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                       GİRİŞ 

 

TÜRKLƏRİN  DİNİ  DÜNYAGÖRÜŞÜ      

        Din ictimai şüur forması olduğu üçün insanlığın həyat tərzi, Tanrı təlimidir. İnsan öz 

mahiyyətini bu Tanrı təlimini öyrənmək və onu yaşamaqla qazanır. Din bəşəriyyətin ən 

mükəmməl dünyagörüşü, həyat tərzi, kamil, mənəvi və əxlaqi mənbəyidir. Din Tanrı 

göstərişlərinin məcmusudur. Din Tanrı elmidir. Din insanları Tanrıya tapındıran İlahi qaydalar 

toplusudur. Din insanoğlunun sahib olduğu inancların, mənəvi və əxlaqi dəyərlərin 

bütünüdür. Din fərdin və cəmiyyətin özü ilə Tanrı arasındakı mənəvi-əxlaqi sistemidir. Din 

insanları dünyada və əbədiyyətdə xoşbəxt edən, qurtuluşa ulaşdıran inanc və davranış 

qaydasıdır. Din insanlığın məşəlidir. Din insanı özünə tanıtdıran Tanrı lütfüdür. Din insan 

cəmiyyətini nizama salan mənəviyyat elmidir. Din insanı əbədi sonsuzluğa hazırlayan İlahi 

təbibdir. Din Tanrı dərgahından gəlmiş Tanrını vəsf elmidir. Din insan həyatının mənası, insan 

ruhunun qidasıdır. Din İlahi vəhlərin, Tanrı kəlamlarının məcmusudur. Din heç vaxt məğlub 

olmayan İlahi bir qaladır. Din haqsızlıqlara, fəsadlara qarşı mübarizə silahıdır.            .        

İnsanın kamilliyi dindən keçir. Həyatda dinin yerini heç bir şeylə doldurmaq olmaz. Ayrı-ayrı 

fərdlər dinsiz yaşaya bilsələr də, bəşəriyyət dinsiz yaşaya bilməz. Dinin əsası iman, etiqad və 

inamdır. İman, Tanrını qəbul və təsdiqdir. İman, Tanrının mələklərinə, kitablarına, axirət 

gününə inamdır. İmanın əsası əməldir. İman, əməllə etiqadın vəhdətidir.                                .        

Hələ yeni din yaradan Peyğəmbərlər peyda olmamışdan öncə insanlar özləri birbaşa Tanrıilə 

ünsiyyətdə olmuşdular.İnsanların Tanrıdan ayrıldıqlarından sonra Tanrı onları yenidən Özünə 

döndürmək üçün insanlar arasından Peyğəmbərlər seçmiş və bu Tanrı Elçiləri əslində insanları 

əvvəlki inanclarına qaytarmağa çalışmışlar.                                                                    .        

Peyğəmbərlərdən sonra din xadimləri-xaxamlar,keşişlər,ruhanilər Peyğəmbərlərin 

səlahhiyyətlərini mənimsəyərək onu icra etməyə başlamış və buğun də icra etməkdədirlər.Bu 

din adamlarının əmri ilə yeni-yeni Sineqoqlar,Kilisələr,Camilər inşa edilmiş və bunlara 

“Allahın Evi” adını vermişlər.İnsanların Tanrıdan tamamilə uzaqlaşması da bu dövrlərdən 

başlamış və bugünkü duduma düşmüşdür.Bu din adamları özlərini “Möhtəşəm Sirr”-dedikləri 

Tanrı ilə İnsanlar arasında əlaqə yaradan “Araçılar” adlandırmışlar.İnsanların əzəldən bəri 

davam edən Tanrı ilə həqiqi əlaqələri Peyğəmbərlərdən sonra bütünlüklə bu özlərini “din 

xadimi” adlandıranların əlinə keçmiş və artıq Tanrının sözlərinin tək müsahibi onlar 

olmuş,insanların Tanrı ilə əlaqəsi,davranışı və sözləri onların səlahiyyəti və nəzarəti altına 

keçmişdi.Onlar Tanrının insanlardanaralı olduğunu,Tanrıya ibadətin yalnız onların yaratdıqları 

“Allah Evləri”-dedikləri Sineqoq,Kilisə və Camilərlə yapılmasını və bir din adamı olmadan 

Tanrı ilə əlaqə qurula bilməyəcəyini diktə etmişlər.Halbuki bu din xadimləri olmadan öncə 

İnsanlar ayaq basdıqları hər yerdə Tanrı ilə ilişik qura bilirdilər.Onlar Tanrı ilə Təbiətdəki 

gözlə görünən hər şeylə-hər dağla,hər daşla,hər ağacla,hər çiçəklə və s.ilə əlaqə 

yaradırdılar.Onlara görə, Təbiətdəki bütün canlı və cansız görünən hər şey Tanrının bir 

zərrəsini daşıyır və özləri də daxil bütün  yaradılışlar Tanrı ilə bir bütündür.Onlara 

görə,Tanrının Ruhu, oxuyan hər quşda,nəfəs  alıb buraxan hər ağacda,gülən və ağlayan hər 
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çocuğun gözlərində və bizim içimizdədir. Tanrı ilə insanlar arasında heç bir ayrılıq 

yoxdur.Bunların əksi ifadə edilincə,bir çox insan Göyün və bütün Kainatın ali bilgilərini və öz 

varlıqlarının ehtişamını unutmağa başladılar.Onlara görə,əgər İnsan Tanrıdan qopar və 

ayrılarsa,onu inkişaf etdirən, dəyişdirən,Ruhunu,həyatını zənginləşdirən gücdən məhhrum 

olar.                                                                                                            .        Bugün 

toplumların,xalqların qarşı-qarşıya gəldiyi sorunların təməl nədəni,Tanrı və digər bütün 

varlıqlarların bu təbii bağlarının qopmuş olmasıdır.Yəni artıq İnsanoğlu özünü ətrafındakı hər 

şeydən qopmuş yalnız hiss etməkdədir.Bir-biri ilə olan dərin bağları görməyənlər bir-birlərini 

sevməyi öyrənə bilməməkdə,qorxu,öfkə,rəqabət və qəzəb duyğuları ilə bir-birlərinə dözüm 

və səbr göstərməməkdə,birlikdə yaşaya bilməməkdə,bir-biri ilə hər şey üstündə 

savaşmaqdadırlar.Halbuki bu fərdi qopuqluq bir yanılmadır. İnsanlığın ən dərin acıları və 

çilələri məhz bu yanılmanın nəticəsidir.                                                                .      Qədim 

insanlar öz dini dünyagörüşlərində müxtəlif rəmzlərdən istifadə etmişlər. Bu simvollar 

içərisində Günəş xüsusi yer tutur.Günəş Tanrını simvolizə etmək üçün işlədilən əsas 

simvoldur və bu simvol bütün mədəniyyətlərdə işlənilmişdir.Günəş, Tanrının Təktanrılı 

kültürdəki simvoludur.Ortaq işlədilən bu simvol Təktanrılı kültürün müqəddəs simvolları 

içərisində ən müqəddəs olanıdır.Tanrının müxtəlif özəllikləri üçün müxtəlif mövzularda ayrı-

ayrı simvollar işlədilmiş olsa da,Təktanrılı  kültür içərisində ortaq işlənən tək simvol 

Günəşdir.Digər simvollar dini törənlərə çox sonralar daxil olmuşdur.Antik yazı tərzlərini və 

antik simvolları anlaya bilməyən bir çox elm adamları və arxeoloqlar ,çox təəssüf ki,qədim 

insanların Günəşə sitayiş etdikləri şəklindəki xətalı dəyərləndirmələrini ictimai fikrə 

yaymışdılar.Halbuki,əsil həqiqət bundan ibarətdir ki,qədim insanlar Günəşi sadəcə bir simvol 

olaraq işlətmişlər ( Seçmələr bizimdir-A.Q.Bax: James Churchwaard,Kayıp Kıta Munun 

Kutsal sembolleri, İngilizceden Çeviren:Emre Özdal,Omega Yayınları,1.Baskı,İstanbul 

2011,səh.53,54,55 ).                                                                                                                                            

.        Hər bir xalqın özünəməxsus dini dünyagörüşü vardır. Tarixdə din qədər sürəklilik 

göstərən ikinci bir dünyagörüş yoxdur. İnsanlığın bu günə  qədər tapındığı dinləri iki qrupa 

bölmək olar: 1) İlahi olmayan dinlər; 2)İlahi dinlər.                                                                                    

.          İlahi olmayan və ya politeist olan bəllibaşlı dinlərə Animizm, Totemizm, Fetişizm, 

Şamanizm, Politeizm, Sintoizm, Caynizm, Veda, Brahmanizm, Hinduizm, Buddizm, pars  

Atəşpərəstliyi, Manixeizm və Konfusizm, İlahi və ya Monoteist dinlərə isə Azərbaycan Türk 

Azərdüştlüyü, İudaizm, Göy Tanrı dini, Xristianlıq və İslam dini daxildir.                                    .          

Тцркляр Йер кцрясиндя тяк миллятлярдяндир ки, дцнйада мювcуд олан яксяр дин вя инанcлардан 

бу вя йа диэяр дяряcядя истифадя етмишляр. Бу Дин вя инанcлар Тцркляря бир чох уьурлар 

газандырса да иткиляри дя аз олмамышдыр.                                                                               .           

Тцркляр илкин инанcлардан сайылан АНИМИЗМДЯН тутмуш ШАМАНИЗМЯ, аталар 

култундан,Təktanrılı Эюй Танры инаncı və Azərdüştlükdən тутмуш Чин мифолоэийасы вя 

фялсяфясиня дайанан Конфусичилик вя Таоизмя,Буддизмдян тутмуш Манихеизмя, 

Атяшпярястликдян тутмуш  Мусявилийя, Христианлыгдан тутмуш сон тякаллащлы дин олан Ислама 

гядяр бцтцн дини дцнйаэюрцшя сащиб олмуш вя бунунла да санки юзляри цмумбяшяри бир инанc 

сиstemi yaratmışlar.                                                                                                                          .    .        

Каинаты “Рущлар Дцнйасы” кими гябул едян Тцрклярин дини инанcларынын ясасыны РУЩУН 
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ябядилийи тяшкил едир. Она эюря дя Тцрклярин илкин инанcларынын ясасында мящз дядя - бабаларын  

РУЩУ дайаныр. Гядим Тцркляр дядя-бабаларын РУЩУНА гурбанлар кясяр, ещсанлар 

верярдиляр.                                                                                                                                              .        

РУЩА ситайиш дини дцнйаэюрцшдя АНИМИЗМ адланыр. Еля латынcа, “анима” сюзцнцн анламы 

“рущ” демякдир. 

 Тцркляр кими дцнйанын бир чох халгларынын да илкин инанcларындан сайылан Анимизмя эюря, 

инсанлары, мадди алямин бцтцн cисм вя щадисялярини РУЩ идаря едир.Бу дини дцнйаэюрцшя эюря, 

Инсан бядяни бу вя йа диэяр щадися иля баьлыдырса, РУЩ гейри-мящдуд вя ябяди олдуьундан 

тамамиля   мцстягилдир.                                                                                                                                                            

             Гядим Тцрклярин илкин дцнйаэюрцшцня эюря, Инсанын доьулушу, юлцмц, йухусу, байылмасы 

вя щятта хястялийи дя РУЩУН фяалиййяти иля баьлыдыр. Бу илкин дини дцнйаэюрцшя эюря, РУЩ щятта 

конкрет варлыгдыр. Гядим Тцрклярдя Инсанын эюздя якс олунан суряти вя щятта пярваня беля дядя-

бабаларын евя эялмиш РУЩУ сайылырды. Ахирят дцнйасына инам, яcдада вя тябиятя пярястиш дя 

бурадан йаранмышдыр. Бу илкин дини инанcын бир чох цнсцрцня сонракы тякаллащлы динлярдя беля 

тясадцф едилир. 

 Тцрклярин илкин инанcларындан сайылан вя бу эцн беля САКА вя Алтай Тцркляриндя 

йашамагда олан Шаманизм РУЩЛАРЛА цнсиййят инамына ясасланан ИЛКИН ДИНИ 

дцнйаэюрцшлярдян сайылыр. Юзцнц екстаз щалына эятирмяк баcарыьы олан вя РУЩЛАРЛА ялагяйя 

эириб, хястяляри мцалиcя едян шяхс ШАМАН адланыр. “Шаман” сюзц евенк дилиндя “cошгун, 

ещтираслы” демякдир. Тябиидир ки, хястяляри мцалиcя едян щяр бир адама вя щяр щансы бир фалабахана 

Шаман дейилмяз. Щямчинин щяр щансы ещтираслы вя cошгун адама, юзцнц екстаз вязиййятиня эятиря 

биляня дя Шаман дейилмяз. Шаман щяр шейдян яввял юз хцсуси цсуллары васитясиля екстаз вязиййятиня 

эялян, РУЩУНУ эюйляря йцксялдя вя йа йерин алтына ендиря билян вя ораларда долашмаг цчцн 

РУЩУНУН бядяниндян айрылдыьыны щисс едян бир вяcд устасыдыр. Бу вяcд устасы РУЩЛАРЫ юз 

щюкмц алтына алараг юлцлярля, “шейтан, cин” вя “пярилярля” ялагя йаратмаьа мцвяффяг олан сечкин 

инсандыр. Бу хцсусиййятляри иля инсанлар цзяриндя горху вя сайгы йарадан ШАМАН “Инсан 

РУЩУНУН мцтяхяссиси” кими халг кцтляляринин мянявиййатына нязарят едян бир дин адамыдыр. 

 ШАМАНЧЫЛЫЬЫН ян бюйцк хцсусиййяти нцфуз етдийи инсанлары РУЩ аляминя бцрцмя 

габилиййятидир. Рущлар аляминя нязарят едя билмяси Шаманизмя йени кейфиййятляр бяхш етмиш, она 

бир дин нцфузу газандырмыш вя юзцндян сонракы бир чох динляря гцввятли тясир эюстярмишдир. 

 Бцтцн каинаты “Рущлар Алями” щесаб едян гядим Тцркляр Рущу – йахшы вя пис олмагла – 

ики група айырмышлар. Гядим Тцрк инанcына эюря йахшы РУЩЛАР инсанлара хошбяхтлик, пис 

РУЩЛАР ися бядбяхтлик эятирирляр. Тябиятдя инсан йашайышына йарайан щяр шейи, хцсусиля, Эюйц, 

Эцняши, Айы, Улдузу, Даьы, Дянизи тякcя мадди дейил, щям дя мяняви щесаб едян гядим Тцркляр 

бунлары да биряр РУЩ гябул едяряк онлара гурбанлар кясмишляр. Тцрк хаганлары беля, эцндцз 

Эцняшя, эеcя Айа, Улдуза, Эюйя тязим етмишляр.                                                                                         . 

.         Дцнйанын бир чох гядим халгларында да мювcуд олан юлмцш бюйцкляря тязим, аталар култуна 

инам Тцрклярдя даща бюйцк мяна кясб етмишдир. Беля ки, Тцркляр йазда аталарын РУЩУНА 

гурбанлар кясяр, Тцрк мязарларына тяcавцз едян, онлары йаьмайанлара гаршы аьыр cязалар веряр, 

бир сюзля, аталарын, аналарын ябяди дцнйада ращат йашамалары цчцн щяр cцр фядакарлыьа баш 

вурардылар. Тарихдя “Танрынын Гырманcы” кими танынан Атилланын “Икинcи Балкан Сяфяри”нин 

мцщцм бир сябяби дя мящз Тцрк щюкмдар аилясиня мянсуб гябирлярин Бизансын Маргус 
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йепископу тяряфиндян ачылараг сойулмасы иди. Тцрк тарихиндя беля шейляр чох олмушдур. Бунун 

башлыcа сябяби Тцрк юлцляринин силащлары, гиймятли яшйалары иля бирликдя эюмцлмяси иди. Аталар 

култуна йарымтанры сайьысы эюстярян гядим Йунан, Щинд, Сами, Слaвйан вя бир чох Авропа 

халгларындан фяргли олараг, Тцркляр щеч вахт ня аталар култуна, ня дя Танрыйа инсан гурбан 

кясмямишляр. Юз вящши щярякятляриня щагг газандырмаг цчцн Тцрклярин дя инсан гурбан 

кясдиклярини юз сахта тарихляриндя якс етдирмиш Иорданесдян тутмуш Ибн Фадлана вя нящайят бу 

сахта тарихчилярдян истифадя едян Бартолда гядяр – щамысы гырмызы йалана йол вермишляр. Яксиня, 

Тцркляр щаким олдуглары бцтцн йерлярдя инсан гурбан кясмяк адятини гадаьан етмишдир. Гядим 

Тцркляр бцтцн тарихляри бойу йалныз гойундан гоч, атдан айгыр, дявядян буьра гурбан кясмишляр 

ки, бу, сонрадан Сами халгларда да инсан гурбанынын щейванла явяз едилмяси (Исмайылын гурбан 

кясилмяси щадисяси) иля нятиcялянмишдир. 

 Бцтцн бунларла йанашы, Тцрклярин ян гядим вя ясил дини, Эюй Танры дини иди. Эюй Танры 

гядим Тцрклярдя тяк йарадыcы, там игтидар сащиби иди. Тцрк дини дцнйаэюрцшц системинин 

мяркязиндя дайанан Эюй Танры бцтцн Тцрклярин ана култу олмушдур. Гядим Тцрк йазылы 

абидяляриндя, щятта Эюй Танры “Тцрк Танрысы” кими дя гейд едиляряк “милли бир Танры”йа 

чеврилмишдир. Эюй Танрыны миллиляшдирян гядим Тцркляр щятта юзлярини дя илащиляшдиряряк “Эюй 

Тцркляр” адландырмышлар. 

 Тцрк дцшмянляри бу илащи ады да сахталашдырараг Эюй Тцркляри “голубийе Тйурки” кими 

тярcцмя етмиш вя бунунла да бюйцк бир тарихи алчаглыьа баш вурмушлар. Щалбуки Эюй Тцрк 

Хаганлыьындан бящс едян щеч бир тарихи мянбядя Тцрклярин “эюй” рянэдя олдуьу гейд 

едилмямишдир. 

 Эюй Танрыны “Тцрк Танрысы” олараг милли бир Танры кими гябул едян гядим Тцркляря эюря, 

Эюй Танры йарадан, бцтцн варлыглара щяйат бяхш едян, юлдцрян, Юз ирадясиня эюря щюкм едян, 

инсанлара йардым едян, онлара билэи верян, йол эюстярян, онлары cязаландыран улу бир Варлыгдыр. 

 Динляр тарихиндя сцбут едилмишдир ки, щеч бир дин, щеч бир дюврдя тяк етигад вя ямялдян 

ибарят олмамыш, щеч бир Танрыйа тяк башына итаят едилмямиш, сямави динлярдя беля Аллащ иля 

бярабяр мялякляря, пейьямбярляря, китаблара вя щятта язизляря иман эятирилмишдир. Эюй Танры 

дининдя ися мяляклярин, пейьямбярлярин, китабларын вя язизлярин йерини Эцняш, Ай, Улдуз, Эюй 

Тцрк Хаганлыьы дюврцндя Ися Йер вя Су инанcлары тутмушдур. Фягят унудулмамалыдыр ки, гядим 

Бабилдя Şамаş, Мисирдя Амон-ре, Щиндистанда Варуно, Ромада Митщра вя с. кими танрылар 

Эцняши, Айы, Улдузлары тямсил етдийи щалда, Эюй Танры дининдя Тцркляр бунлара икинcи планда йер 

вермиш, Тяк Танры йалныз Эюй Танры сайылмышдыр. Эюй Танры динини бцтцн башга динлярдян 

фяргляндирян бу хцсусиййят, бу инанc системи – Орхан китабяляриндя дя ифадя едилдийи кими - Ону 

Тцрклярин “милли” дини щалына эятириб чыхармышдыр. Эюй Танры дилиндяки «Танры» сюзцнцн Tцркcя 

олмасы да бу фикри тясдиг едир. Гядим Кангар дилиндя (Шумер дили) дя бу сюз “Тингир” (гядим 

Тцркcядя “Тангры”) кими сяслянмишдир. Танры сюзц сонрадан Исламы гябул едян Тцркляр 

тяряфиндян “Аллащ”ы ифадя етмяк цчцн ишлядилmиşdiр. 

 Гядим Тцрк дин адамларына цмумиййятля «Гам» дейилмишдир. «Бисутун» йазысында Гам 

Ата, Авропа Щунларында Ата Гам, Еш Гам адлары буну бир даща тясдиг едир. 

 Чох тяяссцфляр олсун ки, гядим Тцрклярин бу мцкяммял Эюй Танры дининин ня ибадят 

гайдалары, ня дя йазылы бир Китабы щаггында бу эцн ялимиздя тутарлы бир мянбя йохдур. 
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 Тябиятля даим тямасда олан, бцтцн Каинаты «Рущлар Дцнйасы» щесаб едян Тцркляр Йер вя 

Су дейими иля ифадя етдикляри бу мцгяддяс Йер кцрясини бюйцк императорлуглар гурдуглары 

дюврлярдя бир Йурд, бир Вятян инанcы щалына эятирмишляр. 

 Башланьыcдан эцнцмцзядяк дцнйа тарихиндя ясаслы рол ойнайан Тцркляр тямасда 

олдуглары халгларын дини инанcларына щюрмятля йанашмагла бярабяр, щятта о халгларын мянсуб 

олдуглары динляри дя гябул етмиш, мцхтялиф Тцрк халглары бу эцн беля айры – айры динляря 

инанмагдадырлар. 

 Илк юнcя Çинлилярля ялагядя олан гядим Тцркляр Чин мифолоэийасы вя фялсяфясинин, хцсусиля, 

Чин Буддизминин тясири иля бцтцн «милли» хцсусиййятляринин йасаг едилмяси нятиcясиндя 495-cи илдян 

етибарян тамамиля Çинлиляшмишляр.Бешинcи ясрдян Çинлиляшян бу Тцркляр Чин Буддист 

мядяниййятинин инкишафында мисилсиз хидмятляр эюстярмишляр. Мяшщур Йунг-Канг вя Лонг-Мян 

Будда щейкялляринин йарадыcысы да бу Тцрк Табгачлардыr. 

 Буддизми бцтцн Гярби Эюй Тцрк Хаганлыьында йаймаьа чалышан вя бунунла да Эюй 

Тцркляри дя Çинлиляшдирмяйя сяй эюстярян Чинлиляр аьыр мяьлубиййятя дцчар олмуш вя Буддизм 

İкинcи Эюй Тцрк Хаганлыьы тяряфиндян тамамиля рядд едилмишдир. 

 Щямчинин Уйьурларын щакимиййяти дюврцндя Баку хан тяряфиндян Манихеизм Тцркляр 

арасында йайылмыш, онларын Тцркцстандакы щакимиййятляри дюврцндя тамамиля йерляшмиш, бу 

дюврдя щятта Эюй Тцрк йазысы дяйишдириляряк йериня Соьди мяншяли вя тамамиля Тцркчяйя йад олан 

Уйьур йазысы ишлядилмишдир. Сонрадан Буддизмин дя тясири иля Манихеист вя Буддист ясярлярин 

Уйьур дилиня тярcцмяси нятиcясиндя зянэин бир дини ядябиййат йаранмышдыр. Бу ядяби-дини ясярляр 

Тцркляря мяхсус щеcа вязниндя йазылмыш илащиляр, манихей дуалары вя ян башлыcасы, Х ясрдя Уйьур 

дилиня тярcцмя едилян “Алтун Йарук”дур (=Алтун Ишыг). 

 Тарихдя Будда ады иля мяшщур олан Сиддщартща Гаутама вя йа Шаkа Муni(Sak Muni ) 

тяряфиндян йарадылан Буддизм дцнйада ян эениш йайылмыш динлярдян бири щесаб едилир. Ерадан 

яввял ВЫ-В ясрлярдя Щиндистанда йаранмыш Буддизм Щиндистанда Бращманизм вя Щиндуизмля, 

Чиндя Даосизмля, Йапонийада Синтоизмля, Тибетдя ися йерли динлярля говушараг мцхтялиф 

cяряйанларын мянбяйи олмушдур. 

 Буддизмя эюря, Инсан щяйаты шяр вя язаблардан ибарятдир. Язаб вя шяри ися Инсанын арзу вя 

ещтираслары доьурур. Сон мягсяд бцтцн арзу вя ещтираслардан имтина едиб Рущун ниcатына наил 

олмагдыр. Бу ися мцтляг сакитлик шяраитиндя щяр cцр ещтираса, худпясяндлийя лагейдликля, дцнйа 

немятляриня биэаняликля ялдя едиля биляр. 

 Буддизмин дини-фялсяфи мязмунуну ясасян шейлярин тябияти вя онларын дярк олунмасы 

щагда дини тялим тяшкил едир. Бу тялимя эюря, мадди алямя мяхсус шейляр вя психи щадисяляр, даим 

щярякятдя, йаныб-сюнмякдя олан хырда щиссяcиклярдян-дщармалардан ибарятдир. Бу дини тялимя 

эюря, варлыьын ясасы дярк едилмяз  РУЩ, илащи вцcуддур. Мадди алям – Тябият ися Илащи Вцcудун 

тязащцрцдцр. 

 Буддизмя эюря цч дцнйа мювcуддур: 

1. Инсан, щейван вя Рущлара мяхсус бу йашадыьымыз дцнйа; 
2. Танрынын мяскян салдыьы Сяма сялтяняти; 
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3. Будданын йашадыьы мцтляг бошлуглар дцнйасы. 
Инсанын сон мягсяди юзцнц цчцнcц дцнйайа – Будда аляминя щазырламагдыр. 

           Тарихян Тцркляр Буддизм вя Манихеист дини мядяниййятинин дя ян цнлц тямсилчиляриндян 

олмушлар. 

 Ерадан яввял алтынcы ясрдя Чин мцтяфяккири Конфуси тяряфиндян йарадылмыш вя ики мин илдян 

артыг бир дювр ярзиндя Чинин иcтимаи, сийаси вя мяняви щяйатында мцщцм рол ойнамыш, етик, сийаси, 

фялсяфи вя и д е о л о j и бир дини тялим олан Конфусизм вя йа Конфусичилик дя бу вя йа диэяр дяряcядя 

Тцрк дини щяйатына дахил олмуш, Тцрк дини дцнйаэюрцшц иля гайнайыб-гарышараг Тцрклцйя хидмят 

етмишдир. 

 Бу дини – фялсяфи дцнйаэюрцшцн ясас принсипи инсанпярвярликдир. Бу тялимя эюря, Инсан 

талейини Сяма – Эюй мцяййянляшдирдийиндян инсанларын “няcибляря” вя “мискинляря” бюлцнмяси 

дяйишиля билмяз. Она эюря дя “няcиб” инсанлар “мискинляря” нцмуня олмалыдырлар.  

 Бу тялимя эюря, щяйат, юлцм, рифащ вя шяряф кими ярдямлярин щамысы Эюйдян эялир. Бу дини 

тялимин бир инанc системи вя дини тяшкилаты олмайыб. Лакин бу дини тялим ики мин илдян артыг бир 

мцддятдя Чинин дювлят дини олмушдур. 

 Тцркляр тарихян бу дини тялими дювлят сявиййясиня галдырмасалар да онун беш ясас ана 

хяттиня – йахшылыьа, доьрулуьа, ядяблилийя, аьыллылыьа вя инама, щямчинин, аталар култуна даим ямял 

етмишляр. 

“Зярдцштц дцшцн ! Фялсяфяси, ешги, дцщасы 

Щяп Атяшя тапдырмаг иди зцмрейи – насы” 

              ( Hüseyin Cavid ) 

 Тцрклярин Эюй Танры дининдян сонра бяшяриййятя бяхш етдийи ян бюйцк вя мцкяммял 

динлярдян бири дя  Azər Peyğəmbərin yaratdığı Аzərdüştlükdür. 

          Ерадан яввял ЫЫ-Ы минилликдя йашадыьы эцман едилян Тцрк Азяр Пейьямбяр тяряфиндян 

йарадылан вя бязi тарихи мянбялярдя Азярдцштлцк кими гейд едилян бу дин бяшяр тарихинин илк 

монотеист динlərиndən biri сайылыр. 

 Тцркляри “динляри, китаблары, Пейьямбярляри олмайан” бир халг адландыранлар билмялидирляр 

ки, Тцрклярин Эюй Танры, Шаманчылыг,Аzərdüştlük,Buddizm və Manixeizm кими динляри, 

“Авеста” кими кутсал китабы, Нущ, Йафяс, Тцрк, Хызыр, Илйас, Азяр  (Зярдцшт),Saka Muni və Mani 

кими Пейьямбярляри олмушдур. 

 Дцнйанын гядим мядяниййятинин йарадыcыларындан сайылан Мисирлиляр Фиронлар вя кащинляр 

дюврцнц йашайанда Тцрклярин артыг Азяр (Зярдцшт) кими Пейьямбяри, Аzərdüştlüк кими дини, 

“Авеста” кими мцкяммял дини китабы вар иди. 

 Мцтяхяссисляр дини фялсяфянин йарадылмасыны мящз Аzərdüşтлüкля (Zərdüştlüklə) 

баьлайырлар. Демяли, Тцркляр щям дя дини фялсяфянин йарадыcыларыдырлар. 
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 Сонралар Тцрклярин йаратдыьы бу пак диня парслар юз чиркин адят-янянялярини дя гатараг 

илкин “Авеста”ны йандырдылар вя юзляриня уйьун икиаллащлы бир дин йаратдылар. Тарихдя мяшщур он 

ики мин cамыш дярисиня йазылмыш гядим “Авеста”ны йандыран вя михи йазысыны Манна, Елам вя 

Мидйалылардан мянимсяйян парслар сонрадан юзляринин етник вя сийаси марагларыны якс етдирян 

йени бир «Авеста» тяртиб етдиляр ки, щямин парс «Авеста»сы да Македонийалы Искяндяр тяряфиндян 

йандырылды. Юз тарихи вандализмлярини юрт-басдыр етмяк цчцн бу тарихи щадисяни тарихдян тарихя 

ютцряряк бцтцнлцкля Македонийалы Искяндярин адына йаздылар. Парслар тяряфиндян йенидян 

йарадылан вя эцнцмцзя гядяр эялиб чатан “Зянди – Авеста”  ися заман - заман парслашдырылараг 

сахталашдырылмышдыр. Бу парслашдырылмыш шовинист  “Зянди – Авеста” да Туранлылар парсларын ябяди 

дцшмяни кими гейд едилмиш, “Авеста”нын илкин йарадыcылары олан Тцрк маглар ися ирандилли кими 

гялямя верилмишдир. 

 Тарихи сахталашдырмагда вя Щеродотун дяфялярля гейд етдийи  кими “юзэя халгларын 

адятлярини гябул етмякдя уста” олан парслар юзлярини гядим Тцрк Мидйалыларын мядяниййятинин 

варисиня чевирдиляр. Юн Туранлыларын бцтцн мядяни, мадди вя мяняви дяйярлярини мянимсяйиб 

юзялляшдирян бу сахтакар шовинист парслар щятта онларын дини дцнйаэюрцшляриня дя сащиб чыхдылар. 

Парслар Тцрк юн Туранлы олан Мидйалылардан “арилийи” мянимсяйиб мязмунуну дяйишдирдийи 

кими, онларын Аzярdüşтлüк динини, мцгяддяс китаблары олан “Авеста”сыны вя щятта Азярдцшт 

(Зярдцшт) Пейьямбярлярини дя юзцнцнкцляшдирди. Парслар бцтцн бунларла да кифайятлянмяйиб 

Ассурлары тяглид едяряк Тцрклярин Али Танрысы Mazdanı (Ащурамазда) – Хейир Танрысыны инсан 

шяклиндя тясвир етди вя Шащы да онун Йер цзяриндяки тямсилчиси елан етди. Шаща Танры сялащиййятляри 

верян вя щятта Танрынын адыны беля мянимсяйян (бах: Щюрмцз – 579-590) бу парс щюрмцзчцлцйц 

щакимиййятляри алтында олан бцтцн халглары Шащын «бяндяси вя гулу» елан етди вя императорлуьун 

бцтцн халгларыны шаща Танры эюзц иля бахмаьа, она сяcдя етмяйя, онун вердийи бцтцн ямр вя 

фярманлары бир кюля кими йериня йетирмяйя мцкялляф етдирди. 

 Парслар тяряфиндян Аzярdüşтлüк дини тяяррцзя уьрадылараг Танрыйа Она йарашмайан йени 

бир кейфиййят – Шяр башланьыcы вериляряк бу монотеист дини даща чох дуализмя йахынлашдырдыlar. 

Парслар тяряфиндян “Авеста”нын дяйишдирилмиш шякилдя бу эцн ялдя олан мятниндя ифрат дуализм 

щакимдир. Бу эцн ялдя олан “Авеста”йа, даща доьрусу, “Зянди – Авеста”йа эюря, дцнйада щям 

мадди, щям дя рущи олан щяр шей хейир вя шяр башланьыca малик олмагла ики гисмя айрылыр. Щюрмцз 

хейирхащлыьын, Ящримян ися шяр башланьыcын ифадяси вя рямзидир. Яслиндя Танры шяр башланьыc ола 

билмяз. Танрыны шярляшдирмяк парс тяхяййцлцня хас cящятдир. Дцнйайа вя Инсан cямиййятиня хас 

олан бу ики язяли башланьыcын – Хейирля Шярин, Щягигятля Йаланын мцбаризясинин диня вя гаршылыглы 

олараг Танрыйа щеч бир аидиййяты йохдур. Хейрин Шяря, Щягигятин Йалана вя йа яксиня  - Шярин 

Хейря, Йаланын Щягигятя галиб эялмяси яслиндя дцнйа просесляринин мязмунуну тяшкил едир ки, 

бу мцбаризядя Танрынын йох, Инсанын ролу фяалдыр. Ясас диггят реал алямя верилдийиндян Инсан 

Хейирля Шяр арасындакы мцбаризядя сярбяст олараг истядийи тяряфи тямсил едя биляр. Мящз Инсан 

Хейрин Шяр, Щягигятин Йалан цзяриндяки гялябяси цчцн фяал сяй эюстярмялидир. Бу мцбаризядя 

Инсанын башлыcа силащы хейирхащ фикир, хейирхащ сюз вя хейирхащ ямялдир. 

 Бцтцн бу садаланан динлярдян башга, Тцрклярин тарихян ишлятмядикляри диэяр политеист 

динляр дя вардыр ки, бунларын ян башлыcалары щаггында да гыса мялумат вермяйи эярякли сайырыг. 

 Бу чохаллащлы динлярдян бири Тотемизмдир. Доьрудур, гядим Тцрклярдя мцяййян 

тотемляря инам олмушдур. Фягят, бу, башга халгларда олдуьу кими дин шяклини алмамышдыр. Беля 
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ки, гядим Тцрклярдя даща чох “Бозгурд”, даща сонра Оьуз Тцркляриндя “Гартал”, “Байгуш” вя 

с. кими онгонлар олмушдур. Бу ады чякилян вя йа чякилмяйян щейван вя гушлара сайьы эюстярмяк 

щеч дя онлары илащиляшдирмяк демяк дейилдир. Чцнки тотемчилик щяр щансы бир щейваны вя йа гушу 

садяcя ата кими танымагдан ибарят дейилдир. Бир инанc системи олмаг цчцн онун бцтцн иcтимаи вя 

щцгуги сащяляри дя вардыр ки, дини системин мювcудлуьу цчцн бу шяртлярин щамысынын олмасы 

ваcибдир. 

 Яслиндя Тотемизм мцяййян Инсан групу иля щейван вя йа биткилярин гощумлуг ялагясиня 

инамдыр. Тотемизмин Шимали Америка щиндуларынын дилиндя щярфи мянасы “онун нясли” демякдир. 

Она эюря дя щяр тайфа вя йа гябиля юз тотеминин адыны дашыйыр. Тотеми юлдцрмяк вя йа йемяк 

гадаьандыр. Яэяр Америка щиндуларынын Тцрк ясилли олдуьуну гябул етсяк, йалныз о заман 

Тцрклярдя дя Тотемизмин олдуьуну гябул етмялийик.  

 Тотемизм бир чох дцнйа халглары арасында эениш йайылдыьындан онун галыглары сонракы 

бцтцн дцнйа динляриндя горунуб сахланылмышдыр. 

 Бир клан дини олан Тотемчиликдя мцлкиййят ортаглыьы олдуьу щалда, Тцрклярдя тарихян 

хцсуси мцлкиййят бюйцк рол ойнамышдыр. Щямчинин Тотемчиликдя ейни тотемя баьлы оланлар бир–

бири иля гощум сайылыр. Щалбуки Тцрклярдя ган гощумлуьу ясас шяртдир. Тотемизмя инанан 

халгларда щяр кланын “ата” щесаб етдийи айры-айры тотемляри вардыр. Тцрклярдя ися бцтюв бир 

гювмцн гутлу сайдыьы бир щейван вя йа гуш мювcуддур. Тотемчиликдя щяття бир даш парчасы, йаьыш 

суйу вя с. дя тотем ола биляр. Тцрклярдя ися беля бир дини инанc йохдур. 

 Нящайят, тотемчиликдя Рущун юлмязлийиня инанылмадыьы щалда бцтцн Каинаты беля “Рущлар 

Дцнйасы” кими гябул едян гядим Тцрклярдя дини инанcын тямялляриндян бирини мящз Рущун 

ябядилийи тяшкил едир. 

 Бцтцн бунлара бахмайараг, “Бозгурд”, “Гартал” вя “Байгуш” Тцрк инанcында мцщцм 

йер тутмуш вя дцнйанын мцхтялиф халгларында тотемляшмяси мящз Тцрклярин тясири иля 

эерчякляшмишдир. Хцсусиля, Гарталын Бизанс, бир чох Авропа вя Слaвйан дювлятляриндя щакимиййят 

рямзи кими ишлядилмяси мящз Тцрк эяляняйинин нятиcясидир. 

 Тцрклярин мянсуб олмадыьы диэяр бир чохаллащлы дин Фетишизмдир. Фетишизм мадди яшйалары 

илащиляшдириб она ситайиш етмякдир. Даш, аьаc парчасы, щейван бядянинин бир щиссяси вя с. кими 

фетишляшдирилян яшйалар дцнйанын мцхтялиф халгларында башга-башгадыр. 

 Дцнйа динляринин бир чохунда инди дя гуру cясядляря, иконайа, мцгяддяс йерляря “Гара 

Даш”а пярястиш шяклиндя Фетишизм галмагдадыр. 

 Тцрклярдя тарихян ишлядилмяйян чохаллащлы динлярдян бири дя Синтоизмдир. Синтоизм тябият 

култуна, нясил вя тайфа танрыcыгларына инам вя мцхтялиф сещркарлыг адятляриня ясасланмагла 

Йапонийада мейдана эялмишдир. “Синто” йапонcа “аллащын йолу” демякдир. Бу дини тялимя эюря 

Инсанын мяншяйи сонсуз сайда Рущлардан, нцфузлу аллащлардан башлайыр. Бу аллащлар ичярисиндя 

Эцняш илащяси Аматерасу хцсуси йер тутур. Синтоизмин ясас ибадят нювц сафлашдырма, гурбан 

кясмя ,ещсан вермя, гыса дуа вя шяраб нязиридир. 

 Тцрклярин ишлятмядийи политеист динлярдян бири дя Cайнизмдир. Cайнизм яслиндя дини-фялсяфи 

тялим олуб, ерадан яввял алтынcы ясрдя Щиндистанда йаранмышдыр. 
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 Cайнизмин баниси Вардщамана сайылыр. Сонралар она “Мащавира” (Бюйцк гящряман) вя 

“Cина” (Галиб) адлары верилмишдир ки, тялимин ады да “Cина” иля ялагядардыр. Cанлы вцcудлар вя 

онлара хас олан мцкяммял вя гейри-мцкяммял варлыгларын гябул едилмяси Cайнизмин ясасыдыр. 

Рущи вя cисмани цнсцрлярин бир-бириня мцнасибятляриндян асылы олараг бу мцкяммял вя гейри-

мцкяммял варлыглар юзляриня мяхсус пилля йарадырлар. Ян ашаьы пиллядя гейри-цзвц шейляр вя 

биткиляр, ян йцксяк пиллядя ися щейван, Инсан вя Танрылар дайаныр. Бу тялимя эюря шещ дамласы, 

Инсан вя Танры принсипcя ейни варлыг нювляринин ващид системиндя бир пиллядирляр. 

 Cайнизм дини-фялсяфи тялиминя эюря, гуртулушун ясас йолу тярки-дцнйалыгдыр. 

 Тцрклярин ишлятмядийи чохаллащлы динлярдян бири дя Веда динидир. Веда дини дцнйаэюрцшц 

гядим щинд абидяляри олан “Ведалар” да юз яксини тапмышдыр. Бу чохаллащлы дин тябият гцввялярини 

илащиляшдирмиш, иcтимаи бярабярсизлийя щагг газандырмыш, щятта Илащя Адитини аллащларын анасы 

щесаб етмишдир. Веда дининин дяйишиклийя уьрамасы нятиcясиндя Бращманизм йаранмышдыр. 

 Тцрклярин ишлятмядийи Бращманизм дини дя тябият гцввяляри иля йанашы иcтимаи гцввяляри дя 

илащиляшдирян вя щятта анимистик етигада да ясасланан бир дини дцнйаэюрцшцдцр. Бращманизм 

тялими “Мащабщарата”, “Бращмана”, “Упанишада” вя с. кими дини китабларда юз яксини 

тапмышдыр. 

 Cямиййятин вя дювлятин тябягяляря бюлцнмясини мцдафия едян Бращманизм ерадан яввял 

биринcи миниллийин биринcи йарысында мейдана эялмиш Буддизмя гаршы мцбаризядя вя онун тясири 

алтында ерамызын биринcи миниллийиндя Щиндуизм шяклиня дцшмцшдцр. 

 Щиндуизм дини дя Тцрклярдя ишлядилмямишдир. Щиндуизм яслиндя ислащата мяруз галмыш 

Бращманизм олуб ерадан яввял ВЫ-ЫВ ясрлярдя Буддизм вя Cайнизмин йайылмасына гаршы 

мейдана эялмишдир. Щиндуизм йекcинс дин дейилдир. Бурада ващид ещкамлар, ващид айинляр, 

мцтяшяккил дини оcаглар йохдур. Щиндуизмдя Бращманизм цнсцрляриндян башга Веда вя диэяр 

йерли динлярин цнсцрляри – суйа, щейванлара ситайиш, яcдадларын култларына инам вя щятта мцбаризя 

апардыьы Буддизмин дя цнсцрляри вардыр. 

 Ведаларын “Ригведа”, “Самаведа”, “Йаcурведа” вя “Атхарваведа”нын мцггяддяс 

китаб кими гябул едилмяси, сансара тялими, карма ганунуна ясасян – юлцмдян сонра Рущларын 

кючяряк мцхтялиф cанлы варлыгларда тяcяссцм тапмасы Щиндуизм дини – фялсяфи тясяввцрляри цчцн 

илащилилийин тязащцр етдийи Инсан Рущу “aтман” вя дцнйа Рущу “бращман” Тябиятя гаршы дуран 

Рущи мащиййятляр тялими сяcиййявидир. Щиндуизмя эюря, Инсан щяйатынын мягсяди илащилилийин 

тязащцр етдийи Инсан Рущуну Тябиятдян азад етмяк вя “бращман”ла говушдурмагдыр. 

 Щиндуизмин башлыcа Танрысы цч мцщцм хцсусиййятя маликдир: 1. Йаратмаг-Бращма; 2. 

Горуйуб сахламаг – Вишну вя 3. Даьытмаг – Шива. 

 Бращмайа, демяк олар ки, ибадят олунмур. 

 Вишну вя Шивайа ибадят етмякдян асылы олараг Щиндуизмдя ики ясас истигамят – Вишнуизм 

вя Шиваизм йаранмышдыр. Вишнуизм даща чох Буддизмя уйьунлашдыьындан онун тяминатчысы 

Будда щесаб олунур. 
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 Дцнйадакы дин алимляринин фикриня эюря монотеист, йяни тякаллащлы дин илк олараг ерадан 

яввял биринcи миниллийин орталарында Йерусялимдя Йащвя мябядинин кащинляри тяряфиндян 

йарадылмыш вя бунунла да щяр шейя гадир олан тяк Танры щаггында бахышлар мейдана чыхмышдыр.  

 Дцнйада Иудаизм, Христианлыг вя Ислам монотеист – тякаллащлы динляр щесаб едилирляр. 

Лакин монотеизм анлайышы да нисбидир. Чцнки бу динлярин щяр цчцндя дя ибтидаи гябиля 

танрычаларына – яcдадлара, cанлы мцгяддясляря етигад изляри вардыр. Щямчинин бу динлярин щеч бири 

бцтцн бяшяриййяти ящатя едя билмядийиндян щеч бир милли тяяссцбкешлийя йол вермядян бир бяшяри 

Тякаллащлы диня ещтийаc дуйулур. 

 Дилимиздя “Мусявилик”, “Йящудилик” кими дя адландырылан Иудаизм гядим йящуди 

гябиляляринин политеизминдян йаранмыш, ерадан яввял йеддинcи ясрдян башлайараг монотеист дин 

олмушдур. Ващид Танры Йащвяйя, “Товрат”ын мцгяддяс сямави Китаб олдуьуна, ахирят вя 

“Гийамят эцнц”ня, юлцлярин дириляcяйиня, Рущун варлыьына, талейя инам вя Мясищин (Йаьланмыш 

кимсянин) зцщур едяcяйиня инам Иудаизм вя йа Йящудилийин ясас етигад ещкамларындандыр. 

 Бу дин Муса Пейьямбярин Танрыдан Сина Даьында алдыьы ямрляр топлусудур. Щязряти 

Мусайа Сина Даьында вящй едилян “Он ямр”. Танры тяряфиндян эюндярилян “Товрат”ын щям 

“Çыкыш” щям дя “Тяснийя” бюлцмляриндя йер алмышдыр. Йящудиляр бу мцгяддяс “Китаб”ларына 

“Танащ” вя йа “Тора”, мцсялманлар “Товрат” вя йа “Ящди-ятиг”, христианлар ися “Инcил”ля 

бирликдя “Библийа” дейирляр. “Танащ” вя йа “Тора” йящудиcя «Ганун, тялим» демякдир. 

 “Товрат” “Ящди-ятиг”я дахил “Библийа”нын илк беш Китабы олуб, цч бюлцмя айрылыр: 1) Тора 

(щям “Товрат”ын бир бюлцмц, щям дя бцтцнц); 2) Нябим вя 3) Кятубим. 

 Бу илк беш  Китаб “Варлыг”,“Ахирят”,“Рущани”,“Рягям” вя“Икинcи Ганун”дур. 

 Мусайа Сина Даьында Танры тяряфиндян вящй едилян “Он Ямр” гыса шякилдя 

ашаьыдакылардыр: 

1) Сяни (йяни Муса Пейьямбяри) Мисир дийарындан, ясирлик евиндян чыхаран Танрын 
Йещова Мяням. Гаршымда башга Танрыларын олмайаcагдыр. 

2) Юзцн цчцн ойма бцт йапмайаcагсан. 
3) Танрын Ряббин адыны бош йеря аьзына алмайаcагсан. 
4) Сябт Эцнцнц (Шянбя эцнцнц) анмаг цчцн ону хатириндя сахла. 
5) Атана вя анана сайгы эюстяр. 
6) Юлдцрмяйяcяксян. 
7) Зина етмяйяcяксян. 
8) Оьурламайаcагсан. 
9) Гоншуна гаршы йаланчы шащидлик етмяйяcяксян. 
10) Гоншунун евиня эюз дикмяйяcяксян. 

 Йящуди миллятиня эялдийи цчцн Мусявилийя Йящудилик дя дейилир.Йящудиляр инандыглары тяк 

Танрыйа “Йащвя” вя йа “Елощим” дейирляр. Лакин бу ады тяляффцз етмяз, бунун явязиня  

“Адонай” (Рябб) сюзцнц ишлядярляр. 

 Бу дини дцнйаэюрцшя эюря Танры тякдир, щяр шейин сащибидир, щяр йердя щазырдыр, инсан 

тясяввцрцня сыьмадыьындан рясми чякилмяз, щейкяли йапылмаз. Алями вар едян, илк инсаны 

йарадан, миллятляри, бцтцн тябият щадисялярини идаря едян Одур. Йящудиляри – Исраил оьулларыны Юз 

халгы олараг сечян Одур. О, Йящудилярин Танрысыдыр. Мусайа вя диэяр Пейьямбярляря вящй верян 
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Одур. Танры Юз ирадясини инсанлара Пейьямбярляри васитясиля билдирир. Инсана да йахшы ишляр эюрмяк 

цчцн азадлыг вермишдир. 

 Йящудиляр Ибращим Пейьямбяри бюйцк бир Пейьямбяр кими гябул едирляр. Йящуди дининдя 

гадын Пейьямбярляр дя вардыр. Бунлар Щязряти Мусанын баcысы Мярйям вя Деборащдыр. Щям 

щюкмдар, щям дя Пейьямбяр олан Давуд вя оьлу Сцлейманы да щюрмятля йад едярляр. 

 Йящудилярин мцгяддяс Китабы олан «Товрат»ын гяти редактяси вя системя салынмасы ерадан 

яввял дюрд йцз гырх дюрдцнcц илдя дини-сийаси ислащатчы Езра (Цзейир) тяряфиндян баша 

чатдырылмышдыр. “Икинcи Ганун” Китабы ися ерадан яввял алты йцз ийирми икинcи илдя Йудейа чары 

Йосийа заманында йаранмышдыр. 

 Эюрцндцйц кими Мусявилийин тямялини тяшкил едян бу мцгяддяс Китаб заман-заман ялавя 

вя дяйишикликляря уьрамышдыр. Бцтцн бунларын нятиcясидир ки, сямави дин олан Мусявилик 

сийасиляшмишдир. Йящуди иргинин бцтцн дцнйа халгларынын аьасы олдуьуна инанан йящудиляр 

динляриня дя бяшярилик йох, милли бир кейфиййят газандырмышлар. Щятта онларын инамына эюря Йящуди 

иргиндян олмайан бир кимсянин бу диня эирмяси дя йасагланмышдыр. 

 Йящудиляр Шщавра вя йа Синагог адыны вердикляри йердя ибадят едярляр. Онлар дин 

адамларыны “хахам” адландырырлар. 

 Ясрляр бойу дяйишикликляря уьрайыб сийаси анлам кясб едяряк сямавилийини итирян 

“Товрат”да Йящудилярин Танры тяряфиндян “цстцн” йарадылмасы фикри заман – заман Йящудиляр 

тяряфиндян йанлыш тяфсир едилмишдир. Беля ки, яслиндя бу цстцнлцк о анда Йящудиляр ичярисиндян 

чыхмыш Пейьямбярлярин чохлуьу иля баьлы цстцнлцкдцр. Вя бу цстцнлцк щям дя Йящудилярин Танры 

тяряфиндян сорумлулуьуну даща да артырмалыйды. Яксиня, Йящудиляр бу сорумлулуьу унудуб юз 

милли вя ирги “цстцнлцклярини” габартдылар вя сямави бир дини милли диня чевиряряк миллятляр арасында 

вя бунунла дя тарихи бир кибря сапланыб галдылар. Яслиндя ися бцтцн сямави Китабларда “цстцнлцк” 

миллятлярин вя халгларын бир – бириндян цстцнлцйц дейил, йалныз Танры щюкмляриня ямял едиб – 

етмяйянляря аиддир. 

 Йящудилярин Танры сюзлярини “биля – биля дяйишдирдиклярини вя тящриф етдиклярини” (Бягяря, 

75), “Танры дярэащындан олмайан бир Китабы биля – биля охудуглары”ны (Али Имран, 78) вя бунунла 

да “Танрынын гязябиня уьрады”гларыны (Бягяря, 61) Гурани Кярим дюня-дюня гейд етмиш, айры-

айры гайнаглар вя дин алимляри дя бу фикирляри дястяклямишляр. Йящудилярин бу тарихи “кяшфи” 

иргчилийин ясасыны гоймуш вя бу иргчилик нязяриййясиндян ян чох язаб чякян дя еля Йящудилярин 

юзляри олмушдур. Беля ки, Бабиллиляр, Асурлар, Персляр, Йунанлар, Ромалылар вя нящайят, фашистляр 

тяряфиндян тяяррцзя мяруз галан Йящудиляр Танры гязябиня дцчар олараг дцнйанын щяр йанына 

сяпяляндиляр вя Тапынагларыны, дювлятлярини итиряряк йалныз ики мин илдян сонра, даща доьрусу, 

1948-cи илдя юзляринин Исраил дювлятини гура билдиляр. 

 Дювлятлярини итирдикдян сонра тарихян дцнйанын мцхтялиф йерляриня сяпялянян Йящудиляр 

йашадыглары юлкялярдя бцтцн эцcлярини, истедад вя баcарыгларыны зянэинляшдирмяйя, игтисади 

“щакимиййят” гурмаьа сярф етмишляр. Фягят вар-дювлятляри ялляриндян алынынcа эизли “игтисади 

щакимиййятляри” дя ортадан галхмыш, юзляри дя сяфалятя сцрцклянмишляр. Чцнки зянэинлик 

дцшмянчилик истещсал едян ян башлыcа сябябдир. Тябиидир ки, игтисади щакимиййятин архасында щярби 

эцc вя сийаси щакимиййят олмайанда о, даим ифласа уьрайар. Адятян, игтисади щакимиййят 
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технолоэийайа эцвяняряк мядяниййят тарихиня юз дамьасыны мцвяггяти вурса да, сонда кюлялик 

йарадыр вя ону йараданын ичини бошалдыр, яслиндя ону «мядяни кюля» едир. 

 Йящудилярин динляриндян эялян бу иргчи «цстцнлцк» иддиалары вя онларын зянэинлик символу 

сайылан Щязряти Сцлеймандан сонра мин илляр бойу давам едян зянэинляшмя ещтирасы ясрлярcя 

онлары сийаси щакимиййятдян вя гаршылыглы олараг дювлят вя мядяниййятдян мящрум етмишдир. Она 

эюря дя Тцрклярдян фяргли олараг Йящудилярин сийаси вя мядяни тарих китабларында адлары анылмыр. 

 Яэяр бу эцн дцнйада сийаси вя мядяни тарих явязиня ящатяли бир “Тиcарят тарихи” йазыларса, 

онларын императорлуглар, дювлятляр, cцмщуриййятляр гуран, тарихин щеч бир дюняминдя сийаси 

щакимиййятдян мящрум олмайан танрысал эцcя малик Тцрклярин явязиня баш рол Йящудиляря 

верилярdi. 

 Сахталашдырылмыш “Товрат”да Йящудилярин “цстцнлцйц”нц вя эуйа Танры тяряфиндян 

“сечкин миллят” олдуьуну тялгин едян Йер цзцндя олан бцтцн гювмлярдян цстцн олараг Исраил 

оьулларыны» сечдийини вя онларын “Аллащын гювмц” олдуьуну вя ян яcаиби – Муса Кялимуллащын 

дилиндян: “Мящз инди билдим ки, битцн дцнйада Аллащ йохдур. О анcаг Исраилдя вардыр” кими 

“Тюврат”ын юзцня дя зидд фикир вя ифадяляр вардыр. 

 Бу сахталашдырылмыш “Тюврат”да щямчинин Йящудиляри башга халглара гаршы гойан “… 

онларла анлашма йапмайаcаг вя онлара мярщямят эюстярмяйяcяксиниз. Онларла евлянмяйяcяк, 

гызынызы онларын оьлуна вермяйяcяк, онларын гызыны дя оьлунуза алмайаcагсыныз… Онлары 

юлдцряcяк вя бцтцнлцкля йох едяcяксиниз… Онлара мярщямят эюстярмяйяcяксиниз” – кими фикирляр 

вардыр. 

 Езра (Цзейир) тяряфиндян “Тюврат”а едилян дяйишикликлярдян бири дя фаиз вя йа сялямдир. Беля 

ки, бу мясялядя дя Йящудиляр башгаларындан фяргляндирилир. Сахта “Тюврат”да ачыг шякилдя 

эюстярилир ки, “Пара фаизи олсун, ярзаг фаизи олсун, йахуд да борc верилян щяр шейин фаизи олсун, 

фаизля гардашына борc вермяйяcяксян. Йабанчыйа фаизля борc веря билярсян, фягят гардашына фаизля 

борc вермяйяжяксян”. 

 Бцтцн бу иргчи тяфяккцря сюйкянян, щятта Танрыны беля юзялляшдирян сахта «Тюврат»ын 

мцддяалары ян аьыр зярбяни еля Йящудилярин юзляриня вурмуш, онлары мин иллярля йурд-йуваларындан 

дидярэин салмыш, “юзэяляря газдыглары гуйуйа юзляри дцшмцшляр”. Онлар щятта беля бир фикир дя иряли 

сцрмцшляр ки, “Яэяр Танры истясяйди башгаларыны да Йящуди йарадарды”. 

 Бцтцн бу гадаьалара бахмайараг дцнйада мювcуд олан бцтцн халглара, онларын 

динляриня вя мядяниййятляриня йарадыcы йанашан Тцркляр тарихин мцяййян дюняминдя Мусявилийи 

дя гябул етмиш вя тарихдя мяшщур Хязяр Тцрк Императорлуьуну гурмушлар. 

 Хязяр Тцркляринин мцстягил бир сийаси варлыг кими тарих сящнясиня чыхмалары ерамызын алтынcы 

ясриня тясадцф едир. Аз заман ичярисиндя Императорлуьун яразисиня дахил етдикляри эеосийаси 

бахымдан чох мцщцм ящямиййятя малик яразилярдя бюйцк тиcарят мяркязляри – шящярляр салмышлар. 

ВЫЫ-ЫХ ясрлярдя Хязяр Тцркляринин щакимиййяти даща да эенишляняряк Шярги Авропанын ян бюйцк 

Императорлуьу сявиййясиня йцксялмишдир. Щеч тясадцфи дейилдир ки, илк ады Tцркcя Самбат олан 

Кийев шящяри Хязяр Тцркляринин тиcарят мяркязляриндян бири иди. Сонракы Кийев Рус дювлятинин 

йаранмасында Хязяр Тцркляринин мцщцм ролу олмушдур. 
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 988 -cи илдя Xристианлыьы гябул едян илк Рус Кнйазы Владимир Мономарх Хязяр 

Хаганларыны тяглид едяряк юзцнц “Хаган” адландырмышдыр. 

 Илк юнcя Хязяр дювляти, даща сонралар ися Хязяр Хаганлыьы (Императорлуьу) адланан Тцрк 

дювлятинин башында Хаган дурурду. Мусявилийи Йящуди гялбиндян чыхарыб Тцрк тюря вя адятляри 

иля бязяйян Хязяр Тцркляри “щяр кяс юз инамына  эюря Танрыйа улаша биляр” фикрини ясас тутараг 

там бир виcдан щцррийяти мейдана эятирмиш, дюврц цчцн “модерн” бир cямиййят гурмушдулар. 

Бунун нятиcяси иди ки, Императорлуьун яразисиндя дюрд-беш дин йан-йана сярбяст шякилдя йашайа 

билмишдир. Хязяр Тцрк Хаганлыьы игтисади cящятдян йцксялдикcя Императорлуьун мцдафияси цчцн 

мцхтялиф юлкялярдян эятирилян вя чоху мцсялман олан “муздлу” ясэярлярдян ибарят орду тяшкил 

етмишдиляр. Илк заманлар бунларын файдасы олса да, игтисадиййат зяифлядикcя Хязяр Тцркляри йени бир 

Тцрк бойунун тарих сящнясиня чыхмасы иля ЫХ ясрин сонларындан зяифлямяйя башлады вя нящайят Х 

ясрин сонунда Печенеклярин, Рус вя славларын щцcумлары нятиcясиндя тамамиля сарсылды. Дювлят 

тарих сящнясиндян силинся дя, онун тямсилчиси олан халг бу эцн дя йашамагда, бюйцк бир гисми 

Ислам динини гябул ется дя, аз бир гисми бу эцн дя Азярбайcанда Тцрк, мцсялман адлары иля 

Йящуди динини йашатмагдадырлар. Бу эцн “Губа cущудлары” вя Йящуди иcмасы сайылан бу халг 

етнос олараг Хязяр Тцркляринин тямсилчиляридирляр. Онларын бцтцн адят-яняняляриня сайгы 

эюстярмяк, дини инанcларына щюрмят етмяк щяр бир Азярбайcан вятяндашынын шяряф, виcдан вя 

ляйагят борcудур. 

 Ян гядим Тцрк бойларындан олан Караимляр дя Йящуди дининин бир мязщябиня инанырлар. 

Бц эцн Караимлярин бир гисми Крымда, диэяр бир гисми ися Украйна, Полша, Литва вя Исраилдя 

йашамагдадырлар. ЫЫ Дцнйа Савашында фашистляр тяряфиндян Йящуди кими мящвя мяруз галмышлар. 

Дцнйадакы сайлары cями алты миня йахындыр. 

 Кырымчаглар да йящуди дининя инанан Тцрк сойларындандырлар. Дцнйада cями ики миня 

йахын Кырымчаг вардыр. 

 Тцрклярин тарихян ишлятдийи динлярдян бири дя Христианлыгдыр. Христианлыг Иса Мясищ 

тяряфиндян ерамызын биринcи ясриндя йарадылмыш дцнйяви динлярдян биридир. Бу динин йарадыcысы Иса 

Мясищ дя йящуди иди. Иса Мясищ Фялястиндя Нясиря (Нязарят) адлы гясябядя дцнйайа эялмиш, 33 

йашында йящуди дин адамларынын фитфасы иля Ромалы вали Пилат тяряфиндян Дейтун даьында 

щявариляриндян биринин хяйаняти иля тутулмуш вя едама мящкум едилмишдир. Онун чармыха 

чякиляряк юлдцрцлмяси вя цч эцн сонра дириляряк щяварилярин йанына эялмяси, онларла гырх эцн бир 

йердя олмасы, щятта бязи христианларын Ону эюрмяси, даща сонра ися эюйя йцксяляряк, “гийамят 

эцнц”ня йахын йенидян гайыдаcаьы мцгяддяс Китаб “Инcил”дя гейд едилмякдядир. Ислам инанcына 

эюря ися чармыха чякилян Иса Мясищ дейил, Ону яля верян щяварисидир. 

 Христиан ифадяси илк юнcя ерамызын гырх – яллинcи илляриндя Рома Императорлуьунун ян 

мцщцм цч шящяриндян бири олан Антакйада ишлянмяйя башламышдыр. Бу да ону эюстярир ки, 

Христианлыг да Буддизм кими йарандыьы юлкядя дейил, башга юлкялярдя даща чох йайылан 

динлярдяндир.  

 Христианлыгда бцтцн илащи динлярдя хцсуси анлам дашыйан Танры, вящй, Мцгяддяс Китаб, 

Пейьямбяр, ахирят, мяляк, шейтан вя с. щаггында билэиляр вардыр. Христианлыг Исус Христосун бакиря 

Мярйямдян – Рущ васитясиля дцнйайа эялдийиндян Ону Аллащын Оьлу кими гябул етмяйи тялгин 

едир. “Исус Христос” йунанcа “Аллащдан хейир-дуа алмыш Иса” демякдир. 
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 Бу дин Иса Мясищин эцнащлары баьышлама миссийасы, “гийамят гопаcаьы”, Исанын “Гийамят 

эцнц”ндя зцщур едяcяйи, Танрынын явяз веряcяйи вя илащи гурулуш йарадаcаьы, Ата Аллащ, Оьул 

Аллащ вя Мцгяддяс Руща инам кими инанcлар цзяриндя гурулмушдур. 

 Иса Мясищин заманында чох аз тяряфдары олан Христианлыьы даща сонра Онун щявариляри 

йаймышлар. Бу ишдя илк юнcя Христианлыьын амансыз дцшмяни олан, даща сонра ися щявариляря 

гошулан Павелин чох бюйцк ролу олмушдур. Буэцнки Христианлыг онун йозумларына ясасланыр. 

 Христианлыг ещкамлары вя ибадятинин ясасында “Библийа” - йахуд Мцгяддяс Китаб дурур. 

“Библийа” сюзцнцн щярфи мянасы “Китаб” демякдир. Христиан килсяси бурайа отуз доггуз китабдан 

ибарят «Ящди-ятиг» i дя дахил етмиш вя беляликля, “Библийа” “Ящди-ятиг” вя ийирми йедди китабдан 

ибарят “Ящди-Cядид”дян мейдана эялмишдир. 

 Танрынын Иса Мясищя эюндярдийи Мцгяддяс Китаб “Инcил” адланыр. Инcил дюрд Мцjдя, 

Щяварилярин ишляри, ийирми бир Мяктуб вя Вящйдян ибарятдир. Бу Мцгяддяс Китаб да, “Тюврат” 

кими, бир чох дяйишикликляря уьрамышдыр. Бу дин ятрафа йайылдыгcа эетдийи йерлярдяки инанc, фикир вя 

cяряйанлардан да бящрялянмишдир. Бу дини тялимин формалашмасында Шярг дини тяфяккцрцнцн вя 

йунан – Рома фялсяфясинин вя щятта Тцрк вя щинд динляринин дя бюйцк ролу олмушдур. “Инcил” бир 

нечя яср ярзиндя формалашмыш вя сонда Бизанс Императору Константинин ямри иля 325- cи илдя 

Изникдя Бюйцк Кился Мяcлиси топланмыш вя «Инcил» лярин сайы дюрдя ендирилмишдир. Бунлар 

“Маттанын Мцjдяси”, “Маркосун Мцjдяси”, “Луканын Мцjдяси” вя “Йущаннанын Мцjдяси” 

олуб, бу вя йа диэяр дяряcядя бир-бириндян фярглянирляр. Христианлыьын бu Мцгяддяс Китабында 

Мцjдялярля йанашы, Щяварилярин ишляри, Йягуб вя Щявари Павелин мяктубларында да Иса Мясищдян 

сонра мейдана эялян щадисяляря йер верилдийиндян “Инcил” санки сямавилийини итирмиш, Танры кяламы 

олмагдан сыйрылмышдыр. Бу щягигятляри ачыг-айдын щисс едян вя диэяр щяварилярдян фяргли олараг 

эениш билийя сащиб, савадлы Павел бцтцн бунлары мящз Аллащын инсанлар васитясиля вердийи 

мяслящятляр кими гиймятляндирmиş вя: “Эюйц, Йери вя ичиндяки щяр шейи йарадан Щюкмдар 

Аллащ… Сян Мцгяддяс Рущ васитясиля гулун атамыз Давудун аьзы иля данышдын” кими айяляри 

“Инcил”я əлavə etmişdир. 

 Беляликля, ерамызын биринcи миниллийи Мцгяддяс Китаб, инанc вя дини мярасим мясяляляриня 

чюзцм арамагла кечмиш, Шярг вя Гярб христианлыьы арасындакы мцбащисяляр нящайят, ХЫ ясрдя гяти 

бир айрылма иля нятиcялянмишдир. Гярб Килсяси Католик, Шярг Килсяси ися Ортодокс адланды. ХВЫ 

ясрдя Рома килсяси ичиндя бир Протестант щярякаты баш галдырды. Бу, Шярг-Гярб парчаланмасында 

олан дини парчаланма иля йанашы, щям дя сийаси бир парчаланма олду. Рома килсяси артыг 

башгаларына басгы йапмагла йанашы, диэярляриндян верэи алмаьа башлады вя ян башлыcасы, “Инcил”ин 

башга дилляря тярcцмя едилмясини йасаглады. Бцтцн бунлар ися Христиан дининдя бир чох дяйишик 

мязщяблярин ортайа чыхмасына зямин йаратды вя Христианлыг Католик, Православ вя Протестантлыг 

кими цч бюйцк мязщябя айрылды. 

 Христиан дини Танрыны цчляшдирян “Ата Аллащ, Оьул Аллащ вя Мцгяддяс Рущ” инанcына 

дайаныр. Бу цчляшмядя щятта иш бюлцмц дя мцяййянляшдирилмишдир. Беля ки, Ата Аллащ йарадыр, 

Оьул Аллащ гуртарыр, Мцгяддяс Рущ ися йараныша щяйат вя гайда эятирир. Башга сюзля, Христиан 

дини тялиминя эюря, Ата Аллащ йарадыр, гуртулуш ишини йериня йетирмяк цчцн Оьлуну эюндярир, Оьул 

ися Мясищин йериня йетирдийи иши инсанлара чатдырмаг вя буна инам эятирмяк цчцн Мцгяддяс Рущу 

эюндярир. Христиан доктринасы бундан ибарятдир ки, Аллащ Юз варлыьы етибариля тякдир. Фягят бу 
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“Илащи варлыг” цч нюв вя цч формада тязащцр едир ки, онларын дя щяр бири Шяхсиййят тяшкил едир вя 

“Илащи варлыг” бцтцн тамлыьы иля бу цч Шяхсиййятин щяр биринин дахилиндя олур. Башга сюзля, Танры 

тяк Варлыгдыр, лакин О, цч Шяхсдя мювcуддур. Она эюря дя Христианлар дуа едяркян вя cоcуглары 

“хач суйу”на чякяркян: “Атайа, Оьула вя Мцгяддяс Руща щямд олсун” дейирляр вя бунунла да 

цч айры-айры Варлыьа тапынмыш олурлар. 

 Христианлыьын щяр цч мязщябиндя “Хач суйу” вя “Чюряк-Шяраб айини” йеэаня бирляшдириcи 

амилдир. Беля ки, Католикляр вя Православлар йедди айини гябул вя иcра етдикляри щалда Протестантлар 

йалныз “Хач суйу” вя “Чюряк – шяраб айини”ни иcра едирляр. 

 Христианлыгдакы бу йедди айин ашаьыдакылардыр: 

 1)   Хач суйу – Дуалы су иля Мцгяддяс Рущдан инайят алма; 

2)   Чюряк – Шяраб айини – Иса Мясищин щяварилярийля сон ахшам йемяйинин хатырланмасы. 

3)   Мцгяддяс Рущун кюмяйини йаьлама иля мющкямлятмяк. 

4)   Тювбя. 

5)    Сон йаьлама – Тягдис едилян йаьын хястяйя сцртцлмяси. 

6)   Йерархийа – Мцгяддяс Ращиб силсиляси. 

7)   Ниэащ – Бошанмамаг. 

 Бцтцн бу мярасимляр йалныз папазын (кешишин) нязаряти иля йериня йетирилмялидир. 

 Христианлыьын ибадят йери Кился, дин хадимляри папаз вя ращиб (ращибя)лярдир. 

 Ислам дини Иса Мясищи Пейьямбяр, “Инcил”и дя Мцгяддяс Китаб щесаб едир. 

 Танрыны цчляшдирмя инанcынын Тцрк дини дцнйаэюрцшцня йад олмасына бахмайараг, ЫВ 

ясрин яввяляриндя Рома Императору Константинин фярманы иля Христианларын тягибинин 

дайандырылмасы вя бцтцн мязщябляря сярбястлик верилмяси иля ялагядар, Азярбайcан вя Албанийада 

Христиан миссионерляринин тяблиьаты нятиcясиндя Христианлыг аз да олса йайылмаьа башлайыр. Ики йцз 

иллик тяблиьатын нятиcясиnдя, нящайят, ВЫ ясрин яввяляриндя Албанийада ЫЫЫ Баçаганын дюврцндя 

Христианлыьын монофизит етигады гябул едилир.Бу «бир мащиййятли» христиан дини тялими 499-cу илдя 

Ефес мяcлиси тяряфиндян тясдиг едилмишди.Бу тялимя эюря, Христос илащи вя инсани мащиййятя йох, 

йалныз илащи мащиййятя маликдир. Бцтцн бунларла йанашы, Aлбан христианларынын бир гисми дя Бизанс 

щакимиййятини таныйыр вя диофизит етигадына мейл эюстярирдиляр. Дюврцн сийаси шяраитинин Албанйада 

христиан дининин тяблиьиня имкан вердийиндян бир чох килсяляр тикилди вя ВЫ ясрин орталарында Бярдя 

шящяри христиан дини мяркязиня чеврилди. ВЫЫЫ ясрин яввяляриндя ися Бизанс Императору Ираклинин 

Албанйайа йцрцшц иля ялагядар олараг дини мяркяз Бярдядян Арсаха(Qarabağa) кючцрцлцр. Бу 

дюврлярдя Албанйа яразисиндя тикилян бцтцн килсяляр мящз Азярбайcан Тцркляриня аид мадди 

мядяниййят нцмуняляридир. 

 Азярбайcан христианлыьы ися даща чох Nесториан тяригятиня ясасланыр. Христианлыьын бу 

тяригяти дин хадими Несторун  ады иля баьлыдыр. Бу дини тялимя эюря, Христос инсан олмуш, сонра 

Мцгяддяс Рущ тяряфиндян Мясищя чеврилмиш вя Танры Онун симасында cямляшмишдир. Бу тяригят 
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дя деофизит проваслав етигадына ясасланыр вя Христосу “Аллащын Оьлу вя Исус” ады алтында инсан 

щесаб едир. 

 Азярбайcанда христианлыг щяля ерамызын биринcи ясриндян Йерусялим христиан мяркязиня 

баьлы олан апостол Фаддей тяряфиндян тяблиь олунмуш, о, шящид едилдикдян сонра шаэирди Йелиса 

бу иши давам етдирmиşdiр. Бу мягсядля о, тяблиьатыны давам етдиряряк Дярбянд йахынлыьындакы 

Cолла (индики Cуллу), Ити вилайяти вя нящайят, Кцр чайынын сол сащилиндя Гябяля йахынлыьындакы Гыс 

(индики Киш) кяндиня эялир вя бурада кился тикдирир. Эери гайыдаркян атяшпярястлярин ибадятэащы 

олан Зергун дярясиндя шящид едилир. Онун Киш кяндиндя тикдирдийи кился о дюврдя «Шярг 

килсяляринин анасы» щесаб едилирди.  

 Азярбайcанda Xристиан диниnin мяркязи Артаз (Маку) сайыларды. 

 

BİZİM  ERANIN  43-CÜ  İLİNƏ  AİD  İLK  XRİSTİAN  KİLİSƏSİ (MAKU- GÜNEY  

AZƏRBAYCAN ) 

 Христиан дини Албанйа вя Азярбайcан яразисиндя ясасян йунан, йящуди вя яряб дилиндя 

тяблиь едилдийиндян йерли ящали даща чох тярcцмячилярин кюмяйиндян истифадя едирди. 

 Гядим албан, гробар, картли ялифбаларынын йарадыcысы сайылан Меşроп Маşтос вя шаэирдляри 

Йерусялимдян хейир-дуа алараг Албанйайа эялmиş вя Йухары Гарабаьда мяскян салmыşdıлар. 

Лакин Тцрк Hунларын Албанйайа эялиши онларын бу фяалиййятини дайандырmыşdı. Эюй Танры 
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инанcына сащиб олан Тцрк Hунлар цч Танрылы бир дцнйаэюрцшц гябул етмядикляриндян бу динин 

тяблиьатчыларыны юлцмя мящкум еtmişдиляр. 

 Христианлыьын Азярбайcан Tцркляринин мяняви дцнйасына там тясир едя билмямяси, 

нятиcядя, йаратдыьы бцтцн христиан мадди мядяниййят нцмуняляриндян имтинайа эятириб 

чыхарmışды. Бундан максимум йарарланан христиан гоншуларымыз сяккиз йцз илдя зярря-зярря 

йаратдыьымыз мадди мядяниййят абидяляримизя сащиб чыхды, онлары юзцнцнкцляшдиряряк, дцнйайа 

юз мядяниййятляри кими тягдим етмяйя башлады. Вя бунунла да биз Тцркляри бу яразиляря эялмя, 

юзлярини ися йерли халг кими эюстярмякля юз чиркин ямяллярини сепаратчылыгла щяйата кечирмяйя наил 

олдулар. 

 Шцкцрляр олсун ки, Азярбайжан Тцркляри йалныз мадди мядяниййят  абидялярини итирмякля 

йетиндиляр. Диэяр Тцркляр няинки мадди мядяниййят нцмунялярини, щятта юзлярини беля итириб 

чинлиляшди, славйанлашды, авропалашды, ярябляшди.Бunlara misal olaraq,Буддизмин тясири иля 

чинлиляшян Табгачлары, Христианлыьын тясири иля славйанлашан Болгарлары, Печенегляри, Куманлары, 

бцтцн Тцрк мядяниййятиндян узаглашан Маcарлары, Ислам дининин тясири иля ярябляшян Тулуниляри, 

Ихшидиляри, Иудизмин тясири иля йящудиляшян «Губа cущудлар»ыны, Караимляри вя Крıмчаглары 

эюстярмяк олар. 

 Бунлардан ялавя юз Тцрклцклярини итирмясяляр дя, христиан олан Чувашлар, Гадаузлар вя 

башга Тцрк халглары da мювcуддур.  

 Бцтцн бу дейилянляр ону сцбут едир ки, юзэяляшмяк юзцнц итирмяк демякдир. Мювзуну бир 

щинду гябиля башчысынын сюзляри иля тамамлайырам. О дейир: “Башланэыcда христианлыьын Исасы вар 

иди, бизим ися алтунларымыз. Сонда гызыллар онларын, Иса да бизим олду”. 

 Тцрклярин Эюй Танры вя Шаманизмля йанашы заман, мякан вя кцтлявилик бахымындан ян 

чох етигад етдийи дин Ислам динидир. 

 Ислам дини Мящяммяд Пейьямбяр(с) тяряфиндян йеддинcи ясрин биринcи йарысында 

Ярябистан Йарымадасында йарадылмыш, даща сонра Асийа, Африка вя гисмян дя Авропада 

йайылмыш тякаллащлы дцнйяви динлярдяндир. 

 Ислам дининин идейа мянбяйи Иудизм, Христианлыг вя гядим Шярг дцнйаэюрцшцдцр. 

Мцгяддяс айядя буйурулдуьу кими «Танры Нуща етдийи тювсийяни диндя Сизин цчцн дя ганун 

етди. Сяня (Мящяммяд Пейьямбяря А.М.) вящй етдийимиз Ибращимя, Мусайа вя Исайа тювсийя 

етдийи будур: ”Дини горуйуб сахлайын вя онда парчаланмайын”. 

 Ислам дини беш сцтун цзяриндя гурулмушдур: 

 1.   Ващид Танрыйа инам – Тювщид; 

2.   Намаз; 

3.   Оруc; 

4.   Хумс вя зякат; 

5.   Щяcc зийаряти. 
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 ЫХ-Х ясрлярдя Ислам дини теолоjи-фялсяфи системля говушмуш, даща да тякмилляшяряк 

мцсялман щцгуг нормалары ишляниб щазырланмышдыр.  

 Ислам дининдя Каинатын, Инсанын, Тябиятин, битки вя щейванларын мяншяйи вя мащиййяти дини 

тярздя изащ олунур. Ислам дини дя Иудизм вя Христианлыг кими илащи динлярдяндир. Бу дин дя диэяр 

илащи динляр кими Пейьямбяря эялян вящй ясасында формалашан Китаблы динлярдяндир. Ислам дининин 

Мцгяддяс Китабы Гурандыр. Гуран йцз он дюрд сурядян ибарятдир. Гуранда Танрынын дохсан 

доггуз ады чякилир. 

 Ислам дининдя дя, диэяр илащи динлярдя олдуьу кими, Аллащ, мяляк, шейтан, ахирят, тале кими 

ортаг инанышлар вардыр. Бу диндя дя ибадят, ибадятя дявят, ибадят етмяк цчцн шяртляр, тювбя, ниэащ 

вя вярясялик кими мясяляляр дя вардыр. 

 Ислам дини щагг динидир. Ислам дини доьру диндир. Ислам дини Танрынын бяйяндийи диндир. 

Ислам дини инсанлыьын сон дини, Мящяммяд Пейьямбяр (с) инсанлыьын сон Пейьямбяридир. Ислам 

дини бцтцн инсанлыьа эюндярилмиш диндир. Ислам дини тякаллащлы диндир. Ислам дини дцнйа вя ахирятя 

ясасланан диндир. Ислам дининдя дцнйа ахирятин «тарласы» щесаб едилир. Бу дцнйада ким ня “якся”, 

ахирятдя дя ону “бичяcяк”. Йяни щяр кяс бу дцнйадакы ямялиня эюря ахирятдя дяйяндириляcяк. 

Ислам дининдя дини анлайышлар садя вя айдындыр, ягля вя мянтигя сыьандыр, йериня йетиря билмяйяcяйи  

щеч бир ямр вя эюстяриш йохдур. Ислам дининдя кимсянин эцнащы кимсяйя йцклянмяз, бцтцн 

сорумлулуглар фярдидир, щяр бир адам юз ямялинин гаршылыьыны алаcаг.  

 Ислам дини яслиндя бцтцн инсанлыьа, цммятин рущуна дайанан, бцтцн инсанлыьын сосиал 

щяйатыны тямин едян идеал бир диндир. Ислам дининя эюря,бцтцн инсанлар Танры йанында 

бярябярдиляр, инсан инсана гул ола билмяз. Инсан йалныз Танрынын гулудур. Танрынын гулуну юзцня 

гул едян инсан Танрыйа юзцнц шярик едир. Мцгяддяс Китаб олан Гуранда буйурулуб ки: “Танрыйа 

шярик гошанлары юлдцрцн”. 

 Ислам дини диэяр динлярдян фяргли олараг синкретик, йяни мянтиг, фялсяфя вя елмля силащланмыш 

бир диндир. Ислам дини Буддизм, Иудизм вя Христианлыгдан фяргли олараг Танрыдан башга щяйатда 

олан бцтцн яшйа вя щадисяляри мянтигля изащ етмяйя иcазя верир. Ислам дини башга динлярдян фяргли 

олараг тякамцлц гябул едир, диндя йениляшмяйя имкан верир.Бу cящятдян Ислам дини диэяр 

динлярдян фяргли олараг дини тялим кими дя чох мцкяммялдир. 

 Ислам дини фялсяфядян фяргли олараг тясадцфляри гябул етмир. О, щяйатда олан щяр шейи зярурят 

гябул едир.  

 Ислам дининин мянтиги ясасы кяламдыр. Кялам Ислам дининин фялсяфясидир. Бу фялсяфя 

юзцнягядярки бцтцн дцнйа фялсяфясини юзцндя ещтива едир. 

 Дцнйанын бялли-башлы динляриндя cавабсыз галан хейли суаллар олдуьу щалда Ислам дининдя 

бу cавабсыз суалларын щамысына Гурани – Кярим, Пейьямбярин (с) щядисляри, Ислам алим вя 

философларынын изащ вя шярщляри cаваб верир. Бу садаланан мянбялярдя истянилян суалын cавабы 

вардыр. 

 Чох тяяссцфляр олсун ки, бу мцкяммял тялимдян Шяргдян даща чох Гярб, мцсялманлардан 

даща чох башгалары йарарланмыш, Шярг сюздя, Гярб ися ишдя буна йийялянмишдир. Буэцнкц Гярб 

либерализминя ян йахын дин Ислам динидир. Щямчинин Ислам дининин демократик дяйярляри буэцнкц 
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Гярб сосиал-демократийасына даща чох йахындыр. Демяли, Ислам демократийасы сол 

демократийадыр. Гярб Ислам дининин сосиал тялябляринин дохсан фаизини йериня йетириб. Шярг ися мин 

дюрд йцз ил бу динин дашыйыcысы олса да, онун сосиал тялябляринин щеч доггуз фаизини дя йериня 

йетирмяйиб. Бцтцн бунлар ися Ислам дининин дейил, она йарымчыг хидмят едянлярин гцсурудур.  

 Дин сийасятдян, сийасят диндян айры олмалыдыр. Дини сийасятя вя яксиня, сийасяти диня алят 

етмяк олмаз. Дини сийасятя алят етмяк мянявиййаты маддийата гурбан вермяк демякдир. Чцнки 

Инсан маддидян даща чох мяняви варлыгдыр.  

 Ислам дининя гуллуг едянляря мцсялман дейилир. Мцсялманларын ибадят йерляри мясcидляр 

və camilər, гибляляри Кябядир. 

 Сосиал-игтисади, сийаси-идеолоjи вя тарихи инкишафла ялагядар олараг Ислам дининдя бу диня 

хидмят едянлярин гялбиндя дярин бир хянcяр йарасы олан сцннилик вя шиялик cяряйанлары вя мютязилик, 

суфилик, вящабилик, исмаилик, бабилик, бящаилик вя с. кими тяригятляр йаранмыш вя узун илляр бойу ейни 

диня мянсуб инсанлары бир-бириня дцшмян етмиш, Ислам динини ичяридян парчаламышдыр. 

 Танры бяндялярини бир-бириндян айырмадыьы щалда, бяндяляри юзляри иля айрылмыш, илащи дин 

йериня йени-йени инсани динляр вя щятта тяригятляр иcад етмишляр. Щалбуки дин Танры тяряфиндян 

инсанлара бяхш едилмиш бир ганунлар топлусу – Анайасадыр. Дин яслиндя бир щяйат низамы, Танры 

елмидир. Дин инсанлар цчцн иззят вя мясулиййятдир. Дин инсан щяйатынын мянасы, онун адекват 

ифадя формасыдыр. 

 Чох тяяссцфляр олсун ки, Щязряти Пейьямбяр (с) вя илк дюрд Ислам хялифясиндян  (Ябубякр, 

Юмяр, Осман, Яли) сонра бу дини сямавиликдян вя цммятчиликдян айырыб, “Cащилиййя дюврц”нцн 

яряб миллийятчилийи вя щятта иргчи тяфяккцрцня табе тутан Ямявиляр вя Аббасилярин сяйи нятиcясиндя 

Ислам дини Йящудилярдя олдуьу кими милли бир диня чеврилмя тящлцкяси иля цзляшди. Ямявиляр вя даща 

сонра Аббасилярин дюврцндя яряб гябиля эялянякляри Ислам дининин тямял дашы сайылан цммятчилийи 

сарсытды вя “Исламлашма” “Ярябляшмя” иля явяз едилди. Ярябляр Исламы гябул едян бир чох халглара, 

хцсусиля дя Тцркляря йухарыдан ашаьы бахмаьа, онлары тящгир едян бядии, тарихи ясярляр йазмаьа 

вя щятта бцтцн бу ашаьыламалары уйдурма “щядисляр” вя Гуранла ясасландырмаьа чалышдылар. 

 Ярябляря эюря, Танры ярябляри бцтцн инсанлардан цстцн йаратмыш, бцтцн Пейьямбярляр эуйа 

Сами иргиндян чыхмышдыр. Щалбуки Гуранда ачыг-ашкар эюстярилмишдир ки:”Щяр бир цммятин бир 

Пейьямбяри вардыр…” Биз (Танры – А.М) щяр бир Пейьямбяри анcаг юз cамаатынын дилиндя данышан 

эюндярдик ки, онлара айдынлашдыра билсин” вя с. 

 Сяккизинcи яср яряб алими (яэяр бунлара алим демяк мцмкцнся – А.М) “Кялиля вя Димня” 

ясярини щинд дилиндян ярябжяйя чевирян Ибн ял-Мцгяффадан тутмуш доггузунcу яср тарихчиси вя 

cоьрафийачысы, яряблярин “Щеродот”у сайылан Мясудийя, йеня доггузунcу яср яряб алими Бялхидян 

тутмуш онунcу ясрдя йашамыш яряб алими Ябу Щяййана вя он биринcи ясрдя йашамыш Яндялцслц 

Сяид ял-Яндялцсидян тутмуш Тябярийя гядяр бир чох яряб алим вя тарихчиляри яряб ислам иргчилийини 

юня сцряряк цммятчиликдян тамамиля узаглашмыш, Ислам дининин тямяллярини сарсыдараг, йери 

эялдикcя, бцтцн халглары, даща чох да Тцркляри ашаьыламыш, онлара гаршы бцтцн кин вя нифрятлярини 

бирузя вермишляр. Тарихи Тцрк  дцшмянчилийи яряб ядябиййаты, яряб шери вя хцсусиля, “Мин бир эежя 

наьыллары”нда габарыг шякилдя юзцнц эюстярмишдир. Бу иш бцтцн тарих бойу давам етдирилмишдир. 
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Беля ки, Тцркляря гаршы йцзлярля cяфянэийтлар уйдуран яряб иргчиляри щятта Гуранда мянфи анламда 

ады чякилян Йяcуc – Мяcуcлары дa Тцрклярля ялагяляндирмишляр. 

 Щямчинин, Тцрклярин бюйцк Султан Мещмет Фатещин башчылыьы иля Истанбулу фятщ етмяси иля 

йени дюврцн башланмасы олайына да гысганcлыгла йанашан яряб шовинистляри Мящяммяд 

Пейьямбярин (с) Тцрклярля баьлы “Тцркляр сизя тохунмадыгcа сиз дя Тцркляря тохунмайын”, Тцрк 

дилини юйрянин, чцнки онлара ябяди щакимиййят верилмишдир”, Танры адындан Пейьямбяря сунулан 

“Мяним (Танрынын – А.М.) бир ордум вар, адына Тцрк дейярляр. Ким Сяня (Мящяммяд 

Пейьямбяр нязярдя тутулур – А.М.) табе олмаса, Мян юз ордуму (Тцркляр нязярдя тутулур – 

А.М.) о халгын цзяриня йеридярям” вя “Истанбулун фятщи” иля баьлы мяшщур щядислярини беля йа инкар 

етмиш, йа да аьласыьмаз шякилдя йозмушлар. Бу Тцрк дцшмянляриндян сайылан Мисирли Ряшид Рза 

адлы бириси щятта йазыр ки,:«Истанбулун щягиги фятщи, оранын Тцрк гулдурларынын ялиндян ярябляр 

тяряфиндян гуртарылмасы вя йенидян фятщи иля олаcагдыр». 

 Яряблярин бцтцн бу иргчи тяфяккцрляринин нятиcясидир ки, Яряб хилафяти мярщяля-мярщяля 

чюкдц вя сонда юз йерини цммятчилийи тарих бойу горуйуб сахлайан Тцркляря тярк етди. 

 634-cц илдя Йармуг савашы иля Бизанс ордуларыны Сурийадан чыхаран, 635-cи илдя Гадисийам 

вя 641-cи илдя Нищавянд савашлары иля Сасани Императорлуьуну сарсыдан яряб хилафят ордулары 

Чиндян Авропанын мяркязляриня гядяр бцтцн бюлэялярдя мин ики йцз ил щюкмранлыг етмиш, Асийа 

вя Авропа гитясиндя бир чох дини, сийаси, сосиал вя етник изляр бурахан Тцрклярля Эюй Тцрк 

императорлуьунун чюкдцйц вя Чиня табе олдуьу бир дюнямдя гаршы-гаршыйа эялдиляр. Сон Сасани 

императорлуьуну дармадаьын едяряк Мавярацннящря гядяр ирялиляйян яряб хилафят ордулары 

мяркяздя Хялифя Юмярин вя Османын юлдцрцлмяляри вя нящайят, Имам Яли иля Мцавийя мцcадиляси 

вя хилафятин дахилиндя «Хариcи»лярин цсйанлары иля ВЫЫЫ ясрин яввяляриня гядяр сурятини азалтмыш 

олду. Бу иш хилафяти эенишляндирмяк мягсяди иля Ямявиляр тяряфиндян давам етдириляряк Таласа 

гядяр ирялиляди вя Тцрклярля гаршылашынcа бюйцк башарыйа улаша билмяди. Фягят Тцрклярин йени эялян 

Ислам дининин гядим Тцрк Эюй Танры дини инанcлары иля уйьун олдуьуну эюрцнcя кюнцллц шякилдя 

Ислам динини гябул етмяляри дцнйа тарихинин ян мцщцм щадисяляриндян сайылыр. Беля ки, йени эялян 

Ислам дини иля Тцрклярин гядим Эюй Танры дининдя мювcуд тяк Танры инанcы, Рущун юлмязлийи, 

ахирят, Танрыйа гурбан кясмя мярасими, яхлаги дяйярляр, cищад вя с. кими кюклц мясяляляр 

ейниййят тяшкил етдийиндян Тцркляр Ислам динини доьма бир дин кими гябул етдиляр. 

 Тцркляр чешидли юлкялярдя Гараханлылар, Гязнявиляр, Сялcуглулар, Харязмшащлар, Моьоллар, 

Теймуриляр, Османлылар, Щинд Тцрк вя Сяфявиляр кими императорлуглар, Азярбайcан, Анадолу, 

Ираг, Сурийа, Кирман Сялcуглулары, Тулуниляр, Ихшидиляр, Мисир Тцрк Дювляти, Дещли Тцрк 

Султанлыьы, Ширваншащлар, Саcиляр, Салариляр, Елдянизлиляр, Елханиляр, Гарагойунлулар, 

Аьгойунлулар, Яфшарлар, Гаcарлар вя с. кими дювлятляр вя бир чох Атабяйликляр гурараг Орта 

Асийа, Сибир, Русийа, Чин, Щиндистан, Иран, Азярбайcан, Анадолу, Йахын Шярг, Мисир вя Шярги 

Авропанын сон мин иллик тарихиня истигамят веряряк Ислам дцнйасынын мцгяддяратыны щялл етдиляр. 

Тцркляр щятта юзляриндян олан Маничилийя вя Будда дининя инанан Уйьурларла йанашы, Яфганларын 

вя Пакистанлыларын да Исламлашмасында мцщцм рол ойнамышлар. 

 Ислам дини иля Тцрклярин мяняви бирлийи щям Тцрклярин гцдрят вя язямятини тарихя нцмайиш 

етдирди, щям дя Ислам дининин ябядийашарлыьыны тямин етди. Бу иш хцсусиля, язямятли Тцрк 

султанларынын ХХ ясрин яввялляриня гядяр щям Османлы Тцрк Султаны Султан Сялим Йавуздан 

башлайараг, Османлы Тцрк Султаны, Щям дя Ислам дцнйасынын хялифяси олмасы вя хиляфятин 



25 
 

мяркязинин Истанбула кючмяси иля даща да рювняглянди. Ислам дини Тцрклярин сайясиндя йенидян 

цммятчилик идеолоэийасына гайытды.  

 Тцркляр щям дини, щям дя тарихи мифляшдирян, яфсаняляшдирян йунанлардан вя фарслардан, 

дини юзялляшдирян йящудилярдян вя яряблярдян фяргли олараг диня иманла, инамла, инанcла вя 

мянтигля, тарихя ися обйектив йанашмышлар. 

 Ислам дини яряб, щябяш вя фарсларла йанашы бир чох халглары сосиал бяладан хилас етдийи вя бу 

халгларда инсани вя аиля мцнасибятлярини тянзимлядийи щалда Тцрклярин Ислама гядяр ясрляр бойу 

йашадыьы сосиал щяйатыны, инсани вя аиля мцнасибятлярини тясдиг етди. 

 Мин ил Ислам дининин горунуб сахланмасында милйонларла шящид верян, Ислам дининин 

эцнцмцзя гядяр эялиб чыхмасында явязсиз хидмятляри олан, бу мцгяддяс дини цч гитядя ясрляр 

бойу йашадан – бу динин йарадыcысы олан ярябляр вя эуйа юзлярини бу Динин тяяссцбкеши сайан 

фарслар дейил, мящз Танры ордусу Тцрклярдир. 

 Эетдикcя эцcлянян вя заман кечдикcя бцтцн Ислам аляминдя сюз сащиби олан Тцрклярин 

фязилятлярини йахындан эюрян, дуйан вя гялямя алан Cащиз, Азярбайcан валиси Йезид бин Мязйяд, 

Ибн Щассул вя с. кими виcданлы тарихчиляр Тцркляри юймцш, онлардан аьыз долусу бящс етмишляр. 

Тцрклярин фязилятляриндян бящс едян Cащиз йазмышдыр: «Тцрклярин яхлаги кейфиййятляри мадди 

дяйярляриндян дя цстцндцр». Тцркляр енерjили, cанлы, фяал вя зякалыдырлар. Онлар гянаяти мискинлик, 

дюйцшдян чякинмяйи сойсузлашма сайарлар. Йурдсевярлик Тцрклярдя чох эцcлцдцр». 

 Яслян яряб олан Азярбайcан валиси Йезид бин Мязйяд йазыр: «Тцрк цмид едилмяйяcяк бир 

шейя гаршы цмид бяслямяз. Йахшы билмядийи бир шейин щеч бир тяряфини билмяз. Йахшы билдийи щяр бир 

мясяляни саьлам йапар. Щяр ишини юзц эюряр. Ичи дя дышы кимидир. Щеч бир нятиcяси олмайан бир шейля 

уьрамаз». 

 ХЫ ясрдя йашамыш яслян яряб олан Ибн Щассул ися Тцркляр щаггында йаздыьы бир рисалядя 

эюстярир ки: «Бцтцн халглар арасында шцcаят вя cясарят бахымындан Тцрклярдян цстцн, бюйцк 

щядяфляря улашмаг цчцн онлардан дяйанятли щеч бири йохдур. Танры онлары аслан сифятиндя 

йаратмышдыр. Тцрк эюбяйи кясилдийи андан етибарян ордунун башчысы, бюлэянин ямири олмагдан вя 

бу йолда юзцнц бцтцн язиййятляря гатлашдырмагдан башга бир шей дцшцнмяз». 

 Фягят Тцрклярин Яряб дцнйасы иля ялагяляри Тцрклярин бцтцн арзу вя истякляриня 

бахмайараг, истянилян нятиcяни вермяди.Бу ишдя яряб дцнйасыны юз нцфуз даирясиня кечирмяк 

истяйян Авропа мцстямлякячиляринин фяалиййяти щялледиcи рол ойнамышдыр. Беля ки, Авропа Гярбдя 

Тцркляря гаршы щяйата кечирдийи христиан кился тяяссцбкешлийини, Шяргдя фундаменталист ислам яряб 

тяяссцбкешлийини Тцркляря гаршы йюнялтмяйя наил олду. 

 Тарихян Тцркляри фцрсят дцшдцкcя архадан вурмаьа чалышан миллятчи ярябляр Мисирдя икян 

«Мящяммяд цммятинин досту вя мцсялман», Франсада ися «католик олан», яслиндя ися юзцнцн 

дя дедийи кими, «Мян динляря инанмырам» сюйляйян Наполеон Бонапарты беля дястякляйяряк 

Тцркляри Мисирдя аьыр мяьлубиййятя уьратмышлар. 

 Щямчинин Тцркляр ялейщиня Тцрк дцшмянляри иля ишбирлийи йапан Вящабиляр ярябляр арасында 

тяблиьат апарараг эюстярирдиляр ки, эуйа Исламын юзцндян узаглашмаьынын башлыcа сорумлусу 

Тцрклярдир. Вящабиляр беля бир фикир иряли сцрцрдцляр ки, эуйа «Тцркляр динсиздиляр. Онлар ня ибадят 
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едяр, ня оруc тутар, ня зякат веряр, ня дя Hяcc зийарятини йериня йетирярляр. Яксиня, онлар бцтцн 

Рамазан айы бойунcа шяраб ичярляр». Бу вя йа буна бянзяр Вящаби яряб шовинизми инди дя 

Тцркляря гаршы юз якс-тяблиьатларыны давам етдирмякдядирляр. 

 Яряблярдян фяргли олараг Тцркляр мин ил Ислам аляминя башчылыг етдикляри дюнямлярдя 

ялляриндя бцтцн щакимиййят вя сялащиййятляр олмаларына бахмайараг щеч бир халга, хцсусиля дя 

ярябляря гаршы юзлярини цстцн тутмамыш, иргчи бир анлайышда беля булунмамышлар. Яксиня, ярябляри 

«няcиб гювм» адландырмыш вя бунунла да юзляриня баща баша эялся дя, Ислам дининин цммятчилийя 

дайанан идеолоjи системиня даим ямял етмишляр. 

 ХХ ясрин яввялляри, хцсусиля Ы Dцнйа мцщарибяси дюняминдя Авропа Тцрк Османлы 

императорлуьуну там мяьлубиййятя уьратмаг вя императорлуьун яразилярини юз араларында 

бюлцшдцрмяк цчцн яряб миллийятчилийи идеолоэийасыны дювриййяйя бурахды вя бцтцн йюнлярдян она 

дястяк верди. Имераторлуьа дахил олан бцтцн халглары Тцркляр ялейщиня галдыран Авропа эениш 

план щязырлайараг мярщяля-мярщяля щяйата кечирди: «Сйкес планы» ады иля тарихдя танынан планда 

охуйуруг: «Яразидя олан христиан вя йящудиляри Тцрклярин эери эялмясиня гаршы ордуларыны ифадя 

етмяйя зорламалыйыг.Бу ишдя бядявилярин кюмяйини пара иля юдямялийик. Тцркляря гаршы кини щямишя 

cанлы тутмалы вя бизи яряб миллийятчилийинин горуйуcусу кими танытдыран миллятчи басын вя йайына пара 

дястяйи эюстярмялийик». 

 Тцркляря гаршы бу яняняви иргчи яряб тяфяккцрцнц даща да кюрцкляйян Авропа 

мцстямлякячиляри нящайят ХХ ясрин яввялляриндя Тцркляри Африка вя Йахын Шяргдян тамамиля 

сыхышдырыб чыхарды вя Тцрклярин щаким олдуьу бюлэяляри юз щакимиййятляри алтына алдылар.       

Тцркляри мяьлуб етмякля Авропа Ислам дцнйасынын онурьа сцтунуну гырды вя бу ишдя юзцнц 

мцсялман адландыран ярябляр дя бюйцк рол ойнады.Бу эцн Авропа, Тцркляри даща да зяифлятмяк 

цчцн «Кцрд Карты»ны ишя салыб, демократийа пярдяси алтында Тцркийяни дя парчаламаьа чалышыр. 

Айыг-сайыг олмалыйыг.Танры динини йалныз Танры ордусу – Тцркляр горумаьа гадирдир. 

 Танры йардымчын олсун, ей Тцрк! 

Türklər bəşərin mənəvi mədəniyyətinin Doğu və Batısını, Quzey və Güneyini 

çulğalaşdıraraq bəşərin ayrı-ayrı dinlərini və inanclarını , Tanrı anlayışlarını da 

ümumiləşdirərək bütün dini dünyagörüşləri  bir araya gətirmiş, bəşəri bir din yaratmışlar.  

Türklər həm dini məzhəbləşdirən , həm də tarixi əfsanələşdirən farslardan, Tanrını 

özəlləşdirən yəhudilərdən, dini  özəlləşdirən ərəblərdən , dini maddiləşdirən  xristianlardan 

fərqli olaraq qəbul etdikləri dinlərə, xüsusilə İslam  dininə imanla, inamla, inancla və 

məntiqlə, tarixə isə obyektiv  yanaşmışlar. Belə ki, min il İslam  dininə xidmət edən və bu gün  

də xidmət etməkdə davam edən  Türklər bu dinin yaradıcısı olan  ərəblərdən  və guya  özlərini 

bu dinin təəssübkeşi sayan məzhəbpərəst farslardan fərqli olaraq İslam  dininin qorunub 

saxlanılmasında milyonlarla şəhid vermiş, İslam dininin günümüzə qədər gəlib çıxmasında 

əvəzsiz xidmətlər  göstərmiş, bu  müqəddəs dini üç  qitədə  əsrlər boyu yaşatmışlar. Bu işdə 

dövlət  yetgililəri ilə yanaşı Türk övliya, mütəsəvvif, filosof və sufi şairlərinin də önəmli rolu 

olmuşdur. 

 Tanrının  bütün  Kainata  və bəşəriyyətə hakimliyini qəbul edən Türklər Cahan 

hakimiyyətinin Tanrının onlara həvalə etdiyi düşüncəsinə inandıqlarından Tanrı əmanəti olan 
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insanlara sayğı göstərmək üçün  təkcə özlərinin deyil, hakim olduqları bütün xalq, ölkə və 

dinlərin hamisi kimi çıxış etməyi özlərinə borc bilmiş, üç qitədə hakim olduqları min illik 

hakimiyyətləri dönəmində bu Tanrı borcunu şərəflə yerinə  yetirmiş, bəşərin mənəvi 

mədəniyyətinin simvoluna çevrilmişlər. 

İstər Türklərin özlərinə məxsus dinləri ( Göy Tanrı dini ,Şamanizm, Azərdüştlük, 

Buddizm və Manixeizm kimi), istərsə də təmasda olduqları  xalqlardan əxz etdikləri İudizm, 

Xristianlıq və İslam dinləri ilə  bağlı xeyli mənəvi  və maddi  mədəniyyət nümunələri 

yaratmışlar. Belə ki, ruhlarla  ünsiyyət inancına əsaslanan Şamanizm özündən sonraki  bir çox 

din və inanclara öz qüvvətli  təsirini göstərmişsə, ilk dəfə Türk maqlar tərəfindən yaradılan 

Azərdüştlük bəşər tarixinin ilk  monoteist səciyyə daşıyan  dini kimi bəşəriyyətə  doğru 

düşüncə , doğru söz, doğru danışmaq , doğru iş,  doğru əməl, doğru davranış, doğru yol və s. 

kimi prinsipləri özündə cəmləşdirən  “Avesta” kimi mükəmməl bir  mənəvi mədəniyyət 

abidəsi və onlarla maddi  mədəniyyət abidəsi olan atəşgahlar bəxş etmişdir.  

Bütün  bunlarla  yanaşı Türklərin ən qədim və əsil  dini Göy Tanrı dini sayılır.  
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                     1. TÜRKLƏRİN   GÖY  TANRI  DİNİ  VƏ  ONUN  MAHİYYƏTİ 

 

        
 

   Türklərin ilk dini Göy Tanrı dinidir.Qədim Türklərdə “Tanrı “ sözü “Tenqri” şəklində 

söylənmişdir. 

      Qədim Türkcədə “Göy” (“Səma) sözü “Ulu,Uca,Böyük,Müqəddəs” deməkdir.Buna bağlı 

olaraq da “Göy Tanrı” deyimi “Ulu Tanrı,Uca Tanrı” anlamına gəlir. 

      Ən azı 4 min illik tarixi olan “Tanrı “ sözü,demək olar ki,bütün Türklərdə ortaq inanc 

termini kimi işlənmiş və buğun də işlənməkdədir. 

       Göy  Tanrı qədim Türklərdə tək yaradıcı,tək böyük mənəvi qüvvət, bütün varlıqlara həyat 

bəxş edən,  öz  iradəsinə görə  hökm edən , insanlara yardım  edən, onlara yol göstərən , bilgi 

verən, onları  cəzalandıran,doğru və yalanı bilən Əbədi Ulu bir  Varlıqdır.  

        Qədim Türklərin bu mükəmməl Göy Tanrı  dininin nə yazılı bir kitabı və nə də ibadət 

qaydaları haqqında  bu gün  əlimizdə tutarlı bir mənbə olmasa da qədim Türk  yazılı 

abidələrində Göy  Tanrı  hətta “Türk Tanrısı” kimi qeyd edilmiş, Türklər özlərini də  

ilahiləşdirərək “Göy Türklər” adlandırmışlar. Türklər sonradan  qəbul  etdikləri dinlərdə də 

“Allah”ı  ifadə etmək  üçün “Tanrı” sözünü işlətmiş və bu gün də işlətməkdədirlər. Qədim 

Şumerlərdə də  “Tanrı” sözü “Tinqir” (qədim Türkcədə “Tanqrı ”) kimi  işlədilmişdir. 

Buddizmi bütün Qərbi Göy Türk  Xaqanlığında da yaymağa çalışan və bununla Göy Türkləri 

də Çinliləşdirməyə səy göstərən Çinlilər ağır məğlubiyyətə düçar olmuş və Bilgə Xaqanın 

vəziri və qaynatası Tonyukukun səyi nəticəsində Çin Buddizmi İkinci Göy Türk Xaqanlığı 

tərəfindən  tamamilə rədd edilmiş, ölkədə Göy Tanrı dini  yenə də hakim mövqedə qalmışdı. 
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Göy Türk dininə məxsus ən dəyərli maddi və mənəvi  mədəniyyət nümunəsi Qədim Türk 

əlifbası və bu əlifba ilə yazılan  Göy Türk yazılı abidələridir. 

       Qədim Türk kitabələrində zikr edilən “Türk Tanrısı” Türklərə xaqan olmaq, onlara 

savaşlarda zəfər qazanmaq, “Xaqanlıq” yaratmaq, Türk xalqına istiqlal bəxş etmək kimi 

vəsfləri özündə cəmləşdirən ulu bir Varlıqdır. Qədim Türklər kutsal saydıqları Günəşə,Aya, 

bəzi Ulduzlara, oda, suya, torpağa,bəzi dağlara,ormanlara,çaylara,göllərə sayğı göstərsələr 

də Babillər kimi Günəşi, Ayı, Ulduzları təmsil edən Şamaşa, Misirlilər kimi Amona, 

Hindlilər kimi Varunoya, Perslər kimi Ahura Mazdaya, Romalılar kimi Mitharaya və 

s.deyil,yerin, göyün,hər şeyin yaradıcısı saydıqları tək Göy Tanrıya inanmışlar. Bütün bunları 

qədim Türklərin işlətdiyi “Tanqrı” (Şumerlərdə “Dinqir”) kəliməsi də təsdiq edir.Göy 

Türklər dövrünün məşhur Bizans tarixçisi Simokattes Göy Türklərin torpağa,suya,çaya,dağa, 

meşəyə və bu kimi təbii varlıqlara sayğı göstərdiklərini,ancaq yalnız Yerin, Göyün yaradıcısı 

saydıqları Tək Tanrıya inandıqlarını qeyd etmişdir.                                                                          

.      İlkin Xəzər İmperatorluğunun Xaqanı Xristianların Tək Tanrını üçləşdirmələrinə 

(“Təslis”ə = Ata Allah,Oğul Allah və Müqəddəs Ruha) inanmalarına qarşı özlərinin tək bir 

Tanrıya inandıqlarını bəyan etmişdi.                                                                                                                                        

.      Çox təəssüflər olsun ki, qədim Türklərin bu mükəmməl Göy Tanrı dininin nə yazılı bir 

kitabı, nə tapınaqları, nə din adamları, nə də ibadət qaydaları haqqında bu gün əlimizdə 

tutarlı bir mənbə yoxdur. Bu səbəbdəndir ki, Göy Tanrı dini sonrakı təkallahlı dinlərin 

yaradılmasında ilkin başlanğıc rolu oynasa da öz adı ilə ümumbəşəri İlahi dinlər siyahısına 

daxil edilməmişdir.                                                                                                                                

.           Göy Tanrı dininin əlimizdə müqəddəs Kitabı olmasa da bizcə bu dinin ən mükəmməl 

“Kitabı” Türk millətinin Özüdür . Türk milləti bu müqəddəs dinin özəlliklərini min illər boyu 

qəlbində daşıyaraq nəsildən-nəslə ötürmüş , sonrakı Türk dinlərinin-Azərdüştlüyün, 

Buddizmin,Mani dininin (Manixeizmin ) ,Məzdəkizmin və Babəkizmin ideya qaynağına 

çevirmişdir .Türk milləti içərisində buğun belə geniş şəkildə işlədilən“O Göydəki Allah 

haqqı“ andı bunu bir daha sübut edir .                                                                                                                                                            

Qədim Türklər inandıqları Göy Tanrını belə vəsf etmişlər :                                                                  

---Tanrı təkdir.Tayı və bənzəri yoxdur.O,yalnız Ö zünə bənzəyir (Tenqri-teq-Tenqri);                                                                                                  

---Yaradıcıdır:Bilinən və bilinməyən hər şeyi O yaratmışdır;                                                                  

---Buyurur:İradəsinə uymayanları,tabe olmayanları cəzalandırır;                                                        

----Savaşlarda yalnız Tanrının iradəsi ilə zəfər qazanılır;                                                                      

----İnsanlara səadət (kut) və qismət (ülüq) bağışlar,lakin bunlara layiq olmayanlardan geri 

alar;                                                                                                                                                                     

---Canlı varlıqlara həyat bəxş edər;                                                                                                         

---Varlıqlara həyat verdiyi kimi,diləyəndə də onu geri alar;                                                                  

---Ölüm,Onun iradəsinə bağlıdır.                                                                                                                         

.     Göy Türk abidələrinə görə,Tanrı Kainatın ilk Səbəbi,yəni Yaradıcısıdır.Türklərin bir 

Xaqanlıq qurması yalnız Onun istəyi ilə olmuş,Türk millətinə Xaqanını O vermiş,yəni Tanrı 

Türk millətinin həyatı ilə yaxından ilgilənmişdir.Bu abidələrdə göstərildiyinə görə,Göy Türk 

Xaqanıvə Bəyləri Türk ulusuna yapdıqlarıyardım və yaxşılıqlardan dolayıGöy Tanrıya 
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səmimi qəlbdən öz şükranlarını sunmuş,minnətdarlıqlarını bildirmişlər.Bu Kitabələrdə qeyd 

edilmişdir ki,Xaqanları taxta çıxaran,Türklərə zəfərlər qazandıran ,onları fəlakətlərdən 

qoruyan Göy Tanrıdır.                                                                                                                                     

.       Bilgə Xaqan adidəsində göstərilir ki :”Tanrının iradəsi ilə Xaqan oldum...Türk 

millətinin adı-sanı yox olmasın deyə Tanrı atam Xaqanı,anam Xatunu yüksəltmişdir...Tanrı 

güc verdiyi üçün atamın ordusu qurd kimi,düşmənləri də qoyun kimiymiş...Tanrı yardım 

etdiyi üçün atam Xaqan dövlətləri dövlətsiz ,xaqanlıları Xaqansız qoymuş,düşmənləri yola 

gətirmiş,onları diz çökdürmüş,baş əydirmişdi”(Bax:Bilgə Xaqan abidəsi,Doğu 

üzü,sətir:101,102 ).                                                                                                                                                

.      Qədim Türklərdə təkcə Xaqanın deyil,dövlətin və xalqın yüksəlişi və düşüşü,hakimiyyət 

dəyişikliyi də Göy Tanrının himayəsi və cəzasının bir nəticəsi olaraq görünməkdədir.Orxon 

abidələrində açıq şəkildə göstərilir ki,Göy Türklərin Çin əsarətindən qurtularaq müstəqil bir 

dövlət qurmaları Göy Tanrının iradəsi ilə gerçəkləşdiyi kimi,Birinci Göy Türk Xaqanlığının 

yıxılması da Göy Tanrının Türklərə bəxş etdiyi Xaqanı xalqın onu tərk etməsi olmuşdur.               

.       Qədim Türklərin Göy Tanrı dininə görə,Xaqanların anadan olmalarının bəzi 

“İnsanüstü” keyfiyyətləri var idi.Xaqanların dünyaya gəlməsi ya böyük bir dövlət qurmağın 

işarəsi olaraq görülmüş,ya da bunun bəzən böyük bir qisasın alınması məqsədi ilə 

gerçəkləşdiyi qəbul edilmişdi.Belə insanların dünyaya gəlişi bir “Tanrı Vergisi” olaraq 

dəyərləndirilmişdi.Bir çox qədim Türk dastanlarında Göy Tanrının Xaqanlara bağışladığı 

üstün vəsflərdən bəhs edilmişdi Belə ki,bir Uyğur Dastanında göstərildiyinə görə,Oğuz 

Xaqan anasının döşündən bir damcı süd əmdikdən sonra danışmağa başlamış,yemək,çiy ət və 

şərab istəmiş,tezliklə böyümüşdür.                                                                                                          

Başqa bir Dastana görə,Ağ Kükül adlı bir qəhrəman anadan olan kimi yemək istəmiş,bir gün 

sonra bir yaşına, 7 gün sonra 7 yaşında bir uşaq olmuş,bundan sonra ata minərək silah 

işlətməyə başlamışdı.Anadan olan Qara Kükülün anası da oğluna 10 qoyun ilə 3 dana əti 

bişirmiş,Qara Kükül bunların hamısını yemiş,sümüklərini də burnundan bayıda atmışdır.        

Qəhrəmanların tez böyüməsinə demək olar ki,bütün Türk dastanlarında rast gəlinir.                      

.        Qədim Türklərdə Xaqanların anadan olmalarından sonra Göy Tanrıdan özləri üçün bir 

ad istəmələri də onların doğuşdan gələn üstünlüklərindən hesab edilmişdi.Məşhur “Alın 

Taycı Dastanı”nda Ağ Xanın oğlu Alın Taycının ad aldıqdan sonra ona Göy Tanrı tərəfindən 

bir at ərməğan edildiyi və bu atın səhər tezdən onun qapısnda bulunduğu göstərilmişdi.                          

.        Qədim Türk abidələrində də qeyd edildiyi kimi Türk Xaqanları anadan olandan 

etibarən “müqəddəs”sayılmış,Göy Tanrıdan “kut” aldıqlarından onlar belə “insanüstü” 

xüsusiyyətlərlə dünyaya gəlmişlər.Xaqanlar Göy Tanrının onlara bəxş etdiyi bu müqəddəs 

“kut” sayəsində geniş bir hərəkət sərbəstliyinə sahib olmuşdular.Onların hərəkətli və 

dinamik köçəri toplumları bir arada tuta bilmək,tayfa və qəbilələri öz nüfuzları altına ala 

bilmək üçün məhz belə bir geniş yetkilərə sahib olmaları gərəkirdi.Xaqanlar hər şeydən öncə 

qədim Türk köçəri toplumun ən qüdrətli hərbi başçısı,ən yüksək hakimi rolunu da 

yüklənməli idilər.Onlar dövlətdə qanunun simvolu sayılırdılar.Dövlət quran və onu idarə 

edən hər bir Xaqan törəyə bağlı öz qanunlarını hazırlamalı və həyata keçirməli idi.Misal üçün 

Birinci Göy Türk dövlətinin qurucusu Bumın Xaqan taxta oturduqdan sonra ölkəsini və Türk 
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törəsini qaydaya salmış,son- ra hakimiyyətini genişləndirərək Xaqanatlığını 

yaratmışdı.Həmçinin bir müddət çökmüş olan Göy Türk dövlətini yenidən müstəqilliyinə 

qovuşduran İltəriş Xaqan  da törəsi pozulmuş Türk millətinin törəsini yenidən ata-

babalarının törəsinə uyğun olaraq diriltmiş və törəyə canlılıq qazandırmışdı.İkinci Göy Türk 

Xaqanı Bilgə Xaqan : “Mən taxta çıxdıqdan sonra belə mühüm Yasanı dünyanın dörd bir 

bucağındakı xalqa çatdırdım”-deməklə qanunun önəmini dilə gətirmişdi.                                                                                                                                                                         

Bunlardan əlavə Türk Xaqanlarının düşmən xalqlara müharibə elan etmək,onlarla sülh 

bağlamaq,vergi toplatmaq,yabançı ölkələrə elçilər göndərmək və onlardan gələn elçiləri 

qəbul etmək kimi görəv və səlahiyyətləri də var idi.                                                                                                   

.         Törələr Xaqanların aldığı qərarlarla ortaya çıxdığı kimi,Qurultayda alınan qərarlar da 

“Törə” olaraq qəbul edilirdi.Törənin əsil ortaya çıxış şəkli ənənəvi olaraq özlüyündən və 

tədricən meydana gəlmişdiki,qədim Türklərdə buna “Yosun Hüququ” adı verilmişdi(Bu 

haqda geniş məlumat üçün bax:Arsal,Sadri Maksudi,Türk Tarihi ve Hukuk,İstanbul 

1947,səh.228 ).                                                                                                                                                 

.        Törəyə bağlı qanun yaratma işlərində Xaqanla bərabər digər Boy və Oymaq Bəyləri 

də iştirak etmişdilər.Mətinlərdəki :”Bəylər də Ulusu da bir-birinə uyğun imişlər.Ona görə 

də ,ölkəni o qədər yaxşı qoruya bilmiş,ölkəni qoruyaraq yasalar tərtib etmişlər” ifadələri də 

bunu təsdiq edir(Bax:Cin Halil,Akgündüz Ahmet,Türk Hukuk Tarihi,cilt:1,Konya 1989 ).                                      

.        Çin mənbələrinə görə,qədim Türk Xaqanlarının qəragahındakı Tapınakda hər il 

başında  bir törən düzənlənir və bu mərasimə Türklərin 24 boyunun Başbuğları qatılırdı.İlin 

5-ci ayında isə Lunq-Çenq şəhərində toplanaraq ata-babalara,Göy Tanrıya,Günəşə,Aya və 

Yer-Su Ruhlarına qurbanlar kəsilirdi.Qurban törənindən sonra Qayın ağacları əkər,bu 

ağaclardan “Kutlu Ormanlar” yaranardı.Payızda isə Başbuğlar Orman yanında toplanıb ətrafı 

dolaşar, əhalinin və sürülərin sayını müəyyənləşdirərdilər.Çin qaynaqları həmçinin Türk 

Xaqanının hər səhər çadırından çıxaraq Günəşə,axşamlar isə Aya baxaraq dua edərdilər.                                         

.      Bütün bunlar göstərir ki,qədim Türklərdəki dövlət düzənində Xaqanın hüquq 

qaydalarının yaradıcısı olmağına baxmayaraq, “Törə”,Xaqan da daxil bütün dövlət 

yetgililərinin üstündə olmuşdu.Məşhur Türk mütəfəkkiri Yusuf Xas Hacibin :”Dövlət silahla 

qurulur,ancaq Törə və Yasaya dayalı qanunla idarə edilir” –deməsi də bu gerçəyi 

təsdiqləməkdədir.                                                                                                                                                

.     Bunlarla yanaşıTürk Xaqanlarının düşmən xalqlara müharibə elan etmək,onlarla sülh 

bağlamaq,yabançı dövlətlərə elçilər göndərmək və onlardan elçilər qəbul etmək kimi görəv 

və səlahiyyətləri də var idi.                                                                                                                                           

.     Göründüyü kimi Oğuz Xaqandan başlayaraq bütün qədim Türk dövlətlərində Xaqanların 

öz səlahiyyətlərini Göy Tanrıdan aldıqlarına,Onun tərəfindən taxta çıxarıldıqlarına 

inanılmışdı. “Kut”un Xaqan açısından önəmi çox böyük idi.Bu “Kut”un sayəsində Xaqnların 

sahib olduqları üstün özəlliklər onların aldıqları titullarda da öz əksini tapmışdı.Qədim 

Türklərdə “Göy” sözünün eyni zamanda “Tanrı” anlamında da işləndiyi görünməkdədir.O 

dövrün Xaqanlarına verilən “Tenqri-Kut” ünvanı qədim Türklərdə “Tanrı Hakimiyyəti 

Anlayışı”nın başladığını isbat etməkdədir.Bu anlayış eyni zamanda,”Tək Tanrı” inancına 

doğru gedişi də göstərmək- dədir.Tarixdə məşhur Hun Xaqanı Mətənin eradan əvvəl 176-cı 
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ildə Çin İmperatoruna yazdığı məktubunu”Göy tərəfindən taxta çıxarılmış Hunların Böyük 

Xaqanı” ifadəsi ilə başlaması,Mətə Xaqanın oğlunun öz vəzirinin nəsihəti ilə “Göy ilə Yer 

tərəfindən yaradılmış,Ay ilə Günəş tərəfindən taxta çıxarılmış Hunların Böyük Xaqanı” 

ünvanını işlətməsi bu fikri bir daha təsdiq- ləməkdədir.                                                                                                                                                                      

.      Orxon Kitabələrində isə Xaqanın “Göyə” bənzədiyi və Onun tərəfindən hakimiyyətə 

gətiril- diyini anladan”Mən Türklərin Göyə bənzəyən,Göydən gəlmiş Bilgə Xaqan bu 

zamanda taxta çıxdım.Sözlərimi sonuna qədər dinləyin!” və “Mən Tanrı kimi Göydə 

yaradılmış Türk Bilgə Xaqan taxta oturdum!” sözləri ilə hakimiyyətinin Göy Tanrı ilə 

əlaqəsini ortaya qoymaqdadır.    Digər bir Göy Türk Xaqanı Şopolyonun Çin İmperatoru 

Kao-tsuya göndərdiyi bir məktubda özünü”Mən ki Göy Türk dövlətinin Göydə doğulan 

Xaqanı və Müqəddəs Oğlu” kimi tanıtdığı , Uyğur hökmdarlarının da bütün Türk Xaqanları 

kimi Hakimiyyət qüdrətlərini Tanrısal bir qaynağa bağlamaq istəmələri,bu səbəblə də 

özlərindən “Göy və Ay Tanrıdan kut bulmuş”-deyə söz etmələri bu fikri təsdiq 

etməkdədir.Uyğur Xaqanları Göydəki bir İşıqdan doğulduqlarına inanmışdılar.Onların bu 

inancı hakimiyyətlərinin Tanrı qaynaqlı olduğuna bir dəlil təşkil niletməkdədir.”Ay” 

ünvanını ilk dəfə 780-ci ildə Böğü Xaqanı öldürərək başa keçən Tun Bağa Tarxanın oğlu 

tərəfindən “Ay Tanrısında Kut bulmuş ünlü Bilgə Xaqan şəklində işlədilməyə başlanmışdı. 

Ondan sonrakı Xaqanlarda “Ay” və “Göy” sözləri davamlı olaraq işlənilmişdi(Bu haqda 

geniş məlumat üçün bax:Ögel,Türk Kültürünün gelişme çağları,II cilt,İstanbul 1971 ).                                                                                                                                                                

.        Türk Xaqanları tarixən “Kür” və ya “Gür”,”Yaşlı,Bilgə və Uca” ünvanları daşımış və 

özlərini “Kainatın və Təbiətin Xaqanı” saymışlarsa da özlərini Göydən və Tanrıdan uca 

tutmamış, özlərini insanlarla Tanrı arasında bir “Əlaqəçi” hesab etmişlər.Orxon 

abidələrindəki “Yuxarıda mavi Göy,aşağıda yağız Yer yaradıldığı zaman ikisi arasında 

insanoğlu yaradılmış,onların üzərində də Bumın Xaqan və İstəmi Xaqan taxta oturmuşlar” 

və”Tanrı atam Xaqanı və anam Xatunu taxta çıxarmış” ifadələri bu gerçəyi dilə 

gətirməkdədir.Bu ifadələr həm də hər hansı bir irq və ölkələr arasında heç bir ayırım 

yapmadan,heç bir fərq qoymadan sadəcə bütün Yer üzündəki topluluqların və ölkələrin 

Tanrı tərəfindən Türk Xaqanlarının idarəçiliyinə verildiyi inancını ortaya qoymuşdur. 

Abidələrdəki”Göy Tanrı istədiyi üçün taxta oturdum və dörd tərəfdəki xalqları düzənə 

soxdum”, “Gündoğandan Günbatısına qədər bütün qövmlər mənə baş əyərlər” ifadələri də 

bu məqsədlə daş Kitabələrə həkk olunmuşdu.Abidələrdəki bu və bunun kimi ifadələrdə 

Yerüzü bir bütün olaraq qəbul edilməkdə,insanların da tək bir kütlədən  ibarət olduğu 

düşünülməkdə və bunların hamısının üzərində Türk hakimiyyətini təmsil edən Türk 

Xaqanları bulunmaqdadır.                                                                                                                           

.      “Oğuz Xaqan Dastanı”na görə,Oğuz Xaqan Göydən gəlmiş və özü kimi Göydən gəlmiş 

bir qızla evlənmiş,taxta çıxıb Xaqanlığını elan etdikdən sonra dörd bir tərəfdə bulanan 

qövmlərə elçilər göndərərək”Mən artıq bütün dünyanın Xaqanıyam”-demiş və onların 

hamısını baş əyməyə özünə bağlılığa dəvət etmişdi.Bu dastanda həmçinin Oğuz Xaqanın 

vəziri Irkıl Xocanın Ona”Ey Xaqanım! Göy Tanrı bütün dünyanı Sənə bağışlayacaq!” nüjdəsi 

də yer almışdır.                                                                                                                                                       

.        Qədim Türklərdə dünya hakimiyyəti məfkurəsi həmişə ön planda olmuşdur.Belə 
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ki,Sultan Mahmud Qəznəli dövründə ondan qat-qat zəif olan Uyğur hökmdarının ona 

göndərdiyi məktubun başlanğıcında yer alan”Göylərin sahibi Tanrı Yerüzü ölkələrinin və bir 

çox qövmün hakimiyyətini bizə vermiş” ifadələri ənənəvi “Türk Dünya Hakimiyyəti” 

idealına bağlı qalmasının bir göstərgəsidir.Dünya Hakimiyyəti Məfkurəsi və inancı Göy 

Tanrının Türkləri qoruması və onları üstün qılması prinsipi ilə birləşərək Türklərdə “Millət 

olma” düşüncəsinin erkən oyanmasında önəmli rol oynamışdı.                                                                                                      

.     Ərəb səyyahı İbn Fədlanın anlatdığına görə,Oğuz Türkləri İslamı qəbul etdikdən sonra 

belə hər hansı bir çətinliyə və sevmədikləri bir vəziyyətə düşdükləri zaman başlarını yuxarı 

qaldırıb “Ey Allahım!”-deyirmiş kimi “Tek Tenqri”-deyirlər.Bu ənənə indi də Türklərdə 

qalmaqdadır.Belə ki, buğun də Türklər hər hansı bir haqsızlığa uğradıqları və dua etdikləri 

zaman “Yuxarıda Allah var!”,”Allah Göydən baxır!”,”O Göydəki Allah haqqı”-deyərək 

qarşılarındakılara etirazlarını və Allaha dua etdiklərini bildirirlər.                                                                               

.      Qədim Türklər dua edərkən də “Tenqri Türk budununu koldasınq” (“Tanrı Türk 

millətini-soyunu,qövmünü-qorusun!”) –demiş,hər hansı bir işə başlarkən “Mengü Tanrının 

gücüylə!”-deyərək Tanrıdan yardım diləmişdilər.                                                                                                           

.      Başda Mahmud Kaşğarlı olmaqla İslam dönəminin bütün yazarları Türklərin “Allah” 

yerinə “Tanrı”(“Tenqri”) adını işlətdiklərini,hər hansı bir işə və sözə uğur qazandırmaq üçün 

ilk öncə “Ulu Tanrı”nın adı anıldıqdan sonra başladıqlarını bildirmişlər.                                      

.      Qədim Türklərdə “Ruh” və “Can” anlayışları “Tin” sözü ilə ifadə olunmuşdu.”Ölüm” 

Ruhun bədəni tam tərk etməsi anlamına gəlirdi.Qədim Türklərə görə,Ruh bədəni təkcə 

Ölüm anında deyil, yuxuda və müxtəlif xəstəliklər zamanı da müvəqqəti olaraq tərk 

edir.Onlar Ölümün bir son olmadığını Ölümdən sonra bir “Axirət Həyatı”nın olacağına 

inanmışdılar.Onların ölərkən at və silahları ilə birlikdə gömülmələri və atlarına minərək 

“Uçmağa” (Cənnətə) gedəcəklərinə olan inancları bu həqiqəti göstərməkdədir.Ona görə də 

qədim Türklər atın “Səmavi” bir qaynaqdan gəldiyinə və kutsal olduğuna inanmışdılar.Bu 

vəziyyət təbii olaraq onların miras hüquqlarına da təsir göstərmişdi.Qədim Türklərdə 

öldükdən sonrakı həyatla bağlı olaraq bu dünyada yaxşı və xeyirxah işlər yapanların 

Ruhlarının Göyə çıxacağı,şər və pis işlər görənlərin isə Yer altına gedəcəkləri düşüncəsi 

hakim olmuş və Yer altındakı yerə “Tamu” və ya “Tamuğ”(Cəhənnəm) adı 

verilmişdi.Buradan da görünür ki,qədim Türklərdə dünyada görüləcək işlərlə əlaqədar 

olaraq Axirətdə hesab veriləcəyi inancı doğmuşdur.(Seçmələr bizimdir-A.Q.Bax:Güngör 

Harun,Türklərin Dini Tarihi,Ankara 1997,səh.70-71)                                                                                                         

.      Göründüyü kimi Tək Tanrı inancına sahib olan qədim Türklər ölümdən sonra xeyirxah, 

yaxşı insanların gedəcəyi yeri “Cənnət” anlamında “Uçmaq” sözünü işlətmiş,”Uçmağ”ın 

yaşıllıqlarla və nemətlərlə dolu olduğuna və xeyirxah yaxşı insanların gedəcəyi gözəl bir 

Dünya olduğuna inanmışdılar:                        

                                            “Tutulmadı Yunus canı,                                                                                                                                                                

.                                            Keçdi,Tamudan,Uçmaqdan.                                                                                           

.                                            Yola düşüb Dosta gedər,                                                                                                                                             

.                                             Ol əslinə uyakmağa”  ( Yunus Ə mrə )                                                                                                                                                                               
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.      Qədim Türklər “Cəhənnəm”ə isə “Tamu” (və ya “Tamuğ”)-demiş və suçluların 

öldükdən sonra cəzalandırılması üçün getdikləri yerin “Tamu” (“Cəhənnəm”) olduğuna 

inanmışdılar.Bütün bunlar göstərir ki,qədim Türklərdə “Axirət Dünyası” anlayışı olmuşsa da 

onlar ölən insana “öldü” deməmiş,”Tanrıya uçdu”- deyərək ölümdən sonrakı həyatı 

“Yaradana qovuşmaq” kimi anlamışlar.Bu vəziyyət “Özünə dönüş”ü ifadə edən “ Oz” 

damğası ilə də simvollaşdırılmışdır.                                                                                                      

.       Xaqanların və məşhur şəxslərin dəfn mərasimlərində xüsusi hazırlıqların görülməsi və 

möhtəşəm məzar abidələrinin inşasıüçün bir müddət gözlənilərdi.Bu müddətdə ölənin 

cəsədinin qorunması üçün mumyalanma işlərinin görülməsi də gərəkirdi.Göy Türk Xaqanı 

Bilgə Xaqanın qardaşı Kültəkinin və vəzir Tonyukukun cənazələrinin dəfn mərasimlərinə 

qədər qorunması üçün mumyalanmışdılar.Bu adət Səlcuqlu Türklərində də davam 

etdirilmişdi.                                                                                                                                                              

.         Qədim Türklərin ənənəvi dinlərində hökmdarların və məşhur şəxsiyyətlərin məzar 

yerlərinin seçilməsi də mühüm rol oynamışdı.Məşhur Ərəb səyyahı İbn Fadlan Xəzər 

Türklərində,Əbu Reyhan Biruni də Oğuzlarda ölünü çay yatağında basdırma adətinin 

olduğunu qeyd etmişlər.Bu məqsədlə dəfn mərasimindən öncə çayın məcrası  dəyişdirilir, 

dəfndən sonra isə çayın suyu əvvəlki yatağına qaytarılır,beləliklə də Xaqanın və ya məşhur 

şəxsin məzarı gizli qalırdı.Məşhur Qərbi Hun İmperatoru Atillanın bu üsulla Tuna(Dunay) 

çayı yatağına dəfn edildiyi rəvayət edilməkdədir.                                                                                                   

.        Qədim Türklərdə Hökmdarlar və ünlü şəxslər üçün xüsusi türbələr yapılar və bu 

türbələrin iç divarlarına ölənin həyatda ikən iştirak etdiyi savaşlara aid səhnələr rəsm edilər, 

məzarın ətrafına düşmənləri əks etdirən balballar dikilərdi.Böyük dövlət adamlarının 

məzarlarının gizli qalması üçün əsasən yüksək təpələr və dağlar seçilirdi.Tarixdə məşhur 

Çingiz Xanın və Kubilay Xanın məzarları bu şəkildə gizli saxlanılmışdır.Bir Xəzər Xaqanı da 

Musəvi dininə inanmağına baxmayaraq bu Türk qaydasında dəfn olunmuş,ona yonma 

daşdan  bəzəkli,üstündə işıq yanan bir məzar hazırlanmışdı.Bu məzar abidədə 24 otaq və hər 

bir otaqda bir məzar yapılaraq Xaqanın məzarı gizlədilmişdi.                                                                            

.         XI əsrdə yaşamış Abbasi Xəlifəsinin məşhur elçisi İbn Fadlana görə,Oğuzların dəfn 

mərasimləri də Göy Türklərdəki kimi idi.Onlar da məzar üzərinə kurqan yapar,ətrafına 

balballar dikər,yoq-aş törəni yapıb ölülərə ehsan verirdilər.                                                                                              

Böyük Xaqanların və önəmli şəxsiyyətlərin dəfn mərasimlərində xeyli adam iştirak edər,bu 

dəfnə yabançı dövlətlərdən də xüsusi heyətlər qatılardı.                                                                                                                                                      

.     Tək Tanrı inancına sahib olan qədim Türklər İslamiyyətdən öncə də Ərəb və digər 

xalqlar kimi bütə tapmamış,sapqınlığa düşməmiş,İslamdan öncə də gözəl əxlaqlı bir həyat 

yaşamışlar.Qədim Türkcədə Yeri,Göyü,Kainatı,bütün canlı və cansız varlıqları yoxdan “var” 

edən Allahın yerinə işlədilən“Göy Tanrı”sözü məhz xüsusi isim kimi işlədilmişdi.İstər“Göy 

Türk kitabələri”ndə, istərsə də digər qədim Türk mətinlərində “tanrılar”-deyə çoxluq 

bildirən bir söz işlədilməmişdir. Halbuki digər Təkallahlı dinlərdən sayılan İudizm və 

Xristianlığın müqəddəs Kitablarında Allahın 300,İslamın müqəddəs Kitabı “Quran “da 99 adı 

çəkilir.                                                                                                                                    .      

Türklər İslamı qəbul etdikdən sonra “Tanrı” ilə yanaşı “Çələb,Allah,İlahi,Rəbb,Xüda, 
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Mövla” və s. kimi adları da işlətməyə başlamışdılar.Bu sözlərdən “Tanrı və Çələb” Türkcə,” 

Allah,İlahi və Rəbb” Ərəbcə,”Xüda və Mövla” da Farsca sözlərdir.Bu sözlərin hamısı 

“Yaradıcı”nı qarşıladığı üçün Türklər bunların işlədilməsində bir qüsur görməmişlər.                                                                   

Çox qəribədir ki,XXI əsrdə bir çox İslam din alimləri “Allah” sözü yerinə “Tanrı” sözünü 

işlədənlərə qarşı “Cihad” elan edərək omlara qarşı hücuma keçmişlər.Halbuki hələ orta 

əsrlərdə başda Cəlaləddin Rumi və Yunus Əmrə olmaqla bir çox şair,övliya və alimlər öz 

əsərlərində dönə- dönə “Tanrı” sözünü işlətmiş və heç bir vaxt,heç bir kimsə tərəfindən 

narazılıqla qarşılanmamışlar.Bu azman şəxsiyyətlərin “Tanrı “ sözünü işlətməkdə bir sakınca 

görmədikləri halda buğun “Allah” sözü yerinə “Tanrı” sözünü işlətməkdə nə qəbahət ola 

bilər? “Tanrı” sözünü işlətməyin “günah” olduğunu düşünmək ağla sığa bilərmi?                                                                                                      

.         “Allah” sözü yerinə “Tanrı” sözünün işlədilməsinin “günah” olduğunu söyləyən bəzi 

cahil din adamları bilməlidirlər ki,Allahın 99 adında “Tanrı” sözü yoxdursa,bu,o demək deyil 

ki,Tanrı sözünü işlətmək “günah”dır.Maraqlıdır,nədən Allahın 99 adında olmayan Farsların 

“Xüda,Mövla, Yəzdan” sözlərinin işlədilməsində heç bir “günah” axtarmayanlar Türklərin 

“Tanrı” sözünə belə qısqanclıqla,hətta qəddarcasına yanaşırlar ? Bunun bircə adı var: “Türk 

düşmənçiliyi ! “.                                                                                                                                     

.         Göy Tanrı dininə aid hələlik kutsal bir Kitab əldə edilmədiyindən Türklərin bu qədim 

dini ilə bağlı ilk yazılı mənbə kimi Orxon-Yenisey abidələrini,qədim Oğuznamələri və Dədə 

Qorqud dastanlarını qəbul etmək olar.Çünkü bu abidələrdə Göy Tanrı inancı ilə bağlı bir çox 

suallara cavab tapmaq mümkündür.Belə ki,Göy Türk Xaqanlığına aid Orxon abidələrində 

Göy Tanrı dini ilə bağlı bir yazıda göstərilir ki: “Tanrı öncə Göyü,sonra Yeri yaratdı.İkisinin 

arasına da İnsanı qoydu”(Bax: Kültəkin abidəsi,doğu üzü).”Bütün zamanların sahibi 

Tanrıdır.İnsanoğlu ölmək üçün yaradılmışdır” (Bax:Kültəkin abidəsi,quzey üzü).”Tanrı 

buyurduğu üçün Xaqan oldum”(Bax:Kültəkin abidəsi, güney üzü) və s.                                                                                                                                           

.      İkinci Göy Türk Xaqanlığının miras qoyub getdiyi yazılı abidələrdə Tək Tanrılı bir din 

olduğu kəsinlik qazanan “Tenqriçilik” və ya “ Göy Tanrı inancı”nı təsdiqləyən onlarla fakt 

mövcuddur. Bilgə Xaqan abidəsindəki “Gök Tenqri yaratmış”,”Tenqri təq Tenqri yaratmış 

Türk Bilgə Kağan” kimi ifadələr göstərir ki,Göy Tanrı Göy Türk mədəniyyətində ən böyük 

rol oynamış və hətta o dövrdə ən parlaq dövrlərindən birini yaşamışdır.Göy Türk Xaqanları 

xalqı tərəfindən Tanrının seçdiyi “Elçi”olaraq qəbul edilmişdi.                                                                                                          

.       Göy Türklərdə xalqın bütünlüyünü qorumaq üçün Tanrıçılığa böyük önəm verilmişdi. 

Çünkü Şərqi Hun İmperatorluğunun çöküşündən sonra hökmdar oğullarının Çinlilər 

tərəfindən bir-biri ilə düşmənçilik etdiyi üçün Türk ulusu böyük sorunlar yaşamış 

İmperatorluğun güneydə qalan hissə-sindəki Türklər Çinlilərin qızlarına,dadlı sözlərinə və 

ipəyinə aldanaraq onlarla evlənmələrindən dolayı bu dövrdə və ondan sonrakı dönəmlərdə 

Tabqaç Türkləri kimi bir çox Türk topluluğu Göy Tanrı dinindən uzaqlaşaraq Çin 

Buddizminin təsiri ilə Çinlilər arasında əriyərək Çinliləşmişdilər. Göy Türk hökmdarı Bilgə 

Xaqan ata-babalarının yapdığı bu xətaları öz daş yazılarında Çinlilərdən gələn təhlükələri 

bir-bir qeyd etmiş və öz xalqını ikiüzlü Çinin dadlı sözlərinə,ipəyinə və qızlarına  

aldanmamağa səsləmişdi.                                                                                                                                                   

.        Bir Göy Türk abidəsində Göy Tanrı inancı (Tenqriçilik) ilə bağlı göstərilir ki :”Ey Türk 



36 
 

milləti ! Üstdə (Tanrının) Göyü çökməzsə,altda (Tanrının) Yeri dəlinməzsə, Sənin elini,Sənin 

törəni kim poza bilər?!”.                                                                                                                               

.       Göy Tanrı kultunun ən qədim nümunələri 3 min illik Çin qaynaqlarında “Hiunq-nu” və 

“Tue- kue”kimi Türkləri anladan mənbələrdə bulunmuşdur.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    

.      Göy Tanrı dininə görə,insanlar Təbiətə,ata-baba Ruhlarına və insanlara sayğılı 

yanaşmalı,bəlli qaydalara əməl edərək həyatlarını dəngəli tutmalıdırlar.Əgər bu dəngə pis 

ruhların saldırısı və ya bir fəlakətdən dolayı pozularsa,Tanrıya verilən bir vəd və pis işlərdən 

çəkinərək yenidən yaxşı işlər görməyin gərəkliliyinə inanılırdı.                                                                                                               

.        Göy Tanrını qədim Türklər heç bir zaman maddiləşdirməmiş,Onu bütləşdirib 

tapınmamış, Onun şəklini soruşanlara :”Sonsuz Göyün maviliyi kimidir !”-deyə 

cavablamışlar.                                                                                                                                         

.        Göy Tanrı dini Təbiətdəki bütün varlıqların özünəməxsus canı olduğuna və bəzilərinin 

kutsallığına inanan Tək Tanrılı və Ruhani bir dindir.Bu dini dünyagörüşə görə,Göyün Ali 

Ruhu Tanrıdır.Qədim Türklərə görə,insanlar özlərini Göy Tanrının,Ana Torpağın,insanları 

qoruyan ata- baba Ruhlarının arasında təhlükəsiz hiss edib onlara və digər Təbiət 

cisimlərinə dua etsələr də bu cisimləri əsla Tanrı qəbul etməməli,yalnız Tək Tanrıya 

inanmalıdırlar.                                                                                                                                          

.       Göy Tanrı inancına görə,Göyün 7 qatı vardır.Göyün 6-cı qatında Ay,7-ci qatında isə 

Günəş yerləşir.Günəş və Ay müqəddəs sayılır.İkinci Böyük Turan Xaqanlığının hökmdarı 

Oğuz Xaqanın: “Göy çadırımız,Günəş bayrağımızdır” (“Gök kurkan,Kün tuğ bolqıl”)-deyimi 

də bunu təsdiq edir.                                                                                                                                     

.       Qədim Türklər öz Xaqanlarının qanlarının Tanrı tərəfindən kutlandırılmış olmasına 

inanırdılar.Onlara görə,bu hökmdarlar Tanrıdan “kut” alaraq taxta çıxmış və Tanrının 

buyruğu olaraq orduları  idarə etmişdilər.Qüdrətli Xaqanların Tanrıdan “kut” aldıqlarından 

dolayı onların adlarının önünə  “Tenqrikut” və ya “Kutluğ” kimi titullar əlavə edilmişdi.                                                                        

.      Qədim Türklərə görə,Günəş,Ay,Od və Su insanlara həyat nemətləri bəxş edən Tanrının 

qüdrətinin simvollar idi.Onlar belə düşünürdülər ki,”İşıq” sözü Tanrıya duyulan sevgidən 

törəmişdir.Onlar Tanrıya yalvarıb Ona dua edərək “Buyan” adlı enerjini əldə edə 

biləcəklərinə inanırdılar.                                                                                                                    .  

.       Qədim Türklərdə gecə ilə gündüzün bərabərləşdiyi 21 Mart və ilin ən uzun günü 21 

Sentyabr ən önəmli Bayramlar sayılardı.Türklərin buğun belə davam edən “İlin axır 

çərşənbəsi”ndə od qalamaq və od üstündən atılaraq arınmaları və “Dəmir döymə” 

mərasimləri Göy Tanrı inancından qalma adət-ənənələrdəndir.                                                                                                                                

.       Türklərin qədim Göy Tanrı (Tenqriçilik) inancına görə,gerçək Aləmlə yanaşı bir “Göy 

Aləmi”, bir də “Yeraltı Aləm” vardır.Bu Aləmlərin arasındakı tək bağlantı Dünyanın 

mərkəzində duran “Dünyalar Ağacı”dır.Bu “Ağac”a “Həyat Ağacı” da deyilir.Göy Tanrı 

inancına görə,bu hər iki Aləmin özlərinə məxsus 7 qatı vardır.Bu Aləmlərin hər qatında Yer 

üzündəki kimi həyat sürən varlıqlar vardır.Onların da Yer üzündəki insanlar kimi sayğı 

göstərdikləri dəyərləri və “Kamları” vardır.Bu varlıqlar bəzən Yer üzünü ziyarət edər,lakin 

insanlara görünməzlər.Göy Tanrı inancına görə,Dünya sadəcə üç ölçülü bir dayanacaq 

deyil,eyni zamanda,sonsuz ölçüdə, sonsuzluq içində durmadan dönən bir dairədir.Hər şey bu 
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çənbərin içinə bağlıdır və bu dairə durmadan qocalır və yenilənir.Dünyanın üç ölçüsü 

Günəşin hərəkəti,durmadan hərəkət halında olan fəsillər və bütün yaranmışların ölümdən 

sonra təkrar doğulan Ruhlarından yaranır.                                                                                                                    

                         

                          Dünyanın Mərkəzində duran “ Dünyalar Ağacı”nın rəsmi 

        Bugün belə dünyanın mərkəzində durduğu güman edilən “Həyat Ağac”nın simvolu 

Çuvaş Türklərinin Bayrağında öz əksini tapmışdır. 

 

                             Çuvaşstan bayrağında təsvir edilən “ Həyat  Ağacı”nın rəsmi 
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.        Göy Tanrı dininə (Tenqriçiliyə) görə,insan Ruhlarının “Özüt”,”Süldə”,”Kut” və ”İduk” 

adlı növləri vardır.”Özüt Ruhu” nəfəs almağı və bədən temperaturunu qoruyur.Mahmud 

Kaşğarlı “Özüt Ruhu”nu “Nəfs Ruhu” adlandırmışdı.                                                                                                      

.        “Süldə Ruhu” İnsana insanlığını verən “Mənlik Ruhu”dur.Digər Ruhlar insan bədənini 

tərk edərsə,sadəcə bayqınlığa,mənliyini itirməyə və koma vəziyyətinə düşməyə yol açdığı 

halda “Süldə Ruhu” bədəni tərk etdikdə insan ölür.                                                                                                      

.         “Kut Ruhu” Tanrının yalnız hökmdarlara bəxş etdiyi güclü bir Ruhdur.Tanrı bu Ruhhu 

bir Xaqana uyğun gördüyü zaman verir və uyğun gördüyü zaman da geri alır.                                        

.          “İduk Ruhhu” Yer sularının və bəzi digər dişi cinsli müqəddəs varlıqların adına 

qoşulan bir yardımçı sözdür.                                                                                                                                            

         Qədim Türklərin yayıldığı bölgələrdə yaşayan Türk qövmlərində müxtəlif söyləntilərdə 

və bu söyləntilərdə fərqli Ruhi ünsürlər yer almışdır ki,bunlar əsasən aşağıdakılardır:                                       

---Qara Xan : Bu Ruhi ünsür Göyün ən yüksək qatında,altun bir sarayda,altun bir taxtda 

oturur.                                                                                                                                                    

---Ayqız və ya Ayzıt : Bu Ruhi ünsür Göyün 3-cü qatında oturur.Qamlar öz dualarında onun 

müdhiş gözəlliyini mədh edərdilər.                                                                                                                          

---Gün Ana : Bu Günəş Ruhu Günəş ilə birlikdə Göyün 7-ci,yəni ən yüksək qatında oturur.                    

---Ay Ata və ya Ay Dədə : Bu Ay Ruhu Ay ilə birlikdə Göyün 6-cı qatında oturur.                                 

---Alas Batır : Bu Ruh ev heyvanlarının qoruyucusudur.                                                                             

---Su Yiyəsi : Bu Ruh suda yaşayan gözəl Pəri qızlardır.Onların özlərini ilana və quşa çevirə 

bilmə qabiliyyətləri vardır.                                                                                                                                     

---Satılay : Bu pislik Ruhu insanların düzənini pozar,onları yoldan çıxarar,dəli edər,çarəsiz 

insanları intihar etməyə sövq edər ( İslam dinindəki vəsvəsə verən “Hanzər” adlı Şeytan ).                                    

---Arah,Toyer,Tarila,Sabıray : Bu Ruhlar insanların Ruhları haqqında qəralar verən 

Ruhlardır (İslam dinindəki “Sorğu Mələkləri ).                                                                                                      

---Çölpön Ata : Bu Ruh qoyunların qoruyucusudur.                                                                                  

---Qənbər Ata : Bu Ruh atların qoruyucusudur.                                                                                         

---Od Ana : Bu Ruh odun və ocağın qoruyucusudur.                                                                                     

---Ərdənay : Bu Ruh Göy Tanrının insanlara bildirmək istədiyi qərarları onlara çatdıran 

xəbərçi Ruhdur ( İslam dinindəki Mələk Cəbrail ).                                                                                                    

.     Göy Tanrı inancına görə,Kainat Ruhlarla doludur.Bu Ruhlar bulunduqları yerlərə və 

xüsusiyyət- lərinə görə müxtəlif növlərə bölünürlər.Bunların adları Türklərin fərqli ləhcə və 

dialektlərinə görə dəyişə bilsələr də bunlar xüsusi olaraq Tanrı tərəfindən görəvləndirilən 

müqəddəs xüsusiyyətə malik Ruhlar sayılırlar.Bu Ruhlar “Kuk” və “Təbiət” Ruhları olaraq 

iki böyük qrupa bölünürlər. Göy Tanrı inancında (Tenqriçilikdə) bəzi Təbiət Ruhları 

aşağıdakılardır :                                                                                                                                     

----Yer-Su Ruhu : Bu Ruh bir dağın,qayanın,çayın,gölün,ağacın,kəndin,binanın,hətta bir 

Ölkənin Ruhu ola bilər.                                                                                                                                         

----Çor Ruhu : Bu Ruh həyat dəngəsini pozan,bədəni və ruhi xəstəliklər gətirən pis Ruhdur.                                                                                                                                                     

----Ozor Ruhları : Bu Ruhhlar Totem və Burhan Ruhları olub,əsasən yaxşı Ruhlar sayılır.                     
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----Körmöz Ruhları : Bu Ruhlar ölmüş Qamların (Kamların) Ruhlarıdır.Bu Ruhlar yeni ölən 

insanların Ruhlarına yol göstərərək onları getmələri gərəkən yerlərə aparırlar.                                       

----Burhan Ruhu : Bu Ruhlar çox güclü olduğundan Qamlar onlara təsir edə bilmirlər.Göy 

Tanrı inancına görə,Burhan Ruhu bir insanı xəstə etdirsə,o xəstəni sadəcə olaraq rahat 

buraxmaq lazımdır.                                                                                                                               

.     Tenqriçi Altay Türklərinə məxsus bəzi güclü Ruhlar bunlardır :                                                           

----Altay Xan : Bu Ruh Altay dağlarının güclü Ruhu sayılır.                                                                      

----Buncuk Toyun : Bu Ruh Buzul Toyunla birlikdə Göy Aləminin ən yüksək qatına gedən 

yolun keşiyini çəkən Ruhdur.                                                                                                                            

----Dəmir Xan və Talay Xan : Bu Ruhlar Altay Türklərində güclü dağ Ruhları sayılır.                              

----Okto Xan : Bu Ruh Altay Türklərində Yer-Su kateqoriyasından güclü bir dağ Ruhu 

sayılır.                                                                                                                                                       

.     Göy Tanrı inancına görə,Tenqriçi bir insanın Təbiətə qarşı böyük sayğısı olmalıdır.Çünkü 

Təbiət Ruhlarla doludur.Tenqriçilərə görə,böyük və hündür bir dağın,yaraşıqlı yaşlı bir 

ağacın,bir gölün müəyyən bir Ruhu və bir mənliyi vardır.Tenqriçilərə görə,insanlar 

Təbiətdən sadəcə onlara lazım olduğu qədər yaralanmalıdırlar.Əgər israfçılıq edilərsə, 

Tanrını öfkələndirər və Tanrı Yer sularını azaldar,insanlar Susuzluqdan məhv olarlar.                                                                                    

      Qədim Türklərin Göy Tanrı inancında ulaşılması çox çətin olan hündür Dağlar 

“Müqəddəs” sayılır və  Tanrıya ibadət yerləri olaraq qəbul edilirdi.Ona görə də qədim Türk 

qövmləri Tanrıya dua etmək üçün yaşadıqları bölgənin ən uca dağına çıxar,diz çökərək iki 

əlini Göyə qaldıraraq və ya diz çöküb sağ əlini sol köksünün üzərinə qoyaraq sayğılı və 

səmimi şəkildə dua edərlərdi.Türklərin “Müqəddəs” saydıqları əsas dağlar bunlardır :                                                                                                    

-----Tanrı Dağları (Uyğur Türkcəsində :Tenqri Tav )---Doğu Türküstanda bulanan böyük dağ 

silsiləsidir.Tanrının Türklərə “Türk” adını burada verdiyinə inanılır.Bu Dağ silsiləsi“Tyan-

Şan” dağları kimi də tanınır.                                                                                                                                                          

                                            

                                                              TANRI   DAĞI   
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-----Xan Tenqri Dağı : Qazağıstandadır.                                                                                                               

                           

                                  

                                                         XAN  TANRI  DAĞI 

 

-----Savalan Dağı : Güney Azərbaycandadır.Azər Peyğəmbərin burada dünyaya gəldiyi 

söylənilir.                                                                                                                                                                               

 

                                                              SAVALAN  DAĞI 
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----Gəmiqaya Dağı : Azərbaycanın Ordubad bölgəsindədir.Nuh Peyğəmbərin Gəmisinin 

burada dayandığı söylənilir.                                                                                                                                                                  

 

                                          GƏMİQAYA  DAĞ I  QAPICIQ   ZİRVƏ Sİ 

 

-----Şah Dağ : Quzey Azərbaycanın Quba-Qusar bölgəsindədir.                                                               

 

                                                                         ŞAHDAĞ 
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-----Əshabi-Kəf Dağı :Azərbaycanın Naxçıvan bölgəsindədir.Qurani-Kərimdə adı çəkilən bu 

mağaralı dağ indi də ziyarətgahdır.                                                                                                                               

 

                                               ƏSHABİ--  KƏF   ZİYARƏTGAHI   

 

        Ümumiyyətlə,qədim Türklərdə belə müqəddəs dağlar “Mifik Hami”sayılmışdı.Türk 

ozanları, aşıqları və şairləri dağlara yüzlərlə şeir həsr etmişlər.Bunların içərisində 

Koroğlunun “Dağlar” şeiri xüsusi yer tutur :     

                                   “...Süsən-sünbülün solmasın, 

                                        Didən yaş ilə dolmasın. 

                                         Nə əksən,əkən olmasın,                                                                                                           

.                                                   Lələ dönsün daşın, Dağlar !  

                           ...Koroğlu Sənə bəndədür,                                                                                            

.                             Dərdindən pərakəndədür,                                                                                               

.                             Çünkü Eyvazım Səndədür,                                                                                               

.                             Olsun yaşın yüz min,Dağlar !”                                                                                                             

.                                                                                                                                                                    

.        Qədim ”Köç” dastanlarının birində Türklər 40 nəsildən bəri müqəddəs saydıqları və 

ondan güc aldıqları bir Qayanı əlacsız qalıb Çinlilərə verməyə məcbur olurlar.Bu zaman Göy 

üzü anidən qəribə bir sarı rəngə boyanır və ətrafdakı quş oxumaları və Təbiətdəki digər 

səslər kəsilir,çöllər saralıb-solmağa başlayır.Əhalinin və sürülərinin arasında yoluxucu 

xəstəliklər yayılır və Təbiətdə canlı,cansız nə varsa:”Köç,köç !” –deyə bağırmağa 

başlayır.Çünkü Tanrının Türklərə ərməğan etdiyi kutsal “Qaya”nın düşmənə verilməsi 

Tanrını qəzəbləndirdiyindən Türkləri yurdlarından qovaraq cəzalandırırdı.Bu dastanda Türk 

yurdunun bir qarış torpağ-daşı belə düşmənə verilməyəcəyi ilə yanaşı, Təbiətdə olan bütün 
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canlı və cansız varlıqların bir Ruhu olduğu inancı da açıq-aşkar görünməkdədir.                                                                                                                       

.      Tarixən qədim Türklər öz yaşayış və inanışlarını daşlara həkk etmiş,Tək və Yaradıcı 

Qüdrəti ifadə etmək üçün Günəş rəsmini çəkmişlər ki,bu,heç də onların Günəşə tapınmağı 

anlamına gəlməz. Zatən qədim Türklərdə “tapınmaq” deyə bir şey olmamışdır.Onlar Tanrıya 

belə tapınmamış,sadəcə olaraq Ona inanmış,Ona iman etmişlər.Yerdə və Göydə tək olan 

Günəşi isə Yaradanın simvolu olaraq qəbul etmişlər.Çünkü Günəş bütün canlılara həyat 

verir,torpağı canlandırır.O,sonsuz bir enerji qaynağıdır.                                                                                                                                       

.       Qədim Türklər kimi bugünkü Uyğur Türkləri də öz dualarında : “Ey Günəşi isidən 

Tanrı”-deyir və bununla bildirmək istəyirlər ki,Günəşi də isidən,Onu qızdıran bir Varlıq 

vardır.Bu Varlıq da məhz TANRIDIR !                                                                                                                                                                                              

                                                                                  

 

      Qədim Türklərin Günəş və Ayla bağlı əlimizdə olan bu ən qədim bəlgə “Damğalı Say”-

deyilən yerdən qazıntı nəticəsində bulanan “ Qaya Rəsmi”dir.Bu rəsmin tarixi keçmiş Sovet 

Elmlər Akademiyası tədqiqatçıları tərəfindən eradan əvvəl 8 min il olaraq təsbit 

edilmişdir.Bu “Qaya Rəsmi”nə görə, Günəş və Ay Göydən Yerə Başçını (Buğu Xaqanı) 

xalqına təqdim etmək üçün Göy Tanrının əmri ilə enmişlər.Enmişlər ki,Türklərin arasından 

birinə Başçılıq (Buğluq, Xanlıq,Xaqanlıq ) səlahiyyəti versinlər.                                                                                                                                                   

.        Günəş,Ay və Ulduzların təmsilçi olaraq Quranda da Peyğəmbərlik kimi müqəddəs bir 

vəzifə verilməsi ilə əlaqədar işlənilməsinə rast gəlinir.Belə ki,Quranın “Yunus”surəsinin 4-

cü ayəsində Yunusun Peyğəmbərlik müjdəsi olaraq gördüyü yuxunu atasına anladarkən: 

”Atacığım! Həqiqətən mən röyada 11 Ulduzu,Günəşi və Ayı gördüm.Gördüm ki,Onlar mənə 

boyun əyirlər”.Tanrı tərəfindən müjdələnən belə insanlar özləri üçün deyil,aid olduqları 
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xalqı üçün xidmət etmək zorundadırlar.Bu zorunluq bir Görəv,bir Yetki və bir 

Müqəddəslikdir.Ona görə də qədim Türklərdə bu vəzifə ancaq “Təqdimat Törəni” ilə 

yalnız Qurultay çağırılaraq verilərdi.                                                                                                                                                 

.      Türklər Yer kürəsinin müxtəlif yerlərində yaşadıqları üçün onlar arasında fərqli cənazə 

və qurban kəsmə mərasimləri icra edilmişdi.Bəzi qədim Türklər ölülərinin cəsədini 

yandıraraq,bəziləri ağacdan asaraq,bəziləri mumyalayaraq,bir çoxu isə əsasən torpağa 

gömərək dəfn mərasimini icra etmişlər.                                                                                              

.      Qədim Türklərdə iki cür qurban kəsmə mərasimi mərasimi olmuşdur:                               

1) QanlıQurban ; 2) Qansız Qurban.                                                                                      .     .         

.      QanlıQurbanlar əsasən Ağ atdan olurdu.Bundan başqa qoyun,keçi və maldan olurdu. 

Göy Tanrıdininə görə,heyvan qurban edərkən riayət ediləsi bir sıra vacib qaydalar var 

idi.Göy Tanrı inancında bütün canlıların Ruhu olduğuna inanıldığı üçün heyvanlara hörmət 

bəslənilər və onlara yersiz yerə əziyyət verilməz,qurban ediləcək heyvanın başı kəsilməzdi. 

Çünkü Göy Tanrı inancına görə,heyvanın Ruhu başında,boynunda və nəfəs yolunda idi.Ona 

görə də heyvan ikiyə bölünərək qurban edilərdi.Bundan başqa,qanın axmaması,heyvanın 

sümüklərinin qırılmaması və heyvanın dərisinin qarın hissəsində olan “dəlik”dən başqa onun 

bütöv qalması vacib sayılardı.Heyvanın qarın hissəsindən bir hissə kəsilərək buradan 

heyvanın içinə əl soxular və onun əsas damarı bölünər,daha sonra heyvan iki hissəyə ayrılar 

və iki ayrı ocağın üstünə atılardı.Hansı hissənin alovu dik şəkildə Göyə yüksələrdisə,həmin 

hissə kül olana qədər ocağın üstündə saxlanılardı.İnanca görə,o hissənin ətri Göy Tanrıya xoş 

gəldiyi üçün qurban mərasimi belə icra olunardı.                                                                                      

.     .         Qansız qurban mərasimlərində isə əsasən xüsusi seçilmiş qida maddələrindən,içki 

və ev əşyalarından istifadə edilərdi.Hər gün edilən və tez-tez rastlanan qurbanlar isə əsasən 

bir qab Qımızın bir hissəsini dörd bir yana çiləyərək onu Tanrıya və paytaxtları Ötükənə 

ərməğan edər,qalanını isə özləri içərdilər.                                                                                                                 

.         .          Göy Tanrı inancına əməl edən qədim Türklər Göy guruldayıb ildırım çaxanda da 

bir qab qımız, qatıq və ya ayranla üç dəfə çadırın ətrafında dolanar,ildırım düşdüyü yerə 

gedər,Göy Tanrının  razılığını yenidən qzanmaq üçün at və güləş yarışları keçirərdilər.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  

.        Göy Tanrı inancında Qamların xüsusi yeri var idi.                                                                        

Göy Tanrı inancında “Qam” (“Kam”) əslində müqəddəs sayılmazdı.O,sadəcə Ruhlar ilə 

əlaqə yarada bildiyi və bilikli Bilgə olduğu üçün toplum ona sayğı göstərərdi.Qamların ən 

mühüm vəzifəsi yaşadığı cəmiyyətdə pozulan dəngəni təkrar düzəltmək və xəstələri 

sağaltmaq olmuşdur.Bu anlamda Göy Tanrı inancında insanların gündəlik ibadətləri üçün heç 

bir Qama ehtiyac olmamışdı.  Ona görə də digər dinlərdəki din adamları xaxamlar,keşişlər, 

mollalar ilə Qamları eyniləşdirmək doğru deyildir.                                                                                                                                             

.        Bəzi Qamlar daha güclü Ruhlar ilə əlaqə yarada bildiklərindən digər Qamlardan daha 

güclü sayılardılar.Bu baxımdan Qamlar “Ağ” və “Qara” olmaqla ikiyə ayrılırdı.Bunların 

qabiliyyətləri və vəzifələri də bir-birindən fərqlənirdi.Ağ Qamlar toplumdakı pozulmuş                        

dəngələri təkrar bərpa etmək üçün çalışırdılarsa,Qara Qamlar pis Ruhları qovmaq üçün 

auğraşırdılar.Qamların geyimlərinə “Manyak” deyilirdi.Qamın Manyağından ona güc verən 

və onu pis Ruhlardan qoruyan,pisliyi qorxudan bir çox əşyalar asılardı.Qamlar odla 
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arınardılar. Çünkü Göy Tanrı inancına görə,hər şey məhz odla arına bilərdi.                                                         

.         Göy Tanrıinancı(Tenqriçilik) Hun Türkləri və Göy Türklərdən sonra Çingiz Xan 

dönəmində son dəfə ən böyük ün qazanmışdı.Türk və Moğol boylarınıbirləşdirib dünya 

tarixinin ən böyük İmperatorluğunu quran Temuçin(Çingiz Xan) nitqlərinə həmişə Əbədi və 

Əzəli Göy Tanrının adıilə başlardı.                                                                                                      

.       Göy Tanrı dini (Tenqriçilik) və ona aid bir çox maddi mədəniyyət nümunələri Hun, 

Avar,Ön Bulqar,Kuman və qədim dövrün bütün savaşçı Türkləri və daha sonra Çingiz Xan 

və davamçıları olan Qızıl Orda tərəfindən Avropaya, Elxanlılar tərəfindən isə Azərbaycana 

və Yaxın Şərqə gətirilmişdir.Belə ki,Göy Tanrı dininə inanan Tenqriçi Hun Türklərindən 

qalma təşkilatlanmadakı rütbəni göstərən eradan əvvəl 3-cü əsrə aid bu Qızıl Kəmər Kilidi 

(qıfılı) Atillanın başçılıq etdiyi Qərbi Hun Türkləri tərəfindən Avropaya aparılmış və 

sonradan Türklərin bu kültür nümunəsi Avropadakı “Güləş və Boks Yarışları”nda qazanılan 

“Qızıl Kəmər”in əsası olmuşdur.             

 

                               Hun Türklərinin eradan əvvəl 3-cü əsrə aid “Qızıl Kəmər Kilidi”        

       Türklər hansı dini qəbul etmişlərsə,o dini Göy Tanrısı ilə bərabər qəbul etmiş,Göy Tanrı 

inancını heç vaxt tərk etməmişlər.İbn Fadlanın qeyd etdiyinə görə,Oğuz Bəyi Kiçik Yanal bir 

müddət İslam dinini qəbul etsə də Oğuzların”Əgər Müsəlman olarsan,bizim başçımız ola 

bilmərsən”-sözlərindən sonra təkrar Göy Tanrı dininə qayıtmışdı.(Seçmələr bizimdir-

A.Q.Bax:  İbn Fadlan,İbn Fadlan Seyahatnamesi,Çeviren:Lutfi Doğan,Ankara 1954 ).                                              

Hətta yaxın dövrlərdə belə Avropa və Balkanlarda  soyqırım yaparaq İslam dinini qəbul 
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etmiş Türkləri məhv və sürgün etsələr də,Doğu və Orta Avropada onları Xristianlaşdırsalar 

da Göy Tanrıya dua edən Türk qövmlərinə rast gəlinməkdədir.                                                                                

.        Ön Bulqarlar Göy Tanrıya “Tanqra”-demiş vəTenqriçilik üçün Tanrıya dua etmək 

yerləri olan dağların kutsallığına inanaraq Balkanlardakı ən yüksək dağa “Tanqra” adını 

vermişlər.Bu dağın adı Osmanlı Türkləri tərəfindən XV əsrdə “Maşallah”dağına çevrilənə 

qədər belə adlanmışdı.İndiki Bolqarlar bu dağa “Musala” deyirlər.Bulqarların Göy Tanrı 

inancı 864-cü ildə Boris Xanın( I Mikailin ) Xristianlığı qəbul etməsi ilə sona 

çatmışdı.Avropadakı Tenqriçi Türklərin bir qismi zaman keçdikcə qədim inanclarını unutmuş 

və digər Slavyan və German xalqları ilə qaynayıb qarışaraq öz Türklüklərini unutmuşlar.                                                                                                                                         

.      XVII əsrdən başlayaraq Sibirdəki Türk qövmləri Ruslar tərəfindən mərhələ-mərhələ 

Xristianlaşdırılsalar da onların Xristianlığında hələ də Göy Tanrı inancı yaşamaqdadır.Belə 

ki, Sibir kəndlərində əhali kəndin Papazından və hətta həkimindən daha çox 

kəndlərinindəki Qamlara(Kamlara) inanırlar.Bugün Tenqriçilik hələ də Təbiətə bağlı bir 

həyat sürdürən bəzi Sibir qövmlərində yaşamaqdadır.Hətta bəzi müsəlman Türkmən və 

Qırğız boyları da qədim Göy Tanrı dini törələrini İslami dualar ilə qarışıq şəkildə uyqulayan 

Qamlara rastlanmaqdadır. Son əsrlərdə bir neçə dəfə Tenqriçiliyi canlandırma və 

müasirləşdirmə təcrübələri yapılsa da bu təşəbbüslərin Sovet Rusiyası tərəfindən şiddətli və 

qanlı bir şəkildə son verilmişdir.                                                                                                                         

.        Bütün bunlara baxmayaraq,buğun belə Türklərin hərhansı bir dində olmasından asılı 

olmayaraq əksər Türklərdə Göy Tanrı dininə aid inanclar qorunub saxlanılmaqda və hətta 

genişlənməkdədir. Belə ki,Sovet İttifaqı dağıldıqdan sonra Kommunist rejiminin basqısından 

qurtulan Sovet İmperiyasındakı bəzi Türk xalqları təkrar öz inanclarına dönməyə başlamışlar. 

Artıq 1990-cı illərdən başlayaraq  Tatarıstanda,Altaylarda,Qırğızıstanda,Qazağıstanda 

Tenqriçilik yenidən yayılmağa başlamışdır.İlk əvvəllər xalqın arasında yayqın olan Tenqriçilik 

artıq dövlət tərəfindən dəstəklənməyə başlamış, bununla bağlı İnstitutlar  yaradılmışdır. 

Beləliklə,1997-ci ildə Qırğızıstanın paytaxtı Bişkekdə 500 min üzvü olan “Tenqriçi” bir 

təşkilat yaradılmışdır. Bundan əlavə Qırğızıstanda həm də Qırğızıstan Parlamentinin millət 

vəkili  Dastan Saryuqulov tərəfindən “Tenqir Ordo”(“Tanrı Ordusu”) adlı təşkilat yaradılmış 

və onun tərəfindən idarə  illərin başlanolunmaqdadır.Bu Təşkilat həm də “Tenqriçilik 

Tədqiqat Mərkəzi”dir.Bu Təşkilat İstanbul Universitetinin“Türk Dünyası Araşdırma 

Mərkəzi”ilə işbirliyi yapmaqdadır.”Tanrı Ordusu”- nun tədqiqatlarına digər Türklərin də 

marağı artmaqdadır.                                                                                                                                      

.           Qazağıstan Prezidenti Nursultan Nazarbayev və keçmiş Qırğızıstan Prezidenti Əskər 

Akayev öz çıxışlarında Tenqriçiliyin Türk xalqlarının ortaq milli və ənənəvi inancı olduğunu 

təkrar-təkrar söyləmişlər.                                                                                                                                   

.      .            1980-ci illərin sonu 1990-cı illərin başlanğıcında Sovet İmperiyasının çökməsi ilə 

Çuvaşıstanda “Vattisen Yaly” adı verilən və Çuvaşların etnik dinini yenidən canlandırmağa 

çalışan bir “Tenqriçilik” təşkilatı yaradılmış və bu təşkilatın ziyalıları Tenqriçilik inancının 

qədim rituallarını yenidən canlandıraraq topluma qazandırmağa nail olmuşlar.                              

.          Artıq Türk dövlətlərinin bayraq və armalarında(gerblərində) Göy Tanrı inancı ilə bağlı 

simvollar,xüsusilə,Göyün mavi rəngi və Bozqurd simvolları öz əksini tapmışdır.Məsələn, 
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QAQAUZ  YERİNİN ÖNCƏKİ BAYRAĞI      QAQAUZ YERİNİN İNDİKİ BAYRAĞI 

 

                                                

                                          UYĞUR TÜRKLƏRİNİN(DOĞU TÜRKÜSTANIN) BAYRAĞI                                        

.          Deyilənlərdən belə bir nəticəyə gəlmək olar ki :                                                                              

1.Göy Tanrı Təkdir.Bənzəri yoxdur. O,yalhız Özünə bənzəyir ( “Tenqri-teq-Tenqri” ) ;                                                                                               

2.Göy Tanrı Yaradıcıdır. Bilinən və bilinməyən hər şeyin Yaradıcısı Odur;                                                                          

3.Göy Tanrı yaratdığı hər şeyə Özündən bir pay vermişdir ;                                                                   

4.Göy Tanrı Özündən ən mühüm payı İnsana vermişdir ;                                                                       

5.Göy Tanrı Kişi və Qadını bərabərhüquqlu yaradıb ;                                                                                        

6.Göy Tanrı İnsanı Özünə qul,kölə deyil, Azad yaradıb ;                                                                             

7.Göy Tanrı dini bəşəriyyətin ən qədim,ən təmiz,ən azad Təktanrılı dinlərindəndir ;                                                           

8. Göy Tanrı dinində Tanrıya tapınma yoxdur, Ona inam və sevgi vardır ;                                        

9.Göy Tanrıya qəlbən inananların daxili təmizdir ;                                                                                 

10.Göy Tanrı dinindəki Umay Ana,Ülgən və Erlik Xan kimi müsbət Ruhlar Göy Tanrının 

xüsusi köməkçiləridirlər ( İslam dinindəki Mələklər kimi );                                                                                                                    

11.Göy Tanrı dinində Kainat və Təbiət Müqəddəs sayıldığından Onlardakı 

Günəş,Ay,Ulduzlar, Ulduz kimilər,bəzi gəzəgənlər,digər astronomik cisimlər,bəzi 

dağlar,ormanlar,çaylar və göllər də Kutsal sayılırlar ;                                                                                                                                              

12.Göy Tanrı dinində tamaha,israfçılığa,yalana,təkəbbürə,ikiüzlülüyə,iftiraya və bu kimi 

mənfi nəsnələrə yer yoxdur ;                                                                                                                                        

13. Göy Tanrı dini zinanı və oğurluğu qadağan edir.                                                                                    

.    .     Bugün də Türklərdə Göy Tanrı inancından qalma bəzi adətlər yaşanmaqdadır . Bunlar 
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əsasən aşağıdakılardır :                                                                                                                                          

1. Uzaq bir yerə gedən adamın və ya adamların arxasınca Su atmaq ;                                                 

2. Qorxan adamın başı üstündə Qurğuşun əridib tökmək ( Səğirləmə ) ;                                                          

3. Nəzərlərdən qorunmaq üçün boyundan və ya qoldan Nəzər Muncuğu asmaq ;                          

4. Taxta və ya dəmirə üç dəfə vurmaq ;                                                                                                          

5. Ölən adama Məzar və Türbə yapmaq ;                                                                                                         

6. Məzarların ayaq ucuna Tərlik ( Suluk ) qoymaq ;                                                                                      

7. Türbədə və Məzar başında Şam yandırmaq ;                                                                                           

8. Zahı yatan qadının başına qırmızı rəngli parça bağlamaq ;                                                                    

9. Toy-düyündə gəlinin başına Çərəz, Düyü və Şirniyat atmaq ;                                                         

10. Gəlinlərin başında Güzgü tutmaq ;                                                                                                        

11. Evlənən,ölən və yeni doğulan uşağa 40 keçirmək ;                                                                           

12. Kutsal sayılan Ağaclara parça bağlamaq ;                                                                                           

13. Əlləri Göyə doğru açaraq Tanrıya Dua etmək və s.                                                                                                                                                          

        Tarixən Göy Tanrı dininin bir çox xalqların dövlətləri üzərində müəyyən təsirləri 

olmuşdur.Bu təsirlər hakimiyyət anlayışından dövlət təşkilatına,hökmdarların seçilməsindən 

vəzifələrinə qədər bütün hüquqi qurumlar üzərində görünməkdədir.Qədim Türk 

İmperatorluqlarına daxil olan əksər xalqlar üçün Göy Tanrı dini müştərək və ümumi bir din 

olaraq qəbul edilmiş,Göy Tanrı Tək Tanrı sayılmışdı.                                                                     

.          Qədim Türklərin bu çox anlaşıqlı və sadə dininə sonradan fərqli anlamlar verilmiş və 

bu səbəbdən də ilk sadə və saf  Göy Tanrı dini başqa din adamları tərəfindən 

sapdırılmışdı.Çox təəssüflər olsun ki, Türklərin bu qədim və saf dininə digər xalqların din 

xadimləri ilə yanaşı  başqa dinləri qəbul edən bəzi Türklər də fərqli-fərqli anlamlar 

verməklə kifayətlənməmiş, öncə “ Şeytan”ı uydurmuş,sonra da bu Şeytanı Tanrıya qarşı 

qoymuş,hətta ona “ Cəhənnəm” adlı  bir məkan “kəşf” etmişlər.Bu uydurma “tapıntılar”ın 

İnsanlar üzərindəki təsirini görən o “Şeytanlaşmış” din adamları insanlar üzərində qorxu 

yaradaraq onları asanlıqla idarə etməyə başlamışlar. Bu QORXU buğun belə insanlar 

üzərində öz müəzzəm təsirini göstərməkdədir.                                                                                           

.          Qədim Göy Tanrı dinindən günümüzə qədər gəlib çatan ən mühüm,ən əsas 

inanclardan biri və birincisi də məhz buğun “Novruz Bayramı” kimi bütün Türklər 

tərəfindən qeyd edilən “Yeni gün” kimi tərcümə edərək fars sözü kimi qələmə 

verirlər.Əslində Farslar “Yeni gün”ə “Ruzino” deyirlər.”Novruz” sözü Türk dilinin 

qrammatik qaydasına uyğunlaşdırılaraq fars və türk dillərinin qovuşması nəticəsində yaranan 

sözdür.Bu Bayramı Türk İmperatorluqlarının tərkibinə daxil olan bütün xalq və qövmlər 

mənimsəmiş və öz milli Bayramı kimi qeyd etmiş və buğun də qeyd etməkdədirlər.                                                                                                                        

.           Tarixdə ilk dəfə olaraq Səlcuqlu Türk  Sultanı Məlikşah “Cəlali Təqvimi”ni tərtib 

etdirərək  4 ildən bir  ilin 366 gün olduğunu və bu Bayramın hər il sabit gündə--20-21 

Martda, Qoç  Bürcünün  (Həməl Bürcünün ) əvvəlində olmasını elmi,qanuni və dəyişməz 

şəklə salmışdır.                                                                                                                                                                                

.          Bu Bayramın bütün ritual və rəmzləri ənənəvi olaraq Göy Tanrı dinini yaşadan qədim 



49 
 

Oğuz,Quti,Kas,Sak,Maday,Hun,Altay,Göytürk,Uyğur,Xəzər Türklərinin 

əfsanə,rəvayət,nağıl və mifologiyası ilə yanaşı,real həyatlarında da öz əksini tapmışdır.Belə 

ki,məşhur “Oğuz Xan” dastanı,Rəşidəddinin “Cami-üt təvarix”,Əbülqazi Bahadır Xanın 

“Şəcəreyi-Türk” və s.kimi əsərlərdə bu Bayram “Oğuz Xan Günü”,”Ərgənəkon 

Bayramı”,”Ayzıt Bayramı”,”Yenidən Doğuş”,”Yaradılış Günü” və “Yeni Gün” kimi qeyd 

edilmiş,sonradan parslar Türklərin bütün  maddi və mənəvi mənimsəyib özününküləşdirdiyi 

kimi bu Bayramı da öz dillərinə tərcümə edərək “Nouruz” adlandırmışlar.                                                                                                                                

.           Buna baxmayaraq,bu Bayram Türklərin folklorunda,klassik və müasir şair və 

yazrların əsərlərində,onların məişətində elə bir dərin iz buraxmışdır ki,nə qədər saxta 

tarixlər yazılsa da,nə qədər qadağalar qoyulsa da onu Türk Ruhundan çıxarmaq mümkün 

olmamışdır.                                                                                                                                                       

.         Bu Bayramın Göy Tanrı dinindən qalma “Atıl-Batıl”,”Kosa-

Kosa”,”Səməni”,”Cıdır”,”Od qalama”və “Od üstündən atılma”,”Axar su üstünə gedib su 

üstündən atılma”,”Evə təzə ilsuyu gətirmə”,”Çaydan götürülmüş kiçik çay daşlarını evin 4 

küncünə qoyma”,”Buğda və ya arpa göyərtmə”(Səməni),”Yumurta boyama”,”Qulaq falına 

çıxma” və s.kimi elə özəllikləri vardır ki, bunlar yalnız Türklərə məxsusdur.Bu adətlər buğun 

də bir çox Türklərdə,xüsusilə,bu Bayrama əsrlər boyu sahib çıxmış Azərbaycan Türkləri 

arasında yaşamaqdadır.                                                                                                                                    

.          Bu Bayramda həmçinin Türklər Bayrama bir neçə gün qalmış evlərini ,həyət-

bacalarını təmizləyər,müxtəlif növ şirniyyatlar hazırlayar,yumurta bişirib boyayar,Bayram 

axşamı plov bişirər,Səməni yeməyi hazırlayıb qonşulara paylayar,küsülülər barışar,insanlar 

bir-birinə təbrikə gedər,kəndin və şəhərin böyük meydanlarında şənliklər təşkil edər,Cıdır 

meydanlarında at yarışları keçirər,meyvə ağaclarının bol məhsul gətirməsi üçün onların 

budaqlarına yanar kösöv atardılar.                                                                                                                                  

.        Göy Tanrı dinindən süzülüb gələn və Türküstandan  Altaylara və Azərbaycana, 

Azərbaycandan Yaxın Şərqə və Anadoluya,Anadoludan Balkanlara və Şərqi Avropaya 

qədər uzanıb gələn coğrafiyanı və bütün Türk Dünyasını əhatə edən və hər ilin 20-21 

Martında qeyd edilən bu “Yeni il” və ya”Yeni Gün”,”Ərgənəkon”,”Novruz” və “Bahar” 

adlanan Türk Milli Bayramı Türklərin milli birliyini simgələyən ən köklü  DƏYƏRDİR !                                                                                                                                                                                        

.       Yazını belə bir məşhur deyimlə bitirirəm : “ Türklər Tanrını SEVƏRLƏRDİ,başqa 

dinləri qəbul etdikdən sonra bu sevginin yerini QORXU tutdu ! “           
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                                             2.TÜRKLƏRDƏ  ŞAMANİZM  İNANCI 

 

                                                                         ŞAMAN 

          Bütün Kainatı “Ruhlar Dünyası” kimi qəbul edən qədim Türklərin dini inanclarının 

əsaslarından birini də Ruhun əbədiliyi təşkil edir.Qədim Türklərin inancına görə, insanları 

və qarşılıqlı olaraq maddi aləmin bütün cism və hadisələrini Ruh idarə edir. Qədim Türk 

dünyagörüşünə görə, insanın doğuluşu, ölümü, yuxusu, bayılması və hətta sağlamlığı və 

xəstəliyi də Ruhun fəaliyyəti ilə bağlıdır. Türklərin ilkin inanclarından sayılan və bu gün belə 

Altay və Saka (Yakut) Türklərində yaşamaqda olan “Şamanizm” də Ruhlarla ünsiyyət 

inancına əsaslanır. Özünü ekstaz halına gətirib insan zəkasının “günəşi” olan Ruhlarla 

əlaqəyə girə bilən şəxs “Şaman” adlanır. Şaman öz Ruhunu bədənindən ayırıb Göyə 

yüksəldə və ya Yerin altına endirə bilən, ən ağır xəstələri belə müalicə edən “Vəcd ustası”, 

İnsan Ruhunun mütəxəssisidir.                                                                                                                      

.       Bəzi araşdırıcılar Şamanları”Sehirbaz və Falabaxan” adlandırırlar.Halbuki,Şamanların 

Sehirbazlarla, Falabaxanlarla heç bir əlaqəsi yoxdur.Onların vəzifəsi yalnız insanlara xeyir 

vermək ,onlarımüalicə etməkdən ibarət olmuşdur.Onlar hər zaman məsuliyyət hiss edən 

insanların xeyrinə hərəkət etmişlər.Şamanların əsas məqsədi Ruhları bildikləri sirrlərlə 

sorğuya çəkmək,gələcək haqqında məlumat əldə etmək,gözəgörünməz miskin varlıqlar 

tərəfindən oğurlanan və onlar tərəfindən qaçırılaraq təhdid olunan ayrı-ayrı şəxslərin 

Ruhlarını axtarmaqla onları sağaltmaqdır.                                                                                                 

.      .       Şamanlar bütünlüklə Ruh olan Tanrı ilə Tanrının insanlara Özündən bəxş etdiyi 

Ruhlar vasitəsi ilə əlaqə saxlayırdılar.Ruha əsaslanan Şamançılıq dünya kültürlərinin 
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hamısından – bütün dinlərdən,fəlsəfələrdən,psixologilərdən öncə var olmuşdur. Bu 

baxımdan Şamançılıq insanın öz gücünü və Kainatın bilgilərini öyrənmə 

arayışıdır.Şamançılıqda yüzillər boyu inkişaf etdirilən bir çox texniki vasitələrlə fərdlərin 

maddi dünyası ilə Ruhi dünya arasındakı əlaqənin anlaşılmasına çalışılmışdı.Bu cür arayış və 

anlama sisteminin “Qərb ağıl bağı” içərisində nəzərə alınmamasının əsas səbəbi fərdi və ya 

peşəkar başarıyını arayan ənənəvi yöntəmlərdən fərqli olmasıdır.Gerçəklik haqqındakı 

əlaqəli inanc sistemlərinin kənara çıxma  gerçəkliliyi bir çox insan üçün başlanğıcından 

caydırıcı olmuşdur.                                                                                                                         .      

Şamanizmə görə, Şaman hətta Ruhları öz hökmü altına alaraq ölülərlə, cin, şeytan və 

pərilərlə əlaqə yaratmağa qadir olan seçkin bir insandır. Ruhlar aləminə nəzarət edə bilməsi 

Şamanizmə yeni keyfiyyətlər bəxş etmiş, ona bir din nüfuzu qazandırmış və özündən sonrakı 

bir çox dinlərə öz qüvvətli təsirini göstərmişdir.                                                                             

..   İnsan ağlının, təfəkkürünün, zəkasının və nitqinin ifadə forması olan Ruh insanla Tanrı 

arasında bir əlaqəçidir. İnsanlar Tanrıya çox müraciətlər edə bilərlər. Tanrı isə yalnız 

Ruhlarla danışır, çünki Ruh Tanrının nurundan bir Nurdur.                                                    .    .            

.     Bəzi tədqiqatçılar Şamanizm ilə Göy Tanrı dinini eyniləşdirməyə çalışmışlar.Halbuki, 

bunlar arasında bəzi bənzərliklər olsa da əsas məsələ olan Tanrı anlayışında bunlar bir-

birindən əsaslı şəkildə fərqlənirlər.Belə ki,Şamanizmdə çox Tanrı olduğu halda,Göy Tanrı 

dinində Tək Tanrı vardır.Göy Tanrı dinində Göy Tanrı,Şamanizmdə isə ən üstün Tanrı 

olaraq Ülgənc qəbul edilir.Göy Tanrı dinində Tanrı doğulmamış,doğurmamış,Şamanizmdə 

isə Ülgənin 7 oğlu, 9 qızı vardır ki,onlar da Ülgən kimi Göydə yaşayan xeyirxah Tanrılardır. 

Ülgənin çocuqları ilə yanaşı,onun xidmətində olan xeyirxah Ruhlar da vardır ki,bu 

Ruhlardan biri də Umay Anadır.Umay Ana ilə yanaşı,Ak Ana və Ana Mayqıl da Ülgənin 

xidmətində olan Ruhlardır.Ak Ana Ülgənə yaratma qüdrəti və ilhamı verən dişi Ruh, Ana 

Mayqıl isə ulusu qoruyan dişi Ruhdur.Ana Mayqıla “Millət Anası”da deyilirdi. Halbuki,Göy 

Tanrı dinində Ülgən də,Umay Ana da Göy Tanrının köməkçiləridirlər (İslamdakı Mələkləri)                                                                                                                                                   

.   Şamanizm Ata Ruhları və Təbiət varlıqlarına tapınmağa əsaslanan qədim bir inancdır.Bu 

inancın nə zaman ortaya çıxdığı bəlli olmasa da qədim Çin mənbələrinə görə,Çamanlıq öncə 

Türküstan Türkləri arasında ortaya çıxmış,daha sonra isə digər Türk boyları arasında 

yayılmışdı.Tədqiqatçılar  “Şaman”sözünün hansı dilə məxsus olduğu məsələsində vahid bir 

fikrə gələ bilməsələr də,onlar bu inancın məhz Orta Asiyada (Türküstanda) ortaya çıxdığı 

məsələsində görüş birliyinə varmışlar.                                                                                                               

.      Qədim Türklərdə “Maq” adlananlara hər bir Türk qovmu müxtəlif və bir-birinə yaxın 

adlar vermişlər.Belə ki,qədim Azərdüştlüyü özünün inancı sayan Maday (Midiya) Türkləri 

“Maq”, Altay və Sibir Türkləri “Qam” (“Kam” ) ,Qırğız Türkləri “Qan” dedikləri bu 

insanlara ilk dəfə Ruslar Sibiri işğal etdikləri zaman buradakı xalqın ənənəvi inancına 

“Şamanizm”,o inancı icra edənlərə isə “Şaman” adı vermiş,sonradan bu terminlər  XVII 

əsrdə Avropa ədəbiyyatına daxil olmuşdur.                                                                                                   

.      Şamanizm Orta Asiya,Sibir,Şimali,Cənubi və Şərqi Asiya,Afrika,Şimali,Orta və Cənubi 

Amerikaya qədər yayılmışdı.Bu qitələrdəki Şamanizm bir-birinə bənzəsə də onlar arasında 

az da olsa mühüm fərqlər vardır.Bunların hamısında ayin və mərasimlər təşkil edən,xeyir və 
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şər qüvvələrlə əlaqə yaradan,xəstələri müalicə edən ,gələcəkdən xəbər verən insanlara 

“Şaman” deyilir. Bu Şamanistlərin hamısı kosmik bilgilər ilə yanaşı içində bulunduğumuz 

qallaktikanı və onun da daxil olduğu möhtəşəm Kainatı birlikdə,bir bütün olaraq qəbul 

etsələr də onlar əsasən dünyaya aid məsələlərlə məşğul olmuşlar.                                                                                                                          

.     Şamanizm insanlığın ilk Ruhi çalışmasının nəticəsidir ki,on minilliklər ərzində qeyb 

olmadan Sibir və Altaylardan tutmuş Asiyanın,Avropanın,Afrikanın,Avstraliyanın, 

Qrenlandiyanın,Şimali, hamısında bir həyat fəlsəfəsi olan Şamanizmin əsas məqsədi Təbiətin 

və canlı varlıqların vasitəsilə Ruhu anlamaq və onunla da öz ali məqsədlərinə çatmaqdır. 

Tarix boyu elm və xüsusilə psixologiya elmi inkişaf edən texniki vasitələrlə fərdlərin fiziki 

dünyaları ilə Ruhi dünyaları arasındakı əlaqəni anlamaqdan ibarət olmuşdur.                                                                                                                         

.     Şamanizm bir fəlsəfi dünyagörüş olsa da,O,əsasən insanın Planetlərlə və Kainatla 

əlaqələrindəki “Ruhi yolçuluq” uyqulamaları ilə tanınır.Şamanın Dünya və Kainatdakı 

Ruhlar ilə əlaqə qurma yöntəmi onun görmə qabiliyyətidir.Şamanın “Ruhi yolçuluğu” gözlə 

görünən və görünməyən Dünyalar arasındakı pərdələri aralayan,oyandırıcı,aydınladıcı, 

Kosmosla bütünləşdirici,Kainata dair bilgi və Ruhlara,Onların enerjilərinə ulaşdırıcı bir 

yolçuluqdur.                                                                                                                                                     

.     Kişi və ya qadın Şaman Ruhlarla “dostluq” yaradar,Onlarla birlikdə çalışmalar 

yapar,Kosmosla insanlar arasındakı əlaqədə vasitəçilik yaparlar.Antropoloqlar mövcud 

aləmdə yaşayan Şamanı bütün canlıların və Ruhların dünyasını qavraya bilən və bir ekstaz 

(vəcd) halına keçərək onların arasında dolşa bilən,fövqəltəbii Kainata dair bilgilər əldə edə 

bilən insan olaraq tanıtmışlar.Şaman həmçinin yaşadığı toplumlarda çox bəyənilən 

mərasimlərlə sosyal vəzifələr yerinə yetirən,sadəcə insanlara şəfaverici deyil,eyni 

zamanda,rahib,psixoterapist,mistik və rəvayətçi olaraq da qəbul edilirdi.                                                                                                                                                                         

.     Qədim dövrlərdə hər topluluğun bir və ya bir neçə Şamanı olardı.Qədimdə “ovçu” 

anlamına gələn və “toplayıcı”olaraq da adlandırılan ilk toplumlarda Şamanın ən mühüm rolu 

yeyəcək və içəcək qaynaqlarını öngörüşü vasitəsilə təsbit etməsi idi.Əgər Şaman ovlanacaq 

heyvanların, yeyiləcək bitkilərin və içiləcək su qaynaqlarının yerini bula bilməzdisə,o 

toplumun yaşamaq şansı qalmazdı.                                                                                                                                                                  

.     Tədqiqatçılar Şamançılığı 2 dövrə bölürlər:Birinci dövr insanlığın ibtidai dövrü ilə bağlıdır. 

Şamanizm inanclarının əsası bu dövrdə qoyulub.Şamanlığın ikinci dövründə bir sıra xalqların 

inancında iki Şaman obrazı olmuşdur:1)Ağ Şamanlar; 2)Qara Şamanlar.                                                

Ağ Şamanlar xeyir Ruhhlarla,Qara Şamanlar isə şər Ruhlarla məşğul olmuşlar.İlk Şamanların 

hətta qadınlardan ibarət olduğu göstərilir.                                                                                                                   

.     Göy Tanrı dinində olduğu kimi Şamanizmdə də Günəşə,Aya,Ulduzlara,İldırıma,Fırtınaya 

and içilərdi.Şamançı Altaylılar Günəşi “Ana”,Ayı isə “Ata” saymışlar.Onların fikrincə,böyük 

qəhrəmanlar Günəş və Ayın himayəsi altındadırlar.Onlara görə,Günəşi Yerüzündə “Od” 

təmsil edir. Çin qaynaqlarına görə,Türküstan Şamanizminin  əsasını isə “Günəş”və “Ay”la 

yanaşı,”Yer-Su”, ”Ata” və“Ocaq” ( Od ) kultları təşkil edir.Türküstan Şamanizmində bütün 

inanc ayinləri və törənləri bəlli bir qaydada yapılırdı.Şamanizmin vətəni olan Altaylarda bu 

inanc həmişə keçərli olmuşdur. Altaylardan sonra bu inanc Qırğız Türkləri arasında hakim 

mövqedə olmuş,onlar da Suya,Ağaca, müxtəlif tanrıçalara və Ruhlara qurbanlar kəsmişlər    
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( Seçmələr bizimdir-A.Q.Bax:Cin,Halil- Akgündüz,Ahmet,Türk Hukuk Tarihi,Cilt:1,Konya 

1989,səh.46 ) .                                                                                                                                                 

.      Şamanizm inancına görə,ilk insanlar ot və meyvə ilə qidalandıqları üçün Oda ehtiyacları 

yox idi.Tanrı Ülgən onlara ət yemələrini buyurduqdan sonra Oda ehtiyac duyulmuş və Ülgən 

Göydən biri qara,digəri ağ olaraq iki daş endirmiş və bu daşları bir-birinə sürtərək Od əldə 

etməyi insanlara öyrətmişdir.Ona görə də,Şamanist Türklərdə Göydən gətirilən çaxmaq 

daşından əldə edilən Od müqəddəs sayılmışdı.Quzey Altay Türklərində gəlin və kürəkənin 

evliliklərinin ilk üç gününü yandırdıqları ocağın başında keçirmələri qədim Şaman inancından 

qalma bir adətdir.Şamanist Türklərdə Oda baxıb gələcəkdən xəbər vermək də qədim bir 

Türk gələnəyidir.Şamanistlərə görə, Od hər şeyi təmizləyir və şər Ruhları qovur.                                                                                                

.      Şamanizm inancına görə,xeyirxah Ruhlarla yanaşı pis Şeytani Ruhlar da vardır.Bunların 

ən pisi “Erlik”dir.Erlik insanlara hər cür pisliklər edir,insan və heyvanlara xəstəliklər 

göndərərək insanlardan qurban tələb edir.İstədiyi qurbanlar verilməzsə,bir obaya,bir ailəyə 

baş vurur,oraya fəlakət və ölüm gətirir.Xeyirxah Ülgən kimi Erliyin də övladları vardır.Erliyi 

balaları daimi olaraq onun xidmətində olub insanları yoldan çıxarmağa çalışırlar.Şaman 

inancına görə,pis Ruhlar daimi zaman Şaman inanclılar onları pis Ruhların əsarətindən 

qurtarmaq üçün davul çalıb çığırıb-bağırarlar.Bütün bunları onlar pis Ruhları qorxutmaq üçün 

icra edirdilər.                                                                                                                                                       

.       Şamanizmdə bir Peyğəmbər və müqəddəs bir kitab olmadığı üçün Asiya Şamanları 

toplumun içindən çıxmış və önəmli bir status qazanmışdılar.Məşhur orta əsr tarixçisi Güveyni 

“Sehir elmi”ni bilənlərə “Qam” adı verildiyini,onların Şeytani Ruhlara hökm etdiklərini 

bildirmiş,Onların Tanrı ilə əlaqədə olduqlarından söz açmış,bu yolla onların gələcəkdən 

xəbər verdiklərini qeyd etmişdir. Güveyni yerli bir rəvayəti qələmə alaraq göstərir ki,şiddətli 

bir qış günü çılpaq bir vəziyyətdə dağa gedərək Ruhlar ilə danışan bir Moğol Şamanı 

qayıtdıqdan sonra  Tanrının Yer üzünü Temuçinə  (Çingiz Xana ) və oğullarına verdiyini 

qövmünə bildirmişdi.                                                                                                                                        

.     Şamanizm inancında Şaman bu inancın ayinlərini həyata keçirən,insanlarla Ruhlar 

arasında araçılıq yapan bir şəxs hesab edilirdi.Şamanlar öz Ruhlarını göndərərək və ya 

kənardakı Ruhları öz içlərinə alaraq onlarla əlaqə qurar və beləliklə də insanların və 

dövlətin yaşamasına təsir göstərərdilər.Belə ki,Xaqanlar Şamanların tövsiyyəsi olmadan 

ordularını toplaya bilməz və savaşa girməyə cəsarət etməzdilər.Şamanlar həmçinin xəstələri 

müalicə edər,onlara şəfa verərdilər.Onların  bu özəlliklərini Xaqanlar yüksək 

qiymətləndirərdilər.Tarixdən bəlli olduğu kimi məşhur Mengü Xan öz Şamanı üçün sarayının 

yanında ona bir ev tikdirmişdi.                                                                                                                              

.     Şamanizm inancında olan bəzi qədim Türklər öz mərasimlərini Şamanların iştirakı ilə 

həyata keçirərdilər.Şaman mərasimləri dini və sehirli olardı.Dini mərasimlər də iki yerə 

ayrılırdı: 1.Ailədaxili mərasimlər; 2.Bütün toplumun iştirakı ilə keçirilən mərasimlər. 

Mərasim zamanı Şaman  meydanın ortasında dayanar,meydanda böyük bir tonqal 

qalanar,Şaman ağ libasını geyinər,əlində bayraq şəklində ucunda yaşıl budağı olan uzun bir 

ağac tutar,tonqalın ətrafında dolanaraq öz təbilini çalıb müxtəlif hərəkətlər edərək bayılıb 

yerə yıxılar,pıçıltı ilə bəzi sözlər söyləyərdi.Şamanın bu zaman dediyi sözlər hər hansı bir 
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hadisə haqqında öncədən verdiyi məlumat sayılardı.Həmçinin uşağın anadan olması,ona ad 

verilməsi,savaş ərəfəsində görüləcək işlər,gələcək haqqında,yağışın yağması,məhsulun necə 

olacağı,bir sözlə,sosial həyatla bağlı bütün məsələlər Şamanın söyləyəcəyi  öngörülərlə öz 

əksini tapardı.                                                                                                                                                    

.       Mayya Şamançılığından fərqli olaraq Asiya Şamanizm inancına görə,Şamançılıq öyrənilə 

biləcək bir sənət deyildir.Şaman olmaq üçün Şaman nəslindən olmaq gərəkdir.Qadın və ya 

kişi olan Şamanların adi insanlardan heç bir fərqi yox idi.Onlar xüsusi bir silk,təbəqə təşkil 

etməz,mənsub olduqları boy və ya oymağın normal bir üzvü kimi toplum arasında 

yaşayardılar.Şamanların adi insanlardan üstünlükləri sadəcə ayin icra edərkən Ruhlar 

Dünyasına baş vurduqlarına inamdan qaynaqlanmışdı.Şamanlar özlərinin Tanrı tərəfindən 

təyin edildiklərinə və Ruhların xidməyində bulunduqlarına inanırdılar.Ayin icra edilərkən 

Şamana qeybdən xəbər verən ən güclü Ruhlar ona ata və ya ana tərəfindən böyük baba olan 

Şamanların Ruhhları idi.Bu Ruhlara ”Töz” adı verilirdi. Şaman bu Ruhlarla camaat arasında 

sadəcə bir əlaqəçi idi.Belə xüsusi və güclü Ruha sahib Şamanlar dövlət və hökumət işlərinə 

qarışmaq səlahhiyyətlərinə sahib idilər.Belə Şamanlar əsasən savaşa gedən Xaqanlara yol 

göstərmək kimi mühüm məsələlərdə dövlət işlərinə təsir göstərmiş, bəzən də dövlət və 

hökumət işlərinə qarışaraq müxtəlif intriqalar yaratmış,bu intriqaların üstü açılanda isə 

şiddətli şəkildə cəzalandırılmışlar.                                                                                                                

.     Asiya Şamanlarından fərqli olaraq Mayya Şamanları bu adı qazanmaq üçün xüsusi 

təşəbbüs göstərməklə yanaşı,müəyyən imtahanlardan da keçməli idilər.Onların öz Ruhlarını 

inkişaf etdirərək Şaman olmaları üçün Şərq Təsəvvüf fəlsəfəsində olduğu kimi bir 

“Mürşidə”,bir“Ustada”ehtiyacı var idi.Bu Ustad tələbəsi olan gələcək Şamana bilgiləri 

hafizəsində saxlamağı deyil,ona Ruhi inkişafın yol və yöntəmlərini göstərirdi.Tələbə 

“aydınlanma” deyilən hədəfə öz daxili çalışması ilə çatmaq məcburiyyətində idi.Müəllim və 

tələbə bu yola çıxdıqdan sonra tədris üç mərhələdə davam etdirilirdi.İlk mərhələdə müəllim 

tələbəsinə “ustalıq sirləri”ni öyrədirdi.Bu mərhələyə təhsildə “birinci doğuş” deyilirdi.İkinci 

mərhələ Şamanlığa namizədin nəzəri olaraq öyrəndiklərini müəllimi ilə birlikdə həyata 

keçirmə mərhələsidir.Üçüncü mərhələ isə Şamanlığa namizədin özü-özünü gəlişdirmə 

mərhələsidir.Namizəd özünü hazır hiss etdiyində mənsub olduğu inanc sistemindəki bir 

heyətin imtahanından keçər,qəbul edildiyi təqdirdə xüsusi bir mərasimlə belinə “Şaman 

Qurşağı” taxılar və əhaliyə xidmət üçün görəvləndirilərdi.Bütün bunlardan sonra o şəxsin 

“Şaman” ləyaqətini qoruması içində yaşadığı toplumun verəcəyi qərardan asılı idi.Bu qərarı 

toplum o Şamanı bir neçə dəfə yoxladıqdan sonra verərdi.Bu ənənəni davam etdirən 

topluluqlarda öz-özünü “Şaman” elan etmiş heç bir şəxs olmamışdır.Deməli,həyatının bir 

dönəmində məlum olmayan gerçəkliyə yaxınlaşan,Ruhi varlıqların ona bəzi yollar açdığını 

özü anlayan,bir öyrədənin öyrəncisi olan,sonra isə yaşadığı topluluğun onu sınayaraq qəbul 

etdiyi insana “Şaman “ deyilir.Hətta bəzi  kültürlərdə özünə “Şaman” deməsinin insana bir 

çox uğursuzluqlar gətirəcəyinə inanılırdı.Bunun səbəbi Şamani toplumda “güc” məsələsində 

çox kəskin hökmlər olmasından irəli gəlir.Antik mədəniyyətlər alçaqkönüllülüyü yüksək 

tutduğu halda,hər hansı bir güc iddiasını “təkəbbürlük” olaraq qəbul edər və təkəbbürlük 

edən insandan o gücün alınmasına qəti şəkildə inanılırdı.                                                                             
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.      Asiya hökmdarlarından fərqli olaraq Mayya hökmdarları hökmdar olmaqla yanaşı,həm 

də ən ali rütbəli Rahib və Şaman olduqlarından onlar həm Tanrı həm də Xalqı qarşısında 

sorumlu və cavabdeh idilər.Onlara “Uca Xaqan” anlamına gələn “Kuuf Ahav” deyilirdi. 

Həm Rahib,həm də Şaman olan hökmdar sadəcə hökmdarlıq etməz,lazım gəldikdə öncə 

özünü qurban verərdi.Mayya xalqı bu hökmdarlarının Kainatın düzəninə təsir etmə 

qüdrətinə malik olmalarına,Yer üzü dünyası ilə fövqəltəbii mistik dünya arasındakı 

əlaqələrin qurulması və qaydaya salınmasında önəmli rol oynadıqlarına inanırdılar.Mayya 

hökmdarlarının ilk vəzifələrindən biri fəsillərin ahənginə uyğun yağışlar yağdırıb qarğıdalı 

əkilən sahələrə bərəkət gətirməsi idi.Onlar həmçinin Şamanizm inancı daxilində Mayya 

şəhər və kəndlərində kütləvi inancları yerinə yetirməli idilər.Mayya Rahibləri də Şaman 

sayılırdı.Lakin hər Şaman Mayya Rahibi ola bilməz və Tapınakda yaşaya bilməzdilər.Onlar 

kəndli olduqlarından toplumun içində yaşayır və onların istəklərini yerinə yetirirdilər. 

Yuxarıda da qeyd edildiyi kimi,Asiya Şamanlarından fərqli olaraq Mayya Şamanları təhsil, 

seçim və imtahandan keçəndən sonra Şaman ola bilərdilər. 

 

                                                            MAYYA  ŞAMANI                                                                                

.     Mayya Şamanları olduqları yerdə bir alan yaradar və bu meydanı “Axirət Dünyası”na 

açılan “Giriş Qapısı” hesab edərdilər.Bu alanı onlar batini düşüncədə “Ölüm Nöqtəsi” olaraq 

simvollaşdırardılar.Bu Ölüm Nöqtəsinin ortasındakı nöqtə insanın bu dünyasındakı 

vəziyyətinin simvolu sayılardı.Bugün belə Yükatan yarmadasındakı əkinçi Mayyalılar öz 

tarlalarının sərhədlərini müəyyənləşdirər,əkin əkməyə və ya toplamağa başlayarkən bu orta 

nöqtəni təsbit edər və oranı bir daş yığını ilə işarələyirlər ki, bu işarələmə yenə də Şaman 

tərəfindən həyata keçirilir.Mayyalıların evləri və tarlaları Şamanların öyrətdiyi Kosmik 

geometriyanın Yer üzündəki inikasıdır.                                                                                                                  
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.     Şamanlar rituallar və simvollardan Ruhlar Dünyasına sayğı göstərmək və Oradan güc 

almaq məqsədilə istifadə edərdilər. 

                                                       

 

                              ŞAMANLARA  AİD  SİMVOLLAR 

Onlar rituallar vasitəsilə Ruhlar Dünyası ilə gündəlik gerçəkliklər arasında körpü 

yaradardılar.Şamanlar qalıblaşmış doqmaları və xurafata dayanan qatı dini qaydaları qəbul 

etməyən və Kainatın bütününü əhatə edəcək həyatın özünü yaradan bir ağıl gücünə sahib 

idilər.Onlar simvollar vasitəsilə Kainatdakı bütün Ruhları salamlayar və onları toplumun 

xeyrinə yardıma çağırardılar.                                                                                                           .             
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.            Şamanların özlərinə məxsus 6 hissədən ibarət xüsusi geyimləri var idi.                    

 

                 ŞAMANLARIN  LİBASI                  

 Şaman geyiminin uzun libası,qızıldan başlığı,döş hissəsində zirehi,əlləri 

əlcəkdə,hündür dabanlı ayaqqabısı və belində qurşağı olardı.Bu libas 30 bəzən də 60 

hissədən ibarət olardı.Geyimin yuxarısı qoyun və ya ceyran dərisindən hazırlanar,paltarının 

yazasına 9 balaca gəlincik tikilərdi ki, bu da Şamanizmdə Xeyir Tanrısı sayılan Ülgənin 9 

qızına işarə idi.Libasın üzərinə kiçik zillər, zınqırovlar və yaylar asılardı ki,bütün bunlar da 

Şamana pis Ruhlarla mübarizədə güc vermək anlamına gəlirdi.Zınqrovlar 3 sıra düzülər və 

onların sayı 70 dənə,zınqırovların üstünə asılan yayların sayı isə 9 dənə olardı.                                                                                                                               

.     Şamanın dəfni də digər dəfnlərdən fərqli icra olunmuşdu.Belə ki,ölən Şaman dəfn 

edilməz, onu bir tabuta qoyub 4 sütun üstünə yerləşdirər,onun təbili və çomağı sındırılardı.                                         

.     Şamanizm elementləri bir müddət bəzi Türk cəmiyyətlərinin sosial yaşayışlarını 

şəkilləndirmiş, bəzi Türk dövlətlərinin bir çox qurumları öz təməlini onun prinsipləri 

əsasında formalaşdırmışdılar. XI əsrdə yaşamış məşhur Ərəb səyyahı,Abbasi Xəlifəsinin 

elçisi İbn Fadlanın verdiyi məlumata görə,Oğuzlar İslam ölkəsinə qonşu olduqları halda 

Şamanizm inancında uzun zaman dirəşdilər. Müəllifə görə,Başqurd Türkləri də 
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qış,yaz,yay,payız,yağmur,külək,orman,heyvan,insan,su,gecə və gündüz  kimi varlıqların hər 

birinin Ruhları olduğuna inanır,ağacdan bir şey düzəldib onu hər yerə asar,səfərə çıxarkən 

və ya düşmənlə savaşa gedərkən onu öpər vəsəcdə edərdilər.                                                                    

.     Digər bir səyyah Əbu Düləfin verdiyi məlumata görə, IX-X əsrlərdə Yeddisu və Sırdərya 

çaylarının Şərqində hakim olan Qarluqlar da Şamanizmi əməlli-başlı mənimsəmiş və 

tapınaqlı bir inanc halına gətirmiş,yanmayan ağacdan yapdıqları Tapınaqlarının divarlarına 

qədim Xaqanlarının rəsimlərini asmışdılar.                                                                                                                               

.     Şamanist Türklər İslam dinini qəbul etdikdən sonra da Şamanizm inanclarını yaşatmış və 

onlara İslami don geyindirmişdilər.Böyüklərə və yaşlılara sayğı,pirlərə inam,Göy cisimlərinin 

insan həyatına təsir etməsi və s.bu kimi inanclar məhz Şamançılıqdan qalma adətlərdir.İslam 

dinini qəbul etmiş Türklər arasında ölülər üçün ehsan vermək,ölünün 3,7,40 və ilinin qeyd 

edilməsi,qəbrə hörmət,şəkilli və yazılı başdaşı,yas mərasimlərində qara geyinmək və s.bu 

kimi inanclar Şamanizmə aid inanclardandır.Bədənə banka qoyulması,boyuna gözmuncuğu 

asılması,uşağın burun və boğazından çöp çıxarılması,uşağın yastığının altına dəmir parçası 

qoyulması,paltara dua tikilməsi, qola ağ,qara və qırmızı parça bağlanması kimi Şamançılıqdan 

qalma inancların və “Otaçı” deyilən Şaman müalicə üsullarının günümüzdə də yaşadılması 

bunlara əyani sübutdur ( Məlumatlar Kafalatın “Doğu Anadoluda Eski Türk İnançlarının 

İzleri” adlı əsərindən götürülmüşdür-A.Q.Bax: Göstərilən əsər,Ankara 1990,səh.1 ) .                                                                                                             

.      Türk bilgini Yusif Xas Hacib Balasağunlu məşhur “Kutatqu Bilik” əsərində Şamanların 

(Qamların) dövrün təbibləri sayılan Otaçılar ilə bərabər səviyyədə olduqlarını,onların 

cəmiyyət üçün yararlı insanlar olduğunu xüsusi qeyd etmişdir.                                                                                 

.     Çingiz Xan dövründən başlayaraq yazılan əsərlərdə göstərildiyinə görə,Çingiz ordularının 

keçdiyi bölgələrdə ölməkdə olan Çanançılıq yenidən canlanmağa başlamışdı.Belə ki,məşhur 

Rəşidəddinin verdiyi bilgilərə görə,Çingiz Xanın sol qol bəylərindən biri olan və “təbib” 

anlamına gələn “Odacı” və ya “Otaçı” Şamanla (Qamla) eyni şəxsdir.                                                                           

.     Şamançılıq Avropa xalqlarına da öz təsirini göstərmişdir.Xüsusilə,yeni ilin qeyd edilməsi, 

Şaxta Baba (Santa Klaus) və s.kimi adətlər də Xristian dünyasında Şamanizmin təsiri ilə XII 

əsrdə formalaşmışdır.                            
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                     3.MUĞ  DİNİ –İLKİN  AZƏRDÜŞTLÜK 

        

         Muğ – İlkin Azərdüştlük dininin yaradıcısı Türk Azər Peyğəmbərdir.        

        Türklərin bəşəriyyətə bəxş etdiyi ən böyük və mükəmməl dinlərdən biri də məhz 

Azərdüştlük dinidir. Azərdüştlük dini dünyanın ən qədim təkallahlı dinlərindən sayılır. 

Eradan əvvəl II minillikdə yaşadığı güman edilən Türk Azər Peyğəmbər tərəfindən 

yaradılan və bəzi tarixi əsrlərdə “Azərdüştlük” kimi qeyd edilən bu din “Tufan”dan sonrakı 

bəşər tarixinin ilk moneteist dini, onun müqəddəs kitabı “Avesta” ilk mükəmməl dini 

kitabıdır. Bəzi tədqiqatçılara görə qədim Günəş İmperiyasının dini təlimi ilə “Avesta” təlimi 

eyniyyət təşkil edir. Onlar göstərirlər ki: “Belə anlaşılır ki, Zərdüştün (Azər Peyğəmbərin-

A.M.) Günəş İmperiyası haqqında bilgisi olmuş, bu İmperiyanın (Günəş İmperiyası nəzərdə 

tutulur-A.M.) bəzi atributları “Avesta”da iz salmışdır... O da nəzəri cəlb edir ki, Günəş 

İmperiyasındakı dini anlayışla “Avesta”dakı dini anlayışlar arasında bənzərliklər çoxdur. Hər 

ikisində tək tanrıçılıq, hər ikisində Günəşə, yerdə Oda sitayiş, xeyir və şər motivləri, 
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insanlığa hörmət və qayğı, demək olar ki, eynidir” (Bax: Qara Namazov, C. Çörçvordun tarixi 

kəşfləri, Bakı 2010, səh. 9). 

        Qədim yunan müəllifləri Plutarx və Plineyə əsaslanan Azərbaycan alimi Baharlı göstərir 

ki: Zərdüştün (Azərdüştün-A.M.) adı Azərbaycanın adı ilə sıx bağlıdır. Zərdüşt öz təlimini öz 

vətəni olan Azərbaycanın zəngin əbədi odunun təsiri ilə yaratmışdır. 

 

                                AZƏRGÜŞNASP  MƏBƏDİ  ( GÜNEY  AZƏRBAYCAN ) 

...Qədim Yunan müəllifləri Plutarx və Pliney Zərdüştü hətta Nuhdan öncəki dövrlərə, 

“Troya müharibəsi”ndən beş mininci illərə, yəni eradan əvvəl 6193-6184-cü illərə, Suriya və 

ərəb mənbələri Avraam (İbrahim Peyğəmbər-A.M.) dövrünə, yəni eradan əvvəl II minilliyə, 

müasir tədqiqatçılar isə eradan əvvəl 660-583-cü illərə aid edirlər. Məhşur tədqiqatçı alim 

Oldenberqin fikrincə, Yunan tarixçiləri (Plutarx və Pliney nəzərdə tutulur-A.M.) Zərdüştün 

fəaliyyət dövrünü Nuhdan əvvəlki dövrə aid etməklə bu cür kobud səhv edə bilməzdilər. 

Hər üç fikrin ifratçılığını kənara qoysaq belə bir qənaətə gələ bilərik ki, Zərdüşt eradan 

əvvəl iki mininci illərdə yaşamışdır” (Seçmələr bizimdir-A.M. Bax: Məhəmməd Həsən 

Vəliyev (Baharlı), Azərbaycan (Fiziki-coğrafi, etnoqrafik və iqtisadi oçerk), Bakı 1993, səh 

5,6).                                                                                                                                                                       

.        Qədim “Avesta”nın vətəni Azərbaycan, dili və əlifbası Şumer Türklərinin dili və 

əlifbası, müəllifi Azərbaycan Türkü Azər Peyğəmbərdir. Fransız alimi E.Reklü tarixi 

qaynaqlara əsaslanaraq yazmışdır ki: “Zərdüşt dininin əsas ocağı həmişə Böyük kahinin 
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(Azər Peyğəmbər nəzərdə tutulur-A.M.) ölkəsi Atropatena (indiki Güney Azərbaycan –

A.M.) olmuşdur” (Bax: Elize Reklyu, Çelovek i zemlya, T.I.SPb 1906, səh. 414). 

        İnsanlığı paklığa, təmizliyə, düzlüyə, həqiqətə səsləyən Azər Peyğəmbərin ölümündən 

sonra onun yaratdığı müqəddəs kitab olan “Avesta”nın başı bəlalar çəkmiş, saxtakarlar onu 

öz siyasətlərinə tabe etdirərək istədiyi əlavələr etmiş, istədiyi fikirləri ondan çıxarmış, onu öz 

dillərinə tərcümə etdirərək öz əxlaqsız fikir və mülahizələrini də ona əlavə etmişlər.         

Tədqiqatçıların fikrincə “Avesta” tarixən üç mühüm mərhələdən keçərək günümüzə 

ulaşmışdır. Birinci mərhələ yarandığı eradan əvvəl 1300-cü ildən eradan əvvəl VI əsrə (550-ci 

ilə), yəni Midiya dövlətinin süqutuna qədərki dövrü əhatə edir ki, bu dövrdə parslar hələ 

tarix səhnəsinə çıxmamışdılar. Məşhur Polyak alimi K.Kassoviç hələ XIX əsrin 60-cı 

illərində yazmışdı ki, “Avesta” kitabı fars tayfalarının hələ müəyyən olunmadığı bir vaxta 

aiddir. “Avesta” adı ilə məşhur olan müqəddəs kitabın dili sözsüz ki, qədim farsların dili 

deyildir (Seçmələr bizimdir-A.M. Bax: Çetıre statyi iz Zend Avestı..., SPb., 1861, səh. XX). 

          “Avesta”nın ikinci dövrü iki mərhələdən ibarətdir. Birinci mərhələ ilk fars dövləti 

sayılan Əhəmənilərin yaranmasından Makedoniyalı İskəndərin Əhəməniləri tarix 

səhnəsindən silməsinə qədərki dövrü, yəni eradan əvvəl 550-331-ci illəri əhatə edir. Bu 

mərhələdə Azərdüştün yaratdığı dinə parslar öz çirkin adət-ənənələrini də qataraq ilkin 

“Avesta”nı yandırmış, özlərinin etnik və siyasi maraqlarını əks etdirən yeni bir din yaratmış, 

“Avesta”nı Pəhləvi dilinə tərcümə edərək onun Türk ruhunu fars ruhu ilə əvəz etmiş, hətta 

Kirin oğlu Kambis ailəiçi evlənmənin (ata-qız, ana-oğul, bacı-qardaş evlənməsinin) əsasını 

qoyaraq Kambisin özü iki doğma bacısı ilə evlənmiş, bununla da həqiqi “Avesta” ləkələnmiş, 

pozğun bir pers hökmdarının əyyaşlığı ilə saray əyanları və pers din xadimləri də bunu adətə 

çevirmişdilər. Bununla da kifayətlənməyən parslar Türklərin “Əbədi Tanrı” anlamına gələn 

“Tanqrı Mengü” süni “Anqra Menyu” adı altında “İblis” elan etmiş, Tanqrı Mengünün yerinə 

Assur-Babil mifalogiyasından əxz etdikləri “Ahura Mazda”nı (Hörmüzü) qoymuş və onu 

xeyrin rəmzi kimi qələmə vermişlər. Perslər hətta şahlarını da “Hörmüz” adlandıraraq onu 

Tanrının yer üzündəki təmsilçisi elan etmiş və hakimiyyətləri altındakı bütün xalqları şahın 

“bəndəsi və qulu” elan etmiş, imperatorluğun bütün xalqlarını şaha Tanrı gözü ilə baxmağa, 

ona səcdə etməyə, onun verdiyi bütün əmr və fərmanları bir kölə kimi yerinə yetirməyə 

məcbur etmişdilər. Perslər hətta bu dinə şər başlanğıcı da əlavə edərək monoteist bir din 

olan Azərdüştlüyü dualizmə çevirmişlər. Bu parslaşdırılmış şovinist “Zəndi-Avesta”da 

Turanlılar parsların əbədi düşməni kimi göstərilmiş, sonradan şovinist Firdovsi də öz 

“Şahnamə”sində bu düşmənçiliyi daha da dərinləşdirmişdir. Perslərin Pəhləvi dilinə tərcümə 

etdikləri “Avesta”nı da Əhəməniləri tarix səhnəsindən silən Makedoniyalı İskəndər 

yandırmışdı. Öz tarixi vandalizmləri ört-basdır etmək üçün perslər bu tarixi hadisəni tarixdən-

tarixə ötürərək bütünlüklə Makedoniyalı İskəndərin adına yazmış, yeni bir “Zəndi-Avesta” 

tərtib etmişdilər. Doğrudur, İskəndər Əhəməniləri tarix səhnəsindən silmişdi. Lakin o, o 

vaxtkı Azərdüşt dininin “canlı kitabları” sayılan Türk maq kahinlərini də kütləvi şəkildə 

məhv etmişdi. “Avesta”nın bu “canlı kitablarının” fəlsəfi qüdrəti, onlardakı elmin, fəlsəfənin 

dərinliyi İskənədərdə qibtə, həsəd və paxıllıq hissi yaratdığından o, maq kahinlərini 
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öldürtmüş, “Avesta”nı öz dilinə tərcümə etdirdikdən sonra onu yandırmış, dövrün yunan 

filosofları Azərdüşt fəlsəfəsini öz fəlsəfələri kimi təqdim edərək “Avesta”nın izini itirməyə 

çalışmış və buna müəyyən dərəcədə olsa da nail olmuşlar. Ona görə də dünya fəlsəfə tarixi 

Yunanlıların adına yazılmışdır. 

             “Avesta”nın ikinci dövrünün ikinci mərhələsi isə Sasanilərin hakimiyyətdə olduğu 

bizim eranın 224-642-ci illəri, yəni Ərəblərin Sasaniləri tarix səhnəsindən sildiyi dövrü əhatə 

edir. Bizim eranın III əsrində yaranan Sasani pers İmperiyası Azərdüştlüyü deyil, 

Atəşpərəstliyi rəsmi dövlət dini elan etmiş, yeni bir  “Zəndi-Avesta” tərtib etmişdilər. Sasani 

şahı II Şapur (ölümü 379-cu il) kahinlər kahini Azərbüd İspənd oğluna “Avesta”nı 

təkmilləşdirib yenidən redaktə etməsini tapşırmış, bu iş yerinə yetirildikdən sonra 

Atəşpərəstliyi rəsmi dövlət dini elan etmişdi. Azərbüdün tərtib və redaktə etdiyi “Zəndi-

Avesta” ona qədərki “Avesta”nın dörddə biri qədərdir və bu zamana gəlib çatan da onun 

təhrif edilmiş şəklidir. 

            “Avesta”nın üçüncü dövrü Sasanilərin Ərəblər tərəfindən tarix səhnəsindən silinməsi 

ilə başlayır. Azərdüştlüyün bu mərhələsi onun süqutu mərhələsidir. Artıq bu dövrdə 

Azərdüştlüyün yerini İslam dini tutmuşdur. Tədqiqatçıların fikrincə “İslam dininin qəbul 

edildiyi vaxtda “Avesta” dini kitablar külliyatı 21 cilddən ibarət idi. Ondan indiki zamana 

ancaq 3(üç) kitab qalıb” (Bax: Elməddin Əlibəyzadə, Azərbaycan xalqının mənəvi 

mədəniyyət tarixi, Bakı 1998, səh. 186). 

             Eradan əvvəl 1300-cü illərdə yaranan, Aralıq dənizindən Çinə qədər yayılan, bütün 

Yunan fəlsəfəsinin ilkin qaynağı və əsası olan, Yunanıstanı böyük fəlsəfəyə, dünyanı 

metafizik və fiziki dərkə yönəldən, təkallahlı dinlər olan İudizm, Xristianlıq və İslam 

dinlərinin ilkin qaynağı sayılan, yayıldığı ölkələrdə tərəqqiyə, inkişafa səbəb olan təktanrılı 

Azərdüştlük dini Əhəmənilər və xüsusilə, Sasanilər dövründə parsizmin çoxallahlıq təlimi ilə 

təhrif edilərək sonucda Atəşpərstlik pərdəsi altında mifik “parsizm” yaranmış, əsatiri pars 

təfəkkürü gerçəkçi Türk təfəkkürünə üstün gəlməsi ilə nəticələnmişdir. Bütün bunlar da 

sonda dindən mifə qayıtmaq, bilimdən geri dönmək olduğundan Yaxın və Orta Şərq 

xalqlarını sonrakı təktanrılı dinlər olan İudizmin, Xristianlığın və İslamın təsiri altına 

düşməsinə vəsilə olmuş, bu xalqların bir hissəsini Yəhudiləşdirmiş, bir hissəsini 

Xristianlaşdırmış, bir hissəsini də İslamlaşdırmış və beləliklə, xalqlararası dini çatışmalara, 

qanlara, müharibələrə səbəb olmuşdur.                             

                                        İlkin “Avesta” kəsin olaraq Türk abidəsidir. 

      Öz qaynağını qədim Günəş İmperiyası və Böyük Turan İmperatorluğunun, xüsusilə 

“Tufan”dan sonrakı İkinci Böyük Turan İmperatorluğunun mədəni varisi olan qədim Şumer 

Türklərinin dini inanclarından, ədəbi-fəlsəfi görüşlərindən, elmi fikir və düşüncələrindən 

alıb onlara doğruluq, dürüstlük, dostluq, ədalət, məhəbbət və s. kimi insani keyfiyyət 

aşılayan, insanları bəd əməllərdən, şər işlərdən çəkindirən Türk Azərdüşt xalqı miflərdən, 

çoxallahlılıqdan ayırıb təkallahlı dinə yönəltməyə müvəffəq olmuşdu. Lakin Azərdüştün 
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ölümündən, xüsusilə bir tərəfdən Babillərin və sakların Midiyaya müdaxiləsindən, digər 

tərəfdən də Midiya hökmdarı Astiyaqın xəyanət nəticəsində öldürülməsindən istifadə edən 

parslar Midiya taxt-tacına sahib olduqdan sonra bu dini özlərinin qalxanına çevirmiş, bu dinə 

əlavələr edərək ona əski mifləri əlavə etmiş, onu fars şovinizminin alətinə çevirməyə 

müvəffəq olmuşdular. 

      Azərdüştün yaratdığı sosiologiya, təbiətşünaslıq, fəlsəfə və dinlə çulğaşmış “Avesta” 

eradan əvvəl 1300-cü illərdə yazılmağına baxmayaraq keçən 2300 il ərzində ona müxtəlif 

artırmalar, azaltmalar olmuş, ayrı-ayrı şərhlər və haşiyələr yazılmış, çox böyük dəyişikliklərə 

məruz qalmış və Azərdüştün yaratdığı gerçək “Avesta”sından günümüzə olduqca az bir qism 

qalmışdır. “Avesta”nın ən qədim əlyazma nüsxəsi bizim eranın XII əsrinə, ən yaxşı nüsxəsi 

isə XIII əsrə aiddir. 

     “Avesta” ilk böyük təhrifə pars Əhəmənilər dövründə, eradan əvvəl 558-330-cu illərdə 

uğramışdır. Bu dövrdə hakim pars sülalərinin göstərişi ilə onların özləri haqqında nağıllar, 

əfsanələr artırılmışdı. Təhrifə uğrayan bu “Avesta”nın “Təxti-Cəmşid” adlanan şəhərdəki 

şahlar kitabxanasında saxlanılan nüsxəsi Makedoniyalı İskəndər oranı işğal edərkən 

kitabxana ilə birlikdə yandırılmış, Şarikanda saxlanılan nüsxəni isə İskəndər Yunanıstana 

aparıb yunan dilinə tərcümə etdirdikdən sonra onu da yandırtmışdı. 

      Türk dühasının məhsulu olan “Avesta”dan Midiya Türkləri yararlandıqdan 128 il sonra 

dövlət kimi onun bütün maddi və mənəvi mədəniyyətinə, o cümlədən də "Avesta"sına sahib 

çıxan parslar ondan yararlanaraq onun ilk variantını yandırmış, öz adət-ənənələrini də əlavə 

edərək Pəhləvi dilinə tərcümə etmişdilər ki, Makedoniyalı İskəndərin də yandırdığı bu 

Pəhləvi dilinə tərcümə edilən nüsxədir. Heredot göstərir ki, Tanrılar üçün məbəd və 

mehrablar ucaltmaq, heykəllər yaratmaq perslərdə Zərdüştlüyü qəbul edənə qədər 

olmamışdır. 

       Sonradan Əşkanilər dövründə dağınıq halda olan "Avesta" yenidən toplanıb bərpa 

edilmişdi. Bu iş sonradan Sasanilərin ilk hakimiyyətləri dövründə də davam etdirilmiş, Sasani 

hökmdarı II Şapurun (ölümü bizim eranın 379-cu ili) tapşırığı ilə dövrün “kahinlər kahini” 

adlanan Azərbüd İspənd oğlu tərəfindən toplanıb tərtib və redaktə olunan və günümüzə 

qədər gəlib çatan "Avesta" Yasna, Vispered, Vendidad, Yəşt və Xırda Avesta adlanan beş 

bölmədən ibarətdir. 72 bölmədən ibarət Yasnanın yalnız bir bölməsi olan “Qatalar” və 

Vendidadın müəyyən hissələri Azərdüştün əsəridir. Qalanların hamısı pers şahlarına aid 

əfsanə və nağıllardan ibarətdir. 

       Azərdüşt tərəfindən “Doğru Düşüncə, Doğru Söz və Doğru Əməl” üzərində qurulan 

"Avesta" sonrakı bütün dinlərin ana prinsipi olmuşdur. Tək Tanrı ideyası məhz bu qədim 

Türk-Muğların təfəkkürünün məhsuludur. Azərdüştlüyə görə insanlığı vahid Tanrı olan 

Tenqri Mengü (Perscə tərcümələrdə Ahura Mazda-Hörmüz-A.M.) idarə edir. Azərdüşt tək 

Tanrı olan Tenqri Mengünün ali məziyyətlərini həyata keçirən Peyğəmbərdir. O, bu dini öz 

dini deyil, Tanrının dini adlandırmış, bir Peyğəmbər kimi həmişə Tanrıya müraciət etmişdir. 



64 
 

"Avesta"ya farsların əlavə etdikləri Əhrimən sonrakı dinlərdə şərin simvolu olan “İblis, 

Şeytan” adlandırılmışdır. Sonrakı İlahi dinlərin yaradıcıları olan Musa, İsa və Məhəmməd 

Peyğəmbər (s) Azərdüştün davamçıları olmuşlar. Bunu nəzərə alan "Avesta" tədqiqatçıları 

göstərirlər ki: “Zərdüştlüyün uca və orijinal doktrinası bütün Yaxın Şərqdə İudizmə, 

Xristianlığın və İslamın gücləndiyi və inkişaf etdiyi ərazilərə təsir göstərmişdir. Zərdüştlük 

Hindistanda Moxayan Buddizminin inkişafına öz töhfəsini vermişdir” (Seçmələr bizimdir-

A.M. Bax: Meri Boys, Zoroastriyçı, Verovaniya i obıçay, Moskva 1987, səh.4). 

      Amerika alimi Vitney yazır: “Zərdüşt bütün dünya üçün Əxlaq qanunları qəbul etdi və öz 

dinini yaratdı. Ondan sonra İsa Məsih onun izi ilə gedərək həmin qanunları təbliğ etməyə 

çalışdı, nəhayət dar ağacında canını fəda etdi. Lakin Zərdüştün gözəl bəyan etdiyi “Doğru 

Düşüncə, Doğru Söz və Doğru Əməl” prinsipləri hər şeyi aydınlaşdırmış,bütün dinlərin əsası 

olmuşdur”(Bax:Avesta,I kitab,Bakı 1995,səh. 21). 

        Alman alimi Koldner yazır: “Zərdüşt Qatalarda özünəməxsus dərin fikirlə danışır. Onun 

sözləri saxtakarlıqdan uzaq və səmimidir. Zərdüştün Qataları mənəviyyat və əxlaq 

mücəssəməsidir” (Bax: Avesta, I kitab, Bakı 1995, səh. 20). 

      Başqa bir alman alimi Keyker yazır: “Zərdüştün əxlaqi baxımdan tutduğu yeri bəşər 

tarixindəki ciddi və yüksək mövqeyini, onun nə dərəcədə yüksək fəlsəfi fikirlərə malik 

olduğunu Qatalardan yaxşı başa düşmək mümkündür. Zərdüşt öz zamanının zehniyyət 

çərçivəsindən çıxaraq çox-çox irəliyə getmiş bir şəxs idi. Ən qədim dövrlərdə belə tək 

Yaradana sitayiş etməyi xalqına öyrətdi. Zərdüştün gətirdiyi din formal dini mərasim və 

qurban kəsməklə bağlı deyildi, onun göstərişləri pak və doğru düşüncə ilə yaşamaq 

üsullarına əsaslanır” (Bax: Avesta, I kitab, Bakı 1995, səh.20-21). 

       Amerika alimi Riçard Fray yazır: “Əksəriyyət təsdiq edir ki, Zərdüşt yüksək əxlaqi 

ideyalara və inandırıcı fikirlərə malik olan ilk Peyğəmbərdir” (Avesta, I kitab, Bakı 1995, 

səh.21). 

       Məşhur Hind yazıçısı və filosofu Robindranat Taqor yazır: “Zərdüşt ilk şəxsiyyətdir ki, 

dəyişilməz Əxlaqi prinsiplər əsasında din yaratmış və insanlığa düzgün yol göstərmişdir. O, 

həm də insanları yeganə Yaradana sitayiş etməyə çağıraraq insanların xeyir vasitəsilə 

təkamülünə zəmin yaratmışdır” (Avesta, I kitab, Bakı 1995, səh.21). 

      Məşhur alman filosofu Hegel yazır: “İlk dəfə Zərdüşt tərəfindən tərənnüm olunan İşıq-

idrak Ruh aləminə məxsusdur. Asiyada parlayan bu İlahi İşıqla dünyanın tarixi başlandı” 

(Qeqel, Soçineniya, t. VIII, Moskva-Leninqrad 1935, səh. 64). 

      Perslər “Avesta”nın guya icmalı olan “Xırda Avesta”da bir sıra Qata müddəalarını 

saxlamağa məcbur olmuşdular. Bu müddəalarda Azərdüşt göstərir ki, İnsan dinsevərliklə pak 

olar. İnsan Doğru Düşüncə, Doğru Söz və Doğru Əməl vasitəsilə dininin doğruluğunu daha 

da artırar. Tanrı (Ahura Mazda) insana müqəddəs ağlı vasitəsilə əbədi ölkəni-Cənnəti bəxş 

edər. Bu xeyirli mükafatı Mən(Azərdüşt) də arzulayıram. Ey insanlar! Nə qədər ki, ürəkdən 



65 
 

çalışmaq həvəsi ətinizdə, qanınızda vardır, mükafatınız Muğ dini (Azərdüştlük) olacaqdır ki, 

onunla yalançının ruhu uzaqlaşıb, beli sınıb oradan gedəcəkdir. Bu Muğ dinini əldən versəniz 

axır sözünüz peşmanlıq sədası olacaqdır.  

                                

                                                     ZƏNDİ-AVESTA  ( I-II CİLD )                                          

           Ey Mazda! Əlbəttə, mən (Azərdüşt) Sizdən bəhrələnəcəyəm, çünki Siz 

Peyğəmbərinizə mehribansınız. Sizin aydın yardımınızla, bir işarənizlə bizə Cənnət nəsib 

olur. Qabaqcadan xəbər verildiyi kimi son hesab günündə suçlular, yalançılar doğruluq 

tərəfdarları vasitəsilə məğlubiyyətə uğrayacaqlar. O zaman Sənə sitayiş edən Sənin 

rəhmətinlə yüksələcəkdir. Yardıma çağıran adam yardıma gəlməzsə, o, yalançılara qoşular, 

çünki onun özü yalançıdır və yalançıya yardımçıdır.  

          Ey Mazda! Bu ilk dini göndərdiyin vaxtdan bəri doğruluq yanlısı o adamdır ki, 

doğruçunun dostu olsun. Ey Mazda! Özün nəzər salıb bir dost kimi dostuna yardım göstər. 

Doğru din üzrə müqəddəs düşüncənin bəhrəsindən məni agah et. Doğru din qanunları ilə 

yaşayan ağıllı adam yalan dinə inanan adamları da doğru din yoluna gətirməlidir. Düşüncəli 

adam əşrafı və başçıları başa salmalı, onları yalan dinin zərərindən qurtarmalıdır. 

          Mən Zərdüşt bacardıqca yalançının əsl düşməni doğruçunun güclü himayəçisi olacağam 

ki, gələcəkdə dilədiyim Cənnətə nail olam. O zamanadək isə Mən (Azərdüşt) Sənə sitayiş 

edib İlahi nəğmələr qoşacam. Bəli, yalan dünyası istədiyinə çatsa da, sözsüz ki sonda 

məğlubiyyətə uğrayacaq. 
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          Ey Mazda! Zərdüşt özü üçün Sənin o müqəddəs Ruhunu seçdi. Ey Ahura Mazda! İndi 

isə qüdrət Sənindir ki, doğruluqda həyat sürən yoxsulların yaşayışını yaxşılaşdırasan! 

        Tanrını tək Yaradıcı Varlıq sayan Azərdüşt Tanrıya müraciət edərək bildirir ki: “Ey 

Mazda! Mən (Azərdüşt-A.M.) öz Uğurlu Düşüncəmlə dərk etdim ki, Varlığın ilki də, sonu da 

Sənsən. Ən düzgün, ən doğru hakim Sənsən. Dünyadakı işlər haqqında ən ədalətli hökm 

verən Sənsən. Həm hökmdarlıq, həm də qüdrət Sənin əlindədir. Sənin tərəfindən ilk 

seçilmiş adam (Peyğəmbər-A.M.) mənəm”. 

     Tanrı amalının icraçısı olan Azərdüşt Peyğəmbər xeyrin, əmin-amanlığın, paklığın, haqqın, 

ədalətin rəmzidir. Azərdüşt və onun yaratdığı əsil "Avesta"nın birinci fəsli dünyanın və 

insanın yaranmasına, ikinci fəsli əxlaqi, hüquqi və dini qanunlara, üçüncü fəsli isə təbabət və 

astronomiyaya həsr olnumuşdur. 

           Perslər həqiqi "Avesta"nın guya icmalı olan “Xırda Avesta” ya vaxtilə Azərdüştün 

tamamilə rədd etdiyi qədim etiqad və ayinləri, Mitra, Anahita və bu kimi allahları yenidən 

"Avesta" ya qaytarmış, o allahlara yeni-yeni himnlər, dualar, nəğmələr həsr etmiş, beləliklə 

də Azərdüştün tək Tanrılı dinini saxtalaşdıraraq onu çoxallahlı dini-mifik, əfsunçu və 

şahənşahçı yeni bir təlimə çevirmişlər. 

           Türk Muğların fəallığı, ağlı, zəkası, mübarizliyi, dönməzliyi, dini, elmi və fəlsəfi 

təlimləri ilə özündən sonrakı bütün xalqlara, o cümlədən də qədim Yunanlılara güclü təsir 

göstərmişdir. Yunanlılara Muğların yaşayış tərzi, həyat şəraiti, geyim və yeməkləri də təsir 

göstərmiş, Yunanıstanı böyük fəlsəfə yoluna yönəltmişdi. Azərdüştlük bütün Yunan 

fəlsəfəsinin ilkin qaynağı olmuş, Anaksimandr, Anaksimen, Heraklit, Empodokl, Pifaqor, 

Demokrit, Platon, Aristotel, Hermip kimi filosofların hamısı Azərdüştlükdən qidalanmışlar. 

          Ümumiyyətlə, Şərqin və Qərbin çoxəsrlik ədəbi-bədii, elmi-fəlsəfi və dini fikrinin əsası 

olan "Avesta" məhz Türk Muğların dühasının məhsuludur. Azərdüşt Peyğəmbərin zəkası, 

ağlı, müdrikliyi, elmi-fəlsəfi və dini təlimi ilə nəsillər bəhrələnib, xalqlar mənəvi kamilliyə 

yiyələniblər. 
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                                                             4.İLKİN  BUDDİZM 

                                           

                                                             SAKA  MUNİ ( BUDDA ) 

             Budizm dininin yaradıcısı Saka Türkü Saka Munidir.Milləti millət yapan onun maddi 

mədəniyyəti ilə yanaşı həm də mənəvi mədəniyyətidir. Mənəvi mədəniyyəti olmayan bir 

xalq və ya etnik qrup millətləşə bilməz. Mənəvi mədəniyyət bir millətin həm dilini, həm 

ədəbiyyatını, həm dinini, həm milli qürurunu, həm milli ləyaqətini, həm milli iradəsini, həm 

milli ideologiyasını, həm milli iqtisadiyyatını, həm milli siyasətini, həm də mədəniyyətin 

yüksək forması olan milli dövlətini yaratmağa qadirdir. 

      Türk maddi və mənəvi mədəniyyətini Avrasiyanın geniş ərazilərinə yayan, Türk dilini 

Türküstandan Şimali Hindistan, Çin, Fərat çayı, Qara dəniz və Şərqi Avropaya qədər uzanan 

böyük bir geosiyasi arenada zəngin ədəbiyyat və rəsmi dövlət dili halına gətirən və hakim 

mövqeyə yüksəldən Türklər dünyaya dövlətçilik ənənələri bəxş etməklə yanaşı həm də 

mənəvi mədəniyyətin əsaslarından biri və birincisi olan dini mədəniyyət də bəxş etmişlər.  

      Türklərin bizim eradan əvvəl bəşəriyyətə bəxş etdiyi dinlərdən biri də Buddizmdir. 

Türklərin bir qolu Saka və Kuşan Türkləri, sonra isə Uyğur Türkləri eradan əvvəl VI əsrdən 

bizim eranın X əsrinə qədər ayrı-ayrı dövrlərdə Budda dininə sitayiş etmişlər. 
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      Qədim Hind mənbələri Buddizmin əsasını qoyan Şakya Muninin (Sak Muninin-A.M.) 

eradan əvvəl 557-447-ci illərdə yaşamış bir Sak şahzadəsi olduğunu qeyd etmişlər. Müasir 

tədqiqatçıların da əksəriyyəti Buddizmin yaradıcısı olan, Mahmud Kaşğarlı “Divan”ı və 

Uyğurca mətnlərdə “Burxan” adlandırılan Buddanın Sak əsilli Hindistan şahzadəsi olduğu 

fikrində yekdildirlər (Bax: Vostoçnıy Turkestan v drevnosti i rannem srednevekovye, Moskva 

1988, səh. 229; Bəxtiyar Tuncay, Sakların tarixi, dili və ədəbiyyatı, Bakı 2009, səh. 196 və s.). 

      Budda eradan əvvəl 557-ci ildə Nepal bölgəsinin Lumbin şəhərində anadan olmuşdur. 

Budda bu dinin yaradıcısı və Hindcə Qautama Siddhattha adlanan şəxsin ləqəbidir. “Budda” 

aydınlanan, ilhama qovuşan deməkdir. Hinddilli Buddist mətnlərdə “Şakya Muni”də 

adlandırılan Budda Sak Türklərinin ailəsinə mənsub olduğu üçün ona “Şakya Muni”, yəni 

“Sak ailəsinin bilgini”də deyilmişdir. Türkdilli mətnlərdə Budda “Şakı Muni” və “Burxan” 

kimi göstərilmişdir. Mahmud Kaşğarlı özünün məşhur “Divani Lüğət-it-Türk” əsərində 

göstərir ki, Türklər Buddaya “Burxan”, Budda tapınaqlarına da “Burxan evi” adı vermişlər. 

“Burxan” Türk dini-mifoloji sistemində “Tanrı” anlamına gəlir. Türkdilli Buddist 

ədəbiyyatının şah əsərlərindən biri olan “Altun Yaruq”da da Burxan “Tanrılar Tanrısı” 

adlandırılır (Bax: N.Cəfərov, Qədim Türk ədəbiyyatı, Bakı 2004, səh. 297).  

      Məşhur türkoloq V.Radlov Türkdilli Buddist mətnlərində rast gəlinən “Şakı” termininin 

etnonim olduğunu və həmin etnonimin Buddanın mənsub olduğu xalqın adını ifadə etdiyini 

qeyd etmiş və göstərmişdi ki, “Burxan şəxs adı olub Budda-Buddist təliminin yaradıcısıdır” 

(Bax: V.V.Radlov, Drevnetyurkskiy slovar, Leninqrad 1969, səh. 520).  

      Buddanın atası bir hökmdar kimi Sak Türklərinin adət-ənənələrinə əməl edərək saray 

rahibləri və falçılardan oğlunun gələcək taleyi haqqında soruşduqda onlar söyləmişlər ki, 

Qautama (Budda) ya güclü bir hökmdar, ya da bir qurtarıcı Peyğəmbər olacaq. Atasının onu 

gələcəkdə hökmdar olmaq üçün saray qaydaları əsasında yetişdirməsinə baxmayaraq o, 29 

yaşında olarkən bir gün gəzintiyə çıxmış və bu əsnada o, oynaqları tutmayan ikiqat olmuş bir 

qoca ilə, qorxunc bir dəri xəstəliyinə tutulmuş bir gənclə, bir ölü və bir dilənçi rahiblə 

qarşılaşmış, gördükləri onu sarsıtdığından o, saray həyatını, həyat yoldaşı və oğlu Tolpı Tüzün 

Uğanı tərk edərək altı il bir dəri, bir sümük qalana qədər özünə çilə çəkdirmişdi (Buddanın 

oğlu Uğan haqqında geniş məlumat üçün bax: Bəxtiyar Tuncay, göstərilən əsər, səh. 207-

210).  

      Bundan sonra Qautama (Budda) öncəki saray həyatı ilə bu həyatının hər ikisinin də 

yararsız olduğunu düşünüb orta yolu seçmiş, bununla da aydınlanmış, Budda olmuş, 

Peyğəmbərliyə yüksəlmiş, tapmış olduğu həqiqəti dünyaya yaymağa başlamışdı. “Budda öz 

dinini ilk olaraq mənsub olduğu Saklar arasında yaymışdır” (Bax: Dyakonova İ.V., Osada 

Kuşanqarı, Vostoçnıy Turkestan i Srednaya Aziya, Moskva 1984, səh. 98). 

      Ömrünün 40 ilini öz dinini yaymağa sərf edən Budda dörd mühüm Həqiqəti irəli 

sürmüşdü: Birinci Həqiqətə görə  Həyat bir iztirabdır. Doğuş, ölüm, qocalıq, xəstəlik, qorxu, 

əndişə, əzab-əziyyət və bədbəxtlik məhz bu həyatdadır. 
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      İkinci Həqiqət bu iztirabların qaynağı olan hədsiz-hüdudsuz arzular, aşırı və keçici ehtiras 

və həvəslərdir. 

      Üçüncü Həqiqət bu iztirabların yox edilməsi üçün daxili sakitliyin əldə edilməsi və bu 

hədsiz-hüdudsuz arzulardan, aşırı və keçici həvəslərdən vaz keçilməsidir. 

      Dördüncü Həqiqət daxili sakitliyin əldə edilməsi və mənəvi sakitliyə ulaşmaq üçün 8 

maddədən ibarət yolun təqib edilməsidir. Bu 8 maddəli yol isə Doğru danışmaq, Doğru 

davranmaq, Doğru yaşamaq, Doğru mühakimə yürütmək, Doğru nəzarət etmək, Doğru 

anlamaq, Doğru sezmək və Doğru hərəkət etməkdir. 

      Buddaya görə İnsan həyatı şər və əzablardan ibarətdir. Şər və əzabı isə İnsanın ehtirasları 

doğurur. Son məqsəd bütün ehtiraslardan imtina edib Ruhun nicatına nail olmaqdır. Bu isə 

mütləq sakitlik şəraitində hər cür ehtirasa, xudpəsəndliyə və dünya nemətlərinə biganəliklə 

əldə edilə bilər.  

      Buddizmin dini-fəlsəfi məzmununu əsasən şeylərin təbiəti və onların dərk olunması 

haqda dini təlim təşkil edir. Bu dini təlimə görə maddi aləmə məxsus şeylər və psixi 

hadisələr daim hərəkətdə, yanıb-sönməkdə olan kiçik hissəciklərdən-dharmalardan 

ibarətdir. Buddizmə görə varlığın əsası dərk edilməz İlahi Vücud olan Ruhdur. Maddi aləm 

isə bu İlahi Vücudun təzahürüdür. 

      Buddizm dini təliminə görə üç dünya mövcuddur: 

1)İnsan, heyvan, bitki və Ruhlara məxsus bu yaşadığımız dünya; 

2)Tanrının məskən saldığı Səma səltənəti; 

3) Buddanın (Tanrılar Tanrısı Burxanın) yaşadığı mütləq boşluqlar dünyası. 

      İnsanın son məqsədi özünü üçüncü dünya olan Budda aləminə hazırlamaqdır. 

      Buddizmin ilk yazılı müqəddəs kitabı yalnız eradan əvvəl I əsrdə Seylonda hazırlanmışdı. 

Bu mətn “Müqəddəs Pali Mətni” və ya “Tipitaka” (“üç səbət”) adlanır. 

      Budda tapınaqlarında və hər bir Buddistin evində ibadət üçün şamlar və çiçəklərlə əhatə 

olunmuş Buddanın heykəli olur. 

      Dövrümüzə qədər Türkdilli Buddist mətnlərinin əksəruyyəti Doğu Türküstandan-indiki 

Uyğurustandan əldə edilmişdir. 

Kuçi və Qaraşar kimi Türküstan elm mərkəzlərində toplanan Budda alimləri buralardan 

Çinə gəlmiş, dinə, tibbə, təqvimə və müxtəlif mövzulara aid Budda mətnlərini Çin dilinə 

tərcümə etmiş və beləliklə, Buddizm Sak, Kuşan və Ağ Hun Türkləri vasitəsilə Çinə də 

yayılmışdı. Çinlilər Türküstanda yaranan Buddizmə aid əsərləri öz dillərinə tərcümə 

etdirmək üçün Türküstanın Kuçi və Qaraşar kimi elm mərkəzləri ilə yanaşı Turfandan və 

hətta Parfiya dövlətlərindən alimlər gətirdir və Budda dininə aid əsərləri sürətlə Çin dilinə 
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tərcümə etdirirdilər. Belə ki “Şahzadə Kalyanamkara və Papamkara haqqında əfsanə”, 

“Altun Yaruq” və s. kimi dünya ədəbiyyatının şah əsərləri Türkcədən Çin dilinə  tərcümə 

edilərək Çində də yayılmışdı. Bütün bunları nəzərə alan tədqiqatçılar göstərirlər ki, Orta 

Asiya Budda dini ilə bağlı biliklərin qalası idi. Hərçənd ki, Budda dini İsadan əvvəlki 

dövrlərdə də çox yayılmışdı, ancaq miladi sənə II əsrdən sonra Budda dininə maraq sürətlə 

kükrəyib daşmış və nəzərlər Çin sərhəddinin o tərəfinə dikilmişdi. Buddizm qərbdən şərqə 

(Türküstandan Çinə-A.M.) gedir, Türküstan və Hindistan verir, Çin də alırdı (Bax: Bahaəddin 

Ögəl, Böyük Hun imperiyası, Bakı 1992, səh. 325). 

      Tədqiqatçı alim Bəxtiyar Tuncay göstərir ki: “Buradakı Hindistan və Türküstan verir” 

ifadəsi oxucuları çaşdırmasın. Buddizmin Çinə ixracatçısı kimi Türküstanla yanaşı Hindistanın 

da adının çəkilməsi heç də o anlama gəlməməlidir ki, bu mədəni alış-verişdə Türklərlə 

yanaşı etnik Hindlilər də iştirak edirdilər. Əsla. Etnik Hindlilər Buddist yox, əvvəllər də, bu 

gün də olduğu kimi Hinduist idilər. Hindistanın o dövrdəki sahibi isə Sak Türklərinin 

hakimiyyətinə son qoyan başqa bir Türk qövmü olan Kuşanlar idilər. Buddizmin ixracatçısı 

kimi də onlar çıxış edirdilər” (Bax: Bəxtiyar Tuncay, göstərilən əsəri, səh. 202). Buddizm  

Hindistanda Hinduizm zəminində, Hinduizmdəki bütlərə qarşı mübarizə məqsədi ilə 

yaradıldığından Buddizmdə Hinduizmə aid terminlər də öz əksini tapmışdır (Bu terminlər 

haqqında geniş məlumat üçün bax: Bəxtiyar Tuncay, göstərilən əsəri, səh. 253-259). 

      Türk əsilli Topa imperatoru Tao tərəfindən (Türklər Topaları “Tabqaç” adlandırmışlar-

A.M.) Kansulu bölgəsindən qovulan Hun mənşəli Pei Lianq Turfana sığınaraq orada 

Buddizmin görkəmli mürşidi və hamisi olmuşdu. Hindistandan quzey doğu istiqamətində 

Buddizmi yayan da Tabqaç (Topa) Türkləri olmuşdur. Tabqaclar Buddizm sənətində  yeni 

bir dövr olan “Wei” mədəniyyətini inkişaf etdirmiş, dünya mədəniyyətinin incilərindən 

sayılan məşhur “Yunq-kanq” və “Lonq-men” Budda heykəllərinin də yaradıcısı olmuşlar.  

       Batı Göy Türk ərazisi də bir Buddist məmləkəti sayılmışdır. Türküstanın Kuça, Kaşğar, 

Qara Şəhr, Yarkənd və Koten kimi Türk şəhərləri Buddizm mədəniyyətinin 

mərkəzlərindən olmuşdur. İstər Saka, istər Kuşan, istərsə də onların xələfləri olan Hun və 

Uyğur Türkləri Buddizmin məşhur təmsilçiləri olmuşlar (Seçmələr bizimdir-A.M. Bax: 

Prof.Dr.Laszlo Rasonyi, Tarihte Türklük, Ankara 1971, səh. 76; 107). 

      Buddizm Kabul-Peşavər ətrafına da yayılmış, Makedoniyalı İskəndərin yaratdığı Ellin 

mədəniyyətini də mənimsəyərək özünə mal etmişdi. İdikut şəhərinin 20 metr yüksəkliyində 

və 10 km uzunluğundakı surlar arasında Budda məbədləri və monastırlarının xarabalıqları 

bulunmaqdadır. Tarım hövzəsində yaşayan Uyğur Türkləri də uzun müddət Budda dinini 

işlətmiş, Uyğurca xeyli miqdarda Buddist əsərlər yaratmışlar. Uyğurların Buddizmə aid bir 

qism rəsmli əsərləri məşhur Bin-Budda mağara tapınaqlarından əldə edilmişdir ki, bunlardan 

da ən məşhuru İrk Bitikdir. Dövrümüzə qədər gəlib çatmış Budda dininə aid Türkdilli dini 

və tibbi Brahmi mətnlərinin hamısı Doğu Türküstandan, indiki Uyğurustandan tapılmışdır ki, 

bu mətnlər hazırda Berlində saxlanılır (Bax: Gabian A., von. Türkische Turfan-Texte. VIII. 
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Texte in Brahmischrift. ADAW, 1952, №7). Bu baxımdan Buddizm ədəbiyyatı ilə əsaslı 

şəkildə məşğul olan alimlər üçün Uyğur mətinlərinin öyrənilməsi şərtdir. 

      Qeyd edildiyi kimi Budda dini Türküstanda, xüsusilə Buxara, Bəlx şəhərləri və onların 

ayrı-ayrı bölgələrində geniş yayılmışdı. Buxarada xeyli miqdarda Budda  monastırları 

olduğundan şəhər öz adını da bu monastırlardan almışdır. Göy Türklər zamanında Buxara və 

Bəlx Buddizmin mərkəzi olmuşdur. 630-cu ildə buraları ziyarət edən Buddist hacısı Hiuen 

Tsanq buralarda xeyli miqdarda Budda tapınağına, monastırına (Viharaya) və rahiblərinə rast 

gəldiyini qeyd etmiş, İslam istilası dövründə Quteybə Buxara yaxınlığında bir ticarət mərkəzi 

olan Bəykənd şəhərini işğal edərkən buradakı Budda məbədlərindən xeyli miqdarda gümüş 

bütlər əldə etmiş, Həccac zamanında ərəblər tərəfindən fəth edilən Bəlx, Qəndəhar və 

Bamyan məbəd və monastırlarından xeyli miqdarda qızıldan olan Budda heykəlləri 

yağmalanıb götürülmüşdü.  

       Türk xaqanlarından Muğan Xanın xələfi Tapu Xan (572-581) Budda dinini rəsmi dövlət 

dini elan edərək bir Budda məbədi tikdirmiş, Budda heykəli yapdırmış və bu sahədə 

hakimiyyətinin güclənməsinə inanmışdı.  

      Göy Türk Xaqanı Tunq Yabqu da Buddist rahiblərə sayğı ilə yanaşmış, onları paytaxt 

Balasağundakı möhtəşəm sarayında qəbul etmiş, onlara içkili və musiqili böyük ziyafətlər 

vermişdi (Bax: Chavennes, E., Documents sur les Tou-kioue Occidentaux, Paris 1900, 

səh.192).  

      Buddizmin digər önəmli özəlliyi onun Qandahara sənətini əbədiləşdirməsi olmuşdur. 

Qandahara sənətinin 3-cü və 4-cü üslubu Uyğur Türklərinin üslubudur. Tədqiqatçılar 

göstərirlər ki, Uyğurlar Mani dinini qəbul etdikdən sonra belə özlərinin yaratdıqları hər 

hansı Buddizmə aid müqəddəs yerlərdəki divar rəsmlərini məhv etməmiş, üstünü 

boyamamış, sadəcə önünə bir divar hörərək qapatmışlar. Qazıntılar nəticəsində əldə edilən 

Buddizmə aid Uyğur freskləri Buddizm mədəniyyəti tarixi baxımından əvəzsiz sənət 

nümunələridir. Divarlara həkk olunan Uyğur Türklərinə məxsus kişi və qadın rəsmləri 

gərçək portretlər olmaqla dünya realist rəssamlıq sənətinin ilk nümunələrindəndir (Bax: 

Prof.Dr. Laszlo Rasonyi, göstərilən əsəri, səh.111). 

      Qədim Türklər yaratdıqları yüksək maddi və mənəvi mədəniyyətləri bütün 

qonşuluğundakı və himayəsi altındakı xalqları da öz təsirləri altına almışlar. Bu xalqlar 

içərisində Çin, Hindistan, Persiya və Yunanıstan xüsusi yer tutur. Heç təsadüfi deyil ki, 

məşhur Sak Türklərinin hökmdarı Qumurun oğlu, eradan əvvəl VI əsrin ortalarında yaşamış 

məşhur həkim və filosof, dövrünün “Yeddi Müdrükü”ndən biri sayılan Anakarın (yunancası 

Anaharsis-A.M.) Yunan maddi və mənəvi mədəniyyətinin inkişafında müstəsna xidmətləri 

olmuşdur.  

      Həmçinin Buddanın Hindlilərə, Budda mətnlərinin ustadı Kumarayivanın Çinlilərə 

böyük təsiri olmuşdur (Bax: Ögəl, B., Böyük Hun imperiyası, Bakı 1992, səh.325). 
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      Eradan əvvəl VI-II əsrlərə aid Atsanq Kalam Keysi, Pratyaya Şiri, Kiki və Çisuya Tutunq 

kimi Sak və Kuşan şairlərinin əsərləri və bizim eraya aid “Altun Yaruq” və digər Uyğur 

Türklərinə aid Buddizmə aid əsərlər qədim dövrün Türkcə Buddist ədəbiyyatının ən gözəl 

nümunələridir. Qədim Türklərin yaratdıqları Budda dini ədəbiyyatı ilə yanaşı müəzzəm 

Budda heykəlləri, Budda tapınaqları və Buddizmə aid kişi və qadın və digər mövzulara aid 

divar rəsmləri və dünya mədəniyyəti xəzinəsinin nadir incilərindəndir.  

      Tarix göstərir ki, dinlərin xalqlar üzərində təsiri olduğu kimi, xalqların da dinlər üzərində 

təsirləri olmuşdur. Buddizm dini də ayrı-ayrı xalqlara təsir etdiyi kimi, ayrı-ayrı xalqların, o 

cümlədən də Türklərin Buddizm üzərində mühüm təsirləri olmuşdur. Bu baxımdan Türk 

Buddizmi Çin, Hindistan, Yaponiya, Tibet və s. Buddizmlərindən fərqlənir.  
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                                          5.MANİ  DİNİ  -- MANİXEİZM 

 

                

                                                  MANİ  PEYĞƏMBƏR 

 

           Manixeizm - Mani dininin  yaradıcısı Türk Mani Peyğəmbərdir                                                                 

Türk təfəkkürünün məhsulu olan Azərdüştlüyü parsizmlərdən təmizləyib yenidən 

bərpa edən, Azərdüştlüyü dövrün digər dinləri ilə çulğalaşdırıb yeni bir din yaradan, bizim 

eranın 240-cı ilində 24 yaşında olarkən özünü Peyğəmbər elan edən, Sasani imperiyasına daxil 

olan xalqların əksəriyyəti tərəfindən Peyğəmbərliyi qəbul edilən, Sasani hökmdarı I Sapur 

tərəfindən Peyğəmbərliyi rəsmən tanınan Azərbaycan Türkü Mani 216-cı ildə Babilistanda 

anadan olmuşdur. 

Maninin atası müəyyən səbəblərdən Babilə mühacirət edən Arsak Türk sülaləsinə 

mənsub Həmədan əyanlarından olmuşdur. Tədqiqatçılar göstərirlər ki, Maninin həm atası, 
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həm də anası əsil Türk nəslindən, özü də Həmədan Türklərinin Arsak sülaləsinin Əşkani 

nəslindən olmuşdur. Əsilzadə və mədəni bir ailəyə mənsub olan Mani Sasani hökmdarı I 

Şapurla ixtilafda olduğundan o, ölkəni tərk etmiş, Hindistana gedərək orada öz dinini təbliğ 

etməyə başlamışdı (Bax: Məhəmmədtağı Zehtabi Şəbüstərli, İran Türklərinin əski tarixi, II 

cild, Təbriz hicri 1379, səh.397). 

Maninin Hindistana getməsi heç də təsadüfi deyildi. Çünki o dövrdə Hindistan (indiki 

Pakistan ərazisi-A.M.) və Əfqanıstanda Maninin mənsub olduğu Saka Türklər hökmranlıq 

edirdi. Mani burada öz dinini ana dilində təbliğ etmişdi. 

Maninin yaşadığı dövrdə (eramızın III əsrində) dinlər arasında ölüm-dirim mübarizəsi 

gedirdi. İnsanları bu girdabdan qurtarmaq üçün yollar arayan Mani o zamankı dinləri, 

məzhəbləri, müxtəlif dini-elmi təlimləri bir araya gətirmək üçün universal bir “Dünya dini” 

yaratmağa çalışmışdı. Bu birləşdirici missiya Manini tez bir zamanda Yaxın və Orta Şərqdə 

tanıtmışdı. Azərbaycan, Persiya, Babilistan, Xorasan, Türküstan və Hindistanı el-el dolaşan 

Mani Azərdüştlüklə yanaşı Şamanizm, Buddizm, Brahmanizm, İudizm, Hinduizm və Xristian 

dinləri ilə də yaxından tanış olmuş, dindən daha çox dini-fəlsəfi bir idrak təlimi yaratmağa 

müvəffəq olmuşdu. Bunu nəzərə  alan tədqiqatçılar göstərirlər ki, Manixeizmin banisi Mani 

(216-276) “Azərdüstlükdən faydalanaraq”  dünyanı dualist bir anlamla izah etmişdir. Onun 

fikrincə yaxşılığın mənşəyi və əsası işıq, pisliyin mənşəyi olan qaranlıq və ya Şeytan və maddi 

daim mübarizə halındadır. Kiçik aləm olan insanın bədənini qaranlıqlar hökmdarı, ruhunu işıq 

hökmdarı yaratmışdır. Qaranlıq pisliyin yaradıcısı, işıq yaxşılığın yaradıcısı olduğu üçün onların 

hər ikisi Allah ilə eyniləşdirilir.Mani bütün varlığı bu iki yaradıcı qüvvə arasındakı mübarizə 

ilə izah edir. Mani eyni zamanda İudizm və Xristian dinlərindən də istifadə etmişdir” (Bax: 

Yusif Rüstəmov, Siyasi-hüquqi təlimlər tarixi, Bakı 2000, səh.58). 

Həqiqətdə isə Mani Peyğəmbərin dini təliminə görə “Tanrı təkdir, əzəli və əbədidir. 

Bütün varlıqları Tanrı xeyir əsasında yaratmışdır. Tanrı şər yaratmamışdır. Şər Tanrının 

yaratdığı xeyirli varlıqların ünsürləridir. Ona görə də şər gec-tez məhv olacaqdır. 

Mani dininin əsasını İşığın Qaranlıqla mübarizəsi təşkil edir. Bu dinə görə, İşıq ilə 

Qaranlıq arasındakı mübarizədən Yer, Göy və İnsan meydana gəlmişdir. İşıq ilə Qaranlığın 

mübarizəsi İnsanın bədəni ilə ruhi həyatının da məhvərini təşkil edir. Güclü asket həyatı 

Qaranlığa-maddi həyata qarşı ən güclü silahdır. Hər bir insan bu asket həyata eyni dərəcədə 

malik olmadığı üçün möminlərin də özlərinə məxsus şagirdlər, seçkinlər, fəna-fillah olan 

qocalar, yüksək rütbəli rahiblər, mürşidlər və bunların hamısından yüksəkdə dayanan dini 

başçılar kimi dərəcələri vardır. 

Azərdüstün davamçısı olan Mani öz ardıcıllarını dünya nemətlərinə aludəçi olmamağa, 

şər işlərdən imtina etməyə çağırmışdı. Bütün bəlaların kökünün maddi nemətlərin ədalətsiz, 

qeyri-bərabər bölünməsində görən Mani tarixdə bir Peyğəmbər, bir filosof, bir qəhrəman 

(Mani Hindistandan qayıtdıqdan sonra Sasani hökmdarı I Şapurun qardaşı Mehrşah ona iman 

gətirmiş, o da Mehrşahla bərabər Bizans impratoru Valerinlə savaşda iştirak etmişdi-Bax: 

Zehtabi, göstərilən əsəri, səh 299) .  

Bir ictimai-siyasi hərəkatın yaradıcısı və başçısı olmaqla yanaşı, o, həm də bir rəssam, 

bir memar, bir şair kimi də tanınmış, özündən sonra dünyada yaranan bütün din, fəlsəfə, 
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rəssamlıq, memarlıq və ədəbiyyata güclü təsir göstərmişdir. Musiqi və nəqqaşlıq sənətini də 

çox sevən Maninin “Ərjəng” əsəri “Maninin Ərjəngi” adı ilə məşhurdur. Tədqiqatçılar 

göstərirlər ki, Maninin 10-dan çox kitabı, 76 məktub risaləsi olmuş, onlar bütün dünyaya 

səpələnmiş və üçüncü yüzildən sonra bütün dünyada din, fəlsəfə, rəssamlıq, memarlıq və 

ədəbiyyata böyük təsir göstərmişdir. (Bax: Əbülfəz Elçibəy, Bütöv Azərbaycan yolunda, ikinci 

nəşr, Bakı 2004, səh.115). 

Mani “Ə rjəng” əsəri ilə yanaşı”Sirlər kitabı”, “İki prinsip haqqında kitab”, 

“Praqmataya”( “Nəsihətnamə “ ) və “ İncil “adlıəsərlərində özünün yeni təlimini şərh etmişdi. 

Tək Tanrı məsələsində Azərdüstlük, Manilik və təkmil dünya dinlərindən sayılan İslam 

dininin bir-birinə çox yaxın olduğunu faktlarla şərh edən Elçibəy göstərir ki: “Mani 

Peyğəmbərlə Məhəmməd Peyğəmbərin bir uyğun yönləri də orasında idi ki, hər ikisi 

özünəqədərki dinlərin ən mütərəqqi, sınaqdan çıxmış tərəflərindən yararlanmışlar”. 

“Parsa-Sasanlı şahənşahları hər iki Peyğəmbərin (Mani və Məhəmməd Peyğəmbər (s) 

nəzərdə tutulur-A.M) düşməni idi. Mani Peyğəmbər onların hakimiyyəti altında olan 

Azərbaycanda yaşayırdı. Ona görə də Manini öldürdülər. Məhəmməd Peyğəmbər (s) onların 

hakimiyyəti altında olmayan Mədinədə - Yəsribdə yaşayırdı. Ona görə də onun ancaq 

məktubunu cıraraq ayaqlar altına atdılar və arxasınca həqarətli sözlər danışmaqdan başqa 

əlləri bir yerə çatmadı, öldürtmək istədilər, əmr verdilər, başarmadılar” (Bax: Elçibəy, 

göstərilən əsəri, səh.113-115). 

Həqiqətən də öz nüfuz və mövqelərinin sarsılacağından qorxuya düşən Atəşpərəst fars 

dini rahiblərinin də fitvası ilə Mani Sasani hökmdarı II Bəhram zamanında həbs edilib 276-cı 

ildə ağır işgəncələrdən sonra çarmıxa çəkilərək edam edilmişdi. 

Maninin ölümündən sonra da onun dühasının məhsulu olan Manilik (Manixeizm-A.M.) 

qısa bir müddətdə Azərbaycan və Persiyadan Qərbdə Roma İmperiyasının ucqarlarına, 

Balkanlara, Afrika və İspaniyaya, Şərqdə Türküstandan Hindistan və Çinə qədər yayılmışdı.  

Şərqdə olduğu kimi Qərbdə də Mani dini birdən-birə geniş yayılmış, Bizans dövrü 

Anadolusunda Pavlakilər, Balkanlarda Boqomilər, Dalmaçya sahillərində Katharlar və 

cənubi Fransada Albiqoislər adı ilə meydana çıxaraq çahansümul bir din olmağa başlamışdı. 

Xristian ilahiyatçısı Saint Auqustin belə gəncliyində bu dinə mənsub olmuşdu. ( Seçmələr 

bizimdir-A.M. Bax: Prof.Dr.Osman Turan, Türk Cihan hakimiyeti mefkuresi tarihi, cilt 1, 

səh.68). 

Maniliyə qarşı böyük dinlər, xüsusilə, Xristianlıq onu daha təhlükəli hesab edərək 

bunlara qarşı şiddətli davranmış, XI əsrdə ilk Xaçlı hərəkatını da məhz onlara qarşı yapmış” 

(Bax: Prof. Dr.Osman Turan, göstərilən əsəri, səh.68), onun kökünü qazımaq üçün Mani 

ədəbiyyatını da məhv etmişdi. (Bax: Prof.Dr. Laszlo Rasonyi, Tarihte Türlkük, Ankara 1971, 

səh.110). 

Bizanslıların Anadoludan Balkanlara köçürdükləri Mani dini mənsubları Pavlakilər 

orada “Boqomil” adı altında fəaliyyət göstərmiş, bir qismi sonradan Bolqarıstandan da 

çıxarılaraq Bosniya və Adriatik bölgələrinə yayılmışdılar. Boqomillər vaxtilə papaların xaçlı 

yürüşlərinə, kralların zülmünə uğradıqlarından Türkləri qurtarıcı olaraq qarşılamışdılar. Belə 

ki, Fateh Sultan Mehmed 1463-cü ildə Bosniyaya daxil olarkən Boqomillər Türklərin tərəfinə 
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keçmişdilər. Davamlı olaraq xristianlar tərəfindən əzilən Manixeist Boqomillər asanlıqla toplu 

halda Maniliyə yaxın olan İslam dinini qəbul etmişdilər. Türk idarəçiliyini və İslam dinini qəbul 

edən Bosniya Manixeistlərinin xristianlar tərəfindən əllərindən alınan torpaqları özlərinə 

qaytarılmışdı. Bosniya Manixeist müsəlmanları bu bölgədə Osmanlı Türklərinin dayağı olmuş 

və onlardan bir çox Osmanlı dövlət adamı yetişdirilmişdi. (Seçmələr bizimdir –A.M. Bax: 

Arnold, İntişari İslam Tarihi,tərcümə edəni Halil Halid, İstanbul, hicri 1343, səh.151-154). 

Tədqiqatçıların fikrincə, Manilik Türk xalqlarının, o cümlədən də Azərbaycan 

Türklərinin İslamaqədərki  dinlərindən biri olmuş və  öz tərəfdarlarının həyatında əhəmiyyətli 

rol oynamışdır.(Bax: Yusif Rüstəmov, göstərilən əsəri, səh.58). 

Azərbaycanın güneyində pers Atəşpərəstliyinin təzyiqi altında olan Manilik, 

Azərbaycanın quzeyində də V əsrdə Albaniya hökmdarı Vaçaqanın xristianlığı rəsmi dövlət 

dini elan etməsindən sonra digər xristian dövlətlərdə, xüsusilə, xristian Bizans 

İmperatorluğunda olduğu kimi bütün qeyri din və məzhəb nümayəndələrinə, o cümlədən də 

Mani dininə mənsub insanlara qarşı dəhşətli təqib və təzyiqlər başlamış, Albaniyada Nestorla 

bərabər Mani də lənətlənmişdi (Seçmələr bizimdir –A.M. Bax: Musa Kalankaytuklu, Alban 

tarixi, Bakı 1993, səh.53-55-79). 

Musa Kalankaytuklunun verdiyi məlumata əsaslanan və onuyğurların Azərbaycandan 

Uyğurstana köç etdiklərini irəli sürən Azərbaycan tədqiqatçısı Bəxtiyar Tuncay belə bir fikir 

irəli sürmüşdür ki, “Qafqaz Albaniyasında digər din, məzhəb və təriqətlər kimi Maninin 

tərəfdarlarına qarşı da təqiblər başlanmış və onların kitabları yandırılmışdı. Təbii ki, bu dinin 

(Manilik nəzərdə tutulur-A.M.) mənsubları da canlarını və kitablarını xilas etmək üçün 

mühacirət etməyə məcbur idilər. Belələrindən biri də onuyğurlar idilər” (Bax: Bəxtiyar 

Tuncay, Sakların tarixi, dili və ədəbiyyatı, Bakı 2009, səh.224). 

      Maninin təlimində qədim Türk mifologiyası, xüsusilə, dünyanın yaranması haqqındakı 

təsəvvürlərlə səsləşən məqamlar kifayət qədərdir. Tanrının qaranlığın, şərin, bədənin deyil, 

məhz işığın, xeyrin, ruhun yaradıcısı olması, insanın mahiyyətinin bədəndə yox, ruhda 

təzahürü, dünyanın xaos, mükəmməl insanın kosmos səciyyəsi daşıması qənaətinə gələn 

Mani, görünür, yalnız müqəddəs kitabları öyrənməklə kifayətlənməmiş, öz təlimini 

yaradarkən qədim təsəvvürlərdən, miflərdən də istifadə etmişdir . 

Özünü “Həqiqət Tanrısının elçisi” sayan Mani dünyada mövcud olan bütün dini 

dünyagörüşləri birləşdirərək universal dünya dini yaratmaq iddiası ilə çıxış etmişdi ki, bu da 

“Dünya dövləti” qurmaq istəyən Türklər üçün maraqlı olmaya bilməzdi” (Bax: Nizami 

Cəfərov, Qədim türk ədəbiyyatı, Bakı, Azərbaycan Atatürk Mərkəzi, 2004, səh.15-16) . 

Deyilənlərdən belə bir nəticə çıxır ki: 

-Mani bizim eranın III əsrində yaşayıb yaratmış Türk Peyğəmbəridir. 

-Manilik Türk dühasının məhsuludur. 

-Manilik Azərdüstlükdəki “Doğru Düşüncə, Doğru söz, Doğru İş, Doğru Davranış, Doğru 

Danışıq və ən başlıcası Doğru Yol” prinsipıərini genişləndirərək bir sistem halına salan, 

fəlsəfə, məntiq və tarix fəlsəfəsi ilə çulğalaşmış dini-fəlsəfi təlimdir. 

-Manilik dünyada ədalətli bir quruluş yaratmaq istəyən ideyalar qaynağıdır. 
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-Manilik özünəqədərki bəşər təfəkkürünü, xüsusilə, qədim Türk dünyagörüşünü özündə əks 

etdirən, fəlsəfi idrakdan dinə doğru yürüyən və özündən sonrakı bəşəriyyətə yeni bir yol 

göstərən mükəmməl bir təlimlər sistemidir. 

     Mani Peyğəmbərin ölümündən 486 il sonra onun yaratdığı bu dinə Uyğur Türkləri sahib 

çıxmış, bu dini dövlətlərinin rəsmi dövlət dini elan etmişdilər. 

Uyğur Türk Xaqanı Moyançur Bilgə Xaqan (747-759) 759-cu ildə vəfat etdikdən sonra 

yerinə keçən Buğu Xaqan (759-779) 763-cü ildə Çini özünə tabe edib ölkəsi Ötükənə dönərkən 

oradan dörd Mani rahibini də özü ilə bərabər Uyğur dövlətinin o zamankı paytaxtı 

Qarabalsağuna gətirmiş və Mani dinini dövlətin rəsmi dini elan etmişdi. Buğu Xaqan bununla 

Buddizm, Xristian və İslam dinləri qarşısında çökməkdə olan Mani dininə (elmi ədəbiyyatda 

Manixeizm adlanır-A.M.) 480 ildən sonra yeni bir həyat bəxş etmişdi. 

Mani dininin Çində ilk yayılışı Göy Türklərə tabe olan Toxarıstan Yabqusunun (Yaqbu, 

Oğuz və Qarluq hökmdarlarına verilən bir tituldur-A.M.) 720-ci ildə Çinə göndərdiyi 

“Tamuca” adlı bir astronomiya alimi olan Mani rahibi ilə başlamışdır (Bax: E.Chavannes et 

P.Pelliot, Un Traite Manicheen retrouve en Chine, JA, 1913, səh.292). 

Buğu Xaqanın Mani dinini rəsmi dövlət dini elan etməsi Türk dövlətçilik və 

mədəniyyət tarixi baxımından böyük sonuclar yaratmışdı. Belə ki, bu dini rəsmi qəbul etməklə 

Uyğur Türkləri qonşuluqlarındakı Çin Buddizminin və o dövrdə Türküstanda da geniş 

yayılmaqda olan İslam dininin təsirlərindən özlərini qorumuş və xalqın mübarizlik ruhunun 

zəifləməsinin qarşısını almışdılar. 

Bəzi tədqiqatçıların IX əsr ərəb İslam mütəfəkkiri və tarixçisi Cahizin: “Mani dinini 

qəbul etdikdən sonra Doqquz Oğuzlar (Uyğur Türkləri orta əsr mənbələrində “Doqquz 

Oğuz” və “Onoqur” kimi də adlandırılmışlar – A.M.) savaşçı qabiliyyətlərini itirmişdilər” (Bax:  

Cahiz, Hilafet ordusunun Menkibeleri ve Türklerin Faziletleri çeviren Ramazan  Şesen, Ankara 

1967) fikrini təsdiq etmələri heç də həqiqətə uyğun deyil. Belə ki, X əsrə aid bir çox İslam 

mənbələri Uyğurların o dövrdə belə kiçik bir dövlət olmalarına baxmayaraq öz dindaşları olan 

Manixeistləri himayə məqsədi ilə Samaniləri təhdid edə biləcək bir qüdrətə malik olduqlarını 

qeyd etmişlər. Həmçinin Uyğur Xaqanları öz dindaşları olan Manixeistləri qorumaq üçün Çin 

İmperatorluğunu, həm də Mavəraünnəhrdə (Ərəblər Orta Asiyaya “Mavəraynnəhr” 

demişlər-A.M.) müsəlman Samani dövlətini təhdid etmiş, hətta Ərəb xəlifəsi Muktədir 

zamanında (908-932) Samani hökmdarı Səmərqənddə bulunan Manixeistlərə təzyiq 

göstərərkən Uyğur Xaqanı ona yazdığı məktubunda bildirmişdi ki: “Mənim məmləkətimdə 

də müsəlmanlar var.” Əgər onları (Manixeistlər nəzərdə tutulur-A.M.) öldürsən, mən də bu 

müsəlmanları yox edər və məscidlərini yıxaram”. Bu məktubdan sonra Samani əmiri 

Manixeistləri təqib etməkdən vaz keşmiş və onları sadəcə vergiyə bağlamışdı. Tarixi faktlar 

göstərir ki, Manixeist Uyğur Türkləri uzun müddət müsəlman ölkələrini, o cümlədən də İslamı 

dövlət şəklində ilk qəbul edən Oaraxanlı Türk dövlətini belə öz millətindən olmasına 

baxmayaraq təhdid etmişlər. 

Uyğur Xaqanları, dövlət məmurları və ziyalıları IX əsrdə belə Mani dininə sadiq 

qalmışlar. Dövlət dini Maniçilik olan Ötükən Uyğur dövlətinin 850-ci ildə yıxılması ilə IX əsrin 
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ikinci yarısından sonra himayəsiz qalan Mani monastrındakı rahiblər daha çox özlərindən 

əvvəlki Mani əsərlərinin üzünü köçürməklə məşğul olmuşlar. 

Yuxarıda da qeyd edildiyi kimi Mani dininin Uyğur Türkləri arasında yayılması daha 

mühüm tarixi, ədəbi, mədəni və dini nəticələr doğurmuşdur. Belə ki, Sasani İmperatorluğunun 

642-ci ildə Ərəb Xilafəti tərəfindən tarix səhnəsindən silindikdən sonra da bu bölgədə olan 

Manixeistlət Türküstana və Türk xalqının himayəsinə sığınmış, dinlərini bu ölkədə yaymış, 

böyük karvan yolu ilə Türküstandan Uzaq Şərqə qədər bu dini aparmışdılar. İslam dininin X 

əsrdə geniş yayılmasına baxmayaraq bu dövrdə də Səmərqənd, Şaş (indiki Daşkənd) və 

Tunkənd kimi Türküstanın böyük şəhərlərində Manixeistlər öz fəaliyyətlərini davam 

etdirmişdilər. (Bax: Biruni, Abu Reyhan, Asar ul-Bakiyyə, Leipziq. 1878, səh.209). 

Butün təzyiqlərə baxmayaraq XII əsrdən sonra belə Uyğur Türkcəsində taxtalar 

üzərində yazılmış mətnlərdə Mani dini ilə bağlı şeirlərə rast gəlinir. Tədqiqatçıların fikrincə 

bu Mani mətnlərini meydana gətirənlər sonradan din dəyişib Buddist olan Manixeistlər də 

ola bilər. Bu fikri, din dəyişib Buddist olan Manixeistlərin Budda dini mətnlərində rast 

gəlinməyən Mani şeir formasından istifadə etmələri də sübut edir. 

Tədqiqatçılar göstərirlər ki, hətta Mani dini mənsubları XVII əsrə qədər öz 

fəaliyyətlərini davam etdirmiş, “Maniçilik XVII əsrədək Çində mövcud olmuşdur” (Şinasi 

Tekin, İslamiyet öncesi Türk Edebiyatı, Bax: Türk dünyası el kitabı, üçüncü cilt, ikinci baskı, 

Ankara 1992, səh.55) 

Maninin təlimi mövcud istismarçı və ədalətsiz qayda-qanunlara, dövlət hakimiyyətinə 

qarşı olduğu üçün həmişə təqiblərə məruz qalmışdır. 

Mani dinini qəbul etməklə Uyğurlar öz mədəniyyət və yaşayışlarını da dəyişdirərək 

ona uyğunlaşdırmışlar. Çin mənbələri Buğu Xaqanın Çindən gətirdiyi Mani rahibləri olan 

Toyunlarla Şamanlar arasında yapılan dini münaqişələr sonunda Mani rahiblərinin Şamanları 

yendiklərini qeyd etmiş, Maniçilərin “Nom” adlı kitablarının insanlara və heyvanlara əziyyət 

verməyi yasaqladığını, pisliyə qarşı yaxşılığı tövsiyə etdiyini, ruhların birindən digərinə 

keçməsinə inanmağı əmr etdiyini bildirmişlər. 

Səkkizinci əsrdə Hoço və ətrafında fəaliyyət göstərən Mani dininə mənsub Türkləri 

sonradan Uyğur Türkləri təqib etmiş və hər baxımdan son dərəcə qabiliyyətli olan bu Uyğur 

Türkləri Mani dinində zəngin ədəbiyyat yaratmışlar. Hətta Uyğur Xaqanları Mani dini 

ədəbiyyatının Çində də sərbəst şəkildə yayılmasını öz üzərlərinə götürmüşdülər. Ona görə də 

Uyğur Manixeist yazıları Uyğur Xaqanını “Maninin təcəllisi” adlandırmış, onu öyərək 

göstərmişdilər ki: “Bu barbar əxlaqlı ölkə (Çin nəzərdə tutulur-A.M.) qan buxarı ilə 

qidalanırdı. Xaqan sayəsində bitki ilə bəslənən ölkəyə çevrildi. İnsanların və heyvanların 

öldürüldüyü yerdə indi yaxşılığı təşviq edirlər” (İqtibas Rosonyinin “Tarixdə Türklük 

əsərindən götürülmüşdür-A.M. Bax: Prof.Dr. Laszlo Rasonyi, Tarihte Türklük, Ankara 1971, 

səh.110”). 

Uyğur Türklərindən yadigar qalan Mani əsərlər sayəsində bu din haqqındakı bilgilər 

ona düşmən olan Xristian və İslam müəlliflərinin birtərəfli görüşlərini alt-üst etmişdir. Bu 

baxımdan böyük dinlərin Mani ədəbiyyatını məhv etməsi Uyğur Mani abidələrinin dəyərini 

daha da artırmışdır. 



79 
 

İlk öncə ticarət karvanları sayəsində Çinə qədər aparılan Mani dini Uyğurlar vasitəsilə 

yenidən yuxarı Asiyaya qayıtmış, İslam müəllifləri də Çinlilər kimi bu dinin Uyğur Türkləri 

vasitəsilə canlı qaldığını və yayıldığını anlatmışdılar. Belə ki, Moğol dövrü İslam tarixçisi 

Cüveyni Uyğur hökmdarlarının səmavi mənşəyinə, Buğu Xaqanın Əfrasiyab (Oğuz Xaqan, Alp 

Ər Tonqa) soyundan olduğuna və taxta çıxışına dair dastani rəvayətləri nəql edərkən onların 

paytaxtı Ordu-balıq (Qarabalsaqun) şəhərinin inşasını, onun xərabələri içərisində bulunan 

abidələr və kitabələr haqqında da məlumatlar vermişdir. 

Tədqiqatçılar göstərirlər ki, Uyğur Mani ədəbiyyatı, sistemli şəkildə yazılmış “Himn - 

İlahi” ləri, günah çıxarma qaydaları, əfsanələri və rahibləri və ümumiyyətlə, Mani dini 

haqqında indiyə qədər ona müxalif olanlar yanlış fikirlər söyləmişlər. (Bax: Prof. Dr. Laszlo 

Rasonyi, göstərilən əsəri, səh.109-110). 

Uyğur Türkcəsindəki Mani dini ədəbiyyatı həm mənzum, həm də nəsr şəklindədir. 

Mani dininə aid Uyğur ədəbiyyatının ən önəmli bölməsi nəzmlə yazılmışdır. Maniyə ithaf 

olunan bu İlahilər həm dünyəvi, həm də mənəvi xarakter daşıyır. Bu İlahilər “İşıq Tanrı”nı 

öyməklə onlarda ən çox təkrar olunan söz “Tanq Tenqri” (Dan Tanrı) sözüdür. Bu da onu 

göstərir ki, bu İlahilər toplu halda Mani monastrlarında oxumaq üçün yazılmış və monastr 

xorunu idarə edən rahib tərəfindən xalqa yol göstərmək üçün düşünülmüşdür. Bu Mani dininə 

aid İlahilərdə “Dan Tanrısı” müqəddəsləşdirilərək öyülmüş, qoruyucu “ Görən Gün Tanrısı”, 

qurtarıcı isə “Görünən Ay Tanrısı” kimi vəsfləndirilmişdir. 

Uyğur Mani ədəbiyyatında müəllifi  bəlli olan ilk şair Alpın Çor Tiqindir. Tədqiqatçı 

alim Şinasi Təkin Alpın Çor Tiqini ilk və ən qədim Uyğur şairi hesab edir. Onun fikrincə 

“əsilzadə sinfinə mənsub olan Alpın Çor Tiqin bilinən ilk və ən əski Türk şairidir. Yaşadığı 

dövr haqqında heş bir məlumatımız olmasa da onun ən geci VIII əsrin sonu ilə IX əsrin 

əvvəllərində fəaliyyət göstərmiş olduğunu düşünə bilərik. Dildə çoxdan işlənən atalar sözü, 

fal və tapmacalar Alpın Çor Tiqin və adlarını bilmədiyimiz digər Mani şairlərinin 

dördlüklərdən ibarət şeir və İlahilərinin qaynağı olmuşdur” (Bax: Şinasi Tekin, İslamiyet öncesi 

Türk edebiyatı, Türk dünyası el kitabı, üçüncü cilt, ikinci baskı, Ankara 1992, səh.34, 54). 

Tədqiqatçılar göstərirlər ki: “IX-XII əsrlərdə ümumtürk dilinin inkişafında Maniçi 

Türk ədəbiyyatı müəyyən rol oynamışdır. Bu ədəbiyyatın dili qədim Türk dilidir” (Nizami 

Hudiyev, Azerbaycan edebi  dil tarihi, Ankara 1997, səh.55). 

“XX yüz ildə Misir, Doğu Türküstan və Tibetdən minlərlə Mani ədəbiyyatı nümunələri 

tapılmışdır” (Bax: Əbülfəz Elçibəy, Bütöv Azərbaycan yolunda, Bakı 2004, səh.109). 

Mani dinini qəbul edən Uyğur Türkləri Maninin yaratdığı və elm aləmində “Manixey 

əlifbası” ilə tanınan əlifbadan da istifadə etmişlər. Uyğur Türkcəsində olan Mani dininə aid 

əsərlərin çox hissəsi Mani əlifbası ilə qələmə alınmışdır. Bunu nəzərə alan tədqiqatçılar 

göstərirlər ki: “Bu fakt sözü gedən əlifbanın məhz Türk dili materialı üçün yaradıldığını, yəni 

Maninin ana dilinin Türk dili olduğunu sübut edir... Mənbələrdə Maninin öz əsərlərini 

(Maninin 10-dan çox kitabı, 76 risaləsi (məktubu) olmuşdur. Bax: Əbülfəz Elçibəy, göstərilən 

əsəri, səh.115) məhz bu əlifba ilə qələmə aldığı birmənalı şəkildə vurğulanır. Bu isə o 

deməkdir ki, Mani öz əsərlərini Türkcə qələmə almışdır... Soğdi və toxar dillərində olan 

mətnlərin hamısının Türkcə qarşılığı vardır. Yəni həmin mətnlər Türk dilindən tərcümədən 
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başqa bir şey deyil” (Bax: Bəxtiyar Tuncay, Sakların tarixi, dili və ədəbiyyatı, Bakı 2009, 

səh.226-227). Heç təsadüfi deyil ki, Türk xalq şeir növü olan “Mani” bu böyük Türk 

düşünürünün adını daşıyır. 

“Mani əlifbası” ilə yanaşı Göy Türk əlifbası ilə yazılmış Mani  dininə aid Uyğur 

Türkcəsində də əsərlər vardır ki, bunların içərisində “İrk Bitiq” adlı fal kitabı xüsusi yer tutur. 

Orta əsr İslam tarixçisi İbn Nədim də göstərir ki, Uyğurlar ilk öncə Göy Türk, sonra isə Soğdi 

və Uyğur əlifbası ilə yanaşı Mani yazısını da işlətmişlər. (Bax: İbn Nədim, Kitab ül-Fihrist, 

səh.26). 

Maninin əlifbası Mərkəzi Asiya xalqlarının yazı sisteminin yaranmasına da təsir 

göstərmişdir. Uyğur Türkləri Maninin gözəl sənətlərə yüksək qiymət verməsini də nəzərə 

alaraq xəttatlıq sənətinin də əsasını qoymuşlar ki, sonradan Şərqdə ərəb əlifbasının müxtəlif 

gözəl yazı (hüsnüxətt) növləri (Nəsx, təliq, Nəstəliq, Sünbülü və s.) meydana gəlmişdi. 

Tədqiqatçı alim Məhəmmədtağı Zehtabi göstərir ki, Mani dini Uyğur Türklərinin rəsmi dini 

olduqdan sonra Orta Asiyadan Mani dininə aid əsərlər əldə edilmişdir ki, onların işərisində 

xəttatlıq və nəqqaşlıqla bağlı əsərlər çoxluq təşkil edir. (Bax: Məhəmmədtağı Zehrabi, İran 

Türklərinin əski tarixi, ikinci cild, Təbriz, hicri 1379, səh.299). 

Yüksək əxlaq səviyyəsinin, musiqi, rəsm, xəttatlıq və nəqqaşlıq sənətlərinin müdafiəsi 

və yayılması da Mani dininin əsas prinsiplərindən olmuşdur. Bu dinin Uyğur Türklərinin 

musiqi və rəsm sənətində də önəmli rolu olmuşdur. Uyğurların Tanrı dağlarının quzeyində, bu 

günkü Urumçu şəhərinin yaxınlığında olan Tarım bölgəsinin o zamankı mərkəzlərindən biri 

olan Beşbalığı 981-ci ildə ziyarət edən Çin elçisi Vanq öz səyahətnaməsində Uyğurların 

musiqini çox sevdiklərini, həm mərasimdə konsertlər verdiklərini təfərrüatı ilə anlatmışdır. O 

dövrə aid bir Mani miniatüründə xalı üzərində diz çökərək oturmuş musiqiçilərdən birinin ud 

çalması, digərinin də Mani söyləməsi təsvir edilmişdir. Bu da onu göstərir ki,  X əsrdə belə 

Uyğur Türkləri arasında Budda dini hakim mövqedə olsa da Mani dininə aid din mənsubları 

yenə də musiqinin müşayəti ilə Mani dini vasitəsilə xalqın imanını təzələyir, xalqı bu dinə 

dəvət edirdilər. 

Uyğur Türklərinin zəngin təfəkkürünün məhsulu olan Mani miniatur rəsmləri bütün 

dünya miniatür sənətinin qaynağı olmuş, bütün Hind, Pers, Azərbaycan, Türkiyə və Avropa 

miniatürləri Uyğur miniatürçü rəssamlarından qidalanmışlar. Tədqiqatçılar tərəfindən əldə 

dilən Khoço şəhəri xarabalığındakı ağ geyimli rahiblərlə əhatə olunmuş Maninin haləli təsviri 

Uyğur mənəvi mədəniyyətinin incilərindən sayılır. Məbəd divarlarında, ipək parçalar 

üzərində bulunan rəngli Uyğur rəsm əsərləri günümüzdə belə dünya muzeylərinin bəzəyinə 

çevrilib. Uyğur memarlığında, divar rəsmlərində, kitab miniatür sənətində öz əksini tapmış 

Mani sənəti sonradan Moğal Türkləri vasitəsilə Qərbə və bütün İslam dünyasına yayılmışdır. 

Ümumiyyətlə, Uyğur Mani mədəniyyəti əsrlərcə Asiyanın doğu və batısında hakim mövqedə 

olmuşdur. 

Mani Peyğəmbərin dühasının məhsulu olan Manilik (Manixeizm) “Misir və Yunanıstan 

da daxil olmaqla Aralıq dənizinin doğu bölgəsindən tutmuş bütün Türk dünyasını öz içinə 

alaraq Hindistanın, Çinin içərilərinədək yayılmış” (Elçibəy), özündən sonra V əsrin ortalarında 
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Məzdəkliyin, IX əsrin birinci yarısında Babəkiliyin və İslam dövrü Şərq təsəvvüf fəlsəfəsinin 

ideya qaynağı olmuşdur. 
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                                                  6.MƏZDƏKİZM --   MƏZDƏKİLİK 

                  

                                                MƏZDƏK  TƏBRİZLİ 

       Məzdəkizmin yaradıcsı Türk Məzdək Təbrizlidir  

      Тцрк дювляти Мидийа дюврцндя Тцрк Маглар Азярдцст Пейьямбярин варисляри сайылмыш, парс 

Ящямяниляр дюврцндя Мидийанын ясас щаким тябягяси олан бу Маглар сийаси щакимиййятин 

ялдян чыхдыьыны эюрцб дини-мяняви щакимиййяти ялляриндя сахламаьа чалышмыш вя  Ящямянилярин 

илк дюврляриндя буна наил дя  олмушдулар. Лакин заман кечдикъя  парс  Ящямяниляр эцъляняряк 

Тцрк Маглары парс Кащинляри иля явязлямиш, щятта Тцрк Маглары юлкядян дидярэин салмышдылар.  

       Бу просес Сасани парс щакимиййяти дюняминдя дя тякрар олунмушду. Беля ки, щяля ерадан 

яввял ЫЫЫ ясрин орталарында Орта Асийада Искяндярин юлцмцндян сонра мейдана эялян Парfийа 

дювляти Персийаны да тутараг беш йцз ил (ерадан яввял ЫЫЫ ясрин орталарындан бизим еранын 226-ъы 
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илиня гядяр) бурада щюкмранлыг етмиш, гоншулугдакы Сялявкиляр вя Рома Империйасы иlя узун-

узады мцщарибяляр апармалы олмушду.  

      Ерамызын Ы-ЫЫ ясрляриндя Мидийада да Аршакиляр (Партийа) сцлалясинин нцмайяндяляри 

щюкмран олмушлар. Персийада Сасани дювлятинин йаранмасы яряфясиндя Азярбайъаны да 

Аршакиляр сцлаляси идаря етмишди. 224-ъц илдя  Парс вилайятинин Сасани няслиндян олан Аршаки 

ъанишини Ярдяшир Папакан (227-239) Аршаки щюкмдары В Артабаны щакимиййятдян девриряряк 

тахт-таъы яля кечирмиш вя 227-ъи илдя юзцнц «Шащяншащ»  елан едяряк Дяъля чайы сащилиндя 

йерляшян Парфийа пайтахты Ктесифон (Мядаин) шящярини дя яля кечиряряк юзцнцн пайтахты кими 

сахламышды. Беляликля, 226-ъы илдя Сасаниляр Аршаки сцлалясинин щакимиййятиня сон гоймуш, 

Парфийа дювлятинин бу яразиляри Сасанилярин щакимиййяти алтына кечмишди. Ишьал олунмуш 

яразилярдя Сасаниляр яйалятляр йаратмыш, бу яйалятлярин идарячилийиня юз нцмайяндялярини ъанишин 

тяйин етмишдиляр ки, бу яйалятлярдян бири дя Азярбайъан иди.  

      Дцнйяви щакимиййятин ялдян чыхdыьыны эюрян Аршаки Тцрк дцшцнцрц вя Пейьямбяри Мани 

Щямяданлы (216-276) юз динини Сасани щюкмдары Ы Шапура (239-272) вя онун оьлу Ы Щюрмцзя 

гябул етдирмиш, беляликля, Сасани парс щакимиййятиня  шярик чыхмышды. Лакин онларын варисляри 

олан Ы Бящрам (273-276) вя хцсусиля ЫЫ Бящрам щакимиййятин эцъляндийини эюрцб щакимиййяти 

Маничилярля бюлцшдцрмядийини билдиряряк 276-ъы илдя Мани Пейьямбяря аьыр ишэянъяляр веряряк 

едам етдирмишди. Мани Пейьямбяри гятля йетирдикдян сонра али рущани щакимиййяти дя яля 

кечирян парс Сасаниляр 200 ил щяр ики щакимиййяти ялляриндя сахламыш вя бу мцддят ярзиндя хейли 

дини мябядляр тикдиряряк бу мябядлярдя 15 миня гядяр кюля вя 10 миня гядяр гыз-гадын кяниз 

чалышдырмышдылар. Лакин бu 200 иллик дюврдя эизли шякилдя олса да «Манилик парсизмя гаршы 

мцбаризясини давам етдирмиш вя В йцзиллийин сонунда чох бюйцк эцъля баш галдыран Мяздякиляр 

халг щярякатынын ясас идейа гайнаьы олмушдур» (Ябцлфяз Елчибяй, Bцтюв Азярбайъан йolunda, 

Бакы 2004, сящ.116).  

      Мани Щямяданлы кими Мяздяк Бамдад оьлу Тябризли (450-529) дя Сасани щакимиййятиня 

шярик чыхмаьа наил олмушду. Беля ки, парс яйан вя кащинляри 488-ъи илдя Балашы щакимиййятдян 

салыб онун эюзлярини чыхарараг кор етмиш вя Пирузuн оьлу Губады (Кавады) «шащ» елан 

етмишдиляр . Qубад щяля шащ олмадан чох яввялляр Мяздякля  йахындан таныш иди. Иътимаи, 

игтисади, сийаси вя миlли ъящятдян Сасани Императорлуьу халгларынын аьыр вязиййятини мцшащидя 

едян Ы Губад яйан вя кащинлярин юзбашыналыьыны билдийиндян онлара гаршы мцбаризя цчцн 

Мяздякизми бу иътимаи хястялийин дярманы щесаб етмишди. Мяздякиляр щярякаты бцтцн Сасани 

Императорлуьуна дахил олан яразиляри бцрцйцб бюйцк гялябяляр газандыьындан Сасани щюкмдары 

Ы Губад да Мяздякин тяряфиня кечмиш, онун «Муь Ата»лыьыны гябул етмиш, Мяздяки 

«Мобедан-мобед», йяни «Кащинляр Кащини» елан етмиш, юз шащ тахтынын йанына бир тахт да 

гойдурараг Мяздяки бу тахтда отуртмушду. Империйада «Кащинляр Кащини» рцтбяси шащдан 

сонра ян али рцтбя сайылмышды. Беляликля, Мани кими Мяздяк дя Сасани щакимиййятинин шярики 

олмушду.  

      Мяздяки тялими юзцндян яввялки Азярдцшт вя Мани кими Тцрк пейьямбярляринин тялими вя 

фялсяфясиня ясасланмыш, онлара йени никбинлик вя мцбаризлик ялавя етмишди. 40 ил давам едян бу 

щярякат тарихин мцяййян дюврцндя юз мцсбят нятиъясини вермишди.  
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      Мяздяк dя Мани кими Азярдцштлцйцн илкин тямиз щалына гайытмасына чалышмыш вя 

Азярдцштлцйц тящриф едян фарс щюкмдарларына вя онларын дини хадимляри олан фарс кащинляриня, 

щакимляриня вя яйанларына гаршы мцбаризя апармышдыр.  

      Мяздяк Танрынын йаратдыьы илк инсан ъямиййятинин ядалятли олдуьуну, анъаг бунун 

сонрадан бязи гулдур инсанлар тяряфиндян позулдуьуну иряли сцрмцш, она эюря дя Танрынын 

йаратдыьы илкин ядалятли ъямиййяти халгын йардымы вя мцбаризяси иля йенидян бярпа етмяйя 

чалышмыш вя аз бир мцддятя олса да илк дяфя йашадыьы ъямиййятдя буна наил олмушду.  

      Мяздяк Азярдцштлцйцн халг арасында ян щюрмятли тябягя сайдыьы якинчилярин вя малдарларын 

вя Мяздякин йашадыьы дюврдя артыг формалашмыш  сяняткарларын щагларыны горудуьундан 

Империйа дахилиндя олан бцтцн халгларын ямякчи инсанлары, щямчинин дини мябядлярдя кюля кими 

чалышанлар Мяздякилярин щярякатына дястяк вермиш, она гошулмушдулар. Манинин юлцмцндян Ы 

Губада гядяр Сасанилярин щакимиййяти дюняминдя империйайа дахил олан юлкялярдя торпаг 

сащяляри феодалларын вя кащинлярин ялиндя ъямляшдийиндян кяндлиляр сон дяряъя истисмар 

олунурду. Кянд иъмаларынын парчаланмасы, кяндли торпагларынын ири феодалларын вя кащинлярин 

ялиндя ъямляшмяси дювлят хязинясини бошалтмыш, юлкядя иътимаи щярякатын эцълянмясиня шяраит 

йаратмышды. Бу вязиййятдян вя шярикли щакимиййятдян истифадя едян Мяздяк язилян тябягяляри фарс 

яйанларынын вя кащинляринин зцлм вя истисмарындан хилас етмяк цчцн илк зярбяни дя онлара 

вурмушду. Мяздякин ямри иля Мяздякиляр парс кащинляр тяряфиндян яййаш йувасына чеврилмиш 

мябядляря щцъум едяряк онларын ямлакларыны мцсадиря едиб ящали арасында бюлцшдцрмцшдцляр. 

Мяздякиляр ири торпаг сащиби олан Сасани феодалларына да щцъум едяряк онларын ямлакыны 

ялляриндян алыб халга пайламышдылар. Орта яср фарс мянбяляри Мяздякя гаршы дцшмян мювгедян 

йанашсалар да  бир факты инкар едя билмямишляр ки, Мяздяк варлыларын ямлакыны дашыйыб 

апармышщярямханаларын юртцклярини гопармыш, садя халгы щюкмран етмишди (Низам-ал-Мuлк, 

Сийасетнаме, М.,-Л, 1949, сящ193).  

      Ы Губадын щакимиййяти дюврцндя бир тяряфдян яйанлар вя кащинляр Зярмящрин рящбярлийи 

алтында она гаршы бирляшмиш, диэяр тяряфдян дя Мяздяк халг ичярисиндя  иътимаи, мадди вя миlли 

бярабярлик истяйяряк яйанлара вя кащинляря гаршы дайанмышды. Ъащ-ъялал, мал-мцлк, сярвят вя 

мягам сащиби олан яйан-яшряфляр вя парс кащинляри  бу сярвятляринин уъуз эялир мянбяйини, 

мящкум халгларын юлкялярини вя ишчи гцввялярини эюзляри юнцня эятирир, она эюря дя ачыг-ашкар 

Мяздякдян щимайя эюрян Ы Губады 496-ъы илдя тахтдан салыб щябс етмиш, «Унудулма сарайы» 

(«Гясри-Фярамуш») адланан гала шяклиндя олан вя индики Хузистанда йерляшян зиндана 

эюндярмиш вя гардашы Ъамасbы тахта чыхармышдылар.  

      Ы Губад баъысы вя ъаван сяркярдя Сийавушун кюмяйи иля зиндандан гачыб Орта Асийада 

щаким олан Аь Щун Тцркляриня (Ефталитляря) сыьынмыш, ики ил (496-498) орада галдыгдан вя Щун 

щюкмдарынын Сасани щюкмдары Фирузун гызындан олан гызы иля евляндикдян вя бунунла да Аь 

Щун щюкмдары иля гощумлуг ялагяси йаратдыгдан сонра ондан щакимиййятини эери алмаг цчцн 

кюмяк истямиш, онун бу истяйи тямин олунмуш вя Аь Щун ордулары 498-ъи илдя Сасани ордуларыны 

дармадаьын едяряк Ы Губады йенидян 498-ъи илдя тахта отуртмушдулар. Бцтцн бунларын 

мцгабилиндя Ы Губад Сасанилярин Аь Щун Тцркляриня хяраъ вермясиня сюз вермишди.  

      Икинъи дяфя щакимиййятя эялян Ы Губад Мяздякlя даща сых ялагя йаратмышды. Бундан 

истифадя едян Мяздяк дювлят вязифяляриня юз тяряфдарларыны йерляшдирмиш вя бу шярикли щакимиййят 

25 ил давам етмишдир.  
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      Ы Губад Аь Щuнлaрıн хяраъыны юдямяк цчцн Бизансдан боръларынын эери гайтарылмасыны 

тяляб етмиш, лакин рум гейсяри бу тяляби рядд етмиш, вя нятиъядя 502-ъи илдя ики императорлуг 

арасында мцщарибя баşламышды. Мцщарибядя Ы Губад галiб эялмиш, еля бу заман фцрсятдян 

истифадя едян Щунларын бир бойу олан Сабирляр 503-ъц илдя Гафгазын Дарйал (Дар йол) кечиди иля 

щцъума кечиб 5 ил мцддятиндя Албанийа, Ярмямиййя вя Иберийаны тутмуш, мяъбур галан 

Губад 505-ъи илдя Бизансла 7 иллик сцлщ мцгавиляси баьламышды.  

      Сабир Тцркляринин Гафгаза нювбяти щцъцмц 510-ъу илдя олмуш вя бу щцъум заманы Сабирляр 

Шимали Азярбайъанын шимал бюлэялярини тутумуш вя беляликля  Албанийада кичик Аршакиляр 

сцлалясинин щакимиййяти ЫЫЫ Ваçеганла сона ермишди.  

      Даьыстанын ъянуб бюлэяляриндя дя мяскунлашан бу Сабирляр 528-529-ъу иллярдя Сасани 

ордуларынын  тяркибиндя Bизанслılара гаршы вурушмуш вя Гафгазын шималындакы буэцнкц 

Кубанда йашайан Щунларын ъянуба олан ахынларынын гаршысыны алмышдылар.  

      Ы Губадын оьлу Кавус Мяздякiляря йахын олдуьундан Мяздякиляр Губаддан сонра ону 

шащ етмяк истяйирдиляр. Губадын икинъи оьлу Хосров ися Мяздякя вя Мяздякиляря дцшмян 

мцнасибят билдирдийиндян яйанлар вя кащинляр Губаддан сонра ону шащ етмяк истяйирдиляр. 

Губад мяъбур галыб 519-ъу илдя яйанларын вя кащинлярин мцдаfия етдийи  Хосрову юзцнцн 

вялищящди тяйин етмиш вя Бизанс Императоруна мцраъият едяряк билдирмишди ки, Хосровун 

эяляъяк шащлыьыны гябул етсин вя ону рясмян танысын. Бу мягсядля Губад Мящбяд вя Сийавушу 

елчи олараг Бизанса эюндярмиш, лакиn иш баш тутмадыьындан елчиляр эери гайытмышды. Ишин баш 

тутмамасында Мящбяд Сийавушу эцнащландырмыш вя бящанə олараг Сийавушун Мяздякилярля 

ялагядя олдуьуну иряли сцрмцшдц. Яйанлар мяълисдя  Сийавушу орду сяркярдялийиндян мящрум 

едиб мящкум етмишдиляр. Ы Губад Сийавушун она етдийи кечмиш хидмятлярини, хцсусиля ону 

зиндандан хилас едиб Аь Щунлара сыьынмасыны айаглар алтына атараг онун едам щюкмцнц 

имзаламыш вя Сийавуш едам едилмишди.  

      Ы Губадын икинъи щакимиййяти илляриндя (498-531) Мяздякиляр щярякаты даща эениш вцсят 

алмыш, халг цсйанларындан ещтийат едян вя яйанларын гцдрятини сарсытмаьы гаршысына мягсяд 

гойан Губад щятта Мяздякин мяслящяти иля аълыг заманы дювлятин тахыл анбарларыны ящалинин 

цзцня ачмыш вя бунунла да халг аълыгдан гуртулмушду.  

      Мяздяк щям савадлы, щям бир идеолог олмагла йанашы щям дя йцксяк бир мясляк сащиби иди. 

Мящз Мяздякин дцщасынын нятиъяси иди ки, Императорлугда мящсулдар гцввялярин фяаллыьы о 

замана гядяр эюрцнмямиш бир юлчцдя йцксялмиш, ъямиййятин инкишафына янэял олан бир сыра 

кющня укладлар дармадаьын едилмиш, йени бир «Асийа истещсал цсулу» юзц цчцн ялверишли шяраит вя 

мякан йаратмышды. Мяздякиляр щярякатындан сонракы ясрлярдя беля Императорлуьа дахил олан бир 

сыра юлкялярдя истещсал мцнасибятляри эялишмиш, щяртяряфли йцксялишляр баш вермиш, Мяздякин 

фикирляри сонракы ясрлярдя даща да чичяклянмишди.  

      Лакин бцтцн кечмиш имтийазларыны итирмиш парс яйанлары вя кащинляри бцтцн бунларла щеч  ъцря 

барыша билмямиш, илк юнъя гоъалмыш Ы Губадын эянъ вя енержили оьлу Хосрову яля алараг юз 

тяряфляриня чякмиш, щярби гцввяляри юз ялиндя ъямляшдирян Хосровун, парс кащин вя яйанларын 

тязйиги иля Ы Губад Мяздякдян узаглашмыш, Мяздякин дцшмяни олан яйанларын вя оьлу 

Хосровун тякиди иля Губад Мяздякилярин кюкцнц кясмяк гярарына эялмишди. Бу мягсядля о, 

Мяздякилярля парс кащинляри арасында бир диалог тяшкил етмиш, Губадын разылыьы иля Хосров 
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габагъадан чохлу силащлы яскярляри лазым олан йерлярдя йерляшдирмишди. Губад вя Хосровун 

щцзурунда кечирилян бу мцбащисядя Мяздяк вя онун тяряфдарлары «кафир» елан олунмуш, бу 

заман Хосровун йерляшдирдийи яскярляр Мяздяки щябс етмиш вя мцбащисядя иштирак едян бцтцн 

Мяздякиляр юлдцрцлмцш, Мяздяки дя 529-ъу илдя едам етмишдиляр. Бязи тарихи рявайятляря эюря 

Хосров Яниширяван щийля ишлядяряк Императорлуьун щяр тяряфиндян 130 миня гядяр Мяздякини 

топлайыб онлары башлары ашаьы дири-дири белляриня гядяр йол бойу торпаьа эюмдцртмцшдц.                 

.       Бу дюврдян башлайараг Мяздякиляр эизли фяалиййятя кечмиш, эизли тяшкилатлар йаратмыш вя 

мцхтялиф дюврлярдя , мцхтялиф йерлярдя юз фяалиййятлярини давам етдирмишдиляр.                                  

.       Мяздякин фикирлярини йашадан Азярбайъан Тцркляри сонрадан Аббаси хялифяляриня гаршы мили 

азадлыг мцбаризяляриндя ондан истифадя етмишдиляр. Яксяр тарихчилярин фикринъя, Хцррямиляр-

Бабякиляр щярякатынын нязяри ясаслары Мяздякин фикирляри иля сых сурятдя баьлы олмушдур.         .     

.       Бяшяриййятин иътимаи-сийаси вя дини- фялсяфи фикир тарихиндя мцстясна ролу олан Мяздяки 

тядгигатчыларын яксяриййяти Азярбайъан Тцркц вя щятта Тябризли щесаб етмиш, онун фяалиййятя 

Азярбайъанда башладыьыны вя давам етдирдийини мцбащисясиз олараг гябул етмишляр (Бах: Артур 

Кристенсен, Иран Сасаниляр дюврцндя , фарсъа тяръцмяси, Тещран 1938, сящ.241; Мящяммядтаьы 

Зещтаби, Иран Тцркляринин яски тарихи, ЫЫ ъилд, Тябриз, щиъри 1379, сящ 440; Ябцлфяз Елчибяй, Бцтюв 

Азярбайъан йолунда, Бакы 2004, сящ.116; Рaфаил Ящмядли, Азярбайъан дювлятчилик фялсяфяси, 

Бакы 2008, сящ 33 вя с.). Бу тядгигатчылар сон олараг эюстярмишляр ки: «щеч бир шцбщя йери 

олмадан дейя билярик ки, Мяздякиляр щярякатынын мяркязи нцвяsини Азярбайъан Тцркляри тяшкил 

етмиш вя онлар сосиал ядалят уьуруnда мцбаризянин щярякятвериъи гцввяси олмушлар» ( Sечмяляр 

бизимдир – А.М. Бах: эюстярилян ясярляр).  

      Мяздяк Тябризли Тцрк олмасына бахмайараг, о, щям юз миллятини, щям дя башга халглары 

фарс яйанлары вя кащинляринин щятяряфли игтисади вя сийаси зцлмцндян , истисмар вя тящгириндян вя 

Сасани  шащларынын ясарятиндян азад етмяйя чалышмыш вя мцяййян бир дюврдя буна наил дя 

олмушду.  

      «Инсанын азад олмасыны Мяздяк онларын мадди немятлярдян вя мцлкиййятдян узаглашмаг 

сяйи иля ялагяляндирирди» дейян вя тарихи щадисяляря гейри-мадди йанашан Данимаркалы тарихчи 

Артур Кристенсенин фикир вя мцlаhизялярини тянгид едян Азярбайъан алими Мящяммядтаьы 

Зещтаби эюстярир ки: «Артур Кристенсеня эюря , Мяздякиляр ъяряйаны бир «коммунист 

ъяряйаны»дыр. Артур Кристенсен Мяздякиляр щярякатынын ясас иътимаи-сийаси кюклярини дейил, тарих 

бойу тядгигатчы алимлярин дедикляри сюзляри тякрар едир. Артур йазыр ки: «Губад Мяздяк 

тяряфдары олдуьу цчцн яйанлар она мцхалиф олмуш вя она эюря дя  Губады 496-ъы илдя 

щакимиййятдян девирмишляр.» Лакин Артур эюстярмир ки, ня цчцн Губад Mяздяк тяряфдары иди? 

Мяздяк ня дейирди? Вя ня сябябя эюря яйан-яшряфляр Мяздякя вя онун фикирляриня мцхалиф 

идиляр». ( Sечмяляр бизимдир – А.М. Бах: Мящяммядтаьы Зещтаби, эюстярилян ясяри, сящ.441).  

      Зещтаби давам едяряк эюстярир ки: «Ж.М.Дйаконов кими тарихчиляр ися тарихи щадисяляря  

йалныз мадди бахымдан йанашыр вя сырф тарихи материализм эюзц иля мясяляйя гиймят верирляр. Бу 

тядгигатчылар Мяздяк щярякатынын игтисади-иътимаи мащиййятини дцзэцн эюстярсяляр дя онун 

башга сябяблярини эюстярмякдян аъиздирляр. Чцнки тарихя йалныз материалист эюзля бахмаг милли 

ъящятляри вя сябябляри эюстярмяляриня mане олур» (Бах: Мящяммядтаьы Зещтаби, эюстярилян 

ясяри, сящ 441).  
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      Чох гярибядир ки, бюйцк Тцрк тарихчиси профессор Осман Туран бяй дя бу сящвя йол вермиш 

вя эюстярмишди ки: «ЫХ ясрдя патлак верян вя хилафятин Тцрк ордусу тяряфиндян йатырылан Бабяк 

щярякаты да Мяздякчи вя йа «коммунист» фикирляря дайанырды. Эерчякдян дя Сасаниляр 

заманында Мяздяк «коммунист доктрини» иля 20 (ийирми) иля гядяр Сасани Императорлуьуну 

алт-цст етмиш, ясилзадя вя рущани синфиня гаршы ачдыьы мцбаризя иля «ямлак вя гадын» 

бярабярлийиня дайанан бир щярякат мейдана эятирмишди. Юнъя бу гцдрятли синифлярин (фарс-яйан-

яшряф вя кащинляри нязярдя тутурлар – А.М.) нцфузуну гырараг юз нцфузуну йцксялтмяк истяйян 

Сасани шащы Ы Губад (Кавад) мейдана эялян анархийа нятиъясиндя тахт-таъыны да итиряряк Аь 

Щун Тцркляриня сыьынмыш вя онларын йардымы иля юлкясиня гайыдыб ихтишашлары йатырмышды»     

(Sечмяляр бизимдир – А.М. Бах: Проф.Др.Oсман Туран, Tцрк Ъищан щакимиййeти мефкурeси 

тарищи, Тцрк дцнйа низамынын милли, Ислами вя инсани есаслары, ъилт 1-2, Ы ъилт, сящ. 170-171).  

      Мяздяки «коммунист» адландыран бцтцн бу тядгигатчылара ъаваб верян мяшщур 

Азярбайъан алими Мящяммядтаьы Зещтаби эюстярир ки: «Яслиндя, Mяздяк щярякаты Милли бир 

щярякатдыр. Иранын тарихи щадисялярини сырф материализм аршыны иля юлчян бу тарихчиляр дя Иран 

коммунистляри кими эюрмяк вя билмяк истямирляр ки, Иранын буэцнкц чохмиллятлилийи дцнянин, 

кечмишин, тарихин мящсулудур вя тядриъян мейдана эялмиш вя бирдян-биря йаранмамышдыр. 

Бцтцн дюврлярдя, о ъцмлядян дя Сасаниляр дюврцндя дя инди Иран адландырылан бу мямлякят 

чохмиллятли бир юлкя олмушдур. Бу дюврлярин бир чохунда фарс шовинизми галан миллятляря зцлм 

едиб онлары милли щцгуглардан мящрум етмиш вя игтисади ъящятдян даща чох истисмар едиб онлары 

инкишафдан сахламышлар. Бу эцн беля Иран ъямиййятинин дюрддя бирини тяшкил едян фарслар, Иран 

ъямиййятинин дюрддя цчцнц тяшкил едян Тцрк , яряб, кцрд, бялуъ, тцркмян вя чилякляря Милли зцлм 

едир вя онлары тяряггидян сахлайырлар. Шцбщя йохдур ки, буэцнкц Иран ъямиййятиндя беля 3-4 

фаиздян артыг халис пролетар олмаз. ХХ ясрин Иран коммунистляри беля Иран ъямиййятини аь эцня 

чыхармаг, империализм пянъясиндян хилас етмчк цчцн бу гядяр кяскин вя мцщцм иътимаи амил 

олан Милли мясяляни эюрмямиш вя йалныз пролетар нязяриййясиня əсасланмыш, дилдя Милли мясяляни 

гябул етсяляр дя лакин йери эялдикъя милли мцбаризяйя архадан зярбя вурмушлар. Она эюря ки, 

онлар мащиййят етибариля щямишя Милли мясяляйя мцхалиф олмушлар. Сасаниляр дюврцндя дя бу 

мянтягядя əн азы ики миллятин Тцкрлярля-Фарсларын даима чарпышдыьыны эюрцрцк. Азярбайъан 

Тцркляри бу яразинин илк мцстягил миллятляриндяндирляр. Куруш (Ящямяни щюкмдары Кир нязярдя 

тулулур – А.М.) бу халгын азадлыг вя истиглалыны боьмуш, лакин онлар илк фцрсятдя истиглалыны яля 

алмыш вя Сасаниляр дюврцня гядяр бу мцстягиллийини горуйуб сахламышдылар. Сасаниляр онларын 

мцстчгиллийини яля алдыгдан сонра Азярбайъаны юзцнцн мцстямлякясиня вя эялир мянбяйиня 

чевирмишди. Она эюря дя Азярбайъан Тцркляри фарс шовинизминя гаршы нязяри гийама башламыш, 

ЫЫЫ ясрдя Ярдяшир заманында Мани Щямяданлынын ишини В ясрдя Мяздяк Тябризли давам 

етдирмишди. ( Sечмяляр бизимдир – А.М. Бах: Мящяммядтаьы Зещтаби, эюстярилян ясяри, сящ. 441-

444).                                                                                                                                                           

.       В ясрдя Сасанилярин щакимиййяти алтында олан бцтцн мящкум халглар аьыр, игтисади, мили вя 

мядяни истисмара вя тящгирляря мяруз галмышды. Азярбайъанда да халгын вя хцсусиля кяндлилярин 

вязиййяти олдугъа аьырлашмышды. Бцтцн бу миlли вя игтисади истисмар Мяздяк щярякатынын 

йаранмасына сябяб олмушду. Мяздяк халг арасында бюйцк щюрмят вя нцфуза малик иди. Она 

эюря дя Мяздякин фикир вя дцшцнъяляри зящмяткеш кцтлялярин эениш тябягяляринин идеолоэийасына 

чеврилмиш, онун тялими юз сосиал мащиййяти етибариля эениш кцтляляри, щятта халглары бирляшдириб 

щаким синифляря гаршы мцбаризяйя ъялб едя билмишди. Халг идеолоэийасы олан бу тялим бир чох 

сосиал проблемляри  - ямлак вя щцгуг бярабярлийини, мадди рифащы мящз халгын мянафейи 
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мювгеляриндян щялл етмишди. Онун тялиминин ясасыны илкин Азярдцстлцк (Тцрк Азярдцстлцйц 

нязярдя  тутулур – А.М.) вя Манилик идейалары тяшкил едир. Бцтцн бунларла йанашы, Мяздякилик 

зяка вя идракла йанашы, сярвят вя онун тязащцрляри олан ямлак вя сосиал бярабярсизликляря гаршы 

мцбаризяйя вя щятта истисмарчы щакимиййяти зорла девирмяйя чаьырмышды ( Sечмяляр бизимдир – 

А.М. Бах: Рафаил Ящмядли, Азярбайъан дювлятчилик фялсяфяси, Бакы 2008, сящ 35.) .  

      Мяздяк тялиминин ясасыны ядалятли ъямиййят гурмаг, инсанлар арасында ямлак бярабярлийи 

йаратмаг тяшкил едирди. Тарихи мянбяляр вя Мяздякин идейасы беля эюстярилмишди: «Аллащ мадди 

немятляри, йери, суйу вя щяр шейи щамы цчцн йарадыбдыр. Аллащ инсанлара она эюря вар-дювлят 

вермишдир ки, онлар буну юз араларында бярабяр бюлцшдцрсцнляр. Лакин инсанлар ядалятсизлик, 

зцлм вя бойнуйоьунлуг едяряк зяифлярин щаггына йийялянир, бир-бирлярини аьыр ядалятсизлийя дцчар 

едирляр. Буна эюря дя варлыларын малы вя мцлкц ялляриндян алыныб йохсуллара верилмялидир».  

      Мяздяк тялиминя эюря, Хейрин Шяр цзяриндя гялябясини Аллащын вя ишыглы гцввялярин кюмяйи 

ияля тямин етмяк олар. Мяздяк мцбаризя йолу иля ядалятли ъямиййятин гурулмасыны мцмкцн 

щесаб едирди. Мяздякин бу фикирляри язилмиш вя мязлум кяндлиляр вя халглар арасында йайылмыш, 

йохсуллар варлыларын мцлкцня щцъум едиб онлары алмыш вя касыблар арасында бюлцшдцрмцшдцляр.  

      Тядгигатчылар Мяздякизмин игтисади ъящятлярини дцзэцн ишыгландырсалар да бу щярякатын миlли 

ъящятляриня фикир вермямишляр. Доьрудур,о дюврлярдя миlли мясяляйя бир о гядяр дя фикир 

верилмямиш, фарс шовинизми бу мясялянин бцтцн тязащцр шякилляри барядя сусмуш вя онлара башга 

рянэ вермишди. О дюврлярдя милlи щиссин эениш халг кцтляляри ичиндя йайылмасына игтисади вя дил 

бахымындан имкан щяля  йох иди. Бцтцн бунлары елми шякилдя изащ едян миlли алимимиз Зещтаби 

эюстярир ки, биз инди гяти шякилдя дейя билярик ки, Мяздяк щярякатынын игтiсади-сийаси сябябляри иля 

бярабяр, шцбщясиз миlли сябябляри дя олмушдур. Гядим дюврлярдя  милlи щиссляр эениш халг 

кцтляляри арасында олмаса да зийалылар вя йухары тябягялярин арасында эцълц шякилдя мювъуд 

олмушдур (Сечмяляр бизимдир – А.М. Бах: Мящяммядтаьы Зещтаби, эюстярилян ясяри, ЫЫ ъилд, сящ 

440-446). Она эюря дя мцасир тарих елми тарих бойu давам етмиш миlли мцбаризяляри 

ишыгландырмалы вя тарихдя она лайиг олан йери дцзэцн мцяййянляшдирмялидир. Чцнки мцхтялиф 

идеолоэийалар тяряфиндян тарих бойу милlи мясяляляр арха плана кечирилмишдир.  

      Мяздяк эюстярирди ки, инсанларын бядбяхтлийинин сябяби онларын кичик бир групунун щяддян 

артыг зянэинлийи , галанларынын ися йашамаг цчцн вясаити олмадыьындан дилянчи кюкцндя 

йашамасыдыр. Она эюря дя малы бирляшдириб адамларын арасында бюлцшдцрмяк лазымдыр. 

Инсанларын щамысы Аллащын бяндяляри вя Адямин ювладларыдыр. Онлар бир-бириляринин малыны 

хярълямялидирляр ки, щеч кяс азугясиз галмасын. Ким ещтийаъ щисс едирся, гой бир-биринин 

ямлакындан иститфадя етсин. Щеч кяс ещтийаъ вя йохсуллуг дуймасын, щамы мювгеъя бярабяр 

олсун. Щамынын вязиййяти ейни, имканлары бярабяр олсун (Сечмяляр бизимдир – А.М. Бах: Ябу 

Яли Щясян ибн Яли Хаcя Низамцлмцлк, Сийасятнамя, Бакы 1987, сящ.155). 

      Мяздяк эюстярирди ки, мюмин адам юз ямлакыны диндашлары арасында бюлцшдцрмялидир. 

Мяздяк инсанлары хцсуси мцлкиййятин мящв едилмясиня, ямлакын иътимаиляшдирилмясиня, вярясялик 

щцгугунун ляьв едилмясиня, ямлак вя сосиал бярабярлик йарадылмасына чаьырырды. Мяздякин юз 

сяляфляри олан Азярдцшт вя Манийя нисбятян иътимаи фикир тарихиня эятирдийи йенилийи онун мящз 

инсанлары сосиал ядалятсизлийя гаршы ингилаби мцбаризяйя сяслямясиндя ахтармаг лазымдыр. (Рафаил 

Ящмядли, эюстярилян ясяри, сящ.36).  
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      Мяздякя эюря Али Варлыг (Танры) дцнйаны Идракын гцдряти, Аьлын гцдряти, Сайыглыьын гцдряти 

вя Севинъин гцдряти иля идаря едир ки, бу гцввяляр дя инсанда бирляшир вя фяалиййят эюстярир. Бцтцн 

бунлары нязяря алан тядгигатчылар эюстярирляр ки: «Мяздякиляр щярякаты доьрудан-доьруйа, бцтцн 

иътимаи-игтисади, сийаси вя дини мцнасибятлярдя бир дяйишмя, бир йенилик йаратмышды» (Ябцлфяз 

Елчибяй, Бцтюв Азярбайъан йолунда, Бакы 2004, сящ 118.). 

      Мяздяк сонда Ишыьын (Хейирин) Гаранлыьа (Шяря) галиб эяляъяйиня инанмыш, буну тяблиь етмиш 

вя инсанлары зцлмя сон гоймаьа чаьырмышды.  

      Мяздяк щярякаты 40 ил давам етмиш вя сонда Ы Губадын оьлу Хосров Януширяванын 

хяйаняти нятиъясиндя Мяздяк вя онун минлярля тяряфдары мящв едилмишди. Мяздяк щярякаты 

йатырылдыгдан сонра фарс феодаллары вя кащинляри йенидян юз мцлклярини хейли эенишляндиряряк 

истисмарларыны даща да артырмыш, хцсусиля Хосров Януширяванын гойдуьу олдугъа аьыр верэиляр 

мящкум халгларын щяйатыны даща да аьырлашдырмышды. Мяздяк юлдцрцлдцкдян сонра бир сыра 

щярякатлар онун нязяриййясини сящв тяфсир едяряк онун ады иля йарамаз ишляр эюрмцш, бязиляри дя 

йарамаз ишлярля Мяздякизм ялейщиня  истифадя етмишляр.  

      Бцтцн бунлара бахмайараг Мяздякин идейалары узун мцддят халглар арасында йашамыш, бир 

чох мянбялярдя бу вя йа диэяр шякилдя юз яксини тапмышды. Беля ки, Ислам дюврцндя  зцщур едиб 

сийаси низамы йыхмаг истяйян бир сыра щярякатлар да мящз Мяздякя бальы олмушду. Сасани 

дюврцндя олдуьу кими İслам дюврцндя дя  щяр йердя бюйцк торпаг сащибляри тяшяккцл тапмыш, 

бунунла да йохсул кцтлялярин вязиййяти аьырлашмыш, Мяздякчи фикир вя щярякатлара иътимаи бир 

зямин щазырламышды.  

      Беляликля, Азярбайъан Тцркляринин  тяфяккцрцнцн мящсулу олан Азярдцстлцк, Манилик вя 

Мяздякилик юзляриндян сонракы бяшяр фялсяфясинин, иътимаи-сийаси щярякатларын идейа гайнаьы 

олмуш, бцтцн Авропа вя Şярг фялсяфяси вя иътимаи фикринин формалашмасында мцстясна рол 

ойнамышдыр. Беля ки, Азярдцстлцк илк тякаллащлы дин кими İудизмин, Христианлыьын вя Исламын 

,«Манилик Италйада Катарлар, Франсада ися Албигайлар бидятляринин, Мяздякин хцсуси 

мцлкиййятин мящв едилмяси, ямлакын цмумилийи  идейалары Авропада утопик сосиалистлярин идейа 

мянбяляри олмушлар  (Бах: М.Мяликова, Е.Байрамов, Азярбайъан сийаси-щцгуги нязяриййяляр 

тарихи , (Oчеркlяr), Бакы 1984, сящ.28».  

Мяздяк Tябризли «Кащинляр Кащини, Мюминляр Мюмини» олмагла бярабяр, щям дя бир идеолог 

олмушдуr. Она эюря  дя  о, хяйанатля  щябс едилиб 529-ъу илдя едам едился дя, минлярля тяряфдары 

шовинист фарслар тяряфиндян гятля йетирился дя , дири-дири башы ашаьы торпаьа эюмцлся дя , вятяндян 

дидярэин салынса да, Мяздякин идейалары йашады вя бу эцн дə йашамагдадыр.  

Рущу шад олсун!  
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                                                      7.HÜRRƏMİLİK--BABƏKİLİK                                  

          

 

                                                     BABƏK  HÜRRƏMİ 

       Türk ictimai-fəlsəfi fikir tarixində mühüm rol oynayan şəxsiyyətlərdən biri də Babək 

Hürrəmidir . Tarixdə “Babə-     kilər Hərəkatı “ kimi tanınan  Hərəkatın yaradıcısı Azərbay- 

can Türkü Babəkdir . Bu Hərəkat öz fəaliyyətini iki istiqamətdə davam etdirmişdir : 

1.Mövcud cəmiyyətdəki sosial bərabərsizliyə qarşı çıxmaq ; 

2.Yadelli işğalçılara qarşı Milli mübarizə aparmaq . 

       Babəkin əsas şüarlarından biri torpağı və istehsal      vasitələrini xalqın ixtiyarına 

vermək , kəndliləri və sənətkarları hakim təbəqələrin və xarici istismarçı-   ların 

asılılığından azad etmək və Abbasi Xilafətinə qarşı mübarizə aparmaqdan ibarət idi . 
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       Babəkilərin sosial bərabərlik uğrunda mübarizələri , maddi nemətləri insanlar arasında 

bərabər şəkildə bölüş-  dürmək ideyası onları Məzdəkin ideyasıilə yaxınlaşdırır- dısa , xarici 

müdaxiləçilərə qarşı mübarizəsi Milli Azadlıq  mübarizəsi xarakteri daşıyırdı.                               

.      Azərbaycanın istiqlaliyyətini əldə etmək , onu yadelli- lərin tapdağından qurtarmaq 

Babəkin əsas idealı və qayəsi idi . Babək belə hesab edirdi ki , insanların Ruhu da dünya kimi 

əbədidir . Ona görə də dünyada fasiləsiz olaraq Xeyir və Şər qüvvələr arasında mübarizə 

gedir . Bu mübarizədə həm də Xeyrin Şərə qalib gələcəyi labüddür . Bu məsələdə  

əsaslanırdı .                                                                                                                                                                 

.      Azərbaycan Türklərinin iftixarları olan Təktanrıçı Azər Peyğəmbəri , onun “ Muğ dini 

“nin mahiyyətini , Qam Atanın düşüncə sistemini , onun Əhəməniləri lərzəyə salan 

Hərəkatını , Mani Peyğəmbəri , Kahinlər Kahini Məzdək Təbrizlini , onların Sasani 

İmperatorluğunu kökündən sar – sıdan  dünyagörüşlərini anlamadan Babəki və Babəkilik fəl- 

səfəsini anlamaq qeyri-mümkündür .                                                                                                                         

.      Babək öz dövrünə məna verən , azadlıq işığı yandıran , nəhəng düşmənə və onun 

saxtalaşdırılmış ideologiyasına qarşı duran İlahi qəhrəmanlıq və Azadlıq simvoludur . Babək 

daxilində Azadlıq Ruhu daşıdığından onda nəhəng düşmənlə döyüşmək inamı yaranmışdı . O 

, öz qılıncı ilə azadlığı , istiqlaliyyəti qorumuşdu . Onun düşməni Ərəb xalqı deyil , işğalçı , 

başkəsən , qardaşı qardaşa qırdıran , məzhəbçi ( Mötəzilə məzhəbi ) din pərdəsi altında 

xalqları köləyə çevirən Abbasi Xilafəti idi . Babəkin başçılıq etdiyi  Hərəkat Milli və Bəşəri 

xarakter daşımışdı . 

        Bu bir həqiqətdir ki , Babəkin başçılıq etdiyi Hərəkatın silahlı mübarizəyə çevrilməsi hər 

şeydən əvvəl Abbasi Xəli- fələrinin təyin etdikləri valilərin və hakimlərin özbaşınalığı- nın 

dözülməz həddə çatması , xalqların məmurlar tərəfin – dən var-yoxdan şıxarılması və 

işkəncələrə məruz qalması və xüsusilə , Abbasi Xilafətinin yürütdüyü işğalçılıq və ta -  

lançılıq siyasətinin Azərbaycan Türklərinin min illər boyun- ca formalaşmış milli- mənəvi 

dəyərlərinə qarşı yönəlməsi və Azərbaycan Türklərinin müstəqil dövlət qurmaq cəhdlə - ri 

ilə bağlı idi . Babəkin o dövrdə Bizans İmperatoru tərəfin-dən bir hökmdar kimi rəsmən 

tanıması və Babəkin “ Babə - kilər “ adlı yeni bir sülalənin başçısı və banisi olması Xilafət 

dövrü Azərbaycanda ən azı 20 il ərzində bir Müstəqil Azər-  baycan dövlətinin mövcud 

olduğunu deməyə əsas verir . 

        Bir çox tarixçilər və ayrı-ayrı tədqiqatçılar Babəkə və Babəkilər Hərəkatına həsr 

etdikləri əsərlərində o dövrdəki hadisələri nəql etmiş , lakin bu nəhəng hadisənin 

mahiyyətinə varmamış , Babəkin müdrikliklə ,qəhrəmanlıq- la , yenilməzliklə dolu 

fəlsəfəsinə yanaşmamışlar .Onlar həm sərkərdə ,həm cəngavər ,həm təlimçi ,həm işğalçı 

ideo-logiyasına qarşı daxilində “Şirvin Ruhu “ gəzdirən böyük fi – losof və dövlət xadimi 

Babəkə məntiqli elmi biliklə və daxili gözlə baxmamışlar .Bəzi tədqiqatçılar Babəkin İslam 

dininə, bəziləri də Ərəb işğalçılarına qarşı mübarizə apardığını qeyd edirlər . Əslində bu 

tədqiqatçıların hər biri məsələyə birtərəfli yanaşmışlar . Unudulmamalıdır ki, işğalçıya qarşı 

mübarizə aparmaq həm də o işğalçının əlində bayraq etdiyi ideologiyasına qarşı da mübarizə 

aparmaqdır .Babək də həm Ərəb işğalçılarşna , həm də onların əlində bayraq etdikləri dini 
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ideologiyaya qarşı mübarizə aparmışdır .                                                                                                     

.       Günümüzdə də bəzi tarixdən xəbərsizlər özlərini tarixçi kimi göstərərək Babək haqında 

əllaməlik edərək elə ağla – sığmaz hədyanlar uydururlar ki ,adamın Babəkə və Babəki- lərə 

düşmən münasibət bildirən orta əsr Ərəb və Fars tarix- çilərinə “ rəhmət “ oxumağı gəlir . 

Farslar Maniyə və Məzdə-kə necə böhtanlar atmışlarsa , orta əsr müsəlman tarixçiləri və 

onların müasir təəssübkeşləri də Babəkə bunlara bənzər iftiralar atmış və atmaqdadırlar     .   

.       Azərbaycanın 22 illik Babək hakimiyyəti dövrü Hürrəmi- lər ( Xürrəmilər ) Hərəkatının 

pik nöqtəsi olduğundan bu Hərəkat haqlı olaraq Babəkin adı ilə “Babəkilər Hərəkatı” 

adlanmağa başlanmışdı . Babəkin başçılığı ilə aparılan Hə- rəkatın əsas məqsədi Azərbaycan 

Türklərinin qədim inanc- larının , milli adət-ənənələrinin, öz dini –fəlsəfi ideologiya- sının , 

xüsusilə , minilliklərə dayanan müstəqil dövlətçilik ənənəsinin bərpa olunması uğrunda Ərəb 

işğalçılarına və onların ideologiyasına qarşı mübarizə aparmaq olmuşdur.                                                 

.        Tədqiqatçılar arasında mübahisə mövzusu olan məsə- lələrdən biri də Babəkin bir 

üsyançı və ya bir dövlət başçısı olması məsələsidir . Biz belə hesab edirik ki, Babək ilkin 

mərhələdə Xürrəmilərin başçısı kimi Ərəb işğalçılarına qarşı üsyana başlasa da sonradan 

Xilafətin nizami ordularını darmadağın etdikdən sonra onda özünə inam və bir hökmdar 

olmaq fikri yaranmış və bu məqsədlə O , öz Bayrağını və mərhələ-mərhələ öz nizami 

Ordusunu yarada-raq onlara öz sərkərdələrini başçı təyin etmiş və bundan sonra bir 

hökmdar kimi hərəkət etməyə başlamışdı .Bu özünü  istər Bizans İmperatorunun , istərsə də 

Abbasi Xəli- fələrinin Babəki məhz hökmdar kimi qəbul etdiklərində də göstərir . Bütün 

bunlarla yanaşı ,faktiki olaraq Babəkin ya- ratdığı bu dövlət 20 ildən artıq mövcud olmuşdur     

.         Abbasi Xilafəti Babəkin yenilməzliyindən , qorxmaz- lığından , qəhrəmanlığından 

dəhşətə gəlmiş , Babək başı Bağdadda ,ayağı Hindistanda olan Xilafəti yerindən oynat-  mış , 

Xəlifələrdə dəhşətli qorxu yaratmışdı.                                                                                                         

.       Babək Azadlıqdan böyük Cənnət ,əsarətdən böyük Cəhənnəm tanımamışdı .Babəkin 

qayəsi zora boyun əymə- mək ,zülmə yenilməmək , zoru ,zülmü ,gücü ,qüvvəti yen – mək 

olduğundan O, özünü yenilməz hesab edən Abbasi Xi- lafətini dəhşətə salmış , onun 

həşəmətini sarsıtmışdı .Onun istiqlaliyyət uğrunda Azadlıq Müharibəsinə başlamasında əsas 

məqsədi məzhəbçi İslamı özünə ideoloji bayraq etmiş, böyük potensial imkanlara malik güclü 

Xilafəti yer üzündən silmək idi.                                                                                                             

.         Babəkin fəlsəfəsinin əsasını inam təşkil etmişdi .Onun  Azadlıq fəlsəfəsi inam 

səviyyəsində idi . Babək Xilafətin ma-hiyyətinə , inamına ,əxlaqına , iradəsinə 

,hakimiyyətinə qar- şı özünün hürr mahiyyətini ,azad inamını ,azad əxlaqını , azad 

mənəviyyatını , azad iradəsini ,azad xalq hakimiyyətini irəli sürmüş , bunları həyata 

keçirməyə çalışmış və 22 illik möhtəşəm mübarizəsində buna nail də olmuşdu .Əgər bu 

mübarizədə ölkədəki imtiyazlı təbəqələrin dönüklüyü ,Ərəb   qoşun başçılarına nisbətən 

daha cəsur və döyüşkən Türk sərkərdələri olmasaydı , “hay” adını mənimsəmiş Naxarla – 

rın xəyanəti və Xilafət ordusuna köməklik göstərmələri ol- masaydı Babək həqiqətən də 

Abbasi Xilafətini yer üzündən siləcəkdi . 
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       Babək və Babəkiliklə bağlı məsələlərdən biri də “Şirvin- lik “ dir . Bir çox tarixçilər 

Şirvini  İslamdan əvvəl və ya İsla- mın ilk illərində yaşamış bir Peyğəmbər və ya bir hökmdar 

kimi qələmə verir , Babəki və ümumiyyətlə , Xürrəmilər  Hərəkatını da onunla 

əlqələndirirlər . Belə ki ,bəzi tədqiqat- çılara görə , Xürrəmilər öz yığıncaqlarında , 

yaslarında Şir – vini yada salıb nəğmələr oxuyar və ya ağlayarmışlar .Onlar  Şirvini 

Peyğəmbərlərdən də üstün tutar , onu Məhəmməd- dən və bütün başqa Peyğəmbərlərdən 

daha fəzilətli ,daha ləyaqətli hesab edərlər ( Bax :Səid Nəfisi , Azərbaycan qəhrəmanı 

Babək Xürrəmidin ,Bakı 1990 , səh.7,8,16,18 ; Abdülkahir el-Bağdadi , Mezhepler arasındakı 

farklar ,Ankara 2005 , səh .207 ; Ziya Bünyadov , Azərbaycan VII –IX əsrlərdə , Bakı 2007 , 

səh. 419 və s. ) .                                                                                                                                     

.       Orta əsr Ərəb tarixçilərindən Təbəri,İbn əl –Fəqih,Yaqut Həməvi ,Yəqubi isə Şirvini 

bir Təbəristan hökmdarı kimi qəbul etmiş , lakin onun Peyğəmbərliyi haqqında heç bir 

məlumat verməmişlər .                                                                                                                                    

.          Güney Azərbaycanlı tədqiqatçı Saleh İldırım isə Şirvini  Şamanizmlə bağlamış və 

göstərmişdir ki, Şirvin Xürrəmilər üçün bir Peyğəmbər idi və “ Şirvinlik inancı “ özündə 

Şama- nizm düşüncə sistemi elementlərini cəmləşdirmişdi .                                                                       

.          Babək və Hürrəmiliyə aid əsər yazan Ceyhun Bayramlı Şirvinlə bağlı ayrı-ayrı 

müəlliflərin fikir və mülahizələrinə öz münasibətini bildirdikdən sonra göstərir ki, Şirvin İsla-  

mın ortaya çıxışından əvvəl , yaxud İslamın Azərbaycana və Təbəristan bölgəsinə gəlişi 

dövründə yaşamış bir insandır. O , tarixi Azərbaycan torpaqlarının bir hissəsində ,yaxud 

Təbəristanda mövcud olmuş hansısa dövlət qurumunun hökmdarıdır . Verilən məlumatlar 

əsasında bunu təxmin etmək olar ki, Şirvin İslam adı altında Əməvi Xəlifələrinin başlatdığı 

talançı yürüşlərə qarşı çıxış edərək Təbəristan  əhalisinin böyük bir qisminin dəstəyini 

qazanmış ,hətta  müəyyən dağlıq bölgələrdə nəzarəti ələ keçirmişdi .Şirvinin  

öldürülməsindən sonra Hürrəmilər onun acı aqibətini hər zaman xatırlayaraq göz yaşı 

tökmüş , onun Ruhuna dualar etmişlər . Hürrəmilərin Şirvini Peyğəmbər hesab etmələri və 

onu Məhəmməd Peyğəmbərdən də üstün hesab etmələri ola bilsin ki, Şirvin müqəddəs və 

pak bir insan olaraq İlahi  düşüncənin  insanlara təbliğ etməsinə səmimi şəkildə yar-  dımçı 

olmuş və acı aqibətlə üzləşmiş səlahiyyətli bir şəxs kimi qəbul edilmişdi ( Seçmələr bizimdir 

–A. M .Bax :Ceyhun Bayramlı ,Babək və Hürrəmilik ,Bakı 2014 ,səh.309-311 ).                                                

.         Şirvin və “ Şirvinlik “ lə bağlı XX əsrin ən böyük filo-  soflarından olan Azərbaycan 

Türkü Asif Ata ( Asif Qasım oğlu Əfəndiyev ) göstərir ki, Şirvin qədim Şərq Allahların – dan 

biriydi və insandan kənarda yox , insanda yaşayırdı . O , insan yaratmamışdı , ancaq insanı 

İlahi qüdrətə-Allahlığa çatdırırdı .Hər dövrdə bir şəxsin ömründə zühur edirdi . Xürrəmilər 

zamanında bu zühur Babəkin  aqibətinə düş -  müşdü . Şirvin Ruhani Həqiqəti söyləyirdi . 

Şirvinə görə , Allahlıq  İnsandan kənarda deyil , İnsandadır . İnsan öz ma- hiyyətinə görə İlahi 

Xilqətdir . Bu inam Babəkə -möhtəşəm yağıyla ( Abbasi Xilfəti nəzərdə tutulur –A. M. ) 

döyüşən   Peyğəmbərə və Qəhrəmana gərək idi . Babək daxilində Şir-vin gəzdirdiyinə 

inanırdı . Şirvin Babəkin qəlbində , ağlında, əməlində yaşayırdı . Şirvin  Ərdəbildə Bəzz 

Qalası  Ucalığında dayanan , Dəhşətlə ( Abbasi Xilafəti nəzərdə tutulur – A. M .) döyüşən 

Babəkdə zühur etmişdi ( Seçmələr bizimdir –A. M. Bax : Asif Ata , Uluyurd aqibəti –Bütöv 
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Azərbaycan , Bakı , “Araz” , 2007 , səh . 83 , 84 ) .                                                                                   

.       Babəkilər Şirvinə inanır ,Onun Ruhunu çağıraraq deyir-  dilər : “ Ey Uca Şirvinin Ruhu ! 

Səni gözləyirik ,bizi hər iki dünyada şad et ! “.                                                                                         

.       Tədqiqatçılar göstərirlər ki , “ Tarixdə xalq içərisindən çıxmış 3 böyük dahi sərkərdə ən 

yüksək qəhrəmanlıq zirvə- sinə çatmışdır:   Romada Spartak ,Azərbaycanda Babək və Çində 

Xuan Çao . İnamla deyə bilərik ki, Babək bunların içə- risində daha böyük , daha cəsur , 

daha istedadlı komandan idi “ ( Ebülfez Elçibey , Bütöv Azerbaycan yolunda ,Ecdad  

Yayınları , Ankara , səh . 188 ) .                                                                                                                                    

.       Babəkin başçılığı ilə Babəkilər tərəfindən tənəzzülə uğradılan Abbasi Xilafətində 

Babəkdən sonra yüksək hərbi məqamlara yüksələn Türk əsilli sərkərdələr  IX əsrin ikinci 

yarısından başlayaraq Abbasilərdən olan Xəlifələri ya öldürmüş , ya Bağdad küçələrində  

ağaca sarıyıb döymüş, üstlərinə şirə töküb əl-qolu bağlı günəşin altında saxlayaraq 

milçəklərin onlara necə əzab verdiyinə baxıb həzz almış , ya da gözlərini çıxartdırıb  Bağdad 

küçələrinə buraxmışdılar.“ Burda mənəm,Bağdadda kor  Xəlifə “ Türk məsəli və “ Dilənçi 

Xəlifələr “ ifadəsi də buradan yaranıb .                                                                                                      

.         Babəkin həyatı acı sonluqla nəticələnsə də O , şərəfli bir tale yaşamış , dövrün 

məğlubedilməz sayılan Ərəb Xila- fətini lərzəyə salan möhtəşəm bir Hərəkat yaratmış , 1200 

ildən bəri unudulmayan , milyonların qan yaddaşına əbədi həkk olunan İlahi  Missiyasını 

ləyaqətlə yerinə yetirmiş , təkcə özünün deyil , mənsub olduğu Azərbaycan Türkləri- nin də 

başını uca etmişdir .                                                                                                                                                    

.         Düşmənlərin  Babək haqqındakı bütün hədyanlarına baxmayaraq onlar bugünə qədər 

Babəki mənsub olduğu Azərbaycan  Türklərinin qan yaddaşından silə bilməyib və bundan 

sonra da silə bilməyəcəklər . Bugün belə milyonlar- la soydaşımız fars şovinizminin və Molla 

rejiminin bütün təzyiq və təqiblərinə baxmayaraq Babəkin əziz xatirəsini  yad etmək 

məqsədilə Babək Qalasını ( Bəzz Qalasını ) ziya-rət edirlər.                                                                       

.       Babək ən qüdrətli hərbi strateq , Azadlıq simvolu , böyük filosof , nüfuzlu dövlət xadimi 

və Milli Qəhrəman kimi hər bir Türkün qəlbində əbədi yaşayacaqdır !                                   

Ruhu şad olsun ! 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



95 
 

                                               8. TÜRKLƏR  VƏ  İSLAM  DİNİ 

         İslam dini İlahi dindir. Bu din haqq dinidir. Bu din Məhəmməd Peyğəmbərə (s) Tanrı 

tərəfindən göndərilən Vəhylər əsasında yaranmışdır. İslam dininin müqəddəs Kitabı 

Qurandır.  

 

       Quran Tanrı tərəfindən Məhəmməd Peyğəmbərə (s) göndərilən Vəhylərdən ibarətdir. 

İslam dini insanlığın son İlahi dini, Məhəmməd Peyğəmbər (s) insanlığın son Peyğəmbəridir 

          İslam dini dünya və axirətə əsaslanan dindir. Yəni hər kəs bu dünyadakı əməlinə görə 

axirətdə Tanrı tərəfindən dəyərləndiriləcək. İslam dini əqlə və məntiqə sığan bir dindir. Bu 

dində yerinə yetirilə bilməyəcək heç bir əmr və göstəriş yoxdur.  

      İslam dinində kimsənin günahı başqasına yüklənməz. Bu dində bütün sorumluluqlar 

fərdidir, yəni hər bir insan öz əməlinin qarşılığıını alacaq. İslam dini bütün insanların sosial 

həyatını təmin edən, digər dinlərdən fərqli sinkretik, yəni məntiq, fəlsəfə və elmlə silahlanmış 

ideal bir dindir. Bu din özündən əvvəlki bütün dinlərdə cavabsız qalan xeyli suallara cavab 

verir. İslam dini həyatda olan bütün hadisələri məntiqlə izah etməyə icazə verir. İslam dini 

başqa dinlərdən fərqli olaraq təkamülü qəbul edir. Bu din fəlsəfədən fərqli olaraq təsadüfləri 

qəbul etmir və həyatda baş verən bütün hadisələri zərurət hesab edir.  

      İslam dininə qulluq edənlərə “müsəlman” deyilir. Müsəlmanların ibadət yerləri məscidlər, 

qiblələri Kəbədir. 

      İslam dini yeddinci əsrin birinci yarısında Ərəbistan Yarımadasında Məhəmməd 

Peyğəmbər (s) tərəfindən yaradılmış, daha sonra Asiya, Afrika və qismən də Avropa və 

Amerika qitələrində yayılmış təkallahlı İlahi dinlərdəndir. İslam dini beş əsas sütun üzərində 
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qurulmuşdur: 1) Tövhid, yəni Vahid Allaha inam; 2) Namaz; 3) Oruc; 4) Xums və zəkat; 5) 

Həcc ziyarəti. Sonradan bu beş şərtə əli, ayağı sağlam hər müsəlaman kişinin İslam üçün 

savaşda iştirakını vacib sayan “Cihad” da əlavə olunmuşdur.  

      Türklərin Animizm, Şamanizm, Azərdüştlük, Göy Tanrı, Xristianlıq  və İudaizmlə yanaşı, 

kütləvilik, zaman və məkan baxımından ən çox etiqad etdikləri din İslam dini olmuşdur. 

      İslam dinini ilk qəbul edən Türklər Azərbaycan Türkləridir. Xəlifə Osman dövründə (644-

656), VII əsrin ortalarında Azərbaycanın güney bölgəsi xilafət orduları tərəfindən fəth 

edilmiş, əhalinin müxtəlif təbəqələri öz əmlak imtiyazlarını əldə saxlamaq üçün İslam dinini 

tərəddüdsüz olaraq qəbul etmişdilər.  

      Digər Türklər İslam dinini VIII əsrdən etibarən fərdi, boy, oymaq, tayfa və qəbilə 

şəklində qəbul etməyə başlamışdılar. Qədimdən bəri Tək Tanrı inancına sahib olan Türklər 

axirətə və ruhun ölməzliyinə inandıqlarından, həmçinin İslamiyyətin təlqin etdiyi əxlaqi 

dəyərlər qədim Türk “Alplıq” anlayışına uyğun olduğundan və xüsusilə İslamın “Cihad”ı 

Türklərin “Fəth” görüşünü əhatə etdiyindən Türklər İslamiyyəti könüllü şəkildə qəbul 

edərək qısa zamanda İslamiyyətin bayraqdarı kimi dünyanın qarşısına çıxmışdılar. 

      Uzaq Şərqdən Avropanın ortalarına, Çin və Hindistandan Orta Şərq və Afrikanın şimalına 

qədər böyük bir ərazidə iki min il hökm sürmüş və bir çox siyasi, ictimai və etnik baxımdan 

böyük izlər buraxmış Türklər İslam dinini qəbul etdiyi dövrdən başlayaraq çeşidli ölkələrdə 

Qaraxanlılar, Qəznəlilər, Səlcuqlular, Xarəzmşahlar, Türk-Moğol, Qızıl Orda, Teymurlular, 

Türk-Hind, Osmanlı, Səfəvi və Əfşarlar kimi İmperatorluqlar, Tulunoğulları, İxşidilər, Misir 

Türk, Dehli Türk, Anadolu, İraq, Suriya, Kirman Səlcuqluları, Qaraqoyunlular, Ağqoyunlular 

kimi dövlətlər, Eldənizlər, Zəngilər, Salqurlar, Börilər, Bəytəkinlər kimi Atabəyliklər, 

Artuklu, Danişməndli, Məngücüklü, Saltuklu, İnallı və s. kimi Bəyliklər, Güney və Quzey 

Azərbaycan xanlıqları kimi kiçik dövlətlər, Azərbaycan, Türkiyə, Qazağıstan, Özbəkistan, 

Türkmənistan, Qırğızıstan, Quzey Kipr kimi Cümhuriyyətlər, Batı Trakiya, Uyğurustan, 

Tatarıstan, Başqırdıstan kimi Muxtar Cümhuriyyətlər quraraq İslam dünyasının 

müqəddəratına hakim olmuş, Asiya, Yaxın Şərq, Doğu Avropa və Afrikanın min illik bir 

tarixinə istiqamət vermişlər.  

      Türklərin İslam ölkələrinə müxtəlif səbəblərdən gələrək xilafət mərkəzində vəzifə 

alanlarına şərq mənbələrində “Ətrak”, müstəqil dövləti olanlara “Türk”, Oğuz Türklərinə isə 

sonralar “Türkmən” deyilmişdir. Şərq mənbələrində “Ətrak” deyə anılanlar içərisindən Afşin, 

Aşnas, İnak, Vasif, Böyük Buğa, Kiçik Buğa kimi ordu komandanları, Xaqanoğlu Fəth kimi  

dövlət adamı, Tulun oğlu Əhməd (875-884), Əhməd oğlu Humareveyh (884-895), Məhəmməd 

Əbu Bəkr (935-946) və s. kimi hökmdarlar çıxmış, Misir və Suriyada müstəqil Türk dövlətləri 

qurmuşdular. 

      Tarixdə ilk Türk-İslam dövləti Qaraxanlılar dövlətidir (920-1212). Qaraxanlı hökmdarı 

Satuk Buğra Xan İslam dinini 920-ci ildə rəsmi dövlət dini elan etmiş, oğlu Baytaş doğu 
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Qaraxanlı xaqanı  Arslan Xanı məğlub edərək bütün Qaraxanlı dövlətini İslamlaşdırmağa 

müvəffəq olmuş, bundan sonra İslam dini Türklər arasında artıq bir “Cihad” mahiyyəti 

almışdı. Türklərin İslamiyyəti qəbul  etmələri ilə onların din, dil, ədəbiyyat və bütövlükdə 

mədəniyyətlərində də mühüm dəyişikliklər baş vermişdi. 

 

    QARAXANLI  TÜRKLƏRİNƏ AİD DEQARON ( HAZARA ) CAMİSİ 

                          IX-X ƏSRƏ  AİD İLK TÜRK  İSLAM  CAMİSİ 

     Türklərin İslam dinini qəbul etmələrindən sonra İslamiyyət həm nəzəri, həm də əməli 

olaraq  köçəri və oturaq Türklər arasında fərqli bir şəkildə dəyərləndirilmişdi. Belə ki, köçəri 

Türklər arasında öz Türkcə ilə xalqa xitab edən və İslam dinini onlar arasında yaymağa çalışan  

Türk təsəvvüf cərəyanının yaradıcısı Əhməd Yəsəvi  dini mövzuları anlaşıqlı şəkildə xalqa 

çatdırmış, İslam imanını Türkün inanış və üslubu ilə birləşdirməyə nail olmuşdu. Əhməd 

Yəsəvi müsəlman ərəb ordularının, hətta İslamı qəbul edən ilk Türklərin savaş yolu ilə 

görməyə çalışdıqları işi təsəvvüf  yolu ilə daha asan bir şəkildə yapmışdı. 

      Ümumiyyətlə, İslamiyyət Mavərəünnəhrdə gücləndikcə  bu bölgədə filosof Uzluğ oğlu 

Fərabi, Türk təsəvvüf ədəbiyyatının yaradıcısı Əhməd Yəsəvi və onun müridi Hakim 

Süleyman Ata, böyük dilçi və fizik Cövhəri, ensiklopedik alim Mahmud Kaşğarlı, Türk klassik 

ədəbiyyatının yaradıcısı Yusif Xas Hacib Balasağunlu kimi elm və fikir adamları yetişmişdi ki, 

onların sayəsində İslam dini digər bölgələrə də yayılmışdı. 

      İslam dini Xəzər Türkləri arasında da yayılmış, onların nüfuz dairəsində olan İtil (Volqa) 

Bulqarları da X əsrin ilk yarısında bütünlüklə İslamiyyəti qəbul etmişdilər. Bulqar hökmdarı 

Almış Xan xalqı ilə birlikdə  İslamiyyəti qəbul etmiş, xəlifədən İslam dininin öyrədilməsi üçün  
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din adamları istəmiş, xəlifə Muktədir də 921-ci ildə  məşhur  tarixçi İbn Fadlanın başçılığı ilə 

bir heyət  göndərmişdi. 

      Türklərin İslamiyyəti qəbulunda öz dinləri ilə İslamiyyət arasında bir yaxınlıq olması 

mühüm rol oynamışdı. Belə ki, İslamın “Cihadı” Türklərin savaşçı ruhuna və “Cahan 

hakimiyyəti məfkurəsi”nə uyğun gəldiyindən Şamani və Göy Tanrı dinində olan Türklər 

İslamın “Cihad”ını, onun savab və fəzilətlərini, şəhadətin vəd etdiyi axirət mükafatını, 

həmçinin öz dinlərində olan ruhun əbədiliyi, axirət həyatı, Cənnət və Cəhənnəm 

əqidələrinin, Tanrıya qurban kəsilmənin İslamiyyətdə daha mükəmməl olduğunu görmüş və 

İslamı könüllü olaraq qəbul etmişdilər. Türklərin qəhrəman sayılan Alpları “Alpərən” 

şəklində qüdsiyyət qazanaraq İslamın “Qaziləri” ilə birləşmiş, İslamiyyət X əsrdən sonra 

Türklərin milli bir dininə çevrilmişdi. Türklər İslam dininə aid bir çox məfhum və istilahları öz 

din və dillərində bularaq İslam dövründə də işlətmişlər. Türklər “Allah” adı ilə yanaşı “Tanrı, 

Ulu Tanrı”, Cənnət, Cəhənnəm, səcdə, qiyamət, Şeytan, günah və s. ilə yanaşı Uçmaq, Tamu, 

yükünç, Ulugün, Yek, yazuk və s. kimi istilahları  İslam olunca da mühafizə etmiş, ən qədim 

Quran təfsir və tərcümələrində, bədii əsərlərində paralel işlətmişlər. 

      Türklərin İslamiyyəti könüllü olaraq qəbul etmələrini XII əsr Siryani  alimi Mikail üç əsas 

səbəblə əsaslandıraraq göstərmişdi ki: “Türklər daima tək bir Tanrıya inandıqlarından onlar 

ərəblərin Allahı ilə öz Tanrılarının eyni olduğunu qəbul etmişlər. Mavəraünnəhrdə yaşayan 

Türklər müsəlman olunca digər  Türklər də öz dillərində danışan irqdaşlarının dininə  

girmişdilər. Türklər İslam ordularına əsgər olaraq daxil olmuş, Bizanslılara qarşı savaşmış və 

bu sayədə İslamiyyəti öyrənmiş və onu qəbul etmişdilər” (Bax: Michel le Syrien, Chronique, 

(Fransızca tərcüməsi), Paris 1905, III cild, səh. 156-157). 

      İslamiyyətin Oğuz və Qıpçaq (Qarluk) Türkləri arasında yayılması Türk tarixində olduğu 

kimi İslam və dünya tarixində də böyük nəticələr doğurmuşdur. Belə ki, dastanlaşmış əfsanəvi 

Oğuz Xaqanın nəsli olan bu iki böyük Türk boyu sayəsində İslamiyyət Türklərin milli dini 

halına gəlmiş, Göy Türklərdən sonra iki yüz il müddətində “Xaqanlıq” dərəcəsinə yüksələ 

bilməmiş Türklər nəhayət Satuk Buğra Xan Qazi sayəsində Qaraxanlı, Səbük Təkin oğlu, 

tarixdə ilk dəfə “Sultan” titulunu işlətmiş məşhur Mahmud Qəznəli sayəsində Qəznəli, 

Səlcuq Qazi, Toğrul Bəy, Alp Arslan və Məlikşah sayəsində Səlcuqlu, Osman Qazi, Orxan 

Qazi, İldırım Bəyazid, Sultan Mehmet Fateh, Sultan Səlim və Süleyman Qanuni sayəsində 

Osmanlı, Çingiz Xan və Batı Xan sayəsində Türk-Moğol, Əmir Teymur və Babur sayəsində 

cahanşümul  Teymurlu İmperatorluqları  min il boyunca dünyada söz sahibi olmuşlar. Məşhur 

orta əsr tarixçisi İmadəddin İsfahaninin yazdığı kimi: “Türklər hər ölkəyə daxil olub oranı 

aldılar və heç bir əngəl ilə qarşılaşmadan hər tərəfə yayıldılar. Türklərin almadığı məmləkət, 

içmədikləri su...qalmadı. Hökmdarlar onların gəlişindən ürküb qaçdılar, vardıqları şəhər və 

məmləkət hakimlərini atıb öz valilərini  təyin etdilər. Şəhərləri və ölkələri doldurub hər 

tərəfə hakim oldular”(Bax: İmadeddin İsfahani, Zübdət ün-Nüsrə, Leyden, səh. 9). 

      Türklər Türküstan, Sibir, Rusiya, Çin, Hindistan, Persiya, Azərbaycan, Anadolu, Yaxın 

Şərq, Quzey Afrika və Şərqi Avropanın son min illik tarixinə istiqamət verərək İslam 
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dünyasının müqəddəratını həll etmişlər. İslam dini ilə Türklərin mənəvi birliyi bərqərar 

olmuş, Türklərin qüdrət və əzəməti tarixə nümayiş etdirilmişdi. Türklər özləri ilə bərabər 

İslam dininin də əbədiyaşarlığını təmin etmişlər. Min il İslam dininin qorunub saxlanılmasında 

milyonlarla şəhid verən, İslam dininin günümüzə qədər gəlib çatmasında  əvəzsiz xidmətləri 

olan, İslamı yer üzündən silməyə çalışan “Səlib yürüşləri”nin qarşısını qəhrəmancasına alan, 

bu müqəddəs dini üç qitədə əsrlər boyu yaşadan, bu dinin yaradıcısı sayılan ərəblər və guya 

özlərini bu dinin təəssübkeşi sayan farslar deyil, məhz “Tanrı ordusu Türklər” olmuşdur. 

      Türklər İslam aləminə başçılıq etdikləri dönəmlərdə əllərində  bütün hakimiyyət və 

səlahiyyətlər olmasına baxmayaraq heç bir xalqa yuxarıdan aşağı baxmamış, özlərini üstün 

tutmamış, irqçi bir anlayışda bulunmamış, sonda özlərinə baha başa gəlsə də İslam dininin 

ümmətçiliyə dayanan ideoloji sisteminə daim əməl etmişlər.  

      Bəşər sivilizasiyasının Doğu və Batısını, Quzey və Güneyini çulğalaşdıran Türklər bəşərin 

ayrı-ayrı dini qavramlarını da ümumiləşdirmiş, bütün dini görüşləri uyğunlaşdıraraq bəşəri bir 

dini fəlsəfə yaratmışlar. Bu dini fəlsəfənin əsasını insanlığın qeyri-məhdud idrakına dayanan 

və istinadgahın son nöqtəsi olan Tanrıya  doğru inamla addımlamaq təşkil edir. Bu yolda ən 

böyük  yolgöstərici insanlığın son dini olan İslam dinidir. İslam dini elm və fəlsəfə ilə 

çulğalaşdığından O, cəmiyyətin ağıl, idrak, məntiq və məfkurə qüvvəsidir. 

      İslam dini Yer ilə Göyü, Ərş ilə Fərşi, Həyatla Axirəti, Fani ilə Əbədini bir-birinə bağlayan 

Tanrı Elmi, Tanrı göstərişlərinin məcmusu, Tanrı tərəfindən insanlara bəxş edilmiş həyat 

proqramı, insanoğlunun əxlaqi və mənəvi dəyərlərinin toplusu, insanları dünyada və 

əbədiyyətdə xoşbəxtliyə ulaşdıran inanc və davranış məşəli, insanla Tanrı arasında əlaqə 

vasitəsidir. Əgər insanla Tanrı arasındakı bu əlaqə kəsilərsə, insanlıq məhv olar. Buradan belə 

bir nəticə hasil olur ki, İslam dini Göyü yox, məhz Yeri, Tanrını  deyil, məhz insanlığı mühafizə 

edir. Ona görə də İslam dinini qorumaq Yer kürəsini və qarşılıqlı olaraq insan da daxil bütün 

canlı mövcudatı qorumaq deməkdir. Bu anlamda  İslam dininin  qarantı olan “Tanrı ordusu 

Türklər” min il Yer kürəsinin böyük bir bölümünü və qarşılıqlı olaraq bu bölgədə yaşayan 

xalqların və bütün canlı mövcudatın qoruyucusu olmuşlar. 

Tanrı əbədi din olan İslam dininin qarantı Türkləri əbədiyaşar etsin! Amin.  

      Yarandığı ilk dövrlərdə daha çox mənəvi dəyərlərə üstünlük verən dinlər zaman 

keçdikcə mənəvi dəyərlərin sərhədlərini aşaraq maddi həyatı da nizamlamağa çalışmış, hətta 

əsaslandıqları müqəddəs Kitablarını buna yol vermədiyinə baxmayaraq dövlət başçıları və 

“din xadimləri” adlanan zümrələr əllərinə fürsət keçən kimi bu dinlərdən mənəvidən daha 

çox maddi cəhətdən yararlanmağa başlamışlar. Bu hal İslam dinindən də yan keçməmişdir. 

      Doğrudur, Qurani-Kərim özündən əvvəlki Tövrat və xüsusilə İncildən fərqli olaraq 

özündə insanların sosial həyatını təmin edən maddi dünya ilə bağlı məsələlərə də geniş yer 

ayırmışdır. İslam dini də onun yaradıcısı Məhəmməd Peyğəmbərin (s) və ondan sonrakı dörd 

xəlifənin- Əbu Bəkrin (632-634), Ömərin (634-644), Osmanın (644-656) və Əlinin (656-661) 
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dövründə, 40 il müddətində maddidən daha çox mənəvi məsələlərlə məşğul olmuş, sonra bu 

İlahi dini səmavilik və mənəvilikdən ayırıb tamamilə maddiliyə yönəldən Əməvilər (661-750) 

və Abbasilər (750-1258) ərəb qəbilə gələnəklərini önə çəkərək İslam dininin təməl 

prinsiplərini pozmuşdular.  

      Xalq tərəfindən seçilən ilk xəlifələr seçildikdən sonra mənəvi olaraq Tanrı, maddi olaraq 

da cəmiyyət qarşısında məsuliyyət daşıyırdılar. Fəqət İlahi və haqq dini olan İslamın bu 

anlayış tərzi uzun müddət davam edə bilməmiş, İmam Əlidən sonra hakimiyyətə gələn 

Müaviyə (661-680) özünəqədərki İslam dəyərlərini çeynəyərək xilafəti istibdadın ən dəhşətli 

və müdhiş bir şəkli olan monarxiyaya çevirərək oğlu əyyaş Yezidi (680-683) varis təyin etmiş, 

xəlifənin iradəsi pers Sasanilərdə olduğu kimi mütləq bir qüdrət halına salınmış, İlahi iradəyə 

Allahın Özü riayət etdiyi halda Əməvi xəlifələri iradələrinə belə sadiq qalmamış, özlərini 

Allahın yerdəki kölgələri saymalarına baxmayaraq kölgəsi olduqları Allaha belə tabe 

olmamış, nəfs və ehtiraslarına uyaraq hərəkət etməyə adət etmişdilər.  

      Əməvi və daha sonra Abbasi xəlifələrinin belə olduqlarını görən dövlət və hökumət 

məmurları və ordu komandanları da eyni yolu tutmuşdular. Heç bir sağlam əsasa 

dayanmayan, üsul və ruhi baxımdan heç bir mənəviyyata və əxlaqa sığmayan, zülmə, fəsada, 

xəyanətə və cinayətlərə yol açan bu hakimiyyətlər özlərinə itaəti Allaha və Peyğəmbərə 

itaət kimi dəyərləndirmiş, hətta Peyğəmbər nəvələrini belə heç nədən çəkinmədən 

alçaqcasına qətlə yetirmiş, Peyğəmbər nəslindən olan insanları ölkədən didərgin salmışdılar. 

Bütün bunlar da azmış kimi İslam dinini, onun mənəvi dayağı sayılan “ümmətçilik”dən də 

ayırıb “Cahiliyyə dövrü”nün ərəb irqçiliyi təfəkkürünə tabe tutan Əməvilər və daha sonra 

Abbasilərin səyi nəticəsində İslam dini Yəhudilərdə olduğu kimi milli bir dinə çevrilmə 

təhlükəsi ilə üzləşmiş, “İslamlaşma” “Ərəbləşmə” ilə əvəz edilmiş, hətta bu fikirlər Quranla 

əsaslandırılmağa çalışılmış və əxlaqsız xəlifələrə yaltaqlanmağı şərəf sayan İbn əl-Müqəffa, 

Məsudi, Bəlxi, Əbu Həyyan, Səid əl Əndəlüsi, Təbəri və s. kimi bir çox şovinist ərəb alim və 

tarixçiləri öz əsərlərində ərəb olmayan digər müsəllətləri aşağılayaraq göstərmişlər ki, Tanrı 

ərəbləri bütün insanlardan üstün yaratmış, ona görə də bütün Peyğəmbərləri Sami irqindən 

seçmişdir. Halbuki Quranda açıq-aşkar göstərilmişdir ki: “Hər bir ümmətin bir Peyğəmbəri 

vardır. Onların Peyğəmbərləri gəldikdə onlar arasında ədalətlə hökm verilər və onlara zülm 

edilməz” (Yunus, 47), “Biz (Tanrı nəzərdə tutulur-A.M.) hər bir Peyğəmbəri ancaq öz 

millətinin dilində danışan göndərdik ki, onlara (Allahın əmrlərini) izah edə bilsin” (İbrahim, 

4), Əməvi və Abbasi xəlifələrinin dövlət səviyyəsində həyata keçirdikləri bu irqçi 

təfəkkürlərinin nəticəsi idi ki, İslamı qəbul edən bəzi xalqlar ondan uzaqlaşmış, İslam dininin 

vəhdəti pozulmuş, Ərəb xilafəti mərhələ-mərhələ çökmüş, sonda öz yerini ümmətçiliyi tarix 

boyu qoruyub saxlayan, İslam dininin “Vəhdət” prinsipinə əməl edən üç qitənin min illik 

tarixinə istiqamət verərək İslam dünyasının müqəddəratını həll edən “Tanrı ordusu 

Türklər”ə tərk etmişdi. 

      Bütün bu mənəvi əxlaqsızlıqlara baxmayaraq istər Əməvilər, istərsə də Abbasilər 

dönəmində xeyli miqdarda İslami maddi mədəniyyət nümunələri yaradılmış, Ərəblər 756-cı 
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ildə İspaniyanı fəth edərək oranı XV əsrin sonlarına qədər idarə etmiş, İspaniyada böyük bir 

İslami mədəniyyət yaratmışdılar ki, bu İslami mədəniyyət sayəsində Avropa yeni bir yüksəliş 

dövrünə qədəm qoymuşdu. Xəlifə Ömər zamanında dənizdən qorxan Ərəblər sonradan 

sürətlə dənizçi olmuş, qurduqları donanmalarla hərbi və ticarət hakimiyyətini ələ almış, 

bununla da Aralıq dənizi sahillərində və Aralıq dənizi adalarında yüksək səviyyəli bir İslami 

maddi mədəniyyət yaratmışdılar. 

      Abbasilər dövründə Türklərin İslam aləmində idarəçiliyi və hərbi nüfuzu artmış, 

xilafətdə Ərəblər ikinci plana keçmiş, Türk əsilli bir çox hərbi komandan və vali xilafət 

idarəçiliyində önəmli rol oynamış, Misir və Suriyada Tulunilər (875-905) və İxşidilər (935-

969), Türküstanda Qaraxanlı (940-1040) və Qəznəlilər (963-1183) kimi Türk-İslam dövlətləri 

qurulmuş, bu dövlətlər İslam mədəniyyətinə önəmli töhfələr vermişdilər. Bu dövrdə 

həmçinin Türk əsilli bir çox alim və filosoflar da İslam dünyasının mənəvi mədəniyyətinin 

inkişafında önəmli rol oynamışdılar. Nəhayət, 1055-ci ildə Xilafətin mərkəzi Bağdadı fəth 

edən, Səlcuqlu İmperatorluğunun qurucusu, tarixdə “İslam dünyasının qurtarıcısı” kimi şərəfli 

bir ad qazanan, dövrün tarixçiləri tərəfindən “Allahın dininin zinəti, Yer üzünü ədalətlə 

dolduran, Türk-İslam mədəniyyətinin çiçəklənməsində əvəzsiz xidmətlər göstərən ” kimi 

vəsfləndirilən Səlcuqlu Sultanı Toğrul Bəy İslam tarixində ilk dəfə olaraq dünyəvi 

hakimiyyəti dini hakimiyyətdən ayırmış, bu dövrdən başlayaraq 1517-ci ilə qədər dünyəvi 

hakimiyyəti Türk hökmdarları, dini hakimiyyəti isə Ərəb xəlifələri icra etmişlər. 

      Məşhur tədqiqatçı Karabacek göstərir ki: “Dünya tarixində Türklərin İslama sahib 

çıxması qədər böyük təsirə malik hadisə göstərilə bilməz. Bu elə bir tarixi hadisənin 

başlanğıcı idi ki, Ərəb irqçiliyini və Ərəb xilafət anlayışını kökündən sarsıtdı”.  

      İslam dinini ilk qəbul edənlərdən biri Azərbaycan Türkləridir. Xəlifə Osman dövründə, 

VII əsrin ortalarında, Ərəb xilafəti tərəfindən Sasani imperiyasının (226-651) 651-ci ildə tarix 

səhnəsindən silinməsi ilə onun tərkibində olan Azərbaycanın güney bölgəsi də xilafət 

orduları tərəfindən işğal olunmuş, əhalinin müxtəlif təbəqələri öz əmlak və imtiyazlarını 

əldə saxlamaq üçün İslam dinini qəbul etmişdilər. Digər Türklər İslam dinini VIII əsrdən 

etibarən fərdi, boy, oymaq, tayfa və qəbilə şəklində qəbul etməyə başlamış, nəhayət 920-ci 

ildə Qaraxanlı hökmdarı Satuk Buğra Xan İslam dinini rəsmi dövlət dini elan etmişdi. 

      Türklərin İslamiyyəti qəbul etmələri ilə onların din, dil, ədəbiyyat, fəlsəfə və bütövlükdə 

mənəvi və maddi mədəniyyətlərində də mühüm dəyişikliklər baş vermişdi. Türklərin İslam 

dinini qəbul etmələrindən sonra İslamiyyət həm nəzəri, həm də əməli olaraq köçəri və 

oturaq Türklər arasında fərqli bir şəkildə dəyərləndirilmişdi. Belə ki, köçəri Türklər 

arasında öz Türkcə ilə xalqa xitab edən və İslam dinini onlar arasında yaymağa çalışan Türk 

təsəvvüf cərəyanının yaradıcısı Əhməd Yəsəvi dini mövzuları anlaşıqlı şəkildə xalqa 

çatdırmış, İslam imanını Türklərin inanış və üslubu ilə birləşdirməyə nail olaraq İslamı qəbul 

edən Türk hökmdarlarının savaş yolu ilə görməyə çalışdıqları işi təsəvvüf yolu ilə daha asan 

və başarılı bir şəkildə yapmağa nail olmuşdu. Ümumiyyətlə, İslamiyyət Türküstanda filosof 

Uzluğ oğlu Farabi, Türk təsəvvüf ədəbiyyatının yaradıcısı Əhməd Yəsəvi və onun müridi 
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Hakim Süleyman Ata, böyük dilçi və fizik Cövhəri, ensiklopedik alim və dilçi Mahmud 

Kaşğarlı, Türk klassik ədəbiyyatının yaradıcısı Yusif Xas Hacib Balasoğunlu kimi elm və fikir 

adamlarının sayəsində İslam dini digər bölgələrə də yayılmışdı. 

      Min il İslam dininin qorunub saxlanılmasında milyonlarla şəhid verən, İslam dininin 

günümüzə qədər gəlib çıxmasında əvəzsiz xidmətləri olan, bu müqəddəs dini üç qitədə 

əsrlər boyu yaşadan Türklər bu dini irqçiliyə sürükləyən Ərəblərdən və bu dini şovinist 

məzhəbçiliyə çevirən Farslardan fərqli olaraq bu dinin təməl prinsipi olan “ümmətçiliyi” 

yenidən özünə qaytarmış, bu müqəddəs dinə imanla, inamla, inancla xidmət etmiş, İslam 

dininin qarantı olmuşlar. 

      İslamiyyətin Oğuz və Qıpçaq Türkləri arasında yayılması Türk tarixində olduğu kimi İslam 

və dünya tarixində də böyük nəticələr doğurmuş, Türklər çeşidli ölkələrdə və dövrlərdə 

müxtəlif İmperatorluq, dövlət, Atabəylik, Xanlıq və Cümhuriyyətlər quraraq İslam 

dünyasının müqəddəratına hakim olmuş, Asiya, Yaxın Şərq, Doğu Avropa və Quzey 

Afrikanın min illik bir tarixinə istiqamət vermiş, Uzaq Şərqdən Avropanın ortalarına, Çin və 

Hindistandan Orta Şərq, Azərbaycan və Anadoluya, Türküstandan Afrikanın şimalına qədər 

böyük bir ərazidə siyasi, iqtisadi və ictimai baxımdan böyük izlər buraxmış, bəşər 

mədəniyyətinin Doğu və Batısını, Quzey və Güneyini çulğalaşdıraraq bəşəriyyətin ayrı-ayrı 

dini və mədəni qavramlarını ümumiləşdirmiş, cahanşümul maddi və mənəvi bir mədəniyyət 

yaratmışlar.İslam dininə aid ən möhtəşəm maddi mədəniyyət nümunələrini Osmanlı 

Türkləri yaratmışlar. 

 

                                     SULTAN  ƏHMƏD CAMİSİ  ( İSTANBUL  1609-1917 ) 

      Mənəvi mədəniyyətin əsaslarından biri də əxlaqdır. Əxlaq da dil və din kimi insan 

varlığının və insan mənəviyyatının ən ali dəyəridir. Əxlaqi dəyərləri gəlişmiş bir insan və 

xalq insani və milli bütünlüyünü qorumuş, əksinə, əxlaqi dəyərləri gəlişməmiş bir insan və 

xalq insani və milli bütünlüyünü itirmiş sayılır. Əxlaqi dəyərlər hər bir insanın və xalqın öz 

içindən doğub inkişaf etsə də əxlaq bütövlükdə təbii bir insani dəyərdir. İnsanların, millət və 
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xalqların bir-biri ilə əlaqələrinin az olması və ya heç olmaması belə doğruluq, sözdə və 

əməldə dürüstlük, sədaqət, məhəbbət, ədalət və s. bu kimi əxlaqi dəyərlər dəyişməzdir. 

        Bütün maddi və mənəvi təmizliklər, paklıqlar əxlaqi təmizlik, əxlaqi paklıqdır. Əxlaqi 

təmizlik lovğalıq, yalançılıq, ikiüzlülük, yaltaqlıq, həsəd, paxıllıq, kin-küdurət, qəddarlıq, 

başqalarını bəyənməmək və alçaltmaq və s. kimi pisliklərə yol verməməkdir. Əxlaqi paklıq 

insanın sözü ilə əməlinin bir-birinə uyğun olması, insanın insana, insanın heyvanlara və hətta 

hər bir əşya və hadisəyə insani münasibəti, yaxşılığı, fəziləti, ədəbi, insafı, mərhəməti, 

sədaqəti, səxavəti, ləyaqəti, həqiqəti, mərifəti, məhəbbəti, ədaləti, elmi, ağlı, idrakı, iradəni, 

cəsarəti və s. bu kimi mənəvi dəyərləri özü üçün həyat tərzi seçmək deməkdir. Ona görə də 

hər bir insan həm özü, həm də yaşadığı cəmiyyət qarşısında, hər bir kişi və qadın bir-biriləri 

və ailəsi qarşısında, hər bir məmur məsləki qarşısında, hər bir dövlət və hökumət başçısı 

milləti qarşısında, hər bir millət və xalq bəşəriyyət qarşısında cavabdehdir. 

      Əxlaqın şəxsi, cinsi, ailə, məslək, vətən, millət və millətlərarası kimi növləri vardır. Şəxsi 

əxlaqın əsasını fərdin mənəvi keyfiyyətləri, cinsi əxlaqın əsasını qadın kişi münasibətləri-

qadının namusu və isməti, kişinin qürur və dəyanəti-, ailə əxlaqının əsasını ər və arvad, 

valideyn və övlad münasibətləri, məslək əxlaqının əsasını hər bir fərdin və ya qrupun öz 

ixtisas və peşəsinə münasibəti, vətən və millət əxlaqının əsasını vətəni və milləti qorumaq və 

sevmək, millətlərarası əxlaqın əsasını isə millətlərin bir-birinə kömək və yaxşılıq etməsi, bir-

birinin xoşbəxtliyinə yardım etməsi təşkil edir. 

      Bütün bunlarla yanaşı hər bir millətin də özünəməxsus bir əxlaq anlayışı vardır. Bu 

anlayış hər bir millətin tarixindən süzülüb gələn dünyagörüşləri və adət-ənənələri ilə 

bağlıdır. Bu baxımdan əxlaq milli vicdanla iç-içədir. 

      Hər bir fərd kimi hər bir millətin də yer üzündə gerçəkləşdirdiyi tarixi və mədəni bir 

missiyası vardır. Türk millətinin tarixi missiyası əxlaqın ən yüksək fəzilətləri olan insan 

sevgisi və ədaləti bərpa etmək və qorumaq, bu yolda ən böyük fədakarlıq və qəhrəmanlıq 

göstərməyin mümkün olduğunu sübut etmək olmuşdur. 

     İnsan sevgisi üstəgəl ədalət prinsipi Türkləri tarixdə əxlaq mücəssiməsinə çevirmişdir. 

İnsanlığa xas bütün mənəvi dəyərləri özündə cəmləşdirən Türkləri nəzəri və fəlsəfi 

teoriyalardan daha çox real həyata dayanan əxlaq fəlsəfəsi maraqlandırmış, bu düşüncə tərzi 

haqq və ədalət anlayışı içərisində Türklərdə Cahan hakimiyyəti fikri doğurmuş və Türklər 

Gündoğandan Günbatana qədər olan xalqları öz himayələri altına almağa səy göstərmiş və 

tarixin müəyyən dövrlərində qismən də olsa buna nail olmuşlar. 

      Türk tarixi başdan-başa əxlaqi fəzilətlər sərgisidir. Türklərin məğlub etdikləri 

millətlərin, hətta etnik qrupların dillərinə, dinlərinə, inanclarına, adət-ənənələrinə, milli 

mədəniyyətlərinə sayğı ilə yanaşmaları, onlara dini və mədəni muxtariyyətlər vermələri, 

hətta bir çox xalqların dinlərini qəbul etmələri, bəzi hallarda hətta o xalqlar içərisində 

ərimələri məhz Türklərin bu mənəvi mədəniyyətlərin (dil, din, əxlaq) əsas dəyərlərindən 
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olan, mədəniyyəti elm və sənətdən də daha yüksəkliyə qaldıran, tarixən insanlığa qalan ən 

ali miras, ən ali sərmayə, ən yaxşı sərvət, insanlığın mənəvi iksiri sayılan əxlaqı və onun əsas 

dəyərlərindən olan ədaləti hər şeydən üstün tutmalarından, Türklərin Bəylik qürurundan 

irəli gəlmişdir. 

      Bəşəriyyət nəhayət anlamalıdır ki, Türkün yoxluğu mənəvi mədəniyyətin, başqa sözlə, 

İnsanlığın məhvi, Türkün varlığı isə bəşərin mənəvi mədəniyyətinin, deməli, İnsanlığın 

əbədiyaşar olması deməkdir. 

      XX əsr bəşəriyyətin ən qanlı, ən dəhşətli əsri kimi tarixə düşmüşdür. Bu əsrdə Tanrının 

əşrəf olaraq yaratdığı İnsan Tanrının ona göstərdiyi doğru yola arxa çevirmiş, xristian dünyası 

Şeytanla qardaşlıq ittifaqına girərək iki dünya müharibəsi törətmiş, öz şeytani nəfsinə qul 

olmuş, şan-şöhrət və şəhvət burulğanında çabalayaraq insanlığı səfalətə sürükləmiş, insan 

insan qanına susamış, zülm ərşə dayanmış, bəşəriyyət qan dənizində boğulmuş, dinsizlik, 

imansızlıq insan ruhuna hakim kəsilmişdi. Bəşəriyyətin son İlahi dini olan İslam dininə və 

onun yüz illər boyu qoruyucusu və qarantı olan, dünyaya İlahi əxlaqı və ədaləti gətirən 

“Tanrı ordusu” Türklərə qarşı müstəmləkəçi xristian Qərb və Rusiya total hücuma başlamış, 

iki Türk İmperatorluğunu tarix səhnəsindən silməyə müvəffəq olmuşdular. Məqsəd İslam 

dünyasını parçalamaq, Şərqi, onun zəngin təbii sərvətlərini ələ keçirmək, İslami dəyərləri 

yox etmək, yerinə Lut Peyğəmbər dövründən miras alınan xristian dəyərlərini yerləşdirmək 

olmuşdur. Nəticədə Şərq xalqları XX əsrdə səfalət içərisində boğulmuş, dinsizlik paraziti 

onun bütün mənəviyyatını sarsıtmış, İslam dininə və onun təmsilçisi olan Müsəlmana qarşı 

bir “Səlib yürüşü” başladılmışdı.  

      Bütün bunlar Quzey Azərbaycanda özünü daha qabarıq şəkildə göstərmişdir. Bu 

məmləkət “İslam Düşmənləri İttifaqı”nın qurduğu müxtəlif torların içində artıq iki yüz ildir 

ki, çabalayır, rüsvay olur, bu torların içindən çıxa bilmir ki, bilmir. Artıq iki yüz ildir ki, Quzey 

Azərbaycan insanı Müsəlman kimi yaşamır, yaşaya bilmir. 70 illik Sovet rejiminin Allahsızlıq 

siyasətini də buna əlavə etsək vəziyyətin necə ağır olduğunun şahidi olarıq. Mənzərə 

getdikcə daha da faciəli şəkil alır. Cəmiyyətdə Tanrının buyurduğu halallar haram, haramlar 

halal kimi qəbul edilir, maddiliklə mənəviliyin harmoniyası pozulur, nahaqq haqqı üstələyir, 

ədalətin, imanın potensialı tükənir, dərd dərmanı üstələyir, tarixin təkəri tərsinə fırlanır. 

      Quzey Azərbaycan dövləti rəsmən İslam dövləti adlanmasa da əhalisinin əksəriyyəti 

“Müsəlman” sayılır. Azərbaycan cəmiyyətində kimi dindirsən Allahın (c.c) varlığını, Onun 

Peyğəmbərlərini, müqəddəs Qurani-Kərimi qəbul etdiyini, böyük əksəriyyətinin 

“Müsəlman” olduğunu söylədiyini eşidərsən. Lakin onlardan Allahı (c.c) dərk edib 

tanımağın, İslam dininin təməl prinsiplərinin, mahiyyətinin nədən ibarət olduğunu, 

“Müsəlman”ın necə olduğunu soruşduqda çox az bir qismindən bu və ya digər dərəcədə 

müsbət cavab almaq olar. Bir çox özünü din xadimi kimi cəmiyyətə sırıyanlar isə dinə bir 

gəlir mənbəyi kimi baxır, əhalinin xeyli hissəsi mənəvi dünyanın sərhədlərini aşaraq 

bütünlüklə maddi işlərlə məşğul olur, dinin irəli sürdüyü bütün mənəvi və əxlaqi dəyərlər 
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unudularaq insan ruhunu əzən quru və cansız məzhəbi rəvayətlər cəmiyyətdə əyləcə 

çevrilərək fanatik və xürafata bağlı zümrə hazırlanır.  

      Toplumu müqəddəs dindən ayırıb məzhəbçi xürafata sürükləyən, yağışdan sonra baş 

qaldıran zəhərli göbələklər kimi bütün ölkəni saran xristian və digər məzhəbçi təşkilatlar 

qulyabanilər kimi cəmiyyətin boğazına sarılıb onu boğmaqda, İslam dininin “Müsəlman, 

Müttəqi və Mömin” adlandırdığı insanların sayı günü-gündən daha da azalmaqda, məmləkət 

getdikcə xarici şər qüvvələrin nəzarəti altına keçməkdədir. Tarixdə olduğu kimi bu gün də 

ölkəmizdəki dini-ideoloji boşluqdan, xalqın dini savadsızlığından, yoxsulluğundan, qeyri-sabit 

iqtisadi və siyasi vəziyyətindən məharətlə istifadə etməyə çalışan xarici qüvvələr “humanitar 

fəaliyyət” adı altında ölkədə vahabilik, nurçuluq, bəhailik, krişnaçılıq, Yeova şahidləri və bir 

sıra xristian təmayüllü müxtəlif dini təşkilatların yerli özəklərini yaradaraq fəaliyyətə 

başlamışlar. Xalqın şüuruna təsir etməyi öz qarşılarına məqsəd qoyan və əslində parçalanmış 

Azərbaycan xalqını daha da parçalamağa yönəlmiş bu yeni “partlamamış bombalar”ı 

vaxtında zərərsizləşdirmək üçün dövlətin müvafiq qurumları ilə yanaşı ölkə əhalisinin 

əksəriyyətinin etiqad etdiyi olmasa da, etiqad bəslədiyi İslam dininin təməl prinsipləri və 

onun mahiyyəti barədə güclü maarifləndirmə işi aparılmalıdır ki, bu işdə savadlı din 

xadimləri istər xalq arasında, istərsə də kütləvi informasiya  vasitələri ilə xalqı 

savadlandırmalı, onun həqiqi “Müsəlman” adını özünə qaytarmalıdırlar. Unudulmamalıdır ki, 

İslam dini Azərbaycan xalqının tarixinin, mədəniyyətinin, incəsənətinin, ədəbiyyatının və 

xüsusilə də mənəviyyatının ayrılmaz tərkib hissəsidir. 

      İslam dini bəşəriyyətin son İlahi dini olduğu üçün o, Həzrəti Adəm Peyğəmbərdən (s) 

başlayaraq bütün 124 min Peyğəmbərin Tanrıdan (c.c.) vəhy vasitəsilə alıb təbliğ etdikləri 

ortaq dini dəyərlərin hamısını ehtiva edir. İslam dininin təməl qaynağı olan Quran ayələri 

Qiyamətə qədər bütün zamanları əhatə edən, bütün insanları və hətta cinləri də içinə alan 

xüsusiyyətləri daşıdığından bu dinin müqəddəs Tanrı ayələrini özündə cəmləşdirən Qurani-

Kərim “Müttəqi, Mömin və Müsəlman” adlandırdığı insanların həm fərdi, həm də ictimai 

həyatı tənzimləyən varlıqlar olduğunu göstərməklə onları “Münafiqlərə, Müşriklərə, 

Fasiqlərə, Kafirlərə” və bu kimi Şeytana uyanlara qarşı qoymuşdur. Bu baxımdan İslam dini 

özündən əvvəlki bütün dinlərdən fərqli olaraq bütün zaman və məkanlara və bütün 

insanlara xitab etməkdə, bütün insanların fərdi və ictimai həyatlarının bütün yönlərini 

aydınlaşdırmaqda, Dünya ilə Axirət arasında əlaqə yaratmaqda və tarazlığı qorumaqda, 

insan haqqları, doğruluq, etibar, ədalət, comərdlik, qonaqpərvərlik, bərabərlik, müasirlik, 

sülhpərvərlik, zəhmətsevərlik, uşaq və qadın haqlarının qorunması, işin layiqli və bacaran 

insanlara tapşırılması və s. kimi qanunları qəbul və tövsiyyə etməkdə, insanın şeytani nəfslə 

kirlənməməsini arzu etməkdə, insanı ali bir əxlaqa, bir sözlə, İnsanı İnsan olmağa 

səsləməkdədir. Digər dinlərdən daha universal, əxlaq, haqq, hüquq, ədalət, ağıl, məntiq, 

elm, hikmət, sevgi, məhəbbət, eşq və tövhid dini olan İslam dininin vəsf etdiyi əsil İnsana 

“Müsəlman” deyilir. 
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      İstər keçmiş, istərsə də bugünkü Azərbaycan cəmiyyətini bütövlükdə İslamı anlamış 

“Müsəlman” adlandırmaq olmaz. Bunun başlıca səbəbi “xəzinəsi özündə olan mükəmməl 

İslam dini təhsilinin” kütləvi xarakter almamasındadır. Ona görə də İslamın müqəddəs Kitabı 

olan Qurani-Kərimin vəsf etdiyi “Müsəlman” anlayışı istər İslam dinini qəbul etmiş xalqlar, 

istərsə də digər dinləri qəbul etmiş xalqlar tərəfindən düzgün anlaşılmamış və 

anlaşılmazlıqlar da bəşəriyyətə çox baha başa gəlmiş və bu gün də baha başa gəlməkdədir. 

Halbuki Qurani-Kərimə görə: 

- Müsəlman, Allah tərəfindən Adəmə, İdrisə, Nuha, İbrahimə, İsmayıla, İshaka, Yaquba və 

onun oğullarına nazil edilənə, Rəbb tərəfindən Musa, İsa, Məhəmməd (s) və digər 

Peyğəmbərlərə vəhy edilənlərə iman gətirən və onlara əməl edən, Peyğəmbərlərin heç 

birini bir-birindən ayırmayandır. 

- Müsəlman, Allaha şərik qoşmayan (“Allahdan başqa ilahi yoxdur”), Allaha, Onun 

peyğəmbərlərinə və mələklərinə, nazil etdiyi Kitablara, Axirət həyatına, Qiyamət gününə, 

Cənnət və Cəhənnəmə inanan, yalnız Allaha ibadət və itaət edən, Allah yolunda cihad 

edən, aləmlərin Rəbbinə təslim olan, dini ayinlərin daim canlı qalmasına çalışan və onları 

icra edən, göylərdə və yerdə nə varsa hamısının Allaha məxsus olduğunu qəbul edən, Allah 

yolunda ölən və öldürən, Allahı sevən və Allaha məhəbbəti qüvvətli olan, Allah yolunda 

bütün əzab-əziyyətlərə səbr edib dözən, insanları hikmətlə, tutarlı dəlillərlə, gözəl öyüd-

nəsihətlərlə Allah yoluna dəvət edən, özü də Allahın bəyəndiyi yola yönələn, yalnız Allaha 

tabe olan, özünü Allaha təslim edən, daim Allahı düşünən, Allahın yaratdığı nizam-intizamı 

dərk edən, Allahın bütün əmrlərini yerinə yetirən, yalnız Allaha dua edən, yalnız Allaha 

səcdə edən, Allahı zikr etməklə qəlbini rahatladan, imanı qəlbində sabit qalan, Allaha iman 

gətirib yaxşı işlər görən, Allahın razılığını qazanmaq üçün səbr edən, əməlləri Allah 

dərgahına yüksəlib ona daim savab qazandıran, Allahın hökmlərini açıq-aşkar təbliğ edən, 

Allahın vəhdaniyyətini qəbul edən, Allaha verdiyi əhdi yerinə yetirən, Allahın yaratdığı 

Kainat kitabını və Onun göndərdiyi İlahi Kitabları daim öyrənən, Allaha məhəbbət yolunda 

malını kasıb qohum-əqrabaya, yetimlərə, yoxsullara, ehtiyacı olanlara, dilənçilərə, 

müsafirlərə gizli və aşkar paylayan, namaz qılıb oruc tutan, zəkat verən, dar ayaqda, 

çətinlikdə, ehtiyac içində olanda, cihad zamanı isə məşəqqətlərə səbr edən, ağlı kəsəndən 

qəbir evinə qədər yaxşı iş görən, ürəyində heç bir kin-küdurət olmayan, ayaq üstə olanda da, 

oturanda da, uzananda da Allahı xatırlayan, ürəyi, düşüncəsi, əməli pak olan İnsandır. 

- Müsəlman Allahın dinindən möhkəm yapışıb bir-birindən ayrılmayan, bir-birinə qardaş 

olan, Haqq yolundan dönməyən, doğru yola yönələn, Allah yolunda malı və canı ilə cihad 

edən, küfrü imandan üstün tutanlarla dost olmayan, Həcc və Ümrə (Kiçik Həcc) ziyarətlərini 

yerinə yetirən, Tanrı tərəfindən ona bəxş edilən hikmətlə şəkk-şübhədən, azğınlıqdan, 

əyrilikdən, riyakarlıqdan, ikiüzlülükdən, yaltaqlıqdan, yalançılıqdan, təkəbbürdən, 

lovğalıqdan, xudpəsəndlikdən, bir sözlə, bütün şər işlərdən uzaq olan, dini hökmləri, halal-

haramı, günah və savabı bilən və onlara əməl edən, üzərində Şeytanın heç bir hökmü 

olmayan, Allahın verdiyi pak və halal ruzilərdən yeyib Onun nemətlərinə şükr edən, axirəti 
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istəyən və onun uğrunda çalışan, lağlağılıqdan, lüzumsuz şeylərdən üz döndərən, bilmədən 

bir günah iş gördükdə Allahı yada salıb tövbə edən, Allahdan günahının bağışlanmasını 

diləyən, Allaha təvəkkül edən, Şeytana uymayan, ondan qorxmayan, Allaha etiqadı dürüst 

olan, öz nəfsinə uyub Haqdan üz çevirməyən, əhdinə sadiq qalan, Axirətə iman gətirib 

Axirət həyatını dünya həyatından üstün tutan, iman gətirib imanını zülm ilə qarışdırmayan, 

günahın aşkarından da, gizlisindən də üz çevirən, açıq və gizli pis işlərə yaxın durmayan, 

yalandan and içməyən, içdiyi andı yerinə yetirən, öz nəfsini qoruyan, Allaha həm yalvara-

yalvara, həm qorxa-qorxa, həm də istəklə dua edən İnsandır. 

- Müsəlman kimsəyə zülm etməyən, başqasına təcavüz etməyən, öz ailəsi və millətinin şərəf 

və ləyaqətini qoruyan, özünü bəyənən və lovğa olmayan, xəsislik etməyən, israfçı olmayan, 

başqalarına həsəd aparmayan, paxıllıq etməyən, doğru danışan, xaini müdafiə etməyən, 

ölçüdə və çəkidə düz olan, gözəl əməllərlə savab qazanan, insanları yaxşı işlərə sövq edən, 

pis işlərdən çəkindirən, əmanətə xəyanət etməyən, insanları birlik və bərabərliyə çağıran, 

bütün işlərini məsləhət və məşvərətlə görən, dinin qorunması üçün Qurani-Kərimi, hədis və 

fiqh elmini, dilin qorunması üçün dilçilik elmini, səhhətin qorunması üçün tibb elmini, 

Kainatın öyrənilməsi üçün astronomiya və dəqiq elmləri mənimsəyən, heç ölməyəcəyi kimi 

dünya işləri üçün çalışan, hər an öləcəyini düşünən kimi Axirət üçün hazırlaşan, təmizliyə 

riayət edən, onu yüksək dəyərləndirən, irqçiliyi, qohumbazlığı, yerlibazlığı, sələmçiliyi, 

qumarbazlığı, zinakarlığı, əyyaşlığı, sərxoşluğu, tiryəkiliyi rədd edən İnsandır. 

- Müsəlman Allahdan, qohum-əqrəbadan, yaxşı insanlardan əlaqəsini kəsməyən, bolluqda 

da, qıtlıqda da malını yoxsullara paylayan, başqasının malına-mülkünə göz dikməyən, o mal-

mülkü mənimsəmək istəməyən, qəzəbini udan, öz həyat yoldaşı və övladları ilə gözəl rəftar 

edən, başqasının qadınına, qızına pis gözlə baxmayan, halalı harama dəyişdirməyən, ölüm 

haqlayan zaman mal-mülkünü övladları, valideynləri, yaxın qohumları arasında ədalətlə 

bölən, ölənin vəsiyyətini eşitdikdə yerinə yetirən, insanlara doğru yol göstərən, bu yolu açıq 

dəlillərlə aydınlaşdıran, haqqı batildən ayıran, ehtiyacından artıq qalanını möhtaclara 

paylayan, yetimin malını qoruyub onun güzaranını yaxşılaşdıran, yer üzündəki təmiz və halal 

olan şeyləri yeyən, insanlar arasında barışıq yaratmağa çalışan, yoxsullara aşkarda və gizlində 

sədəqə verən, sələmdən vaz keçən, çətin vəziyyətdə olan borclunun borcunu bağışlayan, 

həyatında baş verən bütün müsibətlərə səbrlə yanaşan, insanları ədalətə çağıran, müsəlman 

qardaşını özünə dost bilən İnsandır. 

- Müsəlman heç vaxt bilmədiyi sözü deməyən, baş tutması mümkün olmayan arzu, istək və 

ehtirasa qapılmayan, öz nəfsinə öyüd verən, şəhvətinə üstün gələn, ehtirasını cilovlayıb 

özünə tabe etməyi bacaran, aza qane olan, insanlara göstərdiyi xidməti az hesab edən, özünü 

günahlardan qoruyan, bir şəxsin eybini başqasına söyləməyən, eşitdiyinə yox, gördüyünə 

inanan, yaxşını pisdən ayırmağı bacaran, insanları doğru yola dəvət edən, daima təkəbbür və 

cəhalətə qarşı çıxan, vicdanı, qəlbi pak, səmimi, səbirli, bilikli, imanlı, tamahsız olan, özünü 

əbədiyyətə hazırlayan, qürurlu, ədalətli, cəsarətli olan, Tanrıdan başqa həyatda heç kimə 

əyilməyən, heç nədən qorxmayan İnsandır. 
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- Müsəlman insanları xeyrə, haqqa doğru səsləyən insanlarla Tanrı arasında əlaqə yaradan, 

bu yolda bütün həyatı boyu şərlə mübarizə aparan, özünü haqq yolunda daima şəhidliyə 

hazır bilən, yaşadığı zaman və məkanı dərindən dərk edən, insanlar arasında səmimiyyət 

yaradan, saf ürəkli, xoşrəftar, həyalı, gülərüz, şirinsöz, mehriban, ərdəmli, şəfqətli, 

sədaqətli, mərhəmətli, səmimi olan İnsandır. 

- Müsəlman insanlığın meyarıdır. Ən böyük, ən ülvi Müsəlman 124 min Peyğəmbər, din 

uluları və övliyalardır. Qurani-Kərimdə Müsəlman “Tanrı dostu, Mömin və Müttəqi” kimi 

də vəsfləndirilmişdir. 

      Sual olunur, Qurani-Kərimin vəsf etdiyi 9 milyonluq Azərbaycan Respublikası, 1,5 

milyardlıq İslam dünyasında neçə belə Müsəlman tapmaq olar? 

      Əsil Müsəlmanın hamisi Tanrı Özüdür. Tanrı millətimizə əsil TÜRK olmağı, əsil TÜRK  

kimi yaşamağı nəsib etsin! Amin. 
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KİTABIN ARXA CİLDİ         

                                                       

                                           Aydin Mətət oğlu Qasımlı 

                                          Filologiya elmləri namizədi, Dosent 

1946-cı ildə Ordubad rayonunun Kələki kəndində anadan olub.1971-ci 

ildə Azərbaycan Dövlət Universitetinin (indiki Bakı Dövlət Universiteti) 

Şərqşünaslıq fakültəsini bitirib.1971-ci ildə Azərbaycan Elmlər Akademiyası 

Əlyazmalar Fondunun (indiki Məhəmməd Füzuli adına Əlyazmalar İnstitutu) 

əyani aspiranturasına qəbul olunmuş, 1976-cı ildə namizədlik dissertasiyası 

müdafiə edərək filologiya elmləri namizədi, alimlik dərəcəsi almışdır.1980-ci ilə 

qədər Əlyazmalar Fondunda elmi işçi vəzifəsində çalışmışdır.1980-1993-cü 

illərdə Naxçıvan Dövlət Pedaqoji İnstitutunda (indiki Naxçıvan Dövlət 

Universitetində) ü 

400-ə qədər elmi və elmi-metodiki məqalənin müəllifidir.                                               

“Güney Azərbaycan: Dünən, bu gün, sabah” (Bakı, 2005),                                                    

“Dünyanın tacı Türklər” (Bakı, 2006),                                                                                           

“O və Biz” (Bakı, 2009),                                                                                                                        

“Güney Azərbaycan Türkləri son 100 ildə” (Bakı, 2012),                                                   

“Türklər” (Bakı, 2012) ,                                                                                                                             

“Türkçülər “ ( Bakı, 2015 ) ,                                                                                                                 

“Türk mədəniyyət tarixinə giriş” (Bakı,2019) adlı əsərləri çap olunmuşdur. 

Ailəlidir. Səlcuq və Aytürk adlı iki övladı, Türkay, Altunay,Mehman,  

Alpərən və Batuxan adlı beş nəvəsi var.  
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