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Kitabda bəşər sivilizasiyaları arasında özünəməxsus 
xüsusiyyətləri ilə seçilən Türk sivilizasiyası, onun qədim tarixi,  
eləcə də digər sivilizasiyalarla əlaqələri və seçkinliyi kimi 
problemlərdən bəhs olunur. 
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 SİVİLİZASİYA – BƏŞƏRİYYƏTİ BİRLƏŞDİRƏN,  

YOXSA AYIRAN ANLAYIŞ KİMİ 
 
Xalq bir çox xüsusiyyətləri ilə tanınır, sayılır 
və dünya xalqları içərisində fərqlənir. Bu 
xüsusiyyətlərdən ən yüksəyi, ən böyüyü 
mədəniyyətdir. 

Heydər Əliyev 
 

Sivilizasiya-mədəniyyətin özidentifikasiysında  
çatdığı elə bir hüduddur ki, burada o, 
ümumbəşəri və ya qlobal sivilizasiya ola bilər.      

 

Arnold Toynbi 
 

eçən əsrdən başlayaraq ictimai fikir tarixində ən 
aktual məsələlərdən biri bəşər cəmiyyətinin min 
illərdir qarşılaşdığı müxtəlif sivilizasiyalar arasındakı 
münasibətlər olmuşdur. Təsadüfi deyildir ki, fəlsəfə və 

geopolitikada, hətta iqtisadiyyat və ədəbiyyatda belə bu mövzu əsas 
oriyentir kimi götürülməyə başlanmışdır. Ümumilikdə, son dövrlər 
elmi dairələrdə bəşər cəmiyyətinin müxtəlif sahələrdə qarşılaşdığı 
problemlərin və ya qarşıdurmaların başlıca səbəbinin fərqli 
sivilizasiya daşıyıcılarının uyğunsuzluğu ilə əlaqələndirilməsi daha 
çox müzakirə olunur. İctimai həyatın bir çox sahələrində - istər 
dövlətlərarası, istər xalqlar arasında olsun, cəmiyyətin subyektləri 
arasında əlaqələrdə müsbət və mənfi məqamları ilə məhz fərqli 
sivilizasiyaların özünəməxsus xüsusiyyətləri əsas səbəb olaraq 
görülməkdədir. Bir sıra alimlər sivil dünyanın yaranmasını, 
inkişafını və hətta dünyanın sonunu da sivilizasiyaların dialoqu və 

K
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ya qarşıdurması ilə əlaqələndirirlər. Xüsusi diqqət çəkən məqam 
ondan ibarətdir ki, geosiyasətin əsas istiqamətverici meyarlarının 
müəyyənləşdiriləsində də yeni yanaşma müşahidə olunmaqdadır. 
Belə ki, geopolitika anlayışının yarandığı dövrdən indiyədək uzun 
müddət əsas münasibətlər milli dövlətlərin və ya ideologiyaların 
maraqları üzərində qurulduğu halda, qloballaşmanın getdikcə 
dərinləşdiyi müasir dövrümüzdə artıq geopolitikada belə əsas 
proseslərin sivilizasiyaların maraqları hesabına formalaşması fikri 
ortaya atılmışdır. Məşhur sivilizoloqlar Samuel Hantinqton, Arnold 
Toynbi, Fernan Brodel, Kristofer Dauson və başqaları qlobal 
siyasətdə əsas yeri sivilizasiyalararası münasibətlərin tutduğunu 
iddia edir və bu mülahizəni əsaslandırmağa çalışırlar. Bu mənada 
tarixən müxtəlif sivilizasiyaların qovşağında yerləşən Azərbaycan 
üçün də qeyd olunan münasibətlər təmsil olunduğu sivilizasiyanın 
daşıyıcısı olaraq mühüm geosiyasi əhəmiyyət kəsb edir. 

 
Sivilizasiya anlayışı və onun əsasında dayanan dəyərlər 
İlk növbədə sivilizasiya məfhumu altında nəyin nəzərdə 

tutulduğuna diqqət yetirmək istərdik. Əksər ədəbiyyatlarda 
“sivilizasiya” - cəmiyyətin tarixi inkişafının müəyyən mərhələsini 
əks etdirən maddi və mənəvi dəyərlərin məcmusu və ya maddi və 
mənəvi mədəniyyətin yüksək inkişaf mərhələsi kimi nəzərdən 
keçirilir. Yəni, başlanğıc olaraq sivilizasiya özünəməxsus 
xüsusiyyətlərə malik olmaqla sadə (ibtidai) cəmiyyətdən 
fərqləndirilir. Belə olan halda isə sivilizasiyaların yaranmasını 
bəşəriyyətin yaranış dövründən deyil, onun müəyyən nailiyyətlərə 
çatdıqdan sonrakı mərhələsi hesab edirlər. Belə ki, sivilizasiya üçün 
xarakterik xüsusiyyətlər olaraq sadalanan - dəmir istehsalı ilə 
başlayan yeni dövrün meydana gəlməsi, yazı mədəniyyəti, şəhər 
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mədəniyyəti, müəyyən davranış normaları kodeksinin formalaşması 
və s. bəşər cəmiyyətinin müəyyən inkişaf mərhələlərini 
keçməsindən xəbər verir. Beləliklə, sivilizasiyanın qeyd olunan 
sadalanan sistem yaradıcı elementləri onu ibtidai cəmiyyətdən 
fərqləndirir. Bununla belə, dünya elmi fikrində erkən, yaxud ilkin 
sivilizasiya anlayışı da vardır ki, bu da ümumdünya tufanı, yaxud 
Nuh peyğəmbərin əfsanəvi gəmisinin hərəkəti ilə bağlı hadisələri 
və ya mifologiyanı özündə əks etdirir. Bu mülahizənin 
tərəfdarlarına görə bəşəriyyətin ümumdünya tufanından xilas 
olması, yaxud da yer üzündə həyatın yenidən yaranması əsl mənada 
sivilizasiyadır və ya növbəti sivilizasiyanın başlanğıcıdır. Buna 
bəzən arxaik sivilizasiya da deyirlər. Qeyd etməliyik, hazırkı 
tədqiqatda biz sivilizasiyaya Yer kürəsində həyatın yaranmağa 
başladığı məkan olaraq deyil, cəmiyyətin yüksək inkişaf 
mərhələsini əks etdirən məfhum kimi baxırıq.  

Beləliklə, cəmiyyətin yüksək inkişaf pilləsini əks etdirən 
sivilizasiyaların əsasında hansı dəyərlərin dayanması ilə bağlı 
müxtəlif mülahizələrə rast gəlmək mümkündür. Misal üçün məşhur 
fransız sosioloqu Gustav le Bon (1841-1931) sivilizasiyanı təşkil 
edən elementlərin onları yaratmış xalqın ruhunu ifadə etməsi 
qənatində olmuşdur. Onun fikrincə, “Sivilizasiyanı əmələ gətirən 
müxtəlif elementlərə: dilə, təsisata, ideyaya, etiqada, incəsənətə, 
ədəbiyyata onları yaratmış insanların ruhunun təzahürü kimi 
baxılmalıdır. Lakin dövrdən və irqlərdən asılı olaraq bu 
elementlərin hər hansı bir xalqın ruhunun ifadəsi kimi əhəmiyyəti 
çox müxtəlifdir. Əgər hər bir xalqın sivilizasiyasının yalnız onun 
bir elementini nəzərə almaqla tarixini yazmaq lazım gəlsəydi, bu 
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element xalqlardan asılı olaraq müxtəlif olardı.”1  Eyni zamanda 
Gustav le Bon hesab edirdi ki, sivilizasiyanı təşkil edən 
elementlərdən bəziləri bu xalqın ruhunu daha yaxşı təsvir edir, 
bəziləri yox. Lakin bu elementlər mahiyyətcə xalqdan-xalqa, 
dövrdən-dövrə müxtəlifləşdiyinə görə, məlum olur ki, onların 
arasında heç olmasa birini tapmaq mümkün deyil ki, ondan 
müxtəlif sivilizasiyalar üçün ümumi meyar kimi istifadə olunsun. 

Sivilizasiyaların etnik birliyə, mədəniyyətə, dinə, dil 
bağlılığına, siyasi məqsədə, inkişaf səviyyəsinə, ictimai-iqtisadi 
formasiya növünə, coğrafi amillərə söykənməsi ilə əlaqədar fərqli 
fikirlər səslənməkdədir. Bu fərqlilik özünü daha çox cəmiyyətşünas 
filosof alimlərlə geosiyasətçilərin mülahizələrində göstərir. Bu cür 
fərqli yanaşmaların olması da o mənada anlaşılandır ki, birinci qrup 
alimlər keçmiş və mövcud, geosiyasətçilər isə daha çox gələcəyə 
yönəlmiş münasibətləri araşdırmağa çalışır və sivilizasiyaların 
identifikasiyasında bu parametrə üstünlük verirlər.  

 Elmi dairələrdə “sivilizasiya” termininə ilk olaraq şotland 
alimi Adam Ferqyusonun (1723-1816) əsərlərində rast gəlinir. 
Onun təsnifatına görə bu termin sinifli cəmiyyət, şəhərlər, yazı 
mədəniyyəti ilə səciyyələnən insan cəmiyyətinin inkişaf 
mərhələsini əhatə edir. Alim dünya tarixini vəhşilik-barbarlıq-
sivilizasiya mərhələlərinə bölürdü və bu bölgü uzun müddət elmi 
dairələrdə əsas təsnifat olaraq qəbul olunmuşdur.2 Bu təsnifatdan 
göründüyü kimi, başlıca kriteriya mədəni inkişaf səviyyəsi hesab 
olunur və heç bir milli və ya lokal xüsusiyyətlər əsasında 

                                                 
1 Gustav le Bon. Kütlə psixologiyası (tərcümə Qardaşxan Əzizxanlı). Bakı: Zəkioğlu 
nəşriyyatı, 2006, səh. 71 
2 Семёнов Юлиан. Философия истории. (Общая теория, основные проблемы, идеи 
и концепции от древности до наших дней).  Москва: Современные тетради, 
2003, cтр.116 
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fərqləndirilmir. Başqa sözlə desək, ümumilikdə cəmiyyət həyatını 
xarakterizə edir və heç bir səviyyədə hər hansı bir kriteriya üzrə 
bölünmürdü. Yalnız bir məqam xüsusilə diqqəti çəkir ki, Qərbdə 
həmin dövrdə yüksək mədəni inkişaf səviyyəsi - “sivilizasiya” 
dedikdə, yalnız avropalıların həyat tərzi nəzərdə tutulur, bütün 
digərləri isə barbar hesab edilirdi. Baxmayaraq ki, Avropa bu gün 
əldə etdiyi nailiyyətlərin bir çoxunu Şərq ölkələrinin 
mədəniyyətlərinə borcludur. Hətta Avropanın bütün tarix boyu ən 
yüksək inkişaf mərhələsini əks etdirən ellinizm dövründə belə 
Şərqdə - misal üçün, Çində mədəni inkişaf səviyyəsi ondan daha 
üstün olmuşdur. Maraqlıdır ki, əslində qədim yunanlar da ölkələri 
mədəni və barbar olaraq fərqləndirirdilər. Yəni, onlar özlərini 
mədəni ölkə, bütün digərlərini isə barbar adlandırırdılar. Lakin 
yeganə fərq ondan ibarət idi ki, onlar özlərini mədəni adlandırarkən 
yalnız Avropanı nəzərdə tutmurdular. Yunanlar üçün mədəni dünya 
Aralıq dənizinin həm Avropa, həm Asiya, həm də Afrika sahilləri 
sayılırdı.  

Qərbin rolunun dominantlaşdırılmasının əksinə olaraq, məşhur 
alim akademik Vasili Bartold (1869-1930) ellin-roma 
mədəniyyətinin bəşər tarixində tutduğu mövqeyi göstərmək üçün 
Şərq ölkələri ilə müqayisə edərək yazırdı ki, “Qədim Şərq ölkələri 
minilliklər boyu dünyanın yeganə mədəni ölkələri olmuşlar.” 3 
Gustav le Bon da Qərbin Şərq dəyərlərindən bəhrələnməsi fikrində 
idi. O, yazırdı: “Əgər xalqlar özlərindən qabaq işlənmiş 
mənbələrdən faydalana bilməsəydilər, sivilizasiyaların inkişafı çox 
yavaş gedərdi və müxtəlif xalqların tarixi yalnız təkrardan ibarət 
olardı. Misir və gildani əhalisinin 7 və ya 8 min il bundan əvvəl 

                                                 
3 Василий Владимирович Бартольд. Мусульманский мир // Ислам. Энциклопедия 
культуры и исскуства. Москва: Эксмо, 2010, стр.10 
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qurduqları sivilizasiyalar elə bir material mənbəyi yaratmışdılar ki, 
ora bilik götürmək üçün növbə ilə bütün millətlər gəlirdi. Yunan 
incəsənəti Dəclə və Nil çaylarının sahilində yaranmış incəsənətdən 
əmələ gəlmişdir. Yunan üslubundan Roma üslubu alındı və o da öz 
növbəsində Şərq təsirləri ilə qarışaraq ardıcıl surətdə Bizans, roman 
və qotik üslublarına başlanğıc verdi.”4 

Ancaq tarixi hadisələrin sonrakı inkişafı göstərdi ki, hər hansı 
bir regionun və ya ölkənin bütün digərləri üzərində üstünlüyünə 
əsaslanan bu cür yanaşma özünü doğrultmur və bəşəriyyətin 
müxtəlif mədəniyyətləri əks etdirən sivilizasiyalardan təşkil 
olunması ilə bağlı yeni mülahizələrə yol açdı. Beləliklə, leksikona 
daxil olduğu ilkin dövrdə ümumilikdə cəmiyyətin inkişaf 
mərhələsini əks etdirən “sivilizasiya” anlayışı sonradan müxtəlif 
mədəniyyətlərin inkişaf dövrünü əks etdirən məfhum olaraq təfsir 
olunmağa başlanmışdır.  

 
Sivilizasiya və mədəniyyət: eynilik, yoxsa yaxınlıq 
“Sivilizasiya” anlayışı bir termin kimi XVIII əsrdə 

“mədəniyyət” anlayışı ilə sıx əlaqədə meydana gəlmişdir. Uzun 
müddət bu termin daha çox Qərbi Avropa xalqlarının yüksək 
mədəniyyətini, hətta kapitalizmi xarakterizə etmək üçün işlədilirdi. 
Lakin sonralar bu fikrə üstünlük verilməyə başlandı ki, bütün 
xalqlar özünəməxsus mədəniyyətə malik olduğu halda, heç də 
bütün xalqlar öz sivilizasiyalarına malik deyillər. Məsələn, Avropa 
xalqlarının hər biri özünəməxsus mədəniyyətə malik olsa da, 
sivilizasiya anlayışında bu fərdilik yoxdur. Onlar ümumilikdə Qərb 
sivilizasiyasını, Şərqi Avropa ölkələrinin bir qismi isə Pravoslav-

                                                 
4 Gustav le Bon. Kütlə psixologiyası (tərcümə Qardaşxan Əzizxanlı). Bakı: Zəkioğlu 
nəşriyyatı, 2006, səh. 93 
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Slavyan sivilizasiyasını təmsil edir. Yaxud Şərqdə Çin, Vyetnam, 
Myanma, Kambocanın hər birinin özünəməxsus dəyərləri olsa da, 
bunlardan yalnız Çini müstəqil sivilizasiya daşıyıcısı kimi 
fərqləndirmək olar.  

Digər tərəfdən “sivilizasiya” və “mədəniyyət” anlayışlarına 
eynimənalı məfhum kimi də baxanlar var. Təsadüfi deyil ki, 
amerikan kulturoloqları Alfred Luis Kreber (1876 - 1960) və Klayd 
Klakxon (1905 -1960) “mədəniyyət” sözünün 164 mənasının 
siyahısını tərtib edərkən göstərmişlər ki, bunların əksərində bu söz 
“sivilizasiya” ilə bərabər işlənir, oxşar məna verir.5   

Mədəniyyət və sivilizasiyanın müxtəlif anlayışları ifadə 
etməsinə ilk dəfə alman filosofların əsərlərində rast gəlinir. 
İmmanuel Kant (1724-1804) sivilizasiya deyəndə - cəmiyyət və 
şəxsiyyət həyatının xarici tərəfini, mədəniyyət deyəndə isə - onların 
mənəvi mahiyyətini və yaxud mənəvi potensialını nəzərdə tuturdu. 
Alman idealist filosofu Osvald Şpenqler (1880-1936) hesab edirdi 
ki, “hər bir mədəniyyətin öz sivilizasiyası olur”. Onun fikrincə, 
sivilizasiya özünün bütün mahiyyəti etibarı ilə beynəlmiləldir. 
Yəni, alman filosof sivilizasiyanın əsasında millətin yox, 
mədəniyyətin durduğunu iddia edirdi. Məsələn, o, Avropa 
mədəniyyətini “Faust mədəniyyəti” adlandırır və onun mərhələləri 
olaraq romanika, qotika, renessans, barokko, rokoko mədəniyyəti 
dövrlərini fərqləndirirdi. Göründüyü kimi, burda heç bir milli-etnik 
xüsusiyyət nəzərə alınmırdı. O.Şpenqler iddia edirdi ki, “hər bir 
mədəniyyət, özünün daxili yaradıcı imkanlarını tükədərək məhv 
olur və sivilizasiya mərhələsinə keçir”. Məsələn, onun qənaətinə 
görə qədim Yunan mədəniyyəti öz sonluğunu qədim Roma 

                                                 
5 Kroeber A.L., Kluckhohn С. Culture: A Critical Review of Concepts and Definitions. 
New York, 1952, p. 291 
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sivilizasiyasında tapır. Qərbi Avropa mədəniyyəti isə IX əsrdən 
formalaşmağa başlamış, öz intibah dövrünü XV-XVIII əsrlərdə 
keçirmiş və “sivilizasiya” mərhələsinə qədəm qoymaqla isə qürub 
etməyə başlamışdır.6 Beləliklə, göründüyü kimi, Osvald Şpenqler 
sivilizasiyaları mədəniyyət amili ilə bağlayır, lakin onu mövcud 
deyil, müəyyən mədəniyyətdən qalmış ictimai mərhələ hesab 
edirdi. Onun fikrincə, sivilizasiya mədəniyyətin süqutu və 
deqradasiya mərhələsidir. Mədəniyyətin sivilizasiyadan prinsipial 
fərqi odur ki, sivilizasiya ruhsuz intellekt, ölü boylu olduğu halda, 
mədəniyyət həyatdır, yaradıcı fəaliyyətdir və inkişafdır. 7 

Bununla yanaşı, sivilizasiyaların keçmiş mədəniyyətləri təmsil 
etməsi ilə razılaşmayanlar da vardır. Belə ki, Arnold Toynbi (1889-
1975) sivilizasiyaların inkişafının sikllər üzrə sxemini qəbul edir və 
onu yaranma-inkişaf-çiçəklənmə-tənəzzül-dağılma dövrlərinə 
ayırırdı. Lakin onun fikrincə, bu sxem qaçılmaz deyil. 
Sivilizasiyaların məhvi ehtimaldır, lakin zəruri deyildir. 8  Çünki 
sivilizasiyaşünaslıqda sikllər üzrə inkişaf dinamikasının 
təkrarlanması ilə də bağlı mülahizələrə rast gəlinir. Belə ki, 
sivilizasiya siklinin (periodunun) yaranma-formalaşma-genişlənmə 
-böhran mərhələlərinin ya qürub və həyat siklinin sonu, ya da yeni 
siklin başlanması ilə davam etməsi haqqında elmi mülahizələr irəli 
sürülür.9 Qeyd olunan mülahizəyə görə hər bir sivilizasiyanın öz 
həyat sikli var. Bu onun mövcudluğunun tarixi dövrünü müəyyən 

                                                 
6 Шпенглер Освальд. Закат Европы. 
http://www.gumer.info/bibliotek_Buks/History/Speng/index.php 
7 Шпенглер Освальд. Закат Европы. Образ и действительность. 
http://www.gumer.info/bibliotek_Buks/History/Speng/index.php 
8 Арнольд Тойнби. Цивилизация перед судом истории. Москва: Прогресс, 1996, 
стр.45 
9  Кузык Борис Николаевич, Яковец Юрий Владимирович. Истоки и вершины 
восточнославянской цивилизации, Москва: Институт экономических стратегий, 
2006, стр.93 
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edir, bir və ya bir neçə qalxma və enmə mərhələsini - sivilizasiya 
siklini əhatə edir. Bəzi sivilizasiyalar (Hind, Çin, Yapon, Qərb) 
çoxminillik tarixləri ərzində bir neçə belə sikl yaşamış, digərləri 
(Monqol, Şumer, Elam, Krit-Minoy) cəmi bir sikl yaşamış və tarix 
səhnəsindən silinmiş, üçüncülər isə (Şimali Amerika, Latın 
Amerikası, Okeaniya) öz birinci sivilizasiya sikllərinə indi 
başlamışlar. Bizim fikrimizcə, Türk sivilizasiyası da özünün inkişaf 
yolunda bir neçə sikl yaşamış və mövcudiyyətini hələ də 
saxlamaqda olan birinci qrup sivilizasiyalara aiddir. 

Başqa bir məşhur sivilizoloq Samuel Hantinqton (1927-2008) 
“Sivilizasiyaların toqquşması” kitabında sivilizasiya və mədəniyyət 
anlayışlarını müqayisə edərək qeyd edir ki, Almaniyadan başqa 
dünyanın hər tərəfində sivilizasiya mədəni bütövlük mənasında 
işlədilir. XIX əsr alman mütəfəkkirləri isə texnika, texnologiya və 
maddi amilləri əhatə edən “sivilizasiya” anlayışı ilə, cəmiyyətin 
dəyərlər, ideallar və yüksək əqli, bədii, mənəvi keyfiyyətlərini 
nəzərdə tutan “mədəniyyət” anlayışı arasında kəskin sərhəd 
qoymuşdular. S.Hantinqton isə bu fikirlərlə razılaşmır və bildirirdi 
ki, belə təsnifat Almaniyadan başqa heç bir ölkədə qəbul 
olunmur.10 

Görkəmli türkoloq Ziya Göyalp (1876-1924) mədəniyyət ilə 
sivilizasiya arasında müəyyən fərqliliklərin olduğunu yazmışdır. 
Belə ki, o, “Türkçülüyün əsasları” əsərində “mədəniyyət” sözünə 
“kültür” və ya ”hars”, “sivilizasiya”ya isə “mədəniyyət” sözünü 
qarşılıq kimi işlədərək yazırdı: “Kültür milli olduğu halda, 
mədəniyyət uluslararasıdır - beynəlmiləldir. Kültür yalnız bir 
millətin din, əxlaq, hüquq, ağıl, estetika, dil, iqtisadiyyat və texnika 
ilə bağlı yaşayışlarının uyumlu - ahəngdar bir bütünüdür. 
                                                 
10 Сэмюэль  Хантингтон. Столкновение цивилизаций. Москва: АСТ, 2003, стр.76 
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Mədəniyyət isə eyni inkişaf səviyyəsində olan bir çox millətlərin 
toplumsal - ictimai həyatlarının ortaq bir bütünüdür. Hər qövmün 
(millətin) öncə yalnız kültürü vardır. Bu qövm kültür baxımından 
yüksəldikcə siyasət baxımından da yüksələrək güclü bir dövlət 
meydana gətirir. Digər yandan da, kültürün yüksəlməsindən 
mədəniyyət doğmağa başlayır. Mədəniyyət başlanğıcdan milli 
kültürdən - harsdan doğduğu halda, sonralar qonşu millətlərin 
mədəniyyətlərindən də bir çox müəssisələr - qurumlar alır”.11 Ziya 
Göyalp cəmiyyətin inkişafında mədəniyyətlə sivilizasiyanın 
intibahını tərs mütənasib hesab edir. Onun fikrincə, milli kültürü 
güclü, ancaq mədəniyyəti zəif bir millətlə milli kültürü pozulmuş, 
ancaq mədəniyyəti yüksək olan başqa bir millət siyasi savaşa 
girəndə kültürü güclü olan millət daim qalib gəlmişdir. Misal kimi 
o, farsların qədim misirliləri, yunanların farsları, makedoniyalıların 
yunanları, romalıların makedoniyalıları, ərəblərin sasaniləri, 
türklərin ərəbləri məğlub etməsini göstərir və mədəniyyətin 
inkişafının milli kültürü pozduğu və bunun məğlubiyyətin başlıca 
səbəbi olduğu fikrini irəli sürürdü.  

Türk dünyasının digər bir böyük oğlu Əhməd bəy Ağaoğlu 
(1869 - 1939) isə mədəniyyət və sivilizasiya anlayışlarına eyni 
məna daşıyan məfhum kimi baxırdı. O, 1919-cu ildə Maltada 
sürgündə olarkən yazırdı: “Mədəniyyət - “Civilisation” deyiminə 
çeşitli təriflər verilmişdir. Biz bu deyimi, zənnimizcə, bütün tərifləri 
əhatə edən və bu kəlməyə ən geniş mənanı verən “həyat tərzi” 
olaraq qəbul edirik. Belə ki, mədəniyyət demək “həyat tərzi” 
deməkdir, yalnız həyat qavramını ən geniş və əhatəli bir mənada 
anlamaqdır. Həyatın bütün təcəllilərini, maddi və mənəvi bütün 

                                                 
11 Ziya Göyalp. Türkçülüyün əsasları (tərcümə Elman Mustafaoğlu). Bakı: Maarif, 
1991, səh. 47 
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olaylarını o qavram əhatə etməlidir”. 12  Müəllif mədəni insan 
cəmiyyətinin üç başlıca mədəniyyət arasında bölünmüş olduğunu 
iddia edirdi: Budda-Brəhmən mədəniyyəti, Qərb və ya Avropa 
mədəniyyəti, İslam mədəniyyəti. Əhməd Ağaoğlu mədəni 
fərqlilikdə əsas oriyentir kimi ortaq bir düşüncə və duyum tərzini 
götürür və din, əxlaq, hüquq kimi elementlərin milli kimliyi 
xarakterizə edən xüsusiyyət kimi səciyyələndirilməsini düzgün 
hesab etmirdi. O, zaman çərçivəsində bu xüsusiyyətlərin millətlər 
üçün dəyişdiyini nəzərə alaraq, milli mədəniyyəti səciyyələndirən 
əsas element olaraq yalnız dil amilini fərqləndirirdi. Bununla belə 
qeyd etməliyik ki, nə qədər təəccüblü olsa da, dil elementini 
sivilizasiya meyarı hesab edən müəllif bəhs etdiyimiz kitabında 
dünya sivilizasiyaları arasında türk mədəniyyətini (və ya 
sivilizasiyasını) müstəqil olaraq fərqləndirmirdi. 

Müasir dövr Azərbaycan filosoflarından akademik Ramiz 
Mehdiyev də bir çox cəhətdən fərqlənməyən, bir-birinə keçən, 
qarşılıqlı asılılıqda olmasına baxmayaraq, mədəniyyət və 
sivilizasiya anlayışlarının eynilik təşkil etmədiyi qənaətindədir. 
Onun fikrincə, “sivilizasiya mədəni proses üçün ilkin şərait yaradır, 
mədəniyyət isə yeniliyin yaradıcısı olmaqla sivilizasiyanın inkişafı 
üçün şərait yaradır. Mədəniyyət sivilizasiyanın təsbit etdiyi sosial 
normaların təcəssümünü, gerçəkləşdirilməsini nəzərdə tutan 
müstəqil maddi və mənəvi fəaliyyətdir. Eyni bir sivilizasiya 
çoxsaylı mədəniyyətlər yaradır. Məsələn, orta əsrlərdə ərəb, fars və 
Azərbaycan mədəniyyətləri islam sivilizasiyasının məhsullarıdır; 
türk sivilizasiyası türk, qırğız və Azərbaycan mədəniyyətlərini, 
eləcə də digər türkdilli xalqların mədəniyyətlərini əhatə edir”.13 

                                                 
12 Əhməd Ağaoğlu. Üç mədəniyyət. Bakı: Mütərcim, 2006, səh. 24 
13 Ramiz Mehdiyev. Fəlsəfə. Bakı: Şərq-Qərb, 2010, səh.26 
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Ümumiyyətlə, mahiyyət və anlayış baxımından həm fərqlilik, 
həm də oxşarlıq, hətta eynilik keyfiyyətlərinə malik olan 
mədəniyyət və sivilizasiya anlayışlarının əhatə dairəsi ilə bağlı elmi 
dairələrdə hər zaman fərqli mülahizələrin səsləndiyini müşahidə 
edirik. Bu baxımdan, sivilizasiyanın mədəniyyətə nisbətən daha 
əhatəli məfhum olduğunu qəbul edənlər çoxluq təşkil edir. 
Azərbaycanlı alim Rahid Ulusel bu qənaətin səbəblərini aşağıdakı 
kimi əsaslandırır: “Sivilizasiya mədəniyyətdən həm də ona görə 
daha geniş, tutumlu anlayışdır ki, əsasən bir dominant etnos 
nüvəsində etnobirlik və etnobirliklərin tarixi subordinasiyası 
nəticəsində millət və milli dövlət təşəkkülləndiyi kimi, bu prosesin 
üzvi tərkib hissəsi olaraq bir neçə milli mədəniyyət bir lokal 
(regional) sivilizasiya məkanında konsentrasiya olunub müəyyən 
mürəkkəb komponentli sivilizasiya orqanizmini yarada bilir. 
Təkamül edən hər hansı bir tarixi etnos öz mədəniyyətinin 
genotipini yaratmış olur. Mədəniyyətin genezisinin 
formalaşmasından sonrakı professionallıq mərhələlərində onun 
substrat təməli – elmi-fəlsəfi, siyasi-ideoloji qat yaranır. 
Mifogenezisindən transsendental-metafizik təlimlərin 
formalaşmasına qədər böyük təkamül yolu keçən antik Yunan, 
Hind, Çin mədəniyyətləri məhz bu təməl qatı təşəkkül etdirdikdən 
sonra miqyaslı sivilizasiya arealına genişlənə bilmişlər. 
Mədəniyyətin morfoloji-struktur dinamikası onu yeni-yeni 
intellektual-praktiki axtarış səviyyələrinə çıxarır, bu, onun daxilində 
və çevrəsindəki sivilizasiya mühitini böyüdür. Sivilizasiya 
mərhələsində mədəniyyət daha yüksək professionallıq 
keyfiyyətlərinə yiyələnməyə zərurət duyur.”14 

                                                 
14 Rahid Ulusel. Qloballaşma və harmoniya fəlsəfəsi. Bakı:Elm, 2005, səh. 24 
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Bu yerdə sivilizasiya və mədəniyyət anlayışlarının əhatə 
dairəsi ilə bağlı öz mülahizələrimizi də qeyd etməyi lazım bilirik. 
Bununla bağlı bir sıra alimlərin yuxarıda göstərilən mövqelərindən 
də göründüyü kimi, mədəniyyət, yoxsa sivilizasiya anlayışının daha 
geniş tutumlu olması ilə bağlı fərqli yanaşmalar mövcuddur. 
Fikrimizcə, bu zaman hansı meyarın əsas götürülməsi fərqli 
mülahizələrin səbəblərinin əsaslandırılması üçün başlıca amil ola 
bilər. Məsələn, əsas meyar olaraq zaman kriteriyasını götürənlər 
müasir dövr sivilizasiyasının mədəniyyətin yalnız ən yuxarı 
pilləsini - intellektlə bağlı təbəqəni əhatə etdiyini və beləliklə, 
mədəniyyətin daha böyük anlayış olduğunu iddia edirlər. Əksinə, 
əsas meyar olaraq mənəvi dəyərləri əsas götürənlər üçün isə 
sivilizasiya vahid mənəvi dəyərlərə malik bir neçə mədəniyyəti 
əhatə edir və bu səbəbdən sivilizasiya daha geniş tutumlu 
məfhumdur. Beləliklə, fikrimizcə, sivilizasiya və mədəniyyət 
anlayışının əhatə dairəsi ilə bağlı müqayisə apararkən hansı meyara 
üstünlük verilməsi həlledici rol oynayır.  

Bizim qənaətimizə görə, sivilizasiya və mədəniyyət 
anlayışlarını müqayisə edərkən tarixi dövr amili də mütləq nəzərə 
alınmalıdır. Belə ki, müxtəlif tarixi dövrlərdə sivilizasiya 
anlayışının daxili komponentlərinin dəyişdiyini nəzərə almadan 
mülahizə irəli sürmək qeyri-dəqiqliklərə gətirib çıxara bilər. Misal 
üçün, kulturoloq Fuad Məmmədov tarixi dövrlərə uyğun olaraq 
sivilizasiyaları səciyyələndirərkən bu anlayışa XVIII, XIX, XX 
əsrlər üçün fərqli komponentləri daxil edir. Belə ki, onun təsnifatına 
görə “sivilizasiya termini Avropa elminə və ədəbiyyatına XVIII 
əsrdə əxlaq normaları, tərbiyə və nəzakət də daxil olmaqla ümumi 
mədəni inkişaf səviyyəsinin ifadəsi kimi daxil olmuşdur. XIX əsrdə 
“sivilizasiya” anlayışı böyük tarixi hadisələr, xalqların tarixi 
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nailiyyətləri, insan yaradıcılığını ifadə edirdi. “Mədəniyyət” termini 
ilə eyniləşdirilirdi, insan birliyini ifadə edirdi; dünya mədəniyyəti 
vahid sivilizasiya kimi mənimsənilirdi. Ayrı-ayrı ölkə, xalq və 
regionların sosial-mədəni inkişafının səviyyə və formasını, etno-
mədəni nailiyyət və xüsusiyyətlərini ifadə edən “etno-tarixi” 
sivilizasiya konsepsiyası qəbul edilmişdi. XX əsrdə isə 
sivilizasiyanın “etnoqrafik” konsepsiyası formalaşmağa başladı ki, 
onun da mahiyyətini hər bir xalqın öz sivilizasiyası olması 
müddəası təşkil edirdi”.15 Bu təsnifatdan da göründüyü kimi, tarixin 
müxtəlif dövrlərindəki sivilizasiya komponentləri hazırda 
mədəniyyətə aid etdiyimiz anlayışı ifadə edir. Xüsusən də, milli 
mədəniyyətlərin sivilizasiya tipi olaraq görülməsində XIX və XX 
əsrlərdə fərqli yanaşmalar olmuşdur. Bu baxımdan sivilizasiya və 
mədəniyyət anlayışlarını müqayisə edərkən təmsil etdiyi tarixi 
dövrün xüsusiyyətləri mütləq nəzərə alınmalıdır.  

 
Sivilizasiyaların təsnifatı: mərhələli və lokal nəzəriyyələr 
Sivilizasiya və mədəniyyət anlayışlarının əhatə dairəsi ilə 

bağlı mülahizələrə aydınlıq gətirdikdən sonra yenidən qayıdırıq 
sivilizasiyaların əsasında dayanan amillərlə bağlı nəzəri 
yanaşmalara. Rus alimlərindən Nikolay Yakovleviç Danilevski 
(1822-1885) tərəfindən aparılan sivilizasiyaların təsnifatı 5 əsas 
amilə söykənirdi: vahid dil birliyi, siyasi müstəqillik, qarşılıqlı təsir, 
tədrici inkişaf mərhələləri və müxtəlif etnik köklərin birləşməsi. O, 
dünyada özünəməxsusluğu ilə seçilən cəmiyyətləri “mədəni tarixi 
tiplər” adlandırırdı və onları tarix səhnəsində əsas subyektlər hesab 
edirdi. Onun təqdim etdiyi bəşər cəmiyyətinin “mədəni-tarixi 

                                                 
15 Fuad Məmmədov. Kulturologiya effektivli həyat və fəaliyyətə aparan yol kimi. Bakı: 
Çıraq, 2008, səh.89-90 
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tip”lərə bölgüsü (N.Danilevskinin təsnifatında 13 fərqli sivilizasiya 
tipi fərqləndirilir: Misir, Çin, Semit, Hind, İran, Yəhudi, Yunan, 
Roma, Ərəb, German-Roman, Slavyan və artıq məhv olmuş 
Meksika və Peru) sivilizasiyaların inkişaf tarixinin çoxnövlüyünün 
nümunəsini ortaya qoymuş oldu.16  

Bu yerdə məşhur alimin slavyan və türk mədəni tiplərini necə 
xarakterizə etməsinə də qısaca toxunmaq istərdik. Belə ki, 
Danilevskinin Slavyan sivilizasiyasının xarakteristikası və gələcəyi 
ilə bağlı özünəməxsus geosiyasi yanaşması var idi. O, bütün 
slavyan xalqlarını bir mədəni tipə aid edərək, onların birləşməsinin 
və paytaxtı keçmiş Bizansın mərkəzi Konstantinopol                       
(o, Konstantinopolu Çarqorod adlandırırdı) olmaqla vahid dövlət 
yaratmasının zəruriliyini qeyd edirdi. Slavyanofil müəllifin 
türklərin sivilizasiya qruplaşmalarında rolu ilə bağlı mövqeyi isə 
daha çox təmsil etdiyi slavyanofillərin şovinist-millətçi hisslərindən 
irəli gəlirdi. Belə ki, o, “Rusiya və Avropa” kitabında yazırdı: 
“Günəş sistemində planetlərlə bərabər zaman-zaman ortaya çıxan 
və sonra da kosmik məkanda itib-batan kometalar olduğu kimi, 
bəşəriyyət tarixində də müsbət yönlü mədəni tiplər və ya müstəqil 
sivilizasiyalardan əlavə müvəqqəti ortaya çıxan və öz 
həmyaşıdlarına əsaslı təsir göstərən fenomenlər mövcuddur. Bunlar 
hunlar, monqollar, türklər kimi öz dağıdıcı yürüşləri ilə ölümlə 
mübarizə aparan sivilizasiyaların qalıqlarını məhv edərək heç 
nədən yarandıqları kimi də sakitcə tarix səhnəsində gizlənirlər. 
Onları insan cəmiyyətinin mənfi üzvləri adlandırmaq olar”.17   

                                                 
16 Данилевский Николай Яковлевич. Россия и Европа. Взгляд на культурные и 
политические отношения Славянского мира к Германо-Романскому. 
http://new.runivers.ru/bookreader/book10067/#page/1/mode/1up стр. 92 
17 Yenə orda, səh. 94  
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Məşhur sivilizoloq alim Samuel Hantinqton sivilizasiyanı 
mədəni birlik adlandırırdı. Ancaq o, sivilizasiyaları mədəniyyətdən 
daha böyük məfhum kimi səciyyələndirirdi. Onun fikrincə, 
sivilizasiya dil, din, adət-ənənə, tarix, təşkilatlanma kimi obyektiv 
elementlərlə və insanların özünü tanıması kimi subyektiv 
elementlərlə müəyyən olunur. Eyni zamanda, dünya 
sivilizasiyalarının təsnifatına dair mülahizələrindən də görünür ki, 
o, əsas faktor kimi din amilinə üstünlük verir. Belə ki, onun 
təsnifatında səkkiz sivilizasiya növündən beşi (Qərb -xristian, 
Konfutsi, İslam, Hindu, Slavyan-Pravoslav) dini birliyə söykənir. 
Hətta qalan üçündə də (Latın Amerikan, Afrika, Yapon) müəyyən 
mənada fərqli dini mədəniyyətlərin nəzərə alındığını görmək 
mümkündür. 18  Bu sahədə tanınmış digər alimlərdən Kristofer 
Dauson, Maks Veber (1864-1920) də dini sivilizasiyanın əsas 
xarakterik xüsusiyyəti hesab edirlər. 19  Onlardan fərqli olaraq, 
Arnold Toynbi dini məhz sivilizasiyanın məhsulu kimi qəbul 
edirdi. Belə ki, onun fikrincə, “xristianlıq yunan-roma və siryani 
sivilizasiya daşıyıcılarının mədəniyyətlərinin izdivacından 
yaranmışdır”.20 

Azərbaycanlı alimlərdən professor Səlahəddin Xəlilov isə dinə 
sivilizasiya yaradıcı element kimi baxmır. O, yazır: “Əgər 
“sivilizasiya” anlamı dini dəyərlərlə sıx bağlı olsaydı, onda 
müxtəlif dinlərə uyğun olaraq müxtəlif sivilizasiyalardan danışmaq 
olardı. Onda xristian sivilizasiyası “İncil”lə, islam sivilizasiyası 
“Quran”la yaşıd olardı. Və ancaq bu halda, dini-əxlaqi dəyərlər ön 
                                                 
18 Samuel Huntington. The Clash of Civilizations  / 
http://history.club.fatih.edu.tr/103%20Huntington%20Clash%20of%20Civilizations 
19 С. Dawson, Dynamics of World History,  Max Weber, “The Social Psychology of the 
World Religions”, London: Routledge, 1991, p.97 
20 Арнольд Тойнби. Цивилизация перед судом истории. Москва:  Прогресс, 1996, 
стр.132 
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plana çəkildikdə müəyyən dövrlər üçün geriyə hərəkətdən də 
danışmaq olardı. Çünki bəşəri inkişafın bir çox mühüm mərhələləri, 
həm də məhz sivilizasiya anlamı ilə daha çox səsləşən mərhələləri 
dini dəyərlərə yaxınlaşmaq deyil, onlardan uzaqlaşmaq meyli ilə 
bağlıdır”.21  

Sivilizasiya yaradan növbəti elementlərdən biri kimi dil birliyi 
də əsas götürülür. Rus alimi N.Y.Danilevski mədəni-tarixi tiplərin 
böyük linqvistik-etnoqrafik ailə qruplarına uyğun gəldiyini iddia 
edirdi. O, “Rusiya və Avropa” kitabında yazırdı ki, “bu linqvistik-
etnoqrafik qruplardan yeddisi ari irqə - Hind-Avropa dil qrupunun 
təmsilçilərinə məxsusdur və onlardan beşi (iran, ellin, latın, german, 
sanskrit) tam müstəqil sivilizasiya yaratmışdır. Altıncı kelt dil 
qrupuna məxsus olanlar siyasi müstəqillikləri olmadığı üçün 
inkişaflarının etnoqrafik mərhələsindən irəliyə adlaya və öz 
sivilizasiyalarını yarada bilməmişlər. Bu dil qrupları 
daşıyıcılarından yeddincisi slavyanlardır ki, onların böyük hissəsi 
Rus çarlığının hakimiyyəti timsalında siyasi müstəqilliyə malik 
olmaqla öz sivilizasiyalarını yaratmışlar”.22  

Biz isə əksinə, dil birliyi elementinə sivilizasiya yaradan amil 
kimi deyil, sadəcə müəyyən dövr ərzində onun hüdudlarının 
konturlarını göstərən faktor kimi baxırıq. Dil birliyinin sivilizasiya 
proseslərində rolu ilə bağlı Rahid Uluselin fikirləri də maraq 
doğurur. Belə ki, onun yanaşmasında “dünyada mövcud olan böyük 
tarixi dil ailələrinin (Hind-Avropa, Hami-Sami, Altay və s.) genotip 
müəyyənliyi onların əsasında formalaşan lokal sivilizasiyaların hər 

                                                 
21 Səlahəddin Xəlilov. Sivilizasiyalararası dialoq. Bakı: Adiloğlu nəşriyyatı, 2009,    
səh. 63 
22 Данилевский Николай Яковлевич. Россия и Европа. Взгляд на культурные и 
политические отношения Славянского мира к Германо-Романскому. 
http://new.runivers.ru/bookreader/book10067/#page/1/mode/1up стр.153 
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birinin daxili subordinasiya prosesinin genişlənməsinə və onların 
tarixi yaddaşının möhkəmlənməsinə səbəb olmuşdur. Lokal 
sivilizasiyalar etnolinqvistik və dini təməl üzərində qərarlaşan 
qohumluq münasibətlərinin hüdudlarını aşaraq təkcə genetik 
yaddaş və teoloji oriyentasiya ilə kifayətlənməyən çoxölçülü 
sivilizasion əlaqələr dövrəsinə adlamışdır”23.   

Sivilizasiyaya millətüstü, amma özünəməxsus fərqlilikləri əks 
etdirən birlik kimi baxılması hallarına da rast gəlinir. “Sivilizasiya” 
termini ilə bütün dəyişikliklərə və təsirlərə baxmayaraq, böyük 
tarixi zaman kəsiyində özünəməxsusluğunu və unikallığını 
saxlayan insan və ölkələrin nə isə sabit birliyini də göstərirlər. 
Başqa sözlə, bu birlik - cəmiyyətin müəyyən mədəni-tarixi tipi və 
yaxud hansısa superetnosu kimi də qəbul edilir.24 

Sivilizasiyaların əsasında dayanan amillər arasında coğrafi 
faktorlara da üstünlük verənlər vardır. Məşhur rus alimi Lev 
Meçnikov (1838-1888) sivilizasiyaların əsasında coğrafi amillərin 
durduğunu iddia edirdi. Daha dəqiq desək, o, “Sivilizasiya və 
böyük tarixi çaylar. Müasir cəmiyyətin inkişafının coğrafi 
nəzəriyyəsi” adlı kitabında tarixi inkişafın əsasını hidrosferada 
görürdü. Onun fikrincə, böyük su hövzələri və yolları bəşər 
sivilizasiyasının formalaşmasında əsas rol oynamışlar. Alim bəşər 
tarixini 3 mərhələyə ayırırdı. Bu mərhələlərin sivilizasiyasının 
əsasını müvafiq olaraq - çay, dəniz və okean təşkil edir. Çay 
mərhələsi 4 qədim sivilizasiya - Nildə Misir, Dəclə və Fəratda 
Mesopotamiya, Hind və Qanqda Hindistan, Xuanxe və Yantsızı 
çaylarında Çin sivilizasiyası üzərində bərqərar olmuşdur. Dəniz 
mərhələsi (orta əsrlər və ya Aralıq dənizi) Karfagenin əsasının 
                                                 
23 Rahid Ulusel. Qloballaşma və harmoniya fəlsəfəsi. Bakı: Elm,2005, səh. 243 
24 Yusif Rüstəmov. Fəlsəfənin əsasları. Bakı: Azərbaycan universiteti nəşriyyatı, 2004, 
səh.486 
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qoyulması ilə başlayıb, Böyük Karlın (742-814) hakimiyyəti ilə 
başa çatır. Okean mərhələsi isə Amerika qitəsinin kəşf olunması ilə 
başlayır. 25 Göründüyü kimi, Lev Meçnikov sivilizasiyaların 
yaranmasında coğrafi amillərə üstünlük verirdi və bu prosesə 
konkret inkişaf trayektoriyası əsasında baxırdı.  

Beləliklə, sivilizasiyaların əsasında dayanan amillərin təsnifatı 
ilə bağlı fərqli yanaşmalar olmasına baxmayaraq, müəyyən 
ümumiləşdirmələr aparmaq mümkündür. Aparılan müşahidələr 
göstərir ki, müxtəlif meyarlar üzrə yanaşmadan asılı olmayaraq, 
sivilizasiya nəzəriyyələrini iki qrup üzrə fərqləndirmək olar: 
sivilizasiyaların mərhələli inkişaf nəzəriyyələri (1) və yerli (lokal) 
nəzəriyyələr (2). Mərhələli nəzəriyyə sivilizasiyaları insan 
cəmiyyətinin vahid inkişaf prosesi kimi öyrənir ki, burada da 
müəyyən mərhələ və ya dövrlər fərqləndirilir. Məsələn, Rusiyalı 
alim Boris Nikolayeviç Kuzık sivilizasiyaların təsnifatı zamanı 
dünya sivilizasiyasının ardıcıllıqla bu mərhələlərdən keçdiyini 
yazır: neolit dövrü (e.ə. VIII - e.ə. IV minilliklər), ilkin sinifli dövr 
(e.ə.IV - e.ə.I minilliklər), antik dövr (e.ə. I minilliyin əvvəlləri - 
b.e. I minilliyinin ortaları), orta əsrlər dövrü (VI -XV əsrlər), ilkin 
sənaye dövrü (XVI - XVIII əsrlər), sənaye dövrü (XVIII əsrin sonu 
- XX əsrin sonu), postsənaye dövrü (XXI əsr).26 Qlobal miqyasda 
bəşəriyyətin və cəmiyyətin inkişaf trayektoriyasını və meylini 
göstərmək baxımından bu cür təsnifatı nəzəri cəhətdən qəbul etmək 
olar. Ancaq hətta eyni dövrdə mövcud olan müxtəlif mədəniyyətləri 
təmsil edən sivilizasiyaların fərqli xarakterik xüsusiyyətlərə malik 
olduğunu nəzərə alsaq, bu təsnifatın kifayət etmədiyini və tam 

                                                 
25 Мечников Лев Ильич. Цивилизация и великие реки. Москва, 1995 
26 Кузык Борис Николаевич, Яковец Юрий Владимирович. Цивилизации: теория, 
история, диалог, будущее. Москва: Институт экономических стратегий, 2006, Т. 1, 
Теория и история цивилизаций. стр.117 
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olmadığını qeyd etməliyik. Bununla bağlı başqa bir Rusiyalı alim 
Aleksandr Koptev göstərir ki, bu yanaşma zamanı 2 problem ortaya 
çıxır. Birincisi, mərhələli sivilizasiya nəzəriyyələri mədəniyyəti 
struktur yaradan başlanğıc kimi istifadə etməyə imkan vermir. Bu 
zaman əsas üstünlük ictimai-iqtisadi formasiya növünə, yəni başqa 
sözlə iqtisadi inkişaf səviyyəsinə verilir. Belə olan halda isə qədim 
dövr sivilizasiyası, sənayeyə qədərki sivilizasiya, sənaye dövrü 
sivilizasiyası və s. kimi fərqləndirilir. Bu isə obyektiv 
qanunauyğunluqları müəyyən edə bilməz. İkincisi, mərhələli 
nəzəriyyələrdə sivilizasiyaya münasibətdə bütün bəşəriyyət üçün 
vahid inkişaf qanunauyğunluqlarının müəyyənləşdirilməsinə 
yönəlmiş yanaşmaya ehtiyac yoxdur. İctimai və mədəni inkişafın 
kompleks qanunauyğunluqları cəmiyyətin hər bir inkişaf mərhələsi 
üçün hansısa vahid sivilizasiya yaratmır. Bu cür qanunauyğunluqlar 
sivilizasiyalara deyil, ictimai orqanizm və ya siyasi sistemlərə 
xasdır.27 

Lokal sivilizasiya nəzəriyyələri isə müəyyən əraziyə və 
özünəməxsus sosial-iqtisadi və mədəni inkişaf xüsusiyyətlərinə 
malik, genotiplə müəyyən edilən böyük tarixi birlikləri tədqiq edir. 
Bu zaman vahid dəyərlər sistemi ətrafında birləşən etno-mədəni 
birliklər əsas götürülür. Lokal sivilizasiya nəzəriyyəsində bəşər 
tarixinə vahid proses kimi deyil, mədəni-tarixi orqanizmlərin 
paralel inkişaf etdikləri proseslərin məcmusu olaraq baxılır. Məhz 
belə təsnifatda bəşər cəmiyyətinin tarixində silinməz izlər buraxan 
Türk sivilizasiyasına da ayrıca element kimi yer verilir. Lokal 
sivilizasiya anlayışına ilk dəfə fransız filosofu Şarl Renuvyenin 
(1815 - 1903) əsərlərində rast gəlinir. Daha sonra Jozef Qobino 
(1816 - 1882), Henrix Rükkert (1823 - 1875), Nikolay Danilevski 
                                                 
27 http://www.gumer.info/bibliotek_Buks/History/kopt/ant_civil.php 
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(1822 - 1885), Osvald Şpenqler (1880 - 1936), Arnold Toynbi 
(1889 - 1975) və digər məşhur sivilizoloqlar bu nəzəriyyənin 
davamçıları olmuşlar. 

Bu nəzəriyyəyə görə lokal sivilizasiyalar müəyyən tarixi dövr 
ərzində mərhələli inkişaf dinamikasına malik olurlar. Hər bir 
sivilizasiya öz inkişaf dinamikasında böhrandan sonrakı mərhələni 
ya tamamilə tarix səhnəsindən silinməklə, ya da yeni siklin 
başlanması ilə tamamlayır (inkişaf mərhələləri: yaranma - 
formalaşma - genişlənmə - böhran - son və ya yeni mərhələ). 
Sivilizasiyalar yarandığı gündən heç bir zaman bəşər tarixində 
sivilizasiya nəsilləri arasında fasilə olmamışdır. Yalnız coğrafi, 
sosioloji, demoqrafik və ya hər hansı bir digər səbəbdən yaşama 
dövrünü sona yetirən sivilizasiyalar ya tarix səhnəsində yerini 
başqasına vermiş, ya da nəsildəyişmə prosesini yeni özünəməxsus 
xüsusiyyətlər əldə etməklə keçmişlər. Bütün hallarda məhz bu 
parametrlərinə görə sivilizoloqlar sivilizasiyaları müəyyən tarixi 
dövrü əhatə edən bir neçə nəsil üzrə təsnif edirlər. Çox az sayda 
sivilizasiya daşıyıcıları var ki, onlar bəşər tarixinin əvvəlindən 
indiyədək nəsildəyişmə proseslərində öz mövcudiyyətini qoruyub 
saxlaya bilmişlər. Birinci nəsil sivilizasiyalar arasından yalnız Çin, 
Hind, İran və Türk sivilizasiyaları indi də həyat sikllərini davam 
etdirirlər. Nəsildəyişmə prosesi zamanı əsas diqqət əhali, təbii 
şərait, texnoloji və iqtisadi inkişaf səviyyəsi, sosial-siyasi quruluş, 
mənəvi sahənin inkişaf səviyyəsi və xarakteri ilə müəyyən olunan 
genetik özülün qorunub saxlanmasına yönəlir. Bu genetik 
dəyərlərin ötürülməsi sivilizasiyanın qorunmasına səbəb olur. 
Lakin aşağıdakı cədvəldən də göründüyü kimi, müəyyən şərtlərdən 
asılı olaraq genotipin yeni tarixi şəraitə uyğunlaşması, əvvəllər özü 
üçün xarakterik olan adət-ənənələrin bəzilərindən, yeni şəraitə 
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uyğunsuzluğu səbəbindən imtina edilməsi, yeni dəyərlərin 
qazanılması sivilizasiyalar üçün xarakterik ola bilər. Dəyişiklik 
genotipi zənginləşdirir və onu vaxtını keçirmiş dəyərlərdən azad 
edir. Yalnız bu dəyişikliklər radikal həddi keçdikdə sivilizasiya 
artıq yeni nəsillə deyil, yeni sivilizasiya ilə əvəz olunur. 

Cədvəl 128 

İrsilik 
qanunauyğunluğu

 
 

Sikllərin    
dəyişikliyi 
zamanı 
sivilizasiyaların 
genetik 
özülünün 
saxlanması 

 
Sivilizasiyaların 
dinamikasında 
sosiogenetik 
qanunauyğunluqlar 

 
Dəyişiklik 
qanunauyğunluğu

Genotipin innova-
tiv yenilənməsi,
dəyişən inkişaf
şərtlərinə 
adaptasiya 

  

Seçim 
qanunauyğunluğu

 

Keçid dövründə 
sosial 
qüvvələrin 
mübarizəsi 
nəticəsində təbii 
seçim. 
Liderlər və 
alimlər 
tərəfindən 
məqsədyönlü 
seçim. 

                                                 
28 Кузык Борис Николаевич, Яковец Юрий Владимирович. Истоки и вершины 
восточнославянской цивилизации. Москва: Институт экономических стратегий, 
2006,  стр. 23 
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Sivilizasiya və geopolitika 
Sivilizasiya məfhumu cəmiyyətin müxtəlif sahələrində fərqli 

yanaşmalar doğurur. Bu münasibətlərdən özünəməxsus 
qanunauyğunluq yaradanlardan biri də sivilizasiya ilə geopolitika 
arasında müşahidə olunur. Professor Əli Həsənov yazır ki: 
“Sivilizasiya termini və onun mahiyyətini ayrı-ayrı elmlərdə fərqli 
anlayışlar ehtiva edir. Geosiyasi anlamda “sivilizasiya” anlayışı 
insanlığın xüsusi bir tarixi inkişaf dövrü olaraq, “barbarlıq” 
dövründən sonrakı daha sivil sosiomədəni münasibətlərə malik, 
xüsusi inkişaf mərhələsi hesab olunur.”29 

Geosiyasi baxımdam sivilizasiyaların qütblərə bölünməsi 
mühüm əhəmiyyət kəsb edir. Lokal sivilizasiyalar birqütblü və 
çoxqütblü ola bilirlər. Eyni zamanda qeyd edilməlidir ki, tarixi 
zaman kəsiyində bu qütblərin dəyişməsi və ya birləşməsi 
mümkündür. Birqütblü sivilizasiyalarda siyasi hakimiyyət, iqtisadi 
mərkəz, elmi-texniki, mədəni və dini fəaliyyət bir mərkəzdə 
(şəhərdə və ya dövlətdə) təmərküzləşir. Bu tip sivilizasiyalar daha 
azdır. Misal üçün, Yunan-Roma (əvvəl Afina, sonra Roma), Yapon 
(əvvəl Kioto, sonra Tokio) sivilizasiyalarını misal göstərmək olar. 
Daha çox ikiqütblü sivilizasiyalara rast gəlinir. Burda siyasi 
hakimiyyətlə digər fəaliyyət sahələri iki ayrı mərkəzdə (şəhər və ya 
dövlətdə) cəmlənir (Şimali Amerika sivilizasiyasında Nyu-York və 
Vaşinqton, Çin sivilizasiyasında Pekin və Şanxay, Hind 
sivilizasiyasında Dehli və Bombey və s.). Bundan başqa çoxqütblü 
sivilizasiyalar da mövcuddur. Qərb, Buddist, Latın Amerikası 
sivilizasiyalarını belələrinə aid etmək olar. Bizim üçün xüsusi 
maraq doğuran Türk sivilizasiyasını da çoxqütblü adlandırmaq olar. 
Tarixin müxtəlif zamanlarında və hətta bəzən eyni zaman 
                                                 
29 Əli Həsənov. Geosiyasət. Bakı: Aypara-3 nəşriyyatı, 2010, səh.369 
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periodunda Türk sivilizasiyası bir neçə mərkəzi güc üzərində 
qurulmuşdur. Məsələn, birinci nəsil sivilizasiyalar dövründə Ön 
Asiyada və Uzaq Şərqdə Türk sivilizasiyalarının izlərinə rast 
gəlinir. Sonrakı mərhələlərdə Osmanlı, Səfəvi, Misir Məmlük 
sultanlığı, Böyük Moğol imperiyasının timsalında Türk 
sivilizasiyasının güc mərkəzləri artmışdır. Ümumiyyətlə, 
çoxqütblülük Türk sivilizasiyasının zəngin mədəniyyətinin və 
çoxminillik aramsız dövlətçilik tarixinin əsas səbəblərindən biridir. 

Sivilizasiya nəzəriyyələrindən fərqli olaraq geopolitik 
nəzəriyyə dövlətlərin milli maraqları zəminində formalaşır. 
Geopolitikada münasibətlər dövlətlərin maraqlarına uyğun olaraq 
qurulur. Bu baxımdan geopolitika və sivilizasiyaşünaslığın 
obyektləri də fərqli olur. “Dövlət” ərazi sərhəd müəyyənliyinə, 
özünəməxsus idarəetmə sisteminə və funksiyalarına malik olan 
inzibati subyektdir, “sivilizasiya” isə belə konkret müəyyənliklərə 
malik olmayan, lakin spesifik mədəniyyət kodlarının arxetipləşdiyi 
fenomendir. Bununla yanaşı, qeyd etməliyik ki, geopolitik 
nəzəriyyələrdə sivilizasiyaların əsası 2 mühüm faktorda görülür: 
quru (tellurokratiya) və dəniz (talassokratiya) hökmranlığı. 

Tellurokratiya yunan sözü olub, “torpaq vasitəsilə 
hakimiyyət” və ya “quru hökmranlığı” mənasını verir. 
Tellurokratiya üçün dəqiq müəyyən edilmiş sərhədlər, təsdiq 
edilmiş ərazi, oturaq həyat fəaliyyəti, konservatizm, insan qrupları, 
tayfalar, xalqlar, ölkələr, imperiyaların riayət etdiyi əxlaqi və 
hüquqi norma və qanunlar xarakterikdir. Qurunun özünün 
davamlılığı, möhkəmliyi əxlaq normalarının, qanunların və 
ənənələrin də davamlığını təmin edir. Əxlaq normaları ictimai 
fikirdə möhkəmlənir, irsən ötürülür, etik norma və prinsiplər 
məcəlləsi formalaşır. Bu da onunla izah olunur ki, oturaq xalqlara 
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individualizm deyil, kollektivizm hissləri daha yaxındır. Böyük və 
kiçik qrupların idarə olunmasında iyerarxizm əsas prinsipdir. 

Talassokratiya isə tellurokratiyaya tamamilə əksdir - yunan 
sözü olub, “dəniz vasitəsilə hakimiyyət” və ya “dəniz hökmranlığı” 
mənasını verir. Talassokratiya və ya ticarət sivilizasiyası daha 
dinamik olması və texniki inkişafa həssaslığı, individualizm ruhu 
ilə xarakterizə olunur. İnsanda və insan qruplarında bu cür 
xarakterin formalaşmasına səbəb olan dəniz faktoru ekstremal 
şəraitdə yaşamağa qabil şəxsiyyət tipi tələb edir. Bu sivilizasiya 
tipində əxlaqi norma və qanunlar, prinsiplər nisbi xarakter daşıyır. 
Talassokratiya tellurokratiyadan fərqli olaraq, əxlaqi və mədəni 
dəyərləri daha tez dəyişir, yeni kəşflərə, macəralara doğru yönələn 
sürətli inkişaf yolu tutur. 

Tarixə nəzər salsaq, ilk sivilizasiyaların “quru hökmranlığı” 
üzərində qurulduğunu görərik. Yüz illər boyu kontinental 
sivilizasiyaları təmsil edən Sparta, Afina, Roma dənizlər üzərində 
hakim olsalar da, texnikanın inkişafı ilə (gəmiqayırma 
texnologiyasının səviyyəsinin yüksəlməsi, silahlanma, ictimai əmək 
bölgüsü, ticarətin intensivləşməsi və s.) obyektiv olaraq dənizin və 
dəniz sivilizasiyalarının mövqeyi güclənmişdir. “Böyük coğrafi 
kəşflər”dən sonra XVI əsrdən başlayaraq Avropa dövlətlərindən 
olan Britaniya, Portuqaliya, İspaniya, Hollandiyanın dənizdə 
hökmranlığı sayəsində Qərb (Avropa) sivilizasiyası Okeaniyadan 
başlayaraq Latın Amerikasınadək planetin əksər yerlərinə 
yayılmışdır. Qeyd etməliyik ki, Türk sivilizasiyasının dənizlərdə də 
hökmranlıq dövrü olmuşdur. Hələ avropalıların bu statusa 
yiyələnməsindən əvvəl XV əsrdə Osmanlı dövləti Aralıq dənizində, 
Qara dənizdə, hətta Hind okeanında əsas söz sahibi olmuşdur. 
Təsadüfi deyil ki, bu dövrdə bəzi tarixi mənbələrdə Aralıq dənizini 
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“Türk gölü” adlandırırdılar. Osmanlı donanmasının paşası Barbaros 
Xeyrəddin Paşanın (1475-1546) adı hələ də dünya müharibə 
tarixində əzəmətlə yad edilir. Bir sözlə Türk sivilizasiyası quruda 
olduğu kimi dənizlərdə də silinməz izlər buraxmışdır.  

Tarix boyu bu iki tipin hakimiyyət dövrləri bir-birini əvəz 
etmişdir və bəzən isə ikili hökmranlıq (dualizm) mövcud olmuşdur. 
XX əsrdən başlayaraq geopolitikada bir tərəfdə “dəniz 
qüvvələrinin” hökmranlığını təbliğ edən “atlantistlər”, digər tərəfdə 
isə quru hökmranlığı tərəfdarı “kontinental” geosiyasətçilər 
dayanırlar. Bu baxımdan, ingilis-amerikan məktəbinin atlantist 
geosiyasəti yüz il boyunca gah kontinental güc mərkəzinə 
arxalanan alman məktəbinin, gah Avrasiyaçı rus məktəbinin 
ideologiyası ilə əks münasibətdə olmuşdur. Ona görə də, I və II 
dünya müharibələrinin, soyuq müharibə dövrünün, eləcə də hazırda 
gedən qloballaşma və anti-qloballaşma proseslərinin səbəbləri bu 
ideoloji xətlər arasındakı mövqe ayrılığına dayanır.  

Geopolitikanın baniləri sayılan Fridrix Ratsel (1844-1904), 
Rudolf Çellen (1864-1922), Con Makinder (1861-1947), Alfred 
Mexendən (1840-1914) başlayaraq sonrakı nəsil geopolitiklər də 
sivilizasiyaların formalaşmasında quru və ya dəniz məkanını ən 
mühüm element hesab edir və bütün digər parametrləri bununla 
əlaqələndirirlər. Maraqlı məqam bundan ibarətdir ki, geopolitik 
nəzəriyyədə əksər hallarda bəşər tarixi bu iki sivilizasiyanın 
daşıyıcıları arasında mübarizə üzərində qurulmuşdur. Müasir 
dövrün geosiyasətçilərindən Frensis Fukuyama dəniz-quru 
qarşıdurmasını Şərq-Qərb sivilizasiyalarının təzahürü kimi 
görmüşdür. Bu baxımdan, geopolitikada müasir sivilizasiyalar güc 
mərkəzləri kimi başa düşülür.  
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Əli Həsənov da geosiyasətdə məkan anlayışını xüsusi 
fərqləndirir. Onun fikrincə: “Məkan təsəvvürü geosiyasi aktorların 
ideya-nəzəri və praktiki fəaliyyətdə istinad etdikləri və onların 
siyasi davranışını müəyyən edən ən vacib elementdir. Məkan 
təsəvvürü çox vaxt aktorların fəaliyyətinin prinsipi kimi çıxış edir, 
onların dünyagörüşünə çevrilir və geosiyasi davranışlarının əsasını 
təşkil edir.”30   

Beləliklə, sivilizasiya məfhumuna müxtəlif aspektlərdən 
baxdıqda fərqli yanaşmalar və bölgülər ortaya çıxır. Fikrimizi çox 
sadə bir misalla əsaslandırmağa çalışaq. Sivilizoloqların nəzəri 
yanaşmalarında Avropa Şimali Amerika ilə birlikdə Qərb 
sivilizasiyasını təmsil edir və bu böyük məkanı əhatə edən Qərb 
sivilizasiyasına bütöv, vahid bir komponent kimi baxılır. 
Mədəniyyət baxımından isə Avropa yekcins deyil, fərqli 
mədəniyyətləri əhatə edir. Hazırda Avropa Anqlo-saks, Roman, 
German, Slavyan və digər mədəniyyətlərlə təmsil olunur. 
Sivilizasion və mədəni bölgüdən fərqli olaraq geopolitikada isə 
Avropa 3 mühüm arealdan ibarətdir. Birinci, kontinental (Fransa, 
İspaniya, Portuqaliya) və ada Qərb (İngiltərə), ikinci Orta Avropa 
(Almaniya, İtaliya, Avstriya-Macarıstan) və üçüncüsü Rusiyanın 
Avropa hissəsinin də daxil olduğu Şərqi Avropa. Bu geosiyasi 
regionlar isə qitə daxilində gərginliyin yaranmasına səbəb olur. 
Göründüyü kimi, eyni bir məkan, mədəni birlik və ya sivilizasiya 
tipi hansı aspektdən yanaşmadan asılı olaraq fərqli bölgü və 
müvafiq xarakterik xüsusiyyətlərə malikdir. 

 
 

                                                 
30 Əli Həsənov. Geosiyasət. Bakı: Aypara-3 nəşriyyatı, 2010, səh. 352 
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Dünya sivilizasiya müstəvisində Türk sivilizasiyası. Qərb 
elmi dairələrində Türk sivilizasiyasına müstəqil bir fenomen kimi 
baxılmamasının səbəbləri 

 
Müasir dövrümüzdə dünyada baş verən bütün proseslər 

müxtəlif sivilizasiyalar arasında münasibətlərin xarakteri ilə 
əlaqələndirilir. Maraqlıdır ki, bəşər cəmiyyətinin minilliklər boyu 
keçdiyi yolda artıq üçüncü - dördüncü nəsil sivilizasiya 
dəyişikliyi baş versə də, sivilizasiyalararası münasibətlər hələ də 
harmoniya, bir-birinə uyumluluğu ilə seçilmir. Əksinə, istər 
dövlətlər, istər xalqlar arasında münasibətlərdə disharmoniyanın 
səbəblərini onların fərqli sivilizasiyaların xüsusiyyətlərindən 
qaynaqlanması ilə əlaqələndirirlər. Məşhur amerikan alimi 
Samuel Hantinqton “Sivilizasiyaların toqquşması” 
nəzəriyyəsində dünyada mövcud olan bütün münaqişələrin 
sivilizasiyaların kəsişmə zolaqlarında, təmas xətlərində baş 
verdiyini və yaranan problemlərin əsasında fərqli sivilizasiya 
xarakterlərinin durduğunu iddia edir.  

Müasir dövr Türkiyə Cümhuriyyətinin əsas strateqlərindən 
olan Əhməd Davudoğlu da bu məsələyə bir qədər fərqli 
yanaşaraq, sivilizasiyalararası münasibətlərdə harmoniyanı 
dövlətin hüquqi sərhədləri ilə onun geosiyasi ambisiyalarının 
uyğunluq dərəcəsinə bağlayır və əsas səbəb olaraq sivilizasiyaları 
deyil, geosiyasi kəsişmə zolaqlarında yaranan fərqlilikləri 
göstərir. Müəllif yazır ki: “Daxili suverenliyi təsdiq etməklə 
bərabər xarici təsir mübarizə zonasının hüquqi sərhədlərini 
ortaya qoyan sərhədlər (boundary - ölkələri bağlayan mənası 
daşıyır) yeni məkanlara açılan və ya bir güc mərkəzi olmağa 
başlayan toplumların strateji yayılma arealını göstərən 
geomədəni və geosiyasi ön xətlər arasındakı fərqlilik mərkəzi 
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məkandan (core areas) hərəkət etməklə strateji təsir göstərmək 
istəyən gücləri qarşı-qarşıya gətirdiyi halda geosiyasi toqquşma 
qurşaqları (shatterbelt) meydana gəlir. Başqa sözlə, geosiyasi 
qurşaqların kəsişdiyi məkan ilə hüquqi sərhədlər arasındakı 
fərqliliyin artdığı bölgələr çoxvektorlu toqquşma potensialının 
olduğu bölgələrdir.”31 

Həyatımızın gündən-günə qloballaşdığı dövrdə 
sivilizasiyaların ən böyük qarşıdurmasını Şərqlə Qərbin arasında 
müşahidə edirik. Son zamanlar İsveçrə başda olmaqla Avropanın 
bir sıra ölkələrində islam mədəniyyətinə qarşı müşahidə olunan 
irqçi mövqe bunun bariz nümunəsidir. 2009-cu ilin sonunda 
İsveçrədə minarələrin tikilməsinin qadağan edilməsi ilə bağlı 
keçirilən referendumda əhalinin çoxunun bu qərara səs verməsi 
bunu bir daha göstərdi. Əslində bu iki sivilizasiyanın 
qarşıdurması indinin işi deyil, bəşər cəmiyyətinin sivilizasiyalara 
bölünməsi ilə başlanan bir təfriqədir. Məşhur rus alimi Lev 
Qumilyov (1912-1992) bununla bağlı yazırdı: “Qərbin bir etno-
mədəni birlik olaraq Şərqə qarşı qoyulması hələ antik dövrdə 
yaranmağa başlamışdı. Qərb məfhumu altında o zaman Ellin-
Roma mədəniyyəti qəbul edilirdi, Şərq məfhumu altında isə 
Persiya və onun hakimiyyəti altında olan semit və Qafqaz 
xalqları başa düşülürdü. Hər iki termin coğrafiya ilə bağlılığı 
olmayan şərti terminlər olmuşlar və hələ də elə qalırlar. Qərb 
hazırkı mənasında - roman-german Avropası və onun okean 
arxasında davamı kimi Amerika və Avstraliya deməkdir. Şərq isə 
bir deyil, bir neçədir: Çin, Hindistan, İran, Misir və Şimali Afrika 
bir-birindən Avropadan az olmayan dərəcədə fərqlənirlər. Uzun 

                                                 
31 Ahmet Davutoğlu. Strateji derinlik. İstanbul: Küre Yayınları, 2009, səh.19-20 
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müddət türklərin tutduğu Balkanlar və Qızıl Ordaya tabe Rusiya 
Qərb anlayışına daxil edilməmişdir”.32 

Bu baxımdan hazırkı araşdırmada ayrıca bir fenomen olaraq 
nəzər saldığımız Türk sivilizasiyasına həm Şərqdən, həm də 
Qərbdən baxmağa çalışacağıq. Hətta bunu daha yaxşı anlamaq 
üçün Türk sivilizasiyası məfhumuna bir qədər də daxildən, yəni 
hazırda əksər Qərb mütəxəssislərinin türk mədəniyyətini daxil 
etdiyi İslam sivilizasiyasının tərkibində və eyni zamanda, islam 
mədəniyyətinin digər komponentləri ilə əlaqədə baxmaq lazımdır. 
Bu yerdə maraqlı bir məqamı diqqətinizə çatdırmaq istərdik. Bu 
sahəni tədqiq edən Qərb alimləri arasında istər sivilizasiyaşünaslar, 
istərsə geopolitiklər sivilizasiyaları təsnifləşdirərkən heç bir halda 
Türk sivilizasiyasını ayrıca bir sivilizasiya olaraq nəzərdən 
keçirməmişlər. Nə Samuel Hantinqtonda, nə Arnold Toynbidə, nə 
Frensis Fukuyamada Türk sivilizasiyası anlayışına müstəqil bir 
sivilizasiya növü kimi rast gəlmirik. Bunun səbəblərini isə Qərb 
sivilizoloqlarının qeyri-elmi, qərəzli mövqelərində axtarmaq 
lazımdır. Məlumdur ki, sivilizasiya məfhumuna elmi yanaşma ilk 
dəfə Avropada başlamışdır və hazırda da bu sahə ilə daha çox Qərb 
ölkələrinin alimləri məşğul olurlar. Onlar isə tarixin ən qədim 
dövründən günümüzədək maddi-mənəvi özünəməxsusluğunu 
qoruyub saxlamış Türk sivilizasiyasını görməzlikdən gəlir, 
yaxud bu fenomenə qısqanc yanaşırlar. Halbuki, Türk 
sivilizasiyası tarixdə nəsildəyişmə mərhələlərindən öz 
seçkinliyini qoruyub saxlayaraq keçən azsaylı sivilizasiya 
tiplərindəndir. Belə ki, məlum olduğu kimi, hazırda 
sivilizasiyaların təsnifatında əsas kriteriya olaraq nəsil (zaman) 
dəyişikliyinə üstünlük verilir. Arnold Toynbi, Samuel 
                                                 
32 Лев Николаевич Гумилев. Ритмы Евразии, Москва: Экопрос, 1993, стр.70. 
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Hantinqton, Elvin Toffler (1928 - ) kimi sivilizoloqlar üç və ya 
dörd nəsil sivilizasiya müəyyən etmişlər və bu təsnifatlarda heç 
zaman Türk sivilizasiyasına müstəqil element kimi baxılmasına 
rast gəlmirik. Əslində isə Türk sivilizasiyası çox nadir 
sivilizasiya tiplərindəndir ki, həm birinci nəsil (Qədim Misir, 
Şumer, Çin, Hind və s.), həm də sonuncu nəsil 
(sənayedənsonrakı) sivilizasiya tipləri ilə bərabər mövcud 
olmuşdur və hələ də öz varlığını qoruyub saxlayır. 

Rusiyalı alimlər Boris Nikolayeviç Kuzık və Yuriy 
Vladimoroviç Yakoveç 5 nəsil sivilizasiya mərhələsi müəyyən 
etmiş və bunların heç birində Türk sivilizasiyasına müstəqil bir 
sivilizasiya olaraq yer verməmişlər. Belə ki, onların təsnifatında 
birinci nəsil sivilizasiyalara e.ə. IV - I minillikləri əhatə edən 
dövrdə ekvatordan əsasən şimala doğru ensiz bir zolaq boyunca 
daha çox çay vadilərində - Nildə (Misir sivilizasiyası), Dəclə və 
Fəratda (Şumer sivilizasiyası), Hinddə (Harappa sivilizasiyası), 
Yantsızıda (Çin sivilizasiyası), habelə Avropanın cənubunda 
Minoy sivilizasiyası və indiki İran ərazisində Elam sivilizasiyası 
daxil edilir. İkinci nəsil sivilizasiyaların (e.ə. IX əsr - b.e.V əsri) 
mərkəzi Aralıq dənizi hövzəsinə doğru dəyişir. Bu dövr ilk 
dünyəvi imperiyaların (Əhəmənilər, Makedoniyalı İskəndərin 
imperiyası, Roma, Çin) yaranması ilə səciyyələnir. Bu 
imperiyalar həm də müxtəlif sivilizasiya daşıyıcılarının eyni 
dövlət daxilində əlaqələri ilə xarakterizə olunur. Yəni 
sivilizasiyaların həm dialoqu, həm də mübarizəsinə ilk dəfə bu 
müstəvidə rast gəlinir. Üçüncü nəsil sivilizasiyaların (VI -XV 
əsrlər) coğrafi sərhədləri Avrasiyanı, Afrikanın böyük hissəsini 
də əhatə etməklə genişlənir. Bu dövrün əsas xarakterik 
xüsusiyyəti olaraq cəmiyyətdə dünya dinlərinin təsir gücü və 
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lider rolunun artması faktorları göstərilir. Dördüncü nəsil 
sivilizasiyalar XVI əsrdən başlayaraq bütün oykumeni əhatə edir, 
Şimali və Cənubi Amerikaya, Okeaniyaya doğru genişlənir. Bu 
mərhələ Qərb sivilizasiyasının hakim rolu və iqtisadiyyatın 
sənayeləşməsi ilə səciyyələnir. Nəhayət, beşinci nəsil sivilizasiya 
(postsənaye dövrü) müasir dövrdən başlanır. Bu mərhələ 
sivilizasiyaların bölünməsinin daha da dərinləşməsi (Qərb 
sivilizasiyasının Avropa, Şimali Amerika, Cənubi Amerika 
qruplarına, İslam sivilizasiyasının Ərəb, İran, Hind-müsəlman, 
İndoneziya qruplarına və s.) və sivilizasiyalararası 
münasibətlərin kəskinləşməsi, sivilizasiyaların əhalinin sayına, 
iqtisadi inkişaf səviyyəsinə, qlobal məkanda tutduğu mövqeyə 
görə kəskin qütbləşməsi ilə, yeni dünya nizamının 
sivilizasiyalararası müstəvidə tənzimlənməsi ilə xarakterizə 
olunur. Beləliklə, bütün bu mərhələlərə baxarkən heç bir halda 
Türk sivilizasiyasına rast gəlinmir. Aşağıda Rusiyalı müəlliflərin 
“Sivilizasiyalar: nəzəriyyə, tarix, dialoq, gələcək” adlı kitabından 
götürülmüş birinci və sonuncu nəsil sivilizasiyaların yerləşmə 
arealının verildiyi xəritələrdən də göründüyü kimi, Türk 
sivilizasiyasına təxminən 7 minillik tarix ərzində heç bir halda 
ayrıca bir mədəni tip olaraq baxılmamışdır (Cədvəl 2; 3). 
Halbuki elə həmin müəlliflərin təsnifatında verilən birinci nəsil 
sivilizasiyalar dövründə eramızdan əvvəlki minilliklərdə Türk 
sivilizasiyası həm Ön Asiyada, həm də bir qədər sonra Uzaq 
Şərqdə özünəməxsus genotipi olan sivilizasiya tipi kimi 
formalaşmışdı. Yaxud sonuncu nəsil sivilizasiyalar arasında Türk 
sivilizasiyasının İslam sivilizasiyası daxilində verilməsi 
sivilizasiya müstəvisində real mənzərəni süni şəkildə 
görməzlikdən gəlir. 
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Cədvəl 2  Birinci nəsil lokal sivilizasiyalar 

 
Cədvəl 3. Beşinci nəsil lokal sivilizasiyalar qlobal enerji, ekoloji, 

texnoloji məkanda  
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Artıq qeyd edildiyi kimi, dünya sivilizasiya tarixində zaman 
kontekstində sivilizasiyaların nəsil dəyişmələri baş vermiş və bir 
çox sivilizasiyalar yer üzündən silinib getmiş və ya başqa 
sivilizasiyalar içərisində əriyib itmişlər. Bir çox qədim 
sivilizasiyaların maddi abidələri saxlansa da, bəzən onların 
daşıyıcıları tarixin növbəti mərhələsinə adlaya bilməmişlər. Türk 
sivilizasiyası isə minilliklər boyu çox geniş ərazidə yayılmış türk 
xalqlarının sayəsində öz mövcudluğunu saxlamışdır. Beləliklə, 
Qərb elmi dairələrində türk mədəni tipinə qısqanc yanaşma 
birtərəfli münasibətə gətirib çıxarmışdır. Digər tərəfdən, alternativ 
fikirlərə rus elmi dairələrində də rast gəlinir. Bir sıra rus alimlərinin 
əsərlərində (Lev Qumilyov, Nikolay Trubetskoy, Murad Adcı və s.) 
türklərin bugünkü nəsil bəzi sivilizasiya daşıyıcılarının (misal üçün 
slavyan) sistem yaradıcı proseslərində iştirakı ilə bağlı maraqlı 
mülahizələr irəli sürülür. 

Qərb sivilizasiya nəzəriyyələrində Türk sivilizasiyası İslam 
sivilizasiyasının tərkibində, ən yaxşı halda onun subsivilizasiyası 
kimi təqdim olunur. Misal üçün, məşhur sivilizoloq alim Arnold 
Toynbi İslam sivilizasiyasının subelementlərindən bəhs edərkən 
həm Ərəb, həm də İran mədəniyyətinin özünəməxsusluqlarını 
göstərdiyi halda, Türk mədəniyyətinə sivilizasiya yaradıcı 
komponent kimi baxmamışdır. 33 Bu kimi faktları digər 
sivilizoloqların yanaşmasında da görmək mümkündür. Doğrudur, 
islam mədəniyyəti, dünyagörüşü, müsəlman həyat tərzi müasir 
Türk sivilizasiyası üçün başlıca xüsusiyyətlərdən biridir. Lakin 
sivilizasiyanın mədəniyyət və din məfhumu ilə müqayisədə daha 
böyük anlayış olduğunu nəzərə alsaq, fikrimizcə, islam dəyərləri 
çərçivəsində olub-olmamasından asılı olmayaraq, müstəqil bir Türk 
                                                 
33 Арнольд Тойнби. Исследование истории. Москва: АСТ, 2010. 
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sivilizasiyasının olmasını qəbul etmək lazımdır. Eyni zamanda 
islam mədəniyyətinin digər daşıyıcıları olan Ərəb və İran 
mədəniyyətləri də bir çox hallarda ayrıca bir sivilizasiya növü kimi 
verildiyindən ən azı özünəməxsus koloriti, bənzərsizliyi, fərqliliyi 
göstərmək üçün Türk sivilizasiyasına müstəqil bir sivilizasiya tipi 
kimi baxılmalıdır.  

Qərb mütəxəssislərindən fərqli olaraq, türk mütəfəkkir və 
alimləri təmsil etdikləri sivilizasiyanın müstəqil mədəni tip təşkil 
etməsini iddia edirlər. Türk mədəniyyətinə yalnız İslam 
sivilizasiyasında seqment kimi baxılması ilə bağlı Ziya Göyalpın 
mövqeyi də xüsusi maraq doğurur. Belə ki, o, nəinki Türk 
sivilizasiyasını İslam sivilizasiyasının tərkibində görmür, 
ümumiyyətlə dinin sivilizasiya yaradan element olduğunu qəbul 
etmirdi. Müəllif yazırdı: “Türklərin islam dininə girməsiylə Şərq 
mədəniyyətinə daxil olması eyni zamanda oldu. Bu səbəbdən bir 
çoxlarına görə, Şərq mədəniyyətinə islam mədəniyyəti demək daha 
doğrudur. Halbuki dinləri ayrı olan cəmiyyətlər belə eyni 
mədəniyyətə malik ola bilərlər. Deməli, mədəniyyət dindən ayrı bir 
şeydir.... Buna görə heç bir mədəniyyət heç bir dinə bağlı ola 
bilməz. Bir xristian mədəniyyəti olmadığı kimi, bir islam 
mədəniyyəti də yoxdur. Qərb mədəniyyətini xristian mədəniyyəti 
saymaq doğru olmadığı kimi, Şərq mədəniyyətinə də islam 
mədəniyyəti adını vermək yanlışdır. Şərq mədəniyyəti ilə Qərb 
mədəniyyətinin qaynaqlarını islam və xristian dinlərində deyil, 
başqa yerlərdə aramaq lazımdır”.34  

Türk sivilizasiyasını yalnız İslam mədəniyyətinin hüdudları ilə 
məhdudlaşdıran təsnifatın qəbuledilməzliyini Azərbaycan alimləri 

                                                 
34 Ziya Göyalp. Türkçülüyün əsasları (tərcümə Elman Mustafaoğlu). Bakı: Maarif, 
1991, səh. 56 
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də əsaslandırmağa çalışmışlar. Bununla bağlı Rahid Uluselin 
mülahizələri mövzunu aydınlaşdırmaq üçün əhəmiyyətlidir. Onun 
fikrincə, Türk sivilizasiyasına İslam sivilizasiyası daxilində 
baxılması ilk növbədə ona görə yanlışdır ki, bu mövqedən 
yanaşdıqda türklərin islamaqədərki ən azı minillik inkişaf tarixi 
nəzərdən qaçırılmış olur. Eyni zamanda, o, bir sıra sivilizasiya 
nəzəriyyəçilərinin etdiyi kimi, yalnız dini və yaxud ideoloji 
oriyentasiyasına görə mədəniyyətlərin lokal sivilizasiyaların 
tərkibində komponentləşdirilməsinin, onların fərqliliklərini 
müəyyənləşdirməyin doğru olmadığını iddia edir. Bununla əlaqədar 
R.Ulusel yazır: “Yalnız dini oriyentasiyasına görə dünya türk milli 
dövlətlərinin və xalqlarının yaratdığı Türk sivilizasiyasının İslam 
sivilizasiyası tərkibinə daxil edilməsini elmi cəhətdən 
əsaslandırılmamış sayırıq. Çünki Türk sivilizasiyası və onu təşkil 
edən milli mədəniyyətlər islam dünyası ilə nə qədər yaxın tarixi 
təmas, müştərək inkişaf ənənəsinə malik olsa da, həm identiklik, 
həm də universallıq keyfiyyətlərinə, dünyəvi-ümumtürk 
oriyentasiyasına görə “İslam sivilizasiyası” çərçivəsinə sığmır”.35 
Rahid Uluselin təsnifatında Türk sivilizasiyası İslam, Yapon, Çin, 
Hind, həmçinin Afrika və Okeaniya sivilizasiyaları ilə bərabər 
hazırkı dünya sivilizasiyasının Şərq qrupunu təşkil edir.36  

Elmi dairələrdə çox zaman türk mədəniyyəti (və ya 
sivilizasiyası) anlayışını Turan anlayışı ilə eyniləşdirmək meylləri 
də müşahidə olunur. Bu anlayış adı altında ümumtürk 
mədəniyyətinin əhatə olunması ilə bağlı ideyalara rast gəlinir. Buna 
daha doğru cavabı böyük türkoloqların əsərlərində tapmaq 
mümkündür. Ziya Göyalp “Türkçülüyün əsasları” kitabında 

                                                 
35 Rahid Ulusel. Qloballaşma və Türk Sivilizasiyası. Bakı: Çaşıoğlu, 2005, səh. 15 
36 Rahid Ulusel. Qloballaşma və harmoniya fəlsəfəsi. Bakı: Elm, 2005, səh. 240 
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yazırdı: “Turan sözü “turlar”, yəni ”türklər” demək olduğu üçün 
sadəcə türkləri içinə alan bir topluluğun adıdır. Deməli, Turan 
sözünü bütün türk boylarını içinə alan böyük Türküstan üçün 
işlətmək lazımdır”. 37  Beləliklə, aydın olur ki, “Turan” anlamı 
müasir mənada bir sivilizasiya və ya mədəniyyət tipi deyil, məhz 
coğrafi məna daşıyır. 

Yaxud başqa bir misal. Osmanlı mədəniyyəti Türk 
sivilizasiyasının daşıyıcısı olmaqla bərabər, öz inkişafı zamanı daha 
çox islam dəyərlərinin daşıyıcısına çevrilmişdir. Bu baxımdan 
Osmanlı mədəniyyətini yalnız sırf Türk sivilizasiyasının daşıyıcısı 
hesab etmək olarmı? Bu zaman da yanaşmalar fərqlidir. Osmanlı 
imperiyası bir türk dövləti kimi XIV əsrdə meydana gəlmişdi və 
onun Qərbə, Cənuba doğru genişlənməsi türk mədəniyyətinin 
yayılmasını da özü ilə bərabər aparırdı. Lakin imperiya 
formalaşdıqca onun əsas dayaqlarına yad elementlərin daxil olması 
yanaşmanı bir qədər dəyişdirir. Bu xüsusda Ziya Göyalp yazırdı: 
“Osmanlı mədəniyyəti türk, fars, ərəb kültürləri-harsları ilə İslam 
dini, Şərq mədəniyyəti və son zamanlarda isə Qərb mədəniyyəti 
institutlarından-qurumlardan ibarət bir qarışımdır - xəlitədir. Bu 
qarışım - xəlitə heç bir zaman qaynayıb-qarışaraq, birləşərək 
uyumlu - ahəngdar bir sistem halını ala bilmədi. Bu mədəniyyət 
ancaq milli bir kültürə aşılanarsa, ahəngdar bir birlik - vəhdət halını 
alar”. 38  Bu yerdə qeyd etməliyik ki, sivilizasiya tam milli bir 
anlayış kimi başa düşülə bilməz. Belə olacağı təqdirdə onun 
çərçivəsi daralar, əhəmiyyəti azalmış olar. Lakin sivilizasiyada 
daşıyıcı element mütləq təmsil etdiyi milli - mədəni tipi əks 
etdirməlidir. Genişlənmə hesabına daxil olan yeni (özgə) maddi-
                                                 
37 Ziya Göyalp. Türkçülüyün əsasları  (tərcümə Elman Mustafaoğlu). Bakı: Maarif, 
1991, səh.38 
38 Yenə orda, səh. 47 
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mənəvi dəyərlər isə özününküləşdirildikdə sistemə qəbul olunmuş 
sayılır.  

Samuel Hantinqton sivilizasiyaların müxtəlifliyini din və dillə 
əlaqələndirir və bu iki amili bütün sivilizasiya və ya 
mədəniyyətlərin başlıca elementləri hesab edir. 39  Bu prizmadan 
yanaşdıqda belə Türk sivilizasiyasına müstəqil bir element kimi 
baxmaq olar. Belə ki, türk dilləri qrupu ayrıca dil qrupudur. 
Sivilizasiyanın özəlliyi isə ondan ibarətdir ki, bu təkcə bir etnosun 
deyil, bir-biri ilə qohum olan müxtəlif xalqların dilidir. Yəni bir-biri 
ilə qohum olan bir neçə dil ailəsinin - oğuz, qıpçaq, bulqar və s. 
üzvlərini birləşdirir. Dinə münasibətə gəldikdə isə deməliyik ki, 
hazırda əksər türk xalqları islam dininin daşıyıcılarıdır və Türk 
sivilizasiyasının subyektləri islamı Avropada da,  Şərqdə də həm 
yaymış, həm də məkanından asılı olmayaraq daşımışlar. Eyni 
zamanda, qeyd etməliyik ki, türk xalqları tarixin müxtəlif 
zamanlarında Tenqriçi (əski türklər), musəvi (Xəzər Xaqanlığı), 
xristian-nestorian40 (Uyğur Xaqanlığı) olmuş və bu dini dəyərləri 
öz mədəniyyətlərində əks etdirmişlər.  

Ziya Göyalp ümumilikdə sivilizasiyaların tarixi inkişaf 
mərhələlərində fərqli mədəniyyətləri təmsil edə bilməsi ilə bağlı 
mülahizə irəli sürmüşdür. Onun fikrincə, bir millət inkişafının 
yüksək mərhələlərinə çatdıqca mədəniyyətini (sivilizasiya tipini) də 

                                                 
39 Сэмюэль Хантингтон. Столкновение цивилизаций. Москва, АСТ: 2003, стр.94 
40  Xristianlığın üç əsas cərəyanından biri olan nestorian təriqəti (nəsranilik) Yaxın 
Şərqdə geniş yayılmışdır. Nəsranilik V əsrdən formalaşmışdı və əsas xristian 
cərəyanlarından başlıca olaraq İsa peyğəmbərin ilkinlikdən ilahi mənşəyini, ilahi ruhdan 
yarandığını inkar etdikləri üçün, insan kimi doğulduğunu və yalnız sonradan 
Allahlaşdığını qəbul etməsi ilə fərqlənirdi və buna görə də nəsranilər təqib olunurdu. Bu 
səbəbdən də nəsranilər İsanı ancaq peyğmbər kimi qəbul edən müsəlmanların arasında 
özlərini təhlükəsiz hiss edirdilər. Nestorianlığın banisi olan Nestor Konstantinopol 
yepiskopu olmuşdur. 431-ci ildə Efesdəki dini qurultayda nestorianlıq rəsmi kilsə 
tərəfindən qadağan edilmiş, yepiskop Nestor isə Misirə sürgün edilmişdir.   
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dəyişdirmək məcburiyyətində qalır. Müəllif “Türkçülüyün əsasları” 
əsərində yazır: “Türklər sosial inkişaflarının üç ayrı-ayrı 
mərhələsində bir-birinə bənzəməyən üç müxtəlif mədəniyyət 
dairəsinə girmək məcburiyyətində qaldılar. Türklər qövm dövləti 
həyatını yaşayarkən Uzaq Şərq mədəniyyətinə mənsub idilər. 
Sultan dövləti dövrünə keçən kimi Şərq mədəniyyətinə girməyə 
məcbur oldular. Bu gün milli dövlət dövrünə keçdikləri bir vaxtda 
isə içlərində Qərb mədəniyyətinə girmək üçün güclü bir axımın - 
cərəyanın yarandığını görürük”.41  

Fikrimizi bir qədər də aydınlaşdırmaq üçün qeyd etməliyik ki, 
müşahidələr göstərir ki, ümumiyyətlə, istər islam, istərsə də xristian 
və ya buddist dinləri əsasında müəyyənləşən sivilizasiyalara aid 
edilən bir çox milli dövlət və mədəniyyətlər əslində həmin 
sivilizasiya hüdudlarından kənara çıxır. Yəni, bütün hallarda dini 
əqidə sivilizasiya konturlarını cıza bilmir. Biz bunu indiki nəsil 
sivilizasiyaların hər birinin timsalında görürük. Misal üçün, İran 
sivilizasiyası və ya subsivilizasiyasını yalnız İslam sivilizasiyası 
sərhədləri daxilində müəyyənləşdirsək, onda İranın özünəməxsus 
sistemyaradıcı dəyərlərinin bir çoxu kənarda qalacaq. Yaxud başqa 
bir nümunə - Qərb sivilizasiyası. Fikrimizcə, bugünkü nəsil 
sivilizasiyalar arasında məhz Qərb sivilizasiyası daha çox din 
(xristianlıq) konturları daxilindədir və xristianlıq bu sivilizasiyanın 
bütün istiqamətlərdə əsas ideya xəttini təşkil edir. Hətta bu halda 
belə Qərb sivilizasiyası avropalı alimlərin dini sivilizasiya daşıyıcısı 
kimi səciyyələndirdikləri İslam sivilizasiyasından daha çox dini 
oriyentasiyalıdır. Çünki islam mədəniyyəti daxilində Ərəb, İran və 
Türk sivilizasiyalarının hər birinin islamdan kənar dəyərləri və 

                                                 
41 Ziya Göyalp. Türkçülüyün əsasları (tərcümə Elman Mustafaoğlu). Bakı: Maarif, 
1991, səh.55 
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elementləri olduğu halda, Qərb sivilizasiyasına münasibətdə bu 
müxtəliflik müşahidə edilmir. Hətta müasir dövrdə demokratiya, 
insan hüquqları, ayrı-seçkilik olmadan bərabərlik kimi prinsipləri 
özlərinə şüar etsələr belə, Qərb sivilizasiya daşıyıcısı olan 
dövlətlərin qeyd etdiyimiz dini oriyentasiyalı meyli özünü daim 
göstərməkdədir. Avropa İttifaqının timsalında “xristian klubu” və 
bu birliyə özgə sivilizasiya daşıyıcılarının qəbul edilməməsi 
dediklərimizi bir daha sübut edir. Lakin qeyd etməliyik ki, hətta ən 
çox dinə bağlı olan Qərb sivilizasiyası belə bu hüdudları aşır. Çünki 
müasir Qərb sivilizasiyası xristian olmayan qədim Roma və Yunan 
mədəniyyətindən bir çox dəyərlər əxz etmişdir. Doğrudur, Avropa 
alimlərinin əksəri Qərb sivilizasiyasının bizim eranın VII-VIII 
əsrlərindən, daha dəqiq desək, Böyük Karlın imperiyasının 
parçalanması dövründən başladığını iddia edir, ondan əvvəlki 
xristian olmayan Avropa mədəniyyətini indiki nəsil Qərb 
sivilizasiyasına aid etmirlər. Qədim Roma və Yunan 
mədəniyyətlərini isə artıq ölmüş sivilizasiyalar hesab edirlər. Bizim 
fikrimizcə isə bu cür yanaşma düzgün deyil. Xristian olmayan 
qədim Roma və Yunan mədəniyyətinin hazırkı nəsil Qərb 
sivilizasiyasına aid edilməməsi yalnız xristian maraqlarına cavab 
verir. Əslində Qərb sivilizasiyasının bir çox dəyərləri məhz həmin 
dövrkü mərhələnin məhsullarıdır. Beləliklə də, fikrimizi 
yekunlaşdıraraq bu nəticəyə gəlmək olar ki, din sivilizasiya yaradan 
element deyil. Hər hansı bir sivilizasiya yalnız dini çərçivə ilə əhatə 
oluna bilməz.  
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Sivilizasiyalararası münasibətlərin müəyyənləşməsində əsas 
faktorlar. Sivilizasiya və imperiya 

 

Kitabımızın sonrakı bölmələrində tarixdə özünəməxsus yer 
tutmuş Türk sivilizasiyasının digər sivilizasiyalarla əlaqələrinə 
baxmağa çalışacağıq. Lakin bundan əvvəl sivilizasiyalararası 
münasibətlərin xarakterini müəyyənləşdirə bilmək üçün bəzi 
məqamlara diqqəti cəlb etmək istərdik. Fikrimizcə, bu 
münasibətləri araşdırarkən 3 mühüm faktora üstünlük verilməlidir. 
Birincisi, coğrafi determinizm, ikincisi tarixi, üçüncüsü dini-
ideoloji. Bu faktorlara isə məkan və zaman daxilində baxmaq 
zəruridir. Belə ki, hər bir təmasda olduğu kimi, sivilizasiyalar 
arasında münasibətlərin yaranmasında da əsas şərt coğrafi 
yaxınlıqdır. Samuel Hantinqton hesab edir ki, sivilizasiyaların 
coğrafi qonşuluğu bir çox hallarda onların qarşı-qarşıya gəlməsinə, 
hətta münaqişəyə səbəb olur. Onun fikrincə, dünyadakı münaqişə 
ocaqlarının əksəri müxtəlif sivilizasiyaların kəsişməsində - qırılma 
zolaqlarında yerləşir və onların disharmoniyasının əsas səbəbi fərqli 
sivilizasiyaların barışmazlığıdır.42 Əlbəttə ki, fərqli sivilizasiyaların 
vahid məkanda təmasları münaqişəsiz mümkün deyildir. Digər 
tərəfdən, coğrafi baxımdan hazırda həmsərhəd olmayan 
sivilizasiyalar arasında da müəyyən münasibətlərin olduğunu 
müşahidə edirik. Bu halda həmin münasibətlərə zaman 
kontekstində baxmaq lazımdır. Çünki hazırda bir-birindən coğrafi 
cəhətdən uzaq olan sivilizasiya daşıyıcılarının tarixin müxtəlif 
zamanlarında fərqli məkan üzərində nəzarəti olmuşdur. Məsələn, 
Türk sivilizasiyası ilə Hind sivilizasiyası arasında münasibətlərin 

                                                 
42 Samuel Huntington. The Clash of Civilizations  / 
http://history.club.fatih.edu.tr/103%20Huntington%20Clash%20of%20Civilizations 
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mövcudluğu türklərin aktiv passionarlıq 43  dövrünə düşür və bu 
səbəbdən məhz türklərin maddi (arxitektura) dəyərləri Hindistanda 
öz izlərini günümüzədək saxlamışdır. Üçüncü amillə bağlı isə 
demək olar ki, ideoloji müstəvidə təmas hökmranlıq iddiasından 
irəli gəlir. Bu halda da məkan anlayışı konkret sərhədlərlə 
əhatələnmir.  

Nəzərə almaq lazımdır ki, coğrafi amil daha çox təbii, ikinci 
və üçüncü amillər isə ekspansionist meyllərlə şərtlənir. Belə ki, 
ekspansiya xarakterli hallarda sivilizasiyaların əsas daşıyıcıları 
imperiyalar olur. Qədim sivilizasiyalara münasibətdə bu daşıyıcının 
mahiyyətini aydınlaşdırmağa ehtiyac olmasa da, müasir 
dövrümüzlə bağlı qeyd etməliyik ki, bu zaman dövlət quruluşunun 
və formasının necə olması heç nəyi dəyişmir. Tarixi təcrübədən 
görünür ki, hətta ən demokratik görünən dövlətlər belə xarici 
siyasətlərində imperialist meylli ola bilirlər.  

Ümumilikdə sivilizasiyaların formalaşmasında imperiyaların 
xüsusi rolu qeyd edilməlidir. Mahiyyət əslində aydındır. Adətən 
imperiyalar həm də sivilizasiya mərkəzləri kimi özlərini göstərirlər. 
Çünki yalnız güclü dövlət maddi və mənəvi dəyərləri qoruyub 

                                                 
43 Passionarlıq nəzəriyyəsini elmə ilk dəfə məşhur rus alimi Lev Qumilyov gətirmişdir. 
O, hesab edirdi ki, biosferdə baş verən bəzi dəyişikliklər, kimyəvi proseslər, müxtəlif 
kosmik şüalanmalar və digər xarici təsirlər planetdəki hadisələrə passionar təkan verir. 
Bu təkan nəticəsində isə xalqlar, etnoslar xarici aləmdən aldıqları enerjini aktiv 
fəaliyyətə yönəldirlər. Bu da planetdə həm yaradıcı, həm də dağıdıcı proseslərin əsasını 
təşkil edir. Müəllif passionar təkan anından tarazlığın yeni vəziyyətə qayıtmasınadək 
olan dövrü qomeostaz adlandırır və bu dövrün təxminən 1200-1500 il çəkdiyini 
düşünürdü. Bu zaman kəsiyində passionarlıq qəti şəkildə artır və yüksəliş fazası 
başlayır. Passionarlıq yüksəkliyə çatdığı zaman isə ayrı-ayrı davranışlara və yaxın 
mədəniyyətə malik olan etnoslardan ibarət superetnos meydana gəlir. Bütün sonrakı 
etnik tarix növbəti fazayadək tarixin çökməsi nəticəsində əks proseslərlə bağlıdır. 
Passionarlıq kritik nöqtədən aşağı səviyyəyə düşəndə isə etnos bir varlıq kimi məhv 
olur, qalan ayrı-ayrı insanlar isə ya assimilyasiyaya məruz qalaraq yeni etnoslara 
çevrilir, ya da etnik qalıqlar şəklində ömürlərini başa vurana qədər varlıqlarını 
saxlayırlar. 
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saxlamağa müvəffəq ola bilər. Məsələn, Samuel Hantinqtonun 
dəyərləndirməsində adı çəkilən Qərb, Konfutsi, İslam 
sivilizasiyalarının tarixində həmişə qüdrətli imperiyalar bu 
mədəniyyətlərin daşıyıcısı və qoruyucusu olmuşlar. Roma 
imperiyası antik Qərb sivilizasiyasının, Makedoniyalı İskəndərin 
imperiyası Ellin mədəniyyətinin, Xan imperiyası Çin 
sivilizasiyasının daşıyıcıları idi. Lakin bunun əksini nümayiş 
etdirən misallar da göstərmək olar. Yenə S.Hantinqtonun 
təsnifatında ayrıca sivilizasiya kimi göstərilən Hindu və Afrika 
sivilizasiyalarının daşıyıcısı kimi dünya miqyaslı imperiyalara rast 
gəlmirik. Yaxud, heç də həmişə əzəmətli imperiyalar sivilizasiya 
daşıyıcısı olmamışlar. Təkcə onu demək kifayətdir ki, uzun müddət 
Asiyadan tutmuş Avropaya qədər böyük bir məkanda hökmranlıq 
edən monqol sülalələrinin dövlətləri Monqol sivilizasiyasının 
yaranmasına səbəb ola bilməmişdilər.  

Bu yerdə bir məqamı xüsusi vurğulamaq istərdik. 
İmperiyaların sivilizasiya daşıyıcısı olmasını şərtləndirən ən böyük 
amil imperiyanın demoqrafik vəziyyəti ilə birbaşa asılıdır. Belə ki, 
sivilizasiya daşıyıcısı olan əhalinin artma və ya azalma dinamikası, 
əhalinin sosial tərkibi, eləcə də yaş və gender strukturu imperiyanın 
bu funksiyasını yerinə yetirə bilməsini şərtləndirən başlıca 
amillərdir. Bu prizmadan yanaşdıqda ərazisinə görə dünyanın ən 
böyük dövlətlərindən biri olan Monqol imperiyasının müstəqil 
sivilizasiya təmsilçisinə çevrilə bilməməsinin səbəblərini 
aydınlaşdırmaq olar. Fikrimizcə, ən əsas amil kimi insan 
resurslarının çatışmazlığını göstərmək lazımdır. Monqolların 
passionarlıq dövrlərində hətta ən həlledici döyüşlərdən sonra belə 
öz hakimiyyətlərini yaymaq əvəzinə geri dönmələrinin səbəblərini 
bu faktor müəyyənləşdirmişdir. Eyni zamanda qeyd etməliyik ki, 
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demoqrafik vəziyyət imperiyaların öz varlıqlarını davam etdirə 
bilməsində də mühüm əhəmiyyət kəsb etmişdir. Doğrudur, 
imperiyaların çökməsini daha çox siyasi faktorlarla, eləcə də 
təsərrüfat quruluşu və iqtisadi münasibətlərin vəziyyəti ilə 
əlaqələndirilməsi hallarına rast gəlirik. Ancaq bizim fikrimizcə, 
hətta bu səbəblərin də hər biri mütləq demoqrafik proseslərdə baş 
verən tərəddüdlərlə birbaşa bağlıdır.  

Beləliklə, imperiyaların sivilizasiyaların formalaşmasında 
rolunu göstərməklə yanaşı, onların bu prosesdə yeganə sistem 
yaradan element kimi kifayət etmədiyini də nəzərə almaq lazımdır. 
Lakin onu da qeyd etməliyik ki, imperiyalar həm sivilizasiyaların 
qarşıdurmasında, həm də dialoqunda aparıcı rola malik olmuşlar. 
Nəzərə alsaq ki, əksər sivilizasiyalar öz təbii sərhədlərindən kənara 
məhz imperiya dövründə çıxmaq imkanına malik olurlar, onda 
hakim sivilizasiya daşıyıcısının məğlublarla münasibətində hər iki 
prosesin baş verdiyini müşahidə etmiş olarıq. 

Sivilizasiya müstəvisində imperiyalarla bağlı digər bir məqam 
da xüsusi maraq doğurur. Belə ki, sivilizasiyaların daşıyıcısı olan 
imperiyalarda hakim elita heç də həmişə aid olduğu sivilizasiyanı 
təmsil etmir. Yəni əsas məsələ imperiyalarda hakim elita ilə etnik, 
mənəvi və digər baxımlardan daşıyıcısı olduğu sivilizasiya arasında 
yaranan fərqlə bağlı olmuşdur. Əslində elə imperiyaların süqutunun 
və dolayısı ilə sivilizasiyaların çökməsinin də əsas səbəblərini 
burda axtarmaq lazımdır. Sivilizoloqlar arasında hakim elitanın 
cəmiyyətdən təcrid olunaraq, fərqli dəyərlər qazanmaq hesabına 
seçilməsi - yəni azlıqda qalan hakim elitanın fəaliyyətinin 
sivilizasiyaların çöküşünün əsas səbəbi olması faktı daha çox 
Arnold Toynbinin tədqiqatlarında öz əksini tapmışdır. Eyni 
zamanda, oxucu üçün maraqlı ola biləcək bir misala Əhməd bəy 
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Ağaoğlunun əsərlərində rast gəlirik. Bu, həm də ona görə 
maraqlıdır ki, haqqında söhbət gedən çökən sivilizasiya Osmanlı 
imperiyasının timsalında Türk sivilizasiyasının daşıyıcısıdır. 
Müəllif Maltada sürgündə olarkən yazırdı: “Osmanlı dövlətinin 
yıxılmasında Osmanlı dövlət adamlarının iki böyük xətasından biri 
dövlətin qurucu ünsürünə dövlətdə özəl bir yer verməmələri idi. Bir 
çox millətlərdən qurulan dövlətlərin hamısında daima iki çeşid 
qüvvət öz-özünə meydana gəlir. Birisi mərkəzə yönələn, o birisi 
mərkəzdən uzaqlaşan, birisi dövlətçi, o birisi dövlətçi olmayan. 
Osmanlı dövlətində mərkəzə yönələn ünsür türkdü, mərkəzdən 
uzaqlaşan ünsürlər də digərləriydi. Bu halda Osmanlı böyükləri bu 
gerçəyi diqqətə alaraq ona görə hərəkət etməliydilər. Daima türk 
ünsürünü qüvvətləndirməyə çalışmalıydılar. Onun bilgisinin, 
fənninin, ekonomik durumunun üstünlüyünü saxlamalıydılar. 
Çünki dövlət təbiətilə qüvvətini daima bundan alacaqdı. Zatən türk 
dövlətçi və mərkəzə yönəlmiş olduğundan, dövlətin əsasını, 
təməlini təşkil edirdi və dövləti müşkül durumlara soxmaqdan 
çəkinəcəkdi. Fəqət Osmanlı dövlət adamları Sultan Fatehdən sonra 
bu prinsipin tamamilə əksinə hərəkət etmiş oldular. Türk bol-bol 
canını dövlətə fəda etdiyi kimi ekonomisini, bilgisini, irfanını, 
sənayesini də fəda etdi. Bu surətlə dövlətin qurucusu olan irq 
getdikcə zəiflədi və nəhayət, dövləti əski böyüklük və ehtişamı ilə 
ayaqda tutamayacaq bir hala gəldi, dövlət çökməyə başladı... Üç 
yüz ildən bəri iş başına keçmiş olan dövlət adamlarının sicilləri 
incələnərsə aralarında yüzdə iyirmisinin belə türk olmadığı 
anlaşılır. Böyük bir qism o qullardır ki, dövləti qurmuş olan ünsürlə 
ilgili olmayıb sırf padşahlara qarşı göstərdikləri rəzilcə bağlılıq 
sayəsində çeşid-çeşid hiylələr, ikiüzlülük və cinayətlərlə mövqe və 
məqam sahibi olmuşlar. Bunların böyük bir qismi ya dönmə və ya 
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dönmə əsilli olanlardı. Bunlar heç bir zaman qanı ilə, qəlbi ilə türkə 
bağlı olmamışlar. Türkü anlamamışlar. Türkün sevinclərinə 
qatılmamışlar və fəlakətli zamanlarda türkü tərk edib getmişlər ki, 
bu da çox təbiidir.”44 

 
“Çöl” landşaftı Türk sivilizasiyasının xarakterik xüsusiyyəti 

kimi. “Altay” nəzəriyyəsinin süqutu 
  
Beləliklə, sivilizasiyalarla bağlı nəzəri yanaşmalara, 

sivilizasiyaların sistem yaradıcı elementlərinə, onları 
müəyyənləşdirən və fərqləndirən amillərə, inkişaf proseslərinə 
nəzər saldıqdan sonra tədqiqat obyektimiz olan Türk 
sivilizasiyasının digər sivilizasiyalarla münasibətlərinə baxmaq 
olar. Lakin qeyd etməliyəm ki, bunun üçün ilk növbədə sivilizasiya 
daşıyıcılarının yerləşmə arealına, yəni Ana Vətəninə, daha sonra isə 
onun yayılma arealına baxmaq zəruridir. Yerləşmə arealı, yəni 
coğrafi faktor ona görə əhəmiyyətlidir ki, həmin coğrafiyanın təbii 
şəraiti müvafiq sivilizasiyanın özünəməxsus xüsusiyyətlərinin 
formalaşmasında birbaşa iştirak edən ən önəmli faktorlardan biridir. 
Yəni, misal üçün, “Səhra” Ərəb sivilizasiyasının, “Meşə” Slavyan 
sivilizasiyanın, “Dəniz” Qərb sivilizasiyasının xarakterini 
müəyyənləşdirən amillərdəndir. Bu mənada türklərin ana 
vətənlərinin yerləşdiyi landşaft da “Çöl” xarakteri ilə səciyyələnir. 
Yayılma arealı isə artıq sivilizasiyanın özünəməxsusluqlarının 
yaranmasına təsir etmir, sadəcə öz izlərini saxlaya bilmələrinə 
şərait yaradan məkandır.  

Bu mənada türkün vətəninin hansı əraziləri əhatə etməsi 
maraq doğurur. Uzun illər sovet tarixşünaslığında, eləcə də bəzi 
Qərb elmi dairələrində türklərin vətəninin Altay dağlarının ətəkləri 
                                                 
44 Əhməd Ağaoğlu. Üç mədəniyyət. – Bakı: Mütərcim, 2006, səh. 122 
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olması və bütün digər yaşadıqları yerlərə köçüb gəlmə olmaları 
barədə mülahizə hakim olmuşdur. Bu mülahizənin əsasında isə türk 
dillərinin Altay dil qrupuna aid olması, müasir dövrümüzə gəlib 
çatan türklər haqqında ilk yazılı mənbələrin Orxon-Yenisey 
hövzəsində tapılması və tarixşünaslığın tarixin bu mərhələsindən 
əvvəlki dövrləri aydınlatmağa gücünün çatmaması dayanır. İddia 
olunan bu nəzəriyyəyə görə türklərin ən qədim tarixi Altay dağı 
ətrafında yaşayan türklərin “xalqların böyük köçü” nəticəsində 
şərqdən qərbə doğru hərəkəti ilə başlayır. Belə olan halda türklər 
Qafqazda, Anadoluda, hətta Orta Asiyada belə gəlmə xalq hesab 
olunurlar. 

Ən təəssüfləndirici məqam isə onunla bağlıdır ki, Sovet 
imperiyası dağıldıqdan sonra da müstəqil Azərbaycan 
Respublikasında bəzi ədəbiyyatlarda bu mülahizə hələ də təbliğ 
olunmaqdadır. İmperiya maraqlarına xidmət edən bu nəzəriyyə bəzi 
kitablarda, hətta dərslik kimi çap olunan nəşrlərdə yeganə məqbul 
variant kimi verilir. Heç olmasa, ən azından elmi dairələrdə ortaya 
atılan alternativ mülahizələr haqqında söz belə açılmır. Misal üçün 
Ramin Qurbanovun müəllifi  olduğu ali məktəblər üçün dərs vəsaiti 
kimi çap olunan “Türk xalqlarının tarixi” kitabını göstərmək olar. 
Müəllif türklərin vətəni ilə bağlı yazır: “Türklərin ana yurdu 
dedikdə, bu gün dünyanın bir çox ölkələrində yayılmış türk 
tayfalarının vaxtilə bir ölkədə cəm olaraq yaşadıqları ərazi başa 
düşülür. Yer üzünün müxtəlif ölkələrinə mədəniyyətlər aparan və 
oralarda böyük-kiçik bir çox dövlətlər quran türklər bu yerlərə 
Asiyadan gəlmişlər. Yəni, qədim dövrlərdə türklər Orta Asiyada, 
Sayan-Altay dağlarının şimali-qərb bölgəsində, Yenisey çayı 
ətrafında yaşamışlar. E.ə. II minilliyin ortalarında yaşadıqları geniş 
ərazi Tanrı dağlarını, qərbdə Ural, cənubda Balxaş gölü, Xəzər 
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dənizi və şimali-şərq çöllərini əhatə edirdi. Bu gün belə türk 
tayfalarının böyük hissəsinin yaşadığı ərazi Orta Asiyadır. 
Türklərin tarix səhnəsinə çıxışından etibarən bu yerlərdə 
məskunlaşdığı qəbul olunmuşdur. Türklərin tarixi dövrlər içərisində 
müxtəlif istilalar nəticəsində yayılmaları bu ərazilərdən 
başlamışdır.” 45        

Bu kimi nəşrlər göstərir ki, müstəqilliyimizin yenidən 
qazanılmasından 20 il keçsə də, Sovet ideologiyasının mənfi 
təsirindən hələ də tam qurtara bilməmişik. Baxmayaraq ki, 
ölkəmizin əksər müasir dövr aparıcı tarixçiləri tərəfindən türklərin 
bizim regionda köçüb gəlmə deyil, avtoxton etnos olması ilə bağlı 
onlarla tədqiqat  aparılmış, elmi əsaslara dayanan sübutlar 
gətirilmişdir. Fikrimizcə, bununla bağlı məsələyə kompleks 
yanaşma olmalıdır. Bütün dərsliklərdə vahid nəzəri yanaşma dərc 
olunmalı, elmi ədəbiyyatlarda pərakəndəliyə son qoyulmalıdır. 
Yeni nəsil müxtəlif mülahizələr qarşısında anlaşılmazlıqla 
üzləşməməlidir. 

Türkiyəli tədqiqatçı Osman Karatay “Altay nəzəriyyəsi”nin 
Avropalıların ali irq iddiasına xidmət etməsi ilə bağlı mülahizə irəli 
sürür. Müəllif yazır ki: “Dünyada mədəniyyətin vətəninin Şərq 
olması şübhəsizdir. Avropalılar isə özlərinin başqalarından qat-qat 
yüksək mədəni irsə sahib olmasını sübut etməyə çalışırlar. Yunan 
və Romalılar Avropanın qan və mədəniyyət baxımından ataları 
idilər. Amma onlar da hər şeylərini Yaxın Şərqdən almışdılar. Bu 
xüsusda onlar özlərini Hind və İrana bağlamağa çalışırlar. 
Beləliklə, bir uydurma mif başlamışdır (Hind-Avropa xalqlarının 
vahid irqi təmsil etməsi haqqında). Hind-Avropa irqinin indi 

                                                 
45 Ramin Qurbanov. Türk xalqlarının  tarixi. Bakı: İqtisadiyyat Universitetnin nəşriyyatı, 
2010, səh.15 
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olduğu kimi tarixi keçmişdə də həm üstün, həm də mədəni olduğu 
çevrə uydurulmuşdu. Orta Asiya da daxil olmaqla Hindistandan 
Avropaya qədər böyük bir zolaq bütün mədəni irsi ilə birlikdə 
onlara verildi. Bu torpaqların əzəli sahibi türklər üçün bir yurd 
axtarmaq lazım gələndə isə Sibirin ucqarlarında bir yerlər uyğun 
görüldü.”46 Beləliklə göründüyü kimi, “Altay nəzəriyyə”si əslində 
Hind-Avropa mifinin həqiqətə oxşadılması üçün ortaya atılmışdır.  

Fikrimizcə, “Altay nəzəriyyəsi” yanlışdır və qəbuledilməzdir. 
Bəli, böyük köç sayəsində türk tayfaları şərqdən qərbə doğru 
hərəkət etmişlər. Lakin gəlin görək, bu, hansı tarixi dövrü əhatə 
edir. Məlum olduğu kimi, qədim dövrdə insanların təbiətdən 
asılılığı hökm sürürdü və bu böyük köçün də əsas səbəbi iqlimin 
dəyişməsi, yəni yaranan quraqlıq nəticəsində tayfaların qərbə doğru 
mexaniki hərəkəti olmuşdur. Lakin niyə şərqə doğru deyil, məhz 
qərb istiqamətində? Yaranan quraqlıqdan qurtarmaq üçün digər 
istiqamətlərdə hərəkət mümkün deyildimi? Şimala doğru hərəkət 
təbii şəraitin kəskinliyi ilə məhdudlaşırdısa, şərqə və cənuba 
hərəkət mümkün deyildimi? Bizə görə həmin hərəkətin istiqamətini 
müəyyənləşdirməklə vəziyyəti aydınlaşdırmaq olar. Coğrafi 
cəhətdən baxsaq, cənuba və cənub-qərbə doğru hərəkət zolağında 
fərqli sivilizasiyaların - Çin və Hind sivilizasiyalarının 
daşıyıcılarının yerləşmə arealı olduğunu görərik. Digər 
istiqamətlərdə təbii şəraitin əlverişsizliyi yeganə bir yol saxlamış 
olurdu - qərb. Niyə məhz bu istiqamətdə? Çünki bu istiqamətdə 
“Böyük Çöl” türkün daim yaşadığı doğma areal idi. Türklər 
Altaydan qərbə doğru Qara dəniz sahillərinə, Aralıq dənizinədək 
ərazidə hər zaman məskun olmuşlar. İqlimin dəyişməsi ilə onlar 

                                                 
46 Osman Karatay. İran ile Turan. Hayali milletler çağında Avrasiya ve Orta Doğu. 
Ankara: KaraM Yayınları, 2003, seh. 5 
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özləri üçün doğma olan arealda heç bir çətinliksiz yayıla bildilər. 
Beləliklə, türklər qərb istiqamətində hərəkət zolağı boyunca bu 
ərazilərdə gəlmə deyildilər. Onlar sadəcə iqlim şəraitinin dəyişməsi 
ilə öz yerləşmə zolaqlarında bəzən şərqdən - qərbə, bəzən isə 
qərbdən - şərqə hərəkət edirdilər.  

Türklərin Ön Asiyada yerli xalq olması və ilkin miqrasiyanın 
qərbdən - şərqə (Ön Asiya, Qafqazdan - Ural, Altay istiqamətində) 
doğru olmasını arxeoloji materiallar da təsdiq edir. Arxeoloji 
materiallar Ön Asiya ilə Uralboyunun qədim əhalisinin maddi 
mədəniyyətinin genetik bağlılığını göstərir. İlkin Türk sivilizasiya 
nümunələrindən hesab edilən Arkaim mədəniyyətinin dəfn adətləri 
ilə, ondan zamanca qədim olan Ön Asiyanın qədim əhalisinin dəfn 
adətləri eyni və ya olduqca oxşardır. Məsələn, cəsədin dizdən 
qarına tərəf bükülü olaraq dəfni və məzarın baş tərəfinə camın 
qoyulması hər iki regionda qədim əhalinin genetik cəhətdən eyni 
dini baxışlara malik olduğunu göstərir. Bununla bağlı, Pərviz Elay 
yazır ki: “Hələ e.ə. VI – V minilliklərdə Ural, Şimali Xəzər 
regionuna dayanmadan Ön Asiyadan kökünü götürən axınlar 
olmuşdu; arxeologiya inkaredilməz dəlillərə əsaslanır. Əgər 
belədirsə, onda bu nəticə ortaya çıxır ki, prototürk dili özü Ural-
Şimali Xəzər regionuna Ön Asiyadan gəlmədir. Yəni Ural-Xəzər 
regionu prototürk dili və mədəniyyətinin birinci yox, ikinci böyük 
mərkəzi idi”.47 

Türklərin geniş miqyasda yayıldığı böyük məkan çöl landşaftı 
ilə əhatələnirdi. Türk sivilizasiyasının yerləşmə arealının sərhədləri 
çöl landşaftının digər landşaftlarla əvəz olunduğu zonadan keçir. 
Belə ki, qərbdə bu, Qara dənizin şimalı, Karpat dağlarından 

                                                 
47 Pərviz Elay. Qədim türklərin dini baxışlarına dair. Millətçilik qəzeti. 12-18 mart 
2011-ci il 
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başlayan “Meşə” ilə, cənub və cənub-şərqdə Çin sivilizasiyasının 
başladığı “Çay”la, cənubda İran sivilizasiyasının başladığı “Dağ”la 
sərhədlənir. Yəni, Türk sivilizasiyası üçün sırf “Çöl” landşaftı 
xarakterikdir. Çöl landşaftından kənarda isə Türk sivilizasiyası 
yayıla bilsə də, öz mövcudluğunu ciddi şəkildə, sonadək saxlaya 
bilməmiş, yalnız onun hegemon olduğu dövrlərdən maddi-mənəvi 
izləri qalmışdır. Biz bunu Türk sivilizasiya daşıyıcılarının Misirdə, 
Hindistanda, Avropada, Çində tarixin müəyyən dövrlərində 
hökmranlığı zamanından görürük. Türk sivilizasiya daşıyıcıları 
olan müxtəlif dövlətlər bu əraziləri uzun müddət öz hakimiyyətləri 
altına alsalar da, passionarlıq dövrünü yaşadıqdan sonra həmin 
məkanlarda öz mövcudluğunu saxlaya bilməmişlər. Bu yerlərdə 
türk mədəniyyəti böyük təsir göstərsə də, bir sivilizasiya olaraq 
qalıcı ola bilməmişdir. Ümumiyyətlə, bizim qənaətimizə görə heç 
bir sivilizasiya öz təbii landşaftından kənarda yaşamaq iqtidarında 
deyildir. Məsələn, Ərəb sivilizasiyası öz passionarlıq dövründə 
səhra olmayan İspaniyadan Əfqanıstanadək böyük bir ərazini əhatə 
etsə də, sonradan çəkilmə dövründə yalnız səhra landşaftında öz 
sivilizasiyasını saxlaya bilmişdir. Eyni sözləri Çin sivilizasiyası 
haqqında da demək olar. Böyük insan resurslarına, güclü dövlət 
aparatına malik olmasına baxmayaraq, Çin sivilizasiyası heç zaman 
öz təbii sərhədlərinin əhatələndiyi Çin səddini adlaya bilməmişdir. 
Azərbaycanlı alim Yunis Oğuz “Türkün tarixinə yeni bir baxış” 
əsərində bu məsələni bir sual olaraq ortaya qoyur. O yazır: “Hələ 
hunların dövründə qədim hunlar Uzaq Şərqdə imperiya yaradanda 
cəmi 400 000 nəfər olublar. Onların qonşusu Çinin əhalisi isə 
hunlardan 30-40 dəfə artıq olub. Lakin çinlilər Qərbə axın 
etməyiblər, onlar yaşadıqları ərazi ilə kifayətlənməli olublar, amma 
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hunlar qərbə can atıblar. Niyə?”48  Fikrimizcə, bu sualın cavabı 
sivilizasiyaların təbii landşafta bağlılığı prinsipində durur. Çinlilər 
üçün qərbə doğru hərəkət yad coğrafi şərait, özgə sivilizasiya tipi 
xarakteri daşıyırdısa, türklərin qərbə hərəkəti özü üçün doğma olan 
coğrafi şəraitdə sadəcə mexaniki yerdəyişmə idi. Buna görə də 
türklərin qərbə hərəkəti zamanı onların sivilizasiya 
identifikasiyasında heç bir əsaslı dəyişiklik baş vermədi. Bu zaman 
qərbə hərəkət zamanı dedikdə, “Çöl” landşaftının Avrasiya 
məkanında qərbdəki son sərhədinədək hərəkət nəzərdə tutulur. 
Çünki bu sərhəddən kənarda artıq Türk sivilizasiyası da yad 
element olaraq assimilyasiyaya məruz qalır. Biz bunu Macarıstanın 
timsalında açıq-aydın müşahidə edirik. Belə ki, tarixdən 
təkzibedilməz faktlarla məlumdur ki, türklər bu coğrafiyada bir 
müddət hakim olmuş, hətta yerli xalqın etnogenezisi ilə bağlı 
proseslərdə iştirak etmişlər. Bununla bağlı 2011-ci ildə 
Macarıstanın Prezidenti Pal Şmittin İspaniyanın ABC qəzetinə 
müsahibəsində səsləndirdiyi fikirlər Türk sivilizasiyasının bu 
ölkədə özününkü qəbul edildiyini bir daha göstərir. O bildirir ki: 
“Yaxşı ki, biz 150 il türklərin hakimiyyəti altında olmuşuq: həmin 
illər ərzində türklər tərəfindən idarə olunmağımızı şans sayıram. 
Ölkəmiz türklər yox, başqa dövlət tərəfindən işğal edilsəydi, biz də 
assimilyasiyaya uğrayacaqdıq. 150 il boyunca Macarıstan türklər 
üçün strateji məkan olmuşdur”49. Macarıstandan qərbə doğru isə 
təbii landşaft və etno-mədəni areal özgə olduğu üçün Türk 
sivilizasiyasının sərhədləri genişlənə bilməmişdir.  

Müasir nəsil sivilizasiyalar arasında yeganə fərqli mənzərə 
Qərb sivilizasiyası ilə əlaqədar müşahidə olunur. Belə ki, Qərb 
                                                 
48 Əliyev Yunis (Yunis Oğuz). Türkün tarixinə yeni bir baxış. Bakı: Olaylar, 2007,    
səh. 31 
49 “Şərq” qəzeti, N 15 (3032), 27 yanvar 2011-ci il 
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sivilizasiyasının öz təbii sərhədlərindən çıxaraq Amerika və 
Avstraliyaya doğru genişlənməklə özü üçün yad məkanda etno-
mədəni tipini qoruyub saxlaya bilmişdir. Lakin tarixi faktlar 
göstərir ki, Qərb sivilizasiya hüdudlarının bu qədər genişlənməsi 
yalnız bu ərazilərdə yerli sivilizasiya daşıyıcılarının tamamilə məhv 
edilməsi sayəsində mümkün olmuşdur. Beləliklə, bizim fikrimizcə, 
türklərin və ya ümumiyyətlə digər xalqların müəyyən bir ərazidə 
gəlmə və ya aborigen olmasına aydınlıq gətirmək üçün ilk növbədə 
bu xalqın məxsus olduğu sivilizasiyanın təbii landşaft bağlılığına 
fikir vermək lazımdır. Yəni biz, “hər bir sivilizasiyanın yerləşmə 
arealının təbii landşaft bağlılığı” prinsipini irəli sürürük və əsər 
boyu Türk sivilizasiyasının digər sivilizasiyalarla əlaqələrinin 
nümunəsində bu müddəanı əsaslandırmağa çalışacağıq. 

Görkəmli alim, professor Cavad Heyət də türklərin təbii 
landşafta bağlılığı və miqrasiya zamanı bu coğrafi arealın türklərin 
yaşam səbəbi olması haqqında mülahizənin tərəfdarıdır. O yazır ki: 
“Əslində bir bozqır xalqı olan türk elləri mühacirətləri əsnasında öz 
yaşayış şərtlərinə və bozqır iqlim və kültürünə qarşı olan yerlərdə, 
məsələn cəngəl və ya çox isti və rütubətli yerlərdə yerləşməmişlər, 
bəzən də başqa millətlərin arasında və yad kültürün təsirində qalıb 
yaşamağa məcbur olduqları zaman onların təsiri altında qalıb öz 
varlıqlarını itirmişlər. Məsələn, Çində V- VI əsrlərdə tabqaçlar, 
Avropada hunlar və Balkanlarda bulğarlar və quzey Hindistanda 
xələclər və digər türklər kimi”.50 Yeganə fərqli xüsusiyyət kimi 
hörmətli alim bozqır və çöl anlayışlarını bir-birindən ayırır. O, iddia 
edir ki, bozqır və ya dəşt, step-çöl deyildir, bozqırda su, yağış və 
otlaqlar vardır. 

                                                 
50 Cavad Heyət. Türklərin tarix və mədəniyyətinə bir baxış (islamdan əvvəl və islam 
dövrü). Bakı: Aspoliqraf, 2009, səh. 9 
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Hər bir sivilizasiyanın öz təbii landşaftına bağlılığı ilə əlaqədar 
qısa bir ekskurs etdikdən sonra qayıdırıq Türk sivilizasiyasının 
yerləşmə arealı məsələsinə. Lev Qumilyov yazır ki: “Avrasiyanın 
ürəyi Böyük Çöl - qədim türklərin torpağıdır, - Çin səddindən 
Karpat dağlarına qədər uzanır. Cənubdan Əfqanıstan və İranla, 
şimaldan isə Sibir tayqası ilə haşiyələnmişdir. Ta qədimdən bu 
səhranı Skifiya, farslar - Turan, çinlilər - “şimal barbarların səhrası” 
- Bəyxu adlandırmışlar”. Böyük alimin mülahizələrindən də 
göründüyü kimi, bu böyük məkanı vahid orqanizm kimi xarakterizə 
edən yeganə amil “Çöl” landşaftıdır. Burada türkün vətəni olaraq 
ayrılıqda nə Altay, nə Qara dəniz sahili, nə Qafqaz, nə də Anadolu 
göstərilmir. Yəni türkün vətəni olaraq bütövlükdə “Böyük Çöl” 
götürülür, onun hər tərəfində, bütün yerlərində türk xalqları köçüb 
gəlmə deyil, yerli etnosdur. Yalnız iqlim şərtlərinin dəyişməsi və ya 
digər səbəblərdən bu məkan daxilində türk xalqları zaman-zaman 
yerdəyişmələr etmişlər. Biz bunu türk xalqlarının bizə gəlib çatan 
ən qədim yazılı abidələrindən olan “Kitabi - Dədə Qorqud” 
dastanındakı İç və Dış Oğuz ifadələrində də görürük. Yəni dastanda 
adına rast gəlinən coğrafi bölgələrdən Azərbaycan, Qafqaz və 
Anadoludakı oğuz-türk tayfaları heç də gəlmə deyil, yerli xalq (İç 
Oğuz) olmuşlar. Sadəcə zamanla kənardan da oğuz tayfaları (Dış 
Oğuz) gəlmişdir. Ümumiyyətlə, son dövrlər bir sıra Azərbaycan 
alimləri (Mahmud İsmayıl, Firudin Cəlilov, Yunis Oğuz, Bəxtiyar 
Tuncay və başqaları) çoxsaylı faktlar əsasında sübut etməyə 
çalışmışlar ki, türklər Böyük Çöldə daim hərəkətdə olmuşlar və 
türklərin qərbdən şərqə axını şərqdən qərbə axınından (xalqların 
böyük köçü) çox-çox əvvəl baş vermişdir. Bu axın ilk əvvəl 
Azərbaycandan, Qafqazdan, Anadoludan, Ön Asiyadan şərqə doğru 
olmuşdur.  
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Bu mülahizəni təsdiqləyən digər bir tutarlı fakt isə qədim türk 
əlifbası (run yazı sistemi) nümunəsində özünü göstərir. Kazan 
Universitetinin professoru, türkoloq Azqar Muhamadiyev Orta 
Asiya və Tatarıstan ərazisindən tapılmış və eramızdan əvvəl II 
əsrdən Göytürk Xaqanlığının hakimiyyətinədək tarixi dövrlərə aid 
olan metal pullar üzərindəki yazıların əski türkcə olduğunu sübut 
etməklə bərabər, bu yazı sisteminin sami əlifba sisteminə 
yaxınlığını göstərmişdir. Onun fikrincə, tapılan yazılar farsköklü 
səgdək (soqd) hərfləri kimi yumru yox, məhz türk runlarına oxşar 
tökmə texnologiyalı möhür tipli hərflərlə eyniyyət təşkil edir. 
Tanınmış alimin fikrincə, elmi dairələrdə iddia olunan türklərin 
əlifbanı farsdilli səgdəklərdən yiyələnməsi ideyası doğru deyildir və 
səgdək əlifbası əski türk əlifbasına yalnız təsir edə bilərdi. Əski türk 
əlifbası isə daha böyük tarixə malikdir və qədim türk damğaları və 
sami əlifba sistemi ilə bağlı olmuşdur.51 Yəni türk runikası ən azı, 
arami əlifbasının təsiri altında, ən çoxu isə tunc dövrünün sonu - 
dəmir dövrünün əvvəllərində arami əlifbası ilə eyniköklü olmuş 
şimal-şərqi sami yazılarının bir qolunun təqlidindən törənmişdir. 
Bu konsepsiya isə türklüyün ilkin tarixinin ən azı Ön Asiya köklü 
olması fikrinə yeni bir dəlil deməkdir.52  

Türk əlifba sisteminin, onun əsasında dayanan türk 
damğalarının ilk mənbələri ilə bağlı aparılan tədqiqatlar türklərin 
Ön Asiya və Qafqazda yerli olmasını bir daha sübut edir. Məlum 
olduğu kimi, dünya tarixində ilk yazılar piktoqramlar şəklində 
olmuşdur və daha çox daşlar üzərində yazılırdı. Piktoqrafik yazı əsl 
mənada yazı olmayıb, məzmunun işarələr və rəsmlərlə verilməsidir. 

                                                 
51 Azqar Qatulloviç Muhamadiyev. “Turan yazısı”// “Tatar xalqının linqo-etnotarixi 
problemləri”. Kazan, 1995, səh. 36-83 
52 Pərviz Elay. Ulu türk tarixi: unudulmuş böyük kəşflər/ Millətçilik qəzeti, 24-30 iyul 
2010 
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Odur ki, qayaüstü təsvirlərdəki hər bir rəsmin konkret məzmun 
daşıdığı şübhəsizdir.53 

Türk sivilizasiyasının yerləşmə arealında isə biz bu işarələrin 
həm qərbdə (Gəmiqaya-Qobustan), həm də şərqdə (Orxon-
Yenisey) və hətta mərkəzdə - Qara dənizin şimalında bir-birindən 
asılı olmadan, amma ola bilsin ki, müəyyən əlaqədə yaradıldığının 
şahidiyik. Azərbaycan ərazisində Qobustan, eləcə də Gəmiqaya 
abidələrində aparılan arxeoloji tədqiqatlar göstərir ki, bu yazılar 
türk tayfalarına mənsubdur və eyni zamanda bu işarələr hardansa 
gəlmə deyil, yerli mənşəlidir. Çünki onların oxunuşunda yerli 
ərazinin toponomikası, etnoqrafiyası, inanc sistemləri açar 
olmuşdur.  

Naxçıvan Muxtar Respublikasında yerləşən Gəmiqaya 
abidələrində qayaüstü yazı işarələrindən 17 hərfin Oğuz damğası 
olması fikri irəli sürülmüşdür və bu mülahizə eramızdan əvvəlki 
minilliklərdə də bu diyar Türk sivilizasiyasının vətəni olmuş və türk 
mədəniyyətini təmsil etmişdir. Tədqiqatçı alim Cəfər Cəfərov 
bununla əlaqədar “Oğuz damğa”larının timsalında Gəmiqaya 
işarələrinə, hərf və piktoqraflarına bir sıra əlifbalarda, məsələn elə 
Orxon-Yeniseydə, qədim hind Brahmi əlifbasında, Azərbaycandan 
kənarda türk ellərinin bir sıra omaqlarında damğalar kimi təsadüf 
edildiyini misal gətirmişdir.54  

Bəzi ədəbiyyatlarda Gəmiqaya-Qobustan əlifbasının Orxon-
Yenisey yazılı abidələrinin təsiri altında yaranması ilə bağlı 
fikirlərə rast gəlinir. Lakin uzun müddət Qobustanda və 
Gəmiqayada araşdırma aparan tədqiqatçı alim Əjdər Fərzəli bu 
nəzəriyyənin yanlış olduğunu sübut etmişdir. Onun fikrincə, 

                                                 
53 Vəli Baxşəliyev. Gəmiqaya təsvirlərinin poetikası. Bakı: Elm, 2002, səh.11 
54 C.İ.Cəfərov. Azərbaycan xalqının soykökü. Bakı, 1999, səh.131 
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Orxon-Yenisey əlifbası Avrasiya mühitində şərq, Gəmiqaya-
Qobustan isə qərb əlifbasıdır və onların səsləri eynilik yaratmır. 
Müəllif yazır: “Gəmiqaya-Qobustan əlifbasında “yeriyən” A, P 
hərfləri, Çox çalarlı F hərfi, bilavasitə suyu bildirən hərf, Orxon-
Yeniseydə olmayan T, Ш və başqa işarələr, Gəmiqaya və 
Qobustanda 8 və ulduz işarələrinin bolluğu və başqa yerli əlamətlər 
sübut edir ki, Gəmiqaya-Qobustan Azərbaycanın öz qədim, yerli 
fonetik əlifbasıdır və o, Azərbaycan xalqı tərəfindən yaradılmışdır 
və bu tarix eramızdan əvvəlki minilliklərə aiddir... Gəmiqaya-
Qobustan əlifbası bilavasitə Azərbaycan (türk) dilinin fonetik və 
leksik quruluşuna tam cavab verir. Azərbaycanda aşkar edilən digər 
yazı işarələri: Gəncə, Şamaxı, Kəlbəcər, Mingəçevir, hacıqabul, 
Nüvədi, Təbriz-Əhər, Prallahı və İçəri Şəhər yazı nümunələri 
Gəmiqaya-Qobustan əlifbasının işarələri ilə üst-üstə düşür.”55 Qeyd 
olunanlar bir daha sübut edir ki, Gəmiqaya-Qobustan 
mədəniyyətinin timsalında Azərbaycan qədim türk diyarıdır və 
uydurma “Altay nəzəriyyəsi”nə əsaslanan türklərin bu regionda 
gəlmə olması fikri tamamilə yanlışdır. Avrasiya məkanında “Çöl” 
landşaftı daxilində Türk sivilizasiyası şərqdə olduğu kimi qərbdə də 
(Qafqaz, Ön Asiya) birinci nəsil sivilizasiyalara aiddir.   

Beləliklə, türklərin yerləşmə arealını müəyyənləşdirdikdən 
sonra Türk sivilizasiyasının əlaqələrinə baxmaq olar. Lakin bu 
zaman bir məqama xüsusi diqqət yetirmək lazımdır ki, 
müşahidələrə əsasən türk mədəniyyəti türk xalqlarının yerləşmə 
arealından daha geniş ərazini əhatə edir. Yəni, bu gün dünyada 
türklərin yerləşmə arealına daxil olmayan ərazilərdə də türk 
mədəniyyətinin təsirlərini görmək mümkündür. Məsələn, müasir 

                                                 
55 Əjdər Fərzəli. Gəmiqaya-Qobustan əlifbası.Bakı: Azərbaycan Milli Ensiklopediyası 
Nəşriyyat poliqrafiya birliyi, 2003, səh. 15 
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dövrümüzdə Avropada Çexiya, Macarıstan, Polşa kimi Qərb 
sivilizasiya daşıyıcısı olan ölkələrin həyatında türk mədəniyyətinin 
təsirlərinə rast gəlmək mümkündür. Buna görədir ki, Türkiyəli 
tədqiqatçı Erman Altun yazır: “Türk kültürü, belirli bir coğrafiyayla 
sınırlandırılamayacağı için göçüb yerləşdikləri, dövlət qurub 
egemen oldukları ölkələrin tümünü kapsamaktadır”.56 Buna görə də 
hazırkı tədqiqatda işıq salacağımız Türk sivilizasiyasının digər 
sivilizasiya daşıyıcıları ilə əlaqələrinə türklərin yerləşmə arealı ilə 
bərabər, yayılma arealına da istinad etmək fikrindəyik.   

 
Türk xalqlarının yayılma arealı və dini bağlılığı 
Hazırda müxtəlif məlumatlara görə dünyada təxminən 250-

300 milyon türk etnosuna məxsus insan yaşayır. Türk xalqlarının 
tarix və mədəniyyəti ilə bağlı çoxsaylı araşdırmaları olan Cavad 
Heyət bildirir ki, türk qövmləri 29 türk ləhcəsində danışırlar. Bu 
ləhcələrin 22-sinin müstəqil yazılı qrammatika və ədəbiyyatı 
vardır.57 Türk xalqları linqvistik xüsusiyyətlərinə görə dörd qrupa 
bölünürlər: 

1. Oğuz qrupu - Türkiyə və Azərbaycan türkləri, qaqauzlar, 
türkmənlər, Axıska türkləri, Krım tatarları, türkmanlar 

2. Uyğur qrupu - özbəklər, salarlar, uyğurlar, tuvalılar, şorlar, 
komasin-tobollar, baraba tatarları, çulım tatarları və b. 

3. Qıpçaq qrupu - qazaxlar, qaraqalpaqlar, qumıqlar, qırğızlar, 
altaylar, noqaylar 

4. Bulqar qrupu - tatarlar, başqırdlar, qaraçaylar, karaimlər. 

                                                 
56 Erman Altun. Popüler türk kültürünün dünya kültürlerine etkisi ve katkısı  // VI 
Uluslararası türk kültürü konqresi bildirileri. IV cilt. Atatürk Kültür Merkezi Başkanlığı 
Yayınları. Ankara: 2009, səh.1567 
57 Cavad Heyət. Türklərin tarix və mədəniyyətinə bir baxış (islamdan əvvəl və islam 
dövrü). Bakı: Aspoliqraf, 2009, səh. 6 
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Türk xalqlarının inanclarında Tanrı əsas yer tutur. Tarixin 
müxtəlif dövrlərində ayrı-ayrı türk xalqları islam, xristianlıq, 
iudaizm, buddizm, tenqriçilik, atəşpərəstlik, şamanizm, animizm 
kimi din və inanc sistemlərinə tapınmışlar. Lakin xüsusi 
vurğulanmalıdır ki, qədim dövrlərdən bəri türk xalqlarının tarixinə 
baxdıqda aydın olur ki, türk xalqları təkAllahlı dinə üstünlük 
vermişlər. Zaman-zaman kənar müdaxilələr hesabına türklərin dini 
inancında fərqli təsirlər olsa da, monoteist dini inanc türklər üçün 
daim xarakterik olmuşdur. Bu xarakterik xüsusiyyət isə Türk 
sivilizasiyası daşıyıcılarını bu gün daxil olduğu islam dini 
çərçivəsində belə digər daşıyıcılardan (Ərəb, İran, Malay) əsaslı 
fərqləndirmişdir. İslam mədəniyyəti ətrafında birləşən digər 
sivilizasiyaların islamaqədərki dini görüşü ilə islam dini arasında 
kəskin fərqlərin olduğu halda, türklərin islamaqədərki dini 
dünyagörüşü daha çox təkAllahlı olmuş və türklərin 
müsəlmanlaşmasından sonra islam dini dünyagörüşü ilə bir 
ahəngdarlıq təşkil etmişdir.  

Türklər arasında müxtəlif heyvanların müqəddəs sayılmasına 
əsaslanaraq onların islamdan əvvəl totempərəst olmaları ilə bağlı 
iddialarla əlaqədar bildirmək istərdik ki, bu bağlantı ümumilikdə 
türkün ruhuna yaddır. Doğrudur, türklərdə bəzi heyvanlar - qurd, 
aslan, qartal müqəddəs sayılmışdır, amma bunu totemizmə 
bağlamaq türkün ruh aləmi haqqında yanlış təsəvvürlərin 
yaranmasına səbəb olar. Bununla bağlı professor Cavad Heyət 
totemizmin türklərə yad olmasını dəyərli sübutlarla 
əsaslandırmışdır. O, “Türklərin tarix və mədəniyyətinə bir baxış” 
kitabında yazır: “Əski türkləri totempərəst sayanlar onların qurdu 
özlərinə ata bildiklərinə əsaslanıb Fəzlullah Rəşid əd-Dinin “Came 
ət-təvarix”də 24 oğuz boyunu sayarkən, hər dörd boy üçün bir quşu 
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onğun (totem) gösərdiyini dəlil gətirirlər. Halbuki totemçilik və ya 
totempərəstlik yalnız bir heyvanı cədd tanımaq və bir quşu 
müqəddəs saymaq deyildir. Totemçilik bir inam nizamı olaraq, 
müəyyən ictimai və hüquqi cəbhələrə malik idi. Totempərəstlikdə 
ana hüququ hakimdir və mülkiyyət qəbilə üzvləri arasında 
müştərəkdir. Türklərdə isə ata hüququ hakim olub, xüsusi 
mülkiyyət isə möhtərəm sayılmışdır. Totemçilikdə bir totemə 
pərəstiş edən qəbilə əqrəba sayılar, halbuki türklərdə əqrəbalıq qana 
bağlıdır. Totemçilikdə hər qəbilənin xüsusi bir totemi vardır. 
Türklərdə bütün qəbilələr bir heyvanı (qurdu) uğurlu sayar, lakin 
ona pərəstiş etməzlər. Totemçilikdə heyvandan başqa daş parçası, 
ağac, yağış suyu da totem ola bilər. Totemçilikdə qəbilə fərdi 
toteminin adı ilə adlanır, halbuki türklərdə hər ailə və fərdin 
özünəməxsus adı vardır. Totemçilikdə ruhun əbədi qalmağına 
inanmazlar. Əski türklər isə ruhları əbədi bilib, kainatın da ruhunun 
olduğuna inanırdılar. Buna görə də atalarının ruhlarına nəzir və 
qurbanlıq edərdilər”58.   

İslamaqədərki türk dini əqidəsində və bütövlükdə türk dini 
inanc sistemində Tenqriçilik (bəzən “Göy Tanrı” dini və ya 
Tanrıçılıq da adlandırılır)  aparıcı yer tutmuş və bünövrə rolunu 
oynamışdır. Hun, Göytürk Xaqanlıqlarında əsas olan bu dini 
inancda müqəddəs varlıqlar, təbiət qüvvələri, atalar kultu olsa da 
yeri-göyü yaradan ən uca varlıq “Göy Tanrı” hesab edilirdi. Bu dini 
inanca görə Tanrı ən yüksək varlıq olub, kainatı yaradıb və səmavi 
mahiyyəti olduğu üçün Göy Tanrı adlanırdı.  

 

                                                 
58 Cavad Heyət. Türklərin tarix və mədəniyyətinə bir baxış (islamdan əvvəl və islam 
dövrü). Bakı: Aspoliqraf, 2009, səh.55-56 
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Şəkil 1. Gəmiqayada Göy Tanrı inancının əks olunduğu təsvir
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Şəkil 2. Gəmiqayada Tanrıçılıqla bağlı qayaüstü rəsm 
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Şəkil 3. Qobustanda insanların Tanrıya etiqadını əks etdirən 
qayaüstü rəsm 
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Son illər aparılan araşdırmalar Azərbaycan ərazisində də yerli 
əhalinin Tanrıçılıq etiqadını göstərir. Həm Gəmiqaya, həm 
Qobustan qayaüstü abidələrində insanların “Göy Tanrı”ya sitayş 
etməsi ilə bağlı şəkillər aşkar edilmişdir (Şəkil 1; 2; 3). Bundan 
başqa, Naxçıvan Muxtar Respublikasının ərazisində yerləşən 
“Əshabi-Kəhf” ziyarətgahı da islamaqədərki tək Allaha etiqad 
yeridir. Bütün bunlar türklərin bu ərazidə (Azərbaycanda) ən qədim 
dini inancının Tanrıçılıq olduğunu göstərir. Bununla bağlı Əjdər 
Fərzəli yazır: “Sivilizasiyanın Gəmiqaya-Qobustan dövrünü 
tanrıçılığın qızıl dövrü adlandırmaq olar. Bu sivilizasiya tarixə 
çevriləndən sonar, Tanrıçılığın bazasında yeni dinlər meydana 
gəlmiş, Tanrıçılıq özü isə unudulmuşdur. Azərbaycanda xalqın 
məişətində, gündəlik həyatında, inam və adətlərində, 
mərasimlərində Tanrıçılıq öz dərin kökləri və atributları ilə 
yaşadılmışdır. Bunun inikası Gəmiqaya-Qobustan rəsmlərində 
müşahidə olunur”.59 

Bu dini inancın türkün ruhuna yaxınlığı və təkAllahlı əqidə - 
islam dininin türklər tərəfindən rahat qəbul olunmasına səbəb olsa 
da, hələ də türklərin islam dini daxilində özünəməxsusluqları, bu 
dini sistemə daxil etdikləri dəyərlər həmin zamandan qalmadır. 
Eyni zamanda Türk-İslam münasibətlərində harmoniya ilə bağlı 
digər bir nəzəri yanaşma da xüsusi maraq doğurur. Bu mülahizə 
fransız Gustav le Bon tərəfindən irəli sürülmüşdür. Müəllifin 
baxışlarına görə xalqın öz sivilizasiyasının elementlərini kəskin 
surətdə dəyişməsi mümkün deyildir və etiqadların tarixində bunun 
ən bariz nümunəsini göstərmək olar. O, yazırdı: “Şübhəsiz hamıya 
məlumdur ki, bütün böyük dinlər brəhmənizm, buddizm, 

                                                 
59 Əjdər Fərzəli. Gəmiqaya-Qobustan mədəniyyəti. Bakı: Nurlan, 2008, səh. 30 
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xristianlıq, islam – bütöv irqlər arasında kütləvi surətdə dönmələr 
yaratmışdı və göründüyü kimi bu irqlər o dinləri dərhal qəbul 
etmişlər. Amma bu dönmələri bir az dərindən öyrənəndə görmək 
olur ki, xalqlar sanki yeni dinin özünü qəbul etməmişlər, yalnız öz 
köhnə dinlərinin adlarını dəyişmişlər, əslində qəbul olunmuş 
etiqadlar əvəz etdikləri və adi davamçısı olduqları köhnə etiqadlara 
qoşulmaq üçün lazım olan dəyişikliklərə uğramışdılar.” 60  Bu 
yanaşma bütün dinlərə aiddir, o cümlədən Türk Tanrıçılığı – İslam 
keçidində də bəzi məqamları özünü göstərir. 

Biz, təqdim olunan kitabın növbəti hissələrində türklərin islam 
dini daxilində özünəməxsusluqları aydınlaşdırmağa çalışacağıq. 
Mövzumuza davam edərək deyə bilərik ki, bizim qənaətimizə görə 
Tanrıçılıqla İslam arasında güclü harmoniya olduğundan IX-X 
əsrlərdən etibarən türklər arasında islam dininə inananlar üstünlük 
təşkil etməyə başladı və türklər islam mədəniyyətinin əhatə 
dairəsinə daxil oldular. Professor Cavad Heyət yazır ki, yalnız 
islam dini türklərin əski inamları ilə bir çox baxımdan səsləşdiyinə, 
onların ruh və xarakterinə uyğun olduğuna görə hər zaman türklərin 
qüvvətlənməsinə və türklüyün qalmasına kömək etmişdir. O, başqa 
dinlərə inancın türklərin varlıqlarına ziyan vurduğunu qeyd edir və 
konkret misallar də gətirir. Məsələn, Avropa hunlarının məsihi 
olması onların Avropa millətləri arasında əriməsinə, Çində hakim 
olan tabqaçların Budda dinini qəbul etməsindən sonra sürətlə 
çinliləşməsinə səbəb olmuşdur. 

Hazırda dünyadakı bütün türklərin təxminən 80 faizi islam 
dininə etiqad edir. Eyni zamanda, digər dini əqidə daşıyıcısı olan 
türk xalqları da var. İndiki dövrdə bunlar qeyri-müsəlman yakutlar 

                                                 
60 Gustav le Bon. Kütlə psixologiyası (tərcümə Qardaşxan Əzizxanlı). Bakı: Zəkioğlu 
nəşriyyatı, 2006, səh. 86 
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(şaman və xristian), çuvaş və qaqauzlar (xristian), karaim və 
krımçaklardır (musəvi).  

Mövcud coğrafi yayılma arealı baxımından müxtəlif türk 
xalqları çərqdə Lena çayı hövzəsindən, Altay dağlarından, Böyük 
Çin səddindən, Hindiquş dağlarının Əfqanıstan sərhədlərindən 
qərbdə Aralıq dənizi sahillərinə, Krıma, Moldovaya, hətta bir qədər 
də qərbə doğru Rumıniyaya qədər, şimalda Sibirdən başlayaraq 
cənubda İran körfəzinə, Dəclə və Fərat çayları hövzəsinədək böyük 
bir ərazidə yaşayırlar. Yayıldığı bu geniş məkanın əksər yerlərində 
türklər yerli xalqlardır. Baxmayaraq ki, uzun müddət elmi 
ədəbiyyatlarda, xüsusən sovet dövrü tarixində türkləri Altay - Uzaq 
Şərq mənşəli xalq hesab etmiş, digər ərazilərdə isə onları gəlmə 
adlandırmışlar. Bu cür münasibəti daha çox Qafqaz və Anadolu 
türklərinə yanaşmada görürük. Lakin son tədqiqatlar bir daha sübut 
edir ki, bu yanaşmalar qərəzlidir və tarixi saxtalaşdırmağa 
yönəlmişdir. Türklər Ön Asiya və Qafqazda ilk nəsil sivilizasiya 
daşıyıcılarındandırlar və bu, çoxsaylı faktlarla təsdiq olunmuşdur. 
Türklərin Ön Asiyada ən qədim tarixdən bəri məskun olması və 
regionda mühüm nüfuza malik olması ilə bağlı irəli sürülən 
mülahizələr bu gün də tarix səhnəsində öz izini saxlamaqdadır. Biz 
bunu Ön Asiyada (Anadoluda) birinci nəsil sivilizasiya 
daşıyıcılarından olan Assuriya dövlətinin və assurların regionda 
hazırkı reliktlərinin timsalında da aydın görürük. Tarixdən 
məlumdur ki, Assuriya dövləti bu regionda Şumer, Babil, Hett, 
Elam dövlətləri ilə bərabər qədim Mesopotamiya sivilizasiyasının 
mühüm mərkəzlərindən olmuşdur. Yüksək dövlətçilik ənənəsi, yazı 
mədəniyyəti, şəhər sivilizasiyası bu dövlətin və müvafiq olaraq 
hakim dil kimi assur dilinin regiondakı nüfuzundan xəbər verir. 
Belə olduğu halda, passionarlıq dövrünü yaşayıb qurtarmış olsa 
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belə, assurların dini ritual dili olaraq qəbul etdikləri dilin 
daşıyıcılarının bu regionda ən azı Assuriya dövlətinin həmyaşıdı 
olması lazımdır. Türkiyəli tədqiqatçı Receb Albayraq Hacaloğlu 
“Türkmen ve Asur kilselerinde oxunan türkçe ilahi metnler” 
kitabında bu mövzuya aydınlıq gətirmişdir. Kitabda İraq - Kərkük 
türkmənlərinə məxsus 9 ilahi mətn, Cənubi Azərbaycanın Urmiya 
bölgəsində yaşayan asurların keldani-katolik kilsəsinə aid 
Azərbaycan türkcəsində 6 mətn təqdim olunur. Müəllif qeyd edir 
ki, sami mənşəli qədim bir dilin müxtəlif dialektlərində danışan 
keldani (katolik), nestorian və yaqubi məzhəblərinə bölünən asurlar 
Azərbaycan türkləri ilə əsrlər boyu davam edən mədəni-linqvistik 
əlaqələrin nəticəsində keldani-katolik kilsəsində öz ilahilərini də 
Azərbaycan türkcəsində oxuyurlar. 61  Nəzərə almaq lazımdır ki, 
Azərbaycan dili tarixən heç bir zaman dini ritual dili olmamışdır və 
azəri türklərinin islamı qəbul edəndən sonrakı dini dili əsasən ərəb 
dili olmuşdur. Onda bu qənaətə gəlmək olar ki, asurların 
passionarlıq dövrünü keçirdikdən sonra zəifləmiş qədim 
mədəniyyətinin yalnız özü ilə bərabər bu regionda mövcud olan 
xalqın dilini qəbul etməsi mümkün görünür. Bu isə ən azı 
eramızdan əvvəlki minillikdə bu regionda türklərin yaşamasından 
xəbər verir və Ön Asiyada türklərin gəlmə deyil, birinci nəsil 
sivilizasiya daşıyıcılarından olduğunu iddia etməyə əsas verir.
                    ***** 

Tarixi baxımdan isə Türk sivilizasiyasının izləri daha geniş 
ərazini əhatə edir. Belə ki, böyük türk dövlətləri - Hun imperiyası 
(e.ə. 220 - 216), Göytürk Xaqanlığı (552-743), Xəzər Xaqanlığı 
(651-983), Uyğur Xaqanlığı (744-840), Qaraxanlı dövləti (840-

                                                 
61  Receb Albayraq Hacaloğlu. Türkmen ve Asur kilselerinde ohunan türkçe ilahi 
metnler, Ankara: 1996. səh. 30 
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1212), Böyük Səlcuq imperiyası (1040-1157), Xarəzmşahlar 
dövləti (1097-1231), Eldəgizlər dövləti (1136-1225), Osmanlı 
imperiyası (1299-1922), Teymurilər dövləti (1370-1507), Böyük 
Moğol imperiyası (1526-1858), Əyyubilər dövləti (1171-1348), 
Dehli Türk Sultanlığı (1206-1413), Misir Məmlük dövləti (1250-
1517), Səfəvi dövləti (1501-1722), Qacar dövləti (1794-1925) Türk 
sivilizasiyasının sərhədlərini bir tərəfdə Hindistana, digər tərəfdə 
isə Avropanın dərinliklərinə - Macarıstana, Balkanlara, şərqdə və 
cənubda isə Misirə, Əlcəzairə, Ərəbistana doğru genişləndirmişdir. 
Ümumiyyətlə, tarixi mənbələrə görə dünyada böyüklü-kiçikli 113, 
bəzilərinə görə isə 125 türk dövləti olmuşdur.62 Bir fakt da vardır 
ki, tarixdə türk dövlətlərinin sayı neçə olursa olsun, tarixin hər 
dövründə türklər dövlətçilik ənənələrini qorumuşlar. Bütün tarixi 
dövr ərzində müxtəlif türk xalqlarının dövlətçilik ənənəsində fasilə 
olmamışdır. Buna görədir ki, dövlətçilik Türk sivilizasiyası üçün 
əsas xarakterik xüsusiyyətlərdən biridir.  

Türk sivilizasiyası öz intibah dövrünü XVI əsrdə yaşamışdır. 
Tarixdə “Türk əsri” kimi tanınan XVI əsrdə türklər tərəfindən 
qurulan beş böyük imperiyada (Osmanlı, Səfəvi, Teymurilər, 
Böyük Moğol imperiyası, Misir Məmlük dövləti) yaşayanların sayı 
270 milyon nəfərə yaxın idi. Həmin dövrdə “Köhnə dünya”nın 
bütün əhalisinin 540 milyon olduğunu nəzərə aldıqda o tarixi 
epoxada türklərin hökmranlığı aşkar görünür.63 XXI əsrin də türk 
əsri olacağı güman edilir. Bunun əsas səbəbi keçən əsrin sonlarına 
doğru dünyada baş verən geosiyasi proseslər nəticəsində tarix 
səhnəsinə müstəqil türk dövlətlərinin çıxması olmuşdur. Bu gün 

                                                 
62 Tarihi türk imperatorlukları. Tarihte türk milleti/ Altın körpü. Бишкек. Из Басма, 
2009, səh. 4 
63  Meşkure Yılmaz. Tarihi, siyasi ve kültürel yönleriyle Türklerin Dünyası ve 
Türkiyenin dış türkler politikası. Ankara: “Kripto Kitablar”, 2010, səh. 18 
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dünyada 6 müstəqil türk dövləti (Azərbaycan, Türkiyə, Qazaxıstan, 
Qırğız Dövləti, Özbəkistan, Türkmənistan), tanınmamış Şimali 
Kipr Türk Cümhuriyyəti, Rusiya Federasiyasının tərkibində muxtar 
respublikalar - Altay, Tuva, Başqırdıstan, Kabardin-Balkar, 
Tatarıstan, Xakasiya, Çuvaşıstan, Qaraçay-Çərkəz, Saxa, Moldova 
Respublikasının tərkibində Qaqauz Muxtar Respublikası, Çin Xalq 
Respublikasının tərkibində Sınsızyan-Uyğur Muxtar Vilayəti 
mövcuddur. 

Beləliklə, yayıldığı coğrafi areal, daşıdığı dini əqidə, təmsil 
etdiyi konkret etnos və ya dövlətdən asılı olmayaraq, biz hazırkı 
tədqiqatda tarixdə Türk sivilizasiyasının izinə vahid bir 
mədəniyyətin daşıyıcısı kimi baxmaq niyyətindəyik. Çünki 
sadalanan kriteriyalar üzrə bir sıra fərqliliklərin olmasına 
baxmayaraq, bəşər tarixində özünəməxsus izi olan Türk 
sivilizasiyası daha çox oxşar mənəvi dəyərlərə söykənir. Türk 
sivilizasiyasının formalaşmasında onun özünəməxsus 
xüsusiyyətləri - bütün tarixi dövrlər ərzində arası kəsilməyən 
dövlətçilik ənənəsi, adət-ənənələrin (törənin) cəmiyyətdə yüksək 
mənəvi keyfiyyət kimi hakim mövqeyi (törənin hətta bir çox 
hallarda dindən üstün tutulması), dini baxışda monoteist əqidə, ailə 
dəyərləri (ordu və ailə türk cəmiyyətinin iki əsas dayağını təşkil 
edirdi), digər sivilizasiya daşıyıcılarına münasibətdə tolerantlıq və 
birgə yaşama vərdişləri xüsusi rol oynamışdır və biz hazırkı kitabda 
da Türk sivilizasiyasının digər mədəni tiplərlə münasibətlərinə 
məhz bu prizmadan yanaşmağı planlaşdırırıq.  

Qayıdaq Türk sivilizasiyasının digər sivilizasiya daşıyıcıları 
ilə münasibətlərinə. Birinci növbədə qeyd etməliyik ki, bu 
münasibətlərə yuxarıda sadaladığımız üç amil çərçivəsində baxmaq 
istəyirik. İlk növbədə coğrafi cəhətdən qonşuluq. Türk 
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sivilizasiyasının mövcud yayılma arealına nəzər saldıqda təmasda 
olduğu sivilizasiyalar arasında ilk əvvəl Çin, Pravoslav-slavyan, 
Qərb-xristian və İslam mədəniyyətinin digər seqmentləri olan Ərəb 
və İran sivilizasiyalarını göstərməliyik. Hazırkı araşdırmada Türk 
sivilizasiyasının tarixin müxtəlif zaman kəsiklərində adı çəkilən 
sivilizasiya daşıyıcıları ilə əlaqələrinə baxmağa və bu kontekstdə 
Türk sivilizasiyasının özünəməxsus çalarlarını ortaya çıxarmağa 
çalışacağıq. Nəzərə alsaq ki, Türk sivilizasiyası birinci nəsil 
sivilizasiyalara aiddir, onda həmin nəsil digər sivilizasiya 
daşıyıcıları ilə ilk sivilizasiyalararası münasibətlərə baxmaq 
lazımdır. Türklərin yayıldığı geniş məkanda ən qədim dövrdə, hətta 
bir-biri ilə sıx bağlı olmadan, iki müxtəlif istiqamətdə iki fərqli 
sivilizasiya təmsilçiləri ilə münasibətləri yaranmışdır (hazırda da 
yaşamaqda olan sivilizasiyalar nəzərdə tutulur). Yaxın Şərqdə İran, 
Uzaq Şərqdə isə Çin sivilizasiyası ilə. Bu iki sivilizasiya türklərin 
təmasda olduğu ilk sivilizasiyalardır. Qərb sivilizasiyası ilə 
münasibətlər nisbətən sonrakı dövrə təsadüf edir. Qərb və bir qədər 
sonra Ərəb sivilizasiyası ilə türklərin ilk əlaqələri həmin 
sivilizasiyaların aktiv passionarlıq (genişlənmə) dövrünə düşdüyü 
üçün özünəməxsus fərqli çalarlar almışdır. Öz növbəsində Türk 
sivilizasiyasının təmasda olduğu digər bir sivilizasiya təmsilçisi 
Pravoslav-Slavyan mədəni tipinə münasibətdə isə ilk vaxtlar 
türklərin passionarlıq dövrü ilə əlamətdar olmuşdur. Qeyd olunan 
sivilizasiya təmsilçilərindən əlavə tarixdə müəyyən izləri qalan 
yeganə nümunə kimi yalnız Türk-Hind sivilizasiyaları arasında 
qarşılıqlı təsir elmi araşdırma obyekti ola bilər.   

Türk sivilizasiyasına münasibətdə qeyd olunan məsələlərə 
tarixə və ya coğrafiyaya aid tədqiqatlarda yeri gəldikcə, pərakəndə 
şəkildə toxunulmuşdur. Geniş mənada Türk sivilizasiyası və bu 
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sivilizasiyanın digər sivilizasiya daşıyıcıları ilə əlaqəsi məsələsi 
əhatəli və sistemli elmi tədqiqat səviyyəsində ilk dəfədir ki, geniş 
ictimaiyyətə təqdim olunur. Ona görə də tədqiqatımızı daha da 
zənginləşdirə biləcək qeyd və təkliflərini bildirəcək oxucularımıza 
əvvəlcədən minnətdarlığımızı bildiririk.  
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 TÜRK VƏ PRAVOSLAV-SLAVYAN 
SİVİLİZASİYALARI: HARMONİYA  

YAXUD QARŞIDURMA 
 

Pravoslav-Slavyan sivilizasiyasının başlıca sivilizasiya 
dəyəri: pravoslavlıq, yoxsa slavyanlıq 

 
ürk sivilizasiyası ilə münasibətlərinə baxacağımız 
sivilizasiyalardan biri Pravoslav-Slavyan 
sivilizasiyasıdır. İlk növbədə qeyd etməliyik ki, bu 

sivilizasiya tipinə geopolitiklər və sivilizoloqlar fərqli prizmadan 
yanaşırlar. Sivilizoloqlar Pravoslav-Slavyan sivilizasiyasında 
başlıca fərqləndirici komponent kimi xristian dini dəyərlərini, yəni 
konkret olaraq pravoslavlığı gördükləri halda, geopolitikada bu, 
mərkəz gücü Rusiya olan sivilizasiyanı təmsil edir. Lakin bütün 
hallarda sivilizasiya komponentləri olaraq nə dini, nə də etnik birlik 
özlərinin əhatə dairəsini tam əks etdirmir. Belə ki, misal üçün, dini 
əqidə baxımından pravoslav olan yunanlar hazırda heç də bu 
sivilizasiyaya aid edilmirlər. Baxmayaraq ki, ruslar (slavyanlar) 
xristianlığı yunanlardan (Bizansdan) qəbul etmişdilər və onların ilk 
dini kitabları yunan dilində idi, bu gün sivilizasiya müstəvisində 
yunanlarla slavyanları birləşdirən ümumi dəyərlər çox deyildir. 
Antik yunan mədəniyyətinin mənəvi dəyərləri isə daha çox digər 
bir sivilizasiyanın - Qərb sivilizasiyasının əsasında dayanır. 
Pravoslavlığın bu dinə etiqad edənlərin hamısını bütövlükdə əhatə 
edən bir sivilizasiya dəyəri ola bilməməsinin səbəblərini Bizans 
imperiyasının parçalanmasında görən rus filosof Konstantin 
Nikolayeviç Leontyev (1831-1891) yazırdı: “Türk təhlükəsi 
qarşısında Bizans mədəniyyətinin (vizantizm) qalıqları qərbə və 

T 
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şimala parçalanmaqla iki fərqli əsasa döndü. Qərbdə romano-
germanlar onsuz da artıq inkişaf dövrü yaşayırdılar və yaxşı 
hazırlıqlı idilər. Bizans və onun vasitəsilə antik dünya ilə yenidən 
yaxınlaşma Avropanı dərhal İntibah (Renessans) adlanan inkişaf 
mərhələsinə gətirib çıxardı və daha yaxşı olardı ki, bu mərhələ 
Qərbin mürəkkəb inkişaf dövrü adlandırılsın. Şimala doğru 
Rusiyaya toxunan vizantizm isə XV əsrdə hələ də davam edən 
sadəlik, yoxsulluq, yekcinslik və hazırlıqsızlıqla qarşılaşdı. Ona 
görə də burda Qərbdə olduğu kimi yenidən doğula bilmədi. Rusiya 
öz intibah dövrünə yalnız XVII əsrdə çatdı. Bizans və ellinizmin 
XV və XVI əsrlərdə Qərbdə oynadığı rolu, Rusiyada XVII əsrdə 
Qərbin nümayəndələri (polyaklar, hollandlar, almanlar, fransızlar) 
oynadı”.64 Rus geosiyasətində “anti-panslavizm” cərəyanını təmsil 
edən bu alim pravoslav dininin təmsilçilərinin ümumi mədəni 
dəyərləri daşımamasının səbəblərini Bizans imperiyasının 
çökməsindən sonra vizantizmin qərbdə və şimalda fərqli təsiri ilə 
əlaqələndirirdi. Belə ki, onun fikrincə, vizantizm bu dəfə Qərbin 
dini baxışlarına təsir etməmişdir. Çünki Qərbin dini strukturu onsuz 
da artıq yüksək inkişaf etmişdi və güclü idi. Ona görə də vizantizm 
burda özünün təsirini Ellin-incəsənət və Roma-hüquq sahələrində 
göstərdi. Rusiyada isə vizantizmin təsiri ilə bağlı ilk növbədə 
Bizans əsaslı xristianlıq və dövlətçilik haqqında danışmaq olar. 

Ümumiyyətlə, Pravoslav sivilizasiyası dedikdə bir çox alimlər 
Bizans imperiyasının varisini nəzərdə tuturlar. Çünki Bizans Roma 
imperiyasından ayrıldıqdan sonra (395-ci il) cəmiyyətin həmin dövrdə 
həyatında dinin əsas rol oynadığını nəzərə alaraq, ilk növbədə öz dini 

                                                 
64 Константин Леонтьев. Византизм и Славянство. 
http://knleontiev.narod.ru/articles.htm  
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dəyərlərinin yaradılmasında və beləliklə köhnə imperiya ilə mənəvi 
asılılığını aradan qaldırmaqda maraqlı idi. Nəticədə Romadan fərqli 
dini etiqada sahib olmaqla, Bizans bütün sonrakı tarixi taleyini 
pravoslavlığa bağladı və imperiyanın paytaxtı Konstantinopolun 
(İstanbul) türklər tərəfindən fəth olunmasınadək bu ideyanın əsas 
daşıyıcısı oldu. Məşhur ingilis alim Arnold Toynbi bu sivilizasiyanı 
Qərb sivilizasiyası ilə birgə ellin cəmiyyətinin ekiz övladı hesab 
edirdi. Pravoslav-Slavyan sivilizasiyasının ilkin vətəninin Anadolu 
olduğunu, sonradan isə şimala və şərqə doğru nüfuz edərək Rusiya və 
Sibir istiqamətində yayıldığını iddia edirdi. Qərb və Pravoslav 
cəmiyyətlərinin fərqlənməsinin əsas səbəbini isə 1054-cü ildə kilsənin 
parçalanmasında görürdü.65 Bütövlükdə avropalı alimlərdən Osvald 
Şpenqler, Arnold Toynbi, Samuel Hantinqtonun hər biri sivilizasiya 
müstəvisində daim Pravoslav dünyasını katolik Qərb 
sivilizasiyasından fərqləndirmiş, onların fərqli dəyərlər daşıdığını 
irəli sürmüşlər.   

Bu sivilizasiya tipinin Pravoslav-Slavyan adlandırılması da 
xüsusi maraq doğurur. Burda həm dini, həm də etnik və dil birliyi 
əsasında qruplaşma olduğu görünür. Lakin hər iki elementin daxili 
seqmentlərinin təhlili göstərir ki, sivilizasiya tipi dini və ya etnik-
linqvistik arealla tam uyğun gəlmir, daha çox vahid mədəniyyətə, 
mənəvi dəyərlərə söykənir. İlk növbədə pravoslavlığın yayılma 
arealında buna aydınlıq gətirək. Məlum olduğu kimi, 1054-cü ildə 
xristian kilsəsinin iki yerə bölünməsi nəticəsində pravoslavlıq 
müstəqil dini subyektə çevrildi. Uzun müddət bu dinin əsas 
daşıyıcısı Bizans imperiyası olmuşdur. Qərbi xristianlıq - katolik 
dininin hakim olduğu Roma imperiyası ilə ideoloji mübarizədə 
pravoslavlıq Bizans imperiyasının əsas silahı idi. Bizansın ərazi 
                                                 
65 Арнольд Тойнби. Исследование истории. Москва: АСТ, 2010, стр. 45 
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cəhətdən daha çox Asiya torpaqlarını əhatə etdiyini nəzərə alaraq, 
onun Şərq mənəvi dəyərlərini əhatə etməsi və Qərbdən 
fərqlənməsini məntiqə uyğun hesab etmək olar. Yalnız 1453-cü ildə 
Bizans imperiyasının süquta uğramasından sonra pravoslavlıq bir 
güc mərkəzi olaraq Rusiyaya köçmüşdür. Rusiyanın da tarixi 
keçmişində Şərqlə bağlılıq olduğundan bu, qeyd olunan sivilizasiya 
tipinin xarakterinə zidd olmadı. Rusiyanın Şərqə bağlılığında ən 
mühüm faktorlardan biri onun öz dövlətçilik və cəmiyyət həyatının 
inkişaf tarixinin bir hissəsini Qızıl Orda imperiyasının tərkibində 
keçirməsi olmuşdur. Monqolların bu sivilizasiyaya təsiri ilə bağlı 
məsələlərə bir qədər sonra ətraflı baxacağıq. Hələlik isə qeyd edək 
ki, Konstantinopolun süqutundan sonra Rusiya başda olmaqla, 
slavyan xalqları Pravoslav-Slavyan sivilizasiyasının əsas 
daşıyıcıları oldular. Lakin bizim, sivilizasiya tipinin dini və ya 
etnik-linqvistik arealla təmsil edilməsi ilə əlaqədar toxunmaq 
istədiyimiz məqam istisnalarla bağlıdır. Belə ki, misal üçün, 
gürcülər dini əqidə baxımından pravoslav olsalar da, bu 
sivilizasiyanın daşıyıcısı deyillər və Qafqaz mədəni tipini təmsil 
edirlər. Gürcülərin xristianlığı slavyanlardan əvvəl (IV əsrdə) və 
Bizans - Kiyev Rus dövləti vasitəsilə deyil, müstəqil olaraq təşkilati 
baxımından Antioxiya kilsəsinin hamiliyi ilə missionerliyin təsiri 
altında qəbul etməsi də bunda mühüm rol oynamışdır. Digər 
tərəfdən isə pravoslav olmayan, katolik polyaklar və çexlər slavyan 
xalqlarından olsalar da, bu qrupa daxil edilmirlər və Qərb 
sivilizasiyasını təmsil edirlər. Bu mənada fikrimizcə, coğrafi 
cəhətdən Pravoslav-Slavyan sivilizasiyası ilə Qərb sivilizasiyasının 
sərhədində, təmas xəttində yerləşən Polşanın uzun əsrlərdən bəri 
Rusiya ilə yaşadığı problemlərinin səbəbini də bu amildə axtarmaq 
lazımdır. Beləliklə, qeyd olunanları ümumiləşdirərək bu nəticəyə 
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gəlmək olar ki, Pravoslav-Slavyan sivilizasiyası dini və etnik 
baxımdan təmsil etdiyi daxili seqmentləri tam əhatə etmir. Bu 
sivilizasiyanın sistem yaradıcı elementləri mədəni birlik və ortaq 
tarix olmuşdur və Pravoslav-Slavyan sivilizasiyası öz inkişafında 
Bizans və Rusiyanın güc mərkəzi olduğu iki ayrı mərhələ 
keçmişdir.   

Arnold Toynbi öz təsnifatında Rusiya və Cənub-Şərqi 
Avropanı əhatə edən Pravoslav-xristian sivilizasiyasını yaşamaqda 
olan beş sivilizasiyadan biri olaraq görür. Xüsusi fikir verilməli 
olan məqam məhz sivilizasiyanın Pravoslav-xristian 
adlandırılmasıdır, yəni slavyanlıq sivilizasiya yaradan element kimi 
xarakterizə edilmir. Baxmayaraq ki, daşıyıcılarının təmsil olunduğu 
ərazini nəzərə aldıqda, daha çox slavyanların yayılma arealını əhatə 
edir. Arnold Toynbidən fərqli olaraq, müasir dövr Rusiyalı alimlər 
Boris Nikolayeviç Kuzık və Yuriy Vladimoroviç Yakoveç bu 
sivilizasiyanı Şərqi Slavyan sivilizasiyası adlandırır, bizim eranın V-
VIII əsrlərindən yaranma fazasının başlandığını və XVI əsrdən isə 
Sibirə doğru yayıldıqdan sonra Avrasiya sivilizasiyasına 
transformasiya olunduğunu iddia edirlər.66Yəni Slavyan sivilizasiyası 
mövcud olan deyil, artıq öz həyat siklini başa vuraraq yeni nəsil 
sivilizasiyaya keçid verən mədəni tip olaraq görülür. Qeyd etməliyik 
ki, bu mülahizələrdə Slavyan sivilizasiyasının Rusiya imperiyasının 
sərhədlərini əhatə etmək üçün Avrasiya sivilizasiyası adı altında 
verilməsi sırf ideoloji məqsəd olaraq görünür və bu mövzuya 
kitabın sonrakı hissələrində daha ətraflı toxunacağıq.  

Biz isə hazırkı tədqiqatda bu sivilizasiyanın 
səciyyələndirilməsinə bir qədər fərqli mövqedən yanaşırıq. 
                                                 
66  Кузык Борис Николаевич, Яковец Юрий Владимирович. Истоки и вершины 
восточнославянской цивилизации. Москва: Институт экономических стратегий, 
2006,  стр. 38 
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Pravoslav-Slavyan sivilizasiya tipi daxilində slavyan 
mədəniyyətinə daha çox üstünlük verir, təkcə Bizansın varisi kimi 
yox, pravoslavlığa qədərki slavyanların tarixi inkişafına da 
sivilizasiyanın sistemyaradıcı elementi kimi xüsusi önəm veririk. 
Çünki bizim tədqiqat obyektimiz olan Türk sivilizasiyası ilə 
münasibətlərdə xristianlığı qəbul edənə qədərki dövrdə slavyanlarla 
əlaqələr də mühüm yer tutmuşdur.  

 
Pravoslav-Slavyan sivilizasiyasının formalaşma mərhələləri 
Ümumiyyətlə, sivilizasiyaşünaslıqda bu sivilizasiyanın 

yaranması ilə bağlı yekdil fikir mövcud deyildir. Pravoslav-Slavyan 
sivilizasiyasının formalaşma prosesini Qara dənizin şimal 
sahillərində yunan koloniyalarının salınması, Kiyev Rus dövlətinin 
yaranması, Rusiyada xristianlığın qəbul edilməsi ilə 
əlaqələndirirlər, hətta digər variantlara da rast gəlinir. Misal üçün, 
Skif çarlığının varisliyi. Bu yerdə Skif-sak sivilizasiyasının varisi 
kimi elmi ədəbiyyatlarda yekdil fikrin olmadığını da qeyd 
etməliyik. Bu sivilizasiyanın davamçıları olaraq Türk, İran və 
Slavyanların olması ehtimalı elmi dairələrdə müzakirə olunur. Skif-
sak sivilizasiyasının ən böyük maddi tapıntısı Rusiyanın 
Çelyabinsk vilayətinin Qazaxıstanla sərhədində Cənubi Ural 
çölündə aşkarlanan Arkaim arxeoloji abidələridir. Təxminən e.ə 
2000-1700 illərdə yaradılması ehtimal edilən bu arxeoloji abidə 
özünəməxsus, olduqca fərqli şəhər tipini təmsil edir. Bu arxeoloji 
abidənin Avestada qeyd olunan arilərin paytaxtının olması; ilk 
slavyanların şəhər mədəniyyətini təmsil etməsi; və ya prototürklərin 
sivilizasiyasını təmsil etməsi ilə bağlı mülahizələr vardır. Qazax 
alimi arxeoloq Amangeldi Narımbayeva “Arkaim - prototürklər 
tərəfindən yaradılmış dünya sivilizasiyasının ocağı” adlı tədqiqatda 
bu arxeoloji abidənin Türk sivilizasiyasına məxsus olmasını 
əsaslandırmağa çalışmışdır. 
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“Arkaim” yaşayış məskəninin şəkli və sxemi 
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Beləliklə, Pravoslav-Slavyan sivilizasiyasının formalaşması 
ilə bağlı müxtəlif mülahizələrlə rastlaşırıq. Lakin bizim fikrimizcə, 
pravoslavlıq və slavyanlığın vahid sivilizasiya dəyəri kimi 
sinxronlaşması nisbətən sonrakı dövrə təsadüf edir. Çünki Bizans 
imperiyasında (395-1453) ortodoks (pravoslav) xristianlıq 
təxminən V əsrdən hakim olsa da, bu tam təsdiqini yalnız 1054-cü 
ildə kilsənin rəsmən ayrılmasından sonra tapmışdır. Səlib yürüşləri 
zamanı 1204-cü ildə Bizansın paytaxtı Konstantinopolun katolik 
xaçlılar tərəfindən tutulub qarət edilməsindən sonra isə xristian 
dininin bu iki məzhəbi arasında əsaslı təfriqə yaranmış və artıq 
yalnız pravoslavlıq Bizans üçün müstəqil dəyərə çevrilmişdir. 
Digər tərəfdən VII-IX əsrlərdə Bizans imperiyasının şərq 
sərhədlərinə ən böyük təhlükə slavyanların hücumu nəticəsində 
yaranırdı. Yalnız slavyanların xristianlığı qəbul etməsindən sonra 
bu iki mənəvi dəyərin sinxronlaşması prosesi başlanmışdır. Tarixə 
nəzər saldıqda buna bənzər hadisələrin daha əvvəllər də baş 
verməsinin şahidi oluruq. Misal üçün, hazırda Qərb sivilizasiyasını 
təmsil edən germanlara münasibətdə də eyni prosesin təkrar 
olunduğunu görürük. Belə ki, məlum olduğu kimi Roma 
imperiyasının mövcudiyyətinin son dövrlərində ona ən böyük 
təhlükəni germanlar törədirdi və imperiyaya faktiki olaraq bu 
tayfaların hücumu nəticəsində son qoyulmuşdur. Amma nəticədə 
Roma mədəni dəyərlərini və xristianlığı qəbul edən german-roman 
tayfaları Qərb sivilizasiyasının daşıyıcısına çevrildilər. Doğrudur, 
Bizansın tarix səhnəsindən silinməsinin səbəbkarı türklər olsa da, 
eyni qaydada Bizansa düşmən slavyanların onun mədəni irsini 
qəbul edib, daşıması hadisələrin bənzərliyini göstərir.  

Kiyev Rus dövlətində xristianlığın X əsrdə qəbul olunduğunu 
nəzərə alaraq, təxminən XI-XII əsrlərdə Pravoslav-Slavyan 
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sivilizasiyasının formalaşması haqqında danışmaq olar. Rusiya 
hökmdarı Moskvanın Böyük Knyazı III İvanın (1440-1505) 1472-
ci ildə son Bizans imperatoru IX Konstantinin qardaşı qızı və taxtın 
nəzəri varisi Sofiya Paleoloq ilə evlənməsini kulminasiya hesab 
etmək olar. Bu nikahdan sonra III İvan Moskva Rus dövlətini 
Bizansın varisi adlandırdı və Bizansın “ikibaşlı qartal” gerbini Rus 
dövlətinin gerbi olaraq qəbul etdi (bu gün də həmin simvol Rusiya 
Federasiyasının gerbində saxlanılır). III İvan Bizans ilə Moskva 
Rus dövlətini doğma, eyni dövlət sayırdı. Sofiya Paleoloq ilə nikah 
ona mənəvi qida vermişdi. Əslində slavyanlıq və pravoslavlığın 
sinxron yaxınlaşmasının rəmzi olan bu hadisə ilə Rusiyanın 
gələcəkdə geosiyasi maraqlarının əsası qoyulmuşdur. Belə ki, 
Rusiya imperiyası gücləndikcə onun ən böyük geosiyasi məqsədi 
İstanbula yiyələnmək, Bizansın hakim olduğu bütün torpaqlarda bu 
hakimiyyət varisliyini davam etdirmək, bütün dünya 
pravoslavlarını himayə etmək olmuşdur. Bu məqsədlərə çatmaqda 
isə Bizansın keçmiş torpaqları və pravoslav əhalisi üzərində hakim 
olan Türkiyə onun ən böyük rəqibinə çevrildi. Bununla da geosiyasi 
müstəvidə Rusiya-Türkiyə qarşıdurmasının əsası qoyulmuşdur.  

Beləliklə, sivilizasiyaların formalaşması prosesində əsas 
elementlərdən olan müstəqil siyasi hakmiyyət faktorunu Kiyev Rus 
dövlətinin timsalında qazanmaqla yeni mərhələyə qədəm qoyan bu 
sivilizasiyada hər iki daxili seqmentin - pravoslavlıq və slavyanlığın 
sinxronlaşması başa çatdı. Buna görə də, öz mənəvi dəyərlərini 
daha qədim dövrdən götürməsinə baxmayaraq Pravoslav-Slavyan 
sivilizasiyası üçüncü nəsil sivilizasiyalara aid edilir. Bizans 
slavyanlığı, slavyanlar isə xristianlığın qəbulunadək pravoslavlığı 
təmsil etmədiyi üçün onları birbaşa sivilizasiya daşıyıcısı deyil, 
mənəvi dəyərlərin ötürüldüyü mərhələlərdən biri hesab etmək olar. 
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Pravoslav-Slavyan sivilizasiyası niyə Qərb mədəniyyəti 
olaraq qəbul olunmur? 

 
Türk sivilizasiyasının Pravoslav-Slavyan sivilizasiyasının 

daşıyıcıları ilə münasibətlərinə baxmazdan əvvəl bu 
sivilizasiyanın xristian dünyası daxilində fərqləndirilməsinə, 
Qərb sivilizasiyası ilə disharmoniyasına toxunmağı da lazım 
bilirik. Müasir dövr Qərb sivilizoloqlarından Samuel Hantinqton 
Rusiya-Qərb münasibətlərində disharmoniyanı 
sivilizasiyalararası təzadla əlaqələndirirdi. Belə ki, onun fikrincə, 
əgər Rusiya Qərbə doğru yönələrsə Pravoslav sivilizasiyası 
ümumiyyətlə mövcudluğunu dayandıracaq. O, Qərb sivilizasiyası 
üçün xarakterik olan səkkiz xüsusiyyətdən yeddisinin - katolik 
din, latın mənşəli dillər, kilsənin dövlətdən ayrı olması, qanunun 
aliliyi prinsipi, sosial plüralizm, seçkili orqanların hakimiyyəti 
ənənəsi, indivudializmin - Rusiyanın tarixi təcrübəsində olmadığını 
iddia edirdi. Yeganə ortaq xüsusiyyət kimi antik irsi qeyd edir ki, 
burada da Qərb Romadan, Rusiya isə Bizansdan bəhrələndiyi üçün 
prinsipial fərqlər olduğunu göstərir. O, rus sivilizasiyasını - Kiyev 
Rus və Moskva dövlətlərinin, Bizans imperiyasının təsiri və 
uzunmüddətli monqol hakimiyyətinin məhsulu hesab edirdi.67 

Rus nəzəriyyəçilər arasında Avrasiyaçı məktəbin 
nümayəndələri olan alimlərin Rusiyanın Avropadan çox Asiya ilə 
bağlılığı barədə mülahizələri də xüsusi maraq doğurur. 
Avrasiyaçılıq hərəkatının yaranmasını XX əsrin əvvəllərində knyaz 
N.S.Trubetskoy (1890-1938), ilahiyyatçı Q.V.Florovski (1893-
1979), P.P.Suvçinski (1892-1985), Q.V.Vernadski (1887-1973), 
P.N.Savitski (1895-1968) və başqalarının adı ilə bağlayırlar. 

                                                 
67 Сэмюэль Хантингтон. Столкновение цивилизаций. Москва: АСТ, 2003, стр 184 
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Avrasiyaçılıq hərəkatının əsas ideyası rus mədəniyyətinin, tarixinin 
özünəməxsusluğu və onun qorunmasının zəruriliyi idi. Bu 
hərəkatın tərəfdarlarını Rusiyanın ayrıca bir sivilizasiya daşıyıcısı 
olması ideyası birləşdirirdi. Onların fikrincə, dünyanın inkişafında 
həlledici məkan Avrasiya regionu hesab olunur. Bu məktəbin 
nümayəndələri “Avrasiya” terminini geosiyasi məkan kimi təsnif 
edir, rus cəmiyyətinin yaranmasında bu məkanın roluna və 
əhalisinin özünəməxsusluğuna diqqət ayırırdılar. Avrasiyaçılar 
Rusiyanı Qərb və Şərq arasında əlaqələndirici mərkəz rolu oynayan 
xüsusi etno-coğrafi və özünəməxsus mədəniyyətə malik ölkə hesab 
edirdilər. 

Rus tədqiqatçılar içərisində Avropanın Rusiyaya yad olması 
tezisinə ilk olaraq panslavizm ideoloqlarından olan Nikolay 
Yakovleviç Danilevski və rus fəlsəfi düşüncə tarixində monarxist 
mühafizəkar qanadı və anti-panslavizm68  cərəyanını təmsil edən 
nümayəndələrdən Konstantin Nikolayeviç Leontyevin əsərlərində 
rast gəlirik. Leontyev Rusiyanı nəinki təkcə Qərbə qarşı qoyur, 
hətta bir az da irəli gedərək slavyanlıqdan da fərqləndirirdi. Müəllif 
Rusiyanın inqilab tərəddüdlərindən qorunması üçün Şərq ölkələri 
ilə ittifaqının tərəfdarı idi. Onun fikrincə, slavyan xalqlarının etnik 
və linqvistik yaxınlığı onların mədəni birliyinə dəlalət etmir. 
Slavyan dünyası, slavyan mədəniyyəti Rus mədəniyyəti demək 
deyildir. Rus mədəniyyəti özünəməxsusdur: burda Avrasiya və 
Asiya elementləri qaynayıb-qarışıb. 69  Rus mədəniyyətinin Şərq 

                                                 
68  “Anti-panslavizm” cərəyanının tərəfdarları bütün slavyanların vahid mərkəzdə 
birləşməsini və vahid slavyan dövlətinin yaradılmasını Rusiya imperiyasının süqutunun 
başlanğıcı kimi dəyərləndirirdilər. Onların fikrincə, Rusiya imperiyasının yalnız 
slavyanlardan təşkil olunması onun ümumdünya ruhunu məhv edər, Avrasiya və dünya 
imperiyasına yolunu bağlayardı. 
69 Константин Леонтьев. Византизм и Славянство. 
http://knleontiev.narod.ru/articles.htm 
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kökləri haqqında da ilk dəfə bu alim mülahizə irəli sürmüşdür. 
Leontyevin digər bir maraqlı iddiası isə ondan ibarətdir ki, iranlılar 
rusları Turanın davamçıları kimi görürlər.70 Kifayət qədər maraqlı 
yanaşmadır. Elmi dairələrdə türklərin, bəzən isə iranlıların Turanı 
təmsil etməsi ilə bağlı ideyalar daha çox səslənməkdədir. Rusların 
Turanın davamçıları kimi görülməsində, həm də iranlıların 
yanaşmasında olan bu münasibət isə slavyanların türklərlə simbioz 
münasibətlərindən irəli gəlməsini ehtimal etməyə əsas verir. 

Nikolay Danilevski də Rusiyanın Qərbə yad olmasının 
səbəbini sivilizasiyalar arasındakı prinsipial fərqlərin olması ilə 
əlaqələndirirdi. O, “Rusiya və Avropa” kitabında yazırdı: “Avropa 
bizi özününkü qəbul etmir. Avropalılar Rusiya və slavyanlarda 
təkcə yad deyil, həm də düşmən obrazı görürlər”. 71  Qatı 
slavyançılıq ruhunda çıxış edən müəllifin Türk sivilizasiya 
daşıyıcılarına qarşı münasibəti də birmənalı deyildi. O, türkləri 
sivilizasiya yaradıcısı deyil, yalnız tarixin müəyyən mərhələsində 
gedən proseslərə təsir edən etnos kimi qiymətləndirirdi və 
germanlarla bərabər türkləri də slavyanların əsas rəqibi hesab 
edirdi. Panslavizm ideoloqu Rusiyanı bütün slavyan xalqlarının 
milli və dini maraqlarının müdafiəçisi kimi təqdim edir, onları 
Rusiyanın ətrafında birləşməyə və birgə mübarizə nəticəsində 
Osmanlı hökmranlığından azad olmağa çağırırdı.72 Bununla belə, 
N.Y.Danilevski slavyanların romano-germanlarla mübarizəsində 
Türk sivilizasiyası daşıyıcılarının xidmətlərinə də toxunurdu. Onun 
fikrincə, Pribaltikada, Moraviyada slavyanların germanlaşdırılması 
                                                 
70 Константин Леонтьев. Византизм и Славянство. 
http://knleontiev.narod.ru/articles.htm 
71 Данилевский Н.Я. Россия и Европа. Москва:. Глаголь,1991, стр.50 
72Данилевский Н.Я. Россия и Европа. Взгляд на культурные и политические 
отношения Славянского мира к Германо-Романскому. 
http://new.runivers.ru/bookreader/book10067/#page/1/mode/1up  стр. 98; 246 
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prosesinin getdiyi bir şəraitdə uqor və türk tayfalarının şərqdən 
hücumu bu prosesin  qarşısını almışdır. Alim bu qənaətə gəlmişdir 
ki, türklər və uqor tayfaları slavyan tarixində mühüm rol oynayırlar 
və onlar slavyanların germanlaşmasının qarşısında başlıca maneə 
olmuşlar.73  

Avrasiyaçılar N.Y.Danilevskini nə qədər ideoloji rəhbər hesab 
etsələr belə, onların bəzi ideyalarının heç uyğun gəlmədiyini, tam 
fərqli olduğunu da müşahidə edirik. Belə ki, Danilevski Rusiyanı, 
Avrasiyanı, bütün slavyanları bir mədəni tipdə birləşdirərək slavyan 
mədəni-tarixi tipi kimi, Avrasiyaçılar isə Rusiyanı və rusları fərqli 
mədəniyyət və sivilizasiyaların sintezindən yaranmış 
“özünəməxsus Avrasiya mədəniyyətinin daşıyıcısı” kimi 
dəyərləndirirlər. Avrasiyaçıların yanaşmasında ruslar digər slavyan 
xalqlarından daha çox Şərq mənşəli monqol, Turan xalqları ilə 
siyasi-mədəni əlaqədə yaranmış sivilizasiyanı təmsil edirlər.  

 
Avrasiyaçı nəzəriyyədə Pravoslav-Slavyan və Türk  

sivilizasiyası: harmoniya, yoxsa qarşıdurma 
 

Ümumiyyətlə, Avrasiyaçı alimlər sivilizasiyaların və ya 
mədəniyyətlərin formalaşmasında birgə tarixi taleyi etnik birlikdən 
daha üstün sayırdılar. Məhz buna görə, onların fikrincə, türklər, 
monqollar və bəzi başqa Şərq xalqları ruslara digər slavyan 
xalqlarından daha yaxın mədəniyyətə malikdirlər. Bu məktəbin 
görkəmli nümayəndələrindən biri olan Pyotr Nikolayeviç Savitski 
(1895-1968) hesab edirdi ki, Rusiya özünün Asiyaya üzvi artımını 
nəzərə almadan Avropa mədəniyyətinin avanpostu olmağa çalışır 
və bununla da özü-özünə qarşı çıxır. Bu baxımdan o, rus 
mədəniyyətinin əsasını turan və fin qanlarını nəzərə almadan yalnız 
                                                 
73 Yenə orda, səh. 388 
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slavyanlıqda görən slavyanofillərə qarşı çıxırdı. Eyni zamanda, 
alim hesab edirdi ki, rus mədəniyyətini yalnız “turan elementi” ilə 
bağlamaq da düzgün deyil. Ümumiyyətlə bu mədəni tip nə tam 
Avropa, nə tam Turan, nə onların cəmi və ya mexaniki birliyi 
deyildir. Bu özünəməxsus mədəniyyət - Avrasiya mədəniyyətidir. 
O, hesab edirdi ki, baxmayaraq ki, Avrasiya mədəniyyəti bir çox 
mədəniyyətlərlə bağlıdır, ona daha yaxın və qohum olanlar Asiya 
mədəniyyətləridir. P.N.Savitski yazırdı: “O, Asiyada öz evindədir. 
Gələcək üçün isə I Pyotrun başladıqlarını sona çatdırmaq lazımdır, 
yəni Avropaya zəruri taktik dönüşün ardınca Asiyaya üzvi dönüş 
həyata keçirilməlidir”.74  Alimin fikrincə, Bizans mədəniyyəti və 
monqol-tatar dövlətçiliyi Avrasiya sivilizasiyasına digər 
superetnoslara qarşı durmağa imkan vermişdir. Savitski hətta 
Bizansı göstərərək yazırdı ki: “Bizans Qərb və Şərqin mədəni 
elementlərini özündə cəmləşdirsə də, onun mədəniyyəti bütövlükdə 
Avrasiya mədəniyyəti idi”. 75 

P.N.Savitski hesab edirdi ki, Rusiya geosiyasi müstəqilliyinə 
və german-roman mənəvi işğalından qurtarmasına görə yalnız 
monqol-tatarlara borcludur. O yazırdı: “Tatarlar olmasaydı, Rusiya 
da olmayacaqdı. Monqollar Avrasiya məkanının meşəliklərlə əhatə 
olunmuş Avropa hissəsi ilə, səhralardan ibarət Asiya ərazilərini, bu 
ərazilərdə məskunlaşan çoxsaylı xalq və cəmiyyətləri geosiyasi və 
geostrateji anlamda birləşdirdi, formalaşdırdı və gələcək üçün 
bütöv bir tam halına gətirdi. Bundan başqa, Qərbi avropalıların 
dəniz hissiyyatına qarşı monqol-tatarlar kontinental hisslərini 

                                                 
74 Савицкий Петр Николаевич. Географический обзор России – Евразии. // 
Континент Евразия. Москва: Аграф, 1997, стр. 44 
75  Савицкий Петр Николаевич. Географические и геополитические основы 
евразийства // Континент Евразия. Москва: Аграф, 1997, стр. 42 
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qoyaraq, bölgədə birlik missiyası formalaşdırdılar. Bu missiya da 
sonradan tamamilə rusların əlinə keçdi”.76  

Bu məktəbin başqa bir nümayəndəsi Nikolay Trubetskoy da 
rus dövlətçiliyində və rus millətinin formalaşmasında türklərin 
rolunun danılmaz olduğunu qeyd edirdi. O, 1925-ci ildə nəşr 
olunan “Rus mədəniyyətində Turan elementi” adlı məqaləsində 
yazırdı: “Şərqi slavyan tayfaları müasir Rusiyanın yalnız kiçik bir 
hissəsində məskunlaşmışdılar. Onlar yalnız Baltik dənizi ilə Qara 
dənizi birləşdirən çay hövzələrində yaşayırdılar. Müasir Rusiyanın 
yerdə qalan ucsuz-bucaqsız ərazilərində isə Turan tayfaları 
yaşayırdılar. Bu coğrafi ərazinin tarixində “Turan” tayfaları şərqi 
slavyanlardan, yəni ruslardan daha artıq rol oynamışdır. Müasir 
Rusiyanın demək olar ki, bütün ərazisinin ilk dəfə vahid bir dövlət 
şəklində birləşdirilməsi də rusların deyil, turan-monqol tayfalarının 
xidməti olmuşdur. Əgər şərqi slavyanlığın turançılıqla qovuşması 
rus tarixinin əsas faktıdırsa, əgər damarlarında turan qanı axmayan 
rus tapmaq müşkül məsələdirsə, onda biz rusların düzgün milli 
özünüdərki üçün bizdə turan elementinin mövcud olduğunu qəbul 
etməliyik”.77   

Ümumiyyətlə, həmin dövrün əksər Avrasiyaçıları hesab 
edirdilər ki, mənəvi baxımdan Rus dövləti Bizansla bağlı olduğu 
halda, geosiyasi baxımdan Bizans yad məkan kimi çıxış etmişdir. 
Monqol hücumundan sonra Rus dövləti tamamilə monqol-tatarların 
geosiyasi əhatə dairəsinə daxil olmuşdur. Buna görə də 
Avrasiyaçılar bu qənaətdə olmuşlar ki, geosiyasi baxımdan 
Rusiyanın tarixində Bizans yox, monqol irsi üstünlük təşkil edir. Bu 

                                                 
76 Савицкий Петр Николаевич. Степь и оседлость // Континент Евразия. Москва: 
Аграф, 1997, стр. 232 
77 О туранском элементе в русской культуре // Евразийский временник / Под ред. 
П. Н. Савицкого, П.П. Сувчинского, Н.С. Трубецкого, Берлин, 1925,  стр 351-377 
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xüsusda Pyotr Savitski yazırdı: “Rusiya - böyük Xanların varisi, 
Teymur və Çingiz xanın işlərinin davamçısı, Asiyanın 
birləşdiricisidir”78.  

Monqol-tatarların məğlubiyyətə uğramasından sonra Moskva 
knyazları təkcə rus torpaqlarının deyil, həm də tatar torpaqlarının 
sahibinə çevrildilər. Praktik olaraq yalnız XV əsrdən sonra Rusiya 
ümumAvrasiya dövləti rolunu oynamağa başladı. Avrasiya 
məkanında Rusiyanın yaranması prosesi “Meşə” ilə “Çöl”ün 
geosiyasi sintezinin nəticəsidir. Bu məqama xüsusi fikir vermək 
lazımdır. Bizim fikrimizcə, məhz “Çöl” sivilizasiyasının daşıyıcısı 
olan Türk sivilizasiyasının Pravoslav-Slavyan sivilizasiyası ilə 
münasibətlərində harmoniyanı bu sivilizasiyanın “Meşə” və 
“Çöl”ün sintezini təmsil etməsində axtarmaq lazımdır. Hələlik isə 
qeyd etməliyik ki, Rus dövlətçiliyi monqol-tatarlarınkından daha 
güclü oldu. Çünki bu idarəçiliyin dini əsasları möhkəm idi, 
pravoslavlıq məişət həyatına qədər daxil ola bilmişdir. Monqol-
tatarların dini inancları - Tenqrizm və ya şamanizm güclü iyerarxik 
və struktural fundamentə malik deyildi. Bu daha çox könüllü əsasda 
mənəvi bağlılıq idi. Buna görə monqol-tatarlarda dövlətçilik aparatı 
dini sistemdən azad olduğundan zaman keçdikcə məğlub 
vəziyyətdən çıxa bilən pravoslav rus dövlətçiliyinə uduzdu. 
Nikolay Trubetskoy “Rusiyanın tarixinə Qərbdən deyil, Şərqdən 
baxış” adlı araşdırmasında məhz bu nüansa toxunur və monqol-
tatar (türk) tarixi irsinin rus dövlətçiliyinin bünövrəsini təşkil 
etməklə yanaşı, bu dövlətçiliyin dirçəldilməsində rusların mənsub 

                                                 
78 Савицкий Петр Николаевич. Степь и оседлость // Континент Евразия. Москва: 
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olduqları pravoslav dininin Tenqrizmlə müqayisədə mənəvi 
bağlılıqdan daha güclü dini sistemə malik olmasını əsas gətirirdi.79   

Türk və Slavyan sivilizasiya daşıyıcılarının maddi mədəniyyət 
nümunələrində də bəzi oxşarlıqlar və hətta eyniliklər müşahidə 
olunur. Belə ki, arxeologiyada “doğrama mədəniyyəti” adlandırılan 
və ağac - dirək əsasında arxitekturaya əsaslanan tikililərə hər iki 
mədəni tipin məişət həyatında rast gəlinir. Doğrudur, Murad Adcı 
bunu slavyanların qıpçaqlardan (türklərdən) yiyələnərək öz adlarına 
çıxdığını və bunun Slavyan mədəniyyətinə heç bir bağlılığının 
olmadığını iddia edir. Müəllif yazır: “Arxeoloqlar doğrama 
mədəniyyəti ilə bağlı məhz qədim qıpçaq qəbirlərində çox əşyalar 
tapıblar, qəbirlər də həmin evlərin tipindədir. Qədim qıpçaq qəbir-
kurqanları da, yaşayış məntəqələrinin qalıqları da həmin doğrama 
tikintilərinin məzmunundadır. Bu, “aöac-doğrama” izləri 
Avropanın məhz qıpçaqlar yaşayan çöl və meşə-çöl 
bölgələrindədir. Başqa ölkələrdə bu tip tikintiyə ümumiyyətlə 
təsadüf olunmur.” 80  Bizim fikrimizcə isə bu tip ortaq maddi 
mədəniyyət Türk və Slavyan sivilizasiyalarının “Çöl” və “Meşə-
Çöl” landşaftlarını təmsil etməsindən irəli gəlir. 

Məşhur rus alimi, Avrasiyaçı məktəbin görkəmli nümayəndəsi 
Lev Qumilyov da Türk və Slavyan sivilizasiyalarının 
münasibətlərinə öz əsərlərində toxunmuşdur. Onun fikrincə, ruslar 
(velikorossı) passionar təkanın təsiri ilə türk-slavyan tayfalarının 
qarışması nəticəsində yaranan xüsusi bir etnosdur və böyük alim 
bunu “Meşə” ilə “Çöl”ün ittifaqı kimi görür. Alimin qənaətlərinə 
görə, bu ittifaq simbioz xarakterlidir, yəni hər xalqın 

                                                 
79 Трубецкой Николай Сергеевич. Взгляд на русскую историю не с Запада, а с 
Востока. http://derzava.com/art_desc.phpaid=288 
80 Murad Adcı. Türk və dünya: munis tariximiz (tərcümə Tofiq Hacıyev). Bakı, 2006, 
səh. 93 
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özünəməxsusluğunu saxlamaq şərtilə qarşılıqlı faydalı yaşamasına 
dayanır. Lev Qumilyovun fikrincə, Avrasiyada türklər, monqollar, 
iranlılar, slavyanlar, fin-uqorlar aborigenlərdir və onların bu 
məkanda yerdəyişməsi öz etno-landşaftları daxilində təbii şəraitdən 
asılı olaraq yerdəyişmələrdir. Yadellilərin (çin, ərəb, yəhudi, isveç, 
alman, polyak və b.) bu məkana hücumu az-az baş verir və yekunda 
mühüm bir nailiyyətə çatmamışdır.81Məsələn, çinlilər XVIII əsrin 
sonlarınadək Böyük Çin səddinin şimalına doğru ərazilərdə 
məskunlaşa bilməmişdilər. Yaxud VIII-X əsrlərdə ərəblər Orta 
Asiyanı ələ keçirsələr də, burda möhkəmlənə bilmədilər və 
torpaqlarına qayıtdılar, qalanlar isə assimilyasiyaya uğradı.82  

Lev Qumilyovun digər bir mülahizəsi isə ondan ibarətdir ki, 
XII-XV əsrlərdə monqol-tatarlarla slavyan ruslar arasında mübarizə 
əksər tarixçilərin iddia etdiyi kimi olmamışdır. Yəni, slavyanların 
bir neçə əsr boyu monqol hakimiyyəti altına daxil olması heç də 
monqolların vəhşiliyi və zülmü hesabına saxlanılmamış, əksinə, 
tarixi şərait rusların monqol hakimiyyətində qalmaqla öz gələcək 
inkişaflarının bünövrəsini yaratmasına imkan vermişdir. Onun 
fikrincə, 1313-cü ildə monqol xanı Özbəyin islam dinini dövlət dini 
kimi qəbul etməsindən sonra isə mərkəzdən uzaq düşən və heç 
zaman dinə qarşı mühafizəkar olmaması ilə seçilən monqol-
tatarların böyük hissəsi şəraitə uyğun olaraq xristianlığı qəbul etmiş 
və slavyanlarla qaynayıb-qarışmışlar.  

 
 
 
 

                                                 
81 Л.Н.Гумилев. Конец и вновь начало. Москва: АСТ Хранитель, 2007, стр.332 
82 Л.Н. Гумилев. Ритмы Евразии. Москва: Экопрос, 1993, стр.147 
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Türk və Pravoslav-Slavyan sivilizasiyalarının harmoniya 
nümunəsi 

Türk və Pravoslav-Slavyan sivilizasiyalarının bir-birinə qarşı 
ahəngdar münasibəti etnik-dini müstəvidə öz izini əyani olaraq 
günümüzə qədər saxlamışdır. Belə ki, hazırda Ukraynanın qərbində 
Lvov vilayətində elə pravoslav kilsələrinə rast gəlinir ki, kilsənin 
qübbəsində həm xaç, həm də aypara vardır. Dünyada bəlkə də 
bənzəri olmayan həmin nümunə əslində bu iki sivilizasiyanın 
harmoniyasının göstəricisidir. Niyə məhz slavyan, niyə məhz türk 
sualına cavab vermək üçün bir neçə məqamı aydınlaşdırmaq 
lazımdır. İlk öncə islam dininin bu ərazidə kimin tərəfindən yayıla 
biləcəyinə baxmaq lazımdır. Ərəb imperiyasının regiondakı nüfuz 
dairəsi və ya missionerliklə bağlı mülahizələr özünü doğrultmur. 
Birincisi ona görə ki, islam dinini yayan Ərəb Xilafətinin həm 
Əməvilər (660-750), həm də Abbasilər (750-1258) sülalələrinin 
hakimiyyətləri dövründə sərhədləri heç vaxt bu əraziyə gəlib 
çatmamışdır. Missionerliklə bağlı isə deməliyik ki, digər dinlərdən 
fərqli olaraq islam dinində missionerlik öz dininin hüdudlarının 
daha da genişləndirilməsinə yönəlmiş təbliğatdan daha çox, hər 
hansı bir islami təriqətinin yayılmasına xidmət etmişdir. Məşhur 
şərqşünas alim Vasili Vladimiroviç Bartoldun qeyd etdiyi kimi, 
“Xristianlıqdan fərqli olaraq, islam ilk əvvəl fərdi missionerliyin nə 
olduğunu bilmirdi və yalnız istila yolu ilə yayılırdı. Müsəlman 
torpaqlarının hüdudları ilə islamın yayılma hüdudları eynilik təşkil 
edirdi”. 83  Bəs buralarda islam dininin təsiri kimin vasitəsilə 
mümkün idi? Avropanın şərqindəki bu əraziyə islam dininin 
daşıyıcılarından monqol-tatarların və Krım xanlığının yürüşləri və 
hökmranlıq dövrləri olmuşdur. Krım xanlığının geopolitik səhnədə 
                                                 
83 Василий Владимирович Бартольд. Место прикаспийских областей. Сочинения. 
Том  2. Москва: Наука, 1964, стр. 45 
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Osmanlı imperiyasının müttəfiqi olaraq çıxış etməsi onun bu 
ərazidə düşmən kimi qəbul edilməsi demək idi. Düşmənin dini 
atributunun - ayparanın kilsə üzərində qalıcı olması real görünmür. 
Tarixin müxtəlif zamanlarında xristianlıq və ya slavyanlıq 
gücləndiyi zaman bu atribut da silinib getməli idi.  

Beləliklə, qalır yalnız bir variant. Monqol imperiyası dövrü. 
Sual oluna bilər ki, Monqol imperiyası dövründə niyə məhz türk 
təsiri? Bu zaman bir neçə məqama xüsusi diqqət yetirməliyik. 
Birincisi, monqol imperiyası genişləndiyi ərazidə say etibarilə daha 
çox türklərə söykənirdi. Tarixi mənbələr də təsdiq edir ki, həmin 
dövrdə monqolların yürüşündə iştirak edənlərin sayı heç yarım 
milyon nəfər də deyildi (maksimum 600 min nəfər olaraq 
qiymətləndirənlər var). 84  Şərqdə Çindən tutmuş qərbdə Karpat 
dağlarına, cənubda İran üzərindən Ərəbistan dənizinə qədər böyük 
bir ərazidə imperiyanın mövcudluğu üçün insan resurslarına ehtiyac 
var idi ki, bu da mədəniyyət baxımından yaxın olan Böyük Çölün 
müxtəlif xalqlarına arxalanırdı. Bu xalqlar arasında isə türklər 
çoxluq təşkil edirdi. Məşhur ərəb tarixçisi İzzəddin İbn əl-Əsirin 
(1160-1232) verdiyi məlumatlara görə, monqol ordusunun 
yarısından çoxu türklərdən ibarət idi. Monqollarla birlikdə uyğur 
türkləri də hökumət və ordunun idarə edilməsində iştirak edirdilər 
(Uyğur türkləri monqol xanlarının müəllimləri və katibləri idilər). 
Lev Qumilyov isə hətta iddia edir ki, qədim slavyanlar da monqol 
imperiyasının yerlərdə dayaqları olmuş və orduda təmsil 
olunmuşlar. Beləliklə, monqol imperiyası tək monqol 
mədəniyyətinin deyil, Böyük Çölün bütün xalqlarının, o cümlədən, 
türklərin mədəniyyətinin daşıyıcısı idi.  

                                                 
84 Владимир Фортунатов. История мировых цивилизаций. Санкт-Петербург: 
Питер, 2011, стр.171 
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Niyə məhz türk sualına cavab vermək üçün monqol dövlətinin 
öz daxilində dini bağlılıq məsələsinə aydınlıq gətirmək lazımdır. 
Monqolların dinə münasibətdə dözümlülüyü tarixən məlumdur. 
Belə ki, monqollar öz ənənəvi dinləri - şamanizmlə yanaşı, digər 
dinlərə qarşı da əksər hallarda dözümlü olmuşlar. Onlar üçün din 
heç zaman birinci planda olmamışdır və bu da yəqin ki, köçəri 
həyatının xarakterik xüsusiyyətindən irəli gəlir. Əslində bu 
xüsusiyyəti əski türklərə də aid etmək olar. Ancaq əski türklərdə 
din (Tenqriçilik) törə (adət-ənənə) ilə əlaqələndirildiyi üçün bu 
mədəniyyətin əsas elementlərindən olmuşdur. Monqollar öz 
dinlərini yaymaqla deyil, daha çox digər dinlərə liberal münasibət 
göstərməklə fərqlənmişlər. Belə ki, ərazi baxımından bu qədər 
böyük məkanı əhatə edən Monqol imperiyası daxilində heç bir 
yerdə monqolların ənənəvi dininin təzahürlərinə tarix səhnəsində 
rast gəlinmir. Əksinə, qərbə doğru genişlənən Monqol 
imperiyasının təmsilçiləri qarşılaşdığı dinləri qəbul etməyə meyl 
etmişlər. Slavyan xalqları ilə təmasdan irəli gələrək, hətta hakim 
mövqedə olsalar belə, monqollar xristian dinini qəbul etmişlər. 
Bundan başqa, xristianlığın monqollar arasında slavyanlar vasitəsilə 
deyil, Bizansdan gələn missionerlər tərəfindən yayılması ilə bağlı 
məlumatlara da rast gəlirik. Akademik Vasili Bartold yazırdı ki: 
“Müxtəlif mənbələrdə hansısa moqol xanının xristianlığı qəbul 
etməsi ilə bağlı rast gəlinən məlumatlara böyük ehtiyatla yanaşmaq 
lazımdır. Monqolların işğal etdiyi məkanda xristian, müsəlman və 
buddistlər arasında amansız mübarizə gedirdi və onların hər biri 
monqol xanını öz tərəfinə çəkməyə çalışırdı. Şamanist olan 
monqollar dövlətin ictimai həyatına təhlükə törətməyənə qədər bu 
mübarizəyə qarışmırdılar. Mənbələrdə müsəlmanlara qarşı olan hər 
bir monqol xanının (Çaqatay, Xubilay, Baydu) xristian olması 
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haqqında məlumatlara rast gəlinir. Lakin ən etibarlı mənbə 
müsəlman qaynaqları ola bilər və bu baxımdan biz Qızıl Orda xanı 
Batının ölümündən sonra taxta çıxan oğlu Sartak xanın xristian 
olması ilə bağlı müsəlman tarixçilərin əsərlərində məlumatlara rast 
gəlirik”. 85  Bu zaman xanın nestorian xristianlığı qəbul etdiyini 
nəzərə alaraq, nestorianlığın slavyanlar tərəfindən deyil, Bizans 
missionerlərin vasitəsilə yayıla biləcəyini güman etmək olar. Çünki 
slavyanlar arasında heç zaman nestorian xristianlar olmamışdır.    

Lev Qumilyov “Qədim Rus və Böyük Çöl” əsərində göstərir 
ki, hələ islamı qəbul etməzdən əvvəl monqollar arasında da 
xristianlığı qəbul edənlər var idi. 1313-cü ildə Monqol hökmdarı 
Özbək xan tərəfindən islam dininin rəsmi olaraq qəbul edilməsi 
bununla razılaşmayan daha bir qismin xristianlığı (pravoslav) 
seçməsinə səbəb olmuşdur. Bu baxımdan, xristianlaşmış 
monqolların Rus knyazlıqlarının ordularında xidmət etməsi və 
ümumilikdə slavyanlarla qaynayıb-qarışdığı məlumdur. Burda bir 
məqama da nəzər yetirmək lazımdır ki, xristianlaşmış monqollar 
sonradan öz etnik mənsubiyyətini qoruyub saxlaya bilmədiyi halda, 
islam dinini qəbul edən monqollarda assimilyasiya prosesi daha 
zəif olmuşdur.  

Qayıdaq bizi maraqlandıran suala. Beləliklə, fikrimizcə, 
pravoslav kilsələrində islam atributunun saxlanmasında yalnız 
türklərin rolu ola bilər. Belə ki, yuxarıda göstərildiyi kimi, 
monqolların dinə münasibəti loyal olmuşdur. Qədim dövrdən 
təkAllahlı dinə (Tanrıçılıq) inanan türklər isə hətta Monqol 
imperiyasının tərkibində belə bu ərazidə (Avropanın şərqində) 
islam dininin daşıyıcısı olmuşlar. İkinci bir tərəfdən qeyd etməliyik 

                                                 
85 Василий Владимирович Бартольд. Сочинения. Том  2. Москва: Наука, 1964,  
стр. 263  
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ki, Monqol imperiyasında türklərin monqollardan şaquli 
asılılığından danışmaq yersizdir. Burada münasibətlər daha çox 
konfederasiya - ulus əsaslarına söykənib. Yəni birgə məqsəd 
uğrunda məşvərətli əməkdaşlıq ulusun əsasında dayanıb. Belə olan 
halda isə islam dinini öz dinlərinə və əqidələrinə yaxın bildikləri 
üçün daha tez qəbul edən türklər bu dinin də həmin arealda əsas 
daşıyıcısı olmuşlar. Digər bir məqam isə ondan ibarət idi ki, Lvov 
həmin dövrdə Slavyan-Pravoslav mədəniyyətinin Katolik-xristian 
mədəni tipi ilə tam sərhədində yerləşirdi. Həmin tarixi dövrdə isə 
slavyanlar üçün Katolik-xristian sivilizasiyası daha böyük təhlükə 
mənbəyi, real düşmən idi. Təsadüfi deyil ki, Rus knyazları daha 
çox Litva və Polşa ilə müharibələr aparırdılar. Belə olan halda isə 
pravoslav və islam dininin daşıyıcılarının (slavyan və türklərin) 
katolik xristianlara qarşı birgə mübarizəsi öz əksini kilsənin 
üzərində xaç və ayparanın qoşa durmasında əks etdirmişdir.  

Bu tarixi təcrübəni niyə Türk - Slavyan sivilizasiyalarının 
harmoniyası ilə əlaqələndiririk? Çünki nəzəri baxımdan həmin 
ərazidə yaşayan və pravoslav dininə etiqad edənlər müxtəlif etnik 
kökə sahib ola bilərlər və ötüb keçən əsrlər burdakı əhalinin 
etnogenezini gizlədə bilər. Lakin maraqlı məqam ondan ibarətdir 
ki, Karpat dağlarının ətəklərindəki bu regionda yaşayanlar 
slavyanların qədim etnik qruplarından olan “boyka” etnik qrupunun 
nümayəndələridir. Yəni, islam atributunun kilsə üzərində ucalması 
hər hansı assimilyativ meyl deyildir. Çünki yüzillər boyu hətta rus 
və ya ukrain xalqları daxilində belə öz etnik xüsusiyyətlərini 
saxlamış bir ərazidə hər hansı bir zorakı təsirdən danışmaq mənasız 
olardı. Qalır yalnız bir variant - pravoslavlığı tərənnüm etdirən 
kilsənin qübbəsində xaç və ayparanın yanaşı olmasının yeganə 
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səbəbini Türk və Slavyan sivilizasiyalarının harmoniyası ilə 
əlaqələndirmək olar. 

Beləliklə, müxtəlif aspektdən yanaşmaları ümumiləşdirərək 
qeyd etmək olar ki, Türk və Pravoslav-Slavyan sivilizasiyaları 
arasındakı münasibətlər öz harmoniyası ilə seçilmişdir. Bu 
ahəngdarlıqda isə əsas məqam Türk sivilizasiyasının “Çöl”, 
Pravoslav-Slavyan sivilizasiyasının isə “Meşə-Çöl” landşaftını 
təmsil etməsindən doğan oxşar xüsusiyyətlərlə bağlıdır. 
Müşahidələr göstərir ki, eyni coğrafi məkanda qonşu olan bu iki 
sivilizasiyanın daşıyıcıları öz qabarma və çəkilmə dövrlərində 
qarşılıqlı olaraq bir-birlərinin etnogenezdən tutmuş mənəviyyatına 
qədər əksər tarixi, sosial, mədəni proseslərində iştirak etmiş, oxşar 
xüsusiyyətlərə yiyələnmişlər. Bu baxımdan, yekunda belə qənaətə 
gəlmək olar ki, sivilizasiya müstəvisində Türk və Pravoslav-
Slavyan sivilizasiyaları arasında xüsusi bir təzad müşahidə 
olunmur, əksinə, sivilizasiyalararası münasibətlər harmoniya ilə 
səciyyələnir.    

 
Geopolitik səhnədə münasibətlər 
Sivilizasiya məkanında olduğu kimi geopolitik müstəvidə də 

Slavyan (Şərqi Avropa) sivilizasiyası həmişə Qərbdən 
fərqləndirilmişdir. Qərbdə anqlo-saks nəzəriyyəçilər daim Rusiyanı 
fərqli mədəniyyətə sahib ölkə hesab etmiş və ona ehtiyatla 
baxmağa üstünlük vermişlər. Geosiyasi baxımdan 
sivilizasiyalararası münasibətlərə yanaşmada “dəniz-quru” 
qarşıdurması elementləri üstünlük təşkil edir. Geopolitikanın 
banilərindən hesab edilən ingilis Helford Con Makinder (1861-
1947) hesab edirdi ki, Avropanın müasir inkişafı qədim dövrdə 
Yunanıstanla Roma arasında qarşıdurmanı təkrarlayır. Germanlar 
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romalılar tərəfindən, slavyanlar isə yunanlar tərəfindən 
xristianlaşdırılıb. Roman-german tayfaları okeana çıxış qazana 
bildilər, yunan-slavyanlar isə Turan torpaqlarını əldə etdilər. 
“Kontinental” Romanın müasir davamçıları hazırda dəniz gücünə 
arxalanırlar, “Dəniz gücü” Yunanıstan və Bizansın varisi sayılan 
Slavyan sivilizasiyası isə indi Avrasiyanı nəzarətdə saxlayır.86  

Alman nəzəriyyəçiləri isə, xüsusən də Karl Haushofer (1869 - 
1946) başda olmaqla “kontinental birlik” nəzəriyyəsinin tərəfdarları 
Rusiyaya daha çox müttəfiq və tərəfdaş olaraq baxmışlar. 
Baxmayaraq ki, XX əsrdə baş verən dünya müharibələri bu 
nəzəriyyələrin reallığa uyğun gəlmədiyini sübut etmiş oldu. 
Beləliklə, Qərbin geosiyasi təcrübəsində hər iki halda Rusiya 
özününkü deyil, yad, həm də başlıca rəqib hesab edilirdi. Sadəcə 
olaraq anqlo-saks geosiyasətində Rusiya ilə müttəfiqlik ideyası 
hətta nəzəri cəhətdən belə qəbul edilmirdi. Kontinental geosiyasi 
məktəbin nəzəri yanaşmaları isə dünya müharibələrinin timsalında 
praktik əhəmiyyətinin olmadığını göstərdi. 

Öz növbəsində rus geopolitiklər də daim Qərbdən daha çox 
Şərqə üstünlük vermişlər. Təsadüfi deyil ki, müasir dövr Rusiya 
Federasiyasının həm milli təhlükəsizlik konsepsiyasında, həm də 
xarici siyasət konsepsiyasında əsas təhlükə mənbələrinin 
Avratlantik məkandan qaynaqlandığı, gələcək inkişaf modellərinin 
isə Müstəqil Dövlətlər Birliyi ölkələri, Çin və Hindistanla 
əməkdaşlıqdan keçdiyi təsbit olunmuşdur. 

Digər bir tərəfdən, sivilizasiyaşünaslıqdan fərqli olaraq, 
geopolitikada Türk sivilizasiyasının təmsilçiləri olan türk dünyası 
ölkələri Rusiyanın timsalında Slavyan-Pravoslav sivilizasiyası üçün 
                                                 
86 The geographical pivot of history and early twentieth century geopolitical culture. 
The Geographical Journal, Vol. 170, No. 4, December 2004, p. 330–333 
http://www.pascalvenier.com/venier2004c.pdf 
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tarixən daha çox rəqib kimi xarakterizə edilmişlər. Xüsusən bu 
rəqabət Rusiyanın imperiyalaşdığı dövrdən Osmanlı-Rusiya 
münasibətləri ilə başlamışdır. Ondan əvvəlki dövrlərdə isə üçüncü 
nəsli təmsil edən Pravoslav-Slavyan sivilizasiyası daşıyıcıları 
özündən daha əvvəlki nəsil sivilizasiya təmsilçisi olan Türk 
sivilizasiyasının daşıyıcıları ilə rəqabət aparmaq gücündə 
olmamışlar. “Xalqların böyük köç”ündən bəri türk xalqlarının 
slavyanlarla münasibəti hər zaman istər hunların dövründə, istər 
monqol-tatarların dövründə türklərin hegemonluğu ilə 
fərqlənmişdir. Ümumilikdə sivilizasiya nəsildəyişməsində 
türklərdən bir və ya iki nəsil geri qalan slavyanların Türk 
sivilizasiya daşıyıcıları ilə münasibətləri qarşı tərəfin aşkar 
üstünlüyü ilə seçilmişdir. Bu səbəbdəndir ki, türklər Pravoslav-
Slavyan sivilizasiyasının formalaşmasında, xüsusən onun dini amili 
nəzərə almadan digər bütün mənəvi həyata təsir edən proseslərində 
fəal iştirak etmişlər. Geopolitik müstəvidə isə Pravoslav-Slavyan 
sivilzasiyası Türk sivilizasiyası ilə rəqabətə yalnız Rusiyanın 
imperiya mərhələsinə keçməsindən sonra, təxminən XV-XVI 
əsrlərdən başlamışdır. Həmin dövrdən başlayaraq Osmanlı-Rusiya 
qarşıdurması bu iki sivilizasiyanın geopolitik müstəvidə daimi 
rəqabətinin əsasını qoymuşdur. Ümumilikdə geopolitik səhnəyə 
çıxdıqdan bəri bu iki sivilizasiya daşıyıcılarının harmoniyası deyil, 
yalnız qarşıdurması müşahidə olunmaqdadır.  

Pravoslav-Slavyan sivilizasiyasının geosiyasi arenada əsas 
daşıyıcısı olan Rusiyanın güc mərkəzi kimi formalaşmasında IX əsrdə 
Kiyev Rus dövlətinin yaranması, X əsrdə xristianlığın qəbulu, Bizans 
imperiyasının süqutundan sonra Moskvanın “Üçüncü Roma” 
funksiyasına yiyələnməsi, mərkəzləşmiş rus dövlətinin yaranması və 
bunun ardınca yeni-yeni müstəmləkələrin hesabına ölkənin 
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ərazilərinin genişlənməsi və Rusiyanın Avrasiyanın aparıcı 
imperiyalarından birinə çevrilməsinin mühüm rolu olmuşdur. 
Geopolitik baxımdan Türk sivilizasiya daşıyıcıları ilə münasibətlər 
və geosiyasi hökmranlıq uğrunda mübarizə dövrü isə 
mərkəzləşdirilmiş rus dövlətinin yaranmasından sonrakı dövrə 
təsadüf edir.  

Rus geosiyasi nəzəriyyələri ölkənin gələcək inkişafı, Qərbə 
yaxud Şərqə doğru inkişaf yönümünə üstünlük verilməsindən asılı 
olaraq formalaşmışdır. Rusiyanın Qərbə doğru inkişafının 
tərəfdarları iki fərqli nəzəri məktəbi təmsil edirdilər: qərbçilər və 
slavyanofillər. A.İ.Gertsen, K.D.Kavelin, N.V.Stankeviç, 
Q.Belinskinin təmsil etdiyi qərbçilər cəbhəsi hesab edirdi ki, 
Rusiya ümumdünya sivilizasiyasının inkişaf yolu ilə gedərək Qərbi 
Avropa ilə birgə hərəkət etməlidir. Onlara görə, Rusiyanın Qərbdən 
fərqlənən və özünəməxsusluğu ilə seçilən keçmiş tarixi inkişafı       
I Pyotr tərəfindən dayandırılmış və Qərbə, ümumi sivilizasiyaya 
doğru bir istiqamət almışdır. Onlar Pyotrun bu siyasətini 
dəstəkləyərək belə hesab edirdilər ki, Rusiya yalnız Qərbə doğru 
istiqamət almaqla bəşəri sivilizasiya istiqamətində hərəkət 
etməlidir. 

Slavyanofillər isə hər bir ölkə və xalqın özünəməxsus 
mədəniyyətə malik olduğunu iddia edirdilər. Bu cərəyanın 
tərəfdarları qərbçilərin əksinə olaraq I Pyotrun Rusiyanın milli 
mənafeyinə zərbə vurduğunu, tamam fərqli mədəniyyətə, 
mentalitetə malik olduğu halda onu zorla avropalaşdırdığını, Qərb 
dəyərləri ilə yerli adət-ənənələri qarışdırdığını və bununla da mənfi 
nəticələrə apardığını düşünürdülər. Onlar hesab edirdilər ki, Rusiya 
öz yolu ilə gedərək Avropanın xristian əhalisinə pravoslavlığı təbliğ 
etməli və onları ümumslavyan sivilizasiyası ətrafında 
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birləşdirməlidir. Bu cərəyanın tərəfdarlarından olan Vladimir 
İvanoviç Lamanski (1833 - 1914) təklif edirdi ki, slavyanlığı vahid 
bir prinsip və ideya kimi bütün Avropaya qəbul etdirərək, 
Avrasiyanın aparıcı geosiyasi ideyalarından birinə çevirmək 
lazımdır. Onun fikrincə, “Rusiya imperiyası Mərkəzi Asiyanın 
ərazilərini tərkibində birləşdirməklə və alternativ ideya ortaya 
qoymaqla Avropada ən geniş yayılmış və ən çox inkişaf etmiş 
roman-german dünyasına və dünyagörüşünə qalib gələ bilər”. 87 
Beləliklə, fərqli yanaşmalar olsa da, qərbçilər və slavyanofillər 
Rusiyanın inkişafını və taleyini Qərbə bağlayırdılar. Buna görə qeyd 
olunan geosiyasi yanaşmalarda Rusiyanın Türk sivilizasiya 
daşıyıcıları ilə münasibətlərinə toxunulmur.  

Bu baxımdan, geosiyasi müstəvidə Rusiyanın Türk sivilizasiya 
daşıyıcıları ilə əlaqələri ilə bağlı nəzəri yanaşmalara digər geosiyasi 
cərəyan və nəzəriyyələrdə rast gəlirik. Hətta Rusiya imperiyasının 
yalnız slavyanlardan təşkil olunmasının onun ümumdünya ruhuna 
xələl gətirdiyini, Avrasiya və dünya sivilizasiyasına yolunu 
bağlaması ilə əlaqədar iddialarla çıxış edən Avrasiyaçı məktəbin 
nümayəndələri Rusiyanın imperiya maraqlarına xidmət etsə belə, 
Rusiyanın taixi keçmişində və gələcək inkişafında Şərqə üstünlük 
verir, dolayısı ilə Türk sivilizasiyası ilə əlaqədar məqamlara da 
toxunurlar.  

Uzun illər davam edən Osmanlı-Rusiya qarşıdurması, XX 
əsrin əvvəllərində Osmanlı imperiyasının dağılması və Rusiyanın 
fövqəldövlət statusuna keçməsi ilə yeni mərhələyə qədəm qoydu. 
Bu dövrdən sonra hər iki sivilizasiya daşıyıcıları arasında 
münasibətlər bir tərəfən Rusiya-Türkiyə, digər tərəfdən isə Rusiya-

                                                 
87 Исаев И.А., Золотухина Н.М. История политических и правовых учений России 
XI-XX вв. Москва, 1995, стр. 258 



Sivilizasiyaların kəsişməsində türk dünyası 
 

 103

Sovetlər Birliyi daxilində, sonradan isə müstəqillik qazanan yeni 
türk dövlətləri ilə əlaqələr istiqamətində inkişaf etməkdədir. 
Əslində üçüncü bir istiqamət olaraq Rusiyanın öz daxilindəki türk 
xalqları ilə münasibətlərini də müəyyənləşdirmək nəzəri cəhətdən 
mümkündür. Sadəcə, hazırda Rusiya Federasiyası daxilində türk 
dövlət qurumları və cəmiyyəti müstəqil siyasi-mədəni tip olaraq 
hələlik özünəməxsus cəhətləri tam formalaşdıra bilməmişlər. Buna 
görə də üçüncü istiqamətdə münasibətlərə geosiyasi yanaşma 
özünü doğrultmaya bilər.  

İlk növbədə Rusiya geosiyasətində türkçülüyə dair mövqeyi əks 
etdirən bəzi məqamlara aydınlıq gətirmək üçün bir sıra nəzəri 
yanaşmalara toxunmağı zəruri hesab edirik. Ukraynalı alim professor 
Vladimir Aleksandroviç Derqaçev geopolitik səhnədə Turanı 
Rusiyanın siyasi maraqları qarşısında ən böyük maneə görür. O yazır: 
“Pantürkizm nəzəriyyəsi və eynidinli, eyniqanlı Türkiyə ilə türk 
dövlətlərinin birliyinin - “Böyük Turan”ın yaradılması ideyası slavyan 
geotipli avrasiyaçılığa qarşı ən güclü qütbdür”.88 Bu mülahizələrdən 
belə görünür ki, Türkiyənin Sovet imperiyasından azad olmuş 
müstəqil dövlətlərlə birliyi, eləcə də Rusiya daxilində türk 
respublikalarında türkçülük ideyasının dalğalanması Rusiyanın siyasi 
maraqları üçün başlıca təhlükə hesab edilir. 

Başqa bir rus ideoloqu Aleksandr Serqeyeviç Panarin (1940 - 
2003) də Rusiyanın Qərbə qarşı mübarizəsində ənənəvi müttəfiqlər 
sırasında Türk sivilizasiyası daşıyıcılarını görmür. Qütbləşmə 
mərhələsində türk dünyasını daha çox rəqib hesab edir. Onun 
fikrincə, “artıq Rusiya Qərbin meydan oxumasına qarşı Şərq 
cavabını vermək fazasındadır. Yaradılacaq yeni ikiqütblü dünyada 
bir tərəfdə ABŞ-ın başçılığı ilə Qərb, digər tərəfdə isə Hindistanla, 
                                                 
88 Дергачев Владимир Александрович. Геополитика. Киев, 2000, стр. 249  
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Ərəb Şərqi ilə və mümkündür ki, Çinlə ittifaqda Rusiya.... İran bu 
gün Rusiyanın nəinki Orta Asiya və Zaqafqaziyanın postsovet 
məkanındakı qanuni geopolitik maraqlarına, hətta Rusiya 
Federasiyasının özünün bütövlüyünə təhlükə törədən, Türkiyə 
tərəfindən yeridilən pantürkizm siyasətinə qarşı mübarizəsində 
onun təbii müttəfiqidir” 89 . Göründüyü kimi, Rusiyanın 
geoplanlarında Türkiyə rəqib kimi göstərilir.  

Geosiyasi müstəvidə Türkiyə-Rusiya əlaqələrini 
qiymətləndirmək üçün biz tarixi keçmişdə baş verən hadisələrin 
xronologiyası və gedişi ilə bağlı məqamlara çox da toxunmaq 
istəmirik. Çünki təkcə Osmanlı-Rusiya münasibətlərinə ətraflı 
baxmaq üçün kifayət qədər böyük həcmdə material var və belə olan 
halda biz araşdırmanın əsas məqsədindən uzaqlaşa bilərik. Qısa 
xarakteristika versək, Osmanlı-Rusiya münasibətləri ilə bağlı 
demək olar ki, XVII əsrədək Osmanlı imperiyası daha güclü 
imperiya idi və geosiyasi səhnədə Rusiya onunla rəqabət aparmaq 
qüdrətində olmamışdır. Yalnız I Pyotrun islahatlarından sonra 
Rusiya Osmanlı ilə bərabər imkanlara malik siyasi güc olaraq 
ortaya çıxmışdır. Rusiya-Osmanlı münasibətlərinin 500 illik tarixi 
ərzində 47 il müharibəyə həsr olunmuşdur. Təkcə iki yüzillik 
(1676-1878-ci illər) zaman periodunda 10 rus-türk müharibəsi 
olmuşdur. I dünya müharibəsinə ərazicə ən böyük imperiyalardan 
biri kimi girən hər iki dövlət, müharibədən siyasi sistemləri 
çökmüş, imperiya ambisiyalarını uduzmuş və yeni siyasi inkişaf 
tarixinə malik ölkələr kimi çıxdılar. Yeni varislər Sovetlər Birliyi - 
Türkiyə Cümhuriyyəti dövründə də ikitərəfli münasibətlər 

                                                 
89 Панарин Александр Сергеевич. Глобальное политическое прогнозирование. 
Москва, 2000, стр. 347 
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gərginliyi ilə seçilirdi. Fərqli siyasi qütbləri təmsil edən tərəflər 
arasında yaxınlaşma olmadı.  

Beləliklə, münasibətdə olduqları bütün tarixi dövr ərzində Türk 
və Pravoslav-Slavyan sivilizasiyalarının əlaqələrində bir təzad 
müşahidə olunmaqdadır. Belə ki, sivilizasiya müstəvisində bu iki 
mədəni tipin xüsusiyyətlərində bir uyumluluq müşahidə olunsa da, 
geopolitik səhnədə rəqabət və qarşıdurma xarakterikdir. Daha maraqlı 
olan budur ki, bu qarşıdurmanın ən başlıca səbəblərindən biri hər iki 
sivilizasiyanın - “Çöl”ü təmsil edən Türk və “Meşə”ni təmsil edən 
Pravoslav-Slavyan sivilizasiyaları – özləri üçün yad olan təbii landşaft 
üzərində hökmranlıq iddiası, yəni dənizlərə çıxışla əlaqədar 
yaranmışdır.  
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TÜRK SİVİLİZASİYASININ  

QƏRB  SİVİLİZASİYASI İLƏ MÜNASİBƏTLƏRİ 
 

“Şovinizmlə kosmopolitizm arasında köklü fərq yoxdur. 
Kosmopolit millətlər arasında fərqlilikləri qəbul etmir, 
Avropa kosmopolitləri isə “sivilizasiya” anlayışı altında 
hər zaman roman-german tayfalarının mədəniyyətini, 
“sivil” olaraq isə - həmin roman və germanları başa 
düşmüşlər. Şovinist hesab edir ki, dünyada ən yaxşı xalq 
məhz onun xalqıdır. Bütün digərləri ona tabe 
olmalıdırlar, onun dinini, dilini və mədəniyyətini qəbul 
etməklə onunla birləşməlidirlər.  
 
Şovinizm və kosmopolitizm arasında birbaşa paralellik 
mövcuddur. Fərq yalnız ondadır ki, şovinist kosmopolitə 
nisbətən daha dar etnik qrupu götürür. Fərq prinsipdə 
deyil, yalnız dərəcədədir.” 

Nikolay Trubetskoy 
 

        Qərb sivilizasiyası və Avropa   
 

əşər tarixinin yaranışından indiyə qədər Qərb 
sivilizasiyası istisna olmaqla, hərfi mənada coğrafi 
termin ilə adlandırılan heç bir digər sivilizasiyaya rast 
gəlinməmişdir. Sivilizasiyaların birinci nəslindən müasir 

dövr mərhələsinədək yalnız Qərb sivilizasiyası bu mənada 
fərqləndirilmişdir. Çünki ondan başqa nə Şimal, nə Cənub, nə də 
Şərq adlı sivilizasiya mövcud deyil. Doğrudur, elmi ədəbiyyatlarda 
biz Şərq mədəniyyəti, bəzən isə hətta Şərq sivilizasiyası anlayışlarına 
rast gəlirik. Amma sırf sivilizasiya parametrləri üzrə Şərq vahid 
dəyərləri təmsil edən bir qrup təşkil etmir, müxtəlif aspektlərdən 
yanaşdıqda olduqca rəngarəngdir və yalnız coğrafi məfhum olaraq 
vahid kriteriya üzrə təsnifləşdirildikdə düzgün səciyyə daşıyır. Asiya 

B
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ilə müqayisədə Avropa bəzi xarakterik xüsusiyyətləri nəzərə 
almasaq, vahid dini, birgə mədəni, tarixi xüsusiyyətləri daşıyan 
sivilizasiyanı təmsil edir. Asiyaya isə belə bir vahid sivilizasiya (Şərq 
sivilizasiyası) kimi yanaşmaq mümkün deyildir. Çünki Şərq bir-
birindən köklü surətdə fərqlənən, müxtəlif maddi və mənəvi 
dəyərləri bölüşən, hətta öz aralarında harmoniyadan daha çox 
disharmoniya ilə seçilən bir neçə sivilizasiyanın vətənidir və onlar 
haqqında vahid dəyərlər sisteminin daşıyıcısı kimi danışmaq 
mümkünsüzdür.  

Lakin bu yerdə qeyd etməliyik ki, Şərqdən fərqli olaraq Qərbin 
vahid dəyərlər sistemini bölüşməsinə baxmayaraq, Qərb 
sivilizasiyasının formalaşdığı əsas mənbələrin Şərqlə bağlılığı xüsusi 
maraq doğurur. Türkiyəli alim Orxan Okay bununla bağlı yazır: 
“Qərb sivilizasiyası iki əsas mənbədən qidalanmışdır: mədəniyyət və 
incəsənət - yunan-latın köklərindən, dünyagörüşü, fəlsəfə və əxlaq - 
xristianlıqdan. Hər iki mənbə Şərqlə bağlıdır. Avropada “yunan 
möcüzəsi” adlandırılan Yunan sivilizasiyasının ilk mənbələri Misir 
və bir qədər də əvvəl Şumer sivilizasiyasına əsaslanır, onlardan 
böyük ölçüdə təsirlənmişdir. Eyni zamanda xristianlıq da bütün 
monoteist dinlər kimi Yaxın Şərqdə yaranmışdır. Amma ilkin 
yaranış mənbələrinin Şərqlə bağlılığına baxmayaraq, qəbul etmək 
lazımdır ki, Avropa öz sivilizasiyasını düşüncə və mədəniyyətdə 
böyük dəyişiklik - Renessans hesabına yaratmışdır”.90    

Müasir dövrdə Qərb sivilizasiyası qlobal miqyasda ən aktiv 
mədəni tip olaraq görünür. Formalaşmağa başladığı dövrdən 
başlayaraq tarixin müxtəlif zamanlarında sərhədlərini əhəmiyyətli 
dərəcədə genişləndirməsinə baxmayaraq, Qərb sivilizasiyası bəşər 
                                                 
90 История Османского государства, общества и цивилизации. Под редакцией 
Экмеледдина Ихсаноглу. Том 2, Москва: Восточная литература. РАН, 2006,      
стр. 92 
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tarixində əsasən Avropa sivilizasiyası kimi tanınmışdır. Bu gün 
okeanın o tayında Amerika, Avstraliya, Yeni Zelandiyanı əhatə etsə 
də, bu sivilizasiyanın özülü hələ də Avropa sayılır. Zaman 
kontekstində baxdıqda Avropanın öz daxilində də Qərb sivilizasiyası 
daim genişlənmiş, amma bununla belə məhdud özülünü saxlamışdır. 
Bunun nəticəsidir ki, Qərb sivilizoloqları tərəfindən nə Bizans 
imperiyası, nə də Rusiya heç zaman bu sivilizasiyaya aid 
edilməmişlər. Qərb sivilizasiyasının hüdudlarının zaman-zaman 
şərqə doğru genişləndirilərək Pribaltikaya qədər ərazini əhatə etməsi 
ilə bağlı mənzərəni izləyirik. Samuel Hantinqton “Sivilizasiyaların 
toqquşması” kitabında Qərb sivilizasiyasının hansı məkanı əhatə 
etməsi barədə suala Avropanın coğrafi mənada deyil, sivilizasiya 
olaraq sərhədlərini cızmaqla cavab verir. Onun fikrincə, bu suala ən 
doğru cavabı hüdudları qərbi xristian xalqlarını müsəlman və 
provaslav xalqlardan ayıran yüzillər ərzində mövcud olan böyük 
tarixi bölgü verir. Bu sərhəd xətti hələ Roma imperiyasının 
bölünməsi və Müqəddəs Roma imperiyasının (962-1806) 
yaradılması ilə müəyyənləşib. Şimalda Rusiyanın bu gün Finlandiya 
və Pribaltika ölkələri ilə sərhədlərindən başlayaraq, Qərbi Belarus, 
Ukraynadan keçən xətt üzrə Qərb sivilizasiyasını pravoslav Şərqdən 
ayırır; Rumıniyadan, katoliklərin məskunlaşdığı Transilvaniya ilə 
ölkənin digər əraziləri arasından, keçmiş Yuqoslaviyada Sloveniya 
və Xorvatiyanı digər respublikalarla ayıran sərhəddən; Balkanlarda 
Avstriya-Macarıstan və Osmanlı imperiyalarının tarixi 
sərhədlərindən keçir.91 

Lakin qeyd etməliyik ki, sivilizasiya mənasında Qərb 
sivilizasiyası və Avropa anlayışları nə qədər həmahəng səslənsə də, 
heç də həmişə tam üst-üstə düşmür. Bəzi fərqliliklərin də olduğu 
                                                 
91 Сэмюэль Хантингтон. Столкновение цивилизаций. Москва: АСТ, 2003, стр.207 
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müşahidə olunur. Yəni coğrafi anlamda Qərb sivilizasiyası heç də 
həmişə Avropanı tam əhatə etmir. Xüsusən tarixi zaman 
prizmasından yanaşdıqda fərqli mənzərənin şahidi oluruq. Eyni 
zamanda müasir Qərb sivilizasiyasının əsasında dayanan başlıca 
faktor olan xristianlığın da Avropada deyil, Yaxın Şərqdə 
yarandığını nəzərə aldıqda, bu mülahizənin əlavə sübuta ehtiyacı 
olmadığını qeyd etməliyik. Bununla bağlı rus alimi N.Y.Danilevski 
yazırdı: “Avropa german-roman sivilizasiyasını təmsil edir. Bu iki 
söz bir-birinin sinonimidir... Yunan və Roma sivilizasiyaları isə 
həmin mənada Avropa əsasında formalaşmayıb. Bu sivilizasiyaların 
məkanı sivilizasiyanı təmsil edən dövlətlərin, dənizin Afrika, Asiya 
və ya Avropa sahillərində yerləşməsindən asılı olmayaraq Aralıq 
dənizi hövzəsi olmuşdur. Yunan sivilizasiyasının ən görkəmli 
nümayəndələrindən biri Homerin Egey dənizinin Kiçik Asiya 
sahilində doğulduğunu deyirlər. Kiçik Asiyada yunanların epik 
poeziyası, lirika və fəlsəfəsi (Fales), tarixi (Herodot), tibbi 
(Hippokrat) yaranmış və buradan dənizin əks sahilinə keçmişdir. 
Yalnız sonradan bu sivilizasiyanın əsas mərkəzi Afina olmuşdur. 
Ancaq Yunan sivilizasiyasının sonu və ya belə desək davamı yenə 
də Avropada deyil, İskəndəriyyədə, Misirdə başa çatmışdır. Deməli, 
qədim yunan mədəniyyəti öz inkişafını sona vuraraq 3 qitəni - Asiya, 
Avropa və Afrikanı əhatə etmişdir, yəni yalnız Avropadan ibarət 
olmamışdır”.92  

Akademik Vasili Bartold yazırdı ki, “yunanlar mədəni 
səviyyədə digər Avropa xalqlarını ona görə üstələməmişdilər ki, bu 
onlara bəxş edilmişdi. Bu ona görə baş vermişdi ki, onların ölkəsi 
coğrafi cəhətdən qədim mədəniyyət ocaqlarına daha yaxın idi. 
                                                 
92  Россия и Европа. Взгляд на культурные и политические отношения 
Славянского мира к Германо-Романскому. стр. 60  
http://new.runivers.ru/bookreader/book10067/#page/1/mode/1up 
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Yunanlar üçün hələ Qərb və Şərq arasında fərq yox idi. Asiya və 
Avropa yalnız isti Cənub və soyuq Şimal kimi qarşı-qarşıya 
qoyulurdu. Yunanların təsəvvüründə Avropa Afrika və Asiyadan 
bütün enliliklər (paralellər) üzrə şimala doğru yerləşirdi. Hətta 
Makedoniyalı İskəndərə görə Orta Asiyada Sır-Dəryanın arxasında 
yenə də Avropa başlayırdı.”93 

 
Xristianlığın Qərb sivilizasiyasının formalaşmasında rolu 
Digər bir maraqlı məqam Qərb sivilizasiyasının dini 

bağlılığıdır. Qərb sivilizasiyası çox zaman xristianlıqla əlaqələndirilir 
və ya bir növ xristianlığı təcəssüm etdirən daşıyıcı kimi 
səciyyələndirilir. Məsələn, təsadüfi deyildir ki, Arnold Toynbi Qərb 
cəmiyyətinin yaranma dövrünün Böyük Karlın imperiyasının 843-cü 
il Verden müqaviləsi əsasında imperatorun nəvələri arasında 
bölünməsindən başlayaraq formalaşdığını iddia edirdi. Onun 
fikrincə, Roma imperiyasının süqutundan sonra başlayan xaos dövrü 
ilə Qərb cəmiyyətinin tədricən yaranması arasındakı dövrdə 
(təxminən 375-675-ci illər) Qərb cəmiyyəti Ellin cəmiyyətini əvəz 
etmişdir.94 Bu varislikdə yeganə tərs məqam xristianlıqla bağlı idi. 
Belə ki, artıq xristianlığı mənimsəmiş və bu amilin sivilizasiya 
identifikasiyasında başlıca elementə çevrildiyi xristian Qərb 
bütpərəst Ellin dünyasının mənəvi dəyərlərini qəbul etmirdi. 
Müəllifin fikrincə, bu mənada yeni cəmiyyət köhnə cəmiyyətin 
davamçısı deyil, əvəzləyicisi oldu.  

Digər məşhur sivilizoloqlardan Samuel Hantinqton da xristian 
Qərb cəmiyyətinin yaranma dövrünü VII - VIII əsrlərə aid edir və 
bununla da Ellin mədəniyyətini bu sivilizasiyaya aid etmir, ölüb 
                                                 
93  Бартолд В.В. Мусульманский мир // Ислам. Энчиклопедия культуры и 
искусства. Мосва: Эксмо, 2010, стр.11 
94 Арнольд Тойнби. Исследование истории. Москва: АСТ, 2010 стр. 39.  
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getmiş mədəniyyət hesab edirdi. Beləliklə, yuxarıda göstərilən hər 
iki təsnifatda Qərb sivilizasiyası ilkin deyil, ikinci nəsil 
sivilizasiyalara aid edilir. Onun birinci nəsil sivilizasiyalar arasında 
xələfi isə qədim Yunan-Roma mədəniyyəti hesab olunur. 

Xristianlığın müasir Qərb sivilizasiyasının əsasında durduğuna 
və xristianlıq dedikdə hətta pravoslav Bizansın belə nəzərdə 
tutulmadığına diqqət yetirsək, bu fikirlərlə qismən razılaşmaq olar. 
Təsadüfi deyil ki, Qərb sivilizasiyası bəzən “xristian sivilizasiyası” 
da adlandırılır. Amma biz, hazırkı tədqiqatda Qərb sivilizasiyası 
dedikdə, onun xristianlıqdan əvvəlki klassik dövrünü də əhatə etməyi 
planlaşdırırıq. Xristianlığın Qərb sivilizasiyası üçün nə qədər böyük 
sistem yaradıcı element olmasına baxmayaraq, bu cəmiyyətin dinin 
nüfuz etmədiyi sahələrdə Ellin mədəniyyəti daşıyıcılarının varisi 
olduğuna şübhəmiz olmadığından, qənaətimizin doğruluğuna 
inanırıq. Fikrimizcə, Qərb cəmiyyətinin formalaşması qədim Yunan 
və Roma imperiyası dövründən başlanır. Ellin mədəniyyətinin maddi 
və mənəvi dəyərləri müasir Qərb sivilizasiyasının əsas 
elementlərinin özülünü təşkil edir. Ellin arxitekturası, rum rəqəmləri, 
qədim dövrdə dünyada əsas ünsiyyət dillərindən olan yunan dili, 
hətta latın dili, Roma imperiyasının dövlətçilik ənənələri, bütün 
Aralıq dənizi hövzəsini əhatə edən yunan koloniyalarının maddi 
mədəniyyəti Qərb sivilizasiyasının bəşəriyyətə bəxş etdiyi müsbət 
xüsusiyyətlərinin əsasında durduğu kimi, yunan şəhər-dövlətlərinin 
və Roma imperiyasının saraylarında elitar təbəqənin mənəvi-əxlaqi 
tənəzzülü, imperiya xislətindən doğan işğalçılıq, quldarlıq dövrünün 
xüsusiyyətlərindən irəli gələn insana qarşı antihumanist davranış, 
qladiator döyüşləri və başqa nüanslar Qərb sivilizasiyasının mənfi 
xüsusiyyətlərinin əsasında dayanmaqla bu sivilizasiyanın genetik 
kodunu təşkil edir. Xristianlıq isə bu sivilizasiyaya sonradan daxil 
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olsa da, sistemin nüvəsini təşkil edəcək bir elementə çevrilmişdir. 
Lakin xristianlığın qəbul edilməsi Avropa cəmiyyətində bir 
sivilizasiyanın digəri ilə - Ellin sivilizasiyasının Qərb sivilizasiyası 
ilə - əvəzlənməsi ilə deyil, sadəcə sivilizasiya dəyərlərində yeni 
başlıca elementin üstün mövqe qazanması ilə nəticələnmişdir. Antik 
dövrün mədəni dəyərləri isə dini etiqad istisna olmaqla Qərb 
sivilizasiyasında heç də yeniləri ilə əvəz olunmadı, daha çox öz 
varlığını saxlamış oldu. Beləliklə, Şərqdə yaranmış birinci nəsil 
sivilizasiyalarla (Çin, Şumer, Misir, Hind) tam həmyaşıd olmasa da, 
Qərb sivilizasiyasının eramızdan əvvəl yaranmağa başladığını nəzərə 
alaraq, onu birinci nəsil daşıyıcılara aid etmək olar. 

Eyni zamanda göstərmək lazımdır ki, xristianlığın Qərb 
sivilizasiyasının əsas dəyərinə çevrilməsi ilə yanaşı Qərb 
sivilizasiyasının əvvəlki dövrdən qalmış bir sıra elementləri dini 
düşüncə olaraq xristianlığa yad olsa belə, yeni din tərəfindən qəbul 
edilmişdir. Yəni xristianlıq və Qərbin antik mədəniyyəti qarşılıqlı 
olaraq çulğalaşdılar, dəyərlərin eyniyyət təşkil etməsinədək 
sinxronlaşdılar və əlbəttə ki, bu proses zamanı hər iki tərəf qarşılıqlı 
olaraq ümumi dəyərlər naminə bəzi xüsusiyyətlərdən imtina etməli 
oldu. Xristianlığın ümumqərb dəyərinə çevrilməsində Roma 
imperiyasının müstəsna xidməti olmuşdur. Yoxsa ki, Fələstində 
yəhudi cəmiyyətində yaradılan bir dinin Qərb sivilizasiyası üçün 
sistem yaradıcı element olaraq formalaşması olduqca dumanlı 
görünür. Roma imperiyasında xristianlıq əvvəlcə qullar, kasıblar 
arasında yayılırdı. Dözülməz şəraitdə yaşayan bu adamlar 
xristianlıqda nicat yolunu axtarırdı, bu ideya onlara mənəvi qida 
verirdi. Lakin sonra xristianlığı tədricən varlı zümrələrin 
nümayəndələri də qəbul etməyə başladılar. Məsələ bundadır ki, 
Roma imperiyasında yayılmış ənənəvi bütpərəst inanclar artıq 
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cəmiyyətdə təsir gücünü itirmişdi. Bütpərəstlik Roma imperiyasında 
hökm sürən ədalətsizliyin və istibdadın rəmzinə çevrilmişdi. Buna 
görə də imperiyada müxtəlif qeyri-ənənəvi dinlər yayılırdı. Onların 
arasında Misir tanrıları İzida və Osiris, İran tanrısı Mitranın kultlarını 
xüsusilə qeyd etmək lazımdır. Belə ki, bir vaxtlar onlar Romada 
xristianlıqla ciddi rəqabət aparırdı. Hətta bəzi tədqiqatçılara görə, 
həmin dövrdə  geniş yayılan mitraizmin95 bir sıra inancları sonralar 
xristianlığa daxil olmuşdur. Belə ki, məsələn, ölən və dirilən tanrı 
ideyası mitraizmin əsaslarından biri idi. İsa peyğəmbərin zühuru ilə 
bağlı əfsanə yəqin ki, burdan götürülmüşdü. Lakin sonda xristianlıq 
bu rəqabətdən qalib çıxa bildi. Romada geniş xalq kütlələri 
tərəfindən xristianlığın qəbul edilməsi prosesi kilsənin və keşiş 
zümrəsinin yaranması ilə nəticələndi. Getdikcə bu dində 
təşkilatlanma prosesi gücləndi və onun strukturları imperiyanın 
ictimai-siyasi həyatında aparıcı rol oynamağa başladı. İmperator 
Konstantinin (306-337) hakimiyyəti zamanı isə, kilsənin dövlət 
maraqlarına qulluq etməsi məqsədi ilə, xristianlıq rəsmi dövlət dini 
elan edildi. Bundan sonra bütün bütpərəst məbədlərinin bağlanması 
prosesi başlandı. Nəhayət, 451-ci ildə Xalkedon kilsə yığıncağı son 
olaraq həm Qərbi, həm də Şərqi Roma imperiyasında xristianlığı 
rəsmi dövlət dini kimi təsdiq etdi.  

                                                 
95Mitraizm Roma imperiyasında xristianlıqla bərabər yayılan və onunla rəqabət aparan 
İran mənşəli bir din idi. İran mənşəli qnostik təlimlər dünyanı Zülmətlə Nurun 
mübarizəsi kontekstində görür və izah edirdilər. Mitra arilərin panteonunun 
tanrılarından biri idi. Yaxın Şərqdə bir çox xalqlar ona ibadət edirdi. Qədim arilər onu 
Səhər işığının Tanrısı adlandırırdılar. Onların inanclarına görə, Mitranın qüdrəti 
dünyada həyatın mövcudluğunu təmin edir. Daha sonra iranlılar inanırdılar ki, Mitranı 
xeyir tanrısı olan Ahura-Məzda yaradıb və ona ibadət etmək vacibdir. Xristianlığın 
mitraizmlə bir sıra oxşar cəhətləri vardır. Məsələn, 274-cü ildən başlayaraq, hər ilin 25 
dekabr günü, imperator Avrelianın əmri ilə günəş tanrısı Mitranın anadan olan günü 
kimi qeyd edilirdi. IV əsrdən xristianlar bu günü İsanın anadan olan günü kimi qeyd 
etməyə başlamışlar. Bu adət bizim zəmanəmizə qədər davam edir. 
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Qərb sivilizasiyasının kosmopolit siyasəti qarşısında Türk 

sivilizasiyası 
 

 Türk sivilizasiyasının Qərb sivilizasiyası ilə münasibətlərinə 
tarixi rakursdan yanaşdıqda ilk növbədə müasir dövrümüz üçün 
aktual olan Qərb dəyərlərinin kosmopolitizm ideyası altında bütün 
dünyaya zorla qəbul etdirilməsi səyləri ilə əlaqədar yanaşmadan 
başlamaq istərdik. Ümumiyyətlə, kosmopolitizm Qərb 
sivilizasiyasının bütün dünyanın qeyri-Qərb dəyərlərinin əleyhinə 
yönəlmiş bir ideya xəttidir. Sadəcə müxtəlif dövrlərdə qərbləşdirmə 
siyasəti quldarlıq, işğal, müstəmləkə rejimi, mədəni təsir və ən 
nəhayət günümüzdə qloballaşma adı altında aparılmışdır. Qərbin 
kosmopolit ideyalarının qəbul edilməməsi isə digər sivilizasiya 
daşıyıcılarının əks-reaksiyası ilə qarşılaşır. Bununla bağlı siyasi 
elmlər namizədi Elnur Aslanov yazır: “XXI əsrin astanasında 
dünyanın faktiki olaraq, yalnız Qərb modelinə söykənən iqtisadi, 
siyasi, maliyyə və s. qloballaşması konsepsiyasını qəbul edəcəyi 
böyük sual altındadır və bu konsepsiya və layihələrə əsaslanan milli 
inkişaf strategiyasının böhranı, birtərəfli olması özünü ortaya çıxan 
ağrılı, ziddiyyətli proseslərdə əks etdirir. Bu Qərbin hegemon 
iddialarının, hər bir ölkənin inkişaf spesifikasına laqeydlik göstərən 
siyasətin həyata keçirilməsi nəticəsində üzə çıxan və son illər 
dünyanın üzləşdiyi bütöv bir hərbi münaqişələr seriyasında özünü 
göstərir.”96  

Kosmopolit ideya xəttinin öz təzahürlərini hələ tarixin erkən 
çağlarından göstərməsi məlumdur. Belə ki, Avropa və Asiyanı vahid 
dövlətdə birləşdirən nəhəng imperiya ilk dəfə Makedoniyalı 
İskəndərin (e.ə.356 - e.ə. 323) dövründə yaranmışdır. Məhz onun 

                                                 
96 Elnur Aslanov. Yeni dünya nizamı və milli inkişaf. Bakı, 2006, səh. 13 
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zamanında işğal sayəsində olsa belə, Qərb və Şərq dəyərlərinin 
qarşılıqlı sinxronlaşması, təsir və əks-təsiri üçün şərait yaranmışdır. 
Qərbin hər şeyi özününküləşdirmək, Şərqdə Qərb yaratmaq 
təşəbbüsü bu dövrdən başlanır. Avropanın Şərqin elmi kəşflərindən, 
ixtiralarından, yeniliklərindən geninə-boluna faydalanmasına 
baxmayaraq, Qərb Şərqin mənəvi dəyərlərinə daim ikrahla yanaşmış, 
bu dəyərləri özü üçün yad və aşağı səviyyəli (barbar) hesab etmişdir. 
Müqayisə üçün deyək ki, sonrakı dövrlərdə ərazi baxımından Asiya 
və Avropanı birləşdirən türk dövlətlərində (Hun imperiyası, Xəzər 
xaqanlığı, Osmanlı imperiyası) belə tendensiya müşahidə olunmur. 
Türklər Qərbdə döyüşlər istisna olmaqla (əslində müharibələr 
qaydalara tabe olmadığından bu hər yerdə belə idi və hətta 
günümüzdə də belədir) mədəniyyətə, mənəviyyata tolerant yanaşır, 
nəinki özününküləşdirmir, hətta Qərbin müstəmləkə imperiyalarının 
təcrübəsində şahidi olduğumuz özününküləşdirə bilmədiyi hər şeyi 
alçaltmağa çalışmırdılar. Biz bu tendensiyanı türklərin bütün tarix 
boyu formalaşmış özünəməxsus xarakterik xüsusiyyətlərində 
görürük. 

Avrasiya məkanında şərqdə Çindən qərbdə Avropaya qədər, 
Şimali Afrikada, Ön Asiyada, Orta Şərqdə, Hindistanda tarixin 
müxtəlif zamanlarında izlərini saxlayan Türk sivilizasiyası həm 
Şərqin, həm də Qərbin tarixində özünəməxsus yer tutmuşdur. 
Yayılma arealı baxımından Şərq və Qərbin təmas xəttində yerləşən 
bu mədəni tip hər zaman müxtəlif sivilizasiyaların kəsişmə zolağında 
olmuşdur. Coğrafi cəhətdən türklərin yerləşdiyi ərazi onların şərqdə 
Çin və Hind sivilizasiyaları ilə, qərbdə Pravoslav-slavyan və xristian-
Qərb sivilizasiyaları, cənubda isə İran və Ərəb sivilizasiyaları ilə 
qonşu olmasına şərait yaratmışdır. Mahiyyət etibarilə həm Şərq, həm 
də Qərb dəyərlərindən təsirlənən, eyni zamanda, hər iki sivilizasiya 
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daşıyıcılarına böyük nüfuz göstərən Türk sivilizasiyası müstəqil 
tarixi-mədəni tipi təmsil edir. Minilliklərlə ölçülən tarixi zaman 
yolunda böyük məsafə qət etməsinə baxmayaraq, Türk sivilizasiyası 
özünəməxsus səciyyəvi xüsusiyyətlərini qoruyub saxlaya bilmişdir.  

Türk sivilizasiyasının daşıyıcıları üçün əsas xarakterik 
xüsusiyyətlərdən biri müxtəlif azlıqlara dözümlü yanaşmaqdır. Bu 
mədəni tip üçün assimilyasiya etmək heç zaman səciyyəvi 
olmamışdır. Öz həyat siklində passionarlığın kulminasiya mərhələsi 
hesab olunan imperiya dövründə belə dövlətin sərhədləri daxilində 
digər xalqlara (sivilizasiya daşıyıcılarına) münasibətdə hər zaman 
böyük hörmət, tolerantlıq müşahidə olunur. Hətta ilkin dövr türk 
imperiyalarında hakim türklərlə asılı digər xalqlar arasında 
münasibətlər çox zaman şaquli hökmranlıq prinsipi əsasında deyil, 
üfüqi bağlılıq formasında olmuşdur. Böyük Hun imperiyasında, 
Göytürk xaqanlığında türklərin dövlətin digər xalqları ilə 
münasibətləri daha çox ittifaq xarakterli olmuş, türk hakimiyyəti 
həmin xalqların daxili həyat nizamına toxunmamışdır. Təsadüfi deyil 
ki, Çingiz xan və onun davamçılarının dövründə bu birləşmə 
vahidləri ulus adlanmışdır. Yəni türklər heç zaman assimilyativ 
meylli olmamış, tabeçiliyində olan xalqlarla belə münasibətlərini 
onların daxili müstəqilliyi prizmasından qurmuşlar. Eləcə də, inanc 
müstəvisində onlar digər xalqların fərqli dini etiqadlarına ehtiram 
göstərmişlər. İslam dininin yayılmasında türk dövlətlərinin misilsiz 
rol oynamağına baxmayaraq, eyni zamanda dövlət daxilində digər 
dini azlıqlara xüsusi diqqət edilmişdir. Osmanlı imperiyasında tarix 
boyunca yəhudi və xristian (erməni, yunan) azlıqların 
nümayəndələrinin yüksək saray vəzifələrində mənsəb sahibi olmaları 
dediklərimizin bariz nümunəsidir. Beləliklə, müasir terminologiya ilə 
desək, Türk sivilizasiyası qədim dövrdən indiyədək demokratik və 
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tolerant cəmiyyət olması ilə seçilmişdir. Qərbin kosmopolit 
siyasətində isə biz fərqli daşıyıcılara qarşı bu cür dözümlülük 
müşahidə etmirik.  

İkinci bir xarakterik xüsusiyyət türk cəmiyyətinin qadına 
münasibəti ilə bağlıdır. Qadın-kişi bərabərliyi günümüzün aktual 
mövzusu olduğu halda, bu problem əski türklərdən başlayaraq hər 
zaman Türk sivilizasiyası üçün aktual olmuşdur. Qədim dövrlərdə 
həm Qərbdə, həm də Şərqdə əksər xalqlarda qadınlara yalnız nəsil 
artırma və məişət işlərinin icraçısı kimi baxıldığı halda, türklərdə 
qadının kişiyə bərabər tutulmasının şahidi oluruq. Qadınlar həm bir 
döyüşçü kimi, həm rəhbər kimi, həm ailə təsərrüfatının idarə edicisi 
kimi türk cəmiyyətində hər zaman üstün mövqe tutmuşlar. Sonrakı 
dövrdə islam dəyərlərinin birbaşa təsiri altında bir qədər fərqli 
mənzərə yaranmağa başlasa da, türk qadınının cəmiyyətin bərabər 
hüquqlu üzvü olması öz mahiyyətini qoruyub saxlamışdır. Təsadüfi 
deyil ki, Şərqdə qadınlara seçki hüququ da ilk dəfə Azərbaycan Xalq 
Cümhuriyyətində verilmişdir. Lakin bu yerdə xüsusi qeyd etməliyik 
ki, qadının türk cəmiyyətində tam hakim olması, türk cəmiyyəti üçün 
matriarxatın xarakterik olması ilə bağlı yanlış təsəvvür də 
yaranmamalıdır. Əgər biz tarixi rakursdan müşahidə etsək görərik ki, 
türk elində qadınlar hər zaman öz kişiləri ilə bərabər yüksək 
mövqedə durmuşlar. Bunu türkün qədim yazılı abidələrindən olan 
“Kitabi-Dədə Qorqud” dastanında da görürük. Dastanda hər zaman 
türk xatunları öz ərənləri ilə bərabər həm məclislərə, həm döyüşlərə, 
həm də el-obaya rəhbərlik edirlər. Yəni, bütün hallarda türk qadını 
heç vəchlə kişisiz, tək görülmür. Beləliklə, göründüyü kimi, yüksək 
demokratik dəyərlərə malik Türk sivilizasiyası üçün qadın 
hökmranlığı deyil, qadın-kişi bərabərliyi səciyyəvidir. Bu xarakterik 
xüsusiyyət də Türk sivilizasiyasının daşıyıcılarını vahid islam aləmi 
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daxilində qadına ikinci dərəcəli varlıq kimi baxan, çox zaman 
hüquqsuz, cəmiyyətdə heç bir rolu olmayan təbəqə sayan digər 
daşıyıcılardan (həm Ərəb, həm də İran sivilizasiyasından) 
fərqləndirir. 

 
Ellin mədəniyyəti dövründə Türk və Qərb sivilizasiyaları 

arasında münasibətlər 
 

İndi isə tarixin müxtəlif mərhələlərində Türk sivilizasiyasının 
Qərb sivilizasiyası ilə təmasından irəli gələn münasibətlərə baxaq. 
İlk öncə qeyd etməliyik ki, Türk və Qərb sivilizasiyalarının ilk 
təmasları məhz Qərb sivilizasiya daşıyıcılarının imperialist meyllər 
hesabına Şərqə doğru genişlənməsi zamanı baş vermişdir. Belə ki, 
antik dövrdə bu iki sivilizasiyanın birbaşa təmas nöqtələri, ortaq 
sərhədləri mövcud olmamışdır. Ümumilikdə tək Türk sivilizasiyası 
deyil, bütövlükdə Şərqi təmsil edən sivilizasiyaların əksəri Qərb 
sivilizasiyası ilə ilkin olaraq Yunan və Roma imperiyalarının Şərqə 
doğru işğalçı yürüşləri zamanı təmasda olmuşlar. Makedoniyalı 
İskəndərin Çin və Hindistana qədər uzanan Şərq yürüşü Ellin 
mədəniyyətinin bu böyük məkandakı müxtəlif sivilizasiyalara nüfuz 
etməsinin əsasını qoymuşdur. Sonradan V əsrə qədər Şərqdə 
dövlətçilik ənənələrini qorumuş ellinizmin timsalında Şərqdəki 
sivilizasiyalar tərəfindən Qərb dəyərlərinin necə qarşılandığını 
görmək mümkündür. Bu zaman isə bizim tədqiqat üçün maraqlı olan 
Türk-Qərb sivilizasiyalararası münasibətlərini digərləri ilə müqayisə 
etmək imkanı yaranır.  

Ellin mədəniyyətinin Şərqə nüfuzu zamanı Şərqdəki fərqli 
sivilizasiya daşıyıcılarının (iran, hind, türk, ərəb) əks təsiri müxtəlif 
olmuşdur. Həmin dövrdə Yunan-İran münasibətlərinin kəskinliyinə 
(Yunan-İran müharibələri) baxmayaraq, ellin mədəniyyəti İranda 
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(Selevkilər), Mərkəzi Asiyada (Yunan - Baktriya çarlığı), Hindistan 
yarımadasının şimalında (Hind-Yunan çarlığı) hakim yunan 
sülalələrinin dövründə geniş yayılmışdır. Əslində, Yunan-İran 
müharibələrindən sonra (e.ə.500-449) yunanların İran imperiyasının 
içərilərinə doğru həm siyasi, həm də mədəni ekspansiyası 
başlamışdı. Kalli sülh müqaviləsinə (e.ə. 449) əsasən İran Egey 
dənizindəki Hellespont və Bosfordakı ərazilərindən əl çəkmiş, Kiçik 
Asiyada yunan polislərinin istiqlaliyyətini tanımışdı. Makedoniyalı 
İskəndərin dövründə isə bu sərhədlər Asiyanın içərilərinə doğru 
genişlənmişdi. Lakin nə qədər qəribə görünsə də, biz məhz həmin 
dövrdə Qərb - İran sivilizasiyalarının harmoniyasının şahidi oluruq. 
Belə ki, böyük fateh öz imperiyasını uğurla idarə etməyə imkan 
verəcək yeni bir “ellin-fars” aristokratiyasının yaranmasını arzu 
edirdi. Bu istiqamətdə ilk addım Suz yaxınlığındakı təntənələrdə 
atılmışdı - burada bir neçə gün ərzində iki ölkənin nümayəndələrinin 
izdivac qurduğu toy çalınmışdı. Makedoniyalı İskəndərin özü eyni 
zamanda iki fars şahzadəsi - Daranın qızı Satira və III Artakserksin 
qızı Parisatida ilə ailə qurmuş, eyni gündə 80 nəfər yunan və 
makedoniyalını yerli əyanların övladları ilə evləndirmişdi. Fars 
qızlarını özlərinə arvad etmiş on minlərlə döyüşçüyə bahalı 
hədiyyələr bağışlamışdı. Hər belə döyüşçü bir qızıl qədəhlə 
mükafatlandırılmışdı. 97  Yəni, göründüyü kimi, gələcək naminə 
yaxınlaşmaq üçün addımlar atılırdı. 

Yunan-İran, eləcə də, Yunan-Hind mədəniyyətlərinin 
harmoniyası öz təsdiqini həmin ərazilərdə aşkarlanan arxeoloji 
abidələrdə də tapmışdır. Ellin mədəniyyətinin bu sivilizasiyalar 
tərəfindən qəbul olunması mədəni-dini sinkretizm növü olan yunan 
buddizminin təzahüründə özünün pik nöqtəsinə çatmışdır. Yunan 
                                                 
97 http://az.wikipedia.org/wiki/Makedoniya 
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buddizmi yunan mədəniyyətinin buddizm dini ilə qarışmasının, bu 
iki fərqli dəyərlərin sinxronlaşmasının təzahürüdür. Belə ki, bu 
mədəniyyətin tapıntılarında buddist abidələrində yunan klassik 
üslubuna, yunan mifoloji allahlarının, xüsusən də Apollonun 
təsvirinə rast gəlinir. Budda heykəllərində yunan kişi geyimlərinin - 
toqanın (toqa - Qədim Romada yalnız vətəndaşların geyinmək 
hüququ olduğu kişi üst geyimləri) olması, Buddanın Heraklla birgə 
heykəli və bu kimi abidələr ellin-buddizm dəyərlərinin 
harmoniyasından xəbər verir. Hindistanda e.ə.317-180-cı illərdə 
mövcud olmuş Maurey imperiyasının hökmdarlarının saraylarında 
yunan filosoflarının yaşaması, eləcə də Hind-Yunan çarlığında, 
Kuşan çarlığında (I - III əsrlər) sikkələrin iki dildə olması, kuşan 
yazısının yunan əlifbası ilə yazılması və ümumilikdə yunan dilinin 
bu coğrafiyada böyük bir məkanda yayılması sivilizasiyalararası 
münasibətlərin harmoniyasını göstərir. Doğrudur, belə məqamlarda 
əks təsir və ya qarşılıqlı faydalanma hallarına da rast gəlirik. Belə ki, 
buddizm Şərqdəki yunan dövlətləri vasitəsilə Qərbə doğru 
yayılmışdı. Şərqdəki yunan dövlətlərində yunanlar tərəfindən qəbul 
edilən buddizm hətta Yunanıstana gedib çıxa bilmişdi. Yunan fəlsəfi 
fikrində belə buddist düşüncə tərzinin təsiri özünü göstərmişdir. 
Makedoniyalı İskəndəri Şərq yürüşündə müşayiət edən filosof 
Pirronun (e.ə.360 - e.ə. 270) Yunanıstana qayıdandan sonra əsasını 
qoyduğu təlimdə - pirronizmdə buddist fəlsəfi düşüncə tərzinin 
təzahürləri hiss olunur.  

Digər bir tərəfdən, üstündən minillər keçməsinə baxmayaraq, 
regionda yunan mənşəli olması ehtimal edilən bəzi xalqların hələ də 
öz varlığını qoruması Yunan-İran mədəniyyətlərinin uyumluluğunu 
bir daha göstərir. Belə ki, Hindiquş dağlarının ətəklərində indiki 
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Pakistanda kələşlər98, Əfqanıstanda nuristanlılar, Tacikistanın Dağlıq 
Badaxşan bölgəsində yaşayan bəzi tayfalar özlərini Makedoniyalı 
İskəndərin əsgərlərinin varisləri hesab edirlər. Maraqlıdır ki, ətrafda 
puştun, bəluc, tacik kimi irandilli xalqların yaşadığı bu ərazidə onlar 
azsaylı etnik qrup olsa da, öz etnik kimliklərini qoruyub saxlaya 
bilmişlər. Bu isə Yunan-İran mədəniyyətlərinin toqquşmadığını, 
əksinə, qarşılıqlı təsirini göstərir. Bunun əksinə olaraq Türk 
sivilizasiyası üçün ellinizm yad ünsür təsiri bağışlayır. Belə ki, hətta 
yuxarıda göstərilən ərazilərdən qərbdə yerləşən və məsafə 
baxımından Yunanıstana daha yaxın olan Qafqazda, Türk 
sivilizasiyasının beşiklərindən olan Azərbaycanda və Mərkəzi 
Asiyanın türklər yaşayan ərazilərində ellinizmin təsiri olduqca zəif 
olmuşdur və tarixdə öz izini saxlamamaqla bu regionda türk-ellin 
mədəniyyətlərinin disharmoniyasını göstərir. Maraqlı məqam ondan 
ibarətdir ki, təxminən eyni coğrafi arealda yerləşən, misal üçün, 
Azərbaycan və Gürcüstanda ellin mədəniyyətinin nüfuz dairəsi 
olduqca fərqlidir. Gürcüstanda ellin arxitekturası başda olmaqla 
maddi abidələr geniş yayıldığı halda, Azərbaycanda bu tip arxeoloji 
tapıntılar çoxsaylı deyil. Eyni sözləri Mərkəzi Asiyadakı Türk və 
İran mədəniyyətinin daşıyıcılarının yerləşdiyi areal haqqında da 
demək olar.  

Türklərin özünəməxsus sivilizasiya daşıyıcısı olması hər zaman 
digər sivilizasiya tiplərinə qarşı münasibətdə fərqliliyini qoruyub 
saxlaya bilmişdir. Hətta əski türklərin belə tarixi etnogenezdə 
                                                 
98 Kələşlər - Pakistanda Hindiquş dağlarının yüksək ətəklərində yaşayan xalqdır. Sayları 
təxminən 6 min nəfərdir. Hind-avropa dillərinin dard qrupuna daxil olan kələş dilində 
danışırlar. Belə ehtimal var ki, onlar Makedoniyalı İskəndərin əsgərlərinin 
varisləridirlər. Çünki onlar arasında göygöz, sarışın fiziki görünüşlü insanlar var, 
dillərində yunan dilindən qalma sözlər var.  Təxminən yarısı müsəlman olsalar da 
əksəriyyəti bütpərəstdir. Dini panteonunda Dezau, Dezalik, Maxendeu allahları 
Apollon, Afrodita, Zevsə uyğun gəlir.  
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onlardan daha əvvəl mədəni səviyyəyə yüksəlmiş qonşu sivilizasiya 
ünsürlərini qəbul etməməsi maraq doğurur. Lev Qumilyov “Xəzər 
ətrafında minillik” əsərində yazır ki, qədim türklərin (hunlar) nə Çin, 
nə İran, nə də Ellin-Roma sivilizasiyalarını qəbul etməməsi heç də o 
demək deyildi ki, onlar bunu qəbul etməyə qadir deyillər. Sadəcə 
onların daha çox xoşladığı skiflər olmuşdur. Onlar skif 
mədəniyyətindən bəhrələnmişlər.99Görkəmli alim sivilizasiyalararası 
müstəvidə Türk sivilizasiyasının disharmoniyada olduğu 3 
sivilizasiyanı göstərmişdir ki, bunlardan Ellin-Roma Qərb 
sivilizasiyasını təmsil edir. Beləliklə, fikrimizcə, yuxarıda sadalanan 
faktlar bir daha sübut edir ki, ellin mədəniyyətinin türk mədəniyyəti 
ilə barışmazlığı onun Türk sivilizasiya hüdudlarında təsirinin 
saxlanmamasına gətirib çıxarmışdır. 

 
Türk-Qərb sivilizasiyaları islam-xristian qarşıdurması 

kontekstində 
Antik dövrdən sonra günümüzədək bütün mərhələlərdə Qərb-

Türk sivilizasiyalararası münasibətləri xristian-islam kontekstinə 
düşmüşdür. Qərb sivilizasiyasının daşıyıcıları tərəfindən xristianlığın 
qəbul olunmasından sonra xristian dəyərləri bu sivilizasiya üçün əsas 
səciyyəvi meyar olmuşdur. Bu gün Qərb sivilizasiyası dedikdə, ilk 
növbədə xristian dünyası başa düşülür. Öz növbəsində, türklər islamı 
qəbul etdikdən sonra, - baxmayaraq ki, bu prosesin özü də bir neçə 
əsr ərzində türklərin güclü müqaviməti ilə müşayiət olunmuşdur, - 
islamın əsas dayağı olmuş və dinin yayılmasında müstəsna rol 
oynamışlar.  

Xristian dünyası - Türk sivilizasiyası münasibətlərinə 
keçməzdən əvvəl bir məqama toxunmaq istərdik. Nə qədər 

                                                 
99 Лев Гумилев. Тысячелетие вокруг Каспия. Москва: Айрис-пресс, 2008, стр. 96 
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paradoksal görünsə də, xristianlıq, zamanında Qərb sivilizasiyasını 
öz kulminasiya, intibah dövründən endirən, onu tənəzzülə uğradan 
bir proses olmuşdur. Qərb sivilizasiyasının müasir dövrümüz də 
daxil olmaqla bir çox meyarlarına görə ən yüksək səviyyəsi hesab 
edilən ellin mədəniyyətinin tənəzzülə uğramasının ən başlıca 
səbəblərindən biri xristianlığın qəbulu olmuşdur. Bununla bağlı 
professor Səlahəddin Xəlilovun fikirləri xüsusi maraq doğurur: 
”Daha möhtəşəm bir ideyanın zirvəsində dayanan bir xalq bir siyasi 
hökmün qurbanı oldu. Cəhalət dünyası üçün nəzərdə tutulmuş, mifik 
təfəkkürdən hələ bir o qədər də fərqlənməyən, insanları ancaq 
möcüzələrlə heyrətləndirməyə çalışan bir dini dünyagörüşü, dibin 
qaranlığından işığa doğru, həqiqətə doğru təzəcə başlanan kiçik bir 
hərəkat möhtəşəm bir ideyanın zirvəsindən enməkdə olan, öz 
süqutunu yaşayan, amma hər halda hələ tam süquta uğramamış bir 
sivilizasiya ilə qarşılaşdı. Roma imperatorunun hökmü ilə xristianlıq 
böyük imperiyanın rəsmi dini kimi qəbul olundu və imperiyanın 
çökməsini sürətləndirən mühüm hadisələrdən birinə çevrildi. Axı, 
Roma imperiyası böyük yunan mədəniyyəti və fəlsəfəsi üzərində 
bərqərar olmuşdu. Bəşər tarixinin ən böyük nailiyyətlərindən biri 
olan klassik yunan fəlsəfəsinin romalılar tərəfindən mənimsənilə və 
dəyərləndirilə bilinməməsi, mənəvi həyatda boşluq yaranması və bu 
boşluğu doldurmaq üçün axtarış apararkən xristianlıqla üzləşməsi 
tarixin gedişatında sivilizasiya kontekstində böyük bir enişin 
başlanğıcını qoydu. Mənəvi dəyərlər kontekstində bir yüksəliş üçün 
təməl olan xristianlıq maddi mədəniyyət, elm və sivilizasiya üçün bir 
eniş, tənəzzül vəd edə bilərdi. Çünki xristianlığın prinsipləri 
sivilizasiya meyarları ilə uzlaşmırdı”.100 

                                                 
100 Səlahəddin Xəlilov. Din və fəlsəfə: İslam fəlsəfəsi nə vaxtdan başlanır? 525-ci qəzet, 
1 may 2010-cu il 
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Qərb - Türk sivilizasiyalararası münasibətləri tarix boyunca 
daha çox qarşıdurma və disharmoniya ilə seçilmişdir. Birinci nəsil 
sivilizasiya mərhələsində bu iki sivilizasiya arasında münasibətlərin 
xarakterik xüsusiyyətlərini səciyyələndirmək heç bir yenilik gətirmir. 
Çünki bu mərhələdə onların əlaqələri epizodik olmuş, bir-birinin 
siyasi, mədəni, sosial həyatına nüfuz edə bilməmişlər. Misal üçün, 
həm Roma imperiyasının ordularının Azərbaycana yürüşü, həm də 
“xalqların böyük köçü” zamanı müxtəlif türk tayfalarının Avropaya 
hücumu sivilizasiyaların bir-birinə təsir və ya əks-təsirində böyük iz 
qoya bilməmişdir və ya müasir tarixin dərin qatlarını açmaqda 
acizdir. 

Qərb və Türk sivilizasiyalarının əlaqələrində qarşıdurmanın pik 
səviyyəsi, yəni dəyərlərin toqquşması, disharmoniyası tam çılpaqlığı 
ilə “səlib yürüşləri” (bəzi ədəbiyyatlarda “xaç yürüşləri”də 
adlandırılır) dövrünə təsadüf edir. Səlib yürüşləri tarixə Qərb 
sivilizasiya daşıyıcılarının bəşəriyyətə dini ayrı-seçkilik gətirən 
hadisə kimi düşmüşdür. Tarixdə həmin dövrədək ərəblərin işğalı da 
daxil olmaqla heç vaxt sırf dini motivli ayrı-seçkilik tətbiq 
olunmamışdı. Misal üçün, ərəblərin Xilafətin genişləndirilməsi 
zamanı apardıqları müharibə islam dininin yayılmasına yönəlsə də, 
bu dini qəbul etməyənlər üçün də Ərəb Xilafətində, müəyyən 
hüquqların məhdudlaşdırılması ilə olsa belə yaşamaq imkanı var idi. 
Səlib yürüşləri zamanı isə xristian olmayan hər kəs düşmən idi. 
Misal üçün, Yerusəlimi işğal edərkən xristianlar müsəlmanlarla 
bərabər yəhudiləri də qırmış və şəhərdən qovmuşdular. Ümumilikdə, 
səlib müharibələri bəşər tarixində Qərb sivilizasiyasının cəmiyyətdə 
dini ayrı-seçkiliyin əsasını qoymasının ən bariz nümunəsidir. Nə 
qədər paradoksal olsa da, bu gün dünyada insan haqlarının, dini 
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dözümlüyün əsas müdafiəçisi kimi görünməyə çalışan Qərb 
sivilizasiya daşıyıcılarının özləri bu mənfi presedenti yaratmışlar.  

Xaç yürüşləri 1095-ci ildə Fransanın Klemon şəhərində Roma 
Papası II Urbanın “müqəddəs torpağın (Qüdsün) kafirlərdən azad 
edilməsi” çağırışı ilə bütün xristian dövlətlərinin qoşulduğu hərbi 
kampaniya ilə başlamışdır. Müəyyən fasilələrlə təxminən 200 ilə 
qədər davam edən bu yürüşlərin başlıca məqsədi qeyri-xristianların 
məhv edilməsi olmuşdur. Tarixdə bu məqsədlə aparılan 8 səlib 
yürüşü məlumdur. Bundan başqa, sonrakı dövrdə avropalıların 
osmanlılara qarşı birgə mübarizəsini də “səlib müharibəsi” 
adlandıranlar olmuşdur. Bu məqama xüsusi toxunmaq istərdik. 
Çünki tarixi proseslərin təhlili göstərir ki, səlib müharibələri 
ümumilikdə Qərbin qeyri-xristianlara qarşı yürüşü olsa da, əslində 
səlib müharibələrini daha konkret olaraq məhz xristian-türk 
qarşıdurması kimi də xarakterizə etmək olar. Çünki bütün bu 
yürüşlərdə xristian Qərbin qarşısına çıxanlar hər zaman türklər 
olmuşdur. Real baxdıqda səlibçilərin guya başlıca məqsədi olan 
“azad etmək” istədikləri müqəddəs şəhər Qüds coğrafi baxımdan 
ərəb torpaqlarında yerləşir. Amma səlibçilər hücum zamanı 
qarşılarında daha çox türkləri görmüşlər. Burda müxtəlif səbəblər ola 
bilər. Birincisi, səlib yürüşlərinin başladığı vaxt ərəblər öz 
inkişaflarında aktiv dövrü arxada qoymuş və passiv mərhələni 
yaşayırdılar. Bu zaman həmin coğrafi məkanda türklər hakim idilər. 
İkincisi, Aralıq dənizi sahilində yerləşən bu ərazi tarixi baxımdan 
Ərəb sivilizasiyasının deyil, birinci nəsil müxtəlif sivilizasiya 
daşıyıcılarının məskəni idi və etnik tərkib baxımdan çox müxtəlif idi. 
Bundan başqa, səlib yürüşləri başlayan zaman Bizansa məxsus olan 
Qüdsün yerləşdiyi Yaxın Şərq regionuna Səlcuq Sultanlığı yenicə 
yiyələnməyə başlamışdı və yerli əhali arasında daha sakit həyat 
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tərzinə üstünlük verənlər və ya yeni hökmdarlara (türklərə) qarşı 
olanlar çoxluq təşkil edirdi. Bu səbəbdən də yerli əhalinin səlibçilərə 
qarşı nisbətən loyal münasibəti müşahidə edilirdi. Ancaq bununla 
belə, səlib müharibələrinin hansı sivilizasiya təmsilçilərinin 
toqquşmasını əks etdirməsi ilə bağlı ortaya sual çıxır. Yəni, 
səlibçilərin qarşısında Türk, yoxsa Ərəb sivilizasiya təmsilçiləri 
dayanmışdılar. Çünki əgər ərəbləri nəzərdə tuturlarsa, belə olan 
halda VII əsrdən aktiv passionarlıq dövrü yaşayan ərəblərin 
zamanında səlibçilərin iddia etdikləri müqəddəs torpağı azad etməyə 
ehtiyac yox idimi? Digər halda Osmanlı imperiyasının Qərbə doğru 
genişlənməsi zamanı ona müqavimət göstərən Avropa dövlətləri 
xristian işbirliyi ideyası ilə birləşmişdilər. Lakin ərəblərin İspaniyanı 
ilhaqı və İspaniyadan Avropaya doğru hücumları zamanı niyə xaç 
birliyi ideyası yaranmırdı? Belədə aydın görünür ki, xaç yürüşləri 
Qərb sivilizasiyasının məhz Türk sivilizasiyasına qarşı mübarizəsi 
olmuşdur.     

Səlib yürüşlərinin niyə Qərb - Şərq sivilizasiyalarının (Şərq 
dedikdə həmin dövr bu ərazidə mövcud olan Türk, Ərəb, İran 
sivilizasiya daşıyıcılarının birliyini nəzərdə tuturuq) toqquşması 
deyil, məhz Qərb - Türk sivilizasiyalararası qarşıdurma olduğuna 
aydınlıq gətirmək üçün bu hadisələrin baş verdiyi dövrdə regionun 
tarixi mənzərəsinə baxmaq lazımdır. Səlibçilərin yürüşlərinin əsas 
hədəfi olan “müqəddəs torpaqlar”ın yerləşdiyi Aralıq dənizi sahili 
(bu ərazi tarixi mənbələrdə Levant adlanır) ərazi XI əsrdə Bizans 
imperiyasının, Misir Fatimilər Xilafətinin (909-1171-ci illər) və 
Böyük Səlcuq Sultanlığının nüfuz dairəsində idi. Türklərin şərqdən 
aramsız hücumları qarşısında zəifləyən Bizans imperiyası bu 
regionda böyük ərazilər itirmişdi və mövqeləri zəifləmişdi. Bizans 
səlibçiləri öz ərazisindən ötürməklə düşmənlərini real təhlükə 
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qarşısında qoymaq və bununla türklərə zərbə vurmaq istəyirdi. Digər 
tərəfdən Fatimilər Xilafəti Misir, Tunis, Siciliya, Malta, Levant, 
Hicaz (Yəmən) və Suriyadakı Aralıq dənizi limanlarına nəzarət 
edirdi. Fatimilər Xilafətinin artıq əsas rəqibi Bizans deyil, Səlcuq 
Sultanlığı idi. Belə bir şəraitdə Ərəb sivilizasiyasının daşıyıcısı olan 
Fatimilər səlibçilərə qarşı aktiv mübarizə aparmadılar, xristian 
ideyası altında birləşən müxtəlif Qərb xalqlarına qarşı səlcuq türkləri 
ilə birgə ittifaq yaratmadılar. Əksinə, tarixi hadisələrin göstərdiyi 
kimi, türkləri zəiflətmək üçün onları səlibçilərlə mübarizədə 
meydanda tək qoydular.  

Əslində həmin dövrdə Aralıq dənizində limanlara sahib olan 
Fatimilər dənizdə səlibçilərə qarşı vuruşaraq və onları limanlara 
buraxmamaqla lap əvvəldən bu yürüşün qarşısını birdəfəlik ala 
bilərdilər. Doğrudur, tarixi mənbələrdə Fatimilər Xilafətinin 
ordularının səlibçilərə qarşı bir neçə döyüşləri haqqında faktlar var. 
Belə ki, 1099-cu ildə vəzir Əl-Əfdalın rəhbərliyi altında Fatimilər 
Fələstinə ordu çıxartmış, 1109-cu ildə Tripoli işğal olunduqdan sonra 
Misir donanması köməyə gəlmişdi (donanma 8 gün yubandığından 
döyüşün taleyinə təsir göstərə bilməmişdi). Amma fakt faktlığında 
qalır ki, Misir Xilafəti səlibçilərlə mübarizədə əsaslı rol oynaya 
bilməmiş və ya bunu heç istəməmişdir. Alman tədqiqatçısı 
M.A.Kyeler bəzi müsəlman mənbələrinə istinad edərək iddia edir ki: 
“Fatimilər istəmirdilər ki, Suriyanın türk hökmdarları onların birbaşa 
qonşusu olsunlar və ümumilikdə onlar özləri ilə türklər arasında 
bufer zonanın saxlanmasında maraqlı idilər. Ona görə də Fatimilərin 
səlibçilərə qarşı döyüşlərinin məqsədi bir dəniz dövləti kimi öz 
maraqlarına uyğun olaraq Suriya limanlarının müdafiəsi idi. Digər 
hallarda onların səlibçilərə qarşı münasibəti düşünülmüş şəkildə 
formallıqdan başqa bir şey deyildi. Bu səbəbdəndir ki, Misir ordusu 
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və donanması səlibçilərə qarşı əhəmiyyətli bir təsir göstərə 
bilməmişdir”.101   

Digər tərəfdən Suriyanın yerli əhalisi də türklərə sadiq 
deyildilər və onlar da Fatimilər kimi səlibçilərlə razılaşmalara 
üstünlük verirdilər. Hələbdən olan tarixçi İbn əl-Ədimin 
məlumatlarına görə “Hələbin siyasi elitası səlibçilərin (frankların- 
ərəb mənbələrində səlibçiləri həmin dövrdə “firəng” adlandırırdılar) 
Suriyada davamlı qalmasına razılıqla baxırdı, çünki bu onların 
şəhərinin müstəqil statusunun həmişəlik saxlanılmasına kömək 
edirdi”.102 Həmin dövrdə səlibçilərlə razılığa gedən, zaman-zaman 
ittifaq yaradan üçüncü bir qüvvə isə “assasin”lər olmuşlar. 
İsmailiyyə təriqətinin gizli bir qrupunu təşkil edən assasinlər əsasən 
siyasi terrorla məşhurlaşmışdılar. Həsən Sabbahın (1035-1124) 
dövründə İranda Ələmut qalasında möhkəmlənən bu mistik qrup 
həmin dövrdə bir çox görkəmli dövlət xadimi və sərkərdələrin 
öldürülməsində şübhəli bilinirdilər. Hətta Böyük Səlcuq 
Sultanlığının vəziri Nizamilmülkün (1018-1092) də qətlini təşkil 
etmişdilər. Səlib yürüşləri zamanı onların ayrı-ayrı cəngavərlərə qarşı 
sui-qəsdlər təşkil etmələri haqqında da məlumatlar var və elə bu 
səbəbdən hətta Avropada belə assasinlər vahimə yaradırdılar. Amma 
tarixi mənbələrdə onların bəzən səlibçilərlə - cəngavər ordeni 
“tampliyer”lərlə birgə hərəkət etməsi, ittifaq qurması ilə bağlı 
məlumatlar da var. Beləliklə, göründüyü kimi, səlib yürüşləri zamanı 
Qərb sivilizasiyasının qarşısında duran əsas qüvvə Türk sivilizasiya 
daşıyıcıları olmuşdur. Regionda digər sivilizasiya daşıyıcıları 
müxtəlif səbəblərdən Qərbin xristian hücumuna cavab verməmiş, 
hətta bəzən türklərə qarşı onlarla əlbir olmuşlar.  
                                                 
101 Кэрол Хилленбранд. Крестовые походы. Взгляд с востока мусульманская 
перспектива. Москва: Диля, 2008, стр. 92 
102 Yenə orda, səh. 99 
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XI-XII əsrlərdə türklər Aralıq dənizi sahillərinə yenicə gəlməyə 
başlamışdılar. Bu vaxta qədər Türk sivilizasiyasının qərb sərhədləri 
Anadolunun hüdudlarını aşmamışdı. XI əsrdə isə səlcuqların 
timsalında Türk sivilizasiyasının sərhədləri Aralıq dənizi sahillərinə 
doğru genişlənməyə başlamışdı. 1071-ci ildə Malazgirt döyüşündə 
Bizans imperatoru Roman Diogen məğlub edildikdən sonra isə 
Böyük Səlcuq Sultanlığı Suriya və Fələstin də daxil olmaqla bu 
regionun əksər ərazilərinə nəzarət etməyə başlamışdı və regionda 
hökmranlıq uğrunda başlıca olaraq Misir Fatimilər Xilafəti ilə 
rəqabət aparırdı. Səlcuq hökmdarlarının bu regiona nəzarəti Mosul 
Atabəyliyi tərəfindən həyata keçirilirdi. Səlib yürüşləri zamanı 
Mosul Atabəyliyi türk Zəngilər sülaləsinin (1127-1222) 
hakimiyyətində idi. Türk hökmdarları və onların başlıca dayağı olan 
türklərdən təşkil olunmuş ordu Aralıq dənizi sahili ərazisində yerli 
əhalidən təcrid olunmuş həyat sürürdülər və onların burda güclü 
sosial dayağı yox idi. Yerli əhali onlara da növbəti gəlmə kimi 
baxırdı və buna görə də səlib yürüşləri zamanı türk hökmdarlarını 
tam dəstəkləmirdilər. Beləliklə, bu qənaətə gəlmək olar ki, səlib 
müharibələri zamanı Qərb sivilizasiyası birbaşa Türk sivilizasiyası 
ilə üz-üzə gəlmişdir. Maraqlıdır ki, həmin dövrdə regionda olan 
digər qüvvələrdən nə Misir Fatimilər dövləti, nə də yerli şəhərlərin 
hökmdarları səlibçilərlə mübarizəyə tam qoşulmamışdı. Bütün 
bunlara baxmayaraq, məhz türklər səlib yürüşlərinin qarşısını aldılar, 
xristian ideologiyasına qarşı çıxdılar və nəhayət səlibçiləri regiondan 
qovdular. Həm də türklərin islam dinini regiondakı digər 
müsəlmanlardan daha gec qəbul etməsinə baxmayaraq (səlcuqlar IX 
- X əsrlərdə islamı tam qəbul etmişdilər) xaç yürüşlərinin qarşısında 
məhz onlar islam dininin əsas qoruyucusu olmuşlar.  
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Səlib müharibələri zamanı bütün həlledici məqamlarda 
türklərin imzası var. Məlum olduğu kimi, səlibçilərin yürüşü zamanı 
onlar regionda 4 şəhər-dövlətin əsasını qoymuşdular: Edessa qraflığı 
(1098-1146), Antioxiya knyazlığı (1098-1268), Qüds krallığı (1099-
1291) və Tripoli qraflığı (1109-1289). Aralıq dənizinin sahillərində 
xristianlığın qalası hesab olunan bu dövlətlərə son qoyulmasında və 
ümumilikdə səlibçilərin regiondan qovulmasında türklərin müstəsna 
xidmətlərinin şahidi oluruq. Bu şəhər-dövlətlərdən ən şimalda olanı 
Edessa (müasir Türkiyə Cümhuriyyətinini ərazisindəki Şanlı Urfa) 
Mosul Atabəyi İmadəddin Zəngi (1085-1146) tərəfindən geri alınmış 
və bununla da səlibçilər ilk yenilgini dadmışdılar. Müharibədə 
psixoloji qırılma anı məhz bu türk hökmdarının sayəsində baş 
vermişdir. “Müqəddəs torpaqlar”, din uğrunda vuruşduqlarını 
düşünən səlibçilər öz yenilməzliklərinə olan inamı burda itirdilər.  

Ümumiyyətlə orta əsrlərdə insanların dünyagörüşündə mistika 
böyük rol oynayırdı. Həmin dövrdə Avropa zadəganları və ruhaniləri 
bu hərəkata qoşulanları inandırmağa çalışırdılar ki, “müqəddəs 
torpaq” Qüdsün azad olunması Allahın onlara tapşırığıdır, Qüdsü 
müsəlmanlardan Allah qoruyur və bu şəhər yenilməzdir. Buna görə 
də türk Zəngilər sülaləsinin hakim olduğu Mosul Atabəylər 
dövlətinin orduları sərkərdə Səlahəddin Əyyubinin (1138-1193) 
başçılığı altında 1187-ci ildə Qüdsü səlibçilərdən birinci dəfə azad 
edəndə bütün bu xristian fanatizminə də son qoymuş oldu. 
Səlahəddin Əyyubinin qələbəsi səlib müharibələrinin süni yaradılmış 
müqəddəs obrazını darmadağın etdi və onun işğalçı mahiyyətini 
açdı. Tarixi faktlar da bir daha göstərir ki, səlib müharibəsinin 
səbəbləri XI əsrin sonunda Avropada baş verən quraqlıq, aclıq və 
nəticədə çoxsaylı işsizlərin yaranması, kasıblamış feodalların 
varlanmaq hərisliyi, torpaqsız cəngavərlərin olması, ruhanilərin yeni 
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torpaqlar ələ keçirmək istəyi idi. Sadəcə hərəkatın başlaması üçün 
ona dini don geyindirilmişdi. 

Səlibçilərin bu torpaqlardan tamamilə çıxarılması da türklərin 
adı ilə bağlıdır. Amma bu dəfə Mosul Atabəylərinin deyil, Misir 
Məmlük Sultanlığının (1250-1517). Şimali Qafqazdan əsir götürülən 
türk (daha çox qıpçaq) mənşəli əsirlərin Misirdə yaratdığı ordu 
aristokratiya dövlətinin başçısı Beybarsın hakimiyyəti dövründə 
(1260-1277) xaçlıların regiondan tamamilə çıxarılmasının şahidi 
oluruq. O, xaçlılara qarşı Suriyaya 21 hərbi kampaniya keçirmişdir. 
Onun rəhbərliyi altında 1268-ci ildə Antioxiya, 1291-ci ildə Qüds 
xaçlılardan alınmış və bununla da Yaxın Şərqdə səlibçilərin 
hakimiyyətinə son qoyulmuşdur. 

Səlib yürüşləri zamanı baş verən hadisələri araşdırarkən 
ermənilərin türklərə qarşı düşmənçiliyinin, eləcə də özlərinə məxsus 
satqın, etibarsız obrazının bir daha şahidi oluruq. Belə ki, 1098-ci 
ildə səlibçilərin hücumu zamanı həm Edessa şəhərinin, həm də 
Antioxiyanın tutulmasında ermənilərin satqınçılığı ilə rastlaşırıq. Hər 
iki şəhərin mühasirəsi zamanı ermənilər Səlcuq hökmdarlarına 
xəyanət edərək Qərbdən gələn xristian himayədarlarına yarınmaq 
üçün qalanın təslim edilməsinə səbəb olmuşlar. Bununla bağlı tarixi 
məlumatlar ərəb tarixçisi İbn əl-Qalanisi tərəfindən verilmişdir.103 

Beləliklə, səlib müharibələrinin bütün tarixi dövrünü izləyərək 
bu nəticəyə gəlmək olar ki, səlib yürüşləri Qərb sivilizasiyası ilə 
Türk sivilizasiyasının qarşıdurma mərhələsi hesab olunmalıdır. 
Türklərin həmin dövrdə bu ərazidə yalnız hakim elitanı və ordunun 
timsalında hərbi aristokratiyanı təmsil etdiyini, eyni zamanda 
Levantın yerli əhalisinin bu mübarizədə daha çox bitərəf qaldığını 

                                                 
103  Кэрол Хилленбранд. Крестовые походы. Взгляд с востока мусульманская 
перспектива. Москва: Диля,  2008,  стр. 74 
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nəzərə alsaq, Qərb-Türk qarşıdurmasında türklərin qələbəsinin 
onların hərbi məharətinə, əqidə birliyinə borclu olduğunu demək 
olar. 

Qərb sivilizasiya daşıyıcılarının Şərqə qarşı ekspansionist 
münasibəti qarşılığında səlibçilər köhnə dünyaya yeni dəyərlərlə 
qayıtdılar. Avropalılar Şərqdən yeni kənd təsərrüfatı bitkilərini, 
xüsusilə çəltik, qarabaşaq, limon, ərik, qarpız, şəkər çuğunduru əkib 
becərməyi, yel dəyirmanından istifadə etməyi, ipək parçalar 
toxumağı, güzgü istehsal etməyi öyrəndilər. Kağız, barıt və 
kompasla tanış oldular. Səlibçilər yeməkdən qabaq əllərini yumağı, 
isti hamamda çimməyi də Şərqdən öyrənmişlər. 

Türk sivilizasiya daşıyıcılarından tarixdə ən uzunömürlü dövlət 
olan Osmanlı (1299-1922) dövründə də Türk-Qərb münasibətləri 
islam-xristian qarşıdurması kontekstində davam etmişdir. 1516-cı 
ildə Sultan Səlimin xəlifə elan olunmasından 1924-cü ilədək 
xəlifəliyin ləğvinə qədər 407 il Osmanlı sultanları bütün danyada 
müsəlmanların xəlifəsi olaraq Qərb sivilizasiyası daşıyıcılarına qarşı 
sipər olmuşlar. Artıq XIV əsrdən Osmanlıların Avropa dövlətləri ilə 
mübarizəsində Qərb təmsilçiləri “xaç birliyi” yaratmışdılar. Bu 
birliyə müxtəlif zamanlarda serb, xorvat, alban, bolqar, macar 
dövlətləri, Avstria, Genuya, Venesiya, Bizans daxil olmuşdur və 
adından da göründüyü kimi, mübarizə yenə də islam-xristian 
qarşıdurması xarakteri daşımışdır. Türklərin Anadoludan Avropaya 
hücumunun qarşısında uzun müddət Konstantinopol (İstanbul) 
dayanmışdır. Osmanlı dövründə birinci dəfə Sultan Bayəzidin 
zamanında 1396-cı ildə İstanbul tutulsa da, fəth edilə bilinməmişdi. 
Yalnız 1453-cü ildə Sultan Mehmet Fatih tərəfindən İstanbul fəth 
edilmiş və bununla da Türk sivilizasiya tarixində ən böyük 
hadisələrdən biri baş vermişdir. Bütünlüklə Şərqə xas xüsusiyyətlərə 
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malik olan Türk sivilizasiyası coğrafi baxımdan Qərbə - Avropaya 
yol açmış və yerləşmişdir. Zaman-zaman türk mədəniyyətinin və 
dövlətinin sərhədləri Vyanaya qədər genişlənmiş, sonra əksər işğal 
etdiyi ərazilərdən çıxarılmış, amma İstanbulu heç vaxt əldən 
verməmişdir. Sivilizasiya müstəvisində də bu tarixi hadisənin 
mühüm əhəmiyyəti var. Öz tarixi inkişafında hər zaman “Çöl” etno-
landşaftına bağlı olan Türk sivilizasiyası İstanbulu fəth etməklə 
dənizlərə çıxmış oldu. Beləliklə, tarixində ilk dəfə öz təbii 
landşaftından kənar çıxaraq özü üçün yad coğrafi şəraitdə 
möhkəmlənə bildi. Fikrimizcə, Türk sivilizasiyası Qərbin növbəti 
passionarlıq dövründə işğalçı siyasətinə qarşı məhz “dəniz” tipinə 
uyğunlaşdığı üçün davam gətirə bildi. Çünki Osmanlı dövründə 
türklər Hind okeanında Portuqaliya ilə, Aralıq dənizində Venesiya və 
Genuya ilə mübarizədə qalib gələ bilmişdi və artıq “dəniz” tipinin 
xarakterik xüsusiyyətlərinə bələd idi. Türk sivilizasiyası Osmanlı 
dövlətinin timsalında Avropanın dərinliklərinə doğru da irəliləyə 
bilmişdi. Sultan Süleymanın dövründə Macarıstanadək ərazilər işğal 
olunmuş, hətta 1529-cu ildə Vyana mühasirəyə alınmışdı. Lakin 
Vyana səddi heç vaxt aşıla bilinməmiş və bu məkanda yalnız türk 
mədəni irsini saxlamaqla kifayətlənmişdir. Vyana mühasirəsinin 
Türk-Qərb sivilizasiyaları arasında münasibətlərdə tarixi rolu ilə 
bağlı Türkiyənin hazırkı xarici işlər naziri Əhməd Davudoğlu yazır 
ki: “Vyana mühasirəsi Avropa üçün də bir dönmə nöqtəsi olmuşdur 
və Osmanlı qarşısında yaradılan koalisiya ilk Avropalılıq süuru və 
fikrininin yaranmasında mühüm rol oynamışdır”.104  

Qeyd etməliyik ki, Qərb sivilizasiyası isə türklərin bu zəfər 
yürüşünü heç zaman unutmamışdır və onların gözündə müsəlman 
türk dövləti o zamandan bəri ən böyük rəqib və hətta düşmən 
                                                 
104 Ahmet Davutoğlu. Strateji dərinlik. İstanbul: Küre Yayınları, 2009, səh.66  
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olmuşdur. Bu proses günümüzdə də davam edir. Fikrimizcə, Türkiyə 
Cümhuriyyətinin Avropa Birliyinə üzv olması qarşısında yaradılan 
maneələr bu tarixi hadisələrlə birbaşa əlaqədardır. 

Müasir dövrdə də geopolitik müstəvidə Türk sivilizasiya 
daşıyıcıları ilə Qərbin münasibətləri daha çox ziddiyyətləri ilə 
səciyyələnir. Bunun əsasında bir tərəfdən Qərbin qloballaşdırma adı 
altında dünyada hər şeyi qərbləşdirməyə çalışan kosmopolitizm 
meyli durursa, digər tərəfdən Türk sivilizasiyası üçün xarakterik olan 
azadlıq sevgisi ilə bağlı zorla sırınmağa çalışılan yad dəyərlərin 
qəbuledilməzliyi dayanır. Qərbin kosmopolit meylli siyasətinə qarşı 
reaksiya ilə bağlı Rusiyalı mütəxəssis A.İ.Utkin yazır: “Öz 
dəyərlərinin ümumiliyinə iddia etməsi Qərbi hər şeydən öncə İslam 
və Çin sivilizasiyası ilə toqquşduracaq”.105  Fikrimizcə, Avropa - 
Türkiyə və ABŞ - Çin qarşıdurması hər iki istiqamətdə bu 
mülahizənin doğruluğunu göstərir. 

Günümüzdə Türk-Qərb münasibətləri geopolitik müstəvidən 
başqa cəmiyyətdaxili müstəvidə də fəal interaksiyadadır. Müasir 
dövrümüzdə sivilizasiyalar arasında münasibətlərin xarakterik 
xüsusiyyətlərindən biri də bu münasibətlərdə miqrasiya proseslərinin 
rolunun artması ilə bağlıdır. Bu isə sivilizasiyalararası münasibətləri 
bir cəmiyyət daxilində də müşahidə etməyə imkan verir. Hazırkı 
dövrdə miqrasiya prosesləri təkcə insanların mexaniki hərəkəti deyil, 
daha çox təmsil etdikləri sivilizasiyanın xüsusiyyətlərini getdikləri 
ölkədə təmsil etməsi və yad cəmiyyətdə belə öz sivilizasiyasının 
daşıyıcısı olması ilə seçilir. Yeni dövr üçün xarakterik xüsusiyyət 
ondan ibarətdir ki, miqrasiya prosesləri əksər hallarda Qərb 
sivilizasiya təmsilçisi olan ölkələrə (İran körfəzində ərəb ölkələrinə, 
Latın Amerikasında sənaye ölkələrinə və digər lokal miqrasiyalar 

                                                 
105 Уткин А.И. Глобализация: процесс и осмысление. Москва: Логос, 2001,        
стр. 185 
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istisna olmaqla) doğru istiqamətlənmişdir. Əgər yeni tarixdə böyük 
coğrafi kəşflərdən sonrakı dövrdə daha çox Qərb sivilizasiya 
daşıyıcılarının müxtəlif istiqamətlər üzrə bütün dünyaya yayılması 
və nüfuz etməsi xarakterik idisə, hazırda bunun əksinin şahidi 
oluruq. Uzaq Şərqdən (Çin, Koreya, Vyetnam və s.) tutmuş, Afrika 
ölkələrinə, Yaxın Şərqə, postsovet ölkələrinə qədər böyük bir 
məkanda yerləşən ölkələrdən müxtəlif sivilizasiya daşıyıcıları əsasən 
Qərb sivilizasiya təmsilçiləri olan ölkələrə - Avropa dövlətlərinə, 
ABŞ, Kanada, Avstraliya, Yeni Zelandiyaya miqrasiya edirlər. Qərb 
sivilizasiya daşıyıcılarının xaricə miqrasiyasından fərqli olaraq, 
hazırkı miqrasiyalar cəmiyyətdaxili proseslərə fəal təsir imkanına 
malikdir. Belə ki, əgər Qərb ölkələrinin miqrantları getdikləri ölkədə 
yerli mədəniyyəti məhv etməklə onun yerində öz maddi və mənəvi 
mədəniyyətlərini yaradırdılarsa, hazırkı miqrasiya zamanı Qərbə 
axın edən emiqrantlar bu ölkələrin cəmiyyətlərinə inteqrasiya 
olunmaqla Qərb cəmiyyətlərində iştirak etməyə başlamışlar. 
Doğrudur, bu zaman assimilyasiya olunmaq və ya ilkin  milli 
mədəniyyətin deformasiyası hallarına da rast gəlinir. Ancaq bütün 
hallarda fikrimizcə, hazırkı miqrasiya prosesləri miqrantların 
yerləşdikləri ölkələrin cəmiyyət həyatına fəal interaksiyası ilə 
xarakterikdir. Müasir dövrdə sivilizasiyalararası münasibətlərdə 
miqrasiya prosesləri çərçivəsində Qərb sivilizasiyasına digər 
sivilizasiya daşıyıcılarının güclü təsir imkanları vardır. Bununla bağlı 
rusiyalı müəlliflərdən biri yazır: “Qərb prinsipləri Şərq həyatına daha 
geniş şəkildə daxil olur, ancaq Şərqin də Qərbə ekspansiyası baş 
verir: belə ki, islam - qlobal faktor olur və ABŞ-ın, Qərbi Avropa 
ölkələrinin həyatına daha əhəmiyyətli təsir göstərməyə başlayır. 
ABŞ-da bu gün iqtisadiyyat, təhsil və mədəniyyətin müxtəlif 
sahələrində çalışan 6 milyondan çox müsəlmana xidmət göstərən 
mindən çox məscid və Quranın öyrənilməsi üzrə mərkəzlər var. 
Fransada islam etiqad edənlərin sayına görə katolik dinindən sonra 
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ikincidir.”106  Ona görə də məhz bu prizmadan yanaşdıqda Türk 
sivilizasiya daşıyıcılarının Qərb cəmiyyətində getdikcə daha fəal 
iştirakı və təmsilçiliyi fonunda növbəti onilliklərdə demoqrafik 
cəhətdən deqradasiya yaşayan Qərbdə Türk sivilizasiyasının 
təzahürlərinin daha təsirli olacağını görməyimiz mümkündür. 

Beləliklə, bütün tarixi mərhələlərdə Türk və Qərb 
sivilizasiyaları arasında münasibətlər ziddiyyəti ilə seçilib və daim 
qarşıdurma müşahidə edilib. Türklər islam dinini qəbul etməzdən 
əvvəl də onların münasibətləri harmonik olmasa belə, Türk-Qərb 
münasibətləri daha çox islam-xristian qarşıdurması ilə xarakterizə 
edilir. Hətta Qərb sivilizasiyası ilə münasibətlərdə Türk sivilizasiya 
təmsilçiləri özləri üçün xarakterik olmayan təbii landşafta doğru 
ekspansiya etmiş və bununla da öz sivilizasiya 
qanunauyğunluqlarından bir qədər kənara da çıxa bilmiş, yəni, öz 
etno-təbii landşaftından kənar yaşaya bilmək qabiliyyətini də 
göstərmişlər.   

  

                                                 
106  Скворцев Л.В. Диалог или столкновение цивилизаций?/ Глобализация. 
Конфликт или диалог цивилизаций? Москва, 2002, стр. 244    
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ÇİN SİVİLİZASİYASI İLƏ MÜNASİBƏTLƏRİN 

ÖZÜNƏMƏXSUSLUĞU 
 

Çin - dövlət olmaq iddiasında olan sivilizasiyadır. 
 
Lucian W. Pye, “China: Erratic State, Frustrated 
Society”, Foreign Affairs, 69 (Fall 1990), 58.  
 
“Əgər Avropa hələ də Çinin bir hissəsi olmayıbsa, bu 
özlərini əcnəbi işğalçılardan qorumaq üçün hər zaman 
birləşməyə çalışan hunların, türklərin, monqol və 
rusların xidmətidir”. 

Lev Qumilyov 
 

in sivilizasiyası bəşər tarixində ən qədim 
sivilizasiyalardan biridir. Sivilizasiya olaraq eramızdan 
əvvəlki minillikdə formalaşan bu mədəni tip birinci 

nəsil sivilizasiyaları təmsil etməklə dünyada bir çox yeniliklərin 
yaradıcısı olmuşdur. Eyni zamanda, Çin sivilizasiyası dünya 
sivilizasiyalarının tarixində nəsildəyişmə mərhələlərini 
özünəməxsus mədəniyyətini qorumaqla və zənginləşdirməklə 
keçən azsaylı sivilizasiya tiplərindəndir. Fikrimizcə, hazırda 
yaşamaqda olan və nəsildəyişmə transformasiyasını bu cür keçirən 
yalnız Çin, Türk, İran və Hind sivilizasiyalarının adlarını çəkmək 
olar. Çin sivilizasiyasını ümumən bəşəriyyərin sivilizasiya tarixində 
fərqləndirən əsas xüsusiyyətlərdən biri - bütün kənar təsirlərə 
baxmayaraq, öz həyat siklində mədəni ənənələrin ötürülməsində 
fasilələrin olmamasıdır. Halbuki ilkin və sonuncu (hazırkı) nəsil 
sivilizasiyalar üzrə aparılan müşahidələr göstərir ki, onlardan əksəri 
nəsildəyişmə mərhələlərində mədəni ənənələri ya tam ötürə 
bilməmiş, ya da hər hansı kənar təsir nəticəsində bu ənənələrin 

Ç 
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transformasiyasında fasilə yaranmışdır. Misal üçün, nəsildəyişmə 
proseslərində mədəni ənənələrini ötürə bilməyən sivilizasiyalardan 
Yaxın Şərqdə Misir heroqliflərinin, Assuriya və İran gil 
lövhələrinin oxunması üçün alimlər açar axtarmalı olmuşlar. Bunun 
əksinə olaraq qloballaşma mühitinin dünyada həmahənglik və 
yekcinslik yaratdığı günümüzdə belə Çin sivilizasiyası öz 
xarakterik xüsusiyyətlərini qoruyub saxlaya bilmişdir və bu genetik 
ənənə müasir dövrümüzdə geopolitik müstəvidə də Çin dövlətinin 
beynəlxalq münasibətlərinin əsasında dayanır.  

 
Çin sivilizasiyasnın geostrateji kodları 
Dövlətçilikdə imperiya ənənələrinə, yazı mədəniyyətinə, 

şəhərsalma və arxitekturaya, əxlaq normalarına, ailə dəyərlərinə və 
digər mənəvi keyfiyyətlərə malik olan Çin sivilizasiyası hər zaman 
özünəməxsusluğunu saxlamış və bütün bu keyfiyyətlər onun öz 
sivilizasiya tipinin minilliklər boyu yaşamasına səbəb olmuşdur. 
Bunlar arasında yazı mədəniyyətini Çin sivilizasiyasının həm ən 
böyük nailiyyəti kimi, həm də qonşu ölkələrə təsir imkanları 
baxımından fərqləndirmək olar. Çinlilər tərəfindən yaradılmış 
loqoqrafik yazı sistemi (yəni sözləri ifadə edən simvollar vasitəsilə 
yazı) hələ də əksər Şərqi Asiya ölkələrində istifadə olunur. 
Heroqliflər Çin mədəni ənənələrinin ötürülməsində mühüm rol 
oynamışdır. Heroqliflərdən qədimdə şumerlər, misirlilər də istifadə 
etmişlər, hətta türklərin də bu yazı üsulunu işlətməsi ilə bağlı 
ehtimallar vardır. İndiki zəmanədə isə yalnız  çinlilər, koreyalılar və 
yaponlar bu yazı sisteminə sadiq qalıblar. Tarixi rakursdan 
yanaşdıqda görürük ki, Çin heroqlifləri yaranan vaxtdan çoxalmağa 
doğru gedib. Hər dialekt qrupu öz heroqliflərini yaratdığından, 
çinlilər arasında ayrı-seçkilik artırdı. Belə bir vəziyyətdə e.ə. 213-cü 
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ildə Sin sülaləsindən olan Sin Şixuan Çini birləşdirdi və vahid 
imperiya elan etdi. Həmin dövrdə Çinin bütün dialektləri üçün 
vahid heroqliflər siyahısı təsdiq olundu və bunların istifadəsini 
məcbur edən qərar verildi.  Beləliklə, Çində vahid dövlət və vahid 
yazı sistemi yarandı və bu hadisə Çin sivilizasiyasının mədəni 
ənənələrinin ötürülməsində mühüm amil oldu.  

Tarixi ədəbiyyatlarda qədim Çin dövlətinin inkişafında Xan 
sülaləsinin hakimiyyətinə (b.e.ə. 206-23) xüsusi diqqət ayırırlar. 
Geosiyasi anlamda mühüm əhəmiyyət kəsb edən məqam Xan 
sülaləsinin bu dövlətin fəaliyyətində əksini tapmış real geostrateji 
proqramının mövcud olması idi. Çin sivilizasiyası üzrə 
mütəxəssislər bu geostrateji xəttin əsasında üç əsas amilin 
dayandığını iddia edirlər: Çinin ərazi bütövlüyü, əhalinin getdikcə 
artması tələbi və ictimai yaşayış normalarının, iyerarxiyalı 
idarəçiliyin dəyişməz qaydaları. Bu strateji xətt Xan hakimiyyətinin 
uğurlu idarəçiliyini və Çinin XVIII əsrə qədərki sabit inkişafını 
təmin edən həqiqi bir geostrateji kod kimi dəyərləndirilir.107 

Geosiyasi kod hər bir ölkənin özü, qonşuları, dostları və 
rəqibləri haqqında elmi institutlar və strateji araşdırma mərkəzləri  
tərəfindən hazırlanan düşüncələri, xarici siyasətinin vəzifə v 
əhədəflərini, geostrateji və təhlükəsizlik doktrinalarını müəyyən 
edən qanunlar və fəaliyyətlər toplusudur.108 

Çin yazı sisteminin sivilizasiya elementi olaraq rolunu 
göstərən Həsən Əzizoğlu (Həsənov) yazır: “Heroqliflər Çində 
sadəcə yazı vasitəsi deyil. Əsrlərlə heroqliflər çinlilərin zaman və 
məkan birliyini qoruyub saxlayıbdır. Məhz heroqliflər vasitəsi ilə 

                                                 
107 Зенгер Х. Стратагемы. О китайском искусстве жить и выживать. Москва, 1995, 
стр. 116 
108 Колосов В.А., Мироненко Н.С. Геополитика и политическая география. 
Москва: Аспект-Пресс, 2005, стр.26 
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hər yeni nəsil Çinin düşüncə mirasını qoruyub. Məhz heroqliflər 
dialekt fərqini aradan qaldırıb, çinlilərin milli düşüncəsini, milli 
birliklərini zaman və məkanda yenilməz edib.”109 Beləliklə, Çin 
yazı sistemi bütün nəsildəyişmə mərhələləri boyunca Çin 
sivilizasiyasının maddi və mənəvi dəyərlərinin qorunub 
saxlanmasında müstəsna rola malik olmuşdur. 

Yazı mədəniyyətindən fərqli olaraq, yuxarıda sadalananlardan 
da göründüyü kimi, Çin sivilizasiyasında dini faktor sistem yaradıcı 
element kimi rol oynamamışdır. Təsadüfi deyildir ki, bu gün də 
Çində nisbətən daha geniş yayılmış buddizm belə Çin 
sivilizasiyasının xarakterik xüsusiyyətlərindən deyildir, kənardan 
qəbul olunmuşdur (buddizm çinlilərə Hind sivilizasiyasından 
ötürülmüşdür). Əvəzində fəlsəfi təlimlər Çin sivilizasiyası 
daşıyıcılarının mənəvi aləmində və dünyagörüşündə mühüm rol 
oynamışdır. Bu baxımdan Konfutsi fəlsəfi təlimi və məktəbi xüsusi 
yer tutur. Belə ki, bu təlim həm daxildə cəmiyyətin sosial mühitinə, 
həm də ətraf ölkələrə güclü təsir etmişdir. Təsadüfi deyildir ki, 
Konfutsi təlimi Xan imperiyasında rəsmi ideologiya, ümumilikdə 
isə bəzən hətta dini əqidə kimi qəbul olunmuşdur. Beləliklə, 
cəmiyyət həyatının əksər sahələrini əhatə edən fəlsəfi təlimlər Çin 
cəmiyyətində dini ideologiyanı əvəz edə bilmişdir. Çin mədəni 
ənənələrinin güclü sosial dayağı özgə dinlərin də Çinə daxil 
olmasının qarşısını almışdır. Müəyyən mənada buddizmi bir qədər 
fərqləndirmək olar ki, bu din Çində özünə daha çox tərəfdar tapa 
bilmişdir. Digər dinlərlə - atəşpərəstlik, maniçilik, xristian və 
islamla (monqol işğalı dövründə) sonrakı dövrdə təmaslar Çinin 
mədəni həyatında əsaslı iz qoya bilməmişdir. Əvəzində, Konfutsi 
təlimi Çinin qonşularına öz təsirini göstərə bilmişdir. Doğrudur, 
                                                 
109 Həsən Əzizoğlu (Həsənov). Türklüyümüz. Bakı: AzAtaM, 2007, səh.91 
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ümumilikdə qəbul etməliyik ki, Çin mədəniyyəti Çin sivilizasiyası 
hüdudlarından kənarda çox zaman qəbul olunmamışdır və ya çox 
zəif təsir imkanlarına malikdir. Bunun da bir sıra səbəbləri vardır 
ki, bunlardan biri də Çin sivilizasiya daşıyıcılarının özünə qapalı 
həyat tərzi ilə bağlıdır. Belə ki, onlar nəinki vətənlərində, hətta 
xaricdə belə daha çox qapalı həyat tərzinə, təcrid olunmuş icma 
halında yaşamağa üstünlük verirlər. Özgələri ilə təmasa xüsusi 
əhəmiyyət vermirlər. Bunun göstəricisidir ki, dünyadakı bütün 
böyük şəhərlərdə çinlilərin kompakt yaşadıqları kvartallar 
(“çaynataun”) şəhərin ümumi ansamblından fərqlənir. Digər amillər 
də var, lakin onlar haqqında bir qədər sonra. İndi Konfutsi təliminin 
qonşu ölkələrin mədəni həyatına təsiri ilə bağlı məqama toxunmaq 
istərdik. Konkret olaraq bu fəlsəfi təlimin qonşu ölkələrdən Koreya 
və Yaponiyaya təsiri özünü daha qabarıq göstərir.  

Konfutsi təlimi Koreyaya 2000 il əvvəl daxil olmuş, buddizmi 
sıxışdırmış və yerli şamanizmlə harmoniyada cəmiyyət həyatına və 
mədəniyyətə təsir baxımından aparıcı mövqeyə yiyələnmişdir. 
Yaponiyada bu təsir bir qədər fərqli olmuşdur. Konfutsi təlimi bura 
erkən orta əsrlərdə daxil olaraq sintoizm və buddizmlə bərabər 
mövcud olmuşdur. Yapon cəmiyyətində Konfutsi ideyaları qəbul 
olunurdu, amma qismən. Xüsusi diqqət imperator hakimiyyətinə 
tabeçiliklə bağlı məqamlara çəkilirdi. Beləliklə, Konfutsi təlimi 
xaricdə mədəni həyatdan daha çox imperiya hakimiyyətinin 
saxlanmasına yönəlmiş ideologiyada əksini tapmışdır. Bu fəlsəfi 
ideologiya digər mədəniyyətlər üçün ümumilikdə yad olmuş, 
cəmiyyət həyatına dərindən daxil ola bilməmişdir.  

Digər tərəfdən Çin sivilizasiyası qeyd olunan 
sivilizasiyalardan kifayət qədər bəhrələnmişdir və bu qonşu 
sivilizasiyaların bir sıra oxşar xüsusiyyətləri də mövcuddur. Bu 
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baxımdan, elmi ədəbiyyatlarda bəzən Çin sivilizasiyasının “Uzaq 
Şərq sivilizasiyası” adlandırılan qrupa daxil edilməsi hallarına da 
rast gəlirik. Bu qrupa Çin sivilizasiyası ilə bərabər Yaponiya, qədim 
Türk, Koreya mədəniyyətlərini daxil edirlər. Lakin adı çəkilən 
mədəni tiplər arasında müqayisə apardıqda bunların bir-birindən 
olduqca fərqlənən mədəniyyətləri təmsil etdiklərinin şahidi oluruq. 
Beləliklə, fikrimizcə, “Uzaq Şərq” yalnız coğrafi cəhətdən bu 
mədəniyyətləri birləşdirir və sivilizasiya növü deyil, yalnız coğrafi 
ad olaraq düzgün məna verir. Samuel Hantinqton hətta təkcə Çin və 
Yapon sivilizasiyalarının bir qrupda birləşdirilməsini belə düzgün 
hesab etmədiyini bildirir və onlar arasında oxşarlıqdan daha çox 
fərqliliklər olduğunu qeyd edirdi.110 

 
Çin sivilizasiyasının geosiyasi xüsusiyyətləri 
Çin geosiyasəti özündə həm dəniz, həm də kontinent 

xüsusiyyətləri daşıyır. Xarici siyasətdə heç zaman talassokratiyanın 
tam tərəfdarı olmamışdır və daha çox kontinental tellurokratiya 
prinsiplərinə əsaslanmışdır. Buna görədir ki, qədim zamanlardan 
“Orta imperiya” adlandırılır. Amma XIX əsrin əvvəllərində - ölkə 
imperialist güclərin təsiri altına düşdüyü vaxtdan 1949-cu ilədək 
Çinin geosiyasəti atlantikyönlü olmuşdur.  

Hazırda isə geosiyasi səhnədə vəziyyət köklü surətdə 
dəyişmişdir. Belə ki, artıq XXI əsrin - Çin sivilizasiyası əsri olacağı 
heç kəsdə şübhə oyatmır. Çin əksər iqtisadi göstəricilərinə görə son 
zamanlar neçə illərdir ki, sabit artım tempi göstərir və artıq iqtisadi 
baxımdan dünya nəhənginə çevrilmişdir. ÜDM həcminə görə Çin 
ABŞ-dan sonra ikinci ölkədir, valyuta-qızıl ehtiyatlarının həcminə 
görə isə Yaponiyanı üstələyərək ilk pilləni tutub. 2010-cu ildə Çin 

                                                 
110 C.Хантингтон. Столкновение цивилизаций. Москва: АСТ, 2003, стр.84 
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ixracın həcmi üzrə göstəricidə Almaniyanı qabaqlayaraq birinci 
oldu. XX əsrin sonlarında dövlətin xarici siyasətdə vaxt udmaq 
strategiyası məhz iqtisadi nəhəng olmağa hesablanmışdı və öz 
effektini verdi. Artıq Çin geosiyasi arenada öz konturlarını 
genişləndirməyə başlamışdır. İlk hədəf “Böyük Çin”dir. Honkonq, 
Aomın, Tayvanı əhatə edən bu areal siyasi cəhətdən artıq ilk 
ikisinin Çinə birləşdirilməsi ilə nəticələnib və iqtisadi planda Çinin 
gücünə güc qatıb. İkinci dövrə Cənub-Şərqi Asiya ölkələridir ki, 
Çin ASEAN daxilində vahid bazar yaratmaqla öz iqtisadi nüfuzunu 
bu regiona yaymağa, eləcə də bir sıra iqtisadi problemlərini 
(məşğulluq, kapital axını, yeni bazarlar) həll etməyə çalışır. Üçüncü 
çərçivə isə Çinin bütün sərhəd boyunca hərəkətidir. Bu yöndə isə 
artıq Rusiya, Monqolustan, Qazaxıstan, Qırğızıstan, Tacikistan 
istiqamətində yayılma arealı yaranıb. Belə ki, bu ölkələrə Çin işçi 
qüvvəsinin axını başlayıb, Çin kapitalı bu ölkə bazarlarında aparıcı 
yer tutur. Bütün bunlar isə Çinin geosiyasi planda 2030-2040-cı 
illərdə qlobal fövqəldövlətə çevrilməsi planlarının işartılarıdır.  

 
Çin və Türk sivilizasiyaları arasında münasibətlərin 

xarakterik cəhətləri 
 
Çin sivilizasiyası İran sivilizasiyası ilə bərabər türklərin tə-

masda olduğu ilk sivilizasiyalardandır. Əgər Türk sivilizasiyasının 
müxtəlif daşıyıcılarının İran mədəniyyəti ilə əlaqələri Ön Asiya, 
Qafqaz və Orta Asiya məkanında yaranmışdısa, Çin mədəniyyəti 
ilə qarşılıqlı təmaslar Uzaq Şərqdə bərqərar olmuşdur. Türk 
sivilizasiyasının hüdudlarının qərbdə Ön Asiyaya, şərqdə Çin 
sərhədinədək uzanması onun daşıyıcılarının tam fərqli məkanlarda 
digər sivilizasiyalarla təmasına şərait yaratmışdır. Türk və Çin 
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sivilizasiya daşıyıcıları arasında harmoniyadan daha çox 
ziddiyyətlər özünü göstərməkdədir.  

Çin və Türk sivilizasiyalarının ənənəvi barışmazlığını 
mədəniyyətlər arasında kəskin fərqliliklərlə izah edirlər. 
Ümumiyyətlə, Çin sivilizasiyasının nəinki Türk, özünün coğrafi 
sərhədlərindən kənar bütün digər sivilizasiya tipləri ilə 
münasibətlərində disharmoniya müşahidə olunur. Təsadüfi deyildir 
ki, tarixin müxtəlif mərhələlərində əsrlər boyu Çinin təsir 
dairəsində yaşayan tibetlilər, monqol və ya uyğurlar Çin 
sivilizasiyasının təbii sərhədləri kənarında olduğundan bu təmasdan 
güclü təsirlənməmiş, təmsil etdikləri sivilizasiya tiplərini qoruya 
bilmişlər. Və yaxud başqa bir misal gətirmək olar: illər boyunca 
imperiyaların sərhədlərinin qabarma və çəkilmələri hesabına Çin 
sivilizasiyasının Cənub-Şərqi və eləcə də Cənubi Asiya ölkələrinə 
təsiri yalnız bu ölkələrdə Çin emiqrantları sayəsində hiss 
olunmaqdadır. Bu emiqrant topluluqları isə olduqları ölkədə yalnız 
özləri üçün xarakterik olan qapalı icma halında yaşamaq hesabına 
öz varlıqlarını saxlaya bilmişlər. Yəni, zəngin Çin sivilizasiyası bu 
ölkələrdə yalnız özününkülərə dayanır, yerli xalqa, onun təmsil 
etdiyi mədəni tipə təsir göstərmək iqtidarında deyildir. Biz bunu 
Malayziyada, Filippində, digər ölkələrdə də görürük. Hətta 
assimilyativ meyllər (çinliləşdirmə) belə yalnız Çin sivilizasiya 
arealının təbii hüdudları daxilində baş verir. Bu zaman isə 
assimilyasiya olunmaqdan qurtarmaq mümkün deyil. Bunun da 
özünəməxsus səbəbləri vardır. Məsələn, tarixən Çinlə “Çöl” 
xalqlarını Böyük Çin səddi ayırmışdır və “Çöl” mədəniyyətinin 
daşıyıcılarından əks tərəfə hətta qalib kimi köç edənlər belə bir 
müddət sonra tarix səhnəsindən silinmişlər. 8000 km-dən çox 
məsafədə uzanan Böyük Çin səddi hərbi-istehkam məqsədi ilə 
tikilsə də, əslində daha çox müxtəlif mədəniyyətləri ayırmağa 
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xidmət etmişdir. Belə ki, tikildiyi dövrdə əhalisinin sayı 59 milyon 
nəfər olan (həmin vaxt hunların sayı isə təxminən 1,5 milyon nəfər 
olmuşdur) 111  Çinin ordusunun insan potensialının bu istehkamı 
tamamilə qorumağa kifayət etmədiyini nəzərə alsaq, Çin səddinin 
daha çox Çin mədəniyyətini “Çöl” mədəniyyəti daşıyıcılarından 
ayırmaq məqsədi ilə tikildiyini güman etmək olar. Bu mülahizəni 
bir də o fakt təsdiq edir ki, Böyük Çin səddi təkcə şimaldakı 
xalqlardan qorunmaq üçün istehkam xarakteri daşımır, həm də 
ölkədəki daxili qayda-qanundan yaxa qurtarmaq üçün Çindən 
getmək istəyənlərin qarşısını almağı nəzərdə tuturdu. Belə ki, 
tarixdən məlumdur ki, həmin dövrdə Çində Hunlar ölkəsinə 
nisbətən vergi olduqca ağır idi. Ona görə də həmin dövr Çin 
mənbələrinin məlumatlarına görə Böyük Çin səddindən yuxarıda 
Hunlar ölkəsində “şən” həyat yaşanırdı və buna görə səddin əks 
tərəfinə keçmək istəyənlər az deyildi. Beləliklə, Böyük Çin səddi 
ölkə sərhədlərindən daha çox, Çin sivilizasiyasının sərhədini 
müəyyənləşdirmiş olurdu.  

Məşhur rus alimi Lev Qumilyov Çin mədəniyyətinin Böyük 
Çin səddini aşa bilməməsinə tarixi rakursdan yanaşırdı. O, “Xəzər 
ətrafında minillik” kitabında yazır: “İnsanın etnik mənsubiyyətinin 
konfessional cəmiyyətə məxsusluğu ilə müəyyənləşdiyi dövrdə 
“milli ayrı-seçkilik” və “dini təqib” anlayışları üst-üstə düşürdü. 
Çinlilər yad dinlərlə deyil, Çin daxilində və onun hüdudlarından 
kənarda yaşayan yad xalqlarla mübarizə aparırdılar. Buna görə də 
Çin ideologiyası Böyük Səddi adlaya bilmədi. Çin mədəniyyətinin 
qəbuledilməzliyi Mərkəzi Asiyanın bütün xalqları üçün 
xarakterikdir. Türklərin Çin ideologiyasına qarşı qoyduqları 
özünəməxsus ideoloji sistemi mövcud idi. İkinci Xaqanlığın (Şərqi 
Göytürk Xaqanlığı (681-744)) dağılmasından sonra Asiyada dinin 
                                                 
111 С.Б.Лавров и др. Лев Гумилев:судьба и идеи. Москва: Айрис-пресс, 2008, стр. 215 
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dəyişməsi zamanı isə köçərilər mədəniyyət və dünyagörüşünü 
şərqdə Çindən deyil, qərbdən qəbul etdilər. Uyğurlar - İrandan 
maniliyi, köçərilər - Suriyadan nestorianlığı, Ərəbistandan - islamı, 
Tibetdən - buddizmi qəbul etdilər. Doğrudur, buddizm daha gec 
qəbul olunmuşdu, ancaq prinsip əvvəlki kimi qalmışdı - “anti-Çin”. 
Çindən yalnız ipək, şirniyyat və farfor qablar qəbul edilmişdi. 
Aralıq düzənliyin çinliləri və Böyük Çölün köçəriləri öz aralarında 
o qədər fərqli idilər ki, bir-birinin mədəniyyətini qəbul etmirdilər. 
Çinlilər və köçərilər davranış stereotipinə görə o qədər 
fərqlənirdilər ki, nə əlaqə qurmaq istəyir, nə də bunu bacarırdılar və 
hətta əlaqə qurmaq üçün səbəb belə axtarmırdılar. Hesab edirdilər 
ki, hər hansı əlaqə tam mənasızdır”.112 

Qədim türklərlə çinlilərin həyat tərzlərini müqayisə etsək, 
köklü fərqliliklərin ortaya çıxdığını müşahidə etmiş olarıq. 
Başlayaq elə qidalanmadan. Məlum olduğu kimi, fərdin 
formalaşması, eləcə də əhatə olunduğu mühitə təsirinin asılı olduğu 
ilk səbəblərdən biri də qida rasionudur. Bu baxımdan çinlilərlə 
türklərin qidalanmasında böyük fərqlər var idi. Çinlilər Çöl 
xalqlarının əsas qida məhsulu olan süd məhsulları ilə 
qidalanmırdılar və ərzaq rasionuna münasibət onlar arasında daim 
anlaşılmazlıqlara gətirib çıxarmışdır.  

Qadına münasibətdə də fərqli yanaşma mövcud olmuşdur. 
Çinlilər üçün atanın bütün qadınları ana hesab olunduğu halda, 
türklər üçün ana yalnız bir olmuşdur, atanın bütün digər qadınları 
isə ana hesab olunmurdu. Bununla bağlı Ziya Göyalp yazırdı: 
“Əski türklərdə kişinin bir arvadı ola bilərdi. İmperializm 
dövrlərində xaqanların və bəylərin bu həqiqi arvadından başqa 
“kuma” adlanan və başqa ellərə mənsub kənizləri də olardı. Ancaq  
bu kumalar törəyə görə rəsmən arvad olaraq qəbul edilməzdilər. 
                                                 
112 Лев Гумилев. Тысячелетие вокруг Каспия. Москва:Айрис-пресс, 2008. стр. 216 
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Kumaların uşaqları öz analarına “ana” deyə müraciət etməzdilər, 
onları “xala” deyə çağırardılar. “Ana” müraciətiylə atalarının yalnız 
həqiqi, qanuni arvadına üz tuta bilərdilər.”113 

Çinli qadınlar o zamanlar işləmirdilər, əsas vəzifələri uşaq 
dünyaya gətirmək və onu böyütmək idi; heç bir hüquqları yox idi. 
Türklərdə isə qadın ev təsərrüfatını idarə edirdi. Bundan başqa, əski 
türklərdə qadınlar hamılıqla döyüşçü və at minicisi idilər. Qadınlar 
hətta hökmdar, qala qoruyucusu və elçi ola bilərdilər. Ümumilikdə, 
əski xalqlar arasında heç bir xalq türklər qədər qadına hüquq 
verməmiş və hörmət göstərməmişdir. Türklər arasında hətta ata 
soyu ilə ana soyunun bərabərliyi belə vardı. 

Tarixi mənbələrdə də Türk və Çin sivilizasiya daşıyıcılarının 
barışmazlığının onların fərqli təbii landşaftı təmsil etməsi ilə bağlı 
olması barədə faktlara rast gəlinir. Məsələn, Göytürk Xaqanlığının 
başçısı Bilgə Xaqan (716-734) çinliləri təqlid edib, böyük 
şəhərlərin ətrafına divar çəkmək istədiyi zaman onun vəziri 
Tonyukukun fikirləri bu məsələlərə aydınlıq gətirir: “Biz bozqır 
milləti olmuşuq, müvəffəqiyyətimiz də bunda olmuşdur. Qüvvətli 
olduğumuz zaman hücum edərik, zəif olduğumuzda da bozqırda 
geri çəkilərik. Çinlilər bizim yüz bərabərimizdədirlər, əgər biz 
şəhərdə məhsur qalarıqsa, onlar bizi aradan götürə bilər”. Sonra 
xaqan Budda və Tai məzhəblərini türklər arasında yaymaq 
istədikdə, Tonyukuk bu fikri də məqbul hesab etməmiş və 
bildirmişdir ki, bu məzhəblər insanı həssas qılar və hökumət etmək 
qüdrətini insandan alar.114  

Professor Cavad Heyət türk mədəniyyətini digər bozqır 
xalqlarının mədəniyyətindən də fərqləndirir: “Bozqırda türklərdən 
                                                 
113 Ziya Göyalp. Türkçülüyün əsasları (tərcümə Elman Mustafaoğlu). Bakı: Maarif, 
1991, səh.122 
114 Cavad Heyət. Türklərin tarix və mədəniyyətinə bir baxış (islamdan əvvəl və islam 
dövrü). Bakı: Aspoliqraf, 2009, səh. 21 
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başqa ellər də (monqollar, ariyalılar) yaşamışlar və hər biri 
özünəməxsus bozqır kültürü meydana gətirmişdir. Türk bozqır 
kültüründə at və dəmir əsasdır. Halbuki monqol kültürünə dəmir 
sonradan girmiş, hətta monqollar XIII əsrə qədər oxlarının ucunu 
dəmirdən yox, sümükdən düzəldirmişlər. Orta Asiyada qazılan əski 
türklərin məzarlarında (kurqan) tapılan dəmir əşyalarının tarixi 
eramızdan əvvəl iki min ilin başlarına gedib çıxır. V.Midt, 
O.Minkin, V.Koppers, F.Flor kimi məşhur mədəniyyət 
tarixçilərinin fikrinə görə, at ilk dəfə türklərin əcdadı tərəfindən 
əhliləşdirilmiş və minik və savaş üçün işlədilmişdir.115 

Başqa bir məşhur alim Murad Adcı da türklərin planetdə ən 
gözəçarpan izlərinin kurqanlar olduğunu iddia edir. Onun fikrincə, 
öləndə insanların dəfn edilməsi üçün yaradılmış bu maddi 
mədəniyyət nümunələri türklər üçün xarakterikdir.116 Kurqanlardan 
başqa balballar (qəbirüstü və ya qəbirətrafı daş kişi abidəsi) da türk 
mədəniyyətinin izlərini göstərir. Pərviz Elay yazır ki: “Erkən islam 
dövründə qədim türklərin məskunlaşdığı ərazilərin əsas arxeoloji 
göstəricisi təkcə kurqan deyil, həmçinin “balbal” (digər variantlarda 
“balbaş”) adlanan daş heykəllər idilər. Avropalı və rus türkoloqları 
da balbalların türk mədəniyyətinə aid olması fikrində 
yekdildilər.” 117  Müəllif həm də, balbalların kimmer stelaları ilə 
bağlılığı və bu baxımdan türklərin balballarda əks olunmuş 
monqoloid cizgilərinin tarixin müəyyən mərhələsini əhatə etməsi 
və bunun Altay nəzəriyyəsinə dəlil gətirilməsinin yolverilməz 
olunduğu qənaətindədir. 

                                                 
115 Yenə orda, səh. 44 -45 
116 Мурад Аджи. Кипчаки. Древняя история тюрков и Великой степи. Москва: 
Новости., 1999, стр. 30  
117 Pərviz Elay. Qədim türklərin dini baxışlarına dair. Millətçilik qəzeti, 19 mart 2011-ci il 
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Mərkəzi Asiyada “Balbal” abidələri 
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Balballar qədim türk dinində ölümdən sonra yaşamın olduğuna inancı 
göstərir. Rast gəlinən abidələrdə adətən balbalların bir əllərində qılınc, 
digərində qədəh olur. Bir kurqanın ətrafında balbalların sayının çox 
olması kurqanda basdırılan adamın həyatda ikən öldürdüyü insanların 
sayını göstərir. Balbalların türk mifologiyasında atalar kultunu da əks 
etdirməsi ilə bağlı mülahizələr mövcuddur. Belə ki, iddiaya görə 
həyatda öldürdüyü adam sayısı qədər ölən adamın qəbrinin ətrafında 
ağacdan və ya daşdan heykəlciklər düzəldərdilər və inanırdılar ki, 
bunlar mərhumun övladlarıdır və o biri həyatda ona xidmət 
edəcəklər.118  

Ümumiyyətlə, müşahidələr göstərir ki, zəngin Çin mədəniyyəti 
tarixin heç bir mərhələsində digər mədəniyyətlərlə uyğunlaşmağa, 
sinxronlaşmağa meyl etməmişdir. Onun başqa mədəniyyət təmsilçiləri 
ilə münasibəti yalnız özününküləşdirmə, assimilyasiya ilə nəticələnə 
bilər. Çin mədəniyyəti Mərkəzi Asiyada da qəbuledilməz, yad ünsür 
olmuş, Çin mədəniyyətinin ideologiyası bu regionda yalnız güc 
hesabına irəliləyə bilmiş, yerli mədəniyyəti isə əsrlər boyu əritməyə 
meyl göstərmişdir. Bu xüsusiyyətləri Lev Qumilyov belə xarakterizə 
edir: “Mərkəzi Asiyanın bütün xalqları üçün Çin mədəniyyəti 
qəbuledilməz olmuşdur. Türklərin Çin ideologiyasına qarşı qoyduqları 
öz ideoloji sistemi olmuşdur. Hətta II Türk Xaqanlığının çöküşündən 
sonra Asiyada dini inancların dəyişməsində belə bu, özünü göstərirdi. 
O zaman uyğurlar maniçiliyi, qarluqlar islamı, basmal və onqutlar - 
nestorianlığı, tibetlilər - hind buddizmini qəbul etdilər, amma Çin 
ideologiyası Böyük Çin Səddini keçə bilmədi”119.  

                                                 
118 http://onuroztepe.blogspot.com/2010/09/balbal.html 
119 Л.В.Гумилев. Ритмы Евразии: эпохи и цивилизации. Москва, 1993, стр. 70 
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Ancaq eyni zamanda Çin sivilizasiya arealına kənardan daxil 
olan istənilən yad mədəniyyət təmsilçisinin öz dəyərlərini qoruya 
bilmədiyinin də şahidi oluruq. Çində 385-550-ci illərdə mövcud 
olmuş və müharibədə qalib gəlmiş türk Tabqaç dövləti nəinki öz 
varlığını və türk dəyərlərini qoruya bilmədi, hətta qısa bir müddət 
sonra bu dövlətin özü Türk sivilizasiya təmsilçilərinə qarşı Çin 
ideologiyasının ən böyük daşıyıcısı oldu. 

Türk və Çin sivilizasiyalarının münasibətlərində uyğurlar xüsusi 
yer tutur. Türklərin Şərqdə ən güclü dövlətlərindən olan Uyğur 
Xaqanlığı (745-840) dövründən başlayaraq uyğurlar Çin 
sivilizasiyasının Qərbə doğru ekspansiyasının qarşısında dayanmışlar. 
Uyğur dövlətinin ən qüdrətli zamanlarında hətta Çinin bəzi 
vilayətlərinə nəzarət etmiş, türk dəyərlərinin burda yayılmasına səbəb 
olmuşlar. Tarixən Tanrıçılığa, buddizmə və ən nəhayət islam dininə 
etiqad etmişlər. Hətta buddizmin yayıldığı mərhələdə belə Çin 
sivilizasiyası ilə münasibətlərdə harmoniya müşahidə olunmayıb. 
Bunun nəticəsidir ki, uyğurların yaşadığı ərazilərdə buddist maddi 
mədəniyyət abidələri çinlilərə deyil, məhz uyğurlara məxsusdur. 
Ancaq uyğurların taleyində ən böyük rolu islam dini oynamışdır. 
İslamın ən ucqar Şərq sərhədlərində yerləşən uyğurlar üçün Çin 
sivilizasiyası ilə münasibətlərdə milli (türk) mənliyin qorunmasında 
islam dəyərləri mühüm rol oynayır. Məhz bu xüsusiyyət Türk 
sivilizasiya daşıyıcıları arasında onları fərqləndirir.  

Hazırda Tyanşan dağlarının ətəklərində, ÇXR-in tərkibindəki 
Sınsızyan-Uyğur Muxtar Respublikasında yaşayan uyğurların öz 
“milli mən”ini qoruyub saxlamağa xidmət edən 2 amili də 
fərqləndirmək istərdim. İlk əvvəl uyğurların Türk sivilizasiya 
daşıyıcısı olaraq Çin sivilizasiya dəyərləri ilə kəskin fərqliliyini qeyd 
etmək lazımdır. Uyğurlar və çinlilər bütün aspektlərdə tam fərqli, bir-
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birinə zidd mədəniyyətə malik etnoslardır. Belə ki, həyat tərzinə 
baxdıqda uyğurlar dinamik, qaynayıb-qarışan, vuruşqandırlar, eyni 
zamanda torpağa bağlıdırlar. Çinlilər isə əksinə, oturaq, təcrid 
olunmuş həyat tərzinə sadiqdirlər. Torpağa bağlılıq yalnız assimilyativ 
meyllidir. Buna görə də çinlilər üçün doğma torpaq yox, daha çox 
sürətlə artan əhalinin tələbatını ödəmək üçün şərqə, qərbə, şimal və ya 
cənuba doğru olmasından asılı olmayaraq insana xidmət edən ərazi 
maraqlıdır. Yəni, etnosa bağlılıq var. İkincisi, hətta mətbəxləri belə 
fərqlidir. Bunu niyə xüsusi vurğulayırıq? Çünki qida rasionu insanın 
xarakterinin formalaşmasına təsir edən mühüm amillərdən biridir. 
Misal üçün, balıq məhsullarına üstünlük verənlərlə əti üstün tutanlar 
arasında bütün parametrlər üzrə fərqliliklər müşahidə olunur. Uyğurlar 
ətə və süd məhsullarına üstünlük verir, donuz əti yemirlər; dəniz 
məhsulları da, təbii olaraq onlar üçün yaddır. Çinlilər isə əksinə, hətta 
öz düşmənlərindən fərqlənmək üçün uzun əsrlər süd məhsulları ilə 
qidalanmamışlar. Dini baxımdan baxsaq, uyğurlar inanclara 
bağlıdırlar. İstər islam olsun, istər islamaqədərki dövrdə təkAllahlı 
Tenqriyə, maniçiliyə, hətta nestorianlığa münasibətdə uyğurlar 
monoteist olmuşlar. Çinlilərdə isə ümumən dini bağlılıq daim zəif 
olmuşdur. Ənənə hər zaman dini üstələmişdir. Bütün bunlar isə Çin 
mədəniyyətinin uyğurlara nüfuz etməsinə imkan verməmişdir. 
Əslində uyğurların azadlıq mübarizəsində bir mədəniyyətlərarası 
savaş və ya dəqiq desək, uzun tarixi dövr ərzində davam edən bu iki 
mədəniyyətin mübarizəsində növbəti bir mərhələnin əlaməti görünür. 

Çin və türk (uyğur) mədəniyyətlərinin barışmazlığı fonunda 
uyğurların milli mənliyinin qorunub saxlanmasına xidmət edən bəzi 
amilləri də vurğulamaq lazımdır. Fikrimcə, hazırkı dövrdə bu, uyğur 
yazısının ərəb əlifbasına əsaslanması və uyğurların müsəlman 
olmasıdır. Hər iki faktor əslində uyğurların özünü təcrid etməsinə 
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şərait yaratmaqla bərabər, milli özünəməxsusluğun qorunmasında 
əvəzsiz rol oynayır. Ərəb əlifbası uyğurların islam mədəniyyətindən 
qopmamasına şərait yaradır. Çin heroqlifləri və müvafiq təhsil 
sisteminə ikinci dərəcəli münasibət dövlət ideologiyasına bir mənada 
yardım da etmiş olur. Belə ki, hiss olunur ki, mərkəz uyğurların təhsil 
səviyyəsinin aşağı olmasında maraqlıdır. Amma digər bir tərəfdən 
onsuz da Çin sistemində təcrid olunan, inkişafına lazımı şərait 
yaradılmayan uyğurlar üçün bu əlifba vahid islam mədəniyyətinə çıxış 
üçün yeganə vasitədir.  

Beləliklə, minillərdir təmasda olan Türk və Çin sivilizasiyası 
arasında münasibətlər disharmoniya xarakteri daşıyır. Onların 
təmsilçiləri öz təbii sərhədlərini aşaraq biri-digərinin ərazisinə daxil 
olduqda heç zaman öz varlıqlarını, milli-mənəvi dəyərlərini saxlaya 
bilməmişlər. Buna görədir ki, bu iki sivilizasiyanın sərhədləri bəlkə də 
min illərdir ki, eyni qalmışdır, baş verən dəyişikliklər periodik 
olmuşdur. Çin sivilizasiyasını XXI əsrdə oyanacaq yatmış əjdaha 
adlandırırlar. Digər tərəfdən də XXI əsr həm də “Türk əsri” hesab 
edilir. Ona görə də ola bilsin ki, bu yüzildə Türk və Çin sivilizasiyası 
arasında münasibətlər yeni bir aktivlik mərhələsi yaşasın. Fərqli 
sivilizasiya dəyərlərini təmsil etməsinə baxmayaraq, dünyada artan 
iqtisadi asılılıq və qloballaşma prosesləri mühitində münasibətlərin 
hansı istiqamətdə yüksələcəyini proqnozlaşdırmaq olduqca çətindir.   
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TÜRK SİVİLİZASİYASI İSLAM MƏDƏNİYYƏTİNİN  

ƏHATƏ DAİRƏSİNDƏ  
 

İstisna deyil ki, bir dövlət dini, geopolitik 
oriyentasiyasına, daxil olduğu siyasi, iqtisadi, hüquqi 
məkana görə iki və daha çox sivilizasiyaya məxsus ola 
bilər. Yaxud bir sivilizasiya məkanında müxtəlif 
oriyentasiyalı, hətta ciddi konfliktləri olan dövlətlər 
strukturlaşa bilər.   

 
İslam-türk ittifaqının rəmzi açarı bu iki sözdədir: 
“Tanrı” və “Allah”. İslamı qəbul etməmişdən türklər 
“Tanrı” deyirdilər, qəbul edəndən sonra “Allah” 
dedilər. Hər iki sözdə ifadə olunan dünyagörüşlərinin 
rəqabət anları olsa da, ö sözlər bir-birini mənəviyyat 
taxtından salmadılar. Və hər iki söz bu gün də 
dilimizdə öz əzəl anlamları ilə yan-yana işlənir.  

 
Rahid Ulusel 

 
üasir dövrümüzdə Qərb elmi dairələrində əksər 
hallarda Türk sivilizasiyasına müstəqil mədəni 
tip olaraq baxılmır. Ən yaxşı halda Türk 

sivilizasiyası xüsusi mədəniyyət təmsilçisi olaraq İslam 
sivilizasiyasının subsivilizasiyası kimi təsnif edilir. İslam 
sivilizasiyası daxilində isə Türk mədəni tipi ilə yanaşı Ərəb, İran və 
bəzən Malay subsivilizasiyalarının olması fikri geniş yayılmışdır. 
Belə təsnifat zamanı islam dini dünyagörüşü sivilizasiyanın əsas 
sistemyaradıcı elementi olaraq götürülür və mədəni tip üçün 
xarakterik olan bütün digər xüsusiyyətlər bununla əlaqələndirilir. 
Bizim fikrimizcə, bu cür yanaşma ümumi mənzərəni göstərmək 
üçün yetərli deyildir. Doğrudur, hazırda Türk sivilizasiyası islam 
mədəni dəyərlər sisteminin əhatə dairəsindədir və onun əksər 

M 
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xüsusiyyətlərini özündə əks etdirir. Amma bununla yanaşı, Türk 
sivilizasiyasında onu bir mədəni tip olaraq müəyyənləşdirən 
islamdan öncəki dəyərlərin də daxil olduğu özünəməxsus cəhətlər 
də kifayət qədərdir.  

Bu səciyyəvi cəhətləri təhlil etməzdən əvvəl ümumi bir 
məqama toxunmaq istərdik. Tarixi təcrübə göstərir ki, hər bir din öz 
yayılma arealında bu dinin yaradıldığı sivilizasiyadan əlavə digər 
mədəniyyətlərlə də zənginləşir və onlara nüfuz etməklə bərabər, 
özü də yerli mədəniyyətlərdən bəhrələnir. Yəni, proses ikitərəflidir, 
qarşılıqlı təsir qaçılmazdır. Bu prosesi xristianlıqda, buddizmdə və 
başqa dinlərdə də müşahidə edirik. Bu baxımdan islam dini də 
istisna təşkil etmir. İslam dini də müxtəlif zamanlarda yayıldığı 
ərazilərdə yerli mədəniyyətlərlə, adət-ənənələrlə zənginləşmiş, 
qarşılıqlı təsir mühitində sıx inteqrə olunmuşdur. Amerikalı 
ərəbşünas alim professor Qustav Edmund fon Qrünebaum (1909 - 
1972) islam sivilizasiyasında ümumi dəyərlər və fərqlilik 
prinsiplərinin əlaqəsini araşdıraraq islam və yerli mədəniyyətlərin 
qarşılıqlı əlaqəsində özünü göstərən bir neçə mühüm aspekt 
sadalayır120: 

1. Mədəni müxtəliflik sektant cəmiyyətlərin yaranmasına 
səbəb ola bilər. Afrikada bərbərlər və ya Suriyanın dağlıq 
ərazilərində və Kiçik Asiyanın cənub-şərqində şiələr arasında 
xaricilər təriqətinin uğurları böyük ölçüdə bu ərazilərdə hələ islam 
dini qəbul olunmazdan əvvəl mövcud olan dini və mədəni motivləri 
saxlayan sektant cərəyanların inkişafının nəticəsidir. 

2. Yerli mədəniyyətlər ənənəvi islamın imkan verdiyi 
çərçivədə müxtəlif təşkilati variantların yaranmasına səbəb olur. 

                                                 
120 Grunebaum G.E. von. The Problem: Unity in Diversity//Unity and Variety in 
Muslim Civilization/Ed. by G.E.von Grunebaum. Chicago, 1955, p. 17-32 
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Hüquqi məktəblər tarixi, xüsusən də, sufi təriqətlər tarixi müəyyən 
ölçüdə onların yerli mədəniyyətlərlə münasibətləri əsasında izah 
edilə bilinər. 

3. Universal prinsiplər və yerli ənənələrin əlaqəsi norma və 
təcrübə kimi qəbul olunduğundan ictimai həyatın müəyyən sahələri 
vahid islam normalarının qəbul olunmasına müqavimət göstərir. 

4. Fərqliliklər islamın yayıldığı ərazilərdə yüksək səviyyəli 
yerli mədəniyyətlərin davamlılığının hesabına yarana bilər. 

Beləliklə, görkəmli ərəbşünasın təfsirindən də göründüyü 
kimi, yerli mədəniyyətlərin öz mövcudluğunu təriqət formasında 
göstərməsi islam tarixində bir prinsip kimi müşahidə olunmaqdadır. 
Bu baxımdan, Türk sivilizasiyası da islam mədəniyyəti daxilində öz 
seçkinliyini müxtəlif formalarda büruzə vermişdir. Tədqiqatın 
növbəti hissəsində biz bu məqamlara toxunacağıq.  

Türk sivilizasiyasını səciyyələndirən özünəməxsus cəhətlər 
haqqında bəhs edərkən ilk növbədə, türk mədəniyyətinə adət-
ənənənin dindən daha çox təsir göstərdiyini qeyd etmək olar. Belə 
ki, hansı dinə etiqad göstərməsindən asılı olmayaraq, türk mədəni 
tipi üçün əskidən gələn adət-ənənə hər zaman daha üstün olmuşdur. 
Türk mifologiyasının araşdırıcılarından olan filologiya elmləri 
doktoru Cəlal Bəydili bununla bağlı yazır: “Tarixi boyunca 
dağınıqmış kimi bir təəssürat oyadacaq qədər geniş coğrafi 
məkanda yayılan türk etnosu ayrı-ayrı dinlərlə, dini inanış 
sistemləri ilə təmasda olmuşdur. Türk düşüncəsinə buddizmin, 
manixeizmin, xristianlığın və ya islamın hansı ölçüdə təsir 
göstərdiyini söyləmək çətindir. Lakin həmin təsir nə dərəcədə 
olursa-olsun, türk etnik-mədəni ənənəsinə və onun da bünövrəsində 
dayanan dini-mifoloji düşüncə sisteminin təməlinə əsla onu 
sarsıdacaq dərəcədə toxuna bilməmişdir. Ona görə ki, türk etnik 
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mədəni ənənəsi öz təbii halıyla yaşayan sistem kimi olduqca stabil 
və mühafizəkar deyiləcək qədər dayanıqlıdır”.121   

 
Ellinizmin Türk, Ərəb, İran sivilizasiyalarına fərqli təsiri - 

ümumtürk mədəni dəyərlərinin unikallığının göstəricisi   
 

Türk sivilizasiyasının özünəməxsusluğu digər mədəniyyətlərə 
münasibətdə də özünü açıq-aydın göstərir. Müqayisə üçün ellin 
mədəniyyətinin hazırda İslam sivlizasiyasının komponentləri hesab 
olunan hər üç - Ərəb, İran və Türk sivilizasiyalarına təsirinə 
baxmaq olar. Əvvəlcə qeyd etməliyik ki, ellin mədəniyyəti antik 
dövrün mədəni səviyyəsində ən yüksək mərhələlərdən biri və ya 
birincisi olmuşdur və mədəni həyatın arxitekturadan tutmuş 
ədəbiyyata, fəlsəfəyə, hətta davranış kodeksinə qədər bütün 
sahələrini əhatə etmişdir. Digər bir tərəfdən, bu mədəniyyətin 
daşıyıcıları olan nəhəng imperiyalar sayəsində coğrafi hüdudları 
çox geniş əraziyə yayılmışdır. Belə ki, müxtəlif dövrlərdə ellin 
mədəniyyətinin əhatə dairəsi qərbdə Şimali Afrikadan tutmuş 
şərqdə Hindistana, Hindiquş dağlarına, Çin sərhədinədək böyük bir 
məkana nüfuz edirdi. Təbii ki, bu qədər böyük imkanlara sahib 
mədəniyyətdən təsirlənməmək mümkün deyildi. Sadəcə, bu təsirin 
yerli mədəniyyətdə sonrakı inikasının saxlanmaması, yalnız və 
yalnız mədəniyyətlərin disharmoniyası hesabına mümkün ola 
bilərdi. Fikrimizcə, ərəb və iran mədəniyyətlərindən fərqli olaraq, 
türk mədəniyyəti üçün ellinizm harmoniya yaradılması mümkün 
olmayan bir mədəniyyət olmuşdur. Bu mülahizəni tarixi faktlar da 
təsdiqləyir. Ellinizmin ərəb mədəniyyətinə təsiri Ərəbistan 
yarımadasının şimalında (müasir İordaniya və Suriya ərazisində) 

                                                 
121 Cəlal Bəydili. Türk mifoloji obrazlar sistemi: struktur və funksiya. Bakı: Mütərcim, 
2007, səh. 17 
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e.ə. II əsrdə güclü bir dövlət olan Nəbatilər (Nabatean) krallığının 
nümunəsində özünü göstərir. Onun paytaxtı Petra şəhəri 
(İordaniyanın cənubunda) ellin arxitekturasını bu günə qədər 
qoruyub saxlamışdır. Avropalı müəlliflərdən biri yazır ki: 
“Nəbatilər mədəniyyətinin dili ərəb, yazısı arami, dini semit, 
incəsənət və arxitekturası isə ellinistik olmuşdur”. 122  Ellinizmin 
ərəb mədəniyyətinə göstərdiyi təsirin izlərinin saxlandığı digər bir 
nümunəni Suriya səhrasında Palmira şəhərinin timsalında da 
görmək olar.  

Ellinizm İran mədəniyyətinə də kifayət qədər əhəmiyyətli 
dərəcədə nüfuz etmişdir. Baxmayaraq ki, qədim dövr Yunan-İran 
müharibələri (e.ə.500 - e.ə.449) ilə yadda qalmışdır, ellinizm qalib 
dövlətin mədəniyyəti kimi İran ərazisinə yayıla bilmişdir. Yunan 
mənşəli Selevkilərin İranda hakimiyyəti zamanı (e.ə.312 -e.ə. 60) 
ellin mədəniyyəti imperiyanın ən ucqar yerlərinə qədər nüfuz 
etmişdir. Mərkəzi Asiyada irandilli ərazidə indiki Tacikistan, 
Əfqanıstan ərazilərini əhatə edən Yunan-Baktriya çarlığı (e.ə.250 - 
e.ə.125), Hindistanda Kuşan dövləti (I - III əsrlər) ellin 
mədəniyyətinin daşıyıcıları olmuş və arxitekturadan tutmuş 
saraylarda ellin fəlsəfi fikrinədək müxtəlif sahələrdə ellinizmin bu 
məkanda nüfuzunun izlərini saxlamışdır. Aradan keçən yüz illərə 
baxmayaraq, yuxarıda qeyd etdiyimiz kimi, bu coğrafiyada ellinizm 
həm maddi mədəniyyət nümunələri və hətta Hindiquş dağı 
ətəklərində kiçik bir xalqın - kələşlərin timsalında genefondda belə 
öz izlərini saxlamışdır. Maraqlı məqam ondan ibarətdir ki, 
ellinizmin vətəni Yunanıstana İran sivilizasiyasının daşıyıcılarından 
məsafəcə daha yaxın olan (Ön Asiya və Qafqaz türkləri daha 
qərbdə yerləşir) Türk sivilizasiya daşıyıcıları üçün antik Qərb 
mədəniyyəti qəbuledilməz olmuşdur. Bunun nəticəsidir ki, Türk 

                                                 
122 Philip Hitti, Syria: A Short History, London, 1959, p.61 
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sivilizasiyası məkanında ellin arxitekturası öz mövcudiyyətini 
saxlaya bilməmişdir. Qafqazda, Orta Asiyanın türklərə məxsus 
ərazilərində ellin mədəniyyətinin maddi nümunələrinə rast gəlinmir 
və ya bu tip abidələr çox nadir hallarda bu günə gəlib çatmışdır. 
Sadəcə bir faktı göstərmək istərdik ki, ellinizmin intibah dövründə 
mövcud olmuş türk dövləti Atropatena yunan-makedoniyalıların 
ölkəyə soxulmasına imkan verməmişdir. Bəlkə də bu amil 
Atropatenanın tarixinə dair yazılı qaynaqların yox dərəcəsində 
olmasının əsas səbəblərindəndir (həmin dövrdə yunan dilinin 
nüfuzunu nəzərə alaraq). Eyni zamanda qeyd etməliyik ki, 
göstərdiyimiz coğrafi arealda arxeoloji qazıntılar zamanı həmin 
dövr arxitekturasının qalıqlarına rast gəlinməsi mümkün ola bilər 
(Ön Asiyanın dəniz sahillərində). Lakin bu, Türk sivilizasiyası 
daşıyıcılarının antik Qərb mədəniyyəti ilə sinxronlaşmasının 
nəticəsi deyil, həmin dövrdə türklərin İran imperiyası hüdudları 
daxilində olmasının nəticəsidir. Məlumdur ki, tarixdə eyni coğrafi 
məkanda müxtəlif sivilizasiya daşıyıcılarının fərqli zamanlarda 
hökmranlığı, passionarlıq baxımından qabarma və çəkilmələri bir-
birini əvəzləmişdir. Bizim coğrafi məkanda isə tarixi zaman 
periodunda ən çox qabarma və çəkilmələr Türk-İran sivilizasiyaları 
arasında olmuşdur. Müxtəlif dövrlərdə gah Türk, gah da İran 
sivilizasiyalarının daşıyıcıları regionu öz nüfuzları altına almışlar. 
Ellin mədəniyyətinin Şərqə doğru yayıldığı dövrdə bu coğrafi 
məkanda türklər passiv passionarlıq, iranlılar isə aktiv intibah 
dövrünü yaşayırdılar. Bu baxımdan, Azərbaycan da daxil olmaqla 
Qafqaz və Ön Asiyada türklər ellin mədəniyyəti ilə İran 
hakimiyyəti daxilində qarşılaşmışdılar. Buna görə də ellin 
mədəniyyətinin bu regionda mümkün izlərini belə İran 
sivilizasiyasının hesabına yazmaq lazımdır. Sonrakı dövrlərdə 
türklər aktiv passionarlıq mərhələsində ellin maddi mədəniyyətini 
heç bir halda əks etdirmədiyi halda, İran sivilizasiyasının 



Sivilizasiyaların kəsişməsində türk dünyası 
 

 161

şəhərsalmadan tutmuş elitar nəzəriyyəyədək müxtəlif sahələrində 
ellinizmin təzahürlərini saxlaması da bu mülahizəni bir daha sübut 
edir. 

Türk sivilizasiyası üçün Qərb dəyərlərinin nə qədər yad 
olması, türkün ruhən Şərq mənəviyyatından qidalanması ilə bağlı 
türk mütəfəkkiri Cəmil Meric (1916-1987) yazırdı: “Yunan-Roma 
mədəniyyəti - bir ovuc bəxtəvərin girilməz baxçasıydı. Hind 
düşüncəsi - bütün insanlığın susuzluğunu yatıracaq bir Qanq”.123 
Beləliklə, Türk sivilizasiyası Ərəb və İran sivilizasiyalarından fərqli 
olaraq Qərb - ellin mədəniyyəti ilə sinxronlaşmamış, harmoniya 
yaratmamışdır. Ellin mədəniyyətinin nə maddi, nə mənəvi dəyərləri 
Türk sivilizasiyası sərhədləri daxilində inkişaf edə bilməmişdir.  

 
Dini dünyagörüşü baxımından Türk sivilizasiya daşıyıcılarının 

fərqli xüsusiyyətləri. Tanrıçılıq türkün ilk təkAllahlı dinidir 
 
Digər bir tərəfdən isə Türk sivilizasiyasının mövqeyinə sırf 

dini mövqedən yanaşırıq. Belə ki, hazırda İslam sivilizasiyasının 
tərkibində təsnif olunan Ərəb və İran subsivilizasiyaları üçün 
islamaqədərki dövrdə çoxAllahlılıq xarakterik olduğu halda, 
türklərdə islama qədər də təkAllahlılıq olmuşdur. Bu isə mədəni 
tipin formalaşmasında sivilizasiya daşıyıcısı olaraq çox mühüm 
faktordur.  

Elmi dairələrdə türk xalqlarının islamaqədərki dini inancı 
haqqında müxtəlif fikirlər mövcuddur. Türk etnosunun müxtəlif 
boylarının atəşpərəstlik, şamanizm, ruhlar kultu, əcdadlar kultu, 
təbii cisimlərə, müqəddəs hesab etdiyi heyvanlara inanmaları 
haqqında mülahizələr irəli sürülür. Lakin son tədqiqatlar da göstərir 
ki, əski türklərin dini dünyagörüşündə “Tanrı-Tenqri”yə inam əsas 
yer tutmuşdur. Burada ən ulu varlıq olan Tanrı müqəddəs bilinir və 
                                                 
123 Klassika. Rahid Uluselin tərcümə və təqdimatında. Bakı: Avropa nəşriyyatı, 2008, 
səh. 23 
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bütün hallarda “Göy”lə əlaqələndirilirdi. Bu ideya daha çox qəbul 
olunur ki, Türk tanrıçılığı tək Tanrı inancı -“Göy-Tanrı” anlayışı 
ətrafında təşəkkül tapmış göydən enmə kitabı, eləcə də peyğəmbəri 
olmayan özünəməxsus monoteist bir dindir. Cəlal Bəydili yuxarıda 
istinad etdiyimiz kitabında yazır ki, “Başlanğıcını yerlə göyün bir 
bütövlük təşkil etdiyi din düşüncəsindən alan Göy-Tanrı inanışı - 
Tanrıçılıq idi ki, ənənəvi türk cəmiyyətindəki din anlayışını 
təməlində maadiyyat dayanan əski yunan və eləcə də öz qidasını 
möcüzəyə inanmaqdan alan digər dini düşüncə sistemlərindən 
ayırırdı”.124 Əski çağlardan bəri mövcud olan bu dini etiqad orta əsr 
qaynaqları ilə də təsdiqlənir. VI əsrdə Bizans diplomatı və tarixçisi 
Menandr yazırdı ki, hər nə qədər torpağa, suya və oda sayğı, 
ehtiram göstərsələr belə türklər yenə də kainatın yaradıcısı olan tək 
Tanrıya inanırlar. Bu müəllif həm də ilk dəfə türklərin yazıya sahib 
olması haqqında məlumat verir. Bizans imperatoru I Yustin (518 - 
527) tərəfindən türk səfiri Maniaxın qəbul mərasimini təsvir 
edərkən Menandr xaqanın “skif yazısı” ilə məktub yazdığını 
göstərmişdir.125  

Başqa bir Bizans tarixçisi Feofilakt da (VII əsr) yazırdı ki, 
“Türklər hər şeydən çox oda ehtiram edirlər, hava və suya da 
ehtiramları böyükdür, torpağa həsr edilmiş himnlər oxuyurlar. 
Sitayişi isə “Tək Tenqri” adlandırdıqları yeri və göyu yaradana 
edirlər. Ona ayğır, qoç və buğa qurban verirlər”. 126  Aşağıdakı 
şəkildə 127 Tanrıçılıqda Üç Dünya Kosmologiyasının rəsmi 
verilmişdir. Dünyanın ortasında duran Dünyalar Ağacı, Yeraltı, Yer 
üzü və Yuxarı aləmi birləşdirən nöqtədir. 

                                                 
124 Cəlal Bəydili. Türk mifoloji obrazlar sistemi: struktur və funksiya. Bakı: Mütərcim, 
2007, səh. 154 
125 http://ru.wikipedia.org/wiki/ /Менандр_Протектор. 
126 Феофилакт Симокатт. История. Москва, 1957, стр. 161 
127 http://www.nbi.dk/~natphil/Siberian.html 
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Türk təfəkküründə “Üç Dünya Kosmologiyası”
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 Tenqrizmdən (Tanrıçılıq) tamamilə fərqlənən şamanizmi 
də bəzən türklərə xas dini dünyagörüşü hesab edən mənbələrə 
rast gəlinir. Ancaq bu yerdə şamanlığın ümumiyyətlə bir din 
deyil, mistika olduğunu və yalnız sırf türklər üçün xarakterik 
olmadığını qeyd etməliyik. Bununla bağlı Türkiyə Selçuk 
Universitetinin professoru Mehmet Aydın yazır: “Bəzi qaynaqlarda 
şamanizmi türklərin milli dini olaraq göstərməyə çalışırlar. Ancak 
şamanizm heç bir zaman türklərin milli dini olmamışdır. Çünki 
şamanizm bir din deyildir, şamanizm daha çox bir büyü və ekstaz 
törenlerini içeren, müxtəlif dinlərdən və hurafelerden oluşan bir 

Gəmiqayada Tеnqri etiqadı 
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dini senkretizm olaraq görülebilir. Digər tərəfdən şaman inancı 
sadəcə türklərə məxsus bir inanc da deyildir”.128 

Hətta islam dinini qəbul etdikdən sonra da türklər dini əqidədə 
öz milli çalarlarını saxlamışlar. Biz bu türk koloritinə islam 
daxilində heterodoks (azlıq) cərəyanlar, xüsusən sufizm daxilində 
aydınlıq gətirmək istərdik. İslam ideologiyası nə qədər bütün 
müsəlmanlar üçün bərabər haqlar tanısa da, Xilafətin ilk 
dövrlərində, xüsusən Əməvilərin hakimiyyəti zamanı ərəb olmayan 
müsəlmanlar (onlar “məvali” adlandırılırdılar) fərqli münasibət 
qarşılığında narazı idilər. Məvalilərin bir zümrə kimi aradan 
çıxması yalnız etnik müstəvidə ikili münasibətin olmaması 
mühitində baş verə bilərdi ki, bu proses də yalnız Abbasilərin 
hakimiyyəti dövründə reallaşmağa başlamışdı. Bunun əsl səbəbləri 
arasında Abbasilərin hakimiyyətə gəlməsində məvalilərin rolu və 
sonradan onların hakimiyyət aparatında tutduğu mövqe əhəmiyyətli 
rol oynayır. Nəticədə, Xilafət daxilində məvalilərə qarşı tətbiq 
olunan ayrı-seçkilik tədricən aradan qalxmışdır. Bununla belə, 
islamı qəbul etmiş qeyri-ərəblərin (türk, iran, soqd) əks reaksiyası 
artıq özünü başqa formada - dini cərəyanlarda göstərməyə 
başlamışdı. Onların islam dini dünyagörüşü daxilində özünəməxsus 
bir müsəlman əqidəsinin formalaşması prosesi gedirdi. Qeyri-ərəb 
müsəlmanların fərqləndirdiyi bu heterodoks islam anlayışı türk, 
iran, hind milli elementlərindən təsirlənərək islamı bu coğrafiyada 
özünəməxsus bir şəkildə yerliləşdirmişdir. Yəni, başqa sözlə desək, 
yerli mədəniyyətlə islam dəyərlərinin sinxronlaşması zəminində 
özünəməxsusluq yaranmışdı. 

 
 

                                                 
128 Mehmet Aydın. Türk Toplumunda birlikde yaşama təcrübəsi. Ankara,1995 
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Sufizmdə milli-etnik çalarlar 
İslami dəyərlərin milli ənənələrlə harmoniyasının yaranması 

tendensiyasına ilk əvvəl sufizm nümunəsində rast gəlirik. Sufizmin 
mahiyyətinə aydınlıq gətirmək üçün qeyd etməliyik bu dini-fəlsəfi 
dünyagörüşünə verilən tərifə görə “İslami bir həyat tərzi və düşüncə 
sistemi olan təsəvvüf Quranın və Həzrəti Məhəmməd peyğəmbərin 
göstərdiyi yolda (şəriət) ibadət, zikr, təfəkkür, pəhriz ilə nəfsani 
arzularını cilovlayaraq ruhu saflaşdırmaq (təriqət) və nəticədə öz 
mənliyindən və dünyadan qəlbən keçərək sadəcə Allaha 
bağlanmaqdır (həqiqət). Bu cür bir həyat və düşüncə tərzini qəbul 
edərək yaşayanlara sufi deyilir”.129  Bu, sufizmə verilən yüzlərlə 
tərifdən sadəcə biridir. Dr. Mehmet Rıhtımın nəşrə hazırladığı 
“Seyid Yəhya əş-Şirvani əl-Bakuvi və Səfa əl Əsrar” kitabının 
müqəddiməsində bu anlayış hərtərəfli tədqiq edilmiş və məşhur 
sufilərin təsəvvüfə verdiyi bir çox təriflər də göstərilmişdir. Bütün 
qeyd olunan təriflərdən bu nəticəyə gəlmək olar ki, təsəvvüf 
dünyagörüşü ümumbəşəri və ümumislami mahiyyət daşıyır. Lakin 
fikrimizcə, bu ümumbəşərilik fonunda sufizmdə təbliğ etdiyi 
ideyalar baxımından deyil, tarixi inkişaf yolunda, yəni yaranış 
etibarilə müxtəlif amillərlə əlaqədar çalarlar da müşahidə olunur. 
Bizim qənaətimizə görə, islam dini daxilində sufi cərəyanların və 
təsəvvüf dünyagörüşünün meydana gəlmə səbəblərini dörd amillə 
izah etmək olar: 1 - sufizm, xüsusilə islamın ilkin dövrlərində bu 
dinin yeni ərazilərə yayılmasına xidmət etmişdir; 2 - müsəlman 
dünyası daxilində baş verən siyasi hadisələrə əks-reaksiya; 3 - 
islamdan əvvəlki elmi dünyagörüşünün dinin imkan verdiyi 
çərçivədə əks olunması; 4 - ərəb işğalı hesabına vahid ümmətə 

                                                 
129 Mehmet Rıhtım. Seyid Yəhya əş-Şirvani əl-Bakuvi və Səfa əl Əsrar. Bakı: Elm, 
2010, səh. 19 
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çevrilən müsəlman dünyasında ayrı-ayrı milli-etnik, teoloji 
xüsusiyyətlərin təzahürü. 

Birinci amillə bağlı qeyd etməliyik ki, islam dininin geniş 
yayılmasını təmin etmək üçün xüsusən ilk illərdə müxtəlif 
vasitələtə əl atılırdı. İslam dini bütün təkAllahlı dinlərə qarşı 
olduqca tolerant idi, milliyətindən asılı olmayaraq islamı qəbul 
edən bütün insanlara vergi və sosial güzəştlər tətbiq olunurdu. 
Bununla belə, islam bir fəlsəfə və dünyagörüşü kimi yeni olduğu 
üçün onun geniş təbliğatına ehtiyac var idi. Belə ki, islam dini 
mədrəsələrdə təlim olunduğu üçün bu, əhalinin yalnız müəyyən 
savadlı qismini əhatə edirdi. Orta əsrlərdə isə bu təbəqəyə aid 
insanlar ümumi əhalinin çox az hissəsini təşkil edirdilər. Buna görə 
də geniş dairələrə təsir etmək üçün daha təsirli təbliğata ehtiyac hiss 
olunurdu. Məhz bu səbəbdən klassik islami metoddan fərqli olaraq 
sadə camaata yaxınlığı ilə seçilən metoddan istifadə olunmağa 
başlandı. Bu dövrdə ilkin mərhələdə sufizm islam daxilində xüsusi 
bir dünyagörüşü (təsəvvüf) kimi deyil, islamın geniş əhali kütləsinə 
çatdırılması vasitəsi olaraq görünür. Sufizmin tarixi məsələləri ilə 
məşğul olan tədqiqatçıların fikrincə, ilk əvvəl on bir sufi təriqəti - 
Mühasibiyyə, Kassariyyə, Tayfuriyyə, Cüneydiyyə, Nuriyyə, 
Süheyliyyə, Hakimiyyə, Naraziyyə, Nafifiyyə, Səyyariyyə, 
Hübeydiyyə yaranmışdı.130 Beləliklə, yaranış dövrünə baxsaq sufi 
ideyaları ilk əvvəl İraqda təzahür etməyə başlamışdı, ərəb mənşəli 
idi və bu da söylədiklərimizi bir daha təsdiq edir. 

İkincisi, sufiliyin meydana gəlməsinə təsir edən səbəblərdən 
biri də Hz. Məhəmməd peyğəmbərin ölümündən sonra Xilafətdə 
baş verən siyasi çəkişmələr olmuşdur. Kərbəla çölündə imam 

                                                 
130 Fəxrəddin Səfərli. Orta əsrlərdə Naxçıvanın sosial-siyasi həyatında dini mərkəzlərin 
rolu. Bakı: Elm, 2003, səh. 110 
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Əlinin varislərinin öldürülməsi və bundan sonra onların amansız 
təqib edilməsi müsəlmanlar arasında böyük üzüntüyə səbəb olmuş, 
dünyaya qarşı nifrət hissi oyandırmışdı. Bunun nəticəsində də 
tərkidünya, özünü təcrid həyat tərzi (asket) seçənlərin sayı 
çoxalmışdı. Əhli-beyt tərəfdarlarının mərkəzi olan bəzi Kufə 
sakinləri Kərbəla hadisələrindən sonra, məhz özlərinin bu işə bais 
olduqlarını düşündükləri üçün peşmançılıq səbəbilə öz həyatlarını 
kədər və göz yaşı ilə ibadətə və zöhdə həsr etmişdilər. Bəkkaun 
(ağlayanlar) və Təvvabun (tövbəçilər) adı verilən bu təriqət 
nümayəndələri əhli-beyt və şiə təmayüllü idilər. Beləliklə, bu dövr 
də mahiyyət etibari ilə ərəblərə xasdır və daha çox fərdi həyat tərzi 
və düşüncəni əks etdirir. 

Üçüncüsü, bu cərəyanın yaranma səbəbləri arasında elmin 
dinə qarşı və ya din daxilində olsa belə reaksiyası olmuşdur. 
Məlum olduğu kimi, qədim yunan fəlsəfəsi ərəb dilinə tərcümə 
olunmaqla islam dünyasında geniş yayılmışdı. Hətta bu fəlsəfi irs 
sonradan xristian Avropaya ərəblər vasitəsilə ötürülmüşdü. 
Avropada xristianlığın təqibi sayəsində bütpərəst ellin mədəniyyəti 
təzyiqlərə məruz qalmış, yeni nəsilə ötürülə bilinməmişdi. Ərəb - 
İslam dünyası isə antik yunan fəlsəfəsini qoruyub saxlamış, ondan 
təsirlənmiş və faydalanmışdı. İslam dünyasında Platon, Aristotel 
məktəblərinin və digər fəlsəfi düşüncələrin özünəməxsus yeri var 
idi. Fikrimizcə, bu qədər zəngin elmi irsə yiyələnən islam 
cəmiyyətində elmin inkişafında dini məhdudiyyətlərin yaratdığı 
təzadla bağlı reaksiya özünü sufizmdə göstərməyə çalışmışdır. 
Yəni, bir mənada elm adamlarının dini rejimin orta əsrlərə xas cəza 
tədbirlərindən qorunması üçün pərdələnməsinə xidmət etmişdir. 
Təsəvvüf ədəbiyyatında batini janrın yaranması da bunun təzahürü 
idi. Ona görə də hətta bəzən islami dəyərlərə zidd olsa belə elmi 
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düşüncələrin sufi ideyalarda inikası mümkün idi. Eyni zamanda 
diqqət yetirmək lazımdır ki, bu addımlar özünü doğrultdu. Çünki, 
müqayisə üçün orta əsrlər xristian Avropada elmi ideyaların dini 
rejimin cəza tədbirlərindən qorunmaması Qalileo Qaliley (1564 -
1642), Cordano Bruno (1548 - 1600), Yan Qus (1369-1415), Culio 
Çezare (1585-1619), Miqel Servet (1511-1553) kimi elm 
adamlarının inkvizisiyanın qurbanına çevrilməsinə səbəb olmuşdu. 
Elmi fikrin dini dünyagörüşü ilə mübarizəsi Şərqdə də öz 
qurbanlarını vermişdi və bu prosesi də sufilər arasında izləyirik. 
Belə ki, 918-ci ildə xəlifə Müqtədir Billahın əmri ilə Bağdadda dara 
çəkilən Mənsur Həllac və 1417-ci ildə Hələbdə dərisi soyulan 
böyük Azərbaycan şairi İmaməddin Nəsimi də bu ideyaların 
qurbanı olmuşdur. Amma ümumilikdə Qərbdə inkvizisiyanın total 
cəza rejimi ilə müqayisədə Şərqdə mühit daha liberal və tolerant 
olmuşdur.  

Görkəmli alim Yevgeni Eduardoviç Bertels (1890-1957) də 
sufiliyin ilkin səbəbləri arasında digər səbəblərlə yanaşı (ilk 
növbədə xristianlığın təsiri), antik müəlliflərin və həkimlərin 
əsərlərinin tərcüməsinin də mühüm təsir göstərdiyini qeyd edir. Bu 
tərcüməçilər suriyalı xristian nəsranilər idilər, tibbi əsərlərdən 
başlasalar da, sonralar bütün antik fəlsəfi irsi də ərəb dilinə 
çevirmişdilər. Bertels neoplatonizmi sufizmin mənbələrindən biri 
kimi səciyyələndirir.131 

Beləliklə, sufizmin ilkin yaranışının səbəbləri arasında bu 
amilə də üstünlük verməyi lazım bilirik. Sufizm tədqiqatçılarından 
olan Mehmet Rıhtım bu mülahizəni qəbul etmir və yuxarıda adı 
çəkilən kitabında yazır: “İslamın zühurundan əvvəl Yunan və Hind 
filosofları saflaşma yolu ilə getmiş, sufilərin hərəkətlərinə bənzər 
                                                 
131 Бертельс Е.Э. Суфизм и суфийская литература.  Москва: Наука, 1963 c. 18 
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mücahidələr etmişdirlər, amma bu iki yol mahiyyət və əsas 
baxımından bir-birindən fərqlidir.... Sufinin filosoflarla, mistiklərlə, 
yoqilərlə heç bir münasibəti olmadığı kimi, təsəvvüfün də 
mistisizmlə, yoqa ilə, fəlsəfə ilə uzaqdan-yaxından əlaqəsi olmadığı 
öz-özünə ortaya çıxır”.132  

Doğrudur, islam daxilində, xüsusən sufi dünyagörüşü 
çərçivəsində elm-din münasibətlərinə fərqli prizmadan da 
yanaşmalar var. Belə ki, ərəb dilinə tərcümə olunan qədim yunan 
ədəbiyyatının islamın qəbul olunmasından sonra artıq islami şərh 
olunmasının sufi düşüncənin yaranmasına rəvac verdiyi də iddia 
edilir. Bu zaman elm-din qarşıdurması deyil, daha çox elmin din 
dəyərləri daxilində təfsiri nəzərdə tutulur.133 

Sufizm öz inkişafının sonrakı mərhələlərində yeni çalarlar 
qazanmışdır. Bu çalarların mühüm bir hissəsi isə qeyri-ərəb 
müsəlmanların milli dəyərlərinin və qədim inanclarının təzahürü ilə 
bağlı olmuşdur. Ərəb işğalı hesabına qısa müddətdə Xilafətin 
hüdudlarına daxil olan və müsəlmanlaşan xalqların öz milli əqidə 
və dünyagörüşlərini birdən-birə tamamilə unutması əslində heç 
mümkün də deyildi. Buna görə bir tərəfdən islam ilə harmoniya 
böyük təsirə malik olsa da, digər tərəfdən ərəb işğal rejiminin 
inzibati tədbirləri bu milli çalarların gizli saxlanmasına, öz təsirini 
yalnız islam dini çərçivəsində müxtəlif cərəyanlarda büruzə 
verməsinə şərait yaratmışdı. Bu mənada sufi cərəyanlar da 
vasitələrdən biri idi. Bununla bağlı Mehmet Rıhtım yazır ki: 
“Təsəvvüfün sistemləşməsi dövründə bir yandan Quran və sünnəyə 
sıx şəkildə bağlı, tamamilə şəriətə müvafiq təsəvvüf anlayışı inkişaf 

                                                 
132 Mehmet Rıhtım. Seyid Yəhya əş-Şirvani əl-Bakuvi və Səfa əl Əsrar. Bakı: Elm, 
2010, səh.25-26 
133 Ислам: иллюстрированная энциклопедия / Автор-сост. М.Магомерзоев. 
Москва: Эксмо, 2010, на основе Августа Мюллера «История ислама».  
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edərkən, digər yandan xristian, yəhudi, qədim yunan, hind, iran 
adət və inanclarının təsirlərini daşıyan anlayışlar müşahidə 
edilməyə başlandı. Sufi qiyafətilə gəzib-dolaşan, ancaq sufiliklə 
əlaqəsi olmayan zümrələr və şəxslər ortaya çıxdı. Bunlar islama 
uyğun olmayan inanc və əməlləri ilə ictimaiyyətdə sufilik haqqında 
mənfi bir qənaət formalaşdırdılar. Buna görə də bəzi din alimləri 
tərəfindən sufilik, islamdan ayrılmaq kimi qəbul edilməyə, 
əleyhində əsərlər yazılmağa başlandı”. 134 Hörmətli alimin 
yanaşmasında iki məqam diqqət çəkir: birincisi, islami 
dünyagörüşünə təsir göstərən milli fərqliliklər arasında türk adına 
rast gəlinmir; ikincisi isə, müəllif ümumilikdə bu təsirlərin 
nəticələrini islama uyğun hesab etmir. Biz hər iki aspektlə də 
razılaşmırıq. İslamda və təsəvvüfdə türk elementinin təsirlərinin 
göstərilməməsinin səbəbləri müəllif tərəfindən verilməsə də, ola 
bilsin ki, burda islamın türk inancı ilə harmoniya təşkil etməsi 
ideyasına üstünlük verilmişdir. Doğrudur, türklərin islamaqədərki 
inancları ilə islam dəyərləri arasında böyük bir harmoniya var və 
bir çox məqamlar üst-üstə düşür. Amma fikrimizcə, bu o demək 
deyil ki, türk əqidəsi və təfəkkürünün də bəzi özünəməxsusluqları 
islam daxilində heç fərqlənmir. İkincisi isə, nəinki təkcə türklər, 
islam dininin yayıldığı bütün qeyri-ərəb xalqlar arasında vahid 
islam dünyagörüşünün yaranmasınadək uzun müddət milli-etnik 
dəyərlərlə islami dəyərlər arasında sinxronlaşma prosesi getmişdir. 
Bu proses olmasa idi, Xilafətin dağılması ilə islam dininin 
yayılması dayanar, hətta əks proseslər baş verərdi. İslam dini 
yayıldığı hər yerdə qarşılıqlı təsir mühitində olmuşdur. Sadəcə, 
İslam dünyası daxilində ümumi hakimiyyət və nüfuz sahibi olan 

                                                 
134 Mehmet Rıhtım. Seyid Yəhya əş-Şirvani əl-Bakuvi və Səfa əl Əsrar. Bakı, Elm, 
2010, səh.26 
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xalqlarla (ərəblərdən başqa İran və Türk sivilizasiya daşıyıcıları) 
əlaqədə bu sinxronlaşmış dəyərlər ümumislam dəyəri kimi qəbul 
edildiyi halda, daha az nüfuz daşıyan təmsilçilər arasında islamın 
yerli, lokal xüsusiyyətləri kimi özünü büruzə vermişdir. 

Akademik V.V.Bartold da sufizmin islamdan başqa digər 
dinlərdən təsirləndiyi, hətta bu dinlərə əsaslanması qənaətində 
olmuşdur. O, sufiliyin köklərindən danışanda üç mənbəni göstərir: 
xristian, müsəlman və buddist mənbələr. Böyük islamşünas Bartoldun 
“Qurani-Kərim”də sufilik üçün əsas olacaq ayələrin yoxluğu barədə 
qeydi vardır: “Formal olaraq Quran zəminində duran və oradakı 
ayələri mənalandırmaqla kifayətlənərək sufilər əslində, islama qədərki 
təlimlərə daha yaxın idilər. Sufilərin Tanrı və ona yaxınlaşmaq 
üsulları barədə təsəvvürləri daha çox antik fəlsəfənin son 
nümayəndələrini – neoplatonikləri və neopifaqorçuları xatırladır. Həm 
də Qərbdə yəhudilərin kaballası və Şərqdə buddizmin və hindlilərin 
zahidliyinin cizgiləri nəzəri cəlb edir”.135 

Konkret olaraq sufizmdə türklüyün təcəssümünə gəldikdə isə 
qeyd etməliyik ki, türklərin Göy Tanrı inancı, ruhlar kultu sufizmin 
mistisizmində öz təzahürünü göstərmişdir. İslam dini daxilində ilk 
türk təriqəti olan Yəsəvilik də bu xəttin davamıdır. Xoca Əhməd 
Yəsəvi (1093-1166) davamçıları islama türk adət-ənənələrini 
gətirməklə bir türk-islam sintezi yaratmışlar. Təsadüfi deyil ki, türk 
cəmiyyəti üçün xarakterik olan qadın-kişi bərabərliyi yəsəviliyin təsiri 
ilə formalaşan bəktaşilikdə əsas xüsusiyyətlərdən biridir. Yəsəvilik 
həm də islama dərvişliyi gətirməklə dini xalqa daha da 
yaxınlaşdırmışdır. Türk inanc sistemində qam kimi görülən baba, 
dədə, ata kimi şəxslər ənənəvi türk inancını islamla uyğunlaşdıraraq 

                                                 
135 В.В.Бартольд. Сочинения. Том  2. Москва: Наука, 1966, стр. 115 
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xalqa çatdırırdılar. Bu isə sadə camaata çətin mədrəsə təhsilindən daha 
tez və asan nüfuz edirdi.  

Görkəmli ədəbiyyatşünas Yaşar Qarayev “Azərbaycan 
ədəbiyyatı: XIX və XX yüzillər” (B., 2002) kitabında Yəsəvini 
türklüyü və onun vahid mənəvi-əxlaqi, bədii-fəlsəfi kültür məkanını 
yaradan və qoruyub saxlayan birinci “övliya - memar” kimi 
dəyərləndirir. Bu dəyərin mənası, elmi sanbalı və haqqauyğunluğu isə 
öz ifadəsini Xocanın türklüyə xidməti və türklük tarixində mövqeyi 
barədə alimin izahlarında tapır: “Bir ideoloq, mütəfəkkir və şair kimi 
Şeyx Əhməd Yəsəvinin ağıl və könül gücü onda oldu ki, o, təsəvvüflə 
təsəvvüfə qədərki türkün ruhu, dünyagörüşü, məişəti, həyat tərzi 
arasında fitri, təbii ahəngi də tuta bildi; ona yalnız milli təfəkkür yox, 
həm də milli dil, milli üslub, forma, vəzn biçimi verdi. Milli çalarları 
hətta təsəvvüfü yaymağın, təbliğ eləməyin tərzində, üslubunda 
qoruyub saxladı. Bunun üçün Əhməd Yəsəvi, hər şeydən əvvəl, 
hakim, rəsmi dil ənənəsini - ərəbcəni, farscanı bir tərəfə atdı, xalqa öz 
sözünü xalqın öz ovqatında, ruhunda, öz ana-baba, el-oba, xeyir-şər, 
toy-mağar, qopuz-saz dilində və üslubunda çatdırdı; yenə də hakim 
rəsmi poetikanı, üslub, vəzn ənənəsini - əruzu, sərbəsti bir tərəfə atdı, 
xalqa öz mahnısını xalqın öz vəznində - hecada, sazda, qoşmada, 
bayatıda çatdırdı”. Yaşar Qarayev hesab edirdi ki, Yəsəvilik - hər 
şeydən əvvəl kültür hadisəsidir, türklüyün sivilizasiyaya verdiyi dini-
mənəvi dəyər və sərvətdir. Özü də bu sərvət - sufilik Yəsəvidən sonra 
türkləşməyib, əksinə, Yəsəvinin fəaliyyəti ilə həqiqi sahibinə - türkün 
özünə qayıdıb. O yazırdı: “Əgər təsəvvüfdən əvvəl Qorqud olmasa 
idi... Yəsəvi bu qədər tez yetişməzdi, əgər şaman-ozan ənənəsi olmasa 
idi, dərviş-ərən ənənəsi bu qədər kütləvi hal ala bilməzdi. Həm islam 
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əxlaqına, həm də təsəvvüf fəlsəfəsinə bir doğmalıq və yaxınlıq türkün 
ruhunda və fitrətində əzəldən də var idi.”136  

Türkiyəli alim Prof. Dr. Abdülkadir Karahan da yaranış etibarı 
ilə ərəb mənşəli olsa da təsəvvüf dünyagörüşünün türkün ruhuna 
yaxın olduğuna görə türklüklə sinxronlaşdığı qənaətindədir: 
“Təsəvvüf, türk torpaqlarına, İslamiyyət girdikdən və İraqda bu 
akım güclənib digər bölgələri də etkilemeye başladıqdan sonra 
yayılmışdır. Bu ince görüş və dərin düşünüş sistemini türk halkı 
yadırqamamış, eski geleneklerden bazılarına yakın yönləri olduğu, 
islam dinini seve-sevə bənimsədikləri və yüksək əxlaq kurallarına 
da uyğun olduğu için ona bağlanmışlardır. Aslında türklüyün 
ruhunda və könlündə, təsəvvüf akımının təmsil ettiyi uca və nikbin 
görüşlərə doğal bir yakınlık da vardır, denilebilir. Özəlliklə, 
təsəvvüfün kamil insan, üstün insan, evliya telakkisi bir bakıma, 
eski türklərin bir növ dastan qəhramanını, yenilmez başbuğlarını 
xatırladır. Onlar insan üstü güclərə, təbiət hadisələrinin olağanüstü 
görünüm və gəlişmələrinə inanırdılar. İştə maddi aləmdəki 
qəhrəmanlar, başbuğların bir ölçüdə yerini indi mənəvi aləmin 
sofiləri, veliləri, kamil insanları almakda idi.”137 

Azərbaycanda IX əsrdən etibarən təsəvvüfi cərəyanlar 
meydana gəlməyə başlamışdır. Təsəvvüfün artıq sistemləşdiyi XII 
əsrdən etibarən isə azərbaycanlıların bu dini dünyagörüşünə qatqısı 
ilə yaranan (yəni ərəb mənşəli olmayan) Sührəvərdiyyə və onun 
təsiri ilə Əbhəriyyə, Zahidiyyə, Xəlvətiyyə, Səfəviyyə, Hürufilik 
kimi cərəyanların ortaya çıxdığı məlumdur. Bu yerdə qeyd edək ki, 

                                                 
136 Yaşar Qarayev. Tarix: yaxından və uzaqdan. Bakı, 1996, səh. 30 
137  Prof. Dr. Abdülkadir Karahan, Türk kültürü ve edebiyyatı. İstanbul, 1992, səh.57 
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bəzi müəlliflər hürufiliyi təsəvvüf düşüncədən və ümumiyyətlə 
şəriətdən kənar hesab edirlər.138  

Azərbaycanda ilk sufilər yuxarıda qeyd etdiyimiz birinci 
səbəblə, yəni islam dinini yaymaq, daha da möhkəmlətmək, 
missionerlik məqsədi ilə gəlmişdilər. Yəni həmin dövrdə bu 
düşüncə daşıyıcıları ərəb mənşəli idilər. Yalnız sonradan mədəni, 
milli, elmi düşüncələrin əks olunduğu yerli xüsusiyyətləri özündə 
birləşdirən təriqətlər yaranmağa başlandı. Azərbaycanlı sufilərin 
qurduğu təriqətlərin birincisi Sührəvərdiyyədir. Təriqətin qurucusu 
Ömər Şihabəddin Sührəvərdidir (1144 - 1234). Sührəvərdiyyə 
təriqəti ilk dövrlərdən etibarən İslam dünyasında ən geniş yayılan 
təriqətlərdəndir. Əvvəlcə Bağdad və Şam ətrafında yayılmış, daha 
sonra da İran, Anadolu və Türküstan tərəflərində vüsət tapmışdır. 
Sührəverdiyyənin ən geniş şəkildə yayıldığı yer isə Hindistandır. 
Şihabəddin Sührəvərdinin xəlifəsi Bəhaəddin Zəkəriyyə Multani 
tərəfindən Hindistanda tərəfdarlar tapan bu təriqət həmin bölgənin 
ən böyük təsəvvüf məktəbi olmuşdur.  

Şihabəddin Sührəvərdinin əmisi Əbdüqahir Sührəvərdinin 
davamçılarından olan Ütbəddin Əbhəri isə Əbhəriyyə təriqətinin 
qurucusudur. Azərbaycan torpaqlarında Əbhəriyyədən törəyən 
təriqətlər geniş yayılmışdır. Bu məktəbin davamçıları arasında 
Yəhya Sührəvərdi, Şəms Təbrizi, Şeyx Şihabəddin Təbrizinin 
adlarını çəkmək olar. 

Azərbaycanda ortaya çıxan ən önəmli təriqətlərdən biri də 
Xəlvətiyyə olmuşdur. Xəlvətiyyə XIV əsrdə tamamilə bu ərazinin 
mənəvi mühitində doğulmuş xüsusi bir irfani məktəbdir. 
Xəlvətiyyə Şirvanda təşəkkül etmiş və daha çox da Anadoluda 

                                                 
138 Mehmet Rıhtım. Seyid Yəhya əş-Şirvani əl-Bakuvi və Səfa əl Əsrar. Bakı: Elm, 
2010, səh.28 
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geniş yayılmışdır. Xəlvətiyyə təriqəti XV əsrdən etibarən Seyid 
Yəhya Bakuvinin müridləri vasitəsilə İran, Orta Şərq, Misir, 
Türküstan, Hindistan və Balkan yarımadasında geniş yayılmışdır.  

 
Sufizm və masonluq 
Əvvəlcə qeyd etməliyəm ki, bu mövzu bizim araşdırmamızın 

obyekti deyil və ola bilsin ki, ümumi xətdən bir qədər kənarlaşmış 
oluruq. Lakin çoxdandır bizi düşündürən bir məsələnin yazılması 
üçün bir məqam gözləyirdim. Bununla belə, uzun müddətdir ideya 
və həyat tərzi baxımından sufizm və masonluq arasında 
oxşarlıqların olmasının diqqətimi cəlb etməsinə baxmayaraq, 
istinad edəcəyimiz etibarlı mənbələrin olmaması və ümumilikdə 
düzgün anlaşılmamaq qorxusu məni bu mövzuya ehtiyatla 
yanaşmağa vadar edirdi. Nəhayət, bu yaxınlarda bir kitabda 
bununla bağlı bir mənbəyə rast gəlməyim məni öz mülahizələrimi 
yazmağa cəsarətləndirdi. XIX əsrin sonlarında Naxçıvan bölgəsinin 
etno-coğrafi, siyasi vəziyyətini öyrənmək üçün bölgədə olan 
Konstantin Nikolayeviç Smirnovun yazılarında qeyd olunan bu 
məqam olduqca maraqlı göründü. O, Naxçıvanda gəaliyyət 
göstərən sufi dərviş qruplarından biri olan nöqtəvilər haqqında 
yazırdı ki, “Naxçıvan bölgəsinin bir sıra yerlərində yaşayan 
nöqtəvilər XIX yüzilliyin ikinci yarısı - XX yüzilliyin əvvəllərindən 
etibarən Avropa xasiyyəti kəsb etməyə və özlərini frank-masonlar 
və ya Naxçıvanda deyildiyi kimi “farmasiyon”lar (farmason) 
adlandırmağa başlamışlar”.139  

İctimai fikir tarixində yer alan masonluğun və ya mason 
lojalarının islam dini əleyhinə və bütünlükdə Şərq dəyərlərinə qarşı 
təşkilatlanmış bir missoner cərəyan olması haqqında mülahizələrin 
                                                 
139 Смирнов К.Н. Материалы по истории и этнографии Нахичеванского края. 
Баку: Озан, 1999, стр.159 
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fonunda masonluq və sufiliyin reallıqda bir-birinə düşmən olması, 
onların əks etdirdikləri dəyərlərin disharmoniya ilə səciyyələnməsi, 
eləcə də Şərq ölkələrində mason ideyalarına uyğunlaşmanın Qərbin 
gizli bir missiyasına xidmət etməsi təsəvvürü yaradır. Bu 
baxımdan, rus hərbçi-şərqşünas Konstantin Smirnovun təəssüratları 
da bu mənzərəni əks etdirir. Lakin onun araşdırmasının daha çox 
müşahidəyə əsaslandığını nəzərə alsaq, sufi bir cərəyanın Qərb 
təsirinə düşməsi ehtimalı inandırıcı görünmür. XIX əsrin sonu - XX 
əsrin əvvəllərində Azərbaycanda ədəbi mühitin tədqiqatçılarından 
akademik İsa Həbibbəyli də bu məsələyə toxunur və yerli 
ziyalıların “farmason” adlandırılmasını onların mason ideyalarına 
xidmət etməsi ilə deyil, yenilikçi ruh və Avropa tipli libas və 
davranışı ilə əlaqələndirir. Müəllif yazır: “XIX əsrin sonunda 
Naxçıvan mühitində mühafizəkar qüvvələr, xüsusən də bəhailik 
təriqətini təmsil edən qüvvələrlə gənc maarifçi nəsil arasında ciddi, 
gərgin toqquşma və çəkişmələr olmuşdur. Mühafizəkarlar bu 
ziyalılara qarşı kin və nifrət hissi oyatmağa çalışır, “dəli”, 
“farmason”, “firəngiməab”... kimi sözlərlə təhqir edirdilər. Lakin 
onlar Avropa masonçuluğunun radikal, monopolist qanun və 
tələblərini qəbul etməmişlər. Bəlkə göstərilən dövrdə Naxçıvan 
maarifçiləri bunlarla heç lazımi səviyyədə tanış da deyildilər. 
Azadfikirli, mədəni, maarifpərvər olmaları, həqiqət axtarıcılığı 
ideyasına sədaqətləri onların fəaliyyətini ideyaca masonluğa 
yaxınlaşdırmışdır. Farmosonluq Azərbaycana, xüsusən Naxçıvana 
Tehran “fərmuşxana”larından, Türkiyədəki Osmanlı lojalarından 
sızıb gəlmiş, lakin müstəqil bir təşkilata çevrilə bilməmişdir. 
Müşahidələr göstərir ki, 80-90-cı illərin maarifçilərinə bu adı,  
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ayamanı onların tərəfdarları deyil, əleyhdarları vermişlər.”140   
Bununla bağlı tədqiqat aparan başqa bir azərbaycanlı alim 

Hüseyn Həşimlinin gəldiyi nəticə də sufi cərəyanın (hazırkı 
nümunədə nöqtəviliyin bu qolunun) Qərbin vasitəsi olmadığını əks 
etdirir. Müəllif, göstərir ki, “Bir fikir cərəyanı olmaq etibarilə 
farmasiyonluq daha çox Şərq zəminində təşəkkül tapmış, kökü XVI 
əsrə gedib çıxan nöqtəvilik təriqəti ilə bağlı olmuşdur. 
Farmasiyonların ideya-fəlsəfi qaynaqları sırasında məzdəkilik və 
xürrəmiliyin də bəzi izləri müşahidə edilməkdədir”.141  

Biz də öz növbəmizdə Şərqdə sufizm ilə Qərbdəki masonluq 
arasında birbaşa bağlılıq və əlaqənin olmasını güman etmirik. Bu 
iki cərəyan arasında sadəcə ideya və həyat tərzi baxımından 
oxşarlıqlar müşahidə olunur. Bu zaman birinin digərinə təsiri 
barədə danışmaq üçün də əsaslı faktlar və səbəblər mövcud 
deyildir. Ümumiyyətlə tarixdə bir-biri ilə əlaqəsi olmadan müxtəlif 
məkan və müxtəlif zamanlarda oxşar hadisə və proseslərə kifayət 
qədər rast gəlinir və bu proseslərin paralel olaraq, bir-birindən asılı 
olmadan, hətta birinin-digərindən xəbəri belə olmadan inkişafı 
halları ilə rastlaşırıq. Bizim fikrimizcə, sufilik və masonluq da bir-
biri ilə əlaqəli olmayan, yalnız aralarında bənzərliklər olan ideya 
cərəyanlarıdır. Masonluq yaradılış və mahiyyəti etibarilə Qərb 
yönlü və mənbəli, sufizm isə əksinə, Şərq dünyagörüşünü əks 
etdirən fəlsəfədir.    

Toronto (Kanada) İslam institutunun professoru, islam 
nəzəriyyəçisi Şeyx Əhməd Kutti müsəlmanın mason ola 

                                                 
140 Həbibbəyli İsa. Cəlil Məmmədquluzadə: mühiti və müasirləri. Bakı: Azərnəşr, 1997, 
səh.180 
141 Həşimli Hüseyn. Naxçıvanda farmasiyonluq: tarixdə və ədəbiyyatda. Naxçıvan 
tarixinin səhifələri(“Uluslararası qaynaqlarda Naxçıvan” beynəlxalq simpoziumunun 
materialları). Bakı: ADPU nəşriyyatı, 1996, səh.122 
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bilməməyini belə izah edir ki: “Masonlar - gizli təşkilatın 
üzvləridir. Onların etiqadı, ritualları və ümumilikdə bütün 
fəaliyyətləri tam məxfi saxlanılır. Bunlar yalnız Qardaşlığın 
üzvlərinə məlum olur. Bundan əlavə müxtəlif səviyyələr üzrə də 
gizlinlər var. Aşağı pillədə olan masonlara onların liderlərinin 
bildikləri hər şey məlum deyil. Həqiqi müsəlman isə Qurani-Kərim 
və sünnələrdə deyilməyən və izah olunmayanlara inanmamalıdır. 
Masonların sıralarına daxil olan hər bir kəs yarımçıq qəbzi 
imzalayan insan kimi davranır. Bununla o, mason rəhbərlərinin 
istənilən arzusunu kor-koranə icra etməyə razılaşır”.142  

Əksər tarixçilər masonluğun öz başlanğıcını orta əsrlərdə 
“azad daş ustaları” gildiyasından götürdüyü qənaətindədirlər. Bu 
təbəqənin təmsilçiləri təhkimli kəndlilərdən fərqli olaraq azad 
idilər. Ümumiyyətlə orta əsrlərdə gildiyalar peşə fəaliyyəti əsasında 
yaranırdı. Gildiyalarda eyni peşə ilə məşğul olan insanlar birləşirdi, 
tam bərabərlik gözlənilirdi, kişi və qaıdın, kasıb-varlı fərqi 
qoyulmurdu. Burda bir analoji müqayisə apararaq qeyd etmək 
lazımdır ki, sufi cərəyanlarda da ardıcıllar arasında sosial və cinsi 
fərq qoyulmurdu. Xüsusən qadınlara qarşı münasibətdə bu cür 
yanaşma islam dini dünyagörüşü çərçivəsində fərqlənirdi.  

Mason gildiyaları XVIII əsrdən başlayaraq artıq müxtəlif peşə 
sahibləri və sosial təbəqə nümayəndələrini birləşdirirdi. Onlar sadə 
daş ustalarının gördüyü işlərdə simvol və artefaktlar yaradılması 
haqqında mülahizələr irəli sürür, simvolika ilə bəzədilmiş binaların 
tikilişlərində iştirak edirdilər. Orta əsrlərdə Avropanın hər yerində 
qotika üslubunda tikililər inşa olunurdu, ona görə də masonlar - 
azad daş ustaları işsiz qalmırdılar. Bu səbəbdən də əksər böyük 

                                                 
142 Майкл Брэдли. Секреты масонов. Москва: Ниола-Пресс, 2007, стр.77. Kitabda 
masonluqla bağlı istifadə olunan bütün mənbələr bu ədəbiyyatdan götürülmüşdür.  
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şəhərlərdə mason lojaları yaranmışdı. Masonlar cəmiyyətin 
imtiyazlı təbəqəsi idilər. Amma proseslərin belə axarı XVI əsrədək 
davam etdi. Həmin dövrdən başlayaraq qotika arxitekturası 
tənəzzülə uğradı və azad daş ustalarına tələbat azaldı. Dəqiq demək 
mümkün deyil ki, nə vaxtdan masonluq peşə bağlılığını itirmiş və 
işdən sözə keçmişdir. Amma ümumilikdə təxminən XVII əsrin 
ortalarından gildiya fəlsəfi klub və məktəbə çevrilmişdir. Bu 
mənada ümumən sufiliklə aralarında oxşarlıq müşahidə olunmur. 
Sufilikdə cərəyan tərəfdarlarının heç vaxt peşə bağlılığı 
olmamışdır. Hətta bir sənətə sahib olmağı vacib hesab olunan 
əxilikdə 143 belə konkret peşə ətrafında birlik yox idi. Sufi 
cərəyanların ardıcılları sufi təkyələrində yaşayan, tərki-vətən həyat 
tərzi sürən və öz daimi yaşayış yeri olan, sufi dünyagörüşünə rəğbət 
bəsləyən qrupdan ibarət idi.  

Eyni zamanda, qeyd etməliyik ki, masonluğun tarixini daha 
qədim dövrə bağlayan okkultistlər onun xristianlığa qədər də 
mövcud olduğunu iddia edirlər. Misirdə piramidaların tikintisində 
sakral həndəsə biliklərin və ya Yerusəlimdə Solomon məbədinin 
tikintisində istifadə olunan həndəsi hesablamaların masonluqla 
əlaqəsinin olması haqqında əfsanələr var. Amma çox güman ki, bu, 
masonluğun qədim sivilizasiyaların nailiyyyətlərindən 
faydalanması ilə əlaqədardır. Bu baxımdan sufizmlə oxşarlıq 

                                                 
143 Əxilik - İslamda sufi təriqətlərindən biridir. Əxilik müəyyən qayda-qanunu olan bir 
peşə təşkilatıdır. Təməlində insana hörməti, aldatmamağı, xeyixahlığı və istehsalda 
keyfiyyəti əsas tutan bu təşkilatın qurucusu Əxi Əvrandır.  Abbasi xilafəti dövründə 
qurulan, İran, Azərbaycan, Orta Asiya və Anadoluda yayılan bu sufi cərəyanı Xəlifə 
Nasir tərəfindən dəstəklənmiş və islam ölkələrində geniş yayılmışdır. Xüsusilə, Osmanlı 
zamanında daha çox təsir gücünə malik olmuş və üzvülük məsələsi könüllülük 
prinsipinə əsaslanmışdır. Əxiliyə girənlərin bir sənətə sahib olması vacib idi. Çünki əxi 
halal qazancla yaşamağı öhdəlik olaraq götürürdü. Halal qazancın yolu insanın öz 
zəhməti ilə dolanacağı bir sənətinin olmasından başlayır. Belə ki, zəngin olan başqasına 
daha çox xidmət edə bilər. 
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müşahidə edilir. Belə ki, təsəvvüf dünyagörüşünü adətən islami 
düşüncə hesab etsələr də, bəzən onun islamdan kənar sayılması və 
ya qədim din və adət-ənənənin bu cərəyanlarda təzahürü halları ilə 
də rastlaşırıq. Yəni masonluğun xristianlıqdan əvvəl və ya qədim 
sivilizasiyalardan bəhrələnməsi ilə bağlı mülahizələrlə sufizmin 
islamdan əvvəl və ya daha qədim din və inanclardan faydalanması 
ilə bağlı fikirlər oxşarlıq təşkil edir.  

Yaxud masonluğun ümumilikdə özünün dini sistem olduğunu 
və digər monoteist dinləri qəbul etməməsi ilə bərabər masonluğa 
qəbul üçün təqdim olunan şəxsin - namizədin mütləq Allaha 
inamının olması144 haqqında tələbləri eynilə sufizm haqqında da 
deyə bilərik. Yəni, sufizmin də islam daxilində cərəyan olması ilə 
bərabər, islama qarşı çıxması ilə bağlı mülahizələr vardır. Lakin 
Xilafətlə müqayisədə kilsənin mövqeyi daha sərt olmuşdur. Katolik 
kilsəsi frankmasonların sıralarına qoşulmağı qadağan etmişdi. 
1738-ci ildə XII Kliment masonluğu kilsə və dövlət əleyhdarı olan 
təşkilat kimi pisləmişdir. 

Masonlarda loja - masonların yığışdığı yerdir. Düzbucaqlı 
formasında dəbdəbəli tikilən binada gözlənilən rituallardan biri də 
lojaya giriş və çıxışın şərq-qərb istiqamətində tikilməsidir və bu 
zaman Günəşin çıxması və batmasını görmək məqsədi daşıyır. 
Yəni, qədim məbədlərdəki günəş kultunun izləri gözlənilir. Bundan 
fərqli olaraq sufilərin məskəni təkkə, zaviyə və ya xanəgah öz 
sadəliyi ilə seçilir. Amma qübbəsinin konusvari olması, tərki-dünya 
və ya xəlvətə çəkilmək üçün tam qaranlıq nəzərdə tutulan binalarda 
günəşin doğduğu yerə doğru kiçik bacaların qoyulması “günəş 
kultu”nun təzahürləri ilə bağlı müddəanın araşdırılmasını tələb edir. 
Eyni zamanda qeyd etməliyik ki, tarixdən o da məlumdur ki, islam 
                                                 
144 Майкл Брэдли. Секреты масонов. Москва: Ниола-Пресс, 2007, стр.29 
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dönəmində dərvişlərin yaşayış yeri olan xanəgahların yaradılması 
üçün örnək və nümunə kimi xristian monastırları əsas 
götürülmüşdür.145  

Masonların öz xüsusi fərqləndirici simvolikası var: döşlük, 
pərgar, üçbucaq, altıbucaqlı ulduz, 24 düyümlü xətkeş, 7 ulduz, 
xüsusi salamlaşma manerası və s.  Misal üçün, namizəd lojaya 
gələrkən deməlidir: “Burda olan hər şey - simvoldur”. Orta əsrlərdə 
kütləvi savadsızlığın hökm sürdüyü dövrdə simvolika ünsiyyət 
üçün mühüm vasitə olmuşdur. Bu cür “vizual stenoqrafiya”nın 
köməkliyi ilə hər hansı sosial təbəqə üçün anlaşıqlı olan məlumatı 
ötürmək mümkün idi. Hətta yazıb-oxumağı bacarmayan insanlar da 
simvolların mənasını başa düşə bilirdilər. Eyni zamanda bu cür 
simvolika gizli biliklərin və ya məxfi məlumatların örtülü 
saxlanmasına da xidmət etmiş olurdu. Buna bənzər xüsusiyyətləri 
sufilər arasında da müşahidə etmək mümkündür. Misal üçün, orta 
əsrlərdə böyük nüfuza malik “bəktaşiyyə” təriqətinin sıravi üzvləri 
ağ əba geyinir, başlarına hündür ağ papaq qoyurdular.146 Bəktaşi 
dərvişləri hücrələrdə yaşayır, dünyəvi işlərdən imtinanın simvolu 
kimi sırğa daşıyırdılar.147Bəktaşiyyə təriqətinə məxsus bir çox tarixi 
abidələrin divarlarında “Möcüzələr təzahürü Əlini çağır” duası 
yazılmışdır. 148 Beləliklə, fikrimizcə, orta əsrlərdə masonluq və 
sufizm arasında simvolika ilə bağlı oxşarlıq hər hansı təsirin 
nəticəsi deyil, həmin dövr üçün xarakterik olan ünsiyyət dilinin 
təzahürüdür. 

                                                 
145 Fəxrəddin Səfərli. Orta əsrlərdə Naxçıvanın sosial-siyasi həyatında dini mərkəzlərin 
rolu. Bakı: Elm, 2003, səh.112 
146 İslam. Qısa məlumat kitabı. Bakı: Azərnəşr, 1985, səh.35 
147 Fəxrəddin Səfərli. Orta əsrlərdə Naxçıvanın sosial-siyasi həyatında dini mərkəzlərin 
rolu. Bakı: Elm, 2003, səh.163 
148 Неймат М.С. Корпус эпиграфических памятников Азербайджана. Том 3. Баку: 
XXI – Yeni nəşrlər evi, 2001, стр. 116 



Sivilizasiyaların kəsişməsində türk dünyası 
 

 183

Mason gildiyalarının üzvləri üç kateqoriyaya bölünürdülər: 
Usta, Peşə Qardaşı, Şagird. Şagird təlim kursunu bitirdikdən sonra 
öz istəyi ilə gildiyanı tərk edərək xaricdə işləməyə gedə bilər, 
təcrübə qazanar və öz peşəkarlığını artıra bilərdi. Sufi həyat 
tərzində də oxşar prosesləri izləyirik. Sufizmdə də mürid, mürşid, 
xəlifə, şeyx, pir kimi kamal səviyyələri mövcuddur. Müəyyən 
kamillik səviyyəsinə çatan mürid öz mürşidinin razılığı ilə xanəgahı 
tərk edə bilər, getdiyi yerdə qəbul etdiyi təsəvvüf dünyagörüşünü 
yaymaq üçün yeni təkkə qura bilərdi. 

Bundan başqa, sufizm və masonluq arasında gizlilik, batinilik, 
xəlvətilik, eləcə də təşkilatlanma baxımından (masonluqda 
Qardaşlıq, sufi cərəyanlar arasında Əxilik) bir çox başqa oxşarlıqlar 
da müşahidə olunur. Bütün bunları araşdırmaq üçün ayrıca bir 
tədqiqata ehtiyac olduğundan fikirlərimizi burda tamamlayırıq. 

 
Din sivilizasiya özəyidirmi? 
Qərb sivilizoloqlarının vahid sivilizasiya kimi 

səciyyələndirdiyi İslam sivilizasiyası daxilində Türk, Ərəb, İran, 
Malay mədəniyyətləri bir-birindən bütün parametrlər üzrə kəskin 
surətdə fərqlənir. Bu mədəni tiplərin yeganə ortaq dəyəri islam dini 
sisteminin şəbəkəsidir. Şəbəkə dedikdə yəni, dini əqidədən savayı 
islam arxitekturası, islam fəlsəfəsi, ədəbiyyatı və sair də nəzərdə 
tutulur. Bütün bunlar isə nə Türk, nə Malay, nə də İran 
sivilizasiyasını hərtərəfli səciyyələndirməyə kifayət etmir. Hətta 
İslam sivilizasiyasının birbaşa yaradıcısı və daşıyıcısı olan ərəb 
mədəni tipini belə səciyyələndirməkdə tam mənzərəni əhatə edə 
bilmir. Ən azı ona görə ki, müsəlman olmayan ərəblərin 
mədəniyyəti bu çərçivəyə daxil edilmir. Fikrimizcə, nəinki islam, 
ümumiyyətlə, heç bir din sivilizasiya üçün əsas ola bilməz və belə 
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təsnifat məqbul hesab edilməməlidir. Din bir əqidə, dünyagörüşü, 
fəlsəfədir. Bu baxımdan, islam dini ilə bərabər başqa dinlər - 
xristianlıq, buddizm, atəşpərəstlik də yalnız bu çərçivədə əhatə 
dairəsinə malikdir və dinin sivilizasiya yaradan amil kimi 
səciyyələndirilməsi yanlış yanaşmalara gətirib çıxara bilər. Bununla 
yanaşı, əgər hətta bu təsnifatı qəbul etsək belə, islam ilk növbədə 
ərəb mədəni tipinin sivilizasiyası hesab olunmalıdır. 

Eyni zamanda, qeyd etməliyik ki, Türk sivilizasiyası islam 
dini və dünyagörüşünü doğma dəyər kimi qəbul etmiş, 
özününküləşdirmiş, özündə inkişaf etdirmiş, bir sözlə, onlar 
arasında güclü bir harmoniya, sinxroniya yaranmışdır. Rahid Ulusel 
“Qloballaşma və türk sivilizasiyası” kitabında türk-islam sintezini 
olduqca dəqiq ifadə edir: “Şərq sivilizasiyaları blokunda islam və 
türk sivilizasiyasının interaksiyası və bəşər tarixinin davamlı bir 
prosesi kimi “türk-islam” sintezi, daha dəqiq desək, türk 
sivilizasiyasının inkişafında türk-islam mərhələsi bütün ötən 
dövrlərdə olduğu kimi, müasir dünya tarixinin də inkişafına çox 
mühüm təsir göstərir və bu prosesin qlobal sivilizasiya 
quruculuğunda özünümüəyyənləşdirməsinin düzgün dərk olunması 
böyük əhəmiyyət daşıyır. Türklərin islamı qəbul etməsi ilə hər iki 
sivilizasiya qüdrətlənib və Şərq orqanikasında misilsiz vəhdət 
məqamları əldə edib. Bu tarixi hadisə nəinki təkcə onları, ümumən 
Şərq sivilizasiyaları dünyasının harmonikləşib möhkəmlənməsini, 
Qərb ekspansiyasına tab gətirməsini şərtləndirən bir proses 
olub.”149  

Beləliklə, Türk mədəni tipi müstəqil sivilizasiya daşıyıcısı 
olmaqla, özünəməxsus xarakterik xüsusiyyətləri ilə islam 
mədəniyyətinin digər daşıyıcılarından fərqlənir. Fikrimizcə, islam 
                                                 
149 Rahid Ulusel. Qloballaşma və Türk Sivilizasiyası. Bakı: Çaşıoğlu, 2005, səh. 69 
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mədəniyyəti ayrıca bir sivilizasiya tipi deyildir və bir neçə fərqli 
sivilizasiyanı əhatə edir. Türk, Ərəb, İran, hətta Malay ayrıca 
sivilizasiyanı təmsil edirlər. Bu mədəniyyət dairəsinə daxil olmaqla 
Türk sivilizasiyası öz inkişafında yeni bir mərhələyə qədəm 
qoymuşdur. Eyni zamanda o da xüsusi qeyd edilməlidir ki, bu 
mərhələ türkün bütün tarixi ərzində onun gələcək taleyini müəyyən 
edən ən həlledici məqam olmuşdur. Türk - İslam birliyi bir simvola 
çevrilmişdir. Təsadüfi deyil ki, keçən dövr ərzində tarix dəfələrlə 
türkün islamın ən böyük qoruyucusu və daşıyıcısı olmasının, eləcə də 
islam dəyərlərinin türklərin milli ənənələrinin qorunmasına töhfə 
verdiyinin şahidi olmuşdur.  

Türk sivilizasiya daşıyıcıları islam dinini qəbul etməklə, islam 
dünyagörüşü sayəsində zənginləşməklə və öz növbəsində islam 
mədəniyyətinə töhfə verməklə bərabər, öz mədəniyyətlərinin inkişaf 
yolunda tənəzzülə də məruz qalmışlar. İslam mədəniyyətinin türk 
mənəviyyatına təsiri ilə bağlı professor Yaşar Qarayev yazır: “İslam 
ərəb dövlətçiliyi üzərində qurulsa da, məhz fars mədəniyyət tərzi 
körpü rolunu oynadı. Mədəniyyətlər və mənəviyyatlar arasında islam 
özü körpüyə çevriləndən sonra  qonşu islam xalqları arasında ortaq 
mənəvi ənənələr daha da gücləndi. Lakin bu ortaqlıq bəzən elə hallar 
da alır ki, tədricən ayrı-ayrı etnik kültürlər milli mədəniyyət vahidləri 
kimi sıradan çıxır. Hər biri vahid, mərkəzləşmiş, eyni tipli mənəviyyat 
və sənət fenomeninin - “islam mədəniyyətinin” bir hissəsi olur.”150 
Göründüyü kimi, islam dünyagörüşü vahid dəyərlərə yiyələnməyə yol 
açmaqla yanaşı, özünəməxsus mədəni inkişaf çalarlarının itirilməsinə 
də gətirib çıxarmışdır. Bu isə milli sivilizasiya identikliyinin təbii 
inkişafında müəyyən fasilələrə, eləcə də istiqamət dəyişikliklərinə 
səbəb olmuşdur.  
                                                 
150 Yaşar Qarayev. Tarix: yaxından və uzaqdan. Bakı: Sabah, 1995, səh. 184 
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TÜRK VƏ ƏRƏB SİVİLİZASIYALARININ 

DİALOQU 
 

slam mədəniyyəti daxilində türklərin özünəməxsus mənəvi 
dəyərləri hesabına fərqli sivilizasiyaya sahib olması ilə bağlı 
məsələlərə aydınlıq gətirdikdən sonra Türk - Ərəb və Türk - 
İran sivilizasiyalararası münasibətlərə toxunmaq istərdik. 
Tarixi baxımından Türk - İran münasibətləri daha qədim dövrə 

dayansa da, islam mədəniyyəti çərçivəsində yanaşmamıza uyğun 
olaraq ilk növbədə sivilizasiya müstəvisində Türk - Ərəb 
münasibətlərini araşdırmağı məqsədəuyğun hesab edirik. Əvvəlcə 
qeyd etməliyik ki, əksər Qərb sivilizoloqlarının təsnifatında hər iki 
mədəni tip vahid İslam sivilizasiyasının daşıyıcısı, ən yaxşı halda 
subsivilizasiya hesab olunur. Lakin vahid islam dəyərlərinə malik 
olmasına baxmayaraq, onlar arasında müşahidə olunan 
fundamental fərqliliklər türk və ərəblərin fərqli sivilizasiya 
daşıyıcısı olmalarını göstərir.  

İlk öncə göstərmək lazımdır ki, bu iki sivilizasiyanın 
münasibətlərinə baxarkən daha çox tarixi və ideoloji rakursa 
üstünlük veriləcəkdir. Belə ki, müasir dövrümüzdə bu iki 
sivilizasiya daşıyıcılarının təmas məkanı olduqca məhduddur. 
Coğrafi baxımdan geopolitik müstəvidə hazırkı Türk sivilizasiya 
daşıyıcılarından yalnız Türkiyə Cümhuriyyəti Ərəb dünyası ilə 
həmsərhəddir. Min ildən çox tarixi olan bu münasibətlərə daha 
geniş planda, hər iki sivilizasiyanın inkişaflarının zirvəsində olan 
zamanlarda işıq salmağı nəzərdə tuturuq. 

Türk - Ərəb sivilizasiyalarının münasibətləri birincisi, ideoloji 
və mənəvi baxımdan islam dininin təsiri ilə, ikincisi isə tarixi 

İ 
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determinizmin təsiri altında müxtəlif zamanlarda bu iki sivilizasiya 
daşıyıcısı olan xalqların passionar hərəkətliliyi zamanında müxtəlif 
çalarları ilə səciyyələnir. Passionar hərəkətlilik dedikdə tarixin 
müxtəlif zamanlarında etnosların qabarma və çəkilmələri - yəni 
nüfuz dairələrinin, hakimiyyətlərinin əhatəsinin genişlənmə və geri 
çəkilmə mərhələləri nəzərdə tutulur. Bu baxımdan tarixin müxtəlif 
zamanlarında bəzən Türk sivilizasiya daşıyıcılarının ərəblər 
üzərində, bəzənsə ərəblərin türklər üzərində hökmranlığı 
dövründəki münasibətlərə baxacağıq.  

 
Ərəblər kimdir? 
Türk - Ərəb sivilizasiyalararası münasibətlərinə baxmazdan 

əvvəl ilk növbədə ərəb kimliyinə, ərəb mədəniyyətinin köklərinə 
nəzər salmaq lazımdır. Qeyd etməliyik ki, ərəblər Ərəbistan 
yarımadasında məskunlaşmış semit dilli xalqdır. Qədim dövrdə 
yarımadanın şimal və mərkəzində köçəri tayfalar, cənubunda isə 
oturaq həyat tərzi sürən tayfalar məskunlaşmışdılar və onların tarixi 
inkişafı bir-birindən əsaslı surətdə fərqlənirdi. Bu fərqliliklər həyat 
tərzindən tutmuş dini dünyagörüşünədək müxtəlif sferaları əhatə 
edirdi (islama qədər köçəri şimalda bütpərəstlik idisə, oturaq həyat 
tərzi sürən cənubda monoteist dini əqidə hökm sürürdü).  

Ərəbləşmənin birinci fazası “ərəb” adı ilə bağlıdır və 
islamaqədərki dövrü əhatə edir. Belə ki, yarımadanın köçəri 
tayfaları özlərini ərəb - yəni, “səlis danışanlar”, digərlərini isə əcəm 
- yəni, “aydın olmayan şəkildə danışanlar” adlandırırdılar (sonradan 
“əcəm” sözü daha çox farslara aid edilməyə başlandı). Lakin 
Herodot və digər əksər yunan-roma müəllifləri “ərəb” və 
“Ərəbistan” terminini cənub-qərbdəki Yəmən də daxil olmaqla 
bütün yarımadaya və onun sakinlərinə aid edirdilər. Beləliklə, ərəb 
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sözünün əhatə dairəsi genişlənməyə başlandı. 151 Fikrimizcə, bu 
proses, yəni ərəb sözünün mənasının əhatə dairəsinin genişlənməsi 
ərəbləşmənin birinci fazasıdır və göründüyü kimi, sivilizasiyanın 
aktiv passionarlıq mərhələsi ilə əlaqəli deyil. Bununla bərabər, qeyd 
etmək lazımdır ki, vahid islam və ərəb mədəniyyətinin üzvi tərkib 
hissəsi olan Yəmən xalqı aradan yüzillər keçməsinə baxmayaraq 
hələ də yarımadadakı bütün başqa ərəblərdən bir çox komponentlər 
üzrə əsaslı surətdə fərqlənir. 

Ərəbləşmənin ikinci fazası isə Ərəb sivilizasiyasının aktiv 
passionarlıq dövrü ilə başlamışdır. Belə ki, islam dini bərqərar 
olduqdan sonra konsolidasiya olunan ərəb cəmiyyəti iri dövlət, 
daha sonra imperiya (Ərəb Xilafəti) mərhələsində öz 
passionarlığının pik səviyyəsinə çatdı. Məhz imperiya Ərəb 
sivilizasiyasının əsas sütunu olmuşdur. Xilafətin sərhədləri 
genişləndikcə ərəbləşmənin də hüdudları genişlənmişdir. Əslində 
Xilafətin işğal siyasətində iki mərhələ özünü göstərir: 1 - islam 
dininin yayılması, yəni müsəlmanlaşma; 2 - ərəbləşmə, zorla və ya 
müəyyən sosial üstünlüklər qazanmaq məqsədilə. Xilafət öz 
sərhədləri daxilində və hətta ideoloji təsir hesabına imperiya 
sərhədlərindən kənarda belə islam dinini yaymağa çalışırdı. 
Ümumilikdə, islam dini ərəb dövlətçiliyinin və sonrakı mərhələdə 
ərəb passionarlığının formalaşmasında ən mühüm amil olmuşdur. 
Ərəbləşmə isə daha məhdud dairədə ərəb mənəviyyatının digər 
sivilizasiya daşıyıcıları tərəfindən qəbul edilməsi hesabına baş 
verirdi. Ümumi mənzərə belə formalaşmışdı ki, həm 
müsəlmanlaşma, həm də ərəbləşmə proseslərinin bu dövrü üçün 
güc tətbiq olunması xarakterik idi. Ərəb Xilafətinin hüdudlarına 
baxsaq, qərbdə Məğribdən, hətta bir müddət Avropada İspaniyanı 
                                                 
151 Peter Mansfield. The Arabs. New-York: Penguin books, 1990, p. 14 
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da əhatə etməklə, şərqdə Mavərənnəhrədək böyük bir ərazini əhatə 
edən imperiyanın Afrika, Yaxın Şərq, İran, Qafqaz, Mərkəzi 
Asiyada - türk, afrikan, iran, hətta ellin mədəniyyətlərinin (Bizans) 
daşıyıcılarını öz nüfuzu altına aldığı görünür. Bu böyük coğrafi 
məkanda Misir, İran kimi qədim sivilizasiyalar, həmin dövr 
mədəniyyətinin elitar səviyyəsi hesab edilən Ellin-Bizans 
sivilizasiyasının (Suriya), antik dövr mədəniyyətlərindən hesab 
edilən Karfagenin davamçıları, eləcə də bu regionda hər zaman öz 
mövcudluğunu saxlayan Türk sivilizasiyasının daşıyıcıları 
olmuşdur. Bu böyük coğrafi məkanda ərəbləşmə, işğal olunan 
ərazilərdə yerli sivilizasiya daşıyıcılarının ərəblərlə harmoniyası - 
uyumluluğu ilə əlaqədar olmuşdur. Bəzi müəlliflərin iddia etdikləri 
kimi, daha yuxarı səviyyəli mədəniyyətlərin daşıyıcılarının nisbətən 
aşağı səviyyəli mədəniyyət daşıyıcılarını əritməsi mülahizəsi ilə 
razılaşmaq mümkün deyil. Belə ki, ən azı bu məkanda qədim Misir 
və ya Bizansın mədəni mərkəzlərindən biri olan Suriyanın həmin 
dövrdə ərəblərdən qat-qat yüksək mədəni səviyyəyə, sivilizasiya 
quruculuğuna malik olduğu məlumdur. Bu halda isə yüksək 
səviyyəli mədəniyyət daşıyıcılarının mədəni planda 
dominantlığının ərəblərin assimilyasiyasına səbəb olmadığı 
görünür. Bəs yüksək mədəni nailiyyətlər əldə etmiş bu sivilizasiya 
daşıyıcılarının ərəbləşməsinə nə səbəb olmuşdur?  

Bir çox mütəxəssislərin fikrincə, başlıca səbəb əsas mənəvi 
dəyərlərin yaxınlığı və üçüncü qüvvəyə qarşı birgə mübarizə 
olmuşdur. Üçüncü qüvvə dedikdə, həmin dövrdə bu regionda 
hakim olan Ellin mədəniyyəti daşıyıcıları nəzərdə tutulur. Belə ki, 
ərəblərin passionarlığı dövründə Misir və Suriya artıq bir neçə yüz 
il idi ki, Bizansın işğalı altında idi. Ellin mədəniyyəti isə sivilizasiya 
baxımından nə qədər yüksək nailiyyətlər qazanmış olsa belə, 
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mənəvi baxımdan əxlaqi tənəzzül, deqradasiya yaşayırdı. Cəmiyyət 
həyatının bu mədəni pozğunluğu nə Misir koptları, nə də Suriyanın 
yerli əhalisi üçün arzuedilməz olduğundan, yeni mədəni dəyərlər 
tezliklə qəbul edildi. Bu isə Misir və Suriyanın 
müsəlmanlaşmasına, ərəbləşməsinə gətirib çıxardı. Təsadüfi deyil 
ki, həmin dövrdə təxminən 3-5 milyon nəfər əhalisi olan Misirin 
ərəb hakimiyyəti altına keçməsi cəmi 2 il çəkdi. Bununla bağlı 
islamşünas İran alimi Əbdül Hüseyn Zərrinkub yazır: “Ərəblərin 
işğalı zamanı zəbt olunan ərazilərin yerli əhalisinin düşmən 
münasibəti olsaydı, qələbə bu qədər asan başa gəlməzdi. Misirdə 
yerli əhalinin mərkəzi hakimiyyətdən (Bizansdan) narazılığı daha 
çox müşahidə olunurdu və nəticədə Aşağı Misiri Bizans 
imperiyasından qoparmaq üçün cəmi 10 min nəfərlik müsəlman 
ordusu kifayət etmişdi”.152  

Dünya sivilizasiya tarixində özünəməxsus yeri olan və hələ də 
bəşəriyyəti spesifik arxitektura özəllikləri ilə seçilən piramidalarla 
heyrətləndirən Misir sivilizasiyası ilə bağlı qeyd etmək istərdik ki, 
eramızdan əvvəlki minilliklərdə yüksəlişinin pik səviyyəsinə çatan 
bu sivilizasiya daşıyıcıları birinci minillikdə öz mövcudiyyətini 
saxlaya bilməmişdi və nəsildəyişmə prosesini məhv olmaqla başa 
vurmuşdu. Hazırda bu sivilizasiyanın reliktləri olaraq piramidaları 
və Misirin müasir əhalisi arasında etnik, dini azlıq təşkil edən 
xristian koptları göstərmək olar. Lakin həmin məkanın yeni 
sivilizasiya arealına daxil olması üçün da böyük zaman sərf olundu. 
Belə ki, qədim Misir dövlətinin süqutundan sonra nə İran, nə də 
ellin hökmranlığı dövründə hər hansı bir yeni prosesin başlamasının 
şahidi olmuruq. Roma-Bizans timsalında ellin mədəniyyətinin bəzi 

                                                 
152 Абдол Хосейн Зарринкуб. Исламская цивилизация. Москва: Андалус, 2004, 
стр. 7 
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təzahürlərinə, xüsusən də dənizsahili ərazilərdə müəyyən izləri ilə 
qarşılaşsaq da, daha əvvəl hakimiyyəti altında olduğu İran 
mədəniyyətinin təsirini göstərən fundamental izlərə rast gəlinmir. 
Beləliklə, əvvəl İran, sonra Roma-Bizans işğalının əsas təsiri 
Misirin milli məninin, sivilizasiya özəyinin itirilməsinə səbəb 
olmuşdu. Belə bir halda artıq 700-800 il bu prosesləri yaşadıqdan 
sonra bu ərazidə əhalinin ərəbləşməsi və Misirin ərəb 
mədəniyyətinin əhatəsinə daxil olması daha asan görünürdü. Ərəb 
işğalının siyasi, iqtisadi, sosial proseslərə təsirini araşdıran ingilis 
alimi Hyu Kennediyə görə, “böyük mədəniyyətə, ərəblərlə 
müqayisədə zəngin dövlətçilik ənənəsinə, daha yaxşı silahlanmış və 
təchiz olunmuş, böyük döyüş təcrübəsi olan orduya malik olan və 
ümumiyyətlə bütün sahələrdə ərəblərdən daha üstün olan Misirin 
çox qısa müddətdə ərəb işğalına məruz qalmasının və son nəticədə 
ərəbləşməsinin ən əsas səbəbi ondan ibarət idi ki, bu proses bir çox 
misirlilər üçün bir yad hakimiyyətin başqası ilə əvəz olunması 
demək idi”.153 

Eyni zamanda Misir, Suriya və Mesopotomiyanın əhalisinin 
ərəbləşməsində hələ islamdan qabaq bu ərazilərə ərəblərin 
miqrasiyasının da rolu olmuşdur. Hələ islamdan əvvəlki dövrdə 
yarımadanın ərəblərinin Suriya və Mesapotomiyaya köçməsi və 
burda bir neçə əsr boyunca çoxsaylı arami xalqlarının mədəni 
təsirinə məruz qalması haqqında məlumatlar var. Artıq həmin 
dövrdə Roma-Parfiya sərhədinin hər iki tərəfində əhali arami 
dilində danışırdı. Belə ki, hələ islama qədər arami yazısının təsiri ilə 
ərəb yazı sistemi yaranmışdı. Misirə də ərəb elementi islama qədər 
daxil olmuşdu. Strabonun məlumatlarına görə, Yuxarı Misirdə 
Kopt şəhərinin əhalisinin yarısı misirli, yarısı isə ərəb idi. Nil 
                                                 
153 Хью Кеннеди. Великие арабские завоевания. Москва: Астрелб, 2010, стр. 215 
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çayının Qərb sahilini Liviya tərəfi, Şərq sahilini isə Ərəb tərəfi 
adlandırırdılar. Amma ərəb işğalı zamanı Suriyada olduğu kimi 
Misirdə də ərəb dilində danışan əhali mövcud deyildi (yəni bu 
ərazilərə miqrasiya edən ərəblər yerli dilləri qəbul etmişdilər). Yerli 
əhalidən yuxarı sinifin dili yunan dili idi, dövlət həyatında latın dili 
də işlənirdi. Öz dillərini saxlayan koptlar xristianlığı qəbul 
etmişdilər, qədim Misir yazılarını unudaraq, yunan yazısına 
keçmişdilər. Yalnız X əsrdən sonra buralarda da ərəb dili və yazısı 
üstünlük qazanmağa başlamışdır.154 

Bundan başqa, Yaxın Şərqin xristian əhalisi üçün (həm Misir, 
həm də Suriya xristianları Xalkedon kilsə məclisində ayrılan şərq 
xristianlarını təmsil edirdilər) Qərb kilsəsinin onları kafir hesab 
etməsi səciyyəvi idi. Yəni, yeni dinin daşıyıcıları olan 
müsəlmanların onlara qarşı münasibətləri katolik kilsəsinin onları 
kafir elan etməsi müqabilində daha tolerant idi və bu amil də 
əhalinin islamlaşmasında böyük rol oynamışdır. Beləliklə, 
ərəbləşmənin ikinci fazası ərəb passionarlığı hesabına, mənəvi 
dəyərlərin uyumluluğu, eləcə də regionda uzun müddət hökmran 
olan yad mənəvi dəyərlərin yerli əhali tərəfindən qəbul 
edilməzliyinin yaratdığı mühit sayəsində mümkün olmuşdur.  

Eyni zamanda, ərəbləşmənin ikinci fazasına təsir göstərən 
digər bir mühüm amili də diqqətdən qaçırmamaq lazımdır. Belə ki, 
Xilafətin işğalının ilk illərində ərəblərlə islam dinini qəbul etsələr 
belə, qeyri-ərəblər arasında böyük fərq qoyulurdu, ikili standartlar 
tətbiq olunurdu. Ərəb olmayan müsəlmanlar əmlak, məhsulla 
əlaqədar ağır vergilər ödəyir, inzibati işlərdən kənar saxlanılırdılar. 
Bu isə narazılığa səbəb olur, Xilafətin işğal siyasətinə mane olurdu. 

                                                 
154 В.В.Бартольд. Мусульманский мир // Ислам. Энциклопедия культуры и 
исскуства. Мосва: Эксмо, 2010, стр.47 
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Belə ki, işğal olunan ərazilərin sərhədləri genişləndikcə 
imperiyanın içərilərində qalan qeyri- ərəblərin baş qaldırması, eləcə 
də yeni ərazilərdə döyüş və inzibati işlər üçün insan resurslarının 
çatışmazlığı Xilafətin ərəb olmayan sakinlərinə qarşı siyasətinin 
dəyişməsinə səbəb olmuşdu. Xəlifə Əbdül Malik ibn Mərvanın 
(685-705) hakmiyyəti dövründən başlayaraq məvalilərin əlavə 
vergi yükü götürüldü, onlar inzibati işlərə cəlb olunmağa 
başlandılar və nəticədə işğal olunan ərazilərdə sosial və iqtisadi 
üstünlüklər qazanmaq imkanı əldə edən yerli əhali sürətlə 
ərəbləşməyə başladı.  

 
Ərəb passionarlığının ikinci mərhələsi - müsəlmanlaşdırma 
Bundan sonrakı mərhələdə ərəb passionarlığı özünü 

müsəlmanlaşdırmada göstərmişdir. Doğrudur, islam dininin 
yayılması yalnız ilkin mərhələdə ərəb passionarlığı hesabına 
olmuşdur. Hətta sonralar islam dininin başlıca yayıcıları və 
qoruyucuları türklər olmuş və ya bu dinin daha böyük coğrafi 
məkana (Hindi-Çin yarımadasına, İndoneziyaya, tropik Afrikaya)  
yayılmasında digər faktorlar da rol oynamışdır. Bununla belə, qeyd 
etməliyik ki, Ərəb Xilafətinin genişlənməsinin birinci fazası 
ərəbləşmə ilə nəticələndisə, növbəti faza da müsəlmanlaşma ilə 
nəticələndi. Bəs fərq nədən ibarət idi ki, Afrikanın Atlantik okeanı 
sahillərindən Ərəbistan yarımadasının cənubunadək böyük bir 
məkanda özündən dəfələrlə yüksək və qədim sivilizasiya 
daşıyıcıları assimilyasiyaya uğradığı halda, Xilafətin işğal etdiyi 
digər ərazilər - İran, Azərbaycan, Anadolu, Mərkəzi Asiya yalnız 
islam dininin əhatə dairəsinə daxil olmaqla kifayətləndi. 
Baxmayaraq ki, həm tarixi mənbələr, həm də toponimlər göstərir 
ki, Ərəb Xilafəti bu regionlarda da assimilyasiya siyasəti 
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yürütmüşdür. Misal üçün, bu gün Azərbaycanda onlarca ərəb 
mənşəli yer adına rast gəlinir, tarixi mənbələrdə çoxlu ərəb 
tayfalarının Azərbaycana köçürülməsi ilə bağlı faktlar mövcuddur. 
Bəs belə olan halda, islamı da qəbul etməklə vahid mənəvi 
dəyərləri bölüşən, islam dininə inanmaqla ərəb dilinin hakim dilə 
çevrilməsi hesabına bu dili qəbul edən, mənimsəyən, öyrənən bu 
xalqlar niyə assimilyasiyaya uğramadılar? Assimilyasiya üçün əsas 
olan din, dil, hətta bəzi əxlaq və ya davranış qaydaları, arxeoloji 
mədəniyyət və hakim işğalçı təbəqənin iqtisadi və siyasi 
mexanizmləri tətbiq olunduğu halda niyə assimilyasiya prosesləri 
getməmişdir?    

Cavab yalnız birdir - sivilizasiyaların uyumsuzluğu, 
disharmoniyası. Bir tərəfdən, ideoloji mexanizmin bütün zorakı 
metodlarına, digər tərəfdən isə islam dininin bəxş etdiyi ortaq 
mədəni dəyərlərə baxmayaraq ərəbləşməyən bu ölkələrdə və 
xalqlarda yerli sivilizasiya daşıyıcıları üçün Ərəb sivilizasiyası 
qəbuledilməz olmuşdur, mənəviyyatın dərin qatlarını 
özününküləşdirə bilməmişdir. Türk sivilizasiya daşıyıcılarının 
hakim olduğu Anadolu, Qafqaz və Mərkəzi Asiyada həmin dövr 
ərəb miqrantları anti-assimilyasiyaya məruz qalmışdır. Yəni, 
ideoloji və iqtisadi dəstəyə baxmayaraq, köçürülən ərəb tayfalarının 
özləri türklərlə qaynayıb-qarışmış, türklərin içərisində ərimişlər. Bu 
məkanda ərəb tayfalarının köçürülməsinin izləri hazırda da bu 
ölkələrdə öz mövcudluğunu saxlayan cəmiyyətin xüsusi bir zümrəsi 
- seyid və xocaların nümunəsində özünü göstərir.  

Qeyd etməliyik ki, cəmiyyətdə belə bir fikrə üstünlük verilir 
ki, seyidlər imam Hüseynin nəslinin törəmələridir. Cahiliyyət 
dövründə Ərəbistanda tayfa başçılarına verilən “seyyid” titulu 
islamın yayılmasından sonra müsəlman Şərqində islam 
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peyğəmbərinin nəslindən olan adamlara verilən fəxri titula 
çevrilmişdir. Seyidlər müsəlman ölkələrində, xüsusilə şiəlik 
məzhəbinə etiqad edən əhali arasında böyük hörmət və nüfuz 
sahibləri idilər. Onlar əhali arasında seçilməklə yanaşı, orta əsr 
hökmdarları tərəfindən himayə olunurdular. 155 Lakin bu gün 
seyidlər etnik və mədəni mənsubiyyət baxımından ərəbləri deyil, 
yerli xalqları təmsil edirlər, ancaq ərəb mənşəli olmaları güman 
olunur. Yerli cəmiyyətə tam inteqrasiya olunsalar da, adlarının 
saxlanmasını bir neçə məqamla əlaqələndirmək olar. Güman edirik 
ki, birincisi, Ərəb Xilafətinin işğal siyasəti başa çatdıqdan sonra 
köçürülən ərəb tayfaları yerli əhalinin qəzəbinə tuş gəlməsin deyə 
islam dininin artıq bu regionda tam bərqərar olduğunu nəzərə 
alaraq, “seyid” - “imam övladı”, “Məhəmməd peyğəmbərin 
nəslinin nümayəndələri” adlandırılmağa başlandılar. Yəni, bu 
regionda seyidlərin heç də həmişə peyğəmbər nəslindən olması 
doğru deyil. İkincisi, zaman keçdikcə dil, mədəniyyət və digər ərəb 
keyfiyyətlərini itirən bu insanların seyid zümrəsinin dini baxımdan 
bir pillə yuxarı olması ilə bağlı cəmiyyətdə yaranan münasibətdən 
istifadə edərək bu adı saxlamaqla fərqlənmək, imtiyazlı zümrə 
olmaq, müsəlmanlar arasında hörmət sahibi olmaq istəklərindəndir 
ki, etnik baxımdan tam assimilyasiya olsalar da bu adı qoruyub 
saxlamışlar. Beləliklə, türklər və iranlılar yaşayan ərazilərdə ərəblər 
öz etnik varlıqlarını saxlaya bilmədilər, adı çəkilən istisnalar isə 
daha çox sosial üstünlüklər qazanmaq məqsədi ilə bağlıdır. Türk-
Ərəb sivilizasiyalarının, eləcə də İran-Ərəb sivilizasiyalarının 
disharmoniyası ərəb passionarlığının bu məkanda yalnız 
müsəlmanlaşma ilə nəticələnməsinə səbəb oldu.  

                                                 
155 Fəxrəddin Səfərli. Orta əsrlərdə Naxçıvanın sosial-siyasi həyatında dini mərkəzlərin 
rolu. Bakı:Elm, 2003, səh. 96-97 
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Ərəb passionarlığının aktivliyi dövründə genişlənərək əhatə 
etdiyi digər bir ərazi İspaniyada isə müasir dövrümüzdə Ərəb 
sivilizasiyasının nə etnik, nə də dini izlərinə rast gəlinir. Həmin 
dövrün yeganə əlamətləri Priney yarımadasında qalan islam 
arxitekturası nümunələridir. 711-ci ildən başlayaraq təxminən 800 
ilə qədər (1492-ci il) ərəblər İspaniyada hökmranlıq etmişlər. Bura 
köç etmiş ərəb, bərbər və Şimali Afrikanın digər xalqlarının 
törəmələri olan mavrların İspaniyadan qovulması, müsəlmanlara 
qarşı təqiblər Priney yarımadasında ərəb passionarlığının 
aktivliyinin sönməsinə səbəb olmuşdur. İspaniya ilə bərabər 
İtaliyanın cənubu, Siciliya və Aralıq dənizinin şimal sahillərindəki 
bir sıra digər ərazilər də ərəbləşmə-islamlaşma prosesinin qarşısını 
Qərb sivilizasiyası daşıyıcılarının güclənməsi fonunda daha çox 
ərəblərin burdan qovulması hesabına dayandırmış oldu. Akademik 
Bartoldun məlumatlarına görə XX əsrdə bu ərazilərdən yalnız 
Maltada ərəb dilində danışan xristian əhali qalmışdır.156 Göründüyü 
kimi, bu halda Ərəb-Qərb sivilizasiyalararası münasibətlərdə islam-
xristian qarşıdurması əsas amil olmuşdur və hazırda bu regionda 
ərəb-müsəlman nüfuzunun olmaması da bununla bağlıdır. 

Beləliklə, passionarlığın aktivliyi dövründə ərəbləşmə ilə 
müşayiət olunan bu proses bu gün Ərəb dünyası adlanan böyük bir 
linqvistik, coğrafi, geosiyasi məkanın yaranması ilə 
nəticələnmişdir. Hazırda 300 milyondan çox insanın yaşadığı bu 
regionda 23 ərəb dövləti var. Ərəbləşmə dil, din və digər mənəvi 
dəyərlərin yayıldığı regionlarda qəbul edilməklə yanaşı, təsir 
dairəsində olan ərazilərdə mövcud olan sivilizasiyalardan da bəzi 
mədəni elementləri qəbul etməklə vahid ərəb mədəniyyətinin 
yaranmasına səbəb olmuşdur. Göründüyü kimi, Ərəb sivilizasiyası 
etnik deyil, daha çox ortaq dil və mədəni dəyərlərə söykənən 
                                                 
156  В.В.Бартольд. Мусульманский мир // Ислам. Энциклопедия культуры и 
исскуства. Мосва: Эксмо, 2010, стр. 51 
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cəmiyyətdir və bununla digər sivilizasiyalardan əsaslı surətdə 
fərqlənir. İslam dininin müqəddəs kitabı olan “Qurani-Kərim”in 
yalnız ərəb dilində oxunmalı olması və duaların bu dildə 
səslənməsinə olan tələb də ərəb dilinin Ərəb sivilizasiyasının 
formalaşmasında xüsusi rol oynamasının göstəricisidir.  

 
Türk sivilizasiya daşıyıcılarının islam dininin müxtəlif 

cərəyanlarında təmsil olunması - siyasi məqsədlərin prioritetliyi 
 
Türk sivilizasiyası islam dininin əhatə dairəsində də 

özünəməxsusluğunu büruzə verir. Yəni, türklər islam mədəniyyəti 
daxilində öz milli identikliyini daim göstərmişlər. Bir çox hallarda 
bu özünü islam dini məzhəblərində, təriqətlərdə, sufi ordenlərində 
türklərin əks reaksiyası olaraq göstərmişdir. Tarixi ardıcıllıqla 
baxdıqda maraqlı mənzərənin şahidi oluruq və bu gün türk 
dünyasının təmsilçilərinin islam dininin fərqli məzhəblərinə etiqad 
etmələrinin əsl səbəbləri ortaya çıxır. Məlum olduğu kimi, ərəb 
işğalının ilk dövründə islamı qəbul edən, amma ərəb olmayanlar 
(“məvali”) Ərəb Xilafəti daxilində ayrı-seçkiliyə məruz qalırdılar. 
Xüsusən Əməvilər dövründə məvalilər - cizyə, zəkat kimi vergilər 
verir, fərqli münasibət görürdülər. Lakin sonradan işğal olunan 
ərazilərin böyüklüyü ərəbləri bu məkanda azlığa çevirdi ki, bu da 
hakim rejim üçün problemlər yaradırdı. Əslində Əməvilərin 
Abbasilərlə əvəz olunmasında bu faktorun da xüsusi rolu olmuşdur 
və artıq Abbasilərin dövründə ərəb olmayan müsəlmanlara qarşı 
ikinci dərəcəli münasibətin dəyişməsi nəticəsində ərəbləşmə prosesi 
daha geniş vüsət almışdı. Biz isə diqqəti başqa bir məqama çəkmək 
istərdik. Əməvilər dövründə qeyri-ərəblərin (daha çox türklər və 
iranlıların) hakim rejimə qarşı reaksiyası, barışmaz mövqeyi onların 
islam dinini qəbul etsələr belə, islam daxilində hakim sülaləyə qarşı 
olan digər dini cərəyanlara meyl etməsinə səbəb olurdu. İslam dini 
daxilində yaranmış cərəyanlar mahiyyət etibarilə ərəb mənşəli 
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olsalar da, həmin dövrdə hakim rejimə qarşı olduğundan ərəb 
olmayanların maraqlarına uyğun gəlirdi. Buna görə də, iranlılar və 
türklər arasında şiəliyin, Şimali Afrikada bərbərlər arasında 
xaricilik təriqətinin geniş yayılmasının səbəblərini burda axtarmaq 
lazımdır. Dediklərimizi əyani təsəvvür etmək üçün islam dininin 
yayılma arealına baxsaq (xəritə 1), sektant dini cərəyanların daha 
çox müsəlmanlaşan digər sivilizasiya daşıyıcısı olan millətlər 
arasında yayıldığını görərik. Qeyd olunan müddəaları 
ümumiləşdirərək bu qənaətə gəlmək olar ki, ərəb olmayan 
sivilizasiya daşıyıcılarının fərqli mənəvi dəyərləri və həmin dövr 
Xilafətdə hakim rejimə qarşı islamdaxili cərəyanların maraqlarının 
üst-üstə düşməsi bu cür mənzərənin formalaşmasına gətirib 
çıxarmışdır (hətta ərəbləşmənin I mərhələsində bu prosesi keçən və 
ərəb ölkəsi hesab olunan Yəmənin də timsalında bu mülahizə 
özünü doğruldur). Yəni, şiəlik və ya xaricilik təriqəti özü belə dində 
ərəb mənşəli siyasi istiqamət olsa da, həmin dövr hakim sülaləyə 
(rejimə) qarşı olduğundan məvalilər arasında çoxlu tərəfdar 
tapmışdı. Doğrudur, bu müddəanın reallığı əks etdirmədiyi hallara 
da rast gəlirik. Misal üçün, əhalisinin böyük hissəsi sünni olan ən 
böyük türk dövlətlərindən Osmanlı imperiyası öz siyasətində bu 
yanaşmaya üstünlük vermişdir. Belə olan halda konkret situasiyaya 
baxmaq lazımdır. Məlum olduğu kimi, 1055-ci ildə Səlcuq sultanı 
Toğrul bəy tərəfindən Bağdad alındıqdan sonra xəlifəlik institutu 
faktiki olaraq türklərin ixtiyarına keçmişdir. Səlcuqların varisi olan 
Osmanlı imperatorları isə həm də Xəlifə elan olunmuşlar. Buradan 
aydın olur ki, sünni əqidəsi yenə də siyasi məqsədlərə uyğun 
gəldiyi üçün Osmanlı dövlətində qəbul edilmişdir.  

 
 



Sivilizasiyaların kəsişməsində türk dünyası 
 

 199

 
 
 
 
 
 

 
 

İslam dininin təriqətlər üzrə xəritəsi 
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İslam dininin Ərəb xilafətinin şərqə doğru işğal etdiyi 
ərazilərdə bərqərar olması ən azı üç-dörd əsr çəkmişdir. Türk 
sivilizasiya daşıyıcılarının növbəti mərhələdə öz əks-təsirini sufi 
təriqətlərində göstərdiyini müşahidə edirik. Təxminən XI əsrdən 
başlayaraq müxtəlif sufi təriqətləri Türk sivilizasiyası üçün islam 
daxilində özünəməxsusluğunu əks etdirmək vasitəsi olmuşdur. 
Maraqlı odur ki, bəzən bu sufi təriqətləri ərəb mənşəli olsalar belə, 
inkişaf dövründə daha çox türk dünyagörüşünə xidmət etmişlər. 
Bəzən hətta ilk məqsədini - müsəlman missionerlik funksiyasını 
itirərək islam dinində türk identikliyinin ifadəçisi olmuşlar. Yəni, 
sufizm, onun ayrı-ayrı təriqətləri, xüsusən, səfəvilik, bektaşilik 
türkçülüyə xidmət etmişdir. Belə bir məqamda çoxlarını 
düşündürən incə bir nüansa da işıq salmaq istərdik. Necə olur ki, 
etnik kök, mədəniyyət, mənəviyyat baxımından eyni sivilizasiyanın 
daşıyıcısı olan Anadolu və Azərbaycan türkləri islamda fərqli dini 
məzhəb daşıyıcılarıdır. Yəni, osmanlılar sünni, azərbaycanlılar isə 
daha çox şiədirlər. Tarixi zərurət, zamanın tələbi və başqa 
səbəblərlə yanaşı xüsusi bir məqama da diqqət yetirmək istərdik. 
Yuxarıda da göstərdiyimiz kimi, Osmanlı dövləti Bağdadı 
tutduqdan sonra (hətta bir az da əvvəl səlcuqların Bağdadı tutmasını 
da göstərmək olar) Xilafətin hüquqi varisi oldular və ortodoks sünni 
dini ideologiyası artıq Osmanlı imperiyasının mənafeyinə xidmət 
edirdi. Yəni, bir növ hakim ərəb ideologiyası qalmadı ki, Osmanlı 
türkləri ona qarşı alternativ olsunlar. Bu isə öz növbəsində Osmanlı 
imperiyasının bir çox sahələrdə türklükdən daha çox islam 
mədəniyyətinin daşıyıcı olmasına şərait yaratmış oldu. Osmanlı 
dövründə bəzən hətta ümumislam mədəniyyətinin türk mədəni 
dəyərlərinin qarşısında üstünlük qazandığını müşahidə edirik. 
Əvəzində həmin dövr siyasi səhnəsində Osmanlı imperiyasının əsas 
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rəqibi olan Səfəvilərin (Azərbaycan) ideologiyasında biz 
ümumislam dəyərləri çərçivəsində türk elementlərini saxlayan dini 
dünyagörüşünü müşahidə edirik. Sufi ordeninin rəhbərlərinin 
dövlət başçısı olduğu bu dövlət hakim islam ideologiyasına öz əks 
təsirini göstərirdi. Bu təzahürlərin Türk sivilizasiyasını təcəssüm 
etdirməsinin ən bariz nümunəsini isə biz hazırda Türkiyə 
Cümhuriyyəti ərazisində yaşayan ələvi təriqətinin daşıyıcılarının 
timsalında görürük. Ələvilik - məscid əvəzinə cem evlərinin olması, 
dini ayinlərin xüsusi musiqi və rəqslə müşayiət olunması, qadın və 
kişilərin bir yerdə dini ritualları həyata keçirməsi, dini ayinlərin 
ərəb dilində deyil, milli dildə (türk dilində) olması və başqa 
xüsusiyyətləri ilə xarakterizə olunur. Göründüyü kimi, dini 
ritualların belə musiqi ilə müşayiəti türkə məxsus şuxluğun 
göstəricisidir, türklərin qədimdən bəri qopuz-ozan ənənəsinin 
təzahürüdür; dini ayinin milli dildə olması ərəb dilinin 
hegemonluğuna qarşıdır və beləliklə, islam daxilində olsa belə 
millidir, türk kimliyinin qorunmasına yönəlmişdir. Türkiyənin daha 
çox şərq bölgələrində məskunlaşan bu ələvilərin köklərinə baxsaq, 
onların etnik baxımdan ya Azərbaycandan köçürülmüş olduğunu, 
ya da o dövrdə Səfəvilərin qərb sərhədlərinin həmin ərazilərdən 
keçdiyini nəzərə alaraq yerli türkmən tayfalarının törəmələri 
olduğunu görərik. O ki qaldı, hazırkı dövrdə Türkiyə 
Cümhuriyyətində ələvilərin kürd, laz və digər etnik əsilli olması ilə 
bağlı fikirlərə zənnimizcə, burada siyasi məqsədlər üstünlük təşkil 
edir.  

Ələvilərin dini inancı ilə bağlı daha maraqlı məqama isə ələvi-
bektaşiliyin ən böyük tədqiqatçısı olan Fransada yaşayan 
azərbaycanlı mühacir ailəsinin övladı İren Melikofun (1917 - 2008) 
əsərlərində rast gəlirik. Onun fikrincə, “ələvilər şiə deyillər. 
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Ələvilərin imam Əlini tanrılaşdırmasının şiəliklə heç bir əlaqəsi 
yoxdur. İmam Əli əslində türklərin Göy Tanrısıdır. Türklər 
müsəlman olduqdan sonra islamaqədərki inanclarında əsas yer 
tutan Göy Tanrısına inam tam yox olmadı, imam Əli ilə birləşdi. 
Şiəlik isə daha sonra təsir etməyə başladı, bəzi ünsürlərini qəbul 
etdirdi”. 157 Türkiyədə ələviliyin türklük olduğu, türk boylarının, 
oğuzların, türkmənlərin gətirdiyi bir inanc, mədəniyyət olması 
ideyasının tərəfdarları arasında Prof. Dr. Yusuf Ziya Yörükan, Dr. 
Ali Selçuk, Prof. Dr. Bahaeddin Ögel,  Dr. İsmail Kaygusuz, Dr. İs-
mail Onarlı, Esat Korkmaz, Dr. Ali Dursun Gülçiçek kimi elm 
adamları da var.  

 
Ərəb passionarlığı dövründə Türk və Ərəb sivilizasiya 

daşıyıcıları arasında münasibətlərin səciyyəvi cəhətləri 
 
Türk və Ərəb sivilizasiyaları arasında münasibətlərin ilk 

mərhələsi VII əsrdən başlayaraq ərəblərin islam dinini yaymaq 
hesabına türk torpaqlarını işğalı zamanına düşür. Bu dövrdə ərəb işğalı 
həm yeni torpaqların tutulması, həm də islam dininin timsalında 
ideoloji təsirlə müşayiət olunmuşdur. Qeyd etməliyik ki, islam dini 
bütün müsəlmanlar üçün mənəvi dəyər olduğu halda, daha çox ərəblər 
üçün sivilizasiya elementidir. Belə ki, ərəblər İslam sivilizasiyasının 
yaradıcısı və qanuni daşıyıcılarıdır. İslamaqədərki ərəb mədəniyyəti 
belə İslam sivilizasiyasında müəyyən mənada öz çalarlarını saxlamış 
və beləliklə islam dəyərləri digər müsəlmanlardan (türklər, farslar, 
malaylar və s.) fərqli olaraq ərəb mədəniyyətini yalnız 
zənginləşdirmişdir. Qeyri-ərəblərdə isə islamın gətirdiyi çoxsaylı 
zənginliklərlə yanaşı müəyyən məhdudiyyətlərə və öz sivilizasiya 
identifikasiyasında məhrumiyyətlərə də səbəb olmuşdur. Bu isə islam 
                                                 
157 http://www.pirsultanabdal.org/irene_melikoff.html 
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dini ilə deyil, ərəb işğalının ideologiyası ilə bağlıdır (bu halda islam 
ideologiyası ərəb işğalına hakimiyyəti saxlamaq üçün yardım 
etmişdir).  

Türk dünyasının ərəblər tərəfindən işğalı Türk sivilizasiyasına 
özünəməxsus zərbələr də vurmuşdur. Əlbəttə, bir mənada bunu təbii 
qarşılamaq lazımdır. İşğalçı dövlət öz ideoloji, mənəvi, sosial, hətta 
dini dəyərlərini zəbt etdiyi bütün torpaqlarda yayırdı. Lakin yeni 
dəyərlər Türk sivilizasiyasına öz milli identikliyinin saxlanmasında 
problemlər də yaratmışdır. Xüsusi vurğulanmalıdır ki, türk xalqlarının 
ərəblərdən əvvəl qarşılaşdığı digər işğalçılar bu sivilizasiya 
elementlərinə toxuna bilməmişdilər. Ərəb işğalının Türk 
sivilizasiyasına mənfi təsiri ilə bağlı Elməddin Əlibəyzadə yazır: 
“Ərəblər elə ki, türk dünyasını fəth etdilər, ona üç elə ağır zərbə 
endirdilər ki, indiyədək onun altından çıxa, özünə gələ bilmir: 

1. İlk növbədə türkün vahid kökünə balta çalıb onu parça-parça 
etdilər, onun vahidliyini pozdular. Azərbaycan, Özbək, Qazax, 
Türkmən, Qırğız, Tatar və başqa adlarla türk xalqları yarandı. 

2. Türkün inamını qırdılar, “Avesta” kitabını, zərdüştlüyü, “Göy 
Tanrı dini”ni əlindən aldılar. Bu gedişdə, bu prosesdə 100 minlərlə 
türk qırıldı, bir-birini məhv etdi; islamlaşma qılınc gücünə başa gəldi. 
Bu çarpışmalar, mübarizələr tarixi qəhrəmanlar - Babəklər, Məzdəklər, 
Cavanşirlər də yetirdi. 

3. Türkün qədim və tarixi-milli əlifbası - yazı mədəniyyəti itirildi, 
məhv edildi; “Orxon-Yenisey” yazısı üzərinə elə bir qara pərdə çəkildi 
ki, 1000 il o, işıq üzü görmədi, ancaq XIX əsrdə aşkar oldu, tədqiqat 
obyektinə çevrildi. Türk xalqlarının mənəvi aləmi, onların ruhuna, 
qanına hopmuş “Avesta” inamları, adət-ənənələri, ayinlər, bayramlar 
və s. üzərinə kölgə salındı, ya mənimsənildi, ya da qadağalar 
qoyuldu... V-VI əsrlərin qəhrəmanlıq dastanı “Kitabi-Dədə Qorqud” 
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abidəsi - türk əxlaq-etika kodeksi elə nifrətləndi ki, onun sorağı XVIII 
əsrdə yad ölkələrdən gəldi... Ərəblərə belə lazım idi. Ərəblər öz dinini, 
yazısını, əxlaqını tabe etdikləri xalqlara caladı.”158 

Sadalananlardan bəzi məqamlarla, xüsusən ilk ikisi ilə 
razılaşmasaq da, bunu müəllifin baxış bucağı kimi qiymətləndiririk 
(Biz atəşpərəstliyin türklərin tarixində hansı yeri tutması ilə bağlı 
mülahizələrimizi kitabın “Türk - İran sivilizasiyaları arasında 
münasibətlər” adlı bölümündə vermişik). Üçüncü bəndlə bağlı isə 
qeyd etməliyik ki, türk yazı mədəniyyətinin ərəb işğalının güdazına 
getməsi ilə tamamilə razılaşırıq. Belə ki, Ərəb Xilafətinin hakim 
olduğu bütün regionlarda ərəb dilinin və yazı sisteminin hakimliyi ilə 
o vaxta qədər mövcud olan yazı sistemlərinin sıxışdırılaraq aradan 
çıxarılması bir faktdır. Biz bura, türk yazısı ilə bərabər, qədim iran 
yazısını, “Avesta” dilini, qədim şumer yazısını, hətta qədim sanskrit 
yazı sistemini aid edə bilərik. Bu yazı sistemlərinin kütləvi şəkildə 
ortadan çıxarılması qədim sivilizasiya daşıyıcılarının 
mədəniyyətlərinə böyük zərbə vurdu.  

Ümumilikdə Türk və Ərəb sivilizasiyaları arasında 
münasibətlərdə ərəblərin passionarlıq dövrü VII - X əsrləri əhatə edir. 
Bu dövr ərzində Türk sivilizasiya daşıyıcıları əsasən islam dinini 
qəbul etdilər. Türklərin islamaqədərki dini inancları, milli identifik 
xüsusiyyətləri, adət-ənənələri ideoloji müstəvidə repressiyaya məruz 
qalsa da, özünü qoruyub saxlaya bildi. Müxtəlif formalarda əks-
reaksiya da özünü göstərirdi, bu proseslər həm siyasi olaraq (üsyan, 
milli-azadlıq hərəkatı), həm dini əqidə olaraq (sufi cərəyanları 
daxilində), həm mədəni planda zaman-zaman tarix səhnəsinə 
çıxmışdır. Türklər dini əqidə olaraq bu mərhələdə islamdan 
faydalandılar. Çünki onlar üçün xarakterik olan monoteist dini 
                                                 
158 Elməddin Əlibəyzadə. “Avesta” Azərbaycan xalqının mənəvi mədəniyyət tarixidir. 
Bakı: Yurd, 2005, səh. 86-87 
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düşüncə - “Göy Tanrı” inamı, yenə təkAllahlı inanc - islam dini ilə 
əvəzləndi. Türklər yeni dində öz əski inanclarını da qorumuş oldular. 
Türküstandan tutmuş Afrikanın Atlantik okean sahillərindək bərqərar 
olan vahid islam mədəniyyəti yeni imkanlar açmış oldu. Amma 
bununla belə, türk yazı sisteminə vurulan zərbə türkün qədim tarixi 
haqqında məlumatların uzun müddət gizli qalmasına səbəb olmuşdur. 
Yazı ənənələrinin itirilməsi türkün tarixinin təhrif olunmasına, şərait 
yaratmış onun müxtəlif işğalçılar tərəfindən öz ideologiyalarına uyğun 
təqdim edilməsi ilə nəticələnmişdir.  

 
Türk passionarlığı dövründə Türk və Ərəb sivilizasiya 

daşıyıcıları arasında münasibətlərin səciyyəvi cəhətləri 
 

Ərəb Xilafətinin, daha dəqiq desək, Əməviləri əvəz edən 
Abbasilərin hakimiyyətinin rəsmi olaraq 1258-ci ilə qədər davam 
etməsinə baxmayaraq, təxminən X əsrdən başlayaraq ərəb 
passionarlığı prosesi azalmağa doğru gedirdi. Bu dövrə qədər Xilafət 
ərazilərində artıq islam dini bərqərar olsa da, əvvəlki mərhələdə 
müşahidə olunan ərəblərin yeni işğal olunmuş ərazilərə köçürülməsi 
dayanmış, imperiyanın ayrı-ayrı ərazilərində nisbi müstəqil əyalətlər 
yaranmış, hətta sarayda belə hakim sinif və real idarəetmə türk və 
farsların əlinə keçmişdi. Bu dövrdən sonra Türk və Ərəb sivilizasiya 
daşıyıcıları arasında münasibətləri iki istiqamət üzrə xarakterizə etmək 
olar. Birincisi, ərəblərin işağl etdiyi ərazilərdə türklərlə münasibəti. 
İkincisi, türklərin Xilafət daxilində real hakimiyyəti çərçivəsində artan 
nüfuzu.  

Birinci istiqamətlə bağlı qeyd etməliyik ki, bu mərhələdə ərəb 
passionarlığının zəifləməsi fonunda islam dininin qəbul edilməsi və 
bunun hesabına ərəb dilinin hakim olmasından savayı Türk 
sivilizasiya daşıyıcıları arasında əks proseslər getməyə başlamışdı. 
Ərəb passionarlığından yeganə qalıcı dəyər isə islam dininin türklər 
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tərəfindən qəbul olunması oldu. Ərəb işğal rejimi çoxlu sayda türkün 
öldürülməsinə səbəb olsa da, bu dini qəbul edən türklər üçün dini 
istiqamətdə əks proseslər baş vermədi. Bu məqamda da əsas səbəb 
islam dininin türklərin əski dini “Göy Tanrı” inamı ilə mənəvi 
yaxınlığı olmuşdur. Artıq XII-XIII əsrlərdən başlayaraq isə hətta ərəb 
dili də elm, ədəbiyyat dili olaraq öz mövqeyini itirməyə başladı. Bir 
neçə yüzilin ağır rejimindən sonra türk dilində ədəbiyyat yaranmağa 
başladı. Türk dillərinə çoxlu sayda ərəb sözləri daxil olsa da, türk dili 
yenidən bütün sahələrdə öz itirilmiş mövqeyini bərpa etdi. Türk 
ellərinə köçürülən ərəb mənşəli əhali Xilafətin siyasətini yerinə yetirə 
bilmədi, əksinə, özləri türklər arasında zamanla assimilyasiya olundu.  

Türk sivilizasiyasının ən qədim yurdlarından olan Azərbaycana 
köçürülən ərəblər də, ərəb mədəniyyət mərkəzləri ilə əlaqəni 
itirdikdən sonra tədricən ana dili və adətlərini unutmağa, yerli türk 
əhalinin dilində danışmağa başladılar. Onlarla qaynayıb-qarışaraq, 
onların həyat tərzini, geyimlərini, yeməklərini qəbul etdilər. Bütün bu 
yaxınlaşma proseslərində ümumi din olan islam dininin də köməyi az 
olmadı. Ərəblər yerli əhaliyə o dərəcədə qarışdılar ki, hazırda 
Azərbaycanda əhalisi ərəb dilində danışan heç bir yaşayış məntəqəsi 
qalmamışdır. Azərbaycanda məskən salmış istilaçı ərəblərin nə 
vaxtdan etibarən ana dilində danışmaması sualına cavab vermək 
çətindir. Çünki buraya köçmüş ərəblərin öz dillərini mühafizə edib 
saxlamaları, akademik V.V.Bartoldun təbirincə desək, “həmin 
vilayətdəki ərəb ünsürünün ümumi sayından asılı idi”.159 Bununla 
bağlı araşdırma aparan P.K.Juze belə güman edir ki, burada həmin 
proses XV əsrdən tez baş verməmişdir. Həm də bu məsələdə alim 
Orta Asiya və Əfqanıstanla müqayisə aparır, çünki həmin yerlərdə 

                                                 
159 В.В.Бартольд. Мусульманский мир // Ислам. Энциклопедия культуры и 
исскуства. Мосва: Эксмо, 2010, стр. 30 
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ərəblərin bir hissəsi bu günədək ana dilində danışır. Belə nəticə 
çıxarmaq olar ki, İran-Ərəb sivilizasiyaları Türk-Ərəb sivilizasiyasına 
nisbətən daha çox harmoniyaya, uyğunluğa malikdir.   

Azərbaycanda vaxtilə ərəblərin məskən saldıqları yaşayış 
məntəqələrinin adlarında indiyədək “ərəb” sözü qalmışdır. Həmin 
kəndlərin əhalisinin son dövrlərədək qismən antropoloji cəhətdən 
başqalarından fərqləndiyi müşahidə olunurdu. Həmin kəndlərdə 
yaşayanların dediyinə görə, keçən əsrin ortalarınadək onların bir 
hissəsi pozuq ərəb dilində danışırdı və əsas peşəsi dəvəçilik idi.160 Bu 
kəndlər Xilafətin şimal sərhədi boyunca, orta əsrlərin əsas ticarət 
yolları üzərində yerləşirdi. Azərbaycanın bir sıra rayonlarında ərəb 
adını qorumuş kəndlərə rast gəlirik: Qubada - Ərəbli, Ərəbkeymuraz, 
Ərəbdəhnə, Ərəbhacı; Şamaxıda - Ərəblər, Ərəbuşağı, Ərəbqədim, 
Ərəbşamlı, Ərəbşahverdi; Kürdəmirdə - Ərəbqiyaslı, Ərəbçəltikçi, 
Ərəbsarvan; Göyçayda - Ərəbcəbirli, Ərəbxana, Ərəbmehdibəy, 
Ərəbşahverdi; Salyanda - Ərəbbəbirxan, Ərəbqardaşxan, Lənkəranda 
- Ərəb, Ağdaşda - Ərəb, Ərəbkukel, Ərəbbəsrə, Ərəbocaq, Ərəbşəki, 
Ərəbşeyx; Gədəbəydə - Ərəbli, Şərurda - Ərəb Yengicə və s.  

Tarixi mənbələr göstərir ki, xəlifə Harun ər-Rəşidin dövründə 
Azərbaycana ərəblərin axını kəskin surətdə azalmışdır. Ərəb 
salnaməçisi Yəqubi bildirirdi ki, həmin dövrdə ərəblər bircə dəfə 
əvvəlcə əl-Cəzirəyə, sonra da, ola bilər ki, şimala - Arrana köçmüşlər. 
Xəlifə Məmun (809 - 813) Yəzid əş-Şeybaninin oğlu Xalidi Arran 
hakimi vəzifəsinə təyin etdikdə o, İraq həbsxanalarında olan öz 
həmqəbiləlilərinin (rabiilərin) hamısını azad edərək özü ilə aparmışdır. 
Görkəmli tarixçi Ziya Bünyadov yazırdı ki, “bu, Azərbaycana köçüb 
məskunlaşan ərəblərin son qrupu idi. Çünki Harun ər-Rəşidin 
dövründə başlanıb Məmunun hökmranlığı dövründə ən yüksək 

                                                 
160  Məhəmməd Vəliyev (Baharlı). Azərbaycan əhalisi – etnoqrafik sərvətlər 
“muzeyidir”. Bakı, Azərnəşr, səh. 401 
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nöqtəyə çatmış xürrəmilər üsyanı və bir çox torpaqların Xilafətdən 
ayrılması ərəblərin Zaqafqaziyaya mühacirətinə təsir göstərmiş və onu 
tamamilə dayandırmışdı”.161  

Türk və Ərəb sivilizasiya daşıycılarının münasibətlərinin ikinci 
istiqaməti ilə bağlı qeyd etməliyik ki, artıq türklərin passionarlığı ilə 
başlayan bu proses uzun müddət - təxminən XX əsrə qədər davam 
etmişdir. Bu proses XV əsrədək bir qədər nizamsız görünsə də, XV 
əsrdən Osmanlı hakimiyyətinin Ərəb torpaqlarına nüfuz etməsi ilə 
sistemli bir türk idarəçiliyi mövcud olmuşdur. Türklərin hakim 
mövqeyə yiyələnməsinə hələ Xilafət dövründə rast gəlirik. Belə ki, IX 
əsrdən başlayaraq Xilafətdə türklərin hərbi element kimi rolu artmağa 
başlamışdır. Abbasi xəlifələrinin hakimiyyət dövründən etibarən 
xəlifələr özlərinə başlıca olaraq türklərdən ibarət qvardiyalar təşkil 
edirdilər və onlara mühüm hərbi vəzifələr, eləcə də vilayətlərin naibi 
vəzifəsini tapşırırdılar. Mərkəzi hakimiyyətin zəifləməsi ilə isə bu 
vilayət başçıları öz vəzifələrini irsən verməyə başlamışdılar. Beləliklə 
də, türk əhalisi olmayan vilayətlərdə, misal üçün Misirdə türk 
sülalələrinin hakimiyyəti yaranmışdı. Misirdə Məmlük dövləti (1250-
1517) sarayda orduya cəlb olunmuş türk qulamları tərəfindən 
qurulmuşdu. Bunlar əsasən qıpçaq mənşəli idilər (hətta tarixçi Kərəm 
Məmmədov iddia edir ki, Misirdə Əyyubiləri hakimiyyətdən 
uzaqlaşdıran Burcoğluları Azərbaycan (Borçalı) əsilli qıpçaq türkləri 
olmuşlar). Maraqlıdır ki, Məmlük dövlətinin tarixdə üç ən böyük 
təsirinin hər biri Ərəb sivilizasiyasına xidmət etmişdir. Belə ki, əsgəri 
planda xaçlıların bölgədən qovulması və monqol yürüşlərinin 
qarşısının alınmasını göstərmək olar və hər iki hadisə Ərəb dövlətini 
süquta uğramaqdan qurtarmışdır. Məmlük xanədanının üçüncü bir 
təsiri isə iqtisadi planda diqqət çəkəndir. Belə ki, yaradılan siyasi 
sabitlik, təsərrüfat sahəsində görülən işlər Misirin yenidən ticarət 
yoluna çevrilməsinə səbəb olmuşdur.  

                                                 
161 Ziya Bünyadov. Azərbaycan VII – IX əsrlərdə. Bakı: Elm, 2005, səh. 154 
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 Lakin keçən tarixi dövr sübut edir ki, Misirdə sosial bazaya 
malik olmayan, yalnız ordu və sarayda elitada təmsil olunan 
məmlüklərin yerli mədəniyyətdə təsirləri qalıcı olmamışdır. Hətta 
ilkin dövrdə qul olaraq bu torpaqlara gətirilən məmlüklərin iki nəsil 
sonra davamçıları belə türklük xüsusiyyətlərini itirirdilər. Bu prosesdə 
saray qaydalarının milli adət-ənənələr üzərində üstünlük qazanması 
həlledici rol oynamışdır. Bununla bağlı görkəmli alim Əhməd bəy 
Ağaoğlu yazırdı: “Hər türk dövləti qurularkən əvvəldə biz onu öz 
dilinə sarılmış və öz adət-ənənələrinə bağlı qalmış görürük və bu 
böylə davam etdikcə, dövləti qüvvətli və rövnəqli buluruq. Çünki 
canlı və hələ pozulmamış bir millət üçün qüvvətli düsturlar yaşamaq 
yolunda əmin dayaqlardır. Fəqət bir müddət keçir, hər yerdə türk 
rəhbərlərini başqa lisanlara, başqa adətlərə qapılmış buluruq. Yaşamaq 
işarətini qeyb etmiş olan məğlub millətlər pozulmuş əski 
mədəniyyətlərini, buraxıb getmiş olduqları min bir çürük, pozucu və 
lakin görünüşdə təntənəli və çəkici adətlərini qaliblərə qəbul etdirirlər, 
əlaltından min bir yollarla öz ruhlarını onlara da üfürürlər və nəhayət, 
onları da öz halına düşürərək pozulmalarına səbəb olurlar. İştə bunun 
üçündür ki, türk dövlətlərini başlanğıcdakı qüvvət və səlabətlərinə 
rəğmən üçüncü nəslindən etibarən çürümüş buluruq”.162  

Məmlüklərdən sonra ərəb torpaqları uzun müddət Osmanlı 
dövlətinin də hakimiyyəti altında olmuşdur. Bundan əlavə, Səfəvi 
xanədanının hakimiyyətinin də bəzi illərdə Bağdadı əhatə etməsinə 
tarix şahiddir. Lakin ərəb torpaqları daha çox Osmanlı hakimiyyətinə 
tabe olmuş və bu, I dünya müharibəsinədək davam etmişdir. Qeyd 
etməliyik ki, bütün hallarda sivilizasiya müstəvisində heç bir 
assimilyativ meyl və ya dağıdıcı funksiya müşahidə edilmir. Əksinə, 
Türk sivilizasiya daşıyıcıları dünyada islamın dayağı və qoruyucusu 
kimi tanınmışlar. Bununla belə, XX əsrin əvvələrindən başlayan ərəb 
millətçiliyi- panərəbizm daha çox Osmanlı dövlətinə, türklərə qarşı 
yönəlmişdi və bu tendensiya keçən yüz il ərzində geosiyasi müstəvidə 

                                                 
162 Əhməd Ağaoğlu. İran və inqilabı. Bakı: Azərnəşr, 2009, səh. 26 
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ərəb dövlətlərinin siyasətində (Osmanlı dövlətinin varisi Türkiyə 
Cümhuriyyətinə münasibətdə) özünü göstərmişdir. Yalnız son 
dövrlərdə - III minillikdən başlayaraq yenidən türk-ərəb yaxınlaşması 
müşahidə olunmaqdadır. Geosiyasi müstəvidə münasibətlərdə fərqli 
faktorların prioritet təşkil etdiyini nəzərə alaraq bu əlaqələrə yaxından 
toxunmaq fikrində deyilik. Bizi sivilizasiya müstəvisində münasibətlər 
maraqlandırır. 

Beləlikə, tarixdə həm ərəblərin türklər üzərində (VII- XI əsrlər), 
həm də türklərin ərəblər üzərində (XI - XX əsrlər arasında müəyyən 
fasilələrlə) hakmiyyəti dövründə bu iki sivilizasiya daşıyıcılarının 
münasibətləri formalaşmışdır və orijinal xüsusiyyətləri ilə seçilir. 
Müşahidə olunan əsas məqam ondan ibarətdir ki, sivilizasiya 
müstəvisində hər iki mədəni tip öz inkişaflarının qabarma 
mərhələsində (passionar aktivlik mərhələsində) bir-birlərinin yerləşmə 
arealına müəyyən tarixi dövr ərzində nəzarət etmişlər. Amma bununla 
belə, bu mövqedən yaranan təsir qalıcı ola bilməmişdir. Bu zaman isə 
sivilizasiya tipinin öz təbii landşaftından kənarda həyat siklini davam 
etdirə bilməməsi qanunauyğunluğu özünü göstərmişdir. Belə ki, 
“Səhra” landşaftını təmsil edən Ərəb sivilizasiya daşıyıcısı ilə “Çöl” 
(professor Cavad Heyətin təbirincə “Çöl” deyil, “Bozqır”) landşaftını 
təmsil edən Türk sivilizasiya daşıyıcıları öz təbii lanşaftlarından 
kənarda passionarlığın zəifləməsi ilə varlıqlarını saxlaya bilməmişlər. 
Amma bununla belə qeyd etməliyik ki, sırf sivilizasiya müstəvisində 
bu tiplər arasında kəskin münaqişə də xarakterik deyil. Onların 
münasibətləri “Səhra” və “Çöl”ün təbii şəraitinə uyğun olaraq dinc 
yanaşı yaşam olmalıdır və daha çox harmoniya ilə xarakterizə 
olunur.  
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TÜRK – İRAN SİVİLİZASİYALARI ARASINDA 

MÜNASİBƏTLƏR 
 
Dünyanın heç bir xalqı fatehlik şöhrəti və əzəmətilə 
tatarlarla yarışa bilməz… İranın hökmdarları 
onlardır. Kirin və Kistapsın taxtında təntənə ilə oturan 
onlardır.   
Onlar türk adlanıb Avropada, Asiyada və Afrikada 
nəhəng fatehliklər edib dünyanın üç qitəsində ağalıq 
edirlər.   
Bu müzəffər xalqın yalnız tarixçiləri çatışmayıb ki, 
onların ağlasığmaz qələbələrinin şöhrətini yaysınlar. 
Bu cəngavər xalq öz şöhrəti ilə məşğul olub, əbədi 
məğlubedilməzliyinə inanıb keçmiş qələbələrinin 
əbədiləşdirilməsi qayğısına qətiyyən qalmamışdır 
 

Şarl Lui Monteskyö “İran məktubları” 
  

ürk və İran sivilizasiyaları arasında münasibətlərə islam 
mədəniyyəti çərçivəsində baxılması əslində 
islamqədərki böyük bir mərhələnin nəzərə alınmaması 

demək olardı. Çünki İran sivilizasiyası türklərin münasibətdə 
olduğu iki ən qədim mədəni tipdən biridir (digəri isə Çin 
sivilizasiyasıdır). Çox böyük ərazidə yayılmış Türk sivilizasiya 
daşıyıcıları tarixən İran sivilizasiyasının şimal və qərb sərhədləri 
istiqamətində qonşu olmuşlar. Ön Asiya, Qafqaz və Orta Asiya bu 
iki sivilizasiyanın təmas nöqtələri olmuşdur və bu əlaqələrin tarixi 
eramızdan əvvəlki dövrlərə gedib çıxır. İran sivilizasiyasının Yaxın 
Şərqin Assuriya, Babil və başqa qədim Mesopotamiya 
mədəniyyətləri, Ellin mədəniyyətinin daşıyıcıları ilə münasibətləri 
haqqında tarixi faktlar onun birinci nəsil sivilizasiyalara aid 
olmasını sübut edir. Bu məlumatlar daha çox qədim dövrün yüksək 

 T 



Sivilizasiyaların kəsişməsində türk dünyası 
 

 212

inkişaf etmiş mədəniyyətlərinin yayıldığı dillərdə - yunan dilində, 
hazıda ölü dil olan akkad, şumer, elam dillərindədir. İran 
sivilizasiyasının şərq və şimal istiqamətdə təmasda olduğu Türk 
sivilizasiya daşıyıcıları ilə münasibətləri isə daha çox irandilli tarixi 
mənbələrdə qorunub saxlanmışdır. Bu isə ola bilsin ki, qədim türk 
dilinin itib-batması hesabına baş vermişdir. 

Qeyd etməliyik ki, Türk və İran sivilizasiya daşıyıcılarının 
münasibətləri islam dininin yaranmasından çox-çox əvvəl 
başlamışdır və bütünlükdə özünəməxsus cəhətləri əks etdirmək 
baxımından islam mədəniyyəti çərçivəsinə sığmır. Coğrafi 
baxımdan qonşu olan bu iki sivilizasiya daşıyıcıları tarixin ən 
qədim çağlarından bəri daim təmasda olmuş, sivilizasiyaların 
qabarma və çəkilmə dövrlərində biri-digərinin üzərində 
dominantlığa yiyələnmişlər. Ümumiyyətlə, İran sivilizasiyası 
türklərin ən yaxın təmasda olduğu sivilizasiyadır, onlar arasında 
qarşılıqlı təsir hər zaman müşahidə olunmuşdur. 

Münasibətlərin xarakterini araşdırmazdan əvvəl bir məqama 
xüsusi diqqət yetirmək istərdik. Belə ki, birinci nəsil sivilizasiyalara 
aid edilən İran sivilizasiyasının ilk təmsilçisi olaraq bəzi 
ədəbiyyatlarda Elam dövləti və ya mədəniyyəti göstərilir (e.ə. III - 
e.ə. I minilliklər). Buna uyğun olaraq da eradan əvvəlki miniliyyin 
təmsilçisi olan Elam dövründə türklərlə münasibətlər haqqında 
tarixi faktlara rast gəlinmədiyindən, Yaxın Şərq regionunda İran 
daha qədim sivilizasiya hesab olunur. Lakin qeyd etməliyik ki, İran 
Əhəmənilər dövlətinin şahlarından olan I Daranın e.ə.521-520-ci 
illərdə beş sütun üzərində yazdırdığı Bisütun yazılarının üç dildə - 
qədim fars, akkad və elam dillərində olması artıq şübhələnmək 
üçün əsas verir. Belə başa düşmək olar ki, qədim fars və elam 
dilinin nüfuz dairəsi, yəni müvafiq olaraq bu dildə danışan əhali 
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fərqli etnosları təmsil edirdilər. Əks halda daş kitabənin bu dillərin 
hər ikisində yazılmasına ehtiyac olmazdı. Elam dilinin qədim fars 
dilindən fərqli olaraq Hind-Avropa dillərinə aid olmaması da bu 
iddianın əsaslı olmasına bir işarədir. Hətta məşhur rus şərqşünası 
İqor Mixayloviç Dyakanov elam dilinin qədim iran dilindən əsaslı 
fərqləndiyini və morfoloji elementlərin müqayisəsi əsasında türk-
monqol, tunqus-mancur, fin-uqor, qafqaz dilləri, eləcə də qədim 
şərq dillərindən - hurri, urartu və şumer dilləri ilə oxşar 
xüsusiyyətlər daşıdığını göstərir.163  

Eyni zamanda digər tərəfdən “Avesta”nı İran mənşəli hesab 
edən alim yazırdı ki: “Avestada verilən dini terminologiya, bütün 
dini-fəlsəfi anlayışlar ümumiran mahiyyətlidir; skiflərə, 
xorəzmlilərə, soqdlara, baktriyalılara və farslara eyni dərəcədə 
məlumdur. Amma bu anlayışlar elamitlərə, hurrilərə, Şimali Qafqaz 
xalqlarına, yəni başqa sözlə desək bu ərazidə yaşayan qeyr-iran 
mənşəli əhaliyə yaddır”. 164  Beləliklə, İ.Dyakonov yenə də 
elamlıların İran sivilizasiyasının daşıyıcısı olmadığı qənaətindədir.  

Elamlılarla bağlı digər bir maraqlı fakta Türkiyəli tədqiqatçı 
Osman Karatayın əsərlərində rast gəlirik. Müəllif yazır: “İndki 
Şimali və Cənubi Azərbaycan, Qərbi İran bölgələrinin etnik kimliyi 
min illər boyu dəyişmədən qalmışdır. Hətta Təbrizli türk alim 
Zehtabiyə görə bu ərazilərdə elamlıların nəsli bu günə qədər 
yaşayır. İlkin islam mənbələrində bu bölgə xalqının “khuzi” deyilən 
ayrı bir dil danışan qrupu haqqında məlumatlara rast gəlinir. 
Elamlıların yaşadığı bilinən bölgədə bu gün xüsusi bir Azəri 
ləhcəsində danışan bir türk topluluğu vardır. Elam dövlətinin 
paytaxtı Sus şəhərilə İraq sərhədi arasında yaşayan bu türklər 

                                                 
163 И.М.Дьяконов. История Мидии. Санкт-Петербург, 2008, стр.94 
164 Yenə orda, səh. 86 
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özlərini “eskani” adlandırırlar. Sərhədin İraq tərəfində də eskani 
kəndlərinin olduğu bilinir... Tarixdən məlumdur ki, Elam xalqı 
özlərini “İskan” adlandırırdı. Yəni, rəsmi bir kimlik olmadan və 
hələ coğrafi mənası bilinməyən bu ad minillərdir işlənərək 
günümüzə qədər gəlib çatmışdır.” 165 Biz isə bütün hallarda bu 
mühakiməni tarixçilərin ixtiyarına buraxırıq.   

Tarixi, yaxud mifoloji mənbələrdə Türk və İran sivilizasiya 
daşıyıcılarının münasibətlərinə ilk olaraq “Avesta” və onunla bağlı 
tarixi rəvayətlərdə, İranda Əhəməni hakimiyyəti dövründə (e.ə.650 
- e.ə.330) rast gəlinir. Bu münasibətlərin başlaması təbii olaraq 
tarixin ən qədim dövrlərinə gedib çıxır və hətta ilkin mənbə kimi 
mifologiyaya da müraciət edilir. Biz də bu münasibətlərə əvvəlcə 
həmin dövr hadisələrinin əks olunduğu əfsanəvi Turan məkanı 
daxilində baxmaq istərdik. Bunun üçün ilk növbədə bu suala 
aydınlıq gətirməliyik: Turan haradır və nə deməkdir? Mərhum 
professor Yaşar Qarayev bununla bağlı yazırdı: “Hərfi mənada 
Turan fars mənşəli coğrafi istilahdır. Farsca tur (turec) “türk” 
deməkdir. Turan da məhz “Tur” sözünün cəm halıdır. Firdovsinin 
“Şahnamə” əsərində şah dünyanı 3 oğlu arasında bölür. Türküstan 
və Çin də daxil olmaqla Orta və Ön Asiyanı gələcək türklərin 
babası olacaq oğluna - Tura bağışlayır. Odur ki, bu coğrafi məkana 
“Turan” da deyirlər”.166  

Lakin qeyd etməliyik ki, Turan anlayışının etnik deyil, coğrafi 
anlam kəsb etməsi ilə də bağlı mülahizələr var. Belə ki, məşhur 
Avrasiyaçı alim Lev Qumilyov Turanın hansı məna kəsb etməsi ilə 
bağlı yazırdı: “İran və Turan qohum ari tayfaları tərəfindən 
məskunlaşmışdı. Onları irq və ya dil deyil, məhz din ayırırdı. 
                                                 
165 Osman Karatay. İran ile Turan. Hayali milletler çağında Avrasiya ve Orta Doğu. 
Ankara: KaraM Yayınları, 2003, səh. 67  
166 Yaşar Qarayev. Tarix: yaxından və uzaqdan. Bakı: Sabah, 1995, səh. 69 
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Eramızdan əvvəl birinci minillikdə Zərdüşt dininin yayılması bu 
qədim ari mədəniyyətində təfriqəyə səbəb olmuşdur. Yeni din heç 
də hamı tərəfindən qəbul edilmədi. Hətta İranın özündə də bu din 
dərhal qalib gəlmədi. Əvvəlki dinlərinə sadiq qalanlar turanlı, 
Zərdüşt tərəfdarları isə iranlı adlandırıldılar. İran və Turana 
parçalanma beləcə baş verdi”.167  

Lev Qumilyovun bu fikrinə oxşar mülahizələr ondan əvvəl də 
irəli sürülmüşdü. Belə ki, məhz belə iddialara cavab olaraq Ziya 
Göyalp yazırdı: “Bəzi müəlliflər “Şahnamə” əsərində verilən Tur 
ilə İrəcin qardaş olduğunu göz önündə tutaraq Turanı əski İranın bir 
bölümü - hissəsi hesab edirlər. Halbuki “Şahnamə”yə görə Tur ilə 
İrəcin üçüncü bir qardaşları da vardır ki, adı Salmdır. Sələm isə 
İranın bir “boy”unun dədəsi deyil, bütün samilərin ortaq cəddidir - 
atasıdır. Deməli, Firidunun oğulları olan bu üç qardaş Nuh 
peyğəmbərin oğulları kimi, əski etnoqrafik ayrımların - hissələrin 
adlarından doğmuşdur. Burdan aydın olur ki, Turan İranın bir 
parçası deyil, bütün türk ellərini içinə alan türk toplumundan 
ibarətdir”168. 

“Avesta” və ona yazılmış şərhlərdə də Turanın etnik məna 
kəsb etməməsi ilə bağlı mülahizələrə rast gəlinir. Belə ki, bu 
mənbələrədə verilmiş əfsanəyə görə Firidun (“Avesta”dakı 
Traetona) dünyanı üç oğlu arasında bölərkən Qərb ölkələrini böyük 
oğlu Salma (Sayrimaya), Turanı və Çini Tura (Turaya), ən yaxşı 
torpaqlar sayılan İran və Ərəbistanı isə kiçik oğlu İrəcə (Aryaya) 
verir. İrəcə paxıllığı tutan Salm və Tur onu öldürürlər və bu hadisə 
Turan - İran qarşıdurmasına səbəb olur. Bu əfsanəyə görə 
mütəxəssislər belə düşünürlər ki, Turu turanlıların, Salmı 
                                                 
167 Лев Гумилев. Тысячелетие вокруг Каспия. Москва: Айрис-пресс, 2008, стр. 67 
168 Ziya Göyalp. Türkçülüyün əsasları (tərcümə Elman Mustafaoğlu). Bakı: Maarif, 
1991, səh.39 
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sarmatların, İrəci isə iranlıların əcdadı hesab etmək olar və əfsanədə 
onlar qardaş olduqlarından onların təmsil etdikləri etnosları da 
qohum irandilli xalqlar hesab etmək lazımdır.169  

Bizim fikrimizcə, turanlıların etnik kimliyinin 
müəyyənləşdirilməsi ilə bağlı əfsanəyə əsaslanan bu mülahizə 
əsassızdır və heç bir etno-tarixi, linqvistik, mədəni araşdırmanın 
tələblərinə cavab vermir. Həm “Avesta” ənənələrinə, həm də 
“Şahnaməyə” əsasən belə hesab edilir ki, Amu-Dərya çayı əzəldən 
zərdüştilik dinini qəbul etmiş Orta Asiya ölkələri ilə Turan arasında 
sərhəd olmuşdur. “Avesta”da Turanın mərkəzi “Kənxa”, 
“Şahnamə”də isə “Kənq” adlandırılır. Firdovsi “Şahnamə”də 
Turanın mərkəzini orta Sır-Dəryadan şimal-şərqdə olduğunu 
göstərir. Onun son hüdudları Rumdan Çinədək (yəni Şərqi 
Avropadan Şərqi Türküstana qədər) müəyyənləşdirilir.170   

Zərdüştlüyü İran mədəniyyətinin məhsulu hesab etsək, bu 
dinin müqəddəs kitabı “Avesta”da İrana yad və rəqib olan Turanın 
neqativ səciyyələnməsinin səbəbləri aydın olur. Belə ki, 
“Avesta”da Xeyir qüvvələrə İranın əfsanəvi Keyyanilər sülaləsi 
başçılıq edir, Şər qüvvələr isə Turanlıların simasında verilir və 
onlara Əfrasiyab başçılıq edir. İranlılar oturaq həyat sürən əkinçi, 
turanlılar isə köçəri-heyvandar kimi təqdim olunur. “Avesta”da 
əfsanəvi İran hakimləri alqışlanır, turanlıların hakimləri də, 
rahibləri də lənətlənir. Turanlıların həyat tərzi olan köçərilik 
pislənir, iranlıların həyat tərzi kimi təqdim olunan əkinçilik isə 
təqdir edilir. 

Zərdüştlüyün timsalında Türk və İran sivilizasiyalarının fərqli 
xüsusiyyətlərini aydınlaşdırmağa cəhd göstərmək olar. Bəzən elmi 

                                                 
169 Rak İ.V. Qədim və orta əsrlər İran mifologiyası. Bakı, 1998, səh.198 
170 Kamil Hüseynoğlu. Qədim Turan: mifdən tarixə doğru. Bakı, 2006, səh.60 
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dairələrdə zərdüştlüyün Azərbaycan və Mərkəzi Asiya türklərinin 
milli dəyəri olması ilə bağlı ehtimallara da rast gəlinir. Bu dinin 
Türk sivilizasiyasına məxsusluğu ilə bağlı iddialar da vardır. Bunun 
əsasında isə atəşpərəstlərin müqəddəs saydığı “od”a türklər 
tərəfindən də ehtiram bəslənməsi dayanır. Türklərdə od 
bayramının, odun - ocağın mənəvi əhəmiyyəti, ümumiyyətlə “od 
kultu”nun olması atəşpərəstliyin Türk sivilizasiyasının mənəvi irsi 
olması ilə bağlı iddialara əsas verir. Lakin türk xalqlarında bütün bu 
elementlər olsa belə, diqqətlə təhlil etdikdə bu amillərin 
atəşpərəstliklə heç bir bağlılığının olmamasını aydın görmək olar. 
Başlayaq “od kultu”ndan. Məlum olduğu kimi, zərdüştlükdə oda 
sitayiş dinin əsas mahiyyətini təşkil edir. Türklərdə isə od kultu 
sitayiş məbədi olaraq deyil, daha çox odun təmizləyici qüvvəyə 
malik olması ilə bağlı olmuşdur. Hətta Novruz bayramında tonqalın 
üzərindən tullanma mərasimində də biz bunun şahidi oluruq. 
Bayramda tonqal üzərindən atlananlar “Ağırlığım, uğurluğum odun 
üzərinə” - deyirlər ki, zərdüştlüyə görə odla belə rəftar günahdır. 
Çünki bu dinin inamına görə atəş müqəddəsdir, ona hətta insan 
nəfəsi belə toxunmamalıdır. Türklərin od mərasimi isə odun 
təmizləyici qüvvəyə sahib olması barədə əski türk inancı ilə 
bağlıdır. Odun bu funksiyası ilə bağlı digər faktlara da rast gəlinir. 
Qədim türklər bir yerdən başqa yerə köç edəndə “ailə odunu - 
ocağı” söndürməzdilər, oda su tökməzdilər, onun közünü özləri ilə 
aparıb yeni yerdə yandırardılar. Türklərin qədim dini olan 
Tanrıçılıq ənənələrinə görə gəlin gələndə iki odun arasından keçib 
bəyin evinə daxil olurdu. Bu da od vasitəsilə təmizləmə mərasimi 
kimi qiymətləndirilir. 171 Bizans tarixi mənbələrində də türklər 
arasında od kultu ilə bağlı faktlara rast gəlirik. Türk xaqanının 
                                                 
171 Həsən Əzizoğlu (Həsənov). Türklüyümüz. Bakı: AzAtaM, 2007, səh. 124 
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yanına göndərilən Bizans heyətinin başçısı olmuş Menandrın 
yazdığına görə, onları xaqanın yanına aparmamışdan öncə odla 
təmizləmə mərasimindən keçməyə, yəni iki od arasından keçməyə 
məcbur etmişdilər.172 

Azərbaycanın “Odlar yurdu” adlandırılmasını da zərdüştlüklə 
əlaqələndirənlər var. Amma bununla bağlı Azərbaycanlı alimlər 
Yunis Oğuz və Bəxtiyar Tuncay çox əsaslandırılmış bir fakt ortaya 
qoymuşlar. Belə ki, Azərbaycanı əbədi odun vətəni olmaqla 
zərdüştlüyün mərkəzi hesab edənlər bir faktı unudurlar ki, 
zərdüştlərin fikrincə, günəş çıxan zaman od yandırmaq günahdır. 
Od yalnız gün batandan sonra yandırılmalıdır.173 Azərbaycan isə 
əbədi odlar diyarıdır, yəni zərdüştlüyün qanunlarına cavab vermir 
və bu ideyanın puç olduğunu bir daha göstərir. 

Ümumiyyətlə, atəşpərəstliyin bəzi başqa məqamları da var ki, 
Türk sivilizasiyasının identifikasiya elementlərinə uyğun gəlmir və 
əksər hallarda böyük ziddiyyət təşkil edir. Belə ki, türklər qurdu 
totem saydıqları halda, zərdüştlər qurdu məhv olunacaq düşmən 
sayırlar. Ahuramazdanın yaratdığı “yaxşı” heyvanlara qarşı çıxan 
Anqra Manyunun yaratdığı “pis” heyvanlar “Avesta”da “xrafstra” 
adlanır. “Xrafstra”ya, yəni ziyan gətirən heyvanlara canavar da 
daxildir. Zərdüştpərəstin düşmənləri arasında hər zaman qurdun adı 
çəkilir. Qurdu məhv etmək zərdüştilərdə xeyirxahlıq və yaxşılıq 
hesab olunur. Qurddan fərqli olaraq zərdüştilər atı qurban verməyə 
mənfi baxdıqları halda, qədim türklər atı qurban verməyi müqəddəs 
hal kimi qiymətləndirirdilər.174  

                                                 
172 З.Гасанов. «Царские скифы». Liberty Publishing House, New York, 2000, p.151 
173 Yunis Oğuz, Bəxtiyar Tuncay. Türkün gizli tarixi. Bakı: Apostrof, 2009, səh.319 
174 Зороастризм древнейшая религия иранских племен. С.Н.Соколов. 
www.avesta.isatr.org/zoroastr/Sokolov001.htm-80k 
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Zərdüşt dininin mənəvi dəyərləri çərçivəsində türklərlə 
atəşpərəstlər (İran sivilizasiyasının daşıyıcıları) arasında digər 
məsələlərlə də bağlı təzadlı mövqeyə rast gəlirik. Belə ki, 
zərdüştlükdə Xeyir və Şər bir-birilə vuruşan müstəqil ilahi 
qüvvələrdir. Türklərin qədim dini olan Tanrıçılıqda isə Xeyir və Şər 
hər insanın daxilində gedən mübarizəni əks etdirir. Evlənmək 
prinsiplərində də Tanrıçılıqla atəşpərəstlikdə əsaslı fərq var. 
Atəşpərəstlər arasında lap yaxın qohumların evlənməsi (insest) 
mümkün olduğu halda, türklərdə ekzoqamiya (kənar tayfalardan 
evlənmə) ənənəsi hökm sürürdü.175 

Türk və İran sivilizasiyaları arasında fundamental fərqlərdən 
biri də dövlətə, hökmdara qarşı münasibətdir. Ən qədim 
mənbələrdən olan şifahi xalq ədəbiyyatından da məlum olduğu 
kimi, türk cəmiyyətlərində “adil hökmdar” obrazı olmuşdur. Lakin 
bu adil hökmdar heç zaman ilahiləşdirilməmiş, hər zaman xalqın 
içindən çıxan bir övlad, rəhbər olaraq xalqla birgə olmuşdur. İran 
sivilizasiyası tarixində isə hökmdar hər zaman ilahi varlığın yerdə 
davamçısı, ən azı xalqla ilahilər arasında bir vasitəçi hesab 
edilmişdir. Biz bu ideyanı sonrakı dövr islam tarixində də görürük. 
Ərəb xilafətində də insanın ilahiləşdirilməsi nə qədər islamın təməl 
prinsiplərinə zidd olsa da, xəlifələrin yerlə göy arasında 
dayandığının, ən azı xalqdan üstün hesab edildiyinin şahidi oluruq. 
Bəlkə də bu nüans islam tarixinə İran mədəniyyətindən keçmişdir. 
Bununla bağlı Ə.Ağaoğlu yazırdı: “Şərqdə, ümumiyyətlə, hökumət 
hökmdarlardan ibarətdir. Hökmdarsa ta əskidən bütün Şərqə 
üzərinə mənəvi təsirdən geri qalmayan İranın təlaqqisinə uyğun bir 
şəkildə bəlirtmişdir. İslamiyyətdən ən aşağı min beş yüz il əvvəl, 
iranlılar daha sonra avropalıların “Droit Divin” dedikləri ilahi 
                                                 
175 Həsən Əzizoğlu (Həsənov). Türklüyümüz. Bakı: AzAtaM, 2007, səh. 125 
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hüquq nəzəriyyələrini yaymışlar və Zərdüştün müqəddəs kitabı 
Zenda Vestaya keçirmişlər. Bu nəzəriyyəyə görə, hökmdar qüdrət 
və ixtiyarını doğrudan-doğruya yaradandan alır və səltənətə 
başladığı dəqiqədən etibarən, içinə girmiş olan Şəhriyar namındakı 
bir tanrını daşıyır və bütün ilhamlarını dilimizə Şəhriyar şəklində 
keçmiş olan bu tanrıdan alır və bu sifətlə müqəddəs və sorumsuz 
olur. Əsli iranlı olan bu nəzəriyyələr, İranın həşəməti və böyüklüyü 
sayəsində, bütün digər Şərq qövmlərinə də yayıldı. İslamiyyətdən 
öncə Asiya dövlətlərinin hamısında, bu nəzəriyyələrin olduğu kimi 
qəbul olunduğunu görürük. Fəqət islamiyyət mahiyyət etibarilə bu 
nəzəriyyəyə yanaşa bilməzdi. Allahla insanlıq arasında 
doldurulmayacaq bir məsafə qoyan İslamiyyət, təbiətilə hökmdarı 
ilahi və kökdən gələn bir əslə bağlaya bilməzdi. İslamın bu anlayış 
tərzi islamiyyətdə belə çox uzun zaman davam edə bilmədi. Şərq 
bu nəzəriyyəyə alışa bilmədi və xəlifə Müaviyə zamanından bu 
günə qədər yenə o əski İran nəzəriyyəsi hər tərəfdə hakim oldu”.176  

Makedoniyalı İskəndərin hücumundan sonra İranda 
hakimiyyətdə Əhəməniləri yunan mənşəli Selevkilərin əvəz etməsi 
İran tarixində xüsusi bir rol oynamışdır. Baxmayaraq ki, həmin 
dövrdə yunanlar İran sivilizasiya daşıyıcılarının ən böyük düşməni 
idilər, Selevkilərin hakimiyyəti dövründə (e.ə.312 - e.ə. 60-cı illər) 
İranda hakim dil yunan dili oldu, ellin mədəniyyəti bütün ölkə 
həyatına təsir etdi, yunan fəlsəfəsi geniş yayıldı, ellin arxitekturası 
özünü hər yerdə göstərməyə başladı. 177 Hətta maraqlıdır ki, 
Selevkiləri hakimiyyətdən devirən İran sivilizasiya təmsilçisi 
Parfiya Arşakilər sülaləsinin hakmiyyəti dövründə (e.ə.248 - 224-
cü illər) də ellin ənənələri, yunan allahlar kultu güclü mövqeyini 
                                                 
176 Əhməd Ağaoğlu. Üç mədəniyyət. Bakı: Mütərcim, 2006, səh. 129 
177  Авторы – сост. А.Эбрахими Торкаман, С.М.Бурыгин, Н.Н.Непомнящий. 
Загадки старой Персии. Москва: Вече, 2010, стр.112 
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qoruyub saxlamışdır. İranda milli dəyərlərin yenidən üstün mövqe 
qazanmasına bir də Sasanilər dövründə (224 - 651) şahid oluruq. 
Bununla da İran sivilizasiyası yeni bir dəyər qazanmış oldu. Yəni, 
İran sivilizasiyası özü üçün yad olan bir başqa mədəni tipin 
hakimliyi müddətində onun mənəvi dəyərləri ilə sinxronlaşa və 
hətta bu dəyərləri özününküləşdirə bilmək qabiliyyəti əldə etmiş 
oldu. Biz bu xüsusiyyəti sonrakı dövrdə Türk sivilizasiya 
daşıyıcılarına münasibətdə də görürük. Belə ki, İranda təxminən X-
XI əsrlərdən başlayaraq XX əsrdə Pəhləvilərin hakimiyyətə 
gəlməsinədək olan dövrdə hakimiyyətdə türk mənşəli sülalələr 
olmuşdur: Qəznəvilər (962 - 1186), Səlcuqlar (XI - XIII əsrlər), 
Xarəzmşahlar (1097- 1231),  Səfəvilər (1501 - 1736), Əfşarlar 
(1736 - 1747), Qacarlar (1796 - 1925). Bununla belə, türklərin 
təxminən on əsrlik  hakimiyyətinə baxmayaraq, İran öz sivilizasiya 
ənənələrini itirməmişdir. Hətta bəzən bu türk sülalələri İran 
sivilizasiyasına onun öz daşıyıcılarından daha çox xidmət etmişdir. 
Bu isə İran sivilizasiyasının yuxarıda göstərdiyimiz xüsusiyyətinə 
əsaslanır.  

 
İslam mədəniyyətinin əhatə dairəsində İran sivilizasiyası 
 

İslam mədəniyyətinin İran sivilizasiyasının tarixində hansı 
rol oynaması da maraq doğurur. Qərbin məşhur şərqşünas 
tarixçilərindən Bernard Levis “Tarixdə İran” məqaləsində yazır: 
“VII - VIII əsrlərdə ərəblər tərəfindən işğal olunan və Xilafətə 
daxil edilən İranla Orta Şərq və Şimali Afrikadakı digər 
ölkələrdə baş verən proseslər arasında böyük fərqliliklər var idi. 
Qədim sivilizasiya ölkələrindən İraq, Suriya, Misir, Şimali 
Afrika çox qısa müddətdə həm müsəlmanlaşdırıldı, həm də 
ərəbləşdirildi. Onların keçmiş dinləri ya tamamilə tarix 
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səhnəsindən silindi, ya da bu dinlərə etiqad edənlər çox kiçik 
azlığa çevrildi; onların əvvəlki dilləri demək olar ki tamamilə 
ortadan qaldırıldı. Yalnız bəziləri öz mövcudluğunu dini 
liturgiyada saxlaya bilmişdir və hələ də çox ucqar əyalətlərdə bu 
dillərdə danışılır. Amma ümumilikdə unuduldu. İraq, Suriya və 
Misirin qədim sivilizasiyaları bu gün Ərəb dünyası adlandırılan 
kimliyə yol açdı. İran da islamlaşdırıldı, amma ərəbləşdirilə 
bilinmədi. Farslar elə farslar olaraq qaldı. Və bir müddət 
fasilədən sonra İran islam daxilində fərqli, özünəməxsus element 
kimi yenidən ortaya çıxdı, hələ islam mədəniyyətinə yeni 
elementlər daxil etdi. İranlıların və türklərin timsalında islam dini 
Anadoluya, Mərkəzi Asiyaya, Hindistana yayıldı.”178 

Elmi dairələrdə Ərəb sivilizasiyasının qabarma dövründə 
müşahidə olunan islamlaşma və ərəbləşmə prosesinin İrana 
münasibətdə fərqli nəticələrinin olmasının bir sıra səbəbləri 
səslənir. Səbəblərdən bir kimi dil amilinə üstünlük verənlər var. 
Belə ki, Ərəb sivilizasiyasının yayılma arealına baxdıqda İran və 
Türk sivilizasiya daşıyıcıları istisna olmaqla bütün digər 
ərazilərdə yerli əhali ərəb dilinə yaxın semit dillərində danışanlar 
idi və çox güman ki, bu yaxınlıq hesabına qısa müddətdə öz 
dillərini unutdular. Hind-Avropa dil qrupuna daxil olan fars dili 
isə olduqca fərqli olduğundan unudulmadı. Bu mülahizə özünü tam 
şəkildə doğrultmur. Çünki, Bernard Levisin də qeyd etdiyi kimi, 
Misirdə kopt dili semit dil qrupuna aid deyildi, olduqca fərqli idi, 
amma unuduldu, hazırda isə yalnız kopt xristian kilsələrinin 
liturgiyalarında işlənir.  

İkinci bir mülahizə İran sivilizasiyasının Ərəb 
sivilizasiyasından daha yüksək mədəniyyətə malik olması ilə 
                                                 
178 www.tau.ac.il/dayancenter/mel/lewis.html 
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bağlıdır. Yəni, yüz illər boyu şəhərsalmadan başlayaraq ədəbiyyata 
qədər əksər sahələrdə daha yüksək mədəni səviyyəyə malik İran 
köçəri ərəblərin bəsit mədəniyyətindən daha yuxarıda durduğundan 
ərəbləşməyə məruz qalmadı. Bu mülahizənin qarşısında tarixi 
keçmiş dayanır. Çünki belə olan halda, tarixi təcrübə ən yaxşı 
yolgöstərəndir. Belə ki, tarixdə daha aşağı mədəni səviyyəyə malik 
olan işğalçı ilə ondan daha yüksək mədəni pillədə dayanan işğal 
olunan arasında münasibətlərdə işğal olunanın işğalçı üzərində 
mədəni planda dominantlığı barədə onlarca nümunə var. Qüdrətli 
Roma imperiyasının Yunanıstanı işğalı zamanı ellin mədəniyyətini 
qəbul etməsini, Britaniyada norman işğalının anqlo-sakslara təsirini 
göstərmək olar. İşğal olunanın işğalçı üzərində mədəni 
dominantlığı barədə başqa nümunələr də gətirə bilərik. Lakin İran-
Ərəb münasibətlərində bu tendensiya hiss olunmur. Tarix göstərdi 
ki, daha yüksək mədəni səviyyədə olan İranın mədəni dəyərləri 
(dili, ədəbiyyatı və s.) ərəblər tərəfindən qəbul olunmadı. 

Beləliklə, əsas səbəb kimi siyasi hakimiyyət və tarixi yaddaş 
prizmasına üstünlük verən mülahizə daha inandırıcı görünür. Biz 
də, İran sivilizasiyasının ərəbləşməyə məruz qalmamasında bu 
yanaşmaya üstünlük veririk (Qeyd etmək lazımdır ki, Türk 
sivilizasiyasına münasibətdə də bu yanaşma dolğun görünür). Belə 
ki, ərəb işğalına məruz qalan digər ərazilər - İraq, Suriya, Fələstin, 
Misir, Şimali Afrika artıq uzun müddət idi ki, başqa bir imperiyanın 
əyalətləri idi və ərəb işğalınadək həm siyasi, həm mədəni, həm də 
dini baxımdan müdaxiləyə məruz qalmış və dəfələrlə 
transformasiya olunmuşdular. İran isə qüdrətli imperiya idi. 
Doğrudur, Makedoniyalı İskəndərin dövründə məğlub olmuş və 
nəticədə ellin mədəniyyətinin bu əraziyə də nüfuz etməsinə mane 
ola bilməmişdi. Amma ellin hakimiyyəti burda qısamüddətli 
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olduğu kimi, ellin mədəniyyəti də bütün əzəmətinə baxmayaraq 
Aralıq hövzəsi ölkələrində olduğu qədər burda hakim ola 
bilməmişdi. Tarixi yaddaş da öz rolunu oynamışdı. İranlıların yaxın 
keçmişdəki şöhrətli tarixləri onların milli kimliyinin qorunmasına 
təsir etmişdir. Misal üçün, digər ərazilərdə zamanla əksər adam 
adları ərəb adlarından götürüldüyü halda, İranda Xosrov, Şapur, 
Mehyar kimi İranın tarixi şəxsiyyətlərinin adları hələ də öz varlığını 
saxlayır. Bununla bağlı Bernard Levis yazır ki, indi Misirdə 
Tutanxamon və Ramzes adlarına rast gələ bilməzsiniz, amma 
İranda qədim şahların adları hələ də yeni anadan olan uşaqlara 
verilir. Çünki İrandan fərqli bu sivilizasiyalar artıq ölmüş və 
unudulmuşdu.179 Belə nəticəyə gəlmək olar ki, İranın tarixi keçmişi 
ilə bağlı yaddaşı bu sivilizasiya təmsilçilərinin öz milli dəyərlərini 
itirməsinə imkan verməmişdir. 

İran sırf dini əqidə baxımından islamda azlığı təmsil edir. 
Müsəlman dünyasında İran şiəliyin əsas dayağı hesab edilir. Şiəlik 
mahiyyət etibarilə ərəb mənşəli olsa da, daha çox İranla assosiasiya 
edilir. Baxmayaraq ki, şiəlik əslində Xilafətdə siyasi hakimiyyət 
uğrunda mübarizədə imam Əli tərəfdarı deməkdir, islam cəmiyyəti 
üçün şiə-İran tandemi xarakterikdir. Bunun da əsl səbəbləri 
arasında İran sivilizasiyasının qədim ənənələrini bu yolla yaşada 
bilməsində axtarmaq lazımdır. Bununla bağlı Əhməd bəy 
Ağaoğlunun fikirləri xüsusi maraq doğurur: “Hələ Xəlifə Ömərin 
(hakimiyyət illəri 634-644) zamanında islamiyyətlə zərdüştlük ilk 
təmasa gəldiyi gündən etibarən ələvilik, zərdüştlüyün islamiyyətə 
qarşı apardığı əksüləməlin bir ifadəsi oldu. Daha o zamanlar 
Zərdüştün “Hüquqi-ilahiyyə” nəzəriyyəsi ilə Məhəmməd 
peyğəmbərin “İcmayi-ümmət” nəzəriyyəsi və İran peyğəmbərinin 
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“Bəşəri iradənin sərbəstliyi” haqqında düşüncəsi ilə ərəb 
peyğəmbərinin “qədər və qismət” haqqında duyğuları və eynilə 
Zərdüştün bəşəri allahlıq vəsfinə iştirak etdirilməsinə müqabil 
Məhəmməd peyğəmbərin allahlıq vəsfi ilə bəşər arasına keçilməz 
ayrılıqlar qoyması kimi bir-birinə tamamən zidd olan zehniyyətlər 
arasında dərin çarpışmalar meydana gəlmiş və bu çarpışmaların 
məhsulu olaraq şiəliyin teoloji cəbhəsi qurulmuşdu. Onun siyasi 
cəbhəsinə gəlincə, son İran şahı III Yəzdigirdin (hakimiyyət illəri 
632-651) qızı Şəhrəbanu ilə imam Əlinin oğlu Hüseynin 
izdivacından doğulan Zeynalabdinin hüquqi-ilahiyyətçi olan 
iranlıların nəzərində bir tərəfdən Sasani sülaləsinin, digər tərəfdən 
də Məhəmməd peyğəmbərlə imam Əlinin doğrudan-doğruya varisi, 
“fasiləsiz xəlifəsi” olması çox təbii idi. Bu Xilafətin intixab təhriki 
ilə deyil, oğlan övladdan miras yolu keçməsi hökmdarlıq 
haqqındakı əski İran nəzəriyyəsinə çox uyğundur”. 180 Beləliklə, 
islam mədəniyyəti daxilində İran sivilizasiyası özünəməxsus 
mövqeyə malik olması ilə seçilir. 

İslam mədəniyyətinin əhatə dairəsində Türk və İran 
sivilizasiyalarının əlaqələrində bir məqam də diqqəti cəlb edir. Belə 
ki, İranın islamlaşmasında türklər müstəsna rol oynamışlar. Eyni 
fikri iranlıların türklərə qarşı münasibətində demək olmaz. Məlum 
olduğu kimi, VII-X əsrlərdə İran əhalisinin böyük hissəsi islam 
dinini qəbul etsə də, iranlılar arasında zərdüştilik geniş şəkildə 
qalmaqda idi. Ərəblər, xüsusən Əməvilər dövründə atəşpərəstlərə 
xristian və yəhudilər kimi monoteist din daşıyıcıları olaraq dözümlü 
yanaşırdılar və nəticədə İran əhalisi əvvəlki dinlərinə etiqad 
etməkdə davam edirdi. 181 Türk sivilizasiya daşıyıcılarından 
                                                 
180 Əhməd Ağaoğlu. İran və inqilabı. Bakı: Azərnəşr, 2009, səh. 34-35 
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səlcuqların hakimiyyəti dövründən başlayaraq İranda islamın tam 
bərqərar olması siyasəti yeridilməyə başlanmışdı. Tarix səhnəsində 
səlcuqlardan əlavə, Qəznəvilərin, Teymurilərin, Səfəvilərin, 
Qacarların da əski İran dini inamını saxlayanlara qarşı 
mübarizəsinin şahidi oluruq. Türk sülalərindən yalnız Böyük 
Moğol imperiyasını bu mənada fərqləndirə bilərik. Çünki, bu 
xanədan hakimləri bütün dinlərə qarşı dözümlü olmaları ilə tarixdə 
tanınmışlar.  

Türk və İran sivilizasiyalarının münasibətləri dövlətlərarası 
çərçivədə də daim ziddiyyətli xarakteri ilə fərqlənmişdir. Orta əsrlər 
dövründə bu əlaqələrə baxdıqda maraqlı mənzərənin şahidi oluruq. 
Böyük imperiyalar yaratmış və İranı da öz hüdudlarına daxil edən 
bir çox türk dövlətləri tarixdə bəzən İran dövləti olaraq tanınmışlar. 
Abbasilər zamanından bəri XX əsrin əvvəlinədək İran fasiləsiz 
türklər tərəfindən idarə olunmuşdur. Səlcuqlar, xarəzmşahlar, 
teymurilər, ağqoyunlular, səfəvilər, əfşarlar, qacarlar hamısı 
türkdür. Bəs bu paradoks nədən qaynaqlanır. Zamanında bu suala 
Əhməd bəy Ağaoğlu cavab verməyə çalışmışdır: “İranı min 
sənələrdən bəri idarə edən, ona bəzən cahanşümul bir qiymət 
verdirən türklərdir. Hətta bu gün də İranın dövlət adamları, 
komandanları, ordusu əksəriyyətlə türklərdir. Son iki əsr əsnasında 
İranda zühur edən dini və siyasi hərəkatlar da bilxassə türklərə 
istinad etmişdir. İranın iqtisadi yaşayışında da türklər hakimdirlər. 
Beləliklə, İranın son min sənəlik tarixi həqiqətdə və doğrudan-
doğruya Türk tarixinin bir şöbəsidir. Fəqət nə çarə ki, türklər başqa 
yerlərdə göstərdikləri zəifliyi burada da göstərmişlər. Felən və 
maddətən hakim olduqları halda mənəvi hakimiyyətlərini 
qurmaqda qüsur göstərmişlər. Hökumət, ordu, ticarət, ziraət və 
hətta ədəbiyyat əllərində ikən şəxsiyyətlərinin ən canlı və ən 
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davamlı amili olan dilləri qəbul etdirməmişlər. Tərsinə olaraq, 
başqalarının dillərini dövlət dili olaraq qəbul etmişlər və sahib 
olduqları dövlətə türk dövləti dedirtməyə önəm verməmişlər. Bu 
surətlə dövlət milliləşmək qabiliyyətini qeyb etmişdir”.182 Nə qədər 
təəssüf doğursa da, böyük alimin bu sözləri Türk-İran sivilizasiya 
daşıycılarının münasibətlərini tam xarakterizə edir. 

Beləliklə, sivilizasiya müstəvisində bu iki mədəni tipin 
təmsilçiləri arasında daim disharmoniya müşahidə olunmuşdur. 
Lakin diqqəti cəlb edən əsas məqam Türk və İran sivilizasiya 
daşıyıcılarının bir-birinə qarşı assimilyativ meylli olmasıdır. Belə 
olmasaydı, tarixi inkişaf prosesində Türk - İran dövlətlərinin şahidi 
olmazdıq. Bu nümunəni bir harmoniya, yüksək sinxronluq kimi 
qiymətləndirmək isə yalnız zahiri görünüş əsasında ola bilər. 
Reallıqda bu cür faktların olması onların bir-birinə qarşı 
assimilyasiya prosesinə dözümsüz olmasının nəticəsidir. Bunun isə 
səbəbləri arasında ilk növbədə hər iki sivilizasiyanın bənzər təbii 
landşafta sahib olmasını göstərmək lazımdır. Buna görə də “Çöl” 
mədəni tipini təmsil edən Türk sivilizasiyası və “Dağ-Çöl”ü təmsil 
edən İran sivilizasiyası arasında münasibətlər eyni təbii landşaft 
daxilində hər hansı birinin passionarlıq dövründə 
özününküləşdirmə ilə nəticələnir.  

 

                                                 
182 Əhməd Ağaoğlu. İran və inqilabı. Bakı: Azərnəşr, 2009, səh. 28 
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NƏTİCƏ 

 
eləliklə, tarix səhnəsində özünəməxsus iz qoyan Türk 
sivilizasiyasının digər sivilizasiya təmsilçiləri ilə 
münasibətlərini araşdırarkən ilk növbədə Qərb elmi 
dairələrində steriotipləşmiş mülahizələrin səbəblərinə 

toxunmağa çalışdıq. Çünki, bəşər tarixinin bütün inkişaf dövründə 
əsas oyunçularından bri olan Türk sivilizasiyasına çox zaman 
müstəqil bir mədəni tip olaraq baxılmır və ya onun tarixi uydurma 
nəzəriyyələrlə əsaslandırılmağa çalışılmışdır. Məhz belə mövqenin 
nəticəsidir ki, öz identiklik xüsusiyyətlərinə görə fərqlənən Türk 
sivilizasiyası daha çox tarix səhnəsində epizodik bir qüvvə kmi 
verilmiş, ən yaxşı halda isə islam mədəniyyəti çərçivəsindən kənar 
görülməmişdir. Yaxud da ki, birinci nəsil sivilizasiya təmsilçisi 
olan türklərin mənşəyi eyni səbəblərdən uydurma “Altay 
nəzəriyyə”sinə əsaslanmış, türkün tarixi torpaqlarında bu xalq 
gəlmə, özgə hesab edilmişdir. Belə bir şəraitdə türk dünyasının 
həqiqi tarixini, seçkin xüsusiyyətlərini, müxtəlif dövrlərdə digər 
sivilizasiya daşıyıcıları ilə münasibətlərinin xarakterini öyrənməyə 
zərurət vardır. Qeyd etməliyik ki, son illər bu istiqamətdə həm 
Azərbaycanda və Türkiyədə, həm də Tatarıstanda, Mərkəzi Asiya 
respublikalarında əsaslı tədqiqatlar aparılmağa başlanmışdır və 
inanırıq ki, yaxın zamanlarda bu tədqiqatların hesabına dünya 
ictimaiyyəti həqiqətlərdən agah olacaqdır. 

İlk növbədə türkün tarixi vətəni ilə bağlı məsələyə toxunmaq 
istərdik. Artıq qeyd etdiyimiz kimi, uzun müddət elmi dairələrdə 
“Altay nəzəriyyə”si hakim olmuşdur. Türkün hələlik elmə məlum 
olan ilk yazılı abidələrinin Altayda tapılmasına əsaslanan bu 
nəzəriyyəyə görə hətta mifoloji məlumatlar belə (qurdla bağlı 
Ərgənəkon əfsanəsi) türk xalqlarının ilkin vətəninin bu ərazidə 
yerləşməsi və “xalqların böyük köçü” çərçivəsində şərqdən - qərbə 
doğru miqrasiya edərək Mərkəzi Asiya - Ural - Qara dəniz hövzəsi 

B 
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- Qafqaz - Ön Asiya istiqamətində yayıldığını iddia edir. Yəni 
türkləri Uzaq Şərq (Altay) mənşəli hesab edir, bütün digər 
ərazilərdə gəlmə olaraq qiymətləndirirlər. Lakin bu nəzəriyyənin 
artıq çoxsaylı arxeoloji, eləcə də linqvistik materiallar əsasında 
yanlış olduğu sübut olunmuşdur. Türklərin Ural-Şimali Xəzər, 
Qafqaz, Anadolu, Qara dəniz hövzəsində yerli xalq olması və ilkin 
miqrasiyanın qərbdən şərqə doğru yönəlməsi ilə bağlı çoxsaylı 
müxtəlif nəzəriyyələr irəli sürülmüşdür.  

Biz isə, öz növbəmizdə bu qənaətdəyik ki, yerləşdiyi məkan 
daxilində hansı istiqamətdə miqrasiya proseslərinin getməsindən 
asılı olmayaraq Türk sivilizasiyasının təmsilçiləri öz etno-mədəni 
landşaftlarının bütün ərazilərində avtoxton xalqlardır. Yəni, istər 
Ön Asiya, Azərbaycan, istərsə Uzaq Şərq olsun, bütün bu 
regionlarda türklər yerli xalqların nümayəndələridir və ilkin nəsil 
sivilizasiyanı təmsil edirlər. Başqa sözlə desək, biz etno-mədəni 
lanşaft bağlılığı nəzəriyyəsinə üstünlük verir və türkləri Avrasiya 
məkanında “Çöl” landşaftı daxilində yerli xalq hesab edirik.  Bu 
məkanın sərhədləri isə şərqdə Lena çayı hövzəsindən, Altay 
dağlarından, Böyük Çin səddindən, Hindiquş dağlarının Əfqanıstan 
sərhədlərindən qərbdə Aralıq dənizi sahillərinə, Krıma, Moldovaya, 
hətta bir qədər də qərbə doğru Macarıstana qədər, şimalda Sibirdən 
başlayaraq cənubda İran körfəzinə, Dəclə və Fərat çayları 
hövzəsinədək böyük bir əraziləri əhatə edir. Bu böyük məkan 
daxilində isə miqrasiya proseslərinin zaman və istiqamətindən asılı 
olmayaraq hər tərəfdə Türk sivilizasiya daşıyıcıları bəşər 
sivilizasiyasının özü ilə həmyaşıddırlar.  

Ümumiyyətlə, hər bir sivilizasiya öz təbii landşaftına bağlıdır. 
Məxsus olduğu coğrafi arealdan kənar sivilizasiya təmsilçiləri əksər 
hallarda öz varlıqlarını identiklik xüsusiyyətlərini saxlamaqla 
qoruya bilmirlər. Bununla belə, bəzi hallarda istisnalara da rast 
gəlinir. Qeyd etməliyik ki, ən nəzərəçarpan istisna Qərb 
sivilizasiyası ilə bağlıdır. Belə ki, bu sivilizasiya təmsilçiləri 
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“Dəniz” tipini təmsil etmələrinə baxmayaraq, digər coğrafi 
landşaftlara doğru genişlənə bilmiş və bu məkanlarda da öz 
varlıqlarını itirməmişlər. Biz bunun başlıca səbəbini həmin 
sivilizasiyanın daxili xarakteri, xüsusən də ekspansionist siyasətə 
meylli olması ilə əlaqələndiririk. Çünki tarixi təcrübə göstərir ki, 
onlar özləri üçün yad olan məkanda yerli sivilizasiya təmsilçilərini 
məhv edərək, interaksiya üçün heç bir imkan saxlamır və bununla 
da özgə coğrafi landşaft daxilində özününküləşdirməyə nail olurlar. 
Türk sivilizasiyası üçün isə “Çöl” landşaftı xarakterikdir və 
türklərin yayıldığı böyük məkanı vahid orqanizm kimi xarakterizə 
edən əsas amil bu landşaftdır. Burada türkün vətəni olaraq ayrılıqda 
nə Altay, nə Qara dəniz sahili, nə Qafqaz, nə Anadolu nəzərdə 
tutulmur. Yəni türkün vətəni olaraq bütövlükdə “Böyük Çöl” 
götürülür, onun hər tərəfində, bütün yerlərində türk xalqları köçüb 
gəlmə deyil, yerli etnos hesab olunmalıdırlar. Yalnız iqlim 
şərtlərinin dəyişməsi və ya digər təbii, iqtisadi, sosial səbəblərdən 
bu məkan daxilində türk xalqları zaman-zaman yerdəyişmələr 
etmiş, Böyük Çöldə daim hərəkətdə olmuşlar. Doğrudur, Türk 
sivilizasiya təmsilçiləri öz tarixi inkişaf mərhələsində dənizlərə çıxa 
bilmişlər. Lakin bu sivilizasiya olaraq onun xarakterindən deyil, 
digərləri ilə mübarizə mühitində yaşamaq uğrunda seçim imkanının 
olmamağından irəli gəlir.  

Türklərin geniş miqyasda yayıldığı böyük məkan “Çöl” 
landşaftı ilə əhatələnirdi. Türk sivilizasiyasının yerləşmə arealının 
sərhədləri çöl landşaftının digər landşaftlarla əvəz olunduğu 
zonadan keçir. Belə ki, qərbdə bu, Qara dənizin şimalı, Karpat 
dağlarından başlayan “Meşə” ilə, cənub və cənub-şərqdə Çin 
sivilizasiyasının başladığı “Çay”la, cənubda İran sivilizasiyasının 
başladığı “Dağ-Çöl”lə sərhədlənir. Yəni Türk sivilizasiyası üçün 
sırf “Çöl” landşaftı xarakterikdir. Çöl landşaftından kənarda isə 
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Türk sivilizasiyası yayıla bilsə də, öz mövcudluğunu ciddi şəkildə, 
sonadək saxlaya bilməmiş, yalnız onun hegemon olduğu 
dövrlərdən maddi-mənəvi izləri qalmışdır. Biz bunu Türk 
sivilizasiya daşıyıcılarının Misirdə, Avropada, Hindistanda, Çində 
tarixin müəyyən dövrlərində hökmranlığı zamanından görürük. 
Türk sivilizasiya daşıyıcıları olan müxtəlif dövlətlər bu əraziləri 
uzun müddət öz hakimiyyətləri altına alsalar da, passionarlıq 
dövrünü yaşadıqdan sonra həmin məkanlarda öz mövcudluğunu 
saxlaya bilməmişlər. Bu yerlərdə türk mədəniyyəti böyük təsir 
göstərsə də, bir sivilizasiya olaraq qalıcı ola bilməmişdir. 
Ümumiyyətlə, bizim qənaətimizə görə heç bir sivilizasiya öz təbii 
landşaftından kənarda yaşamaq iqtidarında deyildir. Məsələn, Ərəb 
sivilizasiyası öz passionarlıq dövründə səhra olmayan İspaniyadan 
Əfqanıstanadək böyük bir ərazini əhatə etsə də, sonradan çəkilmə 
dövründə yalnız səhra landşaftında öz sivilizasiyasını saxlaya 
bilmişdir. Eyni sözləri Çin sivilizasiyası haqqında da demək olar. 
Böyük insan resurslarına, güclü dövlət aparatına malik olmasına 
baxmayaraq, Çin sivilizasiyası heç zaman öz təbii sərhədlərinin 
əhatələndiyi Böyük Çin səddini adlaya bilməmişdir. 

Tarixi baxımdan isə Türk sivilizasiyasının izləri daha geniş 
ərazini əhatə edir. Artıq bu məkan təkcə türkün vətənini deyil, 
onunn müxtəlif tarixi dövrlərdə yayılma arealını da əhatə edir. Belə 
ki, böyük türk dövlətləri - Hun imperiyası, Göytürk Xaqanlığı, 
Xəzər Xaqanlığı, Uyğur Xaqanlığı, Qaraxanlı dövləti, Böyük 
Səlcuq imperiyası, Xarəzmşahlar dövləti, Eldəgizlər dövləti, 
Osmanlı imperiyası, Teymurilər dövləti, Böyük Moğol imperiyası, 
Dehli Türk Sultanlığı, Misir Məmlük dövləti, Səfəvi dövləti, Qacar 
dövləti Türk sivilizasiyasının sərhədlərini bir tərəfdə Hindistana, 
digər tərəfdə isə Avropanın dərinliklərinə - Macarıstana, 
Balkanlara, şərqdə və cənubda  isə Misirə, Əlcəzairə, Ərəbistana 
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doğru genişləndirmişdir. Biz bu mərhələdə də yuxarıda qeyd 
etdiyimiz etno-mədəni landşaft bağlılığı nəzəriyyəsinin özünü 
təsdiq etməsini müşahidə edirik. Belə ki, təbii landşaftından kənar 
Türk sivilizasiya təmsilçiləri öz inkişaflarında qabarma dövrünü 
keçirdikdən sonra həmin məkanda öz varlıqlarını axıradək yaşada 
bilməmişlər. Lakin bu zaman da Türk sivilizasiyası üçün xarakterik 
olan bir xüsusiyyət ortaya çıxır. Tarixdə türk dövlətlərinin sayı neçə 
olursa olsun, tarixin hər dövründə türklər dövlətçilik ənənələrini 
qorumuşlar. Bütün tarixi dövr ərzində müxtəlif türk xalqlarının 
dövlətçilik ənənəsində heç zaman fasilə olmamışdır. Buna görədir 
ki, dövlətçilik Türk sivilizasiyası üçün əsas xarakterik 
xüsusiyyətlərdən biridir.  

Sivilizasiya təsnifatında Türk sivilizasiyası çoxqütblü olaraq 
səciyyələndirilir. Tarixin müxtəlif zamanlarında və hətta bəzən eyni 
zaman periodunda Türk sivilizasiyası bir neçə mərkəzi güc 
üzərində qurulmuşdur. Məsələn, birinci nəsil sivilizasiyalar 
dövründə Ön Asiyada və Uzaq Şərqdə Türk sivilizasiyalarının 
izlərinə rast gəlinir. Sonrakı mərhələlərdə Osmanlı, Səfəvi, Misir 
Məmlük sultanlığı, Böyük Moğol imperiyasının timsalında Türk 
sivilizasiyasının güc mərkəzləri artmışdır. Ümumiyyətlə, 
çoxqütblülük Türk sivilizasiyasının zəngin mədəniyyətinin və 
çoxminillik aramsız dövlətçilik tarixinin əsas səbəblərindəndir. Bu 
prinsipdə də bir qanunauyğunluq mövcuddur. Belə ki, əhatə etdiyi 
ərazinin böyüklüyünü nəzərə alaraq bir mərkəzdən idarə olunmaq 
və yaxud bütün proseslərin eyni istiqamətə yönəldilməsi faktiki 
olaraq mümkün deyildi və bu səbəbdən də çoxqütblülük labüd 
görsənir.  

Tədqiqat zamanı toxunduğumuz əsas məqamlardan biri də 
Qərb alimləri arasında, istər sivilizasiyaşünaslar, istərsə 
geopolitiklər tərəfindən sivilizasiyalar təsnifləşdirilərkən heç bir 
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halda Türk sivilizasiyasının müstəqil bir sivilizasiya olaraq 
nəzərdən keçirilməməsi ilə bağlıdır. Nə Samuel Hantinqtonda, nə 
Arnold Toynbidə, nə Frensis Fukuyamada, nə də əksər rus 
mütəxəssislərinin (Avrasiyaçı məktəbin bir sıra nümayəndələri 
istisna olmaqla) nəzəri baxışlarında “Türk sivilizasiyası” anlayışına 
müstəqil bir sivilizasiya növü kimi rast gəlmirik. Fikrimizcə, bu 
yanaşmanın səbəblərini bəzi Qərb sivilizoloqlarının qeyri-elmi, 
qərəzli mövqelərində axtarmaq lazımdır. Müşahidə olunan cəhət 
bundan ibarətdir ki, onlar tarixin ən qədim dövründən 
günümüzədək maddi-mənəvi özünəməxsusluğunu qoruyub 
saxlamış Türk sivilizasiyasını görməzlikdən gəlir, yaxud bu 
fenomenə qısqanc yanaşırlar. Halbuki Türk sivilizasiyası dünya 
sivilizasiya tarixində nəsildəyişmə mərhələlərindən öz seçkinliyini 
qoruyub saxlayaraq keçən azsaylı sivilizasiya tiplərindəndir. Türk 
sivilizasiyası dünyadakı çox nadir sivilizasiya tiplərindəndir ki, həm 
birinci nəsil (Qədim Misir, Şumer, Çin, Hind və s.), həm də 
sonuncu nəsil (sənayedənsonrakı) sivilizasiya tipləri ilə bərabər 
mövcud olmuş və hazırda da öz varlığını yaşatmaqdadır. 

Türk sivilizasiyasının digər sivilizasiya təmsilçiləri ilə mü-
nasibətlərini araşdırarkən ilk növbədə önə çıxan onun özünəməxsus 
xarakterik xüsusiyyətlərindən yaranan prinsiplər özünü göstərir. Bu 
prizmadan yanaşdıqda dini əqidə, adət-ənənə, sosial normalar, 
ictimai xüsusiyyətlər və s. məsələlər xüsusi əhəmiyyət kəsb edir. 
Türk sivilizasiyasının özünəməxsus xüsusiyyətlərinin müəyyənləş-
məsi ilə bağlı bunlardan bəzilərini yada salmaq istərdik. Əvvəlcə 
dini inancın türklərdə hansı yer tutduğuna baxmaq olar. Qeyd 
etməliyik ki, hazırda əksər türk xalqları islam dininə etiqad edirlər 
və Türk sivilizasiyası ümumilikdə islam mədəniyyətinin əhatə 
dairəsindədir. İslam bir fəlsəfə, din, həyat tərzi olaraq türkün 
ruhuna yaxındır və onunla əksər hallarda harmoniya təşkil edir. 
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Bununla belə, türkün dini dünyagörüşündə monoteizm yalnız 
islamla əlaqədar deyildir. Yəni, Türk sivilizasiya təmsilçiləri üçün 
xarakterik olan təkAllahlılıq islamdan əvvəl də mövcud olmuşdur 
və bu mənada islam dini türklər tərəfindən öz qədim inanclarına 
yaxın olduğuna görə daha tez qəbul edilmişdir. 

Türk xalqlarının inanclarında hər zaman Tanrı əsas yer 
tutmuşdur. Tarixin müxtəlif dövrlərində ayrı-ayrı türk xalqları 
islam, xristianlıq, iudaizm, buddizm, tenqriçilik, atəşpərəstlik, 
şamanizm kimi din və inanc sistemlərinə tapınmışlar. Lakin xüsusi 
vurğulanmalıdır ki, qədim dövrlərdən bəri türk xalqlarının tarixinə 
baxdıqda aydın olur ki, türk xalqları təkAllahlı etiqada üstünlük 
vermişlər. Zaman-zaman kənar müdaxilələr hesabına türklərin dini 
inancında fərqli təsirlər olsa da, monoteist dini inanc türklər üçün 
daim xarakterik olmuşdur. Bu xarakterik xüsusiyyət isə Türk 
sivilizasiyası daşıyıcılarını bu gün daxil olduğu islam dini 
çərçivəsində belə digər daşıyıcılardan (Ərəb, İran, Malay) əsaslı 
fərqləndirmişdir. İslam mədəniyyəti ətrafında birləşən digər 
sivilizasiyaların islamaqədərki dini görüşü ilə təkAllahlı islam dini 
arasında kəskin fərqlərin olduğu halda, türklərin islamaqədərki dini 
dünyagörüşü daha çox təkAllahlı olmuş və türklərin 
müsəlmanlaşmasından sonra islam dini dünyagörüşü ilə bir 
ahəngdarlıq təşkil etmişdir. Beləliklə, bu qənaətə gəlmək olar ki, 
monoteist dini əqidə Türk sivilizasiyasının bütün inkişaf 
mərhələlərində onun üçün xarakterik xüsusiyyət olmuşdur. 

Türk sivilizasiyasının daşıyıcıları üçün əsas səciyyəvi 
cəhətlərdən biri də müxtəlif azlıqlara dözümlü yanaşmadır. Bu mədəni 
tip üçün assimilyasiya etmək heç zaman xarakterik olmamışdır. Hətta 
öz həyat siklində passionarlığın kulminasiya mərhələsi hesab olunan 
imperiya dövründə belə dövlətin sərhədləri daxilində digər xalqlara 
(sivilizasiya daşıyıcılarına) münasibətdə hər zaman tolerantlıq 
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müşahidə olunur. İlkin dövr türk imperiyalarında hakim türklərlə asılı 
digər xalqlar arasında münasibətlər çox zaman şaquli hökmranlıq 
prinsipi əsasında deyil, üfüqi bağlılıq formasında olmuşdur. Böyük 
Hun imperiyasında, Göytürk xaqanlığında türklərin dövlətin digər 
xalqları ilə münasibətləri daha çox ittifaq xarakterli olmuş, türk 
hakimiyyəti həmin xalqların daxili həyat nizamına toxunmamışdır. 
Türklər heç zaman assimilyativ meylli olmamış, hətta tabeçiliyində 
olan xalqlarla belə münasibətlərini onların daxili müstəqilliyi 
prizmasından qurmuşlar. Eləcə də inanc müstəvisində onlar digər 
xalqların fərqli dini etiqadlarına ehtiram göstərmişlər. Beləliklə, 
müasir terminologiya ilə desək, Türk sivilizasiyası qədim dövrdən 
indiyədək demokratik və tolerant cəmiyyət olması ilə seçilmişdir.  

Başqa bir xarakterik xüsusiyyət olaraq türk cəmiyyətinin qadına 
münasibətini göstərmək olar. Qadın-kişi bərabərliyi günümüzün 
aktual mövzusu olduğu halda, bu problem qədim türklərdən 
başlayaraq hər zaman Türk sivilizasiyası üçün mühüm əhəmiyyət 
kəsb etmişdir. Qədim dövrdə həm Qərbdə, həm də Şərqdə əksər 
xalqlarda qadınlara yalnız nəsil artırma və məişət işləri icraçısı kimi 
baxıldığı halda, türklərdə qadın kişiyə bərabər tutulurdu. Qadınlar həm 
bir döyüşçü, həm rəhbər, həm ailədaxili təsərrüfatın idarə edicisi kimi 
türk cəmiyyətində hər zaman üstün mövqe tutmuşlar. Sonrakı dövrdə 
islam dəyərlərinin birbaşa təsiri altında bir qədər fərqli mənzərə 
yaranmağa başlasa da, türk qadınının cəmiyyətin bərabər hüquqlu 
üzvü olması öz mahiyyətini qoruyub saxlamışdır. Hələ XII əsrdə 
Naxçıvanda böyük memar Əcəmi Naxçıvaninin Yusif Küseyir oğlu 
ilə yanaşı, Mömünəxatun anaya da möhtəşəm abidə ucaltması bu 
düşüncənin sənət dili ilə ifadəsidir. Şərqdə qadınlara seçki hüququ da 
ilk dəfə Azərbaycan Xalq Cümhuriyyətində verilmişdir. Lakin bu 
yerdə xüsusi qeyd etməliyik ki, qadının türk cəmiyyətində tam hakim 
olması, türk cəmiyyəti üçün matriarxatın xarakterik olması ilə bağlı 
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yanlış təsəvvür də yaranmamalıdır. Əgər biz tarixi rakursdan 
müşahidə etsək, görərik ki, türk elində qadınlar hər zaman öz kişiləri 
ilə birgə, yanaşı olduqda üstün mövqedə durmuşlar. Beləliklə, 
göründüyü kimi, yüksək demokratik dəyərlərə malik Türk 
sivilizasiyası üçün qadın hökmranlığı deyil, qadın-kişi bərabərliyi 
səciyyəvidir. Bu xarakterik xüsusiyyət də Türk sivilizasiyasının 
daşıyıcılarını vahid islam aləmi daxilində qadına ikinci dərəcəli varlıq 
kimi baxan, çox zaman hüquqsuz, cəmiyyətdə mühüm rolu olmayan 
təbəqə sayan digər daşıyıcılardan (həm Ərəb, həm də İran 
sivilizasiyasından) fərqləndirir. 

Türk sivilizasiyasını səciyyələndirən özünəməxsus cəhətlər 
haqqında bəhs edərkən türk mədəniyyətinə adət-ənənənin dindən 
daha çox təsir göstərdiyini də qeyd etmək lazımdır. Belə ki, hansı 
dinə inanmasından asılı olmayaraq türk mədəni tipi üçün əskidən 
gələn adət-ənənə hər zaman daha üstün olmuşdur. Son illərdə Azər-
baycanda və ümumən türk dünyasında mifologiya istiqamətində 
aparılan tədqiqatlarda bu amili təsdiq edən çoxsaylı faktlar və 
tezislər vardır. 

Beləliklə, yayıldığı coğrafi areal, daşıdığı dini əqidə, təmsil 
etdiyi konkret etnos və ya dövlətdən asılı olmayaraq, biz hazırkı 
tədqiqatda tarixdə Türk sivilizasiyasının izinə vahid bir mədəniyyətin 
daşıyıcısı kimi baxmağa çalışmışıq. Çünki sadalanan kriteriyalar üzrə 
bir sıra fərqliliklərin olmasına baxmayaraq, bəşər tarixində 
özünəməxsus izi olan Türk sivilizasiyası daha çox oxşar mənəvi 
dəyərlərə söykənir. Türk sivilizasiyasının formalaşmasında onun 
xarakterik xüsusiyyətləri - bütün tarixi dövrlər ərzində arasıkəsilmə-
yən dövlətçilik ənənəsi, adət-ənənələrin (törənin) cəmiyyətdə yüksək 
mənəvi keyfiyyət kimi hakim mövqeyi (törənin hətta bir çox hallarda 
dini inancdan üstün tutulması), dini baxışda monoteist əqidə, ailə 
dəyərləri (ordu və ailə türk cəmiyyətinin iki əsas dayağını təşkil 
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edirdi), digər sivilizasiya daşıyıcılarına münasibətdə tolerantlıq və 
birgə yaşama vərdişləri xüsusi rol oynamışdır. Biz hazırkı tədqiqatda 
Türk sivilizasiyasının digər mədəni tiplərlə münasibətlərinə məhz bu 
prizmadan yanaşmağa çalışmışıq.  

Tədqiqat zamanı sivilizasiyaların etno-mədəni landşaft bağ-
lılığı nəzəriyyəsinə üstünlük verilmişdir və Türk sivilizasiyasının 
digər mədəni tiplərlə əlaqəsinə bu aspektdən yanaşılmışdır. Fikri-
mizcə, bu nəzəriyyə və onun əsasında duran landşaft bağlılığı 
faktoru ona görə əhəmiyyətlidir ki, etnosun yerləşdiyi təbii şərait 
müvafiq sivilizasiyanın özünəməxsus xüsusiyyətlərinin formalaş-
masında iştirak edir. Bu baxımdan “Çöl” Türk sivilizasiyasının, 
“Səhra” Ərəb sivilizasiyasının, “Meşə” Slavyan sivilizasiyanın, 
“Dəniz” Qərb sivilizasiyasının, “Dağ-Çöl” İran sivilizasiyasının 
xarakterini müəyyənləşdirən amillərdəndir. Və biz də tədqiqat 
zamanı sivilizasiyalararası münasibətləri araşdırarkən bu amilə 
üstünlük vermişik. 

Göründüyü kimi, çox qədim tarixə və davamlı ənənələrə ma-
lik olan Türk dünyası təmsilçilərinin digər sivilizasiyalarla dialoqu 
geniş mənada bəşər sivilizasiyasının formalaşması və inkişafında 
mühüm rol oynamışdır. Ümid edirik ki, Türk sivilizasiyası prob-
lemi tədqiqatçıların diqqətini cəlb edəcək, bu istiqamətdə yeni araş-
dırmalar meydana çıxacaqdır.  
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van şəhərində anadan olmuşdur. 
2001-ci ildə Bakı Dövlət Universite-
tinin “beynəlxalq hüquq və beynəl-
xalq münasibətlər” fakültəsinin ba-
kalavr pilləsini, 2003-cü ildə ma-
gistr pilləsini “beynəlxalq münasi-
bətlər” ixtisası üzrə fərqlənmə dip-

lomu ilə bitirmişdir. 2006-cı ildə Azərbaycan Milli Elmlər Akademi-
yasının İqtisadiyyat İnstitutunda “Azərbaycan Respublikasının Bö-
yük Britaniya və Şimali İrlandiya Birləşmiş Krallığı ilə iqtisadi əla-
qələrinin əsas istiqamətləri” mövzusunda namizdəlik dissertasiyası 
müdafiə etmişdir. İqtisad elmləri namizədidir. 

Hazırda Azərbaycan Respublikası Prezidentinin Administrasiya-
sında Xarici əlaqələr şöbəsində işləyir. 

Beynəlxalq münasibətlər sahəsində bir kitabın və 20-dən çox mə-
qalənin müəllifidir. 

Ailəlidir, üç övladı var. 


