan türkçülük/azərbaycançılıq ideyası üç mərhələdə - Cümhuriyyətəqədərki, Cümhuriyyət
və mühacirət dövründə öz əksini tapıb.
Onun Cümhuriyyətəqədərki dövrdə "Kaspi", “İrşad”, “Tərəqqi”, "Proqres" və "Baku" qəzetlərində dərc olunan məqalələri diqqəti
cəlb edir. Hacıbəyli “Kaspi” qəzetində dərc olunan “Həsən bəy Məlikovun xatirəsi” və “Yeddi il” adlı məqalələrində Həsən bəy Zərdabinin timsalında Azərbaycan xalqının milli simasını ifadə etməyə çalışmışdır. “Həsən bəy Məlikovun xatirəsi” məqaləsində C.Hacıbəyli yazırdı ki, Zərdabi qaranlıqlar üzərinə əsl ziyalı kimi getmişdir. Hacıbəyli yazırdı: “Onun məramı, məqsədi o qədər möhtəşəm, əzəmətli
idi ki, hər cür şəxsi inciklik başlanan missiyanı yarımçıq qoya bilməzdi. Həsən bəy çörək qədər həyati məsələlərdə belə öz şəxsi mənafeyini ictimai maraqlara qurban verməyə özündə güc, qüdrət tapdı.
Qəzada ona qəti təklif edildi: ya xidməti Yekaterinoqradda – yəni
Qafqazdan kənarda davam etdirməli, ya istefa verməli! Həsən bəy
ikincini seçdi. Çünki mənsub olduğu xalqdan kənarda ona həyat yox
idi”. 1112
C.Hacıbəyli məqaləsində Zərdabinin nə şəxsiyyəti və tərcümeyi-halını, nə də Türk-Müsəlman cəmiyyətinin onun əməyini necə
qiymətləndirməsini deyil, Azərbaycan xalqı üçün müqəddəs bir insan
olmasından bəhs etmişdir. Hacıbəyli yazırdı: “Mərhum Həsən bəyin
şəxsiyyəti və tərcümeyi-halına aid keyfiyyətlərdən danışmayacağam;
bütün həyatını doğma Vətənə və ölkəyə həsr edən adamın hansı vəziyyətdə bizi tərk etdiyindən, dünyasını dəyişdiyindən danışmayacağam; müsəlman cəmiyyətinin bu insanın xatirəsinə və ondan sonra
qalan ailəsinə təəccüb doğuran münasibətindən danışmayacağam.
Həsən bəyin xatirəsini heç olmasa, adi qəbir daşı ilə əbədiləşdirmək
fikrini dəfələrlə təkrarlayan ziyalıların nümayəndələrindən soruşmayacağam ki, bəs fikirlərinizə, ideyalarınıza nə oldu, niyə onlar söndü? Şəxsi məmnunluğun rəhnini ictimai səadətdə görən mərhumun baxışlarında qalmamaq arzusu ilə bütün bu suallardan mən sükutla yan
keçirəm. Həsən bəyin unudulmuş xatirəsində mən əksinə ucalığı,
1112

Hacıbəyli C. Həsən bəy Məlikovun xatirəsi. “Kaspi” qəz., 28 noyabr 1912-ci il, №269
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yüksəkliyi, təmiz Bibliya təzahürü görürəm ki, ondan bütün həyatını
xalqına həsr edən, əvəzində nə sağlığında, nə də vəfatından sonra
mükafat almayan insan haqqında gözəl əfsanə yaratmaq olar. Elə bil
ki, Həsən bəyin həyatı da, ölümü də cəmiyyət üçün qurbanlıq idi. Bu
vəziyyətdə hansısa bir sirr, müəmma var. Biz o xalqıq ki, xan və
müstəbidlərin zorakılığından bizi xilas edən cəngavər igidlərin şərəfinə şeir qoşur, onları minnətdarlıq hissi ilə yad edirik”.1113
C.Hacıbəyli Zərdabiyə həsr etdiyi “Yeddi il” adlı məqaləsində də yazırdı ki, müsəlmanların mədəni-maarifçilik sahəsində pioneri sayılan Həsən bəy Məlikovun vəfatının 7 ili tamam olsa da, hələ də
Zərdabinin ortaya atdığı millət yolu nəinki yetərincə iləri getmiş, üstəlik Zərdabinin özü belə az qala unudulmağa başlamışdır. Hacıbəyli
yazırdı: “Bakılıların pafoslu nitqləri və təntənəli mərasimlə öz xadimlərini dəfn etdikləri həmin gündən vur-tut 7 il keçir. Hələ tam soyumamış meyit üzərində səslənən o çıxışlar mənim indi də qulaqlarımdadır. Aman Allah, həmin nitqlərdən necə od-alov püskürürdü,
çıxışlar ürəklərdə necə bir ümid çırağı yandırır, mərhumun xatirəsi
minnətdarlıq hissi ilə necə yad edilirdi. Həmin gündən cəmi yeddi il
ötmüşdür. Nə olsun? O təmtəraqlı, ibarəli nitqlərdən nə qaldı? Deyəsən, külək elə həmin gün o çıxışları sovurub apardı. Həsən bəy təntənəli şəkildə dəfn olundu, onun haqqında 2-3 gün də orda-burda danışdılar, qəzet və jurnallar onun bioqrafiyasını dərc etdilər, portretini
verdilər – vəssalam”. 1114
Hacıbəyli hesab edirdi ki, xalq öz ziyalısına sahib çıxmalı və
onu lazımınca dəyərləndirməlidir: “Bütün hallarda, iş yerinə zəmanət
verməkdə də, yerə təqdim etməkdə də, vəzifədə yüksəlməkdə də Məlikovlar ailəsindən yan keçilir. Bunu izah etmək çox çətindir. Hər
halda xalq xadiminin ailəsinə nəinki yardım göstərilmir, əksinə, bu
ailənin üzvləri sıxışdırılır, öz əməkləri hesabına yaşamağa maneçilik
törədilir. Bunlar nəyə lazımdır? Nə məqsədlə edilir? Bəzilərinin bildiyi, lakin susduğu, bəzilərinin isə bilmədiyi bu vəziyyət xüsusi öyrənilməli, araşdırılmalıdır. Yoxsa, öz can yandıranımızın, himayədarımızın xatirəsinə bu cür münasibət az-çox mədəni cəmiyyətdə hələ
təsadüf olunmayan xüsusiyyətlərimizi üzə çıxara bilər. Hətta vəhşilər
1113
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belə öz başçılarının məzarlarını bəzəyirlər. Bizdə vəhşilik dövrü keçmişdirsə də, mədəni dövr hələ başlamamışdır…”1115
Azərbaycan Cümhuriyyəti dövründə nəşr olunan “İttihad” və
“Azərbaycan” qəzetində redaktor işlədiyi dövrdə bu və ya digər formada Azərbaycan Milli İdeyasını özündə əks etdirən məqalələr yazmışdır. Bizcə, “Azərbaycan” qəzetində redaktor işlədiyi dönəm Hacıbəylinin Azərbaycan milli ideyasını mənimsəməsi baxımından çox
önəmli olmuşdur. Artıq o, “Azərbaycan” qəzetində yayınlanan məqaləsində “Azərbaycan”, “azərbaycanlı”, “Azərbaycan türk milləti”,
“Azərbaycan milləti” kimi ifadələrə yer verirdi
Onun Cümhuriyyəti dövründə Azərbaycan Milli ideyası istiqamətində gördüyü ən mühüm işlərdən biri də Azərbaycan nümayəndə heyətinin tərkibində Versal sülh konfransında iştirak etdiyi zaman Parisdə "Azərbaycan ilk müsəlman Respublikası" kitabını nəşr
etdirməsidir. O, bu əsərində “Azərbayan” ideyasını geniş şəkildə
açıqlayaraq dünya ictimaiyyətinə, o cümlədən Versal sülh konfransının iştirakçılarına çatdırmağa çalışmışdır. Burada başlıca məsələ
Azərbaycanın müstəqillik yolunda atdığı addımlar, eyni zamanda ilk
müsəlman və türk ölkəsi kimi respublika yolunu seçməsi idi.
C.Hacıbəyli Parisdə yaşadığı ilk illərdən bacardığı qədər
Azərbaycan Milli ideyasını özündə əks etdirən milli ruhlu məqalələr
yazmışdır. Onların arasında Hacıbəylinin 1928-ci ildə "Aziatik" jurnalında A.A.Bakıxanov haqqında dərc etdiyi məqalələr, o cümlədən
1933-cü ildə "Aziatik-revyu" jurnalında yayımlanan, bu gün də əhəmiyyətini itirməyən "Qarabağ azərbaycanlılarının dialekti" adlı elmi
məqaləsi diqqəti cəlb edir. Onun mühacirət dönəmində qələmə aldığı əsərləri arasında “Azərbaycan mətbuat tarixi” və “İslam əleyhinə
təbliğat və onun Azərbaycandakı metodları” adlı iri həcmli tədqiqat
əsərləri də mühüm əhəmiyyət kəsb edir.
Bu onun göstəricisidir ki, C.Hacıbəyli mühacirətdə yaşadığı
bütün dövrdə Azərbaycan milli ideyası amalından dönməmiş, son nəfəsinədək Sovet imperiyasına qarşı ideoloji mübarizə apararaq Azərbaycanın istiqlalı uğrunda mücadilə vermişdir. O, 1950-ci illərdə
F.Düdənginskiylə birlikdə Milli Birlik Məclisinə rəhbərlik etmiş,
Azərbaycanın istiqlalına çalışmışdır. Düdənginski Hacıbəyli haqqın1115
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da yazırdı: “sovetlər... bu gün Milli İstiqlal Hərəkatımızı idarə edən
C.Hacıbəylini isə xalqımıza büsbütün unutdurmağa qərar veriblər”.1116
Milli Birlik Məclisinin əsas mətbu orqanı C.Hacıbəylinin və
F.Düdənginskinin redaktorluğuyla 1950-ci illərdə Almaniyada-Münhendə yayımlıanan “Azərbaycan” jurnalı idi. Bu jurnalın əsas məqsədi SSRİ imperiyasına qarşı təbliğat işləri aparmaq, kommunist ideologiyasının zərərli ideologiya kimi gec-tez məhvə məhkum olmasını
göstərməklə yanaşı, Azərbaycan milli ideyasını yaşatmaq idi. Bunu,
C.Hacıbəylinin “Azərbaycan” juranlında yazdığı məqalələrdən –
“Azərbaycan davam edir”, “Visbadendən – Ştarnberqə”, “Şamaxı
məhkəməsi”, “Koordinasyon Mərkəz”, “İkinci mərhələ”, “Hürr Dünya türk xalqlarını sovetlərin zülmündən qurtarmalı”, “Bir millətin namusu” və başqalarından da görmək olar.
Münhendə nəşr olunan “Azərbaycan” jurnalının ilk sayında
C.Hacıbəyli “Azərbaycan davam edir” (1951-ci il, №1) baş məqaləsində yazırdı ki, bundan 32 il əvvəl idarə etdiyi milli “Azərbaycan”
qəzetini qardaşı Üzeyir Hacıbəyliyə həvalə edərək, yeni bir vəzifə ilə
Avropaya gəlmişdi. Hacıbəyli yazırdı: “Yeni təşkil etdiyimiz Azərbaycan dövlətini, başqa mədəni millətlər və Sülh Konfransına toplanmış dövlətlər rəsmi surətdə tanımaqla misyonumuzun üç ay sonunda
bitəcəyini zənn edirdik. Parisə gələr-gəlməz yenə “Azərbaycan”
adında fransızca olaraq aylıq bir bülleten nəşr edərək, Avropa ictimaiyyətini məmləkət və millətimizə dair türlü məlumat verərək aydınlaşdırdıq. Bu bülleteni 11 nüsxə çıxara bildik. Gərək biz və gərəkcə
vətəndə qalanlarımız üç ay müddətin uzanması sonucunda günləri
çox uzun görürdük. Bilmirdik ki, bir çoxumuz gözəl vətənimizi bir
daha görməyəcəyik”. 1117
C.Hacıbəyliyə görə, ancaq ümidlərinin, gözlədiklərinin əksinə olaraq Rusiyadan gələn qara dalğa torpağımızı silib süpürmüşdü.
Hacıbəyli yazırdı: “Nəcib Azərbaycan Türk milləti yabançı bir düşmən əlinə keçdi. 27 nisan faciəsinin təfərrüatı gələcək Azərbaycan
tarixində qara bir səhifə tutacaq. O faciənin təhlilinə vətəndə başlamaq üzrə indilik açıq yaramızı qurdalamağı özümüzə rəva görmədi1116
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yimizdən sükut edirik. Məqsədimiz milli birliyi qurmaqdır və birlik
mühacirətdə başlamalıdır. Bütün azərbaycanlıları istisnasız olaraq bu
bu birliyə dəvət edirik”. 1118
Şübhəsiz, burada əsas qayə də Azərbaycan milli ideyasınıAzərbaycançılığı bir an olsun unutmamaq və yeni nəsilə ötürmək idi.
Bu anlamda Ceyhun Hacıbəylinin Azərbaycanın Milli İstiqlalını hədəfləyən bütün təşkilatların Milli Birlik ideyası ətrafında birləşmə
məsələsi simvolik idi. Çünki Milli birlik ideyası mücərrəd mahiyyətlidir. Müxtəlif əqidəli insanların məhz özünəməxsus yolla Azərbaycanın müstəqilliyinə çalışmaları başa düşüləndir. Burada əsas məsələ
hansı ideyaya tapınmasından asılı olmayaraq Azərbaycan ideyasına
sadiq qalmaq idi. Ceyhun Hacıbəyli də Azərbaycan ideyasına sadiq
mütəfəkkirimiz olub. Vaxtilə Məhəmməd Əmin Rəsulzadənin Parlamentin ilk iclaslarından birində ifadə etdiyi kimi Azərbaycan Cümhuriyyəti yaranmamışdan öncə Azərbaycan ideyasını sağdakılar İslam dünyasının, soldakılar isə “Böyük Rusiya”nın parçalanması kimi
dəyərləndilkləri halda, çox keçmədən hər hansı ideyaya üz tutmasından asılı olmayaraq hamı “Azərbaycan” ideyası ətrafında biləşib.
Mühacirət dövründə də bütün ziyalılarımız, o cümlədən M.Ə.Rəsulzadə, M.B.Məmmədzadə, H.Baykara, C.Hacıbəyli və başqalarının
əsas hədəfləri Azərbaycan ideyasını yaşatmaq və Azərbaycanı yenidən istiqlala qovuşdiurmaq olub.
Mütəfəkkirimizə görə, “Azərbaycan” ideyası ilk gündən bütün azərbaycanlıları öz ətrafında birləşdirmişdir. Bu anlamda “Azərbaycan” adlı qəzetin nəşri Azərbaycanın bir rəmzinə çevrildi, bu qəzeti bütün azərbaycanlılar özünükü hesab etdilər. Hacıbəyli yazırdı:
“Zatən Azərbaycan başlanğıcda həmin birliyin simvolu idi. “Azərbaycan” bir firqənin, bir sinfin və ya bir təşkilatın orqanı deyildi.
“Azərbaycan” milli bir orqan idi və felən rəsmi hökumət mövqeyini
rəy və mülahazatını izhar edəcəyinə, öz yolunu sərbəsrcəsinə cızıb öz
qənaətini bəyan edirdi. Bu xüsusda, vaxtında nəşriyyat işləri ilə məşğul olan nazirlərimizdən rəhmətlik Nəsib bəyin geniş nəzəriliyini, təbiətinin nazikliyini və ona məxsus xüsusiyyətini hörmətlə analım.
Özü partiya üzvü olduğu halda hökumətin rəsmi orqanını partiyaçı
olmayan bir şəxsə həvalə etməsi həddi-zatında bir simvolik jest idi.
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Onun üçün millət firqənin önündə gedirdi. Halbuki indiki firqəçilər
bəzən firqə təəssübünü o qədər irəli götürdülər ki, milləti adəta unutdular”. 1119
Azərbaycanın milli istiqlalı uğrunda mübarizə aparan heç bir
təkilatın əleyhinə olmayan Hacıbəyliyə görə, həddi-buluğa yetmiş
millət olan Azərbaycan Türk milləti içərisində müxtəlif cərəyanlar
ola bilir. O, yazırdı: “Biz bu cərəyanların gəlişməsini və vətənimizə
faydalı olmasını yurdumuzun quruluşundan sonra ancaq düşünə bilirik. Mühacirətdə bizi düşündürməsi lazım gələn və bizi düşündürən
ancaq və ancaq gözəl yurdumuzun qurtuluşu olmalıdır. Bu qurtuluşu
qolaylaşdırmaq və bu məqsədlə uğraşmaq hər bir Azəri-Türk cocuğu
və ya fərdi üçün müqəddəs bir vəzifədir. Bu yolda hər bir vəsilədən
istifadə etməliyik, çünki millətimiz böyük bir təhlükə içində yaşayır”.1120
Hacıbəyli hesab edirdi ki, Azərbaycanın istiqlalı uğrunda
mücadilə verən Milli Birlik Məclisi isə heç bir partiya üçün çalışmır:
“Onun yalnız bir hədəfi və və bir məfkurəsi var: Yurdumuzun qurtuluşu! Azəri Türklərini bu gün bir-birindən ayıran proqram məsələsi
deyil, onları ayıran psixoloji bir amildir ki, təəssüf ki, əlaqəli zəvat o
nöqtəni anlamırlar və anlamamazlıqla da Azəri-Türklərini müxtəlif
zümrələrə bölürlər. 27 nisan fəlakətinin amillərini unutmayaq. Gözəl
vətənimizi firqəçiliyin hızlanması yıxdı, uçuruma sürüklədi. Firqə təəssübü bir millətin birliyini daima pozar. Təbii bir firqə daxilində namuslu, istedadlı ünsürlərin də mövcud olduğu inkar edilə bilməz. Biz
bütün vətəndaşlarımıza hörmət və sevgi bağlarıyla bağlıyız. Onun
üçün bu gün gərək firqəçi və gərəksə müstəqil və firqəsiz AzəriTürklərinin hamısını üç rəngli bayrağımız altında toplanıb hamımız
bərabər bir yerdə vətənimizin qurtarılması uğrunda çalışmağa dəvət
edirik. Azərbaycan davam edir”. 1121
1952-ci ildə “Visbadendən – Ştarnberqə” məqaləsində də yazırdı ki, SSRİ-yə qarşı mübarizədə önəmli bir neçə məsələ var. Onlardan biri “Rusiya millətləri” anlayışından imtina etməkdir. Çünki
artıq Rusiya millətləri deyil, müstəqil dövlətlər var. Onlardan biri də
1119
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milli və müstəqil Azərbaycandır. Hacıbəyli yazırdı: “Bu təklifi biz
qəti surətdə etdik: vaxtilə biz öz istiqlalımızı elan etmişik, bizləri artıq “Rusiya” cildinə daxil etmək doğru olmaz”.1122
Hacıbəyliyə görə, ikinci önəmli məsələ SSRİ-yə qarşı mübarizədə vahid mərkəzin olmasıdır; vahid mərkəz məsələsində rus və
qeyri-rus millətlərin, o cümlədən Azərbaycan. Gürcüstan və Türkistan millətlərinin bir araya gəlməsi də mümkündür. Ona görə, özünü
SSRİ-yə müxalif sayan rusların bir çox hallarda qeyri-səmimlk göstərmələri onların problemidir. Ancaq buna baxmayaraq ABŞ-ın ruslarla işləmələrinə də Hacıbəyli normal baxırdı. O yazırdı: “Ruslarsız
antibolşevik cəbhə düzəlməsini amerikalılar qeyri-mümkün sayırlar.
Haqlımıdırlar və ya səhv edirlkər, bu bşaqa məsələ. Hər halda yüz
milyonluq bir kütləni ihmal etmək istəmirlər. Amerika ictimaiyyətinin dəstəklədiyi fikri dəyişdirmək üçün uzun illər lazımdır”.1123 O,
“Rusiya demokratları hansı məqamlarda bolşeviklərlə qovuşurlar?”
məqaləsində də rus müxalifətiylə bolşeviklər arasinda çox fərq olmadığını yazırdı.
1953-cü ildə “Azərbaycan” dərgisində yayımlanan “Bir millətin namusu” adlı məqaləsində isə C. Hacıbəyli yazırdı ki, 28 may
həm milli istiqlalımızın anımı, həm də əzilən bir millətin haqq səsidir: “May ayı yalnız milli istiqlalımızın anım günü kimi deyil, eyni
zamanda Azərbaycan-Türk millətinin düşmən tərəfindən tapdalanan
və əzilən haqqının qorunması və yüksəldilməsi ayı kimi də anılır.
Məşum 27 aprel hadisəsinin nəcib millətimizi nə qədər rəzalətə düçar
etdiyi hər kəsə bəllidir. Bəzi fitnəkarların etdiyi əməllərə rəğmən, əvvəlcə də söylədiyim kimi, bu tarixi faciəyə səbəb olan məqamları burada xatırlamaq istəmirəm. Çünki bizimlə ünsiyyətdə olan əcnəbilərə
- istər dost, istərsə də düşmən olsun – öz zəif nöqtələrimizi açıb göstərməkdən çəkinirəm. Lakin bu faciənin nəticələrini hamılıqla bildiyimizdən, hər bir Azərbaycan türkü, hadisənin anılması qarşısında
heyrət və nifrətini saxlamaqdan çəkinməz”. 1124
C.Hacıbəyli o fikirlə razılşamırdı ki, Sovet Rusiyası Azərbaycanı müqavimətsiz işğal etmişdir. Yəni Azərbaycan türklərinin
vətənlərini Sovet Rusiyasına asanlıqla, müqavimət göstərmədən, eti1122
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razlar etmədən buraxması fikri doğru deyildir. O, buna nümunə kimi
Gəncə üsyanını göstərirdi: “Gəncə üsyanı millətimizin tapdanmasına
qarşı olan bir qəhrəmanlıq dastanıdır. Eyni zamanda şəxsi mənfəətləri naminə şöhrət qazanmaq istəyən siyasilərlə Azərbaycan türkünün
fərqini göstərən bir olaydır. Hər halda Gəncədə may aylarında axan
türk qanı, - belə deyək - 27 aprel “hadisəsi” zamanı millətimizə atılan
ləkəni silib götürdü. Doğrusu, verdiyimiz qurbanlar çox ağır oldu.
Başqa şərtlər altında, başqa zamanda, ayrı-ayrı cəbhələrdə eyni vaxtda müqavimət göstərmiş olsaydıq, nəticə bu qədər ağır olmazdı. Lakin, nə etmək olar, “təqdiri qəza” belə imiş. Hər halda belə ağır qurbana amadə olan qəhrəmanlarımız tərəddüd etmədilər”.1125
Deməli, 28 Mayda istiqlala qovuşan Azərbaycan türkləri 2 il
sonra Azərbaycanın istiqlalını qorumaq üçün də Sovet Rusiyası ilə
savaşmışlar. Bu anlamda Azərbaycan türkləri üçün 28 may yalnız
Milli İstiqlalımızın yaranması günü kimi yox, eyni zamanda Vətən
uğrunda şəhid verdiyi gündür. Hacıbəyli yazırdı: “Cavad xanların istehkamı olan qoca və gözəl Gəncəmizdə Azərbaycan Türklərinə
məxsus gələnəkləri qəhrəmancasına müdafiə edən Cahangir bəylər,
Cavad bəylər, Məhəmməd Mirzələr, Hüsrəv Mirzələr, Mirzadələr,
Sarı Ələkbərlər, Qaçaq Qənbərlər, Qara Mehdilər və onlar kimiləri
millətimizin şərəfli əsgərləridir. Lakin bunların heç bir partiya ilə
əlaqələri yoxdur. Bu qəhrəmanlar şeflik iddiasında deyillər. Bununla
bərabər, onlar öz milli vəzifələrini fədakarlıqla yerinə yetirməkdən
də çəkinmədilər. Milli namusumuz yolunda Şəhid olan bu qəhrəman
yurddaşlarımıza Ulu Tanrıdan min rəhmət diləyir, sağ qalanlara isə
can sağlığı arzu edirik. Ey qəhrəman və əziz Şəhid övladlarımız,
Azərbaycan milləti dünyada tək bir azərbaycanlı türkü qalana qədər
sizləri unutmayacaq. Yatdığınız ana torpaqlarda rahat-rahat uyuyun!”.1126
Onun fransızca qələmə aldığı əsərləri içərisində sosializmin
saxta və insanlığa zidd mahiyyətini göstərən bir neçə hekayəsi də
diqqəti cəlb edir. “Müəzzinin lənəti” adlı kəskin süjetli hekayənin
mövzusu Azərbaycanda Sovet hakimiyyəti quruculuğunun ilk illərində müəzzin ata ilə ateist oğulun timsalında dindarlarla Allahsızların
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barışmaz, amansız qarşıdurmasına, mübarizəsindən götürülmüşdür.
Burada cərəyan edən hadisələr yalnız ata ilə oğulun yox, bütün cəmiyyətin faciəsi kimi ümumiləşdirilmişdir. Əsərin finalında minarənin uçması, ata ilə oğulun uçqunun altında qalaraq faciəli şəkildə can
verməsi əslində bütün rejimin gələcək aqibətinə bir işarədir. 1127
Onun “Azərbaycan” jurnalında dərc etdirdiyi “Şamaxı məhkəməsi, yaxud bir xainin mükafatı” adlı əsərində ötən əsrin otuzuncu
illərində, həmçinin İkinci Dünya Müharibəsindən sonra Stalin repressiya rejimindən heç kimin sığorta olunmamasından, “casusların və
xalq düşmənlərinin”ən ucqar əyalət məktəbləri, kolxoz və sovxozlarda göstərdiyi “təxribat işlərindən”, “vətənpərvər və sayıq”sovet vətəndaşlarının onları “ifşa etməsindən”bəhs olunur, rejimin və kommunist ideologiyasının, sovet məhkəmə sisteminin çürüklüyü və antihumanist mahiyyəti bütün çılpaqlığı ilə açılır. 1128
Hacıbəylinin yazdığı digər bədii əsərlərdə də əsasən sovet
cəmiyyətindəki həyat tərzi, rejimin eybəcərlikləri tənqid hədəfidir.
İstedadlı qələm sahibinin diqqətçəkən publisistika nümunələrindən
biri irihəcmli memuarı “Bir il xəyallarda və bütöv bir ömür” adlanır.
Beləliklə, bizcə, onun əsərləri bugünkü yeni nəsil tərəfindən
bütövlükdə mənimsənilərsə, o zaman Azərbaycan xalqı türkçülüyün/azərbaycançılığın hansı mərhələlərdən keçməsini bilməklə yanaşı, eyni zamanda onun əməyini də sözün həqiqi mənasında dərk etmiş olacaqlar. Hər halda Ceyhun Hacıbəylinin istər Quzey Azərbaycanda, istərsə də mühacirətdə yaşadığı dövrdə Azərbaycan türkçülüyü, islamçılıq və milli fəlsəfi fikir tarixi baxımından verdiyi əmək
danılmazdır. Xüsusilə də, onun Azərbaycan xalqının ictimai fikir tarixi baxımından apardığı araşdırmalar diqqəti çəkir.
Digər tərəfdən Hacıbəyli Sovet Rusiyasının kommunizm, ya
da marksizm-leninizm təliminin əsil mahiyyətinin ortaya çıxmasında
da müstəsna zehni və fiziki əmək sərf etmişdir. O, kommunizmin rus
bolşeviklərinin əlində əslində bir müstəmləkəşilik siyasəti olmasını
və qeyri-rus xalqlara, xüsusilə də türk-müsəlman xalqlara qarşı yönəldilməsini ifadə etməyə çalışmışdır.
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HÜSEYN BAYKARA (QARA HÜSEYNOV)
Həyat və yaradıcılığı. Şuşada anadan olan Hüseyn Baykara
(1904-1984), ya da Qara Hüseynov gənc yaşlarından Azərbaycanın
istiqlalı uğrunda mübarizəyə qoşulmuşdur. Özəlliklə, Sovet Rusiyasının Azərbaycan Cümhuriyyətini işğalı ilə barışmayan Baykaranın
Bakı Dövlət Universitetinin Tarix fakültəsinə daxil olması təsadüfi
deyildi. O, hələ gənc yaşlarından Azərbaycan türklərinin tarixini,
mədəniyyətini və dövlətçilik ənənələrini öyrənməyi əsas məqsədlərdən biri kimi müəyyənləşdirmişdir. BDU-nun tələbəsi olduğu illərdə
fəallığı ilə seçilən Baykara Azərbaycanın Milli istiqlalının əlindən
alınmasını müstəmləkəçilik siyasəti kimi dəyərləndirmişdir. Onun bu
çıxışları rus və yerli bolşeviklər tərəfindən birmənalı qarşılanmamış
bir neçə dəfə həbslə nəticələnmişdir. Daima DTK-nın nəzarətində
olan Baykara təqiblərdən qutulmaq üşün 1927-ci ildə İrana, az sonra
isə Türkiyəyə üz tutmuşdur. Bununla da, Baykara 1927-ci ildən etibarən Türkiyədə mühacirət həyatı yaşamağa məcbur olmuşdur. 1129
Türkiyədə İstanbul universitetinin Hüquq fakültəsinə daxil olan
H.Baykara bu ali təhsil ocağını bitirdikdən sonra Elazığ və İstanbulda uzun müddət prokuror vəzifəsində çalışmışdır.
Mühacirət dövründə Azərbaycan Milli İdeyasını siyasi-ideoloji
və fəlsəfi yöndən araşdıran Hüseyn Baykara Azərbaycan Milli İstiqlal tarixinə, Milli İdeya məfkurəsinin yaranmasına və formalaşmasına həsr etdiyi əsərləri ilə diqqəti daha çox cəlb etmişdir. O, bu dövrdə Türkiyədə nəşr olunan qəzət və jurnallarda fəal şəkildə iştirak etmişdir. Onun “Azəri-Türk”, “Odlu Yurd” və b. qəzet-jurnallarda
Azəbaycan Türk xalqının mədəniyyəti, ədəbiyyati və onun ziyalıları
ilə bağlı elmi-publisistik məqalələri dərc edilmişdir. Türkiyədə ailə
həyatı quran Baykara 1984-cü ildə İstanbulda vəfat etmişdir.
Onun əsas əsərləri aşağıdakılardır: “Azərbaycanda yeniləşmə
hərəkatları. XIX yüzil” (1966), “İran inqilabı və azadlıq hərəkatı”,
“Azərbaycan istiqlal mübarizəsi tarixi” (1975) və b.
İctimai-siyasi görüşləri. H.Baykaranın yaradıcılığında 19-cu
əsrdən başlayaraq Azərbaycan xalqının yeni bir dövrə qədəm qoyma1129

Baykara H. Azərbaycan istiqlal mübarizəsi tarixi. Bakı, Azərnəşr, 1992, s.4

444

Azərbaycan Türk fəlsəfi və ictimai fikir tarixi (XIX-XX əsrlər). II hissə

sı, çar Rusiyası tərəfindən qəsb edilmiş milli azadlığın yenidən qazanılması məsələləri xüsusi yer tutmuşdur. O, “Azərbaycanda yeniləşmə hərəkatları. XIX yüzil” və “Azərbaycan istiqlal mübarizəsi tarixi”
kitablarında bu məsələlərə geniş yer vermişdir. Özəlliklə, “Azərbaycanda yeniləşmə hərəkatları. XIX yüzil” əsərində Baykara göstərməyə çalışmışdır ki, Azərbaycan xalqı hansı şərait və mühitdə yeniləşmənin zəruriliyini dərk etmişdir. O, yazırdı: “Millətlərin həyatında
hər dövr, hər çağ bir neçə yüz ili əhatə edir. Bu çağların dönüm illəri
də olduqca uzun müddətdə inkişaf edir və yetkinləşir. Azərbaycan
tarixində yeniləşmə hərəkatının əvvəlcə ziyalıların fikir dünyasında
doğması və fikirlərin həqiqi xalq həyatına keçirilməsi, yəni Qərb anlamında renessans, reformasiya çağları ondan sonra bu çağların üstündə qurulan hüriyyət, azadlıq mübarizəsi dövrü əsrdən çox bir
müddəti əhatə etmişdir. Millətlərin oyanış, renessans çağında o millətin içindən yetişən ziyalı rəhbər şəxslərə görə, əvvəlcə mənsub olduğu millətin kimliyi və keçmiş zamanlardakı vəziyyəti araşdırılır,
incələnir sonra geri qalmış və bu geriliyin səbəbi ilə yabançı imperalist millətin əsarəti altına düşmüş olan xalqa onun kimliyi tanıdılır.
Beləliklə, müstəmləkədə olan xalq öz mənliyini öyrənir, keçmiş zamanlarda atalarının əsarət altında yaşamadıqlarını və sözün əsil mənasında müstəqil, azad yaşadıqlarını, müstəqil dövlət qurduqlarını
anlayır. Nəticədə millətin şüuru oyanır, azadlıq mübarizəsinə başlayır”. 1130
Onun fikrincə, şimali Azərbaycan xalqında da milli oyanış, yeniləşmə hərəkatı A.A.Bakıxanov və Mirzə Kazım bəylə başlamış,1131
M.F.Axundzadə və H.B.Zərdabinin timsalında yüksələn xətlə davam
etmişdir. Çünki ilk dəfə A.A.Bakıxanov və Mirzə Kazım bəy müsəlman xalqlarının tənəzzül etməsini daha aydın şəkildə görmüş,1132 hər
ikisi tarixi əsərlər yazmışlar. Baykaraya görə, Mirzə Kazım bəy ilk
olaraq “Dərbəndnamə”, Bakıxanov daha sonra “Gülüstani-İrəm” tarixi əsəri ilə Azərbaycan və Qafqazda milli vətənpərvərliyi yenidən
gündəmə gətirmişlər.1133
1130
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Mirzə Kazım bəy “Dərbəndnamə” əsərinin müəllifi deyil, sadəcə onu tərcümə edərək nəşr etdirmişdir. Digər tərəfdən Baykaranın
Mirzə Kazım bəyi türk-tatar qrammatikasını yazmasını yüksək qiymətləndirərək ilk Azərbaycan Türk vətənsevəri kimi qiymətləndirməsi də diqqəti çəkir: “Mirzə Kazım bəyin bu incələmələri türk-tatar
qrammatikasını yazması və o dövrdə rus çar hökumətinə verdiyi raportda rus idarəsi altında olan bütün türklərin başa düşə biləcəkləri
türk dili yaradılması fikrini təklif etməsi ilə onu ilk Azərbaycan Türk
vətənsevəri saysaq, elə bilirəm ki, yanılmarıq”.1134 Bizcə, Mirzə Kazım bəyin məqsədi “rus idarəsi altında olan bütün türklərin başa düşə
biləcəkləri türk dili yaradılması” deyildi. Mirzə Kazım bəy yalnız
Qafqazdakı, özəlliklə Azərbaycan türklərinin dilini formalaşdırmağa
çalışmış, “Azərbaycan ləhcəsi”ndən bəhs etmişdir. Bu işə isə Mirzə
Kazım bəyi çar Rusiyasının ideoloqları cəlb etmişdilər: “Məsələn,
Axundzadə “əlifba və din islahatları” uğrunda çalışdığı bir zamanda,
M.Kazım bəy türk dilinin ayrı-ayrı ləhcələri və ənənəvi İslam dininə
aidiyyəti olmayan ayrı-ayrı təriqətlərlə bağlı əsərlər yazmışdır. Çar Rusiyası maraqlı idi ki, burada yaşayan türk-tatarların vahid millət (türk-tatar: azərbaycanlı, başqurt, özbək, qazax və b.), vahid dil (türk dili: Azərbaycan, tatar, qazax və s.), vahid din inancları (İslam dini: sünni, şiə, bəhai, vahabi, şeyxilik və b.) aradan qaldırılsın və parçalansın. Bu mənada,
çar Rusiyasında sünni və şiə ayrımçılığı açıq şəkildə təbliğ olunurdu.
Çar ideoloqları bu işə Axundzadə, Mirzə Kazım bəy kimi yerli aydınları
da cəlb etməyə çalışırdı”. 1135
Baykaraya görə özəlliklə, çar Rusiyasının A.A.Bakıxanovun
tarixi əsərini çap etməməsi məhz onun milli ruhu ilə bağlı olmuşdur:
“Çarlıq həp kültürəl, mədəni təşəbbüsdə olduğu kimi bu əsərin nəşr
olunmasında da Qafqaz xalqlarının bəzən hüznlü və bəzən də öyündürücü şanlı keçmişlərini öyrənmələrini istəməmişdir”.1136 Bizcə də,
Bakıxanov çağdaşları arasında ilk dəfə Qərb-Xristian mədəniyyəti ilə
Türk-İslam-Şərq mədəniyyətini müqayisə edərək inanılmaz dərəcədə
doğru nəticəyə gəlmişdi. Bakıxanov əsarət altında yaşayan türklərin
parlaq bir zəkası kimi, Rus-Qərb-Xristian mədəniyyətinin yüksəlişini
1134
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də, bunun fonunda Türk-İslam-Şərq mədəniyyətinin tənəzzülünü də
çox doğru görə bilmişdi. Bir mədəniyyətin yüksəlişi yalnız onun
təmsilçilərinin ideyalarının məhsulu deyil, eyni zamanda tənəzzül
edən mədəniyyətin durğunluq işçində olması ilə bağlıdır. Başqa sözlə, birinin tərəqqisi o zaman məlum olur ki, o birisi tənəzzül edir.
Özəlliklə, tənəzzül edənin tərəqqi edəni nə dərəcədə önəmsəməsindən çox şey asıldır. Burada iki yol, iki seçənək var: 1) tənəzzül edənin özünün çıxış yolu araması, yaxud da ən azından başqasından örnək almaqla yanaşı, sonucda öz yolunu milli yolunu seçməsidir. 2)
tənəzzül edən özü çıxış yolu aramaq əvəzinə yalnız tərəqqi edəni təqib və təqlid etməsidir. Baykara yazırdı: “İlk dəfə Şirvan və Dağıstanın ümumi tarixini yazan Abbasqulu Ağanın yaşadığı çağ və mövzunun zorluğu düşünülürsə, ona XIX yüzyılın ən önəmli Türk tarixçisi
yerini vermək lazımdır”. 1137
Onun fikrincə, Axundzadə isə müasirləri arasında Avropa mədəniyyətini daha dərindən başa düşmüş və onun dönməz təbliğatçısı olmuşdur. O, yazırdı: “Mirzə Fətəli və H.Zərdabinin o dövrdəki yazılarında, mübarizələrində Azərbaycan üçün istədikləri bunlardır: Azad
siyasi bir həyat, xalq demokratiyası, məhsul vasitələrinin inkişaf etdirilməsi, təbii sərvətlərdən xalqın rifahı üçün geniş surətdə fayda təmin edilməsi… Bütün bu nemətlərin xalq üçün əldə edilməsi tezisinin başında, onların ən öndə gələn ideoloji arzuları “feodal monarxiya” rejimini zorla devirmək istəyi vardır. Bu iş yerinə yetirilmədən o
biri işlərin həyata keçməycəyini daha çox Mirzə Fətəli başa düşmüş
və anlamışdır”.1138 Bizcə, Axundzadə əsərlərində əsasən dində yeniləşmənin aparılmasının vacibliyini doğru müəyyənləşdirmiş, millət və
din anlayışlarını vaxtında ayırmağı bacarmış, dinin tənqidində xeyli dərəcədə haqlı olmuş, ancaq bütün bunlarla yanaşı islamlığa və türklüyə
münasibətdə ifratçılığa varmış, müsəlman dünyasının bütün problemlərini yalnız Türk-İslam dövlətləri (Osmanlı, Qacarlar) ilə bağlamaqla ciddi yanlışlıqlara yol vermişdi.
H.Baykara Azərbaycan milli mədəniyyəti və fəlsəfəsinin inkişafında milli aydınlarımızın rolunu göstərmək üçün, onların ana
dillərində əsərlərinin sayının çoxalmasını göstərirdi. O yazırdı ki,
1137
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XIX əsrədək nisbətən daha çox fars və ərəb dillərində yazmağa üstünlük verən Azərbaycan Türk mütəfəkkirləri, bu dövrdən etibarən
əsasən türk dilində əsərlər yazırdılar. Özəlliklə, Avropada baş qaldıran milliyyətçilik hissləri türk ziyalıları arasında da baş qaldırmışdı.
Şübhəsiz, Azərbaycan türkləri arasında avropasayağı milliyyətçilik
hisslərinin yaranmasında polyaklar, gürcülər, ruslar, ermənilər və
başqa əcnəbi millətlərin mühüm təsiri olmuşdu. Bu anlamda Azəbaycan türklərinin ziyalı təbəqəsi arasında yaranan milliiyyətçilik hissləri düzgün dəyərləndirlməlidir. Hər halda, bütövlükdə dünyada, o
cümlədən Avropada baş verən ideoloji-siyasi, elmi-fəlsəfi yeniliklər
Azərbaycan Türk mədəniyyətinə və fəlsəfəsinə də öz təsirini göstəriridi.
Quzey Azərbaycan aydınları arasında bu yeniliklərə ilk reaksiya verənlər Bakıxanov, Axundzadə, Zərdabi kimi mütəfəkkirlərimiz
olmuşdur ki, Baykara onları irsini Azərbaycan xalqı üçün bir fikir
rəhbəri, ideya xəzinəsi saymışdır. Mühacir aydınımızın fikrincə, siyasi anlamda “millət” sözünü ilk dəfə M.F.Axundzadə işlətmişdir.
Daha sonra H.Zərdabi “Əkinçi” qəzetində “millət” anlayışına dair öz
fikirlərini irəli sürmüşdür. Ancaq Azərbaycanda millətçilik ruhunun
daha qabarıq şəkildə ortaya çıxması Ünsüzadə qardaşlarının nəşr etdirdiyi “Kəşkül” və “Ziya” qəzetləri ilə bağlı olmuşdur. Belə ki, həmin qəzetlərdə 1880-ci illərdə nəşr olunan məqalələrdə “türk milləti”, “Azərbaycan türkləri” sözlərindən istifadə olunmuşdur. 1139
Bütün bunları Azərbaycan türklərinin yenidən milli oyanışı
baxımdan mühüm amillər hesab edən Baykaraya görə, XIX əsrin sonu, XX əsrin əvvəllərində yaşamış H.Zərdabi, M.Ə.Sabir, N.Nərimanov, C.Məmmədquluzadə, H.Mahmudbəyli, S.M.Qənizadənin və
başqalarının yorulmadan çalışmaları sayəsində Azərbaycanda 1880ci ildən sonra “rus-tatar məktəbi” adlanan bir çox məktəblərin açılması yeni bir mərhələni təşkil etmişdir. Onun fikrincə, bu məktəblərin Azərbaycanın elmi həyatında oynadığı rolu inkar etmək olmaz:
“XIX əsrin axırlarında türk pedaqoqları xalqın və varlıların yardımı
sayəsində öz milli məktəblərini açmağa başladılar. Həmin məktəblərdə ruslaşdırma yox idi… 1890-cı ildə Azərbaycanda on iki gimnazi-
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ya və realnı məktəb vardı. Bu məktəblərdə oxuyan 5700 tələbədən 91
nəfəri türk idi”.1140
Ümumilikdə, XIX əsrdə, xüsusilə həmin əsrin ortalarından etibarən milli ictimai-fəlsəfi fikir əsasən, milli-dini (milli özünüdərkmillətləşmə və əsl islamı təbliğ etmək) və müasirləşmək (Qərb mədəniyyətini mənimsəmək) ideyaları ilə bağlı olmuşdur. Xüsusilə, 18301900-cu illərdə təməli qoyulan milli ideologiyanın, yəni milli-dini və
yeniləşmək ideyalarının ilhamvericiləri isə məzhəpərəstlər, ruhanilər,
saray şairləri deyil, mədəni millətçilər, mədəni inqilabçılar – A.A.Bakıxanov, M.Kazım bəy, M.F.Axundzadə, C.Əfqani, H.B.Zərdabi,
“Əkinçi”nin müəllifləri və b. olmuşlar. Məhz, ilk dəfə onlar millətin
oyanması, birləşməsi və azadlığı üçün savaşa başlamış, milliyyətdən
millətə keçməsi prosesində mühüm rol oynamışlar.
Eyni zamanda bu ziyalılar, “müsəlman” dini mənsubiyyəti içində itib-batan Azərbaycan türklərinin milli varlığını qoruması üçün
yeni həyat və yeni ictimai münasibətlər tərzini yaratmağa çalışmışlar.
İlk növbədə, köhnə ictimai münasibətləri, sxolastik dünyagörüşü yıxmaq üçün savaşa atılan mədəni inqilabçılar xalqına müasirləşmiş bir
ədəbiyyat, mətbuat, sənət, teatr, dünyəvi məktəb və maarif verməyə
başlamışlar. Baykara yazır: “Belə bir ağır zamanda, azəri türk cəmiyyəti bir millət olaraq meydana çıxma şüuruna çatmışdır. Çünki miladdan öncə min illərə varan dövrdən bəri ata və babalarının yaşadıqları bir torpaq parçası – “Vətən” vardı, bu torpaqda yaşayan və zamanın axarı ilə inkişaf edən bir Azəri türk cəmiyyəti vardı. Üçüncü ünsür, bu cəmiyyətin haqqını, iradəsini, varlığını, malını, canını qoruyan, kültür və mədəniyyətini yaradan ziyalı liderləri idi. Onların rəhbərliyi altında tarixin səhnəsinə çıxmaq və üzərlərinqə düşən “millət”
rolunu oynamaq lazım gələcəkdi. Beləliklə, sözdə deyil, işdə azadlıq
uğrunda mübarizə aparmaq lazım idi. Etnik birliyə malik Azərbaycan
xalqı vardı, neçə əsrlərdən bəri coğrafi sərhədlərə malik Azərbaycan
ölkəsi vardı, yalnız siyasi hakimiyyət, azadlıq yoxdu. Lakin nəyin
bahasına olursa-olsun, bütün bunları əldə etmək lazımdı...”. 1141
Deməli, M.F.Axundzadə, H.Zərdabi, C.Əfqani və başqaları
XIX əsrin ikinci yarısında mədəni inqilabın, mədəni türkçülüyün və
1140
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islamçılığın əsasını qoymuşdur ki, onların davamçıları da XX əsrin
əvvəllərində, həmin ideyalara əsaslanaraq azadlıq və milli istiqlal uğrunda mübarizə aparmalı idilər. Çünki müstəqillik üçün gərəkən bütün şərtlər Azərbaycan xalqında vardı. Baykara yazırdı: “Millətin etnik birliyə və kökə əsaslanması lazımdır. Bu sürətlə millət fərdləri
arasında tarix birliyi, dil birliyi, ideya birliyi, mədəni və mınfəət birliyi kimi ünsürlər məvcud olmalıdır. Beləliklə, milləti təşkil edən
xalqın vətəndaşları arasında birbirlərinə bağlılıq və keçmiş, yüz illərdən əvvəl yaşamış ulularından və atalarından olara qalan iftixaredici
və kədərləndirici xatirələr ümumi anlayış yaratmaqdır”. 1142
Beləliklə, XIX əsrdə yaranan mədəni islamçılıq, mədəni türkçülük və mədəni inqilabçılığı, XX əsrin əvvəllərində Azərbaycan
Türk ziyalıları Ə.Hüseynzadə, Ə.Ağaoğlu, Ə.M.Topçubaşov,
M.Ə.Rəsulzadə, N.Yusifbəyli və b. ideoloji şəkilə salmağa çalışaraq,
əvvəlcə onu islamçılıq və türkçülük, daha sonra isə Azərbaycan Türk
milliyyətçiliyi, ya da azərbaycançılıq (Azərbaycan milli ideyası) kimi
formulə etməyə cəhd göstərmişlər.
Milli İstiqlal mübarizəsinin siyasi-ideoloji təhlili. 20-ci əsrin
əvvəllərində ictimai-siyasi və fəlsəfi fikrin milli-demokratik yönü birmənalı şəkildə millətçilik (Türk birliyi), islamçılıq (İslam birliyi), qərbçilik (Qərb mədəniyyətini mənimsəmək və müasirləşmək-yeniləşmək)
və istiqlalçılıq (müstəqil Azərbaycan) ideyaları ilə bağlı olmuşdu. Burada başlıca məqsəd milli və dini məsələlərin əsas prinsiplərindən kənara
çıxmamaq şərti ilə Qərbin müsbət demokratik dəyərlərini də təbliğ etmək idi. Deməli, bu dövrdə milli-demokratik cərəyan Azərbaycan ictimai-fəlsəfi fikrində önəmli yer tutmuşdur.
Bu dövrdə Azərbaycan Türk aydınlarının böyük əksəriyyəti
(Ə.Hüseynzadə, Ə.Ağaoğlu, M.Ə.Rəsulzadə, Ə.M.Topçubaşov, N.Yusifbəyli və b.) milli fəlsəfi dünyagörüşlərində əsas üstünlüyü milli-dini
xüsusiyyətlərə və liberal-demokratik dəyərlərə vermişlər. Bu aydınlar
dövrünün tələblərini və ideyalarını da nəzərə almaqla milli və dini dəyərlərə sadiq qaldılar. Onlar Azərbaycan türklərinin fəlsəfi, mədəni və
dini dünyagörüşü əsasında yeni ideyalar irəli sürdülər. Bu ideyalar idealist dünyagörüşdən əsasən kənara çıxmamış və milli fəlsəfi fikir zəminində təşəkkül tapmışdır. Məhz bu aydınların irəli sürdüyü ideyalar nəti1142
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cəsində Azərbaycan çar Rusiyasının müstəmləkəsindən qurtularaq azad
və müstəqil bir dövlətə çevrilmişdi. Belə ki, ilk rüşeymləri XIX əsrin
ikinci yarısında qoyulan və XX əsrin əvvəllərində sistemləşən milli
azadlıq ideyası Azərbaycan Cümhuriyyətinin yaranması (1918) ilə nəticələndi. Ölkənin siyasi-ideoloji mənzərəsinin dəyişməsində I (1905) və
II (1917) Rusiya inqilabları çox mühüm rol oynadı. Şübhəsiz ki, bu inqilablar dövründə xalq arasından milli liderlərin, ideoloqların xalqı öz arxalarınca aparmaları müstəsna yerə malikdir. Məhz onların sayəsində
yeni dövrdə Azərbaycanda milli ideologiyanın təməl prinsipləri müəyyənləşdirildi. Azərbaycanın siyasi azadlığı milli muxtariyyətdən milli istiqlala qədər çox mühüm bir mərhələ keçmiş oldu. Ən əsası odur ki, “tarixi-coğrafi Azərbaycan” deyimini, müstəqil və milli Azərbaycan anlayışı əvəz etdi. Milli istiqlalın birmənalı şəkildə ideoloqu olan M.Ə.Rəsulzadə Azərbaycan türkçülüyü ideyasını Azərbaycan milli ideologiyasına qədər yüksəldə bilmişdi.
H.Baykaraya görə, XX əsrin əvvəllərində Quzey Azərbaycan
türkləri yeni bir mərhələnin başlanğıcında olduğunu anlayırdılar.
Çünki artıq Azərbaycan xalqı yenidən toparlanmaq gücünə çatmışdı.
Bunun bariz örnəklərindən biri Azərbaycanda milli oyanışın açıq
müstəviyə keçməsi idi. Onun fikrincə, milli oyanışın əsas dayağı
milli ziyalılar (C.Məmmədquluzadə, Ö.F.Nemanzadə, Ə.Topçubaşov, Ə.Ağaoğlu, Ə.Hüseynzadə və b.) və onların ərsəyə gətirdikləri
əsərləri idi. Milli aydınlar bir tarafdan xalqı maarifləndirir, digər tərəfdən milli-demokratik dövlət qurmaq üçün ideyalar irəli sürürdülər.
Özəlliklə, Azərbaycan milli aydınlarından Əli bəy Hüseynzadə, Əhməd bəy Ağaoğlu, Əlimərdan bəy Topçubaşov və başqaları mətbuatda dərc olunan yazılarında xalqı oyanışa, birləşməyə, 1905-ci il inqilabının verdiyi haqq və azadlıqlardan maksimum istifadə etməyə çağırmışdı. Baykara yazırdı: “Dünənə kimi uşaqları üçün ana dilində
məktəb açmaq imkanı olmayan, qəzet nəşr etdirə bilməyən, seçki hüququ məhdudlaşdırılan və daha bir sıra haqları əlindən alınan bir xalqın birdən-birə nailiyyətlər əldə etməsi çar hökuməti üçün gözlənilməz bir sürpriz oldu”. 1143
Doğrudan da, itirilmiş müstəqilliyin yenidən qazanılması yolunda xeyli işlər görülmüşdü. Bu milli işdə Azərbaycan Türk aydın1143
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larının əvəzsiz rol oynadığını dəfələrlə vurğulayan Baykara hesab
edirdi ki, XX əsrin əvvəllərində əsas mübarizə ilk növbədə ruslaşdırma siyasətinə qarşı aparılmışdır. Burada söhbət Azərbaycan torpaqlarına rus kəndlilərin göçürülməsinə qarşı mübarizədən, türk dilinin
məktəblərdə keçirilməsinə nail olmaqdan, milli mətbuatın, milli kitabxanaların yaranmasından gedirdi. H.Baykara yazırdı: “Bu zaman
ideologiya baxımından “avropalaşmaq, islamlaşmaq və türkləşmək”
fikirləri ətrafında mübahisələr gedirdi. Bütün bu mübahisələrin ətrafında azəri xalqının milli azadlıq hərəkatı dururdu. Azərbaycan azadlıq hərəkatını azəri xalqının tərəqqipərvər və vətənsevər ruhundan
gələn demokratik adət-ənənələrə bağlamaq istəyən ziyalılar çoxluq
təşkil edirdilər”.1144
XX əsrin əvvəllərində Azərbaycan milli aydınları əsasən, üç
cəbhədə fəaliyyət göstəriblər: 1) Milli demokratik (İslamçılıq və
türkçülük); 2) Liberal-demokratik; 3) Sosial-demokratik. Baykaranın fikrincə, ilk iki cərəyan milli müxalifətə aid olduğu halda, sonuncular beynəlmiləlçi olmuşlar. Ancaq sonralar, 1910-cu illərdən etibarən yerli sosial-demokratlardan bir çoxu, o cümlədən M.Ə.Rəsulzadə
də milli-demokratik cəbhəyə keçmişdir. Onun fikrincə, bu üç siyasiideoloji cəbhə ilə yanaşı, Quzey Azərbaycanın istiqlalı uğrunda mübarizədə maarifçi-demokratik (realist və romantizm) ədəbi cərəyanı
da mühüm rol oynamışdır. 1145
Məlum olduğu kimi, həmin dövrdə Azərbaycanda milli-demokratik ideyalar bir yönlü olmamışdır. Baykara yazır ki, bu dövrdə
Ə.Ağaoğlu geniş və dərin, teoretik şəkildə “islam millətçiliyi”ni, Əli
bəy Hüseynzadə osmanlı türkçülüyünü təbliğ etdiyi bir zamanda,
Ə.Topçubaşov “Rusiya müsəlmanlarının birliyi” devizi altında, daha
çox Çarlıqdakı müsəman-türk, o cümlədən Azərbaycan Türk xalqının
milli-mədəni muxtariyyəti üçün çalışmışdır. H.Baykara belə bir doğru qənaətə gəlir ki, bütövlükdə həmin dövrdə milli ideya baxımından
mübahisələr “avropalaşmaq, türkləşmək və islamlaşmaq” ətrafında
getmiş və bu mübahisələrin ətrafında Azərbaycan türklərinin milli
azadlıq hərəkatı dayanmışdır.1146
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Bu xəttin aparıcı daşıyıcıları Əli bəy Hüseynzadə, Əhməd bəy
Ağaoğlu və Əlimərdan bəy Topçubaşı bir tərəfdən dini-əxlaqi keyfiyyətləri, milli mənsubiyyəti sinfi mübarizə adı altında inkar edən
marksist-leninçi və qərbpərəst ifrat tərəqqiçilərə, digər tərəfdən isə
hər cürə yeniləşmənin əleyhinə olan mühafizəkarlara qarşı idilər.
Milli ideoloqlar cəmiyyətin həyatında milli, dini-əxlaqi keyfiyyətlərin qorunub saxlanılması ilə yanaşı, müsəlman-türk cəmiyyətini yeniləşməsinin zəruriliyindən də bəhs edirdilər.
H.Baykaranın mülahizələrinə görə, Azərbaycan türkləri arasında
ilk dəfə Ə.Ağaoğlu islamçılığa daha çox üstünlük vermiş, geniş və dərin, nəzəri şəkildə “İslam millətçiliyi”ni təbliğ etmişdir. Onun fikrincə,
1900-1910-cu illərdə Ağaoğlu bir müsəlman ziyalısı kimi əsasən, İslamda islahatlar aparmaqla müsəlman millətlərinin tənəzzüldən qurtarıb tərəqqisinə və yüksəlişinə çalışmışdır.1147 Bununla da “panislamizm”in siyasiləşməsi, yəni “İslam millətçiliyi” nəzəriyyəsinin yaranması milli
məsələnin gündəmə gəlməsi üçün təkanverici rol oynamış, həmin ideyanın əsasında siyasi türkçülük (türk birliyi) və daha sonra etnik-milli türkçülük (Azərbaycan türkçülüyü) təşəkkül tapmışdır. Şübhəsiz, islamçılıqdan türkçülüyə, türkçülükdən Azərbaycan türkçülüyünə gedən yol təkamül nəticəsində baş vermişdir .
Baykaraya görə, Milli İstiqlal mübarizəsində Azərbaycanın milli
partiyaları da mühüm rol oynayıblar. Onun fikrincə Azərbaycanın ilk
milli partiyası olan “Hümmət”in əsas qurucularından biri M.Ə.Rəsulzadə olmuşdur. H.Baykara yazır ki, Azərbaycan xalqının tarixində ikinci siyasi partiya da 1905-ci ildə Qafqazda ermənilərin türk və müsəlman əhalisinə qarşı törətdikləri qırğın zamanı Əhməd bəy Ağaoğlu
tərəfindən yaradılan “Difai” partiyasıdır. Bu partiya yarandığı gündən Azərbaycan xalqı üçün çox böyük işlər görmüşdür. Ağaoğlu
1909-cu ilin əvvəllərində Türkiyəyə mühacirət edib və “Difai” sonralar “Müsavat”a birləşib.1148
Baykaranın fikrincə, Azərbaycan xalqının siyasi tarixində yer
alan üçüncü partiya “Rusiya Müsəlmanları İttifaqı” Partiyasıdır. Ona
görə, həmin dövrdə bu partiyanın lideri olan Ə.Topçubaşov Ə.Ağaoğludan fərqli olaraq liberal baxışları ilə tanınmışdır. O, Ə.Ağaoğlu1147
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nun teosentrik panislamizmindən daha çox, dövrün gerçəklərindən
çıxış etməyə çalışmışdır: “Sanki o, belə bir ideyanın müvəffəqiyyətlə
başa çatmayacağını qabaqcadan hiss etmiş və anlamışdı. Bu məqsədlə o,
1905-ci il inqilabının gətirdiyi azadlıq nemətlərindən Azərbaycan xalqı
üçün əlindən gələn qədər daha çox pay qoparmaq istəyirdi”.1149
H.Baykara hesab edir ki, Qafqaz müsəlmanlarını “ümmətçilik”dən “millətçiliy”ə yönəldən, onları türkçülük-millətçilik, Azərbaycan milli ideyası ətrafında birləşdirən və “Açıq söz” qəzetində
bunu təbliğ edən isə “Müsavat”ın lideri Məhəmməd Əmin Rəsulzadə
olmuşdur: “1913-cü ildə Romanovlar sülaləsinin 300 illiyi münasibətilə çar tərəfindən elan edilən amnistiya siyasi məhbuslara da aid edilirdi. Bundan istifadə edən M.Ə.Rəsulzadə Bakıya döndü və “Müsavat” partiyasına daxil olaraq liderliyi tezliklə əlinə aldı. 1915-ci ildə
“Açıq söz” adlı qəzət çıxarmağa başlayan M.Ə.Rəsulzadə bu qəzet
vasitəsilə İstanbuldan gətirdiyi Ziya Gökalpın “türkçülük” fikirlərini
yaymağa başladı”. 1150
Əslində burada Baykaranın demək istədiyi odur ki, Rəsulzadə
Gökalpdan bu ideyaları daha dərin şəklində mənimsəmişdir. Çünki
türkçülük ideyası Türkiyədən Azərbaycana ixrac olunmamışdır. Bu
baxımdan əvvəllər də, hazırda da xalqa bəzən yanlış bir fikir təlqin
edilir ki, Azərbaycana millətçilik, türkçülük və bu kimi milli ideyalar
kənardan-xaricdən gətirilmişdir. Bu, qətiyyən doğru deyil. Milli ideyaların beşiyi Azərbaycan xalqı, Azərbaycan türkləri özü olmuşdur.
Yuxarıda apardığımız araşdırmalar da göstərir ki, milli ideologiyanın
başlıca qaynağı Azərbaycan türklərinə məxsus milli mənəvi dəyərlər
olmuşdur. Milli mənəvi dəyərlərin ideyalar şəklində formalaşması isə
birdən-birə baş verməmişdi, o təkamül nəticəsində, tarixi şəraitə uyğun olaraq ortaya çıxmış və formalaşmışdır. Bunu, Baykara özü də
görmüş və bunu düzgün qiymətləndirərək yazmışdır: “Azərbaycana
milliyyətçilik fikrini Əhməd Ağaoğlu Fransadan, Əli bəy Hüseynzadə, Məhəmməd Əmin Rəsulzadə İstanbuldan gətirdiyi düşüncəsi
yanlış və əsassızdır. Şəraitin yetişmədiyi bir zamanda kənardan heç
kim, heç bir fikir gətirib toplum həyatına yerləşdirə bilməz”.1151
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Deməli, türkçülük məfkurəsi bütün Türk ölkələrində, o cümlədən Azərbaycan və Türkiyədə eyni zamanda yaranmış və inkişaf
etmişdir. Yeni dövr tədqiqatçılarından Yaşar Qarayev, Aydın Balayev,1152 Rasim Mirzə1153 və başqaları qeyd edirlər ki, türkçülük şüuru
öncə çar Rusiyasının türk xalqları arasında yaranmış, siyasi türkçülüyün əsasların isə “Həyat” və “Füyuzat”da Azərbaycan türklərindən
Ə.Hüseynzadə işləyib hazırlamışdır. Y.Qarayev yazır: “Azərbaycanda milli bir ideologiya səviyyəsində türkçülüyün ilk dəfə hərəkətə
gəldiyi qatarın sükanı arxasında hamıdan əvvəl Əli bəyi görürük”.1154
Türkiyə tədqiqatçılarından M.Ertuğrul Düzdağ da hesab edir ki, Osmanlı dönəmində türkçülük cərəyanının yaranmasında “çar Rusiyası
idarəsindəki Türk diyarlarından gəlmiş fikir və hərəkat adamlarının
təsiri olmuşdu”. 1155
1910-cu illərdə Türkiyədə mövcud olan milli cərəyanların
kökünün eyni zamanda, çar Rusiyası, o cümlədən Azərbaycanla bağlı
olmasını vaxtilə M.Ə.Rəsulzadə, Z.Gökalp, Y.Akçuraoğlu,
M.B.Məmmədzadə, Ə.Cəfəroğlu və başqaları da dəfələrlə qeyd etmişlər. Məsələn, Y.Akçuraya görə, Ə.Hüseynzadə müsəlman türkləri
arasında ilk turançı, ilk panturançı hesab olunurdu.1156 Rəsulzadə isə
bu məsələni bir qədər də dəqiqləşdirərək yazırdı: “Füyuzat” jurnalı
“Türk Yurdu”nda olduğu kimi aydın, ardıcıllıqla olmasa da türkçülük konusunu daha öncə işə salmış, hətta mərhum Ziya bəyin son
çağlarda “Türk millətindənəm, islam ümmətindənəm, qərb mədəniyyətindənəm” çağırışı ilə göstərdiyi anlamı Əli bəy Hüseynzadə “Türk
qanlı, islam etiqadlı və firəng fikirli olaq” formulu ilə açıqlamışdı.
Azərbaycan mətbuatının, eləcə sonrakı ədəbiyyatının şüurlu metodik
bir biçimdə milli türk ideologiyasını işə salmaq düşüncəsi isə I Dünya savaşı öncəsində, illərində daha çox gəlişmişdir”. 1157 Onun fikrincə, beləliklə, balkan və dünya müharibələri dövrü Türk milli ideyasının inkişafında dönüş nöqtəsi olmuşdu. 1158
1152

Balayev Aydın. Məmməd Əmin Rəsulzadə (1884-1955). Bakı, 2011, s.17-18
Mirzə R. Türkçülüyün babası (Əlibəy Hüseynzadənin fikir dünyası). Bakı: Elm 2000,s.33
Qarayev Y. Tarix: yaxından və uzaqdan. Bakı, «Sabah», 1996, s.276
1155
Düzdağ Ertuğrul. Türkiyede islam ve irkçılık meselesi. İstanbul, «Cihad», 1976, s.18
1156
Akçura Yusif. Türkçülüyün tarixi. Bakı, Qanun, 2010, s.174, 205
1157
Rəsulzadə M.Ə. Qafqaz türkləri. Bakı, Təknur, 2012, s.48
1158
Rəsulzadə Məhəmməd Əmin. Panturanizm. Qafqaz sorunu. Bakı, “Təknur”, 2012, s.49
1153
1154

455

Faiq Ələkbərli

Baykaranın fikrincə, ilk dövrlərdə sosial-demokratlarla eyni
cəbhədə çalışmış Rəsulzadə 1911-1913-cü illərdə Cəmaləddin Əfqaninin yazılarının təsiri altında türkçülük hərəkatına qoşulmuş və
Azərbaycanda bu ideyanın əsas ideoloqu olmuşdur: “M.Ə.Rəsulzadənin Azərbaycan istiqlalının elanında və Azərbaycan dövlətinin yaradılmasında xidmətləri əvəzsizdir”. 1159 Tarixçi Aydın Balayevin də
qeyd etdiyi kimi, Rəsulzadə XX əsrin əvvəllərində azərbaycançılıq
konsepsiyasının bitkin, bütöv sistemini işləyib hazırlamış və bu konsepsiya nəticəsində də dünyanın siyasi xəritəsində “Azərbaycan” adlı
dövlətin yaranması mümkün olmuşdır. 1160 Balayevə görə, Rəsulzadənin və “müsavatçılığ”ın ciddi opponentlərindən biri hesab olunan N.Nərimanov da etiraf edərək bildirmişdir ki, Azərbaycanın istiqlal ideyası
M.Ə.Rəsulzadənin lideri olduğu “Müsavat” partiyası ilə assosiasiya olunur.1161 Y.Qarayevin təbrincə desək, bu isə o deməkdir ki, Məhəmməd
Əmin Atatürklə yanaşı, Türk xalqlarının XX əsrdə dünyaya verdiyi iki
müdrik ərindən, iki türk dahisindən biridir: “İki türk xalqının iki xilaskarı bu adlar oldular. Türk adını millətlərin və xalqların demokratiya, hüquqi dövlət və istiqlal xəritəsinə hətta Atatürkdən də əvvəl Rəsulzadə
həkk etdi… Məncə, indi Atatürkün əsil məqbərəsi heç də Türkiyədəki
ən möhtəşəm daş-divar, bədii abidə kompleksi deyildir, yox: azad, münəvvər, suveren Türkiyənin özüdür. Və Məhəmməd Əmin Rəsulzadə də
Azərbaycanda yalnız belə bir möhtəşəm abidəyə, mənəvi mehraba, milli
məbədə köç edə, əbədi qayıda bilər”.1162 Bütün bunları təsdiq etməklə
yanaşı, biz isə hesab edirik ki, ümumilikdə XX əsrdə Azərbaycan ədəbiyyatına, tarixinə, mədəniyyətinə də M.Ə.Rəsulzadə qədər diqqət yetirən, bunları qələmə alan, qiymətləndirən ikinci bir azərbaycanlı mütəfəkkir yoxdur. Bu baxımdan Məhəmməd Əmin mədəniyyətimizin, adətənənələrimizin, milli dövlətçiliyimizin unudulmaması və yaşadılması
üçün əlindən gələni etmiş, yeni nəslin yaddaşında əbədi bir iz buraxmışdır. 1163
Baykaraya görə Rəsulzadənin lideri olduğu, “Müsavat” və Bitərəf demokratik qrup öncə milli ərazi və milli muxtariyyət tərəfdarı
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olsalar da, 1-ci və 2-ci rus inqilablarının gedişi, Qafqaz hadisələri onları özlərinin öncədən “uzaq məqsəd” olaraq planlaşdırdıqları Azərbaycan istiqlalı yoluna sürükləmişdi: “Azərbaycan istiqlal mübarizəsi
tarixində “Azərbaycan istiqlalına” nə rast gəlinmiş, nə də baş verən
siyasi hadisə olmuşdur. Azərbaycan xalqının ruhundan doğan bu istiqlal hadisəsi tarixin axarı içində öz yerini tapmışdır”. 1164
Fikrimizcə, Baykara yuxardakı sözləri ifadə edərkən əsas vurğunu “Azərbaycan” anlayışına salmış, bu mənada tarixən “Azərbaycan
istiqlalına” rast gəlinmədyini iddia etmişdir. Məlum olduğu kimi,
1918-ci ilə qədər “Azərbaycan” anlayışı coğrafi ərazi mənasında işlədilmiş, bu ərazidə təşəkkül tapmış Türk dövlətləri isə müxtəlif adlarla (Kuti, Subar, Turukkum, Manna, İskit, Atropatena, AlbaniyaAran, Şirvanşahlar, İldənizlər, Qaraqoyunlular, Ağqoyunlular, Səfəvilər və b.) tarixə düşmüşdür. Tarixdə “Azərbaycan” adlı ilk Türk
dövləti isə 1918-ci ildə yaranmışdır ki, Baykara da məhz bu faktordan çıxış etmişdir.
Baykara Azərbaycan Milli İstiqlalının məğlubiyyətindən də geniş şəkildə bəhs etmişdir. Onun fikrincə, Azərbaycan Cümhuriyyətinin süqutunda əsas rolu xarici amillər oynamışdır. Bu baxımdan Baykara Sovet Rusiyasının Mustafa Kamal Atatürkün başçılıq etdiyi
Milli Mücadilə hərəkatına hərbi yardım adı altında Azərbaycanı işğal
etməsi məsələsini özəlliklə, vurğulamışdır. O zaman Osmanlının yerində qurulmağa başlkayan yeni Türkiyənin rəhbərləri başda Mustafa
Kamal olmaqla, hesab edirdilər ki, az qala bütün Qərb ölkələrinin
Osmanlıya müharibə açdıqları bir vaxtda türklərin bolşeviklərlə, yəni
Sovet Rusiyası ilə əməkdaşlıq etməsi məcburidir. 1165 Xüsusilə, Türkiyə və Azərbaycandakı bəzi kommunist düşüncəli qüvvələrin (Xəlil
paşa, Kazım Qarabəkir paşa, N.Nərimanov, Ə.Qarayev və b.) Sovet
Rusiyasına həddən artıq etimad göstərməsi, xüsusilə Azərbaycan
Milli hökumətinin Sovet hökuməti ilə əvəz olunmasının zəruriliyi ilə
bağlı mülahizələr Azərbaycanın faciəsi, yəni Milli hökumətin devrilməsi ilə nəticələnmişdir. Hər halda, bunu yalnız Azərbaycan tədqiqatçıları deyil, bir sıra Türkiyə alimləri – Tarık Zafer Tunaya, Doğan
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Avçıoğlu, Səlahəddin Tansel, Aclan Sayılqan və başqaları da etiraf
ediblər. 1166
Bu baxımdan Azərbaycan Cümhuriyyətinin süqutunda milli
ideoloqların başarsızlığını önə çəkmək bir o qədər də inandırıcı deyildir. Bəzi tədqiqatçıların yazdığının əksinə olaraq Cümhuriyyətin
lideri Rəsulzadə həmin dövrdə Sovet Rusiyasının Türkiyəyə yardım
bəhanəsindən istifadə edərək Azərbaycanı işğal edəcəyini anladığı
üçün, parlamentin son toplantısında hakimiyyətin yerli kommunistlərə təslim edilməsinin əleyhinə çıxmışdır. O, bəyan edirdi ki, SovetRus ordusunun Türkiyəyə yardım etməsi naminə Azərbaycanın qapıları bolşeviklərin üzünə açıq olsa da, bu onun müstəqilliyi bahasına
başa gəlməməlidir: “Bizə deyirlər ki, hüdudunuzu keçən ordunun başında Nicati adında bir türk komandanı durmuşdur. Rusiyadan gələn
bu mötəcaviz ordu təmin edirlər ki, həyat və məmat mücadiləsində
qalan Türkiyəni xilas üçün gedir. Əfəndilər, Türkiyə Azərbaycanın
xilaskarıdır. Amali milliyyətimizin təbcil eylədiyi müqəddəs bir
məmləkətdir. Onun xilasına gedən qüvvəti biz məmnuniyyətlə istiqbal və teşyi edərik. Fəqət bir şərtlə ki, bu qüvvət bizim hürriyyətimizi, istiqlalımızı çeynəməsin. Halbuki, əfəndilər, bizə sormadan hüdudumuzu keçən hər hansı bir qüvvət dostumuz deyil, düşmənimizdir...
Biz buraya millətin iradə və arzusuyla gəldik, bizi buradan yalnız
qüvvət və süngü çıxarmalıdır”.1167
Ancaq Rəsulzadənin də yazdığı kimi, həmin dövrdə “türklərin Azərbaycan üzərində mənəvi nüfuzundan istifadə ilə bolşeviklər
Yaxın Şərqdə özlərini o qədər sevdirə bildilər ki, onlar müsəlmanların könülünü fəth edərək, Azərbaycanın istila deyil, əksinə, İstanbulu
belə qurtaracaqlarına inandırdılar... Hətta iş o mərhələyə gəlmişdi ki,
küçə baqqalları belə bolşevikin, artıq gördükləri “spekulyasion” düşməni olmadığına inanmışdılar, dargörüşlü ittihadçılar da Qarayevin
qızıl yalanlarına qapılmışdılar. Düşünürdülər ki, Rusiya gələcək, Ermənistanı ortadan qaldıracaq və ordularını Mustafa Kamal Paşanın
yardımına göndərəcəkdir. Yalanın ömrü az olur. Xalq hikmətincə
açıq olan bu həqiqət bir daha isbat olundu”. 1168
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Baykaranın da Azərbaycanın süqutu ilə bağlı gəldiyi qənaət,
məhz bunun daxil problemlərdən çox, xarici amillərdən qaynaqlanmasıyla bağlı olmuşdur. Özəlliklə, Azərbaycanla Türkiyə arasında
nifaq yaradılaraq, Azərbaycanın meydanda tək buraxılması Türk düşmənlərinin əsas vəzifəsi idi. Baykara yazırdı: “Bu uzun hərəkat və
Azərbaycan hökumətinə qarşı yürüdülən xaincəsinə intriqanı açıqlamaq yönündən çox maraqlıdır. Burada deyilir ki, Azərbaycana axırıncı dəfə gedən türk zabitləri hökumətin yeni yaranmış ordusuna qəbul edilmir və vaqe olan müraciətlər bir-bir başdan edilirdi. Bu vəziyyətdə ingilislərin təsiri olduğu kimi, Aəzrbaycan hökuməti türk
zabitlərinin ordunun nüfuzunu əllərinə almalarından qorxurdu”. 1169
Bundan sui-istifadə edən türk düşmənləri, o cümlədən boşeviklər
Azərbaycanı ələ keçirmək üçün bu oyundan məharətlə istifadə etdilər. Baykara yazırdı ki, Azərbaycan hökumətinə qarşı birləşmiş qüvvələrin oyunu nəticəsində 1920-ci ilin 23 aprelində yaradılmış Türkiyə Böyük Millər Məclisinin rəhbərliyi Azərbaycan Cümhuriyyətinə
inanmamaq həddinə gəlmişdi: “Anadolu milli azadlıq hərəkatına heç
bir vaxt laqeyd qalmayan və etmək istədiyi yardım Moskva agentlərinin ustalığı sayəsində türk paşa və zabitlərinin əllərilə sabotaj edilən, önlənən məsum, günahsız Azərbaycan xalqı haqqında qardaş bir
millət tərəfindən qəti qərar verilmişdir”. 1170
Bu baxımdan etiraf etmək lazımdır ki, Rəsulzadə deyil, Türkiyənin və Azərbaycanın bəzi ideoloqları (Mustafa Kamal, Xəlil paşa,
N.Nərimanov və b.) ilk dövrlərdə, doğrudan da Sovet Rusiyasına etimad göstərmiş, onun sovetləşmə ideyasının Azərbaycanda reallaşmasında ya maraqlı olmuş, ya da bu prosesdə birbaşa şəkildə iştirak etmişlər. Ancaq sonralar onlar Sovet Rusiyasının “sovetləşmə” ideyası
adı altında işğalçılıq siyasətini anlamışdılarsa da, artıq çox gec olmuşdur. Bunu, Türkiyə Cümhuriyyətinin qurucusu Atatürk də, Sovet
Azərbaycanının rəhbəri N.Nərimanov da etiraf etmişlər.1171
Baykaranın yaradıcılığında milli romantizim və realizmə
münasibət. XX əsrin əvvəllərində Azərbaycanda mövcud olmuş
ədəbi-fəlsəfi məktəblərdən romantizmdə və realizmdə milli-dini məsələlələrə münasibət özünəməxsus yer tutmuşdur. Bəlli olduğu kimi,
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romantizm bədii ədəbiyyatda-romanda fəlsəfi fikirin ifadəsi kimi
meydana çıxmış bir anlayışdır. Bu baxımdan romantizmdə fəlsəfi fikir elmi əsaslardan daha çox hər hansı bir ziyalının təxəyyülü şəklində öz əksini tapır. Ancaq bizə elə gəlir ki, Azərbaycan romantizmin
nümayəndələrinin ideyaları tamamilə utopik olmamışdır. Xüsusilə,
onların türklük və islamlıq, onların gələcəyi ilə bağlı fikirləri əsasən
konkret idi. Eyni sözləri bir qədər fərqli mahiyyət daşımasına baxmayaraq, realizmin nümayəndələri haqqında da demək olar.
Bu məsələlərə əsərlərində geniş yer ayıran Baykaraya görə
milli romantizmin və realizmin nümayəndələri Azərbaycan türklərinin təkcə elmə yiyələnməsi və onu mənimsəməsi ilə kifayətlənməmişlər, eyni zamanda Azərbaycan xalqının hüquqları və istiqlaliyyəti
uğrunda mübarizə aparmışlar. Başqa sözlə, onlar Azərbaycan türklərinin milli azadlıq, mədəniyyət mücadiləsində xalqın arzularını, ideyalarını və bu ideyaları gerçəkləşdirməyə çalışan millət qəhrəmanlarını tərənnüm etmişlər. Ümumiyyətlə, Azərbaycan romantizmində və
realizmində inqilab və azadlıq, milli tarix və milli tale, vətən və milli
dəyərlərə münasibət mühüm yer tutur. H.Baykaranın realistlər və romantiklər arasında apardığı müqayisə də maraqlıdır: “Romantiklər
cəmiyyətin yaralarını sağaltmağa çalışırdılar. Realistlər isə cəmiyyətin yarasına doğrudan-doğruya neştəri batırır və axan irini təmizləyərək cəmiyyətin yaralarını sağaltmağa çalışırdlar”. 1172
Bu baxımdan H.Baykaranın fikrinə görə, türkçülyün milli
ideoloqları ilə yanaşı, Azərbaycanın milli azadlıq hərəkatında romantizim (H.Cavid, M.Hadi, A.Səhhət, A.Şaiq və b.) və realist (C.Məmmədquluzadə, Ö.F.Nemanzadə, M.Ə.Sabir, F.B.Köçərli və b.) ədəbi
məktəbin nümayəndələri də mühüm rol oynamışlar: “Azərbaycan
türklərinin milli azadlıq, mütərəqqi mədəniyyət mücadiləsində bu romantik ədib və şairlər xalqın arzularını, ideyalarını və bu ideyaları
gerçəkləşdirmək, həyata keçirmək üçün səy edən, hətta həyatlarını
qurban verən millət qəhrəmanlarını bədii əsərlərində dilə gətirib, xalqı ruhlandıraraq onlara milli azadlıq mübarizələrini həyata keçirmək
üçün rəhbərlik etmişdilər. Azərbaycanda romantizm cərəyanı ilə yanaşı çox qüvvəli, realist və Azərbaycan xalqının coğrafi çevrəsindən
xarici aləmə köçmək həvəsi göstərmədən, öz kökü üzərində tarixi
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keçmişi və ənənələrilə qaynaşaraq öz milli azadlıq və mütərəqqi mədəniyyət məsələlərini həll etməkdə böyük səy göstərən, düha dərəcəsində enerji və qabiliyyətə sahib ədib, şair və yazarların təmsil etdikləri realist ədəbi məktəbi vardı”. 1173
Çox təəssüf ki, yanlış olaraq SSRİ dövründə bəzi tədqiqatçılar
özəliklə, Azərbaycan Türk romantizminin nümyanədələrini mütərəqqi və mürtəce adı altında iki qrupa ayırmışlar. Guya, mürtəce romantiklərin əsas nümayəndəsi də Ə.Hüseynzadə olmuşdur. Şübhəsiz, bu
cür bölgünün aparılmasında əsas məqsəd Azərbaycan Türk romantizminin nümayəndələrinin milli ideyaya münasibətlərini pərdələmək
idi. Bu baxımdan hesab edirik ki, 20-ci əsrin əvvəllərində Azərbaycanda milli əlamətləri özündə əks etdirən mütərəqqi Azərbaycan
Türk romantizmi (Ə.Hüseynzadə, M.Hadi, H.Cavid, A.Səhhət, A.Şaiq və b.) olmuşdur. Şübhəsiz, bizi burada daha çox maraqlandıran
milli romantizmin nümayəndələrinin milli ideyaya, o cümlədən islamlaşmaq, türkləşmək, qərbləşmək və Azərbaycan türkçülüyünə
münasibətidir. Baykara yazırdı: “İrticaçı, mühafizəkar yazarlara və
onları müdafiə edən irtica zümrəsinə qarşı Azərbaycan romantiklərinin eturazı və mübarizəsi o zaman azərbaycanlılar arasında böyük
başarı qazanmışdır”.1174
H.Baykaranın fikrincə, ancaq milli romantizmin nümayəndələri Azərbaycan türklərinin təkcə maariflənməsi ilə kifayətlənməmişlər: “Azərbaycan türklərinin hüquqlarına, hürriyyət və istiqlaliyyətlərinə qovuşması üçün mücadiləyə də səsləmişlər. Onların fikrincə,
mütərəqqi cəmiyyət elmsiz, irfansız olmaz. Elmi-irfanı olan toplum
isə irəliləyər, ucalar və başqa toplumlar arasında özünəlayiq yeri əldə
etmək üçün öncə haqqını, hüriyyətini, istiqlalını almağa çalışır, ölür,
öldürür, ən nəhayət də qurtuluşa çatır”.1175 Başqa sözlə, onlar Azərbaycan türklərinin milli azadlıq, milli mədəniyyət mücadiləsində xalqın arzularını, ideyalarını və bu ideyaları gerçəkləşdirməyə çalışanları tərənnüm etmişlər.
Onun fikrincə, Azərbaycan romantikləri əsərlərində sinfi məsələyə də geniş yer vermişdir. Bu mənada, fəhlə sinfi şüurunun bolşeviklər tərəfindən Azərbaycana gətirilməsi hekayəsi başdan-başa
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uydurmadır. Çünki Hüseyn Cavid və başqalarının əsərlərində istismar edənlərlə istismar olunanlar mövzusuna toxunulmuşdu. Ancaq
bu dövrdə türk işçiləri və kapitalistləri rus və ermənilərə qarşı birgə
mübarizə aparmışlar. O yazırdı: “İşğalçı, millətçi kommunist rejimi
azərbaycanlı işçiləri tətil hüququndan məhrum etmiş və yarım əsrdən
çoxdur ki, onları bir qarın çörək pulu qazanmaq üçün işlədir. Kommunistlər guya çar təhkimçilik rejimini ləğv etmişlər, əvəzində isə
sovet təhkimçilik-köləlik rejimini yaradaraq, “kolxoz” adı altında
kəndliləri istismar edirlər”. 1176
Azərbaycan realistlərinə gəlincə, Baykaraya görə xalqın maariflənməsində böyük xidmətləri olan realist ədəbi məktəbinin səyləri
Azərbaycan sərhədlərini aşaraq Orta Asiya ölkələrinə qədər yayılmışdır. Baykara yazırdı: “Mən bu məktəbin Azərbaycan mədəniyyətində oynadığı rolu, ensiklopedistlərin Fransada inqilabdan əvvəl oynadıqları rola bənzətmək istəyirəm. Həqiqətən, Azərbaycan realist
məktəbinə mənsub olanlar ensiklopedistlərdən Didro və Dalamberin
(1751-1752-ci illərdə) çap etdirdikləri kimi bir ensiklopediya nəşr etdirmişlər. Təkcə “Molla Nəsrəddin”in ətrafında toplaşan Azərbaycan
yazarları xalq üçün ondan daha çox işlər görmüşdülər”. 1177
Bizcə, realistlərdən C.Məmmədquluzadə, Ə.Qəmküsar cəmiyyətin yarlarını sağaltmaq məsələsində daha real mövqe tutmaqla yanaşı, ancaq bəzi hallarda ifrata varmışlar. Xüsusilə, onların radikal
mövqedən çıxış edənləri milli və dini dəyərlərə, o cümlədən bu dəyərləri müdafiə edən və onların əsasında birləşməyi vacib hesab edən
islamçılara və türkçülərə münasibətdə ifrat varmışlar. Bu ifratçılıq
isə, bəzi realistlərin sonralar marksizmə, hətta ruspərsətliyə meyil
göstərməsi kimi səciyyələndirilmişdi. Doğrudur, C.Məmmədquluzadə
və digər mollanəsrəddinçilər Azərbaycan xalqının, Azərbaycan türklərinin maariflənməsi və azadlığı uğrunda müəyyən işlər görmüşdür. Ancaq
ümumilikdə, onların tutduğu yol türkçülük və islamçılıqdan yox, RusAvropa-Qərb mədəniyyəti ilə səsləşmişdir. Onlar hesab edirdilər ki, müsəlman ölkələrindəki bütün bəlaların əsas səbəbkarı İslam dinidir, bundan çıxış yolu isə İslam mədəniyyətindən imtina edib Rus-Avropa-Qərb
mədəniyyətinə üz tutmaqla bağlıdır.
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Həmin “mollanəsrəddinçi”lərin bu xətti vaxtilə eyni fikirlərdən
çıxış etmiş M.F.Axundzadənin yolundan çox da fərqlənmirdi. Bu yolu
tutan Axundzadə əvvəlcə İslam mədəniyyətindən, daha sonra Türk mədəniyyətindən imtina etmişdir. C.Məmmədquluzadə, Ə.Qəmküsar və
onlarla həmfikir olanlar İslama münasibətdə birmənalı şəkildə Axundzadənin yolunu davam etdirdiyi halda, milli mədəniyyət məsələsində bir
qədər ehtiyatlı mövqe tutmuşlar. Ancaq o da maraqlıdır ki, bu mütəfəkkirlər milli mədəniyyət məsələsində ümumtürk ruhunu deyil, daha çox
Rus-Avropa-Qərb ideoloqlarına sərf edən xüsusiliyi qəbul etmişlər. Belə
ki, milli mədəniyyət məsələsində ümumtürk ruhlu türk ədəbiyyatını,
türk tarixini, türk dilini müdafiə etməmiş, daha çox lokanik tarix və dildən çıxış etmişlər. Hər halda, onların ortaq türk dili əvəzinə, məhəlli türk
dilini müdafiə etmələri, eyni zamanda ortaq əlifbanın aradan qaldırılması prosesində müəyyən əməkləri danılmazdır.
Beləliklə, deyə bilərik ki, bu gün mühacir həyatı yaşamış aydınlar M.Ə.Rəsulzadə, Ə.Tobçubaşov, M.B.Məmmədzadə, N.Şeyxzamanlı, A.İldırım o cümlədən H.Baykaranın mədəni-fəlsəfi irsini
öyrənməyə daha çox ehtiyac var. Çünki onlar vaxtilə Sovet Rusiyasının müstəmləkəsi altında olan bir toplumun milli ruhunun və dünyagörüşünün yox olmaması üçün böyük ölçüdə mücadilə vermişlər.
Özəlliklə, yeni dövrdə Azərbaycanın müstəqillik tarixinin fəlsəfəsini
yazanların əməyi bu sahədə çox əhəmiyyətlidir. Əgər bir toplumun
milli tarix, milli ədəbiyyat və milli fəlsəfə anlayışı yoxdursa, onun
milli varlığı da təhlükə altındadır. Bu anlamda mühacir aydınlarımızın böyük bir qismi Azərbaycan Türk ədəbiyyatı, Azərbaycan Türk
tarixi, Azərbaycan Türk fəlsəfəsi və mədəniyyətini qorumaq üçün
vətəndən kənarda yaşamağa məcbur olduqları ölkələrdə milli-mədəni
savaş aparmışlar.
Xüsusilə də H.Baykara sələflərinin yolu ilə davam edərək 19cu və 20-ci əsrlər Azərbaycan mədəniyyətini və fəlsəfəsini daha dərindən və sistemli şəkildə tədqiq etməyə çalışmışdır. Onun burada
əsas məqsədi təxminən iki əsr ərzində Azərbaycan mədəniyyəti və
fəlsəfəsində baş verənləri analiz etmək və ictimaiyyətə çatdırmaq idi.
Baykara hesab edirdi ki, Azərbaycanın milli istiqlalının təsadüfi olması fikrini aradan qaldırmaq üçün onun mədəniyyətini və fəlsəfi irsini öyrənmək lazımdır. Yəni, milli istiqlalın təsadüfdən ortaya çıx463
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madığını, sadəcə itirilmiş bağımsızlığın yenidən qazanıldığını ortaya
qoymaq gərəkdir.
H.Baykaranın mədəni-fəlsəfi irsinin əsas cəhətlərini ümumiləşdirərək, belə qənaətə gəlmək olar ki, onun yaradıcılığında Azərbaycan Milli İdeyasının yaşadılması konteksində, Azərbaycan mədəniyyətinin, fəlsəfəsinin tədqiqi və təbliği dayanmışdır. Başqa sözlə,
onun Azərbaycan mədəniyyəti və fəlsəfi ilə bağlı araşdırmaları Azərbaycan Milli İdeyası ilə sıx bağlı olmuşdur. Baykara hər bir əsərində
mədəniyyət və fəlsəfənin problemlərini araşdırmaqla yanaşı, dövrün
onun qarşısında qoyduğu çətinlikləri də ifadə etməyə çalışmışdır. Bu
mənada, SSRİ rejiminin Azərbaycan mədəniyyəti və fəlsəfəsinə qarşı
yürtüdyü “sovet beynəlmiləlçiliyi” ideyasını Baykara həmişə tənqid
atəşinə tutmuşdur.
Eyni zamanda, o, bacardığı qədər bir tərəfdən “sovet beynəlmiləlçiliyi”nin iç üzünü açıb göstərməyə çalışmış, digər tərəfdən isə
Azərbaycan mədəniyyətini və fəlsəfəsini obyektiv şəkildə dünya ictimaiyyətnin nəzərinə çatdırmağa çalışmışdır.. Bu baxımdan onun
A.A.Bakıxanov, M.F.Axundzadə, H.Zərdabi və başqa klassiklərimizə
həsr etdikləri saysız-hesabsız məqalələri onların dünyagörüşlərinin doğru şəkildə cəmiyyətə çatdırılmasında da mühüm rol oynamışdır.
H.Baykara Azərbaycan Türk mədəniyyətinə əvəzsiz töhfələr
vermiş, Azərbaycan milli ideyası prinsipindən bir an olsun belə geri
çəkilməmişdir. Əksinə, onun üçün Azərbaycan Türk mədəniyyəti öyrənmək və tədqiq etmək, rus kommunizminin saxta mahiyyətini açıb
göstərmək Azərbaycan Milli İdeyasını yaşatmaq və Milli İstiqlala
nail olmaq üçün ən ümdə vasitələr olmuşdur.
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ƏHMƏD CƏFƏROĞLU
Həyat və yaradıcılığı. Azərbaycanın tanınmış dilçi və türkoloq alimi, mühacir ziyalımız Əhməd Cəfəroğlu (1899-1975) Gəncədə
anadan olmuş, 1909-1916-cı illərdə Gəncə gimnaziyasında təhsil almış, daha sonra Kiyev Ali Ticarət İnstitutunun iqtisad fakültəsinə daxil olmuşdur. Fevral burjua və oktyabr iniqlablarından sonra həmin
dövrün situasiya ilə bağlı 1918-ci ilin ortalarında yenidən Gəncəyə
qayıdan Cəfəroğlu Nuru Paşanın Qafqaz İslam Ordusuna qatılmış və
1918-ci il sentyabrın 15-də Bakını Azərbaycanın paytaxtı elan edənlərin arasında kiçik topçu zabiti kimi iştirak etmişdir. O, bundan sonra təsis olunan Bakı Dövlət Universitetinin (1919) tarix-filologiya fakültəsinin Şərq bölməsinə daxil olmuş, ancaq təhsilini yarımçıq qoyaraq Türkiyəyə köç etmişdir.
1920-ci illərdən Türkiyədə mühacirət həyatı yaşayan Cəfəroğlu İstanbul Universitetinin dil-ədəbiyyat fakültəsinə daxil olmuş, bu
universiteti bitirdikdən (1925) az sonra Xarici İşlər Nazirliyinin təqaüdçüsü kimi Berlin və Breslan universitetlərinə göndərilmiş, tanınmış türkoloqların mühazirələrini dinləmişdir. 1929-cu ildə o, İstanbul
Universitetinə filologiya doktoru kimi dönmüş və Türk dili tarixi kafedrasının professoru olmuş, həm də universitetin yanında fəaliyyət
göstərən Türkiyyat İnstitutuna rəhbərlik etmişdir.
Eyni zamanda, o, “Yeni Qafqasiya”, “Azəri-Türk”, “Odlu
Yurd” jurnallarında elmi məqalələrinin bir çoxunu türkçülüyə, o
cümlədən azərbaycançılığa və islamlığa həsr etmişdir. 1930-cu illərdə Türkiyədə işıq üzü görmüş “Azərbaycan Yurd Bilgisi” (19321934), "Türk amacı" dərgisinin (1942-1943), "Türk dili və ədəbiyyatı
məcmuəsinin" redaktoları olan Cəfəroğlunun Azərbaycan mədəniyyəti ilə bağlı əsas diqqət yetirdiyi və tədqiqat obyektinə çevirdiyi sahələrdən biri Azərbaycan türk dili və ədəbiyyatı olmuşdu.
Onun əsas əsərləri aşaıdakılardır: “Gəncə dialektində 75 Azərbaycan bayatı türküsü. Bir dil araşdırması ilə”, “XVII əsr Azəri şairi
Məlik bəy Avcı” (1933), “XIX əsr Azəri şairi Siraci” (1932), “Böyük
azəri türkçüsü Mirzə Fətəli Axundzadə” (1936), “Azəri ədəbiyyatında istiqlal mübarizəsi” (1932), “Şərqdə və Qərbdə Azəri ləhcəsi tədqiqləri” (1934) və b.
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Milli maarifçilik görüşləri. Cəfəroğlunun irsində əsas yerlərdən birini milli maarifçiliklə bağlı türk dilnin, türk əlifbasının, türk
ədəbiyyatının yaranması və inkişaf mərhələləri tutmuşdur. “Şərqdə
və Qərbdə Azəri ləhcəsi tədqiqləri” əsərində Ə.Cəfəroğlu “Azərbaycan Yurd Bilgisi” jurnalının məqsəd və məramını açıqlayarkən, bir
daha Azərbaycanın istiqlal davasının elmi yöndən əsaslandırılmasının vacibliyini vurğulayır. O, yazırdı: ““Azərbaycan Yurd Bilgisi”nin məqsəd və qayəsi yalnız Azərbaycanı hər bir xüsusda yaxından bilən və tanıyanlara bir tədqiq kadrosu hazırlayaraq mədəniyyət
tədqiqi ilə məşğul olmaqdan ibarət olmayıb, eyni zamanda onu bu ölkə ilə əlaqədar irqdaş və dostlarına tanıtmaqdır. Məcmuəmiz bununla
da kifayətlənməyəcək və müştərək Türk mədəniyyətinin hələ aydınlaşmamış olan nöqtələrini nurlandırmağa çalışacaqdır”.1178 Bütövlükdə, o, bu əsərində qədim dövrlərdən başlayaraq 20-ci əsrin 30-cu illərinə qədər Azərbaycan türkcəsi ilə bağlı Şərq və Qərb alimlərinin
əsas araşdırmalarının mahiyyətindən söhbət açmışdır.
Onun fikrincə, Türkiyə və Azərbaycan türklərinin ədəbi dili
moğol istislasına qədər eyni olmuş, ancaq bu dövrdən başlayaraq
azəri türkcəsi ortaq kökündən bir qədər ayrlımışdır. Azərbaycan türkcəsi (şimallı və cənublu) İranın təsir dairəsində olduğu üçün ümumilikdə əsas anna oğuzcadan ayrılmasa da, tədricən Anadolu ədəbi
türkcəsindən fərqli bir ədəbi dil mahiyyəti almağa başlamışdır: “Qaraqoyunlu, Ağqoyunlu, Səfəvi xənadanı və müstəqil Qafqaz xanlıqları kimi türk idraəçiliyi altında mövcud olan, hətta dini və siyasi cəhətdən müxtəlif dövrlərdə osmanlılığa qarşı çıxan Azəri sahəsi məhəlli ləhcənin inkişafı baxımından daha müsaid şəraitə düşmüşdür.
İran istilası və İran siyasətinin təəssübkeşliyi nəticəsində Azərbaycan
və Anadolu dil və ləhcə etibarı ilə fərqli inkişaf yolu tutmuşlar”.1179
Cəfəroğlunun fikincə, 18-ci əsrdə İran hakimiyyətinin cənubi Qafqazda zəfiləməsi və müstəqil türk xanlıqlarının yaranması Azəri türk
ləhcəsinin yeni mərhləsinin yaranmasına səbəb olmuşdur. Azəri ləhcəsi ilə bağlı araşdırmaların mövcudluğu isə milli Azərbaycan ədəbiyyatı və mətbuatını 19 əsrdən etibarən daha geniş inkişafından irə1178
Cəfəroğlu Ə. Şərqdə və Qərbdə Azəri ləhcəsi tədqiqləri. Azərbaycan Yurd Bilgisi. №27-30,
İstanbul, 1934.
1179
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li gəlmişdir. Cəfəroğlu yazır ki, yalnız milli türk ədəbiyyatının və inkişafından xəbərsiz olanlar Rusiya daxilində azəri türk ləhcəsinə dair
meydana çıxan tədqiqatları rus idarəçiylinin xidmətləri sırasına daxil
edə bildərlər.1180 Yəni azərbaycan türkcəsi 19-cu əsrə qədər də mövcud olmuş, sadəcə bu dövrdə Azərbaycan türkcəsi özünün intibah
dövrünü yaşamışdır (milli mətbuat, milli komediyalar və s.). Bu baxımdan, rusların iddia etmələri ki, “Azərbaycan ləhcəsi” onların sayəsində aşkar olunmuş və tədqiqat obyektinə çevrilmişdir, bununla
razılaşmaq olmaz.
Hər halda, bu dövrdə Mirzə Kazımbəyin türk-tatar dilinin
“Azərbaycan ləhcəsi”ni tədqiqat obyektinə çevirməsi diqqəti cəlb
edir. Cəfəroğlu təəssüf edir ki, Kazım bəy tədqiqatlarını doğma ləhcəsindən daha çox “tatar” ləhcəsi əsasında qurmağa üstünlük vermişdir: “Bu səbədən də Azəri ləhcəsi tədqiqləri onun qrammatika kitabının araşdırdığı məsələlər içərisində görünməz olmuşdur”.1181 Bütün
bunlarla yanaşı o hesab edir ki, “Türk dili tədqiqlərinin banşlanğıc
dönəmində, xüsusən də Azəri ləhcəsi ilə bağlı hər hansı elmi dilçilik
araşdırmalarının mövcud olmadığı şəraitdə Kazımbəyin bu ləhcəni
dövrün çağdaş elmi üsulları ilə araşdırması öz elmi dəyərini heç zaman itirməyəcəkdir”.1182 Onun fikrincə, Kazımbəy ilk dəfə ortaq türk
dili ideyasını ortaya atmış, sonralar bu ideya İ.Qaspıralı tərəfindən
mənimsənilmiş və ümumrusiya türkləri ilə bağlı belə bir təşəbbüs
irəli sürülmüşdür: “Lakin təəssüflər olsun ki, arzu edilən bu fikir
əməli işdə tətbiq olunmamış, tədricən məhəlli ləhcələrin ədəbi şəkil
alması türk ləhcələrinin bir-birindən ayrılmasına gətirib çıxarmışdır”.1183
Cəfəroğlu yazır ki, fransız, rus, gürcü, erməni və başqa xalqların dilçilərindən J.Berezin “Şərqə səyahət”, İ.R.Tsilosani, L.Budaqov
“Türk-tatar-azərbaycan ləhcəsi”, müqayisəli türk-tatar ləhcələri lüğəti”, M.A.Vəzirov-Zui “Tatar-azərbaycan ləhcəsi dərs kitabı”, L.Lazerev “Osmanlı və Azərbaycan ləhcələrinin müqayisəli türk dili müntəxabatı” və “Türk-tatar dili” əsərlərində Türk ədəbi dilinin osmanlı və
azəri ləhcələrini bir-birlərindən fərqləndirməyə çalışsalar bir şey əldə
1180
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edə biləmişlər.1184 Lazerev yazır ki, Azərbaycan və Osmanlı türkləri
bir-birləri arasında türkcə danışmağı çox yaxşı bilsə də, amma bir kitab yazanda 90 faiz ərəb-fars sözlərindən istifadə edirlər. Ona görə
də, bir türk ərəb-fars dillərinə dərindən bələd olmasa, bu gün türk dilində yazılan kitabı oxuyub bir şey anlamaz. 1185
Cəfəroğluna görə, M.F.Axundzadə isə ilk dəfə azəri ləhcəsində və xalq danşıq dilində pyeslər yazmış, dilin mövqeyini möhkəmləndirmişdir.1186 Ən əsası, Axundzadə ilk dəfə Rusiya türkləri arasında yeni və ortaq bir əlifbanın qəbul edilməsinin zəruriliyini, həm də
bu əlifba islahatı məsələsinin Osmanlı imperatolrluğu ilə eyni vaxtda
həyata keçirilməsinin vacibliyini ilkin anlayardan biri, bələk də birincisidir. O yazır: “milliyyətçilik və türkçülük cərəyanlarının hələ baş
qaldırmadığı, Rusiya əsarətindəki türklərin arasında hər hansı fikir və
iş birliyinin qurulmadığı zamanlarda, nəhayət Osmanlı imperatorluğunun adının çəkilməsinin az qala yasaq olunduğu bir dövrdə Mirzə
Fətəlinin milli oyanışa rəhbərlik etməsi və müsəlman millətlərin təəssübünü çəkən ideyalarla orta atılması türk və islam dünyasında hər
şəxsiyyətə nəsib olmayan bir təşəbbüs kimi təqdirə layiq görülməli
və dəyərləndirilməlidir”.1187 Cəfəroğlu yazır ki, Azərbaycan mühitində ilk azəri qrammatikası adandırıla bilən əsər S.M.Qənizadənin
“Türk dilinin Qafqaz-Azərbaycan ləhcəsini öyrənənlər üçün”dür. O,
“Tatar-rus lüğəti”nin də müəllifdir. Cəfəroğluya görə bu kitablar elmi baxımdan zəifdirlər. N.Nərimanovun “Tatar dilini öyrənən ruslar
üçün” əsəri isə S.M.Qənizadənin kitabından da aşağı səviyyədədir.
Onun fikrincə, bu kitab N.Nərimanovun milli mühitə xidmət arzusundan daha çox ruslara azəri türkcəsini öyrətmək niyyəti ilə yazılmışdır: “Müəllif əsəri üçün rus məktəblərinin qrammatika dərsliklərini əsas götürdüyündən, türk dili qaydalarına tam yabançı münasibət
bəsləmişdir”.1188
19-cu əsrin sonlarından başlayaraq azəri ləhcəsi Qərb tədqiqatçıları tərəfindən elmi-tədqiqat obyektinə çevrilmişdir. Əvvəlcə Radlov 1893-cü ildə Peterburqda nəşr etdirliyi 4 cildilikdə türk ləhcələri
1184
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arasında azəri ləhcəsinə də diqqət yetirmişdir. Cəfəroğluya görə,
Radlov daha çox İran Azərbaycanı türkcəsini tədqiq etmişdir: “Ustəlik də coğrafi baxımdan Azərbaycan anlayışının həmin dövrdə yalnız
İranın bu əyalətinə aid edildiyini nəzərə alsaq, o zaman şübhələrimiz
üçün heç bir yer qalmaz.1189 Onun fikrincə, Radlovun lüğətindəki dil
nümunələri istisna olunmaqla Vamberinin bir əsərinə azəri ləhcəsi ilə
bağlı əlavə etdiyi mətn, bəzi nöqsanlarına baxmayaraq Avropada
transkripsiya olunmuş ilk azəri ləhcəsi örnəklərindən sayıla bilər.1190
Cəfəroğluya görə, Vamberi ümumilikdə azəri ləhcəsi ilə səthi tanış
olmasının nəticəsidir ki, o bu ləhcəni əski türkcədən ayırmışdır. 1191
Ancan Radlov və Vamberidən fərqli olaraq alman türkoloqu Foy
Qafqaz və İran Azərbaycanının ləhcəsini dərindən tədqiq edərək göstərmişdir ki, azəri türkcəsi göytürklərin ləhcəsi ilə sıx əlaqədə olmuşdur.1192 Daha sonra prof. H.Ritter, prof. Bang, prof. J.Denin və b. da
azəri-türk ləhcəsinə tədqiqatlarında yer ayırmışlar.
O, “Dil guşəsi” məqaləsində yazır ki, rus missionerləri yerli
xalqların dilini öyrənməklə yanaşı, “o biri tərəfdən isə bizim yetərincə diqqət göstərə bilməməyimizdən faydalanaraq türk qardaşlarımızı
ruslaşdırmış, hətta bəzilərinin dinlərini dəyişib onları xristianlaşdırmağa müvəffəq olmuşlar. Həmin missonerlər türk dillərini öyrənərək, türklərə onların öz dili ilə türklükdən və anna dilindən uzaqlaşmaq fikrini təlqin etmişdilər. Türk qardaşlarmızdan başqa dünyanın
heç bir yerində heç bir millət və qövm öz doğma dili ilə aldadılaraq
milli ruhundan və əqidəsindən uzaqlaşdırılmamışdır. Sərhədləri az
qala Ağrı dağının ətəklərinə qədər uzanan, dünənə qədər torpaqlarında hürr və azad yaşayan Azərbaycanda rus istilasının təsiri altında,
kim bilir, nə qədər sıravi türk və hətta türk ziyalısı ana dilində düzgün yazmağı-oxumağı bacarır?!”.1193
Fikrimizcə, Ə.Cəfəroğlunun o zaman yazdıqlarının bu gün nə
dərəcədə aktual olması barədə geniş yazmağa ehtiyac yoxdur. Çox
təəssüflər olsun ki, ruslaşdırma siyaəsti nəticəsində bugünkü Azərbaycan insanlarının, xüsusilə onun ziyalısının xeyli bir qismi məhz
1189
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rusca yazmağı-oxumağı bacırır. Bu isə əlbəttə, milli ruh baxımından
çox zərərlidir. Məhz çarizm və sovet dövründə bu günü nəzərə alan
antiazərbaycan və antitürk ideoloqları ruslaşdırma siyasətinin əsasını
qoymuşdular. Cəfəroğlu yazır: “Rusların oxudulmasını qadağan etdikləri türkcəmizin yerinə səxavətlə açdıqları rus məktəblərində oxuyan hər bir türk, təbii ki, onların dilini daha asan və yaxşı öyrənir, fikirlərini bu dildə izah edir, zövqlərini rus ədəbiyyatının mütailəsi ilə
oxşayırlar. Belə şəraitdə hətta Türkiyə sərhədləri yaxınlığında, lakin
əsarət altında yaşayan Azəri qardaşlarımzda inkişaf etmiş milli dil
birliyi olmadığı halda həmin birlik və vəhdəti Türkiyədən çox uzaqlarda yerləşən qırğız, türkmən, tatar ellərində aramaq, sadəcə, imkansızdır”.1194
Cəfəroğlu haqlı olaraq yazır ki, çarizm və sovetlər dönəmində
Rusiya türklərinin, o cümlədən azəri türklərin dilini təbqiqat obyektinə çevirmələri heç də səmimi xaratker daşımamışdır. Belə ki, ruslar
bir əsrə yaxın əsarət altında saxladığı millətin ləhəsində nəinki bəsit
bir qrammatika kitabı, heç adi bir lüğət də hazrlamamışlar. O yazır:
“Bu hər şeydən əvvəl dili bir, qanı və tarixi bir iki qardaş türkü, yəni
Azərbaycan və Türkiyənibir-birindən ayırmaq siyasətinin nəticəsidir.
Yoxsa, hətta ədəbi dilə malik olmayan hər hansı bir türk qöbmünün
ləhcəsiən aid ortaya yüzlərlə əsər qoyan rus şərqşünaslarının daha inkişaf etmişh ədəbiyyata və dilə malik azərilərin üzərindən belə səssiz-səmirsiz keçmələri başqa cür izah edilə bilməz”. 1195
Ruslaşdırma siyasətinin tərkib hissələrindən biri də kiril-rus
əlifbasına veçilməsidir. Xristian litvalıların belə rus-kiril əlfibasından
imtina etdiyi bir zamanda “türk qövmlərində yabançı rus əlifbasına,
ruslaşdırma siyasətinə qarşı qəzəb və nifrət, kim bilir. Necə böyük və
dərin olmalıdır! Az qala hər bir türk kəndinə ruslaşdırma siyasətinin
incəliklərinə yiyələnmiş, məhəlli türk ləhcəsini yaxşı mənimsəmiş
təəssübkeş rus keşinin təyin olunması türk dilinin aradan qaldırılmasına təsir göstərmiş, türkcəyə çoxsaylı rus dili ünsürlərinin yerləşdirilməsinə gətirib çıxarmışdır”. Bir sözlə, rus şovinistləri ruslaşdırma
siyasətinə uyğun olaraq müxtəlif türk ləhcələrində (azəri, çuvaş, tatar, yakut və b.) rus-kiril əlifbası ilə yüzlərlə dini (“İncil”, “Tövrat”
1194
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və b.) və siyasi əsərlər nəşr etldirmişlər. Onun fikrincə, rus şovinizminin apardığı bu siyasət nəticəsiz qalmamışdır: “Nəticədə türklüyə
qarşı həyasızcasına həyata keçirilən ruslaşdırma siyasəti türk elləri
arasında qüvvətli əks-hərəkat yaranmasına gətirib çıxarmışdır”. 1196
Belə ki, türk ziyalıları (İ.Qasprinrski və b.) da kiril əlifbası ilə “İslam
dini” (1906) və b. kitablar yaymış, eyni zamanda rus İlminskinin rustürk ibtidai məktəbləriən qarşı Qaspirinski üsulu-ccədid məktəblərini
qoymuşdur. Bununla da, türklüyün və türk dilinin parçalanmasının
qarşısını almaq üçün aparılan zəruri mübarizə rus münəvvərlərinin
türklərdən üz döndərmələri nəticələnmişdi”.1197
Bu siyasəti ruslar bütün sahələrdə, o cümlədən marksizm vasitəsilə də aparmışlar. Onların məqsədi bütün sahələrdə Rusiydakı, o
cümlədən azəri türklərini yönəltmək niyyəti güdmüşdür. Çarizm və
sovet ideoloqları yaxşı başa düşürdülər ki, türklər milli kimliklərini,
dilini, mədəniyyətini, ədəbiyyatını, tarixini və s. daha dərindən yaxşı
anladıqca, onların şovinizm, bolşevizm və s. ideyaları türklər arasında geniş yaylımaycaqdır. Bu isə əlbəttə, rus şovinistlərinə əl vermirdi. Bu baxımdan rus millətçilərinin türklərin öz dillərini tədqiq etmələrinə, yeni ədəbiyyat yaratmalarına və s. qısqanclıqla yanaşması təbii idi. Bir sözlə, rus millətçiləri türkləri dillərini öyrətməyə, məktəblərdə, universitetlərdə təhsil almağa şərait yaradır, ancaq bu zaman
ruslaşdırma siyasətini, yəni türklərin türk kimi deyil, rus kimi (zahirən isə bolşevik kimi) düşünməyə vadar etməyi unutmurdular. Cəfəroğlu yazır: “Türk ziyalısına universitet kürsüsünü yalnız milli varlığından ayrılmaq və xristinalığı qəbul etmək şərti ilə vermək, türk
müəllimlərini orta məktəbdə tarix dərslərini keçmək hüququndan
məhrum etmək, Rusiyadakı türklərin Türkiyə mətbuatını izləmələrinin qarşısın almaq kimi şərtlər irəli sürən bu “mədəniyyət” əslində
hər vasitə ilə türkləri geri çəkməyə xidmət göstrirdi. Çox güman ki,
elə bu səbəbdən də rus inqilabçısı Çadayev Rusiyanın keçmişini qaranlıq, dünənini məhcul, gələcəyini isə bərbad hesab etmişdi”. 1198
Şübhəsiz ki, çar Rusiyasında türklərə qarşı yeridələn ruslaşdırma siyasəti sovet Rusiyası dövründə daha ağır şəkildə davam etdirilmişdir. Bolşevizm ideyası ilə ortaya atılan rus millətçiləri yenə də
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mili varlığa və mili özünüdərək qarşı idilər. Sözdə milli dil və milli
mədəniyyətdən bəhs açan bolşeviklər gerçəklikdə isə türük vəhdətinin və milli birliyinin parçalanması uğrunda çalışırdılar. Rusiya əsarətindəki türk qövmlərinin az qala hər birinin dilini “müstəqil dil” və
ölkələrini “cümhuriyyət” elan edən bolşeviklərin əsas məqsədi vahid
türk dilinin və millətini parçalamaq idi.
O, yazır ki, Türklər arasında latın əlifbasının tətbiqi də ruslaşdırma siyasətinin tərki hissəsi olmuşdur. Onun fikrincə, latın qşrafikasının tərfdarı kimi çıxış edən D.Bünyadzadə, S.Ağamalıoğlu bolşevik əmri ilə hərəkət edən şüursuz türk düşmənlərindən başqa bir şey
deyillər: “Ustadları Lenindən Latın əlifbasının tətbiqi üçün “Bu Şərqdə inqilab olacaq!” fitvasını alan və türkülükləri yalnız adlarından
ibarət olan bu rus əlaltıları bolşevik inqilabının qələbəsi naminə türk
dilinin birliyini və türk vəhdətini parçalamaq üçün əllərindən gələni
etdilər. Onlar türk ölkələrini bir-birindən ayırmaq üçün bütün mümkün vasitələrə baş vurdular. Amma fikirində yanıldılar. Türk dili birliyi və türk vəhdəti yad, yabançı Leninlərin təlqini ilə həyata keçirilə
bilməzdi. Bu birliyi, bu vəhdəti həqiqi türk övladları, həqiqi türk qaziləri gerçəkləşdirə bilərdilər. Və bu iş bolşeviklərdən soruşulmadan
oldu. Həqiqi türk birliyi yarandı və yaşamqadıdır”. 1199 O, yazır ki,
Cümhuriyyəti ərəb əlifbasındakı nöqsanlarla bağlı latın əlifbasına
keçmək istəiyrdi, ancaq rus işğalı buna mane oldu. 1200
Türkiyə və Azərbaycan arasında dil birliyi və türk birliyi yaranmışdı. Azərbaycanı işğal edən bolşeviklər bu dil və millət birliyini
aradan qaldırmaq üçün ilk növbədə Azərbaycanda latın əlibfasını həyata keçirməyə başladı. Guya, bunula türklərə xidmət etdiklərini iddia edən bolşeviklərin əslində məqsədləri vahid türk toplumlarını birbirindən ayrımaq idi. Bu baxımdan Azərbayan türk dövlətinin əsaslarını sarsıtmaq üçün ilk zərbə dil birliyinə vuruldu. Cəfəroğlu yazır:
“Bolşeviklər bir tərəfdən iki qardaş və həmsərhəd ölkə arasındakı dil
vəhdətini pozmağa çalışarkən, o biri tərəfdən də Rusiyada yaşayan
türkləri bir-birlərindən və tarixlərindən ayırmaq üçün dərhal latın
əlifbasının tətbiqinə girişdilər”.1201 Onun fikrincə, nəticədə bolşevik1199
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lər istəklərinə çatıdlar: iki qardaş türk xalqı bir-birlərinin yazılarını
və kitabalrını oxumayacaq duruma gətirildi. Türklər dil və siyasi birlik baxımından müxtəlif cərəyanlara ayrıldılar.
Ancaq bolşeviklər bu yolla türk dil və türk birliyinin süqutuna
çalışarkən Türkiyə Cümhuriyyətinin də latın əlifbasına keçməsi vəziyyəti dəyişdi. Bununla da yenidlən türk birliyi ideyası gücləndi.
Bolşeviklər və b. güman edirdilər ki, Türkiyə bir çox səbəblərə görə
(islam dini və s.) heç bir zaman ərəb əlibasından imtina etməyəcək.
Bunula da Rusiya türkləri Türkiyə türklərindən bütün sahələrdə (mədəniyyət, dil, əlifba və s.) bir-birlərindən fərqli yol tutmuş olacaqlar.
Ən əsası əsarət altındakı Rusiya türkləri heç vaxt Türkiyə türkldərindən mənəvi qida ala bilməyəcəklər. Ancaq Türkiyənin latın əlifbasına keçməsi ilə bolşeviklər əvvəlcə Türkiyədə və Sovet Rusiyasında
nəşr olunan qəzet və kitabların bir-birlərinə çatdırılması ilə bağlı qərar qəbul etsə də, bunun sonralar faydasız olduğunu anlayaraq rus-kiril əlifbasına keçməklə bağlı qəravr qəbul etdi.
Ə.Cəfəroğlu Azərbaycan türk ədəbiyyatını qısaca olaraq azəri
ədəbiyyatı1202 adlandırır. Bu mənada “azəri türk teatrı”, “azəri türk
ədəbiyyatı”, “azəri türk mədəniyyəti” ilə yanaşı, o, “azəri şeiri”,
“azəri ədəbi mühiti”, “azəri mətbuatı” və bu kimi anlayışlardan da istifadə edir. Halbuki istər o dövrdə, istərsə hazırda bu anlayışlar, məlum səbəblərə görə Azərbaycanda və ondan kənarda birmənalı qarşılanmır. Bu baxımdan, ən doğru seçim “Azərbaycan Türk ədəbiyyatı”, “Azərbaycan Türk dili”, “Azərbaycan Türk şeiri”dir. Burada
“Azərbaycan”, “azəri” anlayışları isə sadəcə olaraq, Azərbaycan
türklərini başqa türklərdən (Anadolu, Türküstan, Krım və b.) fərləndirmək üçündür. Hər halda Ə.Cəfəroğlu özü də qeyd edir ki, Azərbaycan Cümhuriyyəti bolşeviklər tərəfindən işğal edildikdən sonra
“dünyagörüşünün tam dəyişdirilməsi ilə bağlı tarix, dil və ədəbiyyat
anlayışları da Moskvanın əmri ilə onun işinə yarayan bir şəklə salınmış, bu bölgə süni surətdə türk dünyasından qoparılaraq “Azərbaycan xalqı”, “Azərbaycan dili”, “Azərbaycan ədəbiyyatı” kimi yanlış
ifadələrin müasir dövrdə insanların düşüncə tərzinə yerləşdirilməsinə
səy göstərilmişdir”.1203 Fikrimizcə, müstəqillik dövrümüzdə bu məsə1202
1203
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lə hələ də ciddi problem olaraq qalır və bu anlayışlardan istifadə
edərkən “türk” məfhumuna müraciət etmək zəruridir. Məsələn, ən azı
“Azərbaycan ədəbiyyatı” ilə yanaşı, “Azərbaycan Türk ədəbiyyatı”
anlayışı da işlədilməlidir.
Beləliklə, bu gün çarizmin və bolşevizmin bizə “miras” qoyub
getdiyi bir çox “adət-ənənələr” var ki, xalqımız sözün həqiqi mənasında ondan qurtula bilmiş deyildir. Bu ən çox özünü dilmizdə, mədəniyyətimizdə, ədəbiyyatmızda bir sözlə, həyatımızın bütün vacib
sahələrində ortaya qoyur. Çox təəssüflər olsun ki, bir çox ziyalılarımız bir çox obyektiv və subyektiv səbəblərə görə bunu anlmaqnda
zorluq çəkir, çarizm və bolşevizmin əsil üzünü görmək əvəzinə orada
müsbət meyarlar axtarırlar. Əlbəttə, biz keçmişə aid bütün məsələlərə
destruktiv yanaşmanın əleyhinəyik. Ancaq bütün bunlara baxmayaraq çarizm və bolşevizm dövründə xalq arasında yaranan “Rusiya və
rus düşmənçiliyi”ni təsadüfi də saymaq mümkün deyildir. Azərbaycan türkləri onun istiqlaliyyətini (Azərbaycan Türk Xanlıqları və
Azərbaycan Cümhuriyyəti) əlindən alan və bütün sahələrdə ona qarşı
düşmən münasibət bəsləyən rus siyasətinə başqa cür yanaşa da bilməzdi. Bu baxımdan Cəfəroğlu doğru qeyd edir ki, hələ 19-cu əsrdə
“Rusiya və rus düşmənçiliyi beləcə şüurlu şəkildə azəri şairləri arasında geniş yayılmışdı”. 1204
“Şəhidləri, dilləri, soyları bir olan bu qardaşların hər ikisi istiqlala qovuşmayana qədər türkün tam zəfərindən danışmaq mümkün
deyil”, 1205 deyən Cəfəroğlu qeyd edir ki, Azərbaycan və Türkiyə
türkləri eyni soyu və dili paylaşdıqları halda, bəzi tədqiqatçıların
(R.Qurşunluzadə və b.) M.F.Axundzadəni əcnəbi kimi təqdim etməsi
anlaşılan deyil: “Bu hər bir Azəri türkünü nə qədər mütəəssir eləyirsə, eyni dərəcədə də bir soydan olan, bir dili paylaşan iki qardaşın –
Azəri və Anadolu türkünün ortaq ədəbiyyat, dil və mədəniyyətini
parçalamağa rəvac verir və təbii ki, məhz bu səbədən də hər iki tərəfdən olan türkləri əsla məmnum etməyəcəkdir. Mirzə Fətəli əslən və
nəslən bir türk olduğu halda onu Türkiyə mühitinə əcnəbi bir müəllif
kimi tanıtmaqdan güdülən məqsəd nədir? Anlaşılması ən çətin olan
məsələ də elə budur. Əgər məqsəd Azəri türk müəlliflərini Anadolu
1204
1205
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mühərrirlərinə, Azəri türklərini isə Anadolu türklərinə əcnəbi kimi
tanıtmaqdırsa, belə olan surətdə Füzuli və Nəsimi kimi böyük türk
şairlərini də sadəcə “əcnəbi” Azəri mühitinə daxil edərək onları
ümumtürk mədəniyyəti sahəsindən kənarda saxlamaq lazımdır. Halbuki elə dünən Ulu Qazinin göstərişi ilə Ankarada toplanan ilk türk
tarix qurultayında türk birliyinin ana vətəni, mənşəyi, mədəniyyətinin və ümumiyyətlə, bütün mövcudiyyətinin qətiyyən “ayrılıq və
qeyrilik” güdülmədən bir küll halında araşdırılması ilə bağlı qərar
verilmişdir. Bu gün isə İstanbulda Qurşunluzadələr “reklamçılar”ın
təşviqi ilə türk birliyini “əcnəbi” kimi bölücü kəlmələrlə təfriqəyə
uğratmaqda davam etməkdədirlər”.1206
Bu onu göstərir ki, həmişə Türkiyə və Azərbaycan türklərini
yalnız dışardan deyil, içəridən də bir-birindən ayrımağa xidmət edən
qüvvələr olmuşdur və bu gün də var. Türkülüyn düşməni olan bu
qüvvələr heç bir zaman türk millətlərinin birliyinə sevinməmiş, daima onlar arasında nifaq salmağa çalışmışlar. Biz bunu keçmiş tarixdə
Teymurlar və Bəyazidələr, Şah İsimayıl və Sultan Səlimlər, Şah Təhmasiblər və Sultan Süleymanların nümunəsində çox görmüşük. Biz
bunun 20-ci əsrin əvvəllərində də, Cümhuriyyət dövründə və Cümhuriyyətin işğalından sonra da şahidi olmuşuq. Bu gün də Türkiyə və
Azərbaycan birlyinin, ilk növbədə siyasi, iqtisadi və hərbi, daha sonra dil, soy, mədəniyyət və s. sahələrdə birliynin baş tutmaması üçün
əlindən gələni edən daxili və xarici qüvvələr vardır.
Eyni zamanda, o, 1960-1970-ci illərdə qələmə aldığı bir çox
əsərlərində (“Azəri ədəbiyyatında spekulyasıyaçılıq”, “Şair Şəhriyar”, “Azərbaycan ədəbiyyatı”, “Bilinməyən tərəfləri ilə usta Fuad
Köprülü”, “Sovetlər Birliyi türkoloji araştırmalarında rus kültür üstünlüyü davası” və b.) Azərbaycan mədəniyyətinə və fəlsəfəsinə aid
çox dəyərləri mülahizələr irəli sürmüşdür.
İctimai-siyasi görüşləri. Ə.Cəfəroğlu hesab edirdi ki, dünya
ictimaiyyəti qarşısında Azərbaycanın istiqlal davasının siyasi yönlə
yanaşı, elmi istiqamətdə də aparılmasına və əsaslandırılmasına ciddi
ehtiyac var. Bütün dünya bilməlidir ki, Azərbaycan Cümhuriyyətinin
yaranması təsadüfdən baş verməmiş, bu bir millətin təbii haqqı şəklində meydana çıxmışdır. Ə.Cəfəroğlu yazır: “Elmi münasibətin mil1206
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lətlər arasında gündən-günə sıxlaşması və bir-birini bu səbəb ilə daha
çox tanıya bilməsi əvvəlcə böyük millətlərin mövzu daxilində qalan
yurdumuzun artıq müstəqilən tədqiqini bir zərurət olaraq tələb etməkdədir. Öz-özünü şəxsən tədqiq etməyən millətlər başqa millətlərin etnoqrafik tədqiqi mövzusundan başqa bir şey olmamışdır. Halbuki Azərbaycan bu ibtidai dövrəsini artıq üzərindən atmış və qapısını da elmi kapitülasyiondan çoxdan bağlamışlar”.
Cəfəroğlu 1932-ci ildə nəşr olunan “Azəri ədəbiyyatında istiqlal mücadiləsi iszləri” silsilə məqalələrində yazırdı ki, Qafqazın və
Quzey Azərbaycanın Rusiya tərəfindən işğalı, həmin işğaldan dərhal
sonra Azərbaycan türklərinin başladığı milli mücadiləsi qanla yazılmalıdır.1207 O hesab edir ki, çar Rusiyası Qafqazı, o cümlədən Quzey
Azərbaycanı işğal etdikdən sonra əski örf, adət və şəriət yerinə yeni
rus “zakon”larını qoyması yerli-məhəlli Türk həyatı üçün böyük bir
təzad təşkil edirdi.1208 Bu anlamda da, Cəfəroğlunun fikrincə, çarizmə qarşı mücadilədə milli adət-ənənələrə bağlı istiqlal duyğusu ilə
yanaşı İslam dini də çox ciddi, mühüm yerə malik idi: “Ruslara qarşı
yeganə irəli atılacaq tahrikkar (ən mühüm) şüar İslam dini idi. Zira,
ruslar məhəlli əhali nəzərində sırf istiqlal düşməni olaraq qalmamış,
eyni zamanda İslam din və etiqadını baltalayan və təhqir edən bir ünsür olaraq tələqqi edilmişdir”. 1209
Ə.Cəfəroğlunun təbrincə desək, bu dövrdə Zakir rusların milliyyətpərvər məhəlli (Quzey Azərbaycan) türk başçılarının ətrafında apardığı oyunların qurbanı olmuşdur.1210 Cəfəroğlu yazır: “Azərbaycanın ən
milliyyətpərvər şairlərindən biri olan Zakir düşməni Rusa qarşı qətiyyən
boyun əymək istəməmişdir”. 1211 Cəfəroğlunun fikrincə, 19-cu əsr
Azərbaycan maarifçilərindən milliyyətpərvər, istiqlalpərvər H.Zərdabi isə azəri türkləri arasında birinci olaraq çarizmin Güney Qafqazda
ruslaşdırma siyasətini sezmiş, “Əkinçi” də milləti hüquq və haqq da-
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vasına cəlb etməyə çalışmış və uzun illər ağır mücadilələr apararaq
buna nail olmuşdur.1212
Ə.Cəfəroğluna görə, 1-ci Rusiya inqilabı (1905) Azərbaycan
türklərinin milli özünüdərk prosesində mühüm rol oynamışdır. Milli
oyanışın inkişafında isə milli mətbuatın aparıcı qüvvəsi olan “Həyat”, “İrşad” və “Füyuzat” kimi qəzet-jurnallarda milli, islami və bəşəri yazılarla çıxış edən Ə.Ağaoğlu və Ə.Hüseynzadə olmuşdur.1213
Cəfəroğluya görə, xüsusilə də Hüseynzadə türkləşmək, avropalaşmaq
və islamlaşmaq üçlü məramı ilə milli istiqlalın fikri mücadiləsinin
“Ana Yasası”nı meydana qoymuşdur.1214 Cəfəroğlunun fikrinə görə,
onlar mətbuatda milli fikirin inkişafına xidmət etməklə yanaşı, işini
ehtiyatlı tutaraq tədrici təkamül yolu ilə getməyə daha çox üstünlük
vermişlər. Belə ki, milli ideya onlar tərəfindən mətbuatda müəyyən
üsul və sistemə tabe tutulmadan daha çox rəmz və işarələrlə ifadə
olunmuşdur: “Bu iki azəri-türk ziyalısı dövrün münəvvər və milliyyətpəvər zümrəsinin fikirlərini öz mətbuatları vasitəsilə yayarkən, cəhalət və təəssübkeşliyin milli inkişaf və istiqlal ideyası önündə böyük
maneə olacağını açıq şəkildə görürdülər. Onlar milli varlığın təsdiqi
yolundakı mübarizədə yeni bir cığır açdılar və milli mədəniyyət üçün
yorulmadan çalışdılar”. 1215 Ə.Cəfəroğlu daha sonra qeyd edir ki,
ümumilikdə 1-ci rus inqilabı Azərbaycanın həm mədəni tərəqqisi və
milli ədəbiyyatının inkişafı, həm də milli məfkurənin formalaşması
baxımından böyük bir mərhələnin başlanğıcı olmuşdur: “Bu tarixdən
etibarən nisbətən daha geniş nəfəs almaq imkanı qazanan Azərbaycan türkləri siyasi və məfkurəvi təşkilatlanma istiqamətində olduğu
kimi, milli ədəbiyyat, teatr, musiqi, mətbuat və maarif sahələrində də
böyük addımlar atmaq imkanı əldə etmişdilər”.1216
Ə.Cəfəroğlunun fikrincə də, milli istiqlal məfkurəsinin, milli
ideologiyanın intişar tapmasında, “həqiqi milliyyətçiliyin geniş yayılmasında” M.Ə.Rəsulzadə və onun baş redaktoru olduğu “Açıq
söz” qəzeti mühüm rol oynamışdır.1217 Belə ki, Rəsulzadənin öndərli1212
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yi ilə ilk dəfə, həmin qəzetdə öz əksini tapan ideyalar get-gedə bütün
Azərbaycan türklüyünü əhatə etmişdir. Cəfəroğlu yazır: “Onun
“Açıq söz” qəzeti ilk dəfə milli cərəyanı ardıcıl və şüurlu sistem halına saldı, milli mövzunun geniş oxucu kütləsi arasında bir ilham mənbəyinə çevrilməsinə imkan yaratdı”. 1218 O yazırdı: “Bu gün milliyyət
hissi ilə yaşayan Azəri gəncliyi arxada qalmış 28 mayıs üçün çarpışmalara davam etməkdədirlər. Onlar qırmızı rusları məğlub etməyənə, Azərbaycanı yenidən özünün hürr və müstəqil bayrağına qovuşdurmayana qədər bu milli mücadilədən bir anda olsun əl çəkməyəcəklər. Bu Azəri türkünün haqqı və hər bir türk oğlunun vəzifəsidir.
Bu haqqı inkar edən varsa, bizdən deyildir”.1219
Cəfəroğlu 1960-cı ildə “Mücahit” dərgisində nəşr olunan
“Azərbaycan Cümhuriyyəti” məqaləsində yazırdı ki, bu Azərbaycan
Türk Cümhuriyyəti tamamilə demokratik olub hakimiyyəti hüdudsuz
və şərtsiz millətə vermişdir. Bu cümhuriyyətdə bütün dinlərə, millətlərə münasibətdə tolerantlıq nümayiş etdirilmiş və himayədarlıq göstərilmişdir. Cəfəroğlu yazırdı: “Azərbaycan onu sevən və onu qoruyan hər kəsin vətəni kimi idi. Qardaş Türkiyəyə qarşı iqrən kültürcə
və dilcə bağlı olduğu kimi, Qafqaz daxilində qurulan Gürcüstan, Şimali Qafqaz və Ermənistan cümhuriyytələri ilə də yaxşı münasibətdə
idi. İnsani və ülvi qayələri ilə qurulan bu Cümhuriyyətin ən böyük
qayəsi istiqlalına sadiq tam bir varlıq olmaq idi. Türklük qayəsindən
bir an üçün olsun belə ayrılmamışdır”. 1220
Azərbaycan alimi hesab edirdi ki, 27 apreldə böyük türk dünyasının köksündə hürriyyət bayrağını qaldıran bir türk ölkəsinin ocağı sönmüş, Azərbaycan qırmızı ruslar tərəfindən işğal edilmişdi. Bunun müqabilində isə milli bayrağı enilən, yerində azad Türk cümhuriyyətləri vətəndaşlarının qanuna boyanmış “oraq-çəkicli” bayrağın
dalğalandığı bolşevik istilasına uğramış Azərbaycanda, rus əsarətini
mədh edən nitqlər söylənilir və şənliklər keçirilir: “Böyük rus istibdadına satılmış kiçik bir Azəri tör-töküntüsü də bu rus şənliklərində
ana yurdlarının istilaçıya təslim edilməsinin mükafatını alırlar. Milli
prinsiplər və milli varlıq bunlar üçün başdan-başa saxta və riyakar bir
1218
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yalandan iabrətdir. Bunların nəzərində həqiqi vicdan xalqların milli
şərəf və namusunu tapdalamaq, müqəddəs və əziz ruhları təhqir etməkdir. Kiçik bir tör-töküntüdən ibarət olan və qırmızı rusların qanlı
xəncərinin kölgəsində gizlənən bu qaraguruh, nəhayət ki, yaxın zamanlarda türk ölkələrində öz inhisarlarına daha yer qalmadığını görərək, şərəfsiz ölümlərinin günbəgün yaxınlaşdığını özləri başa düşəcəklər. Çünki haqq və istiqlal eşqi, istiqbal və milliyyət davası könüllərdə yer tapdığı bir zamanda nə qırmızı xəncər, nə də boğazdan yuxarı şənliklər kimsəni qorxutmur”.1221
Cəfəroğlu yazırdı ki, Azərbaycan türklərinin izzəti-nəfsinə endirilən vicdansız zərbəni bir daha göz önünə gətirməklə yanaşı, bunun belə davam etməyəcəyi inamını da yaşatmaq lazımdır. Ona görə
də, hər bir azərbaycanlı Azərbaycan Milli Məfkurəsinin nə qədər uca
amal olduğunu bir daha təqdir edir və istiqlal şəfəqinin artıq dan yerindən sökülməkdə olduğunu sezir. Bu baxımdan istiqlal davası azəri
türklərinin taleyi və yaşam prinsipidir. Cəfəroğlu yazırdı: “İstiqlalın
mayası və mənbəyi uzun illərdən bəri türk ellərini əsarət atına alaraq
türk ruhunu ağrı-acılarla inlədən ruslarda deyil, “Tanrım, məni istiqlala qovuşdur!” - deyən və onu milli dua kimi hər gün təkrarlayan
türklərin əlində və dilindədir. Buna görə də düşmən caynağında qalan sevgili türk Azərbaycanının qurtuluşu əsarətə boyun əyməyən və
istiqlal üçün qan tökməyi şərəf bilən hər bir türk ölkəsinin susmayan
vicdan qaynağıdır”. 1222 O yazırdı ki, dil, mədəniyyət, milli mənlik,
əxlaq və s. etibari ilə türklüyə tam yad olan qüvvənin illərdən bəri
vurduğu zərbələr yalnız bir məqsədə və bir hədəfə yönəldilmişdir:
“Azərbaycanı türksüz qoymaq, istiqlal və milliyyət ruhunu kökündən
qoparıb atmaq! Bu isə bir daha onu göstərir ki, Azəri türkləri istiqlala
layiq, hürr yaşamağa hazır, yetişmiş bir millətdir. On üç ildən bəri
rusların istismarına və təzyiqlərinə qarşı aparılan inadlı çarpışmalar,
axıdılan qanlar, daxildə və xaricdə ucaldılan mübarizə sədaları məhz
bu yetkin millətin istiqlaldan dönməyəcək əzmə və milli varlığa malik olmasının göstəricisidir”.1223
O qeyd edirdi ki, Türkiyəyə yardım göstərmək, milli istiqlalın
tam şəkildə təmin olunmasına kömək etmək adı ilə maskalanan bol1221
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şeviklər Azərbaycanın istiqlalına son qoyaraq, keçmiş çar Rusiyasının sərhədlərini bərpa etmək niyyəti güdmüşdü. Bu məqsədlə milli
ordu buraxıldı, milli müəssisələr ləğv olundu, türk məmurlarının yerinə erməni və ruslar gətirildi: “Bir sözlə, əski milli Cümhuriyyətin
istiqlal ruhu şər qüvvə kimi Azərbaycandan çıxarıldı. Bu ruhun daşıyıcıları olan milli Azəri ziyalıları isə istisnasız şəkildə məhv edildi.
Onlardan yalnız az bir qismi xarici mühacirətə yollanmaqla həyatlarını qoruya bildilər. Qısa zaman ərzində Azərbaycan Azərisiz qaldı,
ölkənin həqiqi sahiblərinin yerinə isə kommuna adı ilə ruslar, internasionalistlər və bolşevik libasına bürünmüş “vahid Rusiya” ideyası
tərəfdarları doluşdular”.1224
Azərbaycanda bundan sonra azərbaycanlıların qonaq, rusların
isə həqiqi “ev sahibi” olduğunu qeyd edən Cəfəroğlu yazır ki, artıq
ruslara yad və yabançı görünən milli türk istiqlalı yerinə rus qoxulu
müjik ruhu Azərbaycanı işğal etmişdi: “Türkə ölkəsindən köçüb getmək, rusa isə gəlib burada yerləşmək və hər şeyə sahib olmaq çağırışı edildi. Azərbaycan başdan-başa qırmızı bayraqlarla bəzədildi, əhali isə qorxu və təhdidlə susdurularaq lallığa məhkum olundu. Oktyabr
dili “zəfər dili” elan edildi. Hər şey dəyişdirildi. Milli istiqlal ruhu ilə
yaşayan millət Azərbaycan uğrunda mübarizədən kənarlaşdırıldı”.
1225
Beləliklə, “türksüz Azərbaycan” yaradılması üçün əhali yurd-yuvasından çıxarıldı. Cəfəroğlu yazır: “İstəklərindən uzaq düşmək istəməyənlər qürbət ellərə yayıldılar. Millətinin, milliyyətinin adı üzərindən götürüldü. Sən mənliksiz, çahibsiz, Türksüz buraxıldın”. 1226
Onun fikrincə, lakin Türk yenilər, amma ölməz: “Onun varlığı başlanğıcsız və sonsuzdur. Bu böyük varlıq hər zaman müqəddəs olmuş
və müqəddəs qalacaqdır. Türkün yurdu türk tarixində bir çox 27 nisanlar yaşamış, lakin heç vaxt idealını qeyb etməmiş, istiqlaliyyətini
unutmamışdır”.1227
Yeri gəlmişkən, hələ də sıralarmızda Azərbaycanın şimalının
çar Rusiyası tərəfindən işğalına haqq qazandıranlarla yanaşı, eyni
aqibətə uğramış Azərbaycan Cümhuriyyətinin faciəvi taleyinə müsbət don geyindirmək istəyənlər də tapılır. Bəziləri iddia edirlər ki,
1224
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Azərbaycan Cümhuriyyətinin Sovet Rusiyası tərəfindən işğalı mənfi
hal olsa da, Sovetlər Birliyi dövründə Sovet Azərbaycanı hansısa
uğurlar əldə etmişdir. Bu fikirlə müəyyən mənada razılaşmaqla yanaşı, hesab edirik ki, Azərbaycan-türk milləti hansı adla adlanmasından
(çarizm, bolşevizm) aslı olmayaraq heç vaxt rus müstəmləkəsi ilə razılaşmamış, onun adət-ənənələrini, mədəniyyətini, dilini və milli
kimliyini assimilyasiya etməyə çalışan, var-dövlətini mənimsəyən
müstəmləkəçilərə qarşıı bütün sahələrdə daima mübarizə aparmışdır.
Bu mübarizə çarizmin və bolşevizmin ən çox tüğyan etdiyi zamanlarda belə özünü büruzə vermişdir.
Cəfəroğlu iki ölkə arasındakı birliyin mahiyyətini göstərmək
üçün yazırdı ki, Türkiyə və Azərbaycan tarixən iki qardaş və doğma
ölkələr kimi bir-birinə bağlı olmuş, bu bağlılıq 20-ci əsrin əvvəllərində özünü bir daha büruzə vermişdir. Belə ki, Anadolu türkləri dar
ayaqda olanda Azərbaycan türkləri onların, Azərbaycan türkləri dar
ayaqda olanda isə Anadolu türkləri onların dayağı olmuşdur. 1-ci
Dünya müharibəsində ruslara əsir düşən Anadolu türk əsgərlərinə
yardım edən, eyni zamanda Çanaqqalada onlarla bir yerdə türk düşmənlərinə qarşı savaşan Azərbaycan türkləri olmuşdur: “Bir çox hərbi əsirlər rus zindanlarından qaçırılmış, onların təkrar vətənlərinə
dönmələrinə yardım edilmişdir. Bu ağır vaxtda Azərbaycan sanki öz
dərdini – rus istilasını unudaraq yalnız Anadolunu düşünmüş və bu
istiqamətdə əməli işlər görmüşdü. Əvəzində 1918-ci ildə Azərbaycan
Cümhuriyyəti qurulduğu zaman Anadoludan gələn Türkiyə ordusu
istiqlal təməlinin qoyulmasında mühüm rol oynamışdı. Osmanlı imperatorluğunun süqutu ilə ana vətənin başı üzərindəki qara buludların
sıxlaşmasına, əcnəbi müdaxilənin şiddətələnməsinə baxmayaraq
Anadoludan olan qardaşlarımız Şərqdəki ilk Türk Cümhuriyyətinə
sevgilərini qanları ilə ödədilər. Osmanlı isə bir imperatorluq və xilafət olsa da, ilk Türk Cümhuriyyətinə münasibətdə şərəfli mövqeyini
sona qədər mühafizə etdi”.1228 Bütün bunlarla yanaşı, o yazırdı ki, tarix iki doğma qardaşa tam zidd istiqlal yolları cızmışdır. Birinin səadət ili o birinin fəlakəti olmuşdu: “Azərbaycan doğmuş Osmanlı imperatorluğu qürub etmişdi, Türkiyə Cümhuriyyəti həyat səhnəsinə
gəlmiş, Azərbaycan türkünün İstiqlaliyyəti əlindən alınmışdı. Ümid
1228
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edək ki, milli şüuru oyanan və bu acı tarixi dadan yeni türk nəsli çox
yaxın zamanda bu iki qardaş ölkəni həqiqi türk tarixi yoluna çıxaracaq və hələ də evlərdə gizli qalan milli Azərbaycan bayrağının aşkarda dalğanlanmasını təmin edəcəkdir”. 1229
Cəfəroğlunun “Qafqaz birliyi” ideyasına qarşı olmadığı da hiss
olunur. O yazır ki, belə birlik ideyası hələ 1919-1920-ci illərdə olmuş, hətta Gürcüstan, Azərbaycan və Dağıstan kimi milli cümhuriyyətlər Denikin təhlükəsinə qarşı siyasi-hərbi birlik yaratmışlar. Belə
birliyin müacirlər arasında da olmasını rəğbətlə qarşılayan Cəfəroğlu
qeyd edirdi ki, Azərbaycan Cümhuriyyətinin yenidən tarix səhnəsinə
qayıtması üçün belə birliyin olması vacibdir. 1230
Ümumiyyətlə, Cəfəroğlunun dünyagörüşü mühacir Azərbaycan ədəbi-mədəni və fəlsəfi mühitini öyrənmək baxımından çox
önəmlidir. Onun yaradıcılığında milli ədəbiyyat, milli istiqlal, dinifəlsəfi məsələlər çox zəngindir. Cəfəroğlunun irsini tədqiq edərkən
qarşılaşdığımız ən maraqlı məqamlardan biri də onun milli təəssübkeşliyidir. Bir qədər də dəqiqləşdirsək, Cəfəroğlu da mentalitetə aid
xüsusiyyətlər onun bütün əsərlərində özünü büruzə verir. Hər halda,
Cəfəroğlunun ədəbi-mədəni və fəlsəfi irsi çağımızda öyrənilməsi və
daha dərin tədqiqatlara ehtiyac duyalan elmi məsələlərdən biridir.
Xüsusilə, Azərbaycan Milli İdeyasının mühacirətdəki dövrünü öyrənmək baxımından Cəfəroğlu irsinə müraciət etmək zəruridir.
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2.2. Marksizm-leninizm ideologiyası: milli təmayülçülük
və beynəlmiləlçilik (ümumi baxış və əsas təmsilçiləri)
XX əsrin əvvəllərində Quzey Azərbaycanda ən geniş yayılan
ideyalardan biri də sosial-demokratizm (marksizm) təlimi idi. Quzey
Azərbaycanda ilk dövrlərdə sosial-demokratizmi yayanlar və təbliğ
edənlər əsasən rus, yəhudi, gürcü, polyak və digər xaqların nümayəndələri olublar. Ancaq çox keçmədən Azərbaycan türkləri arasında
M.Ə.Rəsulzadə, A.Kazımzadə, M.H.Hacınski, S.M.Əfəndiyev,
M.Q.Mövsümov, M.Ə.Əzizbəyov və başqaları ilk yerli sosial-demokratlar olaraq tanınmışlar. 1903-cü ildə RSDFP-nin 2-ci qurultayında sosial-demokratlar partiyasının bolşevik (Lenin başda olmaqla
inqilabı dərhal həyata keçirmək istəyən çoxluğa) və menşeviklərə
(Plexanov başda olmaqla inqilaba zərurət yaranada həyata keçirmək
istəyən azlıqda qalanlara) parçalanması nəticəsində baş verən intriqalardan istifadə edərək “Hümmət” yaradan həmin sosial-demokratlar
öz müstəqilliyini saxlamaqla yanaşı, dövrün şərtləri altında bolşeviklərlə birlikdə çarizmə qarşı mübarizə aparırdılar.
Əslində "Hümmət"i yaradanların əksəriyyəti (A.Kazımzadə,
M.Ə.Rəsulzadə, M.H.Hacınski, M.Ə.Rəsuloğlu və b.) heç də mahiyyət etibarilə marksist ideyalara tamamilə bağlı olmamışlar. Birincisi,
ona görə ki, marksizm mahiyyət etibarilə bütün dinləri, o cümlədən
də İslam dinini rədd edirdi. Bu amil isə, sosial-demokrat ideyasına
rəğbət bəsləmələrinə rəğmən, bir çox ziyalıların marksizmə bağlanmalarına əngəl olurdu. Sadəcə, milli təmayüllü "hümmət"çilər beynəlmiləlçilərdən fərqli olaraq İslamın sosial-demokratizmə tamamilə
zidd olmadığını da iddia edirdilər.
İkincisi, rus marksistlər sözdə sinfi mübarizəyə əsaslandıqlarını bəyan etsələr də, əməl də dini və milli ayrı-seçkilik salırdılar. Belə
ki, rus marksistlər başqa xalqların milli-siyasi qurumları ilə bir çox
məsələlərdə razlaşdıqları halda, İslam dininə tapınan türklərə gəlincə,
bunun əksini edirdilər. Marksist-leninçilər müsəlman türklər arasında
yalnız mənşəcə yoxsul, kasıb və fəhlə olanları zahirən sosial-demokrat kimi qəbul edirdilər. Halbuki bu dövrdə sosial-demokrat əqidəsinə üz tutub "Hümmət"i yaradanlar arasında bəy, mülkədar və ruhani
ailələrindən çıxmış şəxsiyyətlər də var idi.
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Üçüncüsü isə, 1905-ci il inqilabına qədər milli-demokratik
qüvvələrin, milli burjuaziyanın öz milli partiyası yox idi. Azərbaycan
türklərinin ictimai-siyasi proseslərdən əsasən kənarda qalması, çox
az sayda başqa xalqların yaratdığı sosial-demokrat, liberal-demokrat
yönlü təşkilatlarda təmsil olunması uzun müddət davam edə bilməzdi.
Beləliklə, bir qədər gec də olsa Azərbaycan türkləri 1904-cü
ildə ilk dəfə, milli ruhlu təşkilat kimi sosial-demokrat "Hümmət"i yaratdılar. "Hümmət"in 1905-1907-ci illərdə nəşr olunan "Hümmət",
"Təkamül", "Yoldaş" adlı qəzetləri öz səhifələrində əsasən sosial-demokratizmi təbliğ edirdi. Milli sosial-demokratlar M.Ə.Rəsulzadə,
A.Kazımzadə, M.Hacınski və onlarla həmfikir olanlar “Hümmət”i
zahirən marksistlərlə bir yerdə, mahiyyət və məfkurə etibarilə daha
çox milli yöndə, mümkün qədər RSDFP-dən uzaq, müstəqil şəkildə
formalaşdırmağa çalışdıqları halda, ancaq beynəlmiləlçi sosial-demokratlar M.Ə.Əzizbəyov, S.M.Əfəndiyev, M.M.Məmmədyarov,
X.Səfərəliyev və başqaları milli-dini ideyalara qarşı çıxır, yalnız sinfi
mübarizəni ön plana çəkirdilər. 1231 M.Qazıyevin yazması ki, sonralar
M.Əzizbəyov, N.Nərimanov, S.Şaumyan “Hümmət”in fəaliyyətində
pəhbər rol oynamışlar,1232 bu mülahizə həqiqəti özündə əks etdirmir.
Deməli, sosial-demokratizmin Quzey Azərbaycanda təbliğ
olunduğu 1900-cü illərdən etibarən bu cərəyana münasibətdə iki: 1)
milli təmayülçülüklə, 2) beynəlmiləlçi istiqamətlər mövcud olmuşdur. Milli-sosial demokratlar RSDFP Bakı Komitəsinin “Hümmət”in
işlərinə tez-tez qarışmasından narazı olduqları halda beynəlmiləlçilər
isə əksinə, bunu təbii qəbul edirdilər. “M.Ə.Rəsulzadə və silahdaşları bolşeviklərin məram və məqsədlərindən Azərbaycana heç bir fayda
olmayacağını başa düşüb onlardan uzaqlaşdılar. 1907-ci ildə “Hümmət”in bağlanmasına qərar verildi”.1233 Bununla da milli sosial-demokratlardan Rəsulzadə, Kazımzadə, M.H.Hacınski bir müddətdən
sonra milli-demokratik cəbhəyə keçdikləri halda, bunun əvəzində sosial-demokratizmin bolşevizm (marksizm-leninizm) mövqeyini mü1231

Əfəndiyev S.M. Azərbaycan proletariat Əfəndiyev S.M. Azərbaycan proletariatının inqilabi
hərəkatı tarixindən. Bakı: Azərnəşr, 1957, s.15
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dafiə edənlərın sırasına S.M.Əfəndiyev, M.Əzizbəyov, M.Q.Mövsümovla yanaşı N.Nərimanov, D.X.Bünyadzadə, H.H.Sultanov və başqaları da qoşulmuşlar. Sosial-demokratizmin tanınmış menşevik nümayəndələri hesab olunan S.Ağamalıoğlu, R.Axundov, Ə.Pepinov,
İ.M.Əbilov, H.K.Sanıyev, M.M.Heydərzadə, Q.Camalbəyov, Ə.Yüzbaşov və digərləri isə qismən Cümhuriyyət dövründə (1918-1920),
əsasən də, Quzey Azərbaycan zorla sovetləşdirildikdən sonra bolşevizm mövqeyinə keçmişlər. 1930-cu ildə Əziz Ubeydullin yazırdı ki,
Azərbaycan sovetləşəndən sonra marksizmlə idealizm, millətçiliklə beynəlmiləlçilik arasında mübarizə başlamışdır: “Bu mübarizə axırıncı illərdə qəti bir yola girib, indi millətçilik, idealizm, pluralizm məfkurələrinin
tarix səhnəsində məğlub olduqlarını görürük”.1234
Ümumiyyətlə, Quzey Azərbaycan Sovet Rusiyası tərəfindən
işğal olunduqdan sonra marksizm-leninizm ideologiyası şəriksiz bir
cərəyan kimi uzun bir müddət hökmran vəziyyətdə olmuşdur. Marksizm-leninizm ideologiyasının şəriksiz hökmranlığı dövründə (19201991) bütöv bir nəsil bu cərəyanın prinsipləri çərçivəsində yetişdirilmiş, bir çox Azərbaycan Türk mütəfəkkirləri könüllü, ya da məcburən onun təbliğatçısına çevrilmişlər. Bununla da, həmin dövrdə “könhə” marksist-leninçilərlə yanaşı, “yeni” kommunist məfkurəli ziyalılar nəsli də yetişmişdir.
Ancaq burada bir vacib məqamı mütləq qeyd etmək lazımdır
ki, 71 illik dövrdə də marksizm-leninizm ideologiyasına münasibət
tamamilə birmənalı olmamışdır. XX əsrin birinci yarısında, xüsusilə
də 2-ci Dünya müharibəsinə qədər (1939) türk sosial-demokrat məfkurəli ziyalıların materializmə, o cümlədən marksizmə, ya da marksizm-leninizmə münasibəti sonrakı dövrlə (1950-1991) müqayisədə
bir qədər fərqli xüsusiyyət daşımışdır. Həmin xüsusiyyətlər aşağıdakılardan ibarətdir: 1) sosial-demokratizmlə ya da marksizmlə ilkin tanışlıq və bu cərəyanın iki xətdə (menşevizm və bolşevizm) inkişafı
(1901-1920), 2) Sovet Rusiyasının (1917) bərqərar olması, çox keçmədən rus bolşeviklərin Azərbaycanın işğalı (1920, 27 aprel) sonrası
bolşevizmin (marksizm-leninizm) yalnız menşevizm üzərində deyil,
milli mədəniyyət-milli fəlsəfə üzərində üstünlüyü, 3) sovet beynəlmi-
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ləlçiliyi ya da marksist-leninçi fəlsəfənin kosmopolitizmə yuvarlanması və stalinizm (1920-ci illərin sonları-1950-ci illər).
Bizcə, bu üç xüsusiyyətin bir qədər fərqli zamanlarda ortaya
çıxması Azərbaycan türk sosial-demokrat, marksist məfkurəli ziyalılara ciddi təsir göstərmişdir. Hər halda 1920-ci ilə qədər daha çox könüllülük əsasında marksizm (bolşevizm, menşevizm) fəlsəfəsini müdafiə etməklə, 27 aprel faciəsindən sonra əvvəlcə bir qədər yumşaq
daha sonra isə sərt formadakı şəraitdə marksizmdən çıxış etmək eyni
ola bilməz. Bu baxımdan 27 aprel faciəsinə qədər və həmin faciədən
sonrakı ilk illərdə marksizmi müdafiə edən türk-azərbaycanlı menşevik, bolşevik, sosialist-iniqlabçıların düşüncələrində nisbi müstəqillik
(N.Nərimanov, M.Əzizbəyov, S.M.Əfəndiyev, S.Ağamalıoğlu,
R.Axundov, Ə.Xanbudaqov və b.) hiss olunur. Hətta, onların bəziləri
(S.Ağamalıoğlu, R.Axundov və b.) 27 aprel faciəsindən sonra menşeviklikdən, eserlikdən üz döndərib bolşevizmə keçsələr də, yenə
müəyyən qədər olsa da, nisbi fikir azadlığı müstəqilliyini bir müddət
davam etdirmişlər. Yalnız sovet kosmpolitizminin dərinləşməsi və
reprerssiyanın güclənməsi (əsasən 1920-ci illərin sonlarından başlayaraq) nəticəsində marksizmə münasibətdə birmənalılıq qətiləşdi.
Xüsusilə də, “sağ opportunistlərin”, trotskilərin partiya daxilində təmizlənməsi prosesi ilə Sovetlər Birliyində, o cümlədən Sovet Azərbaycanında da materializmin nüvəsi hesab olunan marksizm-leninizmə münasibətdə “köhnə sovet nəsli” öz ömrünü tədricən başa vurub
stalinçi “yeni sovet nəsli”nə tərk etdi.
Şübhəsiz, bu da mütəfəkkirlərin marksizm-leninizmə münasibətində son mərhələ deyildi, çünki “yeni” sovet nəsli Stalin prinsipləri əsasında formalaşırdı ki, bu proses onun ölümü ilə (1953) yeni bir
rəng aldı. Başqa sözlə, Stalinin ölümü ilə “yeni” sovet nəsli ziyalıları
marksizm-leninizmə münasibətdə Stalin prinsiplərindən qismən imtina etsələr də, ancaq köklü dəyişikliklərdən söhbət belə gedə bilməz.
Stalinin hakimiyyəti dövründə marksizm-leninizmə münasibətdə formalaşmış stalinçi sovet-kommunust təfəkkürü onun ölümündən sonra
bəzi zahiri cəhətdən dəyişikliklərə uğrasa da, mahiyyət baxımından
çox şey dəyişmədi. Bizcə, bununla da marksizm, ya da marksizm-leninizmə münasibətdə represiyyayəqədərki dövrdə az-şox rast gəldiyimiz fərqli, müstəqil fikirlər Stalinin ölümündən sonra da əsasən meydana çıxmadı. Burada söhbət ilk növbədə, marksizm-leninizm ideo486
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logiyasını təbliğ edən marksist-leninçi ziyalılardan gedir və “dissidentlər” nəzərdə tutulmur. Eyni zamanda, XX əsrin ikinci yarısında
meydana çıxan “dissidentlər”lə represissyayaqədərki trotskiləri, “sağ
opportunistləri” tamamilə eyniləşdirmək də doğru deyil.
Yeri gəlmişkən, Quzey Azərbaycanda repressiyayaqədərki nisbi müstəqillik dövründə (1920-1936) yazıb yaratmış “köhnə sovet
nəsli” sosial-demokratizm, o cümlədən marksizm-leninizə münasibətdə, bir növ 20-ci əsrin əvvəllərində ortaya çıxmış “ənənə”nin də
davamı olaraq iki: 1) milli təmayülçülük, və 2) beynəlmiləlçilik istiqamətlərində davam etdirmişlər. Milli təmayülçülüyün əsas nümayəndələri N.Nərimanov, S.M.Əfəndiyev, M.S.Ordubadi, Ə Xanbudaqov və başqaları olduqları halda, beynəlmiləlçilik tərəfdarları isə
Ə.Qarayev, R.Axundov və digər marksistlər idilər.
Beləliklə, bizcə, XX əsrin ilk yarısında Türk ziyalılarının
marksizm-leninizmə münasibətdə müstəqilliyəqədərki inqilablar və
müstəqillik (1901-1920), “müstəqil” sosializm, ya da loyal sovetləşmə (1920-1928), kosmpolitizmin vüsət almasından ifrat sovetləşmərepressiya (1928-1938) və 2-ci Dünya müharibəsi və sərt-inzibati
amirlik (1939-1953) mərhələləri ciddi təsir göstərmişdir. Hesab edirik ki, bu xüsusiyyətlərdən irəli gələrək bu dövrdə Azərbaycanda
marksizmin ilk nümayəndələrindən bəziləri (N.Nərimanov,
S.M.Əfəndiyev, C.Nağıyev, R.Axundov, H.Hüseynov və b.) müdafiə
etdkiləri cərəyanla bağlı az da olsa, nisbətən fərqli, özünəməxsus
müstəqil fikirlər və mülahizələr irəli sürməyə çalışmışlar. Ancaq
Türk ziyalılarının, fəlsəfəçilərinin xeyli qismi istər XX əsrin ilk yarısı, ya da ikinci yarısı olsun, əsasən taftalogiya ilə məşğul olmuş, əsil
marksist-leninçi olmaqlarını sübut etmək üçün bir tərəfdən milli-dini
adət-ənənələri, o cümlədən türklüyü və islamlığı hədəf alaraq kommunist əxlaqını, kommunist əqidəsini təbliğ etmiş, digər tərəfdən XX
əsrə qədər yazıb yaratmış bütün Azərbaycan türk mütəfəkkirlərinin
yaradıcılıqlarında, əsərlərində materializm tapmağa çalışmışlar.
Xüsusilə də, XX əsrin ikinci yarısında (əsasən müstəqilliyimizin bərpasına (1991) qədərki dövr nəzərdə tutulur) yaşamış ziyalılar,
fəlsəfəçilər (M.Qasımov, Ə.Zəkuyev, Z.Göyüşov, M.Ağamirov,
M.Səttarov, Ə.Şakirzadə, F.Q.Köçərli və b.) istər müdafiə etdikləri
marksizm-leninizmə, istərsə tənqid etdikləri islamçılığa və türkçülüyə münasibətdə əsasən fərqli, özünəməxsus müstəqil fikirlər və mü487
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lahizələr irəli sürməkdə çətilik çəkmişlər. Hər halda onların, xüsusilə
də fəlsəfəçilərin marksizm-leninizmə aid elmi kommunizm və dialektik materializmdən kənara çıxmaları qətiyyən mümkün deyildi.
Fəlsəfəçilər ən yaxşı halda elmi kommunizm və dialektik materializmi əsaslandırmağın, türkçülük və islamçılığın isə puçluğunu ortaya
qoymağın yeni üsullarını və vasitələrini arayıb axtarmışlar. Məsələn,
Cəmil Əhmədli dialektik materializmdə “azadlıq və zərurət” kateqoriyaları, yaxud da Asif Əfəndiyev Varlıq məsələsi ilə bağlı yeni mülahizələr irəli sürməyə cəhdlər göstərmişlər.
Bu dövrdə yalnız bəzi ziyalılar, o cümlədən dövlət xadimləri
(H.Əliyev, İ.Mustafayev, M.İbrahimov, Ş.Qurbanov, B.Vahabzadə,
Xəlil Rza, S.Əliyarlı və b.) marksizm-leninizm təlimindən, onun
prinsiplərindən kənara çıxmamaq şərti ilə Azərbaycan xalqının tarixi,
dili və mədəniyyəti ilə bağlı razılaşmadıqları məsələlərə iradələri yetdikləri qədər etiraz etmişlər. Başqa sözlə, bizcə, onlar 20-ci əsrin birinci yarsındakı milli təmayüllçülərin (N.Nərimanov və b.) davamçıları idilər və milli məsələlərlə bağlı müəyyən dəyişikliklərə nail olmağı da bacarmışlar.
Yeri gəlmişkən, biz bu kitabda fəlsəfə tarixi prizmasından
əsasən müstəqilliyin bərpasınaqədərki (1991) dövrü tədqiq etməyə
çalışmışıq. Başqa sözlə, burada istər mühacirətdə, istərsə də Quzey
Azərbaycanda olsun, müstəqilliyin bərpasınaqədərki (1991) dövrdə
fəlsəfə və ictimai-siyasi fikri tariximiz araşdırılmış, buna uyğun olaraq da ziyalılara, mütəfəkkirlərə, fəlsəfəçilərə müraciət olunmuşdur.
Bu baxımdan 20-ci əsrin sonu – 21-ci əsrin əvvəllərində, xüsusilə də
müstəqilliyin bərpasından sonra (1991) da yazıb yaratmağa davam
etmiş, yaxud da davam edən ziyalılara, mütəfəkkirlərə, fəlsəfəçilərə
geniş şəkildə bu kitabda yer vermək mümkün deyildir. Çünki həm ictimai quruluşun dəyişməsi, həm dünyada baş verən sosial-siyasi və
fəlsəfi yeniliklər bir çox ziyalıların yaradıcılığında, dünyagörüşündə
də xeyli dərəcədə dəyişikliklərə səbəb olmuşdur ki, bu da artıq yeni
bir mərhələnin tədqiqat obyekti deməkdir. Ona görə də, bizcə, çağdaş
dövrün və onun nümayəndələrinin yaradıcılıqlarının fəlsəfi və ictimai fikir tarixi baxımından tədqiqi başqa kitabların mövzusudur.
***
XX əsrin birinci yarısında, xüsusilə də 27 aprel işğalından sonra sosial-demokratizmin, ya da marksizm-leninizmin beynəlmiləlçi
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və milli təmayülçü istiqamətlərinin Quzey Azərbaycanda əsas nümayəndələri N.Nərimanov, S.M.Əfəndiyev, M.Əzizbəyov, Ə.Qarayev,
Ə.Xanbudaqov, R.Axundov, H.Hüseynov, C.Nağıyev, S.Ağamalıoğlu və başqaları olmuşlar (onlardan bəziləri haqqında ayrııca və geniş
şəkildə bəhs olunmuşdur).
XX əsrdə əvvəllərində beynəlmiləlçi sosial-demokratlardan
Məşədi Əzizbəyov müdafiə etdiyi təlimlə bağlı marksist ədəbiyyatda
mövcud olan mülahizələri təbliğ etməklə məşğul olmuşdur. 1905-ci
il erməni-müsəlman qırğınının çar Rusiyası tərəfindən törədildiyini
iddia edərək, “hər cür milli çəkişmənin düşməniyəm”1235 deyən Əzizbəyov 1906-cı ildə bolşeviklərin əili ilə, “Hümmət”ə alternativ kimi
yaradılmış “Baydağe Nüsrət” (“Qələbə bayrağı”) təşkilatında dinindən və milliyyətindən asılı olmayaraq hər kəsi birləşməyə çağırmışdı. 1236 1908-1916-cı ilərdə “Nicat-Maarif”in idarə heyətinin sədr
müavini vəzifəsində çalışdığı dövrdə də o, marksist-leninçi mövqedə
dayanmış, M.Qazıyevin təbrincə desək, “Nicat”dakı burjua-liberal və
millətçi ünsürlərə qarşı mübarizə aparmışdır. Çünki Əzizbəyovun nəzərində millətçilər “iri burjuaziyanın nökərləri və xalq düşmənləri”
idi. 1237
1917-ci il fevral inqilabından sonra RSDFP-nin Bakıda məsul
təbliğatçılarından ibarət büroya üzv olan Əzizbəyov hesab edirdi ki,
dünyada ən doğru cərəyan bolşevizmdir və nəyin bahasına olursa-olsun o, bu əqidəsindən dönməyəcəkdir: “Qoy menşevik və eser jandarmaları bizimlə mübarizə aparsınlar, qoy bizi zindanlara salsınlar,
sürgünə göndərsinlər, biz əvvəlki kimi yenə də öz ideallarımıza sədaqətlə xidmət edəcəyik”. 1238 Əzizbəyov Şəhər dumasına seçkilərlə
əlaqədar olaraq, Bakı müsəlman ictimai təşkilatları komitəsinin mitinqində (1917, 28 iyul) deyirdi: “Biz sosialistlər deyirik ki, siz fəhlələri seçməlisiniz. Bu barədə bizim proqramımızda cənab Rəsulzadənin elan etdiyi proqramından daha aydın və daha çox deyilmişdir. Bizim fəaliyyətimizin əsası öz proqramımızdır”. 1239
1235
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Çünki həmin dövrdə M.Ə.Rəsulzadə, İ.Aşurbəyov və başqa
milli-demokratlar Əzizbəyovu seçkilərdə müsəlman türklərinin səsini
və birliyini parçalamaqda, eyni zamanda şəhər Dumasına sinfi mübarizə məsələsini gətirməkdə ittiham edirdi. O da, cavab verirdi ki, müsəlmanların səsinin azalması ilə bağlı səslənən fikrin nə bir əsası var,
nə də burada millət üçün heç bir təhlükə yoxdur. 1240 Bununla da,
milli-demokratik cərəyana qarşı çıxan, milli istiqlal ideyasını qəbul
etməyən Əzizbəyov Azərbaycanın xoşbəxt gələcəyini yalnız Sovet
Rusiyasında görmüşdür: “Bütün hakimiyyət sövetlərə! Yaşasın çarizm zəncirini qırmış inqilabi Rusiya proletariatı ilə Azərbaycan zəhmətkeşlərinin inqilabi dostluğu və həmrəyliyi! Azərbaycan zəhmətkeşləri onlara azadlıq vermiş inqilabçı Rusiya xalqına qarşı müharibə
etmək istəmirlər. Türk və erməni zəhmətkeşlərinin qardaşlığı və
həmrəyliyi var olsun!” 1241 Fikrimizcə, o dövrdə, 1918-ci ildə “Kaspi” qəzetində Əzizbəyovla bağlı səsləndirilmiş bir fikir, bu gün də öz
aktuallığını əsasən, itirməmişdir: “Məşədi Əzizbəyov bolşevikdir,
hakimiyyəti zəbt edənlərdən biridir. O, senzli Dumanın sabiq üzvü
və Leninin Qafqazda gələcək canişinidir”.1242 Doğrudur, Lenin xristian erməni Şaumyan olduğu halda, heç vaxt bir müsəlman türkə, yəni
Əzizbəyova Qafqaz canişini vəzifəsini verməzdi və verməmişdir də.
Ancaq M.Ə.Əzizbəyovun Leninin Qafqazdakı canişini S.Şaumyanla çiyin-çiyinə milli-demokratik qüvvələrin əleyhinə mübarzə
aparması və milli istiqlala qarşı müxalifətdə dayanması da bir faktdır.
Həmin dövrdə erməni “Teqekatu” qəzeti yazırdı: “Şəhərin türk hissəsində asayişi mühafizə komissarı M.Əzizbəyov vətəndaş müharibəsindən sonra Bakı rayounun türk kəndlərini gəzib Sovetilər hakimiyyətinin əhəmiyyətini kəndlilərə izah edərək gözəl müvəffəqiyyətlər
qazanmışdır”. 1243 Guya, Əzizbəyov və onun yoldaşları Türk kəndlərindən belə bir fikirlə qayıtmışlar ki, kəndlilər Bakı Sovetinə tam səmimiliklə yanaşır, etimad bəsləyirlər: ““Müsavat” tamamilə gözdən
düşmüşdür və əksinə, sosialist təşkilatları müsəlman demokratiyası
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arasında getdikcə daha böyük nüfuz qazanırlar”. 1244 Doğrudan da,
Bakı qəzası kəndli deputatları sovetlərinin 1-ci qurultayı ilə birlikdə
Bakı Sovetinin iclasında (1918, 29 may) çıxış edən Əzizbəyov oradakıları inandırmağa çalışırdı ki, rus və erməni bolşeviklərinin başılarına açıqları qırğınlara baxmayaraq, guya türk kəndliləri yenə də Sovet
hakimiyətini öz hakimiyyəti kimi qəbul edirlər. 1245
Milli istiqlalın tamamilə əleyhdarı, bunun əvəzində vahid
RSFSR ideyasının tərəfdarı kimi çıxış etmiş M.Əzizbəyov və onun
silahdaşlarının (D.Bünyadzadə, H.Sultanov, B.Sərdarov və b.) iştirakı ilə 1918-ci il iyulun 26-da ingilis qoşunlarının Bakıya dəvət edilməsinə qarşı keçirilən mitinqin qətnaməsində yazılırdı: “Bakı rayonunu Rusiya Federativ Respublikasının ayrılmaz hissəsi hesab edərək və öz müqəddəratımızı bütün Rusiya proletariatının müqəddəratı
ilə möhkəm bağlı hesab edərək, biz fəhlələr hər cür koalisiyon hakimiyyəti rədd edirik, çünki bu hakimiyyət qalan Rusiyadan ayrılmaq
deməkdir, biz Bakı Sovetini müdafiə etməyə hazırıq”.1246
Sovet ədəbiyyatında M.Əzizbəyov “əməli inqilabi mübarizə
ilə yanaşı, öz nəzəri biliyini artırmağa çox səy göstərən ilk Azərbaycan marksistlərdən biri” 1247 kimi göstərilmişdir. Bizcə, Əzizbəyov
yalnız “nəzəri biliyini” artırmaqla məşğul olub marksizm-leninzm təlimi ilə bağlı elə bir orijinal mülahizəsi olmamışdır.
Beynəlmiləlçi marksist-leninçi Əliheydər Qarayev (18961938) 1916-cı ildə Don (indiki Novoçerkassk) Politexnik İnstitutuna
daxil olandan sopnra Çarlıq əleyhinə inqilabi çıxışlar etmişdir. 19171920-ci illərdə menşevik “hümmətçi” olarkən bolşeviklərlə birləşməyə can atan və çox keçmədən onların sırasına qoşulan Qarayev deputat kimi Parlament və mətbuatdakı çıxışlarında milli-demokratik qüvvələri daim tənqid etmişdir. Onun əsas şüarı ondan ibarət idi ki, hazırda yaxşı nə baş vermişdirsə və ya verirsə, bu inqilabçı bolşeviklərin əməyidir, nə pis iş olubsa və yaxud olursa bu da, çar Rusiyasının
və milli-demokratik qüvvələrin əməlidir. Qarayevin bütün məsələlərə
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yalnız bu cür, yəni ağ və qara şəkildə yanaşması parlamentdəki millət vəkilləri tərəfindən heç zaman yaxşı qarşılanmamışdır.1248
Bu dövrdə xüsusilə, torpaq məsələsini daim diqqət mərkəzində
saxlayan Ə.Qarayevə görə, böyük Rusiya inqilabının birinci şüuarı
millətlərə istiqlaliyyətdirsə, ikinci şüarı isə torpağın kəndlilərə verilməsidir. O, üzünü milli-demokratik qüvvələrə tutub deyirdi: “İndi siz
istiqlaliyyət hazır olanda zəhmətkeşlər yaddan çıxıb, torpaq kəndçilərə verilməlidir”.1249 Ona görə, əgər Azərbaycan dövləti həqiqi cümhuriyyət isə, onda vətəndaşlar sözlərini azad şəkildə deyib, yazmalıdırlar, ancaq Sovet Rusiyasından fərqli olaraq, guya Azərbaycanda
həmin sahədə problemlər var.1250 Beləliklə, Qarayev bir çox çıxışlarında özünü Sovet Rusiyasınının Azərbaycandakı nümayəndəsi kimi
apararaq, müsbət mənada ondan tez-tez nümunələr gətirir, parlamentarizm idarə üslundan imtina etməyə çağırırdı ki, bu zaman Rəsulzadə, A.Kazımzadə və başqaları tərəfindən dəfələrlə tənqid olunmuşdur.1251
O, 1920-1930-cu illərdə müxtəlif məsul, o cümlədən Bakı
Müvəqqəti İnqilab Komitəsinin sədri, Bakı Sovetinin sədri kimi vəzifələr daşıdığı zamanlarda əsasən, beynəlmiləlçi mövqeyi ilə seçilmişdir. O, “Zaqafqaziya Sovet Federativ Respublikası təcrübəsində
Lenin milli siyasəti” mövzusunda namizədlik dissertasiyasında
(1933) millət, millətin hüquq və haqqları, milli mədəniyyət məsələlərini marksizm-leninizm təliminin beynəlmiləlçilik yönündən izah etmişdir. 1252
Milli təmayüllü sosial-demokratlardan (menşevizm) Əhməd
Cövdət Pepinov (1893-1938) Ahıskanın Axalkələk kəndində anadan
olub, Zaqafqaziya Seyminin Müsəlman fraksiyasının, Milli Şuranın,
Azərbaycan Parlamentinin üzvü və katibi vəzifəsini icra etmişdir. O,
millət vəkili kimi təmsil olunduğu Cümhuriyyət parlamentindəki çıxışlarında hesab edirdi ki, milli hökumətin əsas problemləri arasında
torpaq və fəhlə məsələsi xüsusi yer tutmalıdır. Pepinovun fikrincə,
1248
Azərbaycan Xalq Cümhuriyyəti (1918-1920). Parlament (stenoqrafik hesabatlar). II c.
Bakı, «Azərbaycan» nəşriyyatı, 1998, s.248
1249
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1251
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torpaq məsələsinin həlli üçün Avropanı gözləmək doğru olmaz. Çünki bu məsələ məcburidir, dövlətin həyatına aiddir və bu baxımdan
tezliklə həll edilməlidir.1253 Ona görə, Azərbaycan köhnə Asiyanın
deyil, mədəni Avropanın yolunu getməli, insanların hüquq və azadlıqlarını təmin etməlidir. 1254 Bütövlükdə, Pepinov milli-hökumətin
əleyhinə olmamış, ancaq onun sosial quruluşlu ölkə olmasına çalışmışdır.
Cumhuriyyətin beşinci hökumət kabinəsində əmək və əkinçilik naziri olan, BDU-nun təşkilində (1919) yaxından iştirak edən Pepinov Parlamentdə bu məsələ ilə bağlı müzakirələrin sürətləndirilməsinə, universitetin açılması üçün pul vəsaitinin ayrılmasına böyük
əmək sərf etmişdir. Bu dövrdə Bakıda təntənəli "Türk gecələri" konsertinin və digər müsabiqələrin təşkili də Pepinovun adı ilə bağlıdır.
27 Aprel işğalından sonra Bakıya qayıdan Pepinov mədənimaarif və nəşriyyat işlərinə rəhbərlik etmiş, mətbuatda çox sayda
məqalələri dərc olunmuşdur. Təqiblərlə üzləşən Pepinov 1930-cu ildə Ulyanovsk şəhərinə köçməyə məcbur omuşdur. Daha sonra o, Alma-Ataya köçmüş (1934) Qazaxıstan SSR maarif nazirinin müavini
işləmiş və 1938-ci ildə repressiyaya məruz qalmışdır.
***
27 Aprel işğalından sonra bəzi gənc ziyalıların beynəlmiləlçi
marksizmə, materializmə meyilliyindən sui-istifadə edən Sovet Rusiyası onları Qırmızı Professorlar İnstitutuna cəlb etməklə özlərinə sadiq sovet ziyalı nəsli yetişdirməyə çalışmışdır. Məsələn, Cahangir
Nağıyev (1903-1929) 1922-ci ildə Moskva Dövlət Universitetinin İqtisadiyyat fakültəsinə daxil olsa da, sonra təhsilini Qırmızı Professorlar İnstitutunun Fəlsəfə fakültəsində (1922-1926) davam etdirmiş və
Bakıya qayıtdıqdan sonra BDU-da fəlsəfədən tələbələrə mühazirələr
keçmişdir. O, "Deşan fəlsəfi sistemi", "Marksın materializmi",
"Adam Smitin dəyər nəzəriyyəsi və ümumi metodoloji nisbət: SmitMarks" əsərlərini yazmışdır.
Qırmızı Professorlar İnstitutunuun digər məzunları Məmmədkazım Ələkbərov (1905-1938), Mikayıl Hüseynov (1900-1937) və
başqaları da marksist-leninçi fəlsəfə ilə də bağlı müəyyən mülahizə1253
Azərbaycan Xalq Cümhuriyyəti (1918-1920). Parlament (stenoqrafik hesabatlar). II c.
Bakı, «Azərbaycan» nəşriyyatı, 1998, s.187
1254
Yenə orada, s.214
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lər irəli sürməyə çalışmışdır. Xüsusilə də, M.Hüseynov “18-ci əsr
fransız materialistlərinin əsərlərində materiya və hərəkət problemi”,
“Sosializm dövrünə daxilolma və sinfi mübarizə” əlyazmalarında
materializm cərəyanını və onun Sovet Rusiyasındakı bariz nümunəsi
olan sosializmi təbliğ etmişdir. 1255
Onlarla eyni dövrdə yaşamış Ayna Sultanova (1895-1938),
Həmid Sultanov, Qəzənfər Musabəyov, Ənvər Seyidov, Əli Məmmədbəyov (1898-1937), Əhməd Kazımov (1910-1938), Əbdülkərim
Əfəndiyev (1898-1934) və başqaları da marksizm-leninizm ideyalarını təhlil etməyə çalışmışlar. Ə.Kazımovun “18-ci əsr fransız materialistləri”, Ayna Sultanovanın “18-ci əsrin rasionalistləri”, Ənvər Seyidovun “Con Lokk”, Əli Məmmədbəyovun “Bazis və üstqurum”,
“Determiniz və indeterminizm” və s. əlyazmaları o dövr üçün aktual
idi.
***
20-ci əsrin ikinci yarısında isə elmi-fəlsəfi və ideoloji kütləvi
ədəbiyyatda marksizm-leninizmi müdafiə edənlər daha çox fəlsəfəçilər, fəlsəfə tarixçiləri, o cümlədən elmi kommunizm, sosializm mədəniyyəti, dialektik materializmlə məşğul olan ateist tədqiqatçılar
(Ə.Zəkuyev, M.Qasımov, Bayram Qurbanov, F.Q.Köçərli, Həsən Şirəliyev, M.Ağamirov, Əhməd Əminzadə, Şeydabəy Məmmədov, Şükufə Mirzəyeva, Qədim Mustafayev və b.) olmuşlar. Onlardan
Q.Mustafayevin “20-ci əsrin əvvəllərində Azərbaycanda islam ideologiyası və onun tənqidi”, Ş.Mirzəyevanın “M.F.Axundovun estetik
görüşləri”, Ş.Məmmədovun “M.F.Axundov”, Əhməd Əminzadənin
“Azərbaycanın ictimai-siyasi və fəlsəfi fikir tarixindən (17-ci əsr və
19-cu əsrin birinci rübü)” və başqalarının əsərləri diqqəti cəlb edir.
Dağıstanın Lak rayonunun Qumuç kəndində anadan olan fəlsəfə tarixçisi, prof. Əhməd Kərədi Zəkuyev (1888-1968) əsas fəlsəfi tədqiqatlarını AMEA Fəlsəfə İnstitutunda aparşmış və bir sıra əsərlər yazmışdır (“Bəhmənyarın fəlsəfi görüşləri” (1958), “İbn Sinanın
psixologiyası” (1958), “Saflıq qardaşlarının fəlsəfəsi” (1961), “Orta
əsrlərin ərəbdilli məntiq tarixindən” (1971) və b.). Məsələn, o, “Bəhmənyarın fəlsəfi görüşləri” kitabında, Bəhmənyarın fəlsəfəsi, o cümlədən onun ontoloji, qnoseoloji, psixoloji və məntiqə dair görüşlərini
1255

Şükürov Ağayar. Müstəqil dövrün fəlsəfəsi və filosofları. Bakı, “Səda”, 2007, s.36-37
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təhlil etmişdir. Zəkuyev bir tərəfdən Bəhmənyarın ontoloji, qnoseoloji görüşlərinin idealist xarakter daşıdığını etiraf etsə də, 1256 digər
tərəfdən onu dualist kimi də təqdim etmiş,1257 hətta onun dünyagörüşündə materializm ünsürləri axtarıb tapmağa çalışmışdır. Fəlsəfə tarixi tədqiqatçısı, f.ü.f.d., dos. Müstəqil Ağayev haqlı olaraq yazır ki,
Zəkuyev Bəhmənyarın ateist olmasını sübut etməkdən sanki zövq almış, daxili iztirab və əziyyətdən bir an uzaqlaşaraq rahatlıq tapmışdır.1258 Gənc fəlsəfə tədqiqatçısı Zaur Rəşidov da doğru yazır ki, “Zəkuyev araşdırmasının əsasını sanki fəlsəfi tədqiqatdan daha çox,
Bəhmənyarın idealizminə, xüsusən də onun metafizik düşüncələrinə
kölgə salacaq materializm aşkarlama yarışına çevirir. Filosofun əsərlərindəki hər fikirdə arzuladığı və dövrün ruhuna uyğunlaşdırılmış
sırf materiyaya bağlı materializmi axtarır”. 1259
O, “İbn Sinanın psixologiyası” əsərində ilk dəfə olaraq İbn Sinanın (980-1037) psixologiya sahəsinə, bu elmin problemlərinə həsr
edilmiş fikirlərini şərh etmiş, eyni zamanda bu kontekstdə orta əsrlər
fəlsəfəsində ən aktual problemlərdən biri olan ruh və cismin əlaqələri
məsələsini də araşdırmağa çalışmışdır. Zəkuyev Sovet ideologiyasının təsir altında İbn Sinanın fəlsəfi, eləcə də psixoloji fikirlərindəki
materializm rüşeymlərini mümkün olduqu qədər şişirtməyə çalışmışdır.1260 Zəkuyev İbn Sina ilə Antik fəlsəfənin, xüsusən də onun klassik mərhələsinin bağlılığı məsələlərinin müxtəlif fəlsəfi problemlər
əsasında hərtərəfli tədqiqinə də kifayət qədər geniş yer verir. O yazır
ki, Aristotelin materiya və forma bölgüsünü qəbul edən İbn Sina
həmçinin psixologiyasında da bədəni materiya, ruhu isə forma kimi
təyin edirdi. 1261 Zəkuyevə görə, İbn Sina ruh və bədənin əlaqəsi məsələsində Platon ilə Aristotel arasında orta mövqe tutmuş, Aristotel
kimi ruhun bədən ilə birgə yaranıb zaman daxilində mövcud olduğunu düşünmüşdür. Ancaq İbn Sina Platon kimi, ruhun bədən ilə birgə
məhv olmadan əbədi olaraq yaşamasına da inanmışdır.1262
1256
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İbn Sina fəlsəfəsi ilə müxtəlif islam fəlsəfi məktəbləri arasındakı əlaqələrə diqqət yetirən Zəkuyevin fikrincə, ərəbdilli islam filosoflarından daxili-hissi qüvvələrin mövcudluğunu ən çox müdafiə
edən filosof da İbn Sina olmuşdur.1263 Z.Rəşidovun fikrincə, Zəkuyevin sezdiyi bu “neoplatonizm və mistika” da əslində elə sufizmdir:
“Formaca oxşarlıqlarından irəli gələrək Zəkuyevin dövründə sufizm,
xüsusən də onun vəhdəti-vücud təlimi, elə neoplatonizm və ya panteizm kimi də qələmə verilirdi. Bu hal həmin dövrün ədəbiyyatında
kütləvi xarakter daşıyır. Düzdür, sufizm neoplatonizmin bir çox prinsiplərini qəbul etsə də, mahiyyəti və əsasən də hədəflərinə görə ondan tamamən fərqlənir. Çoxsaylı dünya tədqiqatçıları (əsasən də
müasir) tərəfindən gəlinən ümumi nəticə də belədir ki, sufizm Antik
yunan fəlsəfəsinin bu təlimini tam yox, islamın əxlaqi prinsiplərinə
müncər edərək qismən mənimsəmişdir. Bu və bu kimi digər cəhətləri
ilə sufizm və ya vəhdəti-vücud təlimi panteizm fəlsəfəsi kimi qəbul
olunmamalıdır”. 1264
“Saflıq qardaşlarının fəlsəfəsi” əsərində saflıq qardaşlarının
fəlsəfi dünyagörüşlərinə ümumi nəzər yetirən Zəkuyev onların varlıq, o cümlədən psixoloji, sosial-siyasi, etik, dini görüşlərini tədqiq
etmişdir. O, bu kitabında saflıq qardaşları ilə islam fəlsəfi təlimləri,
islam fəlsəfəsinin digər konkret nümayəndələrinin görüşləri arasında
da bəzi müqayisələr aparmış, yeri gəldikcə islam dininin müəyyən təriqətlərindəki fikirlər ilə onların görüşləri arasındakı ümumiliklərə də
toxunmuşdur. Ona görə, antik fəlsəfə, mötəzilik, əşəri, qədəri, ismaili, şiəlik, sufilik, zərdüştlük, Hind fəlsəfəsi saflıq qardaşlarının ibrətəamiz və nəsihətverici düşüncələri ilə bəzi məqamlarda səsləşmişdir.
1265
O, bir çox tədqiqatçıları düşündürən mübahisəli bir məqama aydınlıq gətirməyə çalışaraq yazır ki, iki yüz il mövcud olan saflıq qardaşları fəlsəfi cəmiyyəti sonralar öz fəlsəfi xarakterini itirmiş və əxilik adlı sufi ordeninə çevrilərək, Yaxın Şərqdə daha bir neçə əsr öz
mövcudluğunu qoruya bilmişdi. 1266
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***
Ali təhsilini Moskvada Fəlsəfə, Ədəbiyyat və Tarix İnstitutunun fəlsəfə fakültəsində alan, 1945-ci ildən Azərbaycan EA-sı Fəlsəfə İnstitutunun elmi əməkdaşı olan fəlsəfə tarixçisi, prof. Mehbalı
Qasımovun (1906-1963) əsrələrində də fəlsəfə və ictimai-siyasi fikir
tarixinə aid məsələlər şərh olunmuşdur (“Ömər Xəyyamın rübailərində ateizm motivləri” (1947), “M.F. Axundovun islam dini əleyhinə
mübarizəsi” (1953), “M.F.Axundov və X1X əsr rus inqilabi-demokratik estetiksı”(1954), “X1X əsrdə Rusiyanın qabaqcıl ideyalarının
Azərbaycanda ictimai fikrin inkişafına təsiri” (1954) və b.). Məsələn,
o, “M.F.Axundovun islam dini əleyhinə mübarizəsi” əsərində
M.F.Axundovun tərəqqi və azadlıq ideyalarının xalqın şüuruna təsirindən bəhs edib, onun ictimai həyatı dəyişdirmək uğrunda mübarizə
aparmasını ilk növbədə, ictimai şüuru din və cəhalətin təsirindən
azad etməsi ilə bağlamışdır. Qasımova görə, xurafatdan o vaxt yaxa
qurtarmaq olardı ki, islam dini tamamilə yox edilmiş olsun. O, bu
mülahizəsini əsaslandırmaq üçün Axundzadənin fikirlərinə müraciət
etmişdir: “Axundov Allahı bütün mövcudatın ilk səbəbi hesab edən
müsəlman ilahiyyatçılarına qarşı çıxaraq, belə bir fikir irəli sürür ki,
materiya öz-özünə səbəbdir, o, heç bir ilahi başlanğıca möhtac deyildir. M.F.Axundov sensualist idrak nəzəriyyəsinə əsaslanaraq, o dünya haqqında, məkandan və zamandan kənarda allahın mövcud olması haqqında dini-idealist təsəvvürləri amansızcasına tənqid edir”.1267
Qasımova görə, din insanların şüurunda hadisələrin saxta, əfsanəvi, uydurma inkası olub, mürtəce məfkurədir. Dinlərin cəmiyyətin həyatında mürtəce rol oynadığına inanan Qasımov yazırdı ki, islam dini də əsrlər boyu cəhalətpərəstlərin əlində elmə, maarifə, şəxsiyyət və fikir azadlığına qarşı mübarizə aləti olmuşdur. 1268 Qasımov
qeyd edirdi ki, “mollanəsrəddinçi”lər başda C.Məmmədquluzadə olmaqla, doğru yol tutaraq “mülkədar istismarını ifşa edir, ruhaniləri
ələ salır və burjua millətçilərinə – panislamistlərə və pantürkistlərə
qarşı kəskin mübarizə aparırdı”. 1269

1267

Qasımov M. M.F.Axundovun islam dini əleyhinə mübarizəsi, Bakı, Azərnəşr, 1953, s.57
Qasımov M. M.F.Axundovun islam dini əleyhinə mübarizəsi, Bakı, Azərnəşr, 1953, s.57
Qasımov Mehbalı. XIX əsrdə Rusiyanın qabaqcıl ideyalarının Azərbaycanda ictimai fikrin
inkişafna təsiri. Bakı, 1953, s.44
1268
1269

497

Faiq Ələkbərli

Fəlsəfə tarixi tədqiqatçısı, fəlsəfə doktoru, dosent Müstəqil
Ağayev “M.M.Qasımov fəlsəfə tarixçisi kimi” əlyazmasında (Plan
işi-2018) doğru yazır ki, “Sovet ideologiyası çərçivəsində işləməyə
və yaşamağa məhkum olunmuş filosoflar, digər mütəfəkkirlər tədqiq
etdikləri şəxsiyyətlərin yaradıcılığında islam dini əleyhinə olan ən kiçik və zəif bir fikri belə üzə çıxarıb şişirdilmiş və qabarıq şəkildə
verməklə, bolşevizmə sədaqətli olduqlarını sübut etməyə çalışırdılar.
Zamanın tələbi belə idi. Yazılma tarixindən asılı olmayaraq, din
əleyhinə olan hər hansı bir əsərin mövcud ideologiya mövqeyindən
təhlili və tənqidi alimlərin, tədqiqatçıların qarşısına qoyulmuş vacib
bir vəzifə idi. Bu vəzifənin icrasında kiçik bir səhvə yol verənlər ciddi cəzalandırılırdılar. Bəziləri qorxudan, bəziləri də yarınmaq xatirinə öz fəaliyyətlərini bu istiqamətə yönəldirdilər”. 1270
M.Qasımov islam dinini tənqid edərkən F.Engels, İ.Stalin,
V.İ.Lenin, M.C.Bağırov və başqalarından sitatlar gətirməklə yanaşı,
Quran ayələrinin müsəlmanlarla başqa dinə mənsub olan xalqlar arasında daim ədavət salıdığını, “kafirləri” öldürməyi, qarət etməyi müqəddəs bir iş saydığını iddia etmişdir. Guya, Quran müsəlmanlardan
tələb edir ki, “kafirlərə və dindən dönənlərə” qarşı vuruşmalı, onlara qarşı rəhmsiz olmalı, başqa dinə mənsub olan xalqlarla dostluq etməməli, onlardan kömək istəməməlidir. M.Qasımov yazırdı: “Hər bir
başqa din kimi İslam dini də zəhmətkeşləri əzmək üçün istismarçı siniflərin əlində bir alətdir”. 1271
Mehbalı Qasımov M.F.Axundzadənin ateist irsindən ilham alaraq
yazırdı ki, “xurafatdan o vaxt yaxa qurtarmaq olar ki, mənfur islam dini
yox edilmiş olsun”. 1272 Onun nəzərində islamçılıq qədər türkçülük də
SSRİ-yə qarşı yönəldiyi üçün zərərli və qəbuledilməz idi. 1273
M.Qasımov “M.F.Axundov və X1X əsr rus inqilabi-demokratik estetikası” əsərində isə yanlış olaraq iddia edirdi ki, Azərbaycan
xalqının azadlıq hərəkatı rus fəhlə sinfinin inqilabi hərəkatının bilavasitə təsiri altında yaranıb genişlənmiş, guya Stalin Azərbaycan bolşevik təşkilatının banisi, ilhamçısı və təşkilatçısı olmuşdur. Onun fikrincə, Şimali Azərbaycanın Rusiyaya “birləşdirilmə”sinin ən xeyir1270
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xah nəticələrindən biri budur ki, Azərbaycan xalqı böyük rus mədəniyyəti ilə tanış olmuş, Rusiyanın qabaqcıl ideyalarının Azərbaycanda yayılması Azərbaycan xalqının gələcək inkişaf yollarını müəyyən etmişdir. 1274 Şübhəsiz, bu kimi fikirlərin heç bir obyektiv və
əsaslı elmi-məntiqi izahı yoxdur.
“X1X əsrdə Rusiyanın qabaqcıl ideyalarının Azərbaycanda ictimai fikrin inkişafına təsiri” adlı əsərində də Qasımov bir çox məsələlərə münasibətdə, o cümlədən rusiyapərəstlikdə və ateistlikdə ifrata, şişirtmələrə yol vermişdir. Bu əsərində də Qasımov yazırdı ki,
Azərbaycanın çar Rusiyasına birləşdirilməsi (əslində işğal olunması)
mütərəqqi bir hadisə olmuşdur: “Azərbaycanda maarifçilik ideyalarının
yayılması və Bakıxanovun yetişməsi və s. dəyişikliklər Rusiyadan gələn
qabaqcıl ictimai ideyaların və böyük rus xalqının mədəniyyətinin təsiri
ilə izah olunur. Bütün bunlar Azərbaycanın Rusiya ilə birləşdirilməsi kimi bir tarixi aktın nəticəsi idi” . 1275
“Ömər Xəyyamın rübailərində ateizm motivləri” əsərindən də
görmək olar ki, Ömər Xəyyamın dinə olan münasibəti ilə Qasımovun
ateist ruhu üst-üstə düşür.1276 Sadəcə, Ömər Xəyyam islam dininin
hakim olduğu bir dövrdə, Qasımov isə tam əksinə ateist bir imperiyada dini dünyagörüşə qarşı çıxmışdır. Qasımova görə, Xəyyamın ateizmi onun fəlsəfi materializminə əsaslanmış, o, fəlsəfənin əsas məsələsini, yəni təfəkkürün varlığa münasibəti məsələsini materialistcəsinə həll etmişdir.1277
Xəyyamın rübailəri içərisində ancaq ateist ruhlu olanları tədqiq
edən Qasımov yazırdı ki, materialist-sensualizmə əsaslanan şair dünya,
zamandan və məkandan xaric Allahın mövcud olması haqqında diniidealist təsəvvürləri rədd etmişdir. Qasımova görə, bir şeyi, varlığı hiss
etmək – onun bizə olan təsirini duymaq deməkdir, ancaq Allah bizə
heç bir təsir göstərmir, biz onun hiss üzvlərimizə təsirini duymuruq,
ona görə də biz Allah haqqında heç bir şey bilə bilmərik və deməli,
Allahın mövcud olmas bir uydurmadır. O, yazır: “Xəyyam yazır ki,
1274
Qasımov M. M.F.Axundov və X1X əsr rus inqilabi- demokratik estetikası, Bakı, Azərnəşr,
1954, s.
1275
Qasımov Mehbalı. XIX əsrdə Rusiyanın qabaqcıl ideyalarının Azərbaycanda ictimai fikrin
inkişafna təsiri. Bakı, 1953, s.17
1276
Qasımov M. Ömər Xəyyamın rübailərində ateizm motivləri, Bakı, Azərnəşr, 1959, s.57
1277
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bəzi ağıldan kəm adamlar belə xəyal edirlər ki, onlar bu gün, sağlığında allahın varlığı sirrini bilmirlər, lakin ölüb gedəndən sonra, ola
bilsin ki, bilərlər”.1278 O yazırdı ki, Xəyyam materialist dünyagörüşünü müxtəlif yollarla müdafiə etmişdir. Xəyyam mistik fikirlərə inanan adamlardan soruşur: cəmiyyətdəki bütün çirkin, mürtəce hadisələri “adil” Allah nə üçün yaradır? Əgər pis insanı Allah yaradırsa,
onda yenə də Allah cinayətkardır, çünki Allah insanı belə yaratmasaydı, dünyada mənəvi pislik olmazdı. 1279 Qasımov Xəyyamın din,
şəriət, şeyx, molla, xüsusən Allah haqqında söylədiyi bütün tənqidi
fikirlərini, etirazını ürəkdən qəbul edir, onunla razılaşır. O çalışır ki,
Xəyyamın allah, din, şəriət ehkamları, şeyxlər haqqında dediyi ən
incə tənqidi xarakter daşıyan söz və ifadələri axtarıb tapsın və onlara
daha çox şərh versin. Bütün yazılanlar Qasımovun həm mövcud sosial-siyasi quruluşun və partiyanın tələblərinə uyğun hərəkət etdiyini, həm də görkəmli ateist-materialist olduğunu göstərir. 1280
Beləliklə, M.Qasımov fəal bir ateist kimi fəlsəfi məsələlərdə
Allahın varlığını inkar etmək yolunu tutmaqla yanaşı səmavi dinlərin, xüsusilə də İslam dininin tənqidinə böyük yer vermiş, özünü əqidəli marksist-leninçi filosof kimi təsdiq etməyə çalışmışdır.
***
Polyak mənşəli fəlsəfə tarixçisi, prof. Aleksandr Makovelski
(1884-1969) 1920-ci ildən etibarən Azərbaycanda yaşamış və fəlsəfə
tarixi sahəsində bir çox aradşırmalar aparmışdır. Onun əsas əsərləri
aşağıdakılardır: “Avesta”, “Sokrataqədərkilər”, “Qədim yunan atomistləri”, “Məntiq tarixi”, “Sofistlər”, “Epiktetin əxlaqı” və b.
Onun Azərbaycanla dolayısıyla bağlı hesab olunacaq əsəri
“Avesta”dır. Makovelskinin Avesta haqqında apardığı tədqiqat işi bilavasitə Avestanın özü, qədim fars mədəniyyəti ilə bağlı olan ilkin
qaynaqlar və birbaşa mənbələrə yox, artıq Qərb tədqiqatçıları tərəfindən aparılmış olan çoxsaylı araşdırmalara əsaslanır. Makovelski bir
növ təkcə Avestanın öz yolunu kənar yola dəyişmək ilə də kifayətlənmir. O, əsasən öz müasirləri olan Qərb tədqiqatçıların zərdüştlük,
qədim fars, iran mədəniyyəti, hind-iran mədəni əlaqələri və eləcə də,
1278
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Avesta barədə yazmış olduqları tədqiqatlara müraciət etməyi, həm də
araşdırma üçün kafi hesab edir. 1281
Makovelski “Məntiq tarixi” (1967) əsərində materializmi ideializmdən üstün hesab etmiş, “qüsursuz” materializmi “qüsurlu”
idealizmə qarşı qoymuşdur. Halbuki o, 1917-ci ilə qədər daha çox
idealist mövqedən çıxış etmiş, hətta materializmə tərif verərkən onun
ölü varlıq, ölü maddilik haqqında təlim olmasını iddia etmişdir. 1282
Makovelski yazır ki, böyük istilalar nəticəsində ərəblər yunan-suriya
və fars mədəniyyəti ilə yaxın təmas qurdu1283 və sinkretik bir mədəniyyət formalaşdı. Bu ərəbdilli mədəniyyətin formalaşmasında ərəblərin özləri ilə yanaşı onlar tərəfindən istila olunan digər xalqlar;
farslar, taciklər və türklərin də əməyi böyük olmuşdur. 1284
Z.Rəşidov yazır: “Fikrimizcə, keçmiş Rusiya imperiyası, daha
sonra isə Sovet dönəmində yaşamış və Qərb ruhunda təhsil-təlim
görmüş digər qərbmeyilli fəlsəfə tarixçilərindən fərqli olaraq Makovelskinin həmin dövrdə Qərbdə başa düşülən islam fəlsəfəsini (bu
fəlsəfə XIX əsrin sonu, XX əsrin əvvəllərində əsasən sırf ərəb fəlsəfəsi kimi də qəbul olunaraq təbliğ edilirdi. Həmin dövrlərdə qələmə
alınmış ədəbiyyatlarda-tədqiqatlarda da məhz bu termindən istifadı
olunurdu) elə sözün tam mənasında ümumi islam fəlsəfəsi (digər müsəlman xalqlarının da bu ümumi irsin formalaşmasındakı müstəsna
xidmətlərini nəzərdə tuturuq) edən bu kimi vacib məqamları da nəzərə alması olduqca təqdirəlayiqdir”. 1285 Makovelski bu mühüm problemə bir qədər də dərindən yanaşaraq yazır ki, xarici ədəbiyyatda
tez-tez rast gəlinən ərəb fəlsəfəsi və elmi, gerçəkdə çoxsaylı Şərq
xalqları tərəfindən yaradılan ərəb dilli fəlsəfə və ərəbdilli elmdir. 1286
Makovelski “Məntiq tarixi” əsərində, ancaq Qərb mənbələrinə
əsaslanaraq müsəlman Şərqinə mənsub böyük filosoflardan; Əbu Yusif əl-Kindi, Əbu Nəsr əl-Farabi, Əbülhəsən Əşəri, İbn Sina, Əbu Hamid əl-Qəzali, Əbülhəsən Bəhmənyar, Nəsirəddin Tusi, İbn Baccə,
1281
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İbn Rüşd, İbn Xəldunun fəlsəfi görüşlərinin olduqca qısa və ümumi
səciyyə daşıyan kiçik icmalını vermişdir.1287
Makovelski islam fəlsəfəsini dörd əsas qola ayırır: saflıq qardaşları, Şərq peripatetikləri, sufizm və müsəlman ortodoksal fəlsəfəsi. Makovelski yuxarıda qeyd olunan islam filosofları və onların da
təmsil olunduqları adları çəkilən fəlsəfi məktəblərin görüşlərində
mistikanın önə keçməsini xüsusi ilə qeyd edir. Əvvəldə də vurğuladığımız kimi, Makovelskinin tədqiqatlarında hər hansı bir formalı mistika, eləcə də mistik fəlsəfəyə olan münasibət birmənalı deyil. Bu cəhətdən də, onun islam fəlsəfəsinin nümayəndələri, onların fəlsəfi irsi
ilə bağlı bəzi orta həcmli məqalələrini çıxmaq şərti ilə nisbətən əhatəli tədqiqatları, Makovelskinin digər tədqiqatlarından daha ümumi
və bir qədər də ötəridir (bəzi məqamlarda müəyyən mənada hətta,
səthidir). Amma, düşünürük ki, Makovelskinin bu müxtəsərliyinə bilavasitə təsir göstərən, onun israrla rədd etdiyi istənilən mistika-mistik fəlsəfi təlimlər ilə, islamın öz mistikası arasında olduqca böyük
fərqlər vardır. Çünki, islam mistikası, Makovelskinin artıq qeyd olunan məkanların çoxəsrlik fəlsəfi irsini tədqiq edərkən rastlaşdığı hər
hansı mistikaya bənzəməyən bir fenomenin təcəllisidir. İslam mistikası islamın, bilavasitə bu dinin öz ruhundadır. 1288
***
Fəlsəfə elmləri doktoru, professor, AMEA-nın müxbir üzvü
Ziyəddin Göyüşov (1920-1985) da 1950-ci illərdə Fəlsəfə İnstitutunun aspiranturasına daxil olmuş və fəlsəfə sahəsində bir çox tədqiqat
əsərləri yazmışdır (“Azərbaycanda etik fikir”, “Sovet Azərbaycanında fəlsəfi fikir”, “Həsən bəy Zərdabinin dünyagörüşü”, “Həzz və iztirab” və b.). Göyüşov “Sovet Azərbaycanında fəlsəfi fikir” (1979) kitabında 27 aprel faciəsindən sonra Quzey Azərbaycanda təşəkkül tapan
marksizm-leninizm yönlü fəlsəfi fikirdən, İslam dininə qarşı mübarizədə cəmiyyət daxilində elmi kommunizm, elmi ateizm təbliğatının aparılmasının aktuallığından bəhs etmişdir.1289 Göyüşova görə, xüsusilə də dinə münasibətdə “Materialistlər klubu”nda (1923) bir araya gələn
R.Axundov, S.Ağamalıoğlu, S.M.Əfəndiyev, Ə.Qarayev və başqaları
1287
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namaz qılmaq, həccə getmək və İslamın digər ayinlərini zəhmətkeş xalqın fiziki və mənəvi inkişafına yabançı olduğunu iddia etmişlər. Onlar
xalq arasında elmi kommunizmi, elmi ateizmi təbliğ edərək yalnız dini
mövhumata və xurafata deyil, bütövlükdə İslam dininə qarşı çıxmışlar.
1290
Onun fikrincə, 1920-1940-cu illərdə fəlsəfədə idealizm, o cümlədən
din məsələsinə marksizm fəlsəfəsi, dialektik materializm mövqeyindən
yanaşan ziyalılar C.Nağıyev, M.Hüseynov, Ə.Kazımov, M.Quliyev,
Q.Musabəyov, S.M.Əfəndiyev, S.Ağamalıoğlu, R.Axundov və başqaları olmuşlar. 1291 Göyüşov da dövrünün şərtləri altında yazırdı ki, İslam
şəriəti və onun qayda-qanunları cəmiyyətin əxlaqına zidddir. 1292
***
Fəlsəfə tarixçisi, prof. Midhət Ağamirovun (1920-1995) yaradıcılığında da fəlsəfə, fəlsəfə tarixinə aid məsələlər xüsusi yer tutmuşdur (“Mirzə Ələkbər Sabirin dünyagörüşü”, “Azərbaycan ictimai
fikrində milli məsələyə dair”, “Azərbaycanda marksist-leninçi təlim
uğrunda mübarizə tarixindən”, “Abdulla Şaiqin dünyagörüşü”,
“M.Hadinin fəlsəfəsi”, “Azərbaycan romantiklərinin dünyagörüşü”,
“Azərbaycanda qeyri-marksist ideya cərəyanlarının tənqidi” və b.).
O, “Azərbaycan ictimai fikrində milli məsələyə dair” əsərində etnos,
milliyyət, xalq, millət, sinif, sinfi mübarizə anlayışlarına aydınlıq gətirməyə çalışmışdır. Ağamirov bu məsələdə sosial-demokrat, ya da
marksist mövqe tutanları müdafi edən Ağamirov milli mövqedən çıxış edən Ə.Hüseynzadə, Ə.Ağaoğlu və Ə.Topçubaçovu tənqid etmişdir: “İngiltərə imperialistlərinin və başqa imperialist dövlətlərin , xüsusilə Şərq xalqlarına qarşı yeritdikləri amansız müstəmləkə siyasətini bolşeviklər böyük bir qətiyyətlə ifşa edib, müstəmləkəçilik əleyhinə xalqları cəsarətli mübarizəyə çağırdıqları halda, gah pantürkizm,
gah da panislamizm ideologiyasını təbliğ edən, çox zaman isə bu iki
ideologiyanı özündə təcəssüm etdirən Ə.Hüseynzadə eyni zamanda
müstəmləkəçi Qərb dövlətlərinin zülm və istibdad siyasətinin tərəfdarı kimi çıxış edirdi. İngiltərə müstəmləkəçiliyini “azadlıqpərəstlik”
kimi qələmə verən Hüseynzadə “dünyanın nərəsində olursa-olsun,
hürriyyəti alqışlayan ingilislər”dən dəm vururdu”. 1293 Ağamirova
1290
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görə, Hüseynzadə üzünü Türkiyəyə tutaraq, islam dininə arxalanan
bir hökumətin möhkəm olmasını arzulamışdır: “İctimai inqilabların
əhəmiyyətini başa düşməyən, “müsəlman cəmaəti” üçün mətin və
möhkəm təxti” lazım bilən, “Türkiyə hökuməti-hazirəsinin ittihadiislam politikasından” bəhs edən Ə.Hüseynzadə “türk padşahlarını”
eyni zamanda aləmi-islamiyyətin rəisi adlandırırdı”. 1294
Ağamirovun fikrincə, Azərbaycanda burjua-mülkədar cərəyanını təmsil edənlərdən yalnız Hüseynzadə deyil, eyni zamanda Əhməd Ağaoğlu da xalqların milli azadlıq hərəkatı məsələsində də ən
mürtəce bir mövqe tutmuş, imperialist dövlətlərin müstəmləkəçilik
siyasətinə haqq qazandırmağa cəhd etmişdir. Belə ki, guya, Ə.Ağaoğlu özünü Şərq xalqlarının, müsəlman dövlətlərinin “müdafiəçisi”
kimi göstərməyə çalışsa da, həqiqətdə bu ölkələrin milli varlığını inkar etməkdən, onları tənqid edib alçaltmaqdan irəli gedə bilməmişdi.1295 Ağamirov iddia edirdi ki, mütləqiyyətə qarşı əvvəllər müəyyən
dərəcədə müxalifətçi mövqedə duran və Rusiyadakı müsəlman xalqları haqqında mütləqiyyətin “ruslaşdırma” siyasətini liberal ifadələrlə pisləyən Ə.Topçubaşov da çarizmin vermiş olduğu 17 Oktyabr
manifesti münasibətilə öz hədsiz sevincini ifadə etməklə bununla da
Rusiyada milli məsələnin həll olunduğunu iddia etmiş və çarizmə öz
minnətdarlığını bildirmişdi. 1296
Ağamirovun dünyagörüşünü tədqiq edən fəlsəfə tarixçisi, dosent Müstəqil Ağayev haqlı olaraq yazır: “Bütün sovet alimləri kimi,
Midhət Ağamirov da kommunist idi, kommunist partiyasının üzvü və
deməli, sadiq ideoloqu idi. Buna görə də o, Əhməd bəy Ağayevi, Əli
bəy Hüseynzadəni, Məhəmməd Əmin Rəsulzadəni, Əlimərdan bəy
Topçubaşovu və bu yolda olan başqalarını “xalq düşməni”, “həyatı
başa düşməyən”, “hadisələri qiymətləndirməyi bacarmayan panislamist, pantürkist” kimi qələmə verməyə (könüllü-könülsüz) məcbur
idi. Bu, onun kommunist borcu və vəzifəsi idi. Burada təəccüblənməli bir şey yoxdur”. 1297
“Azərbaycanda marksizm-leninizm ideologiyası uğrunda mübarizə tarixindən” əsərində isə Ağamirov, öncə sinfi cəmiyyətlərin
1294
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inkişafı tarixini, kapitalizm cəmiyyətinin əsas siniflərini, proletariatın sinfi mübarizəsini, iqtisadi mübarizə ilə siyasi mübaizənin nisbətini, fəhlə sinfinin ideoloji mübarizəsini, proletariatın tarixi vəzifəsini
izah etməyə çalışmışdır. Eyni zamanda, o, kitabda 1-ci Rusiya inqilabının başlanmasından, inqilabın xarakterinə, hərəkətverici qüvvələrinə və vəzifələrinə Lenin tərəfindən verilən qiymətin müdafiəsindən,
inqilabda proletariatın avanqard rolundan, fəhlə sinfinin kəndlilərlə
ittifaqından, burjua-demokratik inqilabının böyüyüb sosialist inqilabına keçməsindən, partiyanın rolu haqqında Lenin təliminin müdafiəsi və təbliğindən bəhs etmişdir.1298Ağamirova görə, XIX əsrin axırlarında – XX əsrin əvvəllərində Azərbaycanda ən çox yayılan fikir cərəyanları burjua ideologiyası, proletariatın dünyagörüşü və demokratik fikir idi. 1299
Ağamirov “Mirzə Ələkbər Sabirin dünyagörüşü” adlı kitabında da milli məsələnin kommunistsayağı həllini göstərməyə çalışmışdır. O, mümkün olduğu qədər Sabiri beynəlmiləlçi və sosial-demokrat tərəfdarı, millət və din əleyhdarı kimi qələmə verməyə çalışmışdır.
1300
O, “Məhəmməd Hadinin fəlsəfəsi” əsərində isə Hadinin milli və
dini baxışlarını tənqid etməklə yanaşı, onda materializm elementləri
tapmağa çalışmışdır. 1301
***
Fəlsəfəçi alim, prof. Məqsəd Səttarov (1925-2000) isə 1950ci illərdən başlayaraq fəlsəfə sahəsində çalımış, uzun müddət Fəlsəfə
İnstitutunun əməkdaşı olmuş və bu sahədə bir sıra əsərlər yazmışdır
(“Sovet adamlarının şüurundakı kapitalizm qalıqlarının aradan qaldırılması haqqında” (1961), “Sosializm quruculuğu dövründə Azərbaycan xalqında ateizm dünyagörüşünün formalaşması” (1964), “İslam
dini qalıqları” (1967), “Şəriətin mahiyyəti və qalıqları” (1973, həmmüəllif), “İnkişaf etmiş sosializmin ictimai strukturunda baş verən
dəyişikliklər” (1975), “Adi şüur və onun inkişaf dialektikası” (1978),
“İslam dinində modernizasiya” (1971), “İnsan və cəmiyyət haqqında
düşüncələr” (2000) və b.).

1298

Yenə orada, 2014
Ağamirov M.M. Abdulla Şaiqin dünyagörüşü. Bakı, Maarif, 1982, s.15
Ağamirov M.M. Mirzə Ələkbər Sabirin dünyagörüşü. Bakı, Azərnəşr, 1963, s.86
1301
Ağamirov M.M. Məhəmməd Hadinin fəlsəfəsi. Bakı, Azərnəşr, 1987, s.41
1299
1300
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O, “Sovet adamlarının şüurundakı kapitalizm qalıqlarının aradan qaldırılması haqqında” əsərində şüurdakı kapitalizm qalıqlarının
mahiyyəti və onların yaşamasının səbəbləri, şüurdakı kapitalizm qalıqlarının mənşəyi və onların konkret təzahürləri və şüurdakı kapitalizm qalıqlarının aradan qaldırılmasının yolları və vasitələri məsələlərinə toxunmuşdur. Həmin əsərin də sosializm və kommunizm quruluşunun üstünlüklərini sübut etməyə çalışan Səttarov yazırdı ki, sosializmdə istismarın, xüsusi mülkiyyətin aradan qaldırılması, ictimai
mülkiyyətin bərqərar olması ilə insanların cəmiyyətdəki mövqeyi,
insanlar arasındakı və insanla cəmiyyət arasındakı münasibətlər yeni əsaslar üzərində qurulmuşdur. Sosializm cəmiyyətinə layiq yeni
insanın yaranması inqilabın, sosializmin ən böyük nailiyyətidir İçərisində köhnə burjua görüşləri qalıqlarından, xüsusi mülkiyyətçilik əxlaqi tör-töküntülərdən azad olmayan adamlar hələ az deyillər. 1302
O, “İnkişaf etmiş sosializmin ictimai strukturunda baş verən
dəyişikliklər” kitabçasında da diqqəti fəhlə sinfinin ictimai inkişafına, kolxozçu kəndlilərin inkişafına və inkişaf etmiş sosializmin ictimai strukturunda ziyalıların yerinə yönəltmişdir. Səttarova görə, siniflərin, ictimai təbəqə və qrupların məcmusu, onlar arasında yaranan
əlaqə və münasibətlər sistemi cəmiyyətin ictimai-sinfi strukturunu
təşkil edir. Cəmiyyətin ictimai strukturu, onun məzmun və xarakteri
istehsal üsulundan asılıdır. Maddi nemətlərin istehsal üsulunda baş
verən dəyişikliklərdən, bir istehsal üsulunun digəri ilə əvəz olunmasından asılı olaraq, cəmiyyətin ictimai strukturu da dəyişir, yeni istehsal üsulunun təbiətinə uyğun olan ictimai strukturun yeni forması
təşəkkül tapır.1303 O, bu kitabçasında ziyalıları üç qrupa ayrır: 1) Texniki-iqtisadi ziyalılar, 2) Dövlət aparatı və ictimai təşkilatların işçiləri, 3) Elm və mədəniyyət sahəsində çalışanlar. Səttarova görə, kənd
ziyalıları da ziyalılar qrupunun tərkibinə daxildirlər, lakin onların
ailə-məişət mədəniyyətləri arasında hələ də müəyyən fərqlər möv1302
Səttarov M. Sovet adamlarının şüurundakı kapitalizm qalıqlarının aradan qaldırılması
haqqında. Bakı, Azərnəşr, 1961, s.
1303
Səttarov M. İnkişaf etmiş sosializmin ictimai strukturunda baş verən dəyişikliklər. Bakı,
Azərnəşr, 1975, s.3
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cuddur. Ancaq Sovet ziyalıları əsil xalq ziyalılarıdırlar, çünki fəhlə
sinfinə, bütün zəhmətkeşlərə xidmət edirlər.1304
O, “Sosializm quruculuğu dövründə Azərbaycan xalqında ateizm dünyagörüşünün formalaşması” əsərində isə əsas diqqəti İslam
dininə və onun tənqidinə yönəltmişdir. Belə ki, bu kitabda əsas diqqət İslam dini və onun sosializm quruculuğuna zərəri, dinin ictimai
köklərinin aradan qaldırılması xalqda ateizm dünyagörüşünün formalaşmasının başlıca şərtidir, sosializm quruculuğu dövründə ruhanilik və təriqətçiliklə mübarizə və sosializm quruculuğu dövründə
din əleyhinə ideya mübarizəsi məsələrinə həsr olunmuşdur.
Səttarov yazırdı ki, artıq elm insanlığın öz tarixinin çox böyük
hissəsini din olmadan keçirməsini sübut etmişdir. Belə ki, ibtidai icma quruluşunun 100 min illərlə hesablanan ilk dövrlərində heç bir dini etiqad və təsəvvür olmamışdır. O, yazırdı: “İnsanlar öz əmək fəaliyyətlərində təbiət qanunlarından kortəbii surətdə istifadə etmişlər.
Cəmiyyətin zidd siniflıərə bölünməsi ilə insanlarda dini etiqad və təsəvvürlər meydana gəlmişdir. Elə bu vaxtdan da hakim istismarçı
siniflər dini ideologiya şəklinə salaraq əhali arasında geniş surətdə
yaymışlar. Din əleyhinə yönəlmiş ateizm hərəkatı hələ quldarlıq quruluşu dövründə meydana çıxmışdır. Dinin hökmranlıq etdiyi orta
əsrlərdə belə din əleyhinə çıxış edın adamlar olmuşlar. İctimai həyatın inkişafı gedişində ateizm hərəkatı da inkişaf etmiş, ictimai quruluşun xarakterindən, elmin inkişaf səviyyəsindən asılı olaraq ateizm
hərəkatının xarakteri, məzmunu, güc və vüsəti də dəyişmişdir. Lakin
sosializməqədərki dövrlərdə olan ateizm hərəkatının heç biri tam ardıcıl xarakter daşımamışdır. Sosialist inqilabının qələbəsi ilə ölkəmizdə ateizm hərəkatı tarixində yeni mərhələ yarandı. Sosializm cəmiyyətin bütün üzvlərinə etiqad-əqidə azadlığı verdi”. 1305
Məqsəd Səttarova görə, islam dini aşağıdakı mənfi xüsusiyyətləri özündə əks etdirmişdir: 1.İslam dini hər cür yeniliyin, mütərəqqi
ideyanın, azad fikir və sağlam düşüncənin qəddar düşməni olmuşdur,
2. İslam dini elmə ziddir, 3.İslam dini hər şeyi allahın adı ilə bağla1304
Ağayev M.B. Məqsəd Səttarov və Əddin Şakirzadə Azərbaycan fəlsəfə tədqiqatçıları kimi.
Əlyazması-Plan işi. Bakı, 2015
1305
Səttarov M. Sosializm quruculuğu dövründə Azərbaycan xalqında ateizm dünyagörüşünün
formalaşması. Bakı, Azərnəşr, 1964, s.
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yır, 4.İslam dini dünyanın dərk olunmasını rədd edir, 5. Elmi qabaqcadan görməyin əleyhinə çıxır, 6. İslam istismarçı qurulişu müdafiə
edir. 7.Xüsusi mülkiyyəti toxunulmaz elan edir, 8.Həyata, həyati
zövqlərə olan marağı söndürür, 9. Bu dünyanı fani, o biri dünyanı baqi sayır, 10.İnsanlara mütilik aşılayır, 11. Xoşbəxtliyi axirətdə görür,
12.İnsanları müsəlman və “kafirlərə” bölür, 13. İslam dini bütün başqa dinlərə mənfi münasibət bəsləyir, ahcaq özünü müqəddəs sayır,
14.İslamın “cihad” çağırışı insanlar arasında düşmənçiliyi qızışdırır,
ədavəti gücləndirir, 15.Qadınların hüquqlarını tapdalayır, onları alçaldır, 16.Müsəlmanlarla kafirlərin dost və həmrəyliyini qadağan
edir, izdivaca qadağa qoyur, 17. Mülki hüquq məsələlərində də qadın
kişidən alçaq tutulur, 18.Çoxarvadlılığa rəvac verir, qadının sərbəstliyini əlindən alır, örtükdə saxlamağı vacib sayır, işləməyi, kollektivdə
çalışmağı qadın üçün günah sayır. 1306
Bütün bunları aradan qaldıraraq, ölkədə ateizm təbliğatının
müvəffəqiyyətlə nəticələnməsi üçün Səttarov özünün tərtib etdiyi
təbliğat formalarını, növlərini təqdim edirdi: 1.Mühazirə, məruzə və
müsahibələr, 2.Disputlar, 3.Din əleyhinə gecələr, 4.Qiraət komaları,
5.Yazılı təbliğat (ədəbiyyatın nəşri), 6.Kütləvi kampaniyalar, 7.Din
əleyhinə sərgi və muzeylər, 8.Fərdi yanaşma metodu, 9. Qadınlar
klublarında dinin, mollaların mürtəce mahiyyətini ifşa etmək, 10.Sual-cavab gecələri.1307
O, “İslam dini qalıqları” adlı əsrində də islam dininin aradan
qaldırılması və ateizmin gücləndirilməsindən (İslam dini qalıqlarının
xarakteri və təzahür xüsusiyyətləri, dini qalıqların yaşamasının səbəbləri, dini qalıqların aradan qaldırılmasının obyektiv səbəbləri və
dini qalıqlara qarşı ideya mübarizəsi) bəhs etmişdir.
Onun fikrincə, dini qalıqların aradan qaldırılması üçün aşağıdakılara əməl etmək zəruridir: elektrikləşdirmə və kimyalaşdırmanın
həyata keçirilməsinə, kənd təsərrüfatında maşınlardan, aqrotexniki
elmin nailiyyətlərindən istifadəyə, tibbin inkişafına, xalq maarifinə,
elm və mədəni quruculuq sahəsindəki tədbirlərə, respublikada mədə-

1306
Səttarov M. Sosializm quruculuğu dövründə Azərbaycan xalqında ateizm dünyagörüşünün
formalaşması. Bakı, Azərnəşr, 1964
1307
Yenə orada.
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ni-maarif ocaqlarının, mədəniyyət saraylarının, klubların, kitabxanaların sıx şəbəkəsinin yaradılmasına və s.
Səttarov, “İslam dinində modernizasiya” əsərində də iddia
edirdi ki, mühafizəkarlıq, öz ehkamlarını, adət-ənənələrini qoruyub
saxlamaq bütün dinlərə xasdır. Onun fikrincə, ancaq heç bir din özünün ilkin vəziyyətində qalmır; insanların, ictimai həyat şəraitinin inkişafı ilə, insan təcrübəsinin artıb zənginləşməsi ilə əlaqədar olaraq
dini etiqadlar da dəyişmış, müxtəlif formalar almışlar. Ona görə,
müasir dövrdə də elmi-texniki tərəqqinin, ictimai həyatın inkişafı
nın təsiri ilə bağlı olaraq dində də müxtəlif dsəyişikliklər baş verir.
Məsələn, hələ orta əsrlərdə islam dini bəzi dəyişikliyə məruz qalmışdı. Kapitalist münasibətlərinin təşəkkülü zamanında isə islam dini
daha ciddi dəyişikliklərə məruz qaldı. Babizm və bəhaizm təriqətləri
islamı yeni dövrün ruhuna uyğunlaşdırmaq məqsədilə dini təbliğatı
genişləndirdilər. 1308
Məqsəd Səttarov Q.Xəlilovla birgə yazdıqları “Şəriətin mahiyyəti və qalıqları” adlı kitabçasında da iddia edirdi ki, müsəlman ilahiyyatçıları şəriətin əsil mahiyyətini pərdələmək üçün onu ilahi
mənşəyə bağlamış və bütün dövrlər üçün dəyişilməz elan etmişlər.
Onların fikrincə, əslində isə şəriət müxtəlif ərəb qəbilə və tayfalarının ibtidai icma qururluşundan sinifli quruluşa keçdiyi şəraitdə mərkəzləşmiş ərəb dövlətlərinin yaranması ilə birlikdə təşəkkül tapmışdır: “Quran və ona əsaslanan müsəlman qanunvericiliyi bütün dünya
xalqlarının coğrafiya və etnoqrafiyasını iki hissəyə bölür, sadə və əlverişli formul halına salır: müsəlmanlar və müsəlman olmayanlar.
Müsəlman olmayanlar “kafirdirlər”, “düşməndirlər”.İslam müsəlman
olmayan millətləri məlun hesab edir və müsəlmanla müsəlman olmayanlar arasında düşmənçilik vəziyyəti yaradır”. 1309
***
Fəlsəfəçi alim, prof. Əddin Şakirzadə (1920-2004) BDU-nun
Tarix fakültəsində təhsil almış, Fəlsəfə İnstitutunda “Epikürün materalizmi” mövzusunda namizədlik dissertasiyasını müdafiə etmişdir.
Əsas əsərləri aşağıdakılardır: “Xalq tarixin yaradıcısıdır” (1956),
“Dinə qarşı mübarizədə elmin rolu” (1956), “Sosializmdən kommu1308
Ağayev M.B. Məqsəd Səttarov və Əddin Şakirzadə Azərbaycan fəlsəfə tədqiqatçıları kimi.
Əlyazması-Plan işi. Bakı, 2015
1309
Səttarov M., Xəlilov Q. Şəriətin mahiyyəti və qalıqları. Bakı, Azərnəşr, 1973, s.14
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nizmə doğru” (1962), “Epikür” (1963, Moskva), “Xalq mədəniyyətyin yaradıcısıdır” (1965), “Mədəniyyətin inkişafında ictimai əsaslar”
(1969), “Sovet həyat tərzi” (1979) və b.
Şakirzadə “Xalq tarixin yaradıcısıdır” adlı kitabçasının girişində, o dövrdə geniş yayılmış sosialist prinsiplərinə əsaslanaraq yazırdı
ki, bəşəriyyət tarixinin inkişafı zəruri və qanunauyğun bir prosesdir.
Tarixi proseslərin düzgün başa düşülməsi ictimai hadisələrin əsil səbəblərinin dərk olunması, cəmiyyət inkişafının başlıca müəyyənedici
qüvvələrinin kəşf edilməsi ilə əlaqədardır. İctimai inkişafın əsas
qüvvəsi maddi nemətlərin, yəni insanların yaşayışı üçün zəruri olan
ərzaq, paltar, ayaqqabı, mənzil, yanacaq və sairənin istehsal üsulundan ibarətdir. Ona görə də cəmiyyət həyatının bütün sahələrində baş
verən dəyişikliklərin səbəblərini ictimai istehsalda axtarmaq lazımdır.
Kitabçanın “İctimai inqilablar zamanı xalq kütlələrinin rolu”
adlanan bölməsində o, göstərir ki, cəmiyyətin maddi məhsuldar qüvvələri öz inkişafının müəyyən pilləsində mövcud istehsal münasibətləri ilə və ya bu münasibətləri doğuran mülkiyyət münasibətləri ilə
ziddiyyət təşkil edir. O zaman bu münasibətlər məhsuldar qüvvələrin
inkişaf formasından dönüb onların buxovuna çevrilir və inqilab dövrü başlayır. Məhsuldar qüvvələrlə istehsal münasibətləri arasında
əmələ gəlmiş barışmaz ziddiyyət yalnız zorakı yolla, ictimai inqilab
vacitəsilə həll edilə bilər. Çünki cəmiyyətin maddi istehsal münasibətləri məhsuldar qüvvələrin inkişaf səviyyəsinə uyğun gələndə onu
daha da sürətləndirir, uyğun gəlməyəndə inkişafı ləngidir, ona mane
olur. 1310
O, “V.İ.Lenin sosializmdə xalq kütlələrinin yaradıcı rolu haqqında” adlı əsərində də yazırdı ki, tarixdə ilk dəfə ictimai inkişafın
izahını vermiş marksizm bu inkişafda xalq kütlələrinin də yaradıcı
rolunu açıb göstərmiş, cəmiyyətin tərəqqi etməsinin başlıca amili kimi, xalqın əmək fəaliyyətinin həlledici əhəmiyyətini elmi cəhətdən
əsaslandırmışdır. Üstəlik, marksizmin davamçısı V.İ. Lenin sosializm və kommunizm quruculuğunda xalq kütlələrinin rolunun getdikcə artması haqqında müddəanı irəli sürmüşdür. Ona görə, sosializm
1310

Ağayev M.B. Məqsəd Səttarov və Əddin Şakirzadə Azərbaycan fəlsəfə tədqiqatçıları kimi.
Əlyazması-Plan işi. Bakı, 2015
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quruculuğunun ən ümdə xarakterik xüsusiyyəti bu yeni cəmiyyətin
xalqın özü tərəfindən yaradılıb idarə olunmasıdır. Xalq cəmiyyət həyatını öz mənafeyinə uyğun surətdə təşkil edir və inkişaf etdirir. Lenin ölkənin texniki-iqtisadi geriliyinin aradan qaldırılması üçün
onun sosialistcəsinə sənayeləşdirilməsini zəruri hesab edirdi. Sənayeləşdirilmə və elektrikləşdirmə ilə yanaşı olaraq, kənd təsərrüfatının
kollektivləşdirilməsini də vacib hesab edirdi.
Şakirzadə “Dinə qarşı mübarizədə elmin rolu” əsərində isə
“Elm və din” məsələsinə aydınlıq gətirməyə çalımış, elmin meydana
çıxması və inkişafı ilə yanaşı, dinin yaranması, mahiyyəti, idraki və
sinfi kökləri”ndən bəhs etmişdir. Müəllifə görə, elm ictimai şüur formalarından biridir,cəmiyyətin maddi və mənəvi mədəniyyətinin ayrılmaz tərkib hissəsidir. Elmin nədən ibarət olmasını bilmək üçün
onun nə ilə məşğul olduğunu, nəyi tədqiq etdiyini öyrənmək lazımdır. Elmin tədqiq obyekti maddi aləmlər, təbiət və cəmiyyətdir, maddi istehsaldır. Beləliklə, elm maddi aləmi, onun müxtəlif cisim və hadisələrini, dünyada baş verən prosesləri öyrənib dərk etmək sayəsində obyektiv aləm haqqında biliklər sistemidir. 1311
Şakirzadənin fikrincə, din elmdən fərqli olaraq obyektiv maddi
aləmi düzgün deyil, təhrif olunmuş şəkildə əks etdirir. Din maddi
aləmin insanların şüurunda təhrif olunmuş, fantastik inikasından ibarət ideoloji bir formadır. Dinin nədən ibarət olması ilk dəfə Marksizm-leninizm klassikləri tərəfindən izah edilmişdir. Engels göstərir
ki, hər bir din insanların gündəlik həyatında onlara hökmranlıq edən
xarici qüvvələrin insanların beynindəki fantastik inikisından, yer
üzərindəki qüvvələrin səma qüqvvələri şəkli aldığı inikasdan başqa
bir şey deyildir. 1312
***
Azərbaycan Dövlət Universitetinin tarix fakültəsinin fəlsəfə
şöbəsində təhsil alıb, Fəlsəfə İnstitutunun şöbə müdiri, bölmə rəhbəri və direktoru (1958-1984) vəzifələrində çalışmış akademik Firidun
Qasım oğlu Köçərli (1920-2005) 1973-cü ildən Azərbaycan Fəlsəfə
Cəmiyyətinin ilk rəhbəri olan Köçərlinin başlıca əsərləri aşağıdaklardır: “M.F.Axundovun ictimai-siyasi və fəlsəfi görüşləri” (1965),
1311
Ağayev M.B. Məqsəd Səttarov və Əddin Şakirzadə Azərbaycan fəlsəfə tədqiqatçıları kimi.
Əlyazması-Plan işi. Bakı, 2015
1312
Yenə orada.
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“Din və onun mənşəyi” (1964), “N.Nərimanov. Həyatı, fəaliyyəti və
dünyagörüşü” (1965), “Ü.Hacıbəyovun ictimai-siyasi görüşləri”
(1965), ““Yetkin sosializm cəmiyyətində mənəvi tərbiyə məsələləri”
(1979), “Ateizm tərbiyəsinin bəzi aktual məsələləri” (1973), “Molla
Nəsrəddinçi Ömər Faiq” (1995), “Marksizm-leninizm və Azərbaycanda demokratik ictimai fikir” (1976), “Mirzə Fətəli Axundovun
dünyagörüşü” (1996) və b.
Köçərlinin elmi fəaliyyətində əsasən iki elmi istiqamət mühüm
yer tutur ki, bunlardan birincisi, sosializm quruculuğunun aktual
problemlərinin tədqiqidir. Bu istiqamətdə o, yeni insanın təşəkkülü,
zəhmərkeşlərin ateizm, beynəlmiləlçilik tərbiyəsi problemlərinə dair
bir sıra kitablar, çoxlu məqalələr yazmışdır: “Leninizm və Azərbaycanda inqilabi demokratik fikrin inkişafı”, “ Azərbaycan SSR-də Leninin mədəni inqilab nəzəriyyəsinin həyata keçirilməsi”, “Sov.KP
XX1V qurultayı və müasir dövrdə zəhmətkeşlərin ateist tərbiyəsinin
vəzifələri”, “ Yetkin sosializm və zəhmətkeşlərdə elmi-materialist
dünyagörüşünün formalaşması”, “Çoxmillətli sovet mədəniyyətinin
çiçəklənməsi və burjua konsepsiyalarının tənqidi,” “Elmi ateizm təbliğatı ideoiloji işin mühüm istiqamətidir”, “Sov.İKP XXV qurultayı
və mənəvi tərbiyənin vəzifələri”, “Mənəvi tərbiyədə sosialist adət və
ənənələrinin rolu”, “Elmi-texniki tərəqqi və milli adət və ənənələrin
inkişafı”, “Ateizm tərbiyəsi-zəhmətkeşlərin kommunist tərbiyəsinin
tərkib hissəsidir” və b.
Köçərli kommunist tərbiyəsində ən çox mənəvi-əxlaqi tərbiyəyə üstünlük verir və bu tərbiyənin insan həyatında oynadığı rolu çox
yüksək dəyərləndirirdi. O, yazırdı ki, mənəvi tərbiyə adamlarda şəxsi-əxlaqi (ideyalılıq, prinsipiallıq, vətənpərvərlik) keyfiyyətlərin, işgüzarlığın (əməksevərlik, təsərrüfatçılıq), xarakterin (mütilik, alçaqlıq, ehtiraslılıq) formalşmasını nəzərdə tutur: “Mənəvi tərbiyə, birinci
növbədə, adamların əxlaqi sərvətləri mənimsəməsi, əxlaq və etika
sahəsində biliklərə yiyələnməsi ilə əlaqədardır. Aydındır ki, hər bir
adam özünü cəmiyyətin tələblərinə uyğun şəkildə aparması üçün cəmiyyətin əxlaq qaydalarını bilməlidir. Bu, insanın mənəvi azadlığının, deməli, ictimai fəallığının qüdrətli amilidir”. 1313 Köçərliyə görə,
1313

Köçərli F.Q. Yetkin sosializm cəmiyyətində mənəvi tərbiyə məsələləri. Bakı, Azərnəşr,
1979, s.32-33
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insan üçün əsas vəzifə əxlaq normalarını bilmək deyil, eyni zamanda
əxlaqi bilik adamların inamına, şəxsi əqidəsinə, daxili tələbatına çevrilməli, onların şüuruna, hissinə hakim kəsilməlidir Onun fikrincə,
söhbət əxlaq normalarını, yalnız mexaniki, ehkam kimi qəbul etməkdən deyil, onun məzmununu şüurlu olaraq başa düşüb mənimsəməkdən və əməli fəaliyyətdə realizə etməkdən gedir.1314
Köçərliyə görə əxlaqi şüurla praktika dialektik vəhdət kəsb
edir ki, bu, o deməkdir ki, hər bir adam bir şəxsiyyət kimi, məhz
əməli fəaliyyət prosesində formalaşır. O, yazırdı ki, əməli fəaliyyət
prosesində insanlarda yüksək davranış mədəniyyəti yaranır, vicdan,
namus, borc və sair əxlaqi hisslər inkişaf edir: “Digər tərəfdən, insan
özünün əxlaqi kamilliyini, əxlaqi şüurunu davranışında, əməli fəaliyyətdə təzahür etdirir. Məhz əməli fəaliyyətdə reallaşan, həyata keçirilən əxlaqi bilik qiymətlidir. Biz o adama kamil, yetkin əxlaqi şəxsiyyət deyirik ki, cəmiyyətimizin əxlaq normaları onun dərin şəxsi
inamına, daxili tələbatına çevrilir, bütün əməli fəaliyyətini müəyyən
edir”.1315
Əxlaqi saflığı əxlaqi təmizliyi insanın ən gözəl xüsusiyyəti hesab edən Köçərliyə görə, əxlaqı saf olan adam bir qayda olaraq, alnıaçıq, başıuca, vicdan, ləyaqət hissi yüksək inkişaf etmiş adamdır:
“Əxlaqı saf adam adətən vicdanlı olur, vicdan isə şəxsiyyətin ən nəcib keyfiyyətlərinin qaynağıdır, misilsiz əxlaqi sərvətidir. Vicdan
hissi insanın düzgün əxlaqi yol seçməsində, öz davranışına əxlaqi
qiymət verməsində mühüm rol oynayır. Vicdan insanın cəmiyyətə və
başqa adamlara münasibəti üzərində bir növ şəxsi daxili nəzarətçidir”.1316
Onun fikrincə, mənəvi tərbiyə insanlarda fəal həyat mövqeyi
formalaşdırmalıdır, çünki şəxsiyyəti ən çox yüksəldən onun həyatda
fəal mövqe tutmasıdır, ictimai borca şüurlu münasibət bəsləməsidir.
O, yazırdı: “Fəal həyat mövqeyi dedikdə, söhbət hər cür fəallıqdan
deyil, məhz cəmiyyətin hərtərəfli inkişafı, insanların rifahının yüksəlməsi, yeni əxlaq normalarının qərarlaşması uğrunda mübarizədə
özünü göstərən fəallıqdan gedir. Ayrı-ayrı adamların şəxsi mənafe,
mənsəb xatirinə fəallıq göstərməsinin , yaxud özünün şəxsi marağı
1314

Yenə orada, s.33
Yenə orada. s.34
1316
Yenə orada, s.34-35
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ilə əlaqədar olan hərəkətinə ictimai məna verməyə çalışmasının bu
məqsədlə canfəşanlıq etməsinin fəal həyat mövqeyi prinsipi ilə heç
bir əlaqəsi yoxdur. Fəal həyat mövqeyi şəxsiyyətin əxlaq yetkinliyinin, ideya inamının ifadəsidir”.1317 Onun fikrincə, sözlə işin düz gəlməsi, sözün bütövlüyü adamların nəcib sifətidir, etibarlılıq rəmzidir:
“Söz (verilən vədə, götürülən öhdəlik) öz-özlüyündə nə qədər yaxşı
olub hərarətlə söylənsə də, əməli işlə məhkəmləndirilmədikdə nəinki
boş söz olaraq qalır, ən başlıcası – cəmiyyətə, şəxsin özünə zərər vurur. Boşboğazlıq, söz verib yerinə yetirməmək öz-özlüyündə əxlaqi
eybəcərlikdir... Dövləti, xalqı aldatmaq isə ağır cinayətdir”.1318
F.Köçərlinin elmi fəaliyyətində ikinci istiqamət Azərbaycan
xalqının fəlsəfə və ictimai-siyasi fikir tarixinin tədqiqidir.
O, “Üzeyir Hacıbəyovun ictimai-siyasi görüşləri” adlı əsərində
böyük mütəfəkkirin dünyagörüşünün formalaşmasında 1905-ci il inqilabı və bolşevik mətbuatının meydana gəlməsini vurğulamaqla yanaşı, “Molla Nəsrəddin” jurnalı ilə sıx əməkdaşlığını, bu jurnalda
onu maraqlandıran və düşündürən məsələlərdən bəhs etmişdir. Köçərliyə görə Hacıbəyli Azərbaycan kəndindəki sinfi ziddiyyətləri,
kəndlilərin həyatının dəhşətli mənzərələrini, onlara edilən iqtisadi və
mənəvi əsarətin acı nəticələrini bütün çılpaqlığı ilə göstərmişdir. 1319
Müəllif Hacıbəylinin azadlıq haqqındakı fikirlərə münasibətini
aydınlaşdıraraq yazır: “O, zəhmətkeşlərin azadlıq mübarizəsini təbii
hüquq qanununa əsasən izah edir və deyirdi ki, insan öz təbiəti etibarilə azad yaranmışdır və azad da yaşamalıdır. Lakin “hakimi-müstəbid dəxi təbiətində hürr və azad yaradılmış olan insanı əbd və qulluq
üçün tərbiyət edir... hökuməti-müstəbidənin ümdə əsası ağalıq və
qulluqdur”. Hərçənd Hacıbəyov inqilabın iqtisadi əsasını, obyektiv
və subyektiv amillərini elmi şəkildə izah edə bilmirdi”.1320
Köçərli Hacıbəylinin 1905-ci il inqilabına münasibətini və bu
inqilaba dərin inam bəslədiyini belə verir: “Hacıbəyov xüsusi qeyd
edirdi ki, inqilab Azərbaycan xalqı üçün daha böyük əhəmiyyətə malikdir. İnqilab bizə özümüzü dərk etməyə , “gözümüzün örtüyünü aç1317

Yenə orada, s.36
Yenə orada, s.39
1319
Köçərli F.Q. Üzeyir Hacıbəyovun ictimai-siyasi görüşləri. Bakı, Azərb. SSR EA nəşriyyatı,
1965, s.8
1320
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mağa” və tərəqqi yoluna çıxmağa imkan verir. O, xalqı başa salırdı
ki, ümumi tərəqqi yoluna çıxmaq üçün Rusiyanı bürüyən azadlıq hərəkatından istifadə etmək lazımdır. Rusiyanın “əsarətin yamanlığını
və azadəliyin yaxşılığını” anlayan “millətləri boyunlarına keçmiş
zənciri-əsarəti” məhv etmək üçün bütün qüvvələrini sərf edirlər.
Azərbaycan xalqı bu mübarizədən geridə qalmamalıdır”.1321
Köçərli yazırdı ki, Hacıbəyov dövləti idarə üsullarına görə üç
qismə bölürdü: idareyi-müstəqillə (mütləq monarxiya dövləti), idareyi-məşrutə (konstitusiyalı dövlət) və idareyi-amiyyə (demokratik respublika). İdareyi-müstəqilədə camaat üçün qanun və nizam tərtib etmək padşahla vüzəranın əlində olub, camaat bu işə qarışmır. Padşah
dəxi külli-ixtiyar sahibidir. Bu cür dövlətlərin məqsədi heç də xalqın
rifahı və səadəti, ”camaat mənafeyini gözlətmək deyilldir. Əksinə,
mütləqiyyət quruluşu şəraitində “camaat həmişə miskin və zəlil bir
halda olar. Konstitusiyalı dövlətlərdə isə “ümumi məmləkət üçün qanun qoymaq və nizamlar tərtib etmək camaat və vəkillərdən ibarət
olan məclisi-məbusanın həll və müzakirəsi ilə olub, padşah dəxi təsdiq edir. Vəzirlərdən ibarət olan hökumət isə bu qanun və nizamnamələri icra edirlər və özləri də məclisi-məbusan qabağında məsul və
cavabdehdirlər”.1322
Köçərli bir çox çağdaşları kimi, heç bir ciddi arqument gətirmədən iddia edirdi ki, din bir-birini əvəz edən bütün istismarçı quruluşların
“ədalətli”, “əbədi”, “sarsılmaz” olduğunu elan etmiş, hakim siniflərin
əlində zülm silahı olmuşdur. 1323 Ümumiyyətlə, Köçərli dinə, o cümlədən İslama münasibətdə belə bir nəticəyə gəlir ki, din zəhmətkeşləri hər
cür zülmə dözməyə, istismarçılara qarşı mübarizə aparmamağa çağırırdı. 1324
Eyni zamanda, akademik yalnız İslamı və din xadimlərini deyil,
milli ideyanın daşıyıcları olan milli mütəfəkkirləri də tənqid edir və sübut etməyə çalışırdı ki, 20-ci əsrin əvvəllərində Azərbaycanda əsas ideya
marksizm-leninizm olmuşdur. 1325 Bu baxımdan o, mühacirətdə Azər1321
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Köçərli F.Q. Din və onun mənşəyi. Bakı, Azərnəşr, 1964, s.24
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baycan milli ideyasını təbliğ edən M.Ə.Rəsulzadə, Ə.Cəfəroğlu və başqalarına cavab olaraq yazırdı ki, hazırda da Sovet Azərbaycanında türkçülük və islamçılıq deyil, əsas ideya xətti marksizm-leninizmdir: “Aydındır ki, M.Ə.Rəsulzadə, Ə.Cəfəroğlu kimi burjua ieoloqlarından Azərbaycan ictimai fikrinin obyektiv şərhini gözləmək son dərəcə sadəlövhlük olardı. Onların konsepsiyası tarixi faktların təhrifinə əsaslanan millətçilik demaqoqiyasından başqa bir şey deyildir”. 1326 Xüsusilə, Köçərli
Rəsulzadənin hazırkı şərtlər içərsində islamın kommunizmə əngəllər törətməsini müsbət dəyərləndirməsinə qarşı çıxırdı. Onun fikrincə, bütün
bunlara baxmayaraq, Azərbaycan xalqı yarım əsrdən artıqdır ki, SSRİ
xalqları ailəsində kommunizm quruculuğu yolu ilə inamla irəliləyir. 1327
Çünki Azərbaycan xalqı öz nicatını islamçılıqda və türkçülükdə deyil,
marksizm-leninizmdə tapmışdı. Guya, “panislamizm” və “pantürkizm”
mülkədarların, ruhanilərin və başqa mütrəce qüvvələrin cərəyanları olduğu halda, marksizm-leninizm Azərbaycan xalqını mütərəqqi qüvvələrinin təlimi olmuşdu. 1328
Köçərliyə görə, bir ictimai şüur forması kimi din də xarici aləmin, cəmiyyətin maddi həyat şəraitinin insanların başında inikasından başqa bir şey deyildir, sadəcə din ictimai şüyurun digər formalarından fərqli olaraq, xarici aləmin insanların şüurunda fantastik, təhrif olunmuş inikasıdır.1329 Köçərli axirət dünyası, cənnət və cəhənnəm haqqında deyilənləri də uydurma, cəfəngiyat adlandıraraq yazırdı: “Elm sübut etmişdir ki, içərisində yaşadığımız və hiss üzvlərimizlə dərk etdiyimiz maddi dünyadan başqa ikinci dünya-“o dünya”
yoxdur. Maddi aləm allahın iradəsilə deyil, ğz obyektiv, təbii qanunları ilə idarə olunur.Maddi aləm heç kəs tərəfindən heç bir zaman yaradılmamışdır..Onun nə əvvəli, nə də axırı vardır, o, əbədi olaraq
mövcuddur”.1330
Ona görə, dinin yaranmasının səbəbini ictimai inkişafda, insanların maddi həyat şəraitində axtarmaq lazımdır. Müəllifə görə,
ibtidai insan düçar olduğu ağır vəziyyətdən, tez-tez onun həyatını
təhlükə qarşısında qoyan hallardan çıxış yolunu, ilahiləşdirdiyi, xə1326
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yalında uydurduği , həqiqətdə isə mövcud olmayan qüvvələrə korkoranə inam və sitayişdə görürdü. O, belə hesab edirdi ki, təbiətdən
xaric qüvvələrə yalvarmaqla, qurban verməklə, onların şərəfinə dualar oxumaq, mərasimlər düzəltməklə həmin qüvvələri mərhəmətli,
rəhimli və xeyirxah etmək olar. İbtidai insanların bu təsəvvürləri ilk
dini, mövhumi təsəvvürlər idi. O, yazırdı: “Din həmişə mövcud olmamışdır, o, fitri bir şey deyildir. Din insan cəmiyyətinin inkişafının
müəyyən mərhələsində meydana çıxmış tarixi bir hadisədir. O, ictimai inkişafın müəyyən mərhələsində də yox olacaqdır”. 1331
Fəlsəfə tarixçisi M.Ağayevin fikrincə, F.Q.Köçərlinin dinlə
bağlı dediklərindən belə nəticə çıxır ki, o, bir-birini əvəz edən bütün
istismarçı quruluşların (quldarlıq, feodalizm, kapitalizm) “ədalətli”,
“sarsılmaz”, “əbədi” olduğunu elan etmiş, hakim siniflərin əlində
sinfi zülm silahı olmuşdur: “Lakin qeyd etməliyik ki, islam dinində
belə bir müddəa, belə bir fikir yoxdur. İslam dini heç bir zaman zülmə, istismara, əsarətə boyun əyməyin tərəfdarı olmamış, əksinə, zülmə, zülmkara, ədalətsizliyə, haqsızlığa qarşı amansız olmağa, öz
azadlığı, hüququ uğrunda mübarizə aparmağa üstünlük vermişdir. Firidun müəllim deyir ki, dini məhv etmək üçün onu yaşadan və qidalandıran quruluşu, xüsusi mülkiyyətə əsaslanan istismarçı quruluşu
məhv etmək, insanın insan tərəfindən hər cür istismarına son qoymaq
lazımdır. Amma heç bir tərəqqi, inkişaf , elm və texnika dini aradan
qaldıra bilməz. Əksinə, elmin, texnikanın inkişafı , iqtisadi, siyasi
dirçəliş allaha, onun qüdrətinə, hər şeytə qadir olduğuna inamı, etiqadı artırır və möhkəmləndirir”. 1332
Ancaq F.Köçərli sovet dönəmində iddia edirdi ki, din yarandığı gündən insanlar üçün zərərli olmuş, zəhmətkeşlərin həyatında
mənfi rol oynamış, insan idrakının, zəkasının, düşüncəsinin, iradəsinin, sevinc və səadətinin qatı düşməni olmuşdur: “Din öyrədir ki, insan hər şeyə qadir olan allahın qarşısında heç bir şeydir, o, allahın
quludur. İnsan təbiət və cəmiyyət hadisələrinin sirlərini öyrənməyə
cəhd etməməlidir. Allahın işlərinə qarışmamalıdır.İnsan öz həyatını
yaxşılaşdırmaq üçün allahdan mərhəmət gözləməlidir. Allahdan
mərhəmət gözləmək ideyası isə insanda öz qüvvəsinə inamsızlıq ya1331
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radır, onun yaradıcılıq fəaliyyətini buxovlayır”.1333 Akademikə görə,
din insanlara müti qul kimi yaşamağı təbliğ etmiş, həyatdan zövq
alamağı qadağan etmişdir. Dünya islamşüanas alimlərinin araşdırmaları göstərir ki, əsil həqiqətdə islam dini haqqında söylənilən bu cür
fukirlər qərəzli xarakter daşıyır. Firidun müəllim dinin nə üçün dünyanın dərk edilməsinin əleyhinə çıxdığını belə açıqlayır: “Soruşa bilərsiniz ki, din nə üçün dünyanın dərk edilməsinin əleyhinə çıxır?
Bu suala qısaca belə cavab vermək olar; çünki dünyanın dərk edilməsi, yəni təbiət və cəmiyyətin inkişaf qanunlarının , təbiət və cəmiyyət
hadisələrinin öyrənilməsi dini sarsıdır, dinin mənasız uydurmalarını,
allahın mövcudluğu və hər şeyə qadir olması haqqındakı inamı altüst edir. Elmin həır bir nailiyyəti dinə, dini inama ciddi zərbədir”.1334
Müəllif elm ilə dini qarşılaşdıraraq, onların bir-birlərinə əks
olduqlarını söyləyir və deyir ki, müasir elm insan zəkası və onun
əməyinin məhsuludur. Traktoru, kombaynı, avtomobili, telefon və teleqrafı, televiziyanı, təyyarəni, kosmik gəmiləri yaradarkən, insan dinə deyil, Allaha deyil, daim elmə arxalanmışdır. İnsanın əldə etdiyi
bütün elmi nailiyyətlər allah, din, cənnət və cəhənnəm haqqında təsəvvürləri sarsıdır. Elə buna görə də din elmin qatı düşmənidir. 1335
Köçərliyə görə, təbiətdə heç bir möcüzə yoxdur və olmamışdır, heç kəs heç bir möcüzəni görməmişdir. Səmada ulduzların vəziyyət və hərəkətlərindən asılı olaraq yerdə hadisələrin inkişaf gedişini
irəlicədən xəbər verməklə məşğul olan münəccimliyi (astrologiya)
ciddi tənqid edən Köçərli İ.V.Miçurinin yaratdığı yeni nəzəriyyəyə
əsaslanaraq yazırdı ki, təbiətdə heç bir şey din xadimlərinin dedikləri
kimi Allahın iradəsilə baş vermir. Gələcəyi elmi surətdə qabaqcadan
görmək dini ehkamlara, fantastik təsəvvürlərə və möcüzələrə korkoranə etiqada deyil, təbiət və cəmiyyət qanunlarının dərk edilməsinə əsaslanmalıdır. O, yazırdı: “Dini qalıqlar müxtəlif şəkillərdə cəmiyyətimizin inkişafına zərər vurur. Məsələn, dini qalıqlar bu və ya
digər dərəcədə dindarlarda allaha itaətkarlıq tərbiyə edir, onların yaradıcı fəallığını zəiflədir, mənəviyyatını yoxsullaşdırır. Dini qalıqlar
elmi biliklərin yayılmasına müqavimət göstərir, həyatımızın müxtəlif
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sahələrində (xüsusilə məişətdə) olan köhnəlikləri müdafiə edir. Dini
qalıqlar sovet adamlarının şüurunu zəhərləyir, çox vaxt dövlət və
əmək intizamının pozulmasına səbəb olur, irəliyə doğru hərəkətimizi
ləngidir və ümumi işimizə zərər vurur”. 1336
Ümumilikdə, F.Q.Köçərlinin ictimai-fəlsəfi irsi Sovet ideologiyasına köklənsə də, ancaq Azərbaycan xalqının milli-mənəvi dəyərlərinin təbliğində, inkişafında yerini və rolunu da qeyd etmək lazımdır. Hər halda Köçərli yaşadığı dövrün şərtləri altında türklüyə və
islamlığa tənqidi yanaşmaları ilə yanaşı, cəmiyyətin mənəvi-əxlaqi
dəyərlərinin təkmilləşməsində müəyyən işlər görmüşdür. Digər tərəfdən o, yenə də dövrün şərtləri altında fəlsəfə tariximizə dair bir sıra
əsərlər yazmış, xüsusilə də tanınmış mütəfəkkirlərmizin ictimai-fəlsəfi görüşlərini tədqiq etmişdir. Əlbəttə, burada da sovet ideologiyasına uyğun olaraq müəyyən ifrata varnasına baxmayaraq, ümumilikdə mütəfəkkirlərmizin irsinin işıqlandırlmasında böyük əmək sərf etmişdir.
Tanınmış alim, fəlsəfə elmləri doktoru, prof. Fərman İsmayılov (1936-2018) da istər Sovetlər Birliyi, istərsə müstəqilliyimizin
bərpasından sonra sayılıb seçilən fəlsəfəçi alimlərdən biri olmuşdur.
Onun da Sovet Azərbaycanı dövründəki fəlsəfi yaradıcılığı Sovet
ideologiyasının təsirindən uzaq qalmamışdır. Onun əsas əsərləri aşağıdakılardrır: "Antikommunizm və insan problemi" (Bakı, 1978);
Müasir pozitivizm (tarixi-tənqidi oçerk)" (Bakı, 1979); "Müasir burjua fəlsəfəsinin böhranı (neopozitivizm və ekzistensializm)" (Bakı,
1981); "Müasir Qərb fəlsəfəsi" (Bakı, 1991); "XX Əsr fəlsəfəsinə dair oçerklər" (Bakı, 1992); "İnsan və dünya" (Bakı, 1994); "Klassik
psixoanalizin əsasları" (Bakı, Azərbaycan Milli Ensiklopediyası
NPB, 2003. - 348 s.) və b.
***
Yuxarıda da qeyd etdiyimiz kimi, bir çox fəlsəfəçilər, fəlsəfə
tarixçiləri, elm adamları var ki, onlardan xeyli bir qisminin yaradıcılığı yalnız Sovetlər Birliyi deyil, eyni zamanda müstəqilliyimizin
bərpası dövründən sonrakı dövrlə də bağlıdır. Üstəlik, həmin elm
adamlarından bir qismi (Aslan Aslanov, Bayram Qurbanov, Maarif
Əkbərov, Zakir Məmmədov, Həmid İmanov, Həsən Hüseynov, Fuad
1336
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Qasımzadə, Ağayar Şükürov, Yusif Rüstəmov, Elmira Zamanova,
Maqsud Cəlilov, Əfrand Daşdəmirov, Fərman İsmayılov, Həsən Quliyev, Nurqələm Mikayılov, Məhəmməd Balayev, Məmmədəli Zeynalov, Fərrux Ramazanov, Zahid Orucov, Camal Mustafayev, Babək
Qurbanov və b.) müstəqilliyimizin bərpasından sonra (1991) müəyyən qədər elmi fəaliyyətlə məşğul olub dünyasını dəyişdikləri halda,
ancaq hal-hazırda yaradıcılığına davam edənlər (Ramiz Mehdiyev,
İzzət Rüstəmov, Əbülhəsən Abbasov, Zümrüd Quluzadə, Əli Abasov, Əlikram Tağıyev, Solmaz Rzaquluzadə, və b.) də vardır. Ona
görə də, bu kitabımızda həmin elm adamlarının yaradıcılıqları haqqında əsasən ümumi məlumat verməklə kifayətlənmişik.
Məsələn, tanınmış filiosof, əməkdar elm xadimi Cəmil Əhmədlinin (1931-2010) də yaradıcılığı hər iki dövrü (Sovetlər Birliyi
və müstəqillik dövrü) əhatə etmişdir. Onun əsas əsərləri aşağıdakılardır: “Azadlıq və zərurət” (rus dilində, 1960), “Materialist dialektikanın qanun kateqoriyası” (1963), “Qanun kateqoriyasının formalaşması tarixindən” (1969), “Materialist dialektikanın əsas qanunları”
(1967), “Sosiologiyaya dair söhbətlər” (1981), “Tarixi idrak haqqında” (rus dilində, 1969), “Qanun kateqoriyasının formalaşması tarixinə dair” (1974), “Elmi-texniki inqilab və sosial problemlər” (1974),
“A.Enşteynin fəlsəfi görüşləri və prinsiplər metodu” (1987), “İctimai
qanunlar, onların idrakı və istifadə edilməsi” (1986), “Məkan və zaman: problemlər, paradokslar və həllər” (1988), “Azadlıq və tərəqqi”
(1999), “Sosiologiyada ölçmə metodu” (rus dilində, 2001), “Nəzəriyyə, onun tipləri və funksiyaları” (2001) və b.
Tanınmış fəlsəfə tarixçisi, AMEA-nın müxbir üzvü Zakir
Məmmədov-Baharlı (1936-2003) Sovet Azərbaycanı dövründə olduğu kimi, müstəqilliyimizin bərpasından sonra da Fəlsəfə İnstitutunda çalışmış, Azərbaycan Türk mütəfəkkirləri ilə bağlı araşdırmalarına davam etmişdir. Onun əsas əsərləri aşağıdakılardır: “Bəhmənyarın fəlsəfəsi”(1983), “Orta əsr Azərbaycan filosofları və mütəfəkkirləri” (1986), “Nizami Gəncəvinin fəlsəfi düşüncələri” (2000), Şihabəddin Yəhya Sührəvərdi. həyatı, yaradıcılığı, dünyagörüşü”
(2009), “Azərbaycan fəlsəfəsi tarixi” (1994) və b.
Digər fəlsəfəçi alim, akademik Fuad Qasımzadə (19292010) də Sovetlər dönəmində olduğu kimi, müstəqilliyimizin bərpasından sonra da fəlsəfi əsərlər yazmağa davam etmişdir. Belə ki, o
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vaxtilə yazdığı əsərləri, o cümlədən "Füzulinin dünyagörüşü”, "Qəm
karvanı, yaxud da Zülmətdə nur" və başqa kitabları üzərində yenidən
işləmiş, yaxud da yeni əsərlər yazmışdır.
Fəlsəfəçi, fəlsəfə tarixçisi, prof. Ağayar Şükürov (1946-2008)
da istər SSRİ dövründə, istərsə də müstəqillik dövründə Fəlsəfə İnstitutunda çalışmış, əsasən fəlsəfə və din tarixi, mifologiya, mədəniyyət
və ekoloji problemlərin tədqiqi ilə məşğul olmuşdur. Onun əsas əsərləri aşağıdakılardır: “İslam, adət və ənənə” (1981), “Təbiət və cəmiyyət: fəlakətin astanasında” (1992), “Azərbaycan fəlsəfəsi: qədim
dövr” (1993, həmmüəlif), “Mifologiya(nəzəri-fəlsəfi təhlil)” I kitab
(1995), “Qədim Şərq mifologiyası” II kitab (1995), “İran xalqlarının
mifologiyas”ı III kitab(1995), “Hind mifologiyası” IV kitab (1996),
“Qədim Çin mifologiyası” V kitab (1996), “Qədim Türk mifologiyası” VI kitab (1997), “Fəlsəfə, cəmiyyətdə onun yeri və rolu” (1996),
“Fəlsəfə və zaman” (1998), “Dədə-Qorqud mifologiyası” (1999),
“Fəlsəfə və Qloballaşma” (2002), “Şərq fəlsəfəsi və filosofları”
(2005), “Azərbaycan mifologiyası (tədqiqi tarixindən)” (2005),
“Müstəqil dövrün fəlsəfəsi və filosofları” (2007), “Etnos, Millət və
Millətçilik” (2008) və b.
Tanınmış fəlsəfəçi alim, prof. Yusif Rüstəmovun (19322010) da yaradıcılığı hər iki dövrü (Sovetlər Birliyi və müstəqillik
dövrü) əhatə etmiş, AMEA Fəlsəfə İnstitutunun direktoru və fəlsəfə
tarixçisi kimi faəliyyət göstərmişdir. Onun əsas əsərləri aşağıdakılardır: “Karl Marks; inqilabi fikir dühası” (həmmüəllif, 1988), “Sosialsiyasi və hüquqi təlimlər tarixi” (2000), “Mövlana Cəlaləddin Ruminin sufilik fəlsəfəsi” (2002), “Əbu Həfs Sührəvərdinin təsəvvüf fəlsəfəsi” (2005), “Beynəlxalq münasibətlər sistemində ABŞ-n rolu”
(2005), “Türk fikir tarixi haqqında mülahizələr” (2005), “Səid Nursinin dünyagörüşü” (2006), “Sivilizasiyaların qarşılıqlı münasibəti”
(2007), “Tarix lokal sivilizasiyalarn qarşılıqlı münasibəti kimi”
(2008), “ Tarix zaman daxilində insan reallığıdır” (2009) və b.
Tanınmış fəlsəfə tədqiqatçısı, f.e.d. Elmira Zamanovanın
(1933-2016) da yaradıcılığı hər iki dövrü (Sovetlər Birliyi və müstəqillik dövrü) əhatə etmiş, 1958-ci ildən Fəlsəfə İnstitutunda işləmişdir. Onun əsas əsərləri aşağıdakılardır: “Marksist estetikanın müasir
Türkiyədə mütərəqqi estetik fikrin inkişafına təsiri” (1987, rusca),
“Çağdaş Türkiyədə estketik fikir: əsas problemlər və təmayüllər”
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(1991, rusca), “İsmail Tunalı - Türkiyədə ontoloji estetikanın görkəmli nümayəndəsi” (2003, rusca), “Türk estetikası: tarixi və müasir
inkişafı” (2005, Azərbaycan türkcəsi və rus dillərində), “XX əsr
Azərbaycan romantizminin estetikası” (2007, rusca), “XIX-XX əsrlərin əvvəllərində Azərbaycanda estetik fikir” (2011, rusca) və b.
***
Hazırda da elmi-fəlsəfi yaradıcılığına davam edən alimlər var
ki, onların yaradıcılıqları da hər iki dövrü (Sovetlər Birliyi və müstəqillik dövrü) əhatə etmişdir və etməyə də davam edir. Məsələn, tanınmış filosof, akademik Ramiz Mehdiyev (1938) də elmi-fəlsəfi yaradıcılığa Sovetlər dönəmində başlamış, 1982-1988-ci illərdə Azərbaycan KP MK-nin katibi vəzifəsini daşımış, müstəqilliyin bərpasından
sonra (1991) isə əvvəlcə Mili Məclisin üzvü, 1995-2019-cu illərdə də
Azərbaycan Respublikası Prezidentinin Administrasiyasının (İcra
Aparatının) rəhbəri olmuşdur. 2007-ci ildə Azərbaycan Milli Elmlər
Akademiyasının həqiqi üzvü seçilən akademik 2019-cu ildə
AMEA-nın prezidenti təyin olunmuşdur. Onun əsas əsərləri aşağıdakılardır: “Azərbaycanın inkişaf dialektikası” (2000), “Azərbaycanlılara qarşı soyqırım gerçəklikləri” (2000), “Azərbaycan:
tarixi irs və müstəqillik fəlsəfəsi” (2001), “XXI əsrdə milli dövlətçilik: Demokratik inkişaf və müxalifət” (2003), “Azərbaycan: qloballaşma dövrünün tələbləri: keçmişin dərsləri, bu günün reallıqları və
gələcəyin perspektivləri” (2005), “Vətəndaş cəmiyyətinə yol açan
ideyalar” (2006), “Milli məfkurə, dövlətçilik, müstəqillik yolu ilə: I
cild (iyun 1971 – iyun 2001), II cild (yanvar 2002 – dekabr 2006)” (
2006), “Demokratiya yolunda: irs haqqında düşünərkən” (2008),
“XX əsrin sonunda millətlərarası münasibətlər” (Bakı, 1995), “Azərbaycan: qloballaşma dövrünün tələbləri” (2004), “Yeni siyasət: inkişafa doğru” (2008), “Gələcəyin strategiyasını müəyyənləşdirərkən:
modernləşmə xətti” (2008), “Modernləşmə xətti yenə də gündəlikdədir” (2008), “Azərbaycan – 2003–2008: zaman haqqında
düşünərkən” (2009), “Gorus-2010: absurd teatrı mövsümü” (2010),
“İctimai və humanitar elmlər: zaman kontekstində baxış” (2010),
“Ermənilərin mif yaradıcılığı tarixdə ilk xristian dövləti kontekstində” (2014), “İkili standartların dünya nizamı və müasir Azərbaycan”
(2014), “Tarixi idrakın elmiliyi problemlərinə dair” (2015), “Yeni
dünya nizamı və milli ideya” və b.
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Tanınmış fəlsəfə tarixçisi Solmaz Rzaquluzadə (1931) isə
1958-ci ildən Fəlsəfə İnstitutunda işləməyə başlamış və bir çox elmifəlsəfi əsərlərin müəllifidir: “Xаqani Şirvaninin ictimai-siyasi və fəlsəfi görüşləri” (“Обществено-политические и философские
взгляды Хагани Ширвани”. 1962), “Baba Kuhi Bakuvinin dünyagörüşü” (“Мировоззрение Баба Кухи Бакуви”. 1978), “Х-ХII əsrlərdə Azərbaccanda panteizm” (“Пантеизм в Азербайджане”.
1982), “Azərbaycan fəlsəfi fikir tarixindən” (“Из истории
философской мысли Азербайджане”. 2010) və b.
Tanınmış fəlsəfə tarixçisi, əməkdar elm xadimi, fəlsəfə elmlər
doktoru Zümrüd Quluzadə (1932) 1957-ci ildən Fəlsəfə İnstitutunda işləməyə başlamış, uzun müddət “Fəlsəfə və ictimai fikir tarixi”
şöbəsinin müdiri olmuş və hazırda da elmi yaradıcılığını davam etdirməkdədir. Onun əsas əsərləri aşağıdakılardır: “Hürufilik və onun
Azərbaycandakı nümayəndələri” (1970), “Насими - философ и
поет Востока” (1973), “Мировоззрение Касими Анвара (1976)”,
“Теоретические проблемы истории культуры Востока и
низамиведение” (1987), “Из истории азербайджанской
философии VII-XVI вв.” (1992), “Проблемы физуливедения”
(2006), "Mistika və Panteizm" (2009) və b.
Tanınmış fəlsəfə tarixçisi, fəlsəfə elmləri doktoru, prof. İzzət
Rüstəmov (1932) da elmi-fəlsəfi yaradıcılığa 1950-ci illərdən başlamış və hazırda da yeni əsərlər yazmağa davam edir. Onun əsas əsərləri aşağıdakılardır: "Həsən bəy Zərdabi. Dünyagörüşü" (1969), "XX
əsrin əvvəllərində Azərbaycanda təbii-elmi və fəlsəfi fikrin vəhdəti"
(1992), "Azərbaycanda təbii-elmi biliyin inkişafının fəlsəfi problemləri" (2001) və b.
Tanınmış alim, fəlsəfə elmləri doktoru, prof. Əbülhəsən Abbasovun (1953) çoxşaxəli elmi yaradıcılığı isə özündə bu istiqamətləri ehtiva edir: sistem yanaşma, sistemlilik və bütövlük problemi,
mürəkkəb sistemlər nəzəriyyəsi, mürəkkəblik fəlsəfəsi, sinergetika,
optimum fəlsəfəsi, idarəetmənin sinergetik fəlsəfəsi, tənqidi-sinergetik təfəkkür konsepsiyası, açıq cəmiyyət konsepsiyası, tolerantlıq paradiqması, postneoklassik epistemologiya, ictimai inkişaf, ictimai və
qlobal transformasiyalar, vətəndaş cəmiyyəti və dövlət quruculuqu
məsələləri, milli maraqlar və milli ideologiya, azərbaycançılıq ideyası, insan haqları və ictimai rəy, din və mədəniyyət, intellektual re523
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sursların idarə olunması və insan kapitalı, modernləşmə və islahat
problemləri, yeniləşən cəmiyyətdə iqtisadi, siyasi və sosial institutların transformasiyası, ictimai meqatrend problemi, geosiyasi fəlsəfə
və dünya nizamı problemləri, habelə, bəşəriyyətin inkişaf nəzəriyyəsi
üzrə tədqiqatlar. Onun əsas əsərləri aşağıdakılardır: “Yeniləşən cəmiyyət. Müasir elmi paradiqma və idarəetmə: ümumnəzəri sinergetik
təhlil” (1998), “Философия социально-политического оптимума:
cложность, самоорганизация, синергизм” (2000), “Keçid dövrü və
yeni iqtisadi təfəkkür” (2001), “Vətəndaş cəmiyyətinə doğru: nəzəriyyə və reallıqlar” (həmmüəllif, 2001), “İctimai inkişaf: qnoseologiya və metodologiya problemləri” (2003), “Демократия: наличная и
должная” (2005), “İdarəetmənin sinergetik fəlsəfəsi: yeni dialoq naminə” (2006), “Философия сложности” (2007), “İnsan haqları və
ictimai rəy” (2014), “Geosiyasi və sosial fəlsəfə: ədalətli nizam və
tərəqqi naminə (2017) və b.
Sovetlər Birliyi dövründən elmi-fəlsəfi yaradıcılığa başlayıb
və hal-hazırda da buna davam edən mütəxəssislər arasında Mahir İsrafilov (1936), Əli Abasov (1953), Qoşqar Əliyev (1957), Rafiq Əliyev (1947), Əsədulla Qurbanov, Zakir Məmmədəliyev (1957), Cahangir Məmmədov (1940), Əziz Məmmədov (1939), Nizami Məmmədov (1946), Kazım Əzimov (1951), Zeynəddin Hacıyev (1942),
Nazim Hüseynli (1956), Əlikram Tağıyev (1945), Azər Mustafayev
(1954), Sakit Hüseynov (1948), Rəhman Bədəlov (1937), Səlahəddin
Xəlilov (1952), İlham Məmmədzadə (1953), Rəfiqə Əzimova, Rəbiyyət Aslanova, Dilqəm İsmayılov (1956), Rəna Mirzəzadə (1954),
Lalə Mövsumova (1961), Firuz Mustafa (1952), Niyazi Mehdi
(1951), Rahid Ulusel (1954), Afaq Rüstəmova (1949), Arif Tağıyev
(1941), Fazil Vahidov (1941), Müstəqil Ağayev (1939) və başqalarını da qeyd etmək olar.
***
27 Aprel işğalından sonra yalnız ictimai-siyasi xadimlər, fəlsəfəçilər, filosoflar deyil, ədəbiyyat-mədəniyyət yönlü ziyalılar da marksizm-leninizm təliminin təbliğinə cəlb olunmuşdur. Həmin ziyalılardan
biri, Təbrizdə anadan olan beynəlmiləlçi ruhlu marksist tənqidçi Əli Nazim (1906-1941) xüsusilə, Azərbaycan Elmi-Tədqiqat İnstitutu ədəbiyyat şöbəsinin müdiri və "Ədəbiyyat ensiklopediyası"nın redaktoru
işlədiyi dövrdə hər cür milliliyə, milli mədəniyyətə qarşı çıxaraq “vahid
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türk ədəbiyyatı” nəzəriyyəsinin elmi cəhətdən əsassız olduğunu yazmış,
bu sahədə çalışan B.Çobanzadəni, İ.Hikməti, F.Ağazadəni tənqid etmişdi. Onun fikrincə, ümumiyyətlə oktyabr inqilabına qədər Azərbaycanda
milli mədəniyyət olmamış, Füzuli və Nəvai Türk saray aristokrat şairləri
olmuş, hətta M.F.Axundzadənin maarifçiliyi belə burjuaziyanın mənafeyinə xidmət etmişdi.1337 O, sovet beynəlmiləlçiliyinin, rus kosmopolitizminin təsiri altında yazırdı: “Çünki biz milli mədəniyyət etibarilə çox fəqirik və bizdə mədəni inqilab dövrü milli mədəniyyətin yeni yaradılması
dövrüdür. Bizdə mədəniyyət yoxdur”. 1338 Onun iddiasına görə, Azərbaycan proletar mədəniyyətini isə Cavad-Cavid zümrəsi, ya da “mollanəsrəddinçilər” deyil, “Gənc qızıl qələmlər” ətrafında toplananlar yaratmaq iqtidarındadırlar.1339
***
Sovet beynəlmiləlçiliyinin tanınmış nümayəndəsi, xalq şairi Səməd Vurğun (1906-1956) da ədəbiyyatda “sosialist mündərəcəli, milli
formalı ədəbiyyatın” tərəfdarı kimi çıxış etmişdir.1340 Şeirdə Cavad nə
qədər milli idisə, Vurğun bir o qədər sosialist, proletar mədəniyyəti tərəfdarı idi. Belə ki, Cavad millətin haqq bağıran səsi kimi üçrəngli bayraqdan, aypara və səkkizgüşəli ulduzdan bəhs etdiyi halda, S.Vurğun
özünü dünya məzlumlarının haqq bağıran səsi adlandırırdı.1341 Ə.Cavadın milli ruhlu “Göygöl” şeirinə cavab olaraq S.Vurğun yazırdı ki, bir
daha üçrəngli bayraq ucalmayacaq, çünki “nifrəti var əski ulduza, hilala”. 1342 Sovet vətənini tərənnüm edən şairə görə, artıq Rəsulzadələrin
milli ideyası deyil, 1343 Leninin beynəlmiləlçiliyi qələbə çalmışdır. 1344
Səməd Vurğun “26-lar” poemasında da Rəsulzadəni türklük və islamlıqdan çıxış etməsinə görə etmişdir.1345
Vurğunun fikrincə, oktyabr və aprel inqilablarından sonra ədəbiyyata gələn beynəlmiləlçilik-internasionalizm ideyası isə yeni bir şeydir:
“Bu, hər dürlü millətçiliyə, vətənçiliyə zidd olan proletar ideolojisinin
1337

Nazim Əli. Seçilmiş əsərləri. Bakı, Yazıçı, 1979, s.53, 57
Yenə orada, s.28-31
1339
Yenə orada, s.64
1340
Vurğun Səməd. Əsərləri. 6 cilddə. 5 cild. Bakı, Elm, 1972, s.20-63
1341
Vurğun Səməd. Əsərləri. 6 cilddə. 1 cild. Bakı, Azərnəşr, 1960, s.97
1342
Yenə orada, s.3
1343
Yenə orada, s.139
1344
Yenə orada, s.178
1345
Vurğun Səməd. Əsərləri. 6 cilddə. 3 cild. Bakı, Azərnəşr, 1961, s.155-156
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bir ifadəsidir. Türk ədəbiyyatı tarixində internasionalizm yeni və tarixi
bir hadisədir ki, şura ədəbiyyatı ordusu bu ideyanın əksinə çalışan pantürkizm, panislamizm kimi burjua ideyaları ilə ciddi mübarizələr aparmışdır. İnternasionalizm ideyası artıq konkret bədii obrazlar vasitəsilə
ədəbiyyatımızda yaranmaqdadır”. 1346 Beynəlmiləlçiliyin proqresivliyini
isə o, milli mahiyyəti məhv edərək beynəlxalq ədəbiyyat sahəsinə keçilməsinə imkan yaratmaqda görürdü. 1347
Dünənə qədər Türk dili adlandırdığı dili,1348 1937-ci ildən etibarən “Azərbaycan dili” kimi ifadə edən S.Vurğun yazırdı ki, “yeni dil”
“ərəbçilik, farsçılıq, nəhayət pantürkist Ə.Hüseynzadələrin ədəbiyyatımıza gətirmiş olduqları osmanlılıq xəstəliyindən azad olaraq bu gün xalis Azərbaycan dili olmuşdur”. 1349 Ancaq bunun əvəzində “yeni dil” təzə bir “xəstəlik” tapmışdır ki, bunu S.Vurğun nailiyyət kimi qələmə verirdi: “Biz bu gün fəxr edirik ki, Azərbaycan dili əsasən öz milli forması
ilə inkişaf etməklə bərabər, qardaş xalqlar, xüsusən böyük rus dili hesabına da zənginləşir. Beləliklə, bu dil dar milli bir çərçivədə qalmayaraq,
bütün ittifaq sahəsinə qalxır”. 1350
Vurğunun fikirlərindən belə çıxır ki, dünənə qədər Azərbaycan
xalqının dili türk dili olduqda məhdud xarakter daşıyırmış, ancaq o adını
dəyişdirib rus dili ilə “zənginləşəndən” sonra Sovet İttifaqı sahəsində genişlənmişdir. Hər halda, bütün bunlar milli dilə qarşı yönəlmiş məntiqsiz
və müstəmləkəçilik ruhundan irəli gələn mülahizələr idi. Eyni zamanda,
bu müstəmləkəçilik ruhunun nəticəsi idi ki, 1937-ci ilə qədər Türk dilindən, Türk ədəbiyyatından, 1351 Türk şeirindən bəhs edən Vurğun hətta,
sovet ideoloqlarının ortaya atdığı “yeni xalq” və “yeni dil” tezislərinə
uyğun olaraq, Azərbaycan türklərinin Türkiyə türklərindən ayrı müstəqil
bir xalq olduğunu da iddia edirdi: “Biz heç bir xalqın, xüsusən osmanlı
türklərinin quyruğunda getməmişik, çünki Azərbaycan xalqı özünün tarixi ilə başqa millətdir və öz tarixi vardır, onun adı Azərbaycan xalqıdır.
Burada məsələ prinsip məsələsidir”. 1352 Şühəsiz, Azərbaycan türkləri
Türk irqinin əsas nüvəsi kimi təşəkkül tapmış və bunun nəticəsi olaraq
1346
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müstəqil dövlətlərini (Kutilər, Manna, Midiya, Sacilər, Azərbaycan Atabəylər, Şirvanşahlar, Qaraqoyunlular, Səfəvilər, Azərbaycan Cümhuriyyəti və b.) də yaratmışdır. Ancaq bu Azərbaycan türklərinin Anodolu
türklərindən tamamilə fərqli bir millət olması və fərqli dillərdə danışması anlamını da özündə əksir etdirmir.
27 Aprel işğalından sonra Səməd Vurğun, Əli Nazimlə yanaşı
ədəbiyyatda marksizm-leninizmin beynəlmiləçilik xəttini müdafiə
edənlər arasında Hacı Kərim Sanılı (1878-1937), Süleyman Rüstəm
(1906-1989), Məmməd Rahim, Mustafa Quliyev (1893-1938), Mikayıl
Rəfili və başqaları da olmuşlar. Doğrudur, Ə.Nazim hesab edirdi ki,
S.Rüstəm şeirlərində proletar sinfini deyil, Z.Gökalp kimi xalqçılığı tərənnüm etmişdir. 1353 Ancaq həmin dövrdə S.Rüstəm tarı, M.Quliyev isə
“çahargah”ı “İran”a aid edərək “mədəni hücum” da iştirak etmişlər.
***
Bizcə, Sovetlər Birliyi dövründə rus bolşevizminin bütün sahələrdə (ədəbiyyat, dil, tarix, mədəniyyət və s.) Sovet Azərbaycanında yürütdüyü imperiya siyasətini dərindən anlayan və ona qarşı çıxanlardan biri
tanınmış mütəfəkkir Mirzə İbrahimov (1911-1993) Sərab şəhəri yaxınlığındakı Eyvaq kəndində anadan olmuş, 1918-ci ildə atası və böyük qardaşı ilə Bakıya gəlmiş, AMEA-nın ilk seçilən 15 həqiqi üzvündən biri, 1942-1946-cı illər ərzində Azərbaycan SSR Maarif Naziri və Azərbaycan Respublikası Ali Soveti Rəyasət Heyətinin sədri
(1954-1958) vəzifələrində işləmişdir.
Onun yaradıcılığında milli məsələ xüsusi yer tutmuşdur. O, hesab
edirdi ki, 27 aprel işğalından sonrakı 20-25 ildə Sovet Azərbaycanı ədəbiyyatına, mədəniyyətinə, tarixinə eyni zamanda, həmin dövrün repressiya qurbanlarına (M.Müşfiq, H.Cavid, Ü.Rəcəb, K.Ələkbərli və b.)
qarşı yönəlmiş siyasətə, ideologiyaya son qoyulmalıdır. Onun fikrincə,
Azərbaycan mədəniyyətinə, ədəbiyyatına və onun mütəfəkkirlərinə münasibətdəki ziddiyyətlər xüsusilə, H.Hüseynovun məsələsi ilə bağlı olaraq A.Bakıxanovun gah demokratik və mütərrəqi, gah da monarxist və
fanatik yazıçı adlandırılması doğru deyildir. M.İbrahimov açıq şəkildə
deyirdi ki, bu cür ziddiyyətlərə görə yalnız alimlər və ziyalılar deyil,
partiya rəhbərliyi də günahkardır: “Biz bütün günahları elmi idarələrin
və işçilərin üzərinə qoymamalıyıq, biz özümüz, Mərkəzi Komitənin bü1353
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rosu ideoloji işi istiqamətləndirmək üçün heç də hər zaman aydın və
operativ işləmirik. Bəzən biz tərəddüd edirik və hətta indi hamıya aydın
olan məsələlərin həlində gecikmələr müşahidə olunur”. 1354
1950-ci illərdə Ali Sovetin sədri kimi Mirzə İbrahimov AKP
MK-ya göndərdiyi məktubunda “Azərbaycan dili”nin dövlət dili olmasını əsaslandırmaq üçün yazırdı: “Sovet dövründə əldə etdiyimiz böyük
qələbələrdən biri Azərbaycan dilinin dövlət dili səviyyəsinə qalxmasıdır.
İstər kənd, rayon, şəhər partiya və sovet təşkilatlarında, istərsə respublika təşkilatlarında Azərbaycan dili dövlət dili kimi işlənir. Söz yox ki,
getdikcə bu vəziyyət genişlənəcək və möhkəmlənəcəkdir. Bu vəziyyət
respublikanın Konstitusiyasında əks olunmalıdır”. 1355
1956-cı ildə Ali Sovetin 3-cü sessiyası “Azərbaycan dili”nin
dövlət dili olması haqqında qanun qəbul etdikdən az sonra M.İbrahimovun “Kommunist” qəzetində “Azərbaycan dili dövlət idarələrində” məqaləsi dərc olundu ki, burada C.Həsənlinin də qeyd etdiyi kimi, çar Rusiyasının simasında Sovet Rusiyasının müstəmləkəçilik siyasəti, xüsusilə milli məsələyə baxışda “böyük millət” və “kiçik millət” anlayışları
tənqid olunmuşdu. M.İbrahimov yazırdı: “Hakim millətin, “böyük” millətin məzlum millətə, “kiçik” millətə göstərdiyi hər hansı təzyiq yalnız
nifrət və nifaq duyğuları oyadır, əzilən milləti tarixi intiqam saatını gözlətməyə məcbur edir… Çarizm qeyri-rus xalqları ən kobud və vəhşi jandarm üsulu ilə əzir, həyasızcasına “ruslaşdırmaq” siyasəti apaprırdı, milli mədəniyyətlərə və milli dillərə qarşı təcavüzkar hərəkət edirdi, hətta
milli qırğınlar törətməkdən belə çəkinmirdi. Başqa xalqları əzib məhv
etmək və imperiyannı daxilində “əritmək” məqsədilə çarizm ucqarlara
zorla rusları köçürürdü. Çarizm bu vəhşi siyasəti ilə böyük rus xalqını
bədnam edir, təbii olaraq imperiyanın əzilən xalqlarını ürəyində ona qarşı etimadsızlıq oyadırdı”. 1356
M.İbrahimov onu da haqlı olaraq qeyd edirdi ki, Azərbaycanda
sovet hakimiyyətinin ilk on ilində Azərbaycan Türk dilinin işlənməsinə
xüsusi diqqət yetirilsə də, ondan sonrakı dövrlərdə təhriflərə yol verilmiş
və bu dilə qarşı münasibət tamamilə dəyişilmişdir. Bunun da nəticəsində
bir millətin öz ana dilində təhsil alması, danışması, dövlət məmurlarına
1354
Həsənli Cəmil. Azərbaycanda milli məsələ: siyasi rəhbərlik və ziyalılar (1954-1959). Bakı,
Adiloğlu, 2008, s.68
1355
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1356
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yazılı və şifahi şəkildə müraciət etməsi kimi problemlər meydana çıxmışdır. Halbuki “hər bir xalqın öz idarələrində ana dilində idarə etmək
arzusundan təbii bir şey ola bilməz”. 1357
***
Rəsul Rza (1910-1981) gənc yaşlarından bolşevizm ideyalarını təbliğ etməklə yanaşı, yaradıcılığında müəyyən qədər Sovet rejiminə və onun imperialist beynəlmiləlçilik ideyasına qarşı çıxmışdı.
O, xüsusilə, Mikayıl Müşfiqə və digər repressiya qurbanlarına həsr
etdiyi “Qızılgül olmayaydı” poemasında Sovetlərin mahiyyətini göstərmək istəmişdi. Eyni zamanda hiss olunur ki, Rza vaxtilə Müşfiqi
məhv edən bolşevizmin indi onu da hədələdiyini yaxşı anlayır: “Vaxt
oldu ki, araya girdi qor-qoduqlar. Sənəti yumruqla, ilhamı zirzəmilə
qorxutdular. Bir də gördün, əldə möhürlü mandat, gəldi ədəbiyyat
darğaları… Neçə mərd oğulların adı silindi dirilər sadalağından. Yetmiş günah asdılar hər ayağından. Olsun ki, indi də bu sözlərə rəng
vermək istəyən tapılar. Kəsib mətləbin qabağını, dalını - qara qələmə
verərlər nəcib insan arzusunu, yaxşı insan xəyalını…”.1358 Bizcə, Rza
ehtiyatla “ədəbiyyat darğaları” adı altında milli mədəniyyətə, milli
ədəbiyyata və milli dilə qarşı çıxan Mərkəzi və onun yerlərdəki “beynəlmiləlçi” nümayəndələrini nəzərdə tutmuşdu: “Biz “darğalar” deyəndə, dili vətən, xalq deməkdən qabar çalan, güclüyə yarınmağa çalışıb, gücsüzü şahmar kimi çalan, özündən yuxarıya qat-qat alçalan,
vicdanı da qəlbi kimi piy bağlamış, vəliyi-nemətinin (Mərkəzin F.Ə.) hər sözünə əl çalan yaramazları deyirik”.1359
R.Rza yazırdı ki, Müşfiqin, Cavadın, Cavidin və başqalarının
günahsız olmasına ən bariz sübut xalq qarşısında mühakimə olunmamaları idi. Xalq gözündən iraqda ədalət və haqqın olmasına şübhə
edən Rza “xalqı ədalətsiz bir hökmü pozmağa çağırmadığı” 1360 üçün,
özünü günahkar saysa da, ancaq onu da qeyd edirdi ki, hakimiyyət
M.C.Bağırov və onun ətrafındakı Xorenlərin, Topuridzelərin, Makaryanların və başqaların əlində olduğu bir dövrdə bu addımı atmaq
mümkün deyildi. 1361 Bu mənada Rza yazırdı ki, nəinki həmin dövrdə
1357
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Müşfiqə və başqalarına bir yardım edə bilmiş, üstəlik, Müşfiqin kitablarını, məktublarını anasının canmazında gizlətməyə məcbur olmuşdu: “Bilirəm, qəhrəmanlar var indi, irişə-irişə, qulp qoyurlar hər
işə. Tərcümeyi-hallarından “artıq” yerləri kəsib indi, çalışırlar yada
salan olmasın ki, bir zaman hər nemət onlara nəsib idi”. 1362
Hər halda R.Rza etiraf edir ki, kommunizm ideyasına tapınsa
da, onun üçün, xüsusilə 1930-1940-cı illərdə baş verənlər “mürəkkəb”, “vahiməli” və “təzadlı” olmuşdu. 1363 Doğrudur, onun fikrinə
görə, artıq şaxtalı zamanlar arxada qalmış və havalar isinmişdi. 1364
Ancaq bizcə, “şaxtaların sınaraq havanın isinməsi” yarımçıq idi və
bunu, R.Rza da yaxşı dərk edirdi.
O, SSRİ tərəfindən məhv edilmiş “Yaşıl Ensklopediya”nın
əsas müəlliflərindən biri olmuşdur.
***
Sovetlər Birliyi dövründə milli təmayüllü şairlərimizdən tənqidçiədəbiyyatüşünas, şair-mütəfəkkir Xəlil Rza Ulutürk (1932-1994) Sovetlər dönəmində milli fəaliyyətinə görə "şübhəli şəxs" kimi təqib
olunmuş, imkanları məhdudlaşdırılmış və "təhlükəli ictimai mübarizə" yolundan çəkindirilməyə çalışılmışdır. O, milli dilin xalqın həyatında oynadığı mühüm rolu dəyərləndirmiş və onun ruslar tərəfindən
ikinci dil halına gəlməsinə qarşı çıxmışdır. Milli şairimiz yazırdı ki, vaxtilə ərəblər, farslar və başqa millətlər bu dilin varlığına göz yumsalar da,
lakin yenə o yaşadı. Bu mənada, o, dolayısıyla ruslara çatdırırdı ki, bu
dil onların qarşısında da əyilməyəcəkdir:
Mənim dilim məğrur baxmış
üzərindən gəlib keçmiş,
Ürəyini dəlib keçmiş
oxların qanlı ucuna.
Baş əyməmiş ərəblərin
qol zoruna,
dil zoruna,
qılıncına, qırmancına!
Baş əyməmiş! Baş əyməyir! Əyməyəcək”. 1365
1362
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Sovet dövründə, xüsusilə də 1960-cı illərdə “azəri” milləti nəzəriyyəsinə qarşı çıxan X.Rza şeirlərindən birində bunu, qədim bir
millətin başına açılan oyun kimi ifşa etmişdir:
Dəb düşdü bir arada
“Azər”, “Azəri” sözü.
Şadlandırmaq istədi
guya qəzetlər bizi…
Mən çırpıram bu sözü
maskalanmış üzlərə.
Mən nifrət bəsləyirəm
saxtakarın dilində
odu keçmiş sözlərə. 1366

“Azərbaycan türküyəm”, “Türkəm, neçə millətlərə öz qanımı vermişəm”1367 deyən Xəlil Rza yazırdı ki, Türk ahəngi, Türk dili onun üçün
müqəddəsdir:
Aman Tanrı, düşmənlər nasıl qorxur Türkcədən!
Məgər Türkcəm seçilir pardaxlanan qönçədən. 1368

1950-ci illərdən başlayaraq milli mədəniyyət, milli dil, milli
ədəbiyyat yolunda çalışan, bir sözlə Azərbaycan millli ideyasını müdafiə edən Akademik Bəxtiyar Vahabzadə (1925-2009) də yaradıcılığında Azərbaycan milli ideyasına münasibət əsasən iki istiqamətdə:
1) Azərbaycanın ikiyə bölünməsi və işğalı; 2) milli dil ilə bağlı öz
əksini tapmışdır. İlk olaraq Azərbaycanın bütövlüyü məsələsi adı altında milli istiqlal ideyasının ədəbiyyatda yaşadan Vahbazadə “Gülüstan” poemasında (1958) Vətənin iki yerə parçalanmasının siyasiideoloji səbəblərini göstərmiş, Quzey Azərbaycanın Rusiyaya birləşməsini bayram hesab edənlərə cavab vermişdir. O, yazırdı:
Bir xalqı yarıya böldü qılınc tək.
Öz sivri ucuyla bu lələk qələm,
Dəldi sinəsini Azərbaycanın.
Başını qaldırdı,
Ancaq dəmbədəm
Kəsdilər səsini Azərbaycanın.1369
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Bəs, Azərbaycanın taleyi ilə bağlı hökm verən “tərəflər”
kimlər idilər? Vahabzadəyə görə, “tərəflər” ruslar və “iranlılar” idilər:
Tərəflər kim idi? Hər ikisi yad.
Yadlarmı edəcək bu xalqa imdad?!
Qoy qalxsın ayağa ruhu Tomrisin.
Babəkin qılıncı parlasın yenə.
Onlar bu şərtlərə sözünü desin1370.

Bizcə, Vahabzadənin Qacarları “iranlı” adı altında yadlardan
biri kimi qələmə verməsi doğru olmamışdır. Hər halda Ağa Məhəmməd şah Qacarı, Fətəli Şah Qacarı, Abbas Mirzə Qacarı bir sözlə,
Qacar türklərini burada yad kimi qələmə vermək dövrün şərtlərindən
və bilgisizlikdən irəli gəlmişdir. O başqa məsələdir ki, Vahabzadənin
yaşadığı dövrdə hakimiyyətdə Pəhləvilər idilər və onlar aryanizmdən
çıxış edərək Azərbaycan türklərini aşağılayırdılar. Yəni həmin dövrdə Azərbaycan türklərini əsarət altında saxlayanlardan biri olan aryançı fars onu “xər”, digəri olan sovet rus isə “baran” adlandırırdı.1371
Bütün hallarda Vahabzadədəki milli ruh, Vətənin bütövlüyü
rəmzi altında Azərbaycan milli ideyasının yaşadılmasına yönəldilmişdir. Bu anlamda Vahabzadənin C.Məmmədquluzadənin “Anamın
kitabı” əsərinə həsr etdiyi eyni adlı şeiri də ibrətamizdir. O yazırdı ki,
bir vaxtlar Azərbaycanı ərəblər işğal edib hansı vəziyyətə salmışdılarsa, indi də onun durumu çox fərqli deyildir. Vahabzadə yazırdı:
Tapdandı anamın şərəfi, şanı,
Bizdən sərvət alıb söz gətirdilər.
Bu boyda ölkəni - Azərbaycanı
Bir ərəb qızına cehiz verdilər1372.

Doğrudan da, rus bolşeviklər Azərbaycanın şərəfini tapdalayaraq onun sərəvətini Moskvaya daşıdılar, bütün bunların əvəzində
isə quru şüar – “Bütün ölkələrin proletariatları birləşin!”, “Xalqlar
dostluğu” gətirdilər. Bu şüarlara görə, guya bütün millətlər eyni hüquqa və azadlıqlara malik idilər. Ancaq reallıqda Quzey Azərbaycanın sərvəti Rusiyaya, Güney Azərbaycanın sərvəti isə Pəhləvilərə
xidmət etdiyi halda, bunun müqabilində hər iki Azərbaycanın əldə et1370
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diyi sözdə “kommunizm”, “şah demokratiyası” ya da Aryançılıq idi.
Bu mənada Vahabazadə ilə razılaşırıq ki, bütün bunlar nağıl deyil,
tarxdir:
Bunlar nağıl deyil, tarixdir, ancaq
Tarixin hökmünə, könül yaxşı bax!
Gəl bilək, insanmı, zamanmı haqsız
Gah ona, gah buna biz yamaq olduq.
Kiçik komamızı qoyub çıraqsız,
Özgənin qəsrində biz çıraq olduq1373.

Qeyd edək ki, milliliyə həsr olunmuş əsərlərində Vahabzadə
yalnız Quzey Azərbaycanı işğal altında saxlayan Mərkəzi və onun
ideoloqlarını deyil, Sovet Rusiyasının Azərbaycandakı maşalarını da
tənqid hədəfi kimi götürür və onları “ölü canlar” adlındırırdı. Çünki
bu “ölü canlar” Azərbaycanın milli maraqlarını müdafiə etməkdənsə
Mərkəzə yaltaqlıq edir, üstəlik millətin mənafeyini, qeyrətini və namusunu müdafiə edənləri satırdılar. Vahabzadə yazırdı:
Mən düşmənəm, düşmənəm belə “ölü canlara”,
Gündən qaçıb həmişə kölgə axtaranlara…
Onlar ortada yeyib, qıraqdasa gəzdilər,
Namusu xərcləməkdən onlar çəkinməzdilər1374.

Çox güman ki, Vahabzadəni bu cür yazmağa sövq edən
1950-1960-cı illərdə Quzey Azərbaycanda ana dilinin dövlət dili olması, eləcə də əlifbanın və məktəblərin milililəşdirilməsi, ilə bağlı
gedən müzakirələr idi. Milli maraqların müdafiəsinin zəruri olduğu
bir vaxtda Vahabzadə üzünü orta yol tutub nə “hə”, nə də “yox” deyən “ölü canlar”a tutaraq yazırdı ki, sakitcə bir otaqda lal kimi durmaqdansa, qayaların başında düşmənlə qartal kimi döyüşmək lazımdır. Çünki hər hansı bir millət öz haqları uğrunda mübarizə aparmırsa, artıq bu yaşamaq deyil, sürünmək deməkdir. Görünür, bunu nəzərə alaraq Vahabzadə yazırdı:
Bir rəngi yox, göylərin min rəngini sevirəm.
Bir gülü yox, güllərin çələngini sevirəm.
Mən çıxmağa təpə yox, uca dağ istəyirəm;
Həyatı həyat kimi yaşamaq istəyirəm,
Yaşamaq istəyirəm1375.
1373
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Bu həyatı həyat kimi yaşamaq istəyən yalnız Vahabzadənin
deyil, bir millətin Azərbaycan türklərinin arzusu və ümidi idi. Çünki
Azərbaycanı işğal etdikdən sonra sox keçmədi ki, Sovet Rusiyası
yalnız Azərbaycanın var-dövlətinə, sərvətinə deyil, milli-mənəvi dəyərlərinə də əl uzatmış, qədim tarixi və mədəniyyəti olan milləti assimilyasiya etmək üçün bütün vasitələrdən istifadə etmişdi. Belə ki,
“proletar mədəniyyəti” adı altında Dədə Qorquddan, “kommunizm”
adı ilə islam dinindən, siniflərin tarixi adı ilə milli tarixdən, “sovet
milləti” adı ilə Türk mənsubiyyətindən, Leninin dilində danışmalıyıq
deyə Türk dilindən məhrum etməyə çalışmışdı. Bizcə, Vahabzadənin
bütün bunlara etiraz olaraq qələmə aldığı şeirlərindən biri də “Azərbaycan oğluyam”dır. O, yazırdı:
Azərbaycan oğluyam,
Min ildir öz adımın
Keşiyində durmuşam…
Hünər göstərməyincə
Adsız yaşamışam mən.
Dədəm Qorqud ad verdi
Mənə öz hünərindən1376.

Vahabzadə “Hörümçək tor bağladı” şeirində də milli tarixin
danılmasına qarşı çıxaraq, Azərbaycan-türk millətinin uydurma tarixini yazanlara və burada milli kimliyimizi saxtalaşdıranlara etiraz etmişdi. Çünki həmin dövrdə üç cildlik “Azərbaycan tarixi”ni qələm
alanlar iddia edirdilər ki, azərbaycanlılar milliyyətcə türk deyil, yalnız türklərin-səlcuqların 11-12-ci əsrlərdə Azərbaycana yürüşlərindən sonra Türk dilində danışan irandilli, yaxud da qafqazdili bir
xalqdır. Vahabzadə isə milli tarixin bu cür yazılmasına və azərbaycanlıların türk kimliyinin danılmasına cavab olaraq yazırdı:
Uydurma tarix bizi anamızdan ayrıb
Yad anadan alınmış bəlkədə qundaqladı,
Təməlimiz laxladı.
Bu xalqın tarixini düz bildirən, düz yazan
Tarix kitablarında hörümçək tor bağladı1377.

Milli dil məsələsinə gəlincə, Vahabzadənin bu dördə qələmə
aldığı “Latın dili” poeması, “Ana dili” şeiri və başqa əsərləri Türk di1376
1377
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linin qorunması və yaşadılması yolunda atılmış çox mühüm addımlar
olmuşdur. Xüsusilə, SSRİ rəhbərləri və ideoloqlarının Türk dilini
Azərbaycan dili ilə əvəz etdikdən sonra, daha çox onun statusunu
aşağı salmaları, bunun əvəzində rus dilini az qala dövlət dili elan etməyə çalışmaları Azərbaycan Türk cəmiyyətinin müxtəlif təbəqələrində əks-sədasız ötüşməmişdir. Vahabzadə belə əsərlər yazmaqla
SSRİ rəhbərlərinin və ideoloqlarının nəzərinə çatdırırdı ki, hər hansı
millətin ana dilinə qarşı assimilyasiya yürütmək, onu məhv etmək
deməkdir. Bu mənada Azərbaycan xalqı üçün ana dilinin varlığı hər
şeydən önəmlidir. Vahabzadə “Ana dili” şeirində yazırdı:
Bu dil, - bizim ruhumuz, eşqimiz, canımızdır,
Bu dil, - bir-birimizlə əhdi-peymanımızdır.
Bu dil, - tanıtmış bizə bu dünyada hər şeyi.
Bu dil, - əcdadımızın bizə qoyub getdiyi
Ən qiymətli mirasdır, onu gözlərimiz tək
Qoruyub, nəsillərə biz də hədiyyə edək1378.

Maraqlıdır ki, Vahabzadə bu şeirində “Azərbaycan dili” sözündən istifadə etməmiş, bizcə, bununla da o, “Ana dili” dedikdə,
dolayısıyla Türk dilini nəzərdə tutmuşdur. Çünki bu dilin adı 1936-cı
ildən sonra qadağan edilib daha sonar da “Azərbaycan dili” adlanıdırılsa da, əslində onun ruhu, mahiyyəti, məzmunu və mənası Türk dili
olaraq qalırdı. Vahabzadə yazırdı:
Ana dilim, səndədir xalqın əqli, hikməti,
Ərəb oğlu Məcnunun dərdi səndə dil açmış.
Ürəklərə yol açan Füzulinin sənəti,
Ey dilim, qüdrətinlə dünyalara yol açmış.
Səndə mənim xalqımın qəhrəmanlıqla dolu
Tarixi varaqlanır
Səndə neçə minillik mənim mədəniyyətim,
Şan-şöhrətim saxlanır.
Mənim adım, sanımsan,
Namusum, vicdanımsan1379.

Vahabzadə yazırdı ki, milləti ifadə edən, onu digər millətlər
içərisində tanıtdıran onun dilidir. Əgər bir millətin “ana dili” yoxdursa, o millət də deməli yoxdur. Bizcə, Vahabzadə bu şeirini Ana Qa1378
1379
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nunda dövlət dili statusunda olmasına baxmayaraq, rus dilindən sonra ikinci dərəcəli dil kimi işlədilməsinə etiraz olaraq yazmışdı:
Ey öz doğma dilində danışmağı ar bilən,
Bunu iftixar bilən
Modalı ədabazlar
Qəlbinizi oxşamır qoşmalar, telli sazlar.
Qoy bunlar mənim olsun.
Ancaq Vətən çörəyi, bir də ana ürəyi,
Sizlərə qənim olsun1380.

Vahabzadə bu gün olduğu kimi, o vaxtlar ana dilinə yuxarıdan aşağı baxan, bu mənada 5-6 dil bildiyi halda doğma dilini doğrudürüst bilməyənləri tənqid atəşinə tutmuşdu. Bizə elə gəlir ki, bu zaman Vahabzadə yalnız “ana dili”nə xor baxanlara deyil, eyni zamanda onu ikinci dərəcəli dil olaraq görmək istəyən Sovet rəhbərliyini və
onun ideoloqlarını da hədəf almışdı. Əslində sovet rəhbərlərini və
ideoloqlarına cavab vermək üçün, “ana dili”nə xor baxanları tənqid
hədəfi seçilməsi bir vasitə idi. Atalar sözündə olduğu kimi: “Qızım
sənə deyirəm, gəlinim sən eşit”. Xüsusilə, burada şair Leninin dili
adı altında rus dilinin önə çəkilməsinə etiraz edirdi. Bu mənada Vahabzadənin “Riyakar” adlı şeiri də diqqətə layiqdir:
“Əvvəl evin içi” demişlər nədən?
Sən çölü bilməzsən, içi bilmədən.
Yaxşı bilmək üçün özgə bir dili
Əvvəl öz dilini yaxşı bilməli1381.

Bütün hallarda, etiraf etməliyik ki, Vahabzadə və başqa mütəfəkkirlərimizin bütün bu milli əməllərinə baxmayaraq SSRİ imperiyası Azərbaycan, Türkmənistan, Qazaxıstan və başqa türk ölklərində
digər ideoloji sahələrdə olduğu kimi, “milli dil və yeni əlifba” siyasətini də öz mənafeyinə uyğun şəkildə həll etməyə çalışmışdır. Bununla da, SSRİ dövründə bir neçə qrafikadan istifadə edən, sonda kirilrus əlifbasına və müəyyən qədər ruslaşdırılmış “Azərbaycan dili”nə
keçməyə məcbur olan Quzey Azərbaycan türklərinin şüurunda istəristəməz dəyişikliklər yaranmış, keçmişlə varislik xeyli dərəcədə itirilmişdir.

1380
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Sözün açığı, bu günümüzdən baxdıqda da xeyli ölçüdə sovet
ideoloqlarının və onların Bakıdakı təmsilçilərinin qısa deyil, uzun bir
zaman üçün, müəyyən dərəcədə istəklərinə nail olması göz qabağındadır. Başqa sözlə, həmin dövrdə SSRİ rəhbərliyinin və onun ideoloqlarının millətimizin dilinin, əlifbasının, ümumilikdə milli mənəvi
dəyərlərinin başına açdıqları faciəli oyunlar, müstəqilliyimizin bərpası ilə qismən aradan qalxsa da, ancaq imperiyanın izləri həyatımızda
bu gün də qalmaqdadır.
Bu baxımdan çağdaş dövrdə də Vahabzadənin milli dil məsələsi ilə
bağlı mövqeyi konkret və dəyişməz olmuşdur: “Dilimizin adı azəri türkcəsi, millətimizin adı isə azəri türküdür”. 1382 Bu fikrin əleyhinə çıxanlara,
azərbaycanlıların farsdillilərdən və qafqazdillilərdən törəmə olmasını iddia edənlərə cavab olaraq o, “Mən türkəm” (1995) şeirində yazırdı:
Əslimi, nəslimi tanıyıram mən,
Qarışıq deyiləm, özümdən hürkəm.
Sən kimsən, sən nəsən, özün bilərsən,
Mən ilk qaynağımdan türk oğlu türkəm!
Subutdur, dəlildir, ağlın qibləsi,
Dəyişə bilərsən adımı ancaq.
Canım çıxanadək qəlbimin səsi,
“Türkəm” - gerçəyini pıçıldayacaq. 1383

B.Vahabzadə doğru qeyd edirdi ki, türk kimliyinin və türk dilinin
əleyhinə olanlar özünü türk oğlu türk bilən Nəsimi, Füzuli, Həsən bəy
Zərdabi, Əli bəy Hüseynzadə, Hüseyn Cavid və başqalarından ağıllı olduğunu zənn etsələr də, yanılırlar. Çünki bu cür konsepsiyadan çıxış etsək
onda öz milli varlığını bilən və öz türklüyü ilə öyünən həmin nəhəng korifeylərdən əl çəkməliyik. Vahabzadə yazır: “Demək, biz Türk deyiliksə bu
cahanşümul Türk oğullarını milli ədəbiyyatımıza və fikir tariximizə daxil
etməyə də haqqımız yoxdur”. 1384
Şübhəsiz, bütün bunların əsil tarixi-fəlsəfi mahiyyətini dərk
etmək üçün milli şüurumuza yeridilən və indinin özündə də bu və ya
digər formada yaşadılan saxtalaşdırılmış tarixlərdən, ədəbiyyatdan,
qeyri-milli ideyalardan deyil, vahid bir millətin min illiklər boyu qo1382

Vahabzadə B. Ədəbi düşüncələr (məqalələr toplusu). Bakı, 1997, «Təhsil», s.167
Vahabzadə B. Seçilmiş əsərləri. İki cilddə. I cild (Şeirlər). Bakı, «Öndər», 2004, s.144
1384
Vahabzadə B. Ədəbi düşüncələr (məqalələr toplusu). Bakı, 1997, «Təhsil», s.104
1383
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ruyub saxladığı və yaşatdığı milli tarixdən, milli fəlsəfi fikirdən, ədəbiyyatdan, milli ideyalardan çıxış etməliyik. Yəni, Azərbaycan Türk
fəlsəfəsini, tarixini, dini-fəlsəfi düşüncə sistemini, türk ədəbiyyatını,
mədəniyyətini mənimsəmədən, onun tarixi-fəlsəfi mahiyyətinə varmadan heç vaxt Azərbaycan türkçülüyünün-milli azərbaycançılığın
Azərbaycan xalqı üçün hansı əhəmiyyət kəsb etməsini də, dərk edə
bilmərik. Bu baxımdan çağımızda Bəxtiyar Vahabzadə kimi şair-mütəfəkkirlərin milli-fəlsəfi fikir irsinin öyrənilməsinə də ciddi ehtiyac
vardır.
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NƏRİMAN NƏRİMANOV
Həyat və yaradıcılığı. Sovet ədəbiyyatında Azərbaycanın tanınmış proletar inqilabçısı, Azərbaycan sosial-demokratlarının lideri,
“əqidəli marksist-leninçi”1385 kimi qələmə verilən dövlət xadimi, mütəfəkkir Nəriman Nərimanov (1870-1925) Tiflisdə dünyaya gəlmişdir. 1890-cı ildə Qori seminariyasını, 1908-ci ildə Novorossiysk
(Odessa) Universitetinin tibb fakültəsini bitirmişdir. 1894-cü ildə Bakıda ilk qiraətxana açmış, 1906-cı ilin avqustunda Bakıda keçirilmiş
Türk-Müsəlman Müəllimlərinin I qurultayına Həsən bəy Zərdabi ilə
birlikdə sədrlik etmişdir. O, 1904-1907-ci illərdə sosial-demokrat
yönlü “Hümmət”ə daxil olsa da, həmin dövrdə marksizmə ciddi meyil göstərməmişdir.
1909-cu ildə Həştərxana sürgün edilən Nərimanov burada quberniya həkimlərinin 2-ci qurultayında "Şurayi-İslam" cəmiyyəti
adından çıxış etmiş (1911), şəhər Dumasının üzvü seçilmişdir
(1913). Həştərxanda yaşayan türk əsirlərinin 1-ci qurultayında fəal
iştirak edən Nərimanovun milli ruhlu fəaliyyətinin əks-sədası Avropaya da çatıb. “Paris” qəzetində gedən bir məlumatda deyilirdi ki,
"Həştərxan, Kazan və Ufa şəhərlərində mətbuat vasitəsilə müsəlman
millətçiliyi qızğın təbliğ edilir. Bu işdə Xalq Universitetləri Cəmiyyətinin sədri Nərimanov görkəmli rol oynayır. Həştərxan quberniyasında yaşayan müsəlman əhalisi arasında onun təbliğatı böyük uğur
qazanmışdır".1386
1913-cü ilin iyulunda Həştərxandan Bakıya qayıdan Nərimanov həkimliklə yanaşı, "Nicat" cəmiyyətinin maarif bölməsinin sədri
seçilmiş, "Tənqid gecələri" ədəbi dərnəyinə rəhbərlik etmişdir. 1907ci ildə fəaliyyəti dayandırılan sosial-demokrat yönlü “Hümmət”i
1917-ci il il fevral burjua inqilabından sonra bərpa edənlər arasında
N.Nərimanov (sədr), S.M.Əfəndiyev, M.N.İsrafilbəyov, T.A.Şahbazi, Ə.C.Axundov, A.B.Yusifzadə, M.Əzizbəyov, Ə.C.İsmayılov,
H.Sultanov, B.Sərdarov olmuşdur). N.Nərimanov bərpa komitəsinin
iclasında demişdir ki, “Hümmət” demokratik təşkilatdır və işi müvəf1385
1386

Azərbaycan Kommunist Partiyasının oçerkləri. I cild, Bakı: Azərnəşr, 1986, s.36
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fəqiyyətlə aparmaq lazımdır: “Bunun üçün gərək RSDFP proqramını
bütünlüklə qəbul edək”. 1387
Nərimanov 1917-ci ilin iyununda RSDF(b)P Bakı Komitəsindən partiyalararası Məlumat Bürosu müşavirəsinə nümayəndə seçilmiş, Müsəlman İctimai Təşkilatları Komitəsinin xüsusi müşavirəsində məruzə etmişdir. İyulun 3-də Nərimanovun redaktorluğu ilə
"Hümmət" qəzeti nəşrə başlamışdır. 1917-ci ilin oktyabrında Bakı
şəhər Dumasının üzvü seçilmiş, noyabrında isə Müəssisələr Məclisinə namizəd göstərilmişdir. O, 1917-ci ilin dekabrında hərbi əsirlərə
yardım göstərilməsi üzrə xüsusi komitənin sədri təyin edilmiş, Bakıda Osmanlı Türk əsirlərinə böyük qayğı göstərmişdir.
O, 1918-ci ildə S.Şaumyanın başçılıq etdiyi BXKS-nin şəhər
təsərrüfatı üzrə xalq komissarlarından biri olmuşdur. BXKS süquta
uğramamışdan az öncə (1918-ci il iyun) RSDF(b)P Bakı Komitəsinin
qərarı ilə müalicə üçün Həştərxana göndərilmişdir. Lenin tərəfindən
Moskvaya dəvət edilən Nərimanov burada yaşadığı zaman Cümhuriyyətin baş naziri N.Yusifbəyliyə məktub yazaraq (1919-cu uldə)
Qızıl Ordu ilə müharibə etməməyə, milli hökuməti onların qarşısında
təslim olmağa çağırmışdır.
1920-ci ilin aprelin 28-də azsaylı azərbaycanlı türk bolşeviklər
Müvəqqəti Hərbi-İnqilab Komitəsinin adından Sovet Rusiyası XI
Qırmızı Ordunun birbaşa iştirakı ilə "müstəqil" Azərbaycan Sovet
Sosialist Respublikasının (Azərbaycan SSR) yaradıldığını bəyan etdilər. Az sonra Müvəqqəti Hərbi-İnqilab Komitəsi yeni hökuməti Azərbaycan SSR Xalq Komissarları Sovetini təşkil etdi ki, sədri də
həmin vaxt Azərbaycanda olmamasına baxmayaraq, Rusiyanın diqtəsi altında Nəriman Nərimanov oldu.1388
Nərimanov yalnız mayın əvvəllərində Bakıya gəlib Sovet
Azərbaycanına rəhbərlik etməyə başlasa da, əslində isə respublika ilk
günlərdən S.M.Kirov, V.A.Pankratov, M.K.Levandovski, Kaminski,
Sarkis, Mikoyan və başqaları tərəfindən idarə edilirdi.1389 Məhz onların əliylə AK(b)P MK siyasi və təşkilat bürolarının 1920-ci il 30 noyabrında keçirilmiş birgə iclasının qərarına görə Zəngəzur və Naxçı1387
Sovet hakimiyyəti uğrunda alovlu mübariz Məşədi Əzizbəyov. Nitqlər, sənədlər və
materiallar. Bakı, Azərnəşr, 1976, s.35
1388
Azərbaycan Kommunist Partiyasının oçerkləri. Bakı: Azərnəşr, 1986, I cild, s.463
1389
Azərbaycan tarixi. 7 cilddə. VI cild (aprel 1920 - iyun 1941).Bakı: Elm, 2000,s.28
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vanın Ermənistan SSR-yə verilməsinə etiraz olunmurdu. 7 cildlik
"Azərbaycan tarixi"inin 6-cı cildində yazılır: “Qərarda da, N.Nərimanovun çıxışında da, 1920-ci il dekabrın 1-də Bakı Sovetinin iclasında
onun elan etdiyi bəyannamədə də Naxçıvan haqqında məsələ qaldırılmamışdı. Lakin ertəsi gün qəzetlərdə dərc olunmuş bəyannaməyə
aşağıdakı fikir əlavə edilmişdi: "Zəngəzur və Naxçıvan qəzalarının
ərazisi Sovet Ermənistanının ayrılmaz hissəsidir"".1390 Bu sözlər, Nərimanovun rəyinin əleyhinə olaraq Q.K.Orconikidze, S.M.Kirov və
onların həmfikirləri tərəfindən bəyannaməyə daxil edilmişdi. 1391 Ancaq bu faktdır ki, Azərbaycan Hərbi-İnqilab Komitəsinin sədri Nərimanovun imzası ilə dərc edilmiş bəyannamədən sonra, ermənilər
Zəngəzurun böyük bir hissəsinin Ermənistana birləşdirilməsinə nail
oldular.
Üstəlik, 1921-ci il iyunun 19-da Ermənistan SSR XKS sədri
A.Myansikovun bəyanatı ilə "Dağlıq Qarabağ" da Ermənistanın ayrılmaz tərkib hissəsi elan edildi. Ermənistan SSR-nin Dağlıq Qarabağda fövqalədə nümayəndəsi təyin olunmuş Mravyan Nərimanovun
etirazları sayəsində iyunun 27-də geri çağırıldı.1392 1921-ci il iyunun
27-də AK(b)P MK özünün siyasi və təşkilati bürolarının birgə iclasında Ermənistanın Qarabağın yuxarı hissəsinə iddialarını rədd etdi.
Ancaq RK(b)P-nin Qafqaz bürosu 1921-ci il 4 iyul tarixli plenumunda Dağlıq Qarabağın Ermənistan SSR-nin tərkibinə daxil edilməsi
haqqında qərar çıxardı. Bu ədalətsiz qərara plenumda iştirak edən
Nərimanov qəti etirazından sonra RK(b)P Qafqaz bürosu tərəfindən
1921-ci il iyulun 5-də Dağlıq Qarabağa Azərbaycan SSR-nin tərkibində inzibati mərkəzi Şuşa şəhəri olmaqla geniş vilayət muxtariyyəti statusu verildi.
Yeri gəlmişkən, bu dövrdə müəyyən səlahiyyətlərindən istifadə edərək Nərimanov Mustafa Kamal Atatürkün tənəzzül edən Osmanlı İmperiyasının yerində qurmaq istədiyi Türkiyə Cümhuriyyətinə bir çox yardımlar etmişdir. 1921-1922-ci illərdə Nərimanovun
şəxsi əmri ilə Türkiyəyə on tonlarla neft, benzin, yağ və 500 kq. qızıl
göndərmişdir. Nərimanov, 23 Mart 1921-ci il tarixində, Atatürkə
yazdığı məktubunda, bir-biri ardınca qazanılan savaşlar ilə Türk xal1390

Yenə orada, s.176
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qının imoerializmədn qurtulma günlərinin yaxınlaşdığını, bu üzdən
əldə edilən qələbələrə görə, TBMM Hökümətini, onun başqanını və
qəhrəman Türk ordusunu təbrik etdiyini bildirdikdən sonra, “Paşam,
Türk Millətində bir ənənə vardır; qardaş qardaşa borc verməz, qardaş, hər durumda qardaşının əlindən tutar. Biz qardaş xalqlarıq, hər
zaman və hər şərtdə biri-birimizin əlindən tutacağıq, bugün etdiyimiz
bir qardaşın etdiyindən başqa bir şey deyildir”-, deyirdi”. 1393
1921-ci il mayın 6-da Bakıda Azərbaycan SSR-in 1-ci Sovetlər qurultayında konstitutsiya qəbul edilməklə yanaşı, ləğv edilən
Azərbaycan Hərbi-İnqilab Komitəsinin yerinə Azərbaycan Mərkəzi
İcraiyyə Komitəsi (Az.MİK) və onun qarşısında məsuliyyət daşıyan
ali icraedici hakimiyyət orqanı - Azərbaycan SSR XKS yenidən təşkil edilərək sədri yenə də Nərimanov oldu.1394 Ancaq faktiki olaraq
ölkə Moskvanın Azərbaycandakı müstəmləkəçiləri tərəfindən idarə
idarə olunurdu ki, buna etiraz edən Nərimanov Leninə məktubunda
yazırdı ki, yerlərdən ona göndərilən "bütün məruzələrdə Sovet Rusiyasının müstəmləkə siyasətindən danışırlar". 1395 Moskvanın Azərbaycanda çirkin siyasətinin həyata keçirilməsində daha çox fərqlənən
Q.K.Orconikidzeni müstəmləkəçi adlandıran Nərimanov Zaqafqaziya kommunistlərinin II qurultayında (1923 mart) onunla bağlı
RK(b)P MK-ya yazırdı: "İndi Orconikidze Zaqafqaziyada Mərkəzin
açıq müstəmləkə siyasəti yeridən nümayəndəsi kimi məşhurdur". 1396
1922-ci il aprelin 28-də II Sovetlər qurultayında Nərimanovun
və onun tərəfdarlarının Zaqafqaziya MİK rəhbərliyindən uzaqlaşdırılması əsasən həll edildi. 1397 Doğrudur, N.Nərimanov 1923-cü il
yanvarın 2-də SSRİ MİK-in birinci sessiyasında rəyasət heyətinin
sədrlərindən biri seçildi. Ancaq bu vəzifə formal xarakter daşıyır,
məqsəd Nərimanovu mümkün qədər Azərbaycan rəhbərliyindən uzaq
saxlamaq idi. Bu istəklərinə tamamilə nail olan "sollar" qrupu Mərkəzin yardımı ilə hökumət və partiya rəhbərliyində hakimiyyəti əsasən ələ keçirmişdilər.
1393
Adıgüzel H. Atatürk, Nerimanov ve Kurtuluş Savaşımız, İstanbul, İleri Yayınları.2004,
s.117
1394
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1395
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N.Nərimanov 1923-cü ilin dekabrında RK(b)P MK-ya, şəxsən
İ.V.Stalinə, L.D.Trotskiyə, K.B. Radekə göndərdiyi "Ucqarlarda inqilabımızın tarixinə dair" məktubunda,1398 Azərbaycanda sovetləşmə
həyata keçirlərkən yerli şəraitin nəzərə alınmamasını, ermənilərin
partiya rəhbərliyində özbaşnalığını, sovet diktatorluğunun güclənməsini, ittifaqın büdcə bölgüsündə Azərbaycana az vəsait ayrılmasını
göstərmişdir.
1925-ci ilin fevralında Moskvada müəammalı şəkildə ölmüş
Nərimanovun əsas əsərləri “Nadanlıq”, “Şamdan bəy”, “Nadir Şah”,
“Bahadır və Sona”, “Pir”, “Bir kəndin sərgüzəşti”, “Tibb və islam”,
“Ucqarlarda inqilabımızın tarixinə dair” və başqalarıdır.
Maarifçilik və sosial-fəlsəfi baxışları. “Nadanlıq”, “Şamdan
bəy” kimi əsərlərində Məhəmməd ağa, Ömər, Yusif, Murad, Rəsul
kimi gənclərin cəhalətə, mövhumata, savadsızlığa qarşı mübarizəsindən və onların xalqa təmannasız xidmətindən bəhs olunur. Nərimanov qəhrəmanlarının timsalında nadanlığı aradan qaldıraraq cəmiyyəti maarifləndirmək yolu tutmuşdur. Əgər Öməri soydaşlarının nadanlığı, avamlığı, mərifətsizliyi öldürürsə,1399 Yusif və onun həmfikirləri də cəmiyyətin eyni problemləri altında əzilir. Nərimanov Yusifin dilindən yazır ki, cəmiyyətdə geriliyi, avamlığı, nadanlığı aradan qaldırmaq üçün camaatın ittifaqı lazımdır: “Belə bir ittifaq ilə
yaman vücudlardan topsuz-tüfəngsiz xilas olmaq həmişə mümkündür”.1400
Nərimanov eyni motivi, yəni dini mövhumatın, fanatizmin islamla deyil, onun təmsilçiləri (molla, axund və b.) bağlı olmasını
“Pir” povestində də, bir qədər də ibrətamiz şəkildə davam etdirmişdir. Burada bir daha qeyd olunur ki, pirlərə, ziyarətgahlara, eləcə də
həmin pirlərdə Allahın adından danışan mollalara, axundulara olan
inamın islamla heç bir bağlılığı yoxdur. İnsanlar öz avamlığından,
savadsızlığından ruhanilərin Allahın, peyğəmbərin adından uydurduğu yalanlara inanır və onun əziyyətini çəkirlər.
1898-ci ildə yazdığı, 1913-cü ildə “düzəlişlər” etdiyi “Nadir
şah” adlı dram əsərində də o, bir maarifçi kimi Nadirqulu xanı öncə
“başkəsən, yolkəsən quldur”, daha sonra vətən və millət uğrunda mü1398

Azərbaycan tarixi. 7 cilddə. VI cild (aprel 1920 - iyun 1941). Bakı: Elm,2000,s.100
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cadilə edən fədai, qəhrəman kimi qələmə vermişdir. Nərimanov həmin əsərində Nadir şahı bütövlükdə Səfəvilərin tənəzzülü dövründə
meydana çıxaraq “Millət və Vətən yoluna” düşüb1401 qısa bir müddət
ərzində osmanlıları, rusları və başqalarını Səfəvi-Turan torpaqlarından uzaqlaşdırmağı bacaran, əfqan-gilzay, sistan, bəluci üsyanlarını
aradan qaldıran, bununla da Səfəvi-Qızılbaş ordusunun sərdarı vəzifəsinə qədər yüksələ bilən qəhrəman, hökmdar kimi qələmə vermişdir.
Nadir şahın həyata keçirmək istədiyi ideyaları Nərimanov həmin dövrün tarixçisi Mirzə Mehdi xanın dilindən bunu çox yaxşı ifadə etmişdir: “İki məzhəbin birləşməyi həqiqət gözəl, bir fikirdir.
Çünki ədavət bilmərrə aradan götürülər, mədəniyyət artar, hər iki
millət qüvvətlənər. Mollalara məvacib kəsmək də mənim təsəvvürümə görə, yaman deyil. Padşahlıqdan məvacibləri olsa, bir para ağlagəlməyən şeyləri və və aşkara millətin, vətənin dövlətin zərəri olan
sözləri xalqın aralarında nəşr etməzlər. O gün (Nadir şah) mənə deyir
ki, Mirzə! Sən elə bilmə ki, mən ruhanilərə düşmənəm. Xeyr, dinə
rövnəq verən mollalar mənim canımdırlar. Dinə rəxnə salan mollalara, həqiqət mən düşmənəm... Bunlar zahirdə dinpərəst, batində dini
tar-mar edirlər. Bəli, fikir etdikcə görürsən insafən ağlllı qanunlardır,
həqiqət, gözəl fikirlərdir, amma heyfa, qədrini bilən yoxdur”. 1402
Nərimanovun “Bahadır və Sona” romanında da maarifləndirmək xətti əsas məsələlərdən biri olmaqla yanaşı, burada millət, dil və
din probleminə də toxunulmuşdur. Onun fikrincə, bir türk ailəsində
dünyaya gəlib, sonralar türkcə danışmağı bəyənməyən heç bir kəs
övladlarına milli ruhda tərbiyə verə bilməz. Çünki onların özlərinin
də, doğma dillərinə bu cür münasibətin əsas səbəblərindən biri, bu
günə qədər türk dilində yazılan əsərlərin milli tərbiyədən, milli ruhdan uzaq olması və onlara bunu verəcək, milli məktəblərin olmamasıdır. Nərimanova görə, milli ruhda əsərlər yazıb millətin ruhunu təmizləmədən, naxoş və kor millətdən nə isə gözləmək faydasızdır. 1403
Nərimanov Bahadırın dilindən dövründə islamın əsil mahiyyətinin düzgün izah olunmadığını da ifadə etmişdir. Bu dinin elmə düş1401
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mən olması fikri ilə razılaşmayan Nərimanovun fikrincə, islam və
onun rəsulu Məhəmməd peyğəmbər (s.) həmişə elm yolunu tutmağı
hər şeydən vacib saymışdır. Ona görə, islam əxlaqı pozğun millətin
əxlaqını düzəltmək, bütlərə sitayiş etməyə son vermək, bir sözlə tərəqqi yolunu göstərmək üçün gəlmişdir. Eyni zamanda cəmiyyət inkişaf edib, yeni dönəmlərə qədəm qoyanda həmişəlik bir qanunun kifayət etməyəcəyi təqdirdə, ağla uyğun davranılmasında Həzrət Məhəmməd (s.) əngəl görməmişdir. Bir sözlə, islamla bağlı problemlər
bu dinlə və onun peyğəmbəri ilə bağlı deyil, onu təbliğ edənlərdə və
onun təmsilçilərindədir. 1404
N.Nərimanov bu dövrdə yazdığı məqalələrində İslam dininə
və milliyyət məsələsinə çox ehtiyatla yanaşmış, xüsusilə də, islamın
bütün elmlərin öyrənilməsinə önəm verdiyini dəfələrlə vurğulamışdı:
“Mən bilmirəm, ruhanilərimiz özləri təsdiq edirlər ki, Quranda o elm
yoxdur ki, ona işarə olunmasın. Həqiqət belə isə görünür, peyğəmbərimiz (s.) bunu lazım bilibdir ki, əhadisi-şərifləri ilə bəyan edibdir.
Lazım olmayan şeyləri nə Allah buyuraradı, nə də cənab peyğəmbərimiz xəbər verərdi”. 1405
O, xüsusilə də “Tibb və islam” (1909-1911) adlı əsərində dinin cəmiyyətin həyatında oynadığı müsbət amilləri göstərmək istəmişdir. “Hər bir vücuda Allah-təala bir cür xüsusiyyət bəxş edibdir
ki, öz həyatını uzlaşdırsın. Uzlaşdırmaqdan ötrü cürbəcür əlaclar yaradıbdır”. 1406 N.Nərimanov daha sonra Məhəmməd peyğəmbərin
tibb elmi ilə bağlı fikirlərinə nəzər salır: “Peyğəmbərimiz insanın bədəninə düzgün diqqət edirdi və insanın əxlaq məsələlərini düzəldərkən, ruhunu təmizləyərkən, yəqin edibdir ki, ancaq insanın səhhət və
ruhu təmiz olmalıdır. Bunun islamda lap qədimdən mövcud və yaxud
vacib olduğu gərək bizi təəccübləndirməsin. Peyğəmbər buyurmuşdur: elm iki qismdir – bədənlər elmi və dinlər elmi”.1407
Nərimanova görə, islamın bədən elmi ilə bağlı qanunları tibb
qanunlarına uyğundur. Mütəfəkkir bu dində irəli sürülən paklıq, vaciblər, yemək və içmək, murdar heyvanlar məsələsinə əməl etməyin
1404
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tibb elmi ilə tamamilə üst-üstə düşdüyünü, İslamın bu sahədə çox gərəkli olduğunu bildirmişdir. Bu baxımdan bir çox marksist-leninçilərlə müqayisədə N.Nərimanovun islama münasibəti fərqli olmuşdur.
O, islamın əsil mahiyyəti ilə bir çox ruhanilərin əməllərinin üst-üstə
düşməməsini ifadə etməyə çalışmış, dindəki faydalı məsələlərdən
əhalinin yararlanmasını istəmişdir: “Qurani-Kərim bütün insanların
səadəti üçün nazil olduğu halda ruhani atalarımız xalqın cəhalətindən
istifadə nöqtəsini tutub, avam xalqı əsarətdə saxlayırdılar. Xalq təkcə
Qurani-Kərimin mənasını deyil, həm də beş vaxt qıldıqları namazın
nədən ibarət olduqlarını bilmirdilər. Quran ilə xalq arasında keçilməsi qeyri-mümkün olan divar tapıb, bu divarın daşı və kərpici müctəhid, şeyxülislam və müftilər olub palçığı bu cür mollalar və mərsiyəxanalar idi. Xalq əyilib əllərini yuxarı qaldırıb cənabı Allaha nəzirniyaz etdikdə nə söyləyəcəklərini bilmirdilər. Yalnız xalq özünün Allaha yalvarmağını bilirdi. Mollalar xalqa yalnız təcvidi qaydada Quran oxudar, mənasını başa salmazdı… Əcəba görəsən Quranın mənasını ruhanilərimiz nə üçün gizləyirdilər?”. 1408
O yazırdı ki, bütün müsəlmanlar üçün müqəddəs bir məslək
həqiqəti-islamı öyrənməkdirsə, bu dinə qulluq edən hər bir millətin
özünəməxsus məsləkləri ola bilər. Çünki din ayrı-ayrı millətləri
özündə birləşdirsə də, özünəməxsus məslək və idealları onları bir-birindən fərqləndirir. Nərimanov “Dərdlərimizin əlacı” (1916-cı il) məqaləsində yazırdı: “Ümum müsəlmanlar üçün müqəddəs bir məslək
həqiqəti-islam nə olmağını bilməkdir. Müdam tərəqqi, müdam gərdiklə mübarizə və haman mübarizənin vasitəsilə tapılmış gizlin xəzinələri insanlar üçün meydana gətirmək, yəni insaniyyətə xidmət –
bundan ali və müqəddəs bir məslək, bundan artıq qüvvətli bir nicat
yolu olmaz. Fəqət bir dinə qulluq edən bir çox tayfaların özlərinə
məxsus məsləkləri ola bilər. Çünki din bir çox tayfaları bir nöqtədə
birləşdirəsə, hər bir tayfaya məxsus bir çox adətlər haman tayfaları
bir birindən ayırar. Ona binaən hər bir tayfa və millətin məxsusi bir
məslək və, bir ideal dalınca yeriş etməyi də təbiidir”.1409
Deməli, Nərimanov bütün müsəlman xalqlarını özündə birləşdirərək insaniyyətə xidmət edən həqiqəti-islam məsləyinin əhəmiy1408
1409
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yətini dərk etməklə yanaşı, milli məsləkin də vacibliyini dərk etmişdir. Ona görə, həqiqəti-islam məsləyi ilə milli məslək isə bir-birini
nəinki inkar etmir, çünki hər ikisi insaniyyətə xidmət etmək yolunda
birl.irlər. Başqa sözlə, insaniyyətə xidmət etmək naminə dinini bilən
xalq, milli kimliyini də tanımalıdır: O, yazırdı: “Ümum ideala çatmaq üçün, yəni insaniyyətə xidmət etmək üçün millətə lazımdır özünü tanısın. Bir millət özünü tanımaz isə özü ilə qeyrisinin fərqini düşünməyə qadir olmaz isə xüsusi məsləki dalınca yeriş edə bilməz. Bu
yolda yeriş edə etməz isə ümumi müqəddəs məslək nə olmağını da
düşünməz. İndi biz islama qulluq edən bir çox tayfalardan biriyik:
məlum bir qanun altında yaşayıb, özümüzə Türk deyib də xüsusi bir
məslək dalınca geməliyikmi? Getməliyik desəniz, özümüzü gərəkdir
tanıyaq. Fəqət tanımaq üçün nə lazımdır? Milli dil, millli məktəb,
milli mətbuat və qeyri-qeyri şeylər deyilmi?”.1410
N.Nərimanovun fikrincə, ümumi məsləkə, ideala çatmaq üçün
hər bir millət, o cümlədən islama inanan Azərbaycan türkləri özünü
tanımalı, başqalarından fərqli cəhətlərini bilməlidir. Özünü tanımaq,
başqa millətlərdən fərqliliyini hiss etmək üçün, ilk növbədə milli dil,
milli məktəb, milli mətbuat, milli ədəbiyyat lazımdır. Türklərin dil,
məktəb, mətbuat sahəsində tərəqqisində isə 1905-ci il rus inqilabının
verdiyi cüzi hürriyyət belə, mühüm rol oynamşdır. Onun fikrincə, 1ci Rusiya inqilabına qədər türklər ana dilinə həsrət qalmış, milli və
dini hissiyyatı tapdalanmış, ixtiyarı başqalarının əlində olmuşdur. İndi özünü millətin dostu, millətpərəst kimi qələmə verənlərin çoxu da
həmin dövrdə xalqın, millətin mənafeyi naminə deyil, çar məmurları
üçün çalışmışlar.1411 Nərimanova görə, millətin birliyi yalançı millətpərəstlərlə deyil, yalnız millətin həqiqi dostları olan milli müəllimlər,
milli ziyalılarla mümkündür.
Bu dövrdə Nərimanov millətin, müsəlmanların taleyini düşünür,
onların mövcud durumundan çıxış yolu kimi nisbətən islamçılıq-türkçülüyə üstünlük verir, sosial-demokratiyanı çox da yaxına buraxmırdı. Sadəcə, bəzi məqalələrində sosial-demokratiyaya aid edilən sosial bərabərlik, insanların azadlığı və rifahı məsələlərinə toxunurdu.1412 Bu dövrdə
onun sosial-demokrat firqəsinə rəğbəti mərkəzçi marksistlərdən daha
1410

Yenə orada, s.375
Yenə orada, s.313
1412
Nərimanov N. Məqalələr və nitqlər. I c, II cilddə, Bakı: Azərnəşr, 1977, s.66
1411

547

Faiq Ələkbərli

çox milli sosial-demokratlara yaxın olmuş, buna görə də o, “Hümmət”də fəaliyyət göstərmiş və RSDFP-nin Bakı Komitəsinə üzv olmamışdır. Görünür, bu kimi məsələləri gözə alaraq, SSRİ ədəbiyyatında
qeyd edilirdi ki, “Nərimanov 1917-ci il fevral inqilabına qədər marksizm nəzəriyyəsini bütün dərinliyi ilə mənimsəyə bilməmiş, marksizmin
başlıca müddəaları haqqında səthi təsəvvürə malik idi”.1413
1917-ci il 2-ci Rusiya iniqlabına qədər milli özünüdərk probleminə daha çox diqqət yetirən Nərimanov milli dil məsələsinə, yəni
türk dilinin öyrənilməsinə və tərəqqisinə də xüsusi diqqət yetirmişdir. Onun fikrincə, çar Rusiyası Qafqazda başqa dillərlə (erməni, gürcü, rus) yanaşı, türk dilinin də öyrədilməsinə icazə verib və bü istiqamətdə müəyyən işlər görülsə də, sonralar ögeylik özünü yenidən biruzə verib: “Ana dilinin ibtidai məktəblərdən qovulmağı, həmçinin
bir on il də belə getsə idi, aləmi-hürriyyət aralığa gəlməsəydi, türk
balalarının halları nə tövr olardı”.1414 Ona görə, “ana dili” insana ən
yaxın dost, ali, müqəddəs, möhtərəm, əzəmətli, qəlbindəki hissiyyatı
oyadan bir kəlmədir. Bu dildə ana sevgisi, şəfqəti, laylası, lətafəti,
ətiri var. O yazır: “Bir dil ki, həyat və kainat haqqında o dil sayəsində bir fikir hasil edibsən, cism və ruhun möhtac olduğunu məvadi o
dində tələb eyləyibsən… Bir dil ki, ibtida o dildə yaxşı-yamanı bilibsən, səni yaradanı tanıyıbsan…”. 1415 Nərimanova görə, fransız dili
Avropada hansı məqama sahibdirsə, hüriyyətin gəlişi ilə xilas olan
Türk dili də Asiyada həmin səviyyədədir. 1416 N.Nərimanovun fikrincə, hürriyyət yalnız Türk dilini xilas etməmiş, ümumilikdə Türk
xalqlarını ayıltmışdır. Bu baxımdan hürriyyətə zidd olan millətə, vətənə də ziddir. 1417
Ümumiyyətlə, N.Nərimanovun islam dininə və milli mənsubiyyətə münasibəti heç vaxt kəskin xarakter daşımamış, əksinə o, həmişə milli və dini məəslələrə hörmətlə yanaşmağı vacib bilmişdir.
Sadəcə, o, birmənalı şəkildə sosial-demokrat təlimini qəbul etdikdən
sonra millət və din məsələsinə marksistlər kimi yanaşaraq, özünü
“beynəlmiləlçi” kimi qələmə vermişdir. Artıq bu, marksist “beynəl1413
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miləlçilik” də isə millət və din tamamilə inkar olunmasa da, əsasən
qəbul olunmaz ideyalar kimi təqdim olunmuşdur. Artıq o, “beynəlmiləlçi” marksist-leninçi kimi inanırdı ki, sosializm cəmiyyətində din
və milliyyət problemi öz-özünə aradan qalxacaq, kimin hansı dinə və
millətə qulluq etməsindən asılı olmayaraq, hamı namusla çalışacaq,
bərabər və azad yaşayacaqlar. Onun fikrincə, sadəcə, sosializmin bu
əqidəsinə inanmayan müsəlmanların üzərinə düşən Şura hökumətinin
bu işinə qarışmamaqdır. O, üzünü Həştərxandakı dindarlara tutaraq
deyirdi: “Əgər siz səmimiyyətlə və həqiqətən öz millətinizi və dininizi sevirsinizsə, onda hazırkı zamanın tələblərini başa düşməlisiniz və
fəal surətdə olmasa da, heç olmazsa passiv surətdə Şura hökumətinə
kömək etməlisiniz”. 1418
O, inanırdı ki, əgər müsəlman xalqları bir kənarda durub din
və millət məsələsini kökündən həllinə çalışan sosial-demokratların
bu əməllərinə passiv şəkildə kömək etsələr, o zaman bundan bütün
bər tərəf qazanmış olacaqdır. Belə ki, dinin dövlətdən ayrılması ancaq sosial-demokratların deyil, o cümlədən ruhanilərin, mollaların
işini yaxşılaşdırmağa xidmət edir. Çünki ruhanilər kənardan heç bir
təsir olmadan istədikləri dini, şəriəti təbliğ edə biləcəklər. O, 1918-ci
ilin dekabrında Həştərxanda mollaların və tatar məktəbləri müəllimlərinin yığıncağında deyirdi: “Din, iman azad olmalıdır. İman şəxsi
bir işdi; bu hər bir şəxs üçün müqəddəs olan hissdir; onu satmaq və
almaq olmaz, zorla bir adamı bir dinə gətirmək olmaz”. 1419
Onun fikrincə, Sovet ölkəsinin vəzifəsi insanlara sosializm,
yəni bərabərlik və azadəlik ruhunda tərbiyə verməkdir: “Nəhayət biz
deyirik: vicdan azad olmalıdır, din, iman isə vicdan işidir… Kommunizm ideyası sizin üçün anlaşılmazdır: elə bir aləm olacaq, elə bir
vaxt gələcəkdir ki, hamı insanlar, hansı millətdən olursa-olsun, hansı
dinə iman gətirmiş olursa-olsunlar, hamısı namusla, zəhmətlə, qardaşcasına, hamı bərabər və azad yaşayacaqlar”. Nərimanovun fikrinə
görə, hələlik sosializmə inanmayan, ancaq səmimiyyətlə və həqiqətən öz millətini və dinini sevən müsəlamnlar, hazırkı zamanın tələblərini başa düşməli və fəal surətdə olmasa da, heç olmazsa passiv surətdə Şura hökumətinə kömək etməlidirlər.
1418
Əhmədov H.M. Nəriman Nərimanov (həyatı, fəaliyyəti, pedaqoji və tibbi fikirləri). Bakı,
ABU, 2004 s.202
1419
Yenə orada, s.201

549

Faiq Ələkbərli

Nərimanov Azərbaycan Sovet Rusiyası tərəfindən işğal edildikdən sonra da islama və milli məsələyə münasibətdə çox ehtiyatlı
mövqe tutmuşdur. Sovet cəmiyyətində millət və din probleminin həllini zoraklıqla deyil, könülülük və şüurluluq əsasında həyata keçirilməsini müdafiə edən Nərimanov üzünü zorakılıq tərəfdarı olan bolşeviklərə tutaraq deyirdi ki, kütləni savadlandırmadan bu problemi
həll etmək mümkün deyil. Məsələn, din probleminin təkamüllə həll
edilməsinin tərəfdarı kimi N.Nərimanov hesab edirdi ki, kütləni savadlandırmadan bu problemi həll etmək mümkün deyildir. Onun fikrincə, yalnız dindar kütlənin inkişaf səviyyəsini yüksəltmək yolu ilə
dinə aid mərasimlərə, o cümlədən məhərrəmliyə münasibət dəyişə
bilər. Sovet cəmiyyətində din probleminin həllini zoraklıqla deyil,
könülülük və şüurluluq əsasında həyata keçirilməsini müdafiə edən
Nərimanov üzünü zorakılıq tərəfdarı olan bolşeviklərə tutaraq deyirdi ki, kütləni savadlandırmadan bu problemi həll etmək mümkün deyil. Nərimanov yazırdı: “Nə qədər ki, bu dindar kütlənin inkişaf səviyyəsini yüksəltmək yolu ilə onun bu matəm günlərinə mömin olan,
lakin özünə işgəncələrdə iştirak etməyən hər hansı ziyalı müsəlman
kimi yanaşmalarına nail olmamısınız, elə də olacaqdır. Min illərdir
ki, bədəbəxt, avam müsəlman kütləsi (şiə məzhəbli) Məhəmmədin
ən sevimli nəvəsi imam Hüseynin işəgəncəli ölümü günü matəm yürüşü keçirir və ən dəhşətli şəraitdə düşmənlərin əlinə keçən Hüseyn
və onun ailəsinə məhəbət və rəğbət əlamtəi olaraq əsil dindar avam
ünsürlər bu və ya digər yolla bu hadisələrə öz münasibətini bildirirlər. Bu, öz gücsüzlüyünü bilərək Məhəmmədin qanunlarını pozan,
hamını və hər şeyi qızılla ələ amaq istəyən Yezidə qarşı mərdi-mərdanə çıxış etmiş adamın həyatından bütöv bir faciədir”. 1420
Nərimanov hesab edirdi ki, İmam Hüseyn nə qədər İslam yolunda şəhid olsa da, eyni zamanda o, bir əqidə adamıdır deməli, əqidə uğrunda da şəhid olmuşdur. Onun fikrincə, bu baxımdan İmam
Hüseynin (ə) az bir adamla böyük bir qoşuna qarşı mübarizə aparması imanın, əqidənin gücündən irəli gəlmişdir. Bu baxımdan S.Ağamalıoğlunun Hüseyni qorxaq kimi xarakterizə etiməsinə etiraz olaraq
Nərimanov yazırdı ki, az bir adamla böyük bir qoşuna qarşı mübarizə
aparan bir şəxsiyyəti qorxaq kimi adlandırmaq ədalətsizlikdir: “Qor1420

Nərimanov N. Seçilmiş əsərləri. Bakı, “Lider nəşriyyat”, 2004, s.446-447
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xaq o deyil ki, yetmiş nəfər pis silahlanmış adamla on dəfə artıq qüvvətli olan düşmənlə döyüşür, odur ki, sol qrupdan qorxub işin əsil vəziyyətini bildirmir və bununla da partiya üzvlərini aldıdır, onları fəhlə-kəndli respublikasında qızıl əsgər güllərindən qanı tökülən fəhlələrə qarşı silahlandırır. Qorxaq odur ki, vəzifəsindən ötrü alçaqcasına
yalan danışır, lakin imam Hüseyn tabe olsun və öz vicdanını satsın
deyə Yezid bütöv bir vilayəti idarə etməyi ona təklif edirdi. O bunu
etmədi: həlak oldu”. 1421
Bu fikirlərinə görə, onu İslam dininin müdafiəçisi kimi qələmə
verənlərə cavab olaraq Nərimanov qeyd edirdi ki, ilk dəfə “Bahadır və
Sona” romanında 20 il bundan əvvəl kilsənin dövlətdən ayrılması barədə yazmış, millətlərin məhv edilməsini və erməni Sonanın türk Bahadırla bir canda qovuşmasını təbliğ etmişdir.1422 Bununla da, Nərimanov demək istəmişdir ki, “dinə qarşı materialist kimi çıxış etmək bir şeydir, bu
mərasimləri icra etməyi qadağan etmək məqsədilə silahlı qüvvə tətbiq
etmək başqa şey”. 1423 Bu baxımdan Arzu Hacıyeva doğru qeyd edir ki,
N.Nərimanovun dinə baxışı bir çox materialist filosoflardan fərqli olmuşdur: “Nəriman Nərimanov bir çox başqa materialist filosoflar kimi
dini qətiyyətlə inkar və rədd etmir, ona tarixin müəyyən mərhələsində
yaranaraq insanların həyatında müsbət rol oynamış və hələ də öz təsir
qüvvəsini saxlamış baxışlar sistemi kimi baxır”. 1424
Deməli, Nərimanov din məsələsinə materialist kimi yanaşsa da,
bu problemin zorla və dərhal deyil, dinc yolla və təkamüllə həll olunmasının tərəfdarı olmuşdu. Ancaq ümumilikdə Nərimanov dinin, o cümlədən İslam dininin müəyyən bir mərhələdə aradan qalxacağaına inanırdı.
Ona görə də, Nərimanov daha çox diqqəti marksizm-leninizm
məsələsinə, xüsusilə də elmi kommunizmə yönəltmişdir. O, “Elmi kommunizmi dərketmə yolu” əsərində (əlyazam) tarixi materializm və elmi
materializm məsələlərini şərh etmişdir. O, həmin əsərin ayrı-ayrı bölmələrində (“Dialektik metod elmi”, “Fəlsəfə”, “İdeologiya”, “Formal məntiq elmi” və b.) idealizmin puçluğu fonunda marksist-leninçi materializmin əsaslarını sübut etməyə çalışmışdır.
1421

Yenə orada, s.447
Yenə orada, s.429
1423
Yenə orada, s.448
1424
Hacıyeva Arzu Əşrəf qızı. N.Nərimanovun din haqqında fəlsəfi düşüncələri. Bakı: Az.
Ensiklopediyası NPB,1998, s.160
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İctimai-siyasi görüşləri. Nərimanov 1917-ci ilə qədər əsasən,
siyasi ideya cəhətdən yolunu müəyyənləşdirə bilməmişdir. Bu mənada,
onun həmin dövrə qədər marksizmə münasibəti M.Ə.Rəsulzadə, A.Kazımzadə, M.H.Hacınski, Ü.Hacıbəyli və başqaları ilə müqayisədə elə də
ciddi şəkildə fərqlənməmişdir. Hətta deyə bilərik ki, N.Nərimanov
marksizmə daha ehtiyatla yanaşmış, bir çox hallarda İslamın əsaslarını
sosializmdən, eyni zamanda əsrin elm və fənlərindən üstün hesab etmişdir. Görünür, bunu nəzərə alaraq Rəsulzadə sonralar yazırdı ki, Nərimanov 1906-cı ildə nəşr olunan “Qara qartallar” adlı məqaləsində marksizmi və sosializmi rədd etmiş, bir çox əsərlərində isə İslamın əsaslarını
əsrin elm və fənlərinə qarşı qoymuşdur.1425 Sovetlər Birliyi dövründə
Ə.Qarayev, M.D.Hüseynov və H.Cəbiyev də Nərimanov haqqında yazırdılar ki, o, 1917-ci ilə qədər bolşevik hərəkatından uzaq olmuşdur. 1426
İlk dövrlərdə – 1900-cu illərdə N.Nərimanovun sosial-demokrat əqidəsinə-marksizmə münasibəti daha çox maarifçi xarakter daşımışdır. Nərimanova görə, Marksın mənəviyyatın, ictimai baxışların
iqtisadi şərtlərdən asılı olması haqında materialist baxışlarını başa
düşmək üçün Darvinin materialist nəzəriyyəsi ilə tanış olmaq lazımdır. N.Nərimanov hesab edirdi ki, bu təlim marksizmin meydana gəlməsinin əsas amillərindən biri olmuşdu. Müəllif yazır: “Məsələn, nə
səbəbə Marks “məişət”, ekonomiçeski möhtaclığın əhval-ruhiyyəyə
böyük təsiri olmasını həll edibdir. Bunu dürüst anlamaq üçün və
Marksın bu barədə söylədiyi fikirlərini qəbul etmək üçün təbii elmlərdən xəbərdar olmaq gərək”. 1427
O, yalnız 1917-ci ilin fevral burjua inqilabından sonra birmənalı olaraq proletar diktaturasının tərəfdarı olmuş, marksist-leninçi
prinsiplər çərçivəsində Azərbaycanda da sosializm-kommunizm cəmiyyətinin qurulacağına inanmışdı: “Ey müsəlman qardaşlar! Fəhlələr, zəhmətkeşlər və vicdanı oyanmış ziyalılar! Millətin səadətini istəyirsiniz isə bu milləti zikr olunan müqəddəs nöqtəyə dəvət edirsiniz
isə, “Hümmət” ictimaiyyun-amiyyun firqəsi “Hümmət” təşkilatiının
bayrağı altına cəm olunuz”. 1428 Fikrimizcə, marksizm-leninizmin
1425

Resulzade M.E.Hatıralar ve Kafkasya. İstanbul, 2011, s.193
Həsənov H.Ə. Nəriman Nərimanov–milli təmayüllü kommunist.Bakı: Pedaqogika,2004,
s.59
1427
«Həyat» qəzeti, 1906-cı il, №149, 160
1428
Nərimanov N. Məqalələr və nitqlər. I c, II cilddə, Bakı, 1977, s.121
1426
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Azərbaycanda tamamilə iflasa uğradığı bir zamanda N.Nərimanovun
Rusiya bolşeviklərinin, xüsusilə onların rəhbəri Leninin taktikasına
uyğun olaraq “Azərbaycan bolşevikləri”nin lideri kimi önə çəkilməsi
təsadüfi olmamışdır.
Ümumiyyətlə, Nərimanov SSRİ dövründə bir neçə dəfə əvvəllər
özünün antislamçılıq və antitürkçülük mövqeyində olması barədə fikirlər səsləndirmişdi. Ancaq Nərimanov beynəlmiləlçiliyini və antislamçılığını elə bir formada təqdim edir ki, ziddiyyət açıq-aşkar hiss olunur.
Məsələn, o, Azərbaycan Sovet Rusiyası tərəfindən işğal olunduqdan
sonra yazırdı ki, “Bahadır və Sona” əsərində beynəlmiləl ideyaları
təbliğ edərək, hər cür dini və milliyətçiliyi inkar etmişdir (47, 438).
1429
Bu məsələdə Nərimanov bir qədər ifrata varırdı, çünki 19-cu əsrin sonu 20-ci əsrin əvvəllərində onun islama münasibəti və milliyyətə baxış heç də mənfi xarakter daşımamışdır. Yaxud da o yazırdı ki,
Nikolayın süqutundan əvvəl panislamistlərlə bir yerdə işləsə də (!), onların ideyalarına ciddi yanaşmamışdır: “.. hələ Nikolayın süqutundan əvvəl mən panislamistlərlə işləmişəm, bizim bir məqsədimiz vardı – Nikolayı yıxmaq, onlar da Nikolayı yıxmaq istəyirdilər, biz də. Lakin onlar
panislamizmdən danışmağa başlayanda, mən həmişə gülüb deyirdim:
Heç vaxt siz millətəri islam bayrağı altında toplaya bilməyəcəksiniz,
heç vaxt fars Türkiyənin bayrağının altında yaşamağa razı olmayacaq,
heç vaxt türk razı olmaz ki, başı üstündə İran tayfası ağalıq etsin”. 1430
Bununla da, Nərimanov 1917-ci il Rusiya burjua inqilabından
sonra deyil, əvvəllər də beynəlmiləlçi və marksist olmasını sübut etməyə
çalışmışdır ki, bu məsələ də, onu başa düşmək çətin deyildir. O, sosialdemokratizmə təsadüfən üz tutmadığını əsaslandırmaq üçün özünü beynəlmiləlçi kimi qələm verirdi. Əgər Nərimanov 1917-ci il fevral burjua
inqilabından sonra sosial-demokratizmə deyil, milli-demokratizmə üz
tutsaydı o zaman da, vaxtilə türklük və islamla bağlı yazılarını nümunə
göstərəcəkdi. Hətta, bizcə, Nərimanov milli-demokratizm xəttini seçib,
bu zaman mövqeyini əsaslandırmaq üçün vaxtilə islama və türklüyə
bağlı olduğunu iddia etmiş olsaydı daha inandırıcı və gerçək görünərdi.
Deməli, sovet dövründə bu fikri ifadə edən Nərimanov siyasi-ideoloji

1429
1430

Nərimanov N. Seçilmiş əsərləri. Bakı, “Lider nəşriyyat”, 2004, s.438
Н.Нариманов. Избранные произведения. Т.2, Баку, Eлм, 1989, s.495
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mühitə uyğun olaraq çıxış etmiş, bununla da 1917-ci ilə qədərki tərəddüdlü mövqeyinə bolşevik don geyindirməyə çalışmışdır.
Ancaq hazırda bəzi tədqiqatçılar iddia edirlər ki, Nərimanovun bu
cür fikirləri onun vaxtilə dinə münasibətdə “ittihadi-islamçılar”a (Hüseynzadə, Ağaoğlu və b.) nisbətən daha rasional mövqe tutması ilə bağlı olmuşdur. 1431 Məsələn, A.Hacıyevaya görə, “ittihadi-islamçılar”ın
(Ə.Hüseynzadə, Ə.Ağaoğlu və b.) baxışları xülya olduğu halda, N.Nərimanov gerçəkçi olmuşdur. Bu mənada, o yazır ki, “dini xülyaların sosializmlə qarışıq salınması N.Nərimanovun baxışlarına yad idi”. 1432 A.Hacıyevanın “dini xülya” dediyi Ağaoğlu, Hüseynzadə tərəfindən irəli sürülən müsəlman xalqlarının oyanışı, azadlığı və birliyi idi. Vaxtilə sovet
ideoloqları onların bu ideyalarını tamam başqa mənaya yozmuş və təhrif
etmişlər. Görünən odur ki, indi də sovet təfəkkürünün bu düşüncəsindən
bir çoxları qurtulmamışdır. Ona görə də, günümüzdə də Ağaoğlu, Hüseynzadə “ittihadi-islamçı”lar adlandırılır, onların islamçılıq və türkçülüklə bağlı fikirləri “dini xülya” kimi qələmə verilir. Bunu, A.Hacıyevanın “ittihadi-islamçılar”ın baxışlarını ifadə edərkən yazdığı sözlər də təsdiq edir: “Müxtəlif ərazilərdə yaşayan, müxtəlif iqtisadi, siyasi-ictimai
inkişaf yolu keçmiş xalqların islam bayrağı altında, vahid millət halında birləşə biləcəyi utopik bir xülya təsiri bağışlayır”.1433 Əslində
Ağaoğlu, Hüseynzadənin nəzərdə tutduğu “vahid islam” millətinin,
ya da dövlətinin yaranması deyil, müsəlmanlar arasında mənəvi birliyin yaranması idi. Bütün bunlar SSRİ dövründə təhrif edilmiş və sovet
ideologiyasına uyğunlaşdırılmışdır. Bir sözlə, SSRİ dövründə milli ideoloqların fikirləri bir, rus bolşevizminə xidmət edənlərin düşüncələri isə
digər istiqamətdə təhrif edilmişdir.
Bu mənada, rus bolşevizminin yolunu tutan Nərimanov və onun
məsləkdaşlarının SSRİ dövründə mifləşdirilməsi təsadüfi olmamışdır.
Bu o dövrün mühiti və ideologiyası ilə birbaşa bağlı olmuşdur. Bunda
yalnız sovet ideoloqları deyil, eyni zamanda rus bolşevizminə üz tutanların özləri də maraqlı olmuşlar. Əgər problemə oybektiv yanaşsaq görərik ki, Nərimanov da 1917-ci il fevral burjua inqilabına qədər islam və
türklüyə bir ideya xətti kimi baxmasa da, ümumilikdə onları birmənalı
1431
Hacıyeva Arzu Əşrəf qızı. N.Nərimanovun din haqqında fəlsəfi düşüncələri. Bakı: Az.
Ensiklopediyası NPB,1998, s.17
1432
Yenə orada, s.61
1433
Yenə orada, s.16-17
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şəkildə inkarçılıq yolu da tutmamışdır. Bu dövrdə bir çox Azərbaycan
türk aydınları kimi, Nərimanov da milli ideya axtarışında olmuşdur.
Məhz bu səbədəndir ki, Nərimanov bir tərəfdən Türk-İslam mədəniyyəti
və ideologiyası xəttinə qulluq edən qəzetlərlə əməkdaşlıq etmiş, digər
tərəfdən milli sosial-demokrat yönlü “Hümmət”in üzvü kimi marksizmlə də maraqlanmışdır. Bu baxımdan, həmin dövrdə Nərimanovun yazıları ümumi xarakterlidir və ideya baxımdan konkretlikdən çox uzaqdır. O,
islamın və türklüyün də, sosial-demokratiyanın da müsbət cəhətlərini
göstərmiş, ancaq onlara qarşı hər hansı ciddi tənqidlərdən yan qaçmışdır. Halbuki millətin dərdi hər bir mütəfəkkiri düşündürə bilər, ancaq o
çıxış yolu göstərməlidir. N.Nərimanov isə həmin dövrdə konkret bir ideya seçə bilmədiyi üçün ümumi tezislərlə çıxış edirdi. Hər halda, ümummillətin, müsəlmanların dərdlərini düşünmək bir şeydir, bundan çıxış
yolu kimi hər hansısa bir ideyanı qəbul edib onu inkişaf etdirmək başqa
bir şeydir.
Akademik F.Q.Köçərli tərəfindən qeyd edilən belə bir fikirlə razılaşmaq mümkün deyil ki, Nərimanov marksizmin başlıca müddəaları
haqqında səthi təsəvvürə malik olduğu üçün, “sinfi mübarizənin elmi
marksist anlayışı səviyyəsinə qədər yüksəlməmiş, sinfi mübarizənin antaqonist cəmiyyətlərin əsil hərəkətverici qüvvəsi olduğunu, proletariatın
azadlıq rolunu və onun mübarizəsinin proletar diktaturası ilə nəticələnəcəyini tam aydınlığı ilə dərk edə bilməmişdi”. 1434 Tərsinə, 1917-ci il
fevral burjua demokratik inqilabına qədər Nərimanov marksizm-leninizm haqqında kifayət təsəvvürə malik olduğu üçün ondan uzaq durmuş, bir növ özünün də etiraf etdiyi kimi, kommunizmin qurulmasına
utopiya kimi baxmışdır. Bu baxımdan, o hesab etmişdir ki, yaxın zamanlarda yalnız burjua demokratik inqilabının gerçəkləşməsi mümkündür və kütləni də yalnız onun mənəvi-ruhani həyatındakı çevrilişə hazırlamaq lazımdır.1435
Fikrimizcə, uzun müddət Türk-İslam-Şərq və Rus-Qərb-Avropa
ikiliyi arasında tərəddüd edən Nərimanovun sonuncunu seçməsində
1917-ci il Rusiya fevral burjua inqilabı və sosial-demokratizmə bəslədiyi ümidlər mühüm rol oynamışdır. Bu mənada, o, həmin inqilabın təsiri
altında yalnız sosializm quruluşunda milliyyətindən və dinindən asılı ol1434
1435

Köçərli F.Q. Nəriman Nərimanov. Bakı, Azərnəşr, 1965, s.74
Nərimanov N. Məqalələr və nitqlər. I c, II cilddə, Bakı: Azərnəşr, 1977, s.210
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mayaraq insanların bir-birilə yoldaş olacaqlarını inanmışdır: “Bolşevkilər mənim arzuladığım dünyanın qapısını aça biləcək yeganə hakimiyyəti – xalq hakimiyyətini yenidən yaratmaq ümidi ilə sinfi mübarizədə
qan tökürlər”. 1436
Məhz o, sosial-demokratizmi seçdiyi üçün, sovet dövründə vaxtilə daha çox meyil etdiyi islamlıq və türklüyü deyil, qərbsayağı beynəmiləlçiliyi müdafiə etmək zorunda qalıb. Eyni zamanda, Nərimanov yalnız rus bolşeviklərinə qoşulduqdan, hətta onlarla birləşmək fikrinə düşdükdən sonra birmənalı şəkildə türkçülük və islamçılığın əleyhdarına
çevrilmişdir. Hətta, o iddia edirdi ki, Azərbaycan türk mütəfəkkirlərinin
bir çoxu Osmanlı türklərinə güvənərək türkçülüyü yayırlar. 1437 Bunun
ıvızində Nərimanov özü isə M.Əzizbəyov, S.M.Əfəndiyev kimi Azərbaycanın gələcəyini Rusiyada görmüşdü. Rəsulzadənin təbrincə desək,
Nərimanov üçün artıq ümid yeri, çıxış yolu yalnız bolşevik Rusiyası və
onun lideri Lenin idi: “O zaman müsəlman sosialistlərin ələmdarı bulunan “Hümmət” firqəsi başda doktor Nəriman olmaq üzrə Azərbaycan
muxtariyyətinin ədəvv-canı idi. “Hümmət”ə görə biz milləti fəlakətə çəkir və mən qeyri həqq millət naminə söz söyləyirmişik. Azərbaycan fikri, türklük iddiaları xalqın deyil, bir sıra burjuapərəst “boşboğazlar”ın
imiş. Müsəlmanların mənfəəti “qırmızı əmələ bayrağı”nın altına toplanmaq və “Rusiya demokratiyası”ndan ayrılmamaqda imiş”. 1438
1917-ci il oktyabr rus inqilabından sonra bolşevizmə bəslədiyi
ümidin artmasının nəticəsi idi ki, Nərimanov 1918-ci ilin əvvəllərində
“Hümmət” qəzetində dərc olunan bir məqaləsində üzünü müsəlmanlara
tutaraq yazırdı: “Bir ümid yeriniz varsa, o da tazə hökumətdir (Şura hökumətidir – F.Ə.) və var qüvvənizlə ona kömək etməlisiniz. Sizin hər
cəhətdən nicat yolunuz Leninin məramnaməsindədir”. 1439 Fikrimizcə,
marksizm-leninizmin Azərbaycanda iflasa uğradığı bir zamanda N.Nərimanovun Rusiya bolşeviklərinin, xüsusilə onların rəhbərləri Leninin və
Stalinin taktikasına uyğun olaraq “Azərbaycan bolşevikləri”nin lideri kimi önə çəkilməsi təsadüfi olmamışdır. Bu, Azərbaycanı yenidən müstəmləkəsi halına gətirmək istəyən rus imperiyasının yeni bir taktikası idi.
Lenin başda olmaqla bolşeviklərin fikir dəyişdirməsinə əsas səbəb daş1436
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nak Şaumyanın əli ilə nəzərdə tutduqları Azərbaycan türklərinin soyqırımını tamamilə reallaşdıra bilməmələri olmuşdu. Bu baxımdan bolşeviklər taktika dəyişdirərək bu dəfə türk-müsəlman bolşevik liderinin
əli ilə Azərbaycana sahib çıxmağa qərar vermişdilər. Bu taktikaya
görə, xalq arasında müəyyən qədər tanınan, eyni zamanda sosial-demokrat əqidəsinə səmimi şəkildə tapınan Nərimanov milli-demokratik qüvvələrə və onun bariz təzahürü olan milli hökumətə qarşı bir
“proletar” sima kimi önə çıxarılmalı, həmin “müsəlman-türk sosialist” simasının da razılığı ilə Milli hökumət devrilməli və son olaraq
Nərimanovun “müstəqil Sovet Azərbaycanı”nın başçısı olduğunu bəyan etməklə Azərbaycanın işğalına hərtərəfli haqq qazandırılmalı idi.
Maraqlıdır ki, Stalin Rəsulzadə ilə söhbətində Nərimanovla onların
arasında belə bir anlaşmanın olduğunu gizlətməmişdir.1440
Doğrudur, hazırda bəzi tədqiqatçılar (Ş.Qurbanov, H.Həsənov və b.) hesab edirlər ki, Nərimanov Sovet Rusiyasının başçıları ilə
deyil, onlar onunla anlaşıblar. Hətta, bunu müsbət faktor kimi dəyərləndirən H.Həsənov yazır ki, Leninlə danışıqlarda Nərimanov Azərbaycanın müstəqilliyi, Bakının paytaxt olması və milli adət-ənənələrin nəzərə alınması kimi şərtlər irəli sürmüşdür.1441 Bu prizmadan çıxış edən Şamil Qurbanov da yazırdı ki, ona qarşı irəli sürülən ittihamların heç bir əsası yoxdur: “İndi bəzi alimlər və təsadüfi jurnalistlər nahaqq yerə onu tənqid atəşinə tuturlar, yeri gəldi-gəlmədi tənqid etmədən keçinmirlər”.1442 Bizcə, N.Nərimanovla bağlı irəli sürülən bəzi tənqidi fikirlər heç də əsassız deyildir. Belə ki, Azərbaycan
Cümhuriyyətinin timsalında Azərbaycan xalqı bir millətin taleyində
önəmli rol oynayan ideyaları (istiqlal, müstəqil parlament, müstəqil
ordu, bayraq və s.) əldə etdikdən sonra, onu Sovet Rusiyasının əli ilə
yıxıb yerində “müstəqil Sovet Azərbaycanı” qurmağın da, bu mənada Nərimanovun Sovet Rusiyasının başçıları ilə əslində tabeçilik anlaşması əsasında, onların qarşısında hansısa şərtlərlə çıxış etməsinin
də heç bir anlamı yox idi. Burada qazanan yalnız bir tərəf var idi: Sovet Rusiyası və onun əlaltıları. Fikrimizcə, bu baxımdan Nərimanov
Sovet Rusiyasından deyil, Sovet Rusiyası Azərbaycan Cümhuriyyətini işğalı planı çərçivəsində “Nərimanov faktoru”ndan maksimum
1440
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faydalanmışdır. Bunu, həmin dövrdə Moskvada yaşayan Nərimanovun Azərbaycanda baş verənlərlə bağlı Lenini daima məlumatlandırması, “Qafqazın işğalına baxış” məruzəsi və xüsusilə, Azərbaycanın
baş naziri N.Yusifbəyliyə yazdığı məktubundan açıq şəkildə görmək
mümkündür.
Nərimanov sonralar özü də etiraf edirdi ki, Moskvada olduğu
dövrdə “Azərbaycanda hakimiyyətin bolşeviklərin əlinə keçməsi
üçün (əslində müstəqil bir dövləti - Azərbaycan Cümhuriyyətini işğal
etmək üçün) hazırlıq işi görülmüş”1443 o, isə bu planın həyata keçirilməsi üçün Leninə xidmət etmişdir.
1919-ci il iyulunda Həştərxan Vilayəti (quberniyası) Xalq
Maarifi direktoru N.Nərimanov N.Yusifbəyliyə yazdığı məktubunda
bolşeviklərlə bir yerdə olmasını siyasi-ideoloji baxışlarındakı fərqlərlə izah etməyə çalışmışdır: “Mən türkləri Qafqaza dəvət etmək tərəfdarlarına qarşı daim ciddi şəkildə çıxış etdim. Hətta mənim Duma salonunda oxuduğum son dərs də tamamilə bu mövzuya həsr olunmuşdu və mən indiki vəziyyətinizi təsbit və aydın şəkildə göstərmişdim.
Pantürkizm və panislamizm düşüncələrini yayarkən mən bir kommunist kimi sizin qəti əleyhinizə çıxmışdım, lakin Türkiyə qanadı altına
girmək cəhdinizə, bir psixoloq kimi lütfkaranə baxırdım. Türkiyə
"zəfərlə" gəlib rüsvayçılıqla getdi. Bağışlayın, siz İngiltərənin çəkmələri altında əzilə-əzilə onu müsəlman kütləsinə tərifləməyə başladıqdan sonra isə daha mənim nəzərimdə ideyalı adamlar, milləti və
xalqı sevən adamlar deyilsiniz...”.1444
Nərimanov daha sonra yazırdı ki, yaxında Denikinin də sonuna çıxılacaq və Sovet Rusiyasının güclü qolları tamamilə açılacaq:
“Əgər əvvəlki kimi kar və korsunuzsa, əgər indi, xüsusilə Versal sulhundən sonra dünya səviyyəsində nələr olduğunu görmür və eşitmirsinizsə, o zaman Sovet Rusiyası sizin üçün bir o qədər qorxuducu deyil… Bütün bu siyasət üçün Qafqaz Müsəlman işçi və kəndlilərinin
məhkəməsi qarşısında cavab verməli olacaqsınız. Müdhiş saat yaxınlaşır... Sizdən soruşacaqlar: bəs bilmirdinizmi ki, Azərbaycan və Bakı Sovet Rusiya üçün xüsusi mövqe tuturdu?... Sovet Rusiyasının Ermənistan və Gürcüstan ilə əlaqələri əhəmiyyətli rol oynamır, amma
1443
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Bakı Sovet Rusiyasını həyatıdır. Siz qabaqcıl müsəlmanlar isə daim
bu ciddi məsələ ilə oynayaraq rus fəhlələrinə və kəndlilərinə son dərəcə nankorluq etdiniz... Tam bir xalqın həyatı ilə, qızıl əsgərləri xarüqüladələr yaradan bütöv bir dövlətin həyatı ilə oynamaq olmaz,
amma siz cinayətkarcasına bu cür oynadınız... Mərdcə deyin, biz Rusiya inqilabının xarakterini anlamamışıq, biz dağıdıcı imperialist müharibənin bütün nəticələrini nəzərə ala bilər deyilik, biz meydandan
çəkilirik, Azərbaycanda qoy Sovet olsun! Mən əminəm ki, bununla
siz rus proletariat qarşısında təqsirinizi yüngülləşdirmiş olarsınız...”.1445
Azərbaycan Cümhuriyyətinin timsalında Azərbaycan xalqı bir
millətin taleyində önəmli rol oynayan ideyaları (istiqlal, müstəqil
parlament, müstəqil ordu, bayraq və s.) əldə etdikdən sonra, onu Sovet Rusiyasının əli ilə yıxıb yerində “müstəqil Sovet Azərbaycanı”
qurmağın da, bu mənada N.Nərimanovun Sovet Rusiyasının başçıları
ilə əslində tabeçilik anlaşması əsasında, onların qarşısında hansısa
şərtlərlə çıxış etməsinin də heç bir anlamı yox idi. Burada qazanan
yalnız bir tərəf var idi: Sovet Rusiyası və onun əlaltıları. Fikrimizcə,
bu baxımdan Nərimanov Sovet Rusiyasından deyil, Sovet Rusiyası
Azərbaycan Cümhuriyyətini işğalı planı çərçivəsində “Nərimanov
faktoru”ndan maksimum faydalanmışdır.
Türkiyənin və Azərbaycanın bəzi ideoloqları (Mustafa Kamal, Xəlil paşa, N.Nərimanov və b.) ilk dövrlərdə, doğrudan da Sovet Rusiyasına etimad göstərmiş, onun sovetləşmə ideyasının Azərbaycanda reallaşmasında ya maraqlı olmuş, ya da bu prosesdə birbaşa şəkildə iştirak etmişlər. Ancaq sonralar onlar Sovet Rusiyasının
“sovetləşmə” ideyası adı altında işğalçılıq siyasətini anlamışdılarsa
da, artıq çox gec olmuşdur. Bunu, Türkiyə Cümhuriyyətinin qurucusu Atatürk də, Sovet Azərbaycanının rəhbəri N.Nərimanov da etiraf
etmişlər. Yəni onlar “sovetləşmə”dən Azərbaycanın, müəyyən mənada da Türkiyənin də qazanacağını ümid etdikləri halda, Sovet Rusiyasının iküzlü və riyakar siyasəti nəticəsində, N.Nərimanovun təbrincə desək, Azərbaycan yalnız müstəqilliyini deyil, həm də torpaqlarını
itirmişdir.
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Sovet Rusiyası imperiya siyasətini həyata keçirmək üçün azərbaycanlıların arasında da ciddi ixtilaf yaratmağa nail olmuşdu. Belə
ki, N.Nərimanov başda olmaqla "sağlar" və yaxud millətçi-təmayülçülər adlandırlan bir qrupun (Mövsüm Qədirli, Tağı Şahbazi, Ağababa Yusifzadə, Əhməd Əhmədov, Əmən Qazızadə, Bağı Cəfərzadə,
Yusif Məlikov və b.) fikrincə, bolşevik ideyaları Azərbaycana təlqin
edilərkən yerli şərait, milli adət-ənənələr, məişət xüsusiyyətləri nəzərə alınmalı, sərt hərəkətlər edilməməli idi. "Sağlar" Rusiya təcrübəsinin kor-koranə Azərbaycana tətbiq edilməsinin əleyhinə çıxır, Azərbaycan türk dilinin - dövlət dili kimi qəbul etməyi, milli kadrları irəli
çəkməyi tələb edirdilər. N.Nərimanov və onun həmfikirləri öz anlamlarında partiyanın elan olunmuş milli siyasət prinsiplərini təhrif
edənlərə qarşı çıxırdılar.
Sarkis, Lominadize, Yeqorov, Mikoyan və onlara qoşulan
R.Axundov, M.D.Hüseynov, Ə.Qarayev, H..Cəbiyevdən ibarət "sollar" adlandırılan kommunistlər isə Rusiya təcrübəsini Azərbaycanda
zorla həyata keçirməyi, milli adət-ənənələrə məhəl qoymamağı, milli
kadrlara inanmamağı, Bakı qəzalara qarşı qoymağı təklif edirdilər.
"Solların" ən zərərli təkliflərindən biri Bakını Azərbaycandan ayırmaq idi. Kirov, Mirzoyan və Serebrovski Bakı haqqında deyirdilər
ki, Bakı türk şəhəri deyil, beynəlmiləl proletar şəhəridir, ona görə də
birbaşa Rusiyanın ərazisinə qatılmalıdır. Bununla da Mərkəzin maraqlarına cavab verən “sol” qrup Nərimanovun Azərbaycandan uzaqlaşdırılmasına və AK(b)P MK katibi Xanbudaqovun "millətçi" kimi
rəhbər işdən kənarlaşdırılmasına nail oldular.
Milli məsələyə münasibətin ilk mərhələsində, xüsusilə 19201925-ci illərdə Sovet Rusiyasının Azərbaycanda apardığı müstəmləkəçilik ideologiyasına milli kommunist rəhbərlər arasında, ilk dəfə
açıq şəkildə etiraz edən Nərimanov olmuşdu. Onun milli məsələ üzrə
siyasi-ideoloji baxışları “Ucqarlarda inqilabımızın tarixinə dair”
məktubunda geniş şəkildə şərh olunmuşdu.
Bu məktublarında N.Nərimanov gec də olsa Azərbaycanın
müstəmləkəyə çevrildiyni etiraf edirdi. Ancaq Nərimanov başda olmaqla milli mənafeyi qorumağa çalışanlara imkan verilmir, onlara
"millətçi" damğası vurulurdu. Bolşevik diktaturası kütlələri özünə tabe etmək üçün terrordan, xof yaratmaqdan, psixoloji vahimədən istifadə edirdi. Bu işə rəhbərliyi Fövqalədə Komissiya həyata keçirirdi.
560

Azərbaycan Türk fəlsəfi və ictimai fikir tarixi (XIX-XX əsrlər). II hissə

Varlıları, keçmiş hökumətə xidmətə etmiş insanları məhkəməsiz güllələyir, sürgünə göndərirdilər.
Nərimanovun bu və başqa yazılarında milli məsələ ilə bağlı
irəli sürdüyü mülahizələrdən belə nəticə çıxarmaq olar ki, o, müstəqil
və milli Azərbaycan dedikdə, nə 27 aprel işğalına qədər, nə də işğaldan sonra heç vaxt onu Sovet Rusiyasından tamamilə ayrılıqda nəzərdə tutmamışdı. 1446 Yəni, o bütün hallarda Sovet Azərbaycanının
varlığının Sovet Rusiyası ilə bağlı olmasını qəbul etmişdi. Nərimanov açıq şəkildə yazırdı: “Sovet Rusiyasız biz elə sabah mövcudluğumuza son qoyarıq…”. 1447 Sadəcə, Nərimanova görə Sovet Azərbaycanının müstəqil və milli siyasət yürütməsi Sovet Rusiyasının
özünə də lazım imiş. Belə ki, Sovet Azərbaycanı müstəqil və milli
olardısa, Şərq xalqları bundan ruhlanaraq milli azadlıq hərəkatlarına
qoşular və Avropa kapitalizmi diz çökərmiş. 1448
Ancaq Nərimanov anlamaq istəmirdi ki, Sovet Rusiyasının
məqsədi ilk növbədə, Avropa imperialistlərini deyil, Türk-İslam mədəniyyətini məhv etmək idi. Bu mənada, o, Sovet Rusiyasının bütün
mənalarda ona bağlı olan bir şəxsə deyil, çox sonralar kommunist olmuş keçmiş menşeviklərə, eserlərə, hətta “müsavatçı”lara güvənməsini də vaxtında anlaya bilməmişdir. Çünki Nərimanov öz aləmində
müstəqil və milli Sovet Azərbaycanı vasitəsilə digər Şərq xalqlarını
da sosializm hərəkatına qoşmaq istəyirdi. Ancaq bu ideyasını həyata
keçirmək üçün Mərkəzin ona etibar etmədiyini, üstəlik bütün səlahiyyətləri Orconikidzeyə, Kirova, Mirzoyana və başqa qeyri-türk
kommunistlərə verdiyni görən Nərimanov yazırdı ki, onlar isə ətrafındakı xəbis adamları vasitəsilə onu milli təmayülçülükdə ittiham
edirlər: “Mərkəz baş aça bilmirdi ki, nə üçün mən, 20 il bundan əvvəl
öz romanımda beynəlmiləlçiliyi təbliğ etdiyim halda, o zaman ən çətin anda müsəlmanlar arasında hər cür dini inkar etdiyim halda, indi
mənim milli təmayülüm olmalıdır, dünənki daşnak və ya müsavatçı
isə beynəlmiləlçi olmalıdır. Burada məsələni belə qoymaq lazımdır:
ya həqiqətən Mərkəz bu məsələdən baş aça bilmir, ya da o, ucqar res-
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publikaların daxili işlərinə qarışmaq məqsədilə qəsdən bu “beynəlmiləlçiləri” irəli çəkir, müdafiə edir”.1449
Nərimanov gec də olsa, sonralar anlamışdı ki, həmin dövrdə
Sovet Rusiyasının Şərqdə sosializm inqilabı etmək kimi niyyəti olmamışdı. Belə bir niyyəti olmadığı üçün də Sovet Azərbaycanının
milli və müstəqil olması sovet rəhbərlərinə heç cür əl vermirdi. Əksinə, Sovet Rusiyasına müstəmləkə və onun hər cür arzu və istəklərini
qeyd-şərtsiz yerinə yetirən “beynəlmiləlçi” rəhbərlər lazım idi. Məhz
N.Nərimanov Sovet Rusiyasının rəhbərlərinin nəzərində ideya baxımından deyil, praktik baxımından “beynəlmiləlçi” hesab olunmurdu.
Praktiki “beynəlmiləlçilər” o kəslər (“sollar”) idilər ki, onlar Nərimanovdan fərqli olaraq, Azərbaycanın sərvətinin Rusiya tərəfindən istənilən şəkildə istimar olunmasına, üstəlik onun millətinə yuxarıdan aşağı baxılmasına, eyni zamanda ermənilərin, rusların Azərbaycan rəhbərliyində yüksək
vəzifə tutmalarına heç bir etiraz etmirdilər. Bu baxımdan Nərimanovun
əsas savaşı Sovet Azərbaycanının müstəqilliyini tanımaq istəməyən və
Azərbaycanda özünə “sollar” adı altında “beynəlmiləlçi” dayaq nöqtəsi
yaradan Moskva ilə idi. Nərimanova görə, Sovet Azərbaycanını simasızlaşdıranlara qarşı mübarizə apardığı üçün rəqibləri onu millətçilikdə ittiham etmişlər.1450 Nərimanov da məhz bu inamsızlığa etiraz etmiş, hansı
səbəblərdən türklərin deyil, qeyri-türklərin Sovet Azərbaycanının rəhbəri
vəzifələrinə irəli çəkilmələrini aydınlaşdırmağa çalışmışdır: “Mənim zərrə
qədər də şübhəm yoxdur ki, Serqo və Stalinin simasında AKP MK biz
türklərə etibar etmir və Azərbaycanın taleyini erməni daşnaklarına tapşırır”. 1451
N.Nərimanov qeyd edirdi ki, əgər bir il bundan əvvəl Azərbaycanda sovet hakimiyyəti türk kütlələrinin ümumi rəğbəti ilə müdafiə edilirdisə, hazırda hakimiyyət yalnız süngü gücünə qorunur. 1452 Çünki Mərkəz Azərbaycana açıq-aşkar öz müstəmləkəsi kimi yanaşırdı ki, bunun da
nəticəsi olaraq, Azərbaycan türkləri Bakı Sovetinin qulluqçularına rus dilində şifahi və yazılı müraciət edə bilirdilər. Eyni zamanda rəhbər vəzifə
tutan işçilərin əksəriyyəti də etnik mənşəcə rus, erməni, yəhudi və gürcü i1449
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dilər. Nərimanov yazır: “Mən bildirirəm ki, Dövlət Duması olanda türk
əhalisi belə sıxıntıya məruz qalmırdı”. 1453
Azərbaycanda sovet ədəbiyyatınının inkişafında bütün mədəni
irsin rolunu inkar edən "proleatar mədəniyyət" - "proletkultçuluq"mənfi rol oynayırdı. Hətta N.Gəncəviyə, M.Ə.Sabirə heykəl qoyulması "fəhlə işinə" xəyanət kimi dəyərləndirilirdi. N.Nərimanov
1922-ci il iyunun 15-də "Bakinskiy raboçiy" qəzetində dərc olunan bir
məqaləsində “proletar mədəniyyət”i tərəfdarlarını tənqid edərək yazırdı: “Türk uşaqları təkcə Puşkinin deyil, habelə Şekspir və Şillerin də
şeirlərini bilməlidirlər. Ancaq hər halda yalnız ondan sonra, o zaman
ki, onlar hər şeydən əvvəl əsl proletar, xalq şairi Sabir, Vaqif, Zakir,
Vidadinin bütün zəhmli, döyüşkən şeirlərini bilələr”. 1454
Nərimanovun Leninə yazdığı məktubu da açıq şəkildə göstərir
ki, o, Azərbaycanın simasızlaşdırılmasında və müstəqilliyinin əlindən
alınmasında əsas günahkar kimi Mərkəzi və onun havadarlıq etdiyi
antitürk, antiazərbaycan qüvvələri görmüşdü: “Əziz Vladimir İliç Lenin, məgər “Müstəqil Azərbaycan” sizin dilinizdən çıxmamışdırmı?
Axı, məhz buna əsaslanaraq biz Müsavatın qurduğu fitnəkarlığı məhv
edə bildik. İndi vəziyyət belə bir şəkil alır: həmişə Denikini müdafiə
etmiş Ermənistan müstəqillik qazanmış və üstəlik də Azərbaycanın
ərazisini almışdır. İndiyə qədər ikili siyasət aparan Gürcüstan müstəqillik əldə etmişdi. Üç respublikadan birinci olaraq Sovet Rusiyasının
qoynuna atılmış Azərbaycan isə həm ərazisini, həm də müstəqilliyini
itirir”. 1455
Nərimanov oğlu Nəcəfə məktubunda da Azərbaycanın simasızlaşdırılmasında günahkar kimi sosial-demokratizmi ya da marksizm-leninizmi deyil, bu təlimin başlıca müddəalarına xəyanət edən
Mərkəzi və onun yerli əlalıtlarını görmüşdür: “Bəlkə də sən bu sətirləri
oxuyarkən, bolşevizm heç olmaycaq. Lakin bu heç də o demək deyil
ki, bolşevizm yaramır; bu o demək olacaq ki, biz onu saxlamağı bacarmadıq, onu yetərincə qiymətləndirmədik, işin qulpundan pis yapışdıq”.
1456
Deməli, Nərimanov ömrünün sonuna qədər “bolşevizm-leninizm
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yolu”ndan üz döndərməmiş, 1457 sadəcə, o, hesab etmişdir ki, onu həyata keçirənlər işin qulpundan pis yapışmışlar.
Həsən Həsənova görə, Nərimanovun özünəməxsus baxışları
və fəaliyyəti sağlığında olduğu kimi, ölümündən sonra da xüsusi vurğu
ilə “millətçilik”, “milli təmayülçülük”, “nərimanovçuluq” adlandırılaraq burjua-millətçiliyi kimi qiymətləndirilib pislənmişdir. Hətta, 1920ci illərin ortalarından 1950-ci illərin ortalarınadək kommunist ideoloqları onun adının unutdurulmasına xüsusi səy göstərmişlər. “Deməli,
N.Nərimanovun milli təmayüllü dünyagörüşünün kökləri həyat və yaradıcılığı ilə, xalqının yaşayışını və problemlərini, Azərbaycana qarşı
hazırlanan məkrli planları, dünyada və bölgədə gedən prosesləri dərindən dərk etməsi ilə bağlı olmuşdur”. 1458 Doğrudan da, vaxtilə M.S.Ordubdi yazırdı ki, Nərimanov “təzə bir əqidə müəssis” etdiyini göstərirdi: “Nərimançılıq deyirdi ki, xalqların irq və adətləri müxtəlif olduğu
kimi, düşüncə və zehniyyətləri də bir-birindən ayrıdır... Nərimançılıq
eyni zamanda siniflərin təsviyyə etmək məsələsini kommunizm ilə
burjuaziyanı barışdırmaqla həll etmək istəyirdi. Nərimançılıq sosializm və kommunizmə sinfi mübarizə yolları ilə deyil, barışdırıcılıq
yolları ilə getməyi tövsiyə edirdi. Nəriman öz nəzəriyyəsi ilə sovet
üsul-idarəsindən razı qalmayanları da öz tərəfinə çəkirdi”.1459
Beləliklə, Nərimanovun keçdiyi siyasi-ideoloji həyata ümimi
bir nəzər salaraq belə qənaətə gəlmək olar ki, milli-demokratizm və
sosial-demokratizmi arasında seçim edərkən, sonuncuya üstünlük verməsi taleyində həlledici rol oynamışdır. Şübhəsiz, Nərimanovun siyasi-ideoloji sahədə buraxdığı əsas səhv sosial-demokrat ideyasına inanmasından daha çox, həmin ideyanı müstəmləkəçilik siyasətinin tərkib
hissəsinə çevirən rus bolşeviklərinə həddən artıq etibar etməsi idi. Bu
mənada Nərimanov hesab etmişdir ki, Azərbaycanın gələcəyi milli-demokratik yol tutan Azərbaycan Cümhuriyyəti ilə deyil, Sovet Rusiyası
və onun bolşevik imperializmi ilə bağlıdır. Hətta bir dönəm Nərimanov bolşevik imperializminin yalnız Azərbaycanın deyil, Şərqin xilası
və Avropanın inqilabı üçün lazım olduğuna da inanmışdır: “Avropada
biz istədiyimiz inqilab meydana gələrsə, bolşevik imperializması özü1457
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özündən yox olacaqdır. Bu bir nazik mətləbdir, bunu başa düşmək gərəkdir”. 1460 Halbuki çar Rusiyasının yerində təşəkkül tapan Sovet Rusiyası üçün əsas məqsəd Avropada və Şərqdə sosializm inqilabının baş
verməsi deyil, müstəmləkəçilik siyasətini davam etdirmək idi. Bu mənada, Nərimanov müstəqil və milli Azərbaycan ideyasını müdafiə etmək, Azərbaycan Cümhuriyyətinə dayaq durmaq əvəzinə, əksinə onun
yenidən müstəmləkə halına gətrilməsi üçün rus bolşeviklərinə yardım
etmişdir.
Hər halda etiraf olunmalıdır ki, Nərimanov Rəsulzadə, Yusifbəyli və digər mütəfəkkirlərdən fərqli olaraq marksist sosial-demokratizmlə rus bolşevizmini vaxtında bir-birindən ayra bilməmiş, ən vacibi
rusların sosial-demokratizmi müstəmləkəçiliklə eyniləşdirdiyini çox
gec anlamışdır. Halbuki, M.Ə.Rəsulzadə, N.Yusifbəyli və başqa ziyalılar sosial-demokratizmə zaman-zaman rəğbət göstərmələrinə baxmayaraq, rus bolşevizminin əsil mahiyyətinin türkçülüyün (istər ümumi
türkçülük, istərsə də Azərbaycan türkçülüyünun) mənafeyinə zidd olduğunu vaxtında görmüş və ondan uzaq durmuşlar. Ancaq Nərimanov
isə onlarla müqayisədə, çox sonralar başa düşmüşdür ki, istənilən bir
ideya (sosial-demokrat, liberalizm, millətçilik) yalnız müəyyən bir sinfin (məsələn, proetariatın) deyil, ümumilikdə millətin xeyrinə işləməli
və onun maraqlarına uyğun olmalıdır. Bu isə, millətin sinfi maraqlarından çaha çox onun kimliyi, dili, mədəniyyəti, ərazi bütövlüyü və müstəqilliyi ilə bağlıdır. Bunlar var olmayan yerdə isə, hər hansı millətin
sosial-demokratizm, yaxud da başqa bir ideyaya tapınmasının heç bir
əhəmiyyəti qalmır.
Deməli, N.Nərimanov, Ə.Xanbudaqov, M.Xanbudaqov və
başqaları milli məsələnin ilk mərhələsində (1920-1936) birinci növbədə, Sovet Azərbaycanının yaranmasında Sovet Rusiyasının müstəsna
“əməyi”ni etiraf etməklə yanaşı, müəyyən mənada onu müstəqil və
milli dövlət kimi qorumağa çalışmışlar. Onlar ümid etmişlər ki, Azərbaycan Cümhuriyyəti müəyyən obyektiv səbəblərdən kənar təsirlər
(Türkiyə, İngiltərə və b.) altında olmasına baxmayaraq, müstəqil siyasət yürütmüşdürsə, Azərbaycan da sosializm quruluşuna görə Sovet
Rusiyasına borclu olmaqla yanaşı, sərbəst hərəkət etməlidir. Ən azı
1460
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rəhbərliyinin tərkibini, daxili və xarici siyasətini, mədəni inkişafını
Azərbaycan türkləri özləri müəyyənləşdirməlidir.
Ancaq Sovet Rusiyası və onun Azərbaycandakı yerli əlaltıları,
Nərimanov və başqa bir neçə milli təmayülçünün (Ə.Xanbudaqov,
M.Xanbudaqov və b.) səylərinə baxmayaraq, “Azərbaycan” sözü istisna olmaqla Azərbaycan milli ideyasına aid olan digər prinsiplərin hamısını zaman-zaman “sovet beynəlmiləlçiliy”i pərdəsi altında məhv etdi. İlk olaraq Azərbaycanın müstəqilliyini Zaqafqaziya federasiyası və
SSRİ adı altında kağız üzərində saxlayan Sovet Rusiyası daha sonra,
onu bir türk hökuməti ikən, “beynəlmiləlləşdir”di, hətta kosmopolitləşdirdi. Bununla kifayətlənməyən Mərkəz Azərbaycan türklərinin türk
milli kimliyi, türk dili, türk mədəniyyəti üzərindən çarpaz bir qara xətt
çəkərək, üstəlik islama və islam mədəniyyətinə əsaslanmağı da yasaq
etdi. Beləliklə, Sovet Rusiyası Azərbaycanı işğalının təxminən 20 illik
bir dövrü ərzində Azərbaycan milli ideyası ilə bağlı prinsipləri əsasən
tarixə qovuşduraraq, həmin prinsiplər arasında toxunmadığı yeganə
prinsip üzərində yeni ideya irəli sürdü: Azərbaycan sovet beynəlmiləlçiliyi ideyası.
Beləliklə, Sovetlər Birliyi dövründə cəmiyyətin siyasi quruluşu, yəni sosial-demokratizm ilə Azərbaycan türkçülüyü arasında nəinki
uzlaşma yaradıldı (Nərimanovun və bir neçə milli təmayülçünün səylərini çıxmaq şərtilə), tam əksinə, millilik beynəlmiləlçiliyə, müstəqillik müstəmləkəçiliyə tabe etdirildi. Bununla da, Azərbaycan milli ideyası müvəqqəti də olsa, öz yerini Sovet-Rus “beynəlmiləlçiliyi” ideyasına tərk etdi.
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SULTAN MƏCİD ƏFƏNDİYEV
Həyat və yaradıcılığı. Azərbaycanın ilk marksist-leninçi ziyalılarından Sultan Məcid Əfəndiyev (1887-1938) Şamaxıda anadan
olmuş, gənc yaşlarında marksizm-leninizm təliminə maraq göstərmiş, 1904-cü ildən RSDFP üzvü, “Hümmət” türk-müsəlman sosialdemokrat qrupunun faəllarından biri olmuşdur. Sosial-demokrat və
antiçarizm fəaliyyətinə görə 1907-ci ilin fevral ayında Kazan şəhərinə sürgün olunan Əfəndiyev burada Kazan Dövlət Universitetindən
məzun olmuş həkimlik peşəsinə yiyələnmişdir.
1917-ci ildən RSDF(b)P Bakı Komitəsinin üzvü, 1917-ci il
fevral burjua inqilaqbından sonra Bakıya qayıtmış, burada inqilabı
fəaliyyətini davam etdirmişdir. Oktyabr inqilabından sonra Rusiyada
1919-cu ilin avqustunda Həştərxanda dəmir polka daxil olmuş, bir
qədər sonra RK(b)P MK yanında Şərq xalqları kommunist təşkilatlarının Mərkəzi bürosunun sədr müavini təyin edilmiş, 1919-cu ilin
iyunundan Milli işlər üzrə xalq komissarlığı yanında Zaqafqaziya
müsəlmanları işləri üzrə komissar olmuşdur.
27 Aprel işğalından sonra Krımdan Bakıya gələn Əfəndiyev,
1921-ci ilin yanvarında Xalq Maarifi Komissarlığı yanında yaradılmış Əlifba İslahatı üzrə Komissiyanın və Yeni Türk Əlifba Komitəsinin tərkibimə seçilmişdir. Eyni zamanda, o, 1920-ci ilin yayında
Gəncə quberniyasının Fövqəladə komissarı, sonra Gəncə İnqilab Komitəsinin sədri 1921-ci ilin mayından xalq torpaq komissarı 1922-ci
ildən 1924-cü ilədək Azərbaycan SSR Xalq FKİ komissarı, 1924-cü
ildən AK(b)P MHK sədri olmuş və 1931-ci ildə Azərbaycan SSR
MİK-in sədri seçilmişdi. O, 1938-ci ildə repressiya qurbanı olmuşdur.
Onun əsas əsərləri aşağıdakılardır: “Azərbaycan yüksəliş uğrunda” (1933, Azərnəşr, Bakı), “Azərbaycan proletariatının inqilabi
hərəkatı tarixindən” (1957, Bakı, Azərnəşr) və b.
İctimai-siyasi görüşləri. Sosial-demokratiya təliminin, inqilabi publisistikanın ikinci görkəmli nümayəndəsi, marksizm ideyalarının qızğın təbliğatçısı hesab olunan S.M.Əfəndiyev PSDFP Bakı Komitəsinin üzvü, “Hümmət”in fəallarından biri kimi beynəlmiləlçi
mövqe tutmuş, milli-sosial demokratları daima tənqid etmişdir. Bey567
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nəlmiləlçi marksist kimi “Hümmət”in müstəqilliyinin, milli yöndə
fəaliyyət göstərməsinin əleyhinə olan Əfəndiyev yazırdı: “Hümmətçilərdən tək-tək adamlar milli sosial-demokrat partiyalarının müstəqil
yaşaması tərəfdarlarının dəlillərinə bir növ inanırdılar, “Hümmət”in
böyük əksəriyyəti isə partiya birliyinin tərəfdarı idi, xüsusilə ona görə ki, Bakı proletariatının müxtəlif dillərdə danışan müxtəlif millətlərə mənsub olması partiyanın birliyinin zəruriliyini – bu aydın həiqəti
partiyanın hər bir üzvünə açıqca gəstərirdi. “Hümmət”i gələcəkdə
“geniş milli sosial sosial demokratiya” yaranacağı ilə yoldan çıxarmağa çalışan “spesifikçilər” içərisindən bəzi ideoloqların baş aldatmaları mənim yaxşı yadımdadır. Lakin bu disputlar adətən, partiya
birliyi tərəfdarlarının qələbəsi ilə qurtarırdı”. 1461
Bütün bunlarla yanaşı Əfəndiyev sonralar etiraf edirdi ki,
“Hümmət” türk-müsəlman sosial-demokrat qrupu PSDFP-yə bağlı
hesab edilsə də, onun muxtariyyəti var idi. Əslində bu muxtariyyət
“Hümmət”in milli-sosial demokratiyaya daha çox meyilliyi ilə bağlı
idi. Bunu yaxşı dərk edən Əfəndiyev buraxdıqları bu “səhv”i belə
yozurdu ki, bu və ya digər mülahizələrə görə “Hümmət”in müstəqil
çıxş etməsi lazım gəlirmiş. O, yazırdı: “Buna misal olaraq, partiyalar
arasında (sosial-demokratiya, eserlər, hnçakçılar, daşnaksütyun və
“hümmət” arasında) blok baölanması hadisəsini göstərə bilərəm;
“hümmət” burada müstəqil bir siyasi vahid kimi meydana çıxırdı,
həm də Bakı təşkilatının rəhbərləri bunu təkidlə nəzrə çarpdırırdılar,
əvvələn ona görə ki, öz təsadüfi cığırdaşlarımızla blokda partiyamız
üçün artıq bir səs əldə edək, ikincisi də ona görə ki, şərait, milli toqquşmaların qarşısını almaq üçün yaradılmış olan həmin blokda müsəlman sosial-demokatlarının iştirakını tələb edirdi. Buradan aydın
görünür ki, “Hümmət”in partiyamızla bir vəhdət təşkil etməsi, həm
də ayrılıqda mövcud olması heç də prinsip məsələsi deyildi, bu hər
şeydən əvvəl taktika məsələsi idi”. 1462
Əfəndiyev bir tərəfdən “Hümmət” daxilindəki milli-sosial demokratları tənqid edir, digər tərəfdən də “millətçi liberallar”dan
Ə.Topçubaşovu, Ə.Ağaoğlunu eləcə də, milli xeyriyyəçi H.Z.Tağyevi tənqid edridi. Əfəndiyev iddia edirdi ki, Dövlət Dumasına keçirilə1461
1462
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cək seçkilərlə bağlı baş tutan iclaslarda da, əsas yeri “millətçi liberallar” və onların hamiləri olan Tağiyevlər, Aşurovlar tutur, sosial-demokratların namizədlərinin irəli çəkilməsinə əngəl olurdular. 1463
O, yazırdı ki, istehsalın və elmin inkişafı prosesində yeni-yeni
ixtiralar, yeni-yeni kəşflər meydana gəlir, bunlar isə insanların biliyinin artmasına, onların əməli fəaliyyətinin genişlənməsinə səbəb olur.
1464
O, yazırdı: “Təəccüb deyil ki, əkinçi, arıçı və maldarlarımızın
əlində olan aləti məhsulat həmin Adəm dövrünün Nuh aləmindən qalan alətləridir. Təbiidir ki, bu üsul ilə edilən ziraət bir o qədər mədaxil verə bilməz ki, biçarə əkinçilərin maaş güzəranına kifayət etsin...
biçarə əkinçilər böyük bir fəlakətlə güzəran sürürlər... Bizim torpağımız və yerlərimiz ülm özülü ilə işlədilərsə, mədaxil birə on artmağa
şəkk yoxdur. Bu təkamül və tərəqqiyə nail olmaq məhəl və hətta hər
kənddə elmi ziraətə və həmçinin kəndlərdəüç aylıq kurslar təşkil etməklə olar ki, əkinçilər və təcrübəli (aqronomlar) əlinin altında bir
qədər ziraət elmindən məlumat alsınlar”. 1465
Beynəlmiləlçilik younu tutan Əfəndiyevə görə, yoxsullarla
varlılar, proletariatla burjuaziya arasında heç bir zaman milli mənafə
birliyi ola bilməz, əgər varsa da müvəqqətidir: “Hələlik gizlətməyək
ki, sərnayədarlar ilə zəhmətkeşlərin ittifaqları o dərəcədə zidd və bərəksdir ki, bunları bir-birilə tutuşdurmaq və yavuqlaşdırmaq çətin
məsələdir”. 1466 Onun fikrincə, proletariat ya da fəhli-kəndli kütlələri
zülm və istismardan qurtulmaq istəyirsə milli birlikdən deyil, sinfi
birlikdən çıxış edərək birləşib burjua-mülkədar hakimiyyətinə son
qoymalıdır. O, yazırdı: “Bu qaranlıq buludlar meydanında öz xoşbəxtliyini özgənin bədbəxtliyi düzəldən həriflər gəzirlərdi və zəhmətkeşlərin ətlərini didirdilərdi. Bu kimsələr bir şey qalmırdı ki, öz dövlətləri, şəhərləri üçün ondan istifadə etməsinlər. Fitnə, fəsad, şeytançılıq, şpionçuluq və cürbəcür alçaq və əskik əməllər... Camaatın istibdaddan xilas olmasını onlar gözləmirdilər... Halbuki camaat işi
müqəddəsdir, o, ümidli, imtahandan çıxmış, əmin əldə gərək olsun”.1467
1463
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Əfəndiyev marksistlər kimi inanırdı ki, yaşadığı dövr tərəqqinin müəyyən bir mərhələsindədir və bu da fəhlə-kəndli zəmanəsidir.
1468
Artıq bir çox ölkələrdə fəhlələr birlik, ittifaq və ittihad edirlər.
Çünki onlar nəyə ümidvar olmaq, nəyə sığınmaq, nəyə bel bağlayıb
pənah aparmaq lazım gəldiyini lazımınca qanıblar. Əfəndiyevin fikrincə, ancaq müsəlman fəhlələri bu məsələ də digər millətlərin fəhlələrindən bir qədər geri qalırlar: “Biz müsəlman fəhləsinin dalda qalması müsəlman fəhlələrinin elmsizliklərindəndir”. Ancaq çox keçmir
ki, Əfəndiyev yazırdı ki, müsəlman fəhlələri və kəndliləri də inkişafa
üz qoyublar, lazım gələndə birlik nümayiş etdirirlər: “Rəncbərlər…
qabaqkı kimi tək “yerciyəz” tələb etmir; yer ilə, torpaq ilə bərabər
azadəlik, hüquq və ixtirayat da istəyirlər”. 1469
O yazır ki, xalq kütlələri hüquqlarını əldə edib qoruya bilmək
üçün isə sinfi, sosialist şüurunu yüksəltməlidir, onların hökmən mütəşəkkil olması, şüurlu ittifaq yaratması lazımdır. Xalqın hüquqları
ona könüllü verilmir və bu hüquqlar zor işlətmək vasitəsi, birgə mübarizə sayəsində əldə edilir. Əfəndiyev yazır: “Hər hüquq güclə, mahirlik və mütəşəkkil qüvvə ilə alınıb, qüvvə və dərakə, ittihad ilə də
saxlanılır! Yekdil, müttəfiq mücadilə, mühribə və mübarizə ilə ələ
gətirilir və mühafizə olunur”.1470 Onun fikrinə görə, kapitalizmə qədər müəyyən tələbat nəzərdə tutulmadan bazar üçün əmtəə istehsalı
yalnız təsadüfi bir hal olub, cüzi miqdar təşkil edirdi. İfrat istehsal və
istehsal hərc-mərcliyi isə kapitalizm dövrünün ən mühüm əlamətlərindəndir. Müstəmləkə məsələsi də kapitalizmin əsas məsələlərindən
biri kimi sərmayədarlığa bağlıdır. Bazar ələ keçirməkdən ötrü, Avropa sərmayədarları müharibələr aparır və müstəmləkə siyasəti yürüdürlər. Əfəndiyəvə görə, kapitalizmin imperalizm mərhələsində bütün bazarlar tutulduğu üçün, yeni bazarlar əldə etmək üçün imperalist
dövlətlər bir-birləri ilə mübarizə edirlər, müharibəni isə Avropada
yox, Asiya, Afrika və Avstraliyada aparırlar. Onun fikrincə, imperalist dövlətlər müstəmləkə məmləkətlərdə yerli xalq üzərində həddən
artıq zülmkarlıqlara yol verirlər. 1471
1468
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1917-ci ildə “Sosial-demokratiya nə deməkdir?” məqaləsində
də o, yazırdı ki, sərmayədarlara məxsus fabrik, zavodlarda işləyən
fəhlələrin istehsal etdikləri mallardan əlavə qazanclar əldə edilir.
Marksın “əlavə olunan sərvət” adlandırğı bu qazancları sərmayədarlar özləri mənimsəyərək, ondan işçilərə pay vermirlər. Bütün sinfi
mübarizə bu əlavə olunan sərvət üstündədir. O, yazırdı: “Mal (tovar)
onu əmələ gətirənlərin özləri üçün, öz ehtiyacları üçün olmayıb, bazarda satmaqdan öztü hazırlanan şeylərə deyilir ki, zavod, fabrik və
mədənlərdə düzəldilir. Hər gün bazarda satılan malların arasında bir
mal dəxi vardır ki, işçi qüvvəsidir. Bu malın bir xüsusiyyəti var ki,
istemal olduqda özünün xərcindən artıq sərvət gətirir. Bir fəhlənin
muzdunu, hazırlanacaq şeyin qiymətini, fabrikin xeyrini cəm edib
görürük ki, həmin satılmağa hazır olan malın qiyməti sərmayədarların bu xərcindən artıqdır. Bu fərq haradan əmələ gəlir? Buna sərmayədarlar qazanc deyirlər. Həqiqətdə isə bu, fəhlənin qüvvəsinin qiymətindən artıq qalan hissəsidir ki, onu sərmayədarlar muzd verəndə
kəsib özlərinə götürürlər. Marks buna “əlavə olunan sərvət” adını qoyur. Burası çox mühüm məsələdir. Çünki fəhlənin və sərmayədarın
mənafelərinin bərəksiliyi burasından baş verir ki, heç bir vasitə və
surət ilə bu mınafeləri bir-birinə yaxınlaşdırmaq mümkün deyildir.
Bütün sinfi mübarizə bu əlavə olunan sərvət üstündədir”.1472
Bu baxımdan sinfi mübarizənin təbiətini marksistcəsinə şərh
edən Əfəndiyev yazırdı ki, milli məsələnin ən yaxşı həllini Lenin
göstərmişdir. Çünki yalnız proletariat milli ayrı-seçkilik hissindən
uzaqdır və milli məsələnin birmənalı şəkildə həlli də sosializmin qələbəsi şəraitində mümkündür. Bu baxımdan 1917-ci ildə “Müsəlman
kadetləri” məqaləsində Əfəndiyev islamçılıq və türkçülük şüarlarını
səsləndirənləri ikiüzlülükdə ittiham edərək yazırdı ki, onlar sözdə
fəhlə-kəndlilərin yanında olsalar da, əməldə onların mənafeyi ilə hesablaşmırlar. 1473
O, başqa bir mqəaləsində yazırdı ki, milli məsələyə dair Lenin
ideyalarının öyrənilməsi və praktikada həyata keçirilməsi Zaqafqaziya kimi çoxmillətli bir diyar üçün böyük əhəmiyyətə malikdir: “Yerli
milli (türk) burjuaziya ilə erməni burjaziyasının daha çşox mənfəət
1472
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əldə etmək arzusu onların arasında rəqabəti artırmış, bu da milli qırığına gətirib çıxarmışdır. İdeya-siyasi tərbiyə işini elə qurmaq lazmdır
ki, proletariat milli ayrı-seçkilik hissindən uzaq olsun, müxtəlif millətlərdən olan proletariatın beynəlmiləl ittifaqı yaransın”.1474 Əfəndiyevə görə, 1918-ci ilin 31 mart hadisələrini daşnaklar müəyyən bir
məbləğ qarşılığında həyata keçirmiş, bu zaman da sadəcə “müsavatçı”ları yox, bütün türk-müsəlmanları qırmışdır. O, Bakı Kommunasında məsul vəzifə tutan Stepan Şaumyan və Alyoşa Caparidzeninisə guya, bilməyərəkdən daşnakların məhkumlarına çevrilib oyuna
gəldiklərini qeyd etmişdir.
Ümumiyyətlə, o, Azərbaycan Cümhuriyyətinin mövcudluğu
dövründə (1918-1920) Həştərxan və Moskvada nəşr olunan qəzetlərə
yazdığı məqalələrində də milli hökuməti qarşı olmuş, onu islamçılıq
və millətçilikdə ittiham etmişdir. Milli hökumətə qarşı çıxışlarında
“şovinizm məstliyini hər yerdə yayan və demokratizm bayrağı ilə
pərdələnən “Müsavat”ın siyasətini” ifşa etmək olan Əfəndiyev əsas
məqsədini də gizlətmirdi: “Azərbaycan zəhmətkeş kütlələri aydın başa düşməlidirlər ki, onların xilası və səadəti yalnız Rusiyanın inqilabçı proletariatı və kəndliləri ilə sıx birləşməkdədir. Rusiyanın inqilabçı proletariatının və kəndlilərinin yaxınlaşan qələbəsi hər hansı müsavatçılardan, xoyskilərdən və parlamentdən daha tez bir zamanda
kəndlilərə torpaq, fəhlələrə isə çörək və təminat verəcəkdir”. 1475
“Müsavatçılığ”ın tənqidi və zaqafqaziyaçılıq. Sovet dövründə də Əfəndiyev marksizm-leninizm təliminin Azərbaycanda ən fəal
təbliğatçılarından biri olmuşdur. Onun əsas tənqid hədəflərindən biri
müsavatçılıq kimi qələmə verdiyi Azərbaycan türkçülüyü idi. O, yazırdı: “Nəhayət, Müsavat dükanının üzərindən “islamlaşmaq” “türkləşmək” və “müasirləşmək” şüarları yazılmış olan lövhə götürüldü.
Bu sözlərdən birincisi, Müsavat firqəsi panislamistlərdən, ikincisini,
pantürküstlərdən almışdı, üçüncüsünü isə Bakını böyük müsəlman
burjuaziyası tərəfindən göstərilən qərbçilik əsası üzrə bir ixtilafdan
ibarət idi. Müsavatın 1917-1920-ci illərdə artıb böyüməsi millətlər
arasındakı müftənanə (heyrətamiz) ədavət təsiri ilə bəyan olunur.
Həqiqətən, milli firqələrdən, o cümlədən müsavatdan ötrü də milli
1474
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ədavət mövcud olmasaydı da, onu yaratmaq lazım idi. Çünki milli
infradçılıq (ayrılıqçılıq) olmasaydı milli firqələr günlərin birində özözünə məhv olub gedərdi. Bunu burası gözəl surətdə isbat edir ki,
Azərbaycanda Şura hökumətinin qurulması ilə müsavatın zəhərli dili
qırılmışdı”. 1476
O, daha sonra yazır ki, müsavatçılar “öz ağalıqlarını və səadətlərini mühafizə etmək məqsədi ilə bu yüksək təbəqə islamı birləşdirməklə, türk nəslini cəm etməklə və qeyriləri ilə hər cür uzlaşma uydurudular. Müsvatçılıq Şərqdə Avropa sərmayəsinə və sosializmə
müxalif olan cərəyanın nəşr olunmuş qol-budağından biri idi”. 1477
Əfəndiyev hesab edirdi ki, müsavatçılar, ümumilikdə Azərbaycan milli burjaziyası müvəqqəti də olsa, Azərbaycanda ön plana
çıxıblar. Ancaq bu çox uzun sürməmiş və sosial-demokrat əqidəli
bolşeviklər bunun uzun sürməsinə imkan verməmişlər. O, yazırdı:
“Azərbaycanlı işçilərin üzərində öz monopol vəziyyətini saxlamaq
üçün Azərbaycan milli burjuaziyası onların sinfi düşüncə və inqilabi
duyğularına təsir etmək və onları milli həyata alışdırmağa çalışır, panislamizm, pantürkizm ideylarını ortaya atmaqla bu məqsədləri təqib
edirdi. Qazanc uğrunda hər şeydən istifadə etməyə alışmış olan Azərbaycan burjuaziyası “ittihadi-islam”, “Azərbaycan ittihadı” və xristianlara qarşı vahid cəbhə” kimi mahnıları alət qayıraraq öz hakimiyyətini möhkəmləndirmək və işçi zəhmətkeşlər içərisindəki ağalığını
bərkitmək üçün tədbirlər görürdü” 1478
Deməli, Əfənfdiyevin dünyagörüşündə hər daim milli ideyalar
deyil, ancaq beynəlmiləlçi marksizm əsas yer tutmuşdur. Doğrudur,
o da, Nərimanov kimi Sovet Azərbaycanı dövründə qarşılaşdığı bir
çox problemllərə görə, tərəddüdlü olaraq nisbətən milli təmayülçülüyə meyil göstərmişdir. Ancaq onun milli təmayülçülüyü Nərimanovla müqayisədə çox zəif olmuşdur. Ancaq hər halda, onun “sol”çularla
“sağ”çılar arasındakı mübarizədə nisbətən də olsa, Nərimanova üstünlük verdiyi hiss olunur. Bu səbəbdəndir ki. Əfəndiyev Nərimanovun vəfatını da böyük üzüntü ilə qarşılamışdır: O, yazırdı: “Yalnız
yoldaş Nərimanov ilk dəfə olaraq Məlikovdan sonra məsələni belə
qoydu ki, kapitalizmin zülmündən xilas olmaq üçün müsəlmanlara
1476
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hər şeydən əvvəl bu mədəniyyətə qoşulmaq və fanatizmdən, dini xurafatdan və ətalətdən uzaqlaşmaq lazımdır... Nərimanov yoldaşın fəaliyyətində qeyd edilməli ikinci cəhət onun beynəlmiləlçiliyi, müxtəlif
tayfalardan olan Qafqaz xalqlarını birləşdirmək, Azərbaycan torpaqlarında yaşayıb azlıq təşkil edən xalqların ehtiyaclarını ödəyə bilmək
arzusu idi. O vaxt müsəlmanların həyatında şovinizmin, klerikalizmin özünü daha qabarıq göstərdiyi bir zamanda Nərimanov yoldaş
yad tayfalardan ayrılmaq çağırışına qarşı çıxaraq, əksinə belə hesab
edirdi ki, müsəlmanların dirçəlişi, türklərin tərəqqisi yalnız bütün
Qafqaz xalqları ilə, həmçinin rus proletariatı ilə ittifaq, ümumi əməkdaşlıq zamanı mümkündür”. 1479
Deməli, o, bir tərəfdən Nərimanovun beynəlmiləlçiliyə meyliliyini qabardır, ancaq o biri tərəfdən də yaxşı anlayırdı ki, onun ölümünə səbəb elə kifayət qədər “beynəlmiləlçi” ola bilməməsi və milli
təəayülçülüyü olmuşdur.
Ümumiyyətlə, Əfəndiyev hesab edirdi ki, partiya daxilində
“sol” və “sağ” qrupların meydana çıxmasında Mərkəzin heç də az
əməyi olmamışdır. Bu, Mərkəz tərəfindən bir tərəfdən ruslaşdırma,
digər tərəfdən “parçala və hökm sür” siyasətinə uyğun həyata keçirilmişdir. O, yazırdı: “Hazırda müxalifət həm Mərkəzdə, həm də burada qalmaqal törətməyə və bununla da özünə rəğbət hissin oyatmağa
çalışır. Müxalifət özünü əzabkeş, cəfakeş kimi qələmə verməyə və
bununla da müəyyən qədər rəğbət hissi oyatmağa səy göstərir”. 1480
Belə bir qənatə gəlmək olar ki, Əfəndiyev “sol”çulara çox yaxın durmasa da, bütövlükdə milli təmayülçülüyə də çox dəstək verməyib. Yəni o, mümkün olduğu qədər milli mövqe tutmaqdan çəkinmişdir. Bu, özünü onun “Azərbaycan” adının milli, yoxsa coğrafiya
ilə bağlı olmasında da göstərir. O, yazırdı: “Xatırladığımıza görə o
zaman Rusiya Kommunist Firqəsinin Mərkəzi Komitə üzvləri qeyd
edirdilər ki, Azərbaycan adını milli deyil, torpaq adı ilə anlamalıdır.
Buna görə də Azərbaycan dairəsində çalışan kommunistlər AK(b)Fsinə daxil olmalıdırlar”. 1481
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Biz bilirik ki, Rəsulzadə başda olmaqla milli demokratik cərəyan isə Azərbaycan adını türklüklə eyniləşdirməyə və bu anlamda
millililəşdirməyə çalışmışlar. Məhz buna görə də Mərkəz “Azərbaycan” adının milli çalar daşımasının əleyhinə olmuşdur. Nərimanov
buna müəyyən qədər cəhd göstərsə də, Əfəndiyev isə əksinə bundan
qaçmışdır.
Bizcə, Əfəndiyev Nərimanovun müəammalı ölümündən sonra
əvvəllər milli təmayülçülüyə azacıq da olsa, göstərdiyi mövqedən də
geri çəkilmiş və birmənalı şəkildə sovet beynəlmiləlçiliyini daha qabarıq şəkildə təbliğ etməyə başlamışdır. Bununla da, Əfəndiyev Nərimanovdan fərqli olaraq “Milli Sovet Azərbaycan” ideyasını deyil,
Mərkəzin ortaya atdığı “beynəlmiləlçi Azərbaycan”, “beynəlmiləlçi Zaqafqaziya” ideyasını daha çox dəstəkləmişdir. Məsələn, beynəlmiləlçi ruhlu Zaqafqaziya Federasiyası ideyasının ilhamçısının
Lenin olduğuna inanan Əfəndiyev yazırdı: “Millətçilik təmayülünə –
bu yarımmenşevik təmayülə qarşı barışmaz, arasıkəsilməz mübarizə
çarizmdən və millətçi burjua partiyalarından – müsavatçılardan, daşnaklardan və gürcü menşeviklərindən miras qalmış milli antaqonizmi
aradan qaldırırdı”. 1482 O, daha sonra yazırdı ki, məhz zaqafqaziyaçılıq ideyasının nəticəsi olaraq yalnız Azərbaycan türkləri deyil, “indi
azlıqda qalan millətlər – talış, tat, ləzgi, yəhudi, ermən, kürd, tatar,
aysor, yunan və başqalarının öz ana dilində oxuması üçün tam imkan
vardır”. 1483
Onun fikrinzə, beynəlmiləlçi zaqafqaziyaçılıq ideyası nəticəsində də millətçi təmayüllər aradan qaldırılmışdır: “Lakin proletariat,
birinci növbədə, Bakı proletariatı federasiya məfkurəsinə tamamilə
şərik oldu. Firqəmizin millətçilik, təfriqəçiliyə qarşı Zafqaziya federasiyası uğrunda apardığı geniş siyasi kampaniya, işçi və əməkçi kütlələrin ən alovlu razılağı ilə qarşılandı. Lakin düşmənlərimizin bu
iniltiləri firqəmizdəki millətçi-təmayülçü ünsürlər içərisində əks-səda
verdi. Buna görə də Zaqafqaziya firqə təşkilatları, başda Bakı və
Tiflis firqə təşkilatları olmaq üzrə, hakim rus şovinizminə qarşı mübarizəni zəifləşdirmədən millətçi təmayülçülüyə qarşı qüvvələri qəti
surətdə səfərbərliyə almış, proletar internasionalizmi, Lenin milli si1482
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yasəti uğrunda müntəzəm və arakəsilmədən prinisip mübarizə etmişlərdi. Bakı proletariatının avanqard rol oynadığı və Zaqafqaziya firqə
təşkilatlarını möhkmləndirən bu mübarizə, Zafqaziya federasiyası
təşkili ilə millətçi təmayüllərin talan edilməsi ilə nəticələndi”. 1484
O, “Azərbaycan yüksəliş uğrunda” əsərində yazırdı ki, proletar
diktaturası bayrağı altında çalışan qardaş Zaqafqaziya xalqları Leninin internasional birliyinə hərfiyən əməl etməkdədir. Onun fikrincə,
Leninin onlara buraxadığı ən dəyərli miraslardan biri də Zaqafqaziya
federasiyasıdır ki, onun qalibiyyəti isə oraya daxil olan milli cümhuriyyətlərin uğurları və qalibiyyətləridir. O, yazırdı: “Sosializm quruluşunun bütün sahələrində əldə edilmiş bu müvəffəqiyyətləri Zaqafqaziya federasiya – ittifaq proletariatının yardımı ilə və Lenin milli
siyasətinin düzgün tətbiq edilməsilə qazanmışdır. Bu müvəffəqiyyətlər o dərəcədə aydın və gözə çarpacaq qədər aşkardır ki, müstəmləkə
və yarımmüstəmləkə xalqları həmin quruluşda və sosializm sisteminin müvəffəqiyyətlərində öz gələcək taleyini və qurtuluşunu görürlər. Onlar isə mütləq bu quruluşa nail olacaqdır. Burjuaziya şəraitində həll edilməsi mümkün olmayan milli məsələ imperializm dövründə daha ciddi bir şəklə düşüb kapitalizm dünyasının qüvvəsini azaldan və mütləq onun ölümünə səbəb olacaq ən mühüm ziddiyyətlərdən biri olmuşdur”. 1485
Əfəndiyev daha sonra yazırdı ki, guya, Şura hökumətinin milli
siyasəti proletar dövlətinin qüvvəsini on qat artırıb ildən-ilə keçmiş
əsir xalqlar arasından yeni əməkçi təbəqələrinin sosializm quruluşunda aktiv iştirak etmək üçün işə cəlb etmək idi. O, yazırdı: “Yalnız
Lenin milli siyasətini tətbiq etməklə bərabər, böyük qorxu təşkil edən
hakim millətçi şovinizmi və yerli millətçiliyə qarşı ciddi mübarizə
aparmaqla cümhuriyyətimizin doğrudan da Şərqin əsir əməkçiləri
üçün nümunə olaraq bir cümhuriyyətə çevirmək təmin edilmişdir.
Bununla bərabər Şura Zaqafqaziyası əməkçilərinin birliyi möhkəmlənib bütün millətlər əməkçilərinin qardaşlığını təmsil edən sosialist
Şura Cümhuriyyətləri İttifaqına daxil olan Zaqafqaziyanın təsərrüfat
və siyasi qüvvəsi də artmışdır. Şura Azərbaycanının müvəffəqiyyət
və nailiyyətləri Yaxın Şərq ölkəsinin bütün əsir və qul halına salın1484
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mış xalqlarını şadlandırır. Bu vaxta qədər imperializm canavarlarının
ayaqları altında inildəyən Şərqin əsir xalqları, onların üzərində ağalıq
edən zalımların zülm və əziyyətlərinə baxmayaraq; ümid və hörmətlə
qalib gələn quruluşun gedişinə baxırlar. Azərbaycanın əməkçi kütlələri işdə göstərdilər ki, yalnız proletar inqilabı tam azadəlik verib,
əsrlərcə uyumaqda olan qüvvələri hərəkətə gətirir və sosializm quruluşunda yaradıcı istehsal qüvvələrin tamamilə genişləndirilməsi üçün
tükənməz stimul yaradır”.1486
O daha sonra yazırdı ki, müsavatçılar, menşevik və daşnaqların yenidən köhnə ağalıq xülyasına düşmələri və burjuaziya – kapitalist və bəy-xan ünsürlərinin ağalıqlarını təmin etmək və əməkçi kütləsini aldatmaq üçün xüsusi bir forma olan Zaqafqaziya konfederasiyasını təşkil etmək fikrində olmaları tamamilə əbəsdir: “Proletar inqilabı bir kərəlik onları meydandan qovub çıxartmışdır. Onlar üçün
yalnız alçaq ömürlərini xarici ölkələrdə keçirib imperialistlərin alçaq
töhfələrilə yaşamaqdan başqa bir yol qalmamışdır. Lakin keçmiş
ağalıqlarının bir daha qayıda biləcəyindən ümidlərini kəsməlidirlər.
Qoy onlar yaxşı bilsinlər ki, proletariat sosializm quruluşunu qalibiyyətlə dünya Oktyabrına çatdıracaqdır”. 1487
Maarifçilik və din məsələsi. Əfəndiyev din problemində də,
əsasən, maarifçiliyə üstünlük vermiş, dinə baxışında radikallıq az
müşahidə olunmuşdur. O, sosial-demokrat kimi, müsəlmanların dünyagörüşünün artmasını, bununla da sosial hüquq və azadlıqlarını əldə
etməsini vacib saymışdır. Onun fikrincə, ruhanilərin, axundların və
müftilərin camaatın azadlıq hərəkatına qarşı olmasına əsas səbəb hökumətdən məvacib almalarıdır.
Əfəndiyev islamı daha çox siyasətə meyilli bir din kimi qələmə verərək hesab edirdi ki, onun başçıları daha çox dünyəvi hökmdarlar və sərkərdələr olmuşdur. Onlar isə dövlətdə siyasət və dini birbirinə qarışdırmışlar. O yazırdı: “Məhəmmədin bütün təlimində teologiya ilə barəbər həm də çoxlu siyasət də vardır. Onun dini ümumiyyətlə siyasi dindir. Bu heç də başqa dinlərdə siyasətin olmadığı
demək deyildir… Lakin başqa dinlərə nisbətən islamda siyasət üstünlük təşkil edir. İslam dinində siyasi əsasların üstünlük təşkil etməsi
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ounnula izah olunur ki, bu dinin birinxi rəhbərləri, Məhəmməddən
başlayaraq hal-hazıra qədər… dünyəvi hökmdarlar, hətta qoşun başçıları olmuşlar”. Onun fikrincə, ruhani və siyasi hakimiyyətin bir
şəxsiyyətdə birləşməsi sayəsində Məhəmməd peyğəmbər (s.) və
onun xələfləri tərəfindən dövlətin ümumi idarəsi klerikal istiqamət
almış, din siyasətə qarışmışdır.
Əfəndiyev bu fikirləri ilə İslamı tənqid etməyə çalışsa da, bu
zaman istər-istəməz onun mütərəqqi cəhətlərini etiraf etmək məcburiyytəində qalmışdır. Bu, qadın azadlığı məsləsində də özünü büruzə
vermişdir. Belə ki, Əfəndiyev bir tərəfdən qadınların azadlığının
əlindən alınmasına günahkar kimi islamı dinini göstərmiş, digər tərəfdən isə bu dinin meydana çıxması ilə qadınların müəyyən hüquq
və azadlıqlar əldə etdiyini etiraf etmişdir. Məsələn, “Şərqdə qadın
məsələsi” (1919) məqaləsində o, yazırdı: “Qadına qul münasibəti
Şərqin ölkələrinə ərəblər tərəfindən islam dini yayılarkən gətirilmişdir. Məlum olduğu kimi, Ərəbistanda bitki və heyvanat aləminin
yoxsulluğu, habelə ölkənin ağır yaşayış şəraitinə görə qadın valideynlərinin, yaxud ərinin boyununda bir yük olub ümumbəşəri hüquqlardan məhrum idi. İş o yerə çatırdı ki, bədəvi ərəblər qız doğulduqda sevinmirdilər və onu diri-diri torpağa quyuluyurudlar, çünki
qız onlar üçün artıq çörək yeyən idi. Kişi cinsinin qadınlara qarşı bu
amansızlığı və rəhmsizliyi Məhəmməd varislərinin qadına münasibətində nəticəsiz qalmırdı. Məhəmmədin tərəfdarları sırasında onun arvadı və qızı kimi fədakar və istedadlı qadınlar olduğuna baxmayaraq,
o öz əsrinə və mühitinə haqq qazandırmışdır. Bununla belə, Məhəmməd təliminin təfsirçiləri – “ruhani simalar” qadının azadlıq və inkişaf hüququnu inkar etmək meylindədirlər”.
Bununla da, Əfəndiyev nə qədər islama tənqidi mövqe tutsa
da, ümumilikdə etiraf etmiş olurdu ki, bütün hallarda islamın meydana çıxması ilə qadınlara münasibət müsbət mənada dəyişmişdir.
Azərbaycan Cümhuriyyətinin işğalından sonra da Əfəndiyev
dinə münasibətdə N.Nərimanov və başqa maarifçilər kimi zorakılığın, radikallığın əleyhinə olmuş və mötədil mövqe tutmuşdu. O hesab edirdi ki, ruhanliyin təsirinə qarşı mübarizə, məscidlər üzərinə
hücum zəruri olsa da, bu məsələdə zoraklığa yol vermək olmaz. Əksinə, din məsələsində fövqalədə dərəcədə ehtiyatla yanaşamaq lazımdır. O yazırdı: “Çünki din və kütlə tikanlı qızılgül kimidir, əlini cır578
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madan gülü tikandan ayırmağı bacarmaq lazımdır”. Bu baxımdan o,
İslama münasibətdə zorakılğa yol verənlərə qarşı çıxır və bunun mədəni-maarif şəklində həyata keçirilməsini müdafiə etmişdir: “Bizdə
dinçilik və mövhumat ilə mübarizə işləri çox zaman mədəni-maarif
yolu ilə deyil, bəlkə inzibati yollar ilə aparlımışdır. Din əleyhinə mübarizə işlərini düşünülmüş və sağlam yollar ilə aparmaq əvəzində, bu
iş məscidləri almaqdan ibarət olmuşdur”.1488
O hesab edirdi ki, mədəni gerilik dini fanatizmə qarşı mübarizədə bir əngəldir. Ona görə də dinə qarşı mübarizəni dünyəvi elmləri
öyrənmək, mədəni səviyyəni yüksəltmək yolu ilə aparmaq lazımdır:
“Dünyanın yaranması, biologiya, təbiət elmləri və başqa sahələr haqqında biliklərin yayılması məgər həmin din əleyhinə mübarizənin ən
yaxşı vasitəsi deyilmi? Səhərdən axşama kimi avam auditoriya qarşısında “allah yoxdur” deyib qışqırmaq, doğrudan da, necə gülünc, necə də məqsədsiz bir işdir. Əgər biz fanatikin başında kök atmış dini
xurafatı çıxarmaq istəyiriksə, onun əvəzinə isə başqa bir şey – məhz
dəqiq elmləri təlqin etmək lazımdır”.1489
Əfəndiyev daha sonra yazırdı ki, həqiqətən Şərqin mədəni
oyanışı imperalistlərin əmin-amanlığını ciddi surətdə hədələyir.
Onun fikrincə, bu vaxta qədər Şərq xalqları ruhaniliyə olan sadiqliyi
üzündən kapitalizmin acgözlüyünü mükafatlandırırdı: “Kapitalizm
düzgün hesab edirdi ki, cahil mollalara və pozgun seyidlərə sağmal
inək xidmətini görən kütlələr onlar üçün də yaxşı istimar obyektidir.
Buna görə də müstəmləkə və yarımmüstəmləkələrin müsəlman və
qeyri-müsəlman xalqları din, ətalət və fanatizmin zəncirindən nə qədər azad olsalar, bir o qədər tez kapitalizmin zülmündən özünün azad
edilməsinin lazımi müqəddəm şərtlərini əldə edə bilər”.
Əfəndiyev həmin dövrdə islam dünyasının geriliyinə səbəb kimi müsəlmanların əksəriyyətinin dünyəvi elmlərdən xəbərsiz olmasını göstərirdi. Ona görə, müsəlmanlar dünyəvi elmlərə yiyələnərsə, o
zaman dinə qarşı zorakı üsullardan istifadə etməyə də ehtiyac qalmaz. O, yazırdı: “Məgər bunu demək lazımdırmı ki, indi Az.SSR-də
əməkçilərin mədəni geriliyi bizim xüsusi məqsədlərimizdə, məsələn,
dini fanatizmə qarşı mübarizədə bizə mane olur. Mən soruşuram,
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avamlıq və ətalət hökm sürdüyü bir şəraitdə biz bu mübarizəni necə
uğurla apara bilərik? Dünyanın yaranması, biologiya, təbiət elmləri
və bzşqz sahələr haqqında biliklərin yayılması məgər həmin dil əleyhinə mübarizənin ən yaxşı vasitəsi deyilmi? Səhərdən axşamadək
avam auditoriya qarşısında “allah yoxdur” deyib qışqırmaq, doğrudan da, necə gülünc və necə də məqsədsiz bir işdir. Əgər biz fanatikin başında kök atmış dini xurfatı çıxarmaq istəyiriksə, onun əvəzinə
nəsə başqa bir şey – məhz dəqiq elmləri təlqin etmək lazımdır”. 1490
O, yazırdı ki, Kommunist firqəsi 9 ildən bəridir, məhərrimlik
günlərində zəncir vurmaq ilə amansız mübarizə aparır: “Əvvəlcə bu
adəti bəyənməyən Müsavat ruhdakı “ağalar” indi özləri məhərrəmlik
dəstəbazlığına başlamışlar. Zəncir vurmaq işinin Şura hökuməti tərəfindən qadağan edilməsindən istifadə edən müsavatçılar bizim əleyhimizə qalxışdılar, dini ruhdakı təəssübkeşlərdən Şuraya zidd çıxışlar
düzəltməyə çalışdılar. Göründüyü kimi Müsavat firqəsi və onun rəhbəri mürtəd Rəsulzadə qara qüvvələrin – geri, orta əsrə çəkən köhnə
dünya nümayəndələrinin – bayrağı olmuşdur”. 1491
Gördüyümüz kimi, Əfəndiyev heç bir əsas olmadan Müsavat Partiyasına və onun lideri M.Ə.Rəsulzadəyə qarşı əsassız fikirlər irəli sürmüşdür.
O, hesab edirdi ki, dini xurafat və mövhumat qadınlara da böyük
zərbə vurmuş, hüquq və azadlqılarını əlindən almışdır: “Biz, Türk qadınlarının yaşayış köləliliyinə qəti zərbə çalaraq, əhalinin qadın hissəsi
aktivliyini yüksəltmək üçün bütün qüvvələri səfərbərliyə almaqla və onları ümumu sosializm quruculuğuna cəlb etməklə Lenin vəsiyyətini yerinə yetirir və Şərqdə gələcək inqilablarda türk qadınlarından aktiv mübarizlər hazırlayırıq”. 1492 O, daha sonra yazırdı ki, Azərbaycan sovetləşənə qədər Türk qadınları dözülməz vəziyyətdə yaşamışlar: “Azərbaycanda Türk qadınlarının vəziyyəti çar Rusiyasında olduğundan
ikiqat pis idi. Əsrlər uzunu köləlik halını keçirmiş əməkçi türk qadını
insan gözündən və günəşin işığından qorunmaq üçün çirkin çadraya
bürünərək, yarı heyvan, yarı həşərat həyatı keçiridi”.1493
1490
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Bir sözlə, Əfəndiyəvə görə, ancaq Azərbaycanda Sovet hökuməti qurulduqdan sonra Türk qadınları öz azadlıqlarını dərk edib, ondan istifadəyə çalışırlar.
Əfəndiyevin ictimai-siyasi görüşlərində milli əlifba və milli dil
məsələsi də müəyyən yer tutmuşdur. 1920-ci illərdə milli demokratik
qüvvələrin əlifba məsələsində fikir dəyişdirməsinin əsil mahiyyətinə
varmayan S.M.Əfəndiyev hesab edirdi ki, millətçilər qısqanclıqdan
bu məsələyə müsbət yanaşmırlar. Belə ki, əvvəllər ərəb əlifbasından
latın əlifbasına keçmək istəyən millətçilər, indi bunu həyata keçirənin
bolşeviklər olduğu üçün yeni əlifba məsələsini tənqid edirlər. 1494 Əfəndiyevə görə, millətçilərdən fərqli olaraq, islamçılar-ruhanilər isə ərəb
əlifbasından daha çox onun təsiri məqsədilə möhkəm yapışırlar.1495 O,
yazırdı: “Müsavat firqəsinin burjuaziya ünsürləri ərəb əlifbası ilə o qədər
də uzağa getmələrinin mümkün olmadığını duyaraq, öz hakimiyyətləri
zamanı bu əlifbanı islah etmək üçün bəzi zəif təşəbbüslər göstərmişlərdi.
Bu məqsədlə müsavat parlamanı yanında bir komissiya təşkil edilmiş,
bu komissiya latınlaşmış türk əlifbasının bir variantı layihəsini parlamana təqdim etmişdir. Lakin ruhanilərin və mülkədar nümayəndələrinin
müqavimət göstərməsi nəticəsində həmin layihələr Müsavat hökuməti
yıxılanadək baxılmamış qalmışdır”. 1496
O, yazırdı ki, milli əlifba ilə yanaşı, milli dərsliklərə və Türk
(Azərbaycan) ədəbi dilinin formalaşmasına ciddi ehtiyac vardır: “Daha
sonra, dərs kitablarını tərtib etmək üçün müəllimlər şurası yaratmaq,
türk dilinin inkişafı və dərslik hazırlanması, dəyərsiz türk dərsliklərinin
üzünü köşürməyib sözün həqiqi mənasında əsl elmi tədris vəsaiti tərtib
etmək üçün həmin şuraya iri həcmli mükafat təsis etmək məqsədəuyğundur”.1497
S.M.Əfəndiyev də hesab edirdi ki, Türk dili ərəb-fars sözləri ilə
dolu olan nə İstanbul şivəsini yamsılamalı, nə də qədim türkcə ilə uğraşmalıdır: “Belə bir adi həqiqəti yadda saxlamaq vacibdir ki, danışdığımız
kimi yazmaq, yazdığımız kimi danışmaq lazımdır”. 1498 Maraqlıdır ki,
yerli “beynəlmiləçilər” milli dilin xalqlaşması dedikdə, xalqın danışdığı
1494
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türkcəni nəzərdə tutduğu halda, sovet ideoloqları isə xalqlaşmaq adı altında türk dilinin əsas mahiyyətinin və məzmununun bəsitləşdirilməsi və
sonralar əvəzində, türk dilinin rus və avropa mənşəli sözlərlə doldurulmasını qarşılarına məqsəd kimi qoymuşdular. Başqa sözlə, Əfəndiyevin
təbrincə desək, 1930-1940-cı illərdə bir tərəfdən Türk dili “ərəbçilik və
farsçılıq təsirindən müvəffəqiyyətlə azad edilir”,1499 digər tərəfdən fikrimizcə, sürətlə ruslaşdırılırdı.
Beləliklə, Əfəndiyevin ictimai-siyasi və maarifçilik görüşlərini
ümumiləşdirərək hesab edirik ki, onun bir marksist-leninçi kimi tutduğu
yol, Azərbaycan türkləri üçün çox da uğurlu olmamışdır. Ilk günlərdən
beynəlmiləlçi sosial-demokrat olan Əfəndiyev əksər hallarda milli maraqlardan uzaq qalmış, bütün məsələlərə ilk növbədə, marksist-leniniçi
kimi yanaşmışdır. Çox təəssüflər olsun ki, marksizm-leninizmin əsil mahiyyətini dərk etməyən Əfənddiyev üstəlik, milli ideyalara və onun dşaıyıcısı olan milli demokratik qüvvələrə qarşı mübarizə aparmışdır.
Xüsusilə də, onun Sovet Azərbaycanı dövründə izlədiyi beynəlmiləlçi sosial-demokratizm yolu, zaqafqaziyaçılıq ideyası Azərbycan
xalqının daha çox zərərinə işləmişdir.

1499

Yenə orada, s.334

582

Azərbaycan Türk fəlsəfi və ictimai fikir tarixi (XIX-XX əsrlər). II hissə

RUHULLAH AXUNDOV
Həyat və yaradıcılığı. Ruhulla Axundov (1897-1937) Bakınnı
Şüvəlan kəndində anadan olmuş, mədrəsədə və Realnı məktəbdə təhsil almışdır. 1916-cı ildən Bakı mətbəələrində korrektor və tərcüməçi
işləyən Axundov 1917-ci ildə sosialist-inqilabçılar (eserlər) qrupunun üzvü olub. 1919-cu ilin mayında kommunist (bolşeviklər) partiyasına üzv olan Axundov bu vaxtdan etibarən fəal surətdə Azərbaycan Cümhuriyyətinə qarşı əks fəaliyyət göstərib. 1918-ci ildə "Bakı
ətrafı fəhlə, əsgər və matros şurasının əxbarı"nın, 1919-cu ildə Türk
(Azərbaycan) dilində gizli şəkildə nəşr edilən "Kommunist" qəzetinin ilk redaktoru, "Hürriyyət" qəzetinin redaktorlarından biri olub.
27 Aprel işğalından sonra AK(b)P MK-də şöbə müdiri, Bakı
Komitəsinin katibi, "Bakinski raboçi" və "Kommunist" qəzetlərinin
redaktoru olan Axundov 1922-1924-cü illərdə Bakı Komitəsinin katibi, 1924-1928-cu illərdə AK(b)P MK-nin ikinci katibi, daha sonra
Azərbaycan SSR xalq maarif komissarı, Azərnəşrin direktoru vəzifəsində çalışıb. Axundov ikicildlik "Rusca-Türkcə lüğət"inin tərtibçilərindən biri olmaqla yanaşı, Rusiya Kommunist Bolşeviklər Partiyasının ikinci proqramını və Kommunist İnternasionalının 1-ci konqresinin Manifestini Türk dilinə tərcümə etmişdi. 1500
Axundov 1930-cu ildə respublikadan uzaqlaşdırılaraq ÜİK (b)
P Zaqafqaziya Ölkə Komitəsinin katibi vəzifəsinə göndərilmişdir.
1932-ci il dekabrın 29-da Azərbaycan Dövlət elmi-tədqiqat institutu
əsasında SSRİ Elmlər Akademiyası Zaqafqaziya filialının Azərbaycan şöbəsi yaradıldı ki, onun da fəaliyyətinə yenidən respublikaya
qayıtmış Axundov rəhbər təyin olundu. M.C.Bağırov hakimiyyətə
gələndən sonra ona qarşı düşmən mövqedə olmuş rəhbər işçilərə, o
cümlədən Axundova qarşı planlarını tədricən həyata keçirməyə başladı. 1937-ci ildə R.Axundov xalq düşməni kimi güllələnmişdir.
İctimai-siyası görüşləri. Hələ, sosialist-inqilabçı (eser) olarkən bolşeviklərə meyil göstərən Axundov “Bakı kəndlərində” (1918)
məqaləsində yazırdı ki, əhali arasında bolşevizmi təbliğ edərkən, on1500
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lar arasında sovetlərə inam görüb.1501 Halbuku mart soyqırımından
sonra türk-müsəlman əhalinin bolşeviklərər inamından qətiyyən söhbət belə gedə bilməzdi. Burada ancaq erməni-rus bolşeviklərinin və
daşnaklarının birlikdə idarə etdiyi BXKS-nin hökm sürdüyü dövrdə
əhalinin müəyyən qismində məcburi formada zahiri “inam” ola bilərdi.
O, BXKS-ni nəzərdə tutaraq yazırdı ki, Rusiyada olduğu kimi
Bakıda hökumət fəhlə və kəndlinin əlinə keçmişdir. Sadəcə, Bakı quberniyasında əhalinin çoxunu təşkil edən müsəlmanlar-türklər hökumət başına keçməlidirlər.1502 O, yazırdı: “Oktyabr inqilabının mənasını bu vaxtadək əziyyət, azar içində, daima yoxsulluq, daim ehtiyac
çəkən kəndçi qardaşlarımız düşünməlidir. Kəndçilər öz tükənməz,
bitməz qüvvələrini bilməlidir. Bu gün o zamandır ki, dünənki ağalar
öz yerini kəndçilərə, zəhmətkeşlərə buraxıb onlarla bərabər olsun.
Kəndçilər də öz vəziflərini anlayıb əmələ gətirməlidir. Ancaq bu vasitə ilə insanlıq, xoşbəxtlik həyatına nail ola bilərik”. 1503
Azərbaycan Cümhuriyyəti Quzey Azərbaycanın xeyli bir qismində, o cümlədən də vaxtilə BXKS-nin hökmranlıq etdiyi ərazilərdə də ağalığını təmin etdikdən sonra Axundovda digər bolşeviklər kimi, milli dövlətə qarşı münasibətdə müxalif cəbhədə qərar tutmuşdu.
Ancaq bütün bunlara baxmayaraq Axundov və onun digər bolşevik
silahdaşları 28 may İstiqlal gününü bayram kimi qəbul edib, sadəcə
milli hökumətin siyasi və iqtisadi quruluşu ilə razılaşmırdılar. Üstəlik, mümkün olduğu qədər 28 may istiqlalında 1917-ci ildə Lenin
başda olmaqla, Sovet Rusiyasının bəyan etdiyi “təyini-müqəddərat”ın da əhəmiyyətini xatırladan Axundov “Həqiqi istiqlal istəyirik”
(1919, 28 may) məqaləsində yazırdı: “Bu gün qəhrəman inqilabçı
yoldaşlarımızın ümumdünyaya elan etdiyi o müqəddəs istiqlal şüarını biz Azərbaycan işçi və kəndçi xalqı da bayram edir. Keçən sənə
bugünkü gün mayın 28-də Azərbaycan Cümhuriyyətinin istiqlalı elan
edildi. İndi haman o günü yada salaraq, bütün işçilərimiz də tətil edib
fabrikaları, makınaları, mədənləri, hamısını toxtadıb əllərimizdə inqilab bayraqları küçələri gəzərək şənlik edirik. Ətrafımıza göz gəzdir1501
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sək, biz islam – azərbaycanlıların, bizimlə bərabər istiqlalımız, hürriyyətimiz uğrunda canlar verən, qanlar tökən qeyri-islam dərd qardaşlarımızı da tətil edərək yanbayan getdiklərini görəcəyik. Bir tərəfdə də işçilərlə, zəhmətkeşlərlə heç bir əlaqəsi olmayan bu vaxtadək
və dünyanın sonunadək bizi çalışdırıb qanımızla yaşayanları, daim
bizi istibdad, səfalət, cəhalət içində saxlamaq istəyən bəyləri, knyazları, fabrikçiləri də görəcəyik. Onlar da sevinir, şənlik edir”. 1504
Azərbaycan Cümhuriyyətinin milli və müstəqil varlığını yetərincə dərk edə bilməyən Axundov yazırdı ki, Azərbaycanın istiqlalında Sovet Rusiyasının bəyan etdiyi “təyini-müqəddərat” mühüm rol
oynasa da, guya, bu istiqlal işçi və kəndlilərə isə azadlıq verməmişdir. Ona görə, həqiqi istiqlal odur ki, hər kəs istədiyi kimi yaşasın,
başqalarına əziyyət verməsin, hüququnu tapdalamasın. Axundov yazırdı: “Hər kəs istədiyi kimi yaşasın; yaşasın da başqalarına əziyyət
etməsin, hüququnu tapdalamasın, halbuki istiqlaliyyəti elan olunmuş
Azərbaycanımıza baxarsaq hər bir qədəmdə təcafüz, məzalim, xəyanət, səfalət görəcəyik. Millətinin və əhalisinin əksərini təşkil edən
fəhlə və kəndçilər bu gün istifadə edirmi? İnsanlara insanlıq, çalışqanlara yaşamaq imkanı vermək məqsədi ilə elan olunan istiqlalmızdan bu gün işçilərimiz və füqəramız istifadə edirmi? Xayır! Xayır!
Böyük Rusiya inqilabında olduğu kimi, Azərbaycanın istiqlalında da xalq ilə, millət ilə, inqilab ilə heç bir əlaqəsi olmayan ünsürlər iş başına keçib, zəhmətkeşlərimizi boş istiqlal sözü ilə ovunduraraq, özlərinə ağalıq, hakimlik imkanı tapmışlardır. Müstəqil Azərbaycan! Hanı istiqlal o məmləkətdə ki, əlləri ilə, canları ilə məmləkəti abad edən, zəhmətləri ilə əhalini doyuranlar hüquqsuz bir heyvan
kimi, cəhalət içrə yaşadılar; hanı istiqlal o yerdə ki, millətin bütün
haqqını bir ovuc müftəxorlar, müstəbidlər qəsb etmişdir? Hanı o yerdə istiqlal ki, insanlar azadlığa doğru yüyürdükləri bir zamanda millətin haqqını qəsb etmişlər? Zavalı millətin boynuna yeni, açılmaz,
qırılmaz zəncirlər taxır! Hanı istiqlal ki, millət və məmləkət qasidlər
tərəfindən hərraca qoyulub külli və cüzi surətdə satılır?”. 1505
Əslində R.Axundovun müstəqil Azərbaycan dövründə milli
demokratiyanın verdiyi azadlıqlardan istifadə edərək yazdıqları və
1504
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dedikləri, Cümhuriyyət dövrünü deyil, bütövlükdə Sovet Rusiyasının
işğalından sonra Azərbaycanda baş verənləri dəqiqliyi ilə ifadə edir.
Ancaq artıq, həmin dövrdə yüksək vəzifələrə sahib olan Axundov
bütün bunları ya görmür, yaxud da mənəvi korluğu və cəsarətsizliyi
həqiqəti deməyə ona əngəl olurdu.
R.Axundov yuxardakı məqaləsində daha sonra bir tərəfdən
Cümhuriyyət hökumətinin başçılarını ingilislərə, italyanlara satılmaqda ittiham edir, digər tərəfdən isə bolşevik rusları mədh edirdi. O
elə bil ki, yaxın zamanlarda Cümhüriyyət üçün dediklərinin işğaldan
sonra gerçəkləşəcəyini görərək yazırdı: “Bu gün kağız üzərində gözümüzə soxulan istiqlal işçi xalq üçün budur, bundan ibarətdir. O,
yenə ac, yenə torpaqsız, yenə məhrum, yenə məmurlar əlində aciz,
yenə hüququ payimal, qəsbkarları isə lap müstəqil, canları və malları
səlamətdə, zəhmətkeşlər üzərindəki hökmləri əllərində qalır”. 1506
Doğrudan da, Rusiya Azərbaycanı işğal etdikdən sonra dövlətimiz
yalnız sözdə müstəqil, sözdə torpaqlar kəndlilərin, sözdə neft xalqın,
sözdə hakimiyyyət türk fəhlə və kəndlilərin idi. Həqiqətdə isə ölkə
müstəmləkə, torpaq bolşevik ağaların, neft Rusiyanın, hakimiyyət rus
və ermənilərin əlində idi.
Bunu, çox sonralar dərk edəcək olan Axundov yazırdı ki, bu
gün onlar bütün idrakları ilə qələbəni bayram edirlər. Ancaq əllərində
inqilab bayraqları, möhkəm səflərlə gələn işçilər də istiqlal istəyir. O,
yazırdı: “Elə istiqlal istəyir ki, haqsızlar haqq alsın, zalımlar məhv,
məzlumlar hürr olsun. Bu vaxtadək min növ duzağlara (oyunlara)
sövq edilən zavallı Azərbaycan işçiləri və kəndçiləri bir gün Rusiya
füqaryei-kasibəsi etdiyi kimi öz hüququnu qəsbkarlardan tələb edəcək, üzərlərindən qəyyumuluğu götürəcək. Özü öz müqəddəratlı təyinə qalxışacaqdır. Tələbi: “çörək, torpaq və hürriyyət” istərik. Həqiqi
istiqlal istərik”. 1507 Milli istiqlalı “həqiqi istiqlal”la – sovet-rus istilası ilə əvəz etməsində roluna görə Axundov, Sovet Rusiyası tərəfindən əvvəlcə vəzifələrə yüksəldilsə də, çox keçmədi ki, “millətçi
əməlləri”nə görə, həmin vəzifələrdən aşağı salınıb ölüm fərmanı imzalandı.
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Cümhuriyyət dövründə, bir çox silahdaşları kimi, elə istədiyi
həqiqi istiqlalda yaşadığını dərk edə bilməyən Axundov və onun kimi digər bolşeviklərin xalqının milli liderlərini öymək əvəzinə Azərbaycan torpaqlarını işğal etməyə hazırlaşan Leninə və onun silahdaşlarına mədhiyyələr yazmasına haqq qazandırmaq mümkün deyildir.
Lenini dünyanı işıqlandıran günəşə bənzədən Axundov iddia edirdi
ki, Avropanın qara buludları parlaq günəşin üzünü qapamaq istəyir,
ancaq Şərq aləmi günəşsiz, yəni Leninsiz yaşamaz, məhv olar. “Şərq
aləmi dağınıq səflərini birləşdirəək qara bulutlara hücum etməlidir.
Kəsirli dumanları dağıtmalıdır. Dağıtmalıdır ki, günəşimiz parlasın,
mühitimizi şəfəqləri ilə ziyalandırsın. Lenin yoldaşımız yaşasın, ürəklərimizdə cahan inqilabına qarşılanan ümidlərimizi möhkəmlətsin. Zəif
əqidələrə cahan inqilabının mümkün olduğuun sübut etsin”. 1508
1920-ci ilin yanvarında yazdığı “Bugünkü vəzifəmiz” məqaləsində Lenin başçılıq etdiyi Sovet Rusiyasının işğalçı ordusunun Güney Qafqaza yaxınlaşmasına sevinən, Azərbaycan Cümhuriyyətini
Denikinə qarşı mübarizə aparmadığı üçün ikiüzlülükdə ittiham edən
Axundova görə, Rusiyada gedən vətəndaş müharibəsinin bolşevik
rusların xeyrinə bitəcəyi məlum olduğu halda, Azərbaycan və Gürcüstanın bu məsələdə bitərəf qalması təəccüblüdür. O qeyd edirdi ki,
onun üçün Qafqazdakı cümhuriyyətlər hökumətlərinin Sovet Rusiyasının təklifinə hansı cavab verməsi deyil, onların xalqlarının bu məsələyə münasibəti maraqlıdır. Guya, “Azərbaycan fəhlələri” də artıq
mitinq keçirərək qərar qəbul ediblər ki, Azərbaycan milli hökuməti
bolşevik hökuməti ilə sıx əlaqəyə girərək Denikinə müharibə elan etməlidir. Əks təqdirdə həmin hökuməti yıxıb da onun meyiti üstündən
əlini Rusiya bolşeviklərinə uzadacaqlar. 1509
Axundov Rusiya bolşeviklərinə yardım üçün əl uzadan “Azərbaycan fəhlələri” dedikdə, özü kimi bir neçə nəfər azərbaycanlını
çıxmaqla, bütövlükdə rus və erməni fəhlələrini nəzərdə tuturdu. O,
yazırdı ki, Qafqazın qapısında duran Qırmızı Ordu Qafqaz fəhlə və
kəndçilərinin onlar ilə həmrəy və həmməsələk olduqlarını bildikdən
sonra, ancaq Qafqaza qədəm basacaqlar. Yoxsa, rus bolşeviklərinin
Qafqaza gəlməsi çətinləşqəcəkdir: “İndi söz bizim Azərbaycan fəhlə
1508
1509
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və kəndçilərinindir. Qoy bunlar uca sələ özlərinin Şura hökuməti tərəfdarı oludqlarını bütün düynaya bildirsinlər”. 1510
Göründüyü kimi, Cümhuriyyət dövründə Azərbaycanda marksizm-leninizmin fəallarından biri də Axundov olmuşdur. O, Azərbaycan Rusiya tərəfindən işğal edildikdən sonra, Cümhuriyyət dövründə
dövlətə və vətənə necə xəyanət etdiklərini gizlətmirdi. O, kənddə iş
üzrə məsul təşkilatçıların 2-ci Ümumrusiya müşavirəsindəki çıxışında da etiraf edirdi ki, Cümhuriyyət dövründə Sovet Rusiyası ilə “birləşmək” işi apararaq, bu məqsədlə gizli şəkildə bolşevkiləri neftlə
təchiz ediblər; eyni zamanda kəndlilər, Azərbaycan əsgərləri arasında
Cümhuriyyət əleyhinə təbliğat işi görüblər. 1511
Axundov Azərbaycan bolşeviklərinin 2-ci qurultayı münasibəti ilə yazdığı məqaləsində də yazırdı ki, 1920-ci ilin fevralında, gizli
şəkildə yerli bolşeviklərin ilk qurultayını keçirib Cümhuriyyəti yıxmaq qərarına gəliblər. Doğrudur, o, bu zaman Rusiya bolşeviklərinin
işğalçılıq aktını pərdələmək üçün, yerli bolşeviklər tərəfindən bunu
həyata keçirildiyini iddia edir. Belə ki, guya həmin iclasda, bolşeviklər özlərini qurban verərək, “bolşeviklər bütün millətin rəhbəridir”
devizini əldə əsas tutaraq Cümhuriyyəti devriblər.1512 Ancaq maraqlıdır, Axundov və onun silahdaşlarının sayı bir neçə yüzü o tərəfə keçmədikləri halda Cümhuriyyəti hansı qüvvə ilə devirdilər? Ona görə
də, başqa bir məqaləsində R.Axundov etiraf edirdi ki, Azərbaycanda
milli hökuməti azsaylı yerli bolşeviklərlə yıxa bilməyəcəklərini anladıqları üçün ümidlərini Sovet Rusiyasına bağlayıblar. Hətta, 1919-u
ilin oktyabrında gizli çıxartıqları “Oktyabr inşqilabı” qəzetində yazıblar ki, Moskvadan aldıqlara məlumata görə N.Nərimanov və bir
neçə yerli kommunist Mərkəzi Şura idarələrində Azərbaycan Şura
Cümhuriyyətinin qurulması uğrunda iş aparırlar. 1513 Deməli, 27 aprel
işğalını həyata keçirən Sovet Rusiyası tərəfindən Azərbaycanda sözdə “Sovet Cümhuriyyəti” qurulmuşdu.
Axundov özü də çox keçmədən etiraf etməli olurdu ki, Azərbaycanda rəsmən Şura hökuməti elan olunsa da, ancaq bu Bakıda
gerçəkləmiş, yerlərdə nə varlılar, nə də yoxsullar onun gücünü tama1510
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milə anlamamışlar. Çünki Şura hökuməti torpaqları varlıların əlindən
alacağını, eləcə də qaçmış bəylərin və xanların torpaqlarını yoxsullara verəcəyini bəyan etsə də, bunlardan heç biri reallaşmamışdır. Bir
sözlə, varlı yenə də varlı, yoxsul yenə də yoxsuldur. 1514 Beləliklə,
Axundov və onun silahdaşları etiraf edirdilər ki, birincisi “inqilab hökuməti” adlandırdıqları hökuməti Azərbaycan türkləri yox, rus və erməni rəhbərlər idarə edirmişlər. İkincisi, Azərbaycan əhalisi, o cümlədən fəhlə və kəndlilər “Şura üsulu”, yəni sovet üsulu və yaxud da
sövet hökuməti deyilən hökumətin nə olduğunu bilmirmişlər. Üçüncüsü isə, “Şura üsulu”nu zorla əhaliyə qəbul etdirmək lazım imiş.
Ona görə də, Axundov təklif edirdi ki, “bu vaxtadək əgər bu və ya
başqa səbəblərdən Şura hökuməti Azərbaycanda möhkəmləşməmişdirsə, bu vaxtadək əgər Azərbaycanın füqərası Şura hökumətinin nə olduğunu anlamamışsa, qoy bu gün bu şeylərin axırıncı günü olsun”. 1515
Ancaq, R.Axundovun bu arzusu heç vaxt reallaşmadı. Belə ki,
işğalın ilk ilindən (1920) son ilinədək (1991) Azərbaycan xalqı əsasən, şura hökumətini və onun kommunizm idealını qəbul etmədi.
Hətta, imperiyanın öz məqsədlərini həyata keçirmək üçün ortaya atdığı “kommunizm”ə səmimi qəlbdən inanan beş-on nəfər tapılsa da,
onların bir qismi (N.Nərimanov və b.) əsil həqiqəti dərk etdikdən
sonra peşmançılıqlarını ifadə etdiyi halda, digər qismi (R.Axundov,
Ə.Qarayev, M.D.Hüseynov və b.) özlərində bu gücü tapa bilmədilər.
Ancaq peşman olanlar da, olmayanlar da SSRİ repressiyasının qurbanı olmaqdan qurtula bilmədilər.
Rusiyanın birbaşa təhriki ilə Zaqafqasiya federasiyası adlı saxta bir birlik yaradılırdı ki, R.Axundov, S.Ağamalıoğlu, Ə.Qarayev və
başqa türk bolşeviklər də, onun tərəfdarı kimi çıxış edirdilər. Bu birləşməni milli sülhün möhkəmləndirilməsi kimi qiymətləndirən
Axundov iddia edirdi ki, bu birləşmənin əleyhinə çıxış edən müsavat,
daşnak və menşevik ziyalıları tək deyillər. 1516 Axundov özünü və
özü kimi yerli bolşevikləri inandırmağa çalışırdı ki, ZSFSR-in yaradılması müsavatçıların dediyi kimi, istiqlaliyyətin məhv olması, millətin hüququnu tapdlalanması demək deyil. Əksinə, Cümhuriyyət
dövründə istiqlal formal xarakter daşımış, güya əsil istiqlal Azərbay1514
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canda sovet hakimiyyətinin qurulması ilə mövcud olmuşdu. Onun
fikrincə, Fransa, İngiltərə və başqa dövlətlər Azərbaycan, Gürcüstan
və Ermənistanın bir-birindən və bunların hamısının Rusiyadan tamamilə ayrılmasını tələb etməklə, qüvvələri parçalayıb Şura cümhuriyyətlərini asanlıqla aradan götürmək istəiyrlər: “Buna görədir ki, biz
zülm və istibdad altında yaşayan millətlərin sərvətdar hökumətlərdən
ayrılmalarına çadlışıdığımız sırada bütün Şura cümhuriyyətlərinin də
birləşməsinə səy və qeyrət edirik”. 1517
R.Axundov nə qədər sadiq bolşevik olsa da, Mərkəzin başda
Stalin olmaqla, ermənilər və gürcülərlə müqayisədə Mərkəzin Azərbaycana qarşı münasibətdə açıq-aşkar qərəzli mövqe tutmasını görürdü. Xüsusilə, o vaxt SSRİ-nin əsarəti altında olan ölkələrdə baş qalıdran “milli təmayülçülük” məsələsi Axundovu çox narahat edirdi.
O bildirirdi ki, birinci növbədə “milli təmayülün” olub-olmadığını
müəyyən etmək lazımdır, əgər varsa, onda bu təmayülə qarşı necə
mübarizə aparmaq lazım gəldiyindən danışılmalıdır. “Milli təmayülçülüy”ün ilk dəfə Gürcüstanda baş qaldırdığını və qarşısının alınmadığını irəli sürən Axundov qeyd edirdi ki, hərbi kommunizm dövründə Azərbaycanda da “milli təmayül” olsa da, aradan çoxdan qaldırılmışdı: “Əgər Azərbaycanın bəzi yerlərində hələ milli təmayül olsa
da, onun aktual əhəmiyyəti yoxdur”. 1518 Ona görə, Gürcüstanın “milli təmayülçü”ləri (Sinzadze, Mdivani, Maxaradze və b.) birmənalı şəkildə Zaqafqaziya Federasiyasının əleyhinədirlər. Onlar müstəqil şəkildə SSRİ-nin tərkibinə üzv olmaq istəyirdilər. Axundov yazırdı:
“Əgər onlara milli siyastəimizdə barmağımızın ucunu belə dişləməyə
icazə vverilsə, zənnimcə, təmayülçülər birləşib, milli siyasət məsələsində bütün əlimizi gəmirib qoparmağa çalışacaqlar”. 1519
Ümumiyyətlə, Axundov birmənalı şəkildə “milli təmayülçü”lüyün əleyihnə olub “beynəlmiləlçi” bolşevik kimi tanınırdı. O, yazırdı: “Milli şovinizmə qarşı, beynəlmiləlçilik, milli ədavətə qarşı –
sinfi ədavət, imperializmə qarşı kommunizm”. 1520 Sadəcə, burada
diqqəti çəkən məqam odur ki, beynəlmiləlçi Axundov AKP MK-nın
ikinci katibi olduğu dövrdə bir çox milli aydınların (F.b.Köçərli,
1517
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Ə.Cavad, B.Şobanzadə, İ.Hikmət, H.Zeyallı və b.) türklük ruhunda
əsərlərinin nəşrinə şəxsən özü icazə vermişdir. 1521
Maraqlıdır ki, Axundov “Hərbi kommunizm” dövründə baş
qaldıran “milli təmayülçülüyü” Azərbaycan Cümhuriyyəti dövrü ilə
əlaqləndirirdi. Guya, Milli hökumətin zamanında elə xəyanətlər, bərbadlıqlar törədilmişdir ki, məmləkətdə təxribatdan başqa bir şey qalmamışdır və bolşeviklər bu təxribatı aradan qaldırmalıdır. Ancaq az
sonra o etiraf edirdi ki, əslində problem Cümhuriyyət hökuməti ilə
deyil, bolşeviklərin özü ilə bağlıdır. Daha doğrusu, Axundov Mərkəzin təsiri altında açıq şəkildə yaza bilmirdi ki, Azərbaycanda sözdə
“sovet hakimiyyəti” Moskvanın buradakı erməni və rus mənşəli nümayəndələri əlindədir, bu da türklər-azərbaycanlılar arasında ciddi
narazlıq doğurur. R.Axundov yalnız onu etiraf etməli olurdu ki,
Azərbaycanda rəsmən Şura hökuməti elan olunsa da, ancaq bu yalnız
Bakıda gerçəkləşmiş, digər yerlərdə nə varlılar, nə də yoxsullar onun
gücünü tamamilə anlamamışlar. Çünki Şura hökuməti torpaqları varlıların əlindən alacağını, eləcə də qaçmış bəylərin və xanların torpaqlarını yoxsullara verəcəyini bəyan etsə də, bunlardan heç biri reallaşmamışdır. Ona görə də “internasional” bolşevik R.Axundov Bakıdan
kənarda qalan əyalətləri zorla sovetləşdirməyi təklif edirdi: “Kəndlərdə özümüzə möhkəm əsas qurmaq üçün hələ hərəkətsiz duran arasında şiddətli mübarizə törətmək lazımdır. O da birini yandırmaq, o
birilərini qandırmaqdır. Qolçomaqları, müftəxorları və qoçuları soymaq, dilsiz, ağızsız, hürkəgən və məzlum yoxsulları doyurmaq. Bunu
da kəndçilərin öz əllərilə başa gətirmək lazımdır. Qoy özləri boğuşsunlar, özləri didişsinlər. Biz isə yoxsul kəndçilərə bu didişmədə var
qüvvəmizlə kömək edəcəyik, onlara yol göstərəcəyik”. 1522
Fikrimizcə, R.Axundovun bu “ideyası” yalnız onun fikirlərinin
məhsulu deyil, bütövlükdə internasional bolşeviklərin o dövrdəki
dünyagörüşünün örnəyi idi. Azərbaycanda inqilabla hakimiyyətə gəldiklərini iddia etdikləri halda, Bakını çıxmaq şərtilə, hələ də yerlərdə
işğalçı bolşeviklərin qəbul olunmadığını etiraf edən və buna görə də,
yerlərdə xalqı bir-birinə qırdırmaqla bolşevik “inqilabı” ideyası ilə
çıxış edənlərə heç bir şəkildə bəraət qazandırmaq olmur. Bütün bun1521
Aşnin F.D., Alpatov V.M., Nasilov D.M., Mahvedilmiş Türkoloji. Ankara, Türk Tarih
Kurumu, 2016, s.66
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lar bir daha göstərir ki, “28 Aprel inqilabı” hansı şəkildə baş vermiş
və Azərbaycan Türk bolşeviklərinin bu inqilabda rolu nədən ibarət
olmuşdur. R.Axundovun Azərbaycan kommunistlərinin 3-cü qurultayı münasibəti ilə yazdığı məqalədə bir daha etiraf etdiyi kimi, 1920ci ilin əvvəllərində AKP (b) “kiçik, zəif” 1523 bir təşkilat idi ki, bu
qüvvə ilə Cümhuriyyəti devirmək əsla mümkün deyildir. Bu baxımdan yerlərdə də inqilabı xalqı bir-birinə qırdırmaqla, ən əsası Sovet
ordusunun hərbi gücü ilə həyata keçirməsindən yana olan Axundov
kimilər yalnız bu yolla Azərbaycanda “sosializmin həqiqətən bərpası”na ümid edirdilər. 1524
1927-ci ilin noyabrında AK(b)P VIII qurultayı xalq maarif komissarı R.Axundovun məruzəsini dinləyərək ümumi ibtidai təhsilə
keçmək üçün hazırlıq işlərinə başlamaq haqqında qərar qəbul edib.
1928-ci ildə Axundovun tapşırığı ilə "Kommunist" qəzeti gənc nəslin
millətçilik və islamçılıq əleyhinə tərbiyə edilməsi üçün aşağıdakıları
təklif etmişdi:
1. Maarif nazirliyi məktəblərdə millət və din əleyhinə tərbiyə
məsələsinin mahiyyət və üsullarını müəyyən etməli və bu
xüsusda bütün məktəblərə qəti direktiv verməlidir;
2. Bu direktivə görə millətçi müəllimlər məktəblərdən çıxarılmalıdır;
3. Müəllimlərin proletar sinfindən olmasına əhəmiyyət verilməlidir;
4. Komsomol və pioner dərnəkləri məktəblərdə kəndli fəaliyyətlərini artırmalı və millət əleyhinə proqramlarını çoxaltmalıdırlar;
5. Rusiyada başlamaq üzrə olduğu kimi Azərbaycanda da
milli və dini bayramların tamamilə ləğv edilərək bunların
yerinə inqilab bayramları qoyulmalıdır;
6. Məktəblərimizdə milli və dini təsirləri davam etdirən ən
böyük amilin ailələrimiz olduğu inkar edilməz. Bununla
da, sadə məktəb vasitəsilə mübarizə etmək qabil olmayacaqdır. Cocuqlarımızın ata-anaları arasında millət, din və
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s. ilə mübarizə işlərini qüvvətləndirmək üçün "Allahsızlar
cəmiyyəti"nin işləri canlandırılmalıdır. 1525
Axundov hesab edirdi ki, Yeni əlifbanın tətbiq edilməsi təkcə
Azərbaycan miqyasında deyil, ümuminqilabi miqyasda əzəmətli nailiyyətdir. O yazırdı: “Azərbaycanda vahid Azərbaycan dili məsələsini
müzakir və həll etmək tarixin hökmü ilə yalnız biz nəsib oldu”. 1526
Ona görə azərbaycanlılar Leninin, oktyabr inqilabının dili olan rus
dilini də bilməlidir. 1527
Fəlsəfə və din məsələsi. 1920-ci illərdə “Materialistlər klubu”nda iştirak edən R.Axundov xalq arasında elmi-ateizmi təbliğ
edərək bir tərəfdən bütün dinlərin, o cümlədən islamın əsaslarına qarşı çıxış edir, digər tərəfdən isə fəlsəfi yöndən bunu əsaslandırmağa
çalışmışdır. Məsələn, islamda şiələrin keçirdiyi məhərrəmliyə toxunan Axundova görə, yüz illər icra olunan bu mərasimə qarşı indiyə
qədər nəinki ciddi mübarizə, əks təbliğat belə aparılmamışdır. Eyni
vəziyyətin çar Rusiyası və Cümhuriyyət dövründə də davam etdiyini
bildirən R.Axundov qeyd edir ki, yalnız Şura hökuməti dövründə
məhərrəmiliklə bağlı adətlərə qarşı, yəni dəstə gəzdirmək, küçələrdə
hay-küy salmaq, baş yarmaq, zəncir vurmaq əlehyinə ciddi mübarizə
aparılır. Bir çox insanların sadəlövhlükdən bu işə cəlb olunduğunu,
ona görə də məsələyə ehtiyatla yanaşmağın vacibliyini qeyd edən
Axundov yazır ki, artıq xalq ayılmışdır. Xalqın ayıldığını görən ruhanilər də işin üstünü açıb elan etdilər ki, baş yarmaq, zəncir vurmaq
kimi hallar Quran üzərilə də haramdır. 1528 Axundov əsil ateist olmasını sübut etmək üçün iddia edirdi ki, böyük alimlər, məşhur ustadlar,
nəhayət 124 min peyğəmbər hamısı bir yerdə və hər birisi təklikdə
unudular, lakin Lenin unudulmaz. Guya, peyğəmbərlər bəşəriyyətin
dirilməsi yolunda Leninin etdiyini edə bilməmişdilər. 1529
Onun fikrincə, ideoloji sahədə zəif cəhətlərdən biri din əleyhinə təbliğatın yaxşı aparılmaması və fəlsəfənin yaxşı tədqiq edilməməsidir: “Bu cəhətdən Azərbaycanda biz fəlsəfə sahəsində çox iş görə bilərdik. Bu sahədə bizim üzərimizə nəinki Azərbaycan miqyasın1525
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da, həm də Ümumittifaq, mən deyərdim ki, dünya miqyasında əhəmiyyətli olan bir vəzifə düşür”. 1530
O qeyd edir ki, fəlsəfə sahəsində iş, sinifsiz sosializm cəmiyyəti qurmaq vəzfiəsinə xidmət etməlidir: “Fəlsəfə sahəsində işi din
əleyhinə təşviqatla əlaqələndirmək lazımdır. Unutmayın ki, Azərbaycan elə bir ölkədir ki, vaxtilə onun adamları islam dininə etiqad edirdilər, indi də burada bir para belə adamlar vardır… Məgər bizim
üçün eyib deyilmi ki, bu vaxtadək biz islam dinini ifşa etmək üçün
heç bir iş görməmişik və ümumiyyətlə dünya ədəbiyyatında bu məsələyə dair heç bir şey görünmür”. 1531
R.Axundova görə, sovet ədəbiyyatında da islam dini barəsində
yalnız bir neçə səhifə başdansovdu yazı vardır: “Odur ki, bizim ən
birinci vəzifəmiz nəzəri cəbhədə amansız mübarizə aparmaqdan ibarətdir. Bu vəzifə xüsusilə Azərbaycan kommunistlərinin üzərinə düşür. Onlar islam dinini lap tarixi rüşeymindən, lap təməlindən ifşa etməlidirlər, misli görünməmiş bir şəkildə ifşa etməlidirlər. Biz bu vəzifəni yerinə yetirməli, həm də din əleyhinə işin gücləndirilməsinə
xüsusi fikir verməliyik, çünki mənə elə gəlir ki, son vaxtlar din əleyhinə iş bir qədər zəifləmişdir”. 1532 Onun fikrinə görə, din elə bir sahədir ki, orada sinfi düşmən başqa sahədəkilərinə nisbətən daha möhkəm məskən salmışdır, “orada sinfi mübarizə daha uzun sürəcəkdir,
çünki dindarlıq artıq vərdişə çevrilmişdir, pis vərdiş isə ən təhlükəli
düşməndir və biz bunu unutmamalıyıq”. 1533
1934-cü ilə AKP-nin 12-ci qurultayında Axundov deyirdi ki,
sinifsiz cəmiyyət qurulursa, orada yeni siniflər olmayacaqsa, onda insanların şüurunda cəmiyyətin köhnə qalıqları yox olub getməlidir. O
yazırdı: “Doğrudur ki, milli məsələ partiyamız üçün son məqsəd deyildir, doğrudur ki, milli məsələ müstəqil məsələ deyildir, bu, proletariat diktatırasunun gücləndirilməsi və möhkəmləndirilməsi mənafeyinə tabe olan məsələdir, bu sinifsiz sosializm cəmiyyəti qurmaq vəzifəsinə tabe olan vəzifədir”.1534 Artıq hiss olunurdu ki, Axundov özü
də bu sinifsiz cəmiyyətin nə olduğunu dərk edə bilməmiş, ona görə
1530

Yenə orada, s.180
Yenə orada, s.181
1532
Yenə orada, s.181
1533
Yenə orada, s.181
1534
Yenə orada, s.176
1531

594

Azərbaycan Türk fəlsəfi və ictimai fikir tarixi (XIX-XX əsrlər). II hissə

də marksizm-leninizm-stalinizmi təkrarlamaqdan başqa ağlına başqa
bir şey gəlməmişdir. Bu baxımdan bir tərəfdən milli məsələni müstəqil məsələ saymayan Axundov, digər tərəfdən qeyd edir ki, miləltçiliyə qarşı mübarizdə “azərbaycanlı kommunist birinci növbədə rus
şovinizminə qarşı deyil, Azərbaycan millətçiliyənə qarış apramalıdır.
Bu, onların ən birinci, ən başlıca vəzifəsidir”. 1535
Axundov yazır ki, milli mədəniyyəti yalnız formaca milli,
məzmunca sosialist mədəniyyəti kimi başa düşmək düzgün deyil:
“Bizə yalnız elə mədəniyyət, o cümlədən milli mədəniyyət lazımdır
ki, bizi daha sürətlə sosializmə doğru apramış olsun, milli mədəniyyətə mane olan, bizi milli mədəniyyətdən uzaqlaşdıran ünüsürlər isə
bizə gərək deyildir. Biz milli mədəniyyədə bu ünsürlərə qarşı mübarizə aparcağıq. Biz sinifsiz cəmiyyət qursaq da, milli mədəniyyət lazımdır, amma azərbaycanlı, erməni və gürcü kommunistlərinin milli
idealı kimi yox. Milli mədəniyyət Lenin təlimini, Marks və Engels
təlimini, məsələn, milli formadan kənarda bü nəzəriyyəni başa düşməyə, işimizin bu parktikasını başa düşməyə qadir olmayan geniş
kütlələrə anlaşıqlı şəkilədə, onların başa düşdükləri dildə çatdırmaq
üçün lazımdır. Milli mədəniyyət bizə ona görə lazımıdr ki, biz yüzlərlə, minlərlə, milyonlarla milli kütlələri fəal sosializm quruculuğna
cəlb edə bilək. Biz öz mahiyyəti etibarilə beynəlmiləl, öz mahiyyəti
etibarilə proletar, öz məzmunu etibarilə sosialist mədəniyyəti lazımdır.
Burada güya bir qədər ziddiyyət vardır: biz sinifləri, deməli,
millətləri də məhv etmək istəyirik, bununla birlikdə milli mədəniyyət
yaradırıq, biz formaca milli və məzmunca sosialist mədəniyyətini nə
qədər çox, nə qədər geniş, nə qədər əzmlə yaratsaq, son ideala –
kommunizm cəmiyyəti, sinifsiz cəmiyyət qurmağa bir o qədər tez gəlib çatarıq. Bu cəhətdən Azərbaycanda milli mədəniyyət sahəsində
bizim nailiyyətlərimiz olduqca böyükdür”. 1536
O, “Fəlsəfə cəbhəsində müasir fikir ixtilaflar və marksist metodologiyasının vəzifələri” (1929) adlı əlyazmasında idealist təlimləri
(mexanistləri, menşevikləri və b.) tənqid edib materializmi əsaslandırmağa çalışmışdır. 1537
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Ümumiyyətlə, Axundovun ictimai-siyasi və fəlsəfi görüşləri
haqqında birmnalı fikir yürütmək mümkün deyildir. Doğrudur, o, sosial-demokrat təliminə inanmış, 1920-1930-cu illərdə Sovet Azərbaycanında marksizm-leninizmin, onun fəlsəfəsinin fəal təbliğatçılarından biri olmuşdur. Xüsusilə də, benəlmiləlçi marksist-leninçi kimi
tanınan Axundovun fəlsəfi dünyagörüşü də internasonalizmə əsaslanmışdır. Bu o deməkdir ki, Axundov mədəniyyətdə də, fəlsəfədə də,
siyasətdə də universalığı qəbul etmiş, milli mədəniyyət, milli fəlsəfə,
milli hakimiyyət kimi anlayışların əleyhinə olmuşdur. Bir sözlə, o,
yalnız maddi-fiziki anlamda deyil, mənəvi-ideal anlamda da beynəlmiləlçi “proletar mədəniyyətini, kommunizm fəlsəfəsini qəbu etmişdir.
Bütün bunlar ilk baxışda, bizə deməyə əsas verir ki, R.Axundov tamamilə beynəlmiləlçi, hətta kosmopolit bir xətt izləmiş, marksizm-leninizm təliminin ən sadiq siyasətçilərindən, fəlsəfəçilərindən
biri olmuşdur. Hər halda onun ictimai-siyasi və fəlsəfi fikrləri əsasən
marksizm-leninizm ideyalarına köklənmişdir. Üstəlik, o, marksizmleninizmin “beynəlmiləlçi” xəttinin birmənalı şəkildə tərəfdarı olmuşdur.
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SƏMƏDAĞA AĞAMALIOĞLU
Həyat və yaradıcılığı. Səməd Ağamalıoğlu (1867-1930) Qazax qəzasının Qıraq Kəsəmən kəndində anadan olmuş, Qori Seminariyasını və Vladiqafqaz hərbi progimnaziyasını (1887) bitirmişdir.
1905-ci ildə bütün varidatını xidmətçilərinə verərək 1-ci Rusiya inqilabında əhalinin sosial-iqtisadi vəziyyətini yaxşılaşdırmaq, insan hüquqlarını müdafiə etmək, daha dinc və ədalətli cəmiyyət qurmaq uğrunda fəal iştirak etmişdir. 1917-ci ilin aprelindən RSDFP-inin birləşmiş Komitəsi İcraiyyə komitəsinin və Gəncə Sovetinin üzvü olmuşdur. 1918-ci ilin fevralında Tiflisə köçmüş, menşevik "Hümmət"
təşkilatının orqanı "Gələcək" və "Pobujdeniye" qəzetlərinin redaktoru olmuş və 1918-ci ilin sonunda Bakıya gəlmişdir.
Parlamentdə sosialistlər fraksiyasının üzvü kimi təmsil olunan
Ağamalıoğlu çıxışlarında milli hökuməti tənqid etsə də, ilk dövrlərdə
marksist-leninçilərlə eyni cəbhədə fəaliyyət göstərmirdi. Yalnız
1919-cu ilin ortalarından bolşeviklərə meyil göstərməyə başlayan
Ağamalıoğlu bunu, sonralar həmin dövrdə bolşevik ədəbiyyatı və Sovet Rusiyasındakı quruluşla lazımınca tanış olmaması ilə izah etmişdir.
1920-ci ilin yanvarından Kommunist (b) Partiyasının üzvü olmuş və
Azərbaycan ilə Sovet Rusiyası arasında ittifaq tələb etmişdir.
27 Aprel işğalından sonra ilk xalq torpaq komissarı, 1921-ci ildə Azərbaycan SSR MİK sədrinin müavini, SSRİ-nin 1-ci Sovetlər
qurultayında (1922) SSRİ MİK üzvü, sonra SSRİ MİK Rəyasət heyətinin üzvü, 1922-1929-cu illərdə Azərbaycan SSR MİK sədri, habelə
ZSFSR (Zaqafqaziya Sovet Federativ Sosialist Respublikası) MİK
sədrlərindən biri olmuşdur. Dəfələrlə AK(b)P MK, ÜİK(b)P Zaqafqaziya Ölkə Komitəsi tərkibinə seçilmişdir. Ağamalıoğlu 1921-ci ildə yaradılmış Ümumittifaq Yeni Türk Əlifbası Komitəsinin sədri olmuşdur. 1930-cu ildə Moskvada vəfat edən S.Ağamalıoğlu orada da
dəfn olunmuş, sonralar nəşinin qalıqları Bakıya gətirilmişdir.
Onun əsas əsərləri aşağıdakılardır: "Azərbaycanın siyasi vəziyyəti" (1919), "Bizim yolumuz hayanadır?" (1924), "Türk aləmində mədəni məsələlər" (1924), "Türk-tatar xalqlarının təxirəsalınmaz
mədəni ehtiyacları" (1925), "Elmdən və tarixdən"; "Yeni türk əlifba597
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sının müdafiəsində" (1927), "Oktyabr inqilabı və yeni əlifba",
(1927), "İki mədəniyyət"(1929), "Namus" (1929) və b.
İctimai-siyasi görüşləri. O, Sovet Rusiyası Azərbaycanı işğal
edənə, yəni 1920-ci ilin aprelinə qədər marksizm-leninizm təliminə
ciddi rəğbət bəsləməmiş, əsasən menşevik görüşləri ilə seçilmişdi.
Bunu, sovet ədəbiyyatında müxtəlif yerlərə yozaraq Ağamalıoğlunun
həmin dövrədək marksizm-leninizm təliminin əsil mahiyyyətini tamamilə dərk etməməsilə izah etməyə çalışmışlar. X.Nəcəfova görə,
bu dövrdə Ağamalıoğlunun dünyagörüşündə cəmiyyətin iki hissədən,
yəni varlılardan və yoxsullardan ibarət olduğu, həmin varlılar-zalımlar tərəfindən məzlumların-yoxsulların istismara məruz qalındığı, eyni zamanda dünyanın öz obyektiv qanunları əsasında inkişaf etdiyi
və heç bir ruhun, Allahın olmadığı haqında mütərəqqi meyillər qüvvətli idi. X.Nəcəfov yazır: “Lakin marksizmə bələd olmaması üzündən S.Ağamalıoğlu sinif və sinfi mübarizə, dövlət hakimiyyəti, fəhlə
hərəkatı və bir çox mühüm məsələləri dərk edə bilməmişdir”.1538
Deməli, 1920-ci il 27 aprel işğalına qədər Ağamalıoğlu yuxarıdakı məsələlərlə bağlı çıxış yolunu marksist-leninizmdə görməmiş və
menşeviklərin xəttini müdafiə etmişdir. Başqa sözlə, o, Tiflisdəki
“Hümmət”in üzvi olarkən müharibə, sülh və inqilab məsələlərində
menşevizm mövqeyində dayanmışdır. Bu dövrdə burjua-demokratik
inqilabına və onun nəticələrinə ümid bəsləyən Ağamalıoğlu sosialist
inqilabı, proletar diktaturasını isə qəbul etmirdi. Sovet dövründə
Ağamalıoğlunun yaradıcılığını araşdıran X.Nəcəfov da onun “menşevik”liyini etiraf edirdi: “Məhz buna görə də o, inqilabı inkişaf etdirmək əvəzinə burjua parlamentçiliyi xülyalarına qapılır, bu yolla
siyasi və ictimai-iqtisadi məsələləlrn həllinə naild olmağın mümkünlüyünə inanırlı. Onun əksinqilabi Zaqafqaziya seyminə daxil olması
da məhz bununla izah olunur. Doğrudur, Ağamalıoğlu Zaqafqaziya
seymindəki çıxışlarında əksinqilabi müsavat və daşnak partiyalarının
xalqlar arasında milli ədavət törətmək, ölkəni xaricilərə satmaq, istismarçıların mənafeyini müdafiə etmək, torpağın kəndlilər arasında
1538
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bölüşdürülməsinə müqavimət göstərmək səylərini ifşa etsə də, lakin
həmin məsələlərin əksinqilabi ocağı olan seym divarları arasında həll
edilməsinin mümkün olmadığını lazımınca başa düşmürdü”. 1539
1918-ci ildə Tiflisdə menşevik hümmətçilər tərəfindən nəşr
olunan “Gələcək”, “Probujdeniye” adlı qəzetlərdə Ağamalıoğlu milli
azadlıq hərəkatı, fəhlə və kəndlilərin vəziyyəti, qadan azadlığı, dini
xurafat, maariflənmək məsələlərinə yer ayırmışdır. O, “Panislamizm
və gələcək müsəlmanlıq” adlı məqaləsində yazırdı: “Panislamizm
xalqın şüurunu tutqunlaşdırmaq və inkişafı dayandırmaqdan başqa
heç bir əhəmiyyət kəsb etməmişdir… Müsəlmanların gələcək səadəti
və ağ günü panislamizmdə deyil, xalqların qardaşlığında və mədəni
insanlar arasında öz tarixi qiymətini tapmaqdadır”. 1540
İlk Azərbaycan Parlamentində sosialistlər fraksiyasının üzvü
kimi təmsil olunan Ağamalıoğlu çıxışlarında milli hökuməti tənqid
etsə də, marksist-leninçilərlə eyni cəbhədə fəaliyyət göstərmirdi.
Yalnız 1919-cu ilin ortalarından bolşeviklərə meyil göstərməyə başlayan Ağamalıoğlu özü bunu, sonralar həmin dövrdə bolşevik ədəbiyyatı və Sovet Rusiyasındakı quruluşla lazımınca tanış olması ilə
izah etmişdir: “Ancaq 1919-cu ilin ortalarından, bolşevik ədəbiyyatı
ilə və Sovet Rusiyasındakı quruluşla lazımınca tanış olduqdan sonra
mən artıq proletar inqilabının böyük mahiyyətini və proletariat diktaturası formasını başa düşə bildim. O vaxta kimi mən, partiya proqramlarından daha çox öz əqlimlə, kortəbii surətdə hərəkət edirdim”. 1541
Bu fikirləri S.Ağamalıoğlu Azərbaycanda Sovet Rusiyasının
əsarəti dövründə dilə gətirdiyi üçün, onun “kortəbii surətdə hərəkət
edirdim” sözü şübhə doğurur. Əksinə ilk Azərbaycan Parlamentində
sosialistlər fraksiyasının üzvü kimi təmsil olunan Ağamalıoğlu çıxışlarında milli hökuməti tənqid etməklə yanaşı, marksist-leninçilərin
radikal ideyalarını da qəbul etməmişdir. Xüsusilə, Cümhuriyyət dövründə Ağamalıoğlu torpaq məsələsini tez-tez gündəmə gətirsə də,
bolşeviklərdən fərqli olaraq tələskənliyə yol verilməməsinin tərəfdarı
olmuşdu. Onun fikrincə, cəmi dünya üzərində bundan çətin məsələ
1539
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yoxdur, ona görə də torpaq problemi ağıllı şəkildə həll olunmalıdır:
“Mən hökumət və komissiyanın torpaq məsələsi ilə bağlı qanun layihəsinə bir yerdə baxılmasını ona görə tərəfdarıyam ki, oradan mənfəət çıxsın, yoxsa hər bir işə bir şəxsi nəzər ilə baxsaq, onda hökumətin
işi yeriməz. Biz gərək Azərbaycanın nəfini, bütün şəxsi mənfəətlərdən uca tutaq”. 1542 Hətta o, parlamentdəki çıxışlarının birində açıq
şəkildə bir istiqlalın var olduğunu və hamının onun ətrafında toplaşmasının vacibliyini bəyan etmişdi: “Biz də Müsavat söyləyən zənindəyik ki, bir istiqlal var, onun ətrafında toplaşmışıq. Şəxs özünü tanımalıdır. Bunu tanıtdırmaq, bir tarixə düşmək çox böyük bir nemətdir.
Millətin içindən az adam tapılar ki, bu fikirdən qaça və xain ola”.1543
O, əslində 1919-cu ilin ortalarına qədər deyil, bir qədər də
konkretləşdirsək 1920-ci ilin əvvəllərində Sovet Rusiyasının işğalının yaxınlaşması hissindən sonra kortəbii surətdə hərəkət etməyə
başlamışdır. Bu vaxta qədər milli hakimiyyət məsələsində daha çox
liberal mövqe tutan və milli istiqlalı müdafiə edən Ağamalıoğlunun
hansı səbəblərə görə, işğaldan dərhal sonra “bolşevik” olması və bir
bolşevik kimi, yaxın keçmişə aid “etiraf” dolu xatirələri əsasən, aydındır.
27 Aprel işğalından sonra Sovet Azərbaycanı hökumətində
yüksək vəzifələr tutan S.Ağamalıoğlu Azərbaycanın ərəb əlifbasından latın qrafikasına keçməsi işində müsbət rol oynasa da, ancaq məsələni bolşevizmlə bağlamaqla bəzi hallarda ifrata yol verir, ərəb əlifbası problemi ilə islam məsələsini bir-birindən ayrmamaqla səhv
edirdi. S.Ağamalıoğlu isə qeyd edirdi ki, ərəb əlifbasını islah etmək
uğrunda bir çox alimlər, mütəxəssislər çalışsalar da heç bir fayda
verməmişdir. Odur ki, ərəb əlifbası nə qədər islah edilir-edilsin, heç
bir nəticə olmayacaqdır. Çünki ərəb əlifbasını islah etmək mümkün
deyil, ona görə də yeganə çıxış yolu latın qrafikasının qəbuludur.1544
O, yazırdı: “Zəhmətkeş kütləyə ərəb əlifbası islam dini ilə birlikdə
zorla qəbul etdirilmişdir. Bu əlifba mollalar üçün Quran oxuyub, dua
yazmaqdan başqa bir şeyə yaramırdı. Ərəb əlifbasının qarmaqarışıq1542
Azərbaycan Xalq Cümhuriyyəti (1918-1920). Parlament (stenoqrafik hesabatlar). II c.
Bakı, «Azərbaycan» nəşriyyatı, 1998, s.197
1543
Yenə oradar, s.645
1544
Azərbaycan ədəbi dili tarixi (sovet dövrü). 3 cilddə. 3-cü cild. Bakı, «Elm», 1982,s.7
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lığı əhalinin avam və əsarətdə qalmasına səbəb olmuşdur”. 1545 O, yazırdı ki, M.F.Axundzadə də ərəb əlifbasının Türk xalqlarının tərəqqisi üçün böyük əngəl olduğunu görmüş və yenilik uğrunda mübarizə
aparmışdır.1546 Onun fikrinə görə, bu əlifba əzbərləməyi tələb edərək,
heç bir müstəqilliyə imkan verməməklə, türk-tatar xalqlarının başqa
xalqlarla əlaqəsinə sədd çəkir. Bu baxımdan ərəb əlifbasını islah etmək də, heç bir nəticə verməyəcək. Ağamalıoğlu yazırdı: “Müasir
mədəniyyətin, iqtisadiyyatın müxtəlif sahələrinin inkişafında və mürəkkəb texniki məsələlərin həllində ərəb əlifbası böyük maneçilik törədir. Böyük məqsdəimizə çatmaq üçün bizə yeni əlifba hava və su
kimi lazımdır”. 1547
Onun fikrincə, yalnız ərəb əlifbası yeni əlifba ilə əvəz edildikdən sonra Türk ədəbiyyatı və elmi, başqa mədəni xalqların arasında
özünə layiqli yer tuta biləcəkdir: “Yeni əlifba türk fəhlə və kəndlilərinin ən asan bir yol ilə həqiqi bilik almalarına kömək edəcəkdir”. 1548
Ancaq o, heç bir məntiqə uyğunluq olmadan Latın qrafikasına keçilməsini islamçılığa, millətçiliyə zərbə kimi dəyərləndirib, bunu millətçilərin və islamçıların məğlubiyyəti, Leninin qələbəsi kimi vermişdir: “Leninin çəkdiyi plan üzrə, doğanaq yeli ağacı kökündən çıxardığı kimi, böyük inqilab da köhnə millətçiliyi qoparıb tulladı, 120
milyon zəhmətkeşi özünə və Vətəninə sahib elədi”.1549 O, yazırdı ki,
köhnə əlifba davam etməyib yerini mütləq təzə əlifbaya verəcəkdir,
çünki diriliyn qanunu belədir.1550
Qeyd edək ki, o zaman istər Quzey Azərbaycanda, istərsə də
mühacirətdə yaşayan bəzi ziyalılarımız ərəb əlifbasından latın qrafikasına keçilməsinə etiraz edərək, bu baş verərsə Azərbaycan xalqının
islam mədəniyyətindən uzaq düşəcəyini, islam birliyinin aradan qalxacağını güman etmişlər. Bizcə, bu cür mülahizələrin səslənməsi təsadüfi deyildir. Doğrudur, ilk baxışdan latın qrafikasının əleyhdarlarının bu cür mülahizələri yeniləşməyə zidd olaraq mühafizəkar və islamçı təsəvvürü yaradırdı. Bu baxımdan, hətta Ağamalıoğlu və onun
1545

«Yeni yol» qəz., №10, 5 may 1924
Ağamalıoğlu Səmədağa. İki mədəniyyət. Bakı, Azərnşər, 1929, s.38
1547
Ağamalıoğlu S. «Yeni türk əlibfasını müdafəisində». Bakı, Azərnşər, 1927, s.60
1548
Nəcəfov X. Səmədağa Ağamalıoğlu (bioqrafik oçerk). Bakı, Azərnşər, 1966,s.30
1549
Ağamalıoğlu S. «Bizim yolumuz hayanadır?». Bakı, Azərnşər, 1924,s.43
1550
Ağamalıoğlu Səmədağa. İki mədəniyyət. Bakı, Azərnşər, 1929, s.47
1546
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başqa silahdaşları latın qrafikası əleyhdarlarına cavab verərkən haqlı
görünürdü: “O adamlar ki, yeni türk əlifbası barəsində deyirlər: “əgər
bu əlifba həyata keçsə, din birliyi əldən gedəcəkdir” – bu əqlə uymayan cəfəngiyyatdır. Tarix bizə göstərdi ki, din birliyi yox imiş, yox
olan şey təzədən bir də nə cür yox ola bilər”.1551
Fikrimizcə, birincisi Ağamalıoğlu bu halda da bolşevik əqidəsindən çıxış etdiyi üçün, din birliyinin millətlərin həyatında oynadığı
mühüm rolu görə bilməmişdir. Əslində hər millətin həyatında, mənəvi dəyərlərdən biri kimi din birliyi də mühüm yerə malikdir. İkincisi,
latın qrafikasının əleyhdarları yalnız “din birliyi əldən gedəcək” demirdilər, onlar həm də SSRİ-nin əsarəti altında yaşayan Azərbaycan
və başqa türk dövlətləri və millətləri ilə imperiydan kənarda qalanlar
arasında bir sədd çəkiləcəyinə inanırdılar. Bu fikirlər 1926-cı ildə
Bakıda keçirilən Türkoloji qurultayda Kazan türkləri tərəfindən də
səslənmişdir. Həmin qurultayda çıxış edən Ağamalıoğlu isə onlara
cavab olaraq deyirdi: “Yeni əlifbanın əleyhinə olanlar, xüsusən “Yeni əlifbanın qəbulu ilə 500 illik ədəbiyyatı itiririk” deyən kazanlılar
bilməlidirlər ki, qonşu cümhuriyyətlərin, o cümlədən Azərbaycanın
da özünəməxsus keçmiş ədəbiyyatı vardır… Ümumi savadlılıq yolu
ilə ədəbiyyatı canlandırmaq və onu xalq malı etmək mümkündür”.1552
Ancaq Ağamalıoğlu və onun silahdaşları başa düşməli idilər
ki, zahirən latın qrafikasının əleyhdarları kimi çıxış edən bəzi Azərbaycan, Kazan və b. ziyalıların – “islahatçılar”ın əksəriyyətini əslində narahat edən din birliyi və mühafizəkarlıq deyil, daha çox milli
məsələ, yəni ideoloji problem idi. Yəni SSRİ əsarət altına aldığı türk
dövlətlərini və millətlərini özünəməxsus “milli siyasət”lə assimilyasiya etmək niyyyəti güdərək türk xalqlarını başında faiciəvi oyun oynayırdı. “Latın qrafikası əleyhidarları” yaxşı anlayırdılar ki, SSRİnin Azərbaycanın və b. türk ölkələrinin və xalqlarının ərəb əlibasında
latın qrafikasına keçməsinə bilavasitə şərait yartamasında məqsədləri
türk millətlərini maarifləndirmək, elm və biliklərini inkişaf etdirmək
deyildir. Əgər SSRİ, yəni Rusiya belə səmimi niyyət güdürdüsə, nə
1551
1552
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üçün “yeni əlifba” oynuna əsasən, türk dövlətləri və xalqları cəlb
edilmişdi! Yoxsa, Rusiya üçün ermənilər, gürcülər və b. ikinci dərəcəli millətlər idi? Deməli, bu məsələ də Rusiyanın başlıca məqsədi
Azərbaycan və başqa türk dövlətlərini doğrudan-doğruya, SSRİ-nin
əsarətindən kənarda qalan müsəlman, o cümlədən Türkiyədən uzaq
tutmaq olmuşdur. Sovet Rusiyası bu planını birdən-birə həyata keçirə
bilməzdi və bu mərhələli şəkildə nəzərdə tutulmuşdu. Ona görə də,
həmin dövrdə “latın qrafikası əleyihdarları” bunu açıq şəkildə ifadə
edə bilmədikləri üçün məsələni, ancaq bu formada ortaya qoya bilirdilər.
Bu baxımdan, “Latın qrafikası əleyhidarları”ndan fərqli olaraq
Azərbaycan, Türkmənistan, Özbəkistan və başqa Türk dövlətlərində
ərəb əlifbasından latın qrafikasına keçid məsələsində Moskvanın
məkrli niyyətini Ağamalıoğlu və b. bolşeviklər görə bilməmiş, əksinə
bunu bolşevizmin nailiyyəti kimi qələmə almışlar. Ağamalıoğlu yazır: “Çar Rusiyasının zülm zəncirini qırıb, əsarətdən qurtarmış xalqlarına öz müqəddəratlarına təyin etmək və geniş fəaliyyət göstərməkdən ötrü işıqlı yol açmış Böyük Oktyabr sosialist inqilabı türk-tatar
xalqları üçün yeni əlifba ilə yanaşı, bir çox mədəni məsələləri də ortaya atdı”. 1553 Ancaq türk-tatar xalqlarının ərəb əlifbasından latın
qrafikasına keçməsində SSRİ-nin nə üçün maraqlı olduğu, çox keçmədi bəlli oldu. SSRİ-nin bu qərarını, yəni türk-tatar xalqlarının latın
qrafikasına keçməsini Leninin “Bu – Şərqdə inqilabıdır” kimi qiymətləndirməsini isə, 1554 siyasi manevrədən başqa bir anlam vermək
mümkün deyil. Çünki bu cür siyasi gedişlər rus şovinizm siyasətində
nə birinci, nə də sonuncu idi. Bu cür mənfur siyasi gedişlərdən biri,
Ağamalıoğlunun da sadəlövhcəsinə təkrarladığı kimi, 1917-ci ildə
Lenin imzası ilə bolşevik hökumətinin adından, guya bütün Rusiya
ərazisində yaşayan xalqların milli müqəddəratlarını özlərinin təyin
edə biləcəyi bəyannaməsi şəklində baş vermişdi. O zaman, çox keçmədən əsil niyyətlərini, imperiya məqsədələrini ortaya qoyaraq Azər1553
1554

Ağamalıoğlu Səmədağa. İki mədəniyyət. Bakı, Azərnşər, 1929, s.11
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baycanı və başqa Türk ölkələrini işğal edən, bununla da türk-tatar
xalqlarının siyasi müstəqilliyinə son qoyan Lenin və onun silahdaşlarının, bu dəfə hədəflərində “yeni əlifba” ideyası altında milli assimilyasiya siyasəti dururdu.
Bütün bunları, yəni milli assimiylyasiya siyasətini dərk edə
bilməyən Ağamalıoğlu və onun kimi marksist-leninçilər isə hesab
edirdilər ki, yeni əlifbanın əleyhinə çıxanlar yeni həyatı, yeni üslubu
anlamayanlardır. Yeni əlifbanın əleyhdarlarını millilik və dini ortaya
atmaqda ittiham edən Ağamalıoğlu qeyd edir ki, onlar köhnə üsülü,
köhnə adətləri, köhnə həyatları əldən getdikləri üçün belə edirlər:
“Çünki ərəb əlifbası köhnəliklə, yeni əlifba isə təzəliklə bağlıdır və
təzəliyə yeni əlifba qulluq edə bilər. Yenilik inkişaf etdikdə, köhnəlik
sönəsidir və köhnəlikdə kimin həyatı bağlıdır, onların da dərdi artacaqdır”.1555 Yenə də məsələni doğru dəyərləndirə bilməyən Ağamalıoğlu keçmişlə gələcək arasındakı varisliyi görə bilməmişdir. O da,
başqa silahdaşları kimi anlamamışdır ki, keçmişi bütövlükdə inkar
etməklə, yeni üslub, yeni həyat qurmaq mümkün deyil. Bu baxımdan
onun latın əlifbasının Azərbaycan və başqa Türk ellərində tətbiqi ilə
bağlı erməniəsilli Fransa şərqşünası prof. Mosinyanın “Bir neçə ilin
ərzində Şərq lap dəyişibdir. Şərqin zəifliyi onun orta əsrlərdən bəri
donub qalmış ənənələrindən irəli gəlirdi. lakin bu ənənələr ölür, Şərq
isə dirilir. Azərbaycan türkləri neçə illərdir ki, latın hürufatı ilə yazırlar. Şərq oyanır, - Şərq qüvvətlidir. Çox çəkməz ki, Şərq bizə deyəcək: “Siz avropalılar kimi, biz özümüz də mədəniyik, biz sizi keçəcəyik…”” - deməsini də, sözün həqiqi mənasında başa düşməmişdir.
Halbuki Mosinyan “Şərqin ənənələri ölür” dedikdə, islam ölkələrində
milli mənəviyyatın unudulmasını və islami birliyi ideyasının tamamilə aradan qalxmasını nəzərdə tutmuşdu. Çox təəssüf ki, Ağamalıoğlu
da Mosinyan, Mirzoyan və bu kimi türkçülük və islamçılıq ideyalarının əleyhdarlarına qoşularaq yeni əlifbanın Azərbaycanda tətbiqinin
6 illiyi ilə bağlı təşkil edilmiş bir iclasda demişdir: “Bu əlifba bir çox
inqilabi imkanlar verməklə, mühafizəkar islamın bütün varlığına və
1555
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yeni əlifba düşmənlərinin ürəklərinə ox kimi daxil olur. Yeni əlifba
böyük proletar mərkəzi olan Bakıda doğulmuş və bura da həmin ideyanın bütün dünyaya yayılmasına istiqamət verir”.1556
Ancaq sovet ideoloqları “yeni əlifba” siyasəti adı altında türktatar xalqlarının ərəb əlifbasından latın qrafikasına keçməsi məsələsinin həddindən artıq ideolojiləşdirilməsini də qəbul etmirdilər. Yuxarda da qeyd etdiyimiz kimi, sovet ideoloqları türk-tatar xalqlarının
ərəb əlifbasından birbarşa rus-kiril əlifbasına keçilməsinin təhlükəli
olduğunu nəzərə alaraq, bunu mərhələli şəkildə reallaşdırmaq niyyəti
güdmüşdür. Əgər SSRİ 1920-ci illərdə yeni əlifbanı rus qrafikasına
keçidlə həll etsəydi, şübhəsiz “xilaskar” donu geyinmiş bolşeviklərin
bu addımı istər birlik ölkələrində, istərsə də dünyada ciddi etiraza səbəb olacaqdı. Bu baxımdan ilk mərhələdə, bəlkə də latın əlifbasından
istifadə edən bir çox Avropa dövlətlərini də razı salacaq latın qrafikası ideyası ortaya atıldı. Lakin imperiya ideoloqları yaxşı anlayırdılar
ki, ərəb əlifbasından imtina etməklə SSRİ-nin tərkibindəki türk dövlətləri müsəlman dünyasından, islam mədəniyyətindən bir qədər
uzaqlaşsa da, başqa tərəfdən eyni əlifbanı qəbul edən Türkiyə ilə isə
bir o qədər yaxınlaşmış olmuşdur. Bunun gələcəkdə SSRİ üçün böyük bir təhlükə mənbəyi olduğunu görən, eyni zamanda, başdan imperiya əsərati altında olan türk-tatar xalqlarının istər Türkiyə, istərsə
də Avropa dövlətləri ilə əlaqəsində qətiyyən maraqlı olmayan sovet
ideoloqları 1920-ci illərin sonu, 1930-cu illərin əvvəllərindən etibarən Azərbaycanın və başqa Türk dövlətlərinin və xalqlarının, gələcəkdə rus əlifbasına keçə bilməsi ideyasını ortaya atmağa başladılar.
Çox keçmədi, bu ideyanın Azərbaycanda da marksist-leninçi
ideoloqları tapıldı. Belə bolşeviklərdən olan Ağamalıoğlu 1929-cu ildə Azərbaycanın SSRİ-də və bütün Şərqdə ilk dəfə olaraq rəsmən latın qrafikasını keçməsini böyük qələbə saydığı halda, 1557 həmin hadisənin üstündən bir il ötməmiş latın qrafikasından rus əlifbasına keçməyin zəruriliyindən bəhs edir: “Azərbaycanlıların yeni latın əlifba1556
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sına keçmək yolu, gələcəkdə onların rus əlifbası qrafikası üzrə düzəldilmiş yeni flifbaya keçmək işini bir qədər asanlaşdıracaqdır”. 1558
X.Nəcəfov isə bunu sovet ideoloqlarının “milli asmiylasiya” siyasətinin tərkib hissi kimi göstərmək əvəzinə, S.Ağamalıoğlunun uzaqgörənliyi kimi dəyərləndirir. Beləliklə, 20 ilə ərzində bir millətin üç dəfə əlifbadan istifadə etmək məcburiyyətində qalması faciəsini görmək, ona dolğun, oybektiv qiymətləndirmək və etiraz etmək əvəzinə
bəzi Azərbaycan ziyalılarının bu cür mövqe tutması, ancaq təəssüf
doğrur.
Azərbaycan zorla sovetləşdirildikdən sonra fəal ateist kimi
S.Ağamalıoğlu M.F.Axundzadənin “Kəmalüddövlə məktubları”na
yazdığı ön sözdə islam dinini kəskin şəkildə tənqid etmişdi. Ağamalıoğlu dini xurafatı və mövhumatı, ikiüzlü ruhanləri tənqid edərkən o,
bəzən heç bir məntiq olmadan islamı və onun peyğəmbərini də hədəf
götürmüşdür. Bu məsələdə də, sırf marksist-leninçi mövqedən çıxış
edən Ağamalıoğluya görə, din ruhanilərin iddia etdikləri kimi, nə insan təbiətinə xas olan fitri xüsusiyyət, nə də Allahın insanlara bəxş
etdiyi bir hadisədir. Dünyanın ikiliyi, yəni bu dünya və o dünya (axirət) ideyasını rədd edən Ağamalıoğlunun fikrincə, din üstə ölənlərin
cənnətə getmələrinə heç bir ümid yoxdur və cənnətin özü də yoxdur.
Ağamalıoğlu yazır: “Din üstə ölənlərin cənnətə getmələrinə heç bir
ümid yoxdur və cənnətin özü də yoxdur. Müsəlman, xristian və yəhudi ruhaniləri xalqı soymaq, zülmdə saxlamaq və özlərinə qul etmək üçün dini fikirləri əllərində bir alət etmişlər”. 1559
O, qeyd edirdi ki, ictimai-tarixi hadisə olan islam dini də ilk
növbədə, ərəb əyanlarının və tacirlər təbəqəsinin sinfi ideologiyası
kimi yaranmışdır: “Nə Məhəmməd, nə də onun əsabələri heç bir
ideala və mühiti dəyişmək üçün heç bir vasitəyə malik deyildilər…
Bir tərəfdən xüsusi mülkiyyət nəticəsində ortaya çıxan müsəlman icması, digər tərəfdən vəhşi ərəb qəbilələrinin yeni dinə olan münasibəti, başda mütləq hakim – peyğəmbər olmaqla teokratık müstəbid
1558
1559

Nəcəfov X. Səmədağa Ağamalıoğlu (bioqrafik oçerk). Bakı, Azərnşər, 1966,s.36-37
Ağamalıoğlu Səmədağa. İki mədəniyyət. Bakı, Azərnşər, 1929, s.36

606

Azərbaycan Türk fəlsəfi və ictimai fikir tarixi (XIX-XX əsrlər). II hissə

bir dövlətin meydana gəlməsinə səbəb olur”.1560 Onun iddiasına görə,
yeni təşəkkül tapmaqda olan islam dövləti üçün möhkəm iqtisadi bir
baza yaratmaq lazım idi. Ancaq zülm və xəyanət olmadan isə bu
mümkün deyildi. O, yazır: “Peyğəmbər, bu məqsədlə soyğunçuluq
siyasətini hər yerdə həyata keçirməyə cəhd edirdi. Məhəmməd müqavilənamə bağladığı Bənu-Nadir qəbiləsinin əmlak və torpağını almaq fikrinə düşür. O, elan etdi ki, Cəbrayıl nazil olmuş və demişdir
ki, bir yəhudi peyğəmbəri öldürmək istəmişdir. Buna görə də peyğəmbər, Bənu-Nadir qəbiləsinə təklif etdi ki, yaşadığı məhəlləni boşaltsın”.1561 Daha sonra Ağamalıoğlu yazırdı ki, peyğəmbər Məkkə
şəhərini ələ keçirəndə özünü mütləq hakim elan edərək qənimətin bərabər bölüşdürülməsi qanunu pozmuş, Məkkənin tanınmış adamlarına və bədəvillərin ağsaqqallarına daha çox pay vermişdi: “O, bununla müsəlmanları təbəqələşdirərək aristokratiyanı qanuni bir şəklə saldı”.1562
Ərəblərin Azərbaycanda qılınc gücünə islamı yaydığını iddia
edən Ağamalıoğlu yazırdı ki, onlar işğal etdikləri yerlərdə xalqların
mədəniyyətinə, dilinə, əlifbasına, məişət, adət və ənənələrinə düşməncəsinə münasibət bəsləmişlər. Belə ki, ərəblərin din pərdəsi altında apardığı müharibələr soyğunçuluq məqsədini güdmüş və milli mədəniyyətləri məhv etmişdir. O, yazırdı: “Məhəmməd, Mədinədə özünü bir müstəbid dövlət xadimi kimi apardığı, müharibələr elan edib
sülh bağladığı, vətəndaşlıq qanunları verdiyi və adamları edam etdirdiyi zaman artıq peyğəmbərlikdən çıxaraq adi müstəbid bir hakim kimi, həm də əxlaqca bir o qədər də yaxşı olmayan, qadınların hüququna zərbə endirən bir adam kimi qalır”.1563
Bizcə, ərəblərin qəsbkarlığından yazan Ağamalıoğlu yaşadığı
ölkəni işğal edərək onun milli müstəqilliyini əlindən alan və milli
mədəniyyətini assimilyasiyaya uğradan Sovet Rusiyasının əməllərinin şahidi olduğu üçün fikirlərini bu şəkildə dəqiq ifadə etmişdir.
1560
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İslamlığın əsaslarını ciddi təhlil etmədən, onun peyğəmbərinə,
eləcə də bu dinə aid olmayan ayin və hadisələrin mahiyyətinə varmadan Ağamalıoğlunun bolşevikcəsinə islama qarşı hücum çəkməsi, təəssüf doğrur. Məhərrəmliyi islamın vəhşi ayini kimi qələmə verən
Ağamalıoğlu və onun silahdaşları başa düşmür, ya da düşmək istəmirdilər ki, bu mərasimlə bağlı baş verənlərin ilikn islama aidiyyatı
yoxdur. Əgər hansısa ruhanilər məhərrəmlikdən öz məqsədləri üçün
istifadə edirlərsə, bunda nə islam, nə də onun peyğəmbəri günahkardır. Məhz islamın əsil mahiyyətini dərk etmədikləri, eləcə də maarksist-leninçi təlimə sadiq olduqlarını sübut etmək üçün 1923-cü ildə
“Materialistlər klubu”nda bir araya gələn S.Ağamalıoğlu, R.Axundov, S.M.Əfəndiyev, Ə.Qarayev, Q.Musabəyov və bu kimi bolşeviklər
namaz qılmaq, həccə getmək və islamın digər ayinlərini zəhmətkeş xalqın fiziki və mənəvi inkişafına yabançı olduğunu iddia edirdilər.
S.Ağamalıoğlu qadın azadlığı probleminə də toxunmuş, mədəni inqilabın həyata keçirilməsini çətinləşdirən amillərdən biri kimi
qadınların əsarət altında olmasını göstərmişdir. Ona görə, qadınlarla
bağlı namus haqqında köhnə müsəlman təsəvvürlərini aradan qaldırmaq lazımdır. O, yazırdı ki, qadınlar da köhnə adət-ənənələrə qarşı
çıxmalıdır: “Oktyabr inqilabı başqa hüquqdan qeyri, qadınlar bərabərliyini də elan etdi. Bu bərabərlyiə çatmaq qadınların hərəkatından
asılıdır. Bərabərlik üçün qadınlar köhnə adət və fikirlərdən azad olaraq, cürətlə yeni yola qədəm qoymalıdırlar”.1564
Ağamalıoğlu yazırdı ki, islamda da ən dözülməz hallardan biri
də çoxarvadlılığın, çadranın qanuniləşdirilməsidir. Onun fikrincə, bu
hallar qadınlara qarşı haqsızlıq olmaqla yanaşı, onların hüquqların da
əlindən alırdı. 1565 O, çadra ilə bağlı yazırdı: “Biz Şərq qadınlarına
deyirik: - çadranı tulla, bu – zülm və köləliyin biabırçı əlamətidir! Öz
azadlığınız və uşaqlarınızın gələcəkdə daha yaxşı işləyib yaşaması
naminə rədd olsun çadra!”. 1566 Onun fikrinə görə, qadında qapalılıq
1564
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duyğusu haqqında Quranda göstərilən hökm Allah hökmü hesab olunur ki, inqilab nəticəsində insanlar bu Allah hökmünü pozdu. 1567
Ağamalıoğlu yazırdı ki, çadranın ləğvi ilə bağlı hökumətin xüsusi
dekretinə ehtiyac yoxdur, bu – inandırma və tərbiyə vasitəsilə həyata
keçirilməlidir: “Türk arvadlarının azad edilməsinə layiqincə yanaşıldıqda, bu azadlığı dekretsiz də parlaq bir surətdə həyata keçirmək
mümkündür”. 1568
O yazırdı ki, Azərbaycanda sovet hakimiyyəti qurulduqdan
sonra Türk qadınları azadlıq əldə edib, qaranlıqdan günəşli işığa çıxıblar: “Qadınlar məzlum olmuşlar və istismar edilmişlər. Zülmdən
çıxmış qadınların üzlərinə maarifin işıqlı yolları açılmışdır. Qadınların elm və təhsil almalarına xüsusi fikir verərək, onlarda feodalizmə,
islamçılığa qarşı dərin nifrət hissi oyatmaq, zəhmətkeş xalqı azadllığa çıxarmış yeni ictimai quruluşu onlara sevdirmək lazımdır”. 1569
Beləliklə, deyə bilərik ki, S.Ağamalıoğlunun ictimai-siyasi və
dini-maarifçilik görüşləri bəzi ziddiyyətlərə baxmayaraq, ümumilikdə sosial-demokrat yönlü olmuşdur. hər halda Ağamalıoğlu ilk dövrlərdə daha çox menşevik kimi çıxış etmiş və Parlamentdə də əsasən
menşevikçi kimi tanınmışdır. Ancaq Sovet Rusiyasının güclənməsi
və Şimali Azərbaycanı işal etməsindən sonra artıq Ağamalıoğlu bir
matksist-leninçi kimi özünün ifadə etmişdir. Bizcə, o, istər menşevik,
isətrsə də bilşevik kimi bir çox məsələlərdə, xüsusilə də sosial-demokrat ideyasına münasibətdə səmimi bir cizgi izləmişdir.
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HEYDƏR HÜSEYNOV
Həyat və yaradıcılığı. Heydər Hüseynov (1908-1950)
İrəvanda anadan olmuş, Azərbaycan Pedaqoji İnstitutunun (19271931) şərqşünaslıq və pedaqoji fakültələrinin tələbəsi olmuş, ərəb və
fars dillərinə mükəmməl yiyələnmişdir. Azərbaycan Elmi-Tədqiqat
İnstitutunun aspirantı (1931-1932) olan Hüseynov 1936-1940-cı
illərdə SSRİ Elmlər Akademiyası Azərbaycan filialı Ensiklopediya
və Lüğətlər İnstitutunun direktoru olmuşdur. O, 1939-1945-ci illərdə
SSRİ Elmlər Akademiyası Azərbaycan Filialı sədrinin müavini,
1945-1950-ci illərdə Azərbaycan SSR Elmlər Akademiyasının vitseprezidenti və ictimai elmlər bölməsinin sədri olmuşdur. Eyni
zamanda, o, ADU-nun əvvəlcə “Marksizm-leninizmin əsasları”,
sonra “Fəlsəfə” kafedrasının müdiri (1943-1945), Azərbaycan KP
MK yanında Partiya Tarixi İnstitunun direktoru olmuşdur (19451950).
Hüseynovun elmi fəaliyyətinin mükafatlandırılmasına baxmayaraq, 1950-ci ilin mayında Kommunist Partiyasının MK-nın büro
iclasında ciddi tənqid edilir. Onun “XIX əsr Azərbaycan ictimai və
fəlsəfi fikir tarixindən” (1949) əsərində Şeyx Şamil hərəkatının müsbət
qiymətləndirməsi, eləcə də çar Rusiyasını bir qayda olaraq, işğalçı kimi
qələm verməsi son nəticədə təqiblərə və təzyiqlərə məruz qalmasına
səbəb olmuşdur. 1570 Azərbaycan KP MK SSRİ Nazirlər Soveti
qarşısında onun aldığı Stalin mükafatlarından məhrum edilməsi
vəsadətini qaldırır və vəsadət təmin edilir. Hüseynov Kommunist
Partiyasından çıxarılır və Elmlər Akademiyasındakı vəzifələrindən
azad edilir. Bolşeviklər tərəfindən təzyiqlərə dözməyən və həbs
ediləcəyini təxmin edən filosof 1950-ci ildə əvvəlcə damarlarını
kəsməklə özünə qəsd edir. Bu cəhdi baş tutmasa da, daha sonra
özünü asaraq intihar etmişdir.
H.Hüseynov 1930-cu illərdə fəlsəfə elmini tədris etməklə
bərabər Türk dilində fəlsəfəyə aid “Dialektik materializm”,
“Dialektika və metafizika”, “Dialektika və tarixi materializm” adlı
1570
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ilk dərsliklərin həmmüəlliflərindən biri olmuşdur. 1936-cı ildə
Azərbaycan Sovet Ensiklopediyasının hazırlanmasında iştirak edir,
1940-cı ildə isə baş redaksiyaya rəhbərlik edir. O, 1939-cu ildə
Tiflisdə “M.F.Axundovun fəlsəfi görüşləri” adlı namizədlik, 1944-cü
ildə isə doktorluq dissertasiyasını müdafiə etmiş və professor elmi
adını almışdır.
H.Hüseynov tarix və fəlsəfə elminin inkişafına böyük töhfə
verərək Azərbaycan Türk mütəfəkkirlərindən Bəhmənyar, Nizami
Gəncəvi, Füzuli, A.A.Bakıxanov, Mirzə Şəfi Vazeh, Mirzə Kazım
bəy, M.F.Axundov, H.Zərdabi haqqında ciddi tədqiqat işi aparıb. Bu
tədqiqatlar əsasında Hüseynovun 1949-cu ildə “Azərbaycanda XIX
əsr ictimai və fəlsəfi fikir tarixindən” əsəri nəşr olunmuşdur.
Onun əsas əsərləri aşağıdakılardır: “Azərbaycanda XIX əsr
ictimai və fəlsəfi fikir tarixindən”, “Dialektik materializm”,
“Dialektika və metafizika”, “Dialektika və tarixi materializm”,
“Faşizmin irq nəzəriyyəsi”, “Faşist cəlladlarının “fəlsəfəsi””,
“Faşizm elmin düşmənidir” və b.
Milli fəlsəfi fikir tarixi və ictimai-fəlsəfi görüşləri. Heydər
Hüseynovun ictimai-fəlsəfi görüşlərini ifadə edən əsas əsər
“Azərbaycanda XIX əsr ictimai və fəlsəfi fikir tarixindən” kitabıdır.
O, bu əsərində milli fəlsəfi fikir tarixini qədim dövrlərdən 20-ci əsrin
birinci yarısına qədər izləməyə çalımış, ancaq əsasən 19-cu əsr
Azərbaycan Türk mütəfəkkirlərinin (A.A.Bakıxanov, M.Ş.Vazeh,
Mirzə Kazım bəy, M.F.Axundov, H.Zərdabi) ictimai-fəlsəfi irsini
tədqiqata cəlb etmişdir.
Yeri gəlmişkən, Hüseynovun bu kitabını bir çox mütəxəssislər
milli fəlsəfi fikir tarixi ilə bağlı yazılmış ilk əsər hesab edirlər. Biz,
yuxarıda bu məsələyə toxunduğumuz üçün, ancaq burada onu deyə
bilərik ki, Hüseynovun həmin əsəri milli fəlsəfi fikir tarixi
baxımından tam olaraq ilk kitab hesab oluna bilməz. Bizcə,
F.b.Köçərlinin “Azərbaycan türklərinin ədəbiyyatı” əsəri adında
ədəbiyyat sözü olsa da, ancaq mahiyyət etibarilə milli fəlsəfi fikir
tariximizi də akademik üsluba yaxın şəkildə əks etdirən bir əsərdir.
Eyni zamanda, Köçərliyə qədər yazılmış bəzi təzkirələr, poetik
müntəxəbatlar və Bakıxanovun “Gülüstani-irəm” əsərlərində də azçox milli fəlsəfi fikir tariximizin öz əksini tapmasını unutmaq olmaz.
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Bütün bunlarla yanaşı, Köçərlidən sonra bir çox müəlliflər də
(A.Sur, Y.V.Çəmənzəminli, S.Mümtaz, M.Ə.Rəsulzadə və b.)
Hüseynova qədər milli ədəbiyyat tariximizə aid əsərlər yazarkən, bu
kimi əsərlərində yeri gəldikcə, milli fəlsəfi fikir tarixmizi də əks
etdirməyə çalışmışlar. Məsələn, Abdulla Sur “Azərbaycan türklərinin
ədəbiyyat tarixi” (1912), Salman Mümtaz “Azərbaycan
ədəbiyyatının qaynaqları”, Y.V.Çəmənzəminli “Azərbaycan
ədəbiyyatına bir nəzər” (1921), M.Ə.Rəsulzadə “Çağdaş Azərbaycan
ədəbiyyatı” əsərlərində milli ədəbiyyatla yanaşı fəlsəfi fikir tarixinə
də müraciət etmişlər.
Ona görə də, H.Hüseynovun “Azərbaycanda XIX əsr ictimai
və fəlsəfi fikir tarixindən” əsərinin milli fəlsəfi fikir tarixi
baxımından yeri və rolunu bir qədər fərqli şəkildə qəbul etmək daha
doğru olardı. Buradakı fərqlilik isə onun əsərində fəlsəfi və ictimai
fikri ön planda götürüb, məhz bu xətt əsasında tədqiqatını
aparmasıdır. Başqa sözlə, Hüseynov sözügedən əsərində əsasən milli
fəlsəfi fikir tarixini izləməyə çalışmış, ədəbiyyat, tarix və digər
sahələrə aid məsələlərdən mümkün qədər uzaq durmağa çalışmışdır.
Eyni zamanda, Hüseynov həmin əsərində Azərbaycan Türk
mütəfəkkirlərindən A.A.Bakıxanov, M.Ş.Vazeh, M.F.Axundzadə,
Mirzə Kazım bəy, H.Zərdabinin dünyagörüşlərini hərtərəfli şəkildə
tədqiq etməklə yanaşı, dövrün şərtləri altında onların türk və
müsəlman kimliyini deyil, antitürk Sovet ideologiyasına uyğun
olaraq daha çox qarışıq bir “Azərbaycan” kimliyini, üstəlik də
bolşevizm ideologiyasına uyğun olaraq da “ateist”, “materialist”
dünyagörüşlü baxışlarını ön plana çıxarmağa çalışmışdır. Üstəlik, o,
Quzey Azərbaycanın Rusiya tərəfindən işğalının Azərbaycan
xalqının taleyində “böyük mütərəqqi əhəmiyyəti”ndən bəhs etmişdir.
Guya, bununla da Azərbaycanın xanlıqlara parçalanmasının qarşısı
alındı, “iranlıların (Qacarların-F.Ə.) və türklərin (Osmanlı
türklərinin-F.Ə.) Azərbaycanı dağıdan və talan edən basqınlarına son
qoydu”. 1571 Deməli, o, dövrünün şərtləri altında bu əsərini bir
tərəfdən vəhşi, barbar, işğalçı “iranlı” və “osmanlı”ndan qurtulma,
digər tərəfdən “qabaqcıl rus mədəniyyəti” ilə əlaqənin yaranması
1571
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fonunda qələmə almışdır.
Hüseynov əsərinin girişində 19-cu əsrə qədərki fəlsəfi fikir
tarixinə ümumi nəzər yetirmiş, Sovet Rusiyası ideologiyasının təsiri
altında qədim dövrdə Azərbaycanda fəlsəfi fikrin rüşeymlərinin
zərdüştilərin dini-fəlsəfi baxışları ilə təmsil olunduğunu iddia
etmişdir.1572 Bundan sonra məzdəkliyə qısa şəkildə toxunan Hüseynov
yazırdı ki, Məzdəkin təlimi zəhmətkeş xalqa zülm edənlərin və sosial
bəraəbrsizliyin əleyhinə yönəlmişdi; insanlar arasında bərabərliyi
təbliğ edirdi. 1573 Məzdəklikdən sonra Bəhmənyarın dünyagörüşünü
də materialistcəsinə şərh edən Hüseynov açıq yazırdı ki, onda
materialist yönüm vacib və əsasdır. 1574
Hüseynov eyni formada Nizami Gəncəlidə də materialist
elementler axtarıb tapmağa çalışmış, onun mürəkkəb təkamül
prosesində əvvəlcə idealist olduğunu, ancaq zamanla materializmə
meyil göstərdiyini iddia etmişdir. O, yazırdı: “Nizaminin ilk poeması
olan “Sirlər xəzinəsi”ndə idealist fəlsəfə öz möhürünü vurmuşdur, o
biri poeması “Yeddi gözəl”də idealizmin təsiri hələ də duyulur, lakin
sonralar Nizaminin fəlsəfi görüşlərinin təkamülündə dönüş baş verir
və o, materializm və idealizm arasında tərəddüd etməyə başlayır.
Nizami empirizm (sensualizm) və rasionalizm arasında əksliyi
aradan qaldırmağa çalışırdı. XII yüzillikdə hər yerdə və xüsusilə
metafizik konsepsiyanın ağalıq etdiyi, sxolastikanın və dini
ehkamların hökm sürdüyü Şərqdə Nizaminin dünyagörüşü dialektika
elementlərini özündə ehtiva etməsi ilə aşkar seçilirdi”. 1575
Hüseynov dövrünün şərtlərinə uyğun olaraq Nizaminin sosial
görüşlərinin tarixi məhdudluğundan bəhs etmiş, onun idealistliyinə
tənqidi yanaşmışdır: “O, insan cəmiyyətinin inkişafı prosesini
idealistcəsinə anlayır. Sosial bərabərsizlikdən danışarkən, Nizami
onu doğuran əsas səbəbləri göstərə bilmir. Bununla belə, o hüquq,
bərabərliyi ideyasını təbliğ edir və insanları əməkdaşlığa, xeyirxah
işlər görməyə, şərlə mübarizə aparmağa dəvət edir”. 1576
Onun iddiasınca, Nizami bütün hökmdarlara qarşı çıxış
1572
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etmişdir, guya ona görə ki, şahların hamısı qəddarlqıda bir-birinə
bənzəyirmiş, sadəcə bəziləri gözdən pərdə asmaq üçün ədalətdən çox
dəm vururmuşlar. O, yazırdı: “Nizami xalqın özü tərəfindən idarə
edilən cəmiyyəti gömək arzusunda idi. “İskəndərnamə” poemasında
deyilir ki, onun qəhrəmanı İskəndər dünyanı fəth etdikdən sonra
şimalda azad və xoşbəxt yaşayan bir xalqla qarşılaşır, yəni orada
Nizaminin axtardığı və arzu etdikləri həyata keçmişdi”. 1577
Bizcə, Hüseynov N.Gəncəlinin hökmdarın məziyyəti ilə bağlı
fikirlərini bir qədər doğru ifadə etməmişdir. Gəncəlinin istədiyi
ədalətli şah və ədalətli cəmiyyət idi. Yəni ya şah ədalətli olub
cəmiyyəti ədalətlə idarə edəcək, ya da cəmiyyətin özü elə bir inkişaf
səviyyəsində olacaq ki, şah olmadan da cəmiyyəti ədalətli idarə
etmək mümkün ola biləcək idi. O, yazırdı: “Nizami yaradıcılığının
ilk dövründə müdrik və ədalətli padşah ideyasını irəli sürür, sonuncu
“İskəndərnamə” poemasında isə o, özünün sosial utopiyasını –
varlılara və kasıblara bölgünün, zorakılığın və məcburiyyət
aparatının olmadığı ideal cəmiyyətini yaradır. Bu cəmiyyətdə tüfeyli
ünsürlər yoxdur. Məhkəmələr də yoxdur, çünki burada oğurluq,
qarət, qətl və başqa cinayətlər baş vermir. Bu cəmiyyətin sakinləri
müharibə etmirlər, “qan tökmürlər”. Bütün vətəndaşlar eyni
hüquqlardan istifadə edirlər”. 1578
Demək ki, N.Gəncəlinin ideal cəmiyyətində hər kəs öz işini
bilir, artıq burada zülmkar məmurlara və ikiüzlü ruhanilərə ehtiyac
qalmır. Başqa sözlə, Allaha sitayiş var ancaq məbədlər və ruhanilər
yoxdur, cəmiyyətin başçısı var ancaq qorxu və zülmkarlıq yoxdur.
Hüseynova görə, Nizaminin təsvir etdiyi ideal cəmiyyət həyatının bu
mənzərəsi onun feodal cəhalətpərəstliyi əleyhinə etirazını, ədalət və
ağlın təntənəsinə çalışdığını göstərirdi: “Lakin öz tarixi məhdudluğu
və tarixi idealist anlamı üzündən Nizami müasiri olduğu ictimai
quruluşu dəyişməyin düzgün yollarını görmür”. 1579
Daha sonra həmin dövrdə Azərbaycanda da geniş yayılmış
panteizm təlimi, onun nümayəndələri Mahmud Şəbüstəri, Nəimi,
Nəsimi və başqalarından bəhs edən Hüseynova görə, hürufilər yalnız
1577
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təbiətlə Allahı deyil, insanla Allahı da eyniləşdiridilər. Onun
fikrincə, panteist hürufilərin böyük ideolqlarından olan Nəsimi
hakim sinfə və islam dininə qarşı çıxmışdır: “Nəsimi belə hesab
edirdi ki, dünya dörd ünsürdən: su, od, hava və torpaqdan ibarətdir.
O öyrədirdi ki, dünya materiyanın inkişafı nəticəsində yaranmışdır.
Quran təlimini rədd edərək, Nəsimi bütün müsəlmanları islam dininə
ibadətdən imtina etməyə çağırırdı. Nəsiminin təliminə görə,
mərkəzdə duran insandır, kainat onun ətrafında genişlənir”. 1580
Daha sonra Marağalı Əbdül Qadir, Şükrülla Şirvani, Şah
İsmayıl haqqında çox qısa məlumat verən Hüseyov Füzulinin
yaradıcılığı üzərində bir qədər çox dayanmışdır. O, yazırdı ki,
Füzulinin əsas fəlsəfi baxışları “Mətləül-etiqad” traktında öz əksini
tapmış, o, bu əsərində idrak, dünyanın mənşəyi məsələlərinə mühüm
yer vermişdir. Hüseynov yazır ki, Füzuli aləmin mənşəyi ilə bağlı
yunan filosoflarına da müraciət etmiş və maraqlı fəlsəfi mülahizələr
irəli sürmüşdür. 1581
Bizcə, H.Hüseynov A.A.Bakıxanovun dünyagörüşünün tədqiqi
zamanı onun “Gülüstani-İrəm” əsərinə nisbətən dolğun və oybektiv
qiymət vermişdi. H.Hüseynova görə, bu əsər Azərbaycan xalqının
tarxinə həsr olunmuş ilk böyük tədqiqat əsəridir: “Azərbaycanda
ictimai fikrin, elmin, mədəniyyətin və xüsusilə tarix elminin
inkişafında A.Bakıxanovun “Gülüstani-İrəm” əsərinin müstəsna
əhəmiyyəti olmuşdur. Bu əsərdə A.Bakıxanov Azərbaycan xalqının
tarixini böyük həvəslə şərh etmişdir. “Gülüstani-İrəm”də vətənpərvərlik hissi olduqca çoxdur. A.Bakıxanov öz vətənini, öz xalqını
sevir və onunla fəxr edirdi. Onun “… bu ölkədən olmağımla fəxr
edirəm” deməsi heç də təsadüfi deyildi”.1582
Hüseynov iddia edirdi ki, tarixdə şəxsiyyətin rolunu xarakterizə
edən Bakıxanov cəmiyyətin inkişaf qanunlarını bilmədiyindən tarixi
hadisələrin gedişini idealist mövqedən izah etmişdir: “Düzgün olmayan
bu mövqedən çıxış edən A.Bakıxanov, görkəmli şəxsiyyətlərin
qəhrəmanlqılarını kütlənin hərəkatından ayrırdı. A.Bakıxanov hesab
edirdi ki, tarixi ayrı-ayrı görkəmli şəxsiyyətlər yaradır”. 1583
1580

Yenə orada, s.22
Yenə orada, s.23-24
Yenə orada, s.72
1583
Yenə orada, s.76
1581
1582

615

Faiq Ələkbərli

Bizcə, burada da Hüseynov Bakıxanovun tarixə baxışını obyektiv
şərh etməmiş, heç bir əsas olmadan bunu, onun idealistliyi ilə izah
etməyə çalışmışdır. Ümumiyyətlə, Hüseynov dövrünün digər marksistleninçi fəlsəfəçiləri kimi bacardığı qədər hər bir mütəfəkkirdə materialist
elementlər tapmağa çalışmış, bu alınmadıqda isə “idealist” məsələsini
kommunistvari şəkildə tənqid etməyə çalışmışlar.
Hüseynov daha sonra Bakıxanovun etik-əxlaqi görüşlərini təhlil
etmiş, onun etik baxışlarında da realist xüsusiyyətlər tapmağa cəhd
göstərmişdir. Onun fikrincə, Bakıxanov doğru qeyd edir ki, çoxları
özlərinin tələbatlarının nədən ibarət olduğunu bilmədikləri halda,
mümkün olmayan işdən yapışırlar: “Nəticədə onlar öz məqsədlərinə
çatmır, özlərini bədbəxt hesab edir və bunun da günahını başqlarında
görürlər”. 1584
Bakıxanovun əxlaq məsələsində mötədillik anlayışı üzərində
dayanan Hüseynova görə, onun bu baxışlarına Aristotelin güclü təsiri
olmuşdur. Bakıxanovun etik baxışlarındakı dini mövqeyi mövhumat
adlandıran Hüseynova görə, bu həmin dövrün şərtləri ilə bağlı
olmuşdur: “Öz sinfi xarakterinə görə, A.Bakıxanovun etikası keçici yer
tutur: o, bir çox hallarda feodalizm etikasını tənqid edir, lakin bəzi
hallarda isə həmin etikaya əsaslanır. A.Bakıxanovun əxlaqı, əsasən
kübar dairələrinə mənsub əxlaqdır. O, insanlara necə yaşamaq, öz
həyatını necə yaxşılaşdırmaq barədə tövsiyələr verir. Lakin bu olduqca
həyati və praktiki tövsiyələrini Bakıxanov çox vaxt Allaha, Qurana və
dini ehkamlara istinad etməklə əsaslandırırdı. Sonuncu vəziyyət
Bakıxanovun etik baxışlarının feodal əxlaqı ilə möhkəm əlaqədə
olduğundan xəbər verir”.1585
Bununla da, Hüseynov belə bir qənaətə gəlirdi ki, Bakıxanovun
etikası zəngin həyat təcrübəsinə əsaslanıb, həyat müdrikliyi etikası olsa
da, ancaq bu etikada fəal mübarizəyə çağırış, qəhrəmanlıq, döyüş ruhu
yoxdur: “Bakıxanov etikasının özünəməxsus mükəmməliyinə
baxmayaraq, o bir sıra ziddiyyətlərdən xali deyildir. Məsələn, “mütləq
səadət” anlayışını vurğulayan Bakıxanov eyni zamanda qeyd edir ki,
etikada mütləq norma mövcud deyildir, hər bir xalqın hər bir dövr üçün
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öz əxlaqı və hətta hər bir insanın xüsusi əxlaqı vardır”. 1586
Bizcə, əslində Bakıxanovun əxlaqla bağlı dedikləri aydın bir
həqiqiət olduğu halda, Hüseynov hər bir şeyi materialistcəsinə həll
etməyə çalışdığı üçün, onunla razılşamır. Bu baxımdan da Hüseynov
iddia edirdi ki, bəzi məsələlər Bakıxanov tərəfindən fərdiyyətçilik
nöqteyi-nəzərdən şərh olunmuşdur: “Bakıxanovun etikası üçün
səciyyəvi cəhət odur ki, o ya ayrı-ayrı fərdlərin marağını, ya da
ümumbəşəri maraqları irəli çəkir, bu etikada hər cür əxlaqın sinfi
cəmiyyətdə sinfi olması haqqında anlayış yoxdur. Qeyd etmək lazımdır
ki, A.Bakıxanovun etikası xalq kütləsi deyil, əsasən cəmiyyətin savadlı
təbəqəsinə, ziyalılara yönəldilmişdir”. 1587
Bakıxanovun idealist olması səbəbindən onun dünyagörüşüün
geniş şəkildə şərh etməyən Hüseynovu anlamaq çətin deyildir.
Ümumiyyətlə, Bakıxanovun ictimai-fəlsəfi görüşlərini fəlsəfə tarixi
baxımından tədqiqata cəlb etmək Hüseynov və digər marksist-leninçi
fəlsəfəçilər üçün çox da cəlbedici olmamışdır. Bakıxanovda materializm
elementləri tapa bilməyən, üstəlik onun çar Rusiyasına çox da bağlı
olmaması fəlsəfə tarixçiləri üçün əsas problem idi. Bu baxımdan
Hüseynov və digər fəlsəfə tarixçiləri ən yaxşı halda heç bir əsas
olmadan, Bakıxanovun guya, rus mədəniyyətinin cidi tərəfdarı
olmasından, onu təbliğ etməsindən bəhs edirdilər. Məsələn, Hüseynov
yazırdı: “A.Bakıxanovun dünyagörüşünün məhdudluğuna baxmayaraq,
onun XIX əsrdə Azərbaycanda qabaqcıl ictimai və fəlsəfi fikrin inkişafı
tarixində müəyyən rolu olmuşdur. A.Bakıxanovun Azərbaycan xalqının
işıqlı gələcəyinə böyük inam var idi. O, qüdrətli rus xalqının
mədəniyyətinin ehtiraslı tərəfdarı olmaqla yanaşı, rus mədəniyyətinin
nailiyyətlərini hər vasitə ilə Azərbaycan əhalisi arasında təbliğ etməyə
çalışırdı”. 1588
Beləliklə, bizə görə, Hüseynovun fəlsəfə tarixi açısından
Bakıxanovla bağlı apardığı tədqiqat çox da dolğun olmamış, bəzi
hallarda gerçəkliyi özündə əks etdirməyən mülahizələrə yol verilmişdir.
Bakıxanovla nisbətdə Mirzə Şəfi Vazehin ruhanilərə və istibdada
münasibətdə daha radikal çıxış etməsini, onun özünü insanlığın azadlığı
və xoşbəxtliyi tərəfdarı kimi qələmə verməsini yüksək qiymətləndirən
1586
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Hüseynov yazırdı: “Mirzə Şəfi ruhanilərin axirət dünyası haqqında
söylədikləri fikirlərə qarşı kəskin çıxış edirdi. Ruhanilərin bu ağılsız
fikirlərini ifşa edərək, Mirzə Şəfi dəfələrlə deyirdi ki, bizi əhatə edən
real (gerçək) dünyadan başqa bir dünya yoxdur. O kəs ki insanları
aldatmaq üçün ruhanilərin uydurmasından başqa bir şey olmayan axirət
dünyasına ümidlə yaşayır, o axmaqdır”. 1589
Mirzə Şəfinin axirət dünyası ilə yanaşı, eyni zamanda alın yazısı
və taleyə inanmayıb, ağllı hərəkətləri insanın xoşbəxt həyatının
zəruri şərti hesab etməsini, 1590 müsbət dəyərləndirən Hüseynova
görə, bununla da “Mirzə Şəfi real, obyektiv dünyanın insan şüurundan
asılı olmayaraq mövcud olmasını etiraf edir və varlığı dərk etməyə
çağırırdı. Mirzə Şəfi, özünün yazdığı kimi, bütün gücüylə varlığın sirrini
(müəmmasını) dərk etməyə cəhd göstərirdi”. 1591
Mirzə Şəfinin birbaşa olmasa da, dolayısıyla materializmə
bağlılığını sübut etməyə çalışan Hüseynov hesab edirdi ki, o, zülmkar
şahlara da nifrət etmiş, onun əsərləri yer üzündə insanların azadlığını və
sevinclərini boğanlara qarşı yönəlmişdi: “Mirzə Şəfi dəfələrlə göstərirdi
ki, xalqın cahilliyi və geriliyi, şahın hökmranlığını şərtləndirmişdir.
Şeirlərinin birində Mirzə Şəfi nağıl edirdi ki, bir dəfə ondan şah
haqqında nə fikirdə olduğunu soruşdular. Şair cavab verdi ki, şah ağılsız
doğulub, lakin xalqın geriliyi və cəhaləti, şaha hakim olmaq imkanı
verir. Özünün siyasi şeir-pamfletlərində Mirzə Şəfi bütün gücüylə xalqı
aldatmaq üçün öz manifestlərini çıxaran şahlara zərbə endirirdi. O,
xalqın yadına salırdı ki, şahlar heç vaxt xalqın rifahı üçün, onun azadlığı
üçün heç nə etməmişlər. Onların bütün üzdəniraq manifestləri bir
məqsəd güdürdü: xalqa daha çox zülm etmək, azadlığını
məhdudlaşdırmaq”. 1592
Onun fikrincə, Vazehin “Teymurləng” şeiri də dərin sosial-siyasi
məzmuna malik olub, azadfikirlilik ruhu ilə dolmuşdur: “Mirzə Şəfi,
istibdad və zülmkarlıq simvolu Teymurləngə qarşı azadlıq və
xoşbəxtlik ideyalarının daşıyıcısı olan nəğməkarın mübarizəsini
ümumiləşdirərək, belə bir nəticəyə gəlir ki, istibdad və zülm yox olacaq,
1589
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azadlıq öz yerini tutacaq (qələbə çalacaq)”. 1593
Şübhəsiz, Hüseynovun burada böyük Türk hökmdarı Əmir
Teymuru “istibdad və zülmkarlıq simvolu” kimi təqdim etməsi, ilk
növbədə Sovet Rusiyasının maraqlarına cavab verməsi idi. Hər halda
Əmir Teymur haqqında Qərb və rus tarixçiliyinin yazdıqlarının böyük
qismi saxtakarlıqdan başqa bir şey deyildi.
Bizcə, Bakıxanovla nisbətdə Vazehdən daha çox ilham almasına
baxmayaraq Hüseynov kommmunistvari isətklərinə burada da tam çata
bilməmişdir. Çünki Vazeh nə qədər din və istibdad əleyhdarlığı kimi
təsir bağışlasa da, ancaq onu bir materialist kimi qələmə vermək
mümkün deyildi. Ona görə də, Hüseynov Vazehlə bağlı apardığı
tədqiqatı bu fikirlərlə yekunlaşdırmaqdan başqa çarə tapa bilməmişdir:
“Mirzə Şəfinin əsərləri dinə, zülmkar şahlara qarşı yönəlmişdir. Bütün
həyatı boyu o, insanların azadlığı və xoşbəxtliyi haqqında nəğmələr
oxumuşdur. Onun poeziyası optimizmlə doludur... Mirzə Şəfinin şeirləri
feodalları, ruhaniləri həcv edən, xalqa zülm edənləri, insan şəxsiyyətini
alçaldanları, cəhaləti və mövhumatı, söz azadlığının boğulmasını,
müasir ictimai quruluşun çatımazlıqlarını amansız qamçılayan kəskin
mübariz siyasi satiralardır, onlar demokratik ruhun daşıyıcısıdırlar.
Lakin o dövrdə Azərbaycanın ictimai-siyasi münasibətlərinin geriliyi,
ona ifşa etdiyi ictimai quruluşun sosial köklərini başa düşmək
səviyyəsinə qalxmağa imkan vermədi və burada istibdad və xalqın
əsarətinə qarşı bu qorxmaz mübarizin – azadlıq və xoşbəxtlik
nəğməkarının tarixi məhdudluğu özünü göstərdi”. 1594
Gördüyümüz kimi, Hüseynov Bakıxanovda olduğu kimi, Vazehdə
də “ictimai quruluşun sosial köklərini başa düşmək səviyyəsi”nin
azlığından, onun “tarixi məhdudluğ”indan bəhs etmişdir. Əlbəttə,
burada Vazehə tutulan iradlarda müəyyən qədər həqiqət cizgiləri olsa
da, bütövlükdə Hüseynovla razılaşmaq mümkün deyildir.
Daha sonra Mirzə Kazım bəyin dünyagörüşünü tədqiq edən
Hüseynova görə, o, 1840-cı illərdə ilk dəfə “Azərbaycan dili”nin elmi
qrammatika qaydalarını yaratmışdır. Hüseynov yazırdı: “Onu da qeyd
etmək lazımdır ki, ilk dəfə olaraq məhz o (Mirzə Kazım bəy – F.Ə.),
“Azərbaycan dili” istilahını elmi cəhətdən əsaslandırmış və tətbiq
1593
1594
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etmişdir. Həm də o, “azerbidjanskiy” yazırdı”.1595 Mirzə Kazım bəyin
Türk dilinin “Azərbaycan ləhcəsi” üzərində dayanması Çarlığın da
maraqlarına cavab verən bir amil idi.
“Professor Mirzə Kazım bəy rus mədəniyyətinin möhkəm əqidəli
tərəfdarı olmuşdur”, 1596 - deyən Hüseynov onun ədəbiyyat və estetikaya
dair fikirlərini də təhlil etməyə çalışmışdır. Hüseynova görə, bu
məsələlərin təhlili zamanı Kazım bəy ictimai hadisələrin anlamında
materialist olmasa da, əsatirləri real, obyektiv dünyanın təhrif edilmiş
inikası kimi izah edən fikirlər söyləmişdir: “Məlumdur ki, dinin və
mifologiyanın düzgün elmi izahı o faktdan çıxış edir ki, din və
mifologiya təbiətin real qüvvələrinin insanların başında fantastik
inikasıdır”. 1597
O, Kazım bəyin müridizm və onun başısı Şeyx Şamilin
dünyagörüşüün də təhlil etməyə çalışmışdır. Hüseynova görə, Şamilin
apardığı mübarizə xalq azadlığı hərəkatı olub Çar Rusiyasının
müstəmləkə siyasətinə qarşı yönəlmişdir. Bizcə, o, Kazım bəyin Şamillə
bağlı dedikləri ilə tamamilə razılaşmışdır. Hüseynoz yazırdı: “Beləliklə,
M.Kazım bəy belə nəticə çıxarır ki, Şamili xalq seçmişdi və bu mənada
onu imam adlandırıdılar. Şamil öz siyasəti ilə, dağıstanlıların ümumxalq
seçiminin məhz onun üzərinə düşməsinə müvəffəq oldu. M.Kazım bəy
göstərir ki, Şamilin imamətinin şəriətin gözündə mübahisəli olmasına
baxmayaraq, Şamil xalqın nümayəndəsi idi, o dağlıların cəsur rəhbəri
olmuş, ruhani və dünyəvi hakimiyyətləri öz əlində cəmləşdirmişdir”. 1598
Bizcə, Hüseynov Kazım bəyin müridizm və Şeyx Şamil haqqında
yazdıqları ilə əsasən razılaşmışdır. Bunu, onun aşağıdakı sözləri də
təsdiqləyir: “Məlum olduğu kimi, müridizm Azərbaycanda da olmuşdur.
Sosial hərəkat kimi müridizm çarizmin müstəmləkəçilik zülmü
əleyhinə, həmçinin Azərbaycan feodalları əleyhinə çevrilmişdi”. 1599
Qeyd edək ki, Hüseynova qarşı Sovet Rusiyası repressiya
aparatının işə düşməsində onun müridizm və Şeyx Şamilə bəslədiyi
müsbət fikirlər əsas bəhanə olmuşdur. Hətta, onun müridizmlə bağlı
müsbət fikirlərindən sonra lap axırda azacıq “tənqidi” belə, yəni “M.
1595

Yenə orada, s.134
Yenə orada,, s.138
1597
Yenə orada, s.145
1598
Yenə orada, s.153
1599
Yenə orada, s.153
1596

620

Azərbaycan Türk fəlsəfi və ictimai fikir tarixi (XIX-XX əsrlər). II hissə

Kazım bəy müridizmin sosial sinfi köklərini aça bilməmişdi. O, Şamili
idellaşdırmışdır”, 1600 - deməsi də onu xilas edə bilməmişdir.
Daha sonra Kazım bəyin babilərlə bağlı düşüncələrini şərh edən
Hüseynov yazırdı ki, babilər təlimi əslində islam dininə qarşı etiraz idi:
“Bu təlim,əsas etibarı ilə, o zaman mövcud olan dövlət quruluşunda
islahatlar aparılması haqqında, insan şəxsiyyətinin siyasi azadlığı
haqqında məsələ qoyurdu”. 1601 O, yazırdı ki, Babın özü yeni din, yeni
ayinlər təklif etməsə də, babilər axırda şəriətə tabe olmaqdan tamamilə
imtina etdilər: “Sonralar, babilərin gizli dərnəkləri təşkil edildiyi dövrdə
babiliyin bir sıra yeni prinsipləri yarandı. Babilərin hər bir yeni təşkil
edilmiş dərnəyi öz ən yaxın müəllimlərinin təliminə tabe olurdu”. 1602
Onun fikrincə, dərin sosial köklərə malik babilər hərəkatı feodal
zülmü və xarici kapital əleyhinə yönəlmişdi: “Babilər din pərdəsi altında
çıxış edirdilər. Lakin aydındır ki, dini örtük altında kütlələrin inqilabı
hərəkatı üçün böyük əhəmiyyət kəsb edən real siyasi qüvvələr
gizlənmişdi”. 1603 Hüseynov daha sonra yazırdı: “O da səciyyəvidir ki,
babilik hərəkatı İranın mütərəqqi, azadlıqsevər hissəsini, məhz İran
Azərbaycanını daha çox əhatə etmişdi. Məlumdur ki, İranda yaşayan
azərbaycanlılar həmin ölkədə inqilabi-demokratik hərəkatların həmişə
bayraqdarları olmuşlar”. 1604
Beləliklə deyə bilərik ki, Hüseynovun Kazım bəylə apardığı
ictimai-fəlsəfi tədqiqatlarda əsasən onun rus mədəniyyətinə bağlılığı,
islam dininin tənqidi, müridzmin və babiliyin əsil mahiyyətini açmaqla
bağlı olmuşdur. Bizcə, Kazım bəy xristianlığı qəbul etdiyi üçün bunun
üzərində çox dayanmayan Hüseynovun öz dövrünün şərtlərindən əsas
kənara çıxma halı müridizm və Şeyx Şamilə nisbətən çox dəyər verib,
çar Rusiyasını istəməyərəkdən “ifrat” dərəcədə tənqid etməsi olmuşdur.
Bizcə, Hüseynovun Şeyx Şamili azacıq da olsa, müsbət fonda təqdim
edib çar Rusiyasını da “azacıq” çox tənqid etməsi əslində
“bağışlanmayacaq” dərəcədə olmasa da, ancaq bu onun düşmənlərinin
əlinə bəhanə vermək üçün “əla” fürsət olmuşdur.
Bizcə, Hüseynovun bu əsərinin əsas nüvəsi və mahiyyəti
1600
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M.F.Axundovla bağlı apardığı tədqiqatdır. Axundovu mübariz ateist,
materialist və inqilabi-demokratiyanın banisi sayan Hüseynovun
fikrincə, onun əsərləri yalnız Azərbaycan xalqını deyil, Şərqin məzlum
xalqlarını din və cəhalət buxovlarından xilas olmağa çağırır, bu kütlələrə
onların istismarçılara qarşı mübarizəsində kömək edirdi.1605 O, yazırdı:
“M.F.Axundov mütərəqqi demokratik ideyalar irəli sürür, böyük
qətiyyət və cəsarətlə onların həyata keçirilməsi uğrunda mabarizə
aparırdı. Axundov köhnə həyatın kökündən dəyişdirilməsi uğrunda
məfkurəvi mübarizəyə başlamışdı. Qarşıdakı yol çox çətin və təhlükəli
idi: onu xan, bəy, molla, seyid və cəmiyyətin çar satraplarının mühafizə
etdiyi digər tüfeyliləri kəsirdi. Axundov bu manelərin aradan
qaldırılması yollarını axtarırdı. Xalqa xidmət etmək arzusu ilə
yaşayaraq, o öz əsərlərinin başqa müəllifin adı altında nəşr edilməsi
kimi qurban verməkdən, öz adını gizlətməkdən qaçmadı”. 1606 Bir sözlə,
Hüseynova görə, Axundovun fəlsəfi əsərləri Azərbaycanın mütərəqqi
insanlarını dərindən düşündürən və ümidlərini əks etdirən bütün
məsələləri əhatə edirdi: “M.F.Axundov öz fəlsəfəsini orta əsr Şərq
sxolastikasının tənqidi əsasında qurub. Öz fəlsəfi dünyagörüşünün
təşəkkülü prosesində o, bir sıra yeni ideyalar irəli sürüb... Onun
fəlsəfəsinin əsas ideyası elmin ilahiyyatdan ayrılmasının qəti tələb
edilməsi və təbiət hadisələrinin öyrənilməsinə çağırışdan ibarətdir. O,
yorulmadan hər vəchlə elm və incəsənətin inkişafına mane olan
ruhaniləri ifşa edirdi”. 1607
Hüseynovun Axundovun fəlsəfi irsində diqqət etdiyi əsas
məsələ onun ontoloji görüşləridir. Onun fikrincə, Axundov ontolji
məsələdə materialist fəlsəfəsinin tərəfdarı idi; materializmin əsas
müddəalarını dərindən dərk edərək, o onları konkret təbiət
hadisələrinə tətbiq edə bilirdi: “Lakin Marksdan əvvəlki bütün
materialistlər kimi, o, “aşağıdan materialist və yuxarıdan idealist”
idi; o, ictimai hadisələrin izahında idealist olaraq qalırdı və bu
“yuxarıdan idealizm” Axundovun fəlsəfəsində kifayət qədər böyük
yer tutur. O öz materializmini təbiət hadisələrinin dərkindən ictimai
inkişafın düzgün dərk olunmasına qədər genişləndirə bilmədi. İctimai
1605
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hadisələrin qiymətləndirilməsi və izahında idealizm mövqeyində
olması ona sinfli cəmiyyətin əsas hərəkətverici qüvvəsini – sinfi
mübarizəni görməyə mane olurdu”. 1608
Varlıq məsələsinə münasibətdə Axundovun bəzən materializmlə
idealizm arasında tərəddüd etməsini Hüseynov belə izah edirdi:
“Əvvəlcə M.F.Axundov Cəlaləddin Rumi, Qəzali və digər pantestlərin
tərəfdarı idi. Sonradan o, Cəlaləddin Rumini tənqid etməyə başladı,
lakin bu tənqid gedişində o, idealist fəlsəfəsinin qnoseoloji köklərini
dərindən dərk edə bilmədi... M.F.Axundov idealizmin qnoseoloji
köklərini nəinki dərk etmir, hətta idealist fəlsəfəsinin incəliklərini və
müxtəlif növlərini ayırd etmirdi. Şəriət və dinə qarşı çıxışlarında
Axundov bir fəlsəfi sistem kimi idelaizmə demək olar ki, toxunmur. Ola
bilsin ki, M.F.Axundov onların hamısını həmfikir sayaraq, Şeyx
Mahmud Şəbüstəri, Ksenofan, Petrarka, Volter, Cəlaləddin Rumi,
Spinoza və sair bu kimi mütəfəkkirlərin baxışlarındakı fərqləri də dərk
etmirdi. Onun fəlsəfəsindəki müəyyən eklektikliyə və bir sıra
anlaşılmazlıqlara
baxmayaraq,
M.F.Axundova
öz
barışmaz
materializminin inkişafında çox yüksək pilləyə qalxmaq müyəssər oldu.
Onun materializmi təbiət hadisələrinin öyrənilməsi əsasında, dinin bütün
uydurmaları və mövhumatın ifşa edilməsi əsasında inkişaf edib,
Marksdan əvvəlki dövrün bütünm materialistləri kimi, M.F.Axundov
materiyanı real varlığın əsası qəbul edərək, mexaniki, metafizik inkişaf
konsepsiyasının tərəfdarı idi”. 1609
Onun fikrincə, bəzi tərəddüdlərinə baxmayaraq, bütün hallarda
Axundov materialist idi və onun fəlsəfəsində materiya vahid
subustansiya, şüur və ideya isə materiyanın məhsullarıdır. O, yazırdı:
“M.F.Axundov fəlsəfənin əsas məsələsini materialistcəsinə həll edir
və bu əsas müddəadan irəli gələn nəticələri çıxarır. M.F.Axundova
əsasən, təbiət özü-özünə, özbaşına mövcuddur. Axundov –
atomistdir. Lakin, bu, özünəməxsus atomistikadır. Atom dedikdə o,
ölçü və strukturundan asılı olmayaraq materiyanın tərkib hissələrini
nəzərdə tutur. Təbiət atomların məcmusu olan materiyadan ibarətdir.
Axundov materiyanın ən kiçik zərrəciklərdən ibarət olduğunu hesab
edir. Bu cür atomların sayı sonsuzdur, onlar vahid tam təşkil edirlər
1608
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və bu tam – kainatdır”. 1610
O, Axundov kimi hesab edirdi ki, vahid kainatın, yəni maddi
aləmin heç bir yaradana ehtiyacı yoxdur. Bu baxımdan kainatın
materiyası müxtəlifdir, onu təşkil edən atomların sayı sonsuzdur.
Hüseynov yazırdı: “Bu atomların birləşməsi və ayrılması maddənin
bir kefiyyətdən digərinə keçməsinin səbəbidir. Atomlar heç kim
tərəfindən yaradılmayıb və heç bir zaman məhv olmur.
M.F.Axundova əsasən, kainat vahid, tam və maddi varlıqdır.
Təbiətdə obyektiv və mütləq qanunauyğunluq hökm sürür”. 1611 Ona
görə, Axundov haqlı olaraq bütün mövcudatın əsası olan materiyanın
xassələrinin öyrənilməsi haqqında tələb irəli sürür, materiyanın
mahiyyətini tədqiq və dərk etməyə çağırırdı. Hüseynov Axundov
kimi tamamilə razılaşırdı ki, “yalnız bu yolla təbiətin o biri dünyada
olan xaliqinin yoxluğunu sübut etmək olar, sübut etmək olar ki,
Allah boş fantaziyanın məhsuludur. Din tərəfdarları obyektiv varlığın
mövcudluğunu inkar etmək məqsədilə təbiət elmlərindən
uzaqlaşırlar. Onların mülahizələrinin başlanğıc nöqtəsi möcüzələrə
və hər cür əfsanələrə inamdan ibarətdir. Dinin əsas müddəası təbiətin
Allahın yaradıcılığının məhsulu kimi başa düşülməsindən ibarətdir.
Dinin bu əsas müddəasının cəfəng olduğunu sübut etmək üçün təbiət
olduğu kimi, necə var elə öyrənmək lazımdır. Bu nəticə
M.F.Axundovun fəlsəfi sisteminin təməl daşıdır”. 1612
Beləliklə, materiyanın varlığının obyektiv və onun dərk
edilməsinin mümkün olduğunu hesab edən Hüseynov bununla bağlı
fikirlərini daha çox Axundovun materialist görüşlərinə əsasən təhlil
etmişdir. O, Axundovun materialist görüşləri çərçivəsində hərəkət,
məkan və zaman problemlərinə də toxunmuşdur. Əvvəlcə,
hərəktdən bəhs edən Hüseynov yenə də Axundova istinadən yazırdı
ki, inkişaf bir haldan digər hala keçid, əvvəlki halın məhvi və
başlanğıc vəziyyətə qayıtma deməkdir: “Axundov metafizik inkişaf
prinsipi konsepsiyasının tərəfdarı idi ki, buna əsasən inkişafı artma,
azalma və təkrar kimi baş verir. Axundov hərəkəti materiyadan
ayırmır, lakin hərəkəti yalnız materiyanın mexaniki yerdəyişməsi
1610
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kimi başa düşür”.1613
Zaman və məkan probleminə gəlincə, Hüseynova görə,
Axundov burada da kainatın nə başlanğıcı, nə də sonu var, o vahid və
tam varlıqdır prinsipindən çıxış edib: “Bu, heç bir xarici səbəbə
olmayan varlıqdır. Kainat heç bir xaliqin olmasını tələb etməyən, heç
bir xarici qüvvəyə ehtiyacı olmayan və özünün daxili qanunları üzrə
inkişaf edən obyektiv varlıqdır. M.F.Axundov israr edir ki, kainatı
guya, yaradana inam, yəni Allaha etiqad nə isə uydurulmuş, mövcud
olmayan bir şeyə inam deməkdir”. 1614
Hüseynov daha çox o məsələnin üzərində dayanırdı ki,
Axundov sonsuz kainatın yaradılması üçün heç bir o dünyalıq
qüvvənin lazım olmadığını, onun hər hansı xaici qüvvələrdən asılı
olmadığını və dünyanın özünün daxili qanunları üzrə inkişaf etdiyini
israr edən materialistlərin nöqteyi-nəzərinə qətiyyətlə qoşulmuş,
həyatın yaranması və inkişafının materialistcəsinə izahını vermişdir:
“Yeni nəsillərin yaranması, onların böyüməsi və inkişafı və nəhayət,
külə dönməsi, həmçinin su, hava və digər amillərin mövcudluğu
şəraitində bitkilərin inkişafı və əmələ gəlməsi, bitkilərin böyüməsi,
bar verməsi, quruması, çürüməsi və torpağa çevrilməsini o, kainatın
obyektiv qanunu hesab edir”. 1615 O, daha sonra yazırdı: “Materialist
fəlsəfəsinin bütün müddəalarına sadiq qalaraq, Axundov dünyanın
vahid və bütöv, tam olduğunu hesab edərək, isbat edir ki, kainatdan
əvvəl heç nə mövcud olmayıb və ondan sonra heç nə olmayacaq,
çünki onun varlığı sonsuzdur. Allahı ilk səbəb qəbul edən din
tərəfdarlarının nöqteyi-nəzərini zəka ilə bir araya sığmayan uydurma,
cəfəngiyat sayır. Din tərəfdarlarının Allahın dünyanı yaradan olması
haqda iddiasına cavab verərək, o bəyan edir ki, belə olduğu halda
Allahın da yaradılması üçün başqa bir məxluqun olması zəruridir, bu
sonuncunun mövcud olması üçün isə başqa bir məxluqun olması
gərəkdir və beləliklə, ilk səbəblərdən ibarət sonsuz bir silsilə alınır
ki, bu da mümkün deyil. Dərin təhlil vasitəsilə məxluqların varlığının
səbəbi kimi Allahın mövcudluğu ehtimalının mənasız olduğunu
sübut edərək, Axundov mövcudatın obyektiv varlıqdan ibarət əsas
olduğunu qəbul edir, insanın bu obyektiv varlığın, yəni təbiətin
1613
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məhsulu olduğunu hesab edir və bununla da bu məsələdə düzgün,
materialist mövqe tutur”. 1616
Deməli, burada əsas Yaradıcı Qüvvə ilə bağlı dörd tezis ortyaya
çıxır:
1.
Gözlə görünən Kainat (Təbiət) sonsuz və əbədidir,
yəni nə əvvəli var, nə də sonu olacaq,
2.
Gözlə görünməz Yaradan sonsuz və əbədidir, yəni
nə əvvəli var, nə də sonu olacaq
3.
Eyni zamanda, birlikdə həm Kainat, həm də Yaradan
sonsuz və əbədidir, yəni hər ikisinin nə əvvəli var, nə
də sonu olacaq
4.
Kainat, Yaradandan başqa üçüncü bir qüvvə gözlə
görünən maddi (fiziki) və gözlə görünməyən (ruhi)
İnsan da sonsuz və əbədidir, yəni onun da nə əvvəli
var, nə də sonu olacaq (“İnsan” kimdir? Onlar niyə
irqlərə, millətlərə və dinlərə bölünür?).
Maraqlıdır ki, zaman-zaman yalnız Kainat (Təbiət), Yaradan
deyil, İnsan da ilahiləşdirilmişdir. İnsan gah Təbiətlə, gah da
Yaradanla eyniləşdirilmişdir. Hətta, İnsan deyiələn varlığı Kainat və
Yaradandan da üstün ali pilləyə qaldıran dini-mistik, fəlsəfi təlimlər
belə olmuşdur. Bizcə, marksizm təlimində də İnsanın, daha doğrusu
ayrı-ayrı İnsanların bütünü olan Cəmiyyətin ilahiləşdirilməsi ön
plana çıxmışdır. Məsələn, deyək ki, Misirdə əsas söz sahibi Yaradan
səviyyəsində ölçülən Firon-İnsandırsa, Sovet Rusiyasında isə “Sovet
Xalqı”, ya da Sovet Cəmiyyətidir. Ancaq əsil həqiqətdə isə Sovet
Ruisyasında da əsas söz sahbi Baş Kommunist-İnsan idi. Deməli,
Kainat və Yaradanla yanaşı, üçüncü əsas qüvvə ilahiləşdirilmiş
İnsandır. Sadəcə, burada İnsan-Cəmiyyət bütünlüyünü görmək
lazmdır. Başqa sözlə, İnsan-Cəmiyyət ilahiliyinin özü də bir
sintezdir. Belə ki, müxtəlif xalqların inanclarında çoxallahlıq,
çoxtəbiətlilik olduğu kimi, çoxinsanlılıq da təbii bir haldır. Əslində
isə allahların, təbiətlərin ümumiləşdirilmiş bir adı vahid Yaradan,
vahid Kainat (Təbiət) olduğu kimi, insanların, cəmiyyətlərin
ümuiləşdirilmiş adı da İnsan(Adam)dır. Deməlli, üç ilahi qüvvə:
Kainat, Yaradan, İnsan arasında bir mübarizə gedir və son əsrlərdə
1616
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İnsan Kainat və Yaradanla mübarizədə qalib kimi görünür. Son
əsrlərdəki fəlsəfi, dini-mistik təlimlərin çoxunda, o cümlədən
markzimdə də məhz İnsan üstünlüyü ön plandadır.
Bizcə, Hüseynov da Axundovun görüşlərini tədqiq edərkən daha
çox İnsan Yaradan deyil, İnsan Kainat (Materiya, Təbiət)
münasibətlərinə üstünlük vermiş, bu zaman da Sovet insanınınkommunist cəmiyyətinin hər şey üzərində ağalığını marksist fəlsəfə
əsasında izah etməyə çalışmışdır. O, yazırdı: “Zaman və məkan
problemini həll edərkən, Axundov zaman və məkanı materiyanın
obyektiv mövcudluq formaları sayaraq, obyektiv varlığın zaman və
məkan xaricində mövcudluğunun mümkün olmadığını qeyd edir.
Materializm varlığın obyektivliyii təsbit edərək, zaman və məkanın
obyektivliyini qəbul edir”. 1617
Deməli, materiya əbədi olduğu üçün zaman və məkan da bu
əbədiliyin daxilində obyektiv şəkildə mövcuddurlar. Çünki zaman və
məkanın materiyadan ayrılmaz olduğunun, həmçinin materiyanın
mövcudluğunun yalnız zaman və məkan daxilində mümkün
olduğunun qəbul edilməsi yalnız Axundov fəlsəfəsinin deyil,
Hüseynovun da baxışlarının əsas cəhətlərindən biri idi. Hüseynov
yazırdı: “Bu cəhət ona görə səciyyəvidir ki, varlığın yalnız zaman və
məkan daxilində mümkün olduğunun qəbul olunması əsas fəlsəfi
istiqamətlərin – materializm və idealizmin dürüst müəyyən edilməsi
üçün olduqca zəruri şərtlərdən biridir. Bir sıra materialistlər
materiya, zaman və məkan arasında qarşılıqlı münasibətlər barəsində
suala çıq cavab verməkdən qaçırdı. F.Engels Dürinqi sonuncu bu
suala açıq cavab verməkdən yayındığı üçün kəskin tənqid edirdi.
F.Engels göstərirdi ki, hər bir varlığın əsas formaları məkan və
zamandır. Beləliklə, zaman və məkanı materiyanın atributları, onun
ən mühüm xüsusiyyətləri hesab edərək, Axundov materializm
mövqeyində möhkəm dayanırdı”. 1618
Hüseynova görə, Axundovun da qeyd etdiyi kimi, kainat vahid
sonsuz arasıkəsilməz tamdır. Hər şeyi əhatə edən bu tam, müəyyən
mənada xüsusi bölünməz vahidlər (“demək olar ki, atomlar”) olan
ayrı-ayrı nisbətən müstəqil hissələrdən ibarətdir. Bu o demək idi ki,
1617
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Hüseynov Axundovla bütöv dünyada bu cür nisbətən müstəqil və
müəyyən mənada bölünməz vahidlər: Günəş, Yer, planetlər,
ümumiyyətlə, ayrı-ayrı səma cisimlərdən ibarət olmasında həmrəy
idi. O, yazırdı: “Eynilə nisbətən bölünməz vahidlər heyvanlar və
bitki fərdləridir (“atom” – bölünməz mənasını bildirən yunan istilahı
ilə eyni məna daşıyan fərf adlandırılan canlı orqanizmlər). Bu
səbəbdən M.F.Axundov canlı məxluqları bəzən “atom” adlandırır.
Və nəhayət, bütün materiya bütövlükdə ən kiçik zərrəciklərdən,
sözün əsil mənasında atomlardan ibarətdir. Beləliklə, M.F.Axundovda “atom” istilahı çoxmənalıdır: onunla o, ümumiyətlə materiyanın
müəyyən fərdiyyətə, nisbi müstəqilliyə və şərri və ya şərtsiz
bölünməzliyə malik müxtəlif hissələrinə işarə edir. Bu mənada
insanlar zəkalı atomlar adlandırılır”. 1619
Hüseynov Axundovla razılaşırdı ki, kainatın təzahür
müxtəlifliyinə baxmayaraq, o əvvəldən axıra kimi zərrəcik və
atomlardan ibarətdir: “Axundova görə, atomların məcmusu, nəticə
etibarilə vahid və tam kainat əmələ gətirir. Axundov bütün
cisimlərin, Yer və səma cisimlərinin maddi gerçəklik olduğunu israr
edərək, sona qədər təbiətin həm xaliq, həm də məxluq olduğu
haqqında düzgün tezisi inkişaf etdirir və ona tərəfdar olur. Kainatı
əmələ gətirən zərrəciklər və atomların hər hansı bir kənar iradənin,
qüvvənin təsirinəehtiyacı yoxdur, onlar öz təbiət qanunlarına əsasən
mövcuddurlar”. 1620 O, daha sonra yazırdı: “Axundovun təliminə
əsasən, bütün mövcudat maddidir və buna gərə də hiss orqanları ilə
qavranıla bilər. Əgər mələklər, cinlər, şeytanlar, divlər
və
təxəyyülün digər məhsulları həqiqiətn mövcud və yerdəki digər məxluqlara aiddirlərsə, onlar gözə görünən və ya hiss olunan olmalıdır.
Bir halda ki, bütün bu məxluqlar gözəgörünməz və hissedilməzdirlər
və həm də ki, zaman və məkan xaricindədirlər, deməli, onlar yoxdur,
onlar xəyalın məhsuludur. M.F.Axundov öz materialist, ateist
təlimində varlıq probleminin düzgün həllini verir”.1621
Ona görə kainat vahiddir, tamdır və bütün məxluqlar vahid
kainatdan yaranıblar. Hüseynov bu fikrini də əsaslandırmaq üçün
1619
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Axundova müraciət edirdi: “Tam və hissənin qarşılıqlı əlaqəsindən
bəhs edərkən, Axundov ərz edir ki, əslində tam və hissə birlik təşkil
edir və hər hansı bir kənar iradədən asılı olmayaraq, öz qanunları
əsaənda və onlara xas şəraitdə mövcuddurlar. Btün şeylər vahid tam
olan kainatda mövcuddurlar. Tam və hissənin xaliqə ehtiyacı yoxdur.
Bu nəticə və mülahizələri inkişaf etdirərək, Axundov israr edir ki,
təbiətdən xaric heç bir qüvvə mövcud deyil, bütün məhv olna şeylər
kainatda qalır və hər şey vahid və tam kainat olan təbiətin özü
tərəfindən yaradılır”. 1622
Hüseynova görə, Axundovun fəlsəfəsində məkan, zaman və
materiya probleminin qoyuluşu həm də ona görə maraqlıdır ki,
materiyanın obyektiv varlıq formaları kimi zaman və məkan
problemini materialistcəinə həll edərək, o, təbiətin obyektiv
qanunauyğunluğunu qəbul edir. Eyni zamanda, Axundov hər cür
xarici, ilahi, fantastik qüvvənni rədd edərək, materializmi idealizm
və dinin tərəfdalarının hücumlarından qoruyur. 1623
Ona görə, ateizm Axundovun materialist fəlsəfi sisteminə bir
tərkib hissəsi kimi daxil olur: “Cəsarətlə demək olar ki, Axundova
qədər Azərbaycan ictimai fikrinin inkişaf tarixində din əleyhinə belə
güclü çıxış edən başqa bir ateistə rast gəlmək olmur. Fəlsəfənin əsas
məsələsinin – təfəkkürün varlığa münasibəti məsələsinin həllində
olduğu kimi, zamanın, məkanın, səbəbiyyətin və s. əsas problemlərin
təhlilində də materializmə sadiq qalan Axundov özünün dinlə
mübarizəsində materialist mövqelərdə durmuşdur. M.F.Axundov
istedadının var gücü ilə dinin, fövqəltəbii olana, axirətə imanın
üstünə düşmümşdür... Fəlsəfənin (əlbəttə materialist fəlsəfənin), din
və imanla bir araya sığmadığını təsdiq etməklə o həm də idealizmə,
habelə materializmi idealizmlə, dini elmlə barışdırmağa çalışan
dualizmə qarşı çıxış edir”. 1624
Əslində buradakı ateizm “İnsan-Cəmiyyət” qüvvəsinin
ilahiləşdirilməsidir. Yəni gözlə görünməz Yaradan deyil, gözlə
görünən, bir-birini əvəz edən, xüsusilə də “Kommunist-Materialist
Cəmiyyəti” özü bir ilahi cəmiyyət idi.
Səbəbiyyətlə bağlı Axundovun düşüncələrini şərh edən
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Hüseynova görə, o, D.Yumun aqnostizmini tənqid edərkən, özünün
obyektiv səbəbiyyət haqqında təlimini əsaslandıra bilməmişdir:
“Axundov səbəiyyəti hadisə və mövcudatdan kənarda olan bir şey
hesab etmir; o onu obyektiv varlığın daxili qanunauyğunluğu və
əlaqəsi kimi izah edir. M.F.Axundov obyektiv səbəbiyyət əlaqəsinin
obyektiv aləmdə, məxluqatın bir haldan başqa hala, bir növdən
digərinə keçidində mövcud olduğunu göstərir. O beyan edir ki,
mübahisə hallarn növləri və birindən digərinə keçiddən getmir; əsas
məsələ şeylərin mahiyyətindədir. Axundovun bu müddəası onunla
izah olunur ki,onun materialist dünyagörüşü məntiqi surətdə real
obyektiv aləmin müxtəlifliyində qanunauyğunluq və əlaqə olmasını
tələb edir”. 1625 O, daha sonra yazırdı: “Axundov din tərəfdarlarının
dünyanın törənişi haqqında məsələ üzrə fikir və uydurmalarına qarşı
mübarizə ilə məhdudlaşmır. Eyni zamanda o, şeylərin öz
mahiyyətinə görə heç bir ilk səbəbə ehtiyac duymadığını və onlara
xas olan daxili qanunlar üzrə inkişaf etdiklərini göstərərək, Allahın
ilk səbəb, bütün səbəblərin səbəbi olması haqqındafərziyyəni tənqid
edir. Axundov dünyanın yaranmasını təbii səbəblərlə izah edərək, bu
məsələdə də materialist fəlsəfəsi mövqeyini tutaraq, rus
materialistlərin baxışlarına tərəfdar olaraq təbiətdən xaric hər hansı
bir qüvvənin və ya səbəbin olmadığı qənaətinə gəlir”. 1626 Eyni
zamanda, o, yazırdı: “M.F.Axundov kainatın varlıq formalarının
sonsuz müxtəlifliyində bütün cisimlərin qarşılıqlı əlaqəsini, onların
bir haldan digərinə keçidini şərtləndirən obyektiv səbəbiyyətin
mövcud olduğunu israr edərək, kainatı vahid, tam, real varlıq hesab
edir. O ərz edir ki, kainatda səbəb və nəticə arasında sıx əlaqə
mövcuddur, buna görə də kainatın müxtəlifliyinin bir haldan digərinə
keçməsi üçün səbəbə ehtiyacı vardır. Axundov bu prinsipi, nüftə və
toxmun öz mahiyyətinə görə deyil,yalnız bir haldan başqa bir hala
keçməsi üçün doğurana və ağaca ehtiyacının olduğunu göstərərək,
üzvi aləmin inkişafı üçün də əsas sayır”. 1627
Hüseynov Axundovun idrak nəzəriyyəsinin əsası varlığın –
materiyanın obyektivliyinin qəbul olmasından ibarətdir. O, zəkanın
1625
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idrak prosesində böyük rol oynadığını qeyd edərək, duyğuların idrak
mənbəyi olduğunu qəbul edir. Hüseynov yazırdı: “Zəka ilə bir araya
sığmayan bütün hər şeyin mənasız və cəfəngiyat olduğunu israr
edərək Axundov zəkanın hökmü və onun mühakimələrini, şübhəsiz,
mübahisəsiz sayır. Axundovda zəka bəşəriyyətin xoşbəxtlik xə
səadəti naminə çalışan yeganə amil hesab edilir”. 1628 O, daha sonra
yazırdı: “M.F.Axundov şeyləri, varlığı duyğuların mənbəyi sayır.
Lakin o, aləmin dərk edilə bilən olması məsələsində materializmə
əsasən sadiq qalmasına baxmayaraq, aqnostisizmin bəzi
ünsürlərindən də azad deyildi. Axundov yazır ki, insanın beş hissinin
verdiyindən də çox dərk etmək mümkün deyil. Beş bəşəri hiss
vasitəsilə ruh, işıq, istilik, maqnit qüvvəsinin nə olduğuunhu dərk
etmək olmaz... M.F.Axundovun insanın beş hissinin köməyi ilə
materiyanın mahiyyətini dərk etməyə qadir olmadığı haqqındakı fikri
düzgün deyil, bu fikir aqnostisizm mövqeyinə yuvarlanmaq
deməkdir. Lakin qeyd etmək lazımdır ki, M.F.Axundov bu yanlış
mövqeyə sona qədər sadiq qalmır, o, elmin gücü və inkişafına inanır,
insanın obyektiv varlığlı dərk etməyə, kainatı dərk etməyə qabil
olduğunu inkar etmir”.1629
Ona görə, Axundov obyektiv və mütləq həqiqətdən bəhs edərək
göstərmişdir ki, obyektiv həiqətin din və inamla heç bir əlaqəsi
yoxdur. O, yazırdı: “Axundov əsasən, elm insanın obyektiv aləmi
dərk etməsi üçün qüvvətli vasitədir; idrak prosesi təbiətin
qanunauyğunluqlarının açıb göstərilməsindən ibarətdir və buna gərə
də insanlar bütün qüvvələrinibu qanunauyğunluqların öyrənilməsinə
sərf etməlidir; bunun üçün ən yaxşı vasitə elmin nəticələridir.
M.F.Axundov din tərəfdarlarının fantastik, mücərrəd “dəllilərinə”
qarşı real məxluqlarınəsil mahiyyətinin təsdiqi nəticəsində əldə
edilmiş nəticələri qoyur. Axundova görə həqiqətin dərk olunması
məxluqlar arasındakı qanunauyğunluqların aşkar edilməsindən,
təbiətdə hökm sürən səbəbiyyətin öyrənilməsindən ibarətdir. Bəşəri
biliklərin məcmusu artdıqca insanın dünyagörüşü genişlənir və
bununla bərabər insan fövqəltəbii qüvvə və digər əfsanələrdən
getdikcə daha çox uzaqlaşır”.1630
1628
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Hüseynova görə, ictimai hadisələrin dərkində materialist mövqe
tutan Axundov, ancaq dövlətin yaranması və əsil mahiyyətini izah
etmədə çətinlik şəkmişdir. O, yazırdı: “İctimai quruluşun təhlilinə
dövlət haqqında məsələdən başlayaraq, o, cəmiyyətin sinfi
mahiyyətinin dərkinə qədər yüksələ bilmədi, dərk etmədi ki, dövlət
barışmaz sinfi ziddiyyətlərin məhsuludur. Cəmiyyətin inkişaf
qanunları M.F.Axundova məlum deyildi”. 1631
O, daha sonra yazırdı: “M.F.Axundov belə hesab edir ki, hakim
quruluşa xas zidiyyət və ədalətsizliklərin aradan qaldırılması üçün
konstitusiyalı monarxiyanın olması lazımdır. O, cəmiyyətin bütün
qüsurlarının islahatlar yolu ilə aradan qaldırılmasını mümkün hesab
edirdi”. 1632
Onun fikrincə, Şərq ölkələrində ictimai quruluşun dəyişdirilməsi
tələbini irəli sürən Axundov bunu da vətəndaşların yekdilliyində
görmüş, ancaq hansı metodla gerçəkləşməsini göstərə bilməmişdir:
“Axundov ictimai quruluşu hansı üsulla dəyişdirmək mümkün
olduğunu izah edə bilmədi, o, hökmdarları – divanələri, tiran və
despotları hakimiyyətə gətirən qabaqcadan lazım olan ilkin ictimai
şərtləri görə bilmirdi. Lakin bununla belə,Axundov öz dövrü üçün bir
sıra mütərəqqi və demokratik ideylar irəli sürmüş, şahların dözülməz
zülmü və istibdadının parlaq mənzərəsini vermişdir. “Aldanmış
kəvakib” povestində Axundov xalqın xoşbəxtliyinin qayğısına qalan
ağıllı Yusif Sərracı despot və fanatik Şah Abbasa qarşı qoyur.
Axundov Yusif Sərracı yaxşı bir islahatçı kimi mütləqləşdirir,
sonuncunun dövlət quruluşunda tətbiq etdiyi dəyişiklik və yenilikləri
alqışlayır”. 1633
O, yazırdı ki, Axundov dövlət haqqında məsələ ilə əlaqədar
olaraq, bərəabərlik kimi mühüm problemdən bəhs edərkən, hüquqi
bərabərlik və əmlak bərəliyini fərqləndirmişdir. Hüseynov yazırdı:
“Əmlak bərabərliyinin də hüquqi bərabərlik kimi həyata keçirilməsinin mümkün olub-olmaması haqqında məsələ ən mübahisəli
məsələ olaraq qalır. Axundov belə hesab edir ki, cəmiyyətin köhnə
əsaslarının saxlanıldığı təqdirdə, bunu etmək mümkün deyil. O,
1631
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bəzilərinin əmlak bərabərliyinin bir nəçə əsrdən sonra mümkün
olacağını, digərlərinin isə bu müddəanın müdafiəsi üçün bir sıra
dəllilər irəli sürərərk əmlak bərabərliyinin ümumiyyətlə mümkün
olmadığını israr edən bir sıra alimlərin fikirlərini xatırladır... O,
insanların cəmiyyətdəki mövqeyi dəyişilmədən bərabərliyin qyerimümkün olduğunun dərkinə qədər yüksəlib. Müasir şəraitdə əmlak
bərabərliyinin mümkün olmadığını israr edərək, Axundov nəzərə
alırdı ki, cəmiyyət ziddiyyətli əsaslar üzərində qurulub. Lakin o,
əmlak bərabərliyini həyata keçirmək üçün cəmiyyəti necə
dəyişdirmək lazım olduğunu dərk edə bilmədi”. 1634
Onun fikrincə, bərabərlik probleminin Axundov tərəfindən
qoyuluşunun orjinallığı isə formal, hüquqi bərabərlik məfhumunu
real, əmlak bərabərliyi anlayışından ayıra bilməsidir: “Axundov tam
bərabərliyin zəruri şərtlərindən birinin azadlıq olduğunu hesab edir...
Dövlət quruluşunun tənqidində o, göstərir ki, din dövləti işlərdə
hakim mövqe tutub, bütün dövlət qanunları şərriət, din üzərində
qurulub və buna görə də yararsız və mənasızdır. Dövlət qanunları
insanın azadlığını onun əlindən alıb, despotizm zülmü və dəhşəti
insan haqları adını daşıyan nə var idisə, hamısını məhv edib.
Axundov fikir azadlığının cəmiyyətin inkişafı və tərəqqisi üçün
böyük əhməiyyət kəsb etdiyini xüsusilə vurğulayır. O deyir ki, əgər
cəmiyyət üzvlərinə fikir azadlığı verilməsə, hər bir inkişaf dayanar,
mədəniyyət və elmdə durğunluq yaranar. Axundov israr edir ki,
azadlığın bünövrəsi insanın mahiyyətinin özündədir”. 1635
O, yazırdı ki, Axundov bəşəriyyətin azad olunması üçün
cəmiyyətin yenidən qurulmasının zəruriliyindən bəhs etmişdir:
“Lakin cəmiyyətin yenidən qurulması haqqında məsələ onun
tərəfindən həll olunmamış qalır.Axundovun fikrincə, bəşəriyyətə
azadlığı filisif və alimlər gətirəcək. Əlbəttə ki, Axundov tərəfindən
məsələnin bu cür qoyuluşu kökündən səhv və qüsurludur. Cəmiyyət
ayrı-ayrı filisifların fikir və arzularından asılı olmayaraq inkişaf edir:
o ona xas olan ictimai qanunlar üzrə hərəkət və inkişaf edir”. 1636
Hüseynova görə, Axundovun xalqın həmrəyliyi və həmfikirliyi
ulunda yeganə əngəl kimi dini görməsi doğru deyildir: “Despotizmin
1634
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mövcudluğunu şərtləndirən iqtisadi ilkin şərtləri Axundov görmür.
Artıq yuxarıda qeyd etdiyimiz kimi, M.F.Axundovun fəlsəfəsi
məhdud idi və o, ictimai inkişaf qanunlarını materialistcəsinə izah
edə bilmirdi”. 1637
Bütün bunlarla yanaşı olaraq, Hüseynova görə, imtiyazlı
təbəqələri açıqcasına zəhmətkeş bəşəriyyətin düşməni adlandıran
Axundov hakim sinifləri kəskin tənqid etmişdir: “Hökmdarfeodalalrın nadanlığı və kütlüyünü göstərərək, amansız zülm və
zorakılıq sistemini ifşa edərək, M.F.Axundov xalqı, xülmkarları
məhv etmək üçün birləşməyə çağırırdı. O, müstəbidlərin iradəsinin
itaətkar icraçılarının öz hökmdarlarından da küt olduğunu
göstəriridi... Bu insanların kütlük və yaltaqlığına qarşı nifrət və kinlə
çıxış edərək, M.F.Axundov cəmiyyətin yenidən qurulması ideyasını
irəli sürür, yeni mütərəqqi dövlət idarəsi formasını müdafiə edirdi.
Xalqı müstəbid zülmündən qurtarmaq üçün o, mütləqiyyətin məhv
edilməsini tələb edir, həyata keçirilməsi üçün bütün zəruri şəraitlə
birlikdə demokratik qanunların olmasını tələb edirdi”. 1638 O, daha
sonra yazırdı: “Bir demokrat kimi M.F.Axundov elə bir dövlət
quruluşunun arzusunda idi ki, orada dövlətin idarə olunmasında xalq
özü iştirak etsin. M.F.Axundov dəfələrlə deyirdi ki, belə olduqda
vətənpərvərlik üstünlük təşkil edən hiss olacaq, xalq öz vətənini daha
da çox sevəcək və onun xoşbəxtliyi və rifahı uğrunda mübarizə
aparacaq. M.F.Axundovun sözlərinə görə, hökmdar xudbinlik
məqsədləri güdməməlidir. Hökmdar xalqın qayğısına qalmalıdır və
yalnız bu yolla onun məhəbbətini qazana bilər”. 1639
Ona görə, Axundov haqlı idi ki, dövlətin sarsılmazlığının
şərtlərindən biri millətin savadlı olması və onun mövhumatdan azad
edilmısidir: “Əsil hökmdar mədəniyyət ocaqlarının təsis olunmasına,
ictimai tə.kilatların yaradılmasına kömək etməli, öz xalqının
maariflənməsinin qayğısına qalmalıdır. Hökmdar yalnız öz millətinin
onu idarə etmək, qanunları təsis etmək, parlament yaratmaq üçün
vəkilidir. Hökmdar tərəqqi yoluna qədəm qoymalı, maarif və
sivilizasiyanın yayılması üçün şərait yaratmalıdır”. 1640 O, daha sonra
1637
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yazırdı: “M.F.Axundov hər cür istibdadı, o cümlədən çar mütləqiyyətini amansızcasına tənqid edir. Hərçənd o, birbaşa çarizm və onun
müstəmləkəçilik siyasətinə işarə etmir, lakin Axundovunİranın
dövlət quruluşu, məmurların süründürməçiliyi küt dövlət xadimləri
barəsindəki ifadələrinin əksəriyyəti bilavasitə çar Rusiyasının da
dövlət quruluşuna aiddir”. 1641
Eyni zamanda, Hüseynov da Axundov kimi hesab edirdi ki, bir
çoxları, bir tərəfdən şah, despot, tiranların, digər tərəfdən isə
ruhailərin təsiri altında öz inkişafında tamamilə dayanmışlar, onlarda
qabiliyyətlər kütləmiş, yaltaqlıq, riyakarlıq, namərdlik, qorxaqlıq
inkişaf etmişdir: “Bir sözlə, onlarınn bütün nəcib keyfiyyətləri:
azadlıqsevərlik, mərdlik, təmənnasızlıq və başqaları tamamilə əks
xüsusiyyətlərlə əvəz olunmuşdur. Bunun günahkarları şah, despot və
ruhanilərdir. Lakin M.F.Axundov bədbin deyildi; bir demokrat kimi
o öz xalqının qüvvələrinin inanırdı və deyirdi: vaxt gəlcək indi
məzlum xalq müstəbidliyə qarşı çıxış edəcək, köləlik zəncirlərini
qırıb atacaq, fanatizmdən azad olacaq və yenə də dünyanın bütün
mədəni xalqları ilə bir səviyyədə olacaq”. 1642
Bir sözlə, Hüseynov iddia edirdi ki, bilavasitə klassik rus
materialist fəlsəfəsinin təsiri altında M.F.Axundov Azərbaycan
ictimai və fəlsəfi fikrinin inkişafı tarixində yeni bir mərhələ açmışdır.
Bu mərəhələ də ondan ibarət idi ki, Axundov da rus materialistləri
kimi əsas qüvvə olaraq məzlumları ön plana çıxarır və onları yeni bir
güc olaraq hər ş.eyin üzərində görürdü.
Öz əsərində Həsən bəy Zərdabinin də ictimai-fəlsəfi
görüşlərini tədqiq edən Hüseynov göstərirdi ki, o, ilk növbədə,
Azərbaycan xalqını maarifləndirməyə və milli oyanışına çalışmışdır.
Bu məqsədlə də Zərdabinin qəzet nəşr etmək fikrinə düşdüyünü
yazan Hüseynova görə, “Əkinçi”nin nəşri Azərbaycan xalqının öz
hüquqları uğrunda mübarizədə yeni bir mərhələnin başlanğğıcı
olmuşdur. O, yazırdı: “Azərbaycan xalqının çarizmin müstəmləşəki
siyasəti və yerli mülkədarların zülmü altında əzildiyi, ruhanilərin
elmin və mədəniyyətin zərərli olduğunu təbliğ etdiyi, xurafatı və
fanatizmi yaydığı bir zamanda mütərəqqi demokratik qəzet yaratmaq
1641
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çox çətin bir iş idi. Lakin bütün çətinliklərə və təqiblərə baxmayaraq,
Zərdabi – demokratik ideyalar və maarifin yayılması uğrunda bu
yorulmaz mübariz – bütün mabeələri dəf edərək “Əkinçi” qəzetinin
nəşrinə başladı”. 1643
Hüseynov yazırdı ki, “Əkinçi” qəzetinin nəşri bütün müsəlman
şərqi üçün böyük əhəmiyyətə malik idi: “Zərdabi bir maarifçidemokrat kimi həmişə Azərbaycan xalqını yuxudan oyatmaq
üçünelmin və mədəniyyətin əhəmiyyətini geniş təbliğ edirdi.
“Əkinçi” qəzetinin səhifələrindən Həsən bəyin bizim əsr inkişaf və
tərəqqi əsridir deyə səsi eşidilirdi. Əgər bir xalq tərəqqiyə, maarifə,
elmə doğru can atmırsa, o məhvə məhkumdur”. 1644
Hüseynov yazırdı: “Zərdabi elmin və mədəniyyətin
əhəmiyyətini təbliğ edərkən xalqı ruhanilərə – axirət həyatını təbliğ
edən din və xurafat fanatiklərinə inanmamağa qane etmək üçün səy
göstərirdi. Doğrudur, Zərdabi özü bəzən “müqəddəs” kitablardan
ayrı-ayrı müdəaları misal gətirirdi, lakin o, bunu yalnız xalq üçün
elmin və təhsilin əhəmiyyətini sübut etməkdən ötrü edirdi... Zərdabi
öz dünyagörüşünün formalaşmasının birinci mərhələsində dini
ideyaların təsirindən hələ tam azad ola bilməmişdir”. 1645
Bütün bunlarla yanaşı, Zərdabinin dini xurafat və mövhumat
əlehinə mübarizə apardığını yazan Hüseynova görə, onun mhərrəm
təziyədarlığına və digər dini ayin və məarasimlərə qarşı çıxması
birmənalı qarşılanmamışdır. O, yazırdı: “Zərdabi xalqın xoşbəxt
həyat sürməsi üçün elmin və mədəniyyətin əhəmiyyətini təbliğ
edərək, fanatikləri, maarif düşmənlərini və cəhalətpərəstləri
amansızcasına ifşa edirdi. O dəfələrlə deyirdi ki, məhərrəmlik
təziyədarlığı günlərini keçirmək heç də o demək deyil ki, öz başını
xəncərlə yarmalısan”. 1646
Onun fikrincə, guya Zərdabi hesab edirdi ki, bəylər nəinki təkcə
özləri elmə və maarifə can atmırdılar, onlar həmçinin elmə və
tərəqqiyə səy edən hər kəsi kafir adlandırırdılar: ““Əkinçi” bəyləri
birbaşa cəmiyyətin tüfeyliləri adlandırırdı. Qəzet göstərirdi ki, bu
bəylər yalnız mollalar və digər tüfeylilərlə birlikdə eyş-işrətlə, kef1643
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damaqla məşğul olmağı bacarırlar”. 1647
Bizcə, Hüseynovun Zərdabinin dünyagörüşünə Axundovla
nisbətdə bir qədər fərqli yanaşmasının əsasında Həsən bəyin də
idealist və milli mövqe tutması idi. Hər halda Zərdabinin ictimaifəlsəfi baxışlarında İnsan-Yaradan, Millət-Yaradan hissləri daha
güclü idi, nəinki İnsan-Kainat, İnsan-Materiya.
Həmin əsərinin sonunda isə H.Hüseynov S.Ə.Şirvani,
M.T.Sidqi, N.Vəzirov, C.Məmmədquluzadə, Ə.Haqverdiyev,
S.S.Axundov, Ü.Hacıbəyli haqqında çox az da olsa, bilgilər vermiş,
onların bəzi fikirlərini şərh etməyə çalışmışdır. Xüsusilə, Hüseynov
bu zaman ciddi-cəhdlə həmin mütəfəkkirlərin rus fəlsəfsi, rus
ədəbiyyatı ilə bağlılığını ön plana çıxarmışdır. Hətta, o, əsərin
bitişində aşağıdakı belə bir ümumiləşdirmədə aparmışdır: “XIX əsr
və XX əsrin başlanğıcında Azərbaycan ictimai və fəlsəfi fikrinin
inkişafı vahid bir axın şəklində getməmiş, əksinə, mütərəqqi,
demokratik cərəyanın mürtəce cərəyanla amansız mübarizəsində,
mütərəqqi rus mədəniyyətinə istiqamətlənmiş qabaqcııl Azərbaycan
mədəniyyətinin geri qalmış mürtəce mədəniyyətlə mübarizəsində
keçmişdir. Qabaqcıl Azərbaycan mədəniyyəti xadimləri xalq
kütlələrinin maraqlarını müdafiə etmişlər. XIX əsr Azərbaycanında
ictimai və fəlsəfi fikrin bütün inkişafı tarixi doğulmaqda olan yeni
dünyagörüşünün köhnə, dövrünü sürüb qurtarmaqda olan baxışlarla,
amansız mübarizə nümunəsidir”. 1648
H.Hüseynovun fəlsəfə tarixçiliyi, ictimai-fəlsəfi görüşləri ilə
bağlı tədqiqatımızı yekunlaşdıraraq hesab edirik ki, onun fəlsəfi irsi
bütövlükdə milli fəlsəfi və ictimai fikir tariximizi öyrənmək
baxımından çox əhəmiyyətlidir. Xüsusilə də, onun “XIX əsr
Azərbaycan ictimai və fəlsəfi fikir tarixindən” (1949) əsəri bir tərəfdən
19-cu əsr Çarlıq Azərbaycanındakı, digər tərəfdən isə Sovetlər Birliyi
dövründəki Sovet Azərbaycanındakı ictimai-fəlsəfi fikir mənzəərəsini, o
cümlədən siyasi-ideoloji mühiti öyrənmək baxımındam çox
əhəmiyyətlidir.
Burada maraqlısı odur ki, Hüseynov kommunizm idologiyasına
inanaraq müəyyən qədər çarizmə tənqidi yanaşmış, ona qarşı olan milli
1647
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azadlıq hərəkatlarına haqq qazandırmış və bütün bunlara da marksistleninçi izahlar verməyə çalışmışdır. Ancaq onun marksist-leninçi
izahları belə yetərli olmamış, Çarlığa qarşı olan bəzi ifrat münasibəti
Sovet Rusiyasına münasibət kimi eynmiləşdirilmişdir. Halbuki
Hüseynov bütün bunları edərkən də əqidəli marksist-leninçi kimi
hərəkət etməsinə qətiyyən şübhə etmirdi.
Ümumiyyətlə, Hüseynovun ictimai-fəlsəfi baxışları da, əsasən
mütəfəkkirlərin irisnə münasibətdə materialist mövqe tutmaqda, ya
da onlarda materialist elementlər kəşf etməkdə daha çox özünü
büruzə vermişdir.
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ASİF ATA (ƏFƏNDİYEV)
Həyat və yaradıcılığı. Asif Əfəndiyev (Asif Ata) 1935-ci il
sentyabrın 25-də
Qərbi Azərbaycanın Çəmbərək rayonunun
Çaykənd kəndində anadan olmuşdur. O, orta təhsilini 1951-ci ildə
Ağstafa şəhərində başa vurmuşdur. 1952-1957-ci illərdə Moskvada
M.Qorki adına Dünya Ədəbiyyatı İnstitutunda oxuyan Asif Ata
Bakıya döndükdən sonra M.F.Axundov adına Rus dili və Ədəbiyyatı
İnstitutunda, Azərbaycan Dillər Universitetində, Azərbaycan Dövlət
Universitetində Qərb ədəbiyyatı, estetika, fəlsəfə, incəsənət tarixi
fənlərindən mühazirələr oxumuş, Fəlsəfə İnstitutunda işləmişdir
(1969-1975).
O, 1975-ci ildə Azərbaycan Dövlət Universitetində “Etik və
Estetik Tərbiyə Klubu”nu yaradıb və iki ildən artıq fəaliyyət göstərən
klubun toplantılarında Azərbaycan xalqının milli-mənəvi dəyərləri,
tarixi və gələcək taleyi ilə bağlı çıxışlar edib. Klubun fəaliyyəti qısa
bir zamanda Azərbaycanın hər yerində səs-soraq salıb, onun
toplantılarına bölgələrdən də qatılanlar olmuşdur. Universitet
rəhbərliyi klubun fəaliyyətini yasaqlayandan sonra Asif Ata
toplantılarını “Bilik” cəmiyyətində davam etdirmişdir.
1978-ci ilin noyabrından klub “Mütləqə İnam” Ocağına
çevrilir, onun sədri Asif Əfəndiyev isə ardıcılları tərəfindən Asif Ata
adlandırılır. 1982-ci ildə Ocaq basqılara uğrayıb bağlandıqdan sonra
Asif Ata da işdən və Azərbaycan Kommunist Partiyası sıralarından
çıxarılır. Həmin ildən başlayaraq Ocaq bir neçə il gizli fəaliyyət
göstərib. O, təqib illərində yazdığı kitablarında “Mütləqə İnam”
dünya baxışını sistemləşdirməklə yanaşı, xalq içərisində olub
insanlarla görüşlər keçirmişdir. Asif Ata 1997-ci ildə vəfat etmiş və
Ağstafada dəfn olunmuşdur.
Onun əsərləri 44 kitabdan ibarətdir ki, Mütləqə İnam Ocağı
onu “On Kutsal Bitiq” adı altında bir araya gətirib: 1) “Mütləqə
inam”, 2) “Mütləqləşmək – Var olmaq”, 3) “Təzadlar”, “Rəmzlər” və
“Mənalar”, 4) “Mütləqilik”, Olan və Olmayan”, Varlıq – Yoxluq”,
Ruhani Xətt”, “Münasibətlər” və “Hallar”, 5) İnam Fəlsəfəsi” və
Təməl”, 6) “Yol.Ata Sözü”, “Sədaqət”, “Ruhani Hökmlər”, “Ruhani
Sənədlər”, “Müqəddəs Kəlamlar”, 7) “Adamlıq – İnsanlıq”,
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Adamdan İnsana”, “İnsana Yaramaq”, “Özümlük – Özgəlik”,
Dünənçilik –Sabahçılıq”, “İnsanilikdən Yaranan”, “Müqəddəslik”,
“İnsanilik İmkanı”, “Həqiqət İnsaniliyi” və “İnsanilik”,
8) “Ruhaniyyat”, “Əxlaq” və “Mahiyyət”, 9) “Dünyaçılıq – İnsançılıq”, “Kamilləşmə Əməli”, “Daxildən Gerçəkləşmək”, “Gerçəkliyi
Ötmək”, “Özündən Yüksək”, “Dünyadan Üstün”, 10) “Haqq”, “Ölçü”, “Siyasətdən Üstün”, “Haqq – Haqqsızlıq”, İqtisadiyyat İnsansızlığı – İqtisadiyyat İnsaniliyi”, “Həqiqət Azadlığı – Cəfəngiyyat
Əsarəti” və b.
İctimai-fəlsəfi görüşləri. Asif Atanın Qərb və Şərq
düşüncələri əsasında “Mütləqə inam” adı altında hazırladığı yeni
təlimdə əsas prinsip və məqsəd insan mənəviyyatını önə çəkmək,
kamil insan yetişdirmək idi. Onun təlimində kamilləşməyən
insanlarla cəmiyyəti təkmilləşdirmək mümkün deyildi. Onun bu
təlimi əsasən marksizmə, müəyyən qədər də insana, onun mənəvi
aləminə istinad edən Şərq fəlsəfi düşüncəsinə zidd idi.
Əfəndiyevə görə, Mütləqə İnam təlimi türkçülüyün mahiyyətidir ki, islama qədər sistemləşməmiş, amma duyğulu, ehtizazlı
mənaçılığı olmuşdur: “Türk fitri təbiətçi olub, fitri göyçü olub. Elmi
dildə desək, panteist olub. Təbiətlə insan arasında əlaqəni Türk qədər
duyan olmayıb. Ağac insaniləşib, dağ insaniləşib, göl insaniləşib.
Türk mifologiyası insaniləşən təbiət və təbiətləşən insandır”. 1649
Onun fikrincə, bunun əsasında Zərdüştdən sonra bir inam – Mütləqə
İnam yaratmaq olardı, ancaq bu ona qədər baş vermədi. Asif Ata
Mütləqə İnam fəlsəfəsini belə izah edirdi: “Bizim İnamımızda dünya
dünyalıqdan yaranır, özündən yaranır, öz mahiyyətindən yaranır.
Onun özünün isə mahiyyəti əzəlidir, əbədidir, sonsuzdur və kamildir.
Bunu yalnız Türk deyə bilərdi. Türk öz üzərində heç bir ağa hiss
eləmirdi, vaxtilə. Din isə öz üzərində ağa axtarır və Allahda tapır”. 1650
O, yazırdı ki, Mütləqə İnamda həyat həyatlıqdan yaranır, insan
insanlqıdan yaranır, yəni Allah tərəfindən yaradılmır, qurulmur, özözünü qurur: “Özümlük var bizim fəlsəfəmizdə: – Türk ruhunun
daxilindən gələn, içərimizdə yaşayan. Heç bir ideologiya, heç bir
marksizm, heç bir ictimailəşmə, özgələşmə onu öldürə bilmədi.
1649
1650
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Köləlik insana yaraşmır. Din isə köləlikdən yaranıb və köləlikdən
alışıb. Əgər insan bəndədirsə, quldursa və insanın işi-peşəsi Allaha
yalvarmaqdırsa, onda hansı vüqardan danışmaq olar?! Din – vüqarsızlıqdır”. 1651 Onun dünyagörüşündə, Mütləqə İnam – Dünyanın
Dünyadan artıq mütləq Mənasına İnam deməkdir: “Mütləqə İnamda
– Dünya öz Mənasından yaranır, həmin Məna Əzəlidir, Əbədidir,
Sonsuzdur, Mütləqdir. Dünyada nə varsa həmin Mənanın Təzahürüdür. Təzühr Mənaya bərabər deyil. O, nisbidir – yəni natamdır,
keçicidir, sonludur, qeyri-kamildir. İnam keçici, natam, sonlu, qeyrikamil Təzahürün arxasındakı mütləqi – yəni Əzəli, Əbədi, Sonsuz,
kamil Mənanı görür”. 1652
Asif Ata hesab edirdi ki, fəlsəfədə bir-birinə antaqonist fəlsəfi
cərəyanlar sayılan materializm (dünyaya ağıllı münasibət) və
idealizmdə (dünyaya ruhani münasibət) nöqsan vardır, ancaq bu
idealizmdə az, materializmdə isə çox özünü büruz verir. O, yazırdı:
“İdealizmdə idrak ruhani rol oynayır, materializmdə praqmatik,
faydalı, mənfəətli. İnsan idrakının bənzərsizliyi idealizmdə parlaq
şəkildə nümayiş etdirilir. İdealizmin nöqsanı ondadır ki, o, dünyanın
ali mənasını dünyadan qabaq yaranan qüdrət sayır. Belə çıxır ki,
əvvəl dünyanın ali mənası yaranıb, sonra isə onun təzahürü kimi
dünya özü. Əslində vəziyyət belə deyil; dünyanın mənası dünyanın
özündə yaranıb, ancaq dünyaya sığmayıb, dünyadan kənara çıxıb.
Materializm dünyanı dünyayla məhdudlaşdırır, idealizm dünyanı
dünyadan kənara çıxarır, ancaq dünyanın mənasını dünyadan ayrır,
onu dünyanı yaradan qüdrət hesab edir. Bu, idealizmin ciddi
qüsurudur. Əslində isə dünya özünə sığmır, özündən kənara çıxır,
ancaq onun özündən kənara çıxan mənası dünyanı yaratmır. Əksinə,
dünyadan doğur.
Həm materializm, həm də idealizm nöqsanlıdır. Ancaq idealizmin heyrətli, qanadlı, narahat ruhani qüdrəti yanında materializm çox
sönükdür! İdealizmdə dünya dərk olunduqca böyüyür, yüksəlir,
genişlənir, ülviləşir. Materializmdə dünya dərk olunduqca – kiçilir,
adiləşir, daralır. Son nəticədə, materializm – dünyanı bəsitləşdirir,
idealizm isə dünyanı müqəddəsləşdirir”. 1653
1651

Yenə orada, s.17
Yenə orada, s.42
1653
Ata Asif. On Kutsal Bitiq. 1-ci Bitiq: Mütləqə İnam. Bakı, “Qanun” nəşriyyatı, 2010, s.25
1652

641

Faiq Ələkbərli

Onun fikrincə, dünyanı və insanı müqəddəsləşdirmədən
yaşaya bilməyən insan üçün Mütləq İnam, ya da Allah anlayışı da
qaçılmazdır. O, yazırdı: “Özünü özündən və dünyanı dünyadan
böyük görən insan Mütləqə can atır və onu Allah adlandırır. Allah
mütləq qüdrətə malikdir – dünyanı və insanı yaradandır, ədalətli,
möhtəşəm, ali varlıqdır. Allah vasitəsiylə insan özünün realizə
edilməmiş imkanlarını təsdiq edir. Allah arzuolunan, istənilən,
Mütləqin təzahürüdür. Allah sonlu, keçici, natam, nisbi hadisələrin,
keyfiyyətlərin, idelların üzərində yüksələn Mütləqdir. O, kamilliyin,
qeyri-adiliyin, əbədiliyin ülvi təcəssümüdür. Allaha münasibətdə
insanın qarşısıalınmaz daxili tələbi aşkara çıxır; nisbidə, natamda,
keçicidə, adidə dayanmamaq, sonsuza, əbədiyə, Mütləqə qovuşmaq”.1654
Ona görə, insan Allahsız ola bilməz və Allahsız, Mütləqsiz
yaşamaq müşküldür. Asif Atanın fikrincə, halbuki yeri-göyü
yaradan, insanı törədən, kainatı idarə edən Allah isə yoxdur. O,
yazırdı: “Ancaq Allah ideyası insanın ən ilkin, ən dərin, əbədi ruhani
tələbindən doğub. Allahı izah etmək – əslində insanı izah etmək
deməkdir. Yeri-göyü yaradan Allahdan əl çəkmək asandır. Ancaq
Mütləqin rəmzi olan Allahdan insan heç vaxt əl çəkməyib. Hətta, əl
çəkdiyinə inananda belə. Çünki həmişə Mütləqə can atıb. Göydəki
Allahı yerdə axtarıb, sərkərdələri, hökmdarları, şöhrətliləri,
səlahiyyətliləri Allahlaşdırıb. Bu səbəbdən də Allah sözündən, Allah
anlayışının
ifrat tərəflərindən əl çəkmək olar, amma Allah
tələbindən əl çəkmək olmaz. Mütləqə tələb qurtaran yerdə insanilik
də qurtarar”. 1655
Bununla da, o, belə bir nəticəyə gəlirdi ki, Allahı öldürmək
yox, insaniləşdirmək lazımdır. Onun fikrincə, bu missiyada
fəlsəfənin üzərinə düşür, çünki fəlsəfə insan aqibətini şərh, təhlil və
təyin edən müdriklikdir. Ancaq son dövrlərdə fəlsəfinin özünün əsil
missiyasından uzaqlaşdırıldığını iddia edən Asif Ata yazırdı:
“Fəlsəfəni idealizmin ruhani qüdsiyyətindən, idraki ülviyyətindən
məhrum ediblər, qadirsizləşdiriblər. Fəlsəfəni – dinin alleqorik
şəkildə ifadə etdiyi müqəddəs əxlaqi ideyalardan, sonsuzluq,
1654
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əbədilik, mütləq kamillik, müqəddəslik ehtiyacından təcrid ediblər,
müflisləşdiriblər. Fəlsəfənin peyğəmbərlik siqlətini – İnsanın
mənəviyyatında intibah yaratmaq qüdrətini məhv ediblər. Bir
zamanlar fəlsəfə insanı ardıcıl şəkildə ideala yaxınlaşdırırdı. İndi
insan cəmiyyətin öhdəsindədir. Ona görə də özünə bənzəmir.
Fəlsəfənin bəddiyyatla, hissiyyatla, ehtizazla əlaqələrini ləğv ediblər,
onu elmin kölgəsinə çeviriblər, onun misilsiz idraki-emosianal
təsirini yox ediblər... İnsanilik haqqında idrak olan fəlsəfə təbiət
elmlərinin heç kəsə lazım olmayan metodologiyası səviyyəsinə endi
və gərəksizləşdi”.1656 Asif Ataya görə, indi məqsəd fəlsəfəni özünə
qaytarmaq və dövrün yeni fəlsəfəsi olmaqdır. Yeni fəlsəfə (Mütləqə
İnam) isə o idi ki, başq təlimləri inkar etməməklə, onlardakı müsbət
cəhətləri qəbul etməklə yanaşı onu təkralamamaq və İnsanilik
idealını (Kamil insan) təzə bir formada ortaya qoymaq idi.
Beləliklə, Asif Atanın Mütləqə İnam təlimində ən böyük ideya
İnsan – İnsaniləşməkdir: “İnsan – özündə Mütləq gəzdirən, bu
səbəbdən də şəraitdən mühitdən, zamandan, cəmiyyətdən üstün olan,
kamilləşməyə meyil edən və kamilləşməyə qadir olan ruhani
varlıqdır. Bu – Türk humanizmidir. Heç bir yerdə, heç kəs, heç bir
Avropa humanizmi demir ki, insan özündə Mütləqilik gəzdirir.
Bizdən əvvəl bunu dahi hürufilər deyiblər – Nəimi, Nəsimi. Biz onu
ucaldırıq, yüksəldirik, fəlsəfə səviyyəsində yuxarı qaldırırıq – İnam
səviyyəsinə. Bu da Türk ruhudur”. 1657 Əfəndiyevə görə, kapitalizmlə
sosializmin çox da ciddi fərqi yoxdur, çünki hər ikisi insanı nəzərə
almır, ümumiçilik fərdi məhv eləyir. 1658
O, “İnsanlşamaq” şeirində yazırdı:
Zəmanə inamını – inamsızlıq saydım.
İnam yaratdım.
Zəmanə idrakını – İdraksızlıq saydım.
İdrak yaratdım.
Zəmanə mənəviyyatını – Mənəviyyatsızılıq saydım.
Mənəviyyat yaratdım.
Zəmanə iradəsini – iradəsizlik saydəm.
İradə yaratdım.
1656
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Zəmanə amalını – Amalsızlıq saydım.
Amal yaratdım.
Zəmanə əməlini – Əməlsizlik saydım.
Ocaq qaladım.
Təqiblərə yüksəldim. Ata çağırıldım.
Bəşərin nicatı – İnsanlaşmaqdır.
İnsanlaşın, İnsanlaşdırın!.. 1659

Asif Ata hesab edirdi ki, İnsan Mütləqləşməli, yəni daxilindəki
naqisliklərlə döyüşməli, saflaşmalı, kamilləşməlidir; bu insanın öz
qarşısında borcudur. O, yazırdı ki, Türk dünyası da İnsani Birlik
əsasında birləşməlidir: həm sosializmi, həm də kapitalizmi rədd
eləyən birlik idealı əsasında: – Zəhmətkeş mülkiyyəti – mülkiyyətin
dövlətdən və kapitalistdən, sahibkardan alınıb zəhmətkeşə verilməsi;
Fərdi özünüidarə – İnam, İdrak, Mənəviyyat, İradə azadlığı, Ağalığın
Atalıqla əvəz olunması: imtiyasız başçılıq əsasında. 1660
O, hesab edirdi ki, Qərb fəlsəfəsindəki kapitalist
mülkiyyətçiliyi, Marksizmdəki sosialist mülkiyyətçiliyi, hər ikisi
ehkamçılığa əsaslanaraq İnsanın əleyhinə yönəlmişdir və hər ikisi
İnsanı aşağılamaqdadır. O, ehkamçılara qarşı özünün həqiqətçi kimi
qələmə verib sonuncunun dilindən yazırdı: “Sizin insan saydığınız
varlıq – özünü itirmiş, yarımçıq, cansız, mexaniki insandır. O,
əslində yaşamır, cəmiyyət tərəfindən müəyyən olunmuş vəzifəni,
funksiyanı icra edir. Əgər insan kapitalistləşir, fəhlələşir,
mülkədarlaşır, kəndliləşirsə, deməli, öz bütövlüyünü, tamlığını
insaniliyini itirir. Sinifləşmək – özünü itirməkdir. Əgər insanın rolu
sinfi münasibətlərlə məhdudlaşırsa, deməli, o, özünü həyatda dolğun,
əsil insan şəkildə realizə edə bilmir, özündən ayrılır. Özündən
ayrılmış insanı əsil insan hesab etmək – onun müflisləşməsini
əbədiləşdirmək deməkdir... Əslində cəmiyyət insanı bütöv varlıq
kimi tanımır, icraçı kimi tanıyır. Ehkam isə iddia edir ki, insanın
mahiyyətini onu tanımayan, dərindən dərk etməyən, onun hərtərəfli
təzahürünə mane olan ictimai münasibətlərdə axtarmaq lazımdır. İnsanı cılızlaşdırmağın, bəsitləşdirməyin, əşyalaşdırmağın elməbənzər
nümunəsi!”. 1661
1659
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Asif Ata doğru yazırdı ki, ehkamçılıq insanı bütünlükdə
cəmiyyətin sərəncamına verir, cəmiyyət Allahlaşır: “O (cəmiyyət),
şəxsiyyəti yaradan, yaşadan, öldürən, dirildən, taleyini müəyyən
edən ilahi qüdrətə çevrilir. Ateistlər cəmiyyət adlanan yeni Allah
yaradırlar və insanı onun bəndəsi edirlər. Əgər insan ictimai münasibətlərin məcmusudursa, deməli, cəmiyyət onu istədiyi şəklə sala
bilər, istədiyi kimi yaşada bilər – Alalh öz bəndəsini yaşatdığı
kimi”.1662
Onun fikrincə, sinfi çərçivəyə sığmayan, öz daxili məzmunuyla mühitdən, tarixi şəraitdən kənara çıxa bilən insan, əsil insan
kimi cəmiyyətdə itməyib mühitin oyuncağına da çevrilməz və öz
əvəzisizliyini, təkrarsızlığını, müstəqilliyini təsdiq edər. O, yazırdı:
“İnsaniliyin mənası yerdə, göydə, dünyada, həyatda, bəşərdə zahirə,
əlamətə, görünənə, ağıla sığmayana ülvi məna kəşf etməkdir. İnsan
dünyada dünyadan böyük məna görməsəydi onun heyvandan fərqi
olmazdı... Dünyanın mənasını dünyadan yüksək saymaq, onu
dünyadan kənarda axtarmaq insanı insan etdi. İnsan anladı ki, dünya
insanı bəsləmək, yedirtmək üçün yaranmayıb, o, insanı heyran
etmək, vəcdə gətirmək üçün yaranıb. Beləliklə də insanın dünya ilə
əsil insani münasibəti meydana gəldi. Dünya insanı özünə, öz əsil
mahiyyətinə qaytardı, qəlbini coşdurdu, düşüncəsini qanadlandırdı,
idrak üfüqlərini sonsuzlaşdırdı”. 1663
Asif Ataya görə, insanı insan edən isə ağıl yox ruh olmuşdur.
Ümumiyyətlə, o, ağıl ilə ruhu bir-birindən fərqləndirirdi: “Ağıl dünyanı ölçdü, biçdi, rəqiblərdən təmizlədi, öz niyyətinə uyğunlaşdırdı.
Ruh isə dünyaya sığmadı, dünyanın mənasını kəşf etdi. Ağıl dünyanı
özünə ram etdi. Ruh dünyaya qovuşdu. Ruh – vəcdli zəka, narahat
ehtiras, məhəbbət, ehtizaz oldu, ağıl – təhlil, fayda, mətləb. Ruh
insana dedi ki, onun öz mahiyyəti özündən alidir”. 1664
Onun fikrincə, yalnız ruh insana heç bir canlıda müşahidə
edilməyən keyfiyyət bəxş edir. O, ruh haqqında yazırdı: “Ruh insani
adi vəziyyətdən ayırıb, qeyri-adi duyğulara, düşüncələrə, ehtiraslara
yüksəldən mənəvi qüdrətdir... Ruh – insanda həyatın naqisliyinə
qarşı sonsuz nifrət və gözəlliyinə qarşı sonsuz heyrət yaradır.
1662
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Gözəliyi ağıl yox, ruh kəşf edir. Çünki gözəllikdə maddi, real
keyfiyyətlərə sığmayan ideal keyfiyyətlər dərk olunur. Ruh
vasitəsiylə insan məhəbbətə qovuşur, özünün özündən böyük
mənasını anlayır. Ruh – ehtizaz, vəcd, yanar, narahat, qeyri-adi zəka
əsasında ağlın görmədiyi, dərk etmədiyi həqiqətlərə yüksəlir. Ali
həqiqətlərin hamısını ruh kəşf edib. Ruh insanda başqa canlılardan
fərqli ehtiraslar, meyillər yaradır: fədakarlıq, ülviyyət, müqəddəslik
duyğusu. İnsanın ruhu ölümlə barışmır, əbədiyyətə, ölməzliyə can
atır”. 1665 Ona görə, ruh möcuzəyə inanır, dünyanın mənasını möcuzə
sayır və özü möcuzə yaradır. Bir sözlə, ona görə, Ruh – İnsanın
özüdür, insanı insan edən Ruhdur, hətta ağlın əksidir, ziddidir ancaq
əleyhinə çıxış edən deyil. 1666
Onun bu təlimində “İnsana inam” xüsusi yer tutur ki, burada
da yalansızlıq, ehkamsızlıq, xülyasızlıq, cəhalətsizlik, cinayətsizlik
ən vacib məsələlərdir. O, “İnsana inam”ı əldə etmək üçün ləyaqət
məsələsini öncə irəli çəkərək xudpəsəndlik, qorxaqlıq, hərcayilik,
məkr, fitnə üzərində qələbəni vacib hesab edirdi. Ümumiyyətlə, o,
“İnsana inam”da insan ləyaqəti, insan qəbahəti, insan xeyri, insan
şəri, insan sevinci, insan kədəri, insan möhtəşəmliyi, insan kiçikliyi,
insan ülviyyəti, insan bəsitliyi, insan müdrikliyi, insan naşılığı, insan
gözəlliyi, insan çirkinliyi, insan azadlığı və bu kimi digər məsələlərin
izahını, dərkini verməyə çalışmışdır.1667
Ümumiyyətlə, onun idraka baxışı birmənalı deyil, ancaq daha
çox idealizmlə səsləşirdi. O, hesab edirdi ki, idrak inamdan başlayır
və dünyanın, həyatın və insanın var olmasına inanırsan, onları dərk
etməyə səy göstərirsən: “İdrak – İnam yoludur əslində. İnam – İdraka
təkan verən Qüvvətdir, həm də idrakın ümdə xassəsi, keyfiyyəti,
cəhətidir; İdrak inamla başlayır, davam edir və nəticələnir. İnam
idrakın bütün mərhələlərində mövcud olur: İnamsız Qavrama olmur,
Təsəvvür olmur, Təfəkkür olmur, Mühakimə olmur, Nəzəriyyə
olmur. İnam Qavramanın, Təsəvvürün, Təfəkkürün, Mühakimənin,
Nəzəriyyənin daxili keyfiyyətinə çevrilir. Qavrama – Qavranılana və
Qavramaya İnam tələb eləyir. Təsəvvür – Təsəvvür olunana və
1665
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Təsəvvürün özünə İnam tələb eləyir. Təfəkkür – Dərk olunana və
Təfəkkürün özünə İnam tələb eləyir. Mühakimə – Mühakimə
predmetinə və Mühakimənin özünə İnam tələb eləyir. Nəzəriyyə –
Nəzəriyyə obyektinə və Nəzəriyyənin özünə İnam tələb eləyir”. 1668
Asif Ataya görə, İnam həqiqət yönüdür və inanmasan dərk
etməzsən. Deməli, həqiqəti təfəkkür yoluyla dərk edirsən və nəticədə
həqiqətə inamı təsdiq edirsən. O, yazırdı: “Təfəkkürün dəlilillər,
mühakimələr, təhlillər, sintezlər zənginliyi İnam zəruriliyini azaltmır.
İdraki zənginlik idraka inam yaradır... Əsil İnam idrak xassəli,
keyfiyyətli, təbiətli olur; ona görə də xülyadan, xurafatdan azad olur.
İdrak – İnamı cəfəngiyyatdan qoruyur. İnamdan başlayan, İnamla
irəliləyən, İnamla nəticələnən İdrak – İnamı qoruyur – İdraklı İnam,
İnamlı İdrak yaranır. İdrak həqiqəti dərk eləyir, İnam onu təsdiq
eləyir. İdrak – İnam yönlü olduğu dərəcədə Həqiqət yönlü olur. İnam
– İdrak yollu olduğu dərəcədə Həqiqət yollu olur”. 1669
Asif Ataya görə, mahiyyətin dərki mahiyyətə inamdan
başlayır, yəni inanırsan ki, hadisələrin mahiyyəti, mənası var. Başqa
sözlə, mahiyyət idrakda qavranır, təsəvvür edilir, təhlil edilir, sintez
olunur.
Eyni zamanda, idrak mahiyyətin xüsusiyyətlərini,
keyfiyyətlərini, təbiətini aşkara çıxarır və mahiyyətə inamı
doğruldur. Ata yazırdı: “İnam idrakı həqiqətə yönəldir. Qavramada
mahiyyət hadisələr nişanında görünür. Hadisələrin mahiyyət nişanəsi
olduğuna inanırsan, qavramanın həqiqiliyinə inanırsan. Inam
təsəvvürdə fəal iştirak edir. Təfəkkürün təhlil səviyyəsində mahiyyət
hadisələrdən ayrılır, mahiyyətin hadisələrdən fərqi dərk olunur –
onun hadisələrdən artıq, böyük, yüksək olması dərk olunur. Dünyanı
Mənadan yaranadığı bilinir – dünyaya inam təsdiq olunur. İnamın
dediyini idrak təsdiq edir”. 1670
Ona görə qavrama, təsəvvür, təhlil, sintez ağıl əməli olduğu
kimi, duyğu, hiss, ehtiras əməlidir. Bu anlayışlar İnamdan başlayır və
İnamə təsdiq edir. Deməli, təzahür ötəri, keçici, mahiyyət əzəli,
əbədidir. O, yazırdı ki, mütləqlik ancaq İnamdır: “Mütləqin dərki
Mütləqə İnamdan başlayır. İnanırsan ki, Nisbi Dünyanın Mütləq
mahiyyəti, mənası var. İnanırsan ki, Nisbi hadisələrlə olan Dünya
1668
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Mütləqə əsaslanır; - əgər Nisbi varsa – Mütləq də var. Dünya
gedişatında, ahəngində, qaydasında, tükənməzliyində Mütləq
yaşayır. Nisbliklə dolu olan Dünyanı yoxluqdan Mütləq qurtarır”. 1671
Onun fikrincə, Mütləqə İnamda əsas ideyalardan biri də
Özümlü Şərqdir – Şərqçilikdir. Onun şərqçilik ideyasında isə Hind
və Türk irqi bir-birinə yaxın sayılır, Zərdüşt Türk peyğəmbəri elan
edilirdi. Burada əsas məqsəd kimi də Şərqin özünə qayıtması, öz
ruhaniyyatını təsdiq etməsi hesab olunurdu. 1672
Onun fikrincə, Şərqin gələcəyi Ata Ocağının ideyaları
əsasında özünə dönüşdür: “Bu gerilik olmayacaq. Görəcəklər ki,
Şərq özü olanda əsil tərəqqi elə onda yaranacaq, heç bir özgəçilik əsil
tərəqqi yaratmır. Yəni özünün inamına ucalacaq – mütləqə İnama.
Ruhçuluq qayıdacaq – maddiyyatçılıq əvəzinə, insançılıq qayıdacaq
– cəmiyyətçilik əvəzinə, ruhani cəmiyyətə çatacaq. Təməli Ruh
olacaq, vicdan olacaq, təməli mənfəət olmayacaq, gəlir olmayacaq.
Maddiyyatçı olmayacq, pulçu olmayacaq (Bəs, texnologiyası zəif
olan ruhani cəmiyyət necə ayaq üstə durub rəqabət apara biləcək?F.Ə.). Kapitalizm öləcək və Qərbin hakimiyyətinə son qoyulacaq.
Onda yalnız Özümlü Şərq, tərəqqi eləyən Şərq ola bilər. O Şərq ruhu,
daha doğrusu, Şərq Ruhunun Ocaq səviyyəsi bütün bəşərə lazım
olacaq. Qərb Şərqi özündən ayırırdırsa, onu aldadırsa, Şərq Qərbi
özünün əsil bəşəri mahiyyətinə qaytaracaq, onu azdırmayacaq”. 1673
O yazırdı ki, şərqçilik ruhaniyyatı madiyyatdan yüksək
tutmaq, sufilik, dinə qarşı dahilərin şah ədəbiyyatı, peyğəmbərlik
halının təsdiqi və qərbçilikdir. 1674 Ataya görə Şərqçiliyin sonuncu
halı qərbçiliyin olması, artıq madiyyatın ruhaniyyatı üstələməsidir və
bundan qurtulub, yenidən əsii şərqçiliyə qayıtmaq lazımdır.
Maraqlıdır ki, Şərqçiliyə, hətta Türkçülüyə Hind dünyasını, o
cümlədən Zərdüştlüyü daxil etdiyi halda, ancaq “semit-yəhudi-ərəb
islamçılığ”ını qəbul etmirdi.
Ona görə, əsas ideyalardan biri də Türkçülükdür ki, o, isə üç
uzunömürlü hadisədir: 1. Türk ruhaniyyatı (ruhani türkçülük); 2.
1671
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Türk tarixi (tarixi türkçülük); 3. Türk ictimai fikri (ideoloji
türkçülük).
Asif Atanın fikrincə, Türkçülük – birsifətlilik deməkdir, çünki
Türkün mayasında, mahiyyətində birsifətlilik – riyakarlığa zidd olan
bütövlük çox yüksək səviyyədədir. O, deyirdi: “Bu baxımdan türkçülük müasir kütləvi diplomatiyaya qarşı duran mənəvi bir müqavimət
gücüdür (Türk dünyagörüşü-F.Ə.)... Cilddən-cildə girmək, aldatmaq,
həzz almaq, yalmanmaq kiməsə – bunlar hamısı Türk Ruhuna
qarşıdır. Bu, birinci. İkinci, Türk döyüşkəndi, çoşquncasına. Türk
ölümlə öcəşəndi. Amma Türk öldürməkdən həzz alan deyil... Türk
döyüşün ölümlə öcəşmək yüksəkliyində özünü çox gözəl hiss eləyir,
amma Türk öldürüldüyündən və öldürməkdən həzz almır... Üçüncü,
Türk mahiyyətcə inancıldı. İnanandı. Və türkün ilk inancı göy olub,
Göyün özü olub... Türk irqi Göy İrqidir hardasa – öz yönünə görə,
özünün fikrinə görə, onun sazına görə. Sazlıq – tanrıçılıqdır, göylə
yerin birliyidir. Göy çağırışdır, Göy çağırmaqdır. Bu çox xüsusi bir
məsələdir. Və göy inanclı olduğu üçün də Türk ruhu İslam ruhuna
kökündən ziddir. Ümumiyyətlə, dinlərin hamısına qarşıdır. Türk inamı
din deyildi”. 1675 Deməli, onun fikrincə, Türkün Ruhunda birsifətlilik,
inanclıq, ölümdən həzz almamaq və qadına hörmət mühüm yer tutur.
Ataya görə, bu gün Rusiya imperiyasının, Qərb imperializminin qorxduğu bir qüvvə var – Türklər. Onların bu qorxusu da
böhtan yaradıb – “Türk vəhşiliyi” böhtanı: “Türkün mədəniliyini
dandılar, mərdliyini avamlıq kimi, sərtliyini qəddarlıq kimi qələmə
verdilər, yaradıcı dühasını inkar etdilər. İndi də Türkdən qorxurlar,
bu səbəbdən də onu təkləyirlər. Dünya Ağaları Türkü sevmir –
Türkün Ağaları taxtdan salmasından qorxur”. 1676
O yazırdı ki, Türkçülük ideyası Türk xalqları parçalandıqdan,
bir-birlərindən ayrı düşüb özgələşdikdən sonra meydana gəlmişdir.
O, bu parçalanmaya, ayrılmaya səbəb kimi də, iranlılaşmanı,
islamlaşmanı, avropalaşmanı, ruslaşamanı, çinliləşməni göstəriridi.
1677
Onun fikrincə, avropalaşma və islamlaşma şüarı qaldığı müddətcə
türkçülükdən dərindən danışmaq əbəsdir. 1678
1675
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O, bir qədər də dərinə gedərək, Cümhuriyyət dövründə qəbul
edilmiş üçrəngli Azərbaycan Türk bayrağını 20-ci əsrin ən böyük
səhvi adlandırmışdır: “Türkün 20-ci əsrdə ən böyük səhvi bayraqda
oldu. Müsavat bayrağında bir tərəfdə türkçülük və onunla qoşa
qərbçilik, islamçılıq – eklektika, süni birlik. Bu, fəlakətdir. Bəlkə
zəmanə əlacsızlığı, bəlkə idrak nöqsanı, bəlkə də hər ikisidir.
Türkçülük özümlük, qərbçilik özgəlikdir, cazibədardır, onun siyasi
doktrinaları var. Atatürk Türkiyəni Qərbin ağzından çıxardı,
qərbləşdirdi (?-F.Ə.). Üçüncüsü – islamlaşma. İslamçılıq Qərbin
xeyrinədir, sosializmə alternativ kimi”.1679
Birincisi, bayrağımızdakı qırmızı rəngin qərbçiliklə əsaslı bir
bağı yoxdur, bu rəng Osmanlı dövlətinin də bayrağında əsas yer
tuturdu və Azərbaycan Cümhuriyyətinin ilk bayrağı da qırmızı
rəngdə olurb. Bu anlamda bayrağımızdakı qırmızı rəngi qərbləşmək
kimi başa düşüb, onu türkçülükdən uzaq tutmaq çox da anlamlı deyil.
Bayrağımızdakı yaşıl rəngə gəlincə, bu boyanın özünü də sırf
İslamlıqla bağlamaq doğru deyil. Yaşıl boya türklərdə daha çox Ana
təbiəti, Yer Ananın rəmzlərindən biri olmuş, sadəcə son əsrlərdə ona
bir islami anlam da verilmişdir. Bizcə, əslində yaşıl boya daha çox
Türk Tanrıçılığı ilə İslam Tanrıçılığının bir sintezi kimi ortaya
çıxmışdır. Bu isə o deməkdir ki, yaşıl boyanı sırf İslam dininə aid
edib, onu türklüyə zidd saymaq doğru deyildir.
Asif Ata Türk birliyinin üç cəhətini (Türkün mənəvi-ruhani
birliyi, hərbi birliyi, Qərbçiliyə qarşı birlik) görməklə yanaşı, 1680
Türk xalqlarınını konfederasiya yaratmağınnıı əleyhinə olmuşdur:
“Dövlət kimi türklərin hamısını birləşdirən bir dövlət ideyasını
Azərbaycan xalqınını yeni şəkildə təzədənbuxovlanması hesab
edirəm, Çünki Türk dünyası birliyinə, ümumən siyasət adlnanan
birliyə inanmıram. Çünki siyasət – ikilidir. Ən azı ikilik olan yerdə
birlik ola bilməz. Mən Azərbaycanın indiki Orta Asiyadakı türklərlə
də siyasi vəhdətinin, siyasi dövlətçiliyinin əleyhinəyəm”.1681
Asif Ataya görə Türk ruhaniyyatının canı azərbaycançılıqdır
ki, ruhani azərbaycançılıq da Zərdüştçülük, İşıqçılıq, Günəşpərəstlik1679
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dir. O, yazırdı: “Nədir bu azərbaycançılıq, daha doğrusu, ruhani azərbaycançılıq? Bu – Zərdüştçülük, İşıqçılıqdır. İşıq Türk mifologiyasında da çox böyük rol oynayır. Günəşpərəst olublar türklər. Zərdüşt
də həmin o günəşpərəstliyin daha yüksək, böyük, ali ifadəsidir.
Dünyada qaranlıqla işıq arasında döyüş gedir. Hürmüzd işıq
Allahıdır, Əhrimən isə qaranlıq Allahıdır. Bunlar Yerdə, Göydə
döyüşür. Bu döyüş həm də insanların içində olur. İnsanların içində
Hürmüzd də var, Əhrimən də. Onlar bir-biriylə döyüşür. Xeyir var,
Şər var”. 1682
O, belə qənaətə gəlir ki, bu döyüşün sonunda Əhrimənə qalib
gələn Hürmüzdün sayəsində dünya ruhaniləşəcək, ancaq Zərdüştlükdəki Hürmüzdü islam, xristian anlamında Allah hesab etmək doğru
deyil: “O (Hürmüzd), insanın üzərində allahlıq eləyən Allah deyil. O,
insanı xilas edən qəhrəmandır, xilaskardır. Ondan sonra gələn
peyğəmbərlərin hamısından üstündür. Messiyaçıların hamısından
böyükdür Hürmüzd. Ona görə hərfi mənada Hürmüzd – adamları
qorxudan, bəndə sayan, onları cəhənnəmə göndərən, cənnətlə
mükafatlandıran uydurma bir üstünlük deyil. Bu doğrudan da bəşəri
sevənlərin rəmzidir”. 1683
Ona görə azərbaycançılığın fərəhləri Zərdüştlük, Xürrəmilik,
Dədə Qorqudluq, Hürufilik, Füzulilik, Muğam, Sazdırsa, onun kədəri
Midiyanın süqutu, Babəkin qətli, Çaldıran fəlakəti, Türkmənçay
yırtıcılığı, 27 Aprel işğalı, 20 Yanvar faciəsi və Xocalı faciəsidir.1684
“Azərbaycan” sözünü millət, xalq anlayışından uzaq tutub
zərdüştlüklə izah edən, üstəlik “Azərbaycan xalqı” anlayışını əfsanə
sayan Əfəndiyevə görə, ancaq Azərbaycanın əsas köklü xalqı etnik
azlıqları da özündə birləşdirən Türk xalqıdır.1685 Ona görə, “Azərbaycan”, xalq deyil ölkə adıdır ki, ölkə adıyla xalq arasında da ziddiyyət
var. Belə ki, Fransa, Rusiya, Türkiyə deyiləndə xalq kimi uyğun
olaraq fransız, rus, türk anlaşıldığı halda, Azərbaycan deyiləndə eyni
ekvivalentlik ortaya çıxmır. Halbuki, ölkə olaraq Azərbaycan Oğuz
Türklərinin ölkəsi, Azərbaycan Türk elidir. 1686
1682
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Deməli, Ataya görə ruhani türkçülükdə azərbaycançılıqla
yanaşı Zərdüştçülük də mühüm yer tutur. Onun fikrincə,
Zərdüştçülük Türk Tanrıçılığının davamı olub semit-yəhudi-ərəb
allahçılığından tamamilə fərqlənir. O, yazırdı: “Zərdüştçülükdə fikir,
əməl, duyğu təmizliyinə çağırış onun odçuluğu ilə bir idi, tən idi.
Ona görə də atəşrəstlik şərti mənada işlədilməlidir. “İşıq” demək
lazımdır Zərdüştüçlüyə. Bu ideyalar semit Allahçılığı çərçivəsinə
sığmırdı. Bu səbəbdən də İslam Zərdüştçülüyə qarşı çıxdı. Dünyaya
meydan oxuyan Türkdən itaətçi, islamçı düzəltmək ən qatı
yalançılıqdır, yamançılıqdır”.1687
Zərdüştün işıq ideyasının Türk Tanrıçılığına yaxın hesab edən
Ataya görə, Türkün Göy Tanrısı ilə Zərdüştün Hürmüzdü arasında da
oxşarlıq vardır: “Göylə bağlı Türk Tanrıçılığından yaranıb Zərdüştçülük. Türkçülüyün ruhani böyüklüyü və sonradan sufilər, hürufilər,
Şərq cərəyanları – hamısın götürdükləri yol Zərdüştçülükdür”.1688 Beləliklə, Zərdüştlüyü mütləqləşdirən Əfəndiyev yəhudi-ərəb allahçılığından fərqli olaraq, ondakı peyğəmbərliyi, ilahliyi qəbul edir, bir
növ Zərdüştün fəlsəfəsini davam etdirirək sonucda İşığın Qaranlığa,
Xeyrin Şərə, yəni Hürmüzdün Əhrimənə qalib gələcəyinə inanır.
Üstəlik, Zərdüştlüyün Oda-Atəşə sitayişinin əslində İşıqpərəstlik
olduğuna inanan Ata, ancaq atəşpərəstlikdən çox da kənara çıxmır:
“Zərdüşt odu – Qaranlıq yaran Oddur, Prometey Odu – istidən. Od –
yanmaq rəmzidir, Yanmasan işıqlanmazsan, təmizlənməsən – Dünya
işıqlanmaz, təmizlənməz. Od çirk götürmür, çirki yandırıb yox
eləyir. Oda səcdə - İşığa səcdədir. Od qorumaq - əslində, İşıq
qorumaqdır” 1689.
O, bütün dinlərin və peyğəmbərlərin başlanğıcını, zamanı belə
nəzərə almadan Zərdüşt və Zərdüştlüklə bağlayır, onları bütün dinlər
və peyğəmbərlərdən üstün tutur. O, yazırdı: “Dinlər xilaskarlıq –
messiyaçılıq ideyası əsasında qurulub. Messiyalar – dini xilaskarlar –
Hürmüzd çeşidləridir. Ən məşhur Hürmüzd İsadır – Əhrimənlə
döyüşdə çarmıxa çəkilən, ancaq “ölməyən, dirilən, qayıdacağı
gözlənilən”. Musa, Məhəmməd timsalında da Hürmüzd canlandırılır.
1687
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– şəxsiyyətlər əfsanələşir”. 1690 Eyni zamanda, o, budduzm, platonizm, xürrəmizm, sufizm, hegelizm və digər dini-fəlsəfi təlimləri də
Zərdüştlüklə bağlayırdı. O, bir tərəfdən desə də ki, Zərdüştlüyə
qayıtmağa çağırmırıq, ancaq bütövlükdə “Hürmüzd İşığı”na
qovuşmağa çağırmaqla, əslində bunu etmişdir. 1691
Ona görə Türk ruhaniyyətində əsas ideyalardan biri Babəkin
fərəh fəlsəfəsidir (Xürrəmilik, Fərəhçilik, Babəkçilikdir), çünki
İnsan dünyaya fərəh üçün gəlib, fərəhin də ən böyüyü, ən gözəli
azadlıqdır, özünəməxsusluqdur. 1692
Eyni zamanda, o, ruhani Türkçülüyə Dədə Qorqudçuluğa da
aid edir və onu ağsaqqallıq qayəsinin, mənasının, əməlinin izharı
adlandırırdı: “Ağsaqqallığın türkçülük xisləti məlumdur. Dədə
Qorqudda ağsaqqallıq ucadan görünür. Burda qocalıq ucalıqdır.
Dədə Qorqud da türkçülük olduğu qədər azərbaycançılıqdır. Orda
türkçülük Azərbaycançılığın ruhani ucalığından görünür”. 1693
Ona görə Türk ruhaniyyatında hürufilik də ayrıca bir yerə
malikdir: “Və xüsusilə Türk ruhaniyyatının göyü – hürufilikdir.
İnsan özü Allahdır: onun üzü Qurandır... Bu tamamilə dinə qarşıdır.
Burada Allah adı çəkilir, Allah özü yoxdur... Əgər insan özü
Allahdırsa, onda Allah özü yoxdur. Deməli, bəndə yoxdur: bəndə
yoxdursa, Allah yoxdur”. 1694
Asif Ata hesab edir ki, türkçülüyə zidd olan ideyalar isə islamçılıq və qərbçilik, onların türkçülüyə qarşı birlikdə düşmənçiliyidir.
Ona görə, İslamçı Türkçülük ideyası qismətçilikdir, itaətçilikdir,
qorxu əsarətidir.1695 “Türkçülük-İslamçılıq birliyi ideyası türkə xeyir
vermədi və verməyəcək – ondan əl çəkmək gərək”, 1696 deyən Ata,
daha sonra yazırdı ki, İslam birliyi həmişə antişərq dünyası olub və
İslama qədər Şərq yenilməz idi, itaətkar, qismətçi deyildi.
Xüsusilə də, indiki zamanda bütün dünya xalqları, o cümlədən
Türk xalqları üçün əsas təhlükə kimi qərbçiliyi, qərbləşdirməyi görən
Asif Ata deyirdi ki, “qərbçilik bəşəriyyətin eyniləşməsidir, eyniləşmə
1690
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də ölümdür! Heç bir müxtəliflik qalmayacaq! Hamısı bir-birinə
oxşayacaq. Azərbaycanda oldun, Vaşinqtonda oldun – hamısı bir
şeydir... Bezəcəksən belə həyatdan. Həyatın gözəlliyi müxtəliflikdədir”. 1697 Ona görə, Qərb bəşəriyyətə artıq verəcəyi nə vardısa –
hamısını aşkarladı və tükəndi: “Onun (Qərbin) bəşərə gətirdiyi
“səadətin” – maddiyyatçılığın artıq sonudur. Çünki maddiyyatçılıq
ekoloji ölümə gətirib çıxarır, həm də insanları pozur, məhv eləyir.
Maddiyyatçılıqla əxlaqsızlıq qardaş olur. Ona görə də Qərb çıxış
yolunu tapmalıdır, maddiyyatçılıqdan uzaqlaşmalıdır”. 1698
Onun fikrincə, Qərb yolu ilə gedən xalqlar, o cümlədən Türk
xalqları da sözdə demokratiya, liberalizm, parlamentarizm hesabına
özgələşir: “Özündən keçirsən ki, yaşayasan. Əslində isə mahiyyətcə
gec-tez həmin o gerilik yenə qayıdacaq, heç bir ölkə əbədi olaraq
irəliyə getmir. Elə qərbin özündə də tənəzzül başlayır. Və həm özündən olacaqsan, həm də bir yalançı tərəqqidən olacaqsan. Bax, Türk
məsələsinin, Türk probleminin əsas fəlakəti bundan ibarətdir... Qoy
bir az iqtisadiyyatın geri olsun, qoy bir az siyasətin geri olsun (mədəniyyət geri ola bilməz, çünki mədəniyyətin özülü olanda irəli olur),
lakin özümlüyünü saxla”. 1699
Ancaq o, bütövlükdə Qərbi, Qərb elmini, Qərb texnologiyasını
inkar etmir, sadəcə qərbçiliyə – Qərb təqlidçiliyinə qarşı çıxırdı.1700
Ümumiyyətlə, Asif Atanın dünyagörüşü idealist səciyyə
daşışsa da, müəyyən dərəcədə materializmə meyllilik də hiss olunur.
Hər halda, səmavi dinlərdəki Yaradan anlayışını qəbul etməyən Ata,
bununla yanaşı Onun tamamilə inkarını da doğru hesab etmir.
Sadəcə, Əfəndiyevin fəlsəfəsində Yaradan anlayışı İnsan anlayışı ilə
eyniləşdirilir, müəyyən anlamda İnsan Allah kimi təsəvvür edilir.
Bütün bunları Mütləqə İnam kimi xarakterizə edən Asif Ata üçün
Allah-İnsan, Allah-Ruh, Ruh-İnsan, Təbiət-İnsan və İnsan-Mütləq
bir bütündür. Onun üçün Ruh İnsan, İnsanilik Ruhanilik, Təbiət
İnsanı doğur və Mütləq yaşadır. O zaman belə anlaşılır ki, Mütləqə
İnam elə Yaradanın özüdür. Sadəcə, onun Mütləqə İnamı daha çox
1697
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İnsanın kamilləşməsi üçün vacib bir qavramdır. Əgər Mütləqə İnam
omasa İnsan üçün hər şey bitər.
Çox böyük ehtimal ki, o, burada Mütləqə İnamı özünün də
ifadə etdiyi ki, Zərdüştlükdəki Hürmüzdlə eyniləşdirir. Ona elə gəlir
ki, səmavi dinlərdəki Yaradanla müqayisədə Zərdüştçülükdəki
Hürmüzd daha müsbət bir ilahi qüvvədir. Bu anlamda o, Hürmüzdün
nümunəsində Mütləqə İnamı qəbul edir və bir növ Zərdüştlüyün
davamçısı kimi çıxış edir. Deməli, özünü Zərdüştdən sonra meydana
çıxan bir Türk “elçi”si kimi görən Asif Ata üçün cəmiyyətdəki
Mütləqin əksinin Şərin olması da təbiidir. Bu o anlama gəlir ki, Asif
Ata özündən əvvəlki səvami ya da qeyri-səmavi dinləri və onların
peyğəmbərlərini tamamilə inkar etmir. Sadəcə, o, özünü əsasən
“Türk Zərdüştün” davamçısı kimi görür, nəinki “semit-yəhudi-ərəb”
peyğəmbərlərinin. Maraqlıdır ki, onun davamçıları da Asif Atanı
“peyğəmbər” hesab etməklə yanaşı, eyni zamanda Zərdüştü,
Buddanı, Musanı, İsanı və Məhəmməd peyğəmbəri də müəyyən
anlamda qəbul edirlər. Məsələn, Asif Atanın davamçsısı olan Safruha
görə, Əfəndiyevin “gəlişi” həmin müdriklərin, peyğəmbərlərin
apardıqları yolu tamamlayır: “Asif Atanın gəlişi – mütləqliyin
ünvanını dəqiqləşdirdi; qurtarıcını (xilaskarı, messiyanı) İnsan olaraq
müəyyənləşdirdi”. 1701
Beləliklə, Mütləqə İnam təlimində Zərdüştçülüyü, Dədə Qorqudçuluğu, Babəkçiliyi, Hürufiliyi, Türküçülüyü, Azərbaycançılığı,
İnsaniliyi bu və ya digər formada bir yerdə götürən Asif Atanın
baxışlarında ziddiyyətlər müşahidə olunur.

1701

Safruh. Asif Ata peyğəmbərliyinin beş təsdiqi. Bakı, 2003, s.19-20
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2.3. Milli maarifçilik fəlsəfəsi: realizm və romantizm
(ümumi baxış və əsas təmsilçiləri)
Milli maarifçilik fəlsəfəsi iki: 1) realizm, və 2) romantizm
istiqamətində öz əksini tapmışdır.
Milli maarifçilik fəlsəfəsində realizmdən çıxış edənlər
C.Məmmədquluzadə, Ə.Qəmküsar, M.S.Ordubadi, Ö.F.Nemanzadə,
M.Ə.Sabir, Ə.Nəzmi, M.A.Şahtaxtlı və başqaları olmuşlar. Böyük
əksəriyyəti “mollanəsrəddinçilər” kimi tanınan həmin ziyalılardan
bəziləri (C.Məmmədquluzadə, Ə.Qəmküsar, M.S.Ordubadi və b.)
“Molla Nəsrəddin” jurnalında, eləcə də başqa qəzet-jurnallardakı bir
çox məqalələrində milli-dini adət-ənənələri daha kəskin şəkildə
tənqid edərək sosial-demokratizmə, müəyyən qədər də qərbpərəstliyə
daha çox meyil etdiyi halda, ancaq “mollanəsrəddinçi”lərdən
digərləri (Ö.F.Nemanzadə, Ü.Hacıbəyli, M.Ə.Sabir və b.) isə
yaradıcılıqlarında milli-dini dəyərlər məsələsinə daha ehtiyatla
yanaşmış, milli-demokratizm cərəyanına yaxın olmuşlar. Sovetlət
Birliyi dövründə Ə.Mirəhmədov yazırdı ki, “Molla Nəsrəddin”
jurnalının tutduğu cəbhə əsasən bolşeviklərin minumum proqramına
yaxın olub, 1702 jurnalın əməkdaşlarından bəziləri (Ö.F.Nemanzadə,
Ü.Hacıbəyli və b.) milli burjuaziyaya da meyil göstərmişdir: “Söz
yox ki, bəzi mollanəsrəddinçilərin görüşlərindəki xırda burjua
mütərəddüdlüyü, onların ictimai hadisələri anlayışdakı məhdudluğu
jurnalın səhifələrində əks olunmaya bilməzdi. Lakin bu cəhət “Molla
Nəsrəddin”in ümumi ideya istiqamətini dəyişdirə bilməmişdir.
C.Məmmədquluzadə başda olmaqla görkəmli mollanəsrəddinçilər
jurnalın inqilabi-demokratik istiqamətini saxlamağı bacarmışlar”.1703
Bizcə, Sovetlər Birliyi dövründə F.Q.Köçərli, Ə.Mirəhmədov
və başqaları bir çox hallarda qəsdən maarifçi realistlərin, o cümlədən
“mollanəsrəddinçi”lərin
hamısını
bolşevikləşdirməyə,
yəni
marksizm-leninizmə bağlı olmalarını sübut etməyə çalışsalar da, 1704
ancaq onların bəziləri haqqında bunu “əsaslandıra” bilmədikdə,
1702
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belələrini də xırda burjualılqda ittiham etmişlər. Hesab edirik ki, o
zaman maarifçi realistlərin, o cümlədən “mollanəsrəddinçi”lərin
hamısını bolşevizmə bağlamaq səhv olduğu kimi, indi isə onların
hamısını zorla milli-demokratik məfkurənin nümayəndələri kimi
qələmə vermək də yanlışdır. Yəni bu məsələlərə obyektiv yanaşaraq
ayrı-ayrı maarifçi realistlərin, o cümlədən “mollanəsrəddinçi”lərin
görüşlərində marksizmə və millətçiliyə meyilliliklərini doğru analiz
etmək lazımdır. 1705
Bu baxımdan H.Baykaranın da realistlər və romantiklər arasında müqayisə aparan zaman maarifçi realistlərlə bağlı dedikləri daha
çox, realizmdə millilikdən çıxış edənlərə aiddir. O, yazırdı: “Romantiklər cəmiyyətin yaralarını sağaltmağa çalışırdılar. Realistlər isə cəmiyyətin yarasına doğrudan-doğruya neştəri batırır və axan irini
təmizləyərək cəmiyyətin yaralarını sağaltmağa çalışırdlar”.1706 Bizcə,
“milli realistlər” cəmiyyətin yaralarını sağaltmaq məsələsində daha
doğru mövqe tutmuş, ancaq “beynəlmiləlçi realistlər” milli-dini
dəyərlərə, bu dəyərləri müdafiə edən və onların əsasında birləşməyi
vacib hesab edən milli-demokratizmə münasibətdə əsasən ifrat varmışlar. Bu ifratçılıq isə, “beynəlmiləlçi realistlər”in sonralar marksizmə, hətta ruspərsətliyə meyil göstərməsi kimi səciyyələndirilmişdi.
Beləliklə, hesab edirik ki, maarifçilikdə realizmdən çıxış
edənlər ictimai-siyasi və sosial-fəlsəfi baxışlarına görə iki qrupa: 1)
“beynəlmiləlçi”lərə – sosial-demokratizmə, ya da marksizmleninizmə çox, milli-demokratizmə az meyil edənlərə (C.Məmmədquluzadə, Ə.Qəmküsar, M.S.Ordubadi, S.S.Axundov, M.A.Şahtaxtlı
və b.); 2) “milli mötədil”çilərə – milli-demokratizmə çox, sosialdemokratizmə az meyil edənlərə (Ö.F.Nemanzadə, M.Ə.Sabir,
C.Cabbarlı, Seyid Hüseyn, Ə.Nəzmi və b.) ayırmaq olar.
“Beynəlmiləlçi” realistlər demək olar ki, sosial-demokratizmin və
həmin dövrdə dünyada hökm sürən antidin əhval-ruhiyyəsinin təsiri
altında İslam dinini tamamilə inkar etsələr də, milli dünyagörüş
məsələsində türklüklərini isə daim ifadə etmişlər. “Milli mötədil”
realistlərə gəlincə, onlar islam dini və türklük məsələlərinə daha
1705
Заманова Э. Эстетическая мысль в Азербайджане в XIX – начале XX века. Баку,
«Текнур», 2011, s.124
1706
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həssas yanaşmış, ancaq Quzey Azərbaycan zorla “sovetləş”dirildikən
sonra məcburən marksizm-leninizmin ruhuna uyğun əsərlər də
yazmağa çalışmışlar.
“Beynəlmiləlçi” realistlərdən Əliqulu Qəmküsar (18801919) “Molla Nəsrəddin” jurnalının bir müddət redaktoru olmuş,
C.Məmmədquluzadənin də təsiri altında bir çox şeir (“Dolaşma”,
“Axund”, “Nəzirə”, “İranlılar”, “Sinəzən” və b.) və felyetonlarında
(“Babı”, “Məşədi”, “İstibdadi-ruhani” və b.) yalnız dini mövhumatı
və xurafatı, yalançı ruhaniləri deyil, ümumilikdə islam dinini kəskin
şəkildə tənqid etmişdir. Məhz bu amilləri nəzərə alaraq C.Məmmədquluzadə yazırdı ki, Qəmküsar “fikir açıqlığı və dini mövhumata
qarşı şiddətli tənqid və çıxışları ilə hətta Sabiri də qabaqlamışdı”. 1707
Ümumiyyətlə, Qəmküsar millətin avam, cahil, savadsız,
himmətsiz olmasının səbəbkarı kimi ruhaniləri görmüşdü. Onun
fikrincə, həqiqəti danıb şəriəti məsxərə gününə qoyan, dini bir
dirhəmə fəda edən, milləti cəhalətə vadar edən, yeni məktəblərin
açılmasına əngəl olan ruhanilərdir. Qəmküsar yazırdı:
Yox bir açıq dilim sənə mən eyləyim əyan,
Ta sən qanınca qalmayacaq millətimdə can,
İnsafə gəl, mürüvvət elə, rəhm qıl aman!
Millətdə yoxdu bunca bu zillətlərə təvan,
Ey minbəri-peyğəmbəri murdar edən axund,
Ey millətin işıq gözünü tar edən axund. 1708

Ona görə, ruhanilərin iç üzü açılıb millət onların əlindən
canını qurtarsa, müsəlmanlar da pərişan vəziyyətdən qurtularaq
birliyə nail olarlar. Çünki ikiüzlü ruhanilərin məscidəki mənasız
fikirləri ilə müsəlmanların tərəqqi etməsi mümkün deyildir.
Qəmküsar yazırdı:
Ədəbə düşmən olub mollavü seyid, nə ki var,
Aldadıb milləti hər ləhzə bular tapdadılar,
İşbu din oğurları ciblərini doldurdular,
İffətü şərmü həyanı üzümüzdən yudular. 1709

sında

Beləliklə, Qəmküsarın fikrincə, islam ölkələrinin geri qalmadespotik siyasi hakimiyyətlə yanaşı, istibadi-ruhani
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hakimiyyəti də mühüm rol oynamışdır. Ona görə də, siyasi hakimiyyətdə azadlıqlar vacib olduğu kimi, din məsələsində də vicdan
azadlığı olmalıdır. Hər halda 1917-ci il fevral inqilabı nəticəsində
Çarlığın məhv olmasından sevinənlərə üzünü tutaraq Qəmküsar yazırdı
ki, istibdadi-cismaninin yıxılmasından sonra siyasət, söz, mətbuat
azadlıqlarının yaranması ilə iş bitmir. Ona görə, vaxt varkən istibdadiruhanini də yıxıb, yaxanı qurtarmaq lazımdır: “Yoxsa, istibdad
istibdaddır. O olmasın, bu olsun”. 1710
Qəmküsarın mülahizələrindən belə başa düşmək olur ki, o,
ümumilikdə islamçılığı, eləcə də türkçülüyü Quzey Azərbaycanın
istiqlalı uğrunda mübarizədə əsas hədəf kimi görənlərlə bir cəbhədə
olmaq istəməmişdir. Bu səbəbdəndir ki, Qəmküsar müstəqil və milli
Azərbaycan Cümhuriyyəti ideyasını və onun varlığını, sözün əsil
mənasında dərk edə bilməmiş, milli müstəqil dövləti bəy-xan, əyan
hökuməti kimi tənqid etmişdir. 1711
***
Realizmin “beynəlmiləlçi” xəttinə yaxın olan Əbdürrəhim
Haqverdiyev (1870-1933) yaradıcılığında (“Dağılan tifaq” (1896),
“Bəxtsiz cavan” (1901), “Millət dostları” (1905), “Pəri cadu”, “Ağa
Məhəmməd şah Qacar” (1907), “Xəyalat” (1911) və b.) daha çox
maarifçilik, elm və təhsil məsələlərinə toxunub cəhalət, avamlıq,
nadanlıqla yanaşı, islamçılıq və millətçiliyi də tənqid etmişdir.
“Dağılan tifaq”ın məzmununa görə mülkədarların dünyagörüşü,
həyat tərzi sağlam özüllərə əsaslanmadığı üçün, onların sonu
yoxdur.1712 “Bəxtsiz cavan” pyesində də, Haqverdiyev bəyləri tənqid
etmiş, Fərhadın obrazında cəmiyyət üzvüləri arasında ayrı-seçkinlik
salmayan yeni nəslin yaranmasının zəruriliyni göstərmişdir. Fərhad
müləkdar bir bəy olan əmisinə deyirdi: “Əmi, siz bilin ki, rəiyyəti
rəiyyət eləyən bizim kimi bir adamdır. Vaxt ki, onları sizin
ixtiyarınıza veriblər, gərək siz onlara atalıq eləyəsiniz. Yəni
çalışasınız ki, rəiyyətin elmi artsın, güzəranı artsın”. 1713 Ona görə,
rəiyyətə qul kimi baxan mülkədarlar onlarsız heç nədir. Rəiyyət də
mülkədar kimi xalis bir insandır və hər kəs öz hüququnu tanısa
1710
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yaxşıdır: “Kifayətdir min illərlə camaatı əsir edib öz həmcinsiniz
insanın qanını sorduğunuz”.1714
Bizcə, onun “Ağa Məhəmməd şah Qacar” faciəli dramı
monarxiya, despotizm əleyhinə həsr olunsa da, ümumilikdə müsbət
cəhətləri də vardır. Hər halda, əsərdə Ağa Məhəmməd şahın Tehranı
paytaxt kimi seçərkən Türk tayfalarının rolunu nəzərə alması, eyni
zamanda qacar və əfşar kimi güclü Türk tayfalarının birliyindən söz
açması müsbət məqamlardır. Haqverdiyev sonuncu məsələ ilə bağlı
Qacarlar dövlətinin banisinin dilindən yazırdı: “Əfşar qoşununun
Qacar üstünə gəlməyinə fikir etdikcə, mənim ürəyim qana dönür.
Mənim səltənətimdən, cəlalımdan, şövkətimdən artıq “İran”ın xoşbəxtliyidir. Amma iki türk tayfasının üzbəüz durub bir-birinin qanını
tökməyi “İran”ın tənəzzülünə səbəb olar və onun düşmənini ayaqlandırar. Mən heç mane deyiləm ki, Əfşar tayfası öz sərkərdələrinin
təht-rəyasətində rahat dolanıb, özlərindən mənfəətbərdar olalar.
Ancaq ürəkdən əfşarlarla qacarların birləşib ümumi düşmənin dəfinə
çalışmaqlarını arzu edirəm”.1715 Çox keçmədən əfşarlarla qacarların
sülh bağlamasına sevinən Ağa Məhəmməd deyirdi: “Şükür olsun
Allaha ki, iki böyük türk tayfası bir-birinə əl verib, düşməni sərnigün
elədi”. 1716
Bizcə, Ağa Məhəmməd şahın Muğanda yeni dövlətin
yaranmasını rəsmən elan edib, əslində Səfəvi Türk dövlətinin varisi
kimi dediyi fikirlər də çox dəyərlidir. Belə ki, bir tərəfdən özünü
Səfəvi Türk dövlətinin dövlət başçıları Şah İsmayılın, Şah Abbasın
sələfi sayıb onların qılıncını belinə bağlayan Ağa Məhəmməd şah
Qacar, digər tərəfdən tacı başına qoymaqdan imtina etmişdir. Buna
səbəb kimi də, Nadir şah Əfşardan fərqli olaraq heç bir məmləkət
almamasını göstərmişdir. 1717 Bizcə, əsərin sonunda Haqverdiyev
Ağa Məhəmməd şahı nə qədər zülmkar bir şah olaraq təsvir edib,
onun öldürülməsinə haqq qazandırmağa çalışsa da, ümumlikdə onun
Türk milləti və Türk dövləti uğrunda mübarizə aparmasını da etiraf
etmişdir.
1714
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Ə.Haqverdiyevin ədəbi yaradıcılığında islam dininin tənqidi
baxımdan “Xortdanın cəhənnəm məktubları” xüsusi yer tutur.
Burada “cəhənnəm” sözünü “mənfi tiplər” cəmiyyəti mənasında
işlədən 1718 Haqverdiyev cəmiyyətdə mövcud olan dini xurafatı və
mövhumatı daha kəskin şəkildə ifşa etmək üçün “cəhənnəmə
səyahət” etmək qərarına gəlmişdi. Bunun üçün o, bir axundun yanına
gedərək onun sayəsində “cəhənnəmə səyahət” etmişdir.
“Cəhənnəm”lə yaşadığımız dünyanı müqayisə etdikdə isə məlum
olmuşdur ki, əslində elə bu dünyanın özü bir “cəhənnəm”dir, bundan
ötrü axirət dünyasından qoruxmağa dəyməz. Çünki bu dünyada
olanların hamısı – xan tüpürcəyi, topal seyid, deşikli ağac, xəlifəli
ocağı, cındırlı pir, cicim ocağı kimi şeylər o biri dünyada, yəni
“cəhənnəm”də də mövcuddur. Onun fikrincə, bu baxımdan
ruhanilərin şəriətə əməl etməyənləri o dünyada “cəhənnəm”lə
qorxutması mənasızdır. Çünki doğrudan da cəhənnəm və cənnət
varsa ilk növbədə, ruhanilər islamın ehkamlarına özləri əməl
edərdilər.1719
Haqverdiyev məhərrəmlikdə İmam Hüseynin (ə) təziyəsini
saxlamaq adı altında avam camaatı aldadan mərsiyəxanları da tənqid
hədəfinə tutmuşdur. O yazırdı ki, onlar imamlarının yasını
qaydasınca tutmaq əvəzinə, bir çox hallarda ifrata varırlar. Şübhəsiz,
məhərrəmlikdən ən çox sui-istifadə edənlərdən biri isə
mərsiyəxanlardır. Onlar müxtəlif üsullarla, dini oyunlarla məhərrəmliyi özləri üçün qazanc mənbəyinə çevriblər 1720 Onun fikrincə,
məhərrəmlikdə “şəbih” oyunu da müsəlmanların avamlığının,
nadanlığının nəticəsində məşhurlaşmış dini xurafatlardan biridir. Ona
görə, Qafqaz müsəlmanlarının saflığının nəticəsidir ki, hər il
məhərrəmlikdə “İran”dan Azərbaycana mərsiyəxanlar, şəbih
çıxardanlar gəlirlər. 1721
O, yazırdı ki, hazırda da müsəlmanlar oyanıb maariflənməsələr, əks təqdirdə başqa millətlərin əllərinin altında yenə də qul
olacaqlar. Üç yüzil müsəlmanların mədəniyyətdən uzaq qaldığına
inanan Haqverdiyevə görə, bunu düşünmək əvəzinə müsəlmanların
1718
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arasında elələri tapılır ki, qəzet, məktəb, teatr, mədəni-maarif cəmiyyəti açmaq adı altında fırıldağa əl atırlar. Belə ki, bəzi “millətpərəstlər” və “dinpərəstlər” müsəlmanların rifahına deyil, öz cibləri
üçün çalışırlar.1722 Ona görə, müsəlmanlar da belə bir vəziyyətdə nə
birləşə, nə də inkişaf edə bilərlər.
Sovet Rusiyasının 27 aprel işğalından sonra isə Haqverdiyev
islama münasibətdə daha radikal mövqe tutduğu halda, türkçülük
məsələsində isə rus bolşevizminin icazə verdiyi dərəcədə düşüncələrini ifadə edə bilmişdir. 1723
***
“Beynəlmiləlçi” realistlərdən Məmməd Səid Ordubadinin
(1872-1950) maarifçiliyi ilk dövrlərdə, dini mövhumatı tənqid, milli
özünüdərk və vətəninin istiqlalı, azadlığı yöndə olmuşdur. O,
türklərin maariflənməsi, milli oyanışı uğrunda mübarizə aparıb
şagirdlərə milli ruhlu mövzularda dərs demişdir. O, 1-ci Rusiya
inqilabi illərində nəşr olunan “Qəflət” və “Vətən və hürriyyət” adlı
kitablarında islam inanclı xalqların, xüsusilə Türk xalqlarının hələ də
qəflət yuxusunda olduğundan və milli oyanışın zəruriliyindən bəhs
etmişdir.1724 Ona görə, milli azadlıq, vətənin istiqlala qovuşması üçün
milli qeyrət olmalıdır. Əgər millətin əksər üzvlərində əql, heysiyyət,
qeyrət kimi keyfiyyətlər yoxdursa, həmin millətdə milli birlik və hürriyyət ideyası olmayacaq, bir millətdə milli birlik və hürriyyət
ideyası yoxdursa, vətənin istiqlalı da mümkün olmayacaq. Ordubadi
yazırdı:
Yatdıq nə qədər naz ilə indisə ayılmaq,
Başdan keçib heysiyyəti-miliyyə qazanmaq,
Can ilə təlaş eləyibən qana boyanmaq,
Bir əmri-mütəddəsdi vətən qeydinə qalmaq,
Qoy qanını töksünlər, qıl isbati-şəhadət
İnsanlara fərz olmalıdır qeyrəti millət. 1725

Ordubadi sonralar xatirələrində də etiraf edirdi ki, 20-ci əsrin
əvvəllərində türklər arasında millətçilik və islamçılıq hissləri güclü
olduğu bir dönəmdə Ordubaddakı ziyalılar arasında Marksın
1722
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sosializm ideyasını rus pristavı Terpelovski təbliğ edərək, onlara
marksist ədəbiyyatlar gətirirmiş. Ancaq bütün bunlara rəğmən, 1-ci
Rusiya inqilabı dövründə (1905-1907) və ondan bir müddət sonra da,
Ordubadi onların əqidəsindən uzaq olub, Marks tərəfindən ortaya
atılmış sosializm ideyasını qəbul etməmişdir: “Bizim bütün
mühakimə və düşüncələrimiz millətçilik ətrafında dolaşırdı”. 1726
Bizcə, Ordubadinin milli hisslərdən uzaqlaşmasına əsas səbəb
Qacarlar və Osmanlı dövlətlərindəki inqilablar nəticəsində islamda
islahatların aparılması ilə bağlı ümidlərinin boşa çıxması olmuşdur:
“Biz İran inqilabına çox əhəmiyyət verirdik. Mən inqilabın gedişi ilə
çox yaxın tanış idim. Bu inqilabdan başqa bir nəticə gözləmirdim.
Mən bu inqilabdan ancaq torpaq məsələsinin həll olunması, maarifin
irəli getməsi, bir də qadınların açıq gəzməsini gözləyirdim. Bu təsir
altında olaraq iki əsər yazdım: birisi “Nisvani islam”, digəri isə
“Bədbəxt milyonçu, yaxud Rzaqulu firəngməab”. 1727
Ordubadi bu əsərlərində yazırdı ki, islam məmləkətlərinin o
cümlədən, Qacarların cəhalət və nadanlıq içərisində qalmasını əsas
günahkarları despotik hökmdarlarla yanaşı, hakimiyyətin avtoritar
idarə olunmasında onlardan az rol oynamayan və müstəsna
səlahiyyətlərə malik olan ruhanilərdir. Ruhaniləri isə nəinki vətən və
millət, heç islam mənafeyi belə maraqlandırmır. Onların məqsədi
yalnız islam adı altında var-dövlət yığmaq və eyş-işrət içərisində
yaşamaqdır. Bu baxımdan Ordubadi Mirzə Rəhim Ağa kimi
ruhanilərin dilindən yazırdı: “Nə məşrutə? Nə qanuni-əsasi?
Yazıqsınız, müəslman olun! Hərə getsə öz işinə, müsəlmanları öz
ruhanilərinin öhdəsinə buraxsa, millət də qabağa gedər”. 1728 Mirzə
Rəhim Ağa kimi mühafizəkar ruhanilər hesab edirdilər ki, islam
inanclı millətlərin oyanmasında, hüquq və azadlıqlarını tələb
etməsində əsas günahkarlardan biri də Qərb mədəniyyəti, yəni
müsəlmanlar arasında yayılan avropalaşmaq xəttidir. Guya,
müsəlmanlar Avropada təhsil almaqla, dünyəvi elmləri öyrənməklə
dönüb nəinki kafir, elə avropalaşaraq avropalı olurlar:
“Firəngiməablıq (avropalaşmaq-F.Ə.) odur ki, təamı çəngəl-bıçaq ilə
sərf edər və halonki əl ilə təam yeməyin nə qədər səvabı vardır.
1726
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Döşəyi qoyub stul üstündə əyləşər, bir halətdə ki, rəsmi-ədəb əmələ
gətirə bilməz. Üsuli-cədid qoymaq istər, bir halətdə ki, xudavəndialəm bidət qoyanlara lənət eləyib. Əyninə əba, rida, qurşaq əvəzinə
dar və qısa paltar geyər, bu da ki, aşikardır”. 1729
Ordubadi bu cür geriyəpərəst və mühafizəkar ruhanilərə cavab
olaraq yazırdı ki, əvalla artıq müsəlmanların din xadimlərinin qarşısında ayaq üstə, əlləri sinəsində baş əyib kölə kimi dayanmaq vaxtı
deyildir. Çünki müsəlmanlar bu günə qədər onların sözləri ilə oturub
durduqlarına görə vətən və millət dərdi çəkə bilməmişdir. Ona görə
də, müsəlmanlar dünyəvi elmlər öyrənərək sözün həqiqi mənasında,
millət və vətən üçün çalışmalıdırlar. O, yazırdı: “İndi iyiriminci
əsrdir; indi hər kəs elm, fünun, sənət, mərifət, ticarət, mədəniyyətlə
fəxr edir. Nəinki ləqəb, rətq, fətq, basıb kəsməklə. Əcaba, mənim
dalımca bazar içində əlli nökər, əlli də molla düşüb getsə, əsnaf da
durub hər tərəfdən təzim eləsə, mənim millətimə nə nəfi vardır,
axirətimə nə mənfəət gələcək? Söz yoxdur ki, bunun heç mənası
yoxdur”. 1730
Müsəlmanların avropalaşmaqla dinindən dönüb kafir olması
məsələsi ilə bağlı Ordubadi yazırdı ki, müsəlmanın islamın əsas
kitabı Quranın özündə əks tapan hüquq və azadlıqlarını tələb etməsi,
dünyəvi elmlər öyrənməsi, yaxud da Avropada təhsil alması onun nə
avropalı, nə də kafir olması kimi qiymətləndirilə bilməz.
Müsəlmanın Avropada təhsil almaq istəməsinə səbəb odur ki,
oradakı təhsil müsəlman ölkələrində verilən təhsildən qat-qat
üstündür. Çünki Avropa alimləri ilə İranın mollaları eyni təhsillə və
səviyyəyə malik deyildir. Ordubadi yazırdı: “Təbrizdə olan mollalar
alim deyillər, bəlkə varsa, fəqihdirlər. Alim o kimsədir ki, hamı
elmdən xəbəri və hissəsi olsun; bizim Təbrizdə hanı elə molla ki, iki
elmi bir yerdə bilsin?”. 1731
1910-1920-ci illərdə o, islam əsaslı hər hansı birlik
ideyasından tamamilə uzaqlaşaraq “Molla Nəsrəddin” və başqa
qəzet-jurnallara göndərdiyi məqalələrdə islamla bağlı dini üsulqaydaları, ayinləri, eləcə də ruhaniləri, mollaları daha sərt şəkildə
1729
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tənqid etməyə başlamışdır. 1732 Məsələn, o, “Bolşevizm və aləmiislam” və başaqa şeirlərində yazırdı ki, “dövri-bərində parlar ikən
nuri-inqilab” qədim məmləkət Azərbaycan ingilislərin əsarətindədir
və onlar da ayağa qalxıb üsyan etməlidir. 1733 Beləliklə, Ordubadinin
islama qarşı yönəlmiş marksist-leninçi mülahizələri qismən bu
dövrdə (1917-1920), əsasən isə 1920-ci illərdən sonra islamçılıq,
milli istiqlalçılıq ideyalarına qarşı tənqidi məqalələrində öz əksini
tapmışdır.
Sovetlər Birliyi dövründə M.S.Ordubadi yalnız dini mövhumat
və dini xurafatı deyil, bütövlükdə islamı hədəf götürmüşdür.
Xüsusilə, 1920-1930-cu illərdə Ordubadi islamın əleyhinə yönəlmiş
bir çox şeirləri və kiçik həcmli kitabçaları (“Din əleyhinə şeirlər”,
“Məhərrəmlik və mədəni inqilab”, “Köhnə adamlar” və b.) ilə
məşhur idi. O, şeirlərinin birində müsəlman türklərin zorla
dinsizləşdirilməsini bu cür başa düşürdü: “Artdıqca elmü ürfan,
dindən çıxır müsəlman”. 1734 Sovet ideoloqlarının əslində məqsədi
Quzey Azərbaycan türklərini elm-mərifət sahibi etmək deyil, millidini dəyərlərindən və kökündən uzaqlaşdırmaq idi. Ancaq Mərkəzin
əsil niyyətini anlamayan bəzi mütəfəkkirlərimiz, o cümlədən
Ordubadi mütərrəqi elmə yiyələnmək adı altında yalnız dini
mövhumata və din xurafata deyil, bütövlükdə islama qarşı hücuma
keçirdilər:
Məndə təqsir yox, islam üzrə bidət beylədir,
Kim nə etsin, dinimiz belə, şəriət beylədir. 1735

Hətta, Ordubadi bir az da qabağa gedərək yazırdı ki,
dinsizlik özü bir din, milliyyətsizlik isə bir sinfi məsələdir:
Dinsizlik olar, bir daha qalmaz bu kəşakəş,
Milliyyət ölər, həm də sönər yerdəki atəş.1736

Sovet dövründə Ordubadinin islama, milliyyətə münasibəti
daha çox qeyri-obyektiv mahiyyət daşımışdır. Şübhəsiz, bu müəyyən
qədər Ordubadinin öz dünyagörüşünün nəticəsisi idisə, burada həmin
dövrün ideoloji mühiti də mühüm rol oynamışdır. Çünki Ordubadi
1732
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bunları edərkən həm də sovet ideologiyasının uydurduğu elmi
kommunizmin dinə münasibətindən çıxış etmişdir.
***
Realizmdə “milli mötədil” maarifçilikdən çıxış edən Seyid
Hüseyn Sadıqzadə (1887-1938) “sənət sənət üçündür” devizini nə
tamamilə qəbul, nə də rədd etməmişdir. S.Hüseynə görə, sənətə
hörmət etməklə yanaşı, avam, cahil xalqı maarifləmdirmək də
lazımdır. Yəni sənət əsərləri bəşəriyyətə yalnız sənətin incəliklərini
deyil, bununla bərabər həyatı da təlim etməlidir. 1737
Bu baxımdan Cəlil Məmmədquluzadənin “Ölülər” əsərini Türk
ədəbiyyatında inqilab törədə biləcək məziyyətdə olduğunu yazan
Hüseynə görə, bu əsər yalnız Qoqolun “Müfəttiş”i deyil, Hüqonu
“Səfillər”i ilə də müqayisə edilə bilər.1738 Onun fikrincə, yalnız bu
kimi əsərlərlə müsəlmanlar yatmaqda oyatmaq mümkündür. O,
Əlipaşa Səbura göndərdiyi bir məktubda da yazırdı ki, bugünkü
“İslam milləti”nin pərişan vəziyyəti və ona olan hücumlar böyük bir
dərddir. O, bundan çıxış yolu kimi millətin təlim və tərbiyə, elm və
mərifət kəsb etməsini görürdü. Onun fikrincə, kim buna qarşı çıxırsa
yalnız millətin deyil, islamın da düşmənidir. Çünki din müsəlmanların cəhalət içində qalmasını deyil, əksinə maariflənməsinin və
savadlanmasının tərəfdarıdır. Üstəlik, İslam dinində zəmanənin
tələblərinə uyğun olaraq həmişə yeniləşmək ruhu vardır: “Bir dəfə bu
bizə yəqin olmuşdur ki, yeni bir yaşayış dövrünə girməmiz lazımdır.
Zira, indiki şərait daxlində yaşamaq qeyri mümkündür. Budur ki,
təbii olaraq bizdə bir təcəddüd və intibah əsəri görünməyə
başlamışdır”.
S.Hüseynə görə, millətin maariflənməsinə və savadlanmasına
qarşı çıxanlar arasında ən ciddi təhlükə ruhanilərdir. O, yazırdı: “Şu
islamiyyət hamiləri adlanan ruhani babalar isə müsəlmanların
tərəqqisi yolunda heç bir zərrə səy yamadıqları bir yana dursun, bu
yolda çalışanları da cürbəcür adlar ilə camaatın nəzərində
ləkələndirirlər. Bununla müsəlmanların avam və anlaqsız
qalmalarına böyük bir xidmət etdilər”. Ona görə, ruhanilər bu
vaxtadək müsəlman ölkələrində, o cümlədən Qafqazda tərəqqi
1737
1738
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yolunda böyük bir əngəl olmuşlar. Belə ki, müasir ruhlu milli
mütəfəkkirlər xalqı tərəqqiyə tərəf apardığı halda, yalançı ruhanilər
geriyəpərstliklə məşğul olurlar. Halbuki din xadimləri müsəlmanların
maarfilənməsi işində daha fəal iştirak etməlidirlər. Məsələn,
məhərrəmlikdə İmam Hüseyni ağlamaq əvəzinə müsəlman
qardaşlarının qayğısına qalmalı, onlara mənəvi və maddi baxımdan
yardım etməli, bir sözlə milli işlərlə məşğul olmalıdırlar: “İmamı
ağlamaqdan qabaq gərək şəxs özünü ağlasın, yəni öz milli işlərinə
qarışsın. Axırda söhbət buraya əncam çəkildi ki, neçə illərdir hər ildə
filan qədər tut, silə kimi bimənfəət şeylərə xərc qoyulur, aya, bu xərc
olunan pulları millət uğrunda qoysaq yaxşı olmazmı? - deyə bu
məsələni müzakirə edib, axırda məhəllə rəisləri buna qoydular
ki, Şah məscidinin həyətində mövcüd olan məqbərəni üsuli-cədid
üzrə bir ibtidai məktəb tərtib versinlər ki, məhələ uşaqları küçələrdə
gəzməyib, ora təhsilə getsinlər… Budur bərat, budur şəbulğ olunmuş
təziyə! Ümidvaram ki, hər ildə bir belə xeyir iş iqdam olunsun! Şah
məscidinin bu növ təziyədarlığından qeyri təziyədarlar ibrət
götürsünlər!”.
Milli intibahı gücləndirməyi yalnız dini deyil, milli birlik baxımından da vacib sayan Hüseynə görə, millətin namusunu, mənliyini
qorumaq müqqədəs vəzifədir: “Mən də özümü bu vəzifə ilə müəzzəf
bilirəm ki, istər qardaşım olsun, ümumiyyətə dəxi olan məsaid barəsində sükut etməyim. Hər kəs rəncidə olursa olursa olsun. Rədiyyə
yazarsa cavabını alar, buna görə mən olunacaq hücumlardan heç
ehtiyat etmirəm”. Bu mənada, onun yaradıcılığında milli mübarizlik
ruhu özünü daha çox büruzə verirdi. O, yazılarında Quzey Azərbaycan türklərini məslək və məfkurəsində möhkəm olmağa, müstəmləkəçilikdən qurtulmağa səsləyirdi. Onun fikrincə, hər hansı millət
qorxaqdırsa onun gələcəyi yoxdur və bir gün tarix səhnəsindən
silinib gedəcəkdir: “Qorxaq bir millətin heç vaxt işi irəli getməz. Ya
tərəfi müqabil və ya… qeyrinin iki kəlmə lağlağayi lisandan ibarət
olan təhdidatından xof edib işindən qayıdar. Və ya rəis və
sərkərdələri olan düşmənin quru bir vədeyi ümidinə yanılıb millətini
və vətənini əcnəbinin dəst təcavüzünə tapşırar, o vaxt həm özünü,
həm də millətini məhv edər”.
Ümumiyyətlə, Seyid Hüseynə görə, bir şəxsin və ya bir millətin
cəsarət və mətanətinin olub-olmaması onun gələcəyini müəyyənləş667
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dirir. Əgər bir millətdə mətanət və cəsarət yoxdursa, onun gələcəyə
ümidi də olmayacaqdır. Belə millət və fərdlər isə gec-tez tarix
səhnəsindən silinməyə məhkumdurlar. Bu mənada, o, Azərbaycan
türklərinin mətanətli və cəsarətli millət olmasına inamını tam
əminlliklə ifadə edirdi. Sadəcə, Seyid Hüseyn tövsiyə edirdi ki,
ikiüzlü millətpərəstlərdən və ruhanilərdən uzaq olmaq lazımdır.
Çünki onlar millətin cəsarətini və mətanətini məhv etməyə çalışırlar.
O, “Şikayət” adlı məqaləsində yazırdı: “Ey bizim sahiblərimiz, Allah
xatirinə bizə yazığınız gəlib bizi minin də, əmma lap boynumuza
oturmayınız. Bizə nəsihət edəndə iki min söyüş deyib, millət adı ilə
növbənöv yalanlar satmayınız. Bizim zəhmətimiz ilə pul qazananda,
ay “millət yolunda xərc edirik” deyib əfsanə yalanlar ilə başımızı
tovlamayınız. Üstümüzə minəndə istər ağ köynkəli, istər ağ sarıqlı,
istər çəkməli, istər nəleyinli, Tanrı xatirinə bizə dünya və axirət ilə
guya tərbiyə verirsiniz deyə, çox bizləməyiniz”.
“Mühüm bir ehtiyacımız” məqaləsində o yazırdı ki, artıq geriyəpərəst deyil, irəlipərəst və millətpərəst olmaq lazımdır. Avropa
millətləri, hətta Azərbaycan türklərinə qonşu millətlər tərəqiyyə üz
tutduğu bir zamanda geriyəpərəstliklə məşğul olmaq bir millətin
məhvi deməkdir. “Cəmiyyətlərimizin birləşdirilməsi” məqaləsində
də o yazırdı ki, müsəlman-türk təşkilatlarının birgə hərəkət etmələri
vcaibdir: “Zəmani ki, bu cəmiyyətlər müsəlman cəmiyyətidir,
məqsədləri biri digərinə zidd deyil, bunlar edə bilərlər ki, cümləsi
müttəfiq olub işləsinlər”.
Onun fikrincə milli birliyin yaranmasında milli şüurun
formalaşması mühüm amildir. Ancaq Quzey Azərbaycandan uzaq
düşən bəzi gənclər var ki, milli şüur məsələsində əziyyət çəkirlər.
“Ağardılan dişlər” məqaləsində o, buna nümunə kimi ona yazılmış
iki gəncin məktubundan bəhs etmişdir. Məsələn, Şuşada təhsil alan
tələbə ona yazdığı məktubunda bir gün millətinin maarflənməsinə və
ağ günə çıxmasına inamını ifadə etmişdir. Ancaq Moskvada oxuyan
tələbə isə türk dilini artıq bilmədiyni və ona rus dilində məktub
yazılmasını istəmişdir. O, yazırdı: “Türk oğlu bir türkün, qafqazlı bir
igidin, irəlidə günəş olacağına ümid bəslədiyimiz bir şərarın - bir
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studentin öz ana dilini utanıb qızarmadan bilmədiyini söyləməsi
məni ağrıtdı”.1739
Bu mənada, o, milli birliyin əsas atributu kimi dil məsələsini
götürürdü. “Türk sözləri” məqaləsində yazırdı ki, hər bir millətin dili
onun varlığıdır. Bu mənada, o, Azərbaycan türklərinin dilini milli dil
kimi qəbul edir, osmanlı türkcəsinin təbliğinə qarşı çıxırdı: “Deyirlər
ki, türkcə yazmaq çətindir… İlk baxışda bu dediyim bir az doğru
kimi görünürsə də bir az da yanlışdır. Hər bir yazıçı çətinliyə
düşməyə, düşünüb aramağa qatlaşarsa, öz düşüncəsini deyib
söyləmək, yazıb bildirmək, düzüb qoşmaq üçün türkcə sözlər bulla
bilər. İndi mən təmiz türkcə yazmaq istəyirəm. Bu yazımda
çalışacağam ki, türkcədən başqa özgə, yad və bizə yabançı dilərdən
bacardıqca və gücüm çatdıqca sözlər almayım”. 1740 S.Hüseyn
xüsusilə, “Dil ətrafında mütalilələr” məqaləsində isə Türk dilinin
(Azərbaycan) osmanlılaşdırılmasına qarşı çıxmışdır. Onun fikrincə,
osmanlı türkcəsini müdafiə edənlər Türk dili və ədəbiyyatı ilə tam
tanış ola bilməyənlərdir.
***
Realizmin “milli mötədil” nümayəndəsi hesab etdiyimiz
“mollanəsrəddin”çi Əli Nəzminin (1878-1946) yardıcılığında milli
oyanış, vətənin azadlığı, milli birlik, İslam dininin əsil mahiyyəti və
digər məsələlər mühüm yer tutmuşdur. 1-ci Rusiya inqilabının Çarlıq
əsarəti altında olan müsəlmanların, o cümlədən türklərin həyatında
mühum rol oynadığını qeyd edən Ə.Nəzmi yazırdı ki, inqilaba qədər
çarizm Türk millətini məhv etmək üçün əlindən gələni etmişdir:
Türk milləti, türk vətəni, türk eli,
Türk ocağı, türk ölkəsi, türk dili,
Məhv oluyor, gələcəyi ağlatır,
Millətimin şərbətinə zəhər qatır. 1741

Onun fikrincə, nə qədər çar Rusiyası türkləri ögey oğul,
imperiya qulu sanıb məhv etməyə çalışsa da, türklər də öz azadlıqları
uğrunda mübarizə aparmaq əzmində və yolundadırlar. Bu məsələdə
isə, Türk dilinin saflaşması və öyrənilməsi mühüm yer tutur. O,
yazır:
1739
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Türkcə yaz, sadə yazmayırsan, sus!
Hamının yox ərəbcədən xəbəri.
Danışaq doğru, əyləşək əyri,
Saxlayımmı yanımda bir qamus?
Türkcə bir beytdə iki kəlmə,
Farsca üç var, ərəbcə var on üç,
Türk dilin etmə, ey ədibim, puç!
Azı bir azca da sən əsgiltmə! 1742

İslam dininə gəlincə, o, hesab edirdi ki, Türk-İslam aləminin
geriliyinə səbəb müsəlmanların islamlığın əsil mahiyyətindən
xəbərsizliyi, məzhəb ayrılıqları və digər məsələlərdir. 1743 Şübhəsiz,
digər “mollanəsrəddinçi”lər kimi, Nəzmi də hesab edirdi ki, elmin və
təhsilin düşməni isə yalançı mollalar və axundlardır. Belə ki, Əli bəy
Hüseynzadə, Nəriman Nərimanov, Ömər Faiq Nemanzadə və başqa
mütəfəkkirlərimiz xalqa elm öyrətdikləri halda, yalançı ruhanilər isə
müsəlmanları cəhalətə və fanatizmə sürükləyirlər. 1744 O, tanınmış
Türk mütəfəkkiri Əli bəy Hüseynzadədən dinin elmə, ürfana zidd
olub-olmadığı ilə maraqlanmış, sonuncu isə bütün dinlərdən elmə ən
yaxının İslamın olduğunu söyləmişdir:
Biz professora suallar verdik:
“Din elmə, ürfana ziddimi?” - dedik.
Əli bəy dedi ki, bütün dinlərdən
İslam dini elmə yaxındır hökmən.
Həm oğul, həm qızı oxutmaq gərək,
Maarif uğrunda sərf edin əmək. 1745

Nəzmiyə görə, ancaq ruhanilər çalışırlar ki, adımız
müsəlman olsun, ancaq heç vaxt müsəlmanlığın əsil mahiyyətindən
xəbərdar olmayaq. Onun fikrincə, oruculuq, qurbanlıq kimi
bayramların İslamdan kənara çıxmasında da ikiüzlü ruhanilərin rolu
daha çoxdur:
Orucluğu, məhərrəmi sizi soyubdu mollalar,
Əkinçi, rəncbərləri basıb yeyibdi mülkədar.
Cəhani-bivəfa sizə olub qış, onlara bahar,
1742
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Nə qapmış olsalar gedib, vəli dolandı ruzigar,
Ölüb genə dirilmişəm, gedib dübarə gəlmişəm. 1746

Onun yaradıcılığında diqqəti çəkən məsələlərdən biri də
İslamda qadının yeri və roludur. Nəzmi hesab edirdi ki, İslamda
qadınlar bir çox hüquq və azadlıqlara malik olmalarına baxmayaraq,
əslində kölə vəziyyətindədirlər. Buna səbəb də bir tərəfdə İslamın
qadına münasibəti məsələsinin təhrif edilməsi, digər tərəfdən onların
əksəriyyətinin savadsız olmalarıdır. Nəzminin fikirincə, hər iki halda
ən çox məsuliyyət yenə də din xadimlərinin üzərinə düşür. Çünki din
xadimlərindən bir çoxları tapılır ki, həm İslamda qadının rolunu
təhrif edir, həm də qızların məktəbdə təhsil almasına icazə vermirlər.
1747
Nəzminin fikrincə, qızlar da məktəbə getməlidirlər, çünki tərəqqi
yalnız oğlanların təhsil alması ilə ola bilməz. Nəzmi yazırdı:
Məktəb isə xaneyi-imanımız!
Elm isə gər cismimizə canımız,
Getməlidir məktəbə səbyanımız
Cümləsi qızlar, həmi oğlanlarımız. 1748

Əli Nəzminin yaradıcılığında əsas milli maarifçilik olmuş,
onun 27 aprel işğalına qədərki dövrdə türklüyə və islamlığa
münasibəti heç də mənfi xarakter daşımamışdır. O, Sovet dönəmində
yazdığı memuarında Azərbaycan Cümhuriyyəti dövrünü “daim
çarpışmalar, milli hərb, qan, sərmayədarçılarçın geniş bir meydan”
kimi qələm alıb, bolşeviklərin – Lenin, Stalinin rəhbərliyi ilə guya,
Azərbaycana azadlıq gətirdiyini bəhs etmişdirsə də, 1749 əslində bu
dövrün şərtlərindən irəli gələn mülahizələr idi.
***
Süleyman Sani Axundov (1875-1939) maarifçi-demokratik
ədəbiyyatın realizm üslubunda yazan ziyalı kimi, M.F.Axundzadənin
ideyalarının davamı olaraq ərəb əlifbasında islahatlar aparılmasını
zəruri saymış və Türk müəllimlərinin 1-ci və 2-ci qurultaylarında ana
dilində proqramların yaradılması layihəsində, dərsliklərin hazırlanmasında yaxından iştirak etmişdir. Əsas tənqid hədəfi kimi mülkədar
bəylər və ruhaniləri seçən Axundov “Tamahkar” (1899) pyesində
1746
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həmin mənfi qəhrəmanların iç üzlərini göstərməyə çalışmaqla yanaşı,
cəmiyyətin maariflənməsini, dini mövhumata qarşı mübarizə aparılmasını vacib saymışdır. 1750 Millət (türk) və din (islam) əsasında
birliyi tənqid edən S.S.Axundov “Dibdat bəy” (1906), “Türk birliyi”
(1906) və başqa pyeslərində göstərməyə çalışırdı ki, bəylərin,
ruhanilərin birliyinin xalqa heç bir faydası yoxdur. Vətəninin
mövqeyini, fikrini parlamentdə varlılar, bəylər yox, elmli, tədbirli,
qanundan, siyasətdən, millətin keçmişindən və bugünkü
vəziyyətindən xəbərdar olan şəxslər ifadə etməlidir.1751
***
Maarifi-demokratik
ədəbiyyatda
realist
hekayələri,
publistikası ilə tanınan Tağı Şahbazi (1892-1938) ilk yazılarını milli
hislər altında qələmə almışdır. Sonralar sosial-demokrat əqidəsinə
meyil göstərən T.Şahbazini də narahat edən əsas məsələ millətin
maariflənməsi və vətənin azadlığı idi. 1752
***
XX əsrin əvvəllərində Azərbaycanda ədəbi-fəlsəfi cərəyan
kimi meydana çıxan romantizmdə müəyyən fəlsəfi ideyaların
olması şübhəsizdir. Məlum olduğu kimi, romantizm bəddi
ədəbiyyatda-romanda fəlsəfi fikirin ifadəsi kimi meydana çıxmış bir
anlayışdır. Bu baxımdan romantizmdə fəlsəfi fikir elmi əsaslardan
daha çox hər hansı bir ziyalının təxəyyülü, utopik dünyagörüşü
şəklində əksini tapır. Yəni romantizmdə elmi deyil, ideal axtarıcılıq
var. Romantiklər problemlərin real həllini göstərməkdən qaçır,
hansısa xəyali fikir irəli sürür və ideal cəmiyyət axtarışına çıxırlar.
Bir sözlə, romantiklər fəlsəfi problemləri ciddi fəlsəfi əsərlər
vasitəsilə deyil, bəddi ədəbiyyat vasitəsilə ifadə edirlər. Eyni
zamanda romantiklər dinə, Allaha, insana, təbiətə, cəmiyyətə
münasibətdə müəyyən qədər fərqli yöndən yanaşıblar. Onlardan bir
qismi bu məsələlərə, o cümlədən gələcəyə münasibətdə daha nikbin
yanaşdıqları halda, başqa bir qismi gələcəyi yalnız keçmişdə
axtarıblar.

1750
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Bizcə, milli romantizmin nümayəndələrinin ideyaları heç də
tamamilə mücərrəd və absurd xarakter daşımamışdır. Xüsusilə,
onların millət və islam, onların gələcəyi ilə bağlı fikirləri əsasən
konkret olmuşdu. Mühacir mütəfəkkirlərdən H.Baykaranın da qeyd
etdiyi kimi, ancaq milli romantizmin nümayəndələri azərbaycanlıların təkcə mütərəqqi elmə yiyələnməsi və onu mənimsəməsi ilə
kifayətlənməmişlər: “Azərbaycan türklərinin hüquqlarına, hürriyyət
və istiqlaliyyətlərinə qovuşması üçün mücadiləyə də səsləmişlər”. 1753
Onlar Azərbaycan türklərinin milli azadlıq, mütərəqqi mədəniyyət
mücadiləsində xalqın arzularını, ideyalarını və bu ideyaları
gerçəkləşdirməyə çalışan millət qəhrəmanlarını tərənnüm etmişlər.
1754
Ümumiyyətlə, Azərbaycan romantizmində inqilab və azadlıq,
milli tarix və milli tale, vətən və millət, milli və dini dəyərlərə
münasibət mühüm yer tutur. Bu baxımdan V.Osmanlı da əsasən,
doğru qeyd edir ki, Azərbaycan romantizmində üç əsas anlayış hürriyyət, millət və vətən, təbliğ olunmuşdu.1755
Deməli, milli romantizmin nümayəndələri realistlərdən fərqli
olaraq, milli ideya məsələsində daha doğru mövqe tutmuşlar. Ancaq
onlardan bəziləri isə gələcəyə baxışda müəyyən qədər mücərrəd,
hətta pessimist mövqedən çıxış etmişlər. Görünür, bu səbəbdəndir ki,
bəzi romantiklər Azərbaycan Türk xalqının dərdini Şərq dərdi, Şərq
faciəsi kimi ümumiləşdirərək, bir yerdə çəkmişlər. 1756 Bu da, bir
tərəfdən Quzey Azərbaycan türklərinin islam inanclı olmasından,
digər tərəfdən isə islama tapınan böyük bir kütlənin onlar kimi eyni
soykökü, dünyagörüşü, yəni türklüyü paylaşmasından irəli gəlmişdi.
Xüsusilə Azərbaycan Türk romantizminin nümayəndələrinə Türkiyə
türklərindən Namiq Kamalın, Tofiq Fikrətin, Məmməd Əmin
Yurdaqulun və başqalarının müəyyən təsiri olmuşdu. Məsələn,
M.Hadinin millət və vətən azadlığına həsr olunmuş şeirlərini Namiq
Kamalın, H.Cavidin isə T.Fikrətin təsiri altında yazdığı iddia olunur.
Vaxtilə V.Osmanlı da yazırdı ki, milli romantizmin nümayəndələrinə
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rus və alman romantik ədəbiyyatı ilə yanaşı, Türkiyə ədəbiyyatı da
mühüm təsir göstərmişdi. 1757
20-ci əsrdə Azərbaycanda romantizmin nümayəndələri
Ə.Hüseynzadə, H.Cavid, Ə.Cavad, A.Səhhət, Ə.Müznib, S.Mənsur,
Ə.Cavad, M.Hadi, A.Şaiq, C.Cabbarlı, A.Divanbəyoğlu və b. idi.
Türkçülüyün/turançılığın poeziyada ən böyük romantik
tərənnümçüsü Əhməd Cavadın (1892-1937) dünyagörüşündə
islamçılıq və türkçülük bir tamı təşkil edir. Bu baxımdan deyə bilərik
ki, Ə.Cavad millət və dinə münasibətdə türk-islam sintezindən çıxış
etmiş və ömrünün sonuna qədər də bu ideyasına sadiq qalmışdır.
Doğrudur, mütəfəkkirin yaradıcılığında daha çox türkçülükturançılıq öyülmüş, irəli çəkilmişdir. Məsələn, o, şeirlərinin birində
Turan yolçusu olması ilə belə fəxr edirdi:
Bən bir Turan yolçusuyam, əlimdə bir sönük məşal,
Aman, şeirim, hümmət eylə, aman, təbim, bir qanad çal!
Açın qəlbim qubarını, baxın nədir baş yazısı?
Əvvəl Allah göndərəndir, sonra Türkün bayatısı!
Turan öylə bir müqəddəs Kəbədir ki, hər bir daşı
Kölgəsində düşər yerə Türkün əgilmyən başı! 1758

Ancaq onun türkçü-turançı ruhlu şeirlərində də islam dinin
ruhunu görürük. Belə ki, şair Turan sevdasını müqəddəs Kəbə ilə
müqayisə etmişdir. Bu isə o deməkdir ki, Ə.Cavad islamçılığın və
türkçülyün vəhdətindən çıxış edən bir ziyalımızdır. O, yazırdı:
Əsirgəsin Tanrım yabançı gözdən
Bizim eldə məbədinin daşını!
Acı bizə, imanımız sönməsin,
Rəhmətinlə keyit bu göz yaşını!
Yarəb, Vətən sənin, iman snəindir!
Mömünü güldürən Quran sənindir! 1759

Çünki Cavad hesab edirdi ki, Allahın istəyilə bir millət azadlıq
əldə edər və milli bayrağı olarsa, o zaman onun məscidi, minarəsi də
lal qalmaz. Deməli, millətin azadlığı ilə islam da ucalacaq və azan
səsi Vətəndə həmişə eşidiləcəkdir. Bu baxımdan Cavad Allahdan
diləyirdi ki, Vətəni azad olsun və başının üstündə milli bayraq
dalğalansın:
1757
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Ey mərdliyi ilham edən böyük Haqq!
Buyuruq sənin qullarına, nə sormaq?!
Pək dərdliyiz, bir arzumuz var ancaq,
Cəbrayılla göndər bizə bir sancaq! 1760

Cavad Osmanlının Balkan və 1-ci Dünya müharibəsində
Antantaya qarşı verdiyi savaşlarda doğrudan qatılmışdır. 1912-ci ildə
Balkan savaşı ilə bağlı İstanbulda qurulan "Qafqaz könüllü bölümü”
saflarına qatılan Cavad 1-ci Dünya savaşında Doğu cəbhəsində RusErməni hərbi güclərinə qarşı savaşmışdır. Bu savaşlarla bağlı
Cavadın onlarla şeirləri, yazıları var. Bu şeirlər arasında Türkiyənin
1-ci Dünya savaşına qatılmasından sonra yazdığı "Çırpınırdı Qara
dəniz" şeiri önəmli bir yer tutmaqdadır. Çünkü Cavadın bu şeirində
türklüyün mücadiləsi və mübarizliyi vardır. O, bu şerində Türkün
bayrağının bütün Türk ellərində dalğalanması istəyini ifadə etmişdir.
Cavad yazırdı:
Çırpınırdı Qara dəniz,
Baxıb Türkün bayragına
“Ah!.” deyərdin, heç ölməzdim
Düşə bilsəm ayagına!
Ayrı düşmüş dost elindən,
İllər var ki, çarpar sinən!..
Vəfalıdır gəldi, gedən,
Yol ver Türkün bayragına!
İncilər tök, gəl yoluna
Sırmalar səp sağ, soluna!
Fırtınlar dursun yana,
Salam Türkün bayrağına!
“Həmidiyyə” o Türk qanı!
Heç birinin bitməz şanı!
“Kazbek” olsun ilk qurbanı!
Heyran Türkün bayrağna!.
Dost elindən əsən yellər,
Bana şeir, salam söylər!
1760
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Olsun bizim bütün ellər
Qurban Türkün bayragına!
Yol ver Türkün bayragına!!.1761

Bütün bunlarla yanaşı Cavad anlayırdı ki, hər bir millət
vətəninə və dininə sahib çıxması üçün maariflənməli, elm və təhsil
əldə etməlidir. Yəni Allaha o millətlərə milli azadlıq və güclü iman
bəxş edir ki, onlar öncə avamlıq və cahillikdən qurutulur. Bu
baxımdan Cavad hesab edirdi ki, vaxtilə vətən şərəfi və din imanı
yüksəklərdə olan türklərin son əsrlərdə gerilməsinə səbəb elmsizlik
olmuşdur. Cümhuriyyət şairinin fikrincə, son əsrlərdə elmsizliyə
yuvarlanan müsəlmanların, o cümlədən türklərin isə yalnız vətənləri
xaraba qalmamış, eyni zamanda islamın ruhundan da uzaq düşmüşlər.
Bununla da Allah müsəlmanların nə kəslən qurbanını, nə oruclarını, nə
də başqa ibadət və dualarını qəbul etmir. Cavad yazırdı:
Quran nədir? Anlamzdıq.
Vətən nədir? Bilməzdik.
Qarşımızda yetimlərin göz yaşını silməzdik.
Ağlanacaq bir hal idi, kəndimiz də görürdük,
Dilimizin, dinimizin getməsinə gülürdük. 1762

Cavad yazırdı ki, müsəlmanların belə bir vəziyyətə, yəni
Qurandan və Vətən imanından xəbərsiz qalmasına görə isə yalançı
ruhanilər, axundlar günahkardır. Çünki axundlar müsəlmanlara
Quranı doğru və olduğu kimi anlatmaqdansa, ancaq öz şəxsi
mənafelərini düşünmüşlər. Bununla da başa düşmək olmur ki,
islamın adından çıxış edən bu axundlar, mollalar müsəlmanlıq, yoxsa
başqa dinin təmsilçiləridir. Çünki müsəlmalığa ən çox zərbə vuran
başqa dinə tapınanlar deyil, məhz islamın adından çıxış edən bu
ikiüzlü ruhanilər, axundlar və mollalardır. Cavad yazırdı:
Ey axund, ey pişivayi-əhli-iman, bir utan!
Əllərindən dad edir ehkami-Quran, bir utan!
Hansı dinin əhlisən sən, yolmudur göstərdiyin?
Ümməti məhv eyləyəndə varmı iman, bir utan?
Hansı “Quran”dır sənə öyrətdi şeytan sirrini?
İşlərinçin qaldı şeytanlar da heyran, bir utan!
Zati-napakında, yahu, hissi-rəhman yoxmudur?
Saymadın Allahı, ey Allaha düşman, bir utan! 1763
1761
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Deməli, mütəfəkkirin fikrincə, yalançı axundlar, mollalar
islamın müqqədəs kitabı Quranı bir kənara qoyaraq, özlərindən
“Quran” uydurur. Bununla da, həmin din xadimləri Allahın Quranını
deyil, içələrindəki şeytana uyaraq müsəlmanlara islamda olmayan
müəddəları təlqin edirlər. Cavad yazırdı:
Geydiyin əmmamə ağ, amma yazıq, qəlbin qara,
Daşmısan, daşdanmı ruhun, ey müsəlman bir utan?!
Kor gözün, şil əllərin bi qövmü məhv etməkdədir,
Bax, onun ənqazidir bu ahu əfqan, bir utan!
Çox uzaqlaşdın həqiqətdən dur, Allah eşqinə,
Ey həqiqət qatilə, ey canlı peykan, bir utan! 1764

“İmansıza” adlı şeirində də Cavad göstərirdi ki, elmdən
danışan ruhanilərin, mollaların əksəriyyətində bundan əsər-əlamət
belə yoxdur. Əgər axundlar da elm yoxdursa deməli, onlardan təhsil
və təlim alanlarda da bundan ola bilməz. Ancaq Cavadın fikrincə,
onun axundlardan fərqi odur ki, onlar kimi elmi olmasa da, heç
olmasa imanı var:
Əsr bizdən nə istiyor onu billə bilməyəlim?!
Ancaq səndən fərqim bu ki, bəndə sağlam bir iman var,
Bir kainat yaradar ki, nəşəsindən doymaq olmaz!
Sənin kibi imansızlar o cənnətdən heç anlamaz! 1765

Cavada görə bu baxımdan müsəlmanlara lazımdır ki, ilk
növbədə elm və təhsil əldə etməklə həm islama, həm də millətə və
vətən imanına sahib çıxsınlar. Cavadın fikrincə, yalnız bu halda
Allah da həmin müsəlmanların səsini eşidib dualarını da qəbul
edəcək, yurdumuza Günəş doğacaqdır.
Cümhuriyyəti dövründə də türkçülük və islamçılığı təbliğ edən
Cavad milli himnin müəllifi kimi burada üçrəngli bayrağı öyməsidir.
“Üç rəngli bayrağınla məsud yaşa!” deyən şair üçün, hər bir rəngin
öz müqəddəs mənası vardır.1766 Bu baxımdan Cavadın milli himnlə
yanaşı, “Azərbaycan bayrağına” (1919-cu il) şeiri də diqqəti cəlb
edir. Bu şeirində də şair türkçülüklə islamçılığın vəhdətini unutmur:
Türküstan yelləri öpüb alnını
Söylüyor dərdini sana, bayrağım!
1763
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Üç rəngin əksini Quzğun dənizdən
Ərməğan yollasın yara, bayrağım!
Gedərkən Turaba çıxdın qarşıma,
Kölgən Dövlət quşu, qondu başıma!
İzn ver gözümdə coşan yaşıma Dinlətsin dərdini aha, bayrağım!
Qayi xan soyundan aldığın rəngi,
Qocalmış Elxanla müsəlman bəgi.
Elxanın övladı, dinin dirəgi,
Gətirdin könlümə səfa, bayrağım!
Köksümdə tufanlar gəldim irəli,
Öpüm kölgən düşən mübarək yeri!
Allahın yıldızı, o gözəl pəri,
Sığınmış qoynunda Aya, bayrağım! 1767

Şairin Milli Şuraya və onun başqanı M.Ə.Rəsulzadəyə həsr
etdiyi “Elin bayrağı” şeiri də maraq doğurur:
Sən çıx bu minbərdən doğrunu söylə,
Yalvarma kimsəyə Tanrıdan başqa!
Küskünsə taleyin, sən ona küsmə,
Dinlə qədir səsin, çalış-çabala!
Bu bəxtsiz millətin daddığı acı,
Çalış əlac olsun, diriltsin onu!
Düşmən başındakı o zəfər tacı
Görsün ki, ər qəmin deyildir sonu!.1768

“Türk ordusuna” şeirini isə Ə.Cavad Bakının 1918-ci il
sentyabrın 15-də Türk ordusu tərəfindən bolşevik-daşnak
ünsürlərdən azad edilməsi şərəfinə qələmə almışdı:
Ey şanlı ölkənin şanlı ordusu,
Unutma Qafqaza girdiyin günü!
Gəlirkən qovmağa Turandan Urusu,
Ayağını Qara dəniz öpdümü!. 1769
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Sovet Rusiyası tərəfindən Azərbaycan Cümhuriyyəti işğal
edilib, onun yerində yaradılan Sovet Azərbaycanı dövründə də
Cavadın yaradıcılığında türkçülük və islamçılıq ruhu yaşadılmışdır.
Buna ən bariz nümunə kimi şair-mütəfəkkirin “Göy göl”, “Kür” və
başqa əsərlərini göstərmək olar. Eyni zamanda, bu şeirləri ilə
beynəlmiləlçi proletar mədəniyyətinə və ədəbiyyatına qarşı çıxan
Cavada görə, milləti ifadə edən ilk növbədə, onun milli varlığı, milli
müstəqilliyidir. O, beynəlmiləlçiliyə qarşı milliliyi, yəni türk
mədəniyyətinə aid olan nə varsa onu qoyurdu. Fikrimizcə, bu baxımdan
onun “Göy göl”ü şeiri çox ibrətamizdir. O, yazırdı:
Sənin gözəlliyin gəlməz ki, saya,
Qoynunda yer vardır yıldıza, aya.
Odun sən onlara mehriban daya,
Fələk büsatını quralı, Göy göl. 1770

Ə.Cavadın bu sözlərində açıq-aşkar Cümhuriyyətin nisgili var
və o, heç bunu gizlətmirdi. Cavad üçün millətin müstəqilliyi və milli
mənəvi dəyərləri hər şey demək idi. Onun milli ruhuna hər cür
beynəlmiləlçi proletar mədəniyyəti və ədəbiyyatı yad idi. O, ona yad
olan və millətinin müstəqil varlığını danan, beynəlmiləlçilik adı altında
milli mədəniyyətini məhv edən “kommunizm” cəmiyyətinə uyuşa
bilmirdi:
Assınlar məni! Kəssinlər məni!
Qoy türmələrə bassınlar məni!
Neynirəm könülü? Neynirəm dili?
Səndən yazmasam, neynirəm əli?!. 1771

Ə.Cavad Sovet Rusiyasının işğalçılıq siyasətini və bu siyasətin
tərkib hissəsi kimi Azərbaycan türk mədəniyyətinin yerlə-yeksan
olmasını “Kür” əsərində olduqca dəqiq ifadə etmişdi. O, Sovet
Rusiyasının dilindən Kürə, yəni Azərbaycana deyir:
Mən artıq tək Kür deyil,
Dənizləri boğaram. 1772

Daha sonra Cavad sovetlərin bu iddiasına cavab olaraq yazırdı:
Əyil, Kürüm, əyil, keç!
Meydan sənin deyil, keç!. 1773
1770

Yenə orada, s.229
Yenə orada, s.230
Yenə orada, s.240
1773
Yenə orada, s.241
1771
1772

679

Faiq Ələkbərli

Deməli, Sovet dövründə şair bolşeviklərin təzyiqi ilə türklüyün, islamlığın əleyhinə şeir yazmağa sövq edilərkən belə, mümkün
qədər bundan kənarda durmağa çalışmışdır. Belə ki, Cavad “Tariximüqəddəs” şeirində yazırdı ki, əslində ilk baxışda yalnız islamda
deyil, digər səmavi dinlərdə (xristianlıqda, iudaizmdə) də insanlar
üçün inadırıcı olmayan hadisələr ola bilər. Bu baxımdan Cavad
göstərməyə çalışırdı ki, Azərbaycanda yalnız islama qarşı müharibə
açıb, digər dinləri görməməzlikdən gəlmək doğru deyildir. Əgər
müsəlmanlar islama tapınmaqda yanılıblarsa, deməli eyni şəkildə
xristanlığa, iudaizmə və başqa dinə inananlar da aldadılıblar. 1774
Bununla da Cavad bir tərəfdən, yalnız islama qarşı yönəlmiş sovet
ateizminə qarşı çıxmış olurdu. Yəni Cavad göstərməyə çalışırdı ki,
sovet ideoloqlarının yalnız islama qarşı səlib yürüşü təşkil etməyi
doğru deyildir. Digər tərəfdən isə, Cavad hesab edirdi ki, əslində
bütün dinləri inkar etməklə də, heç də insanların mənəvi
problemlərini həll etmək mümkün deyildir. Belə ki, bütün hallarda
insanların hər hansı bir dinə, haqqa inanmağa ehtiyacları var. 1775
Cavad hər zaman ilk növbədə, türkçülük, islamçılıq və
istiqlalçılıq uğrunda mübarizə aparmışdır. O, Sovetlər Birliyi
dövründə məcburən sosializmə həsr etdiyi əsərlərində belə, bu və ya
digər şəkildə milli ruhu yaşatmağa çalışmışdır. Bu onun sözün həqiqi
mənasında tapındığı ideya və məsləyin dəyişməməsinin ifadəsi idi.
Adətən, o kəslər əqidə və məsləklərini tez-tez dəyişirlər ki, onlar
məslək və əqidə ilə yaşayanlar deyil, zəmanə və mühitlə
uyğunlaşanlardır. Bu mənada Cavad kimi aydınlarımız məslək və
əqidə sahibi idilər. Sovet Rusiyası milli aydınlarımızın Vətənini işğal
etsələr də, “Rus kommunizmi” onların milli ruhunu və milli şüurunu
işğal edə bilməmişdi. Bu bir reallıq idi. Bu reallığı görən və milli
aydınlarımızın ruhunu dəyişdirə bilməyən sovet ideoloqları son çarə
olaraq repressiyaya əl atmalı olmuşlar. 1776 Əhməd Cavadda bu
repressiyanın qurbanı olmuşdur.
***
1774
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Azərbaycan Türk mütəfəkkiri Səməd Mənsurun (1879-1927)
yaradıcılığında real həyatı təsvir edən yazıları ilə yanaşı, romantik
duyğuları təşkil edən əsərləri daha çox olmuşdur. Mənsurun
romantizmi millətin oyanışı, vətənin azadlığı ilə bağlı olduğu halda,
onun real həyatdan götürülmüş satirik şeirləri, felyetonları daha çox
dini mövhumatın əleyhinə yönəlmişdir. Mənsur da bir çox çağdaş
məsləkdaşları kimi millətinə, vətəninə son dərəcə bağlı bir ziyalı
olmuşdur. Bunu, onun “Milli nəğmə”, “Millət rəislərinə” şeirlərindən
“Maarif”, “Dərviş” kimi peyslərindən və “Ziyalılarmız” adlı silsilə
məqalələrindən də görmək mümkündür.
Mənsur hələ gənc yaşlarında qələmə aldığı şeirlərində yazırdı
ki, millətin nicatı xalqın öz əlindədir. O, üzünü millət rəislərinə tutub
deyirdi ki, “qardaşı-qardaşdan” ayırmayın, əksinə milli birliyə
çalışın. 1777 Milli dil və milli məktəb məsələlərinə yaradıcılığında
xüsusi yer verən ziyalı İ.Qaspıralının “Dildə, işdə, fikirdə birlik”
ideyasına qatılırdı: “Sonra anladım ki, bu sözlər “Tərcüman”ın otuz
illik dərdidir. Bu qoca qəzet bu sözləri deməkdən ağzı köprüyüb.
Hələ bu vaxta kimi, yəni otuz il müddətində bu sözlər heç olmazsa
qəzetəçilərə də kar etməyibdir. Hər qəzetənin özünəməxsus bir neçə
dili olduğunu heç görməyiniz yoxdur”. 1778 Onun fikrincə, ana dilində
danışmağı nöqsan sayanlara cəmiyyətdə yer olmamalıdır. Eyni
zamanda, o, milli məktəblərin yaradılmasını millətin gələcəyində
mühüm amil kimi qiymətləndirir və türk dilində milli dərsliklərin
yazılmasını vacib hesab edirdi. 1779 O yazırdı ki, başqa millətlərin varlıları, qədrbilənləri milli məktəblər açıb milli dərsliklər tərtib etdiklər
halda, müsəlman miyonçularının əksəriyyəti pullarını ya özlərinə, ya
da ən yaxşı halda savab qazanmaq üçün məscidə xərcləyirlər.
Yalançı “millətpərəstlər”i tənqid edən Mənsura görə, millətin
həqiqi aydınlarından Məhəmməd Əmin Rəsulzadə “Açıq söz”
qəzetində millətin maraqlarını müdafiə etməyə, onun ən ibdidai
həqiqətlərini anlatmağa çalışdığı bir zamanda, bəzi milyonçular isə
“Nicat” maarif cəmiyyətinin rəhbərliyinin seçilməsi ilə bağlı olan
1777

Mənsur Səməd. Seçilmiş əsərləri. Bakı, Şərq-Qərb, 2006, s.30
Yenə orada, s.159
1779
Yenə orada, s.162
1778

681

Faiq Ələkbərli

seçkiləri öz xeyirlərinə həll edirlər: “Bu əhvalatın hələ də dalı
üzülməyəcək, “millətpərəstliyimiz” öz qaydası ilə gedəcəkdir”.1780
Din sferadakı problemlərə daha realist mövqedən yanaşan
mütəfəkkir hesab etmişdir ki, müsəlmanların geridə qalmasının
onların bir-birinə paxıllıq etmələri, İslamın əsil mahiyyətindən uzaqlaşmaları, məzhəbpərəst olmaları və sairədir. Onun fikrincə, din
xadimlərinin əksəriyyəti heç vaxt İslamı müsəlmanlara olduğu kimi
çatdırmamışlar. Bu baxımdan, onun əsas tənqid hədəfi İslam
daxilində yaranmış məzhəblər və həmin məzhəbləri təbliğ edən din
xadimləri olmuşdur. Çünki riyakar din başçılarının əməlləri sayəsində məzhəblər artıq İslamın bir hissəsinə çevrilmişdir. O, yazırdı:
İslam elinin priü cavan canıdu məzhəb,
Dil gülşəninin qönçeyi-xəndanıdu məzhəb,
Gülzari-tənin mürği-xoşəlhanıdu məzhəb,
Qorxma, hamının canıdu, cananıdu məzhəb,
Ehkami-xuda, məniyi-Quran unudulmaz. 1781

“Həpsi rəngdir” şeirində Mənsur müsəlmanların nədən
islamın mahiyyətindən xəbərsiz olmasının və ruhanilərdən uzaq
durmasının mənasını göstərə bilmişdir. O, sübut etməyə çalışırdı ki,
hər kəsin imanı onun öz vicdanı ilə bağlıdır. Mənsur yazırdı:
Hər kəsin Cibrili kəndi qəlbidir, vicdanıdır,
Var isə insafı şəxsin dinidir, imanıdır,
Bədnihad insanların öz nəfsi, öz şeytanıdır,
Lövhi-qəlbi arifin ayatıdır, Quranıdır,
Mabəqi övhamıdır, şərü təriqət rəngidir.1782

Onun fikrincə, İslamın mahiyyətini müsəlmanlardan
gizləyən, onlara yanlış yol göstərənlər məhz ikiüzlü ruhanilərdir.
Mərsiyəxanın dilindən Mənsur yazırdı ki, mey içən, bəng çəkən,
gündə piyan olan odur, bundan başqalarına nə var:
İndi ki, milləti-islam sevirmiş yalanı,
Təpədən dırnağacan kizbü yalanəm sən nə?
Bəs qoyur Mirzə Həsən rumkanı əmmaməsinə,
Dinməyirsən, deyirəm gündə piyanəm, sən nə? 1783

1780
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Mənsur ruhanilərin dilindən yazırdı ki, oruc tutanlar bunun
müqabilində cənnətə, cənnətdəki hurilərə, qılmanlara ümid etdikləri
halda, onlar isə bu dünyada yeyir-içir və eyş-işrətlə məşğul olurlar:
Hər növ fırıldaqla dolannam on bir ay ildə,
Mahi-ramazanda düşərəm ayrıca dildə,
Həm mahi-məhərrəmdə “Hüseyn vay” bu dildə,
Bir rövzəpəz ollam, mənə hörmət edər el də,
Fikrim budu, ey “Tuti” ki hər yan mənim olsun!
Gəldi ramazan, ərseyi-meydan mənim olsun!. 1784

“Bir möminin avropalıya xitabı” satirik şeirində isə Mənsur
müsəlmanların hələ də texnikadan və əsrin digər yeniliklərindən uzaq
qalmasını tənqid edirdi. Belə ki, avropalılar dünyəvi elmləri öyrənib
müxtəlif sənətlərdə ucaldıqları, dünyada imkanlarını artırıb cah-cəlal
içində yaşadıqları halda, müsəlman milllətləri bir bit yuvası və köhnə
yorğanla kifayətlənirlər. Bunula da, onlar bu dünyada nə qədər
əziyyət çəksələr, axirətdə huri qılmanlarla kef edəcəklərini
düşünürlər. Odur ki, müsəlmanlar avropalılar kimi elmə yiyələnib
yeni texnikalar icad etməyə lüzum görmürlər. O, müsəlmanın
dilindən avropalıya deyir:
Uydurma dərin ağlını vəzi-ülaməyə,
Bir saətini boş yerə sən vermə fənayə,
Tap texnikanı, padşah ol ərzə səmayə,
Bul, istər isən getməyə yol ulduza, Ayə,
Sal elm yolunda başını dərdə, bəlayə,
Məruzə oxu texnikalardan cühaləyə,
Lazım deyil, əlbəttə, bular biz üqəlayə.
Beş gün bu cahanda quru bir nam mənə bəsdir,
Üqabə isə cənnəti-rizvan mənə bəsdir…1785

O, yazırdı ki, İslamın adından danışan ruhanilər minbərdə
başı şapkalıları söydükləri halda, xəlvətdə onlara yalvarırlar. Ancaq
söz kimsəsizə, yetimə yardımdan düşəndə əl tutmaq əvəzinə təhqir
edirlər. Xüsusilə, bayram günlərində ac-yalavac müsəlmanlar heç
kimin yadına düşmür. O, yazır: “Ey dünyaya zəli kimi yapışıb, dinini
atan kablayı, tamahkar tacir, ey müsəlman kişi, qulaq ver
eşidlirsənmi? Bir sürü oğul-uşaq ortasında oturub yetimlərinə
1784
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pərəstişkarlıq, onların könüllərini almaq istəyən bir övrət nə
deyir?”.1786
27 Aprel işğalından sonra da türklük və islamlıq yolundan
çox da kənara çıxmayan, ancaq dövrün “kommunist” şərtlərini də
qəbul etmək məcburiyyətində qalan Mənsurun romantizmi hər daim
milli maarifçilik üzərində qurulmuşdur. Məsələn, Sovet dövründə
Mənsur əsil millətpərəvər kimi, yalançı “proletar mədəniyyəti”ndən
uzaq duraraq türklüyünü müdafiə etmiş və onu məhv etmək istəyən
bolşeviklərə qarşı çıxmışdı. Bu baxımdan Mənsurun həmin dövrdə
yaşamış Məşədi İmaməlizadə Azərə yazdığı bir şeir diqqətəlayiqdir:
Türklüyün varlığı qeyrə nə böyük qorxuymuş –
Dost-düşmən onu məhv etməyi istər, Azər! 1787

Mənsurun əsərləri hazırda da aktual olaraq qalmaqdadır. Bu,
xüsusilə islamlığa və türklüyə münasibətdə özünü göstərməkdədir.
***
Milli ideyanın davamçısı olan Mikayıl Müşfiq də rus
kommunizminə və onun beynəlmiləlçilik-proletkultçuluq nəzəriyyəsinə
uyğunlaşa bilməmişdi. Ona görə də, Müşfiq milliliyin əleyhinə olanlarla
şeirilə, sənətilə daima mübarizə aparmışdır. O dövrdə tarı, kamançanı və
sairəni milli mədəniyyətdən uzaqlaşdıranlara, yadlaşdıranlara, “oxuma
tar” deyənlərə qarşı M.Müşfiq yazırdı:
Oxu, tar, oxu, tar!..
Səsindən ən lətif, şeirlər dinləyim.
Oxu, tar, bir qadar!...
Nəğməni su kimi alışan ruhuma çiləyim. 1788

Doğrudur, Müşfiq də dövrünün tələblərinə uyğun olaraq bəzi
əsərlərində (“Mədəni hücum”) sosializm quruluşunu, proetar
mədəniyyətini öymək istəmişdir: “Mən sosialist şura vətənimə, əməkçi
xalqıma, qəlbimin, beynimin qarşığından bir çox bədiələr vermək üçün
çırpınıram”. 1789 Ancaq onun bu yönlü şeirlərində səmimilikdən,
etibardan daha çox inamsızlıq, qeyri-səmimilik hiss olunur. Bunu,
Müşfiq də etiraf edərək yazırdı ki, “mədəni hücumda sinfi ziddiyyətlər
də meydana çıxarılmalıydı. Amma o şeirdə bunlar yoxdu”. 1790 Başqa
1786
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sözlə, Müşfiq də Cavid, Cavad və digər milli ruhlu şəxsiyyətlər kimi
proletar mədəniyyətinə, sosializm quruluşuna uyuşa bilmirdi:
“Unutmadıq ikibaşlı qartal çarı, Çəkdi bizi gah aşağı, gah yuxarı. 1791
***
Azərbaycan Türk mütəfəkkiri Abdulla Surun (1882-1912)
dünyagörüşündə islamlıq və türklük mühüm yer tutmuşdur. O,
islamlığı nəinki müasirləşməyə zidd saymış, əksinə bunların əsasını
təşkil etdiyini bəyan etmişdir. Sura görə, bunu iddia edənlər ya
islamiyyətin əsil mahiyyətindən xəbərsizdir, ya da bilərkədən cəmiyyətin şüurunu qarışdırırlar. Sur “Bir tövsiyə” (1906) məqaləsində
yazırdı ki, bütün millətlər maarif və mədəniyyəti əsasən birbirlərindən iqtibas edə-edə gəlmişlər. Onun fikrincə, indi dünya
insanlarının elm və mərifət nurlarına bürünüb rahat-rahat
yaşamalarından birinə də səbəbkar İslam mədəniyyətidir:
“İstədiklərinə nail olmuşlar, hər məkanda izzət və hörmət görüyorlar.
Hər gün, bəlkə hər saat öz millətlərinə xidmət etməkdədirlər. Onlar
üçün hər gün bir-iki mərifət, sərvət və istirahət qapıları açıyorlar.
Dindaşlarının və vətəndaşlarının qeydinə qalıyorlar. İndi onları bu
halətdə, özümüzü cəhalətdə görüncə xəcalət çəkmirizmi? Utanmırızmı?”. Bununla da, o, belə nəticəyə gəlirdi ki, əgər İslam xalqlarının
azadlığını və inkişafını istəyiriksə Avropa millətləri kimi, buna
çatana qədər malımızdan, canımızdan və qanımızdan heç bir şey
əsirgəməməliyik. Çünki yox yerdən, yaxud da ömrümüzü cəhalət
içində keçirməklə nəyəsə nail olmaq mümkün deyildir.
Surun fikrincə, Avropalı millətlərdən ibrət almaq isə yalnız onu
təqlid kimi başa düşülməməlidir. Yəni müsəlman türklər öz adətənənələrinə hörmət etməklə yanaşı, müasirləşməyə də biganə qalmamalıdırlar. Çünki elə bir əsr gəlmişdir ki, zamanla ayaqlaşmayan
millətlər başqa millətlərin arasında əriyib yox olur. Sur yazırdı:
“Zəmanəyə müvafiq adətlər, rəsimlər qəbul etməliyiz. Bu adətlər
bizim dinimizi, islamiyyətimizi əlimizdən almaz. Bilakəs millətimizi
cəhalət girdabından xilas edər”. Maraqlıdır ki, müasirləşmək, zəmanə
ilə ayaqlaşmaq və maarif kəsb etmək üçün Avropa millətlərindən, o
cümlədən Rusiyadan nümunə götürməyi tövsiyə edən Sur milli
keyfiyyətləri isə Türkiyədən öyrənməyi məqbul saymışdır. Bunu, Sur
1791

Müşfiq Mikayıl. Seçilmiş əsərləri. Bakı, Şərq-Qərb, 2004, s.104

685

Faiq Ələkbərli

belə izah etmişdir: “Demək istərəm ki, mədəniyyət və maarifiümumiyyəti Rusiyadan, Avropadan öyrənəlim. Milli libasımız,
ədəbiyyatımız və bunlara dair ülum və fünunu da İstanbuldan alalım.
Madam ki, kəndi aramızda müqtədir ədiblər, mühərrirlər, müəllimlər
yoxdur, mütləqa oraya möhtacız. Bizə görə, ədəbiyyat elmində
İstanbullu türk qardaşlarımız ilə bir dərəcəyə gələlim də sonra İstanbuldan müstəqil oluruz. Onlar ilə bərabər lisanımızın islahını,
ədəbiyyatımızın kəsbi-vüsət etməsini biz də çalışmaya başlarız.
Şimdilik onlara möhtac olduğumuzu danmayacağız”.
Sur Türkiyə dönəmindən (1906-1908) etibarən İslam mədəniyyəti ilə yanaşı, Qərb mədəniyyətinə daha geniş yer vermişdir. Başqa
sözlə, Surun bu dövrdən etibarən müasir ruhlu İslam-Türk mədəniyyətinin sintezindən çıxış etdiyi daha çox hiss olunur. İstanbulda
yazdığı məqalələrində bir daha Şərq mədəniyyətilə Qərb mədəniyyətini, İslam dini ilə Xristian dinini müqayisə edən, hər iki halda
üstünlüyü sonunclara verən Sur bütün bunlara baxmayaraq
müsəlman dünyasının, Şərq mədəniyyətinin oyanacağına və
dirçələcəyinə ümidini kəsməmişdir. Doğrudan da, çox keçmir ki,
“Şərqdə şəfəq sökülərkən”, “Xavər zəmin oyandı” əsərlərində artıq
Sur Şərq və İslam dünyasının oyanışından bəhs etmişdir: “Demək ki,
Şərq oyanıyor… O Fərabilər, Firdovsilər, Nizamilər yetişdirən Asiya
oyanıyor. Demək ki, Oğuzların, Çingizlərin, Teymurların məzarı
qiyam ediyor!”.
Sur Türkiyə türkləri və Azərbaycan türklərinin həm dillərinin,
həm də soyköklərinin bir olduğunu bəyan edirdi. Onun fikrincə,
sadəcə Türkiyə türkcəsi Azərbaycan türkcəsinə nisbətən bir qədər
çətin anlaşılır. Buna səbəb də Türkiyə türkcəsinin ərəb-fars dillərinin
təsirinə daha çox məruz qalmasıdır. Ancaq bütövlükdə Türkiyə və
Azərbaycan türklər vahid Türk millətinin övladları və vahid türk
dilinin təmsilçiləridir. Bu mənada, Sur da M.Ə.Sabir kimi, “osmanlı
dilindən türk dilinə tərcümə” anlayışını qətiyyən qəbul etməmişdir.
O, “Tərcüməmi, təbdil və yaxud təhvilmi?” məqaləsində yazırdı:
“İndi baxalım: “Osmanlı şivəsində, Osmanlı ləhcəsində yazılmış bir
türk kitabını Azərbaycan türkcəsinə tərcümə etmək” demək
səhihmidir, yoxsa qələtmidir? Binaəleyh, əvvəlcə tərcümənin nə
olduğunu anlayalım. Budur, önümdə duran Şəmsəddin Sami bəy
həzrətlərinin “Qamusu-ləfzi”sini açıb baxıram: tərcümə - bir lisandan
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digər lisana döndərmə. Anlaşıldımı? Osmanlıllar ilə azərbaycanlılar
bir millət və bir lisanda olduqları üçün, Osmanlı türkcəsindən
Azərbaycan türkcəsinə demək qələt, həm qələti-fəhşdir”.
Qeyd edək ki, A.Sur ədəbi-tənqidi görüşləri ilə də məşhurdur.
Onun bu cürə əsərləri arasında “Füzuliyə bir nəzər”, “Nəfiyə bir
nəzər”, “Sinan paşaya bir nəzər”, “Türk ədəbiyyatına bir nəzər”
(1908) və başqaları mühüm yer tutur. Şübhəsiz, bunların arasında ən
tanınmışı isə “Füzuliyə bir nəzər”dir. Sur yazırdı ki, Füzulinin şeirlərinin dilində azərbaycanlılığın-türklüyün hiss olunması, əcdadımızın Azərbaycan türklərindən olması haqqında əsaslı zənn
vermişdir.1792
***
Rəşid bəy Əfəndiyevin (1863-1942) də yaradıcılığında
cəmiyyətin maariflənməsi, savadlanması və dünyagörüş səviyyəsinin
artması əsas qayə idi. Onun fikrincə, islam nəinki dünyəvi elmlərin
öyrənilməsinə qarşı olmuş, əksinə onun təbliğatının əsas
carçılarından biri idi.1793 O, hər bir millət üçün cəhalətin böyük bir
bəla olduğunu yazırdı. Əgər insan cahildirsə nəinki ailəsinə və
özünə, eləcə də cəmiyyətə zərər verir. Bu baxımdan, müsəlman elm
dedikdə yalnız dini elmləri başa düşməməli, dünyəvi elmləri də
öyrənməlidir.1794 O, hesab edirdi ki, elm öyrənmək məsələsində isə
qadınla kişi arasında fərq qoyulmamalı, hətta müəyyən mənada
qadınların elmli olması daha vacibdir. Çünki qadınlar elmsizdirsə, bu
zaman onların övladları da kor olacaqlar. Bu anlamda Əfəndiyev
yalançı din xadimlərinin qızların məktəbə getməsinnin islama zidd
olması fikrini birmənalı şəkildə qınayır və pisləyirdi. 1795
Sovet dönəmində Əfəndiyev yazırdı ki, vaxtilə cəmiyyətdəki
dini xurafatı və dini mövhumatı M.F.Axundzadə doğru
qiymətləndirib əhalini maariflənməsi üçün əlindən gələni etmişdir.
Axundzadənin əkdiyi toxumların indi cücərməsinə sevincini ifadə
edən Əfəndiyev ona həsr etdiyi “Mirzə Fətəli Axundzadəyə xitab”
(1928) şeirində yazırdı ki, Şərq aləmi onun fikirləri ilə minillik
yuxudan ayılmışdır:
1792
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Yaratdın Türk üçün Türkün həyatın göstərən səhnə,
Onu sadə oyuncaq məclisi sandı yetən səhnə,
Tamaşaçıları güldürdü ancaq mən görən səhnə,
Bu əsrə dərsi-qeyrət, dərsi-ibrət verən səhnə,
Vücudun gücgü tək hər kəs görür onda, inan, Mirzə! 1796

Ona görə, xalq Axundzadə, Zərdabi kimi tanınmış ziyalıların
sayəsində avamlıqdan qurtularaq savadlanmağa başlamış, dini
elmlərlə yanaşı, dünyəvi elmlərdən də xəbərdar olmuşdur.
***
Bakının Novxanı kəndində doğulmuş Ümgülsüm Sadıqzadə
(1899-1944) 1914-cü ildən “İqbal”, “Yeni iqbal”, “Açıq söz” və
başqa mətbuat orqanlarında hekayə və şeirlərini çap etdirmişdir. O,
200-dən artıq şeirin, bir poemanın və bir neçə hekayənin (“Vətən
sevgisi”, “Solğun çiçək” və s.) müəllifidir. Azərbaycan Xalq
Cümhuriyyəti Ensiklopediyasında onun haqqında yazılır ki,
Ü.Sadıqzadə 1918-ci ildə AXC-nin yaranmasını sevinclə qarşılamış,
milli dövlətimizi vəsf etmiş, bu böyük hadisəyə “Türk Ordusuna”,
“Ey Türk oğlu”, “Çəkil, dəf ol”, “Əsgər anasına”, “Dərdli nəğmə”,
“Yurdumuzun qəhrəmanlığına”, “Yollarını bəklədim” adlı şeirlər
həsr etmişdir.
Ümgülsümün milli cümhuriyyətin devrilməsi ilə əlaqədar yazdığı “Hicran” və “Bayrağım enərkən” şeirləri Azərbaycan ədəbiyyatında bolşevik işğalı barədə yazılmış ilk ən dəyərli əsərlərdəndir.1797 O, “Bayrağım enərkən” şeirində yazırdı:
Yazıq səni Bayrağım, endirdilər öyləmi?
Səni qıxıb devirən o zəhərli ruzigar,
O, haqq yeyən haqsızlar, vəhşilər, tanrısızlar
Yanar ocağımı da söndürdülər, öyləmi?
Bir röyamı oldu o gördüklərin həpsi?
Bağlandımı üzümə Türk elnin qapısı? 1798
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CƏLİL MƏMMƏDQULUZADƏ
Həyat və yaradıcılığı. Cəlil Məmmədquluzadə (1869-1932)
Naxçıvanda anadan olmuş, 1873-1878-ci illərdə mədrəsədə oxumuş,
daha sonra Naxçıvan şəhər üçsinifli məktəbdə təhsilini davam
etdirmiş və Qori Müəllimlər Seminariyasının (1882-1887) məzunu
olmuşdur. 1887-1897-ci illərdə İrəvan quberniyası (Uluxanlı kəndi)
və Naxçıvan qəzasında (Nehrəm kəndi) müəllim kimi pedaqoji
fəaliyyət göstərən Mirzə Cəlil ilk əsərlərini (“Çay dəsgahı”, “Kişmiş
oyunu”, “Danabaş kəndinin əhvalatları” və b.) bu dövrdə qələmə
almışdır. 1897-1903-cü illərdə İrəvan və Naçıvanda hüquq
orqanlarında işləyən Məmmədquluzadə 1903-cü ilin sonlarından
etibarən Tiflisdə M.A.Şahtaxtlının “Şərqi-Rus” qəzeti ilə əməkdaşlıq
etmiş, daha sonra da ondan “Qeyrət” mətbəəsini satın alaraq
çalışdırmışdır. 1906-cı ilin aprelin 7-də Tiflisdə “Molla Nəsrəddin”in
çapına başlayan mütəfəkkirin baş redaktoru olduğu jurnal 1917-ci ilə
qədər Tiflisdə, 1920-1921-ci illərdə Təbrizdə, 1922-1931-ci illərdə
isə Bakıda nəşr olunmuşdur.
1920-1921-ci illərdə Təbrizdə yaşayan və “Mola Nəsrəddin”
jurnalının 8 sayını burada nəşr etdirən Mirzə Cəlil Bakıya döndükdən
sonra həm jurnalın çapına davam etmiş, həm də Azərbaycan Türk
müəllimlərinin 5-ci qurultayında (1925), Türkoloji qurultayda (1926)
və Yeni Türk əlifbasının tətbiqində aktiv iştirak etmişdir. 1928-ci
ildən etibarən Sovet ideologiyasının mənəvi terroru ilə üz-üzə qalan
Mirzə Cəlilə ən ağır zərbələrdən biri də, 1929-cu ilin aprelində
AKP MK-nin qərarı ilə “Molla Nəsrəddin” jurnalının fəaliyyətinin
məhdudlaşdırılaraq Mübariz Allahsızlar İttifaqının orqanına
çevrilməsi olmuşdur. Üstəlik, 1931-ci ildə jurnala dövlətin maliyyə
dəstəyi dayandırılmış, “Molla Nəsrəddin”in əsas simaları
(C.Məmmədquluzadə, Əzim Əzimzadə və b.) siyasi cəhətdən geridə
qalmış bisavadlar elan edilmişdir ki, buna dözə bilməyən Mirzə Cəlil
baş redaktorluqdan getməyə məcbur olmuşdur. O, 4 yanvar 1932-ci
ildə Bakı şəhərində vəfat etmişdir.
Onun əsas əsərləri aşağıdakılardır: “Danabaş kəndinin əhvalatları”, “Poçt qutusu”, “Ölüllər”, “Anamın kitabı”, “Yığıncaq” və b.
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İctimai-siyasi görüşləri. Cəlil Məmmədquluzadənin ilk
dövrlərdən etibarən İslam Şərqi mədəniyətinə ifrat tənqidi, bunun
əksinə Qərb mədəniyyətinə isə ideal kimi baxmasında M.F.Axundzadə və M.A.Şahtaxtlı mühüm rol oynamışdır. 1799 Şahtaxtlının baş
redaktoru olduğu “Şərqi-Rus”un bağlanmasından sonra, onun madditexniki bazasında “Molla Nəsrəddin” jurnalını nəşr etdirməyə
başlayan Məmmədquluzadənin burada bir çox həqiqətləri ifadə
etməklə yanaşı, müsəlman xalqlarının geriliyi məsələsində əsas
günahkar rolunda İslam dinini görmüşdür. Bizcə, dindar mühitdə
böyüməsinə
baxmayaraq
Məmmədquluzadənin
müsəlman
xalqlarının inkişafına əsas əngəl kimi islamlığı göstərməsi, yəni
mühafizəkar və mötədil xətt tutmasından asılı olmayaraq bütövlükdə
islamçılığı, müəyyən qədər də millətçiliyi tənqid atəşinə tutması
təsadüfi hesab oluna bilməz. Xüsusilə, həmin dövrün tanınmış
ideoloqu Əhməd bəy Ağaoğlunun “İslam millətçiliyi” nəzəriyyəsini
qəbul etməyən Cəlil bəy bildirmişdir ki, bu təlim fəhlə və kəndlilərin
mənafeyinə ziddir. Onun fikrincə, Ağaoğlu bəylə kəndli, varlı ilə
yoxsul arasında fərq qoymur və onları eyni zümrənin nümayəndəsi
kimi qəbul edir. Halbuki, hər hansı bir bəy kəndlini görəndə nəinki
onu özünə tay hesab edir, hətta ona salam verməyi belə özünə təhqir
sayır. O, yazırdı: “Hələ “müsavat” nədir? Yəni sənin sözündən bu çıxır
ki, bir kəndli ilə bir xan qabaq-qabağa gələndə kəndli xana baş
yendirsə, xan da kəndliyə yendirsin? Sənin sözündən bu çıxır ki, bir
gün rəiyyət ağanın ayağına duranda, o biri gün də ağa rəiyyətin
ayağına dursun? Di cavab ver? Əgər desən “hə”, onda mən gərək elə
başa düşüm ki, zarafat eləyirsən? əgər desən “yox”, onda ta nə
“müsavat”bazlıqdır?”. 1800
Bizcə, Mirzə Cəlil 1911-ci ildə yazsa da ki, “Molla Nəsrəddin”in
məqsədi nə dinə sataşmaq, nə də təzə bir məzhəb icad eləmək
olmuşdur, 1801 ancaq o, Sovetlər Birliyi dövründə “Molla
Nəsrəddin”in ilk gündən İslam dinin əsaslarını tənqid etdiyini,
islamçılığa qarşı olduğunu etiraf etmişdir. 1802 Onun zehnini
1799
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padşahlardan, sultanlardan çox ruhanilər məşğul etmişdir ki, 1803
Məmmədquluzadə Ə.Ağaoğlu və Ə.Hüseynzadə ilə də məhz
islamçılığı müdafiə etmələrindən dolayı razılaşmamışdır. O, hesab
etmişdir ki, müsəlman millətlərinin uzun əsrlər müddətində fəlakət
və cəhalətdən qurtara bilməmələrinin yeganə baiskarı İslamdır.
Halbuki bu iki şəxs müsəlman millətlərinin fəlakət və cəhalətdən
xilas olması üçün İslamı əsas götürürlər. O, yazırdı: “Burada mən
qəzet sahibləri Əlibəyi və Əhmədbəyin yazıçılıqda çox məharətli
olmaqlarını təsdiq edə-edə onların qəzetlərini o yerdə xoşlamadım ki,
birinci nömrənin baş məqaləsində möhtərəm qələm sahibləri çox da
islamdan və müsəlmançılıqdan dəm vururdular və elə bilirəm ki,
səhv eləmərəm əgər desəm ki, adi bir islam mübəlliği kimi və şəriət
vaizi kimi müsəlman qardaşları islam dinində dəxi də sabit-qədəm və
bərqərar olmağa dəvət edirdilər”. 1804 Onun fikrincə, milli intibah
dövründə onların “millət, millət” demələri bir növ doğru olsa da,
“ancaq islam tayfalarının uzun əsrlər müddətində fəlakət və
cəhalətdən qurtarmamaqlarına, tək bircə islam dinini bais hesab edən
bir dinsiz üçün o vaxt “Həyat”ın moizələri əlbəttə, genə xoş gələ
bilməzdi”. 1805 Bizcə, İslam dininə qarşı həddən artıq radikal
münasibətin nəticəsi olmalı idi ki, Məmmədquluzadə yalnız
islamçılıqdan çıxış edən Ə.Ağaoğlunu deyil, Türk-İslam məfkurəsini
əsas götürən Əli bəy Hüseynzadəni də tənqid hədəfi seçmişdir. Belə
ki, o, Türk birliyini müdafiə edən və bu məqsədlə ortaq türk
ədəbiyyatı, ortaq türk dili uğrunda mübarizə aparan Ə.Hüseynzadəni
yalnız islamçılıqda deyil, osmançılıqda da ittiham etmişdir. 1806
Məmmədquluzadənin istər İslamla bağlı tutduğu radikal
mövqeyi, istərsə də osmanlı dili və ədəbiyyatının Azərbaycan
türkləri arasında təbliğinin tənqidi Sovetlər Birliyi dövründə onun
marksist-leninçilərlə yaxınlığı kimi izah olunurdu. Çünki həmin
dövrdə marksist-leninçilərin çarizmlə yanaşı, əsas mübarizə apardığı
qüvvələr məhz islamçılar və türkçülər olmuşdur. Bütün bunları
nəzərə alaraq, sovet ədəbiyyatında C.Məmmədquluzadə “inqilabçıdemokrat” kimi qələmə verilmiş və marksizmə rəğbət göstərildiyi
1803
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qeyd olunmuşdur. Məsələn, Sovet dövründə Mehbalı Qasımov
yazırdı ki, “mollanəsrəddinçi”lər başda C.Məmmədquluzadə olmaqla
“mülkədar istismarını ifşa edir, ruhaniləri ələ salır və burjua
millətçilərinə – panislamistlərə və pantürkistlərə qarşı kəskin
mübarizə aparırdı”. 1807
Sovet
dövrünün
müəlliflərinin
bu
cür
mülahizələr
səsləndirməsinə səbəb o idi ki, islamçıları və türkçüləri tənqid
etməklə yanaşı, Məmmədquluzadə birmənalı şəkildə marksizmleninizm mövqeyində dayanmasa da, bəzi məsələlərdə bolşeviklərin
ideyalarını müdafiə edirdi. Xüsusilə də, o, dinə münasibətdə
tamamilə materalist mövqedə dayanmasa da, bəzi məsələlərdə –
dinin dövlətdən ayrı olması, milli və dini birlikdənsə əzilənlərin
əzənlərə qarşı birgə mübarizəsini daha çox qəbul edirdi. Bu
baxımdan onun 1905-ci ildə bolşeviklərə məxsus qəzetdə yazdığı
“Binəsiblər”, “Xeyir-dua” kimi məqalələri diqqəti daha çox cəlb edir.
O, bu məqalələrində göstərir ki, İranda olduğu kimi, Rusiyada da
fəhlələr və kəndlilər istismar olunur. Ancaq İrandan fərqli olaraq,
Rusiyada fəhlələr və kəndlilər ayağa qalxaraq, birləşərək onları
istimar edənlərə qarşı çıxırlar. Məmmədquluzadə İran fəhlələrinə
tövsiyə edirdi ki, onlar da dini və etnik mənsubiyyyəti bir kənara
qoyaraq istizmarçılara qarşı birləşsinlər. O, yazırdı ki, İran fəhlələri
Rusiyadakı öz yoldaşlarının yolu ilə gedərək İran zalımları, xanları,
mollaları, şahzadələri və sairləri tərəfindən boyunlarına salnmış
boyunduruqdan azad olmaq istəsələr, “o zaman onların Rusiyadakı
yoldaşları, yadigar olaraq onlara öz bayrağını və bu bayraqda
yazılmış müqəddəs şüarını verərlər. Qoy məzlum, bədbəxt İran
zəhmətkeş xalqı bu şüarı oxusun: “Bütün ölkələrin proletarları
birləşin!. Qoy oxusunlar və birləşsinlər”. 1808 Bu məqalələrdəki
marksist ruhlu fikirləri əldə əsas tutan F.Q.Köçərliyə görə, Məmmədquluzadə “Molla Nəsrəddin”i sosial-demokratiya səviyyəsinə yüksəldə bilməsə də, onun şüarlarını, ideyalarını təbliğ etmişdi. 1809

1807
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Sovetlər Birliyi dövründə Məmmədquluzadə özü də yazırdı ki,
İslamı tənqid edib onun aradan qaldırılmasına çalışarkən sosializm
iniqlabına böyük emid bəsləmişdir: “Əvvəl və axır ümidimiz genə
sosializm inqilabınadır. Əvvəl və axır ümid onadır ki, həmin
sosializm bayrağı altında və sosializm şüarı təhtində islama sitayiş
edən millətlər (və habelə qeyri dinlərə sitayiş edən millətlər) dünya
elmlərini təhsil edib və cəmi din və dinçilərin mövhumat və
xurafatından
agah olub birdən-birə azandan da əl çəkələr,
müəzzindən də əl çəkələr...”. 1810
Deməli, Məmmədquluzadə bir tərəfdən sosial-demokrat
ideyalara meyil göstərdiyi halda, digər tərəfdən isə İslam dinini
dolayı da olsa, tənqid etmişdir. O yazırdı ki, məscidlərə gedənlər
yalnız fəhlə, hammal, dəllək, pinəçi, dilənçi, nalbənd, eləcə də kasıb
məşədilər, kərbalayılar və hacılardır: “Əgər əcnəbi millətin birinin
yolu bizim məcsidlərə düşsə, elə yəqin edər ki, müsəlman içində bir
dənə də rəğbətli, dövlətli, səliqəli, təmiz və nəcib adam, bir dənə də
bəy, xan, qulluqçu, oxumuş və sahibimənsəb yoxdur; yəqin edər ki,
bizim müsəlman camaatı ibartədir məhz cırıq-mırıq, ac və kasıb
fəhlə-fühlədən, avam məşdəi və kərbəlayılardan. Niyə xan və
bəylərimiz, oxumuş və sahibi-mənsəblərimiz məscidən qaçırlar?”.1811
Onun fikrincə, ruhanilərin, mollaların təbliğatı nəticəsində
müsəlmanlar inkişaf edə bilmirlər. Buna səbəb də müsəlmanlar
arasında mövcud olan şeytandır. Məmmədquluzadə hesab edir ki,
şeytan yalnız müsəlman millətləri arasında modda olan bir
məxluqdur. Çünki müsəlman nə pisi işi varsa hamısını şeytanın adına
yazır. Bunun nəticəsidir ki, 35 yaşına çatan müsəlman cavan meşədə
ayıdan, canavardan qoruxmadığı halda, evdə cindən, şeytandan,
divdən, quleybanıdan qorxur. O yazırdı ki, hər bir işdə, hər bir
məqamda, məscid və minbərlərdən başlamış evlərimizə,
küçələrimizədək öz qəlbələrimizi şeytanın adı ilə doldurmuşuq.
Halbuki əsl mömin müsəlman şeytandan uzaq olmalıdır. 1812
Quranda xəbər verilən axirət dünyasındakı cəhənnəm və cənnət
məsələsinə gəlincə, onun fikrincə, mömin müsəlmanların cənnətdə
süd gölündə hurilərlə şənlənəcəyi, kafirlərin isə cəhənnəm odunda
1810

Məmmədquluzadə Cəlil. Əsərləri. IV cilddə. IV cild. Bakı, «Öndər», 2004, s.36
Məmmədquluzadə C. Əsərləri. IV cilddə, II cild. Bakı, «Öndər», 2004, s.103
1812
Yenə orada, s.313
1811

693

Faiq Ələkbərli

qovrulucağı ilə deyilənlər heç də həqiqətəuyğun gəlmir. Bu
baxımdan Məmmədquluzadə bu dünyadan imtina edib axirət
dünyasında xoşbəxt yaşamaq arzusunda olanlara istehza edir,
cənnətin bu dünyanın özündə olduğuna inanırdı. O, yazırdı: “Ey
mənim ruhani qardaşlarım! Yadınızdadır ki, mən naxoş olan vaxt bir
gün gəlmişdiniz, deyirdiniz: ay mola Cəlilağa, sən niyə ölüdən
qorxursan? Qoy qorxsunlar günahkarlar və bəd əməl sahibləri. Sən
ki, Allaha şükür, behşitibərinə qalxıb cənnətməkan və Firdovsaşiyan
və məlaikilərlə həmsinc olacaqsan. İndi mən buraya gəlib həmin
sözlərinizi yadıma salıram və ürəyim az qalır qanla dolsun… Yenə
hədsiz şükürlər olsun dünyada gördüyüm günlərə! Ax o günlər, o
dəmlər, o zamanlar”. 1813
Mirzə Cəlil müsəlmanlar arasında sünni-şiə davasını da ikiüzlü
mollaların, ruhanilərin ortaya atdığını yazırdı: “Avam nə bilir sünnü
nədir, şiə nədir? Molla örgədib. Avam nə bilir ki, şiə sünnünün və
sünnü şiənin düşmənidi? Molla örgədib”. 1814 Onun fikrincə, bu
məsələdə din xadimlərinin məqsədi avam müsəlmanları bir-birinə
qırdırıb varlanmaq və nüfuz sahibi olmaqdır.
C.Məmmədquluzadə “Ölülər” tragikomediyasında (1909) kefli
İskəndərin dili ilə yalnız Azərbaycan türk cəmiyyətinin nə qədər
geridə qalması, cəhalət və nadanlığın qurbanı olması, ruhanilərin
ikiüzlülüyü deyil, həmçinin dinin daşıdığı məzmun və mahiyyət də
müəyyən qədər tənqid hədəfi olmuşdu. 1815 Bunu, müəllifin “Molla
Nəsirəddin” jurnalında çap olunan yüzlərlə satirik məqalələrindən və
sovet dövründə yazdığı “Xatiratım” memuarından da görmək olar.
Məmmədquluzadə məhərrəmliklə də bağlı bir çox felyetonlar
və məqalələr yazmışdır. Bizcə, Məmmədquluzadənin məhərrəmliyə
həsr etdiyi məqalələrinin ümumi ruhunu bu mərasimlə bağlı həyata
keçirilən və islamın da ümumi ruhuna zidd olan əməllər (“Heydər
təpmək”, baş yarmaq, zəncir vurmaq və s.) təşkil etmişdir. “Baş yarmaq” məqaləsində o yazırdı ki, artıq yalnız elm adamlarının deyil,
hətta bəzi din xadimlərinin də məhərrəmlikdə, xüsusilə Aşura
günündə baş yarmağın, zəncir vurmağın günah iş olduğunu bəyan et1813
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mələri müsbət haldır. Ancaq bu hal müvəqqəti xarakter daşımamalı
və həmin ruhanilər hər ildə bir fikrə düşməməlidirlər. O yazırdı: “Bir
gün deyirik: “qatıq ağdır” - deyirsiniz: “bəli”. Sabah kefimiz
istəyəndə deyirik: “qatıq qaradır” - deyirsiniz: “bəli”. Yazıq
müsəlmanlar! Bakıda qazılar buyururlar ki, “baş yarmaq gunahdır”, deyirsiniz: “bəli”; Naxxıvanda buyururlar ki, “yarmamaq günahdır” deyirsiniz: “bəli””. 1816
Onun fikrincə, dünyada elə bir məmləkət və millət yoxdur ki,
orada bir ruhani, yaxud da alim minbərə çıxaraq bir gün öz millətinin
başının yarılmasının, qanının tökülməsinin lehinə, sabahısı gün isə
əleyhinə olsun: “Mənim yəqinimdir ki, əgər Bakı camaatının yerinə
Pataqoniya camaatı da olsaydı, ya Sibirin meşədə yaşayan tayfalarından biri olsaydı, yenə mollaların bu sözlərinin qabağında bir cavab
verərdilər; deyərdilər ki, “axır, ay ağalar, bu nə sözlərdir
danışırsınız? Bu yekəlikdə zarafat olmaz. İndiyədək bizə
buyururdunuz: “Müsəlmançılıq ibarətdir baş yarmaqdan və mollalara
sitayiş etməkdən” Amma indi özgə cür danışırsınız. Bizi ələ
dolamamısınız ki?!”. 1817
O hesab edirdi ki, məhərrəmliyin bəzi müsəlmanlar tərəfindən
ifrat şəkildə qeyd edilməsinin nəticəsi olaraq “məhərrəmlik
yaxınlaşır” sözlərini eşidən həqiqi müsəlmanlar ölkədən baş götürüb
qaçırlar. Onun fikrincə, buna səbəb məhərrəmliyin İmam Hüseynin
(ə) şəhadətinə uyğun olaraq təziyə və ibadət şəklində həyata
keçirilməməsi ilə bağlıdır. O, yazırdı: “Çünki küçələri bambılı kimi
atılıb düşə-düşə dolanmaq, öz əli ilə öz başını-gözünü qana
boyamaq, nəinki avamlıq, vəhşilik, bəlkə də dəlilikdən də dəlilikdir”.
1818
Onun fikrincə, buna son vermək üçün məhərrəmliyin və yaxud
Aşura gününün əsl mahiyyəti müsəlmanlara doğru çatdırılmalıdır.
Hətta, müsəlmanlar Aşura günündə həyata keçirdikləri dini
oyunları ilə avropalıların da marağına səbəb olmuşdur. Belə ki, onlar
da bu məsələyə ciddi diqqət yetirir və bir neçə məsələni öyrənməyə
çalışırlar: 1) əgər baş yarmaq şəriətdə varsa, nə səbəb indiyə qədər
baş yaranlar arasında bir molla görsənməyib? 2) vaxtlarını qumar və
içki məclislərində keçirən müsəlman “intellgentləri” nə qəsd ilə
1816
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Aşura günü dəstə qabağına düşüb baş yaranların qanlarını dəsmalları
ilə silirlər? 3) niyə baş yaranlar yalnız avamlar və cahillərdir, yəni
onların arasında maarif əhli yoxdur? Məmmədquluzadə əcnəblərin
bu suallarına cavab verə bilmədiklərini desə də, ancaq bütün
bunlardan belə bir nəticə çıxartdıqlarını yazmışdır: “Bu gün Kərbəla
meydanı – Azərbaycandakı vətənpərvərlik meydanıdır. Hər kimin
ürəyində bir cüzi din, namus, vətən hissi varsa, oranın qeydinə
qalmalıdır! Axıtmalı qanlarımız, ehsan etməli pullarımz varsa, gözümüzün qabağında ürəklər parçalayan Azərbaycan matəmgahı
durur. Bu gün ən böyük ibadət, ən birinci din və vətənpərvərlik oraya
kömək etməkdir ki, həm Allah, həm də Həzrəti Hüseyn razı qalsın.
Yoxsa, Tiflisin, Bakının küçələrində qışqıra-qışqıra gəzib,
yalançılıqdan başımızı cızıb bir az qan axıtmaq Hüseyn övladına və
Rüstəm nəslinə yaraşan igidlik deyil. Bu gün Kərbala meydanı
Azərbaycan meydanıdır!”. 1819
Bu baxımdan Məmmədquluzadə hesab edirdi ki,
məhərrəmliklə bağlı yığıncaqlar keçirilməli və həmin toplantılarda
din xadimləri ilə yanaşı, elmli və bilikli insanlar da iştirak
etməlidirlər. Onlar birlikdə məhərrəmliyin əsl mahiyyəti ilə bağlı
müsəlmanları bilgiləndirməli və onları başa salmalıdırlar ki, İmam
Hüseyni (ə) layiqincə və təmkinlə yad etməlidirlər. O yazırdı: “Bu
yığıncaqlardan və bu danışıqlardan murad odur ki, camaat təziyənin
nə olduğunu başa düşsün və məhərrəmlikdə təziyə saxlamalı olsa,
məscidə və qeyri ibadətxanaya daxil olub imamı layiqincə və
təmkinlə yad etsin və dəxi küçələrə düşüb nərə etməklə dünyanı öz
vəhşiliyinə şahid çəkməsin. Mənim sözüm orasında deyil; sözüm
orasındadır ki, indi haman yığıncaqlarda natiqin biri ki, məsələn
deyir – qardaşlar! Baş yarmayın və bədəninizi zəncirlə yaralamayın,
çünki başı insana Allah-təala ondan ötrü verməyib ki, baş sahibi öz
əli ilə öz başını yaralasın, ondan ötrü veribdir ki, məsələn, birinin
başına yara toxunanda, o biri insan başını işlətsin və bu yaraya bir
dərman tapsın. Bədəni ondan ötrü Allah-təala öz mömin bəndələrinə
verməyib ki, mömin bəndə öz yumruğu ilə öz döşünü zədələsin;
ondan ötrü verib ki, insan döşünü qabağa verib, bir tərəfdən əhlü

1819
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əyalına çörək qazansın və lazım olan yerdə də döşünü qabağa verib
vətənini mühafizə etsin”. 1820
C.Məmmədquluzadə hesab edirdi ki, imama təziyə
saxlayanlar, “Ya Əli, Ya Hüseyn!” deyə-deyə nərə çəkib Aşura günü
baş yaranların xeyli hissəsi uşaqlar və yeniyetmələrdir. Onları yoldan
çıxaranlar isə hacılar, mollalar, mərsiyəxanlar və başqlarıdır. Halbuki
yeniyetmələri və gəncləri yoldan çıxaran din xadimlərinin özləri bu
mərasimi kənardan izləyir və göstəriş verməklə kifayətlənirlər. Yəni
həmin hacılar və mollalar imam yolunda nə başlarını yarır, nə də
qanlarını tökürlər. Çünki Məmmədquluzadənin təbrincə desək “əgər
bunların bir nəfərinin imama doğrudan ürəyi yanırsa, onların
hamısının babalı mənim boynuma olsun”. 1821
O, İslam dinində orucluq mərasiminə münasibətini də bir çox
feleytonlarında (“Oruc yeyənlər”, “Orucu batil eləyən şeylər” və s.)
ifadə etmişdir. Məmmədquluzadəyə görə bir çox müsəlmanlar sözdə
oruc tutur, əslində isə ona əməl etmirlər. 1822 Daha sonra da orucu batil
edən şeylərin qəzet, ruznamə oxumaqmı, yoxsa axundların yalan
danışması, şəriətə əməl etməməsi ilə bağlı məsələləri qoyur. 1823
“Hansı elmlər lazım?” feleytonunda da İslam dininə qarşı
olam mənfi mövqeyini gizlətməyən Məmmdəquluzadəyə görə,
Ə.Axundoğlunun
dini
elmlərin
vacibliyi,
mənəviyyatın
maddiyyatdan üstünlüyü ilə bağlı mülahizələri müsəlman xalqlarına
yaxşı heç nə vəd etmir. 1824 O, “Axund ilə keşişin vəzi” məqaləsində
bir daha göstərir ki, türklər (Azərbaycan) ermənilərlə müqayisədə
çox geri qalıblar. Belə ki, erməni millətinin dünyada üç sevgili
balasından, yəni “vətən”, “millət” və “dil”dən bəhs etdiyi halda, 1825
axund isə cinlərdən, quleybanlardan danışır. Bununla da
Məmmədquluzadə rus ideoloqlarının dili ilə “müsəlmanların adam
və abrazovannı olmaları üçün”, “vəhşi müsəlmanların bədəvi
adətlərini qaldırıb, onların yerinə bizim gözəl və mədəni rus
adətləri”nin öyrənilməsindən bəhs edir.1826
1820
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Sovet Rusiyası işğalından öncə dinə münasibətdə müəyyən
qədər ifratçılığı ilə seçilən C.Məmmədquluzadə Sovetlər Birliyi
dönəmində də eyni müddəalarını bu dəfə açıq şəkildə müdafiə
etmişdi. C.Məmmədquluzadə bəzi yazılarında, o cümlədən
“Xatiratım” da etiraf edirdi ki, “Molla Nəsrəddin” ilk gündən qarşısına
əsas məqsəd kimi yalnız dini mövhumatın, dini xurafatın deyil,
bütövlükdə “din, məzhəb, şəriət, etiqad, iman, cənnət, cəhənnəm,
müctəhid, molla, keşiş, xaxam, mürid, habelə bütün bu qism sözlər
gərək insanlar arasından götürülüb lüğətlərdən, kitablardan, yazılardan
tamamilə silinib tullansınlar! Məscidlər, kəlisalar, sinaqoqlar, təkyələr,
ibadətgahlar, pirlər, ziyarətgahlar, məhfillər, əza yerləri tamamilə
sökülüb, dağıdılıb maarif və mədəniyyət evlərinə döndərilsinlər”.1827 Bu
dövrdə C.Məmmədquluzadənin M.F.Axundzadəyə həsr etdiyi məqaləsi
də göstərir ki, o bütövlükdə dinləri, o cümlədən İslamı və Allahı inkar
etmişdi: “…Bizim məqsədimiz budur ki, biz allahın dərgahından
qovulanlar, bari Mirzə Fətəlinin allahsızlığı ilə təsəlli tapaq və bəlkə də,
hələ buna iftixar edək”. 1828 O, əlavə edirdi ki, qiyamət günü,
cəhənnəm və cənnətlə bağlı deyilənlər inandırıcı deyil, çünki ustadı
Mirzə Fətəli demişkən torpağa getdin, qayıtmaq yoxdur.
Mütəfəkkir artıq Sovetlər Birliyi dövründə kommunistlərin
Allahın varlığını inkar edən ilk qüvvə kimi göstərilməsinin səhv
olduğunu da yazırdı. Xüsusilə, onun bu dövrdə Darvininin təlimi
barədə söylədiyi fikirləri materalizmə meyilliyinə bir sübutdur: O
yazır: “Xudavəndi aləmin varlığına şəkk gətirmək barəsində biçarə
kommunistlərin adı o qədər "bədnam" olubdur ki, indi bir kəsə
söyləsən ki, hələ kommunistlərdən çox qabaq zamanlarda cənab
Allahı dananlar var imiş; çoxları ola bilər ki, bu sözlərə inanmaya,
amma əgər tarix kitablarını bir yüngülcə varaqlasaq, baxıb görəcəyik
ki, Allahın varlığını inkar etmək üstə çox alimlər və filosoflar edam
cəzası ilə cəzalanıblar. Doğrudur, öz fənni kəşfiyyatı ilə ilahiyyata ən
güclü zərbə yetirən Darvin öz əcəli ilə bu dünyadan getdi, amma o
qədər ki, onun və onun müridlərinin başına müsibətlər gəlibdir, - onu
burada yazımaq ilə qurtarmaq olmaz… Biz əgər duraq Darvin
məsləkini tamamilə qəbul edək, onda da biz gərək cəmi kitabi1827
1828
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müqəddəsini də və o cümlədən Quranı da büküb qoyaq kənara və
bunların ehkamının cümləsini bir əfsanə hesab edək”. 1829
Ona görə, Allahın varlığını danmaq kommunistlərlə başlamır
və onun tarixi qədimlərə gedib çıxır. Belə ki, bir çox peyğəmbərlər, o
cümlədən Hz. Musa Allahın yeri və məkanı ilə bağlı suala cavab
verərəkən Onun göydə olduğunu iddia etməsinə cavab olaraq Misirin
Fironu ən uca qəsr tikdirmiş, daha sonra da xalqa demişdir ki, Musa
yalançıdır çünki göydə Allah yoxdur. Məmmədquluzadə yazırdı:
“Demək, Allahın varlığını inkar etmək söhbəti təzə deyil, qədim
söhbətdir; bu söhbət haman söhbətdir ki, Musanın möcüzələrinin
(yəni indiki istilahda fırıldaqlarının) qabağında Firon onun bicliyini
duyub, məcbur olub cavab verməyə ki, Allah yoxdur”. 1830 Onun
fikrincə, hər dövrdə bir insan ortaya atılıb özünü Allah tərəfindən
göndərilmiş peyğəmbər elan edərək əsilsiz, məntiqsiz dəlillərlə
dünyanı yaradan bir Allah vardır dediyi halda, ancaq avam camaatın
içindən hər əsrdə də gözüaçıq şəxslər meydana çıxıb həmin
peyğəmbərləri də, onları göndərən Allahın varlığını da qəbul
etməyiblər.1831 Qabaqcıl Maarif xadimi, dos. Müstəqil Ağayev hesab
edir ki, bununla da Mirzə Cəlil M.F.Axundzadənin Allah haqqında
düşüncələrini, dilinə gətirdiklərini təsdiq edir, ruhanilərin özlərinin
də bu əqidədə olduqlarını, ikiüzlülük edərək avam camaata
düşündüklərinin əksini söylədiklərini göstərir: “O (C.Məmmədquluzadə - F.Ə.), insanla birlikdə, bir yerdə bütün canlıların Allah tərəfindən yaradıldığını təkid edən Quran ayələrinə inanmır,
peyğəmbərlərin Allah elçiləri olmalarını qəbul etmir və deyir ki,
onlar riyasət məqsədilə meydana atılmış nadürüst adamlardır”.1832
“Dinsizlik” adlı məqaləsində də Allahın varlığını şübhə altına
alan Məmmədquluzadəyə görə, fransız filosofu Holbax haqlı olaraq
Allaha istinad edilən sifətləri maddədə görmüş, yəni Allah varsa onu
da, gözlə görünən kainatın içində, bəlkə də kainatın özü hesab
etmişdir. Bu baxımdan o, da Holbax kimi Allahın rəhimlilik, adillik,
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hər şey görmək və bilmək kimi sifətlərini şübhə altına almışdır.1833
Daha doğrusu, onun bu şübhələri əslində Allahın varlığını inkar
etməkdən başqa bir şey deyildi. Çünki çox keçmədən o aşkar şəkildə
yazırdı ki, əgər Allah var olsa idi, baş verən haqsızlıqların qarşısını
alar, ən azı ona tapınan möminləri fəlakətli işlərdən qoruyardı. O,
yazırdı: “Əgər bu işləri görürsən, niyə, bəs dinmirsən? Əgər
bacarmırsan və acizsən, bəs, niyə sənə “qadir” deyirlər? Bunların
hamısı keçəndən sonra axı bir de görüm hardasan? Yerdəmisən?
Əgər yerdəsən, – yerin harasındasan? Əgər göydəsən, – göyün
harasındasan? Əgər yerini məxfi saxlamaq istəyirsən – niyə? Bunun
da səbəbini bilsək nə eybi var? Bir surətdə ki, nə dinirsən, nə
danışırsan, nə yerini-yurdunu bildirisən, nə varlığından bir xəbər
göndərirsən, nə cisimsən, nə cövhər, nə ərəz – demək, nə yerdəsən,
nə göydə, nə adilsən, nə də zalım, nə böyüksən, nə kiçik, nə
yaxşısan, nə pis – dəxi bir yolluq degilən: “İnsanlar məndən əl
götürünüz. Mən yoxam, yoxam, yoxam!”. 1834 C.Məmmədquluzadənin
bütün bu fikirlərini haqlı olaraq materializmə yozan prof. İzzət
Rüstəmov yazır: “Heç şübhəsiz ki, Cəlil Məmmədquluzadənin ateist irsi
Azərbaycan ictimai-fəlsəfi fikrinin inkişafında, intibahında çox mühüm
rol oynamışdır”.1835
Əlbəttə, İ.Rüstəmovun müsbət mənada ifadə etdiyi Məmmədquluzadə irsinin müsbət tərəfləri ilə yanaşı, mənfi cəhətlərinin olmasını
da unutmaq olmaz. Məsələn, “Molla Nəsrəddin” jurnalının SSRİ
dövründəki saylarının (1925, 7 fevral, №6) birinin üz qabağında
Marksın “Kapital” əsəri ilə abidəsini, onun yanında Molla Bağırı
vermişdir. Marksın abidəsinin altında: Bütün ölkələrin yoxsulları
birləşiniz! Molla Bağır Məclisinin altında: Bütün Şərqin dindarları
birləşiniz! Daha sonra Məmmədquluzadə M.B.Məclisinin dilindən
yazırdı: Ay axmaq Şərq camaatı! Nə tökülmüşsünüz bu kişinin dalınca.
Onun yazdığı bir Kapitaldır. Amma mən M.B.Məclisi yüzlərlə kitab
yazmışam.1836 Şübhəsiz, Məmmədquluzadənin bu müqayisəsi yanlış idi.
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Çünki İslam dinin əsas kitabı Quran idi, M.B.Məclisinin yüzlərlə
kitabları yox.
Göründüyü kimi Cəlil Məmmədquluzadənin varlığa, o
cümlədən dinə münasibəti daha çox materialist xarakter daşımış, o
yalnız dinləri deyil, Yaradanın varlığını da inklar etmişdir.
Sosial fəlsəfə. Cəlil Məmmədquluzadənin dünyagörüşündə
sosial fəlsəfəyə aid milli özünüdərk, hakimiyyət, dil, azadlıq, insan
problemləri də xüsusi yer tutmuşdur. Milli özünüdərklə bağlı
“Vətənə məhəbbət” məqaləsində Məmmədquluzadə göstərirdi ki,
erməni və gürcülər millət və vətən məhəbbətindən bəhs etdikləri
halda türklər (Azərbaycan) ancaq şəxsi maraqlarını güdürlər. 1837
Üstəlik, milli kimlik baxımından da özünü daha çox türk deyil,
müsəlman hesab edən 1838 Azərbaycan türkləri digər müsəlman
xalqları kimi 12 ayın hamısını ağlamaqla keçirirlər. 1839 O yazır:
“Gürcü mühərrilərindən bir rəfiqim dünən gəlmişdi bizə söhbətə.
Danışıq millətlərin qabağa gəlməyindən düşdü. Rəfiqim başladı ki,
hər bir millət üçün nicat yolu tapmaq balaca uşaqları məktəbə
göndərib tərbiyə verməklə əmələ gəlir. Əgər belə olmasa, heç bir şey
fayda bağışlamaz: nə hürriyyət, nə məşrutiyyət, nə cümhuriyyət, nə
zənburiyyət, nə çənçuriyyət...”. 1840 Onun fikrincə, bütün bunlardan
sonra demək ki, Rusiya, Avropada yaşayan müsəlmanların məqsədi
birlikdir, bu həqiqəti özündə əks etdirmir. Çünki bir-birinə qənim
kəsilən, şiə-sünni deyə ayıran müsəlmanların birliyindən danışmaq
mənasızdır. 1841
Mirzə Cəlil onu da etiraf edirdi ki, uşaqlarını rus evlərinə, rus
məktəblərinə verən müsəlmanlar bununla da, onları türklükdən
uzaqlaşdırmış olurdular. O, yazırdı: “Dünyada biz müsəlmanlar tək
heç bir millət yoxdur ki. Rus məktəbinə uşağını qoymaq üçün əvvəl
uşağı aparıb rus evinə qoysun və öz əlilə, öz xahişilə balalarını,
millətini ruslaşdırmağa çalışsın”. 1842
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1917-ci il fevral burjua inqilabından sonra o, milli-demokratizmə daha çox meyil göstərmişdir. 1917-ci ildə yazdığı
“Cümhuriyyət” məqaləsində o, xalq hakimiyyətinin, yəni demokratik
respublikanın prinsiplərindən və azadlıqlarından (etiqad, yığıncaq,
birləşmək, danışmaq, siyasi partiyalar yaratmaq və s.) bəhs etmişdir.
Onun fikrincə, Cümhuriyyət qanun gücü ilə idarə olunur ki, o
qanunları da xalq tərəfindən seçilən millət vəkilləri yazıb təsdiq
edirlər. Burada prezident ya xalq, ya da parlament tərəfindən seçilir
ki, Cümhuriyyət idarəsinin seçkisinin dörd: 1) ümumi seçki, 2)
bərabərlik, 3) düzbədüzlük, 4) səsvermənin gizliliyi kimi şərtləri
var.1843
O, bu dövrdə Azərbaycan xalqının milli birliyi və
istiqlaliyyəti, o cümlədən Cümhuriyyət ideyası uğrunda mübarizə
aparan milli lider, milli ideoloq M.Ə.Rəsulzadəyə üzünü tutaraq
yazırdı: “İndi də Bakıda seçki məcəlləsi düşüb ortalığa və
Məhəmməd Əmin Rəsulzadə həmişəki kimi çalış-vuruş, çalış-vuruş
nə var, nə var, mən millətin əlindən yapışacağam. Çox əcəb, yapış,
vuruş qəzet yaz, nitq söylə, o şəhərə get, yenə yaz, yenə yaz, yenə
danış, amma, - bu işlərin iki nəticəsi var: biri budur ki, atalar
demişkən “el üçün ağlayanın gözü kor olar”, nə qədər çalışrsan çalış,
yenə axırda sənə qalacaq haman yazmaq, yazmaq və hələ çox
danışsan və ata və analarından xəbəri olmayan müsəlman qardaşların
arzusu yerinə yetsə – bəlkə dustaqxanalarda millət yolunda çəkdiyin
günləri yenə ziyarət etmək”. 1844 O, daha sonra yazırdı: “İkinci
nəticəsi budur ki, indi sən, əzizim doğrudur ki, çalışırsan və bu
çalışmaqdan da söz yox millətə də az-çox mənfəət gətirirsən və
özünə də şöhrət qazanırsan, buna sözüm yox – amma burası var ki,
sənin bu çalışmağın mənə xoş gəlmir, səbəb budur ki, əvvala mənim
məsləkimə ziddir və ikincisi mənim fitrətim ilə düz gəlmir ki, sən
millətçi olub şan və şöhrət qazanasan, mən də kənardan durub
baxım”.1845
Məmmədquluzadə satirik anlamda da olsa, doğru yazırdı ki,
sözün həqiqi mənasında millətin arasından M.Ə.Rəsulzadə kimi bir
1843
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şəxsiyyət tapılıb milli ideoloqa çevrilirsə, gözü götürməyənlər
müxtəlif yollarla onu ləkələməyə çalışacaqlar. C.Məmmədquluzadənin dili ilə desək: “Yox belə ola bilməz, mən səni qoymaram
məqsədinə çatasan, mən səni peşman elərəm, mən səni sındıraram,
mən səni yox elərəm və bundan da asan iş mənim üçün yoxdur, bir
istəkan su içməkdən asandır. Məhz lazımdır saqqalımı qaraldıb daxil
olum mollalar məclisinə və bir ovqat yalandan məsciddə görsənim və
sonra orada-burada səs buraxım ki, Məhəmməd Əmin Rəsulzadə
istəyir yeddi cüzini çıxardıb atsın”. 1846 Deməli, o, bu dövrdə
anlamışdır ki, millətin nicatı onun öz əlindədir və bunu həyata
keçirmək üçün millətin həqiqi rəhbərə ehtiyacı var. Dövründə belə
bir rəhbərin Rəsulzadənin olmasına şübhə etməyən Məmmədquluzadə Azərbaycan türklərini onun ətrafında birləşməyə, onu müdafiə
etməyə çağırmışdı.
C.Məmmədquluzadə 1917-ci ildə qələmə aldığı “Azərbaycan”
məqaləsində də açıq şəkildə Azərbaycan türkçülüyü ideyasını
müdafiə etmişdir. O artıq yazırdı ki, vətəninin adı Azərbaycan,
millətinin və dilinin adı isə türkdür. 1847 Bizə elə gəlir ki, millidemokratik ideyaya rəğbətin davamı olaraq o, “Anamın kitabı”
(1920) pyesində həmvətənlərinə milli qürur, vətənpərvərlik hissi
oyatmağa çalışmışdır. Bu əsərində C.Məmmədquluzadə Azərbaycan
Türk ailəsində böyümüş üç qardaşın Rusiya, Qacarlar və Osmanlı
Türkiyəsi tərbiyəsi altında milli köklərindən, milli adətənənələrindən, milli dilindən uzaq düşməsinin, yəni ruspərəst,
iranpərəst və osmanlıpərəst olmalarının səbəblərini göstərmişdir.
Maraqlıdır ki, qardaşlar milli köklərindən uzaq düşsələr də, çar
senzoru onları min il yuxuda olan camaatı hökumət əleyihnə
birləşidirb, müstəqil Azərbaycan hökuməti əmələ gətirməkdə şübhəli
bilir. 1848 Əsərin sonunda Gülbaharın qardaşlarının Rusiya, Qacarlara
(iranlılaşmış Qacarlar) və Osmanlıya aid kitablarını yandıraraq,
“anamın kitabı” (milli kitabı) saxlamasında milli özünüdərkə,
Azərbaycan Türk dövlətinin qorunmasına bir çağırış var. 1849
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Bizcə, 1917-1920-ci illərdə Məmmədquluzadənin əsərlərində
milli ruh nisbətən önə çıxmış, türk kimliyindən türk dünyagörüşünə
doğru müəyyən bir istək olmuşdur. Ancaq türkçülüyə meyil əsaslı
şəkildə olmadığı üçün o, milli aydın mövqeyini inkişaf etdirə
bilməmiş, beynəlmiləlçiliyin təsiri altında qalmışdır. Eyni zamanda,
o, bu dövrdə də İslama münasibətdə mövqeyini əsasən dəyişməmişdir.
Mirzə Cəlilin yaradıcılığında dil məsələsi də mühüm yer
tutmuş, o, bir tərəfdən Osmanlının İstanbul ədəbi türkcəsinin, o biri
tərəfdən də dildə ruslaşdırılmanın əleyhdarı olmuşdur. C.Məmmədquluzadə “Molla Nəsrəddin” jurnalının ilk sayındaca (1906)
bəyan etmişdir ki, o “Türk dili” dedikdə, Hüseynzadədən fərqli
olaraq Osmanlının İstanbul şivəsini deyil, Azərbaycan xalqının
danışdığı açıq ana dilini nəzərdə tutur: “Məni gərək bağışlayasınız,
ey mənim Türk qardaşlarım ki, mən sizlə türkün açıq ana dili ilə
danışıram”. 1850 Onun fikrincə, iki rus dilini bilən oxumuş erməni
ikilikdə yenə də erməni dilində danışdığı halda, ancaq iki türkün
(Azərbaycan) ikilikdə də, digər yerlərdə də rus dilində danışmaları
doğru deyildir.1851
Sovetlər Birliyi dövründə dil məsələsində C.Məmmədquluzadə
“Türk dili” dedikdə, xalqın canlı danışıq dilini nəzərdə tutsa da,
Azərbaycan Türk ədəbi dilinin xalqın açıq ana dili əsasında
formalaşmasını məqsədə uyğun saymamışdır: “Əlbəttə, bu dil ki, biz
onunla “Molla Nəsrəddin”i yazırdıq, o dili biz ümumi türklər üçün ədəbi
dil hesab etmək fikrində deyilik və bu da bizə heç lazım deyil. Bizim
məqsədimiz hal-hazırda öz fikrimizi asan bir dillə Azərbaycan türklərinə
və bəlkə də sair türklərə yetirmək idi. Və zənn edirəm ki, yetirirdik də…
Bizim də şüarımız dil yaratmaq deyil idi, ancaq dərdi-dilimizi halhazırda camaat başa düşən dildə ona yetirmək idi”. 1852 Ancaq o,
bununla yanaşı ədəbi dil kimi “Molla Nəsrəddin” xəttinin tutulmasına
rəğbətini də gizlətmirdi. Məmmədquluzadə “Molla Nəsrəddin”
jurnalının SSRİ dövründəki saylarının birində “Təmizləmək”
məqaləsində Bakıda keçiriləcək Türkoloji qurultayla bağlı dil
1850

Məmmədquluzadə C. Əsərləri. IV cilddə, II cild. Bakı, «Öndər», 2004, s.4-5
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məsələsinə toxunaraq yazırdı: “İndi türkoloji qurultayı da bir belə silsüpurə, yır-yığışdıra başlayacaqdır. Amma bu qurultayın təmizləyəcəyi
ev deyil, dildir və özü də Türk dilidir. Bəziləri dildə nə zibil ola
biləcəyini soruşa bilərlər. Dərd elə burasındadır ki, heç bir evdə bizim
dilimizdə olan qədər zibil yoxdur. Əlifba zibili, əruz vəzni zibili, ərəb
dili zibili, fars dili zibili, din zibili və başqaları. Türk dilini bütün bu
zibillərdən təmizləmək lazım gəlir”. 1853
O, mühacirətdə olan milli ruhlu azərbaycançılara söz atmaqdan
da geri qalmır, “Molla Nəsrəddin” jurnalının saylarının birində yazırdı:
“Bu da bir cür məhərrəmi. Berlində yaşayan bəzi Müsavat qaçıqınları,
Şura Azərbaycanının 6-cı il dönümündə, Berlin restoranlarından birini
Müsavat bayraqları ilə bəzəyib, gecə yarısınacan matəm saxlamışlardır”.
Jurnalın üz qabığındakı şəklində “Müsavat” qaçqınları üçboyalı
bayraqla bəzədilmiş restoranda 27 aprel işğal gününə həsr olunmuş
tədbir keçirirlər. Məmmədquluzadə onların dilindən yazırdı: “Necə qan
ağlamasın daş bu gün, Qalmışıq xaricdə biz kibi ovbaş, bu gün”. 1854
C.Məmmədquluzadənin sosial fəlsəfi dünyagörüşündə insan
problemi və qadın azadlığı da mühüm yer tutmuşdur. “Danabaş
kəndinin əhvalatları” əsərində o, Xudayar bəyin, Məşədi İsmayılın
nümunəsində insanlıqla bir araya sığmayan xüsusiyyətləri ortaya
qoymaqla yanaşı, Məmmədhəsən əmi, Zeynəbin timsalında isə
insanlıq keyfiyyətlərinin daşıyıcılarının avam, çarəsiz olmasının
səbəblərini göstərməyə çalışmışdır. Üstəlik, müsəlman bir
cəmiyyətdə qadın olmanın daha da ağır olmasını ifadə etməyə
çalışan Mirzə Cəlilə görə, sağlam olmayan xəstə bir mühitdə
insanlıq keyfiyyətləri öz əhəmiyyətini itirir və öz yerini zora,
zülmkarlığa, özbaşnalığa tərk edir. Çünki Xudayar bəylərə, Məşədi
İsmayıllara müəyyən imtiyaz verərək azğınlaşdıran, qudurdan da,
eyni zamanda Məmmədhəsən əmiləri, Zeynəbiləri alçaladan,
çarəsiz bir vəziyyətə salan da xəstə təfəkkürlü, xəstə ruhlu sosialsiyasi quruluşdur. Yəni onların yaşadığı dövrdə elə bir sosial-siyasi
quruluş hökm sürür ki, burada insani keyfiyyətlərə malik olmaq,
xüsusilə də qadın olmaq çox çətindir. Belə ki, Xudayar bəylər
1853
Məmmədquluzadə Cəlil. Təmizləmək // «Molla Nəsrəddin» jurnalı 6 cild. 8 cilddə. Bakı,
«Çinar ÇAP» nəşr., 2010, s.632
1854
“Molla Nəsrəddin” jurnalı. 6 cild. 8 cilddə.Bakı, “Çinar ÇAP” nəşr., 2010,s.767
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istəyəndə Məmmədhəsən əmiləri lüt qoyub, Zeynəbləri isə zorla
özünə arvad edə bilirdi. 1855
Ümumiyyətlə, Mirzə Cəlil bütün yaradıcılığı boyu insan
problemi, o cümlədən qadın azadlığı məsələsinə daim diqqətlə
yanaşmış, bu problemin əsas səbəbkarının əsasən islam dini ya da
şəriətin və despotizmin olmasını göstərməyə çalımışdır. Məsələn, o,
Qacarlardan işləmək üçün çar Rusiyasına, o cümlədən Bakıya gələn
və “həmşəri” adlandırılanların insan yerinə qoyulmamasının və
təhqir olunmasının səbəblərini göstərməyə çalışmışdır. O, yazırdı:
“Mən indiyə kimi heç bilməzdim həmşəri nədir; mən ancaq bunu
bilirdim ki, həmşəri fəhlədir, hambaldır, kankandır, biçinçidir,
nökərdir, su daşıyandır, qəlyana od qoyandır, tulambarçıdır. Mən
inidyə kimi elə bilirdim ki, həmşəri milçəkdir, torpaqdır, daşdır,
kol-kosdur; amma heç bilməzdim ki, həmşəri də adamdır”. 1856
Qadın azadlığı
məsələsinə gəlincə, Mirzə
Cəlil
çoxarvadlılığa, erkən yaşda qızların evləndirilməsinə, məişət
zorakılıına qarşı çıxıb. Ona görə, qadınlarla qeyri-insani, zorakı
üsullarla rəftar etmək insanlığa tamam ziddir. O, buna örnək kimi
qeyri-müsəlman xalqlarının bununla bağlı qayda-qanunlarını
göstəriridi: “Bunu heç kəs dana bilməz ki, əcnəbilər və kafirlər
məhz bir arvad alırlar və ölən günə kimi həmin bir arvada qane
olurlar. Əgər bunlar bir-birini xoşladı, ömürlərinin axırnadək bir
yerdə yaşayacaqlar, əgər xoşlamasalar, yenə bir tövr rəftar
edəcəklər ki, ömürlərini başa versinlər”. 1857 Üstəlik, ona görə,
qeyri-müsəlman xalqlarda evli ola-ola başqa qadına meyil
göstərmək doğru sayılmır. Ancaq islamda əksinə, evli olduğu halda
başqa qadınlara meyil salmaq ibadət hesab olunur ki, bunların da
başında kərbəlayılar, hacılar gəlir. Mirzə Cəlilə görə, onlara da
rövnəq verən siğəbazlıqdır ki, artıq Xorasana ziyarət üçün
gedənlərin “ibadət”lərindən biri də məhz budur. 1858
Bununla da, o demək istəyirdi ki, əslində qadınların haqlarını
əlindən alan və onları kölə vəziyyətinə salan şəriət özüdür. Məhz
şəriətdən çıxış edərək din alimləri qadınların nəinki başını, üzünü
1855
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də açıq saxlamasını qadağan buyurmuşlar. Mirzə Cəlilə görə,
Quranda üz açmağı qadağan və haram edən açıq bir ayə və işarə
olmadığı halda, bir para din üləmalarının ortaya atdıqları dəllilərin
heç bir əsası yoxdur. O, yazırdı: “Xülasə, bizim etiqadımız
bundadır ki, üç açmaq xilafi-şər deyil. Bu barədə əlimizdə şəri
dəlillərimiz çoxdur... Biz deyirik hansı alim üç açmağı Quran
ayəsilə haram bilirsə, buyursun; ən məhkəm dəlillərlə cavab
verməyə hazırıq. Amma indidən burasını deyirik ki, “qayırma
hədislər”lə bizim işimiz yoxdur”. 1859 Mütəfəkkirin fikrincə,
qadınların üzü açıq olmasının başqa mənalara yozulmasının heç bir
əxlaqi tərəfi ola bilməz, çünki hər şey təlim və tərbiyədən asılıdır.
Təlim və tərbiyənin ilk yolu da ailə ilə yanaşı, qız uşaqlarının
məktəblərdə təhsil alması ilə bağlıdır. O, yazırdı: “Bu işlərin çarəsi
balaca qızları məktəbə qoyub oxutmaqdır. Elə ki, qızlarımız elmli
və tərbiyəli olub, öz qədrlərini bildilər, onda özləri bilərlər ki, necə
rəftar eləsinlər”. 1860
Mirzə Cəlil doğru yazırdı ki, qadın məsələsindən bəhs
edərkən dar çərçivədən yanaşıb qeyri-müsəlman qadınlarının, o
cümlədən Qərb qadınlarının tamamını əxlaqsız, ismətsiz hesab
etmək doğru deyildir. Çünki bu cür düşüncə burnundan uzağı görə
bilıməynlərin iddialarıdır və bunun üçün Avropa filosoflarının
əsərlərini oxumaq lazımdır. 1861
Beləliklə, deməliyik ki, hazırda bir çox tədqiqatçılar
(İ.Həbibbəyli, Y.Qarayev, S.Vəliyeva və b.) Məmmədquluzadəni
böyük azərbaycançı ideoloqlar kimi qələmə versələr də, bəzi
dəqiqləşdirmələrə ehtiyac var. Bu fikirdə olanlar hesab edirlər ki,
Məmmədquluzadə azərbaycançılığın əsas ideoloqlarından biri,
bəlkə də birincisi olmuşdur. Özəlliklə, buna ən bariz nümunə kimi
Məmmədquluzadənin bir tərəfdən xurafat və mövhumat (İslam dini
deyil) əleyhinə mübarizəsi, digər tərəfdən “Osmanlı dili”ni deyil
Azərbaycan türkcəsini müdafiə etməsini göstərirlər. Məsələn,
akademik İsa Həbibbəylinin Məmmədquluzadənin “Azərbaycan”
məqaləsini azərbaycançılğa dair baxışların zirvəsi, kamil örnəyi
1859
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hesab etməsi,1862 Yaşar Qarayevin onun özünü “islam və şərq siyasi
mənliyinin ideoloqu” adlandırması, 1863 S.Vəliyevanı isə
azərbaycançılıq ideyasını bütün çılpaqlığı ilə ilk dəfə irəli sürən
mütəfəkkir kimi 1864 qələmə verməsi təsadüfi olmamışdır.
Doğrudur, Məmmədquluzadə Azərbaycan Türk xalqının
maariflənməsi və azadlığı uğrunda xeyli dərəcədə işlər görmüşdür.
Ancaq bəzi hallarda Məmmədquluzadənin tutduğu yol əsasən
islamçılıqla, müəyyən qədər də türkçülüklə səsləşməmişdir. O,
hesab edirdi ki, müsəlman ölkələrindəki bütün bəlaların əsas
səbəbkarı İslam dinidir, bundan çıxış yolu olaraq islam
mədəniyyətindən imtina edib Avropa mədəniyyətinə üz tutmaq
lazımdır. Onun bu mülahizələri vaxtilə eyni fikirlərdən çıxış etmiş
M.F.Axundzadənin yolundan çox da fərqlənmirdi. Bu yolu tutan
Axundzadə xeyli dərəcədə də islam mədəniyyətindən, qismən də
türk mədəniyyətindən uzaq durmuşdur. Məmmədquluzadə islama
münasibətdə birmənalı şəkilddə Axundzadənin yolunu davam
etdirdiyi halda, türkçülük məsələsində bir qədər ehtiyatlı mövqe
tutmuşlar. Belə ki, o, türkçülük məsələsində romantik-özəkçi
türkçülüyü dəstəkləməsə də, ancaq Azərbaycan türkçülüyünü hər
daim müdafiə etmişdir.

1862
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MƏHƏMMƏD AĞA ŞAHTAXTLI
Həyat və yaradıcılığı. Məhəmməd Ağa Şahtaxtlı (18461931) Naxçıvanın Şahtaxt kəndində anadan olmuş, Naxçıvan şəhər
qəza ibtidai məktəbini bitirib Tiflis klassik gimnaziyasında təhsilini
davam etdirmişdir. O, 1871-1873-cü illərdə Almaniyanın Leypsiq
universitetinin Tarix, Fəlsəfə və Hüquq fakültəsində, 1899-1902-ci
illlərdə Fransanın Sorbon Universitetində Ali Təcrübi Təhsil
məktəbində təhsil almışdır. 1903-1905-ci illərdə “Şərqi-Rus”
qəzetinin baş redaktoru olan Şahtaxtlı 1907-ci ildə II Dumaya
keçirilən seçkilərin nəticəsi olaraq millət vəkili olmuşdur.
1909-1912-ci illərdə Çar Rusiyasının Osmanlıdakı
səfirliyində tərcüməçi-jurnalist olan M.Şahtaxtlı Cümhuriyyət
dövründə və sonralar Bakı Dövlət Universitetində şərqşünas kimi
çalışmışdır. Bu sahədəki fəaliyyətinə görə, universitetin Elmi Şurası
tərəfindən ona professor elmi adı verilib. O, 1931-ci ildə Bakıda
vəfat edib.
İctimai-siyasi və dini görüşləri. Məhəmməd Ağa
Şahtaxtlını realizmin marksizmə meyilli “radikal” nümayəndələri
sırasına aid etməyimizə səbəb ifrat qərbpərəstliyi və İslam dini
əleyhdarlığıdır. O, hələ 1901-ci ildə qələmə aldığı “Türkiyəni necə
xilas etməli” əsərində Osmanlı İmperiyasının düşdüyü acınacaqlı
vəziyyətdən söz açaraq, türklərin bu quruluşu dəyişdirmək üçün çıxış
yollarından biri kimi İslam dinində islahatların aparılmasını və
qərbləşməyi göstərmişdir. Onun fikrincə, türklər müasirləşmək
istəyirlərsə İslam dinindən uzaqlaşmalı və Qərb siyasi doktrinalarına
müraciət etməlidir, yəni konstitusiyalı dövlət qurmalı, parlament
idarəçiliyinə keçməlidirlər.1865
O yazırdı ki, bu məsələdə Osmanlı türklərinin inkişafına
despotizm və ruhanilərin hakimiyyəti əngəl olur: “Savadlı idarə
üsulunun meydana gəlməsi ilə despotizmin yox olması kimi, onlar,
ümid var ki, öz cürətli hərəkətləri ilə ruhaniliyə də qələbə
çalacaqlar”. 1866 Ruhanilərin dövlətdə tutduğu mühüm mövqeni
1865
1866
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tənqid edən Şahtaxtlı yazırdı ki, ruhanilik insanın qanunları və biliyi
ilahi qüvvədən hazır şəkildə aldığını öyrədir: “Onlara nəzərə
salmadan kor-koranə həyata keçirmək və inanmaqdan başqa heç nə
yoxdur. Çünki onların dəyərinin qiymətləndirilməsi bəşəri şüurun
bacarığı səviyyəsində deyildir. Deməli, müsəlman ruhaniləri
hakimiyyəti, yaxşını pisdən seçmək, öz ağlından istifadə etmək üçün
azad seçim qanununu insana rəva bilmir. Əksinə, insan məhz
bacarığı sayəsində bütün incəsənətə, sənayeyə, inkişafa, elmə
borcludur. İnsanın elmlə məşğul olması üçün elmin ilk mənbəyi olan
şüurun varlığına və qüvvəsinə malik olmalıdır. Bu cür dini
fanatizmlə elm bir yerə sığışmır - elmsiz tərəqqi, tərəqqisiz isə həyat
ola bilməz”.1867
Şahtaxtlının fikrincə, müsəlman ölkələrində, o cümlədən
Türkiyədə islam adı altında fikir və söz azadlıqları boğulur; dünyanın
tələbləri dəyişildiyi halda, dəyişilməz şəriət qanunları cəmiyyəti əzir
və təbii ədalət hissini məhv edir.1868 Ona görə, Osmanlı cəmiyyətinin
şəriət qanunlarından qurtulması üçün, ilk növbədə, xəlifəlik idarə
üsulu aradan qaldırılmalıdır. Ölkədə xalq hakimiyyəti qurulmalı,
toplum onun seçdiyi nümayəndələrin qanunları əsasında idarə
edilməlidir. Din dövlətdən ayrılmalı, ruhanilər ölkə idarəçiliyinə əsla
qarışmamalıdır, üstəlik islam dini dünyəvi hakimiyyətdən ayrılmaqla
kifayət qədər qazanacaqdır. O, yazırdı: “İslam təbii dindir, çünki o,
təkallahlıdır. Çoxarvadlılığı müdafiə etmədiyi, mühakimələrdən,
siyasətdən, polisdən uzaqlaşıb yalnız əxlaqla-mənəvi hakimiyyətlə
məşğul olduğu vaxt çevrilib bütün bəşəriyyətin dinə uğraşacağı gün
islam daha çox şansa malik olacaqdır”. 1869
İslamın qadına münasibəti məsələsinə gəlincə, Şahtaxtlı yazırdı
ki, Avropa qadınları bir çox imtiyazları olduğu halda, buna qane
olmayıb daha çox hüquq alıb kişilərlə bərabər olmağa çalışdıqları
halda, müsəlman şərqlilər, o cümlədən müsəlman türklər hələ də
qadın məsələsinə ciddi əhəmiyyət vermirlər: “Ey bəsirətli türk və
tatar oğlu! Əgər öz əlin ilə öz qövmini, öz cinsini, öz millətini, öz
nasiyonunu qəbrə soxmaq istəməzsən, əlindən nə gəlirsə müzayiqə
1867
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etmə ki, bizim arvadlarımız da avroplılarınkı kimi üzü açıq
gəzsinlər”. 1870 Türk qadınlarının İslamaqədərki dövrdə, hətta uzun
müddət sonralar da üzü açıq gəzdiyini və digər azadlıqlara sahib
olduğunu yazan Şahtaxtlıya görə, hazırda üzü açıq qadınların
çoxalmasının Türk-Tatar xalqlarının maddi və mənəvi mənafeyinə
müsaid olmasıdır.1871
Şahtaxtlı
“Şərqi-Rus”
qəzetindəki
(1903-1905)
məqalələrində də yeniləşmə və İslam dini ilə bağlı maraqlı
mülahizələr yürütmüşdür. O yazırdı ki, islam mədəniyyətinin indi
yalnız adı qalmışdır. Hazırda müsəlmanlar keçmiş mədəniyyətləri ilə
fəxr etməklə, avropalı libası geyinib, onlar kimi oturub durmaqla
kifayətlənir, bununla da özlərini mədəni sayırlar. O, yazırdı ki, kimin
əqidəsi ya dini olsun, ya fəlsəfi olsun, səhvlər gördükdə demişdir:
“Bu səhvlər üçün kimsəyə ədalət etməyi həmd olsun vicdanım üçün
mümkünsüz olduğunu fəxr ilə ələnən elan edirəm. “Sən mənim
əqayidimdə deyilsən. Ona görə mən sənə düşmənəm”dən ibarət olan
ehtiras insanlarda əlbəttə ki var. Din, məzhəb və siyasi məsləklər
mübahisələri hamısı bundan çıxmışdır. Bəşərin insan növünə zərər
yetirən ehtiraslar içində bu hiss olsun ki, ən müzirridir”. 1872
Şahtaxtlıya görə, burada çıxış yolu müxtəlif əqidələrə, məsləklərə
olan tolerantlıq, dözümlülükdür: “Mən hər kəsin dininə, məsləkinə,
əfkarına kamali-ehtiramla riayət edirəm və necə əməl etməyim ki,
hər kəs öz səmimi əqidəsində baqi qalmaqda naçardır-məcburdur”.
1873

Onun fikrincə, hər bir kəsin tapındığı əqidədə səhv ola bilər.
Yalnız elmi bilikləri artırıb həqiqətə çatmaqla səhv və düzgün onlar
meydana çıxar. Şahtaxtlı yazırdı: “Əgər mələkətdə riayət, tolerans
varsa hər kəs öz fikrini aşkar deyir. Fikirlərdə bir-birinə uymayan
nöqtələr varsa, onların xüsusunda nazikanə, ədbianə mübahisə
olunur. Hər kəs öz fikrinin həqiqətə müvaiq olub, insan cinsinin
hamısının və ya o adam mütəəliq olduğu qövmin həqiqi və feli
mənfəətlərinə müsaid oldğunu sübuta çalışar, öz fikrini müdafiə edir.
Amma özgəninkini təhqirə çalışmaz. Bu iki zidd fikir davasız1870
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şavasız və amma tamam sübutları ilə bir-birinə müqabil çıxanda biri
o birinin nöqsanını göstərir. Hər biri də öz-özündə olan həqiqəti daha
möhkəm yolda sabit edir. Bu növ mübahiseyi-ədibanədən daha özgə
əfkar çıxar. Daha özgə həqiqətləri kəşf etməyə səriştələr ələ gəlir. Bu
ziddiyyətdən nəf çıxar, işıq və nuranilik doğar”. 1874 Onun fikrincə,
müsəlman ölkələri Qərb dünyasındakı kimi, bir-birlərinin fikirlərinə,
əqidələrinə tolerant yanaşmalı, həqiqətə yalnız elmi bilikləri
artırmaqla çatmalıdırlar. Çünki avropalılar artıq iki əsrdir ki, dini,
əxlaqi, siyasi və digər azadlıqlarla toplumlarını idarə edirlər:
“Avropanın tarixinə diqqətlə bələd olan adam bilir ki, əfkar və əqidə
azadlığı, yəni insanın ürəyinə gələn hər fikri azad söyləyib, yazıb,
nəşr etmək vasitəsilə avropalılar nə qədər fəzl, mal və səadət
qazanmışlar”.1875
O, hesab edirdi ki, milləti şəxsi mənafe hissi deyil, toplumun
ümumi rifah anlayışı tərəqqiyə gətirib çıxara bilər: “Bu ümumi
tərəqqi o zaman hüsula gələ bilər ki, millətin üzvlərinin hamısında
təbii o əqidə ola ki, “mənim öz xoşgüzəranlığım, içində yaşadığım
camaatın xoşgüzəranlığına bağlıdır. Özümü, ailəmi və qohuməqrabalarımı xoşbəxt görmək istərəmsə ümumn rifahı halı nəyi icab
edərsə, ona canı dil ilə çalışmalıyam”. Bu hiss indiki vaxtda Avropa
millətlərinin hamısının qəlbini doldurub, camaatı işlərdə onların ən
qəvi mühərikki, Avropa cəmiyyətlərinin həqiqətən ruhudur. Bəli,
avropalılar ki, ağıl və idrak və çalışma sayəsində dünyanın hamısına
başçı olmuşlar. Rəvaclarının əsas ruhu həmin əqidədir ki, insan öz
xoşbəxtliyini təmsil olunduğu qövmün xoşbəxtliyində aramalıdır”. 1876
Ona görə, bu düşüncə tərzi isə avropalılardan fərqli olaraq
müsəlman xalqlarında yoxdur: “Səbəbi odur ki, biz müsəlmanlar
paxıl, həsud, bədxah, bədbin bir millət olduğumuzdan öz
xoşbəxtliyimizi həmcinsimizin rifah və səadətində deyil, bəlkə onu
çürütməkdə, müzməhil etməkdə ararız. Bizdə hübbi-vətən yerinə
büğazi-vətən, millət dostluq əvəzinə öz millətimizə düşmənçilik var.
Bu hissiyyat bizdə olduğu halda biz öz camaatımızı nə növ ilə rifah
hala yetirə biləriz ki, cəmiyyət tərəqqisi vücuda gəlsin? Tərəqqini nə
1874
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görmüşüz, nə tanıyırız və nə fərzi-mahal görsək razı və xoşnud
oluruz. Tərəqqi həm millətə məhəbbətdən çıxar. Biz həm millətimizi
sevməyiriz ki, tərəqqi vücuda gətirə bilək”. 1877
Şahtaxtlının mədəniyyət və din arasındakı fərqlər barədə
mülahizələri də maraq doğrur: “Mədəniyyət ilə diyanəti bir-birilə
qarışdırmaq kimi cəhalət olmaz. Diyanət Allah xüsusunda və
axirətdə nicat bulla biləcəyi üçün dünyada insanın nə yolda müamilə
etməyi xüsusunda bir əqideyi-müəyyənədir ki, onda həmdin olanların
hamısı şərikdir. Diyanətin məkanı insanın vücudunda ağıldan artıq
qəlbdir, ruhdur, vicdandır”.1878 Onun fikrincə, ilahiyyat elmində əsil
iman ona deyirlər ki, burada əql və təfəkkürə ehtiyac olmayıb,
hissiyyata üstünlük verilir: “İnsanın ruhunda öz-özündən həkk
olunan o əqidəyi-təbiyyədir ki, insan məxluqdur və bunun bir xaliqi
olması vacibdir”. 1879 O, daha sonra yazır: “Mədəniyyət isə o
çalışmanın ümumiyyətinə deyilir ki, insanlar onların vasitəsilə
cahanda yaşamaqlarını əvvələn təmin və sonra məğrib və müstəhsən
edirlər. Mədəniyyət diyanətdən büsbütün ayrı şey olduğundan hər
kəs üçün, hər nasiyon üçün öz dininin xaricində olan mədəni
qövmlərdən, nasionlardan mədəniyyət iqtibas etməkdə heç mane
yoxdur”.1880
Şahtaxtlının fikrincə, Rusiya millətləri arasında bütün cəhətlərə görə geri qalmağımızın, mədəniyyətmizin, məktəblərimizin, ədəbiyyatımızın olmamasının günahkarı da din alimləridir:
“Üləmamızdır, əlbəttə üləmamızdır. Bunlar dinimizi, axirətimizi,
ölümümüzü, orucumuzu, namazımızı, Quranımızı, təfsirimizi
unutmamalıdırlar. Bizim üçün mexanika, fizika, tematika, finlar
fənlər öyrənib, bizə təzə elmlər tədris etməlidirlər. Əqaidi-dinyədən
daha çox avropalıların sosial (cəmiyyət) ülumunu bizə
öyrətməlidirlər”. 1881 O yazırdı ki, axirət dünyası ilə uğraşan din
alimlərindən dünyəvi elmləri öyrənmək istəyi isə səhv arzu olardı:
“Dünya işlərimizi dünya alimlərimiz yapmalıdır ki, bu qism

1877
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alimlərin heyətinə yevropalılar “intelliqensiya” deyirlər”. 1882 Yəni
din üləmaları deyil ziyalılar dünyəvi elmləri, dünya işlərini insanlara
çatdırmalıdır ki, onun fikrincə, ziyalılar da millətin ən nüfuzlu
sinfindən, sözləri millətləri tərəfindən ən çox eşidilən təbəqələrindən
çıxmalıdır: “Bizim millətimizin içində ən çox nüfuzlu sinif ikidir:
biri üləmadır, o biri nücəba. Üləmanın dünya işlərinə uğraşmaycağını
biz keçən gün söylədik. Nücəbamız isə bizim Zaqafqaz
məmləkətində qövmümüzün, cinsimizin, millətimizin dərdi ilə çox
az müqəyyəddir. Bizim nücəbamız xanlar vaxtı və İran səltənəti
zamanında məmləkətlərimizi idarə etmiş əsli və irsi məmurların, xan
müqərriblərinin, xan əmələlərinin varisləridirlər ki, irəli
zamanlardakı sinfi adətlərini və millətə və əhaliyə görə olan rəylərini
və nəzərlərini indiyə kimi saxlamışlar. Bunların işi əhalinin dərdinə
dərman etmək deyil, bəlkə əhaliyə əllərindən gəldiyi qədər cəbr və
zülm etməkdir”. 1883 Onun fikrinə görə, nücəbalar arasında tək-tük
millətini sevənlər bulunur ki, amma bir gül ilə bahar olmaz:
“Baharımız o vaxt olur ki, millətimizin maarifli qismi öz vəzifəsini
millətimizin içində maarifi, elm və dəbi və Avropa üsulu təəşşi
təmimdə görüb, var qüvvətilə bunları millətimizin içinə idxala sərf
edə. Bu baharımız zənnimizcə o vaxt başlana bilər bilər ki, Asiya
zülm və istibdadın varisləri olan indiki xeyirsiz və millətə əziyyəti
çox olan nücəbamız qismindən nüfuz və iqtidar tüccar (tacirlər)
sinfinə keçə ki, ziyalılarımız bu son sinifdən çıxa”. 1884
Türk-müsəlman xalqlarının mövcud problemlərdən xilası və
inkişafı üçün qərbləşməyi əsas prinsip hesab edən Şahtaxtlı bu yolda
“İslam birliyi” ideyasını əngəl kimi görüb, üstəlik Ə.Ağaoğlu,
Ə.Topçubaşov, Ə.Hüseynzadəni və başqalarını da “panislamizm”ə
çalışmaqda ittiham etmişdir.1885 O, ümumiyyətlə, İslam birliyini baş
tutmasını mümkünsüz sayırdı. Şahtaxtlının fikrincə, panislamizmin
mənəvi zərəri xristian dövlətlərini, Avropa mədəniyyətini
müsəlmanlara düşmən göstərməsi, bu mədəniyyəti qəbul etməyə
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əngəl olmasıdır. 1886 Bununla da Şahtaxtlı Ə.Ağaoğlu, Ə.Topçubaşov
başda olmaqla islamçı-türkçü ideoloqları qeyri-səmimilikdə ittiham
edir, onları islamçılığın və türkçülüyün qabaqcılları kimi görmədiyini
qeyd edirdi. 1887 “Şərqi-Rus”da dərc olunan “Mərdan bəyin
mərdanəliyi”, ““Kaspi” qəzetinə cavabın axırı” məqalələrində 1888
Şahtaxtlı yazırdı ki, onların ideyalarının tərənnümçüsü olan “Kaspi”
qəzeti rus qəzeti olduğundan onun mühakiməsi rus cəmiyyətinə
aiddir. 1889 Şahtaxtlı başqa bir məqaləsində isə qeyd edirdi ki,
“Tərcüman”ın yazdığı kimi “Şərqi-Rus” “İslam birliyi” ideyasının
tərəfdarı olub Rusiya dövlətinə qarşı deyildir. Əksinə, “Şərqi-Rus”
“İslam birliyi” ideyasını tənqid edərək, dünya müsəlmanları arasında
belə birliyin baş tutmasını mümkünsüz hesab edir.1890
M.Şahtaxtlının bu cür mövqeyinə qarşı çıxan H.Vəzirov,
Ə.Ağaoğlu, Ə.Topçubaşı, Ə.Hüseynzadə və başqaları onu mili və
dini birliyi parçalamaqda ittiham edirdilər. Məsələn, Haşım bəy
Vəzirov yazırdı ki, M.Şahtaxtlı “Şərqi-Rus” çıxmamışdan öncə bir
məqaləsində yazırmış ki, Türk dilində qəzet çıxartmaqda məqsədi
Rusiya müsəlmanlarını islam dünyasının başqa nöqtələrinin
nüfuzundan qurtarıb, Rusiya təxt-nüfuzuna salmaqdır. Buna etiraz
edən müsəlmanlar, ondan nə səbəbdən Rusiya müsəlmanları ilə
başqa müsəlamanları arasında bir pərdə çəkmək istədyini soruşanda
cavab verib ki, Rusiya dövlətini aldadıb, müsəlman qəzeti çıxartmaq
istəyir. Rus tərəfindən sual olunanda yenə əvvəlki mövqeyini ifadə
edirmiş. 1891 Xüsusilə, M.Şahtaxtlının “hər bir şəriət zaman və
məkanilə məhdudur, heç bir şəriət tabeləri tərəfindən səmavi də
hesab olunsa, əbədi və küll ola bilməz” fikrini tənqid edən H.Vəzirov
bütün bunları küfr və ruspərəstlik kimi qiymətləndirirdi. 1892
Mirzə Şərif Mirzəyev də hesab edir ki, Şahtaxtlı hakimiyyət
tərəfindən təyin edilmiş redaktor olduğunu, qəzetin isə rəhbərliyin
göstərişi ilə fəaliyyət göstərəcəyi faktını hər dəfə öz əli yazmışdır:
1886
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“M.A.Şahtaxtinskini hər zaman yaxşı, lazım gələndə isə yaltaq
olması ilə tanıyanlar, əvvəlcə onun cəsarətinə heyrətlənirdilər. Bütün
Qafqaz türk intellegensiyasını əsassız olaraq siyasi etibarsızlıqda
günahlandırması müsəlman cəmiyyətini onun yolverilməz
cəsarətində həqiqəti axtarmağa məcbur etdi”. 1893 Bu həqiqət isə
ondan ibarətdir ki, dünyada və ölkədə baş verən hadislər fonunda
Qafqazda türk dilində qəzetin açılmasına zərurətin yarandığını görən
çar Rusiyası “hakimiyyət üçün xeyirli türk qəzeti” yaradacaq
komissiya təiyn etmiş, həmin komissiyada yekdil olaraq Şahtaxtlının
üzərində dayanmışdır. 1894 Doğrudan da, Qafqaz Senzura Komitəsi
“Şərqi-Rus” qəzetinin nəşrinə icazə verilməsində bunu nəzərə
almışdır: “Buna icazə vermək lazımdır ki, Türkiyədən Azərbaycana
çoxlu qəzetlər gəlir. Ana dilində qəzetlər olmadığından onları
oxuyurlar. Əgər biz icazə verməsək, burada panislamizm,
pantürkizm güclənər. “Şərqi-Rus”a icazə verək ki, onun qarşısını
alsın”. 1895
M.Ş.Mirzəyevin fikrincə, Şahtaxtlı ilk gündən “redaktor və
naşir hüquqlarını” H.Tağıyevin sərancamına verdiyini bəyan etsə də,
məşhur xeyriyyəçi qəzetin əsil məqsədini bildiyi üçün, redaktorun
xahişini nəzakətlə rədd etmişdi. 1896 O, isə bu etirazı çox pis təhqir
kimi qəbul edərək Tağıyevə böhtan dolu məqalələr həsr etmişdir.
“Kaspi”də Şahtaxtlının həmin məqalələrinə cavab olaraq yazılırdı:
“Bu məsələlər müsəlman intellegiyasını çox pərt edirdi. Çünki
Şahtaxtinski onların məhrəm hisslərini təhqir edirdi. Redaktor-naşir
şəxsi söhbətlərdə və qəzetindəki materiallarda rəsmi mühitlə sıx
əlaqəsinin olduğunu və bu səbəbdən nəşrinin yuxarı sinif tərəfindən
bəyənildiyini açıq eyhamlarla bildirirdi”. 1897
Bu qəzet nəşr olunduğu ilk günlərdə Ə.Topçubaşov və
Ə.Ağaoğlu bu hadisəni alqışlamışdır. 1898 Ancaq M.Şahtaxtlının
tutduğu yol onları qarşı-qarşıya qoymuşdur ki, Ə.Ağaoğlu bunu açıq
şəkildə yazırdı: “Bir neçə həftə ərzində qəzetin xarakteri, istiqamət
1893
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və ifadə tərzi tam məlum oldu. Və artıq təəssüf hissi ilə deyə bilərik
ki, “Şərqi-Rus” qarşıya qoyulan məqsədlər baxımından lazımi
yüksəklikdə dayanmır. Qəzetin tonu etik və praktik baxımdan
arzuedilməzdir, tutduğu istiqamət isə onu mütələq məhv edəcək”.1899
Ağaoğluya görə, “Şərqi-Rus” bundan xilas olmaq üçün, cəmiyyəti
Qərb dəyərləri ilə tanış etməklə yanaşı, Şərqin tarixi-fəlsəfi cəhətdən
öyrənilməsinə, həmvətənlərininin dünyaya baxışının və mənəvi
həyatının yeniləşməsinə də öz töhfələrini verməli, milli-demokratik
istiqamət götürməli idi.1900 Prof. Vilayət Quliyev haqlı olaraq yazır
ki, Ə.Ağaoğlunun “Şərqi-Rus”u tənqidi elmi və obyektiv xarakter
daşıdığı halda M.Şahtaxtlının mövqeyi eyni olmamış, o, şəxsiqərəzlik mövqeyi tutaraq etik qaydalardan belə kənara çıxmışdır. 1901
Ə.Topçubaşov “Bakıda tatar dilində qəzet” məqaləsində
yazır ki, onlar əvvələcə “Şərqi-Rus”un nəşrinə çox seviniblər: “Çox
təəssüf ki, müsəlman oxucularını əksəriyyəti kimi biz də tezliklə
cənab Şahtaxtnskinin nəşrinin ümidləri doğrultmadığını gördük və
fikrimizi mətubat vasitəsilə çatdırdıq. Qəzetin seçdiyi istiqamətin
hələ ilk addımlardan həm yerli həyat faktlarını işıqlandırmaq, həm də
müsəlman cəmiyyətinin düşünən hissəsinin ictimai-siyasi ideallarına
uyğunsuzluq qüsurlarına diqqət çəkdik”. 1902 Əslində M.Şahtaxtlı da
qəzet vasitəsilə səhvlərini etiraf edir, ümummilli maraqlar
baxımından şəxsi iddia və prinsiplərindən çəkilməyi məqbul
saymışdı. 1903 Hətta “Şərqi-Rus”un Bakıda fəlaiyyət göstərməsi
barədə razılığa gəlinsə də, bu baş tutmamışdır. Prof. Şirməmməd
Hüseynov bu məsələ ilə bağlı çox doğru nəticəyə gəlmişdir: ““ŞərqiRus” İ.Qaspıralını, Ə.Topçubaşovu, H.Zərdabini ifşa edirdi. Onlar da
onu tənqid atəşinə tuturdular. Amma bu, şəxsi vuruş deyildi, ideya
vuruşu idi”. 1904
Həmin dövrdə Məmməd Tağı Sidqi, Firidun bəy Köçərli və
başqa aydınlar isə bu qarşıdurmaya qarşı çıxaraq bunu, millətin
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birliyinə və inkişafına zərər hesab edirdilər.1905 Bu məsələdə mötədil
mövqe tutmağa çalışan M.T.Sidqi “Təəssüf və yenə də təəssüf”
məqaləsində yazırdı ki, dostların islahı və millətin səlahı üçün bu
məsələyə öz münasibətini bildirməyə məcbur olmuşdur. O, bu yazısında
üzünü Şahtaxtlıya, Topçubaşıya və Ağaoğluna tutaraq deyirdi ki, onların
millət naminə fikirlərini uzlaşdırmaları daha çox vacibdir, nəinki qəzet
sütunlarında bir-birlərini ifrat şəkildə tənqid etmələri. 1906
Əlbəttə, Şahtaxtlının dinlə bağlı söylədiyi sərt fikirlər dövrün
ab-havasını əks etdirir və onun ifrat qərbçilik fonunda İslama dair
yürütdüyü mübahisəli mülahizələrlə razılaşmaq mümkün deyildi.
Bizcə, ifrat dərcədə qərbpərəstliyin, ruspərəstliyin nəticəsi idi ki,
Şahtaxtlı 1917-ci il 17 oktyabr manifestini mədəni-tarixi hadisə kimi
qiymətləndirmiş,
bu
manifestin
verilməsində
Rusiya
müsəlmanlarının heç bir iştirakı olmadığını, Rusiya dövlətinin ən
yüksək ictimai və siyasi hüquqlarnı onlara alicənablıqla əta etdiyini
yazmışdır. 1907 Ona görə, müsəlmanlar dünyagörüşlərini islah
etməsələr bu azadlıqlar onlara xeyir əvəzinə ziyan gətirəcək. O
yazırdı ki, Konstitutsiya Avropa xalqlarının siyasi-sosial idealını
gerçəkləşdirmək vasitəsidir, Rusiya müsəlmanları isə bu ideala hələ
yiyələnməmişdir. 1908
Türkçülük və Azərbaycan türkçülüyü məsələsinə gəlincə,
Şahtaxtlı yazırdı ki, avropalılar 18 əsrin sonlarında bir çox sahələrdə
inqilab etməklə cəmiyyəti dəyişməyin insanın öz əllərində olduğunu
sübut etdi. Haklbuki 19-cu əsrə qədər avropalılar da millət dedikdə
dini başa düşürdülər. Ancaq 19-cu əsrdən din ilə milləti bir-birindən
ayırdlar və dedilər ki, millət bir dildə danışan, eyni mədəniyyət və
adət-ənənələr malik cəmiyyətlərə aiddir. O, yazırdı ki, bu gün
müsəlmanlar islama tapınan bütün xalqların ümumiliynə millət
dedikləri halda, artıq avropalılar eyni tayfadan, cinsdən, dildən
olanları “natsiya”-millət mənasında qəbul edirlər. Bu baxımdan
avropalılar kimi din mənsubiyyətlə etnik mənşəyi bir-birindən
ayırmağı mühüm hesab edən Şaştaxtlı yazırdı ki, “indi osmanlıcada
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yevropalıların nasion kəlmələrini əksəriyyən millət kəlməsi ilə
tərcümə edib, bəzən də qövm və cins kəlmələrini onun yerinə
işlədirlər. Bunların amma heç biri nasion kəlməsinin əsl mənasını
ifadə etməyir. Bu baxımdan lazım görürəm ki, tamam Avropada
müstəməl olan və mənasını yuxarıda zikr etdiyimiz nasion kəlməsini
indilik eynən qəbul edək. Sonradak “nasion” mənasına olmaq üzrə öz
sözlərimizdən birini onun yerinə qoymaq güc olmaz”. 1909
Şahtaxtlı yazırdı ki, insan dünyada tək və yaxud ailəsindən
ibarət yaşaya bilməz, ona görə də “nasion”un varlığı, rifahı, gələcəyi
uğrunda çalışmalı, şəxsi maraqlarını millətin maraqları ilə
uzlaşdırmalı, “nasion”a qurban verməlidir. Çünki insan tək, “nasion”
cəmdir, tək məhv olsa da, cəm qalacaqdır: “Öz mənfəətimi
nasionumun mənfəətinə fəda etməliyim. Həm də edərsəm, böyükböyük fədakarlıq etmiş oluram. Çünki mən özüm, aba və əcdadım,
övlad-əyalım hamımız nasionun ayrılmaz parçası deyilmiyiz?
Nasiona etdiyim fədakarlığı özümə etmirəmmi?”. 1910
Şahtaxtlıya görə, nasionun varlığını sübut edən ilk amil dildir.
Bolqar, ispan, alman, fransız və başqalarını ilk növbədə dilləinə görə
nasion hesab edilir. Onun fikrincə, bu məsələdə Rusiyada yaşayan
başqa türk və tatar qövmlərində dil dərdi, qeydi yoxdur: “Çünki birbirimizə əl verib ümumi heyətimizi saxlamaq hissi, nəslimizi
dünyada saxlamaq dərdi yoxdur ki, nəslimizin varlığının
mabəülqəvamı olan dilimizi saxlamağa və yaxşılaşdırmağa çalışaq.
Ümumi ilə xüsusinin, cüz ilə küllün nasionla ona mərbut olan fərdin
arasındakı rəbt və şirazə bizim içimizdə kəsilib, pozulmuşdur. Biz
tək-tək yaşayan insanüma məxluqlarız. Diri bir nasionun qövm və
cinspərvər əfradı deyiliz. Tək-təkdə, fərdəbəfərd biz diriyiksə də,
heyəti-ümumiyyətə, nasionca biz ölüyüz. Dil isə dirilərə lazımdır.
Ölülərin nəyinə yarar?". 1911
Ona görə, Türk xalqlarının həyatı Türk dilinin vücuduna
bağlıdır, millət dirilərsə, biz də yaşarız. 1912 O, yazırdı: “Rusiyada
yaşayan müsəlmanların çoxü türk və tatar qövmünə mütəəlliqdir.
Türk dili ki, bu qövmlər danışırlar ümdə iki qismə bölünür: biri şərqi,
1909
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biri qərbi. Şərqi türkcəsi cığatay dilidir ki, onun ilə Qazan türkcəsinin
arasında fərq çox azdır. Hər ikisi bir bildir, bir ləhcədir”.1913 “Qərbi
türkcə Osmanlı ilə Azərbaycan türkcəsidir. Osmanlı türk dili ilə
Azərbaycan türk dilinin arasında demək olar ki, heç fərq yoxdur”, 1914
deyən Şahtaxtlı daha sonra yazırdı: “Bu dil osmanlı dilidir ki,
azərbaycancanın eynidir. Bu dil azərbaycancadır ki, osmanlıcanın
eynidir. Azərbaycan osmanlısıdır və ya osmani azərbaycanlısıdır. Bir
sözlə türkcədir. Bu türkcəni bir az intizamla işlətsək az vaxtda gözəl
ümumi bir dil olur ki, rusca, ingiliscə, ərəbcə kimi insanların fikir
alveri üçün mükəmməl bir alət olur. Ən vacib şey fellərin və
isimlərin siğələrini səhih bir qayda ilə həmişə bilatəğyir bir şəkil və
surətdə istemal etməkdir”. 1915
Yeri gəlmişkən, vaxtilə M.Şahtaxtlı 1891-ci il “Kaspi”
qəzetində “Zaqafqaziya müsəlmanlarını necə adlandırmalı?”
məqaləsində yazırdı ki, ruslar Zaqafqaziyanın islam əhlini müsəlman
adlandırırlar ki, bu da, müsəlmanların özlərindən qaynaqlanır. Son
zamanlar isə ruslar onları tatar adlandırmağa başlayıblar ki, bu heç
də uğurlu deyildir: “Zaqafqaziya müsəlmanlarının danışdığı dil tatar
dili deyil, türk dilidir ki, o da öz növbəsində əsas dialektlərə ayrılır:
osmanlı, səlcuq və azərbaycanlı türkcələri”. 1916 O yazırdı ki,
Zaqafqaziya müsəlmanları tatar deyilsə, heç fars da deyildir:
“Zaqafqaziya müsəlmanlarını azərbaycanlılar, onun dilini isə
Azərbaycan dili adlandırmaq çox yerinə düşərdi. Böyük bir
hissəsinin İrandan Rusiyanın payına düşmüş Aderbedjan
(Azərbaycan) mahalı-indiki Zaqafqaziyadır, əhalisi də türk xalqıdır.
Onları həm Şərq yazıçıları, eləcə də Avropa coğrafiyaçıları və
etnoqrafları başqa adla yox, ancaq Azərbaycan türkləri adlandırırlar.
Gündəlik həyatımızda xalqın adını və dilinin adını iki sözlə ifadə
etmək rahat deyil: məsələn azərbaycanlı türk və yaxud aderbedcanlı
türk dili. Ona görə də Zaqafqaziya müsəlmanlarını azərbaycanlı,
Zaqafqaziya türk dilini isə tatar dili əvəzinə Azərbaycan dili
adlandırmaq məqsədəuyğun olardı”. 1917
1913
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Görünən odur ki, Şahtaxtlı sonralar “Azərbaycan dili”,
“azərbaycanlı” məsələsinin üzərində israr etməmiş, bu baxımdan
“Şərqi-Rus” qəzetində Osmanlı türkləri ilə Azərbaycan türklərinin
bir olması, yəni etnik mənşə və dil baxımından uyğun olaraq Türk,
Türk dili adlanmasını ifadə etmişdir. Beləliklə, Şahtaxtlı hesab edirdi
ki, cəmiyyətin həyatında əsas məsələ dini ruh deyil, milli ruhdur. O,
yazırdı: “Bir ruhi-cüz var ki, hər bir insanın bədəninin həyatı
onunladır. Bir də ruhi-küll var ki, o, o məsələdən, o qaydayiəsasiyyədən ibarətdir ki, bir qövmə, bir nasiona mütəəliq olan
əbnayi-vətənin hamısı onun lüzumuna, vücuduna, həqqaniyyətinə
ağılla , qəlblə, şövqlə mötəqid olub, o məslək hər kəsdən qulluq,
fədakarlıq, cansiparlıq meydanında hər nəyi istəsə, icab etsə can və
başla əmələ gətirirlər. Bu ruhi-küll hər nasion üçün öz qövmiyyətini
paydar və baqi saxlamaqdan ibarətdir... Ruhi-küllisi olan nasionlar
diridirlər və gələcəkdə də yaşayacaqlar. Ruhi küllisi olmayan
millətlər isə ölüdürlər, meyitdirlər. Əgər indiki halda dilləri və
özgələrdən ayrı qövmiyyətləri görünürsə, az vaxtda məhv olub
gedəcək. Yəni nə nasionları qalacaq, nə dilləri və nə dinləri. Çün
əsrimiz də dinlər, dillər ilə qaimidir”. 1918 Ona görə, məhv
olmamağımız üçün, qonşu millətlər kimi mədəniyyət, ağıl və idrak
sahibi olmalıyıq: “Mədəniyyətdə qonşularımıza yetişə bilərizmi? Ya
özgə sözlə dünyada türk və tatar qövmimizin illər ilə deyil, yüz
illərlə cahanı, kainatı qəbzeyi-qüdrətinə keçirmiş o namlı, şanlı
qövmizin həyatını təmin edə bilərmiyiz?”. 1919 Ona görə, yük çox ağır
olsa da, mümkünsüz də deyil, çünki millətin arasında istedadlılar
çoxdur.
Onun fikrincə, Osmanlılar milliyyət ideyasını “İttiahdi-İslam”
kimi qəbul etdilər və avropalılara görə bu panislamizmidir. Halbuki
Osmanlı “İslam birliyi” adı altında Avropa dövlətlərindən özünü
qorumağa çalışır. 1920 Ancaq osmanlılardan fərqli olaraq Rusiya
istilası altında olan Quzey Azərbaycan türkləri milliyyəti din yox,
etnos mənasında qəbul etmişdir. Eyni zamanda, Şahtaxtlıya görə,
bütün azadlıqlarda Azərbaycan türkləri başqa Türk xalqlardan və
müsəlmanlardan həmişə irəli olmuşdur: “Madam ki, biz –
1918

Yenə orada, s.150
Yenə orada, s.151
1920
Yenə orada, s.202-203
1919

721

Faiq Ələkbərli

Azərbaycan türkləri ictimaiyyətdə hürriyyəti-əfkari qəbul etmişiz və
madam ki, bu hürriyyəti-əfkara meyil və cazibə bizim qövmi
xasiyyətimizdir. Böylə olmasaydı, ismi Avropada dastanlara keçən
gəncəli Mirzə Şəfi və ya M.F.Axundov kimi mücəssəm hürriyyət
əfkarları bizim içimizdən nasıl nəşət edə bilərdi? Nə üçün biz hürriəfkar olduğumuzu təcəlli etdirməyəlim? Bəli, biz ictimaiyyətdə
hürriyyəti-əfkar sahibləriyiz”. 1921
Şahtaxtlı Azərbaycan Cümhuriyyətinin dünyanın aparıcı dövlətləri tərəfindən tanınmasını böyük sevinclə qarşılamışdır. Şahtaxtlı
yazırdı ki, əvvəlcədən Azərbaycan Cümhuriyyətinin Avropa
dövlətləri tərəfindən tanınmasının heç bir problemi yox idi.1922 Onun
fıikrincə, Azərbaycan Cümhuriyyətinə bəzi Avropa dövlətlərinin, o
cümlədən İngiltərənin əvvəlcədən qısqanclığı Osmanlı kimi
Azərbaycan məmələktinin də türklərdən ibarət olması idi. İngiltərə
və başqa Avropa dövlətləri Osmanlını parçalayıb Türk olmayan
dövlətlər arasında bölüşdürdmək istədiyi kimi, uzun müddət
Azərbaycan Cümhuriyyətini də tanımaq istəməmişdir. 1923
Beləliklə, biz görürük ki, Şahtaxtlının dünyagörüşündə də bir
sıra ziddiyyətlər müşahidə olunmuşdur. O, daha çox Qərb
mədəniyyətinə bağlı olub islamlıq məsələsində həddən artıq ifrata
varmışdır. Bizcə, onun Qərb mədəniyyətinə həddən çox meyil
göstərməsi və onu bir nicat yolu kimi görməsi doğru olmamışdır.
Digər tərəfdən o, Qərb mədəniyyətini nicat yolu kimi gördüyü bir
zamanda ona tamamilə əls bir ideya oalraq islamlığı seçmiş və yeri
gəldi-gəlmədi İslam dinini ifrat formada tənqid etmişdir. Əlbəttə,
Şahtaxtlının islamlıq məsələsindəki tənqidi baxışlarında, ya da Qərb
mədəniyyətinin müsbət tərəfləri ilə bağlı şərhlərində müəyyən
həqiqətlər var idi. Ancaq o, bu məsələlərdə bəzən kor-koranə hərəkət
edir, bir çox məqamlarda milli mentalitetə çox da uyğun gəlməyən
Qərb dəyərlərinin bütövlükdə türk-islam xalqlarında da
gerçəkləməsini mümkün hesab edirdi. Onun bu cür düşüncələri, öz
dövründəki türklük və islamlıq tərəfdarı ziyalılar tərəfindən də ciddi
tənqid olunmuşdur.
1921

Yenə orada, s.217
Yenə orada, s.221
1923
Yenə orada, s.222
1922

722

Azərbaycan Türk fəlsəfi və ictimai fikir tarixi (XIX-XX əsrlər). II hissə

MİRZƏ ƏLƏKBƏR SABİR
Həyat və yaradıcılığı. Mirzə Ələkbər Sabir (1862-1911)
Şamaxıda anadan olmuş, 1874-cü ildə Bakı quberniya məclisinin
Şamaxıdakı ruhani
məktəbində
S.Ə.Şirvaninin yeni
üsullu
məktəbində oxumuşdur. Sabir 23 yaşında ikən ziyarət adı ilə
səyahətə çıxaraq Türküstana, oradan da Qacarlara getmiş, qısa bir
zamanda Nişapur, Səmərqənd, Buxara, Məşhəd, Xorasan şəhərlərində olmuşdur.
Quzey Azərbaycana qayıtdıqdan sonra Bakı quberniyası
Sünni məclisinin sədri, eyni zamanda Cümə məscidinin baş imamı
olmuş Sabir 1901-ci ildə A.Səhhət və Şamaxının digər ziyalıları
ilə kiçik ədəbi məclis düzəldib, axşamlar klassik şairlərin və ya
özlərinin şeirlərini oxuyub müzakirə etmişlər. 1900-cü illərdə Sabirin
şeirləri əvvəlcə “Şərqi-Rus”, daha sonra
“Həyat”, “İrşad”
qəzetlərində və “Molla Nəsərəddin” jurnalında nəşr olunmuşdur.
1907-ci ildə mətbuat və maarif sahəsində çalışmaq, şeir
yaradıcılığını daha müntəzəm davam etdirmək üçün Bakıya gələn
Sabir bir müddət “İrşad” redaksiyasında korrektor işləmiş və
müəllimlik imtiyazı əldə etmək üçün imtahan verməyə
hazırlaşmışdır. 1908-ci il aprelində Bakı quberniya ruhani idarəsində
imtahan verən şair mayda Tiflisə gedib, Qafqaz Şeyxülislamı
İdarəsindən “Ana dili” və “Şəriət” müəllimi diplomu almışdır. 1908ci ilin sentyabrında Sabir Şamaxıda "Ümid" məktəbini açmağa
müvəffəq olmuşdur.
1910-cu ilin əvvəllərində Sabir yenidən Bakıya işləməyə
gələrək əvvəlcə “Zənbur” da çalışmış, az sonra Balaxanıdakı “Nicat”
məktəbində dərs demişdir. Müəllimliyi ilə bərabər, şair Balaxanı neft
mədənlərində işləyən fəhlələrin açdıqları "Nur" kitabxanasının fəal
üzvü olub. Eyni zamanda, o, Bakıda çıxan "Günəş" və "Həqiqət"
qəzetlərinin redaksiyasında işləyib. 1910-cu ilin axırlarında ağır
şəkildə xəstələnən Sabir 1911-ci ilin iyulunda vəfat etmiş və
Şamaxıda “Yeddi Guşə”də dəfn olunmuşdur.
İctimai-siyasi görüşləri. Onun ictimai-siyasi görüşlərində
islamiyyət və onun yeniləşməsi, türkçülük və milli özünüdərk
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məsələsi, insanlıq və insanlığın bəşəri (benəlmiləlçilik) mahiyyəti
mühüm yer tutmuşdur.
Öncə, Sabirin islamiyyətə və onun yeniləşməsi ilə bağlı
yazdığı əsərlərinə diqqət yetirək. Bəri başdan qeyd etməliyik ki,
Sabir islam dinini dərindən bilən, ona bağlı olan bir mütəfəkkirimiz
olub. Biz bunu şairin Məhəmməd peyğəmbərə, İmam Hüseynə aid
yazdığı bir çox şeirlərində görürük.
Məsələn, o, peyğəmbərə həsr etdiyi “Eydi-Movludi-Nəbi”
şeirində onun dünyaya gəlişini və islam dinini təbliğ etməyə
başlamasını dünyanın nicatı kimi qələmə vermişdir. Sabir yazırdı:
Aləmə zahir olub mərhəməti-xaliqi-küll,
Aşikar oldu bu gün batini-Qurani-müdill,
Doldu afaqə səfa, oldu cəhan güləşəni-gül,
Mülki-dünyayə qədəm basdı o hadiyyi-sübül...
Çöhreyi-hur işıqlandı cəmalinə görə,
Taqi-Kəsra yıkılıb taqi-hilalinə görə,
Qızarıb rəngi-şəfəq arizi-alinmə görə,
Bəzənib cənnəti-firdövs visalinə-görə...1924

Peyğəmbərlə yanaşı, İmam Hüseynin (ə) şəhadət yolunun da
dərindən öyrənilməsinin tərəfdarı olan Sabir “Növhə” adlı şeirində
göstərməyə çalışırdı ki, əslində insanlıq tarixində həmişə belə faciləi
hadisələr olmuşdur. Ona görə insanlar bu kimi faciələrdən əəsasən
nəticə çıxarmamışlar və indi də çıxarmaq istəmirlər. O, yazırdı:
Ərseyi-aləmin yenə vəzi bəlalı görsənir!
Yoxsa səbati-aləmin hiyni-zəvali görsənir!
Ayineyi-cəhanda bir surəti-qəm nümalənir,
Vəqeyi-Nuhdur məgər kim yenə ibtidalənir?
Yoxsa sinini-aləmin günləri intihalənir,
Ya ki, məhi-məhərrəmin tazə hilali görsənir! 1925

Sabirə görə, İmam Hüseyn (ə) apardığı mübarizənin mahiyyətini və məqsədini bildiyi üçün, onu bu yoldan heç bir kimsə
döndərə bilməmişdir. Yəni İmam Hüseyn (ə) kufəlilərin onu Kufəyə
hansı məqsədlə dəvət etdiyini də, sonralar onların əksəriyyətinin öz
dəvətlərinə sona qədər sadiq qalmayacaqlarından xəbərdar olmuşdur.
1924
1925
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Bütün bunlara baxmayaraq, İmam Hüseyn (ə) islam və dünya
tarixinə bir nümunə göstərərək şəhadət yoluna davam etmişdir. Sabir
yazırdı:
Ay açılan səbahi-qəm, şam ol, açılma bir zəman!
Yəsribü Məkkə sərəvərin salma bəlayə ələman!
Gərçi İraqə cəlb edir miri-hicazi kufiyan,
Leyk bu yolda onların özgə xəyali görsənir!..
Çəkmə, dur, ey qətari-qəm! Gör ucalan nəvaləri,
Çəkmə diyari-qürbətdə bu vətən aşinələri,
Düz deyil əhlit-kufənin əhdləri, vəfaləri,
Əhd şikəndir aqibət, gərçi vəfali görsənir! 1926

Şair-mütəfəkkirin fikrincə, heç bir şeydən çəkinmədən
şəhadət yoluna davam edən İmam Hüseyn (ə) və onun məsləkdaşları
İslam dininin, bütün müsəlmanların şəhidləridir.
“Növheyi-milli” şerində isə Sabir yazırdı ki, Quran
müsəlman xalqları arasında bir ittihad olurkən, Peyğəmbər Quran
vasitəsilə birlik yaradarkən, yenə də müsəlmanlar arasında nifaq
toxumu səpənlər olmuşdur. Halbuki islam yarandığı gündən insanları
qardaşlığa, barışa, müasirləşməyə, elmə və təhsilə səsləmişdir.
Bununla da ilk dövrlərdə islam birlik, qardaşlıq sülh dini olub bütün
dünyada özünə mühüm yer tutmuşdur. O, yazırdı:
Təbliğə başladı çün peyğəmbəri-nikunəm,
Əmri-rəsalətində ancaq gətirdi islam,
Bir dini, bir xudanı islama qıldı elam,
Ta bir tifaqə dair olsun vifaqi-millət!
Əshabi-pakı oldu xidmətgüzarı-islam,
Dutdu cəhanı ceyşi-züliqtidari-islam,
Çünki təməddün idi ümdə şüarı-islam.
Qazandı övci-ərşə taqi-rəvaqi-millət!

Ancaq çox keçmədi ki, Yezid ibn Müaviyə kimiləri tapıldı
ki, müsəlman xalqları arasında nifaqa səbəb oldular. İmam Hüseyn
(ə) isə islam birliyi, müsəlman qardaşlığı naminə ona qarşı çıxaraq,
onu parçalayanlara qarşı mübarizə aparmağa başladı. Ancaq İslam
daxilindəki bu ziddiyyətlər heç də Yezidlə İmam Hüseyn arasındakı
nifaqla bitmədi və sonralar da davam etdi. Sabir yazırdı:
1926
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Nəşr etdilər şüari-islamı hər diyarə,
Bilittifaq olundu xidmət bu intişarə,
Bilməm kim etdi axir islamı parə-parə,
Xalq oldu firqə-firqə, döndü məzaqi-millət!
Kim xidmət etdi, ey dil, islamə, ittihadə?
Kim keçdi başü candan bu məsləki-vəfadə?
Məzlumi-Kərbalanı gör, dəşti-Neynavədə,
Xiyuşi təbarın etdi bəzli-tifaqi-millət!
Sabir! Hüseynə pyerəv olmaq gərək və illa,
Mən müsliməm deməklə, yetməz sübutə dəva,
Bax, gör nə şövqilə baş verdi əzizi-Zəhra,
Olsa, nolur bu yolda həm iştiyaqi-millət! 1927

Qeyd edək ki, Sabir digər şeirlərində də vaxtilə İslam dini
daxilində baş vermiş ziddiyyətləri təhlil etməyə çalışmışdır.
Sabir hesab edirdi ki, hazırda da müsəlman xalqları arasında
birliyinin olmamasının kökləri əvvəllər baş vermiş ziddiyyətlərə
gedib çıxır. Onun fikrincə, müsəlmanlar nə vaxta qədər öz
aralarındakı
bu
ziddiyyətlərdən,
nifaqlardan
qurtulmayıb
islamiyyətin tərəqqisi də çətin olacaq. Başqa sözlə, islamiyyətin
tərəqqisinə nail olmaq üçün, ilk növbədə öz daxilimizdə birlik
yaradıb, həqiqətən bu yolda mübarizə etməli və onun yeniləşməsinə
çalımalıyıq. O, “Qeyrət” (1906, “İrşad qəz.”) adlı kiçik bir
məqaləsində yazırdı ki, indi bütün islam qəzetləri və onun yazarları
da islamiyyətin yeniləşməsi və tərəqqisi iddiasındadırlar: “Zənniacizanəmə görə bunca tərğib təhrisdən murad islamın ancaq
islamiyyət ilə bərabər edəcək olduğu tərəqqisidir ki, onun sayəsində
hər cəhətlə qeyrəti-islam və namusu-millət mülahizə olunsun; nəinki
daireyi-islamdan xaric tərəqqidir ki, onilə nə irzi-islam mühafizə və
nə qeyrəti-millət mülahizə oluna bilər. Hər halda adını tərəqqiyiislam qoyduğumuz şu vəzifeyi-müqəddəsəni məğlub bir surətdə
əncamə irişdirməkdən ötrü şüari-islamiyyəmizin intişarına qeyrət və
qeyrəti-milliyyəmizin izdiyadına himmət etməliyiz, tainki ismi ilə
müsəmması düz olub həqiqətdə tərəqqiyi-islam olmuş olsun və illa
əksi surətdə edilən tərəqqiyə islam tərəqqisi denilməkdən maəda,
1927
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tədənni də deyil, hətta islamiyyətin və qeyrəti-islamiyyətin nistü
nabüd olmağına aşkar bir səbəbə olduğu həqiqətdən kənar deyil zənn
ediyorum...”. 1928
Deməli, Sabirə görə islamın irzi də, millətin qeyrəti də ancaq
islamiyət daxilində qorunub inkişaf edə bilərdi. Eyni zamanda, o,
islamiyyət xarcində də islamiyyətin və millətin inkişafını görmürdü.
Ancaq o, bütün bunlarla yanaşı, yəni islamiyyətdən kənarda islamın
və millətin nicatını görməmklə bərabər dünyəvi elmlərin və
əcənəbilərə aid texnologiyaların öyrənilməsini də vacib saymışdır. O,
yazırdı: “Pəs boylə olan surətdə şəriəti-ğərrayi-Məhəmmədi göstərdiyi
əvamiri əxz və nəvahini tərk edib hədisi-şərif “iza ləm yəğurrül-rəcul
fəhuvə mənkusəl-qəlb” (“kişi ki, qürurlanmadı, demək, qəlbi sınıqdır”)
məzmununca qeyrətsizlikdən mənkusəl-qəlb olmağa tənəzzül etməyib,
zəminində dəxi ülumi-dünyəviyyə və əlsinəyi-əcnəbiyyəni əxz etməliyiz
ki, həm dünya cəhətincə və həm axirət cəhətincə tərəqqi edib, məsud və
bəxtiyar olaq”. 1929
Sabirin bu fikirləri açıq şəkildə göstərir ki, o müsəlman
türklərinin inkişaf yollarından birini türklüyə dönüşü hesab etmişdirsə,
digər yolu və bəlkə bir qədər də daha çox vacib olan yolu islamiyyətdə
görmüşdür. Ona görə də, o, “Zəman nə istəyir? Amma biz...” (“Tazə
həyat”, sentyabr 1907) məqaləsində açıq şəkildə yazırdı ki,
müsəlmanlar, o cümlədən müsəlman türklər də ya zamanla
ayaqlaşmalıdırlar, ya da onları istiqbalda yaxşı heç nə gözləmir. Onun
fikrincə, zamanla ayaqlaşmaq və tərəqqi etmək yolunda isə ən ağır yük
üç sinif (uşaqlar, cavanlar, qocalar) arasında cavanların payına düşür. O,
yazırdı: “Amma hansı cavanlar? Burası böyük sualdır. Cavabına iczimi
etiraf ilə bunu deyə bilərəm ki, o cəvanlar rahi-nicata, təriqi səadətə
dəlil, hadi ola bilər ki, oxumuş olalar, ali mədərsələrdə təhsili-elm,
təhsili-kəmalat etmiş olalar. Heyf ki, məətəəssüf bunu söyləyə bilərəm
ki, millətimizin avam cəvanları çox-çoxdur. Millətdən, milliyyətdən
bixəbər olanalrı daha çoxdur. Nə təəssüflü bir hal! Bundan daha böyük
təəssüf olunacaq burasıdır ki, oxumuş cəvanlarımız dəxi əksəriyyət ilə
ana dilindən, əqaidi-diniyyələrindən lazımınca xəbərdar ola bilməyiblər.
əcəba, bu təqsir kimdədir, oxumuşlarımızdamı? Xeyr! Xeyr! Təqsir
1928
1929
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bizim məktəbsizliyimizdədir. Zira, üsuli-cədid üzrə təşkil olunmuş
müntəzəm məktəblərimiz olmuş olseydi, məkatibi-ətiqin ömr zayeedici
üsulundan qorxub, hələ ana dili bilməyən, əqaidi-diniyyəsindən
xəbərdar olmayan övladlarımız, ümidi istiqlalımız olan övladlarımız
xarici məktəblərə verilib, ilminskilər təlif edən risalələrə mötəqid olmaz
idilər. Ey vah, nə qəmli halət, nə yaman rəzalət, aman Allah, bu
girdablar bizi boğur, biz hələ qafil dururuq. Bu cəhalət bizi odlara
yandırır, biz hələ bixəbər qalırıq”. 1930
Bütün bu poblemlərini həlli olaraq, Sabir yenə də çarəni yeni
üsullu müsəlman məktəblərinin açılmasında görürdü. Onun fikrincə, bu
cür məktəblərdə ana dilində təhsil alan nüsəlmanlar dini əqidələrini də
dərindən anlamış olacaqlar. O, yazırdı: “Məktəb, yenə məktəb! Elə isə
hər şəhərdə, bacardıqca hər kənddə iştiyaq ilə, ittifaq ilə məktəb açmalı,
məktəbi-islamiyyə açmalı; islamın o məsum balaların saf qəlblərini
islamiyyət nuri ilə tənvir etdikdən sonra əcnəbi dillərini də nəqədər
oxunur-oxunsun, oxutmalı; övladi-vətəni tərəqqiyə, mədəniyyətə isal
eməli, islamiyyət ilə bərabər tərəqqiyə isal etməli; əcnəbi tərəqqisinə
islamiyyə tərəqqisi demək olmaz, bununçün də çalışmalı”. 1931
O, “Cümə” (“Tazə Həyat”, iyun 1908) adlı məqaləsində də
islamiyyət və insaniyyətin müsəlmanlar üçün vacibliyindən bəhs
etmişdir. 1932 Bu isə o deməkdir ki, Sovet ədəbiyyatında yazıldığının
əksinə olaraq Sabir heç vaxt İslam dininə, islamiyyətə qarşı
çıxmamış, yalnız dini mövhumat və fanatizmi tənqid etmişdir.
Xüsusilə, Sabirin tənqid hədəfi məktəbi, mətbuatı, dünyəvi elmləri,
Qərb texnologiyasını islam dininə zidd sayan ikiüzlü ruhanilər,
mollalar olmuşdur. O, “Molla Nəsrəddin” jurnalının “Molla”sına
xitabən həmin ruhanilərin, mollaların əsil simasını belə ifşa edirdi:
Gahi yağışı, gahi müsəllanı danırsan,
Gahi öküzün üstə bu dünyanı danırsan,
Gahi buludu, ərşi-müsəllanı danırsan,
Gəh cini, gəhi quli-biyabanı daçırsan
Təsxirə girib çox oxudun, azdın, a Molla!
Hər nə gəlib öz əqlinə sən yazdın, a Molla!...

1930
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Coğrafi nədir, elmi-hesab, elmi-riyazi,
Ya elmi-məsahət edə təqsimi-ərazi,
Ya elmi-məadin oxuya kəşf edə ğazi,
Qoy nəhv ilə sərfi oxusun ta ola qazi,
Söhbət eləsin töhrü nəcasətdən, a Molla!
Ya məsəleyi-qüslü cənabətdən, a Molla. 1933

Başqa bir şeirində də Sabir məktəb, qəzet əleyhdarı olan
mollaların, ruhanilərin dilindən yazırdı:
Bilməm nə görübdür bizim oğlan oxumaqdan?!
Dəng oldu qulağım!
Jurnal, qəzetə, hərzəvü hədyan oxumaqdan
İncəldi uşağım!
Əqlin aparıb bəs ki, baxır gündə qarəyə,
Ya rəb, nə həmaqət!
Söz etməz əsər, çarə qalıb imdi duayə,
Tədbir elə övrət!...
Dərsə, qəzetə, məktəbə, jurnalə, kitabə
Mail olub əqli…
Mən anlamıram elm nədir, ya ki sənaye,
Zarəm bu əməldən!. 1934

Bizcə, Ə.Hüseynzadə, Ə.Ağaoğlu, M.Ə.Rəsulzadə və
başqaları müsəlman türklərin artıq qəflət yuxusundan oyanmaq
vaxtlarının çatdığını daha çox elmi-fəlsəfi və publisistik yazılarla
izah etməyə çalışdıqları halda, Sabir bunu satirik və ironiyalı
şeirlərində ifadə etmişdi:
Açsan gözünü, rəncü məşəqqət görəcəksən,
Millətdə qəm, ümmətdə küdurət görəcəksən,
Qıldıqca nəzər millətə heyrət görəcəksən,
Çək başına yorğanını, nikbətdən ayılma!
Laylay, bala, laylay!
Yat, qall dala, laylay. 1935

Sabir mollaların, ruhanilərin dilindən elm, təhsil almağın da
şəriətə görə “günah” olub, məktəbdən uzaq durulmasını “tövsiyə”
edirdi. O, yazırdı:
Təhsili-ülum etmə ki, afəti-candır,
Həm əqlə ziyandır;
1933
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Elm afəti-can olduğu məşhuri-cəhandır,
Mərufi-zəmandır...
Elm içrə xəta olduğun ondan bilirəm kim,
Bilsə nola hər kim,
Məktəb sənə xoş gəlməsin, ol cayi-xətərnak,
Girmə ona çalak;
Məktəb dediyin qeydi-dilü bəndi-zəbandır,
Qarətgəri-candır.1936

Yaxud da başqa bir şeirində isə, Sabir yazırdı:
Hər millət edir səfheyi-dünyadə tərəqqi,
Eylər hərə bir mənzili-məvadə tərəqqi,
Yorğan-döşəyimdə düşə gər yadə tərəqqi,
Biz də edərik aləmi-röyadə tərəqqi.
Millət necə taras olursa olsun, nə işim var?!
Düşmənlərə mphtac olursa olsun, nə işim var?!

1937

Bütün hallarda, yəni şeirlərini hansı üslubda yazmasından asılı
olmayaraq Sabirin XX əsrin əvvəllərindəki yaradıcılığı əsasən,
müsəlmanların, xüsusilə də müsəlman türklərinin oyanışına,
tərəqqisinə yönəlmişdir. Bu baxımdan Sabirin şeirləri nə qədər acı,
ironiyalı, istehza ilə dolu və dözülməz olsa da, müsəlmanların
islamiyyəti sözün həqiqi mənasında dərk edilməsi baxımdan mühüm
olmuşdur.
Bütün bunlarla yanaşı, bəzi şeirlərində Sabir “yırtıcı heyvan”,
“xortdan”, “cin”, “xarici mülkündə də hətta gəzib, çox tühaf insan”
görürəm qoruxmuram, “harda müsəlman görürəm qorxuram”
deməklə, 1938 əslində İslam dinini deyil, onun adından çıxış edən
yalançı ruhaniləri tənqid hədəfi götürsə də, ümumilikdə bu mülahizə
birmənalı qarşılanmamışdır. Başqa sözlə, müsəlmanda oyadılacaq
qürur hissinin heyvanla, xortdanla müqayisəsi çox da doğru olmamışdır.
Çünki “müsəlman” demək yalnız müsəlmanlığı qəbul etmiş insanlar
anlamını ifadə etmir, “müsəlman” həm də bir dinin adıdır. Yəni İslam
dinini qəbul etmiş müsəlman, eyni zamanda onun təmsilçisidir.
Xüsusilə, burada “müsəlman” sözünün ümumiləşdirmə formasında
öz əksini tapması problemə yol açmış, sonralar Sovet müəlliflərinin,
marksist-leninçi fəlsəfəçilərin əlində bəhanə olmuşdur.
1936
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Məsələn, Sovetlər Birliyi dövründə prof. Midhət Ağamirov
iddia edirdi ki, bu cür şeirləri ilə Sabir islam dininin ləyaqətsiz
olduğunu, həqiqi elmlərə yiyələnənlərin ona nifrət etdiklərini
bildirmişdir. Guya, Sabirə görə İslam dini xalqın göz açmasına,
irəliləməsinə mane olur, hətta bilmək və oxumağı da qadağan
edir.1939 Bir az da qabağa gedərək M.Ağamirov daha sonra yazırdı:
“Sabir tamamilə düzgün olan belə bir nəticəyə gəlirdi ki, bu yolla ən
nəhayət Allahın varlığı, Tanrı özü də inkar edilməlidir”.1940
Bizcə, bu məsələ ilə bağlı Müstəqil Ağayev daha doğru
yazırdı ki, din və din dəllalları haqqında kəskin çıxışları Sabirin
Tanrını, Allahı inkar etməsi kimi yox, insanların ruhanilərə müraciəti
kimi başa düşülməlidir: “Doğrudur, dində elə müddəalar var ki, elmi
dəlillər və faktlarla ziddiyyət təşkil edir, reallığa, gerçəkliyə uyğun
gəlmir, gülünc və gülməli görünür. Sabir də dindəki bu cəhətləri
tənqid edir. Amma Sabir ateist, allahsız olmamışdır. Bəlkə də ola
bilərdi; lakin şərait, mühit buna imkan vermirdi. Belə bir şəraitdə
Sabirin din və din dəllalları haqqında kəskin çıxışları onun, doğrudan
da, cəsarətli və qorxmaz bir şair olduğunu göstərir”. 1941
Deməli, Sabirin tənqid hədəfi islam dini, islamiyyət deyil, dini
xurafat və fanatizm olmuşdur. Bu mənada Sabir “harda, müsəlman
görürəm qorxuram” dedikdə də, dinin adından çıxış edən ruhaniləri,
özünü müsəlman adlandırıb İslamdan xəbəri olmayanları qınamışdır.
Başqa sözlə, Sabir millətin oyanışının, maariflənməsinin, təhsil
almasının qarşısını alan saxta “dinpərəstlər”i, “millətpərəstlər”i
tənqid etmiş, milli-dini bütövlüyü sarsıdan amilləri aradan
qaldırmağa çalışmışdı.
Türkçülük və milli özünüdərk məsləsi. Hesab edirik ki,
Sabirin yaradıcılığında ümumi anlamda islam millətinin oyanışı ilə
yanaşı, Türk xalqlarının, o cümlədən Azərbaycan türklərinin
özünüdərki də mühüm yer tutmuşdur. Çünki onun şeirlərinin
mahiyyətində islamlıqla yanaşı, vətəninə, millətinə, dilinə böyük və
sonsuz sevgi bağlılığı var. Fikrimizcə, millətini sonsuz dərəcədə
sevən Sabir kimi mütəfəkkirimiz yalnız bu şeirləri yaza bilərdi:
1939
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Gör millətinin dərdini, axtarma dəvasın,
Əl çəkmə yetimin başına, kəsmə sədasın,
Zinhar qoyub dəhrdə bir xeyir binasın
Yad eyləmə, şad eyləmə millət füqərasın.1942

Sabir ümid edirdi ki, onun satirik şeirləri cəhalət və dini
fanatizm girdabına yuvarlanan soydaşlarına təsir göstərəcək, onlar bu
bəladan xilas olmağa çalışacaqlar. Ona görə də Sabir soydaşlarını
sözün əsil mənasında müsəlman və millətsevər olmağa çağırır, onları
yalançı vətənpərvərlik və dindarlıqdan uzaqlaşdırmağa çalışırdı:
Əqrəb kimi neştər gücü var dırnağımızda,
İslam sussuz olsa, su yox bardağımızda,
Hər küncdə min tülkü yatıb çardağımızda,
Min hiylə qurub, rütbəvi ikram alarız biz,
Qafqazlılarız, yol kəsiriz, nam alarız biz!. 1943

Sabir gah “qafqaz milləti”, gah da “ islam milləti”
adlandırdığı Azərbaycan türklərinin oyanışının vacib oldğunu
anlayırdı. Çünki başqa millətlərin, xüsusilə də ermənilərin və
gürcülərin Qafqaz türklərindən çox tərəqqi etməsini görən Sabir
anlayırdı ki, soydaşları əgər vaxtında inkişaf yoluna qədəm
qoymasalar digər millətlərin qarşısında məğlub olacaqlar.
O, Əbdülxaliq Cənnətinin türklərin, turanlıların keçmişini
tərif edən “Fəxriyyə”sinə cavab olaraq tənqidi bir “Fəxriyyə”
yazmışdır. Sabir Cənnətidən fərqli olaraq düşünürdü ki, keçmişimizə
baxanda tərifdən çox tənqid etmək lazımdır. Sabirin fikrincə, Türk
xalqlarının daxilindəki nifaqlar isə bu günün işi deyildir. Belə ki,
Səlcuqlarla Oğuzların, Çingizlərlə Xarəzmşahların, Teymurlarla
İldırımların,
Teymurlarla
Toxtamışların,
Qaraqoyunlularla
Ağqoyunluların, Şah İsmayılılarla Sultan Səlimlərin arasında
mübarizə nəticəsində uduzan islamlıq, türklük qazanan isə özgələr
olmuşdur. O, yazırdı:
Ol gün ki, Məlikşah Büzürg eylədi rihlət,
Etdik iki namərd vəzirə təbəiyyət,
Qırdıq o qədər bir-birimizdən ki, nəhayət,
Düşmən qatıb əl, taxtımızı eylədi qarət…

1942
1943
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Bir vəqt olub leşkəri-Çingizə tərəfdar,
Xarəzmləri məhv elədik qətl ilə yekbar,
Xarəzmlərin şahı fərar eylədi naçar,
Məscidləri, məktəbləri yıxdıq yerə təkrar…
Bir vəqt dəxi Qaraqoyun, Ağqoyun olduq,
Azərbaycana, həm də Anatoluya dolduq,
Ol qədər qırıb bir-birimizdən ki, yorulduq,
Qırdıqca yorulduq və yorulduqca qırıldıq
Turanlılarız, adiyi-şüğli-sələfiz biz!
Öz qövmümüzün başına əhgəlkələfiz biz!…1944

Xüsusilə, Əmir Teymurun Toxtamışı məğlub etməsi rusların
işinə yaramış, bununla da ruslaşaraq türklüyümüzdən, islamlığımızdan uzaqlaşmağa başlamışıq. O, yazırdı:
Bir vəqt salıb təfriqə olduq iki qismət,
Teymur şəhə bir paramız etdi himayət,
Xan İldırıma bir paramız qıldı itaət,
Qanlar saçılıb, Ankarada qopdu qiyamət…
Əhsən bizə! Həm tirzəniz, həm hədəfiz biz!
Öz qövmümüzün başına əhgəlkələfiz biz!
Teymir şəhi-ləngə olub tabeyi-fərman,
Xan Toxtamışı eylədik al qanına qəltan,
Ta oldu Qızıl Ordaların dəvləti talan,
Məsko şəhinə faidəbəxş oldu bu meydan
Əlyövm uruslaşmaq ilə zişərəfiz biz!
Öz dinimizin başına əhgəlkələfiz biz! 1945

Sabirə görə, Şah İsmayılla Sultan Səlim arasındakı müharibə
isə ona gətirib çıxartdı ki, islam dininə iki təzə ad qoyldu: sünni və
şiə. Yalnız Nadir şahın Türk birliyinə, İslam birliyinə çalışdığını,
ancaq bunun da nəticəsiz qaldığını deyən, Sabir yazırdı:
Bir vəqt Şah İsmayilü Sultani-Səlimə
Məftun olaraq eylədik islamı dünimə,
Qoyduq iki tazə adı bir dini-qədimə,
Saldı bu təşəyyö, bu təsənnün bizi bimə…

1944
1945
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Nadir bu iki xəstəliyi tutdu nəzərdə,
İstərdi əlac eyləyə bu qorxulu dərdə,
Bu məqsəd ilə əzm edərək girdi nəbərdə,
Məqtulən onun nəçini qoyduq quru yerdə…
İndi yenə var tazə xəbər, yaxşı təmaşa,
İranlılıq, osmanlılıq ismi olub ehya,
Bir qitə yer üstündə qopub bir yekə dəva,
Meydan ki, qızışdı olarıq məhv sərapa. 1946

Şiəlik və sünilik, osmanlılıq və iranlılıq anlayışları altında
Türk xalqlarının parçalanmasının əleyhinə çıxış edən Sabir İslam
birliyindən daha çox Türk birliyinə çalışdığı hiss olunur. Bu mənada
şairin ortaq Türk dili ideyasını müdafiə etməsi başa düşüləndir. Belə
ki, Sabir Türkiyə türkcəsindən Azərbaycan türkcəsinə bir şeir
tərcümə etdiyini iddia edən Ə.Qəmküsarı tənqid etmişdir. Sabirin
fikrincə, Türkiyə və Azərbaycan türklərinin bir dili var: Türk dili.
Sabir yazır:
“Omanlıcadan türkə tərcümə” - bunu bilməm
Gerçək yazıyor gəncəli, yainki hənəkdir;
Mümkün iki dil bir-birinə tərcümə, amma
“Omanlıcadan türkə tərcümə” nə deməkdir?!. 1947

Eyni zamanda, o, ruslaşmış, ya da avropalamış bəzi
“ziyalıların”, ya da “inteligentlər”in Türk dilinə xor baxmasına, Türk
dilində danışmağı, oxumağı özlərinə ayıb bilməsinə satirik mənada
da olsa, öz etirazını bildirnişdir. Sabir yazırdı:
İnteligentik, bu ki, böhtan deyil,
Türki danışmaq bizə şayan deyil,
Türk dili qabili-irfan deyil,
Biz buna qail olan insanlarıq!
Ay barakallah, nə gözəl canlarıq!..
Türk qəzeti versə də əqlə ziya,
Mən onu almam əlimə mütləqa,
Çünki müsəlmanca qonuşmaq bana,
Eybdir! Öz eybimizi anlarıq!
Ay barakallah, nə gözəl canlarıq!.. 1948
1946

Yenə orada, s.123-124
Yenə orada, s.313
1948
Yenə orada, s.251
1947

734

Azərbaycan Türk fəlsəfi və ictimai fikir tarixi (XIX-XX əsrlər). II hissə

Bizcə, Həsən bəy Zərdabini “mənəvi atamız”1949 adlandıran
Sabirin tutduğu milli özünüdərk yolu “Səttarxana” şeirində isə özünü
daha açıq büruzə vermişdir. O, bu şeirində yazır ki, Azərbaycan türkləri Səttarxanla əhdü-peyman bağlayıb Məhəmməd Əli şah Qacarın
istibdadına qarşı vətənin, millətin namusu uğrunda ayağa qalxmışlar:
Ta ki, millət məcməin Tehranda viran etdilər,
Türklər Səttarxan ilə əhdü-peyman etdilər,
Zülmü istibdadə qarşı nifrət elan etdilər,
Millətə, milliyyətə can nəqdi qurban etdilər,
Ayeyi – “zibhi-əzim” itlaqı ol qurbanədir,
Afərinim himməti-valayi-Səttarxanədir.
Həq mədədkar oldu Azərbaycan ətrakına,
Ali-Qacarın protes etdilər Zöhakkına,
Ol şəhidanın səlam olsun rəvani-pakına
Kim, tökülmüş qanları Təbrizü Tehran xakına,
Onların cənnət deyildir mənzili, aya nədir?
Afərinim himməti-valayi-Səttarxanədir.
İştə Səttarxan, baxız bir növ iqdamat edib,
Bir vəzirü şahı yox, dünyanı yeksər mat edib,
İrzi-islamı, vətən namusunu yüz qat edib,
Hörməti-heysiyyəti-milliyyətin isbat edib,
İndi dünyanın təvəccöh nöqtəsi İranədir,
Afərinim himməti-valayi-Səttarxanədir. 1950

Ancaq həmin şeirində şairin yazması ki, “Həq mədədkar
oldu Azərbaycan ətrakına (türklərinə), Ali-Qacarın protes etdilər
Zöhakkına”, bizcə burada Məhəmməd Əli şah Qacarın istibdadının
önə çəkilməsi fonunda Azərbaycan türklərinin onlara qarşı
mücadiləçiliyi isə dövrün ideoloji təbliğatından yaranmış yanlışlıqların nəticəsi idi. Əslində Azərbaycan türklərinin mücadiləsi
Qacarlardan çox Məhəmməd Əli şah Qacarı mütləqiyyət oyununa
sürükləyən farsdilli qüvvələrə, onların havadarlarına qarşı idi.
İnsanlıq və onun bəşəri (benəlmiləlçilik) mahiyyəti. Bizcə,
“Molla Nəsrəddin” jurnalı Sabirin milli və dini ruhlu üsyankarlığının
müəyyən qədər “beynəlmiləl” ruha çevrilməsində müəyyən pay
1949
1950
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sahibi olsa da, Sovetlər Birliyi dövründə bu məsələdə çox ifrata
varılmışdır. Xüsusilə də, şairin insanlığa əsaslanan beynəlmiləl ruhlu
şeirlərində fəhlənin və əkinçinin insanla, müsəlmanın heyvanla,
xotdanla müqayisəsi marksist-leninçi fəlsəfəçilər üçün ciddi bəhanə
olmuşdur. Birinci halda, şair fəhləyə, əkinçiyə başa çalmağa çalışır
ki, insan olması üçün onu istismara edənlərə qarşı mübarizə
aparmalıdır. O, yazırdı:
Fəhlə, özünü sən də bir insanmı sanırsan?!
Pulsuz kişi, insanlığı asanmı sanırsan?!
İnsan olanın cahü cəlali gərək olsun,
İnsan olanın dövləti, mali gərək olsun,
Hümmət demirən, evləri ali gərək olsun;
Alçaq, ufacıq daxmanı samanmı sanırsan?!
Axmaq kişi, insanlığı asanmı sanırsan?!
Hər məclisi-alidə soxulma tez arayə,
Sən dur ayaq üstə, demə bir söz ümarəyə,
Caiz deyil insanca danışmaq füqərayə,
Dövlətlilərə kəndini yeksanmı sanırsan?!
Axmaq kişi, insanlığı asanmı sanırsan?! 1951

Bir sözlə, insan olmaq üçün fəhləyə bir yol göstərməyə çalışır
və onu da “axmaq kişi” adlandırıb xeyli dərəcədə tənqid edir. Ancaq
burada incə bir məqam var: “fəhlə”, “əkinçi” və “müsəlman” fərqli
anlayışlardır. Belə ki, fəhlə bir işçi kimi istismara məruz qalmış,
istismarçılar tərəfindən haqqları əlindən alınmış və insani
keyfiyyətlərdən məhrum olmuşdur. Sabir də fəhləyə demək istəyir ki,
sən fəhlə də olsan, amcaq bir insansan və insanlıq haqqlarına sahib
çıxmalısan. Digər tərəfdən, Sabirin tənqid etdiyi fəhlə ümumi bir
anlayışdır. Yəni dini, milli kimliyindən asılı olmayaraq işləyən və
istismara məruz qalanların hamısı fəhlədir. Burada əsas məsələ fəhlənin
fəhlə olduğu üçün insanlıq qürurunun tapdalanmasıdır ki, Sabir onları
buna qarşı çıxmağı və haqlarına nail olmaq, bərabərlik üçün mübarizəyə
səsləyir. O, “Bakı fəhlələrinə” şeirində yazırdı:
Olmaz bu ki, hər əmrə dəxalət edə fəhlə,
Dövlətli olan yerdə cəsarət edə fəhlə,
1951
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Asudə nəfəs çəkməyə halət edə fəhlə,
Yainki hüquq üstə ədavət edə fəhlə...
Fəhlə, mənə bir söylə, nədən hörmətin olsun?
Axır nə səbəb söz deməyə qüdrətin olsun?
əl çək, bala, dövlətlilərə xidmətin olsun,
Az-çox sənə verdiklərinə minnətin olsun!..
Bu çərxi-fələk tərsinə dövran edir imdi,
Fəhlə də özün daxili-insan edir imdi. 1952

Sabirin bir qədər sərt və beynəlmiləlçi şeirlərini əldə bayraq
edən bir çox sovet müəllifləri onu sosial-demokrat tərəfdarı kimi qələmə
verib, din və millət düşməni elan etmişlər. Həmin müəlliflərdən bir olan
M.Ağamirov yazırdı: “...Sabir millət, xalqlar dostluğu və
beynəlmiləlçilik haqqında çox maraqlı fikirlər söyləmişdir. Millət və
xalq anlayışları haqqında dürüst elmi təsəvvürü olmayan, bir çox
hallarda bunları eyni mənada işlədən Sabir millətdən danışarkən,
onu öz müxtəlif təbəqələri arasında daxili ziddiyyətləri olmayan
bütöv bir şey kimi göstərmir, əksinə, müxtəlif siniflərin və ictimai
təbəqələrin bir-birinə açıqca zidd mənafeyini və bir-birindən qəti
surətdə fərqlənən həyat şəraitini qeyd edirdi. Eyni millətə mənsub
olan mülkədarlarla kəndlilər, burjualarla proletarlar, tacirlər,
ruhanilər – bunların hamısı Sabirdə müxtəlif ictimai qruplardır,
bunların mənafeyi bir-biri ilə toqquşur, bir-birinə tamamilə zidd olur.
Həm də çox maraqlıdır ki, Sabir varlı siniflərdən – mülkədarlardan,
bəylərdən, xanlardan, burjualardan, tacirlərdən, ruhanilərdən bəhs
edərkən, bunların öz mənafelərini xalqa qarşı qoyduqlarını açıb
göstərir”.1953
Şübhəsiz, Ağamirov burada da həqiqəti bir kənara qoyub
marksist-leninçi təlimə uyğun hərəkət edir. Çünki Sabir millət,
milliyyət anlayışını nəinki bilir, eyni zamanda çoxlarının bundan
xəbərsiz olmasına təəssüfünü ifadə edirdi. Üstəlik, Sabir bir millət
üçün vacib olan milli dilin, milli adət-ənənələrin, tarixi-coğrafiyanın
nə olduğunu çox yaxşı dərk edirdi. Onun şeirlərində də dəfələrlə türk
dili, türk adət-ənənələri, türk milləti ifadələrinə rast gəlmək
mümkündür. Yəni Ağamirovun ifadə etdiyi kimi, eyni millətə
1952
1953
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mənsub olan mülkədarlarla kəndlilər, burjualarla proletarlar,
tacirlərlə ruhanilər heç də ayrı-ayrı ictimai qruplar deyil bir bütünün
içindədirlər. Ancaq o başqa məsələdir ki, Sabir zaman-zaman
şeirlərində millət daxilindəki hansı qrupları daha çox tənqid, ya da
tərif etmişdir.
Ümumiyyətlə, Sabirin dünyagörüşünü təhlil edərək belə bir
nəticəyə gəirik ki, onun irsində islamiyyətlə türkçülüyün bir vəhdət
şəklində götürülməsi daha çox özünü büruzə vermişdir. Milli
şairimiz daha çox islamiyyətin üzərində dayanmış, islamiyyət
daxilində islahatların aparılmasının tərəfdarı olmuşdur. Sabir bir
məsələyə xüsusilə diqqət yetirirdi ki, islamiyyət əcnəbilərin istədiyi
bir şəkildə deyil, müsəlman xalqlarının düşüncəsinin nəticəsi olaraq
yeniləşməli, tərəqqi etməlidir. Yəni o, bütün hallarda islamiyyətin
əcnəbisayağı yeniləşməsini qəbul etmirdi. Sabir də hesab edirdi ki,
müsəlman xalqları Qərb elm və texnologiyasını öyrənməli, ancaq
bütün hallarda öz yolu ilə getməli və inkişaf yolu tutmalıdır.
Sabirin türkçülüklə bağlı mövqeyi də olduqca ciddi və dəqiq
idi. Onun dünyagörüşündə türkçülük ədalətliliyin, paklığın,
doğruluğun rəmzləri olub, bir bütünü təşkil edirdi. Sabir hesab edridi
ki, İslam dinində məzhəb ayrılıqları doğru olmadığı kimi, Türk
xalqları arasında da bir-birinə zidd ideyaların olması özlərinin
özlərinə qənim kəsilməsinə səbəb olmuşdur. Ona görə də, Türk
xalqlarının osmanlılıq, iranlılıq, babılıq, sünnilik, şiəlik, rusçuluq,
sosializm və digər anlayışılar altında parçalanmasının əleyhinə olan
Sabir Türkün özünə dönüşünü Türk dünyagörüşünün özündə və
islamiyyətin ilkin prinsiplərində görmüşdür.
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CƏFƏR CABBARLI
Həyat və yaradıcılığı. Cəfər Cabbarlı (1899-1934) Xızıda
anadan olmuş, 1905-1908-ci illərdə Bakıda 7-ci rus-tatar
məktəbində, 1909-1915-cü illərdə isə Alekseyev adına 3-cü aliibtidai məktəbdə təhsil almışdır. 12 yaşından, yəni 1911-ci ildən
etibarən mətbuatda çıxış etməyə başlayan Cabbarlı 1915-ci ildə Bakı
Sənaye Məktəbinin elektromexanika şöbəsinə daxil omuşdur.
Cümhuriyyət dövründə Cabbarlı “Azərbaycan” qəzetində
tərcüməçlik fəaliyyəti ilə yanaşı, Parlament aparatında stenoqrafçılıq
etmişdir.
1920-ci il 27 aprel işğalından sonra Cababrlı gizli fəaliyyətə
keçən Müsavat Partiyasının MK-nın baş katibi seçilmişdir. Həmin il
Bakı Dövlət Universitetinin tibb fakültəsinə daxil olan Cabbarlı
“Kommunist” qəzetində və Ərzaq Komissarlığında tərcüməçi,
Azərbaycan SSR MİK-də stenoqrafçı işləmişdir. 1923-cü ilin iyunun
16-da C.Cabbarlı Seyid Hüseynlə birlikdə həbs edilmişdir. 1923-cü
ilin avqustunda “Müsavat”ın özünü buraxması barədə bolşeviklər
tərəfindən yazılıb müsavatçıların adından yayınlanan bəyanatdan
sonra Cababrlı və digər müsavatçılar həbsdən azad olunmuşlar.
Bu hadisədən sonra Bakı Dövlət Universitetindən xaric olunan
Cababrlı 1923-cü ilin sentyabrında Türk Teatro Məktəbinə daxil
olunmuşdur. Ancaq yaxın silahdaşı M.B.Məhəmmədzadənin
Bakıdan qaçması və gizli “İstiqlal” qəzeti mətbəəsinin aşkar
edilməsindən dolayı 1923-cü ilin oktyabrın 5-də Cabbarlı yenidən
həbs olunmuşdur. Ancaq çox keçmədən Cababrlı oktyabrın 30-da
həbsxanadan azadlığa buraxılmış və bundan sonra daha çox
tərcüməçiliklə məşğul olmuş, bir sıra yeni əsərlər yazmışdır. O,
1934-cü ildə Bakıda vəfat etmişdir.
Onun əsas əsərləri aşağıdakılardır: “Qız qalası”, “Ədirnə
fəthi”, “Od gəlini”, “Nəsrəddin şah”, “Ulduz”, “Aydın”, “Yaşar”,
“Sevil”, Almaz”, “1905-ci ildə” və b.
İctimai-siyasi görüşləri. İlk dövrlərdə daha çox milli
maarifçiliklə məşğul olan Cabbarlı üçün islamlıqla millətin tərəqqisi
eyni anlamı ifadə etmişdir. Bu mənada, əgər İslam dünyası tənəzzül
içindədirsə, eyni sözləri Türk aləminə də aid etmək lazımdır.
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Mütəfəkkir bu baxımdan yazırdı ki, Türk-İslam aləminin bir
tərəfində eyş-işrət hökm sürdüyü zaman, digər tərəfində
müsəlmanların fəryadı ərşə ucalırsa, buna biganə qalmaq mümkün
deyildir. Çünki nə Türk millətinin əxlaqında, adət-ənənələrində, nə
də İslamın qayda-qanunlarında bu cür biganəlik olmamışdır.
Cabbarlı yazırdı:
Bular deyilmi bəşər, ya deyilmi bir islam?!
Ürəyimiz, ah, nasıl parçalanmayır da tamam?
O vəhşi dalğaların ortasında dindaşımız,
Zəlalət içrə ölür ac, zəlil qardaşımız!...
Biz isə eyd eyləyib, işrətə qiyam edərik,
Bütün-bütün gecəni eyşlə tamam edərik.
Göz aç, sən ey özünə söyləyən müsəlmanəm!
Göz aç, sən ey bağıran mən də əhli-Quranəm!
Göz aç, sən ey danışan həşrdən-qiyamətdən!
Göz aç, sən ey əbədi dəm vuran səxavətdən! 1954

Cabbarlı doğru qeyd edirdi ki, əsil müsəlman Quranda da
buyurulduğu kimi, “müsəlmanlar qardaşdırlar” prinsipinə əməl
edərək din qardaşına əl tutan, onun imdadına yetən və ona dayaq
duran kəsdir. Yoxsa, adı müsəlman olub, ancaq dindaşlarına heç bir
yardımı dəyməyən, əksinə, başqa dinə etiqad edənlərin (ingilislərin,
fransızların və b.) yanında İslama xələl gətirənlər, saxta müsəlmandırlar. Bu cür saxta müsəlmanların əməlləri də şəriətə tamamilə
ziddir. Bu baxımdan Cabbarlı hesab edirdi ki, indi əsil möminlə saxta
möminin aşkarlanması mənasında imtahan zamanıdır:
Xaneyi-millət xarab olmaqda, imdad istəyir.
Ey ucaldan təqi-ərşə fəxr ilə kaşanələr!
Nerdədir “əl mömininə ixvətin” ayatı bəs?
Ey özün islamə daxil eyləyən biganələr!
Ey özün mömin bilənlər, imtəhan meydanıdır,
Qəlbiniz amalını etsin sübut amalınızı. 1955

Cabbarlı yazırdı ki, Allahın müqəddəs kitabı Qurani-Kərim də,
onun ilk təbliğatçısı Məhəmməd peyğəmbər də zülmə qarşı olmuş,
ədalətliliyi və bərabərliyi müdafiə etmişdir:
Bu zəlalət ərsəsində cismi-millət bisipər,
Tiqi-cəladdi-əcəl rədi-sima tək rəşədar.
1954
1955
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Zülm ilə pamal olur millət, siz eyd etməkdəsiz.
Hökmi-Quran böylədirmi, söylə, ey biəğniya? 1956

Ümumiyyətlə, Azərbaycan Türk aydınına görə, əsas problem
əhalinin əksəriyyətinin cahil və avam olması deyil, onun
“intelligent”, üləma adlanan qisminin nə millətinin adətənənələrindən, nə də şəriət qanunlarından doğru-dürüst xəbərlərinin
olmamasıdır. Çünki müsəlmanların avam və cahil qismi elm və
bilikdən uzaq olsalar da, heç olmazsa milli və dini dəyərlərə
sadiqdirlər. Doğrudur, onların milli və dini dəyərlərə sadiqliyi korkoranə xarkater daşıyır, ancaq yenə də onlar İslam qaydaqanunlarına hörmətlə yanaşır, digər xoşagəlməz əməllərlə məşğul
olmurlar. Lakin bunu, “intelligentlər”, üləmalar haqqında demək
mümkün deyildir. Cabbarlı yazırdı:
Alim olubdu bəzisi, yasin oxur babasına,
Külçə görən kimi alıb, tez bürüyür əbasına,
Bir baxınız bu yazığın başda olan havasına,
Mülki-cahanı tullayıb, özgə diyarı gözləyir,
Baği-behişti istəyib, çeşmi-xumarı gözləyir. 1957

Deməli, müsəlmanın hər təhsil alanı sözün əsil mənasında,
millətə və dinə xidmət yolunu seçmir. Hətta onlardan elələri tapılır
ki, aldıqları biliyi və təhsili millətin, islamın tərəqqisinə deyil, şəxsi
maraqları naminə xalqın zərərinə istifadə edirlər. Bunu dərindən
anlayan Cabbarlı hesab edirdi ki, həmin “intelligentlər” milləti qəflət
yuxusundan oyatmaq əvəzinə, bir aciz müsəlman görən kimi onu
bizləməklə məşğul olurlar. Bu işdə isə onlara yalançı ruhanilər, din
xadimləri yoldaşlıq edirlər. Çünki İslamın adından çıxış edən bir çox
“din xadimləri” xalqın oyanmamasında, cahil və avam qalmasında
“intelligentlər”dən daha çox maraqlıdırlar:
Salma səs, xalqı oyatma, iş düşər çox əngələ,
Bərk yatıb islam, oyanmaz yerlər etsə zəlzələ.
Layla çal qoy bir bir qədər yatsın, uşaqdır çün hələ,
Böylə dövran lap qiyamət qopsa da düşməz ələ.
Gündə on beş yerdə ehsan, mən bilim qoy, bir də sən,
Layla çal, yatsın müsəlman, mən bilim qoy, bir də sən. 1958

1956
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Həmin dördə iş-gücləri müsəlmanlara yalnız dini mövhumat
və xurafatı təbliğ edən mollaları və axundları tənqid edən Cabbarlı
yazırdı ki, yalançı şəriət qanunları, hədislərlə islam dünyasının
oyanması mümkün deyildir. O, yazırdı:
Aləmi-islamə bax! Bir yanda işrət bərqərar,
Bir tərəf fəryadə guş et, gör qurulmuş matəmi. 1959

Onun fikrincə, nə vaxta qədər ki, İslamın qayda-qanunlarını
əsil elm adamları müsəlmanlara öyrətməyəcəklər Türk-İslam dünyasındakı tənəzzül davam edəcək, Quran yalnız müqəddəs bir kitab
kimi evlərimizdə toz basmış halda qalacaqdır. O, yazırdı:
Söylə mövhumatı, Adəmdən tutub bu əsrədək,
Vaxtımız çoxdur hədisbazlıqdan ötrü həsr edək.
Xəlqin əqlini çaşdıraq, vardırsa bir az, kəsr edək.
Döndərib bu sayədə köhnə komanı qəsr edək.
Toz tutarsa evdə Quran, mən bilim qoy, bir də sən.
Layla çal, yatsın müsəlman, mən bilim qoy, bir də sən. 1960

Deməli, yalançı ruhanilərin məqsədi heç də xalqı oyatmaq
deyil, əksinə qəflət yuxusunda saxlamaqdır. Bunun nəticəsidir ki,
məscid deyiləndə Allahın evi deyil, yalançı axundların və mollaların
qazanc yeri başa düşülür. Ona görə də müsəlmanların çoxu artıq
məscidlərə getmək belə istəmir, bununla da Allahın evləri boş qalır
və qapısından qıfıllar asılır. Cabbarlı yazırdı: “Bən öylə bilirdim:
orucluq ayı, ehya günü, günorta vəqti, böylə bir gündə məscid
açılmamış, nə vəxt açılacaqdır? Müxtəsər, gəlib məscid həyətinə
daxil oldum. Hər nə qədər axtardımsa, bir damcı su tapmadım, özözümə dedim: yəqin hər kəs öz evində dəstamaz alıb gəlir. Məscidə
tərəf baxıb gördüm: Paho… məscid bağlı! Qapısında da bir dənə
zorba, paslı qıfıl var!”. 1961 Çünki yalançı mollaları,axundları
maraqlandıran Allah evinin boş qalıb-qalmaması deyil, öz şəxsi
mənafeləridir. Onlar öz maraqları üçün min dona girməyə, min fitnə
törətməyə, min hiylə qurmağa, bir sözlə istənilən yolla qardaş
adlandırdıqları müsəlman dindaşlarını soymağa hazırdırlar:
İç gündə şərabı, gələ ta cisminə bir can;
Vur gündə qumarı, boşala kisəvü həmyan.
1959
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İxvanını aldat, pulunu al, qoy ol giryan;
Bidətlərini axıra vur, olma peşiman,
İslamı dağıt, ol yenə də pak müsəlman.
Qoy başına əmmamə, gedib Molla Cavad ol!
Şad ol, yenə şad dol, yenə şad dol, yenə şad dol!
Eyvah ki, axırda peşiman olacaqsan! 1962

Bütün bunlardan sonra Cəfər bəy yenə də ümid edirdi ki,
islam dünyası yuxudan oyanacaq və işıqlı günlərə qovuşacaqır.
Başqa sözlə, islam millətləri, müsəlmanlar aralarındakı ədavət
daşlarını tullayıb, məzhəb aryılıqlarına son verib bir-birlərinə sözün
həqiqi mənasında qardaş olacaqlar. Əks təqdirdə, Cabbarlını
təbirincə desək, çox keçməz islam millətləri tamamilə xar olar və
başqa dinə qulluq edən millətlərin əsarəti altına düşər:
Qıl nəzər ətrafa, görərsən o dəm:
Milləti-islam qoyun tək yatıb;
Qarətü qətlə verib öz fikrini,
Qeyrəti namusu kökündən atıb,
İrzü həyavü ədəbin cümləsin
Cifeyi dünyayə satıbdır, satıb.
Böylə keçərsə əgər on səkkiz il,
Millətimiz xar olacaq, yoxsa yox?
Bu yuxudan, bilmirəm, islamiyan
Bir kərə bidar olacaq, yoxsa yox? 1963

Əslində Cabbarlının bir əsr öncə islam millətlərinin sosialsiyasi və mədəni vəziyyəti ilə bağlı dedikləri, bu gün də öz
aktuallığını qoruyub saxlayır. Doğrudur, 20-ci əsrin əvvəllərində baş
verənlərlə müqayisədə bu gün islam dünyasında müəyyən bir
irəliləyiş vardır, ancaq bu yetərli səviyyədə deyildir. Belə ki, müasir
dövrdə də bir çox yeniliklərin müəllifi islam dünyası deyil, daha çox
Avropa və Uzaq Şərq ölkələridir. Üstəlik dünyada baş verən
dəyişikliklərdən son xəbər tutan, yaxud da bu dəyişikliklərə axırıncı
uyğunlaşmaq istəyən islam dünyasıdır. Çünki islam dünyası özü bir
elm beşiyi olduğu halda, elmdən və təhsildən, hürriyyət və
azadlıqlardan uzaq qalmışdır. Cabbarlının təbirincə desək, qeyri
millətlər elmə könül verdikləri halda, müsəlmanlar hələ də
“mürgüləyir”:
1962
1963
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Tapdı səadət yolunu qeyrilər
Elmə könül vermək ilə hər zaman.
Leyk müsəlman hələ də mürgülər.
Durmağa da zərrəcə yoxdur güman.
Rəmlə baxanda belə məlum olur:
Çox yatacaqdır hələ islamiyan.
Sonra ayıldıqda, bunu bilmirəm
Laiyqi-kandar olacaq, yoxsa yox?
Bu yuxudan, milləti-islamiyan
Bir kərə bidar olacaq, yoxsa yox? 1964

O, “Vəfali Səriyyə” pyesində də müsəlman xalqlarının geriliyinin əsas səbəbkarı kimi cəhaləti görmüş və bu cəhalətə görə də
ruhaniləri tənqid etmişdir. Cabbarlı Məhərrəm adlı obrazın dilindən
yazırdı: “Ah! Cəhalət! Cəhalət! Səndən daha nələr gözləmək olmaz!
Əcəba, dünya üzündə bircə müsəlmanlardan ötrü yaranmışdın?
Zalım! Napak! Bunlar hamısı sənin təsirindir ki, insaf, mürüvvət,
vicdan, hamısı unudulmuş!!! Bunlar hamısı sənin təsirindir ki,
Quran, kitab, şəriət, hamısı yaddan çıxmış!!! Bunlar hamısı sənin
təsirindir ki, Allah, peyğəmbər, imam, din, məzhəb, hamısı bir
kənara atılmış!!! Ah, biçarə müsəlmanlar!”. 1965 Cabbarlıya görə, bu
cür cəhalətə çarə bulmağın yollarından biri Quranın türk dilinə
tərcümə edilib, müsəlman türklərinin öz ana dillərində onunla tanış
olmalarıdır. 1966
Cabbarlı “Nəsrəddin şah” pyesində də əsas diqqəti islamın
qayda-qanunlarına əməl olunmamasına, ruhanilərin və məmurların
din pərdəsi altında zülmkarlığına yönəltmişdir. “Ey adları müsəlman
olub, özləri insaniyyətdən bixəbər olan canavarlar” deyən, 1967
Cababrlı hesab edirdi ki, Qacarlar dövlətinin cəhalət içində
olmasının, burada özbaşnalığın hökm sürməsinin əsas günahkarı da
ittifaq içində olan mollalarla despotik məmurlardırlar. O, yazırdı:
“Əvvəllər şah özü məmləkəti nizama salmaq istəyirdi. Amma onu
əhatə edən hiyləgər ümərayi-dövlət, vəzirlər və ruhanilər onu bu
işdən mən etdilər. Bəli, İranda (Qacarlar dövlətində- F.Ə.) yaxşı
vəzirlər, yaxşı hakimlər var idi ki, millət üçün ürəkləri yanırdı. Mirzə
1964
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Təqi xan, Mirzə ağayi Nuri və qeyrə, amma onlar çox yaşaya bilməyib,
dövlətin xainanə hiylə və fəsadlarına fəda olub, getdilər”. 1968
Vaxtilə Mirzə Təqi xan Qacarlar dövlətinin sədr-əzəmi
olanda (1848-1851) bir sıra islahatlar aparıb, Məşvərət Şurası
yaratmışdır ki, bu da ruhaniləri və onunlıa ittifaqda olan xanları
narahat etmişdir. Ruhanilər dini hakimiyyəti, xanlar isə
yarımmüstəqil hakimiyyətlərini əldə saxlamaq üçün birləşib Mirzə
Təqi xanın vəzifədən getməsinə və öldürülməsinə səbəb olmuşdular.
Cabbarlı Mirzə Təqi xanın dilindən yazırdı: “Şah təxti-hökmraniyə
cülus edib, məni özünə sədri-əzəm qərar verib, Əmir Nizam ləqəbilə
müləqqəb etdi. Mən bir ləqəb ilə kifayət etməyib, vəizfəmin nə
olduğunu düşünərək xarabazara və xarici dövlətlər arasında, etibarını
itirmiş İran məmləkətini dübarə islah etməyə çalışdım. Boş qalmış
xəzinəni doldurdum, qoşunları müntəzəm bir halə gətirdim, cəhalət
və nadanlqıdan inqrazə üz tutmuş İran cəmaətini elmə tərğib və
sənətə təşviq etdim ki, bəlkə kürreyi-ərzin hər guşəsinə yayılan İran
saillərin insan adını daşımağa şayan etdim. Mən bu fikrimə qismən
müvəffəq oldumsa da, İranın əksərini təşkil edən yalançı ruhanilər
nəinki mənə kömək etmədilər, hətta hər qədəmdə, üçillik əyyamisədarətimdə mənə bir mane təşkil etdilər. Ələlxüsus, İranı talan və
qarət etməklə, məmləkətin cəngavər balalarını xarü-zəlil edib, İran
xanları mənim fikirlərimə bir polad sədd kimi müqabilə etdilər. Şah
zəif, cavan və təcrübəsiz olduğu üçün, onu əhatə edən paxıl,
tamahkar və hiyləgər, məmləkəti fəlakətə tərəf sürükləyən vəzir və
dövlət ərkanının sözlərinə baxmaqdan özünü saxlamayır. Onlar
hamısı xüsusi mənfəətləri üçün üçün çalışdığı halda, şah onlara mane
ola bilmiyor. Mən də bir, tək – bu qədər vicdansızlarla mübarizə
etmək məcburiyyətində qaldım. Mən bir dəfə düşünmüşəm ki, nə
qədər İranda bu zalım xanlar hökm sürürlər İran tərəqqi edə bilməz.
Ona görə də mən nə qədər ki, sədarətdə varam, bu xanlıq tərzini
İrandan götürməyə çalışacağam və bununla da məmləkəti zülmdən
qurtarmağıma ümidvaram”. 1969
Deməli, Mirzə Təqi xan qarşısına məqsəd kimi birincisi,
xanların yarımmüstəqilliyinə son qoymaq, ikincisi ruhanilərin
1968
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nüfuzunu aşağı salmaq, üçüncüsü hər vilayətdən millət nümayəndələri
çağırmaq kimi mühüm məsələlər qoymuşdur. Cabbarlı təəssüf edir ki,
Nəsrəddin şah onun bu islahatlarına əvvəlcə dəstək versə də, ancaq
sonunda xain ruhanilərə və xanlara inanaraq Mirzə Təqi xanı
vəzifəsindən uzaqlaşdırıb ölmünə qərar vermişdir. 1970
Cabbarlı yazırdı ki, Mirzə Təqi xanın ölmündən təqribən 10
ildən sonra (1860-cı illər) sədir-əzəm olan Mirzə Ağa xan Nuri də
Qacarlar dövlətində bir sıra islahatlar aparıb ciddi uğurlar əldə
etmişdir. Ancaq Mirzə Təqi xanda olduğu kimi, Nəsrəddin şah ikinci
dəfə də həm qəflətə qapılaraq, həm də xain ruhanilərin oyunları
nəticəsində onu da vəzifəsindən uzaqlaşdırmış, ümumiyyətlə bir
müddət sədarəti də ləğv etmişdir. 1971
Üçüncü dəfə isə, Nəsrəddin şahı dövlətdə islahatlar aparması
üçün yola gətirmək istəyən Cəmaləddin Əfqani olmuşdur. Cabbarlı
Əfqaninin dilindən millətə məşrutə verilməsinin, millətin azadlığa
çıxmasının zərurətindən bəhs etmişdir. Bütün islam aləminin fəlakət,
uçurum qarşısında olduğu, Avropa dövlətlərinin müsəlman
xalqlarına qənim kəsildiyi bir dövrdə başqa çarənin olmamasını
Əfqaninin dilindən Cabbarlı belə yazırdı: “Kənar edin, hökumət
başında oturan müftəxor vəzirləri, çağırın millətin nümayəndələrini.
Onlar öz fəqir qardaşlarının halını yaxşı bilirlər. Onlar çalışıb
məktəblər, mədərəsələr və darülfünunlar açarlar. Onlar çalışıb
sənətxanalar, rəsədxanaalr, növbənöv darülfənlər açarlar. Azad nəfəs
çəkən millət açıq fikir ilə çalışıb fənlər təhsil edər, hürr olan bir
millət həmişə ucalar. Millət yerin üzərində fabriklər, növbənöv
karxanalar açmaqla kifayət etməyərək, yerlərin altında olan
mədəniyyətə də əl atıb, səhneyi-həyata çıxarıb millətə təqdim
edərlər. Bütün islam məmləkətləri belə edərsə islam dirilər”. 1972
Ancaq Nəsrəddin şah bu dəfə də sözünə əməl etməmiş və Əfqani
Qacarları tərk etmək məcburiyyətində qalmışdır.
Cabbarlıya görə, məhz bundan sonra başda C.Əfqani
olmaqla bir qrup məşrutəçi tərəfdarı Nəsrəddin şahın qətl edilməsi
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qərarına gəlinmiş və bu sui-qəsd Mirzə Rza Kirmani tərəfindən
həyata keçirilmişdir. 1973
Türk(lük) fəlsəfəsi. Cabbarlının ictimai-siyasi görüşlərində
türklük fəlsəfəsi, türk dünyagörüşünün tədqiqi əsas istiqamətlərdən
biri olmuşdur. O, gənc yaşlarından islam dinində islahatların
aparılması ilə yanaşı, Türk xalqlarının, o cümlədən Qafqaz
türklərinin milli özünüdərk məsələsini vacib hesab etmişdir. Cabbarlı
çox böyük ustalıqla vurğulayırdı ki, əgər bir millət zülmlə yaşamağa
razıdırsa, üstəlik ona əcdadlarından qalmış milli-mənəvi dəyərləri
tərəqqi deyil, tənəzzül kimi başa düşürsə, həmin millətin gələcəyi ola
bilməz. Bu mənada, Türk millətinin borcudur ki, milli dəyərlərinə
sahib çıxsın və onu gənclərə doğru formada çatdırsın.
Bizcə, bu baxımdan Cəfər Cabbarlı əsərlərində türkçülüyü ancaq
bir milliyyətçilik kimi deyil, eyni zamanda qədim bir fəlsəfə və
dünyagörüş kimi də ortaya qoymağa çalışmışdır. Məsələn, o, “Ədirnə
fəthi” pyesində Rüfət adlı obrazın dilindən yazırdı ki, türklər hər bir
fəlakəti sakit ürəklə, açıq alınla, soyuq qanla qarşılayan bir millətdir:
“Zöhrə, bu gün bütün türklərin namusu və heysiyyətini ayaqlar altına
almaq istəyən canavarlara qarşı mübarizə etməyi, bütün Türk dünyası
səndən tələb edir. Vətən uğrunda ölüm olmasaydı, yüksək dağlar, dərin
dərələr bizi bir-birimizdən ayıramazdı. Fəqət böylə bir gündə ki, bütün
türklərin müqəddəratı həll olunacaq, damarlarında türk, islam qanı
fırlanan bir osmanlı sakit duramaz”. 1974
Şübhəsiz, burada ifadə edilən “türk və islam qanı” türkün yaşam
fəlsəfəsini də özündə ehtiva edir. Cabbarlı çox doğru qeyd edirdi ki,
türkün fəlsəfəsində qorxu deyilən, məğlubiyyət deyilən anlayışlar qəbul
edilməzdir. O, yazırdı: “Türklər bundan daha artıq, daha ağır fəlakətləri
görə bilərlər, türklər bundan daha dərin uçurumlara düşə bilərlər.
Türklər daha güclü düşmənlərə təsadüf edər, əzilə bilər, döyülə bilər.
Fəqət türk millətinin ürəyində oyanmış bugünkü intibah, onu
qiyamətə qədər yaşadacaq”. 1975 Cabbarlı Türklük fəlsəfəsini, türklük
idealını çox dəqiq izah edirdi: “Ya şərəfli bir ölüm və ya dəyərli bir
həyat”. 1976O, deyirdi ki, türklük qürurunu heç bir qüvvə tapdalamağı
1973
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bacarmamışdır və indi də bunu bacarmayacaqdır. Çünki artıq Türk
millətində yenidən intibah baş qaldırmışdır və bu intibahla da
dünyada özünün əvəvlki əzəmətinə qayıdacaqdır. 1977
Cabbarlı “Ulduz” pyesində də türklük fəlsəfəsinin ruhuna
uyğun olaraq çox doğru yazırdı ki, Avropa mədəniyyəti ilə öyünür,
türklər isə insanlığı ilə. 1978
Cümhuriyyətin qurulmasını böyük sevinclə qarşılayan
Cabbarlının “Azərbaycan bayrağına” şeirində də Tütk fəlsəfəsinin
əsas cizgiləri öz əksini tapmışdır. O, bu şeirində üç boyalı-üç mənalı
Azərbaycan Türk bayrağının fəlsəfi izahını belə vermişdir:
Bu göy boya Göy Moğoldan qalmış bir türk nişanı,
Bir türk oğlu olmalı!
Yaşıl boya islamlığın sarsılmyan imanı,
Ürəklərə dolmalı!
Şu al boya azadlığın, təcəddüdün fərmanı,
Mədəniyyət bulmalı.
Səkkiz uclu şu yulduz da səkkiz hərli OD YURDU!
Əsarətin gecəsindən fürsət bulmuş quş kibi,
Səhərlərə uçmuşdur.
Şu hilal da türk bilgisi, düzgün sevgi nişanı,
Yurdumuzu qucmuşdur!
Allah, əməllərim edib şu bayrağı intiqal,
Birər-birər doğru olmuş, bir ad almış: İSTİQLAL!
Yürəyində bir dilək var, o da doğru kəsilsin,
O gün olsun bir göy bayraq Turan üstə açılsın. 1979.

Cabbarlı Azərbaycan Türk bayrağına həsr etdiyi “Sevdiyim”
adlı şeirində də türkçülük, Turan idealını önə çəkmişdir. O, yazırdı:
Yaşıl donlu, mavi gözlü, al yanaqlı sevdiyim.
Canalıcı bir görkəmlə dağ başında durunca,
Oxşadıqca bahar yeli açıq-dağınıq tellərin.
Nazlı əlin umuzunda saçlarına vurduqca,
Bir-bir oxşayırsan bütün Turan ellərin.
Altaylardan, Altun dağdan doğma sellər bəkləyor
Yaşıl donlu, mavi gözlü, al duvaqlı sevdiyim. 1980
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O, M.B.Məhəmmədzadəyə ünvanladığı “Salam” şeirində də
Turançılıq sevdasını ifadə etmişdir. Cabbarlı yazırdı:
İntizar gözlərdən Xəzər doğuldu,
Həsrət ürəyimiz yanar dağ oldu.
Dillərimiz Turan deyə yoruldu
Turan ellərinə salam söyləyin. 1981

Cababrlı Turana bəslədiyi ümidlərinin yarımçıq qaldığı, üstəlik
başlarının üstünü Sovet Rusiyası təhlükəsi aldığı bir dövrdə qələmə
aldığı “Yaşamaq” şeiri çox anlamlı, çox dəyərli bir əsərdir. O, türklüyün
yenidən bir sınaq qarşısında qaldığını, hər tərəfin düşmənlərcə
sarıldığını dərindən dərk edirdi. Belə bir məqamda ölmək əvəzinə
yaşmağın, durmaq əvəzinə mücadilə etməyin fəlsəfəsini Cababrlı belə
izah edirdi:
Neçin, neçin yaşamaq? Ölməmək! Nədir məna?
Neçin şu dörd yanı sarmış əzabə bağlanmaq?
Neçin əzilmək, üzülmək, iməkləmək bica?
Neçin həyatə səbəbsiz dözüb ayaqlanmaq?...
Nədir, nədir dirilik yurdu? Qanlı bir ölkə!
Degilmi varlıq özü canlı bir yığın kölgə?
Ölüm!.. O bir əbədiyyət... görüncə siz uyğu...
Nə tatlı şey.. bu əzabə o sən çəkər bəlkə... 1982

O, hesab edirdi ki, Türkün əsas fəlsəfəsi odur ki, ən çətin, ən zor
məqamda belə ümidsizliyə qapılıb intihara, ya da köləliyə razı olmur.
Cabbarlıya görə Türkün fəlsəfəsində daim mücadilə etmək və zor olanı
bacarmaq vardır:
Xayır, xayır! Yaşamaq! Bir vüsalədək yaşamaq!
Deyir, qoşar yürəgim! Onda bir işıqlı xəyal.
Bədən bulur yenə qüvvət, itər şu yorğunluq,
Nədir əcəb bu ziya?.. İştə şanlı bir ideal. 1983

Bizcə, məhz bu ideal onu Sovetlər Birliyi dövründə də ayaq üstə
tutmuş, dövrün şərtləri altında müəyyən qədər beynəlmiləlçiliyə rəğbət
bəsləməsinə baxmayaraq, əsasən mədəniyyət və ədəbiyyatda türklük
fəlsəfəsindən, türk dünyagörüşündən çıxış etmişdir.

1981
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Cabbarlıya görə, hər millətin özünəməxsus xüsusiyyəti vardır ki,
bu da hər bir vətəndaşın, xüsusilə mütəfəkkirlərin dünyagörüşündə öz
əksini tapmalıdır. Onun fikrincə, türk xalqlarında ortaq olan
xüsusiyyətlər
(igidlik, qorxmazlıq, aman diləyəni əfv etmək,
namusluluq, qonaqpərvərlik, yoldaşına xəyanət etməmək və s.) də
türklük fəlsəfəsi ilə bağlıdır.1984
Sovet beynəlmiləlçiliyi. 27 aprel işğalından sonrakı ilk illərdə
Cabbarlının əsərlərində yalnız formaca deyil, məzmunca da türklük
xüsusiyyətlərini önə çəkilməsi Sovet-Rus bolşevikləri tərəfindən
birmənalı qarşılanmırdı. Sovet ideoloqları digər milli aydınlarımız kimi,
onu da mahiyyətcə sosializmə uyğun əsərlər yazmağa məcbur edirdilər.
Cabbarlı da, onu yalnız formaca deyil, məzmunca da milli ədəbiyyat
yaratmaqda ittiham edənlərə cavab olaraq yazırdı: “Klassik ədəbiyyatın
nümunələrini tənqidi nöqteyi-nəzərlə isifadə edərək, ədəbi keçmişdən ən
yaxşı və ən qiymətli cəhətləri götürərək, mən səy edəcəyəm ki,
“formaca milli” əsər yaradım. Azərbaycan xalqının nəhəng mübarizəsinin qəhrəmanlığını əks etdirərək, mən geniş əməkçi kütlələrinə yaxın
və tanış olan milli formalar axtarıram”. 1985
Etiraf etməliyik ki, doğrudan da ömrünün son illərində
Cabbarlı “sovet beynəlmiləlçiliyi”, “sovet kommunizmi” ilə qismən,
ya da daha çox səsləşən, marksizm-leninizm ideyalarına uyğun gələn
əsərlər (“Od gəlini”, “Almaz”, “Sevil”, “Yaşar” və b.) də yazmışdır.
Bizcə, onun “Od gəlini” əsəri milliklə beynəlmiləlçilik arasındakı
ziddiyyətlərin, ikiliyin məhsuludur. O, “Od gəlini”ndə Ərəb Xilafətinə
qarşı mübarizə aparan Elxanın timsalında Sovet Rusiyasına qarşı
dirənişi ifadə etməklə yanaşı, kommunizm elementlərini də əks
etdirmişdir. Cabbarlı əsərin qəhrəmanı Elxanın dilindən yazırdı: “Mən
insanlığın ümumi və əbədi səadətini bu şəxsiyyət istibdadının (Stalinə
pərəstiş – F.Ə.) məzarları üzərində tikmək istəyirəm, anlayırsanmı!
Düşündüyüm vuruşda ilk düşmənim ərəb basqınçıları (rus işğalçııları –
F.Ə.), ikinci düşmənim bəşəriyyəti salışdıran və gücsüzləri əzdirən
dinlər, üçüncü düşmənim isə, köləlik törədən bütün indiki ictimai mühit
və yaşayış quruluşudur ki, onun da başında sən və sənin kimi insan
qəssabları (Kirov, Orconikidze, Mirzoyan, Pankratov və b.) dururlar.
1984
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Başqa yol yoxdur. Mənim yolum sənə qarşıdır”. 1986 C.Cabbarlı məntiqi
olaraq burada, azadlıq və vasallıq tərəfdarı olan iki qardaşı bir-birinə
qarşı qoyur. Elxan istiqlalı hər şeydən üstün tutduğu halda, onun qardaşı
Aqşin onunla eyni fikirdə deyil.
Ancaq dövrünün şərtləri və sovet ideologiyasının hökmranlığı
altında Cabbarlı bu əsərini daha çox istismar edənlərlə (kapitalistlər)
istismar olunanlar (fəhlə-kəndlilər) arasında mübarizə kimi qələmı
vermişdir. Cabbarlı Elxanın dilindən Aqşinə deyir: “Dünya iki cəbhəyə
ayrılmışdır. Bir tərəfdə silahlı güclülər, digər tərəfdə isə əliboş
məzlumlar”. 1987 Bu düşüncə ilə əsərin qəhrəmanı Elxan özünü yalnız
istiqlalçı deyil, eyni zamanada “kommunist” kimi də aparır; o, bütün
dinləri inkar edib, əxlaqa uyğun gəlməyən sərbəst həyatdan və
ağılasığmaz azadlıqlardan dəm vurur. 1988
Şübhəsiz, bu məsələdə kifayət qədər ziddiyyətlər vardır. Hər
halda türklük fəlsəfəsinin dərindən anlayan, onun xüsusiyyətlərini
hərtərəfli izah edən Cabbarlının Elxan adlı qəhrəmanının fərqli
düşüncələrdən çıxış etməsi təsadüfi ola bilməzdi. O ayrı məsələdir iki,
Cabbarlının Elxan obrazı kimi eyniləşdirdiyi Babək və onun
tərəfdarlarında (xürrəmilərdə) belə düşüncələrin olmasını vaxtilə ərəb
tarixçiləri də iddia ediblər. Burada maraqlı cəhət odur ki, əgər Elxan
obrazı istiqlalçıdan çox “kommunist”lə üst-üstə düşürsə, o zaman
Cababrlı əski “kommunist” Elxanın dilindən o dövrün kommunizm
“ideal”ını da açıqlamış olur.
Deməli, Cabbarlının “Od gəlini”nində bir-birinə daban-dabana
zidd olan iki: 1) “istiqlalçı”, 2) “kommunist” Elxan var. Bu ikili Elxan
həm xalqın milli azadlıq, həm də “fərdi azadlığ”ından yanadır: “Biz
hələlik yurdumuzun yüksək dağlarına çəkiləcək, oradan bütün
bəşəriyyət üçün örnək ola biləcək bir ölkə düzəldəcəyik. Orada tənasül
heç bir qanun altında gizli olmayacaq, əsas: azad könüllərin uyuşması və
usanması olacaqdır. İstəyənlər ər-arvad, istəməyənlər bacı-qardaş
olacaqlar. Varlı, yoxsul, güclü, gücsüz olmayacaqdır. Bütün ölkə
qardaşcasına çalışan, qazanan və bölüşın bir ailə olacaqdır. Orada süni
hökumətlər, qanunlar olmayacaqdır. Orada zərərsiz azad istəklər, azad
hərəkətlər, həyatın müqəddəs qanunu hökm sürəcəkdir. Orada uydurma
1986
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dinlər, allahlar olmayacaqdır. Azad vicdanlar, azad sevgilər hər kəsin
böyük tanrısı olacaqdır. Məqsəd həyata qovuşacaq, yaşayış ancaq
vasitələrlə məşğul olacaqdır”. 1989 Əsərin sonunda da Elxan Yaradanın
varlığını inkar etməklə yanaşı, bütün dinlərin də uydurma olduğunu
bir daha bəyan edib özünü Tanrı adlandırır və İnsanı ilahiləşdirir.1990
Bizcə, Cabbarlı bu əsərində türklük fəlsəfəsindən yavaş-yavaş
uzaqlaşaraq “sovet kommunizm”i, ya da “sovet beynəlmiləlçiliyi”ni
tərənnüm etmişdir. Belə ki, bu əsərin əsas qəhrəmanı insan üçün heç bir
sərhəd, qayda-qanun tanımayan “azadlıq”ları təbliğ edir.
Çox təəssüf ki, Cabbarlı bu cür “azadlıq”ları “Sevil”, “Almaz”,
“Yaşar” və digər əsərlərində də bu və ya digər formada təbliğ etmişdir.
Cabbarlı “Sevil” pyesində Sevilin və Gülüşün timsalında əsasən milli və
dini dəyərlər tanımayan “azad qadın” obrazları yaradarkən da ifrata
varmışdır. Hər halda əsərin qəhrəmanı Sevilin “qadın azadlığ”ını namus
məsələsindən çox cinsi və iqtisadi azadlıq kimi dəyərləndirməsi doğru
deyildi: “Azərbaycan qadınlarının və bütün qadınların ən böyük
düşmənlərindən biri də namus keşikçisi olmalarıdır. Kişi istədiyini və
bir neçəsini birdən əldə edə bilər. Qadın isə ikincisinə göz ucuyla belə
baxa bilməz. Bu, kişi üçün bir nadinclik, qadın üçün isə bir namussuzluq
sayıla bilər. Halbuki hər ikisinin təşəbbüsünü doğuran eyni fizoloji
hadisədir”.1991
İlk baxışda haqlı görünən Sevilin burada unutduğu əsas məsələ
nə kişinin, nə də qadının fizioloji tələbatlarına görə, ailə dəyərlərinə
zərbə vurmaq haqqının olmamasıdır. Əslində istər kişi olsun, istərsə
də qadın ilk növbədə, təbii instinktlərinə görə deyil mümkün olduğu
qədər cəmiyyətin qayda-qanunlarına, mentalitetə görə hərəkət
etməlidirlər. Əks təqdirdə sosializm (kommunizm), liberalizm,
praqmatizm kimi təlimlərini doğru hesab etməklə, nəinki hər hansı
milli-dini dünyagörüşlə, insanlıq adına da yaşamaq çox çətin olar.
Hər halda Cabbarlının qəhrəmanı Sevil əsərin sonunda deyir ki, o,
sosializmdən gəlmişdir və sosializmə də qayıdır. 1992 Deməli, “sovet
sosializmi” qadınların başlarından yalnız zorla çadralarını açdırmırdı,
1989
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eyni zamanda milli və dini dünyagörüşə zidd olub, heç bir əxlaq
sərhədi tanımayan “azadlıq”ları da təlqin edirdi.
Çox təəssüf ki, əvvəllər bütün bunların tamamilə əleyhinə
olub, hətta Hüseyn Cavidi əsərlərindəki bəzi qəhrəmanları (Cəlal,
Göyərçin, Afət, Arif və b.) türklük xüsusiyyətinə yad olan
hərəkətlərinə görə tənqid etdiyi halda,1993 Cabbarlınıın özü də “sovet
sosializmi”nin, “sovet beynəlmiləlçiliyi”nin təsiri altında milli
mentalitetlə çox da səsləşməyən Sevil, Balaş, Gülüş, Almaz və başqa
bu kimi obrazlar yaratmışdır. Almaz da inandığı Lenin
kommunizminə uyğun olaraq sosialist mədəniyyətdən, yenilikdən
bəhs edir; ailə namusundan söz açılarkən “mən azad qadınam” deyir:
“Azadlıq mənim haqqımdır. Azadlıq sədəqə deyil. Hamısı mənimdir.
Onu çərçivəyə alıb, hər iki saatdan bir çay qaşığı verməyə kimsənin
haqqı yoxdur. Mən bütün işlərimdə ya azadam, ya əsir, ya ağayam,
ya qul”. 1994 Cabbarlının Sevil qəhrəmanı kimi, Almaz da iddia edir
ki, əgər bir xətanı kişi edə bilərsə qadın da edə bilər. “Mənimçün
dünyada kişi-arvad yoxdur. İnsan var: insan hər bir işində azad və
sərbəst olmalıdır” deyən, 1995 Almaz üçün də, milli və dini dəyərlərin
əsasən əhəmiyyəti yoxdur.
Beləliklə, Cabbarlının ictimai-fəlsəfi yaradıcılığı ilə bağlı
fikirlərimizi yekunlaşdıraraq deyə bilərik ki, onun dünyagörüşündə
müəyyən ziddiyyətlər, iki fərqli baxış olmuşdur. Birincisi, onun
dünyagörüşü uzun müddət islamlıq və türklüyün vəhdəti şəklində
təzahür etmişdir. Hətta, bir ara əsas ideal kimi Türk dünyagörüşünə,
Turançılığa əsaslanan Cabbarlı insan və cəmiyyət problemlərinə
yanaşmada da, daha çox türk fəlsəfəsindən, müəyyən qədər də
islamlıq dünyagörüşündən çıxış etmişdir. Bizcə, 27 aprel işğalından
sonrakı ilk illərdə də Cabbarlı türk-islam dünyagörüşündən geri
çəkilməmiş, mümkün olduğu qədər onu “sovet beynəlmiləlçiliyi” ilə
uzlaşdırmağa çalışmışdır.
Şübhəsiz, onun bu cəhdləri sovet-rus kommunistləri qətiyyən
qane etmirdi ki, çox keçmədən Cabbarlı bu cür psixoloji təqzyiqlərin
altında formaca milli, məzmunca sosialist əsərlər ortaya qoymuşdur.
Əlbətttə, Cabbarlının bu tipli əsərlərində də Quzey Azərbaycan türk
1993
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cəmiyyəti, onun mədəniyyəti və fəlsəfəsi üçün müəyyən qədər
müsbət elementlər var idi. Ancaq bütövlükdə bu əsərlər Cabbarlının
türklük və islamlıqla bağlı düşüncələrinə əsasən zidd olmaqla yanaşı,
onun dünyagörüşündə də ciddi fərqliliklərə səbəb olurdu. Hər halda
onun islamlıq və türklük dünyagörüşündən çıxış edərkən ortaya
qoyduğu əsərlərlə, “formaca milli məzmunca sosialist” ideyasına
əsaslanarkən yazdığı əsərlərdə kifayət qədər ziddiyyətlər var idi.
Bizcə, Cababrlının gənc yaşlarında vəfat etməsində də, özünün
özünü bu formada inkar etməsi heç də az rol oynamamışdır.
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ÖMƏR FAİQ NEMANZADƏ
Həyat və yaradıcılığı. Ömər Faiq Nemanzadə (1872-1937)
Ahıska qəzasının Azqur kəndində anadan olmuş, bir neçə il molla
məktəbinə getsə də, dinə maraq göstərməmiş və yenicə açılmış rustatar məktəbinə daxil olmuşdur. Atası onu Qori müəllimlər
seminariyasına qoymaq istəsə də, anasının təkidi ilə 1882-ci ildə
İstanbula gedərk "Fateh" məktəbində təhsilini davam etdirmiş, təbiət
elmlərinə həvəsi olduğuna görə sonradan "Darül Şəfəq" məktəbinə
daxil olmuşdur. 1891-ci ildə həmin məktəbi bitirdikdən sonra Qalata
Poçt və Teleqraf İdarəsində əmək fəaliyyətinə başlamışdır.
1894-cü ildə, Ahıskada milli münasibətlərin kəskinləşməsi
dövründə vətənə qayıdan Ömər Faiq az sonra Şəkidə ilk üsuli-cədid
məktəbində (1894-1896), Şəki Came məktəbində (1898-1900)
müəllim işləmişdir. 1900-1902-ci illərdə Şamaxıda fəaliyyət göstərən
Ö.Faiq Şamaxıda baş vermiş zəlzələdən sonra Tiflisə getmiş və
“Şərqi-Rus” qəzetində işləməyə başlamışdır. 1905-ci ildə “ŞərqiRus” bağlandıqdan sonra o, C.Məmmədquluzadə ilə birlikdə qəzetin
mətbəəsini alıb “Qeyrət” adı altında dövrlə ayaqlaşan kitablar, az
sonra da (1906) "Molla Nəsrəddin" jurnalının nəşr etməyə
başlamışlar.
1910-cu illərin əvvəllərində “Molla Nəsrəddin”lə əlaqələrini
kəsən Ömər Faiq 1917-1920-ci illərdə Ahıska bölgəsində fəaliyyət
göstərmişdir.
Cənub-Qərbi
Qafqaz
Türk
Respublikasının
liderlərindən biri olan, ancaq altı aydan sonra menşeviklər
Gürcüstanı ələ keçirib həmin respublika ləğv olunduqdan sonra o,
Gürcüstan menşevik hökumətindən Ahıska və Ahılkələk əyalətlərinə
muxtariyyət tələb etmişdir. Gürcüstanın antitürk siyasi şiddətinə
qarşı çıxan Ömər Faiq 1918-ci ildə üç dəfə həbs olunmuş, həbsdən
çıxdıqdan sonra Bakıya gələrək 1919-cu ildə Bakı Polis idarəsində
çalışmış, 1920-ci ildə isə yenidən Gürcüstana qayıtmışdır.
27 Aprel işğalından sonra Gəncə Ziraət Texnikumunun direktoru işləmiş Ömər Faiq, çox keçmədən Gürcüstanda müsəlman işləri
üzrə komitənin sədri təyin edilmişdir. 1923-cü ildə yenidən Azərbaycana dönən Nemanzadə 1924-cü ildə Azərbaycan SSR Xalq Maarif
Komissarlığında işə düzəlmiş, dərsliklərin hazırlanmasına və onların
755

Faiq Ələkbərli

çap edilməsinə yardım etmişdir. 1927-ci ildə pensiyaya çıxdıqdan
sonra Ö.Faiq "Xatirələrim" üzərində çalışmışdır. Nemanzadə 1937-ci
ilin
yayında
Ahıskada olarkən həmin
rayonun
prokuroru
Odabaşyanın sərəncamı ilə həbs olunmuş və Gürcüstan SSR Xalq
Daxili İşlər Komissarlığının nəzdindəki
“üçlüy”ün qərarı ilə
güllələnmişdir.
Milli maarifçilik və dini görüşləri. O, yaradıcılığının ilk
dövrlərindən etibarən İslam-Türk aləminin geriliyinin səbəblərini
araşdırmış, mövhumatçılığı və xurafatı tənqid atəşinə tutmuşdur.
Ancaq C.Məmmədquluzadə, Ə.Qəmküsar və başqa “molla nəsrəddinçi”lər islam dininə daha ifrat tənqidi yanaşmışdılarsa, onlardan
fərqli olaraq Ömər Faiq islam dinini və milli mədəniyyəti daha
dərindən öyrənməyin vacibliyini qeyd etmişdir.
Ömər Faiqə görə, Yaradanın ilk bəxşişi olan əql sayəsində
artıq bəşər övladı bir çox sirləri anlamaqda, kəşf etməkdədir.
Bununla da maarif arzusunun, birlik fikrinin, insanlığın yavaş-yavaş
inkişaf etdiyini yazan Nemanzadə hesab edirdi ki, yeni kəşflər,
ixtiralar ən bəsit bir otun, bitkinin özündə belə Yaradanın əzəmətini
göstərir. O, yazırdı: ““Hər vərəqəş dəftər ist mərifəti-gerdikar” (“hər
vərəqi varlıq mərifətinin bir dəftəridir”) ilə “olsa istedad arifi-qabil
idraki-vəhy... həqq irsalına hər zərrədir bir Cəbrayıl” (“arifin istedadı
ilahiyyəti dərk etməyə qabil olsa... haqqa çatmağa Cəbrayıl bir
zərrədir”) hikmətlərinin boş yerə söylənmədiyi anlaşılır, zühura
gələn hər məxluqat və mövcudun mütləq bir səbəb və hikmətiilahiyyəyə müvafiq bir surətdə xəlq buyurulduğu sirr bilinir, həqqtəala təbiətin təsir və iqtizasını bir səbəbi-xilqət olaraq bəxş
buyurduğu fəhm edilir. Buna binaən heç bir şeyin bilasəbəb zühuru
gözlənmir. Anlamadıqları qədri təqdiri-qisməti bəhanə edən
tənbəllər, səfehlər kimi Həqqin ən böyük neməti, əsrari-ilahiyyənin,
cilvəgahı, təkalifi-şəriyyənin məhəli-təhəmmülü olan əql boş yerə
çevrədilmir. Məsələn, su, atəş və ya bir otun, meyvənin nə sürətlə
Allahın verdiyi hansı səbəblə vücuda gəldiyi düşünülür. Qış
ortasında gözəl bir çiçək, xoş bir meyvə hüsulə gətirmək üçün artıq
baharın gəlməsi, istinin, hərarətin zühuru gözlənmir. Neməti-ilahiyyə
olan əql ilə təbiət tədqiq və təqlid edilir”.1996
1996
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Onun fikrincə, vaxtilə əql sayəsində avropalılardan irəlidə olan
İslam xalqlarının bu gün mədəniyyəti, elmi orada araması, üstəlik bu
mədəniyyəti də paltarda, dildə görüb onları yamsılamaları qətiyyən
doğru deyildir. Nemanzadəyə görə, artıq avamlar da elmin, mərifətin
qədrini anlayıb qanır, sadəcə bu gözəl səmtə getmək yolunu,
qaydasını bilmirlər: “Buna görə elm yollarını bunlara sözlə deyil,
işlə, öncüllük olmaqla bildirməlidir. Yoxsa sözü hər kəs söylər,
amma işi hər kəs yapa bilməz. Bu cəhətlə böyüklərmizdən bizə quru
söz deyil, ciddi ürək, qeyrət, iş lazımdır”. 1997
Ona görə, artıq müsəlmanlar da oyanmalı, qonşu millətlərdən
geri qalmamalıdırlar: “Bizlər hələ cəhalətin qurbanı, avropalıların
nökəri, daha açığı qonşularımızın sağılan inəyi mənzilində,
məzəllətində qalmışız. İlahi, bizim millətin mərifət baharı nə vaxt
gələcək? Elm çiçəklərimiz nə zaman açılacaq? Həmişə belə gözü
bağlı, dili lalmı qalacağız? Bu nə halətdir ki, düşmüşük? Bu nə
yükdür ki, biz çəkiriz? Daha nə zamana qədər bu cəhalət
boyunduruğundan qurtara bilməyəcəyiz? Axır biz də insanıq. Cəhalət
ilə puç olub gedən mərifət ilə səlamətə çıxan millətlərdən ibrət
alalım! Edəlim ki, bizə öncüllük, rəhbərlik edib, nümunə-misal
olmuşlar”. 1998 Nemanzadəyə görə, xurafata və mövhumata qarşı
mübarizə aparmaq, islahatlar həyata keçirmək üçün çox gecdir. Çıxış
yolu müasir avropalıların vaxtilə keçdikləri körpüdən getməkdir. O,
yazırdı: “Daha bu körpünü buraxıb boğula-boğula sudan keçmənin
nə ləzzəti var? Bu gün aləmi-islamiyyətin işıqlı yerlərində Avropada
vücuda gətirilən açıq, asan, faydalı kitablar, əsərlər, alətlər gündəngünə çoxalmaqda, alimlər onlardan istifadə etməkdədir”.1999
Ö.F.Nemanzadə yazırdı ki, müsəlmanların cahil, avam, nadan
olmasının günahkarı islam deyil, onların bu dini səhv başa
düşmələridir. Onun fikrincə, “Şükür Allaha, islamam” deyib, yuxulayıb, həqir, fəqir, cahil, qafil qalmışıq və avropalılar islam mədəniyyətini öyrənib irəli getdikləri halda, biz bir millət kimi hələ də
yerimizdə sayırıq. O, yazır: “Qardaşlar, acı, lakin doğru sözdən
inciməyəlim. Dərdini söyləmiyən dərman bulmaz. Qızdırma üçün
hər zaman şəkər, qəndiyyə içmək yerinə bir az da xinə içəlim. Şükür
1997
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Allaha, dünyanın hali gözümüzün önündədir. Çinlilər kimi dünyanın
bir kənarında deyil, dünyanın hər tərəfində, hətta mədəni millətləri
ilə torpaq, qapı qonşusuyuz. Çinlilər belə Avropanın bir dəfə
vurduğu zərbə ilə oyanmağa başlayır, biz nə qədər hissiz və
vicdansız ki, vücudumuz parçalanır, ürəyimiz dağılır, namusumuz
ayaqlar altına alınır, həqiriliyimiz, alçaqlığımız yerin dibinə keçir,
keçir də yenə bir kərə olsun gözümüzü açmaq, ibrət almaq istəmiriz.
Of, insan fikir edəndə divanə olmaq istəyir. Nədir bugünkü
dərakəmiz, nədir qonşular arasındakı həqarətimiz? Yeri gələndə
qədim ərəb mədəniyyəti ilə fəxr ediriz. Avropalılar mədəniyyəti
islamlardan aldı deyə, şişiriz. Amma bir kərə fikir edəlim ki, bu
bizim üçün nə qədər ayıbdır. Avropa xaçpərəst ola-ola qədim islam
mədəniyyətini qəbul etsin də, biz öz malımızı almaqda, öyünməkdə
bu dərəcə inad göstərək?
Üzrümüz qəbahətdən böyükdür.
2000
Utanalım!.. Utanalım!..”.
Ömər Faiq hesab edirdi ki, keçmiş islam mədəniyyəti ilə
öyünüb yerində saymaq olmaz. Onun fikrincə, hər bir dinin və
millətin üstünlüyü zəmanə ilə ayaqlaşmasıdır. Artıq müsəlmanlar da
bilməlidirlər ki, son iki-üç əsrdir məğlub olmaqdadırlar və bunun
qarşısını almaq üçün gecə-gündüz çalışmalıdırlar
Ömər Faiqə görə, o, millətlər də yenidən inkişaf edirlər ki,
tapındıqları dinlərini, adət-ənənlərini zəmanəyə görə uzlaşdırırlar.
Çünki zəmanəyə görə dəyişmək hər zaman vacib olmuşdur. Hətta, bu
səbəbdəndir ki, Allah hər bir zamanın öz tələblərinə uyğun olaraq bir
yaxud, bir neçə peyğəmbər göndərmişdir. O, yazırdı: “İndi həzrət
Adəmdən axır zaman peyğəmbərinə qədər keçən zamanı yüz iyirmi
dörd min il fərz və təxmin edərsək, ildə beş peyğəmbər gəlmiş imiş.
Demək olur ki, bunlardan bəziləri əslafının təbliğinə məmur olduğu
ehkam və əməli cüzi bir təğyirlə təbliğə məmur olmuş isələr də,
çoxunun məzhəb və şəriətinin surəti icrası bütün-bütün ayrı idi.
Böylə olması da labüd və lazımdı. Bu səbəblədir ki, həzrəti
Məhəmmədin ümməti olan bizlər indiki məzhəb və əməllərimizlə nə
surətlə müsəlman isək, keçmiş cümlə peyğəmbərlərin ümmətləri də

2000
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əksərisi bizimkilərə müxalif olan əməllərilə bərabər yenə xalismüxlis müsəlman idi”.2001
Bu baxımdan Ö.Faiq hesab edirdi ki, zəmanəyə görə dini
əməllərin dəyişilməsi əsas islamiyyəti əsla dəyişmir. Onun fikrincə,
bu hal, yəni dini əməllərin zamanəyə görə dəyişilməsi işlərimizin də
zamanaya görə dəyişilməsinə bir nümunədir: “Hər dürlü etiqadiəməldə əsasən bir olan islamın fel və əməldə az-çox fərqli olaraq
Hənəfi, Şafi, Maliki şöbələrinə ayrılması əcaba zaman və halın (özgə
səbəblər və müəssirlər də məlum isə, cümləsinin həqiqi müəssiri
yenə zamandır) təsir və icabına görə deyil də nədir? Hətta müctəhid
din vücud və lüzumu zəmanənənin tələblərinə görə hərəkət etmək
lazım olduğu hökmü əsasına görə deyilmi? Bir az daha irəlilərə
gedək: zəmanın tələbinə görə təbdili-əməl və təğyiri-hərəkətə ən
həkimanə şahid axtarsaq, yenə həzrəti peyğəmbərin öz vəxtisəadətlərində tapacağıq. Tapacağıq ki, o hallar, o hikmətlər bir yerdə
sancılıb yatıb, tərpənmək istəməyən biz tənbəllərə birər ibrət və
nümunə olsun”. 2002
O, hesab edirdi ki, islamda islahatlar aparılmalı və bu zaman
Avropanı təqliddən uzaq durmaq lazımdır. O bildirirdi ki,
müsəlmanlar geyimdə, məişətdə avropalıları təqlid etdikləri halda
mədəniyyət və maarif sahəsində onlardan xeyli geridədirlər: “Aman
ya rəbbi! Bizlərin bu dərəcə qafilanə, meymunca təqlidimizin bir
misli daha bir millətdə tapılarmı? Ev əşaymızı avropalılarınkına
oxşadıb tez-tez dəyişdirdiyimiz, hər gün köhnələrinin yerinə
təzələrini qoymağa çalışdığımız halda, bizlərin əsil həyatına, milli
bəqamıza səbəb olacaq çürük qafamızı, kifli beynimizi, yaşlanmış
fikrimizi, zəhərli adətlərimizi, meymunca təqlidimizi əslə
dəyişdirmək, islah etmək istəmirik. Avropa əşyasına olan meylimizə,
firəng malına olan məftuniyyətimizə, arzumuza baxsalar – tamam bir
avropalıyız. Amma maarif, mədəniyyət, cəmiyyət xüsusunda
fikirlərimizi, əməllərimizi diqqətə alsalar – küflü bir fanatik, ən cahil
mütəəssib bir türküstanlı, buxaraılıyız. Bunlarla bərabər ortada yadəcnəbi surətində bir müsəlmanlıq sözü gəzib duruyor. Amma
inanılsın ki, cümlənin sözü, iddiası həp bəhanə, yalançı sufilik,
2001
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özgələri aldadıcılıq, cib doldurmaqlıq, qərəz və mənfəətə xidmətdir”.2003
Nemanzadə yazırdı ki, millət uğrunda, onun cəhalətdən qurtulub inkişaf etməsi üçün maariflənmək, çalışmaq, himmət göstərmək
lazımdır: “Görürüz ki, bir ovuc millətlər zəmanəyə görə olan maarif
və səyi və himmətləri sayəsində milyonlarca cahil, qafil insanları
özlərinə maddi, mənəvi əsir edirlər. Hər millət öz camaatı, öz milləti
uğrunda varını, yoxunu, hətta canını fəda eləyir ki, əsarətə, həqarətə
giriftar olmasınlar. Bir az əqli başında olan millətlər özgə
gurultulara, özgələrin əhvalına qulaq verməklə bərabər bütün
qüvvələrini, qeyrətlərini, fikirlərini öz millətlərinin tərəqqisinə həsr
edirlər. Amma bizlər... Ah, bizlər guya hər vacibli milli işimizi
qurtarıb arxayın, rahat olmuşuz kimi oturub gözəl-gözəl fürsətləri
itirib ağzımızı özgələrin əsərlərinə qarşı açıb qalmışıq. Qulaqlarımızı
özgələrin sözlərinə tikib durmuşuq. Beynimizi bizə əsla xeyri
olmayan boş politika və cəfəngiyyat ilə çürüdüb öz işimizdə məəttəl
qalmışıq, qalırıq”.2004
O, doğru yazırdı ki, bu məsələdə islam dininə, yəni QuraniKərimə və hədislərə müraciət edərkən də, müsəlmanlara tövsiyyə
edilən ayə və kəlamları da öz bildiyimiz kimi yozur, inkişaf etmək
yolu yox, yerimizdə saymaq düşüncəsini əsas götürürük: “Əsil
islamiyyətdən, zəmanənin tələblərindən xəbərsiz yatırıq, halbuki
zaman dəyişir, dünya dəyişir, hər şey dəyişir, hər millət dəyişir, hər
zərrə dəyişir... İnsaf və mürvətmdir ki, bizlər hər şeydən də dışarı
olaq? Dəyişməli, biz də mütləq dünyəvi əməllərimizi, göz görə
təhlükələrə, səfalətlərə sürükləyən köhnə adətlərimizi, cahilanə
fikirlərimizi, əməllərimizi dəyişməliyik. Və illa özgələr bizləri bütün
özgə yolda dəyişdirib yox edərlər...”. 2005
Ömər Faiqin o fikirnə qatılırıq ki, bir toplum təməl prinsiplərdən uzaqlaşamadan öz milli-dini adət-ənənələrini yaşadıqları
zamanlarına uyğunlaşdırmalıdırlar. Əgər bunu, həmin toplumuz özü
etməyi bacarmasa, o zaman digər yad toplumların təsiri altına
düşəcəkdir. Ancaq bu yeniləşmələr isə ağılla və soyuqanlı şəkildə
2003
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həyata keçirilməli, bu zaman sözün əsil mənasında müdrik olanların
fikriləri ilə hesablaşılmalıdır. Məsələn, milli-dini adət-ənənələrin
zəmanə ilə ayaqlaşmasını, ona uyğunlaşdırılmasını Əhməd bəy
Ağaoğlu, Əli bəy Hüseynzadə, M.Ə.Rəsulzadə və digər
böyüklərimizin, müdriklərimizin irəli süməsi daha məqsədəuyğu idi,
nəinki hansısa ikiüzlü, yalançı üləmaların, ziyalıların.
Bu anlamda Nemanzadə “Əhməd bəy Ağayev” məqaləsində
doğru yazırdı ki, islam dinini ruhanilərin dilindən deyil, Ə.Ağaoğlu
kimi əsil elm adamların əsərlərindən öyrənmək lazımdır. Belə ki,
Ə.Ağaoğlu indiyə qədər pərdə arxasında qalan bir çox keçmiş islam
adət-ənənələrimizi, milli mədəniyyətimizi, eləcə də xilas yolumuzu
doğru göstərir. Ö.Faiq yazırdı: “Hələ islam siyasəti və əhvalı
barəsində qayət vüqufanə yazdığı məqalələr həqiqətən bizdə misli
nadir görünən elmi məlumatlardır. Bu yolda açdığı cığır və bu cığır
ilə bizlərə bildirdiyi yeni-yeni elmlər, işarə elədiyi ülvi məqsədlər,
müqəddəs əməllər istiqbali-millət üçün birər bəraəti-estehlal, birər
bərati-feyz və tərəqqi olsa şayandır”. 2006
““Molla Nəsrəddin” bağlandı” (1907) məqaləsində Ö.Faiq
qeyd edirdi ki, jurnalın bağlanmasında yalançı millətçilər, islam
xainləri əsas rol oynamışdır: “Bildim ki, maarif ağacımızı içindən
yeyən yenə öz qurdumuzdur. Bildim ki, millətimizin hüququnu məhv
edən, millət qəlbini kəsməyə çalışan baltanın sapı yenə bizdəndir.
Bildim ki, müsəlman donundakı islam xainləri, “Molla Nəsirəddin”in
22-ci nömrəsində ayıların, qurdların, aslanların parçalanmış islamı
qapıb yeməkləri barəsindəki şəkilləri əldə dəstavüz edib “Molla Nəsrəddin”i hökumətə asi göstərən alçaqlar nə cür müsəlmanlardır”.2007
Məşhur “Dəvət” adlı kitabında da o, yazırdı ki, müsəlmanlar
islam dinində yeniləşmənin olmasının zəruiliyini dərk etməlidir.
Onun fikrincə, müsəlmanlar məhərrəmlikdə baş-gözünü yarıb qan
tökməkdənsə, həzrəti imam Hüseynin (ə) millət yolunda şəhidliyini
öyrənməli, onun şəhadətindən doğru nəticə çıxarmalı və cəmiyyətin
yeniləşməsi yolunda getməlidirr. O yazırdı: “Nə hacət, hər il
məhərrəmlikdə zahirən başımıza kül-saman töküb üst-başımızı
qanlara bulayıb, guya böylə əməl və rəftarlar ilə matəmini
2006
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saxladığımız nuri-çeşmi-millət, müxəffər şühadayi-ümmət olan
həzrəti imam Hüseyn əleyhsalamın vaqeyi-şəhadəti bizlərə
nümuneyi-ibrət, misali-qeyrət deyilmi? Heyif, sədd həzar heyif ki, o
şahidi-millətpərvərin matəmini bu zəmanəyə görə özgə cür tutmaq,
mərsiyələrimizi daha təzə bir sayaq millətpərvəranə üzrə oxutmaq
lazım gəldiyi halda sahibinin niyyəti və məsləkindən bixəbər hərəkət
edən cansız maşın kimi qayırdığımız iş və əməldən özümüz də
xəbərsiz bulunuruq”.2008
Şübhəsiz, Ö.Faiq bu fikirlərində tamamilə haqlı idi. Çox
yazıq ki, həmin dövrdən bir əsr keçməsinə baxmayaraq, bu günün
özündə də bir çoxları imam Hüseynin (ə) şəhadət yolundan
xəbərsizdir. Ancaq buna baxmayaraq, özlərini imam Hüseyn (ə)
əqidəsinin davamçıları hesab edirlər. Çünki bu cür müsəlmanların
fikrincə, əgər bir müsəlman məhərrəmlik günündə göz yaşı axıdırsa,
zəncir vurursa, hətta başını yarıb qanını tökürsə, deməli, o
peyğəmbər övladının layiqli davamçısıdır. Məhz bütün bunları
nəzərə alaraq Nemanzadə yazırdı: “Məhərrəm ayının beş-on günündə
aciz uşaqlar kimi yalnız başımıza küllər töküb zəncirlərlə özözümüzü vurub yaralamaq, ayə, ali bir niyyət uğrunda şəhid olan bir
nümuneyi qeyrət o mücəssəmi həmiyyət üçün yas və matəm
saxlamaqmıdır? Hər insaf sahibindən sorarım: lazım deyilmidir ki,
hər kəs tutduğu işin, icra etdiyi matəmin nədən ötrü və nə cür bir
zati-şərif üçün olduğunu layiqi ilə bilsin”.2009
Bu baxımdan Ömər Faiq haqlı olaraq hesab edirdi ki, imam
Hüseynin (ə) şəhadət yolunu anlamaq üçün ilk növbədə, peyğəmbər
övladının bir ovuc tərəfdarı ilə öz qüvvətindən neçə min kərə artıq
olaq qüvvətə qarşı dayanmağın məqsədini, eyni zamanda “nə üçün
bu riqqətəngiz, o ciyərsuz hal ilə şəhadətə, o dəhşətamiz surət ilə
fədaicanə razı olmasının” səbələrini bilmək lazımdır. Nemanzadə
yazırdı: “Şəksiz ki, qeyrət və həmiyyəti qəlbi ali hümmətinə
sığmayan bu millət aşiqi şəhadəti-ölümü, xeyr, bu ölüm surətində
əbədi varlığı, əsarət və həqarət ilə yaşamağa tərcih verdi. Şəksiz ki,
təlüqatının, hümmətinin hüququnu mühafizə etmək, hürr və müstəqil
yaşamaq, özgələrə boyun əyməmək ən birinci müqəddəs niyyəti idi.
2008
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Şəksiz ki, niyyət buyurduğu kimi həyat olmadığı surətdə məqsədialisi, hüquqi-qövmiyyəsi, istiqbali milliyyəsi yolunda qurban olmağı
canına minnət bildi. Şəksiz ki, niyyət və məsləkində səbat və qərar
edib Kərbəla dəhşətini hürriyyəti-vicdaniyyə, əsbiyyəti-qövmiyyə,
heysiyyəti-milliyyə, hüquqi-insaniyyə qanına qərq etməyi məhz o
tökülən qanların verdiyi qüvvətlə gələcəkdə açılacaq olan millət
çiçəklərinin hüsn-surətlə yaşamaqları üçündür. Heyhat, harda o
niyyətlər, o fədailiklər, harda bizim bugünkü qafilanə rəftarımız,
başlarımıza biməna, cahilanə kül-saman tökməklə iktifa etəmyimiz?”.2010
Nemanzadənin burada İmam Hüseynin (ə) şəhadətinin
mənasının və mahiyyətini anlatmaqda məqsədi İslam dininin yeniliyə
qarşı olmamasını, zamanla ayaqlaşmanın vacibliyini göstərmək idi.
Ona görə, müsəlmanlar imam Hüseynin əqidəsindən, islamlığın əsil
mahiyyətindən o qədər uzaqlaşıblar ki, ancaq zəncur vurmaq, baş
yarmaqla öz işlərini bitmiş hesab edirlər və nəticədə də niyyətsiz, ya
da mənasız əməllə zəlil günə qalıb, yadların köləsi halına düşüblər:
“”Əsas və həqiqətdən nə qədər uzaqlaşmışıq! Budur ki, bu
uzaqlaşmağımız, rahət zənni ilə bugünkü həqarət və və zillətlə
yaşamağımız etiyimiz əməl və tutduğumuz işlərin təbii niyyətsiz,
fikirsiz olduğundan, yəni həqiqətdə nə cür çalışmaq gərk olduğunu
bilmədiyimizdəndir. Bugünkü əksər əmələ və rəftarımız müvafiq şəri
və əqli olmadığına, hüquqi insaniyəmizi mühafizəyə, istiqbali
milliyəmizi təminə əsla yaraya bilmədiyinə əlbət əvamünasımızın
əqli irməz, fikri çatmaz. Çünki onlar zəmana görə məlumatialəmiyyətdən, üsuli-vəzi-aləmdən bixəbərdirlər”. 2011
Onun fikrincə, millətə doğru yol göstərmək, pisi yaxşıdan
ayırmaq islamlığın, türklüyün əsil mahiyyətini ortaya qoymaq
üləmalardan, oxumuşlardan gözlənilir ki, ancaq onların da böyük
qismi öz canlarının dərdinə qalıb tərpənmək, dinmək fikriləri yoxdur.
O, yazırdı: “Aman ya Rəb, nə üçün beş günlük dünya məhəbbətini,
beş-on dəqiqəlik yalançı rahəti, az vaxtda puç olacaq çüzi mənfəəti
dünyəviyi-əbədi həyatə, mənəvi və mükafata tərcih edirlər? Oxumuşluq sifəti, böyüklük rütbəsi, milləti cəhalətdən, səfalətdən qurtarmaq
2010
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bu vəchlə həmnövünə müavinət etmək deyilmi? Həqiqət, kül, torpaq
başımıza ki, hər millətin “abrazovannı”ları millətin salamatlığı üçün
əvamünnas ilə hər cür rəftar, millətin hürriyyəti uğrunda mallarını
deyil, canlarını fəda etdikləri halda bizim “abrazovannılar”ımız safdil
cəmaəti, hənuz maarif və millətpərvərlik aləminə addım atmağa
başlamış qardaşlarımızı yersiz, vaxtsız rəfatarları ilə, yazıları ilə,
maarif və mədəniyyətdən uzaqlaşdırmağa bir növ səbəb olurlar”. 2012
Nemanzadəyə görə, ikiüzlü üləmaların, “abrazovannı”ların bu
əməllərinə görə xalq digər ziyalılara da inanmırlar. Onun fikrincə, bu
kimi məsələlərə aydınlıq gətirmək lazımdır ki, xalq da kimlərin
arxasınca getməli olmalarını bilsinlər, zəmanə ilə ayaqlaşmağı
bacarsınlar: “Zəmanəmizdə bir az görünməyə başlayan hürriyyət,
ədalət, insaniyyət günəşi hərçənd bizim üstümüzdə, bizim
üfüqümüzdə də doğulacaqdır. Lakin o günün işığından vaxtında
istifadə etmək üçün indidən hazırlanmağımız, fürsəti itirməyib
dərdləşəyimiz lazımdır. Dərdləşmək, görüşmək, xəbərləşmək, ərzihal etməyimiz üçün də əlbəttə, işə yarar, söz keçər, qədri bilinər
ümumi “dil”imiz olmalıdır. Bu ümumi nüfuzlu “dil” dəxi millətlərdə
olduğu kimi, şəksiz “mətbəə” və “mətbuatdır””. 2013 Beləliklə, o
hesab edirdi ki, hazırda milli hüquqları, insani vəzifələri, islamlığın
və türklüyün əsil mahiyyətini ortaya qoyacaq vasitə mətbuatdır.
Nemanzadə açıq şəkildə yazırdı ki, Avropa nicatını ilk
növbədə, ruhanilərini şüurca ya dəyişdirməkdə, ya da öz yerini
göstərməkdə tapdı. Artıq Avropa da ruhanilər ya gözə görünmürlər,
ya da görünənləri millətin mənafeyindən danışırlar. Müsəlman
xalqlara gəlincə, burada hələ də vəziyyətin ürəkaçan olmadığını
yazan Nemanzadəyə görə, avropalılardan fərqli olaraq bizim çıxış
yolumuz milli həyatımızın inkişafı üçün, ancaq həqiqi üləmalara,
ruhanilərə bel bağlamaqdır. O, yazırdı: “Biz bambaşqayız. Biz, öz
milli həyatımızın bəqası üçün gərək dörd əli ilə həqiqi ruhanilərə,
məscidlərimizə, məscid məktəblərimizə, şəri adətlərimzə sarılaq.
Həqiqi üləmamıza böyük ümidlər, ümidi-nicatlar bağlayaq. Amma
indiyə qədər olduğu kimi kor-koranə yox ha! Milli məktəblər, ruhani
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mədrəsələr açıb onlar ilə gözümüzü, beynimizi açmaq ilə qana-qana
ümid bağlayaq”. 2014
Onun fikrincə, bizim nicat vasitəmizdə avropalılardan fərqli
olaraq ruhaniləri, üləmaları tamamilə zərərsizləşdirmək yox, ruhani
idarələrimizi yeniləşdirməkdir: “Hərçənd bir millətin tərəqqisi
əsasən, ruhanilər ilə olmuyub, biləks bəzi millətlərin, xüsusilə
avropalıların tərəqqisi, ruhanilərin nüfuz və iqtidarından düşməkləri
ilə başlamışdır. Amma islamda, xüsusən bu növ zülm və cəhalət
dövründə, hər tərəfdən sıxılıb əzildiyimiz belə keşməkeşli bir vaxtda
bizim nicatı vasitəmizin ən ümdəsi, bizi bizi səlamətə çıxaran
yolların ən gödəyi ancaq idareyi-ruhaniyyələrimizin islahıdır”. 2015 O,
sadəcə yazırdı ki, həqiqi üləmalarla, həqiqi ruhanilərlə bunu etmək
olar, yallançı ruhanilərlə yox. Deməli, millət də məhz həqiqi
üləmaların, ziyalıların (Ə.Ağaoğlu, Ə.Hüseynzadə və b.) arxasınca
getməli və onlara tapınmalıdır. 2016
Yeniləşməklə mühafizəkarlıq məsələsində Nemanzadənin
Əbuturab Axundoğlu ilə dini və dünyəvi elmlərdən hansının daha
önəmli olması mövzusunda apardığı polemika da maraq doğrur.
Opponenti ilə razılaşmayan Ö.Faiqə görə, ilk dövrdə islamın əqidə
və ehkamlarının açıq və sadəliyi sayəsində, müsəlmanlar gözəl
əxlaqlı, mətin qəlbli, azad fikirli, doğru sözlü, tərəqqipərəst, nəhayət
dünyəvi elm xadimi olduqlarından az vaxtda dünyanın yarısını fəth
etmiş, ədalət və mərhəmmətlə də idarə etmişlər. Ancaq sonralar,
əslində Quranın sadə və bəsit olan əqidə və ehkamlarının bəyanı
üçün uzun-uzun təfsir kitabları yazılıb, bununla da əsil islamdan,
“əql və hikmətdən” uzaq düşülüb. 2017
Ö.Faiq yazırdı ki, indi islamın əsil mahiyyətini dərk etmək,
onun dünyəvi elmlərlə bağlı cəhətlərini mənimsəmək vaxtıdır. Çünki
Quranın özünün də böyük qismi dünyəvi elmlərə aiddir: “Bu
qəziyyələrdən şu nəticəyi çıxarmaq istəyirəm ki, Quranı, islamı
bilmək, Allahı tanımaq, kamil insan olmaq üçün şəriət elmini bilmək
on dərəcə lazımsa, dünyəvi elmləri bilmək üçün doxsan dərəcə
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lazımdır”. 2018 Onun fikrincə, əgər dünyəvi elmlərlə mədəniyyətə və
insaniyyətə nail olmaq mümkün deyilsə, dini elmlərlə heç vaxt buna
müvəffəq ola bilmərik. Deməli, müsəlmanlar hər iki elmi, ancaq
daha çox da dünyəvi elmləri öyrənməlidirlər. 2019
Nemanzadənin milli ruhu Ağaoğlu, Hüseynzadə yaxın idi,
buna görə də çox keçmədi ki, o, 1910-cu illərin əvvəllərindən
“Molla Nəsrəddin”lə yolarını ayırmalı oldu. Bizcə, Nemanzadənin
“Molla Nəsrəddin”dən ayrılmasında Cəlil Məmmədquluzadənin getgedə İslam dininə munasibətdə daha kəskin və bəzən də qərəzli
mövqe tutması bunun əvəzində avropalaşmağa və rus bolşevizminə
ifrat meyil etməsi mühüm rol oynamışdır. “Molla Nəsrəddin”dən
ayrıldıqdan sonra Nemanzadənin islama və türklüyə əvvəlcədən olan
münasibəti daha da inkişaf etmişdir. Deməli, Ö.Faiq din-islam
məsələsinə münasibətdə Ə.Ağaoğlu, Ə.Hüseynzadə, M.Ə.Rəsulzadə,
Ü.Hacıbəyli və başqaları ilə təqribən eyni xətti tutmuşdur. Eyni
zamanda o, bundan sonra ümidini ruhani idarələrinin dəyişməsindən
daha çox milli aydınların, milli təşkilatların təşəkkülündə görmüşdür.
İctimai-siyasi görüşləri. Nemanzadə, ilk dövrlərdə ümum
Türk birliyi tərəfdarı olmuş, zamanla milli-məhəlli türkçülüyün daha
gerçəkçi olması qənaətinə gəlmişdir. O, yazırdı ki, Türk milləti
arasında oyanışa nail olmaq üçün onun aparıcı ziyalıları tək vücud,
tək rəy, tək cəhət-yol altında birləşməlidir. 2020
Deməli, əvvələr ümidini daha çox islamiyyətin yeniləşməsində, ruhani idarələrinin təkmilləşməsində görən Nemanzadə bunun
mümkünsüzlüyünü dərk etdikdən sonra milli oyanış, milli birlik
məsələsinə önəm vermiş, milli təşkilatların yaranmasını vacib hesab
etmişdir. Onun fikrincə, türklər ancaq islamlığını deyil, türklüyünü
də dərindən dərk edib millətə təmənnasız yardım etməli, irəli
aparmalıdırlar. Məsələn, o, “Millətpərəstlik zamanıdır” məqaləsində
yazırdı ki, türklər islamlığı qəbul etməklə mənfi anlamda heç vaxt
dəyişməmişlər. Əksinə daha güclü olaraq hər daim ədalətin, haqqın
yanında olmuş, ədalətsizliyə, haqqsızlığa qarşı mübarizə
aparmışlar.2021
2018
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Bizcə, türkçülüklə bağlı olaraq Nemanzadə 1917-ci ildə
yazdığı “Mən kiməm?!” məqaləsində nəinki o dövr üçün,
günümüzdə də aktual olan bir çox maraqlı məsələlərə toxunmuşdur.
O yazırdı ki, hər kəs öz millətini tanıyıb onun uğrunda mübarizə
apardığı bir zamanda biz öz millətimizi sevmək belə deyil, onun quru
adını da bilməyib ortada çaşıb qalmışıq: “Kim olursa olsun, insan bir
nəfər, bir millət və ya fikri-əməl uğrunda vaxt can yandırır ki, ona o
zaman aşiq olur ki, onu yaxından tanıyıb ürəkdən sevsin, yoxsa quru və
yalançı göstərişlərlə arada məhəbbət, eşq deyil, bayağı dostluq belə
olmaz. Mən iddia etmək deyil, uca səslə bağırıram ki, biz özümüzü
tanımırız, biz öz millətimizin boş adını belə bilməyiriz”. 2022
Hələ, Ömər Faiqdən öncə Ə.Hüseynzadə, Ə.Ağaoğlu,
Ü.Hacıbəyli, M.Ə.Rəsulzadə və başqa aydınlarımız bu məsələyə
toxunaraq türklərin milli kimliklərini dini kimliklə eyniləşdirdiklərini,
bunun yanlış olduğunu dəfələrlə yazmışdılar. Ancaq çar Rusiyasının
Quzey Azərbaycanı işğal altında tutduğu bir əsrə yaxın müddətdə
apardığı antitürk siyasətinin nəticəsi olmalı idi ki, millətin özünüdərki
prosesi kifayət qədər ağrılı keçirdi. Milli şüuru çar Rusiyasının
ideoloqları tərəfindən zədələnən Azərbaycan türklərinin əksəriyyəti
özlərini “müsəlman” olaraq qəbul edirdilər. Ancaq bununla
kifayətlənməyib milli kimliklərini “persiyan”, “sünni”, “şiə”, “tatar”
kimi göstərənlər də tapılırdı. Ö.Faiq doğru yazırdı ki, halbuki Təbrizin
şiəsi, Osmanlının sünnisi, Qafqazın müsəlmanı hamısı türk oğlu
türkdürlər. Ancaq Qafqaz türkü İran türkünə “ac tat”, Tiflis türkü isə
“persiyan” gözü ilə baxır. Nəticədə də İran türkləri uşaqlarını fars
məktəbində oxudub özlərinə “şiə-fars” rəngi verirlər. 2023
Digər tərəfdən Ömər Faiqə görə, türklər İslam qeyrətini də o
qədər çəkmişlər ki, artıq bu qeyrətlə öz varlığını və adını da itirmişlər:
“Hə, ey Türk! İstər darıx, istər karıx, yaxandan əl çəkəcək deyiləm. Sən
hər şeyi öyrənmək istədiyin halda niyə bircə zadı – yəni özünü bilmək
istəmirsən, niyə öz varlığından, öz vücudundan, öz soy və nəslindən
xəbərin yox? Niyə sənə “Kimsən?” dedikləri vaxt həqiqi cavabında aciz
qalırsan? Niyə sadəcə deyə bilmirsən ki, mən Türkəm? Niyə deyə
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bilmirsən ki, şiəlikdən, sünnilikdən, babılıqdan əvvəl sən türk idin. İndi
də türksən və bundan sonra Türk qalacaqsan”. 2024
Çünki türklük nə dinlə, nə də dinsizliklə bağlı deyildir. Bu, bir
milli kimlik, öz soyunu və kökünü tanımaq, bir sözzlə dünyagörüşdür.
Türklər isə, hələ İslamdan öncə həm milli kimlkilərini - türklüklərini,
həm də dini kimliklərini - Tanrıçılığı yaxşı anlamışlar. Bu mənada,
türklər dünyanın köklü və inanclı millətlərindən biridir. Ancaq ötən min
illiklər ərzində başqa millətlərə yurdumuzda və ürəyimizdə yer verərək
türklüyümüzdən uzaqlaşdığımız zamanlar da az olmamışdır.
Nemanzadənin təbrincə desək: “Ey özünü itirir, unudur dərəcədə
müsafirpərvərlik, özgələrə hörmət göstərən türk, yaxşı yadına sal ki,
sənin ruhun, sənin qanın, sənin düşüncən, sənin varlığın hənuz sənin
özündə ikən sən bugünkü kimi dilsiz, yazısız yəni milli nişanəsiz
deyildin. Ey sadə ürəkli türk, dünən, bu gün öz varlığını, öz
mədəniyyətini göstər bilib, indi sənə “köhnə barbar” gözü ilə baxıb
bugünkü mədəniyyətlərin haqsızlıqlarına görə incimə”. 2025
100 il bundan əvvəl digər Azərbaycan mütəfəkkirləri kimi,
Nemanzadə də türkləri ayılmağa, tərpənməyə və milli qüruru uğrunda
mübarizəyə səsləyirdi: “Ey türk, zamanımız özgə zamandır. Əgər
bundan sonra özümüzü tanımayıb qalsaq, qorxuram ki, gec ayıldığımız
vaxt sağalıb yigitcə yaşamaya vücudumuzda qüvvət və taqət qalmamış
ola. Ey türk, keçmişlərdən ibrət al, hələ vücudun
sağlam ikən,
yaşamağa istedadın var ikən, fürsət əldə ikən əsil vücudunu tanı, qədrini
anla. Ey türk, yaxşı bil ki, bugünkü məhşərin suri-israfili elmə, milli
ittihada dəvət ediyor”. 2026 Onun fikrincə, indinin siyasi fəlsəfəsi
tərəqqiyi millətçilikdə görür. Bu mənada, Nemanzadə açıq şəkildə
yazırdı ki, insanda dini əqidə ilə yanaşı millətəpərvərlik də mühüm yer
tutur. Çünki millətpərvərlik ictimai fəlsəfənin əsas olub, özünü tanımaq
fəlsəfəsi, millətini bilmək elmidir.
O, hesab edirdi ki, türklüyün əsas sütunlarından biri də
dövlətdir. Bu baxımdan Ömər Faiq dövlətçilik məsələsinə xüsusi
önəm verir, Azərbaycan milli hökumətinin işini pozmağa çalışan
qara qüvvələri tənqid edirdi: “Mənafeyi-ümumiyyə xidmət etməyə,
2024
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haqq və camaat rizası üçün çalışmağa alışmamışız. İnanınz,
çoxumuzun fikri və xəyalı xüsusi mənfəətdir. Milli hökumət
düşüncəsi, xəzinə faydası birər bəhanə, birər lafdır (boş sözdür).
Bütün hərəkətimiz, ümumiyyət pərdəsi altında xüsusilikdir. Hər kəs
bu dərdə mübtəladır. Bu dərd isə cavan hökuməti incidiyor,
sarsıdıyor. Xaricə qarşı daxili qüvvətimizi zəiflədiyor. İçəridəki
mənfəətpərəstlik xaricdəki düşmənləri sevindiriyor, yeni qurulan
hökumət maşinasını pozuyor, həm də fəna halda pozuyor. Heç kəs
ürəkdən düzəltməyə can yandırmıyor, ortalıqda bir “spekulyasiya”dır, bir xəyanətdir gediyor”.2027
Onun fikrincə, nə olursa-olsun milli dövləti yıxmaq istəyənlərə
qarşı çıxıb Cümhuriyyəti qorumaq lazımdır: “Qurduğumuz xalqçı
cümhuriyyətdə hər zaddan qabaq murad və mənfəətini nəzərə almaq
lazım gəlir. Cümhuriyyətimizin bünövreyi-əsasını meydana gətirən
qara xalqın üzünü ağartmaq, üstlərindən cəhalət qaranlığını
qaldırmaq, məişət ağırlığını atmaq xalqçılığın şah əsəri, yeganə
vəzifə olur”. 2028
Ömər Faiq Türkçülüyün əsas ana sütunlarından biri olan Türk dili
məsələsinə də çox önəm vermiş, bir çox məqalələrində Azərbaycan
türklərinin ana dilinə sahib çıxmasının vacibliyindən bəhs etmişdir.
Onun fikrincə, bir millətin varlığı ilk növbədə, onun dilinin varlığıdır,
ana dili yoxdursa, millət də yoxdur. O, “Dilimiz və imlamız”
məqaləsində yazırdı ki, milli dilin itirilməsi qorxusu bütün millətlərdə,
xüsusilə də müstəmləkəçiliyə məruz qalanlar da vardır: “Bu qorxu,
millətini sevən hər həmiyyətlini düşündürsə gərəkdir. Çünki dadlı
dilimizin yavaş-yavaş aşağıya doğru düşdüyünü görürüz. Sevgili
dilimizin aramızdan artıq qiyməti gedir. Halbuki bu zamanda hər millət
öz dilini saxlamaq üçün varını yox, canını belə fəda edir. Nə edək?
Bizim bir çox işlərimiz kimi bu da böylə düşür: Qafqaziyalı, elmli iki
türk yarım saata qədər öz ana dilləri ilə danışsalar darıxırlar. Bir kazanlı
ilə bir qafqazlının beş, on dəqiqə türkcə danışa bilmələri isə çox az
görünür. Yazıları da bunun kimi”. 2029
Ona görə, bir millətin övladlarının eyni bir dilin fərqli şivələrində
danışması təbii olsa da, ancaq tamamilə yad dil vasitəsilə ünsiyyət
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qurmaları yolverilməzdir. Nemanzadəyə görə, burada əsas problem şivə
anlaşılmazlığı deyil, imla və qaydalara əməl etməməyimizdir: “Demək
ki, bu gün çoxumuzun türk dili ilə danışmaq, yazmaq istəməməyimizə
səbəb qayda, imla, məhəbbətimizin yoxluğudur”. 2030 Nemanzadə
yazırdı ki, bundan çıxış yolu son əsrlərdə təqlid etdiyimiz “gərəksiz”
və “artıq” ərəb və fars qaydalarından imtina edib, türk sözlərimizi və
türk adlarımızı bərpa etməyimizdir. 2031
O, eyni zamanda Ə.Hüseynzadənin, Ə.Kamalın və başqalarının
Azərbaycan Türk dilini Osmanlı Türk dilinə oxşadılmasına qarşı
olmuşdur. Nemanzadə hesab edirdi ki, Hüseynzadə Türk dilinin yenidən
təkmilləşdirilməsii məsələsində bir qədər haqlı olsa da, əsasən onunla
razılaşmaq mümkün deyil. Ona görə, vaxtilə əcdadlarımızın, xüsusilə də
Səlcuqların və Osmanlıların islam dinini, müsəlmanlığı öyrənmək üçün
təhsildə ərəb dilinə və ərəb əlifbasına üz tutması yanlış olduğu kimi, indi
də İstanbul şivəsini ədəbi dil elan etmək Türk dili üçün uğurlu deyil. O,
yazırdı: “Atalarımız müsəlmanlığı ərəb hərfləri ilə və ərəb dili ilkə
öyrənmək istəyib böyük zərərlərə, fəlakətlərə düçar oldular. “Düşün,
sonra iman gətir” qaydasını buraxıb, “gözünü, beynini yum, ərəb dili ilə,
ərəbə müqəllidlik ilə iman gətir” – üsulunu təqib etdilər. Bu yol ilə həm
özlərini, həm də bizi bədbəxt etdilər. Elə bilirəm ki, dəxi keçmişlərdən,
keçmiş zərərlərimizdən, Avropanın bu gün narazı olub asanlıqla düzəldə
bilmədiyi qüsurlarından ibrət almaq vaxtıdır. Bilmədiyimiz Avropanın
bu gün narazı qaldığı əskikliklərdir ki, onu da oradan öyrənib hər iki
qüsurun bundan sonra bizdə kökləşməməsinə dörd əl ilə çalışmalıyıq.
Heç bir ağıllı türk bulunmaz ki, keşmiş qüsurlarımızı, Avropada bu gün
görülən rahatsızlıqları bilə-bilə onların gələcəkdə bizdə də təkrar
olunmasına razı olsun”. 2032
Onun fikrincə, Türk xalqlarında imla qarışıqlığının səbəbi isə
Türk dilinin qanuna tabe olmaqdan çox son əsrlərdə ərəb və fars
imlasını təqlid etmək olmuşdur. Bununla da min illərdən qalan türk
adlarımızı, türk sözlərimizi bir kənara qoyub sob dövrlərdə dilcə ya
ərəbləşmişik, ya da farslaşmışıq. O, hesab edirdi ki, buna son qoymaq
zamanı gəlib çatmışdır: “Doğrudur, biz ərəb və farsdan minlərcə söz
2030
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almışıq. Bundan sonra da ehtiyac gördükcə alacağız və almalıyıq. Lakin
o aldığımız sözləri özümüzə mal edib, onları öz türk sərfimizə tabe
etməliyik. Onları türk sözü kimi işlətməliyik. ərəbin, farsın hamı sərf
qaydalarını dilimizdən qovmalıyıq. Öz türk dilimizin aləmində yalnız
türk sərfini etməliyik”. 2033
Nemanzadə hesab edirdi ki, Azərbaycan türkləri üçün ilk
növbədə, vacib olan Türk dilinin qorunub saxlanmasıdır: “Hər millətin
ədəbiyyata malik dili o millətin ruhu, nişaneyi mövcudatıdır. Ondan
məhrum olduğu gün mərhum olmuş, ondan uzaqlaşdığı gün qəbrinə
yaxlaşmış deməkdir. Tarix bizə göstərir ki, bir millətin cahangirliyi,
hökuməti hətta yeri-yurdu da əlindən alınsın, madam ki, milli
ədəbiyyatı var, o millət məhv edilməz. Dili kəsilməyən millətin
vücudu kəsilməz, ədəbiyyatı yaşayan millət heç vaxt ölməz”. 2034
Nemanzadə hesab edir ki, Qərbdə fransız dili hansı əhəmiyyətə
malikdirsə, Türk dili də Yaxın Şərqdə bir o qədər böyük əhəmiyyət
daşıyır: “Türk dilinin Yaxın Şərqdəki hakimiyyətinə şahidlər
axtarmaq lazım deyil, onunla danışan 60-70 milyonluq böyük bir
kütlənin şahidliyindən daha möhkəm nə ola bilər?”. 2035
Beləliklə, Sovetlər Birliyi dövründə daha çox “mollanəsrəddinçi”, hətta bəzən marksist-leninizm tərəfdarı kimi qələmə verilən Nemanzadə heç vaxt milli-dini dəyərlərdən kənara çıxmamış, Azərbaycan
Cümhuriyyətinin varlığını müdafiə etmiş, milli-demokratlar bir sırada
olmuşdur. Onun dünyagörüşünün əsasında yeniləşmək, islam dininin
əsil mahiyyətini dərk etmək və türkün özünə dönüşü dayanmışdır.
Nemanzadə çox doğru dərk etmişdir ki, ilk növbədə türkün öz
fəlsəfəsinə, dünyagörüşünə dönməsi vacib şərtdir. Çünki öz milli
mahiyyətindən, milli varlığından uzaq düşən bir toplum üçün
yeniləşmək və dindən yapışmaq çox da fayda verməz.
Burada əsas məsələrdən birisi də, milli-dini adət-ənənələrin
hər daim zəmanə ilə uzlaşdırlması, ayaqlaşdırılmasıdır. Bizcə,
Nemanzadə bu məsələdə də, xeyli dərəcədə haqlı idi ki, milli-dini
adətlərini hər vaxt öz zamanına uyğunlaşdıra bilən toplumlar daim
diri qalır və inkişaf edirlər.
2033
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HÜSEYN CAVİD
Həyat və yaradıcılığı. Hüseyn Cavid (1882-1941)
Naxçıvanda ruhani ailəsində anadan olub, molla məktəbində ibtidai
təhsil aldıqdan sonra orta təhsilini M.T.Sidqinin “Məktəbi-Tərbiyə"
adlı yeni üsullu məktəbində və 1899-1903-cü illərdə Təbrizin
“Talibiyyə” mədrəsəsində davam etdirmişdir. O, burada ərəb və fars
dillərinə yiyələnmiş, ancaq ağır göz xəstəliyinə görə təhsilini
dayandırmış və bir müddət ticarətlə məşğul olmuşdur. Daha sonra
Təbrizdən Urmiyaya getmiş 1904-cü ilin may ayına qədər orada
yaşamış, oradan Tiflisə gedib orada yol tikintisi ilə məşğul olan
şirkətdə mühasib olaraq işləməyə başlamışdır. 1906-cı ildə qardaşı
Məhəmməd onu İstanbula ali təhsil almağa göndərmiş, İstanbul
Universitetinin ədəbiyyat şöbəsini bitirmişdir (1909). O, ali təhsilini
bitirdikdən sonra əvvəlcə Naxçıvanda, daha sonra isə Gəncə və
Tiflisdə, 1915-ci ildən isə Bakıda müəllimlik etmişdir. Cümhuriyyət
quruculuğunda da yaxından iştirak edən Cavid bir sıra milli ruhlu
əsərlər yazmışdır.
27 Aprel işğalından sonra da müəllimliyə və yazarlığa
davam edən Cavid 1926-cı ildə müalicə üçün Berlinə (Almaniyaya)
getmiş və burada ziyalıların mənəvi iztirablarını əks etdirən bir sıra
siyasi-lirik, lirik-epik əsərlə yazmışdır. Vətənə döndükdən sonra
daima təqiblərlə üzləşən Cavid 1938-ci ildə həbs olunmuş, 1939-cu
ildə 8 il islah əmək düşərgəsinə məhkum edilmişdir. O, 1941-ci ildə
İrkutsk vilayətinin Tayşet rayonunda dünyasını dəyişmiş, çox
sonralar məzarı Naçxıvana gətirlmişdir.
Onun əsas əsərləri aşağıdakılardır: "Ana" (1913), "Maral"
(1912), "Şeyx Sənan" (1914), "Şeyda" (1917), "Müharibə və
ədəbiyyat", "Həsbi-hal", "Peyğəmbər", "Topal Teymur", "Səyavuş",
"Xəyyam" və b.
Dini və fəlsəfi-utopik görüşləri. H.Cavidin dini və fəlsəfifəlsəfi görüşlərində İnsan+Tanrı bütünlüyü mühüm yer tutur. O,
yazırdı ki, bir könülə iki sevgi sığışmaz: “könül bir, sevgi bir, böyük
Tanrı bir”. 2036 Cavidə görə, insan ilahi sevgiyə qovuşmaq üçün
2036
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mücadilə verir, çünki sevgidədir ancaq Allah rizası, sevgisiz bir
könül şeytan yuvasıdır. Bu dünya isə kimsəyə qalmayacaq, çünki
əsli, əsası çürükdür. 2037
Bizcə, o, Şeyx Sənan timsalında da ilahi məhəbbəti bütün
sevgilərdən üstün tutmuşdur. Yəni bir xristian qadınına aşiq olan
Şeyx Sənan üçün dini əngəl olmadığı kimi, vahid Tanrıya gedən
yolda da nə dinlər, nə də digər məzhəblər əngəl ola bilməz. Bu
baxımdan bir kafir qadına uyub dinini, imanını satan Şeyx Sənanı
qınamaqla yanaşı, Cavidə görə, o, cahan durduqca parlayan,
yüksələn “məhəbbət”, “eşq” adlı təriqətin də əsasını qoyub:
Uyub sən bir mələksimayə satdın dini, imanı,
Atıb ehkami-Quranı, uzaqlaşdın təriqətdən.
Fəqət xoş bir təriqət qoydun, əsla məhv olub getməz,
Cihan durduqca parlar, yüksəlir, düşməz tərəvatdən.
Ziyarətgahını gülbusələr təzyin edər hər an,
Sən əhli-eşq için bir Kəbə yapdırdın məhəbbətdən...
Məhəbbətsiz bütün mənayi-xilqət şübhəsiz hiçdir,
Məhəbbətdir əvət, məqsəd şu pürəfsanə xilqətdən. 2038

Burada incə bir məqam var ki, Cavid üçün yaxın deyil, uzaq
məhəbbət, uzaq səadət dəyərlidir. Onun fikrincə, yaxın məhəbbət və
saədər müvəqqətidir. Bizcə, onun Şeyx Sənanın məhəbbətinə olan
hörməti də uzaq və əlçatmaz olması ilə bağlı idi. Ona görə, yaxın
olan məhəbbət, səadət insan nəfsi nəticəsində heç olur. O, yazırdı:
Gözəl mələksə... bulutlarda göy üzündə yaşar:
Uzaq, bəşərdən uzaq bir mühitə mail olur.
Uzaq, bəşərdən uzaq, gizli bir fəzaya qoşar;
Yaşar mələk kibi, xoş bir xəyali-müğfil olur.
Əvət, uzaqda səadət var, eşqə hörmət var,
Yaqın zəhərlidir, amma uzaqda cənnət var;
Uzaqda var əbədiyyət ki, başqa nemətdir. 2039

Çox güman ki, peyğəmbərlərin Yaradan ideyası da əlçatmaz,
uzaqda olduqları üçün ilahi məhbbət xarakteri daşıyır. Bizcə, Cavidin
utopik fəlsəfəsində bir qadının sevgisi dalınca qoşan Şeyx Sənanla,
tək Yaradan ideyasını təbliğ edən peyğəmbər arasında çox da fərq
2037
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yoxdur. Çünki hər ikisi qəhrəmandır; birisi yerdəki müqəddəs sevgisi
üçün, o birisi gözəgörünməz ilahi eşq üçün mücadilə verir. Ona görə
də, Cavid yalnız Şeyx Sənanlara deyil, Allahın dinini Yer üzərində
yayan, təbliğ edən peyğəmbərlərə də böyük qiymət vermişdir. Onun
fikrincə, peyğəmbərlərin hər biri bir qəhrəman olmuş, öz ümmətlərin
doğru yol - Allahın yolunu göstərmişlər:
İştə onlar, hər biri bir qəhrəman,
Həp çalışmış durmadan, sarılmadan…
Həpsinin amalı bir, əfkarı bir,
Həpsinin iqbalı bir, idbari bir.
Həpsi yalnız bir həqiqət aşiqi
Həpsi bir vicdanla dinlər xaliqi.
Həpsinin qəlbində bir sevdası var,
Həpsi Məcnun,həpsinin Leylası var. 2040

Deməli, Şeyx Sənanlar sevgilisini yerdə ararkən
peyğəmbərlər göydə aramış, hər bir peyğəmbər İlahi Eşq naminə
mücadilə vermişlər. Ancaq peyğəmbərlər öz təbliğatlarını yalnız
Yaradandan gələn ilhamla deyil, eyni zamanda öz hissiyyatları ilə də
aparmışlar. Bu zaman da bir peyğəmbərin dedikləri digər
peyğəmbərlə bəzən uyuşmamışdır. Cavid yazırdı:
Ağlamışlar həpsi insaniyyətə,
Xadim olmuşlar bütün bir niyyətə.
Parlamış həpsində bir haq şöləsi,
Xeyrə munis, şərə düşman cümləsi.
Haqdan almış həpsi ilhamatını,
Dinləmiş həm kəndi hissiyyatını.
Hər kəs inşad eyləmişdir bir kitab,
Ta ki, ihzar eyləsin bir inqilab.
Başqa bir “bənlik” ararkən hər biri,
Uymaz olmuş bir-birə çoq sözləri.
İştə hər dahidə var bir etiyad,
Yan baqıb təqlidə, eylər ictihad.
Pək təbiidir ki, hər sahibhünər
Bir təcəddüd, bir xüsusiyyət dilər. 2041

O, Allahın tək olduğu halda peyğəmbərlərin müxtəlif dinlər
ortaya qoymasını təsadüfi hesab etmir. Onun fikrincə, Allah tək
2040
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olduğu halda peyğəmbərlərin müxtəlif dinlər yaratması o anlama
gəlir ki, hərə Yaradanı öz bildiyi kimi başa düşür. Bu isə o deməkdir
ki, bütün peyğəmbərlər vahid Allaha tapınsalar da, ancaq Onu dərk
etmə yolları bir qədər fərqlidir. Peyğəmbərlərin Allahın dərki
yolundakı fərqli düşüncələri də ayrı-ayrı insanlar tərəfindən müxtəlif
yerlərə yozulmuşdur. Cavid yazırdı:
Sonra, lakin sonra pək çoq sürmədən,
Fırlayıb meydana bir çoq rahzən,
Onların fikrində bulmuşlar təzad;
Hər biri bir yolda etmiş ictihad.
Bir-birindən xəlqi istikrah için
Hər biri bir dürlü olmuş xuşəçin.
Bir yığın əfsanə, bin lafü gəzaf
Uydurub hər kəs çıqarmış ixtilaf.
Hər biri boş bir xəyal almış ələ,
Uğraşıb dünyaya salmış vəlvələ. 2042

Bununla da, Cavid haqlı olaraq yazırdı ki, Yaradan tək
olduğu halda, peyğəmbərlərin öz hissiyyatlarına əsaslanaraq insanları
Onu fərqli yollarla dərk etməyə dəvət etmələri, daha sonra da
peyğəmbərin ətrafındakılarının, ya da digərlərinin bundan çıxış
edərək müxtəlif ideyalar ortaya atmaları ixtilaflara, müxtəlif
məzhəblərin yaranmasına səbəb olmuşdur. O, yazırdı:
Ayrılıb bir mürşidin peyrəvləri,
Ayrı məzhəblər çıqarmış; hər biri
Bir yığın böhtanlar icad eyləmiş,
Pirinə həzyanlar isnad eyləmiş.
Anlamaz, kor xalqı qandırmış bütün,
Hər nə qusmuş, həp inandırmış bütün.
Qübbə yapmışlar küşük bir həbbəyi,
Söyləmiş: “haq məndə..” hər külxanbəyi.
Hakim olmuşlar bütün izanlara,
Hər kəs uymuşdur o bivicdanlara.2043

Bizcə, Cavid o məsələdı haqlı idi ki, Yaradanı dərk etmə
yolunda fərqliliyin təməlini ilk növbədə, özünü Yaradanın elçisi
hesab edən peyğəmbərlər və onların müridləri qoymuşlar. Daha
sonra da, peyğəmbərlərin yolundan ayrılanların hər biri də bir
2042
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məzhəb icad etmiş, yalnız özlərinin doğru yolda oldğunu iddia edib
Haqın onunla olduğunu söyləmişlər. Beləliklə, müxtəlif məzhəblər
və firqələr ortaya çıxmış, hər öz cığrını açmış, bu yolda öz
həmfikirlərinə belə düşman olmuş və son nəticədə Yaradanın dərkinə
münasibətdə antaqonist mülahizələr irəli sürülmüşdür. Cavid yazırdı:
Firqələr təşkil edilmiş anbaan,
Olmamış əskik niza heç bir zaman.
İzələyib hər firqə çıqmaz bir cığır,
Bir dügün-dərnək qurulmuş zırhazır.
Hər kəs uymuş kəndi sərsəm fikrinə,
Düşman olmuş çoqları öz həmfikrinə.
Eyləmiş hər kəs təsəvvür, qayəsiz,
Başa yol, bir başqa xaliq, başqa iz.
Hər kəs aldanmış da sapmış bir yana,
Bin çeşid bütlər yapıb tapmış ona.
Hər kəsin ruhunda bir xaliq gülər,
Öylə bir xaliq ki, xəlq etmiş bəşər. 2044

Deməli, iki cür Xaliq var: 1) əsil Xaliq, 2) İnsanların
yaratdığı “Xaliqlər”. Belə anlaşılır ki, insanların böyük çoxu əsil
Xaliqi bir kənara qoyub özlərindən uydurduqları “xaliqlər”ə
tapınırlar. Əsil Xaliqlə insanların uydurduğu “xaliqlər” arasında isə
daban-dabana iç ziddiyyətlərlə yanaşı zahiri oxşarlıqlar da vardır.
Cavid yazırdı:
Pək tühaf!...Bir firqə digər firqənin
Xaliqindən diksinib olmaz əmin.
Halbuki, hər kəscə Haq bir, Tanrı bir...
Ya bu sərsəmlik, bu azğınlıq nədir!?
Bir yığın insan arar zülmətdə nur,
Bir yığın: haq bizdədir, söylər durur.
Bir güruh eylər pərəstiş vəhdətə,
Bir güruh eylər təməllüq kəsrətə.
Hər kəs artıq izləyib bir yol gedər,
Əyri, düz, çirkin gözəl – iman edər.
Cahil – arif, bir çoban – bir feyləsuf
Kəndini sanmaqda... ərbabi-vüquf.2045
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Cavidə görə, insanlar özlərindən uydurduqları “Xaliqləri”nə
və həmin “Xaliqlər”lə bağlı tutduqları yollarına o qədər inanırlar ki,
əsil Haqq yenidən təcəssüm etsə belə, onlar öz yollarından artıq geri
dönməyəcəklər. O, yazırdı:
Hər kim əvvəldən inanmış hər nəyə,
Bir də ram olmaz o digər bir şeyə.
Haq təcəssüm etsə birdən həpsinə,
Tutduğundan kimsə vaz keçməz yenə.
Çünki pək gücdür unutmaq keçmişi,
Həm düşünmək istəməz bir çoq kişi.
Hökm edər “mazi” bütün vicdanlara,
“Əskilik” eylər nüfuz izanlara.
Əski adətlər birər zəncir olub,
Dəmbədəm etməkdə təsxiri-qülub.
Sorsalar: dünyada kimdir hökmdar?
Bən derim: ölmüşlər, ölmüş duyğular.2046

Cavid bütün bunlardan çıxış yolu kimi hesab edirdi ki,
yanlış, çürümüş fikrilərdən, adətlərdən əl çəkib yeniləşməklə, əsil
Xaliqin varlığını insan öz qəlbində aramaqla doğru qərar vermiş olar.
Bir sözlə, şübhələrdən qurtulub yenidən əsil Yaradana dönmək
lazımdır. O, yazırdı:
Şübhədir, hər həqiqətin anası,
Şübhədir əhli-hikmətin babası.
Şübhə etməkdə haqlıdır insan,
Çünki hər kəscə bəllidir: Yaradan
Hər zaman, hər tərəfdə nurəfşan,
Fərqsiz onca həp zamanü məkan... 2047

Bu baxımdan onun fikrincə, islamda, xristianlıqda öz əksini
tapan bəzi məsələlərə, xüsusilə peyğəmbərlərin meracda olmasına,
tövhidə insanların birmənalı yanaşmaması kafirliklə deyil, həqiqəti
axtarmaqla bağlıdır. O, yazırdı:
Kim ki, Allahı istiyor görmək,
Arasın qəlbi-tabnakində,
Arasın ruhi-pakində,
Hər kimin qəlbi, ruhu düzgündür,
Daima hiss edər də haqqı görər.
2046
2047
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Feyləsufanə ruha malik olan
Yaşamaz ayrı hərgiz Allahdan. 2048

H.Cavidin fikrincə, insanlar etdikləri səhvlərə, günahlara
görə dinlər, eləcə də dinlərin yayıcıları peyğəmbərlər qarşısında
deyil, yalnız vicdanları və Tanrı qarşısında cavabdehlik daşıyırlar.
Bununla da Cavid demək istəyir ki, ürəyində əsil Allah sevgisi olan
hər bir kəs doğru yoldaddır. Kim doğru yolda deyilsə, deməli onun
ürəyində Allah sevgisi də yoxdur. O, yazırdı:
Əmin ol, nerdə nəfs olmuşsa hakim;
Həqiqi eşqi məhv etmiş məzalim.
Kimin ülviysə ruhu, söz onundur,
Əsiri-nəfs olan daim zəbundur. 2049

Bir qədər də dəqiqləşdirsək görərik ki, bir yandan insan
Yaradanın olub-olmamasının axtarışındadır, digər tərəfdən
Yaradanın olmasını qəlbində tapsa belə, bundan sonra da Onu nə
dərəcə də dərk edib-etməməsinin intizarındadır. Bizcə, Cavidin
“Uçurum” faciəsində də əsas məsələ İnsan, Təbiət (Kainat) və
Yaradan üçlüyü ilə bağlıdır. Məhz gənc filosof Əkrəm bu suallara
cavab axtararkən yaşlı filosof Uluğ bəy ona belə bir “həqiqəti”
deməli olur:
Əvət bir çox bilgiclər,
Filosoflar, ədiblər
Sənin kimi bu yolda
Haqq ictihad etmişlər.
Hər kəs duymaq istəmiş
Müəmmalı xilqəti,
Dərk olunmaz Tanrını,
O sarsılmaz qüvvəti.
Hər kəs uçduqca uçmuş,
Yüksəldikcə yüksəlmiş,
Fəzaları aşdıqca
Çırpınıb vəcdə gəlmiş,
Fəqət şəhpəri yanmış,
Şaşqın bir qartal kimi
Qeyb etmişdir, nəhayət
İzlədiyi kövkəbi.
2048
2049
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Sarmaq istərkən bütün
Kainatı bir anda,
Donub qalmış ən kiçik
Bir zərrə qarşısında. 2050

Deməli, Cavid üçün bu məqamda Tanrı varsa belə, o dərk
olunmazdır, daha doğrusu insan idrakı Onu dərk etmək gücündə
deyil. Hətta, peyğəmbərlər və filosoflar belə Onu heç zaman tam
dərk edə bilməmiş, sadəcə hərəsi özü üçün bir-iki idrak damlası ilə
kifayətlənmişlər və çox dərinə getməkdə aciz qalmışlar. Bunu, yenə
də Uluğ bəyin dilindən Cavid belə ifadə edir:
Böyük İbn Sinalar, Sokratlar, Əflatunlar,
Dahi bir ustad ikən əcəb, nə buldu onlar?!
Fəlsəfə bir çxılmaz yol ki, yormuş hər kəsi,
Çoxlarını boğmuş da, duyulmaz olmuş səsi!

2051

Bu o anlama gəlir ki, Yaradanın var olub-olmamasını dərk,
var olduğu təqdirdə də Onun dərki insan üçün əsasən sirrdir,
çıxılmazlıqdır, ancaq yenə də Onun dərkinə doğru can atmaq da
İnsanın xislətindədir. Ona görə də, İnsan Yaradanı gah sonsuz
Kainatda, gah Təbiətin özündə, gah öz Qəlbində arayıb-axtarır.
Bütün bunların hər birisi də İnsan şüuru üçün olduqca çətinliklər
yaradır, müxtəlif çıxılmazlıqlara aparır. Çünki bəzi qənaətləri İnsanı
Yaradanın Təbiətdə, digər qənaətləri Sonsuz Kainatda, üçüncüsü
Qəlbində, dördüncücü tamam başqa bir məkan və zamanda, beşincisi
ağılasığmaz yerlərdə, altıncısı çox sadə yerlərdə axtarıb tapır.
Cavid onu idrak etməkdə çətinlik çəkirdi ki, Yaradanda
dəyişilmə varmı-yoxmu, ancaq sonsuz Kainatda, Təbiətdə (dünyada)
və İnsanda bu dəyişilmələrin olması sirr deyil. O, yazırdı:
Yox təbiətdə eylə bir qüvvət
Əbədi, həm də payidar olsun.
Həp dəyişməkdədir bütün xilqət,
Həp dəyişməkdədir bütün fünun.
Olmayan varmı inqilaba zəbun?
Seyr edin iştə kainatı bütün
Devrilir hər addımda bir əzəmət,
Dinləməz dünki hadisatı bu gün,
Parlıyor hər dəqiqə bir hikmət.
2050
2051
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Hər qaranlıqda çırpınır bir nur,
Hər həqiqətdəbir xəyal uyuyur. 2052

Maraqlıdır ki, H.Cavid bir tərəfdən Yaradanın varlığını
qəbul etsə də, digər tərəfdən o, Yaradanı səmavi dinlərdəki, o
cümlədən islam dinindəki Allah anlayışından xeyli dərəcədə fərqli
başa düşür. Məsələn, Cavidin dərk etdiyi Yaradanın cənnət və
cəhənnəmi, dindəki cəhənnəm və cənnətdən fərqlənir. Ona görə də,
o, bəzi şeirlərində, dramlarında yazırdı ki, cənnəti yalnız o dünyada
xəyal etmək deyil, real aləmin özündə də görmək olar. Cavid yazırdı:
Ruhim yenə ləbrizi-sədaət..
Ya rəbb, bu nə tufani-lətafət?!
Göydən Yerə enmiş kimi cənnət,
Yer-yer saçılır nuri-məsərrət…
Bu lövheyi-ülviyyətə əlbət
Röya deyəməm, eyni-həqiqət.

Deməli, Cavidə görə o dünyadakı cənnət və cəhənnəmin bir
surəti həm də yaşadığımız real aləmdədir. Bu o anlama gəlir ki, bu
dünyada cənnət və cəhənnəmi bədənimizlə yaşayırıqsa, o dünyada
isə ruhumuzla bunun şahidi olacağıq. Hər halda o, inanırdı axirət
dünyasında da cənnət mövcuddur və ruhən orada olacaqdır:
Məni həp parça-parça doğrasalar,
Ruhim ölməz, səmayi-eşqə uçar,
Uçar, ən möhtəşəm fəzalar aşar,
Yenə cənnətdə həp səninlə yaşar.

Bütün bunlardan belə nəticə çıxarmaq olar ki, din
məsələsində şairin üsyanı Yaradana və islama deyil, Yaradanın və
islamın adından sui-istifadə edən bir çox din xadimləridir. Cavid
məhz onların mənfi əməlləri sayəsində insanların islam dini haqqında
yanlış təsəvvürlərə malik olduğuna inanır. Bu baxımdan şair hesab
edir ki, Allahın heç bir dini, o cümlədən islam elmə qarşı
yönəlməmişdir. Yuxarıda da qeyd etdiyimiz kimi, əgər dinlərlə insanla arasında problem varsa (var da), bunun günahı həmin dinləri
təbliğ edənlərdədir. Məsələn, islam dinində qadınların başının və
üzünün örtülməsi məcburi olaraq qadağan edilmədiyi halda, müxtəlif
yozumlar nəticəsində belə bir halı müşahidə edirik. Cavidin fikrincə,
halbuki qadınların üzü, ya da başı bağlı gəzməsinin islama heç bir
2052
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aidiyyatı yoxdur, onların azadlığını əllərindən alanlar yalançı
hədislər, yalançı ruhanilərdir: “Xalqı uçurumlara yuvarlayan bir
qanun isə pək çürük və mənasız bir əfsanə deməkdir. Bir də nə islam
şüarı, nə türklük səciyyəsi qadınlara “örtün” deyə, əsla məcbur etməz
və bu hal yalnız etiqaddan doğma bir məhkumiyyətdir ki, o da gectez zail olar”.2053
Ümumiyyətlə, qadınların üzü bağlı, yaxud üzü açıq gəzməsi
vicdan məsələsidir. Bu baxımdan H.Cavid də Ə.Hüseynzadə,
M.Hadi, ƏAğaoğlu kimi, islamın yeniləşməyə zidd olmaması
qənaətinə gəlmiş və hesab etmişdir ki, təbiətdə hər bir şey
dəyişməkdə və inkişafdadır. İslam isə, heç vaxt dəyişilməyin və
yenilşəməyin əleyhinə olmamışdır. Üstəlik, Cavid digər dinlərlə
müqayisədə İslam dininin bir addım öndə olduğuna inanmışdır.
Onun fikrincə, fiziki cəhətdən Günəş tək olub bütün insanlara eyni
dərəcədə nur verdiyi kimi, yalnız İslam dini mənəvi anlamda buna
qadirdir:
Arqadaşlar! Şu parlayan günəşin,
Feyzi birdir cihanda hər kəs için.
Türk, hindu, ərəb, əcəm bilməz,
Nuru hər yanda artar, əksilməz.
Mənəvi bir günəş də var: nəvvar –
O da islam dinidir, parlar.
Parlar, afaqı nurə qərq eylər.
Həq, həqiqət nədirsə həp söylər. 2054

Doğrudur, 27 aprel işğalından sonra Cavidin dinlərə, o
cümlədən islam dininə münasibəti bir qədər də dəyişmiş, bizcə, daha
çox elmi-fəlsəfi xarakter daşımışdır. Xüsusilə də, o, “Azər” poemasında insanları dindən imtina etməyə çağırmasa da, ancaq
ümumilikdə “həyat dini”ni təbliğ etməklə, buna işarə etmişdir. Hər
halda əsərin qəhrəmanı Azər (Azər adlı obraz Cavidin özüdür) 30
illik tərəddüdlərinin, bilgilərinin, ziddiyyətlərinin yekunu olaraq yeni
bir həyat fəlsəfəsini (“dini-həyat”ı) ortaya qoymaq istəyir. Cavid
yazırdı:
Azər düşünür... Bəlkə otuz yıldır o hər an
Düşkün bəşərin eşqini, fəryadını inlər.
2053
2054

Cavid H. Əsərləri. Beş cilddə II cild. Bakı, «Lider nəşriyyat», 2005, s.92
Cavid H. Əsərləri. Beş cilddə II cild. Bakı, «Lider nəşriyyat», 2005, s.134

781

Faiq Ələkbərli
Yaqdıqca yaqar beynini bir kölgəli böhran,
Əflaka sorar dərdini, yıldızları dinlər. 2055

Azər kimdir? Azər, sevgi yolu izləyən, barış istəyən, əbədi
azadlıq sevdalısı birisidir. Ancaq o yeri gələndə barış üçün qovğa da
edir, əbədi azadlıq üçün mübarizə də aparır, bəzən mərhəməti
dayaqda, bəzən də yardım etməkdə görür, ilahi sevgi üçün qurbanlar
da verir. Ən əsası odur ki, Azərin yeni həyat fəlsəfəsində ikiüzlülüyə,
riyakarlığa, saxtakarlığa yer yoxdur. O, bu məsələdə riyakar
ruhaniləri də, yaltaqları da, rüşvətxor məmurları da, dini və siyasi
fanatikləri də, yaxın dostlarını da qarşısına alır:
Rəqsi təlim ediyor aqsaqlar,
Əzəmət düşkünüdür alçaqlar.
Zevqə biganə səfillər bol-bol
Şerü sənətdə arar bir yeni yol.
Sadədil, hissə uyan abdallar
Həp siyasi kəsilib at nallar.
Bir yığın kor qılavuzluq yaparaq
Göstərir zülməti aydın, parlaq.
Hər gülər yüzdə ölüm, qan görürəm,
Pək yaqın dostları düşman görürəm.
Yurdu sarmış qabalıq, yaltaqlıq,
Yüksəliş varsa, səbəb alçaqlıq. 2056

Cavid açıq şəkildə deyirdi ki, dini və siyasi anlamda
simasızlaşdırılan bir cəmiyyətin gələcəyi yoxdur. Ona görə də, hər
şeyi yenidən başlamaq, artıq insanların şüurlarına yerimiş cəfəng,
çürümüş əfsanələrdən, ideyalardan əl çəkib elmi, maarifpərvər yol
tutmaq lazımdır. O, yazırdı:
Ən gözəl dindir iştə dini-həyat,
Başqa yol yox: ya fənn, ya mövhumat.
İstər uy dinə, istər uy fənnə,
Çağırır xalqı kəndi cənnətinə.
Biri nəqd iştə, nisyədir birisi,
Çoq olur bəlli, nəqd müştərisi.
Artıq əfsanə devri keçdi, yetər!
Oqşamaz ruhu əski bilməcələr.
Can çəkişdikcə köhnə zevqü şüar
2055
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Yeni bir cilveyi-dəha parlar.
O da yoq şübhə sarsılır bir gün,
Başqa bir ictihad olur üstün.
Əski dahilər “iştə haq” dedilər,
Çırpınıb bir həqiqəti izlədilər,
O həqiqət bu gün xəyal oluyor,
Dünkü şən bağçalar bu gün soluyor.
Dəyşirkən, əvət bəşər qafası,
Dəyişir Tanrının siması. 2057

İlk baxışda, zahirən Cavidin “Yeni həyat”, yeni “dini-həyat”
dedikdə, Sovet kommunistlərinin “sovet həyatı”nı nəzərdə tutduğunu
güman etmək olar. Çünki həmin dövrdə məhz bu cür təbliğat aparılır,
imperiyanın hər tərəfində olduğu kimi, Quzey Azərbaycandan, onun
aydınlarından da bu tələb olunurdu. Bu prosesə Caviddə cəlb
olunmuşdur ki, o da, “Azər” poemasında zahirən yeni “sovet
həyat”ını, əslində isə özünün istədiyi, arzuladığı “yeni həyatı” ortaya
qoyurdu. Başqa sözlə, Cavid əslində Sovet Azərbaycanından öncə
yeni bir həyatın təbliğatçısı idi, ancaq o dönəmin şərtləri altında
düçüncələrini ifadə edirdi. Artıq Sovet Azərbaycanında 27 aprel
işğalınaqədərki şərtlər olmadığı üçün, indi də yeni şərtlərə görə eyni
həyat fəlsəfəsini yazırdı. Bizcə, Cavid üçün yeniləşmə, yeni həyat
fəlsəfəsi şərtlərə görə, zahirən dəyişsə də mahiyyət etibarilə
dəyişməz olaraq qalırdı. Başqa sözlə, Cavid üçün Tanrı nə
ruhanilərin, nə kommunistlərin, nə də liberalların anladıqları Tanrı
deyildi. Bunu, o, əvvəllər də dəfələrlə ifadə etmişdir. Sadəcə, yeni
şərtlərlə dinlərdəki Tanrını tamamilə inkar edən sovet cəmiyyətinin
özü yeni Tanrı, yəni fəhlə-kəndli cəmiyyətinin istədiyi “Tanrı”
formalaşdırırdı ki, Cavid belə bir Tanrını qəbul edə bilməzdi. O,
dinlərdəki Tanrını özəlləşdirən ruhanilər kimi, kommunistlərin də
“kommuna” adlı “Tanrı”sını qəbul etmirdi. Çünki riyakar ruhanilərlə
riyakar kommunistlərin istədikləri əsas hədəf gözəgörünməz Tanrı,
ya da “Kommuna-Tanrı”” adları altında yağmaçılıqdır, qəsbkarlıqdır.
Bu baxımdam Azərin üzünü tutub allahlı “Şeyx”ə dedikləri, eyni ilə
allahsız “Kommunist”ə (əslində isə Kommuna “Tanrı”lı ateistə) də
aid idi:
2057
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Yaşatan varsa iştə xilqətdə,
Mədə... həp mədə... həzrəti-mədə...
Baq, həqiqət də, bəlkə haq da budur,
Səni hər kim doyursa Tanrın odur.
Din için, firqə, ya siyasət için
Nerdə bəslənsə bir ədavət, kin,
Nerdə qan, ya ölüm, ələm görsən,
Buna yalnız sənin mədən... 2058

Azərin dili ilə Cavid açıq şəkildə deyirdi ki, artıq “göylərin
hekayəsi”ni bir qırağa qoyub yerin gerçək “hekayəsi”ni öyrənmək
lazımdır. Ona görə yerdə, yerdəki cəhənnəm və cənnətdə daha
gerçəkçidir, çünki onları özümüz öz əllərimizlə yaradırıq. Cavid
yazırdı:
Şeyxim, aldatma xalqı, dinlə bəni,
Bütün əfsunlu sözlərin xülya...
Gəl bıraq göylərin hekayəsini,
Enəlim kəndi doğma yurdumuza.
Burda cənnət də var, cəhənnəm də,
Onu, yoq şübhə, bizləriz yaratan.
“Cifə” zənn etdiyin şu aləmdə
Başqa zevq almaq üzrə insan hər insan.
Kimi cəhl atəşində qavrularaq,
Həp yanar, qəhr olur səfalətdən.
Kimi irfanla şadkam olaraq,
Dəm vurur nəşədən, səadətdən. 2059

Beləliklə, Cavid belə qənaətə gəlirdi ki, könülü cənnət
istəyən cəmiyyət dini əfsanələri bir kənara qoyub bu dünyanın
özündə məscidləri, kilsələri, sinaqoqları məktəblərə, kitabxanalara
çevirməlidir. Onun fikrincə, yaınız mərifətli, bilikli bir cəmiyyətdə
cənnəti yaratmaq; şərəf və qürurla yaşamaq mümkündür. 2060 Əlbəttə,
Cavidin bu dediklərində xeyli dərəcədə həqiqət olmaqla yanaşı,
elmlə, biliklə yəni maariflənməklə hər şeyin öz həllini tapacağına
ümid etmək də doğru deyil. Biz bunu, maariflənmiş sovet
2058
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cəmiyyətində də gördük. Deməli, əsas problemi yalnız hərf
tanımaqla, ya da müxtəlif kitablardan müxtəlif biliklər almaqla həll
etmək çox zordur. Bu, yəni bütün cəmiyyətin hərf tanıyıb
maariflənməsi ən yaxşı halda, insanlıq yolunda gediləcək yolun
başlanğıcı ola bilər. Ancaq işin çox çətin olanı insanlıq fəlsəfəsinin
bütün insanlar tərəfindən qəbul edilməsidir. Yəni müharibə yox sülh
olsun, şər deyil xeyir olsun, nifrət deyil sevgi olsun deməklə, insanlıq
fəlsəfəsi olmur. Çünki insanlıq fəlsəfəsinin özü elə bütün bunları:
sülh üçün savaşmağı, sevgi üçün nifrəti öldürməyi, xeyir üçün şəri
dəf etməyi tələb edir. Bu zaman da məlum olur ki, insanlar da,
cəmiyyətlər də Tanrılardan, dinlərdən, Ədalətli cəmiyyətdən,
Demokratiyadan, Sosializmdən çıxış edərək bu ikili mübarizələrdə
məhz özünün doğru yolda olduğunu iddia edirlər. Caviddə bu cür
ziddiyyətləri göstərərək, bir çox hallarda sülh deyənlərin əslində
müharibə üçün, müharibə deyənlərin isə əslində sülh üçün
çalışmaları kimi qəribəlikləri ifadə etmişdir. Cavid yazırdı:
...Əvət, insan olursa insanlar,
Şübhəsiz, parlayıb da vicdanlar
Sevgi nurilə kainatı bəzər,
Bıraqıb kini, qurt qoyunla gəzər.
Bəlli... Ta əskidən böyük başlar
Sülh üçün uğraşıb çalışmışlar.
Çıqaraq hərbə qarşı ürəfa,
Əbədi sülh içində buldu şəfa.
Kimi “qan-qan!..” deyib də çıldıraraq,
Sülhə düşman kəsildi, iştə məraq... 2061

Bir sözlə, Cavidin təbrincə desək, “insan olursa insanlar”
kainatda sevgi, ədalətlilik, bərabərlik hökm sürər. Bu isə heç bir
zaman olmamışdır, bu gün də gerçək deyil və görünən odur ki,
gələcəkdə də olmayacaq. Ən yaxşı halda ayrı-ayrı cəmiyyətlərdə bu
olmuşdur, indi də bəzi cəmiyyətlərdə az-çox var, gəlcəkdə də hansısa
toplumlarda olacaqdır, deyə bilərik. Ancaq yenə də Cavid ümid edir
ki, ağıl insanın rəhbəri olsa, nə zaman müharibə, nə zaman sülh
etməyin yerini bilsə insanlıq qalib gələcək. Başqa sözlə, qüvvəti ağıl
ilə idarə etməklə digər yalançı, zərərli ideyaları aradan qaldırmaq
mümkündür. O, yazırdı:
2061
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Bən derim: “Həpsi laf, inanma saqın!
Rəhbər olsun da qüvvətin, ağlın.
Yeri gəldikdə sülh üçün çabala,
Öylə yer var ki, hərbi alqışla.
Quzu gördünmü sev, o, kin bilməz;
Canavar qarşı gəlsə parçala, əz.
Qüvvət üstündə varsa əqli-səlim,
Sana kainat olur təslim”. 2062

Cavidə görə, ağıllı insan üçün önəmli olan “yaşatmaq”
ideyasıdır, “yaşatmamaq” yox. Onun fikrincə, insanın yonulmuş
heyvan, meymun hesab olunmasında müəyyən həqiqət payı olsa da,
ancaq bunu tam eyniləşdirmək də doğru deyil. Çünki insanın zəkası
var, ancaq bu zəkanı hansı məqsədə xidmət etməsi məsələsi də
istisna olunmamalıdır. Cavid yazırdı:
İnsan yonulmuş bir heyvan olsa da,
Endirilməz hiçə ondakı zəka.
O yalnız düşünməz, düşündürər də,
Kəşf edər gündə bir qaranlıq pərdə.
Hər gün beynində bir yıldırım çaqar,
Dilərsə bir anda bir cihan yıqar.
İnsan pək tuhafdır, o hər şey yapar,
Onda yaşatmaq da, yaşatmaq da var.
“Yaşatmam, yaaşrım” deyən səfillər
Qan içən vəhşilər yolunu izlər.
Sən nə mələksən, nə də bir qaplansın:
Nə gülsün, nə dikən... yalnız insansın.
Çalış, parla, yüksəl! Unutma ancaq,
Yaşamaq bir haqsa, yaşatmaq da haq!.. 2063

Beləliklə, Cavidə görə, ağıllı insan həyat və ölümün
mənasını vaxtında anlamalı, heş bir şeydə ifrata varmamlıdır. Bir
sözlə, insan bilməlidir ki, bəzən yaşamaq kimi, ölmək də
xoşbəxtlikdir. Sadəcə, hər bir şeydə anlam olmalıdır. O, yazırdı:
Ölüm var ki, həyat qadar dəyərli,
Həyat var ki, ölümdən də zəhərli...
Yaşamaq da xoşdur, ölmək də xoşdur,
Qayəsiz həyatda ölüm də boşdur.
Hər sönük eşq üçün üzülmək fəna,
2062
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Dar gəlməsin dünya genişkən sana.
Er-gec məzar alır bizi qoynuna,
Uyma, saqın, vaqtı gəlmədən ona. 2064

Cavidə görə, insan ancaq böyük bir eşq üçün hər şeyi gözə
ala bilər. Bunun üçün insan ali bir idealın daşıyıcısı olmalı, nəfsinə
xor baxan qəhrəman olmalıdır. Cavid yazırdı:
“Ölüm də xoş...” dedim, qapılma hissə,
Böyük bir eşq üçün lazım gəlirsə,
Nəfsinə xor baqan bir qəhrəman ol,
Haqq çin başından keçən insan ol!
“El için ağlayan göz kor” olsa da,
İnanma, arqadaş! O, boş bir səda!
Xayır, xudkam olub sapma dar yola,
Həp el için ağla, el için sızla!
Ağla demək – çarpış, vuruş deməkdir,
Ağlamaq insana miskinlik verir.
Bir eyilik yapsan ıssız yurduna,
Haq da, həqiqət də göz önündədir,
Yer altında deyil, yer üstündədir.
Bəxtiyarsan, əgər çəkdiyin əmək
Cihan sərgisinə versə bir çiçək. 2065

Cavid bir tərəfdən hər adətin köhnəlmiş, çürümüş hesab
olunub atılmasının da, hər yeniliyə də mədəniyyət deyilib qəbul
olunmasının da əleyhinədir. Bir sözlə, köhnə adətlərlə yeni adətlər
məsələsində ifrata varmamaq üçün insan doğru seçim etmək
iqtidarında olmalıdır. O, yazırdı:
Dəmin güləşməyə “əski adət”dedin,
Bən şaşırdım, bəlkə onu fərq etmədin.
Əski olsun, bu xoş adət ən mədəni,
Ən yaldızlı adətlərdən daha yeni..
Cahil-alim həp çarpışır, həp güləşir,
Meydanda tək qalmaq için pənəcələşir.
İnsan var ki, gülüb durukən qüvvətə,
Qarşı gəlsə məcbur olur itaətə. 2066

O, belə bir qənaətə gəlirdi ki, hər hansı təhlükələrə üstün
gəlmək üçün bəşər övladı qorxusuz olmalı, mücadilə aparmalıdır.
2064
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Çünki qorxu içində yaşamaq insanı da, cəmiyyəti də yavaş-yavaş
öldürür. O, yazırdı:
Hər qüvvətə üstün gəlir ancaq qorqusuz bəşər,
Cihan yigit ərlərindir, qorqaq gözə çöp düşər.
Qorqu-sinsi bir mərəz ki, azar-azar öldürür,
Nəşəsiz bir ömrü ancaq mübarizə güldürür. 2067

Sadəcə, burada incə bir məsələ var ki, qüvvətli kim isə, haqlı
da o çıxır. Deməli, zəifsənsə haqsızsan və ölməyə, köləliyə
məhkumsan. Cavid yazırdı:
Hər şey qüvvətdədir, qalan həp yalan...
Gücsüzlük ən böyük qüsurdur, inan!
Bütün cahan qüvvət tərəfdarıdır,
Qəvi iblis olsa belə Tanrıdır.
Acizlərin haqqı ölümdür ancaq... 2068

İctimai-siyasi
görüşləri.
H.Cavidin
ictimai-siyasi
görşülərində türkçülük və turançılıq mühüm yer təşkil etmişdir.
Cavidin yaradıcılığında Türkçülüklə bağlı olaraq, bu gün üçün də
aktual olan məsələlərdən biri ortaq Türk tarixinin yaradılması
ideyasıdır. Cavid doğru yazırdı ki, ortaq Türk tarixi olmadığı üçün
Türk hökmdarlarına (Atilla, Çingiz xan, Əmir Teymur, İldırım
Bəyazid, Şah İsmayıl, Sultan Səlim və b.) sahib çıxa bilmərik. Eyni
zamanda türklər tarixlərini doğru bilmədikləri üçün vaxtilə Türk
sultanlarının bir-birləri apardıqları müharibələrdən bu gün də nəticə
çaxara bilmirlər. Bu mənada, türklük qürurunu, şərəfini hər şeydən
vacib hesab etmiş H.Cavid üçün Çingiz xan, Əmir Teymur və başqa
türk hökmdarları türk tarixinin ən şanlı qəhrəmanlarıdır. Onun
fikrincə, avropalılar İskəndərləri, Napoleonları və başqa
həmyerlilərini böyük sərkərdə adlandırıb heykələr yapdıqları halda,
türklərin öz qəhrəmanlarına qan içən, zalım, canavar kimi isimlər
verib ləkələmələri haqsızlıqdır: “Əcnəbilər böyük İskəndər, böyük
Napoleon deyə öz qəhrəmanlarına abidələr yapdırıyor, heykəllər
dikdiriyorlar. Fəqət bizlər!.. Bizlər isə Çingiz kibi cihangirlərə,
Teymur kibi qəhrəmanlara
xunxar, canavar deyə ləkələmək
istiyoruz!”2069.
2067
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Beləliklə, Cavid Türk tarixinin obyektiv öyrənilməsinin və
Türk böyüklərinini doğru dəyərləndirilməsinini vacibliyini bəyan
etmişdir. Azərbaycan Türk filosofunun fikrincə, Türk hökmdarlarına
başqa millətlərin alimlərinin deyil, millətimizin öz alimlərinin gözü
ilə baxıb qiymət verməliyik. Eyni zamanda, Cavid türklərin həmişə
törələrinə sahib çıxmalarını və milli şərəflərini uca tutmalarını,
xüsusilə qeyd etmişdir. Türk xalqlarının şanlı tarixindən söz açan
Cavid yazırdı ki, beş-altı əsr bundan əvvələ qədər türkün atı
kişnəyəndə bütün ölkələr, onların kralları, prensləri, şahları təslim
olarmışlar:
Bir zamanlar şərəfli Turanın
O cihani ğəyuri qavğanın
Qəhrəman, bərguzidə evladı,
Türklərin adlı-şanlı əcdadı
Saldırıb titrədirdi yer yüzünü,
Hökm edər, dinlətirdi hər sözünü.
Nə zaman kişnəsəydi türkün atı,
Qırılırdı bir ölkənin qanatı. 2070

Vaxtilə türklərin mərhəməti sayəsində canını qurtaran
millətlərin indi türkə qənim kəsilməsini tarixin acı istehzası
adlandıran Cavindin fikrincə, artıq türklər zamanın dəyişməsini
görməli, oyanmalı, özünü tanımalı və yüksəlməlidir:
Qalx, oyan, gör nə fikrə xadimsən?
Kimlərin oğlusan? Nəsin? Kimsən?
Sürünüb durma böylə, bir yüksəl!
Bir düşün, gör beş-altı əsr əvvəl
Nə idin? İndi nərdəsən? Bu nə yəs?
Əcəba yoxmu səndə izzəti-nəfs.2071

Cavidə görə istiqbala, ideala çatmaq üçün isə milli-dini birlik
məfkurəsi lazımdır:
İdealsız nicat ümidi məhal…
“İttihad!” İştə ən böyük ideal!
Səni qurtarsa, qurtarır birlik,
Çünki birlikdədir fəqət dirilik!... 2072
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“Qoca bir türkün vəsiyyəti” şeirində də Cavid yazırdı ki, 20ci əsrdə ilk vəzifəmiz Türk millətinin şanlı tarixini, mədəniyyətini və
mənəviyyatını öyrənmək olmalıdır. Yəni ilk növbədə, milli
mənsubiyyətimizi tanımalı və türk olmağımızla fəxr etməliyik. Cavid
yazır:
Namus, vicdan insanlarda iki böyük qanatdır,
Onlar ilə Adəm oğlu yüksək göylərdən aşar.
Namus, vicdan bizlər üçün daimi bir həyatdır,
Türk eli həp o hiss için doğmuş,onunla yaşar.
Bir millətin tarixidir kökü, yurdu, yuvası,
Tarixiniz baş ucundan hərgiz əksik olmasın.
“Altay” dağı, “Makan” çölü, “Yasın” ovası,
Birər aydın səhifədir, hər türk gərək anlasın. 2073

Bu baxımdan Cavidə görə, artıq yatmaq vaxtı deyil, bütün
qonşu millətlər kimi XX əsrə üzüağ çıxmaq lazımdır. Bunun üçün
isə, türkün keçmiş şanlı və şərəlfi tarixini öyrənib fəxr etməklə iş bitməz, türkün şərəfini və şanını XX əsrdə də qorumaq, yaşatmaq
lazımdır. O, yazırdı:
Südü təmiz, əsil oğul bilməzmi ki, əcdadı
Nasıl doğub yaşamışlar, nə ərliklər etmişlər.
Bilməli ki, tez məhv edər zaman nankor evladı,
Öz nəslini unutanlar çoqdan sönüb getmişlər.
Bir millət öz kökü üstə bitər, böyür, yüksəlir,
Köksüz ağac çabuq qurur, çiçək açmaz, bar verməz.
Baqın, görün tarixiniz sizə nələr göstərir,
Həp şərəf, həp böyüklükdür, ancaq şaşılar görməz…
Əvət, arslan yavrularım! Türk eli həp çanlıdır,
Elmas kibi ləkəsizdir, saqın, qafil olmayın.
Əsr, iyriminci əsrdir! Vəzifəsi pək ağır… 2074

Bu cür milli duyğuların təsiri altında H.Cavid “Şeyda”
pyesində də yazırdı ki, millətin milli azadlığı, onun birliyində,
oyanışında, bütövlüyündə və mübarizliyindədir. Millət öz haqqını
almalı və geri verməməlidir. Cavid yazırdı:
2073
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Arkadaş, göz aç aman!
Qalx ölüm uyqusundan!
Zülmə çox əydin boyun,
Çox əzildin, qalx oyan. 2075

Bir sözlə, H.Cavid Türk xalqlarını oyanmağa, birləşib
əsarətdən xilas olmağa çağırırdı:
Çox əzildin yetər, haydı doğrul, ər ol!
Haq sənindir bu gün arkadaş! Hazır ol!
Haq sənin, çünki zəhmət sənin…
Güc sənin, səyü qeyrət sənin…. 2076

Fəlsəfə tarixçisi Müstəqil Ağayevin fikrincə, H.Cavid bu
çağırışları edərkən moizə və nəsihət yolunu tutmur, öz sözünü qəti və
birbaşa söyləyir. Çünki Cavidin ruhunda ruh düşkünlüyü, şübhə
yoxdur, əksinə mübarizə və inqilab yolu vardır. 2077
Cavidin mühüm milli əməllərindəın biri də Türk dili ilə
bağlıdır. O, elə aydınlarımızdandır ki, ortaq Türk dili ideyasını
sözdən əmələ keçirməyə çalışmış, bütün əsərlərini (“Səyavuş”,
“Şeyda”, “İblis” və b.) Türk dünyasının anlayacağı bir dildə qələmə
almışdır. Bu gündə Cavidin yolunu davam etdirərək sözdən işə
keçmək lazımdır. Ortaq Türk dilinin yaradılması Türk dünyasının bu
günü və gələcəyi üçün çox önəmlidir.
H.Cavid də M.Ə.Rəsulzadə və Ə.Hüseynzadə kimi hesab
edirdi ki, Türk xalqlarının dil birliyi digər birliklərdən daha
önəmlidir. Bu mənada, Cavid əsərlərini qələmə aldığı ilk illərdən
etibarən ortaq Türk dilini özü üçün bir yol seçmişdir. Belə ki,
Azərbaycan Türk aydını istər şeir və dramlarında, istərsə də
publisistik yazılarında bütün Türk dünyasının anlaya biləcəyi bir
Türk dilindən istifadə etmişdir:
Çocuqkən, iştə xatirəmdədır, gecələr
Öyüb də cənnəti təsvir edərdilər.. daim
Maraqlanır, düşünürdüm: nədir şu bilməcələr?
Yalanmı? Doğrumu – derkən yanardı idrakım2078.

Türkiyədə H.Cavidin irsini araşdıranlardan Mustafa Haqqı
Türkəqul doğru qeyd edir ki, Azərbaycan Türk aydınının ortaq
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türkcədən çıxış etməsində İstanbul türkcəsini incəliyinə qədər
mənimsəməsi mühüm rol oynamışdır: “Yaradıcılığının ilk dövründə,
bilxassə şeirlərində İstanbul şivəsini məharətlə işlədən şair sonralar
yaratdığı əsərlərində bu şivəni Azərbaycan ədəbi türkcəsinə
yaxınlaşdırmağa çalışmışdı və demək olar ki, bu işdə müvəffəq
olmuşdur. Bunun üçün də Cavidin türkcəsinə nə tamamilə İstanbul
türkcəsi, nə də tamamilə Azərbaycan ədəbi türkcəsi demək qabildir.
Cəsarətlə deyə bilərik ki, Cavid bu iki türkcə şivə arasında bir körpü
yaratmışdı və bu iki şivə arasındakı məsafəni qısaltmışdır”2079.
Doğrudan da, Cavidin türkcəsi demək olar ki, bütün Türk
xalqlarının anlayacağı bir türkcədir. Başqa sözlə, Cavidin dilini
Türküstanda, Qafqazda, Türkiyədə, Qazanda, Krımda, Uyğurustanda
və başqa Türk ellərində onu öz ana dili kimi anlayaraq oxuyan
türklər vardır. Görünür, Cavid Türk dünyasının bu gününü düşünərək
əsərlərinin imlasına toxunulmamasını vəsiyyət etmişdir. Bu, böyük
Türk oğlunun fani dünyadakı ölümündən sonra belə ulu Türk
millətinin gələcəyini düşünməsinin bariz örnəyidir.
Cavid Turan ideyasını Azərbaycanın Sovet Rusiyasının
işğalından sonra daha əzmlə davam etdirmişdir. O, Sovet
Azərbaycanı dövründə milli mədəniyyəti, milli ruhu və onun bariz
nümunəsi
olan
türkçülüyü-turançılığı
beynəlmiləl-proletar
mədəniyyətinə və müstəmləkəçiliyə qarşı müdafiə etmişdir. O, Sovet
Rusiyasının Quzey Azərbaycanı əsarət altında saxladığı dönəmdə hər
bir şeirində, dramında, poemasında turançılığı yaşatmağa çalışmışdı.
Buna ən bariz nümunə H.Cavidin 1920-1930-cu illərdə
qələmə aldığı “Topal Teymur”, “Səyavuş” əsərləridir. Bu əsərlər
milli məzmununa görə, SSRİ rəhbərlərini çox məşğul etmişdir. Cavid
bu əsərlərində açıq şəkildə milli və dini dəyərləri müdafiə edirdi.
Xüsusilə, Azərbaycan türkləri bu dövrdə səhnəyə qoyulan “Topal
Teymur”da türklüyün ümumi qəhrəman tipi Teymurun obrazından
fövqəladə dərəcədə razı qalmışdır 2080 . Çünki Cavid bu əsərdə
Teymuru türklüyün və islamın böyük bir türk oğlu kimi tərif
etmişdir. O, Teymurun dilindən bir Türk-Turan hökmdarının hansı
2079
2080

Türkəqul M.H. Azərbaycan Türk şairi Hüseyn Cavid. Bakı, 2002, səh.53
Rəsulzadə M.Ə. Əsrimizin Səyavuşu... Bakı, 1990, səh.62
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xüsusiyyətlərə malik olmasının başlıca əlamətlərini göstərmişdir:
“Fəqət unutmamalı ki, hər səciyyə və şəxsiyyət birər qanun
deməkdir. İştə bu gün şəsiyyətim bana nə əmr edərsə, onu
yapmaqdan çəkinməm. Bununla bərabər bən şimdiyə qadar
qurultaysız, şurasız bir şey yapmadım, çünki şurasız bir məmləkət
cahil bir şəxsə bənzər ki, tutduğu işlər, söylədiyi sözlər həp nədamət
və fəlakət doğurur. Bən daima həkim və aqil şəxsləri dinlədim,
böyük sərdarlarla müşavirə yapdım. Yalnız hərb ilə mübarizəyi deyil,
sülh mənafeyini də düşündüm”2081.Cavid Türk hökmdarı Teymurun
dilindən daha sonra yazırdı: “Avropalıların dilləri başqa, yürəkləri
daha başqadır. Hər halda məmləkətimiz arslanlar yurdu, qartallar
yuvası olaraq qalmamalı. Bəlkə dünyada ən parlaq maarif və
mədəniyyət ocağı, ən zəngin sənaye və ticarət mərkəzi olmalıdır.
Əvət, qoy düşmanlarımız görsünlər ki, türk evladı yalnız basıbkəsməkdən deyil, yaşamaq və yaşatmaqdan da zevq alır. Yalnız
yaqıb-yıqmaq deyil, yapmaq və yaratmaq da bilir” 2082.
O, yazırdı ki, türklər müharibədə olduğu kimi, siyasətdə,
elmdə və mədəniyyətdə də hiyləgərlik nədir bilməzlər. Ona görə də,
hərb meydanında yenilməslər də, siyasətdə yenilmişlər. Cavid
yazırdı:
Türk ordusu daim basaraq ölkələr almış,
Ən sonda siyasətdə basılmış da bunalmış.
İdraki sönük başçıların qəfləti ancaq
Etmiş, edəcək milləti həp əldə oyuncaq.
Turana qılıcdan daha kəskin ulu qüvvət,
Yalnız mədəniyyət, mədəniyyət, mədəniyyət... 2083.

Cavidin fikrincə, millətin həyatında özəlliklə, elm və
mədəniyyət elə bir anlayış, ünsürdür ki, bu sahədə görülən hər iş
irəliyə doğru bir addımdır. Hər kəs mədəniyyət və elmin təməlinə bir
daş atmalıdır ki, gələcək nəsillər ondan qidalansın. Başqa sözlə, elm
2081

Cavid H. Əsərləri. Beş cilddə III cild. Bakı, «Lider nəşriyyat», 2005, səh.261
Cavid H. Əsərləri. Beş cilddə III cild. Bakı, «Lider nəşriyyat», 2005, səh.265
2083
Yenə orada, s.27
2082
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və mədəniyyətdə geridə qalmaq bir millətin gələcəyi üçün çox
təhlükəlidir. Ona görə də, bir millətin savaşda məğlub olması deyil,
elm və mədəniyyətdə geridə qalması fəlakətdir. Cavid Əmir
Teymurun dilindən yazırdı: “Bununla bərabər yapdıqlarımız hiç bir
şey deyil. Bu, yalnız mədəniyyətə doğru, bir addım, gələcək üçün bir
başlanğıcdır. Bizim başladıqlarımızı gələcək nəsil ikmal etməli.
Yalnız beş-on şəhər deyil, bütün məmləkət tərəqqi və gözəlliklər için
birər nümunə olmalı. Əvət, biz təməl daşı atıyoruz. İştə bu təməl
üzərində möhtəşəm binalar qurmaq və bu şüarı çiçəkləndirmək...
ancaq yeni nəslə, ancaq sarsılmaz gəncliyə aiddir” 2084.
O, bu əsərində iki Türk hökmdarının müharibəsinin əleyhinə
çıxış edirdi. Onun fikrincə, Turan adlı Vətəndə iki Türk böyüyünün
savaş açmaları yalnız Turanı parçalayacaqdır. Bu baxımdan,
Divanbəyinin dilindən Teymura deyilmiş sözlər çox dəyərlidir:
“Fəqət mən biləkis, Yıldırım məsələsinə əsla tərəfdar olmaq
istəməm. Çünki hər ikiniz Turan aləminin birər qütbüsünüz. Şu iki
qütb bir-birilə çarpışırsa, ortada fəlakətli bir uçrum açılmış olur. Və
bu nifaqdan istifadə edərək ətrafı saran əcnəbi dövlətlər Türk
dünyasına saldırmağa fürsət bulur” 2085 . Ona görə də, Cavid bu
əsərində Teymurla İldırım Bəyazid arasındakı tarixi döyüşü
sonuncunun dilindən bir tərəfin deyil, bütün Türk millətinin
məğlubiyyəti kimi qələmə almışdır: “Bu qələbə türk əqvamını deyil,
yalnız fürsət bəkləyən qomşu hökumətləri məmnun etdi. Ah doğrusu,
İslam aləmini başsız qoydu”2086.
Fikrimizcə, Cavidin “Səyavuş” əsərində də milli istiqlal və
turançılıq ideyası təbliğ olunmuşdu. Bir növ o, M.Ə.Rəsulzadənin
“Əsrimizin Səyavuşu” siyasi-fəlsəfi əsərini bədii dillə ifadə etmişdi.
H.Cavid də M.Ə.Rəsulzadə kimi bir türk qəhrəmanının - Səyavuşun
ölümünü, yəni Azərbaycanın Rusiya tərəfindən işğalını Turan üçün
zərbə hesab etmişdir. Bunu, Cavid Turan elinin vəziri Piranın
2084

Yenə orada, s.265
Yenə orada, s. 266
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dilindən belə ifadə etmişdir: “Sağın, öylə şanlı bir gəncə qıymaq.
Qəlbindən yaralar bütün dünyanı. Anıldıqca ağlar qoyar Turanı”2087.
Bu baxımdan hər iki mütəfəkkirin fikrincə, Səyavuşun-Azərbaycanın
mücadiləsi millilik və müstəqillik uğrunda mübarizədir2088. Beləliklə,
bu əsərində də H.Cavid göstərmək istəmişdir ki, Türk-Turan birliyi
gerçəkləşsə, heç bir millət ona üstün gələ bilməz. Bunu nəzərə alaraq
M.Ə.Rəsulzadə yazırdı ki, Cavidin “Səyavuş”unda dərin mənalı
fəlsəfi fikirlər vardır2089. Şübhəsiz, bu fikirlərin əsasında isə Turan
ülküsünün yaşadılması dayanırdı. Bunu, sonradan başa düşən
beynəlmiləlçi bolşeviklər bir tərəfdən pyesin göstərilməsini qadağan
etmiş, digər tərəfdən “panturanist tiplərini realizə etməyə cəsarət
edən” H.Cavidin əleyhinə təbliğat aparmağa başlamışlar.
Doğrudur, çox sonralar sovet ideoloqları və müəllifləri
“proletkultçular”ın deyil, Cavid-Cavad ədəbi məktəbinin doğru yol
tutduğunu bu və ya digər formada, etiraf etmək məcburiyyətində
qaldılar. Sovet ədəbiyyatında yazılırdı ki, vaxtilə “proletkulti”
deyilən xətt leninizmə zidd hərəkət kimi, 2090 milli mədəni irsi
tamamilə inkar etmişdi. Bundan çıxış edilərək həmin dövrün bir sıra
ədəbi tənqidçiləri, o cümlədən Əli Nazim, Cəfər Cəfərov, Mikayıl
Rəfili, M.Quluzadə və başqaları kosmopolitizm, nihilizm, burjua
estetizmi və vulqar sosoligizmində ittiham olunurdular. 2091 Bununla
da,
dolyasıyla
da
olsa,
vaxtilə
milli
mədəniyyətdə
“proletkultçuluq”dan deyil, millilik-türkçülük mövqeyindən çıxış
edən mütəfəkkirlər, o cümlədən H.Cavidin əslində düzgün yol
tutduqları etiraf olunurdu.
Onun ictimai-siyasi görüşlərində Şərqlə Qərbin müqayisəsi,
hərb və sülh məsələləri də mühüm yer tutmuşdur. Xüsusilə də,
davakar, savaşçı, tərəqqipərvər Qərbin ağlağan, məzlum, gerilikçi
2087

Cavid H. Əsərləri. Beş cilddə IV cild. Bakı, «Lider nəşriyyat», 2005, səh.251
Yenə orada, s.247
2089
Rəsulzadə M.Ə. Əsrimizin Səyavuşu… Bakı, 1990, səh.68
2090
Azərbaycan sovet ədəbiyyatı tarixi. İki cilddə, 1 cild. Bakı, Azərnəşr, 1967, s.51
2091
Həsənli Cəmil. Azərbaycanda milli məsələ: siyasi rəhbərlik və ziyalılar (1954-1959). Bakı,
«Adiloğlu», 2008, s.27, 41
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Şərq üzərində ağalığı Cavidi çox narahat etmişdir. Şərqin “aman
bilməz Qərbi hər gün mərhəmətə dəvət etməsi” qarşılığında çoxdan
bəri Şərqin sazının inləyib, ağlamasın doğru hesab etməyən Cavidə
görə, ancaq mübarizə mənlik verə bilər hər millətə. Çünki soyuqqanlı,
amansız Qərb qarşısında ağlamaq, sızlamaqla deyil, yalnız mübarizə
aparmaqla milli azadlıqlar əldə etmək mümkündür. 2092
Cavid Qərbin bu cür amansız, soyuqqanlı olmasını
qərblilərin yeni həyat fəlsəfəsi, praqmatizmi ilə bağlayırdı. Xüsusilə
də, ingilis-amerikan praqmatizminin Qərbdə, o cümlədən Avropada
hökmran olmasını ifadə edən Caviddə bütün bunlar nifrət oyadırdı.
Çünki bir zamanlar Asiyada, Afrikada qızların alıb-satılmasını doğru
bulmayan Qərbdə, bu gün həmin qitələrə aid qadınlar azad şəkildə
özlərini qərblilərə satırlar. Cavid yazırdı:
Mədəniyyətdə çırpınan vəhşət
Daha yaldızlı, şairanə, əvət.
Burada öz istəgilə cariyələr
Sana şaqraqca ninnilər söylər. 2093

Cavid açıq şəkildə yazırdı ki, Qərblilər dünyanın digər
qitələrindəki xalqları, insanları böyük ölçüdə özlərinin müstəmləkəsi
halına salıblar. Guya, başqa xalqlara azadlıq, demokratiya verərək,
əslində isə öz ağalıqlarını genişləndiriblər. Məsələn, guya, Misiri
Osmanlının əlindən qurtarıb ona “milli azadlıq” vermiş, Qərb digər
tərəfdən misirliləri sömürgə altına salmışdır. Bir sözlə, Qərb öz
səadətini səfil, ağlar Şərq üzərində qurmuşdur. Cavid yazırdı:
Çoq düşündüm bunu dəmindən bəri,
Hər zevqi bir acı bəslər düşünsən!
İştə Qərbin azğın səadətləri
Alır qida Şərqin fəlakətindən. 2094

Cavid çox doğru deyirdi ki, Qərb kimi mübarizə aparmaq,
inkişaf etmək əvəzinə ağlamaq, xəyallarla yaşamaq Şərqi yormuşdur.
2092

Cavid H. Əsərləri. Beş cilddə I cild. Bakı, «Lider nəşriyyat», 2005, s.162
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Bununla da, Qərb yalnız maddi-fiziki anlamda deyil, yavaş-yavaş
mənəvi cəhətdən də Şərqi ələ keçirmişdir. Cavid yazırdı:
Şərq elləri irişilməz “xəyal” için yaşarkən,
Qərb aləmi az da olsa “həqiqət”dən xoşlanır.
Şərqin sönük duyğusunu afyon ruhu oqşarkən
Onlar yeni bir silah kəşfini səadət sanır.
Şərq uğraşır yalnız “ölməyim” deyə,
Qərb elləri maildir öldürməyə.
Ya o, ya bu qoşar durur həp bir dilək peşincə,
Məqsəd ancaq yarını yoq, bir həyatı xoş bulmaq.
Şərqə görə o diyarda azad ikən düşüncə,
Yazıq!.. Yenə mümkün deyil didişmədən qurtulmaq
Artdıqca bilgilər artar ehtiras,
Hiç fərqi yoq, əski hamam, əski tas…2095

Cavidə görə, Şərqin tək çıxış yolu gəncliyin hər cür xurafat
və mövhumata qarşı mübarizə aparıb yeniləşmək ideyasını müdafiə
etməsidir. O, yazırdı:
Lazımsa cəhalətlə güləşmək,
Bir çarə var: ancaq yeniləşmək!
Onlardakı himmət və mətanət
Qırbaclayacaq Şərqi nihayət.
Onlardakı qüdrət və məharət
Er-gec verəcək xalqa səadət.
Onlar mədəniyyətlə günəşlər yaqacaqlar,
Keçmişlərə üstdən baqacaqlar.
Onlar güləck, yüksələcəklər,
Həp yüksələcək, həp güləcəklər. 2096

Ümumilikdə, Cavidin dini-fəlsəfi görüşlərində Tanrının
birliyi və Onun dərkinin mürəkkəbliliyi məsələsi dayanmışdır.
Doğrudur, Cavidə görə, tanrının dərki əslində Kainat, Təbiət və İnsan
üçlüyünün özünün nə dərəcədə dərki ilə bağlıdır. Bu isə o deməkdir
2095
2096
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ki, Kainat, Təbiət və İnsan sirrlərini dərk edən müdrik, səlində bu
dərkdən asılı olaraq Yaradanı dərkə addım-addım yaxınlaşır. Ancaq
Yaradanı dərkin əsas pilləsi İnsan üçün çox həssasdır. Bizcə, bu da
İnsanın son pillədə, yəni Yaradanı dərk etməyin bir addımlığında
qalarkən, Onunla İnsan arasındakı məsafəni son cizgidə aşmaq heç
də asan deyildir.
H.Cavidin ictimai-siyasi görüşlərində isə türkçülük və
islamçılıq mühüm yer tutmuş, o, bu ideyalarla bağlı bir sıra yeni
fikirlər səsləndirmişdir. O, islamlıq və türklüyün bir-birinə
əsrlərboyu çulğalaşmış olımasına inanır və onların qarşı-qarşıya
qoyulmasının əleyhinə idi. Biz görürük ki, bu milli-dini ruhu Cavid
Azərbaycanın Sovet Rusiyasının işğalından sonra da davam etdirmişdir. Bu baxımdan Sovet Azərbaycanı dövründə də islam mədəniyyəti ilə yanaşı, milli mədəniyyəti, milli ruhu və onun bariz nümunəsi olan Azərbaycan türkçülüyünü beynəlmiləl-proletar mədəniyyətinə qarşı qoyanlar arasında H.Cavid xüsusilə fərqlənmişdir.
Bütövlükdə, isə Cavid XX yüzildə Turançılıq ideyasını
əsərlərində yaşadan böyük Türk aydınlarımızdan biridir. Onun yaradıcılığında Türk dünyasının sütunları sayıla biləcək Türk tarixi, Türk
fəlsəfəsi, Türk dili və Turan ideyası bir bütündür. Cavid ən kiçicik
şeirində belə bu ideyaları, özəlliklə Turançılığı yaşatmağa çalışmışdır. Çağımızda da Cavidin həyatı bahasına yaşatdığı bu ideyalar
aktual olaraq qalmaqdadır.
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MƏHƏMMƏD HADİ
Həyat və yaradıcılığı. Məhəmməd Hadi (1879-1920)
Şamaxıda anadan olmuş, ibtidai təhsilini məhəllə məktəbində almış,
sonralar Abbas Səhhətin atası Əliabbas əfəndinin təsis etdiyi
məktəbdə oxumuş, kiçik yaşlarından doğma türk dili ilə yanaşı, ərəb
və fars dillərini mükəmməl mənimsəmişdir. Hadi gənclik illərində
ilahiyyat elmləri ilə bərabər dünyəvi elmləri, xüsusilə dil, ədəbiyyat,
fəlsəfə, məntiq, tarixi də dərindən öyrənmişdir. 1902-ci ilin
yanvarında Şamaxıda baş verən zəlzələdən sonra Kürdəmirə köçən
Hadi maarifpərvərlərin, o cümlədən Ağa əfəndinin yardımı ilə bir
məktəb açıb tədrisə başlamışdır (1902-1905). 1904-cü ildə Tiflisdə keçirilən Zaqafqaziya müəllimlər qurultayında iştirak edən Hadi
1905-ci ildə yaxın dostu Mustafa Lütfinin dəvəti ilə Həştərxana
gedərək “Bürhani-Tərəqqi" qəzetində çalışmışdır. 1906-cı ildə Əli
bəy Hüseynzadənin dəvəti ilə Bakıya qayıdan Hadi əvvəlcə
"Füyuzat" jurnalında, daha sonra "Tazə həyat" və "İttifaq" qəzetlərində işləmişdir,
1910-cu ildə Hadi İstanbula getmiş, burada "Tənin" qəzetində
tərcüməçi kimi fəaliyyət göstərməyə başlamışdır. O, 1911-1912-ci
illərdə "Tənin" qəzeti ilə yanaşı, "Rübab", "Şahbal", "Mehtab",
"Şahrahi-səbah" kimi müxtəlif mətbuat orqanlarında da şeirlər,
məqalələr, tərcümələr çap olunmuşdur. Bir sıra inqilabçılarla yanaşı,
1913-cü ildə Osmanlı dövləti Hadini də həbsə edib, Səlanikə sürgünə
göndərmişdir. 1914-cü ildə Bakıya qayıtmağa nail olan Hadi “Tatar
diviziyası”nın tərkibində müharibəyə gedənə qədər əsərlərini "İqbal",
"Sədayi-həqq" və "Bəsirət" qəzetlərdə dərc etdirmişdir. 1915-ci ildə
Qafqaz ordusunda feldşer sifəti ilə çalışdığı zaman Karpata getmiş,
müsəlman əsgərləri arasında alay mollası vəzifəsini icra etmişdir.
1918-ci ildə Vətənə döndükdən sonra Hadi bir müddət Gəncədə qalıb, daha sonra Bakıya gəlib. Hadi 1918-1919-cu illərdə yazdığı
bütün əsərləri bir yerə toplayaraq dörd kitab halında çap etdirmişdir.
1920-ci ilin iyunun əvvəllərində Gəncədə vəfat etmişdir.
Onun əsas əsərləri aşağıdakılardır: “Firdovsi-ilhamat” (1908),
“Aləmi-müsavatdan məktublar” (1908), “Eşqi-möhtəşəm” (1914),
“Şükufeyi-hikmət” (1914), “Əlvahi-intibah” (1918) və b.
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İctimai-siyasi görüşləri. Hadinin sosial-siyasi görüşləri
maraqlı olduğu qədər də ziddiyyətlidir. O, ilk dövrlərdə islamçılığa
daha çox meyil göstərib müsəlman xalqların, o cümlədən QafqazAzərbaycan türklərinin maariflənməsi, cəhalət və dini xurafatdan
qurtulması uğrunda mübarizə aparmışdı. Hadi “Məktəb”, “Məktəb
şərqisi”, “Lövheyi-təsviri-maarif”, “Maarifə dair” və digər
şeirlərində yazırdı ki, müsəlman xalqlarının nicatı, səadəti, azadlığı
məktəb və təhsildən, bir sözlə, dünyəvi elmləri öyrənməkdən
başlayır. Ona görə, Qərb millətləri dünyəvi elmlərə yiyələnib tərəqqi
etdiyi bir dövrdə müsəlman xalqlarının bütün bunlardan uzaq qoyan
isə islam dini deyil, onun adından danışan ruhanilərdir. O, yazırdı:
Əcanib qıldı hər bir karın itamam,
Biz isək əski tacdır, əski həmmam.
Nələr icad edir ərbabi-sənət,
Sənayelə qılır təhsili-sərvət.
Tutub sənətlə dünyanı əcanib,
Fəqət biz qalmışıq məhrum, xaib.
Əfəndim söyləyir-minbərdə hər an:
“Bizə lazım deyildir elmi-əbdan”.
Deyir: - “Üqba gərək dünya fənadır,
Cahan islamə zindani-bəladır”.
Siz etdiz bizlərə dünyanı zindan,
Yıxılsın xanəniz, ey kəmşüuran!
Sənaye rahını kəsdiz həmişə,
Dediz lazım deyil islamə pişə.
Sənaye nolduğundan bixəbərsiz,
Həqiqət meyvəsiz, bərsiz şəcərsiz. 2097

Bu baxımdan “Həyat” qəzetində nəşr olunan məqalələrində
dini elmlərlə yanaşı, dünyəvi elmlərin də öyrənilməsinin
zəruriliyndən bəhs edən Hadi yazırdı ki, ruhanilərin uydurduqlarına
inanıb dünyəvi elmlərə yuxarıdan aşağı baxmaq tamamilə yanlışdır:
“Demək ki, elmi-əbdan əsasi-mədəniyyət və binayi-aləmbəşəriyyətdir. Ülumi-əbdaniyyə olmazsa, Adəm övladı tərəqqi, təali
təməddün istehsalına bir dürlü müvəffəq olmaz. Küreyyi-ərzin
ədvari-əvvəlində olduğu kimi bir vəhşəti-abad və bir xərabazəridəhşət halında qalar. Elmi-əbdan sayəsində bir ömrani-abad feyz
2097

Hadi Məhəmməd. Seçilmiş əsərləri. Bakı, «Şərq-Qərb», 2005, s.24-25
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olur, şen olur, məmur olur… Bəli, elmi-əbdan mühəndisi-cahanimədəniyyətdir”. 2098
Hadinin fikrincə, bu dünyada təbii sərvətlərdən lazımınca
faydalanmağın, xoşbəxt yaşamağın da yeganə yolu dünyəvi biliklərə
yiyələnməkdir. Çünki dünyəvi elmlərin sayəsində insanlar həm dini
daha dərindən anlamış olur, həm də yer üzərindəki otlar, ağaclar,
mədənlər, maddələr, zərrəciklər barədə məlumat əldə edirlər. Hadi
yazırdı: “Halbuki yuxarıda zikr olunan ülumi-əbdaniyyə sayəsində
hər bir maddə də bir mənfəət, bir fayda olduğu kəşf olunmuş və
aləmdə heç bir əbəs və batil şey olmadığı məlum və aşkar olmuşdur
deməklə, Quran fəlsəfəsini parlaq bir surətdə kəşf edib aləmə
göstərən elmi-ədyan deyil, elmi-əbdandır; elmi-əbdan olmayacaq
olsaydı, fəlsəfeyi-islamiyyə ədmi-abadi-nisyanda qalıb kimsəyə bəlli
olmayacaqdı. Elmi-əbdan gündən-günə tövsiyeyi-daireyi-hüdud
etdikcə islamiyyət günəşi, afaqi-insaniyyəyi tənvir və bütün cahanə
parıl-parıl nəşri-ziya eyləyir”.2099
Bununla da, Hadi demək istəyirdi ki, Quran fəlsəfəsində də
dünyəvi elmlərə zidd olacaq heç bir mülahizə yoxdur. Üstəlik, Quran
fəlsəfəsi hər zaman müsəlmanları dünyəvi elmləri öyrənib zamanla
ayaqlaşmağa dəvət etmişdir. Hadi “Lövheyi-təsviri-maarif” şeirində
də göstərirdi ki, Qurani-Kərimlə yanaşı, Məhəmməd peyğəmbərin
(s.) hədislərində də elm öyrənmək hər şeydən üstün sayılmışdır. O
yazırdı:
Beşikdən qəbrədək təhsil edək adabu irfani,
Əgər Çin ölkəsində olsa cuyəndə olaq elmi,
Qılıb kəsbi-fəzail, edəlim tövsii-ruhani.
Ülumə talib olmaq fərzdir mərdanü nisvanə,
Edib məmur elmə bizləri məhbubi-yəzdani…
Buyurmuş fəxri-aləm: “Elm bir nuri-ilahidir”,
Cəhalət isə bir zülmət, edər gümrah insani.
Demiş ol fəxri-kövneyn: “Aləmi seyri-sülukimdə –
Cəhalət əhlini gördüm düçari-qəhri-rəbbani”….2100

Ümumiyyətlə, Hadiyə görə peyğəmbər böyük bir islahatçı
olub, dünyada yeni bir səhifə açmışdır. Peyğəmbərin mövludu ilə
2098
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yalnız Ərəbistanda deyil Yaxın Şərq bölgəsində müsbət anlamda
ciddi inqilabi dəyişiklər baş vermişdir. O, yazırdı:
Cənabi-Əhməd əsri: xalq biürfan halında,
Cəhalət cisimlənmişdi əbucəhlan halında.
Həmişə qətlü qarət, adətən bir şan halında.
Əvət, gördüm o dövrü dövri-xunxaran halında.
İşıqlı yol da gəldi həzrəti-Quran halında. 2101

Hadi peyğəmbərin movlüd gününə həsr etdiyi şeirində də
yazırdı ki, bu gün kainat onun dünyaya gəlişi ilə zinətlənmiş,
zülmətin yerini nur tutmuşdur.2102 Ancaq müsəlmanlar son əsrlərdə
Qurana və peyğəmbərin hədislərinə əməl etməkdən uzaqlaşdıqları
üçün İslam aləmi geriləmiş və cəhalətə düçar olmuşdur. O, yazırdı:
Etmərik qanuni-şəri-Əhmədidən inhiraf,
Vurmarıq biz yavəgulər tək əbəs lafü kəzaf,
Çünki var cəngi-qərəzdən qəlbimiz mirati-saf,
Ayrı bir məqsədimiz yoxdur, ey əhli-etisaf,
Zülmə var ikrahımız, dad istərik, dad istərik. 2103

Hadi açıq şəkildə yazırdı ki, hazırda mədrəsələr dövrün
tələblərinə cavab vermir. Əksinə, dini məktəblərdə cəmiyyətə
mənəvi cəhətdən şikəst uşaqlar hazırlanır. Çünki burada uşaqlara ya
eşq dastanları öyrədilir, ya da təhsil şəriət kitablarına, dini əfsanələrə
əsaslanır. Bu baxımdan Hadi uşaqların zehinlərində xurafat fikirlər
yaradan kitabları tənqid edərək, yeni tipli kitabxanaların açılmasını
təklif edirdi. Bunu əsaslandırmaq üçün yenə də Quranın özünə
müraciət edən Hadi, onun fikirlərinə qarşı çıxan mühafizəkar
islamçıları isə kəskin şəkildə tənqid atəşinə tutmuşdur: “Əsr tazə,
icabat, vəqt tazə…, biz isə köhnə həmam, köhnə tas, köhnə qafa, əski
fikirmizdən niyə əl çəkməyiriz, cahani-mədəniyyət niyə
baxmayırız… Zəman və ədvarın düçari-təəddül olduğu əqlənnəqlən, təcrübətən müsəlləm və mühəqqəq bir keyfiyyətdir… İnsaf
əfəndim, mürvət əfəndim, illərcə göz nuru sərf olunaraq oxunan,
oxudulan sərf-nəhv, bəyan-məyan, məntiq, fiqhdən tədris
bağçasından bir qönçə dərilmədi, bir meyvə qoparılmadı, böylə
degilmi ya..! Hala meydani-fəaliyyətdə və ciddiyyətdə bulunan üsuli2101

Yenə orada, s.354
Hadi Məhəmməd. «Mövlüdi-fəxri-aləm», Füyuzat №15, 1907, 13 aprel
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qədimiyi, təlim və tədris qadidəsini yeni bir qəlbə soxmaq, zəmanə
təbiq etmək dinsizlik moçibimi”.2104
M.Hadi Şərqlə Qərbi də müqayisə edərək yazırdı ki, Qərbdə
maarif, elm, hürriyyət, səadət, işıq, bəsirət, qanun olduğu halda,
Şərqdə cəhalət, əsarət, zülmət, ətalət, səfalət, mövhumat, fanatizm
hökm sürür. Onun fikrincə, Qərbdə insanlar elm, sənət öyrənib
sənayedə, hərbdə qüvvətləndikləri halda, Şərqdə hələ də millətlər
elm və sənayeni islama zidd sayır, şeytan əməli adlandırırlar. Eyni
zamanda Qərbdə elmli, bilikli insanlara ehtiram göstərildiyi halda,
Şərqdə cahillər və nadanlar hörmət-izzət sahibidirlər:
Məğribdə var maarif, Məşriqdə var cəhalət,
Məğribdə hürrdür xəlq, Məşriqdə var əsarət,
Şərq əhli çox donuqdur, Məğribdə var hərarət,
Məğrib işıqlı yerdir, Məşriq zəmini-zülmət,
Bizlər dəfini-zülmət
Məğrib cahani-cuşan Məğrib cahani-himmət,
Məğribdə var çalışmaq, Məşriqdə var ətalət.
Məşriqdə çox sönükdür idrakü əqlü fikrət,
Məğribdə əhli-fikrə qiymət qoyar cəmaət.
Qərbin gözü açıqdır, Məğribdə var bəsirət,
Kordur desəm əhali Məşriqdə, etmə heyrət!
Bax, cameə ləbaləb xabidəgani-qəflət,
Vaiz xürafələrdən etməkdədir hekayət.
Məsciddə xəlq yatmış, vaiz nəsihət eylər,
Əfsürdə bir tərəfdə, əfsanə bir tərəfdə.2105

Bununla da Hüseyn Baykaranın da yazdığı kimi, Hadi irticaçımühafizəkar qüvvələrə qarşı çıxaraq yeniləşməyi, müasirləşməyi
təbliğ etmişdi. 2106 Hadi yazırdı ki, Qərb xalqları yeni-yeni ixtiralar
edib qabağa getdiyi, hətta fəzaya hakim olduğu halda müsəlman
xalqları hələ də dünyanın öküzün, yoxsa balığın üstündə
dayanmasını mübahisə edirlər. Eyni zamanda müsəlmanların əsas
mübahisələri cinlər və şeytanlarla bağlıdır. Hələ də Yusif və Züleyxa
dastanından danışır, bunu məktəblərdə belə uşaqlara öyrədirlər.
Halbuki Qərbdə məktəblilərə bu cür eşq dastanları deyil, dünyəvi
elmlər, o cümlədən texnika, sənaye ilə bağlı elmlər tədris edirlər. O,
2104
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yazırdı: “Elmi-sənaye əlhəqq ki, cahan mədəniyyətinin birinci
xadimlərindəndir deyilsə, yeri vardır. Yüz min və bəlkə milyonlarca
sənədən bəri kürreyi-ərzdə mədfun və məknun qalmış mədənlər,
mənbələr, məxzənlərin xəzaini-layətənahi-təbiətin birər-birər kəşf
olunması və zühura çıxmasına səbəb elmi-sənaye degil də, hankı
elmdir; əcaba, radium və ziyayi-bərqiyyə, elektrik kimi məfvadi
ziyadarın meydani-istifadəyə qoyulmasına, ən müzlim qaranlıq
mahiyyətlərin əşyaiq əsrarı açılıb nuri-səhər kibi afaqa nəşr
olunmasına səbəb yenə də o müqəddəs elmi-sənaye, elmi-əbdan
degilmidir?.. Kürreyi-ərzdə bulunan nəbatat, cəmadat, heyvanatı
insanın
dəsti-iqtidarında
təsxir
edən
elmi-ciməli-sənaye
degilmidir…”.2107
Hadi yazırdı ki, müsəlman xalqları arasında birlik əvəzinə
nifaqın daha çox olmasına səbəb tarixdə baş verən bir çox
olaylardan, o cümlədən Kərbəla faciəsindən nəticə çıxarmamağımızdır. Hadi yazırdı ki, artıq müsəlmanlar qəflət yuxusundan
oyanmalı, cahilliyin daşını atmalı İmam Hüseyn (ə) kimi əqidəli
olmalı və əqidə tərafında birləşməlidirlər. 2108 Hadi bu ruhlu
şeirlərində yalnız vətənin və millətin hürriyyəti, islamın əsil
mahiyyəti uğrunda mübarizə aparanlara deyil, bütün bunlara qarşı
olanlara da Kərbəla müsibətindən nümunə gətirir və onları səhv
yoldan daşındırmağa çalışırdı. 2109
Ümumilikdə, Hadinin islamlığa və yeniləşməyə münasibəti
obyektiv səciyyə daşımışdır. Dövrünün problemlərini islamda deyil,
dini xurafat və mövhumatda görən Hadi sübut etməyə çalışırdı ki,
islam heç bir vaxt dünyəvi elmlərin öyrənilməsinə zidd olmamış, bu
kimi əsassız fikirləri yayanlar isə öz şəxsi məqsədlərini,
mənfəətlərini güdən ruhanilər olmuşdur. Ona görə də, Hadi dini əsl
elm və din alimlərindən öyrənməyin vacibliyini vurğulamışdır. O,
insanların xoşbəxt yaşaması üçün əsas təlim kimi islam dinini
göstərmişdir. 2110
Sadəcə, əvvəllər islama çox ümid bağlayan Hadi sonralar bir
qədər fikrini dəyişmişdir. O, yazırdı:
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İntibah etsin deyə islam fəryad eyləriz,
Min nəva, min növheyi-dilsuz inşaf eyləriz,
Zənn edərdik ümməti-islamı irşad eyləriz,
Qəti-ümmid eylədik biz doğrusu islamdən.
Çünki elmü dinü dəhrə iltifatın yox sənin,
Yox deməkdir, yox deməkdir, yox həyatın, yox sənin!
Eyyühəl-islam, ümmidi-nicatın yox sənin,
Qəti-ümmid eylədik biz doğrusu islamdən.2111

Hadi yazırdı ki, bu gün Avropanın inkişaf etməsi və gələcəyin
də onlarla bağlı olması bir həqiqət olduğu halda, müsəlmanların
bütün bunları görməzdən gəlməsi mənasızdır.
Bizcə, Hadinin sosial-siyasi görüşlərində islamçılıqla yanaşı,
ümumi mahiyyətli türkçülük, ya da onun etnik-milli təcəssümü olan
Qafqaz-Azərbaycan türkçülüyü də mühüm yer tutmuşdur. O, hələ
1900-cü illərdə “Amali-tərəqqi”, “Amali-istiqbal”, “Təraneyi-milli”
və başqa şeirlərində yazırdı ki, cəmiyyət daxilində dini əqidə ilə
yanaşı, milli əqidədə də vacibdir. O, “Amali-tərəqqi” şeirində
yazırdı:
Həqiqi arizumuz intizami-hali-millətdir,
Məsaimiz bütün məsrufi-istikmali-millətdir,
Əsasi-fikrimiz təmini-istiqbali-millətdir,
Ürəkdə bəslənən amalımız iqbali-millətdir,
Yeganə nöqteyi-mətlub istiqlali-millətdir…
Vətənpiryadır bir qönçeyi-növxizi-ruhani,
Soluq baği-həyatə tabbəxş olmaqda ürfani,
Füyuzatilə ehya etmək istər baği-vicdani,
Nəsimi etmədə təhziz hissiyati-insani,
Rəvayihbəxşü bəhcətzayi-gülşənzari-millətdir.2112

Hadi bir tərəfdən millətlərin inkişafını göz önünə gətirərək
“yox millətimin xətti bu imzalar içində”2113 yazsa da, başqa tərəfdən
gələcəkdə Qafqaz-Azərbaycan türklərinin xəttinin bu imzalar
arasında olacağına ümid edirdi. Ona görə, bunun üçün Azərbaycan
2111
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türkləri islam dini ilə yanaşı, milli-mənəvi dəyərlərə də sahib
çıxmalı, həm dini, həm də milli birlik əmələ gətirməlidirlər. O,
yazırdı:
Cahanı titrədər tövhidi-millət,
Qoparmazmı dağı olduqda himmət?
Yaşa, ey ittifaqi-millətəfruz!
Yerə bat, ey nifaqi-xanimansuz!
Nə sünni-şiə var Quranımızda,
Üxüvvət ləfzi var fürqanımızda..2114

Hadi 1906-cı ilin dekabrında “Füyuzat”da Qahirədəki “Əlməcəllətül-Osmaniyyə” jurnalında getmiş “Vətənin övladına nidası”
məqaləsini milli və mütərəqqi ruhuna görə tərcümə etmişdir. Həmin
məqalədə vətənin xarabalığına və yadlar tərəfindən əzilməsinə səbəb
kimi, millətin öz vətəninə sahib çıxmaması göstərilirək yazılırdı ki,
“başqa vətənpərvərlər görür ki, mən sizin məskən və vətəninizəm,
səbəbi-səadət və həyatınızam: Məmafih, məni öylə bir halə – halipürməlalə ifrağ eylədiniz ki, mənim də sizin kibi əğyar nəzərində
hörmətim, abriyuizzətim bütün-bütünə zail oldu. Aqibət cümləmiz
əcnəbilər əlində əsir və dəstgir olduq. Əcaba, nəvsiniz, vicdanınız
ədldən sonra zülmə razı oldumu? İnsaf əvəzinə cövr və sitəmə kəsbiqənaət etdimi? Allaha qəsəm olsun ki, siz zalımlardan mədudsunuz.
Nəzəri-ibrət və diqqətilə baxınız. Mənbəi-feyz və bərəkt olan ən gözəl
bağ və bağçalarım, ən məhsuldar məzrəə və otlaqlarım qurbanicəhalətiniz olaraq, bəzisi əcnəbilərə mal və bəzi də xəzanzadə və pamal
oldu”. 2115 Həmin məqaləni tərcümə etməklə yanaşı, Hadi bu yazının
təsiri altında “Nidaül-Vətən” şeirini yazmışdır:
Dünyada əməlimiz fəqət emari-vətəndir,
Vicdanımızın sevdiyi dildari-vətəndir… 2116

Hadi “Dövri-mədəniyyət” adlı məqaləsində yazırdı ki,
hazırda bəşər cəmiyyətini təşkil edən millətlərin ən böyük, ən
əzəmətlisi mükəmməl və müntəzəm vasitələrə malik olanlardır.
Deməli, hansı millət mükəmməl vasitələrə sahib olursa, həmin millət
dünyada şərəfli də yer tutur. O, yazırdı: “Çünki mükəmməl

2114

Yenə orada, s.142
Hadi Məhəmməd. «Nidaül-Vətən», Füyuzat №5, 1906, 18 dekabr
2116
Yenə orada.
2115
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vasitələrə, əsbabə malik olanlar alat və əsbab sayəsində ülumimadiyyə, yəni “elmi-əbdan” vəchlə təhsilə müvəffəq olurlar”. 2117
Hadi “Füyuzat” jurnalında çap olunan “Fəzaili-insaniyyə”
əsərində də sosial utopiyasını ifadə etmişdir. Hadinin ideal
cəmiyyətində insanlar arasında ədavətə yer qalmamalı, cəmiyyətin
bütün üzvləri bir-biri ilə qardaş olmalı, bütün yer üzündə insanlar
bir-birinə ən səmimi məhəbbət bəsləməli, bu cəmiyyət behişti
xatırlatmalıdır. O, yazırdı:
İnsan o zatdır ki,vəzaifşünas ola,
Nəxli-əməl misali səmərbəxşi-nas ola.
Fəyyaz ola günəş kimi gülzari-fitrətə,
Pərtövfəşani-feyz ola biği-şəhadətə.
Bir abi-saf tək çəməni xəndəzar edə,
Amalımız şükufələrin təbdar edə.
Meydan qəhrəmanı, hüquqaşina gərək,
Nuri-həqiqət ilə dili rövşəna gərək.
İfa edər vəzifəşünasın xidmətin,
Məsudü bəxtiyar qılar mülki-millətin. 2118

“Fəzaili-insaniyyə” ilə yanaşı, onun sosial utopiyasının məzmun və mənasını başa düşmək üçün “Aləmi-müsavatdan” əsərinə
diqqət etmək lazımdır. Burada da görürük ki, Hadinin ideal
cəmiyyətində siniflər məhv edilmiş, hakim və məhkum, əzən və
əzilən, zalım və məzlum qalmamışdır. O, yazırdı:
Hər lanədə gülməklər uçar, gör necə şənlik!
Bu cənnətin arayişi-əndamı gözəllik.
Bir qəhqəhə, bir zülmümə, əlhanixüruşan,
Əmvaci-məsərrat oluyor ruhda cuşan.
Küsmüşdü bu yerdən əcəba dideyi-nəmnak?
Üzlərdə səadət gülüyor, qəlb fərəhnak.
Abad olasan, ay belə gülzari-müsavat,
Haqdır denilərsə sənə cənnati-hüzuzat! 2119

Hətta, belə bir cəmiyyətdə hökumət də, dövlət də ləğv
edilməlidir. Bu ideal cəmiyyətdə qoyulan qaydalar ədalətə və
bərabərliyə əsaslanır. İnsanlar arasında qardaşlıq münasibətləri hökm

2117

Hadi Məhəmməd. «Dövri-mədəniyyət», Füyuzat №13, 1907, 24 mart
Hadi Məhəmməd. Seçilmiş əsərləri. Bakı, «Şərq-Qərb», 2005, s.49
2119
Yenə orada, s.322
2118
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sürür, burada yaşayanların əqidəsi “insana məhəbbət” şüarına
əsaslanır. O, yazırdı:
Biz bilmiyoruz hakimü məhkumü hökumət,
İlqa edilibdir bu məmalikdə imarət.
Hürriyyəti-şəxsiyyəvü azadiyi-vicdan –
Çoxdan qılınıbdır bu gözəl şəhərdə elan.
Hürriyyəti-cəmiyyətü sərbəstiyi-əfkar –
Aşiqlərinə eylədi rüxsarını izhar.
İcra edilir qaideyi-ədlü müsavat,
Olmuş dilimiz dəftəri-ayati-müsavat.
“İnsana məhəbbət” sözü var məzhəbimizdə,
Həpsurey-insan oxunur məktəbimizdə. 2120

Türkçülüyə, Azərbaycan türkçülüyünə bağlılığın nəticəsi idi
ki, Hadi Cümhuriyyətin istiqlalını da sonsuz sevgi və hərarətlə
qarşılamış, istiqlalımıza öygülər yağdırmışdır. “Türkün nəğməsi”
şeirində o yazırdı ki, türkün töklən qanları, məfkurə yolunda gördüyü
işlər hədər gedə bilməz və onlar getdiyi istiqlal yoldan geri
dönməyəcəklər:
Türkün tökülən qanları bihudə gedərmi?
Diqqətlə düşün, yoxsa bu qan həpsi hədərmi?
Dörd ildə verilmiş bu qədər can hədər olmaz,
Məfkurə yolunda tökülən qan hədər olmaz.2121

Hadi “Məfkureyi-aliyyəmiz” şeirində birmənalı şəkildə Azərbaycan Cümhuriyyətini Türk dövləti adlandırmışdı: “Ey Türk dövləti,
və ya bəxti-növcavan”. 2122 Eyni zamanda, o, gənc Türk dövlətinin
varlığını dünya millətlərinə isbat etməyi zəruri hesab etmişdi:
Məfkurəmiz yolunda nə lazımsa etməli,
Məqsədə doğru əzmü-xüruşanla getməli.
Çıxsın dilərsə qarşımıza həp məzarımız,
Qorxmaz məzardan bu dili-əzmkarımız.
Guş eyləsin bu fikrimi əqvami-kainat,
Amali-zəval cəlalımız iştə: gözəl həyat!
Vicdani-millətə yazılıbdır bu ayəmiz:
Ən şanlı, ən şərəfli həyat – iştə qayəmiz!. 2123
2120

Yenə orada, s.324-325
Bayramoğlu A.M. Azərbaycan Demokratik Respublikası dövründə ədəbiyyat. Bakı, «Elm»,
2003, s.105
2122
Osmanlı Vəli. Azərbaycan romantizmi. I cild, Bakı, «Elm», 2010, s.164
2123
Bayramoğlu A.M. Azərbaycan Demokratik Respublikası dövründə ədəbiyyat. Bakı, «Elm»,
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Türkçülüyün mahiyyətini dərindən anlayan Hadi istər geniş
anlamda, istərsə də dar anlamda onu izah etməyə çalışmışdır.
Fəlsəfi görüşləri. Hadinin yaradıcılığında xeyli dərəcədə
fəlsəfi məsələlər də öz əksini tapmışdır. Maraqlıdır ki, şair dünyanın
və insanın yaranışı, insanın dünyaya gəlməsində hər hansı məqsədin
olub-olmaması ilə bağlı şüurunda yaranan suallara cavab axtararkən
bəzi fəlsəfi qənaətlərə gəlmişdir. Deməli, Hadinin varlıq bə idrak
problemi ilə bağlı birbaşa olmasa da, dolayısıyla maraqlanmış, bəzi
fəlsəfi məsələləri idrak etməyə çalışmışdır. O, yazırdı:
Cahanə gəlməkdə məqsəd nədir insanə, bilməm ki,
Həiqqətmi bu xilqət, yoxsa bir əfsanə, bilməm ki,
Mən idrak etmədim dünyaya gəlməkdə nədir hikmət,
Yaratmaqda nədir məqsəd bizi sübhanə, bilməm ki. 2124

Hadi bir tərəfdən insanın bu dünyaya nə məqsədlə gəldiyini,
insanın varlığının bir həqiqətmi, yoxsa əfsanəmi olduğunu düşünür,
digər tərəfdən də insanın yaşadığı həyatın, kainatın özünü də
sorğulayır. Doğrudur, o inanır ki, kainatın da, dünyanın da, həyatın
da səbəbkarı olan bir Yaradan var. Ancaq Yaradanın özünün hansı
məqsədlə kainatı və insanı yaratması Hadi üçün sirrli bir məsələ idi:
Ey üqdəsi açılmayan əsrari-kainat,
Ey anlaşılmayan əzəli validi həyat!
Qayən nədir, anlamdım kainatdən
Qəsdin nədir bu gözləri ölmüş həyatdən? 2125

O, “Zaman tərəddüd edir” və digər əsərlərində Qurana əsaslanaraq göstərirdi ki, kainat, təbiət əzəli deyil, sonradan yaradılmışdır.
Onun ontoloji görüşlərində panteizmə, o cümlədən sufizmə
meylilik də hiss olunur. O, hesab edirdi ki, əgər Yaradan varsa, o,
təbiətdən kənarda, İnsandan kənarda deyil, əksinə təbiətin və insanın
mahiyyəti ilə bağlıdır. Deməli, Yaradanı təbiətdən və insandan
kənarda təsəvvür etmək, Onu başqa yerlərdə, o cümlədən əlçatmaz
yerdə hesab etmək şairin düşüncəsincə, çox da doğru deyildir. Çünki
Yaradan bir olduğu kimi, həqiqət də bir ola bilər, ikincisini axtarmaq
cahillikdir. O, yazırdı:

2003, s.118
2124
Hadi Məhəmməd. Seçilmiş əsərləri. c.I. Bakı, «Elm», 1978, s.18
2125
Yenə orada, s.230
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Cahan büllurasa rəngi-gunagüni cəzb eylər,
Həqiqət bir, təcəlla katənahi, gör nə imadır!
Nələr parlar, həqiqət, şəmsi-aləntabi-hüsnündən
Ki, hər bir zərrəsi heyrətrəsi-idraki-danadır.
Nələr eylər təzahür lövhi-məhfuzi-təbiətdənKi, hər bir nöqtəsi gəncineyi-sirri-xəfayadır.
Nələr peyda olur seyli xüruşani-həqiqətdənKi, hər bir qətrəsi ümmani-bipayani-mənadır.

O, inanırdı ki, əsil həqiqətləri, ancaq İlahi nurdan meydana
gəlmiş müqəddəs kəlamlar, şeirlər vasitəsilə öyrənmək mümkündür.
Çünki İlahi nurdan törəyən şeirlərin, kəlamların qüdrəti bambaşqadır
və onu hər kəs, o cümlədən hikmət, fəlsəfə belə anlamaqda çətinlik
çəkir. Hadi yazırdı:
Ey şairi-xilqət, bu nə əşari-bədaye,
Bir hərfini inşad edəməz əhli-sənaye.
Əbləm qalıyor şerinə baxdıqca ədiban,
Valeh oluyor sirrinə əfkari-həkiman.
Əşarın önündə qızarır ruyi-fəsahət,
Əsrarın önündə qaralır nuri-zəkavət.
Bilməm ki, nəsən, hər nəsən, ey şairi-fitrət
Nə fəlsəfə bildi səni, nə fənn, nə hikmət.

Deməli, Yaradanın yaratdığının sirrlərini dərk etmək çox çətin
olsa da, ancaq peyğəbmər, şair dili ilə bəzi şeyləri idrak edə bilərik.
Çünki onlar Yaradanın yaratdıqlarını vəsf edirlər, ya da yaradılanla
Yaradan arasındakı sirlərdən danışırlar. Şübhəsiz, Yaradanıən
yaratdıqları arasında ən çox əsrarəngiz olanı kainat və insandır.
Hadini də daha çox düşündürən kainat və kainatda, ya da təbiətdə ən
ali varliq hesab olunan insandır. O, yazırdı:
Zərrati-kainat bədayenümundür,
Hər zərrəsi dəlaili-rəbbül-şüundür,
Asari-həqqə biz kimi yox sizdə iştibah,
Təlifdir cahan, müəlifinin namıdır ilah,
Afaqə həp baxılsa ki, darülfünundur,
Zibi-üyün edər o ki, hikmətnümundur. 2126

Hadinin fəlsəfə yönündə ilk tədqiqatçılarından fəlsəfə üzrə
elmlər doktoru Afaq Məmmədova haqlı olaraq hesab edir ki, şairfilosofun panteizmində Yaradan, Təbiət və İnsan vahid harmoniya
2126

Yenə orada, s.56
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təşkil edir: “İstər nəbatat, istər heyvanat, istərsə də insan, üzvi və
qeyri-üzvi aləm, yaradılışın bütün səviyyələri universiumun
vahidləridir, bütöv sistemin, vahid tamın hissələri, elementləridir.
Yaradan və mövcudat, mütləq ali həqiqət və gerçəklik, aksidensiya
və substansiya münasibətlərinə dair Hadi panteist mühakimələr irəli
sürsə də, bu mühakimlərində israrlı deyil. Onda panteizm ardıcıl və
sistemli xarakter daşımır. Romantik filosofun fikrincə, gerçəkliyin
hadisə və proseslərində təzahür edən ilkin məna, əsl mahiyyət akşar
olduğu qədər də gizlidir və aldadıcıdır. Bizi əhatə edən dünyada nə
qədər təzahür edirsə etsin, İlahi substansiya “madəri-aləm”, “validihəyat” vahid və ilkin başlanğıc kimi yaradılmışıların fövqündə
dyanır”. 2127
Bizcə, Hadinin dünyagörüşündə Yaradanın yaratdıqlarına,
xüsusilə də Kainat (təbiət) və insana münasibətdə müəyyən
eyniləşdirmələrin olması ilə yanaşı, Mütləq Həqiqətin özünün dərki
də mühüm yer tutur. O, Mütləq Həqiqəti dərk etmək üçün səmavi
dini kitablarla yanaşı, bir çox fəlsəfi təlimlərə, o cümlədən buddizmə,
konfusçiliyə, işraqilyə, sufizmin müxtəlif təriqətlərinə və başqalarına
müraciət etmişdir. Burada əsas məqsəd təbiətdə və cəmiyyətdə,
bütövlükdə kainatda baş verən dəyişikliklərin öz-özünün səbəb
olması, yaxud da kənar bir ilahi qüvvənin təsiri ilə baş verməsidir.
Ümumiyyətlə, kainat kimin məhsuludur, özü-özünün yoxsa
Yaradanın? O, yazırdı:
Nədir bu cəvvi-vələhza ki, yoxdur ibadi?
Nə üzrə rəkz qılıınmış bu dəhr bünyadi?
Derəm təsəvvürə aldıqda bu qəməbadi:
Bu kainatü həyatın kim olmuş ustadi?
Bütün sərairi-həsti səzayi-heyrətdir,
Bu sayəzari-müşəşə dəfini-zülmətdir. 2128

Burada incə məqam odur ki, kainatın ustadının Yaradan, yoxsa
öz-özünün olması məsələsi bir çox hallarda inam və əqli qarşıqarşıya qoyur. Xüsusilə də, təbiət və cəmiyyətdə baş verən
hadisələrin, proseslərin müşahidəsi, onlarda baş verən dəyişikliklərin
dərki birmənalı deyildir. Başqa sözlə, əgər kainat öz-özünün
2127
Məmmədova Afaq. XX əsr Azərbaycan romantizminin fəlsəfəsi. Bakı, “İqtisad
universiteti” nəşr., 2003, s.72
2128
Hadi Məhəmməd. Seçilmiş əsərləri. Bakı, «Şərq-Qərb», 2005, s.88

811

Faiq Ələkbərli

səbəbidirsə, o zaman onda baş verən bütün dəyişkliklər də onun öz
daxili mahiyyəti ilə bağlıdır və kənar qüvvənin təsirindən söhbət
gedə bilməz. Bunun əksi isə o deməkdir ki, kainat kənar bir ilahi
qüvvə, yəni Yaradan tərəfindən yaradılmışdır, o zaman kainatda,
cəmiyyətdə baş verən proses və hadisələri səbəbkarı da Tanrıdır.
Ancaq biz təbiətdə, cəmiyyətdə elə hadisə və proseslərə, yaxud da
dəyişikliklərə rast gəlirik ki, bəzən bunun Yaradan, ya da təbiətin
özündən qaynaqlanması məsələsində fikirlər haçalanır, zidiyyətlər
dərinləşir.
Bizcə, Hadinin ontoloji, o cümlədən də qnoseoloji baxışlarında
bu ziddiyyətli məsələlər əsas yer tutur. Şair-filosof bu məsələlərdə
əsasən idelaist mövqe tutsa da (ancaq bu idealizmin özü də birmənalı
deyil), bəzən materializmə də meyil göstərir, təbiət və cəmiyyətdəki
hadisələri kənarda deyil, onun öz daxili qanunauyğunluqları ilə izah
etməyə çalışır. Məsələn, kainatda planetlər, uluduzlar sistemləri
aramsız olaraq hərəkət və dəyişmədədirlər, ancaq onlardan hər hansı
biri öz oxu ətrafından çıxarlarsa fəza boşluğuna düşürlər. 2129 Eyni
zamanda, Yer kürəsində də durğunluq deyil, fasiləsiz bir hərəkətlilik,
dəyişilmə prosesləri getmişdir və getməyə də davam edir.
Bütün bunları doğru görən şair-filosof, bunların əsil səbəbinin
daxildən, ya da kənardan qaynaqlanması barədə qəti bir fikrə
gəlməkdə çətinlik çəkir. Xüsusilə də, İslam dininə və bu dinin ortaya
qoyduğu əbədi və əzəli Yaradana olan inamı onu çox da kənara
çıxmağa imkan verir. Doğrudur, o, bəzən təbiətdə, cəmiyyətdə gördüklərini inamından çox ağlının kəsdiyi məsələləri kimi də ifadə
etməyə çalışır və bu zaman sanki materizlimə də “meyil” göstərir.
Məsələn, Hadi yazır ki, cansız aləm canlı aləmlə müqayisədə daha
uzun müddətli, bəlkə də ölümsüzdür. 2130 Ancaq o, daha sonra “cansız
aləm”i də özündə ehtiva edən Yer kürəsinin fəza boşluğundakı
uluduzlar sisteminə nisbətdə çox da uzunmüddətli hesab etmir.
Buradan belə anlaşılır ki, Hadiyə görə Yer kürəsindəki cansızlar
canlılara nisbətdə, uludulzar sistemində isə digər “ulduzlar” Yer
kürəsinə nisbətdə daha uzun ömrlü, bəlkə də ölməzdirlər. Hətta,
digər “ulduzlar”ın özündə də sivilizasiyaların olmasını mümkün
2129
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hesab edən Hadinin mülahizəsincə, sənayenin, texnologiyanın
inkişafı nəticəsində elə bir zaman gələcək, Yer kürəsi öz
sivilizasiyası olan digər qonşu “ulduzlar”la münasibətlər də quracaq.
2131

Bizcə, Yer kürəsi ilə Ulduzlar sistemindəki digər planetlər
arasında qonşuluq əlaqələrinin qurulması yalnız maddi-fiziki deyil,
mənəvi-ruhi anlamda da mümkündür. Çünki bunun gerçəkləməsi
hazırda ilk dəfə baş vermir, əvvəllər belə nümunələr çox güman ki,
çox olmuşdur. Görünür, Hadi də keçmişdəki “qonşuluq” əlaqələrini
şüuraltında dərk etdiyi üçün, bir daha bunun gerçəkləməsinə işarə
etmişdir. Hər halda Hadi Yer kürəsində gedən dəyişilmələri
ibtidadan aliyə doğru hesab etsə də, ancaq bu “ibtida”nın özünün
nisbi olduğunu yaxşı anlamışdır. Əslində Yer kürəsi ilə bağlı
“ibtida”dan “ali”yə doğru hərəkətin, dəyişilmənin özü zaman zaman
fərqli olmuşdur, buradakı təkamül, ya da sıçrayış prosesləri, böyük
ehtimala yalnız daxildən qaynaqlanmamış, onun “qonşular”ın da
burada müəyyən rolu olmuşdur.
Maraqlıdır ki, Yer kürəsindəki dəyişikliklər, xüsusidən
“ibtida”dan “ali”yə doğru gedən yolda baş verənlərin təkamüldən
çox, sıçrayışla izahlarında səməvi dinlər önə çıxır və Yaradan ideyası
aktuallıq kəsb edir. Sıçrayış prosesində Yaradan ideyasının aktuallığı
isə “qonşular”ın (Yer kürəsinin də yer aldığı Ulduzlar sistemindəki
digər ulduzlar nəzərdə tutulur) da, burada “əməy”ini gündəmə gətirir.
Hər halda səmavi dinlərdə də Yaradan Yer kürəsindəki bəşəriyyətə
qayda-qanunlarını “Göy”dən, Kainatdan mələkləri vasitəsilə çatdırır.
Bu zaman istisna etmək olmaz ki, digər “qonşu” ulduzlarda
sivilizasiyalar var və “mələklər”, ya da digər şüurlu varlıqlar
onlardan birində, ya da bir neçəsində məskunlaşmışlar.
Ancaq Yer kürəsində gedən hadisələri, prosesləri təkamüllə
izah etsək, o zaman Yaradan ideyası arxa plana keçir və burada
“ibtida”idən “ali”yə yüksəlmə dövri olaraq təbiətin, cəmiyyətin öz
daxili qanunauyğunluqları ilə izah olunur. Burada cismani və mənəvi
nə varsa Yer kürəsinin daxili qanunauyğunluğu kimi təkamül
vasitəsilə “tərəqqi”dən “tənəzzü”lə, “tənəzzül”dən “tərəqqi”yə,
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“ibtida”dan “ali”yə, “ali”dən “ibtida”ya doğru durmadan baş
verməkdədir. Hadi yazırdı:
Dirilmək arzusilə ölür, öldükdə millətlər,
İnanmışdır buna dünyadakı əhli-həqiqətlər.
Ölənlər, öldürənlər həp bu məqsədlə mübarizdir,
Bu qanuni-təbiətdir, bütün aləmdə barizdir. 2132

Doğrudur, Hadi digər tərəfdən də iddia edir ki, inkişaf ancaq
irəliyədir, geri dönməzdir, yəni hər şey “ibtida”dan “ali”yə, sadədən
mürəkkəbə doğru getməkdədir. Ancaq Yer kürəsinin “ibtida”dan
“ali”yə doğru hərəkətinin özü cəmiyyətlərə görə dəyişir. Hər halda
ayrı-ayrı cəmiyyətlər eyni dövrdə “ibtida”dan “ali”yə doğru
getməmişdir və indi də aşağı-yuxarı getmir. Burada iki məsləni
fərqləndirmək lazım gəlir. Birincisi, ümumilikdə Yer kürəsinin
“ibtida”dan “ali”yə, ikincisi ayrı-ayrı cəmiyyətlərin, sivilizasiyaların
“ibtida”dan “ali”yə doğru inkişafıdır. Bu heç də eyni məsələ deyldir
və ola da bilməz. Hər halda Hadi özü də “ibtida”dan “ali”yə doğru
hərəkəti bir tərəfdən dünyəvi olaraq, digər tərəfdən islam dini
çərçivəsində izah etməyə çalışmışdır. O, bu məsələni dünyəvi şəkildə
qiymətləndirməyə çalışarkən dini dünyagörüşdən, o cümlədən
idealizmdən kənara çıxır, müsəlman olaraq ələ aldığı zaman isə islam
fəlsəfəsi əsasında idealist mövqe tuturdu. Bu ikisinin arasında
tərəddüd edən Hadi hərəkət və inkişaf konsepsiyasını əsasən QuraniKərim fəlsəfəsi ilə izah etməyə çalışsa da, 2133 bununla yanaşı qeyriixtiyari “dünyəvi” misallar gətirir. Bu zaman məlum olur ki, insan
Adəmdən deyil heyvandan insana çevrilmiş, ancaq heç zaman
“heyvani xisləti”ndən tam uzaqlaşamamış, bunun nəticəsində də
insanlıq tarixi müharibələr, cinayətlər tarixidir. Çünki insan nə qədər
“heyvan xisləti”ndən uzaqlaşıb saflaşmaq, mərifətləşmək istəsə də,
əsasən bunlar faydasız olmuşdur. O, yazırdı:
Ucalmışsan göyə, amma hələ süflitəbiətsən,
Gözəl yollar qayırmışsan və lakin bitəriqətsən,
İşıqlı şəhərlər yapdın, özün məğlubi-zülmətsən,
Deyirsən mərifət lazım, özün timsali vəhşətsən,
Sədaqətdən vurusan dəm, yalançı bisədaqətsən,
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Dilindən düşməyirkən həqq, pərəstişkari-qüvvətsən,
Bu xassiyyət ki var səndə, inan ki, nasəadətsən.

Hadinin burada nəzərdə tutduğu insan Yaradana məxsus insan
deyil, bu insan Yer kürəsinin, təbiətin məhsuludur. Deməli, şairin
fəlsəfi dünyagörüşündə insana münasibətdə ikilik var; bir tərəfdə
heyvandan insana çevrilən təbiətin yaratdığı insan, digər tərəfdə
səmavi dinlərdə ortaya qoyulan Yaradanın yaratdığı Adəmdən
törəmiş insan. Bizcə, Hadinin daha çox tənqid etdiyi Təbiətə məxsus
insandır, çünki Yaradanın yaratdığı insanda o, Allahın zərrəsini
görür. Ancaq maraqlıdır ki, o, bir tərəfdən insanın Allah tərəfindən
yaradıldığına inanmaqla yanaşı, ancaq darvinistlərin düşüncəsindən
çıxış edərək 40 milyon il bundan əvvəl təkümül yoluyla insanın
balıqdan quruda yaşayan heyvana, daha sonra da heyvandan insana
çevrildiyini yazırdı. 2134
Ümumiyətlə, dialektika məsələlərinin qoyuluşu barədə Hadi
yazırdı ki, təbiətdə daimi, əbədi bir dəyişilmə, yeniləşmə hadisəsi baş
verir. Fəza sonsuz və nəhayətsizdir, bu sonsuz fəzada istər bütün
kainat, istərsə ən kiçik cisimlər daim dəyişilir, başqalaşır, təkmilləşir.
Səma cisimləri kimi, üzərində yaşadığımız küreyi-ərzdə də “hər vaxt,
hər əsrdə növbənöv təhəvvülat” baş vermişdir. Bu məsələləri şərh
edən Midhət Ağamirova görə, təbiət və cəmiyyətdə baş verən
dəyişmələr haqqında Hadinin irəli sürdüyü müddəalar müəyyən
dərəcədə məhdud (materialist yanaşmaya görə) xarakter daşımışdır:
“O, inqilablardan bəhs etsə də, bu dəyişilmə, başqalaşma və
təzələnmənin başlıca olaraq tədrici yolla, təkamül vasitəsi ilə baş
verməsi müddəasını irəli sürür. Deməli, yaradıcılığının lap əvvəllərində Məhəmməd Hadi cəmiyyətdə, təbiətdə baş verən dərin
dəyişilmə və başqalaşma hadisəsinin səbəblərini ilahi qüvvədə görürdü. Bəs bu sonsuz, nəhayətsiz, daimi dəyişilmə, özgələşmə necə baş
verir? Bu hadisənin səbəbi nədir? Onun hərəkətverici amilləri
harada axtarılmalıdır? Nə üçün gerçəklikdə, varlıqda bu proses
gedir? Həmin suallara cavab verməkdə müəllif çətinlik çəkir, bu
hadisələrin səbəbini aşkara çıxarmaqda aciz qalır, bunları “şərairi-
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həsti”, varlığın sirləri adlandırır, bu sirlərə heyrət edildiyini, bu
“dəbdəbəli kölgəliyin” “zülmət içərisində qaldığını” bildirir”. 2135
Biz isə hesab edirik ki, Hadi əvvəlcə cəmiyyətdə, təbiətdə baş
verən dərin dəyişilmə və başqalaşma hadisəsinin səbəblərini ilahi
qüvvə kimi Yaradanda gördüyü halda, sonralar daha çox təkamül
prosesinə üstünlük verərək sosial darvinizmə meyil göstərmiş, bir
çox hallarda tərəddüdlü vəziyyətdə qalmışdır.
Hadinin fəlsəfi dünyagörüşündə insan və cəmiyyət problemi
də mühüm yer tutmuşdur. O, yazırdı ki, ümid insan üçün çox böyük
və çox müqəddəs olan bir istinadgahi-mətndir, insaniyyət bir teyriülvipərvaz təqdir olunsa ümid onun fəzayi-ülviyyətidir. O, yazırdı:
“İnsaniyyət o fəzada teyran ediyor. Cəmiyyəti-bəşəriyyə bir seylixüruşan hesab olunsa əməl, ümid onun məcrasıdır. Seyrabibəşəriyyət onda cərəyan ediyor. Əhli-aləm bir küreyi-zatəl-əcza fərz
olunsa, ümid onun xətti-hərəkətidir. insaniyyət küreyi-məfruzəsi
onda dövran ediyor! Fəzayi-layətənahayi-aləmdə icrayi-dövr və
hərəkət edən kürələrdən, əcramdan hansı olursa-olsun dairəsindən
çıxacaq olursa məhv olacağı nə qədər həqiqi, hə qədər təbii isə
bəşəriyyət də mərkəzi-əməl, məhvəri-ümiddən xaric olur isə məhv və
bərbad olacağı o qədər təbii bir həqiqətdir. Demək ki, ümid həyatinövi-bəşərdir mövcudiyyət fəqət ümid ilə təmin olunuyor”. 2136
O, daha sonra bu fikrini əsaslandırmaq üçün fransız
mütəfəkkiri V.Hüqonun aşağıdakı fikirlərindən iqtibas gətirir:
“Mövcud olmaq anlamaqdır, mövcudiyyət zamani-halə təbəssüm
etmək, gələsiyə ümid və intizarda bulunmaqdır. Mövcud olmaq pis
və ya yaxşıyı müvazinə etmək, çəkmək üçün bir mizani-müstəqimə
malik olmaqdır. Mövcud olmaq: ədalət, həqiqət, ağıl və hikmət,
əmniyyət, doğruluq, istiqamət, gözəl hissiyyat, hüquqpərvəri və
zaifşünasi kibi xəsaisi-insaniyyəyi bir mərkəzə, yəni qəlbə cəm
edərək mıxlamaqdır. Mövcud olmaq insan öz qiymətini, dəgərini
bilmək, iqtidarını tanımaq, vəzifəsində qüsur etməməkdir.
Mövcudiyyət vicdandır, vicdan isə ümidlə, əməllə qaimdir”.2137 Hüqo
ilə tamamilə razılaşdığını deyən Hadi yazırdı: “İştə ədibi-müşari2135
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leyhin sözündən anlaşılan budur ki, mövcudiyyət ümidlə bəqapəzir
oluyor, nə müqəddəs kəlam, nə ali fikir:
Ümmid ilədir binayi-aləm,
Ümmid mühandisi-cahandır.
Zövqavəri-fikir, qəlbi-candır.
Ümmid ilədir bəqayi-adəm. 2138

Hadi yazırdı ki, həyat mübarizəsi meydanında insanların
birinin digərinə rəqabət edərcəsinə son dərəcə çalışmaya məcbur
edən -tərəqqi amilidir. O, yazırdı: “Bir fərdi, bir milləti, bütün aləmibəşəriyyəti ülviyyatın ən vüsətli fəzasına füshətgahi-cəbərutun namü
tənahi nöqtələrinə isad edən əməldən, ümiddən başqa bir şeymidir?
Ümid bir vasiteyi-təali, bir rəhbəri təkamüldür ki, növi-bəşər ondan
heç bir zaman müstəğni olmayub və hala olamiyor və bundan sonra
olamaz… Mədəniyyət aləmində zibi-ənzari-heyrət olan bunca
maarif, bədaye, sənaye, bütün asari-ümran pərvaranə bariqeyiümidin şəşəələri, şəcərəyi-amalın miveyi-həlavətbəxşası deyilmildir.
Sineyi-ərzdə mədfun sərvəti-təbiiyyəyi meydana çıxaran təbiətin ən
dəqiq və müzlim əsrari-xəfayasını açan ənvari-ümiddən başqa nədir.
Üzərində yaşadığımız dünyanın əraziyi-məchuləsini kəşfə müvəffəq
olan nuri-əməl, şövqi-arzu, sayiqeyi-ümid deyilmidir?”.2139 “Bədaye”
şeirində bu fikirlərinin davamı olaraq o, yazırdı:
Şəcərlərdən, vərəqlərdən gəlir gulbangi-rəbbani
Lisani-vəhdəti dər guş edə rol kəs ki, şinəvadır.
Təcəllibəxşi-zərrati-cahandır nuri-atəşrəng,
Şəcərlər, qönçələr, güllər tcəlligahi-mövladır.
Cahan mirati-hüsni-dilfiribi-dilbəri-vəhdət,
Gəhi zülmət olur, gəh qəlbi-ariftək mücəlladır.
Büluri-kainətə inikas etdikcə “vəchullah”,
Təcəddüdpərvarənə rənglərlə çöhrəriadır.
Cahan büllurasa lövni-gunaguni cəzb eylər,
Həqiqət bir, təcalla-latənahi, gör nə imadır!
Nələr parlar, ilahi, şəmsi-aləmtabi-hüsnündə
Ki, hər bir zərrəsi heyrətrəsi-idraki-danadır.
Nələr eylər təzahür lövhi-məhfuzi-təbiətdənKi, hər bir nöqtəsi gəncineyi-sirri-xəfayadır.
Nələr peyda olur seyli-xüruşani-həqiqətdən
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Ki, hər bir qətrəsi ümmani-bipayani-mənadır.
Nə müdhiş mövclər təşkil edir bu bəhri-dəhşətnak
Ki, hər bir mövcü hövləngiz, yəsamiz, qəmzadır.
Həqiqi abid olsa, bir idadətxanadır aləmKi, hər bir kövkəbi Hadiyi-ərşi-rəbbi-əladır. 2140

Qnoseologiya məsələsində də Hadi dünyanın dərkedilməzliyi
nəticəsinə gələrək insan idrakının qüdrətini inkar etmiş və təbiətin
hələ açılmayan sirləri qarşısında insan ağlının, insan zəkasının
acizliyindən bəhs etmişdir. O, yazırdı:
Nə məqsəd ilə yaranmış cidalgahi-həyat?
Nədir həyat ilədəva edən cünudi-məmat?
Nədir imarəti təqib edən bu təxribat?
Gəlir xəyalə bu sirri edəndə tədqiqat...
Nədir rəvabitü eşqü məhəbbət əşyadə?
Nədir bu nəzmi-mükəmməl həzizü baladə?
Nədir o mənbəyi-pərtöv səmayi-xəzradə?
Nədir bu nuri-həqiqət zülami-mənadə? 2141

Hadinin bu məsələlərdə idealist mövqedə durmasını tənqid
edən Ağamirov yazırdı ki, o, sonralar elmin inkişafı nəticəsində
materializmə də meyil göstərmiş, nə idealizm, nə də materializm
mövqeyində ardıcıl olmamışdır. O, yazırdı: “Qnoseologiya
məsələsində bir sıra hallarda materializm zəmininə üz tutduğuna
baxmayaraq, M.Hadi heç də həmişə ardıcıl fikir yeritmir, tərəddüdlər
edir, ziddiyyətlərə yol verir, bu baxışlarına idealist motivlər qatır.
Ağlın, idrakın mənbəyi, necə əmələ gəlməsi məsələsini din
mövqeyindən həll edir, bunların insana “yuxarıdan”, allah tərəfindən
“əmanət” verildiyi fikrini irəli sürür, bu müddəasını təsdiq etmək
üçün Quran ayələrinə əsaslanır, belə bir qənaətə gəlir ki, peyğəmbər
insan ağlını “əmanət” adlandırmışdır və insanlar bu sərvəti hifz edib
saxlamalıdırlar”.2142
Deməli, Hadi insan ağlını, ya da insanın fərdi ruhunu ilahi
vəhylə bağlayıb Yaradana qədər gedib çıxırdı. Bu zaman o, daha çox
sufiyanə mövqe tutur, sufilər kimi mistik düşüncələrə dalır, İlahi
Mənlə insani Məni eyniləşdirir. O, yazırdı:
2140
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Həllac “ənəlhəq” dedi, həq, həq dedi, əlhəq,
Həqqiyyətinə eylədi mahiyyətini isar.
Aya bu deyilmidir həyati əbədiyyəEhyayi-kəmalat üçün insan ola bərdar?
Zülmətdən əgər olsa idi nur girizan,
Olmazdı cahan bərqi-həiqəqtlə ziyadar.

Əgər doğrudan da İlahi Mənlə insani Məni eynidirsə, daha
doğrusu insani Mən elə İlahi Mənin, İlahi Ruhun bir zərrəsidirsə, o
zaman insan bu dünyada təbiət, cəmiyyətdə gedənləri dərk etməkdə
çətinlik çəkməməli, üstəlik axirət dünyasını da başa düşüb ölümdən
qorxmamalıdır. Çünki İlahi Mənin bir zərrəsi, elə özü olan İnsani
Mən əslində nəinki rasional olanları, irrasional olanları da dərk
etmək gücündə olmalıdır. Ancaq bu real həyatda mümkündürmü?
Hadiyə görə, ruhun ekstazı halında insan Məni buna qadirdir. O,
yazırdı:
Fikrim sarındı rəfrəfi lajutmənzərə,
Pərvaz qıldı məhşəri-əsrarpərvərə.
Gəzdi, dolaşdı rəfrəfi-ruhim cahanları.
Məşhud olan sərair ilə nəşədar idi.
əmaqi-ruhdan gəliyordu həzin səda,
İlhami qeybə qarşı dilim guşdar idi. 2143

Maraqlıdır ki, insan Məni, insan Ruhu İlahi Ruhun, İlahi
Mənin bir zərrəsi olduğu halda, təkrar Onun özünə dönərkən, ya da
Mütləq Ruha qovuşmaq istərkən bu ya mümkünsüzdür, ya da çox
çətinliklə mümkündür. Bu zaman da məlum olur ki, naqislik,
qüsurluluq İlahi Ruhun bir zərrəsi olub, sadəcə bir qədər fərqli, özgələşmiş şəkildə yenidən Ona qovuşmaq istəyən insani Mənlə, insani
Ruhla bağlıdır. Bu zaman sual yarana bilər ki, mükəmməl, ilahi bir
qüvvədən, yəni Yaradandan törəyən bir zərrə, ya da, saysız-hesabsız
zərrələr olan insani Mənlərdə niyə naqislik, qüsurluluq ortaya çıxır
və bununla da Mütləq Ruha qovuşmaq böyük bir əzab-əziyyətə
çevrilir? Başqa sözlə, mükəmməl, naqissiz İlahi Məndən törəyən
İnsani Mənin onu törədən Yaradanına dönərkən idrak məhdudluğuna,
idrak korluğuna düçar olub “yarımçıq”, naqisli qalması çox
düşündürücüdür.
2143

Məmmədova Afaq. XX əsr Azərbaycan romantizminin fəlsəfəsi. Bakı, “İqtisad
universiteti” nəşr., 2003, s.95 (sitat bu kitabdan götürülüb)
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Hadi bu insani Mənin idrak məhdudluğunu, idrak korluğunu
izah etməkdə çətinlik çəkir, ümidini daha çox elm və texnologiyanın
inkişafına bağlayırdı. O ümid edirdi ki, elmi-texniki tərəqqi nəticəsində insan idrakı bir çox suallara cavab tapacaqdır.
Ümumiyyətlə,
Hadinin
dünyagörüşü
ziddiyyətlərlə
müşahidə olunur. O, bir tərəfdən İslam dininə bağlı olub ontoloji və
qnoseoloji məsələlərdə ıdaha çox idealist mövqedən çıxış etsə də,
bəzi hallarda buna daban dabana zidd olan materialist mülahizələr də
irli sürmüşdür. Hadinin “materializmi” Yaradanı inkar etmək, ya da
islam dinindən üz döndərməklə qətiyyən bağlı olmamışdır. O, heç
bunu ağlının “ucu”ndan belə keçirməyib. Sadəcə, kainat, təbiət və
cəmiyyət hadisələrini, proseslərini izah edərkən, bəlkə də “xəbəri
olamdan” materialist düşüncələri də ifadə etmişdir. Onun bu
“materializmi” əslində idealizmi inkar etməkdən çox, bir məsələnin
başqa cür izah oluna bilməsini ortaya qoyması ilə bağlı olmuşdur.
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ABBAS SƏHHƏT
Həyat və yaradıcılığı. Şamaxıda ruhani ailəsində dünyaya
gələn Türk mütəfəkkiri Abbas Səhhət (1879-1918) bir müddət
Qacarlar dövlətində yaşamış, Məşhəd və Tehran şəhərlərində tibb
ixtisası üzrə təhsil almışdır. 1901-ci ildə Şamaxıya qayıdan Səhhət
tədricən həkimlik sənətindən uzaqlaşaraq məktəblərdə Türk
(Azərbaycan) dilindən dərs demişdir. Məhz bu dövrdən etibarən
ədəbi fəaliyyətə başlayan Səhhətin 1903-cü ildən məqalələri “ŞərqiRus” və başqa qəzet-jurnallarda çap olunmuşdur.
"Yeni üslublu məktəblər" ideyasının müdafiəçisi olan
A.Səhhət o dövrdə Bakıda nəşr olunan jurnal-qəzetlərdə ardıcıl
qaydada çıxış etmişdir. Tərcüməçilik fəaliyyəti ilə də məşğul olan
Səhhət, o dövr Türk oxucusunu rus (Lermontov, Puşkin, Krılov,
Qorki və b.), fransız (Hüqo, Müsse və b.), alman (Höte, Şiller və b.)
ziyalılarının əsərləri ilə tanış etmişdir. O, 1918-ci ilin martında
dünyasını dəyişmişdir.
Əsərləri: “Cəhalət səmərəsi yaxud bir yetimin xoşbəxtliyi”
(1914), “Sınıq saz” (1912), “Kasıblıq eyib deyil” (1912), “Qərb
günəşi (tərcümələr toplusu)” (1912), “Türk dilinin üçillik tədrisi
üçün dərslik (həmmüəlif, 1912), “Yeni məktəb” (həmmüəlif, 1912),
“Əhmədin qeyrəti”, "Şair, şeir pərisi və şəhərli" (1916) və b.
Sosial-siyasi görüşləri. Səhhət yaradıcılığının ilk dövrlərində
müsəlman xalqları, o cümlədən türkləri oyanmağa, inkişaf etməyə bir
sözlə maariflənməyə çağırmış, çıxış yolunu dini elmlərlə yanaşı dünyəvi elmləri də öyrənməkdə görmüşdür. O, “Dəvət” şeirində yazırdı
ki, artıq “islam evi” viran olduğu üçün elm yoli ilə din həyatını yenidən canlandırmaq və millətin nicatına çalışmaq lazımdır.
Arxadaşlar! Elm lazımdır ki, tapsın din həyat.
Elm ilən hasil olur izzət, tapar millət nicat.
Səy edin ta bizlərə əhsən etsin kainat,
Elmsiz ömr etmədən min dəfə ərcəhdir məmat.
Keçdi dövri-zuri-bazu, elmü-fəzl əyyamıdır!
Arxadaşlar! Oxuyun, elm oxumaq həngamıdır!
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Bax, əcanib bərrü bəhrə elmilə sultan olub,
Cəhlü qəflətlə vəli islam evi viran olub.
Dideyi-dinpərvəran bu hala xunəfşan olub.
Çarə axtarmaq gərək, həm əhdü həm peyman olub.2144

Ona görə, müsəlman xalqları Qərb xalqları kimi qəflətdən
oyanıb yeniləşmə “gülşəni”ndə yer tutmaq istəyirsə ixtilafa, təfriqəyə
son qoymalı, elm yolu ilə millətin ehtiyaclarına vaqif olub həllinə
çalışmalıdır. İslamın da insanları elm öyrənməyə sövq etdiyini, eləcə
də yeniləşməyə tərəfdarı olduğunu deyən, Səhhət “Nitqi-mənzum”
şeirində yazırdı ki, “Türk oğlu və müsəlman balası” cahil qalmamalı,
yenidən türklüyün və islamlığın əsil mahiyyətinə varmalıdır:
Din getdi, vətən getdi, dəyanət unuduldu,
İslamdan ancaq quru ad virdi-zəbandır.
İslama yaraşmaz bu qədər iczü-rəzalət.
Bica yerə islam adını qoyma, yalandır.
İslam olanın elmü kəmalı gərək olsun,
Əslafımızın şöhrəti məşhuri-cəhandır.
Türk oğlu, müsəlman balası cahil olarmı?
Billah, belə eybi daşımaq xeyli girandır.
Elm ilə, şücaətlə gərəkdir yaşayaq biz,
Fitrət dəyişir, sanma bu qan yenə o qandır.
Quran bizə buyurubdur alim gərək olmaq,
Zənn etmə ki, şair sözüdür, bəlkə yalandır.
Qanuni-həyatdır: yaşamaz cahil olan qövm,
Səy eylə oxu, qeyrət elə, qardaş, amandır! 2145

Deməli, bu gün islamın quru adının qalması, millətin və
vətənin çarəsiz vəziyyətdə olması bir reallıqdır və ondan çıxış yolları
axtarmaq lazımdır. Səhhətə görə ümmət (müsəlman), millət (türk),
milliyyət (Qafqaz türkləri) və vətən (dar mənada Qafqaz, geniş
mənada İslam-Türk aləmi) üçün əsas çarə də qəflət yuxusundan
ayılıb xaricilərin qabağa düşdüyü bir zamanda geridə qalmağa son
qoymaq üçün elm, millət və mədəniyyətdən yapışmaqdır. O, yazırdı:
“İndi millət, mədəniyyət dəmidir, Rahi-ümmətdə həmiyyət dəmidir”.
2146
Bu baxımdan Səhhət vaxtilə dünyaya işıq saçan (“dünyaya
pərtövkən”), hürr olan ümmətin, millətin, vətənin (“Qafqaz qitəsidir
2144

Səhhət Abbas. Seçilmiş əsərləri. Bakı, «Lider nəşriyyatı», 2005, s.34
Yenə orada, s.64
2146
Yenə orada, s.37
2145
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mənim vətənim” 2147) indi zülmət içində, kölə kimi (“hürr ikən əbdinatəvan oldun”) yaşaması ilə razılaşa bilmirdi. 2148 Onun nəzərdə
tutduğu müsəlman ümməti, Türk milləti, İslam-Türk coğrafiyasının
övladları vaxtilə Qərbə-Avropaya elmdən, əxlaqdan dərs vermiş,
hərb meydanlarında qalibiyyət sevincləri yaşamışdır. Ancaq artıq
“qaçıb elmin pərisi kişvəri-islamdən Qərbə” deyən, Səhhətə görə bu
gün Şərq aləmində elm əvəzinə cəhalət, avamlıq dolaşmaqda, “din
adı altında dinsizlik” hökm sürməkdədir. 2149 Səhhətin fikrincə, bu
baxımdan bir tərəfdən bu gün İslam dininin dünyada xar, hörmətsiz,
izzətsiz olmasını dərk etməklə yanaşı, digər tərəfdən millət, milliyyət
hissini oyadıb yenidən toparlanmaq zamanıdır. O, yazırdı:
Bir eylə təfəkkür, necə gör xar olub islam,
Ənvai-bəlaya giriftar olub islam,
Bizzətü, bihörmətü, biar olub islam,
Ancaq quru bir ada nigahdar olub islam…
Afaqi tutub qülğüleyi-bangi-cəzaid.
Əqsami-tərəqqivü təalüvü fəvaid.
Amma olur islamda qəflət mütəzaid.
Bu dərdə edin çarə ki, Səhhət ola aid,
Milliyyəti yad eyləyin, ey milləti-naci!
Pək təhlükəli xəstədir islam məzaci. 2150

Bizcə, bu və digər maarifçi şeirlərində müsəlman ümməti,
islam aləmi ilə yanaşı Səhhətin yavaş yavaş millətdən (Türk),
milliyyətdən (Qafqaz, o cümlədən Quzey Azərbaycan türklərindən),
milli vətəndən (Qafqaz, o cümlədən Quzey Azərbaycan) bəhs etməsi
təsadüfi olmamışdır. Artıq Səhhət müsəlman türklərinin, o cümlədən
Qafqaz türklərinin əsas nicat yolu kimi islamlığı, islam birliyini
deyil, türk birliyini, türklüyü, türk vətənini önə çəkirdi: “Şişə çəksəz
də diriykən ətimi, Atmaram mən vətənü millətimi. Məsləkim
tərcümeyi-halımdır. Lütfi-həq qayeyi-amalımdır”.2151
Səhhət haqlı olaraq yazırdı ki, din, dini məzhəbçilik dövründə
nəinki islamın əsil mahiyyətindən uzaqlaşmışıq, eyni zamanda
2147

Yenə orada, s.81
Yenə orada, s.41
2149
Yenə orada, s.45
2150
Yenə orada, s.35
2151
Yenə orada, s.58
2148
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millət, milliyyət yolunu da itirmişik. Bizcə, bütün bunlar türklüyü
təhrifə uğardılmış islam dini daxilindəki məzhəblərin içində əridilən
Azərbaycan türklərinin çox keçmədən bir hissəsinin (Qafqaz
türklərinin) Çarlığın işğalı altında qalması, digər hisəsinin isə
(Qacariyyə türklərinin) ingilis ideoloqlarının təbliğ-təşviqatının
qurbanına çevrilməsinin nəticəsi idi. Hər halda Qacarlar dövləti 19cu əsrin əvvəllərində keçmiş Səfəvilər dövlətinin tamamına sahib
çıxa bilmədiyi kimi, 20-ci əsrin əvvəllərində avropalıların ideoloji
oyunlarının qurbanı olaraq türklüyə-türk dünyagörüşünə də əsasən
arxa çevirmişdir. Belə olduğu təqdirdə, Çarlığın işğalı altında
olmaqla yanaşı, üstəlik 19-cu əsrin əvvəllərinə qədər əsasən birgə
həyat sürdüyü Türk dövlətçiliyinin iranlılaşdırılması nəticəsində
Qacarlardan əlini üzən Qafqaz, o cümlədən Quzey Azərbaycan
türkləri üçün əsas yol milliyyət xətti idi. Ancaq bu milliyyət xəttini
ortaya qoymaq üçün də bir tərəfdən dinə, dini məzhəblərə baxışlar
köklü şəkildə dəyişməli, digər tərəfdən son əsrlərdə inkişafa üz
qoyaraq dünyanın hegemonuna çevrilməyə başlayan Avropa-Qərb
mədəniyyətinə münasibəti doğru müəyyənləşdirmək idi.
Bizcə, Səhhət də, məhz bu iki amili əsas tutaraq bir tərəfdən
din dövrü zamanının artıq bitməsini, digər tərəfdən milliyyət
məsələsinin vaxtının gəlməsini ifadə etməyə çalışmış, bunun üçün də
Avropa xalqları kimi, elm və sənayedə inkişaf etməyi vacib
saymışdır. Bu amilləri də nəzərə alaraq Səhhət Avropa xalqlarının
ədəbiyyatının ana dilimizə tərcüməsinin zəruri olduğunu
vurğulamışdır. Onun fikrincə, avropalılardan elm və texnologiya
öyrənmək isə kafirlik əməli deyil, əksinə, islam dininə, millət
mənafeyinə uyğundur. Çünki İslam dininin peyğəmbəri (s) də buyurmuşdur ki, elm hansı ölkədə olursa olsun onu öyrənmək lazımdır. O,
yazırdı: “Elm heç bir millətin malı deyildir! Hər kəs yiyələnmək
istəsə onundur. Bu mətləb məni vadar etdi ki, Qərb ədəbiyyatından
bəqədri-qüvvə öz dilimizə tərcümə etməklə əhalimizi onların asarına
aşina edim. Tainki o şümusi-elmü irfanın ənvari-şüəsilə bizim də
zülmətdə qalan duyğularımız işıqlansın. Xarici lisanlarına aşina
olmayan şairlərimiz onlara nəzirə yazmaqla yeni-yeni, gözəl-gözəl
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əsərlər meydana gətirsin. Bununla bizim də ədəbiyyatımız
dövlətlənsin və tərəqqi etsin”. 2152
Ancaq Səhhət avropalıları tamamilə təqlid etməyin də əleyhinə
idi. Çünki hər şeydə onları təqlid etməklə imanımızı və milli hürriyyətimizi məhv edə bilərik: “Məsum balalarımızı hələ göz açmamış
xarici mürəbbiələrə təslim edirik. Bədbəxt balalarımızı dünyanı bilməmişdən, tanımamışdan ruhunu zəhərləyib öldürürük. Doğrudur,
övladımız zahirdə ölüb qəbrə getməyir, lakin həqiqətdə ruhu ölür,
vücudu canlı bir məzar şəklini alır. Çünki insanın həqiqi ruhu
dəyanət və millətdir. O zəhərləndikdən sonra, o məhv olduqdan
sonra yerdə nə qalır? Ruhsuz bir qəlb, cansız bir cəsəd! Biz bununla
mədənləşmirik, fəqət, avropalılara bir nəfər də avropalı qazandırırıq,
“biz” isə yox oluruq! Canım! Bu qədər laqeydlik olarmı? Kim ki, iki
kəlmə “net” ilə “yes”i bildi, dırnaqlarını uzadıb, başına altı şahılıq
şapka keçirdib daha islamiyyəti, milliyyəti tanımır. Əsla türkcə
danışmağa, oxumağa rəğbət etmir”.2153
Avropalaşan, ruslaşan türklərin evlərində Avropa və Rusiya
ədiblərinin əsərləri olduğu halda, bir vərəq türkcə yoxdur deyən
Səhhət yazırdı ki, “avropapərəstlər”, “ruspərəstlər” yalnış-doğru
rusca, fransızca danışır, Türk yox, Rus ya da Avropa qəzetləri alırlar:
“Hər şeydə Avropa ədəbini, əxlaqını təqlid edirik, bəs
millətpərvərliyi, vətənpərvərliyi nə üçün onlardan görüb götürməyirik?”. 2154 O, yazırdı ki, Avropa ruhunun havası ilə vətənini,
millətini sevənlər az olduğu kimi, Türk dilini öyrənmək istəyənlər də
çox deyildi. O, yazırdı:
Deyirəm hər zaman ki: “Qeyrət edin,
Türk dili bir gözəl, şirin dildir,
Onu öyrənməyə həmiyyət edin”.
Etməyir kimsəyə sözüm təsir,
Oluram gündə bir sayaq dilgir.2155

Səhhət satirik anlamda yazırdı ki, Ana dilimizdə-Türk
dilində yazmağı, öyrənməyi özünə ar bilənlər, ona xor baxanlar bəlkə
də “haqlı”dırlar. O, yazırdı:
2152

Yenə orada, s.264
Məmmədov M.Azərbaycan ədəbi tənqidi.Müntəxabat.Bakı,“Tural-Ə”NPM,2002, s.246-247
Yenə orada, s.247
2155
Səhhət Abbas. Seçilmiş əsərləri. Bakı, «Lider nəşriyyatı», 2005, s.152
2153
2154
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“Ana dili gərəkdir”, nahaq yerə bəhs açma,
Biz məhv olmaq istərik, yoldaşlıqdan heç qaçma,
Bizə təmiz insan tək ömür eləmək, yaşamaq,
Çox eyibdir Türk adın bizə daim daşımaq.
Gəl gedəlim kef ilə meyxanəyə, içəlim!
Həm mülkdən, millətdən, dinimizdən keçəlim! 2156

Səhhət bu günümüz üçün də aktual olaraq yazırdı ki,
məktəblilər təhilini bitirib qızıl nişanlarını alsalar da milli tarixdən,
milli dildən, bir sözlə milli hissdən, milli ruhdan çox uzaqdırlar:
Tifli-məsumlar imtahan tutdu,
Başlarında bilik məkan tutdu.
Aldılarsa qızıl nişanlarını,
Heyf bilməzlər öz lisanlarını.
Əcnəbi dillərində çox mahir,
Öz lisanında dilləri qasir.
Atalar çoxları əvamünnas,
Öz yanında edir bu növ qiyas:
“Öz dilindən heç olmasın xəbəri,
Onu bilməkliyin nədir səməri?”
Öz dilin bilməmiş yarım-yaqmalaq,
Tərbiyət alsa əcnəbidən uşaq,
Hissi-milliyyət onda bitməzmi?
Adı dünya üzündə itməzmi? 2157

Bu baxımdan, yenə də ironik anlamda “millət məslək, əqidə
boş sözdür, ay canım” deyən Səhhət yazırdı ki, bu cür düşünənlərə
görə, qövmiyyəti rədd edib milliyyəti də, dili də atmaq lazımdır. 2158
Onun fikrincə, ziyalılar dillərinə, milli adət-ənənələrinə yad
gözü ilə baxarlarsa, “onu istiqbala götürəcək, yaşadacaq kim qalar?
Milləti kiçik görən insanlar yaşamağa deyil, ölməyə məhkumdurlar”.2159 Səhhətə görə, vaxtilə də Türk xalqları təsir altına düşmüş
və bundan çıxmağı bacarmışlar: “Təəssüflər olsun ki, bizim millətdə
mühitə çox tez qapılmaq kimi böyük bir naqislik vardır. Qədimdən
bəri bu çirkin adət bizdə mövcuddur. Səviyyəyi-mədəniyyəsi bizdən
yüksək olan əqvamın lisanına, adatına, etiqadatına qolaylıqla qapılıb
alışmışıq. Məsələn, bir vaxt ərəblərin təhti-hakimiyyətində olduğu2156

Yenə orada, s.104
Yenə orada, s.182
Yenə orada, s.104-105
2159
Məmmədov M. Azərbaycan ədəbi tənqidi. Müntəxabat. Bakı,“Tural-Ə” NPM, 2002, s.248
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muz zaman onların lisanlarına, adətlərinə elə şiftə və firivtə olmuşuq
ki, İbn-Sina kimi, Farabi kimi dahilərimiz türk oğlu türk olduqları
halda on cildlərlə baliğ olan qiymətli əsərlərinin heç birini türkcə
yazmamışlardır. Onlardan sonra yetişən türk şairləri, türk ədibləri
ümumən yazdıqları fars dilində olmuşdur. Hələ şairlərimiz,
ədiblərimz dursun, hətta bütün türk sülaləsindən yetişən
hökmdarlarımız, padşahlarımız da yazdıqları, qonuşduqları dil fars
dili olmuşdur”. 2160
Səhhətə görə, vaxtilə olduğu kimi indinin özündə də, yalnız
dildə deyil, başqa məsələlərdə də özümüzə xor baxıb özgələşməyə
meyilliyik. O, yazırdı: “İş əgər yalnız bir dil bilməyə qalsaydı, yenə
dərd yarı idi. Xeyr, əsl əngəl orasındadır ki, əcnəbi millətlərin
adətlərinə, etiqadlarına, hissiyyatına qapılmaqda çox laübalıyıq və
gələcəkdə bunlardan nə nəticə hasil olduğunu əsla nəzəri-etibara
almırıq. Zira bu aşikardır ki, öz qədrini bilməyənin qədrini özgə heç
vaxt bilməz. İnsanda gərək izzəti-nəfs, gərək alicənablıq olsun. Əgər
belə deyilsə, bəs bugünkü gündə bu millətlər müharibəsi nə üçündür?
Yəqin ki, bir millət digər millətə üstünlük etmənin qabağını
saxlamaq üçündür. Elə isə biz nə üçün öz millətimizi ataq, öz
millətimizi mühafizə etmək uğrunda öhdəmizə düşən vəzifəni ifa
etməkdə qüsurluq göstərək?”. 2161
Səhhət hesab edirdi ki, əgər millət kimi yaşamaq istəyirsək
çalışmaq, yəni qəzetlər nəşr etmək, cəmiyyətlər təşkil etmək və avam
kütlənin başını bir yerə toplayıb “ümumi ruhu yeniləşdirmək” və
azad olmaq lazımdır. O, yazırdı: “Əfradi-millətdən hər kəs gərək öz
öz öhdəsinə düşən vəzifəni ifa etməkdə qeyrət göstərsin. Xassə bu
əsri-hazırda, millətlərin çarpışdığı bu zamanda boş oturub quru bir
istimdad ilə vaxt keçirmək məsiyətdir. Yaşamaq istəyirsək, gərək
çalışalım. Gərək lamə halə qonuşlarımızda gördüyümüz səy
üsullarını qəbul etməkdə tərəddüd göstərməyəlim, qəzetlər, risalələr
nəşr edəlim; cəmiyyətlər təşkil edəlim; avam kütləsinin başını bir
yerə toplamağa, ümumi ruhu yeniləşdirməyə çalışalım”.2162

2160

Səhhət Abbas. Seçilmiş əsərləri. Bakı, «Lider nəşriyyatı», 2005, s.266
Yenə orada, s.267
2162
Yenə orada, s.266
2161

827

Faiq Ələkbərli

Səhhətə görə, əgər hürriyyəti sevirik, hürriyyət və
cümhuriyyət tərəfdarıyıqsa onlara da sahib çıxmalıyıq.2163 O, yazırdı:
“Cümhuriyyəti-idarəyə malik olmaq üçü bizdə cümhuriyyəti-ruh
varmı, ya yox? Yoxdur. Fəqət millətin çox az bir hissəsi öz hüquq və
vəzifəsinə, bəşəriyyət haqqına, insanlıq vəzifəsinə bəhəqq arif və
alimdir. Lakin avam kütlə, cümhuri-nas o vəzifələrdən, o haqlardan
bixəbərdirlər. Əgər milli məktəblərimiz olsaydı, əgər millətimizə xor
baxmasaydıq, yaxud ümumi, məcburi təlim qanunu tətbiq olunsaydı
bugünkü gün bu hala qalmazdıq”. 2164
Səhhət bir məsələni doğru anlamışdır ki, vaxtilə elmdə,
sənətdə, yeniləşməkdə, hərbdə böyük uğurları olan bir millətin son
əsrlərdə uğursuzluğa düşməsi təsadüfi deyil. Ona görə millətin alim
ikən yatıb cahil olması, sənətdən uzaqlaşması, məzhəblərə üz
tutması, mədəniyyətdə geriləməsi buna əsas səbəb olmuşdur. 2165
Qeyd edək ki, Səhhətin sosial-siyasi görüşlərində utopik
baxışları və romantik düşüncələri də öz əksini tapmışdır. Xüsuilə də,
onun “Yad et!”, “Yuxu” və başqa bu kimi şeirlərində utopik
düşüncələrinü görürük. O, “Yad et!” şeirində yazırdı ki, vaxtilə
böyük bir şanlı keçmişi olan islam xalqlarının gələcəkdə də buna nail
olması mümkündür. O, yazırdı:
Vəqta ki, gələr o şanlı əyam,
Olmaz günə əbri-tirə hal,
Hər yerdə olar güruhi-islam,
Qanuni-təkamül ilə kamil.
Bir fəcri-həyatbizi-ürfan,
Saçdıqca cahana nuri-hikmət,
Bir çöhreyi-xəndərizü şadan –
Verdikcə cahaniyanə nəzhət,
Yad et məni, arifanə yad et! 2166

O ümid edirdi ki, bir gün müsəlman xalqlar yenidən
tərəqqiyə üz tutacaq və cəhalət dövrünü yada salıb təəssüflənəcəkdir:
Vaxta olar ittihadi-ara,
Qalxar bu təanüdü təxəllüf.

2163
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Islam olar ülmü fənnə dara,
Mazisinə eyləyər təəssüf. 2167

O, “Yuxu” (1912) adlı şeirində də təkamül nəticəsində ideal
cəmiyyətə nail olmağı mümkün hesab edirdi. Onun fikrincə, bu
dünyada hazırda nə qədər haqsızlıq, ədalətsizlik, elmsizlik olursaolsun, bir baxt gələcək bütün bunlara son qoyulacaq və ideal
cəmiyyət bərqərarar olacaqdır. Sadəcə, hələlik o, arzuladığı ideal
cəmiyyəti “yuxu”sunda görürdü:
Gördüm ki, bir rəna çəmənlikdəyəm,
Dörd yanımda var al-əlvan çiçəklər;
Bənövşəlik, yasəmənlikdəyəm,
Könül açır yavaş əsən küləklər,
Uçur, qonur ağaclara bülbüllər,
Əfşan-əfşan durmuş yaşıl sünbüllər.
Fəvvarələr atır, axır bulaqlar,
Yeridiyim yollar parlaq, sədəfli.
Açılmış güllər, göy, yaşıl zanbaqlar,
Bir cənnətdir bu gülşən hər tərəfli. 2168

Ancaq şair ideal bir cəmiyyəti arzu etməklə bərabər yaxşı
dərk edirdi ki, bunun üçün hərəkət etmək, mübarizə aparmaq
lazımdır. Çünki yuxuda “gerçəkləşən” ideal cəmiyyət bir anlıqdır və
insan oyanan kimi o da, “yox” olub gedir. Bunun təsiri altında
olduğu üçün də, şair yuxuda olarkən belə rahatsızmış. O, yazırdı:
Hərçənd çox nəşəlidir məskənim,
Yer, göy, ətrafım olmuşdu qərqi-nur.
Nədənsə çırpınırdı könlüm mənim,
Oturmuşdum mən o yerdə bihüzur.
Çox keçmədən heç bilmirən nə oldu,
Birdən o dadlı mənzərə pozuldu.
Bir zülmatə bulud qopdu şimaldan,
Puç eylədi, dağıtdı ol cənnəti. 2169

Şairin yuxusunda belə gördüyü ideal cəmiyyətin “şimal”dan
gələn “zülmatlı bulud” tərəfindən dağıdılması təsadüfi deyildi.
Səhhət burada Çarlığın işğalını nəzərdə tutmuş, ancaq bu dəfə bunu
“yuxu”da gördüyü üçün, yuxunun təbirini xeyrilyə yozmuşdur. 2170
2167
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Hesab etmək olar ki, Səhətin sosial-siyasi utopiyası əslində
onun görmək istədiyi gerçəkliklə bağlı olmuşdur. Başqa sözlə, şair
bir tərəfdən keçmiş varisliyə də əsaslanaraq ideal cəmiyyəti arzu
etmiş, onun təsvirini vermiş, digər tərəfdən də bunun reallaşması
üçün yuxarıda da gördüyümüz kimi, ümmət, millət və vətən naminə
milli maarifçi olaraq mücadilə etmişdir.
Fəlsəfi, etik və estetik görüşləri. Onun fəlsəfəyə aid fikirləri
Mahmud Mahmudbəyovla birlikdə müəllifləri olduqları "Yeni
məktəb" kitabında daha çox öz əksini tapmışdır. Onlar kitabın
“Göydə nə görürüz” fəslində kainat və günəş sistemi ilə bağlı
yazırdılar: “Biz gögdə aydın və buludsuz günlərdə Günəş, gecələrdə
sansız yıldızlar, Ay və neçə ildən bir quyruqlu yıldız görürüz. Bu
gördüklərimizə əcsami-səmaviyyə və ya gök cisimləri deyilir. Günəş
gözümüzə qürs şəklində görünür. Həqiqətdə Günəş neçə min dəfə
Yerdən böyük bir kürədir. Bizim onu böylə kiçik görməyimiz fəqət
onun bizdən əql yeriməz uzaq bir məsafədə olmağıdır. Onun fasiləsi
bizdən o qədər uzaqdır ki, əgər dəqiqədə on dörd verst yol gedən bir
bir top gülləsi də durmayıb bu qayda ilə gedə, ancaq igirmi ildə
gedib Günəşə çata bilər. Ay da yenə bizə qürs şəklində görünür.
Həqiqətdə o da kürədir. Ay yerdən dəfələrlə kiçikdir. Amma bizim
nəzərimizdə Ayın Günəş boyda görünməsi onun Günəşə nisbətən
bizə çox yaxın olmasındadır. Günəşin işığı özündəndir. Amma Ayın
işığı özündən olmayıb Günəşdəndir”.2171 Onlar daha sonra Yer kürəsi
haqqında da yazırdılar ki, o da kürə şəklindədir. Özü də Yer kürəsi
bir çox yanlış etiqadlarda olduğu kimi heç bir şeyin üstündə qərar
tutmamışdır.
Onların maraqlı iddialarından biri də odur ki, şüurun ancaq
insana aid edilməsi doğru deyildir. Onlar hesab edirdilər ki, digər
məməlilərdə şüur, əql yoxdur demək, çox da məntqili deyil, digər
məməlilərdə də az-çox əql vardır. 2172
Müəlliflər bu əsrdə duyğu və duyğu üzvləri haqqında da
bəhs olunur və daha çox materalizmə meyillik hiss olunur. 2173
Müəlliflər yazırlar: “Beş duyğu üzvlərinin hər birinə məxsus sinirləri
2171

Səhhət A., Mahmudbəyov M. Yeni məktəb. Bakı, 1919, s.153-154
Yenə orada, s.89
Rüstəmov İzzət. Azərbaycanda təbii-elmi biliyin inkişafının fəlsəfi problemləri (XIX əsrXX əsrin əvvəli). Bakı: Diplomat, 2001, s.393
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var ki, beyinə qədər uzanmışdır. Bu sinirlər vasitəsilə duyğu
üzvündən beynə və eyni vəqtdə beyindən üzvə qayıdır. Biz bu yolla
zahiri dərk edirik, görürük, eşidirik, iy bilirik”. 2174
“Tərəqqi və təbiətin qanunu” adlı əsərində Səhhət dünyayla
insanı müqayisə edir, təkamül məsələsinə toxunurdu. O, yazırdı:
Deyirdim ki, dünya bir şəxsə bənzər,
Doğar, törər, nümüv edər, yüksələr.
İnsan kimi hər dövrə bir az yaşar,
Sonra yavaş-yavaş ixtiyarlaşar.
Ölər, qalar bir-iki viranəsi,
O da olar bayquşların lanəsi.
Bir müəyyən qanun üzrədir həyat,
Bir doğuş, bir təkamül, bir inhitat.
Böylə qoyulmuş aləmin banisi,
Dəyişməkdir tərəqqinin əsası.
Dəyişmək olmasa tərəqqi olmaz,
Təbiətin bu qanunu pozulmaz.

Fəlsəfə tarixçisi, dosent Müstəqil Ağayev hesab edir ki,
“təbiət hadisələrində dəyişilmə hadisəsi baş verdiyini bildirən
A.Səhhət bu dəyşilmə qanununu tərəqqi və təkamülün əsası hesab
edir. Həm də belə bir müddəa irəli sürür ki, təbiətin bu qanunu
əbədidir, pozulmazdır. Onun fikrincə, dünyanın əsası belə
qoyulmuşdur, bu qanun əzəli bir qanundur”. 2175 Bizcə də, təkamül
və tərəqqinin mümkünlüyündən bəhs edən Səhhət, bu qanunu sosial
hadisələrin inkişafında da görmüşdür:
Dəyişməklə mümkün olur təkamül,
İnsan doğar, törər, edər tənasül
Təbiətdən gərək alınsın ibrət,
Təsəddüdlə olur bəqayi-millət. 2176

Səhhətə görə, bəlli bir qanun üzrə olan həyatın bir doğuşu,
bir təkamülü və bir də sonu vardır. Tərəqqinin əsası dəyişməkdir,
insanlar, millətlər də bu tərəqqiyə uyğun olaraq doğulur, böyüyür və
ölürlər. Sadəcə, insanın və millətlərin “ölüm”ü ilk baxışda fərqli
görünsə də, əslində vəhdətin tərkib hissəsidir. O, yazırdı:

2174

Səhhət A., Mahmudbəyov M. Yeni məktəb. Bakı, 1919, s.82-83
Ağayev M. Abbas Səhhət (Fəlsəfi və sosial-siyasi görüşləri). Bakı, Elm və təhsil, 2010, s.13
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Dünyanın əvvəlindən ta bu halə
Aləmdə olmuş min-min istihalə.
Hanı əski Roma, əski yunanlar?
Hanı əski tərəqqilər, imranlar?
Min-min belə saysız binalar yaxmış,
Sonra yeni bir mədəniyyət çıxmış. 2177

Səhhətin fikrincə, bütün bunlara məna verən də Allahdır ki,
ancaq insan bunu başa düşməkdə acizdir. O, “Tohid” adlı şeirində isə
Allahın təkliyi ideyasını əsaslandırmağa çalışmışdır:
Nurdan zərrə doğdu, nerdən nur?
Fikir qıldıqca hər qədər insan,
Olur əlbəttə aqibət heyran.
Acizəm dərki-sirri-xilqətdən,
Kimdir agah olan həqiqətdən?
Nə xəfadır, xəfası eyni zühur,
Zahir ikən olub vəli məstur...
Varlığın gün kimi nümayandır,
Buna hər zərrə faşi-bürhandır.
Limənil mülk əmrin et izhar,
Əntə Allah vahidül qəhhar.
Gərçi dərk etmirik həqiqətini,
Görürük leyk şanü qüdrətini.2178

Yaradanın böyüklüyünü, mükəmməliyini tərif edən Səhhət
hesab edirdi ki, insanlar Tanrının yaratdığı kainatın da ancaq zahirini
dərk etmək gücündədir, mahiyyətini yox:
Kainatın rümuzi-xilqətinə,
Kimsə vaqif deyil, bu zahirdir.
Xaliqi-aləmin hüviyyətinə,
Öz vücudun dəlili-bahirdir. 2179

O, qnoseoloji anlamda da bir sıra fəlsəfi suallara cavab
axtarmış, bacardığı qədər həmin sualları təhlil etməyə çalışmışdır:
Bildinmi, nədən ötrü verilmiş sənə qüvvət?
İdraki şüur, əqlü zəka, ruhü dərayət?
Bildinmi, həyatın nədir amalı, səlahı?
Tənha gecələr uykusuz açdınmı sabahı? 2180
2177
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Deməli, Səhhət bir çox gecələri sabaha qədər Yaradan və
yarananlar haqqında düşünmüş, bir çox suallara cavab axtarmağa
çalışmışdır. O, göstərirdi ki, insan hissiyyatı təbii və süni hisslərə
əsaslanır. Onun fikrincə, hazırda da təbii hisləri bir kənara qoyaraq
süni hissiyyatla yaradıcılıqla məşğul olmaq doğru deyil. Çünki süni
hissiyyatla deyil, təbii hissiyyatla insanlara təsir etmək mümkündür.
O, yazırdı: “Hissiyyatı-cəliliyyənin kimsəyə təsiri ola bilməz.
Hissiyyati təbiyyədir ki, başqasına təsir edər”. 2181
Onun yaradıcılığında müəyyən qədər etik, estetik məsələlərə
də rast gəlmək olur. Səhhət şeirlərində ədəbi-estetik məsələləri
romantik duyğularla yanaşı təbii hislər əsasında da real həyat təsviri
verməyə çalışmış, ədəbiyyatın millətə xidmət etməli olduğuna
inanmış və buna əməl etməyənləri tənqid etmişdir. O, yazırdı:
Gər adın bir ədibi-danadır,
Qələmin möcüzi-Məsihadır.
Nəzmü təlifdə hünərvərsən,
Ya ki, bir şairi-süxınvərsən,
Sənə mafövqdən gəlir ilham,
Nəf görmürsə firqeyi-islam,
Tüf sənə, həm sənin kitabətinə. 2182

Səhhət yazırdı ki, elmli bir insan millət yolunda çalışmaq,
vətənin dərdinə əlac olmaq, ona möhtac olan soydaşlarına sahib
çıxmaq əvəzinə cibini, şəxsi marağını güdürsə, beləsinin elmi də,
fəziləti də boş şeydir. O, “Naseh” şeirində də açıq göstərirdi ki, şair,
ziyalı deyilən real həyat təsvirlərindən yazmalı, azad olmalı, yəni
saray şairi olub xalqa yalan danışmamalı, məddahlıq etməməlidir:
Müstəbidlər yaşamaqçün rahət
Şairi əldə ediblər alət.
Bəxş edib şairə ənamü səlat,
Rahət etmiş bu da imrari-həyat,
Gecələr məst, gündüz dərdi-xumar,
Yatmışı yatmış edərmi bidar?
Mədhü tövsifü qəsaid yazmış,
Qəzəliyyatü fəraid yazmış,
Nəzm edib ləhvü ləəb, həzliyyat,
Dürlü əxlaqı pozan həcviyyat,
2181
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Xalqı əfsanəyə işğal etmiş,
Bir böyük milləti iğfal etmiş. 2183

Ona görə, əgər dahi bir alim müstəbidin, zalımın yanında yer
alıb millət, vətən üçün çalışmırsa, o zaman həmin cəmiyyətin vəziyyəti də çox ağır olacaqdır. Bu anlamda özünü millət, vətən yolunda
fəda edən Səhhət yazırdı ki, millətin halına biganə, laqeyd qalmaq
yol verilməzdir. Ona görə əsil alim, şair gecə-gündüz millət üçün
çalışıb çoxlu zəhmətlərə, zillətlərə, çətinliklərə sinə gərməlidir. 2184
Hər zaman ədəbi-estetik anlamda insanlıq vəzifəsini millət
və vətən anlayışları ilə bərabət tutan, hətta ondan üstün tutanlar da
tapılır. Bəs, Səhhət üçün insanlıq nə deməkdir və o, milli-dini
anlayışlardan nə ilə fərqlənir, ya da üst-üstə düşür? O, yazırdı:
Namusi-rəayani çəkən bir ümarəyə,
Əlbəttə, dilü canla itaət gərək olsun.
İnsanlara xidmət edən ərbabi-dühayə,
Təkrim edilib şəni, riayət gərək olsun.
Onlar ki, bizə rahibəri-elmü ədəbdir,
Şükraneyi-ehsanların ifa edərik biz.
İnsanlara insanlığı təlim səbəbdir,
Həqdən olara ömür təmənna edərik biz. 2185

Xüsusilə də, o, “Şair, şeir pərisi və şəhərli” əsərində insanlıq
məsələsinin üzərində xüsusi dayanmışdır. Çünki ümmət, millət və
vətən naminə çalışdığı bir zamanda bəziləri şairə qənim kəsilirdilər
ki, bu da Səhhətə təsirsiz ötüşmürdü. Belə bir anda, vətən və millət
şairini öz ağşuna alıb insanlıq naminə çalışmağa yönəltmək istəyən
“Şeir pərisi” Səhhətə üz tutaraq deyirdi:
Şairim! Qəm yemə, aləmi-cəhan fanidir,
Cavidani yaşayış ləzzəti-ruhanidir.
Sən mükafatını insanlığa xidmətdə ara,
Əbədi zövqü, təsəllini həqiqətdə ara.
Kölgəyə aldanaraq sevmə cəfa aləmini,
Yüksəl ülviyyətə, seyr eylə səfa aləmini...
Şair oldur ki, həqiqətlərə dildadə ola,
Şairin fikri, xəyalı gərək azadə ola. 2186
2183
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Səhhət əvvəlcə “Şeir pərisi”nin “insanlıq” fəlsəfəsinə uyub
ümmət, millət, vətən dərdindən uzaqlaşmaq istəsədə, ancaq bunu
yenə də son anda bacarmır. Çünki “Şəhərli”nin dili ilə desək, ziyalı
millətin, vətənin halına görəndə yanmırsa, onun dərdinə şərik olmağı
özünə borc sayıb çarə tapmağa çalışmırsa, o şair, ya da ziyalı deyil:
Qalx, oyan, cürət elə, rədd kimi fəryad et!
Bu fəlakətdə qalan millətinə imdad et!
Görməyirsənmi bu biçarə vətəndaşlarını,
Bacı-qardaşlarını, sevgili dindaşlarını –
Zülm zəncirinin altında çəkir işkəncə? 2187

O, “insanlıq” dəmindən danışanlara çox tutarlı cavab verirdi:
Nə gərəkdir yazasan faidəsiz nəğmə, qəzəl,
Yoxmu könlündə məgər gizli, böyük, milli əməl?
İştə öz fikrini ibraz edərək mümtaz ol!
Laəqəl millət ilə nalədə həmavaz ol!
Sayılırsan vətən övladlarının bir fərdi,
Vətən, imdadinə iştə çağırır hər fərdi.
Ya ər ol, ortaya çıx, gəl kömək et qardaşına,
Ya gedib evdə otur, həm də leçək sal başına. 2188

Bununla da, Səhhət belə bir qənaətə gəlirdi ki, əslində
ümumi insanlıqdan danışanlar deyil də, ümmət, millət, vətən naminə,
onların azadlığı naminə həqiqəti yazanlar daima incidilmiş, təqib və
təzyiqlərə məruz qalmışdır. Bunu, Səhhət də etiraf edərək yazırdı:
Vətənə, millətə sanma deyiləm dildadə,
Yazmaq olmaz fəqət olmazsa qələm azadə...
Çox həqiqət mənə təlqin eləyir vicdanım,
Yoxdur ondan birini söyləməyə imkanım.
Danışarkən həqi göydən yetişən buyruqla,
Tıxanıb sözlərim ağzımda qalır yumruqla.
Doğru söz söylədiyim haldə məsul oluram,

Çarəsiz nəğmə, qəzəl yazmağa məşğul oluram.2189

Əxlaq məsələsinə gəlincə, Səhhət yazırdı ki, bu məsələdə də
cəmiyyətin həyatında ciddi qüsurlar ortaya çıxmışdır. Bu gün müsəlmanlar arasında hər cür sifət (əslində sifətsizlik) daşıyanlar var. Belə
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ki, dünənə qədər müsəlman kimi tanıdığımız “xristian”, türk bildiyimizi “rus” olub hər gün bir simaya düşür. O, yazırdı:
Yeri düşsə əgər müsəlmandır,
Vaxt olur ya İvan, ya da Vartandır.
O nə bundan, düzü, nə ondandır,
Yəni bir şey, əcaib insandır.
Geyinir “en qrand”, gəzir “ala şıq”,
Başda bir şapqa, əldə bir zontiq.
Rus, firəng ləhcəsi deyir “bon”dur,
Türk dilini sevməyir, “moveton”dur.
Danışır ya firəngi, ya rusi,
Metropoldur yeri, ya San-susi. 2190

Deməli, o dövrdə istər dini mədrəsələr, istərsə də imperiyanın
nəzarəti altındakı məktəblər əsasən məsləksiz “tiplər” yetişdirmişdir.
Məsləksiz, əqidəsiz “tiplər”in həyata baxışında isə nəinki millət, heç
din də deyil, ancaq gündəlik “praqmatistik”, dəyərsizlik reallığı var
idi. Bu cür “praqmatistik”, dəyərsizlik reallığı isə xoşəxlaqlılığı,
simasızlığı təlqin edirdi. O, yazırdı:
Yoxdur heç məsləkimiz, məzhəbimiz,
Belə tiplər yetirir məktəbimiz,
Fikrimiz zövqü səfa sürməkdir,
Yaşamaqdan tək odur mətləbimiz…
Studentik, deyillik biz realist,
Aramızdan çıkamaz idealist.
Sevərik təkcə cibişdanımızı,
Eqayistik, ateist, sensualist.
Bizləri sahəti-Şirvan yetirir,
Nə ki, vəhşi, cibişdan yetirir,
Ay belə ölkə abadan olasan!
Bax, nə qeyrətli müsəlman yetirir! 2191

Səhhət hesab edirdi ki, digər sahələrdə olduğu kimi, əxlaq
məsələsində də tənəzzüldə olmağımıza əsas səbəb bir tərəfdən islam
dininin artıq tələblərə cavab verə bilməməsi və ruhanilərin əlində
oyuncağa çevrilməsi, digər tərəfdən Qərb xalqları tərəqqiyə üz
tutduğu bir zamanda onlardan çox geri qalmağımızdır. Səhhətə görə,
2190
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bununla da hazırda millətin rəisi-füqərası, yaşlı-cavanı, dindarıdinsizi, cahili-alimi olsun demək olar ki, əsasən milli-dini dəyərələrə,
o cümlədən milli əxlaqi dəyərlərə əməl etmirlər. O, yazırdı:
Başdan su çox yaman bulanıb, rəngi mur qalıb,
Millətdə gözlülər qırılıb, yalxu kor qalıb.
Ruhanilərdə əski nüfuz, köhnə zor qalıb,
Sönmüş təməddün atəşimiz, azca zor qalıb.
İş görmədən rəislərimiz şöhrət axtarır,
Arif olan nə dinü, nə milliyyət axtarır,
Şeyxlər ayağın ovmaq üçün övrət axtarır,
Zahid halal-haram aramaz, cənnət axtarır. 2192

Səhhət şeirləri ilə yanaşı hekayə və pyeslərində də (“Cərrahlıq”, “Bədbəxt ailə”, “Yoxsulluq eyib deyil”, “Cəhalət səmərəsi...” və
b.) mili-dini dəyərələrə aid əxlaqa, tərbiyəyə diqqət yetirmişdir.
Beləliklə, Səhhətin dünyagörüşünün əsasında soydaşlarını
tərəqqiyə, maariflənməyə səsləməklə yanaşı, ondan çıxış yolları da
təşkil etmişdir. O, bir tərəfdən hazırda cəhalət, geriyəpərəstlik
dövrünü yaşayan müsəlman xalqlarının keçmiş şan-şöhrətini göz
önünə gətirmiş, digər tərəfdən bundan çıxış yollarını aramışdır.
Millətinin tərəqqisi uğrunda mübarizə aparan Səhhət hesab edirdi ki,
artıq bütün millətlər kimi müsəlman xalqlarının da elm və
mədəniyyət öyrənmək vaxtıdır. Onun ictimai-siyasi dünyagörüşündə
Türk-İslam aləminin vəziyyəti ilə bağlı irəli sürülən mülahizələr
günümüzdə də aktualdır.
Səhhətin fəlsəfi, etik və estetik görüşlərinə gəlincə, o, bir tərəfdən səmavi dinlərin irəli sürdüyü ontoloji və qnoseoloji
məsələlərlə razılaşsa da, digər tərəfdən müəyyən şübhələrinə də
cavab axtarıb tapmağa çalşmışdır. Hər halda Səhhətin
dünyagörşündə varlıq məsələsinə baxış əsasən idealist xarakter
daşımaqla yanaşı, materializmin bəzi ünsürlərinə rast gəlməkdə
mümkündür. Bu da gerçək həyatda yaşanan hadisələrin
mahiyyətindəki ziddiyyətlə bağlı olmuşdur. Görünür, bu səbəbdəndir
ki, şair-filosof bir çox hadisələrin dərkinin çətinliyini irəli sürmüş,
daha çox real həyatda elm, maariflənməklə sadə həqiqət
təsəvvürlərinə malik olmağı mümkün hesab etmişdir.
2192
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ABDULLA ŞAİQ
Həyat və yaradıcılığı. Tiflisdə anadan olan Abdulla Şaiq
(1881-1959) əvvəlcə altısinifli Ruhani məktəbdə oxumuş, daha sonra
Xorasanda təhsil almışdır. 1900-cü illərin əvvəllərində Bakıya köçən
Şaiq N.Nərimanovun məsləhətindən sonra Türk dilinin qrammatikasını, metodikasını öyrənmiş və 1901-ci ildə “Türk dili” müəllimi
statusunu qazanmışdır. O, 1901-1906-cı illərdə H.Mahmudbəyovun
müdiri olduğu altısinifli şəhər məktəbində, Sabunçuda altıillik məktəbdə, Progimnaziyada işləmişdir. 1906-cı ilin sentyabrından
yeddinci Rus-Tatar, 1908-cı ildən Bakı Realnı məktəblərində dərs
deyən Şaiq, 1906-cı ilin avqustunda və daha sonra 1907-ci ildə
keçirilən Türk müəllimlərinin müvafiq olaraq I və II qurultaylarında
iştirak etmişdir.
Azərbaycan Cümhuriyyətinin qurulmasını sevinclə qarşılayan
Şaiq dövlət qəzeti olan "Azərbaycan"ın səhifələrində məktəblərin
milliləşdirilməsi haqqında çıxış etmişdir. O, 1919-cu ildə Bakı
Dövlət Universitetinin yaranması ilə bağlı "Tələbə həyatı" pyesini
yazıb, yarımçıq "Əsrimizin qəhrəmanları" romanını tamamlamışdır.
27 Aprel işğalından sonra da ədəbi-pedaqoji fəaliyyətini
davam etdirən Şaiq pedaqoji kurslarda, texnikumlarda və başqa
məktəblərdə dərs demiş, mədəni-maarif işlərinə yardım
etmişdir. 1923-cü ildə onun ədəbi-pedaqoji fəaliyyətinin 20 illiyi
təntənə ilə qeyd edilmiş, çalışdığı gimnaziya "Şaiq nümunə məktəbi"
adlandırılmışdır. O, Sovet dövründə "Vəzifə", "Əsəbi adam" kimi
hekayələr, eləcə də "Eloğlu", "Vətən", "Fitnə", "Qaraca qız" kimi
pyeslər yazmış və maarif və mədəniyyət haqqında bir sıra məqalələri
ədəbi mühitdə maraqla qarşılanmışdır. Onun sufizm, təsəvvüf,
hürufilik haqqındakı araşdırma və axtarışları da maraqlıdır. O, 1959cu ildə Bakıda vəfat etmişdir.
Sosial-fəlsəfi görüşləri və romantizm. Şaiqin sosial-fəlsəfi
görüşlərində dünyaya, cəmiyyətə və insana münasibət mühüm yer
tutmuşdur. Onun bu görüşlərində cəmiyyətin və insanların gələcəyinə utopik ümidlər var. Şaiq inanırdı ki, ancaq gələcəyə bəslənilən ümidlərlə insan ayaqüstə durub inkişaf edə bilər. O, yazırdı:
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Oynatmaqdadır qəlbimi atəşli bir ahəng,
Vulkan kimi püskürmədə ətrafə şəraərə.
Nolmuş ki, yaxırsan məni sən, ey dil-parə?
Etmişmi həyatı bu mühitin sənə də təng?
Müzlim gecə, ətrafı bulud, çən bürüyərkən,
Göz yaşlarımızın bəslədiyi ey gözəl ümid,
Qarşımda təcəssüm edərək ver mənə təyid,
Bu zülmət ilə sübhə qədər ta vuruşum mən. 2193

Şaiq 20-ci əsrə xitab etdiyi şeirində də daha çox utopik
düşüncələrə dalır, ondan çox şeylər gözlədiyini etiraf edir. Doğrudur,
onun gəlişi ilə ilk illərdə böyük bir qorxu və xof hökm sürmüşdür.
Ancaq Şaiq ümid edir ki, artıq bütün bunlar geridə qalacaq və 20-ci
əsr bütün bəşəriyyətin ümidini doğruldacaqdır. O, yazırdı:
Qaldır buludlu pərdələri, anlasın cəhan
Sönməz günəşmi, ya qara bir kölgədir doğan?
Varmı ümid bir daha feyzü səadətə?
Ya çəkmədə bizi yenə girdabi-zillətə?
Bu qırmızı şəfəqlər içində nihan-nihan
Doğmazmı nur, mehr, məhəbbət cəhan, cəhan?! 2194

Onun “Yad et!” şeirində də romantik düşüncələri yənə də öz
əksini tapmışdır. Şaiq yazırdı:
Vəqta ki gülər bahari-amal,
Hər yerdə yaşıllanır çəmənlər,
Vəqta ki, olar müsaid iqbal
Bülbüllər ötər, susar zəğənlər,
Parlaq bir işıq alar fəzanı,
Dünyanın üzü dönər cinanə,
Gəzdikcə o aləmi-ziyanı,
Baxdıqca o gülşəni-cəhanə,
Yad et məni – Şaiqanə yad et! 2195

“Bir ulduza” şeirində isə şairin fikri kimi sevdaları da içində
uyuyarkən bir ulduz diqətini cəlb edir:
Nifrətlə çevirdim üzümü göylərə nagah,
Cəlb etdi mənim ruhumu tez seyri-kəvakib.
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Minlərcə səmadə uçuşurlardı o dəm, gah
Titrər kimi birdən sönərək olmadı qaib.
Ulduzlar içində gözümə dəydi bir əxtər,
Məftun olaraq sevdim onu, heyrətə daldım.
Aydan daha parlaq, daha incə, daha dilbər,
Fərsiz gözümü dikdim ona, həm baxa qaldım.
Zülmət gecələrdə saçaraq nurini, sansız,
Azmışlara hey gəsətərir o doğru siratı.
Dinlə məni, ol rəhbərim, ey sevgili ulduz,
Olmazmı mənə göstərəsən rahi-nicatı? 2196

Onun diqqəti cəlb edən şeirlərindən biri də “Hamımız bir
Günəşin zərrəsiyik”dir. Əslində bütün insanların bir Günəşin zərrəsi
olması İnsanlıq fəlsəfəsinin təzahürüdür. İnsanlar tək bir Günəşin
zərrəsi olub, müxtəlif dillərə və dinlərə bölünüb ayrı-ayrı yerlərdə
məskən salqıdlarını bilməli, bir-birləri ilə savaşmağı dayandırmalıdırlar. O, yazırdı:
Hamımız bir günəşin zərrəsiyik!
Hamımız bir yuva pərvərdəsiyik!
Ayıramaz bizləri təğyiri-lisan,
Ayıramaz bizləri təbdili-məkan.
Ayıramaz bizləri İncil, Quran,
Ayıramaz bizləri sərhəddi-şəhan,
Ayıramaz bizləri ümmanü-mühit,
Ayıramaz bizləri səhratyi-bəsit,
Ayıramaz bizləri həşmətli-cibal,
Ayıramaz: şərq, cənub, qərb, şimal.
Yetər kimü-ədavət daşımaq,
Qoxumuş məzhəblərdə yaşamaq,
Uzadın dəsti-üxüvvət sıqalım,
Qəlbimizdə yaşasın mehrü vəfa
Verəlim bir-birinə dəsti-vəfa. 2197
Başqa bir şeirində də Şaiq əsas diqqəti Günəşin üzərinə salıb,
bütün insanları onun ətrafında birləşib qaranlığı, şəri dəf etməyə çağırır. O,
yazırdı:
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Günəş həp doğsun da həqq eşqinə, heç sönməsin!
Şən-şən yurtlar bir qaranlıq məzarlığa dönməsin!
Bən istərim ki, şu Günəş yıldızları dinlətsin!
Üfüqlərə çökən qara bulutları inlətsin!
Bən istərim şu Günəşə bütün yer, göy tapınsın!
Qurd-quzu həp bir otlasın, bir yatağa sığınsın!
Şu Günəşdən vulkan kibi həyat coşsun, qaynasın!
Dört yanımda həp yıldırım çaksın, şimşək oynasın!
O Günəşdir iştə bənim taleymin ülkəri! 2198

Mütəfəkkir “Həyat-sevməkdir” şeirində isə yazırdı ki, insanlar
öz düşüncələrindəki xəyallarını real həyatı anlayıb onu sevməklə
gerçəkləşdirə bilər. O, yazırdı:
Həyat - sevmək, pəriciyim, sənin üçün yaşamaq,
Gecə-gündüz çalışaraq sənə qovuşmaq ancaq.
Bax, bu dadlı həqiqəti həp sən mənə anlatdın,
Acı, sönük həyatıma işıq saçdın, bal qatdın.
Sən sevdirdin o iyrənib çeynədiyim həyatı,
Gözümdə sən şirinlətdin bu isli kainatı.
Mənə yeni həyat verən, günəş verən sənsən, sən!
Sevmək - iştə yaşamaqdır, yaşamayır sevməyən! 2199

Bizcə, Şaiq “İdeal və insanlıq” pyesində də insanlıq
məsələsinin mahiyyətini açmağa çalışır. Burada “İnsanlıq” üçün
problem oğlu “İdeal”ın “xəstə” və ümidsiz olmasıdır. Üstəlik,
“İnsanlığ”ın davamçısı olan “İdeal”ın belə bir vəziyyətdə olması
üçün ana rolundakı “İnsanlıq” günahkardır. Bir nurani “Qadın”ın
dilindən Şaiq “İnsanlığ”a belə deyir:
O sağalmaz səndəki xəstəliklə
Ürəyini, vicdanını təmizlə!
Hər tərəfin daş-qayadır, uçurum,
Sənə hakim olmuş həsəd, kin zulum.
Bunlar qidasını nəfsindən alır,
İdeal, İnsanlıq bundan alçalır.
Öz nəfsindən doğar fitnə, kin, qürur,
Sarıldığı hər çiçəyi soldurur. 2200

Şaiqə görə mübarizənin bir tərəfində Ədalət, Səadət,
Mərhəmət, Vicdan, digər tərəfində isə Şeytan, Fəlakət və Zülm
2198
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durmuşdur. Şeytan üzünü “İdeal”a tutaraq deyir ki, ona hər şey: maldövlət, məmləkətlər, şan-şöhrət vermişdi. Ancaq bütün bunların
müqabilində “İdeal” könlünü başqasına vermişdir. Zülm və Fəlakət
də Şeytanın sözlərini təsdiq edirlər. “İdeal”ı müdafiə etmək istəyən
“İnsanlığ”ı susmağa səsləyən “Zülm” deyir:
Sus, ey qarı, insanlıqdan mənə nə?
Sən ey miskin insanlığın anası,
Mənə yaddır bu sözlərin mənası.
Mənə şəxsi mənfətimdən danış,
Beşikdəykən oldum onunla tanış.
Mən tək onun ruhuyla bəslənmişəm,
Öz xeyrimi güdmək olmuşdur, peşəm.
Mən yaşayım, aləm məhv olsun, batsın,
Kaş, istəyim mənim vaxtında çatsın. 2201

“Bu aləmdə insan insan gəmirir. Yer, göy bütün qandır, ana,
qandır, qan!” deyən, İdeal İnsanlığa sarılaraq onlardan uzaqlaşmaq
istəyir. İnsanlıqda Ədalət, Səadət, Mərhəmət və Vicdandan yardım
istəyir. Vicdan İdeala diqqətlə baxaraq deyir:
Dəhşətlidir bu xəstənin əhvalı,
İnsanlığın ölgün, solğun idealı!
Milyon illik tarix alnında zahir,
Gələcək də dumanlıdır kim bilir?!
Halın isə acınacaq bir haldır. 2202

Ədalət, Səadət, Mərhəmət və Vicdan birləşərək Şeytan,
Fəlakət və Zülm üzərində qalib gəlirlər. İnsanlıq bundan sevinib
İdealı bunu görməyə səsləsə də, anca İdeal onu tələsməməyə çağırır.
Şaiq yazırdı:
Hay, hay, ana, bu işığa aldanma!
Bir gül açılmaqla bahardır, sanma.
Barmağımın ucundan diqqətlə bax!
Qan içində üzür sərasər afaq,
Yer, göy bütün atəş, dumandır, qandır,
Zülmün dəmir pəncəsi hökmrandır.
Vuran, boğan, ölən, əzən, əzilən,
Qovan, qaçan, düşən, kəsən, kəsilən.
Bunlar deyilmidir sənin övladın?
2201
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Hamısı da vəhşi, zalım və azğın.
Hər yerdə bax insan insan gəmirir. 2203

İdeala görə, bunun çarəsi yalnız odur ki, hər bir insan özü
özünü islah etməlidir:
Var, ana, bu dərdə yalqız dərman,
İslah etsin özünü hər bir insan.
Uymasın öz içindki iblisə,
Bir yamanlıq eyləməsin heç kəsə.
İnsanlığın mənasını öyrənsin,
Sağlam əqlə, təmiz qəlbə güvənsin.
Sarılsın bu sevimli qüvvətlərə,
Zülmətlərdən uzaqlaşsın bir kərə. 2204

Bunu dedikdən sonra İdeal İnsanlıqdan ayrılmaq istəyir və
deyir ki, onu da Ədalətə, Mərhəmətə və Vicdana tapşırır, onlardan
bir an olsun ayrılmamağı, əmr və hökmlərinə itaət etməyə çağırır.
İnsanlıq isə sonda deyir:
Baxdıqca, ah, gözlərimə nur gəlir.
Uf, mələyim, sevgili idealım!
Sənsiz necə keçər həyatım, halım?!
Ey səadət, ey dostum, ey parlaq nur!
Anasına oğlunu tez qovuşdur! 2205

O, 27 aprel işğalından sonra da insanlıqla bağlı romantik
fikirlərinə davam etdirmiş, ədalətsiz güc olan yerdə haqsızlığın önə
çıxaraq insanlığı yetim buraxdığını yazmışdır:
Zor, güc hakim olan yerdə çiçəklənməz məhəbbət!
Ürək bir nur ocağıdır – qaranlıqdan xoşlanmaz.
Ruh ki həyat çırağıdır – sönər, o yerdə yanmaz.
Zülmətlə nur bir araya girməz, bu bir həqiqət!
İnsanlığa qüvvət deyil, qoy sevgi hakim olsun!
Qara qüvvət bir şam kimi əriyərək qoy sönsün!
Lüğətlərdən zülmün adı gərək silinsin bütün!
İnsanlığın qəlbi, ruhu sevgilər ilə dolsun! 2206

O, bu dövrdə yazdığı “Həqiqətə doğru” pyesində isə xəyalında
aradığı insanlığı bu dünyada gerçəkləşdiməyin mümkünlüyü qə2203

Yenə orada, s.314
Yenə orada, s.314
Yenə orada, s.316
2206
Yenə orada, s.72
2204
2205

843

Faiq Ələkbərli

naətinə gəlir. Belə ki, əsərin qəhrəmanı olan Kamil xəyalpərvərlikdən həqiqətpərvərliyə doğru yol alır. Kamil xəyalpərvər
olarkən utopik ruhlu kitabları oxuyaraq deyir: “Bunları hər zaman
oxuduqca, hisiyyatım o qədər coşur, ruhum, qəlbim o qədər dəyişir
ki, bu aləmdən tamamilə uzaqlaşır, özümü başqa bir həqiqət və ziya
aləmində hiss edirəm. Oraları dolaşır, oraları seyr edir və saatlarca
dalıb gedirəm. O zaman qat-qat duran buludları nurlu əllərilə
yırtaraq, işıq və gözəllik heykəlinə bənzər bir pəri qarşımda zahir
olur. Yavaş-yavaş ta ora qədər yaxınlaşır. Ona yaxınlaşmaq istədikcə
uzaqlaşır və əllərilə buludların arxasını göstərərək “aradığın
oradadır” deyə, o alıcı qara gözlərini üzümə dikərək gülümsər, o
gülümsədikcə mühitimi bürüyən pərdə-pərdə kəsif hava yırtılır,
önümdə sənələrdən bəri ona yetişmək üçün can atdığım o həqiqət
aləmi, o işıq dünyası görünür. Biixtiyar yerimdən fırlar ona
qoşaram”. 2207
Şaiq Kamilin dilindən deyir ki, hər həqiqət xəyaldan doğar:
“İnsanların xəyal sandıqları bir çox həqiqət bu gün aramızda bütün
əzəməti və böyüklüyü ilə təcəlli etməkdə deyilmi? Yox, mən bu
dünya üçün doğulmadım”. 2208 Ona görə də, əsərin qəhrəmanı Kamil
kainatdakı bütün pislikləri yıxıb yaxmaq, onun məhvərini şərdən
xeyirə doğru dəyişmək istəyir. 2209 Onun müəllimi olan Kamal da
hesab edir ki, kainat hiss ilə yaşayır: “Yer üzündən hissiyyatın
qalxdığı gün həyat sönmüş və qiyamət bərpa olmuş deməkdir.
Hissiyyatı tərbiyə edən, insanlarda eşq və ümid doğuran
şairlərimizdir”. 2210
Ancaq yaşlı Kamal gənc Kamilə anlatmağa çalışır ki, səadət,
həqiqət işığı, həqiqət aləmi uzaqlarda deyil evin içində, həyatın
özündədir; artıq həqiqət işığı doğmuş, sadəcə onu tamamlamaq
lazımdır. Bunun üçün də, real həyatda həqiqət aləmini yeni nəsil
gənclər yaratmaldır. Bunu, Şaiq Kamal müəllimin dilindən belə izah
edir: “Ən mühüm məsələ əskiliyi yıxıb-yaxmaq və yeniliyi yaratmaq
üçün nə şarait ilə çalışmaq və buna nasıl yaxlaşmaq məsələsidir.
Həyati-ictimaiyyəsində inqilab yaratmaq istədiyin xalqın dilinə, adət
2207
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və ənənəsinə, tarixinə və əhval-ruhiyyəsinə gözəlcə aşina olmaqdır.
Yalnız bu surətlə müvəffəq olur və yaratmaq istədiyin aləmin əsas
qanunlarını pək ehtiyat ilə tədricən qura bilərsən. Yenə deyirəm,
dilini, əhvali-ruhiyyəsini bilmədiyin xalq içinə soxulma. Onların
daxili, xarici işlərinə qarışma, zira ki, sənin orada çalışman indiki
zamanda xeyirdən çox ziyan verər. Sonda daha fəna nəticələr törədə
bilər. Oralarda özlərindən sizə həmfikir gənclər yetişdirməyə çalış;
çünki lalın dilini nənəsi bilər”. 2211
Deməli, Şaiqin qəhrəmanı artıq göylərdən yerə enir və yerdəki
reallığın göylərlə müqayisədə fərqli olduğunu görür. Artıq o,
göylərdəki deyil, yerdəki həqiqət aləminə yetişmək üçün hər
fədakarlığa hazırdır. Doğrudur, yenə də röyasında xəyali “həqiqət
aləminə” can atır və bu zaman görür ki, elə orada aradığı da real
həyatda aradığının özüdür. Ona görə də, röyadan ayıldıqdan sonra
əsərin qəhrəmanı real həyatda həqiqət aləminin yaranması uğrunda
mübarizəyə başalyır. 2212
Şaiq başqa bir əsərində də artıq insanları real həyatda
mübarizəyə səsləyirdi. Başqa sözlə, xəyallar aləmindəki “həqiqət
aləm”ini obyektiv aləmdə əldə etmək üçün mübarizə aparmağı
məsləhət görürdü. O, yazırdı: “Zalimləri yaşadan məzlumlardır,
zülmə boyun əymək, insanlığı alçaltmaqdır, zülmə qarşı zülmə
ədalətdir”. 2213 Eyni zamanda, o, artıq bir məsələnin həllini sabaha
ümid edərək saxlamağın deyil, həmin anda və zamanın şərtlərinə
uyğun həll etməyin tərəfdarı idi. O, yazırdı: “Bugünkü məsələni bu
gün həll etmək lazımdır. Zaman nə doğsa, ona görə iş görməlidir”.2214
Artıq bu düşüncələr onu göstərir ki, Şaiqin insanlıq
fəlsəfəsində bəşəriyyətin zalımla məzluma bölünmüş hissəsi arasında
mübarizə gedir və bu mübarizədə həlledici rol məzlumların özü ilə
bağlıdır. Başqa sözlə, xeyrin şərə qalib gəlməsi üçün, insan özündə
güc tapmalı, daxili problemlərini – içgüdülərini həll edib, daha sonra
da şərə qarşı mübarizəyə başlayıb onu məğlub etməlidir. Bu isə o
demək idi ki, 27 aprel işğalından sonra Şaiqin insanlıq fəlsəfəsi daha
çox “sovet benəlmiləlçiliyi” ilə uzlaşdırılmağa meyilli olmuşdur.
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İctimai-siyasi görüşləri. Şaiqin ictimai-siyasi görüşlərində
milli özünüdərk, xüsusilə də türkçülük mühüm yer tutmuşdur.
“Türkəm özüm, iştə dinim islamdır” 2215 deyən, Şaiq hesab edirdi ki,
türkçülüyün əsas sütunlarından biri Türk dili və Türk ədəbiyyatıdır.
Ona görə, Türk dili iki qismə bölünür: 1) el dili; 2) ədəbiyyat dili:
“Təbii Allah vergisi olan el dilimizə gəldikdə, dilimiz ən asan və
olduqca gözəl bir lisandır. Türk dili bütün Asyada ümumi bir dil kimi
qəbul edilir. Qonşularımız ermənilər və gürcülərin çoxu bu dili bilir,
hətta ermənilər bayramlarda Azərbaycan şərqiləri, nəğmələri oxuyurlar”.2216 Onun fikrincə, el dilimiz el ədəbiyyatında bayatılar, tapmacalar, məsəllər, mahnılar da öz əksini tapmışdır. Bu dil, “haqq-təala
həzrətlərinin bizə bəxş etdiyi qiymətsiz, ən böyük bir nemətdir. Belə
bir dilin ulu və böyük bir qövmə veriləcəyinə də şübhə yoxdur”. 2217
Şaiq yazırdı ki, “hər bir qövm yalnız mükəmməl ədəbi dilə
malik olmaq sayəsində yaşaya bilər. Dili mükəmməl surətdə islah
olmuş bir qövmün milliyyətini, qövmiyyətini nə zaman və nə də heç
bir silah məhv etməyə qadir olmaz! Zira ki, mükəmməl bir zəmanəmizdəki dəhşətli silahların ən qüvvətlisi və ən dəhşətlisidir”.2218 O,
buna nümunə kimi farsların Türk millətinin dil və ədəbiyyat
vasitəsilə açdığı oyunların nümunə gətirirdi: “Bütün səlabət və
şücaətləri ilə cahanda məşhur olan Türküstan türkləri qonşuları olan
İran hökuməti ilə uzun-uzadı etdkiləri müharibələrdə əksərən qalib
gəlmişlər və iranlılara təhsin oxutmuşlardı. Lakin bu gün ən rəzilanə
bir tövrdə farslara məğlub olduqları göz önündədir. Farslar o sağlam
türk ünsürünü silah gücü ilə baş əydirəmədilər. Ən axırda təqərrüb
münasibətilə firdovsilərin, hafizlərin, sədilərin və bir çox daha
müqtədir şairlərin tutduqları bədiələr və hüsulə gətirdikləri mükəmməl, fəsih lisanları sayəsində türkləri özlərinə baş əydirməyə
müvəffəq oldular. Və müruri-zaman ilə onların dillərini qövmiyyət
və hissiyyatlar ilə bərabər alıb da öz başlarına buraxdılar. Bu gün
Türküstan türklərinin fars lisanında söylədiklərini və rəsmi lisanları
fars lisanı olduğunu hər kəs bilir zənn edirəm”. 2219
2215
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O, hesab edirdi ki, bu gün Türk ədəbiyyatının Türk dilindən
çox geri olmasına da əsas səbəb, bir neçə əsr fars dilinin təsiri altında
qalmağımızdır: “Buna dəxi bir para tarixi səbəblər olduğu kimi,
keçmiş böyük şairlərimizin də qüsurları görünməkdədir. Doğrudur
ki, Xaqani və Nizami kimi müqtədir şairlərimiz fars lisanında
törətdikləri bədiələr şərəfi yenə də bizlərə məxusdur. Lakin tarixiədəbiyyatımızın parlaq səhiflərində onların əsərələri heç bir yer
tutmayacaq və nami-mübarəkləri ədəbiyyatmızı zinnətləndirməyəcəyi təəssüf olunacaq şeylərdir. Ana dilində şeir söyləyən
şairlərimizin bir çoxu da bütün-bütünə dilimizin ahəngini pozmuşlar.
Cəli və təqlidi olaraq meydana çıxardıqları əsərləri nə ədəbiyatmızda
və nə də camaatımızın əhvali-ruhiyyəsində başqalıqlar törətməyə
müvəffəq olmamışdır. Odur ki, ədəbiyyatımız irəliləməmiş və haman
bir halda donub qalmışdır”. 2220
Onun fikrincə, Osmanılı Türk ədib və şairləri də fars və ərəb
lisanının şiddətli nüfuzu altına keçdiyindən çox sapmışlar. O yazırdı
ki, dilin islah olunmasının əleyhinə deyil: “Tərəqqi zamanı və
yeniləşmə dövrü olduğu halda biz nə üçün tərəqqiyə çalışmayaq? Biz
nə üçün gözəl dilimizin islahı və mükəmməliyyəti uğrunda səy və
kuşiş etməyək? Çalışaq, dilimizi ən fəsih və ən mükəmməl bir dil
dərəcəsinə və qibtə ediləcək ədəbi dil halına gətirək. Ancaq
əndazəsilə”. 2221
Şaiq yaradıcılığında Türk dili və Türk ədəbiyyatının inkişafı
ilə yanaşı, Türk birliyinin təşəkkülü, Turançılıq ideyasının təbliğinə
də mühüm yer vermişdir O, xüsusilə də cümhuriyyət dövründə
qələmə aldığı “Marş”, “Arazdan Turana”, “İki mücahid”, “Vətənin
yanıq səsi”, “Yeni ay doğarkən” və başqa şeirlərində türkçülüyü və
turançılığı təbliğ etmişdir. Məsələn, A.Şaiq “Marş” şeirində yazırdı
ki, Türk xalqları birləşməli, yenidən ünlə, zəfərlə, şanla Türk tarixini
doldurmalı və düşmənlərinə öz yerini göstərməlidir:
Türk qafasında qorxu yuvalamaz, düşmənim!
Həp dəmirdən yapılmış ruhum, qəlbim, bədənim.
Süngümüzün ucundan damar qətrə-qətrə qan,
Hürriyyətdən, vətəndən ölüncə keçməm, düşman.
Dalğalanır üstümdə şanlı Turan bayrağı,
2220
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Alovlanır qəlbimdə “Ərgənəkon” ocağı.
Haydı, yola çıxalım, haqsızlığı yıxalım,
Turanda gün doğunca zülmətlə çarpışalım!. 2222

A.Şaiq “Arazdan Turana” şeirində isə Vətənin darda olduğunu
və onu qurtaracaq Türk oğlunu gözlədiyini yazırdı. Onun fikrincə,
Türk elinin arasına xainlər soxulmuş və bu eli parçalamaq istəyir:
Nərdə o Türk nişanlım, o qoç igit, qəhrəman?
Yolunu pək özlədim, yol ver ona, Yaradan?
Yel atına binsin də, gəlsin səni qurtarsın!
Yağı olan bu xain başları qoparsın. 2223

O, daha sonra yazırdı ki, Türk oğlu bu hayqırtını eşidib
yardıma qoşur:
“Quzğun dəniz” bu qara xəbərləri dinlədi,
Yara almış bir arslan kimi kimi inlədi.
Basdı Kürü, Arazı dalğaların selinə,
Birdən-birə köpürdü, daşdı Turan elinə.
O dağ kibi yüksələn dalğaları yürüdü,
Yüz milyonluq Turanı başdan-başa bürüdü.
Hər kiçicik dalğasında bir ildırım patladı,
Almas kipriklərində birər şimşək oynadı.
Hər bir öksüz bucaqda qopdu yeni bir tufan,
Coşqun sellər qaldırdı əngəlləri aradan.
Artıq sehrli divlər yediyini həp qusdu,
Sonra Turan da susdu, dəniz də, göy də susdu. 2224

Qeyd edək ki, Türk ruhlu Azərbaycan Cümhuriyyətinin
yaranması ilə Şaiqin Turan sevdası daha da güclənmiş, xəyalən
təsəvvür etdiyi Türk birliyinin gerçəkləşməsinə inamı artmışdır.
Ancaq 27 aprel işğalından sonra bəzi mütəfəkkirlərimzi kimi
zamanla Şaiqin türkçülüyə, turançılığa olan münasibəti də
dəyişilmiş, hətta, bir çox hallarda tənqidi mövqe tutmağa
başlamışdır. Məsələn, Şaiq Sovetlər dönəmində qələmə aldığı
“Xatirələrim”də yazırdı ki, Əli bəy Hüseynzadə Bakıya gəldikdə
“özü ilə bərabər, Azərbaycan xalqına xeyiri olmayan ziyanlı fikirlər,
panislamizm, pantürkizm ideyaları, üstəlik xalqın anlamadığı, ərəb,

2222

Şaiq Abdulla. Seçilmiş əsərləri. Üç cilddə. II cild. Bakı, AVRASİYA PRESS, 2005, s.52
Yenə orada, s.59
2224
Yenə orada, s.61
2223
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fars kəlmə tərkibləri ilə dolu olan bir dil də gətirmişdir”.2225 O, daha
sonra yazırdı: “Doğrudur, Ə.Hüseynzadə həmişə vətəndən, xalqdan
danışırdı, ancaq onun əsərlərində, nə də hərəkətlərində Azərbaycan
dilinə və Azərbaycan xalqına olan məhəbbətini görmədik”. 2226
Əlbəttə, Şaiqin bu fikirləri həqiqəti özündə əks etdirmir, daha çox
dövrün şərtlərindən qaynaqlanırdı.
Onun fikrincə, Ə.Hüseynzadə və onun tərəfdarları
Azərbaycanda özlərinə yer edə bilmədikləri, yerli qabaqcıl ziyalılar
tərəfindən ciddi müqavimətə rast gəldikləri üçün də bir-bir Türkiyəyə
qayıtmağa başlayıblar. 2227 Şaiq yazırdı: “Füyuzat”da hürriyyət
məsələləri sərvətdarların, varlıların mənafeyinə uyğun olaraq izah
olunurdu. “Molla Nəsrəddin” məcmuəsində isə bu məsələnin həlli
demokratik istiqamətdə idi”.2228 Şübhəsiz, bu məsələlərdə Şaiq ifrata
varırdı. Çünki “Füyuzat”ın tutduğu yol, bəzi qüsurları nəzərə almasaq, daha çox milli-demokratik yol idi, nəinki “Molla Nəsrəddin”in.
Sovetlər Birliyi dövründə Şaiqin dünyagörüşünü təhlii edən
prof. Midhət Ağamirov iddia edirdi ki, onun yaradıcılığının 27 aprel
işğalınaqədərki dövrdə dini və milli təsirlər, ilahi qüvvəyə bel bağlaması həlledici, aparıcı istiqamət səviyyəsinə yüksəlməmişdir. Yəni
bu o deməkdir ki, Şaiq milli-demokratik cəbəhədə olsa da, ancaq sonuna qədər bu yolu davam etdirmnəyib. Ağamirov daha sonra yazırdı
ki, Şaiqin meyil göstərdiyi milli-demokratik cərəyanın tərəfdarları
“Həyat”, “Füyuzat”, “Kaspi”, “İrşad” kimi milli qəzet-jurnalların ətrafında milli ideyaları təbliğ etdiyi halda, azərbaycanlı-türk marksistlər buna qarşı olmuşlar. Ağamirova görə, o zaman milli marksistləri
belə bir həqiqəti əsas tutur və təbliğ edirdilər ki, cəmiyyətin üzvləri
varlılarla yoxsullara, kapitalistlərlə fəhlələrə, mülkədarlarla yoxsul
kəndlilərə bölünürlər. Guya, ilk dövrlərdə Şaiq bunu dərindən anlamamış, bütün millətlərin burjuaziyasının istismarçı və zalım olmasını,
bütün millətlərdən olan proletarlar istismar etdiyini dərk etməmişdir.2229 Ağamirovun fikrincə, bu baxımdan Şaiq öz yaradıcılığının ilk
2225
Azərbaycan mətbuat tarixi antologiyası (2 cilddə 1 cild). Bakı, «Elm və təhsil», 2010,
s.400
2226
Yenə orada, s.401
2227
Yenə orada, s.401
2228
Yenə orada, s.405
2229
Ağamirov M.M. Abdulla Şaiqin dünyagörüşü. Bakı, Maarif, 1982, s.60
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dövrlərində cəmiyyətin müxtəlif qütblərə bölünməsini, yəni burada
varlılarla yoxsullar, əzənlərlə əzilənlər, zalımlarla məzlumların olmasını qismən anlamışdır.2230
27 Aprel faciəsindən sonra da milli-dini hisslərdən tamamilə
qurtula bilməyən Şaiqin yavaş-yavaş marksizm-leninizm fəlsəfəsinə
yaxınlışdığına deyən Ağamirov yazırdı ki, bu ikli mülahizələr onda
bir müddət davam etmişdir. Belə ki, Ağamirova görə XX əsrin 1930cu illərində də, Şaiq bir tərəfdən islam dininin tarixi irəliləmə üçün
bir körpü rolunu oynadığna inanmış, digər tərəfdən bu dinin insanlara zorla, qılınc gücünə qəbul etdirildiyini də göstərmişdir.
Bizcə, o, Sovet Azərbaycanı dövründə yalnız İislam dinini
deyil, Türk mədəniyyətini də qoruyub yaşatmağa çalışmışdır. Hər
halda, onun “Nüşabə” pyesində (1945) ifadə etdiyi mülahizələri zahirən “sovet beynəlmiləlçiliyi”nə bağlı olsa da, mahiyyət etibarilə
Azərbaycan Türk mədəniyyəti ilə bağlı olmuşdur. Şaiq Nüşabənin
dilindən yazırdı:
Babalardan süzüldü saf qanımız,
Nə qədər var həyatımız, canımız.
Bizi qoynunda bəsləyən torpaq.
Düşmənə, bil ki, tapdaq olmayacaq!
Qəlbimizdir bölünməyən vətənim!2231

Beləliklə, Şaiqin dünyagörüşündə ilk növbədə, bəzən utopik,
bəzən də real xüsusiyyət daşıyan insanlıq fəlsəfəsi (cəmiyyət və insan) mühüm yer tutmuşdur. Onun əsas istəyi dünyanın, cəmiyyətin
və insanın bu günü və gələcəyini istər romantik, istərsə gerçək
anlamda ideal bir şəkildə görməkdir. Özünün də yazdığı kimi bu
“ideal”ı xəstə halından sağlam şəkilə salmaq üçün insanlığın
daxilindəki şəri, zülmü, fəlakəti aradan qaldırmaq, onun yerinə isə
səadət, vicdan, mərhəmət hisslərini gücləndirməkdir. Bu o anlama
gəlir ki, insanlığın özü həm fərdi, həm də kollektiv anlamda ikiliyin
bir mübarizəsi şəraitindədir. Çox maraqlıdır ki, əsasən insanın
xəyallarındakı istəklər xeyirlə bağlıdırsa, ancaq real həyatdakı
əməllərində daha çox şər özünü büruzə verir. Deməli, insanlıq üçün
vacib olan “ideal”ı sağlam vəziyyətə gətirməkdir ki, bəşəriyyəti
şərdən uzaqlaşdırsın.
2230
2231

Yenə orada, s.68
Şaiq Abdulla. Seçilmiş əsərləri. Üç cilddə. II cild. Bakı, AVRASİYA PRESS, 2005,, s.560

850

Azərbaycan Türk fəlsəfi və ictimai fikir tarixi (XIX-XX əsrlər). II hissə

Şaiqin türkçülük, turançılıqla bağlı görüşlərinə gəlincə, onun
bu məsələlərdə səmimi mövqe tutması təbiidir. Çünki Şaiq üçün
türklük, turançılıq milli duyğuların tərcümanı olmaqla yanaşı, Türk
xalqlarının ən azından milli-mədəni birliyinin ifadəsi idi. Eyni
zamanda, burada önəmli olan Türkün özünə dönüşü və keçmiş
əzəmətini bərpa edərək yenidən dirilişi idi. Doğrudur, Quzey
Azərbaycan Sovet Rusiyası tərəfindən işğal olunduqdan sonra Şaiqin
turançılıq məsələsində baxışları xeyli dərəcədə dəyişilmişdir. Belə ki,
artıq Şaiq turançılıqdan çox “beynəlmiləlçi” ideyaları, xüsusilə də
sinfi məsələni önə çəkirdi; məzlumların zalımlara qarşı mübarizə
aparmasının əhəmiyyətindən söz açırdı. Ancaq bütün hallarda Şaiqin
Türk dünyagörüşünə sahibliyi, Türk fəlsəfəsini yenidən ifadə etmək
hissi hər zaman ön planda olmuşdur.
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NƏTİCƏ
Kitabda öz əksini tapan bütün ideyaların, bilgilərin,
düşüncələrin yekunu olaraq ilk növbədə, onu deyə bilərik ki,
Azərbaycan Türk fəlsəfi və ictimai fikir tarixi bütün dövrlərdə
olduğu kimi, XX əsrdə də öz zənginliyi və mükəmməlliyi ilə
fərqlənmişdir. Doğrudur, bu dövrdə də bir-birinə zidd müxtəlif
ideyalar, təlimlər, baxışlar olmuşdur və bütün bunların olmasını da
təbii qarşılamaq lazımdır. Hər dövrün öz ideya fəlsəfi toqquşmaları,
ziddiyyətləri olub ki, bunu doğru istiqamətə yönəltməklə cəmiyyətin
yalnız ictimai təfəkkkrünü deyil, bütövlükdə ümumi inkişafını təmin
etmək mümkündür. Başqa sözlə, ideya müxtəlifliyi ifrata
varılmadıqca və yanlış istiqamətlərə sürüklənmədikcə cəmiyyət
üçün zərərli deyildir. Çünki cəmiyyət daxilində istər fəlsəfi, istərsə
də qeyri-fəlsəfi ideyalar, təlimlər, cərəyanların mövcudluğu həmin
toplumun fiziki və mənəvi varlığını nə dərəcədə ortaya qoyub
qoymamasının da bir ifadəsidir. Ola bilər ki, ideyalar, mülahizələr,
baxışlar, təlimlər müxtəlifdir, fərqlidir, ziddiyyətlidir, ancaq onların
bir-birilə qarşılıqlı münasibətlər içərisində olmasının özü müsbət bir
inkişaf yolu cıza bilər. Əlbəttə, meyarlar doğru müəyyənləşmədiyi
təqdirdə bu, əksinə də ola bilər.
Burada demək istədiyimiz əsas məsələ odur ki, 20-ci əsrdə
Quzey Azərbaycan Türk fəlsəfəsi və ictimai fikri nə qədər fərqli və
ziddiyyətli görünməyindən asılı olmayaraq, Azərbaycan xalqının
yenidən özünüifadəsi yolunda mühüm bir milli özünüdərk tarixi
vardır. Xüsusilə də, bu dövrün fəlsəfi və ictimai fikir tarixində Əli
bəy Hüseynzadənin, Əhməd bəy Ağaoğlunun, Məhəmməd Əmin
Rəsulzadənin, Mirzə Bala Məhəmmədzadənin, Firidun bəy
Köçərlinin, Nəriman Nərimanovun, Heydər Hüseynovun, Cəlil
Məmmədquluzadənin, Hüseyn Cavidin, Məhəmməd Hadinin və
başqalarının mühüm rol oynaması şübhəsizdir. Bizcə, ümumilikdə,
kitabda tədqiq etdiyimiz mütəfəkkirlərimizin hər birisi bu və ya digər
dərəcədə milli fəlsəfi və ictimai fikir tariximizdə çox mühüm yer
tutmuşdur. Çünki onların ictimai-fəlsəfi irsi bu və ya digər formada
Azərbaycan Türk fəlsəfə tarixinin ayrılmaz parçalarıdır. Əlbəttə,
aydınlarımızın dünyagörüşündə ziddiyyətli məqamlarda az
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olmamışdır. Ancaq bu ziddiyyətli məqamları ifratlaşdırmağı doğru
hesab etməməklə yanaşı, əsasən cəmiyyətimiz və dövlətimiz üçün
önəmli olan cəhətləri görüb inkişaf etdirməyi, sosial-fəlsəfi və siyasifəlsəfi təhliləri genişləndirməyi daha doğru olacağını düşünürük.
Bizcə, XX əsr Quzey Azərbaycan Türk fəlsəfi və ictimai
fikri öz-özlüyündə yalnız ictimai-siyasi və mədəni məsələləri deyil,
eyni zamanda kifayət qədər fəlsəfi yükü də daşıyır. Çox yazıqlar
olsun ki, biz bu günə qədər həmin fəlsəfi yükü yetərincə ortaya qoya
bilməmişik. Əlbəttə, bunun özünün də obyektiv və subyektiv tərəfləri
vardır. Birincisi, bu məsələdə naqislik ondan ibarətdir ki, Quzey
Azərbaycan Türk fəlsəfi və ictimai fikri tarixi mühacirətdə təşəkkül
tapmış fəlsəfi fikri tarixindən uzaq tutulmuşdur. İkincisi, biz bir
müddət mütəfəkkirlərimizin fəlsəfi baxışlarına əsasən birtərəfli
yanaşaraq əsas üstünlüyü Qərb, o cümlədən Rus mütəfəkkirlərinə
yönəltmişik. Üçüncüsü, Sovetlər Birliyi dövrünün ideoloji şərtləri
altında araşdırmalar aparmışıq və bundan əsasən qurtula bilmirik. Bu
baxımdan Quzey Azərbaycan xalqı olaraq müstəqilliyimizi bərpa
etsək də, hələ də sözün həqiqi mənasında ədəbiyyatda, tarixdə
olduğu kimi fəlsəfədə də milli ruhu ortaya qoymaqda çətinlik çəkirik.
Ancaq bu bir gerçək ki, XX əsrdə yalnız üç aydınmızın
adını, yəni Ə.Hüseynzadə, Ə.Ağaoğlu və M.Ə.Rəsulzadənin
isimlərini çəkməklə fəlsəfi fikir tariximizin zənginliyini ifadə edə
bilərik. Bu baxımdan kitabda tədqiq etdiyimiz hər bir mütəfəkkir öz
miqyasında filosofdur, bilgədir, mütəfəkkirdir, ziyalıdır, aydınıdır.
Bir daha qeyd edirik ki, bunu deməkdə niyyətimiz nə kimisə zorla
filosof etmək, nə də sözün həqiqi mənasında müdrik birini tutduğu
mövqeyindən aşağı salmaqdır. Sadəcə, bir çox Quzey Azərbaycan
Türk aydınlarının fəlsəfi irsinin mahiyyətinə varmaq üçün, Sovetlər
Birliyi dövründə müşahidə olunan bəzi neqativ amilləri bir kənara
qoyub yeni prizmalardan dəyərləndirilməsi çox vacibdir. Doğrudur,
müstəqilliyimiz bərpa olunduqdan sonra bu istiqamətdə bəlli qədər
işlər görülüb və görülməyə də davam edir. Ancaq burada əsas
problem milli nüvə ətrafında fəlsəfi fikir taiximizi yazmaqda çətinlik
çəkməyimizdir.
Bizcə, 20-ci əsr Quzey Azərbaycan mütəfəkkirlərinin irsində
dörd problem: 1) Türklük (Türk dünyagörüşü), 2) İslamlıq (İslam
dini), 3) Sosial-demokratiya (marksizm), 4) İnsanlıq (əsil İnsan
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problemi) ideyaları çox mühüm yer tutmuşdur. Onların hər birinin
fəlsəfi, ən azından sosial fəlsəfi və siyasi fəlsəfi yük daşımaları
şübhəsizdir.
Məsələn, Türklük, ya da Türk dünyagörüşü heç də bir
çoxlarının indiyə qədər şüurlarımıza yanlış olaraq yeritdiyi kimi
yalnız bir milliyyətçilik, ya da millətçilik məsələsi deyildir. Türklük
özü fəlsəfi bir dünyagörüş olmaqla ideyadır, təlimdir, məfkurədir.
Bizcə, bunu bir qədər dolğun formada M.Ə.Rəsulzadə “Azərbaycan
şairi Nizami” əsərində ifadə edə bilmişdir. Yəni Nizami Gəncəlinin
sözü ilə, Rəsulzadə də ifadə etmişdir ki, əslində Türklük hər şeydən
öncə bir Türk fəlsəfəsi və Türk dünyagörüşüdür. Əlbəttə,
Rəsulzadədən öncə Əli bəy Hüseynzdənin Türk, ya da Turan
fəlsəfəsinə aid çalışmalarını da qətiyyən gözardı edə bilmərik.
Hüseynzadənin çox böyük ustalıqla islamlıq fəlsəfəsi ilə yanaşı
Türklük/Turaçılıq fəlsəfəsini yenidən gündəmə gətirməsində rolu
əvəzsizdir. Onlarla yanaşı, Türk fəlsəfəsini ifadə edənlər arasında
Əhməd bəy Ağaoğlu, Mirzə Bala Məhəmmədzadə, Hüseyn Cavid,
Abdulla Şaiq və başqa bilgələrimizin də mühüm rolu olmuşdur.
Məhz Hüseynzadələrin, Rəsulzadələrin, Ağaoğluların, Cavidlərin,
Şaiqlərin və başqalarının verdikləri misilsiz əmək sayəsində son
əsrlərdə unudulmuş Türk fəlsəfəsi, Tanrıçılıq fəlsəfəsi, Türk
dünyagörüşü ortaya qoyulmuş, onun milliyyətçiliyin, millətçiliyin,
islamçılığın və digər ideyaların kölgəsində qalmasına yol
verilməmişdir.
Sadəcə, bu məsələ ilə bağlı təəssüf doğuran hal odur ki,
onların sonrakı davamçıları Türk fəlsəfəsini, Türk dünyagörüşünü
yetərincə ortaya qoya bilmədilər. Türkçülüyün, Turançılığın
davamçıları əsasən türklüyü milliyyətçilik, vətənçilik, ya da qan-gen
anlamında başa düşüb (bilərəkdən, ya da bilməyərəkdən) yalnız bu
yöndə inkişaf etdirdilər. Xüsusilə də, Türkiyədəki türkçülərin (Türkİslam məfkurəsinin daşıyıcılarının) xeyli bir qisminin “türklük
bədənimiz, islamlıq ruhumuzdur” kimi yanlış mülahizəsi, bugünkü
Azərbaycan Türk ayrınlarının xeyli bir qisminə də öz mənfi təsirini
göstərmişdir. Halbuki Hüseynzadələr, Rəsulzadələr, Ağaoğlular,
Cavidlər, Şaiqlərin dünyagörüşündə türklük bir bədən, gen-qan
məsələsindən daha çox fəlsəfədir, dünyagörüşdür, ideyadır.
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Doğrudur, vaxtilə Türkiyədə Atatürklər, Ziya Gögalplar,
Nihal Atsızlar və başqaları da Türklüyün yalnız bir bədən, ya da genqan deyil, eyni zamanda dünyagörüş, milli şüur olduğunu ortaya
qoymağa çalışmışlar. Ancaq bu proses Türkiyədə əsasən yarımçıq
qalmış, daha çox türk-islam məfkurəsi türk milliyyətçilərinə hakim
kəsilmişdir ki, nəticədə də bu günün Türkiyəsində də əsasən, Türklük
bədən, İslam ruh olaraq başa düşülür. Ona görə də, Türkiyədə
ümmətçilik ideyası nəinki islamçıların, türk milliyyətçilərinin
əksəriyyətinin də hakim ideyası olaraq davam etməkdədir. Bu isə o
deməkdir ki, ümmətçilik dünyagörüşündə türk demək ən yaxşı halda
ya bədəndir, ya da milli kimlikdir, milliyyətdir.
Bizcə, türklüyün bir fəlsəfə, ideya, dünyagörüş olmasını
ortaya qoymaq üçün ilk növbədə, onu dinlər, o cümlədən də islam
dini çərçivəsində məhdudlaşdırmaqdan vaz keçməliyik. Nə zamana
qədər türklüyü, ancaq islam dinindən, xristianlıq dinindən, buddizim
dinindən sonra, yəni ikinci olaraq görəcəyiksə, təbii olaraq onu ən
yaxşı halda milliyyətçilik (yəni bədənin daşıdğı gen-qan), milli
kimlik kimi başa düşüb, çox uzağa gedə bilməyəcəyik. Bir çoxları
hesab edirlər ki, türklüyü bir ideya, fəlsəfi təlim, dünyagörüş kimi
qəbul etməklə səmavi dinləri, xüsusilə də İslam dinini (çünki türk
xalqlarının əksər qismi istər inanclı, istərsə də formal olaraq
müsəlmandırlar) inkar edib Allah ideyasına qarşı çıxmış oluruq.
Bizcə, bu cür düşüncənin heç bir əsası yoxdur və ola da bilməz.
Çünki türklüyü ancaq islamla, ya da xristianlıqla bağlamaq əslində
onun islama və xristianlığa qədər bir bədəndən ibarət olub ruhsuz
yaşaması anlamını qəbul etməkdir. Hesab edirik ki, bunun belə
olmadığını anlamaq üçün 20-ci əsr Azərbaycan Türk
mütəfəkkirlərinin (Hüseynzadə, Rəsulzadə, Cavid, Ağaoğlu və b.)
fəlsəfi və ictimai fikir tarixmizə aid əsərlərini oxumaq yetərlidir.
İslamlıq məsləsinə gəlincə, islam dininin dövrünün şərtlərinə
görə dəyərələndirilib onda islahatlar aparılmasının zəruriliyi
məsələsində də, 20-ci əsrdə yaşamış Azərbaycan Türk aydınlarının
əməyi danılmazdır. Hələ, 19-cu əsrdə bu işə başlamış C.Əfqaninin,
H.Zərdabinin və başqa bilgələrmizin ideyalarını çox doğru şəkildə
davam etdirən və tamamlayan Hüseynzadələr, Ağaoğlular,
Rəsulzadələr, Məhəmmədzadələr, Cavidlər oldular. Onların əsas
vəzifəsi müsəlman Türk xalqları, o cümlədən Azərbaycan türkləri
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arasında ifrata yuvarlanmış islamlığın yenidən nəzərdən keçirilib, öz
ilkin çərçivəsinə və mahiyyətinə qayıdılması (yəni əlavələrdən
arındırılması), eyni zamanda mövcud şərtlərə (hazırkı dövrün
tələblərinə) uyğunlaşdırılması olmuşdur. Bu o deməkdir ki, son
əsrlərdə bütün İslam aləmində olduğu kimi, Türk dünyasında, o
cümlədən Azərbaycan türklərinin yaşadığı coğrafiyada da daha
radikal və təhrifə uğradılmış formada önə çıxan islamlıq ideyası
(həm də ona bağlı müxtəlif məzhəblər), son nəticədə Osmanlı,
Səfəvilər, Əfşarlar, Qacarlar, Kırım xanlığı, Qızıl Orda, Türküstan
dövlətlərinin tənəzzüllü və süqutunda əhəmiyyətli dərəcədə rol
oynamışdır.
Bizcə, islamlıq ideyasının yenidən sərf-nəzərdən keçirilməsi,
onda ciddi islahatların aparılması məsələsində ən doğru və mötədil
yolu məhz Azərbaycan Türk aydınları və dövlət xadimləri tutmuşlar.
Hər halda, bu məsələdə Nadir şah Əfşar, Ağa Məhəmməd şah Qacar,
Abbas Mirzə, Mirzə Tağı xan, C.Əfqani, H.Zərdabi və başqaları ilə
yanaşı, 20-ci əsrdə də bu yolu daha çox uğurlu davam etdirən
Ağaoğlu, Hüseynzadə, Rəsulzadə, Məhəmmədzadə, Cavid, Şaiq,
Səhhət və başqaları olmuşdur. Məsələn, Ağaoğlu əvvəlcə bütün
müsəlman xalqları (ərəb, fars, türk, urdu və b.) “islam millətçiliyi”
ideyası ətrafında toparlamağa çalışsa da, daha sonra bir az da
gerçəkçi yol tutaraq Türklüklə İslamlıq dünyagörüşləri arasındakı
ziddiyyətlər arasında uzlaşdırıcı yol aramaqla, üzünü daha çox
müsəlman türklərinin milli oyanışına çevirmişdir. Etiraf etmək
lazımdır ki, 20-ci əsrdə islamlıq fəlsəfəsini bütün müsəlman
xalqlarının birliyi anlamında xarakterizə etməyə çalışan Ağaoğlunun
çox keçmədən üzünü əsasən müsəlman türk xalqlarına tutmasına əsas
səbəb, islamlıq məsələsində əsasən farslarla ərəb aydınlarının onun
bu mücadiləsinə rəğmən, birləşdiricilikdən daha çox ayrıcılıq mövqe
tutmaları olmuşdur. Məhz bunu, zaman-zaman daha dərindən dərk
etməsinin nəticəsi olaraq da ömrünün daha kamil çağlarında Ağaoğlu
islamlıq ideyasını əvəllki qətiyyətlə müdafiə etməmişdir. Hər halda
Ağaoğlu nə qədər islam dininə bağlı və inanclı bir müsəlman türkü
olsa da, islamlqla bağlı ayrıa-ayrı xalqların dünyagörüşündə nə
qədər zidiyyətlərin olduğunu görməmiş deyildir. Deməli, islamlıq nə
qədər bir dini dünyagörüş, ya da fəlsəfi dünyagörüş olsa da, ancaq
müsəlman xalqlarının istər islamaqədər, istərsə də müsəlman inanclı
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olaraq yaşadıqları dövrlərdə şüurlarında yaşatdıqları özünəməxsusluqlar da bir gerçəklik idi. Bizcə, Ağaoğlu Hüseynzadə, Rəsulzadə
və Cavidlə müqayisədə bu məsələyə bir qədər gec varmış və
vardıqdan sonra da, islamlıqdan çox türklük dünyagörüşünün
üzərində dayanmışdır. Buna nümunə də, onun “Sərbəst insanlar
ölkəsində” əsəridir.
Bizcə, Ağaoğlundan fərqli olaraq Hüseynzadə islamlıq
ideyasını vaxtında real dəyərləndirmiş, onun Türk xalqlarının
həyatında oynadığı rolun çərçivəsini daha doğru cızmağa çalışmışdır.
Hər halda bütün yazılarında islamlığa böyük dəyər verən Hüseynzadənin bütün bunlarla yanaşı, Türk dünyagörüşünü açıq-açığına
təbliğ etməsi, türklüyün dinlərlə məhdudlaşdırılmasının əleyhinə
çıxması təsadüfi deyildi. Deməli, Hüseynzadə nə qədər mömin bir
müsəlman olsa da, ancaq bir o qədər də inanclı bir türk bilgini idi.
Başqa sözlə, Hüseynzadə üçün islam dini bir dünyagörüş olduğu
qədər türklük, turançılıq ondan az olmayacaq qədər bir inanc, fəlsəfi
təfəkkür idi. Bunu anlmaq üçün, Hüseynzadənin “Türklər kimdir və
kimlərədn ibarətdir?” başlıqlı silsilə yazılarını oxumaq yetərlidir.
Çünki Hüseynzadə bu əsərində çox incə şəkildə türklüyün yalnız
bədən, gen-qan daşıyıcısı anlamındakı milliyyətçiliyi deyil, eyni
zamanda tarixi daha qədim dövrlərə gedib çıxan bir dünyagörüş, bir
fəlsəfə olduğunu da ortaya qoymuşdur. Bir sözlə, Ağaoğlu islamlığın
tarixini, mədəniyyətini, fəlsəfəsini ortaya qoyduğu bir zamanda
Hüseynzadənin türklüyün tarixini, fəlsəfəsini, mədəniyyətini ortaya
qoyması, bizcə çox şeyi ifadə edir.
Doğrudur, Hüseynzadə onu da yazırdı ki, bizim dirilişimiz
“türk qanlı, müsəlman etiqadlı, firəng fikirli, Avropa qiyafətli”
prinsiplərinə əməl etməklə bağlı olmalıdır. Ancaq böyük bilgəmiz
onu da yaxşı başa düşürdü ki, artıq türklüyü yalnız “qandan” ibarət
görmək çox da doğru deyil. Ona görə də, o, çox keçmədən türklüyü
qandan çox hissiyyatla bağlayırdı: ““Füyuzat”ın tutduğu yol türklük,
müsəlmanlıq və avropalılıqdır. Türk hissiyyatı ilə mütəhəssis, İslam
dini ilə mütədəyyin və Avropa mədəniyyəti-hazirəsilə mütəməddin
olmaqdır”. Bu o demək idi ki, Hüseynzadə türklüyün yalnız qan
deyil bir hissiyyat (dünyagörüş) olduğunu da yaxşı bilir, bildiyi üçün
də bir şeirində də yazırdı ki, dinlər belə müsəlman türkü ilə xristian
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türkünü ayıra bilməz. Bizcə, burada da söhbət qandan daha çox Türk
dünyağörüşünə, Türklük şüuruna bağlılıqdan gedirdi.
Bizcə, Hüseynzadənin “Türk hissiyyatı ilə mütəhəssis, İslam
dini ilə mütədəyyin və Avropa mədəniyyəti-hazirəsilə mütəməddin
olmaq” formulunu, zamanında ən yaxşı idrak edən və onu dövlətçilik
fəlsəfəsi halına gətirən M.Ə.Rəsulzadə olmuşdur. Məhz
Rəsulzadənin sayəsində də hər üç ideya öz yerini yeni Türk
dövlətində (Azərbaycan Cümhuriyyətində) doğru şəkildə tapmış, ən
əsası o, Türklüyün bayrağımızda ilk sırada yerini tutmasına nail
olmaqla, əslində bir daha keçmiş dövlətçilik (Midiya, Avar, Göktürk,
Xəzər, Səlcuq və b.) ənənələrimizdə olduğu kimi, onun 20-ci əsrdə
milli nüvə rolunda çıxış edə biləcəyini rəsmən ortaya qoymuşdur.
Beləliklə, türklüyün yalnız bir gen-qan deyil, eyni zamanda mavigöy rəngi özündə əks etdirən bir fəlsəfə, dünyagörüş olması öz
təsbitini tapmışdır.
Çox təəssüflər olsun ki, müstəqilliyimizin bərpasında sonra
da türklük fəlsəfəsi, ancaq milliyyətçilik kimi başa düşülüb onun bir
dünyəvi dünyagörüşü mahiyyət daşıması yenidən arxa plana
keçmişdir. Bir tərəfdən türklüyün yalqız milliyyətçilik, millətçilik
kimi şüurlara yeridilib şovinizm damğası ilə damğalanması, digər
tərəfdən ümmətçilər tərəfindən islamçılıq ideyasına zərbə kimi
dəyərləndirilməsi Türk dünyagörüşünün öz əsil fəlsəfi mahiyyətini
ortaya qoymaqda ciddi problemlər yaratmışdır. Ancaq bizlər 20-ci
əsr Azərbaycan Türk bilgələrinin əsərləri ilə yaxından tanış olmaqla
bu problemin böyük ölçüdə ortadan qaldırılmasına inanırıq.
Türklük, islamlıqla yanaşı sosial-demokratiya (marksizm)
təlimində də Azərbaycan Türk mütəfəkkirlərinin çox böyük ölçüdə
olmasa da, ancaq müəyyən qədər özünəməxsusluqları olmuşdur. Hər
halda islamlıqla sosial-demokratiya, türklüklə sosial-demokratiya
arasında oxşarlıqlar və ziddiyyətləri ortaya qoymağa çalışanlar yenə
də Hüseynzadələr, Ağaoğlular, Rəsulzadələr, Nərimanovlar idilər.
Bizcə, sosial-demokratiyanın dini və milli özünəməxsusluqlarla
uzlaşdırılması məsələsində daha çox uğurlu yol cızan M.Ə.Rəsulzadə
olmuşdur. Onun milli həmrəylik (solidarizm) ideyası ilə bağlı
düşüncələri marksizmlə bağlı gəldiyi mülahizələrin yekunu idi. Eyni
zamanda, Ə.Hüsüeynzadə və Ə.Ağaoğlu da bu və ya digər formada
Marksın ideyalarına bağlı, yəni rus bolşevizmindən uzaq sosial858
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demokratiya haqqında gəldikləri qənaətlər daha rasional xarakter
daşımışdır. Ancaq marksizmin istər dinlərə, istərsə də millətlərə
münasibətdə ifratlaşdırılması, üstəlik ailə dəyərlərinə münasibətdəki
nöqsanları onlar tərəfindən birmənalı şəkildə qəbul edilməmişdir.
Qeyd edək ki, yalnız N.Nərimanovla bir neçə başqa
Azərbaycan Türk aydını sosial-demokratiyaya hətta, marksizmleninizmə belə böyük ümidlər bəsləmişlər ki, onların da aqibətləri
hər kəscə, bəllidir. İlk baxışda insanlıq naminə ortaya atılmış
marksizm, ya da onun törəməsi marksizm-leninizmin yalnız hərbi
güc hesabına uğur qazanması, üstəlik bunun rus millətinin ağalığı
altında həyata keçirilməsi, ən qatı kommunistləri belə (məsələn,
Nərimanov kimi) ciddi şəkildə sarsıtmağa kifayət etmişdir. Bununla
da, guya, yalnız bütün dinləri, millətləri deyil sinifləri də aradan
qaldırıb yekcins cəmiyyət (kommuna-kommunizm) yaradılacağını
iddia edən sosial-demokratiya təliminin, xüsusilə də marksizmleninizmin Quzey Azərbaycandakı təbliğatçılarının, fəlsəfəçilərinin
(Nərimanov, S.M.Əfəndiyev, R.Axundov, H.Hüseynov, M.Qasımov,
F.Q.Köçərli və b.) 20-ci əsrdə ortaya qoyduqları fəlsəfi və ictimai
fikir tarixinə aid əsərləri xeyli dərəcədə öz əhəmiyyətini itirmiş
olmuşdur.
Əlbəttə, bu heç də o demək deyil ki, marksizm-leninizm
təlimini müdafiə edən filosofların, fəlsəfəçilərin bütün əməkləri boşa
getmiş, orada bugünkü və gələcək cəmiyyətimizin faydalanması
üçün heç bir şey qalmamışdır. Əsla. Sadəcə, burada diqqət edilməli
olan Sovet ideologiyasını müdafiə edən filosofların, fəlsəfəçilərin
mövcud şərtlər altında ifrata vardıqları məsələləri doğru izah etməklə
yanaşı, onların fəlsəfə və ictimai fikir tariximiz baxımından
apardıqları araşdırmaları, eləcə də fəlsəfənin materializm cərəyanına
uyğun olaraq müxtəlıif fəlsəfi problemlərə (idrak, cəmiyyət, dialektik
prinsiplər, etika, estetika, azadlıq və zərurət və s.) dair ortaya
qoyduqları
mülahizələri,
yenilikləri
də
dəyərləndirməyi
bacarmalıyıq.
Şübhəsiz, türklük, islamlıq, sosial-demokratiya və digər
ideyalar, təlimlərlə yanaşı Azərbaycan Türk mütəfəkkirlərinin əsas
problemlərindən biri İnsanlıq fəlsəfəsi olmuşdur. Hətta, deyə bilərik
ki, insanlıq fəlsəfəsi Azərbaycan Türk aydınları üçün bir qırmızı xətt
üzərində inkişaf etmişdir. İnsanlıq fəlsəfəsi ideyası ilə bağlı biz
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yalnız Hüseynzadələr, Ağaoğlular, Rəsulzadələr deyil, onlarla yanaşı
Cavidlər, Səhhətlər, Şaiqlər, Köçərlilər, Hadilər və başqalarının da
adlarını çəkə bilərik.
Bizcə Azərbaycan Türk bilgələrinin türklük, islamlıq, sosialdemokratiya, liberalizm və başqa təlimlərlə yanaşı, İnsanlıq üzərində
də dayanmaları təsadüfdən çox zərurətlə bağlı olmuşdur. Hər halda
bu təlimlərin özü bu və ya digər formada insanlığın təbliği üzərində
qurulmuşdur. Sadəcə, onlar müxtəlif səbələrə görə, siyasiləşdiyi
hətta, dövlətçlik fəlsəfəsinin bir parçasına çevrildiyi üçün insanlıq
məsələsinin ayrıca dəyərləndirilməsi bəzi mütəfəkkirlərimizcə daha
məqsədəuyğun olmuşdur. Başqa sözlə, Dünya, Yaradan, Cəmiyyət
və İnsanla bağlı olan fikir və düşüncələrini bir çox səbəblərə görə,
türklük, islamlıq, sosial-demokratiya və digər təlimlər üzərindən
ifadə edə bilməyən bəzi aydınlarımız bunu, İnsanlıq çərçivəsində
əks etdirməyə çalışmışlar.
Bizcə, istər utopik, istərsə realist anlamda İnsanlıq
probleminə
yanaşmada
Azərbaycan
Türk
mütəfəkkirləri
özünəməxsusluqları ilə seçilmişlər. Doğrudur, onlar İnsanlıq
təlimindən bəhs edərkən istər-istəməz bəzən yenə də yuxarıda adını
çəkdiyimiz ideyaların təsirinə məruz qalmışlar. Yaxud da deyə
bilərik ki, bəzi aydınlarımız üçün İnsanlıq fəlsəfəsini ifadə etmək
üçün təzahür baxımından həmin ideyalardan istifadə etrmək qalxan
rolunu da oynamışdır. Xüsusilə də insanlqla bağlı düşüncələrini ifadə
edərkən onu islamlıqla, sosial-demokratiya ilə pərədləmək kimi
elementlər də az deyildir. Bu da ondan irəli gəlirdi ki, nə əsrlərdən
bəri insanların şüurunda dərin iz buraxmış islamlığı (eləcə də ona
bağlı məzhəbləri), nə də dünyanı xeyli dərəcədə silkələyən
marksizmi (xüsusilə də əgər o dövlətin hakim siyasətidirsə) göz ardı
edib, azad şəkildə İnsanlıq fəlsəfəsindən bəhs etmək mümkün
deyildi. Sadəcə, burada incə bir məqam var idi ki, mütəfəkkirlərimiz çar Rusiyası və Azərbaycan Cümhiriyyəti dövründə hətta,
Sovet Azərbaycanının ilk dövrlərində İnsanlıq fəlsəfəsindən bəhs
edərkən islamlığa, türklüyə münasibətdə həsas olmağı nəzərə alıb,
marksizmə və digər Qərb ideyalarına isə sərbəst şəkildə tənqidi
yanaşdıqları halda, 27 aprel işğalından sonra vəziyyət yavaş-yavaş
islamlığın, türklüyün əleyhinə çevrilərək, əsas üstünlük marksizmleninizmə verilmişdir.
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Bizcə, Azərbaycan Türk mütəfəkkirlərinin böyük
əksəriyyətinin İnsanlıq təlimi ilə bağlı düşüncələri islamlıq və sosialdemokratiya təlimlərilə müqayisədə Türk fəlsəfəsinə yaxın
olmuşdur. Bunun belə olmasını yalnız Hüseynzadələrin,
Hacıbəylilərin, Rəsulzadələrin, Məhəmmədzadələrin deyil, eyni
zamanda Cavidlərin, Şaiqlərin, Səhhətlərin, Nemanzadələrin,
Məmmədquluzadələrin, Sabirlərin, Nərimanovların əsərlərindəki
insanlıqla bağlı mülahizələri də təsdiq edir. Çünki adını burada
çəkdiyimiz bütün aydınlarımız islamlığa, sosial-demokratiyaya, ya
da başqa ideyalara az-çox rəğbətlərindən ya da mənfi münasibət
bəsləmələrindən asılı olmayaraq İnsanlığa baxışları ilə Türk
dünyagörüşünə baxışları arasında oxşarlıqlar çoxdur. Onların hər
birinin İnsanlıqla bağlı görüşlərində əsasən Türk fəlsəfəsinə
əsaslanan ədalətlilik, bərabərlik, humanizm prinisipləri ön planda
olmuşdur. Başqa sözlə, bizcə, onların İnsanlıq təlimi ilə bağlı
düşüncələrində məhz Türk fəlsəfəsi, Türk dünyagörüşü digər
ideyaların bir-birilə uzlaşdırılması, ortaq nöqtələrin tapılması
yolunda mötədil və əsas meyar olmuşdur.
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