Mübariz Süleymanlı

ƏHMƏD AĞAOĞLUNUN
“İSLAMA GÖRƏ VƏ İSLAMİYYƏTDƏ
QADIN” ƏSƏRİNƏ ELMİ-TƏNQİDİ
YANAŞMALAR

Azərbaycan Milli Elmlər Akademiyası
Memarlıq və İncəsənət İnstitutunun
Elmi Şurasının 14 may 2008-ci il tarixli
(protokol № 2) qərarı ilə çap olunur

Bakı – 2008

ÖN SÖZ
Əhməd bəy Ağaoğlu “İslama görə və islamiyyətdə qadın” əsərində
islamın tarixi proses içindəki macərasına bağlı olaraq qadın mövzusunu
işləmiş, islamaqədərki vaxtlardan son dövrlərədək qadının ictimai mövqeyinin keçirdiyi dəyişikliyi qələmə almışdır. Kitab, Qafqazda müsəlman qadının durumunun yaxşılaşdırılması üçün mütərəqqi islahatların
zəruriliyini nəzərdə tutan ilk əsərlərdən biri olması baxımından önəmlidir. Ağaoğlu bu kitabında XIX əsrin sonu və XX əsrin əvvəlində
Qərbdə qadın haqlarının tərəqqi meylindən söz açaraq islamiyyətdən
öncə ərəblərdə və İranda, islam həyatında və islam mənbələrinə
istinadən qadın mövzusunu müzakirəyə girişir.
“İslama görə və islamiyyətdə qadın”ı qələmə aldığı dövrdə hələ ki,
türkçü cərəyan içində yerini almamış olan Ağaoğlu, islam mədəniyyətinə yenilikçi bir anlayışla yanaşmaqdadır və Z.Göyalpda olduğu kimi
“islamlaşmaq” ideyasını Qərb dəyərlərindən qopmaq və ya uzaqlaşmaq
olaraq deyil, yeni bir kimlik çərçivəsində islamın çağdaşlaşması ehtiyacı
formasında düşünməkdədir. Özünü aşkar büruzə verdiyi kimi, bəhs
edilən əsərini qələmə aldığı dönəmdə Ağaoğlu əsasən İran və ərəb mədəniyyətini ittiham etməkdədir. Bu məsələ ilə bağlı mülahizələri müəyyən bir inkarçılıq mövqeyindədir. Belə bir yanaşmanı, Ağaoğlunun ilk
növbədə İran və ərəb dünyası ilə ortaq kimlik bağının qopardılması
qayğıları kimi başa düşə bilərik.
Ağaoğluna görə, qadının Hz. Məhəmməd zamanında tutduğu mövqe, qədim İran və islam öncəsi ərəb mədəniyyətindəki halı ilə müqayisədə olduqca yüksəkdi. Ancaq sonralar İran və şiə təsirləri səbəbilə və
rəhbər sinif və üləmadan bəzi şəxslərin öz mənafelərini hər şeydən
irəlidə tutmaları sonucunda qadının vəziyyəti geriləmişdir. İslam öncəsi
türklərdə də qadının durumunun yüksək olduğunu bildirən Ağaoğlu,
ancaq son dönəmdə, fars və süryani kültürünün müqavimətinə dözə bilməyərək türk islamının da qadına gərəkən dəyəri verməkdən uzaqlaşdığını irəli sürməkdədir. Əsərini yazdığı dönəmdə Azərbaycanda qadın,
Ağaoğlunun ifadəsi ilə, dini təəssübün ifrat basqısı altında olmaqdadır.
Ailə həyatı və qadın məsələsində liberal bir mövqe tutmuş Ağaoğluna görə ailə üzvlərini bir-birinə bağlayan əlaqələr zorakılıqdan uzaq
olmalıdır; ailə qurumu könüllü birgəyaşayışa və bağlılığa, qarşılıqlı
sevgiyə, haqlarda bərabərliyə və səmimiyyətə söykənməlidir. Evlilik və
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ailə qurumu, mühafizəkar ənənəvi qaydalar əsasında deyil, sərbəst
qarşılıqlı fərdi anlaşmalar təməlində qurulmalıdır.1 Onun bu görüşləri,
islamiyyətin ilk ortaya çıxdığı dönəmlərdə girişdiyi reformalarla topluma yeni bir dinamizm və kimlik qazandırmağa, ancaq zaman keçdikcə
bu yüksək dəyərlərin kənar təsirlərlə pozulmağa məruz qalması
fərziyyəsinə dayanmaqdadır. Bundan çıxış edərək islamın (üzərindəki
“yabançı yük” atılaraq) şiə-fars kültürünün mənfi çöküntülərindən
təmizlənərək, başqa sözlə desək, mirasının önəmlicə bir bölümünün
rədd edilərək islahatlara tabe etdirilməsinin vacibliyi qənaətinə gəlir.
Fəqət bu təmizləmədən sonra geriyə nəyin qalacağı şübhəlidir. XX yüzil
şərtlərindən bir xeyli uzaq olduğu qəbul edilə biləcək “islamın səadət
əsri” dövrünə və islam peyğəmbərinin güclü islahatçı şəxsiyyətinə dayanan Ağaoğlunun əsl amacı qərbçi reformalara zəmin hazırlamaqdır.
Ötən əsrin əvvəllərində baş verən siyasi və mədəni proseslərin nəticələrini bir daha gözdən keçirmək, bu kimi tarixi təcrübələrdən faydalanmaq mənasında Ə.Ağaoğlunun çoxsaylı analitik yazıları, o cümlədən
sözügedən əsəri günümüzdə də öz aktuallığını saxlamaqdadır. Hələ XIX
yüzilin ikinci yarısından gündəmə gələn çağdaşlaşma, qərbliləşmə,
mədəniyyətdə reformalar kimi mövzular bu gün belə müzakirə obyekti
olaraq qalmaqdadır. Şərq cəmiyyətlərinin tənəzzüldən qurtulub tərəqqi
yolu tutmalarında Türkiyə və Azərbaycan aydınlarının din amilinə və
qadının ictimai həyatdakı mövqeyinə dair müzakirələri bu gün də
ehtiyac duyduğumuz təcrübələrdəndir. Kürəsəlləşmə prosesində nələrin
mənimsənilməsinə və nələrin mühafizə edilməsinə doğru qərar verə
bilmək üçün də elmi-mədəni irsimizə yenidən diqqət yetirilməsində
fayda vardır. Şərq və Qərbin çağdaş siyasi-mədəni hadisələrini diqqətlə
izləmiş və yazılarında fərd, demokratiya, qadın haqları kimi mövzulara
dönə-dönə müraciət etmiş Ə.Ağaoğlunun “İslama görə və islamiyyətdə
qadın” əsərinin rus dilindən Azərbaycan dilinə tərcümə edilərək yayınlanması və əsərin orijinal variantının da eynilə kitaba salınması bu baxımdan təqdirəlayiq bir işdir. Mübariz Süleymanlının belə bir təşəbbüsünü dəstəkləyirik və qənaətimizcə onun “Əhməd Ağaoğlunun “İslama
görə və islamiyyətdə qadın” əsərinə elmi-tənqidi yanaşmalar” adlı araşdırması mövzuya dair bir sıra suallara aydınlıq gətirməkdədir.
Doç. Dr. Ufuk Özcan
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Ahmet Ağaoğlu, “Üç Medeniyet”, İstanbul, 1972, s. 96.

ƏHMƏD AĞAOĞLUNUN
“İSLAMA GÖRƏ VƏ İSLAMİYYƏTDƏ QADIN”
ƏSƏRİNƏ ELMİ-TƏNQİDİ YANAŞMALAR
Əhməd Ağaoğlunun “İslama görə və islamiyyətdə qadın”
əsəri ilk dəfə 1901-ci ildə Tiflisdə rus dilində çap edilmişdir2.
Tədqiqatçıların da qeyd etdikləri kimi3, əsərin rus dilində çap
edilməsinin əsas səbəblərindən biri, o dövrdə müəllifin doğma
dilində nəşrlərə qoyulmuş qadağalarla bağlı idi. Əsər ikinci dəfə
1959-cu ildə İstanbulda “İslamlıkta kadın” adıyla nəşr edilmişdir4. Nebioğlu yayın evinin təqdimatı, Əhməd bəyin oğlu –
Səməd Ağaoğlunun (Türkiyənin tanınmış yazıçısı və ictimaisiyasi xadimi) “Kitab, müəllif və “İslamlıqda qadın” haqqında”
başlıqlı ön sözü və Əhməd Ağaoğlunun həyatı və əsərlərinə dair
məlumatla birlikdə çap olunmuş əsəri rus dilindən türk dilinə
Hasan Ali Ediz çevirmişdir. Bu nəşrə yazılmış təqdimatda da
məlumat verildiyi kimi, tərcümə variantındakı bölmə və başlıqlar əsərin əslində yoxdur. Görünür, nəşriyyat bunu, əsərin geniş
oxucu kütləsi tərəfindən daha asanlıqla qavranılması məqsədilə
etmişdir. 1985-ci ildə isə “Birey ve toplum yayınları” türkcə
tərcümə variantına cüzi dəyişikliklər edərək əsəri “İslamiyyətdə
qadın” adıyla Ankarada nəşr etmişdir5. Bu nəşrdə Səməd
Ağaoğlunun yuxarıda qeyd etdiyimiz yazısı yer almır. Lakin yayın evinin qeydi və Əhməd Ağaoğlunun həyatı və əsərlərinə aid
yığcam məlumatla yanaşı, burada kitabın mündəricatı (içindəki2
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lər) da verilmişdir. Birinci nəşrdə, təqdimat və ön sözdən sonra
(kitabın üz qabığındakı adından fərqli olaraq) əsərin adı “İslama
görə və islamlıqda qadın” kimi, ikinci nəşrdə isə “İslama görə
və islamiyyətdə qadın” şəklində verilmişdir. Amma hansı səbəbdənsə, əsərin əslindəki son cümlələr, bu nəşrlərin heç birinə düşməmişdir (İslam dini, mahiyyətinə görə, nikbin, mütərəqqi bir
dindir. Fatalizm haqqında təlim burada hər hansı bir kədərli
qüvvənin qorxunc, əzabverici təzyiqi kimi deyil, baş vermiş
hadisəni “post factum” kimi qəbul edib, onunla barışmağı təmin
edən qüvvətverici və ürəkverici amil kimi çıxış edir. Peyğəmbər
dəfələrlə təkrar edirdi: “Dəvəni Allaha tapşır, amma əvvəlcə
onun dizlərini kəndirlə bağla”). Heç şübhəsiz, əsərin son yarım
əsrdə Türkiyədə və habelə Azərbaycanda yayılması baxımından,
Hasan Ali Edizin tərcüməsində nəşr olunmuş bu kitablar çox
böyük əhəmiyyət kəsb etmişdir.
Azərbaycanda isə əsər ilk dəfə Elman Mustafaoğlu tərəfindən
İstanbul nəşri əsasında (“İslama görə və islamlıqda qadın”
adıyla) Azərbaycan türkcəsində çapa hazırlanaraq “Ulduz” jurnalının 1990-cı il mart sayında (№ 3 (275)) dərc edilmişdir6.
“Arxivlər açılır” rubrikasında yer almış “Ölümsüz adam” sərlövhəli təqdimatında E.Mustafaoğlu, hələ imperiya məngənəsindən
tam qurtulmamış Azərbaycanda adını belə eşitmədiyimiz
Əhməd Ağaoğlu və onun sözügedən əsəri haqqında qısaca məlumat verir. O vaxta qədər elmi-tədqiqat əsərlərində Ə.Ağaoğlunun həyat və yaradıcılığından müəyyən qədər bəhs edilsə də,
ona qarşı tənqidi münasibətdə, birmənalı şəkildə yalnız qərəzli
mövqe nümayiş etdirilmişdir. Ağaoğlu şəxsiyyətinə rəğbəti olan
alimlərimiz belə, vicdani borclarından, elmi fikirdə (tənqidi
şəkildə olmuş olsa da) onun adının qismən də olsa yaşadılmasına çalışmaları ilə çıxmağa çalışmışlar. Bu mənada, E.Mustafaoğlu çapa hazırladığı bu əsərin nəşri ilə “Ulduz” jurnalının
oxucularında Ə.Ağaoğlu haqqında ilk dəfə obyektiv fikir forma6
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Əhməd Ağaoğlu. “İslama görə və islamlıqda qadın” (E.Mustafaoğlunun “Ölümsüz adam” başlıqlı təqdimatı ilə). “Ulduz” jurnalı, 1990, №3 (275), s. 66-80.

laşdırılmasına yardım etdi və onları türk dünyasının bu fədakar
oğlunun Azərbaycan mədəniyyəti tarixindəki layiqli yeri barədə
düşünməyə vadar etdi. Lakin günümüzün reallıqları və kulturoloji fikrin tələbləri baxımından bu nəşrin bizi qane etməyən bəzi
qüsurları da göz qabağındadır. Təfərrüata varmadan bunların ən
mühümləri barədə bir neçə qeydimizi oxucularımızla bölüşmək
istəyirik.
Əgər müstəqilliyimizin bərpasından öncəki illərdə kulturoloji
fikrimiz üçün əhəmiyyətli bir əsərin tərcümə variantı əsasında
çapa hazırlanması dövrünə görə keçərli sayılırdısa, düşünürük
ki, bu gün orijinal variantın və ya əsərin əslindən birbaşa Azərbaycan türkcəsinə tərcüməsinin yoxluğu məsul sahə araşdırıcılarının qəbahəti hesab edilə bilər.
Türkcə tərcümə variantlarındakı əlavələri, nəzərdən qaçmış
müəyyən məqamları və bəzi üslub xətalarını nəzərə alsaq (xatırladaq ki, 1959 və 1985-ci il nəşrlərinin özündə belə təqdimat,
söz və ifadələrdəki dəyişikliklər baxımından fərqliliklər nəzərə
çarpmaqdadır) İstanbul nəşri əsasında çapa hazırlanmış variantda da eyni xətaların təkrarlanması təbiidir.
Üstəlik, E.Mustafaoğlunun, uyğunlaşdırma zamanı bəzən
əsərin dilinə ağırlıq gətirən əlavə sözlərdən – sinonimlərdən
istifadə etməsi və müəlliflə tərcüməçinin qeydləri sırasında
verilmiş şərhləri əsərin əsli ilə tərcüməsi arasındakı fərqi sanki
artırmış kimi görünür. Xüsusilə də, nəzərə alsaq ki, Türkiyə
nəşrlərində əsərin əslində olmayan bölmə və başlıqlar verilmişdir, o zaman azərbaycanca olan nəşrdə bunların sərbəst “tərcüməsi” məntiqi baxımdan daha çox fikir ayrılıqlarına yol açmış
olur. Misal üçün, eyni başlığın 1959-cu il nəşrində “Peyğəmbərin qız cocuğuna göstərdiyi məhəbbət”7, 1985-ci il nəşrində
“Peyğəmbərin qız cocuğuna göstərdiyi sevgi”8, 1990-cı il vari7
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antında isə “Peyğəmbərin qızına məhəbbəti”9 şəklində verilməsi
(ümumiyyətlə, bu adla başlığa çıxarılması), sanki peyğəmbərin
geniş anlamda qadına (qıza) münasibətinin ailə çərçivəsi ilə
məhdudlaşdırılması meylindədir. Yaxud “Məhəmmədin qadınlara tanıdığı haqlar”ın10 “Məhəmmədin tanıdığı qadın hüquqları”11
kimi verilməsi də, oxucuda müəyyən qədər fərqli fikir formalaşdırır. Əsərdə olan fransızca istinadların yazılışında da diqqətsizlik nəzərə çarpır12. Ümumiyyətlə isə, əsərin rus dilindən türk
dilinə tərcüməsində improvizə hallarına rast gəlinir (məsələn,
çarşab, guşənişinlik və s. məsələlərdə).
Görülmüş hər bir işdə qüsur və nöqsanların olmasını təbii hal
saysaq, deməli bizim təqdim edəcəyimiz tərcümə variantında da
tənqid hədəfi ola biləcək məqamların olması həqiqətini də bəri
başdan qəbul etmək zorundayıq. Lakin bu halların olacağı
təqdirdə qeyri-obyektiv tənqidlərə yol verilməməsi və oxuculara
müqayisə aparmaq imkanı vermək məqsədilə əsərin rus dilində
olan əslinin – 1901-ci ildə Tiflisdə nəşr olunmuş kitabın fotosurətinin də kitaba daxil edilməsini məqsədəuyğun hesab etdik.
Yeri gəlmişkən, bir məqamı da qeyd etməyi lazım bilirik ki, bəzi
əsərləri, habelə Azərbaycan türkcəsində az işlədilən şəxs adlarını
(yazılışında yanlışlığa yol verməmək üçün) orijinalda olduğu
kimi yazmış və kursiv şriftlərlə vermişik.
Əsəri rus dilindən Azərbaycan türkcəsinə, qırx ildən artıq bir
müddətdə Azərbaycan Dövlət Mədəniyyət və İncəsənət Universitetində çalışan (eyni zamanda “Mədəniyyət dünyası” məcmuəsinin məsul katibi olmuş) Rüfət Şərifov tərcümə etmişdir. O,
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tərcümənin daha mükəmməl olması üçün yeri gəldikcə müvafiq
sahə mütəxəssisləri ilə məsləhətləşmiş, mümkün qədər təhriflərə
yol verməməyə çalışmışdır. Bu mənada əsərin tərcüməsinin adı
da xeyli müzakirələrə səbəb oldu. Belə ki, Rüfət müəllim
“İslamda qadın və islam qadını” variantı üzərində dayanmışdı.
Lakin biz onu, əsəri bu vaxta qədər Türkiyədə və Azərbaycanda
tanındığı şəkildə – “İslama görə və islamiyyətdə qadın” adıyla
nəşr etməklə (əslində, aşağıda da diqqət yetirəcəyimiz kimi,
bizcə Yusuf Akçuranın tərcüməsi – “İslama görə və islam
aləmində qadın” – daha məntiqli səslənirdi), gələcəkdə araşdırıcıların ad məsələsində yol verə biləcəyi çaşqınlığın qarşısını
almış olduğumuza və bu variantın məntiqi baxımdan daha səlis
səsləndiyi fikrinə inandıra bildik.
Tərcümə üzərində redaktə işləri getdiyi bir vaxtda tədqiqatçıalim İmaməddin Zəkiyev dedi ki, uzun illər Ə.Ağaoğlu irsinin
tədqiqi ilə məşğul olmuş ustadımız mərhum Əziz Mirəhmədovun şəxsi arxivində Əhməd bəyin digər yazıları ilə yanaşı, bu
əsərin də azərbaycanca tərcüməsinin əlyazmasına rast gəlmişəm
(İmaməddin müəllim onun şəxsi arxivini qaydaya salmaqla məşğul idi). Amma o vaxtlar Əziz Mirəhmədovun şəxsi arxivində
qarışıqlıq olduğu üçün tərcümə variantını tapa bilmədik. Bizi ən
çox maraqlandıran bir məsələ idi: görəsən Əziz müəllim əsəri
ruscadan – əslindən tərcümə edib, yoxsa ki, türkcə tərcümə
variantından. Bu məqsədlə, onun Ağaoğlu haqqında yazmış
olduğu, xüsusilə, həmin əsərə də istinad etdiyi bir neçə məqaləni
yenidən diqqətlə araşdırdıq və belə qənaətə gəldik ki, 1901-ci
ildə Tiflisdə nəşr edilmiş rusca variant onda olmayıb. Çünki o,
həmin məqalələrdə İstanbul nəşrinə istinad edib. Çox güman ki,
onun şəxsi arxivində olan azərbaycanca variant da məhz həmin
nəşr əsasında tərcümə edilib.
Qeyd etməyi özümüzə borc bilirik ki, “İslama görə və
islamiyyətdə qadın” əsərinin rus dilində olan orijinal variantını
(güman ki, çox nadir nüsxələrdən birini), bu sətirlərin müəllifinə
Əhməd bəyin nəvəsi – Səməd bəyin oğlu Tektaş Ağaoğlu bağış9

lamışdır. Onu da əlavə edək ki, vaxtilə daha çox ictimai-siyasi
fəaliyyətlə məşğul olmuş Tektaş bəy (yaşının səksəni haqlamasına baxmayaraq) bu gün də ciddi elmi-mədəni yaradıcılıqla
məşğuldur. “Kızılcık” adlı sosialist siyasi kültür dərgisinin
redaktoru olan Tektaş bəyin qırx altı yaşlı yeganə oğlu – Əhməd
Ağaoğlu isə adını və soyadını daşıdığı babalarından fərqli bir
fəaliyyət sahəsində çalışır.
İlk nəşrindən yüz on ilə yaxın bir vaxt keçdikdən sonra
oxucularımıza əsərin orijinal variantı ilə tanış olmaq şansı
verdiyinə və bizi evində dəfələrlə qonaqpərvərliklə qarşıladığına
görə Tektaş bəy Ağaoğluna minnətdarlığımızı bildiririk.
***
Çoxyönlü elmi-mədəni fəaliyyəti ilə Azərbaycan mədəniyyəti
tarixinə zəngin irs bəxş etmiş Əhməd bəy Ağaoğlu, həm də
islam dininin müxtəlif yönlərdən şərhinə həsr edilmiş və dövrü
üçün əhəmiyyətli olduğu kimi günümüzdə də aktuallıq kəsb
edən bir sıra əsərlər müəllifidir. Onun Fransa, Azərbaycan və
Türkiyə mətbuatında çap olunmuş və islamın elm, maarif, mədəniyyət dini olmasını açıqlayan yüzlərlə məqalələrindən başqa,
islamda qadın hüquq və azadlıqlarını, elmi-mədəni tərəqqiyə
təkan verən amilləri şərh və təbliğ edən monoqrafik əsərləri də
vardır.
Ağaoğlunun XIX əsrin sonu və XX əsrin ilk illərində Azərbaycan cəmiyyətini, daha geniş anlamda isə türk-islam dünyasını tərəqqiyə və müasir dünyanın ən mütərəqqi nailiyyətlərini
əxz etməyə səsləyən, dili, mövzusu və coğrafiyası baxımından
bir-birini təkrarlamayan çoxsaylı yazılarından ilk dəfə kitab
halında nəşr ediləni (1892-ci ildə Londonda nəşr edilmiş elmi
topludakı “Şiə dinində məzdəki inancları” əsəri13 istisna
olmaqla) “İslama görə və islamiyyətdə qadın” əsəridir. İlk dəfə
rusca nəşr olunmasına baxmayaraq din, millət, müasirlik, qadın
və s. kimi problemlərlə bağlı bir əsrdən artıq bir müddətdə
13

Əhməd Ağayev. Şiə dinində məzdəki inancları (Fransızcadan çevirəni
Hamlet Qoca). “Mədəniyyət dünyası”, X buraxılış, 2005, s. 57-62.
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qızğın müzakirə və mübahisələrə rəvac vermiş bu əsər müasir
Azərbaycan kulturoloji fikri üçün də öz əhəmiyyətini saxlamaqdadır. Xüsusilə də, gender problemlərinin yenidən gündəmdə
olduğu bir vaxtda əsər tarixi baxımdan daha çox dəyər qazanmış
olur. Mədəniyyət tariximizdə qadın problemi ilə bağlı ilk
fundamental elmi tədqiqatın da məhz “İslama görə və islamiyyətdə qadın” əsərinin olduğunu desək, bəlkə də yanılmarıq14.
Əsər nəşr olunduğu gündən mətbuatın, elm və din xadimlərinin diqqətini cəlb etmiş və Ağaoğlunun adı keçən tədqiqatların əksəriyyətində bu əsərin mahiyyətinə toxunulmuşdur.
Əlbəttə ki, biz bu yazımızda həmin əsər barəsində söylənilmiş
bütün fikirlərə münasibət bildirmək iddiasından uzağıq. Burada,
əsasən Ağaoğluna həsr edilmiş monoqrafik araşdırmalara
istinadən əsər haqqındakı elmi-tənqidi fikirləri ümumiləşdirməyə səy göstərəcəyik.
Əsərin rus dilində və həm də Tiflisdə nəşr olunması, elmi və
ictimai fikrin bu haqda daha geniş məlumatlandırılmasını təbii
ki, əngəlləyirdi. O dövrdə Azərbaycanda türkcə mətbuatın yoxluğu da əsərdə qaldırılan problemlərin müzakirəsi imkanlarını
məhdudlaşdırırdı. Lakin konkret olaraq həmin nəşrə istinad
edilməsə belə, Ağaoğlunun orada qaldırdığı problemlərə dair
yazılar dövrü mətbuatın nəzər-diqqət mərkəzində olmuşdur.
Çünki həmin məsələlər (bəzən fərqli aspektlərdən dəyərləndirilmiş olsa belə) Ağaoğlunun Fransa dövrü yaradıcılığından
başlayaraq Tiflis və Bakı mətbuatındakı yazılarının da əsas
mövzularını təşkil etməkdə idi. 1904-cü ildən etibarən isə mətbuatımızın “Həyat” və “İrşad” qəzetləri ilə başlanan yeni intibah mərhələsində Ağaoğlu, eyni mövzuları daha müntəzəm və
14

Ətraflı bax: Süleymanlı M.A. Azərbaycanda gender probleminə dair ilk
kulturoloji tədqiqat (Azərbaycan MEA-nın akademiki C.B.Quliyev
tərəfindən təqdim edilmişdir). Azərbaycan Milli Elmlər Akademiyasının
Məruzələri, LXIV cild, 2008, № 3, s. 193-200; İslahatçı ziyalıların qadın
və ailə mövzusundakı mövqelərinə dair (Əhməd bəy Ağaoğlunun
dünyabaxışı kontekstində). Azərbaycan Milli Elmlər Akademiyasının
Xəbərləri. Tarix, fəlsəfə və hüquq seriyası, 2008, № 9, s. 215-225.
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müasir Avropa demokratik dəyərləri baxımından daha modern
meyarlarla qaldırdı və türkcə olması səbəbindən xalqla daha
yaxın ünsiyyət və müzakirələr imkanı əldə etdi. Həllini gözləyən
həmin mövzular haqqında Ağaoğlunun az qala hər gün yazılar
yazdığı bir vaxtda, rusca nəşrin müzakirəsi və ya türkcə yenidən
nəşrinin aktuallıq kəsb etməməsi təbii sayılmalıdır. Xüsusilə də,
Ağaoğlunun, nəzəri şəkildə qaldırdığı məsələlərin ictimai həyata
tətbiqi ilə də aktiv surətdə məşğul olması, bir az sonra – 1908-ci
ildən etibarən Türkiyəyə mühacirət məcburiyyəti və bolşevik
istilasından sonra isə arzuolunmaz şəxs kimi onunla bağlı
yazıların tamamilə yasaqlanması və s. kimi səbəblər üzündən,
sözügedən əsərlə (deməli, həm də orada qaldırılmış məsələlərin
həlli istiqamətindəki təşəbbüslərlə) bağlı, mətbuatda elmi-tənqidi müzakirələr səngimiş və tədricən milli, dini və demokratik
dəyərlər zəminində olan hər bir fikri və əməli təbliğat qadağan
olunmuşdur.
Odur ki, “İslama görə və islamiyyətdə qadın” əsərinə dair
elmi-tənqidi təhlillər əsasən Türkiyədə nəşr olunmuş araşdırmalarda öz əksini tapmışdır. Bu barədə ilk geniş bilgini Yusuf
Akçuranın “Türkçülügün tarihi”15 əsərindən alırıq. Akçuranın
bu əsərindən aldığımız (kitabın Tiflisdə – Martirosyans mətbəəsində basılması, 59 səhifə olması haqqında və eləcə də, ilk
dəfə olaraq onun bəzi yerlərini türkcəyə tərcümə etməsi kimi)
məlumatlar, onun orijinal variantdan istifadə etməsi faktını tam
açıqlığı ilə ortaya qoyur. Əsərin bir yerində Akçuranın:
“Əlimizə keçən bu iki əsərindən (“İslama görə və islamiyyətdə
qadın” və “İslam, Axund və Hatifülqeyb” əsərləri nəzərdə
tutulur – M.S.) Ağaoğlu Əhməd bəyin də bir çox türkçü kimi,
öncə islamın islahı, islamın əsl özünə döndərilməsi məsələsi ilə
məşğul olduğu anlaşılır”16 – deməsi isə fikrimizə yüzə-yüz
əminlik yaradır. Akçuranın, Rusiyadan mühacirət etdiyini,
Ağaoğlu ilə məslək, əqidə birliyində olduğunu və ailəvi dostluq
15
16

Yusuf Akçura. Türkçülüğün tarihi. İstanbul, Kaynak yayınları, 2001, 184 s.
Yenə orada, s. 160.
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etdiyini, onun şəxsi arxivi, o cümlədən tərcümeyi-halına dair
geniş bilgilərə sahib olduğunu diqqətə alsaq, burada təsadüfi bir
şeyin olmadığına qane olarıq.
Akçura, Ağaoğlunun 1902-ci ildə Bakıda nəşr olunmuş digər
bir əsəri haqqında da məlumat verərək yazır ki, “Əhməd bəy
türkcə qəzetəçiliyə başlamadan öncə “İslama görə və islam
aləmində qadın” adlı rusca bir risalə yazıb yayımlamışdır. Bu
risalə də, basılmamış “Dialoq” (“İslam, Axund və Hatifülqeyb”17 əsərini nəzərdə tutur – M.S.) kimi, islamın görüşlərində
ilərici olduğunu, Abbasilərin orta dövrlərinə qədər bu ilərici
hərəkət davam etdiyi halda, daha sonra alimlərin və şeyxlərin
mənfəətçilikləri üzündən islamın gerilədiyini və çökdüyünü
iddia etməkdədir”18. Və Akçuranın vurğuladığı bu iddiaları
üzündən Ağaoğlu, təhqir və təqiblərə də məruz qalmışdır. Məsələn, “İslam, Axund və Hatifülqeyb” əsəri19 ilə bağlı baş vermiş
qalmaqalı nəzərdə tutaraq, Şükufə Nihal yazır: “O zamanlar
bitib tükənməyən sünni-şiə davalarının heç bir işə yaramadığını,
bunların xalqı geriliyə və təfriqəyə doğru götürən bir əfsanə
olduğunu, ancaq “milli ittihad”ın kəndiləri üçün faydalı bulunduğunu söyləyən və bunları bir məqalə ilə açıqca yazan Ağaoğlu, axundları qızdırmış; din üləması, Əhməd bəyin qanının
halal və nikahının boş olduğuna dair fitva çıxarmışdır”20.
Akçura, əsərin məzmununu ifadə edən əsas məqamlara toxunaraq vurğulayır ki, “Əhməd bəy bu risaləsində islamın irəliləməsi və geriləməsinə ölçü olaraq “qadın”ı almışdır. Əhməd
17

Əziz Mirəhmədov. İslam, Axund və Hatifülqeyb. Əlyazması müəllifin
şəxsi arxivindədir; Əhmədbəy Ağayev. İslam, Axund və Hatifülqeyb. XX
əsr Azərbaycan nəsri. Tərtib edəni və ön sözün müəllifi X.Məmmədov.
Bakı: Yazıçı, 1992 (512 s.) s. 275-290.
18
Yusuf Akçura. Türkçülüğün tarihi. İstanbul, Kaynak yayınları, 2001, s. 158.
19
Bax: Əhməd bəy Ağaoğlu. İslam, Axund və Hatifülqeyb. Seçilmiş əsərləri
(Tərtib edənlər: Əziz Mirəhmədov, Vilayət Quliyev). Bakı: Şərq-Qərb,
2007, s. 35-49; Xeyrulla Məmmədov. Əlyazmaları yanmır, ancaq taleləri
qəribə olur. “Ədəbiyyat qəzeti”, 25 mart 2005-ci il, № 12 (3451).
20
Samet Ağaoğlu. Babamdan hatıralar. Ankara, Zerbamat matbaası, 1940, s. 154.
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bəyin incələməsinə görə Həzrəti Peyğəmbər, qadını, əski İran
mədəniyyəti və islamdan öncəki ərəb adətləri ilə müqayisədə
çox yüksəltmişdir. Quranın ruhuna görə, birdən artıq həyat yoldaşı caiz deyildir. İslam aləmində Quranın əmrlərinə, peyğəmbərin sözlərinə, İrani və Süryani mədəniyyətlərin qələbəsindən
etibarəndir ki, qadın, kültürəl və sosial mövqeyindən düşməyə
başlamışdır. “Türk-Tatar” qövmlərinin islamı qəbuluyla islam
aləminə hakim olmasından sonra, qadının mövqeyi təkrar
yüksəlmişsə də, bu qüvvətli ünsürün adət qanunları belə Şərqin
ən əski mədəniyyətlərindən olan İran və Süryan mədəniyyətlərinə qalib gəlməyərək, qadın yenə kültürəl və sosial baxımlardan düşmüş və nəhayət bugünkü (yəni 1901 sənəsində Azərbaycandakı) derekesine (aşağı dərəcəsinə, səviyyəsinə – M.S.)
enmişdir”21.
Ağaoğlunun, islam qövmlərinin qurtuluş və tərəqqisinə nail
olmaq üçün əhəmiyyətli və həllini zəruri hesab etdiyi məsələlər,
xüsusilə də, qadın və əlifba problemləri barəsindəki fikirlərini
daha çox diqqətəlayiq gördüyündən, Akçura əsərin son səhifələrinin tərcüməsini eynilə verməyi məqsədəuyğun saymışdır.
Biz də, tədqiqatçılara daha geniş müqayisə imkanı vermək
məqsədilə, əsərin türkcəyə ilk dəfə çevrilmiş həmin parçalarını
yazımıza daxil etməyi müvafiq saydıq:
“Müslümanların qurtarılması, onların mənəvi, maddi, hətta
siyasi kalkınmaları, yalnız iki məsələnin həllinə bağlıdır: Qadın
məsələsi və əlifba məsələsi.
Zamanımız müslüman qadını, ancaq sərbəst və bilincli bir
ana və bir eş oluncadır ki, sosial görəvini yerinə yetirə biləcəkdir. Yalnız bu şərtlər daxilində cocuqlarının xarakter və iradəsini
egitəbilir və onlara yüksək duyğular və əsl fikirlər aşılaya bilir;
bugünkü şərtlər dairəsində müslüman qadının cocuqları birtakım
mənasız mövcudiyyətlərdən ibarətdir.
Boğucu hərəm havası içində keçirilən tənbəl və sırf heyvani
bir həyat, qadının bədəni gəlişməsinə izin vermədiyindən, irqin
21

Yusuf Akçura. Türkçülüğün tarihi. İstanbul, Kaynak yayınları, 2001, s. 158.
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bədəni çöküşünə də yol açmaqdadır. Əlifbanın güclüyü isə oxuyub yazmağı çox zorlaşdırdığından müslümanların ağıl və qəlblərinin aydınladılması yolunu qapamaqdadır. Qadın və əlifba,
iştə islam aləminin iki ən həqiqi düşməni, onun tədavi olunmayan iki xəstəliyi ki, onların etkisi altında bu aləm yavaş-yavaş
məhv olmaqdadır. Yalnız son zamanlarda müslümanlar bu iki
məsələni ciddiyyətlə göz önünə almağa başladılar. Fəqət bu
xüsuslarda İstanbul, Qahirə, Bombey və Kəlküttədə göstərilən
hümmət və qeyrətlər – ki erkəklərə olduğu kimi qızlara da məktəb açmaq və əlifba islahı girişimində bulunmaqla ortaya çıxmaqdadır – yetərli sayılamaz; bütün bu qeyrətlər, mütləq ölümlə
sonuclanacaq müzmin və öldürücü xəstəliyə qarşı zəif və keçici
ilaçlar dərəcəsindədir. Müslüman aləminin oyanması və o aləmin mədəni millətlər mühitinə girə bilməsi üçün, çox şiddətli bir
sarsıntıya ehtiyac vardır. Müslümanların kəndi reformasyon
dövrünü keçirmələri və içlərindən qayət qüvvətli bir iradə sahibi
və nəfsini iş üçün tamamən fədaya hazır bir adamın gəlib çıxması lazımdır∗. Belə bir reformator (yenilikçi) yuxarıda gördüyümüz kimi bizzat islamda, islamın tarix və gələnəklərində
əməllərinə uyğun bir zəmin bula bilir. Təkrar edirik: Nə Quran,
nə şəriət kəndiliyindən gəlişməyə müxalif deyildir. Yalnız
onların daşıyıcısı durumunda olan şeyxlər və alimlər çıxarları
uğrunda Quran və şəriətə mədəniyyətlə uyuşmayan bir şəkil
verməyə uğraşmışlar. Bunu pekala (gözəl, yaxşı – M.S.) bilən
misirli yenilikçi Mehmet Ali, Misirin şeyxlərini və alimlərini
sarayında toplayaraq ətraflarını kəndisinə tamamən sadiq üç sıra
əsgərlə kuşattıqdan (çevrələmək, mühasirə etmək – M.S.) sonra
yapdığı yenilikləri və islahatı ölüm təhdidi altında onlara tasvip
(bəyənmə, təqdir etmə – M.S.) və imza etdirdi”22.
Maraqlıdır ki, əsərin (əvvəldə də qeyd etdiyimiz kimi) Türkiyə nəşrlərinin heç birində yer almamış son cümlələri Akçuranın
∗

Vaka bizimdir – A.Y. (Cəmaləddin Əfqaninin fikirlərilə qarşılaşdırılsın).
Yusuf Akçura. Türkçülüğün tarihi. İstanbul, Kaynak yayınları, 2001, s.
158-160.

22

15

diqqətini xüsusilə cəlb etmiş və o, həmin parçanın tərcüməsini
də verməyi unutmamışdır: “Müslüman dini, əslində sevinc gətirən və ilərləməyi sevəndir. İslam, qədəri, hər hansı uğursuz və
uydurma bir qüvvətin insan həyatına dəhşət verici və qəddar bir
basqısı tərzində anlamaz, islama görə qədər, meydana gəldikdən
sonra vakalar ilə uyuşmağı sağlayan bir nəzəriyyədir ki, insanları takviyə edər (qüvvətləndirər – M.S.) və qeyrətləndirər. Müslümanların peyğəmbəri bizzat bir kaç kərə təkrar etmişdir: “Dəvəni Allaha əmanət et, amma daha əvvəlcə dizini iyicə bağla!”23.
Hələ Parisdəykən Şərq tarixinə dair dərsləri dinləməklə yanaşı, həm də bu istiqamətdə tədqiqatlar apardığından, Ağaoğlunun
ilk araşdırmasının da məhz bu istiqamətdə olmasını təbii hal
hesab edən Akçura yazır ki, Azərbaycana döndükdən sonra onun
fikri və əməli fəaliyyətinin dini məsələlərdən milli və sosial
məsələlərə keçməsi müşahidə olunur. “İslama görə və islam aləmində qadın” əsərinin ideyası də o dövrdə müsəlman ziyalılarının düşüncə tərzinə uyğundur və islahat yolu ilə müsəlmanları
böhrandan qurtarmaq, inkişafa sövq etmək mahiyyətindədir.
Ağaoğlu, əsərdə bütün müsəlmanlarla məşğuldur. Onun türkçülük duyğusunu, ancaq türklərin qadına verdikləri dəyəri ifadə
edən sətirlərdən çıxara bilərik. Çünki Ağaoğlu burada “Türktatar” qadınını idealizə etməkdədir. Düşmənlik hədəfi isə qədim
İran mədəniyyətidir: ərəblərin, İran mədəniyyətinin üstün təsirindən uzaq olduqları zamanlar, islam qadınının yeri və dolayısı
ilə müsəlmanların mədəni səviyyəsi yüksəkdi; türk qadınını
aşağılayaraq türk həyat və mədəniyyətinin tərəqqisinə əngəl olan
qüvvə də həmin o köhnə və çürük İran mədəniyyətidir24.
Ağaoğlunun qadın problemi ətrafında düşüncələrinin lap erkən dövrlərdən formalaşmasına dair tədqiqatçıların fikirlərini o,
özü də təsdiqləyir. Səməd Ağaoğlunun “Babamdan hatıralar”
əsərindən öyrənirik ki, Ağaoğlu hələ Tiflisdə tələbəykən, bir
erməni qızına dərs verdiyi anlardan qadınlarımızın acınacaqlı
23
24
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vəziyyəti barəsində düşünmüşdür. O, sonralar həmin hadisəni
xatırlayaraq yazırdı: “Mən bu erməni qızı ilə uğraşırkən, həp
oradakı həmşirələrimi, amcazadə və bacılarımı xatırlayaraq
heyrətlərə dalırdım. Evimizdə on ikiyə qədər böyük-kiçik qızlardan – bir qisminin bəzi Quran surələrini əzbərdən bildiklərindən
başqa – heç bir şey öyrənmədiklərini, bilmədiklərini və bir çox
nəsillər belə gəlib keçdiyini və bir çoxlarının da belə davam edəcəyini düşünür, yenə heyrət edirdim! Mən hələ ki, hökm edəcək
hal və vəziyyətdə deyildim. Hətta aldığım tərbiyə icabı olaraq,
qızların belə açıq-saçıq, erkəklərlə görüşmələrini, onlardan dərs
almalarını qınayacaq bir zehniyyət içindəydim. Elə zənn edirəm
ki, əyər iki sənə əvvəl, mənə o erməni qızına dərs vermək təklif
edilmiş olsaydı şiddətlə rədd edərdim. Çünki haramın iki tərəfi
olduğuna dərindən imanım vardı!”25. Ə.Ağaoğlunun qızı Sürəyya Ağaoğlunun “Bir ömür belə keçdi” əsərində26 də böyük mütəfəkkirin qadın problemləri ilə bağlı düşüncələrinə və şəxsi
həyatında bu arzuların tətbiqinə dair maraqlı faktlara rast gəlmək
mümkündür.
Yaradıcılığındakı əsas təmayülləri getdikcə aydınlaşmaqda
olan Əhməd Ağaoğlu XX əsrin ilk illərindən etibarən Əlimərdan
bəy Topçubaşov, Əli bəy Hüseynzadə, Məhəmməd ağa Şahtaxtinski kimi ziyalılarla birlikdə islahatçılıq hərəkatının önəmli
simalarından birinə çevrilir. Fransadan Azərbaycana dönər-dönməz girişdiyi ilk işlərdən biri, Avropa elmi-mədəni mühitinin,
şərqşünaslıq sahəsində dünya şöhrətli alimlərdən aldığı təhsilin,
Şeyx Cəmaləddin Əfqani kimi reformalar tərəfdarı olan şəxsiyyətlərlə ünsiyyətin onun gələcək fəaliyyəti üçün açdığı perspektivlərə uyğun olaraq islamiyyətdə köklü islahatların aparılması
zərurətini ortaya qoyan əsərlər qələmə almasıdır. O, bu yazılarında pantürkizmdən çox, islami dəyərləri önə çıxarmağa üstün25
26
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lük vermiş və əsasən islamın tənəzzülünə səbəb olan amilləri
araşdırmışdır. Eyni zamanda, islamiyyətlə hüquqi-demokratik
idarə üsulunun uzlaşa biləcəyi düşüncəsinin parlaq təbliğatçısı
kimi fəaliyyət göstərmişdir.
Qeyd edilməlidir ki, ilk vaxtlar Əhməd bəy Ağaoğlunun yeniləşmə hərəkatına dair irəli sürdüyü təkliflər üzdə birbaşa siyasi
xarakter daşımırdı. Çünki, tədqiqatçı-alim Ufuk Özcanın da çox
gözəl şərh etdiyi kimi27, demək olar ki, ortada, təkliflərinin
konkret bir siyasi proqramla dəstəkləndiyini təsdiqləyən elə bir
fakt yoxdur. O, islam aləmindəki problemlərin həlli yollarının
siyasi deyil, daha çox mədəniyyət məsələləri ilə bağlı olduğu
fikrini israrla müdafiə edir və bu xüsusda əsasən bir neçə amilin
önə çıxarılmasını zəruri sayırdı. İslam cəmiyyətinin mövcud
vəziyyətdən çıxış yolunu qadının ictimai-sosial vəziyyətinin
yaxşılaşdırılması ilə, dil və əlifbanın islahıyla məhdudlaşdırması
da bu yanaşmanın göstəricisidir və bu da məhz ilk dəfə “İslama
görə və islamiyyətdə qadın” və daha çox “İslam və Axund” adı
ilə tanınmış “İslam, Axund və Hatifülqeyb” əsərlərində, eləcə də
onlarla məqaləsində öz əksini tapmaqdadır.
Ağaoğlu bu dövr yazılarında belə iddialar qaldırır ki, islam
nəzəriyyədə mütərəqqi dindir və Abbasilərin orta dövrlərinə
qədər bu mütərəqqi mahiyyətini mühafizə edə bilmişdir. Lakin
daha sonra yad təsirlər nəticəsində islamiyyət tənəzzülə uğramış
və böhran prosesinə girmişdir. İslam dünyasında qədim fars və
süryani ənənələrinin, islami dəyərləri üstələməsindən sonra
qadın, mədəni və ictimai baxımdan üstün mövqeyini itirməyə
başlamışdır. Türk-tatar qövmlərinin islamiyyəti qəbul etməsinə
təsadüf edən dövrdə qadının vəziyyəti təkrar yüksəlmişsə də, bu
güclü ünsürün ənənələri belə Şərqin ən qədim və köklü ənənələrinə sahib olan farsların və süryanilərin əzici təzyiqinə məruz
qalmış, qadın yenidən ictimai həyatdan çəkilmiş və sonunda bugünkü acınacaqlı səviyyəsinə enmişdir. Beləcə, İran ənənəsində
27
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ən qədim dövrlərdən üzü bəri mövcud olan örtünmə və poliqamiya islam dünyasına yayılmışdır. Bu dövrü islam tarixinin ən
qaranlıq çağı kimi xarakterizə edən Ağaoğluna görə, əcəm
ənənələrinin pozucu təsirlərinə hələ məruz qalmayan türk və
tatarlar arasında, İspaniya mağribilərində qadının sərbəstliyinə
bağlı ənənələr hələ davam etməkdəydi. Buradan çıxarılacaq
məntiqi nəticələrdən biri, Ağaoğlunun ənənəvi fars kültürünün
üstünlüyü düşüncəsindən uzaqlaşaraq azərbaycanlıların modern
milliyyətçi idealına yaxınlaşmış olmasıdır. İkinci bir tərəfi isə
bundan ibarətdir ki, diqqəti islamda islahat zərurətinə yönəldən
Ağaoğlu, islamiyyətin ilk qaynaqlarına geri dönüş idealını
qabartmağa səy göstərir. Ufuk Özcana görə bunu, dinin canlandırılması üçün islam dünyasının uzun bir tarixi dövrü əhatə edən
təcrübələrə əhəmiyyət verilməməsi kimi dəyərləndirmək olar:
“Bu şəkliylə bütövlükdən məhrum bir islam anlayışını irəli
sürmüşdür. İslamiyyətin fərqli dönəm və məkanlar içindəki
təcrübələrini bir-birindən qopuq proseslər olaraq görən Ağaoğlu,
bu bir-birindən qoparılmış və fərqliləşdirilmiş təcrübələri Qərbin
modern qavram və meyarlarına müraciət edərək müəyyənləşdirməyə çalışmışdır”28.
Ağaoğlunun, islamiyyətin meydana gəlməsi və mənşəyi ilə
bağlı gəldiyi qənaətləri (həmin dövrdə “panislamist” adlandırılmasına baxmayaraq), varmaq istədiyi məqsədləri mömin bir
dindarın idealları ilə eyniləşdirmək tamam yanlış olardı. Ufuk
Özcanın şərhinə görə isə, islamiyyətin ilk qaynaqlarını önə çıxararkən Ağaoğlunun əsl məqsədi, bu dinin orijinal dəyərlərini
ucaltmaq deyildi. “Əksinə, bütün diqqətini islamiyyətin başlanğıc mərhələsi üzərində cəmləşdirməsi ona, daha sonrakı dövrə,
xüsusilə xəlifələr və məzhəbləşmələr dönəminə dəyər verməmək
və böyük ölçüdə inkar etmək fürsətini verirdi. İslamiyyəti,
tamamən fərqli şərtlərin məhsulu olan modern anlayışlarla açıqlamağa çalışan Ağaoğlu, dini islahat düşüncəsini də eyni anla28
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yışlarla işləyirdi. Beləcə, yeni kimliyin inşasında islam, özünü
itirmiş və bəsitləşdirilmiş qərbli mahiyyətilə bir tikinti materialı
vəzifəsini görəcək, digər yandan modernləşmə əməliyyatına da
haqq qazandırılmış olacaqdı. Əslində bu, onun müasirləri olan
bəzi islamçıların da müraciət etdikləri bir yoldur”29.
Ağaoğlu, görünüşdə islamiyyətə bəlli bir həssaslıqla yaxınlaşmağa səy göstərmişdir. Halbuki bu cəhdi, islam dünyasının
bütün ünsürlərini əhatə etməyə, onun tarixi təcrübələrindən
yararlanmağa və ya islam kimliyindəki ənənəvi elementləri canlandırmağa yönəldilmiş bir istəyi ehtiva etməməkdədir. Üstəlik
bu həssaslıq, hələ ki, bəlli olmayan bir qərbliləşmə proqramının
cəmiyyət tərəfindən qəbul edilməsi üçün bir növ hazırlıq vəzifəsi daşımışdır. Bu səbəblə, onun yazılarında dünyəvi və milli
şüura vurulan vurğu, dini şüura edilən vurğunu aşmaqdadır.
Modernləşmə, dini də içinə alaraq dəyişdirən bir yönəliş, bir
hədəfdir. Ufuk Özcanın da vurğuladığı kimi, əslində Ağaoğlunun bu düşüncələri yeni deyildi. Rusiya müsəlmanları arasında
yeniləşmə hərəkatının kökləri XIX yüzilin ikinci yarısına qədər
gedib çıxır. Həmin vaxtdan etibarən tərbiyələndirilmiş bir zümrə
vasitəsilə Azərbaycana modern düşüncələr ötürülməyə başlanmışdır. Beləliklə, Azəri düşüncəsi sadəcə dil, üslub və mövzular
baxımından deyil, dünyagörüşü etibarilə də yeni bir mərhələyə
girmişdir. Bu dövrdə, əsrlərlə milli kimliyin vazkeçilməz ünsürü
halına gəlmiş olan İran kültürü, yüksək təbəqələr arasındakı
təsirini itirməyə, ölkəyə Rusiya vasitəsilə Qərb mədəniyyəti və
kosmopolit əlaqələr girməyə başlamışdır. Beləliklə, Azərbaycanda cəmiyyətin aşağı qisimlərində ənənəvi kültürün, yuxarı
zümrələrində isə Rus və Qərb kültürünün hakim olduğu bir kimlik fərqliləşməsi əmələ gəlməyə başlamışdır. Bunu nəzərdə tutaraq Ufuk Özcan yazır ki, ictimai tənəzzülə yol açan bu fərqliləşmə, Tənzimat Türkiyəsində olduğu kimi təməl qurumlarda və
yaşam tərzində ikiləşmələr şəklində ortaya çıxmışdır. Bu vəziy29
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yət, kimlik axtarışlarına yeni ünsürlərin əlavə olunduğu 1905-ci
ildən sonra özünü daha bəlli bir şəkildə göstərəcəkdir. Rusiyanın
idarəçiliyindən uzaqlaşma istiqamətindəki meyllər də bu dövrdə
müşahidə edilmişdir. Başlanğıcda dini mesajlar da kəsb edən
milliyyətçilik, getdikcə bu görkəmini itirərək türkçülüyə, türkiyəçiliyə və azərbaycançılığa doğru istiqamət almışdır. Bəzi ziyalılar Rusiya vasitəsilə qərbliləşmək yerinə Tənzimat modelində
bir qərbliləşmə təcrübəsinə üstünlük verməyə başlamışdılar. Ancaq bu təmayül də diqqəti çox çəkməmişdir. Azərbaycan
mətbuatı çox müxtəlif təmayüllərin ziddiyyət nöqtəsi halına
gəlmişdir30.
Ortaya çıxan digər bir meyl isə ənənəvi dindar əhalinin həyat
tərzinə yönəldilmiş tənqidlərdə özünü büruzə verməkdədir. Bu
dövr Azərbaycanında məzhəb ayrılıqları tənqidlərin birinci
hədəfi halına gəlmişdi. Şiəlik əleyhinə düşüncələr, xüsusilə yerli
burjuaziyanın dəstəyini alan islahatçı ziyalılar tərəfindən
işlənməkdəydi. “Ağaoğlu kimi bəzi cədidçilərin məzhəb münaqişələrini ortadan qaldırma düşüncəsi, həqiqətdə din birliyini
gerçəkləşdirmə yolunda bir iddiadan çox, yüz illərdən bəri fars
kültürünə bağlı olan Azəri toplumunu bu kimlikdən təmizləmə
düşüncəsidir. Bu kimlik təmizləndiyi və modern dəyərlər
mənimsəndiyi halda cəmiyyət problemlərinin həll ediləcəyi
inancı dilə gətirilmişdir”31.
Ağaoğlunun tarixi sünni-şiə ayrılığının ortadan qaldırılması
yönündəki düşüncəsi, öz məqsədləri baxımından keçərli bir
təmələ dayanırdı. Məzhəb ziddiyyətləri Azərbaycan türklərini
beş yüz ildən daha uzun bir vaxt ərzində Osmanlı türklərindən,
Krım, Volqa və Orta Asiya türklərindən ayırmışdı. Yeniləşmə
səylərinin bu səbəblə, birinci növbədə islami qurum və ənənələr
üzərində cəmləşdirilməsi təsadüfi deyildi32. Yeni bir ictimai
30
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kimliyin formalaşdırılması şiə kimliyinin yenidən gözdən
keçirilməsinə bağlıydı. Digər tərəfdən çarlıq idarəsi yüzillərdən
bəri məzhəb ayrılıqlarını canlandıraraq və dini işlərin idarəçiliyini mərkəzi qaydada öz strukturunda toplayaraq müsəlman
əhalisini nəzarət altında saxlamışdı. Beləliklə, Rusiya müsəlmanları birlik düşüncəsindən uzaq tutulmaqdaydı. Gerçəkdən bu
şərtlər altında Ağaoğlu kimi milliyyətçi öndərlər Rusiyada,
Türkiyədəkindən fərqli olaraq “ümmət-toplumdan millət-topluma məcburi tarixi keçiş” mövzusu yerinə “camaatdan millətləşməyə keçiş” mövzusuna üstünlük vermişlər. İslahatçı ziyalılar
camaatdan millətləşməyə keçiş ilə yeni kimliyin formalaşdırılması qarşısındakı ciddi bir əngəlin ortadan qalxacağına
inanırdılar. Bu səbəblə, onların dini işlərin idarəçiliyində muxtariyyət, məzhəb ziddiyyətlərinin həlli, mədəni muxtariyyət və
hüquqi bərabərlik kimi tələblərlə çıxış etmələri anlaşılan bir
şeydir. Bu mənada, məsələn, Ağaoğlu müsəlman əhalinin koloniya statusu və rusların Qafqazda məskunlaşdırılması ilə bağlı
duyduğu narahatçılığı bir neçə kərə çarizmin mərkəzi idarələri
qarşısında qaldırmış və azərbaycanlıların bir sıra hüquqi
imtiyazlar qazanmasına çalışmışdır.
Bununla belə, islahatçılıq hərəkatı Azərbaycan cəmiyyətində
yeni münaqişələrin qaynağı olmuşdur. Bu hərəkatın Rusiya
müsəlmanlarını bir araya gətirərək daha yüksək səviyyədə bir
birlik yaratmaq yolunda ciddi bir cəhdi təmsil etdiyi söylənilə
bilməz. Ufuk Özcana görə, hərəkatın panislamist olaraq tanıdılan Ağaoğlu kimi liderləri belə, dindən bir jarqon kimi istifadə
edərək gerçəkdə onun hüdudlarını göstərmişlər. Dinin modernist
şərhinin inkişafı onların məqsədlərinə xidmət etmişdir. Ona görə
də Rusiya müsəlmanları arasında birləşdirici olmaqdan çox,
ayırıcı olmalarında təəccüb doğuracaq heç nə yoxdur. Bu
islahatçı ziyalılar din duyğusunun milliyyət duyğusundan daha
güclü olduğu bir cəmiyyətdə, yeni bir ictimai kimliyin formalaş-
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dırılmasına girişmişdilər. Onların bu işə başladıqları vaxt
təzyiqlə qarşılaşmalarının da başlıca səbəbi məhz budur33.
Ümumiyyətlə, bu problemə daha geniş aspektdən baxıldıqda
aydın olur ki, din amili sadəcə Ağaoğlu tərəfindən deyil, digər
islahatçılar tərəfindən də formalaşdırılması nəzərdə tutulan
cəmiyyətin ünsürləri arasında bəlkə də ən zəif halqanı təşkil
edirdi. Başqa sözlə sosializm, rus populizmi, liberal demokratizm, Avropa tipli milliyyətçilik və Gənc Türklərin düşüncəsi
kimi islamdan kənar dəyişik amillər, onların zehinlərində yeni
kimliyin qurucu ünsürləri olaraq eklektik bir tərzdə bir araya
gəlmişdir. Beləliklə, milliyyətçi şüurun hər şeydən əvvəl
dünyəvi məsələlərin qabardıldığı bir çərçivəsində inkişaf etdiyi
qeyd edilməlidir. Ağaoğlu kimi milliyyətçi öndərlər arasında
bəzən dini terminologiyaya müraciət etmə ehtiyacı ortaya
çıxmışsa da, burada gerçəkdə dinin deyil, planlaşdırılmış milli
iradənin rasional təməldə təşəkkülü müzakirə mövzusudur.
Qafqazdakı bir çox yazısında islamiyyətin ideallarını uca tutmasına baxmayaraq Ağaoğlu, islam anlayışında ənənəçi deyil,
modern, reformçu (islahatçı) və layiq bir mövqe nümayiş etdirir.
Xüsusilə, müstəmləkəçi Rusiya təzyiqinə qarşı mübarizə aparmaqdan ötrü Ağaoğlu, diqqəti “məqsədəuyğun surətdə seçilmiş”
islami dəyərlərin yenidən canlandırılmasına yönəldirdi. Lakin
islam ənənəsindən qoparılmış və Qərb dəyərlərilə süni bir şəkildə uzlaşdırılmış bu dəyərlərin yeni ictimai kimliyin formalaşdırılmasında ortaq bir təməl olacağını ummaqdaydı. Digər tərəfdən Ağaoğlunun islam təsəvvürü, islam dünyasının bütün ünsürlərini ehtiva etməkdən tamamən uzaq idi. O, müsəlmanların
tələblərinə haqq qazandırılmasında ümumi islam maraqlarını
deyil, Qafqaz müsəlmanlarının yerli maraqlarını nəzərdə
tuturdu. Bu səbəblə, bir yandan yerli dünyəvi problemləri dini
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məsələlərdən üstün tutur, digər yandan da islamiyyətin hüdudlarını ərəb və fars qatqısına önəm vermədən göstərərdi34.
Ağaoğlunun XIX əsrin sonları – XX əsrin əvvəllərini əhatə
edən yaradıcılığının kökündə panislamizm təbliğatının durduğuna dair tədqiqatlarda (ələlxüsus da azərbaycanlı alimlərin yazılarında) çoxsaylı məlumatlara rast gəlmək mümkündür. Bu
xarakterli qənaətlər həm Azərbaycan və Türkiyə, həm də digər
ölkə alimlərinin əsərlərində kifayət qədərdir35. Misal üçün, Ağaoğlunun Fransa mətbuatında yer alan düşüncələrinin təməlində
Ş.C.Əfqaninin ideyalarının durduğuna toxunan Tadeusz
Swietochowski onun Paris dövrü haqqında: “Bu dövr yazılarına
İran tərəfdarı və Osmanlı əleyhdarı bir mövqe hakimdi, bir gün
irəlidə gələn bir türk milliyyətçisi olacaq olan birisi üçün bu
olduqca maraqlı bir haldır”– yazırsa, Parisdən sonrakı fəaliyyəti
barədə: “1895-ci ildə ölkəsinə döndükdən sonra Ağayevin
panislamizmi ona İranın deyil, Osmanlı dövlətinin hələ var olan
ən böyük islam dövləti olduğu və dünya miqyasında müsəlmanları dəstəkləyəcək qaynağın ancaq o ola biləcəyi gerçəklərini
diqqətə almağa zorladığından, bu cür tənqidlərini yumşaltdı.
Getdikcə türkçülüyə doğru dolambaclı bir yol izləməyə başladı”
– deyə məlumat verir36.
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Ağaoğlunun dini təmayüllərini şərh edən Jacob M. Landau
isə “Pantürkizm” əsərində belə yazır: “Rusiyaya dönüşündə
Ağaoğlu, pantürkçülükdən çox islama vurğu vuraraq özünü fəal
bir şəkildə qəzetçilik çalışmalarına verdi. O zaman azərbaycanlılar arasındakı sabitliyin önündəki ən böyük əngəl sünni-şiə
münaqişəsi idi. Ağaoğlu elmi bir yol tapmaq və aralarında bir
körpü olmaq üçün çox çalışdı”37.
İdeyalarının tətbiqində uğur qazanmaq üçün özünü xalqa
panislamist kimi tanıtmasının müsbət tərəfləri var idisə də,
senzura və təqiblərindən yayınmaq baxımında bu fəaliyyəti,
Ağaoğlunu həmişə qalmaqala salırdı. Bu mənada heç də təsadüfi
deyildi ki, Tiflis Senzura Komitəsinin senzorları olan “Kişmişov
və Qaraxanovun Qafqaz Senzura Komitəsinin sədri M.P.Qakkelə, sonuncunun isə Qafqaz canişininə ünvanladığı donoslarda
Qafqazda “panislamizm” ideyalarını yayan Azərbaycan yazıçıları və jurnalistləri arasında “birincilik” həmişə qeyd-şərtsiz
Əhməd Ağaoğluna verilirdi”38.
Ufuk Özcana görə isə Ağaoğlunun Qafqazdakı fəaliyyətinin
panislamist bir mahiyyət daşıdığını dəstəkləyən qənaətlərin çoxu
konkret istinad və faktlara deyil, ikinci dərəcəli yozum və
mülahizələrə söykənir. Onun panislamist adlandırılması fikrilə
razılaşmayan tədqiqatçı bütün bunların panislamist sifətinin
gəlişigözəl bir ifadə kimi istifadə edilməsi qənaətinə gəlir:
“Halbuki Ağaoğlunun panislamizmdən nə qədər uzaq olması
mövzusunda çeşidli qənaətlər sıralamaq mümkündür. Ərəb və
fars cəmiyyətlərilə işbirliyini rədd edən, bunun əvəzində Rusiya
anayasal demokratlarla təması yararlı görən və yeri gəldikdə
yerli sosialistlərlə eyni platforma üzərində qonuşmaqdan
çəkinməyən Ağaoğlunun səmimi və öndə gələn bir panislamist
olaraq göstərilməsi inandırıcı görünmür. Bütün bunlar onun
islam motivinə praktik qayğılarla müraciət etdiyini göstərməyə
yetəcəkdir. Ağaoğlunun nə Parisdə, nə də Qafqazdakı qəzetçilik
37
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illərində bir panislamist olaraq xarakterizə olunmayacağı
açıqdır. Daha uyğun bir deyişlə, Ağaoğlunun düşüncəsində yer
alan kosmopolitizm, milliyyətçilik və islam zəncirində islamın
olduqca zəif bir halqa təşkil etdiyi söylənilə bilər”39.
Yaradıcılığının müxtəlif mərhələlərində fərqli mövqelərdən
çıxış edən Ağaoğlu, həqiqətən də “Həyat” qəzetində ərəblərin
“islamın ehtişamını yox etmək” və “islam tarixinin səhifələrini
qanla doldurmaq”dan cavabdeh olduğuna dair ifadələr işlətmiş
və islam dünyasında oyanış hərəkatlarının öncüllük rolunu “ərəb
olmayan xalqlara” aid etmişdir. Ufuk Özcan bu faktları fərqli
mövqedən dəyərləndirərək yazır ki, islamiyyətin süzgəcdən
keçirilməsinə ehtiyac duyulan ünsürləri arasına farsları da daxil
etdiyini nəzərə aldığımızda, Ağaoğlunun panislamist olduğu
mülahizəsinə əsas qalmır. “İrşad”da isə Avropada sürgündə
olan müxalif Gənc Türklərin imperatorluq daxilində təhlükəli
sayılan yazılarını da dərc etmişdir. Gənc Türklərlə işbirliyi,
onun Əbdülhəmid idarəçiliyinin həyata keçirdiklərinə qarşı
olduğunun bir başqa dəlili olaraq görülə bilər. Ağaoğlunun,
Əbdülhəmidin panislamist təşəbbüslərinə ürəkdən yanaşmadığı
anlaşılmaqdadır. Bu baxımdan da onun panislamist bir mövqedə
olduğu mübahisəlidir40.
Lakin bir cəhəti də qeyd edək ki, Parisdən Qafqaza döndükdən sonra Ağaoğlunun islam birliyi düşüncəsini müdafiə etməsi
fikri əksər tədqiqatçılar tərəfindən irəli sürülməkdədir. Müxtəlif
mənbələrdə bu görüş, onun məzhəb ayrılıqlarına son vermə
meylilə gerçəkləndirilməkdədir. Əlbəttə dini mövzular və islam
mədəniyyəti ilə bağlı müzakirələr Ağaoğlunun yazılarında əhəmiyyətli bir yer tutmaqdadır. Ancaq eyni dövrdə Azərbaycan
üçün yerli, “adəmi mərkəziyyət”çi bir inkişaf modelini təklif etməsi, ərəb mədəniyyətinə önəm verməməsi, Azərbaycan mədəniyyətinə hakim olan fars ünsürlərinin təmizlənməsi tərəfdarı
39
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olması və islamiyyətin müasir inkişafla ayaqlaşması təşəbbüsündə ərəblərin hər hansı bir qatqısının (yardımının) müzakirə
mövzusu olmayacağını bildirməsi, əksər tədqiqatçılardan fərqli
bir mövqe ortaya qoyan U.Özcanın qənaətinə görə, “... bütün bu
müddəalar məntiq etibarilə Ağaoğlunun islam mədəniyyətinin
dünya tarixində ciddi bir iştirakının olmadığı şəklindəki düşüncəsinin uzantılarıdır. Digər yandan bu dönəmdə yazdığı “İslama
görə və islamiyyətdə qadın”, “İslam və Axund” kimi əsərlər də
panislamist mahiyyətə və ifadə tərzinə sahib deyildir. Burada
təməl vurğu, itirilmiş islami dəyərlərin yenidən kəşfindən çox,
mövcud islami dəyərlərin və yaşayış tərzinin xurafatdan təmizlənməsi və islahata tabe etdirilməsi zərurəti üzərində cəmləşir.
Ağaoğlu islam cəmiyyətlərinin siyasi birliyi tərəfdarı olmaqdan
uzaqdır”41.
Təbii ki, Azərbaycan ziyalılığının ümumi təmayülləri Ağaoğlunun baxışlarında da özünü büruzə verməkdədir. O, osmanlıcaya bir kültür dili olaraq üstünlük verilməsi kimi məhdud
işbirliyi axtarışlarından fərqli olaraq, əsasən yerli problemlərə
yönəldilən məhdud bir inkişaf xətti təklif etməkdədir. Həqiqətən
də hadisələrə islam birliyi prizmasından baxıldıqda (1905-ci ilin
müsəlman qurultayları dövrü istisna olunmaqla), Azərbaycan
ziyalıları digər Rusiya müsəlmanları ilə işbirliyinə qapalı bir
mövqe nümayiş etdirmişlər. Bununla belə Ağaoğlunun panislamist fəaliyyətdə olduğunu tamamilə inkar edən bir mövqe
tutulmasında da mübahisəli məqamlar vardır. Çünki bir sıra
yazılarında (hansı məqsədlər güdülməsindən asılı olmayaraq) o,
özünü panislamizm tərəfdarı kimi təqdim etməkdən çəkinməmişdir. Lakin onun panislamizm haqqındakı düşüncələri, Yusif
Rüstəmovun da vurğuladığı kimi, opponentlərinin illərcə yağdırdıqları ittihamlardan tamamilə fərqli idi42. O, Avropanın texno41
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gen mədəniyyəti qarşısında islam cəmiyyətinin məğlubiyyətini
etiraf edən, lakin buna müxtəlif mövqelərdən çarə arayan “ifrat
mütərəqqiçilər” və “ifrat mühafizəkarlar”la müqayisədə “yeni
panislamistlər”in fəaliyyətlərini təqdir edərək43 “Kaspi” qəzetinin 1903-cü il 24 dekabr tarixli 276-cı sayında yazırdı: “İslam
nicatının yeganə yolu Avropaya üstünlük verən bütün həyat
ünsürlərini, onun universitet və məktəblərini, siyasi və inzibati
həyatını ağla uyğun və ehtiyatlı surətdə müsəlman zəmininə keçirmək, əkməkdir... Ağıllı ünsürlər hər iki ifrat cərəyanı birləşdirəcək və hər iki tərəfi razı sala biləcək elə bir yol – ideya
yaratmaq istəyirlər ki, ifrat mütərəqqiçilərin xəyal etdiyi kimi nə
mücərrəd – zəminəsiz olsun, nə də ki, köhnəpərəstlik kimi zəmanənin ruhuna və dövrün tələbinə yad olsun... Bu panislamizmdir”.
Ufuk Özcan “panislamizm” terminini daha geniş mahiyyət
daşıyan “islam ittihadı” ifadəsi ilə eyniləşdirdiyindən Ağaoğlunun nə vaxtsa səmimi panislamist mövqedən çıxış etdiyini inkar
edir. Halbuki mənbələrdə onun bu mövqeyini ortaya qoyan
kifayət qədər dəlillər vardır. Təbii ki, Ağaoğlunun bu mövqeyində nə qədər səmimi olduğunu söyləyə bilmərik, amma ona
qarşı qərəzli münasibətlə qələmə alınmış yazılarla yanaşı,
özünün məqalələrindən də panislamizm tərəfdarı olduğunu
bəyan edən kifayət qədər istinadlar vermək olar. Bu yazılarının
demək olar ki, hamısı Azərbaycan mətbuatında yer aldığı üçün
digər ölkə alimlərinin bu mənbələrə lazımınca istinad edə
bilməmələri başa düşüləndir. Doğrudur, onun bu panislamizmi
demək olar ki, heç vaxt tam mənasilə islam birliyi ideyasına
xidmət etməmişdir. Bununla belə dar çərçivədə (məsələn, Fransa
illərində İran amilini önə çəkib şiəliyi təbliğ edirdisə, Bakı
dövründə Osmanlı tərəfdarı kimi çıxış etməsilə tamamilə fərqli
bir mövqe tuturdu) olmasına, tam mənasilə məzhəblər fövqü bir
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mahiyyət kəsb etməməsinə baxmayaraq, onun panislamist
təbliğatı heç kəsdə şübhə doğurmamalıdır.
Ağaoğlu, “Panislamizm, onun səciyyəsi və istiqamətləri”,
“İslamın mənşəyi və onun xristianlığa və yəhudiliyə münasibəti”, “Ricəti-islam” kimi onlarla məqalələrində özündən
əvvəlki Azərbaycan maarifçi ziyalılarının islamın müqəddəratı
barədə açdıqları mübahisəni təzədən canlandırmışdır. Əksəriyyəti polemik üslubda yazılmış bu əsərlərdə o, Qərbin və Rusiyanın antiislam meyllərinə qarşı çıxır, Məhəmməd dini və şəriətini, islamın əsaslarını müdafiə edərək qətiyyətlə deyirdi ki,
müsəlmanların dirçəlməsi və tərəqqisi onlar arasında “yeganə
fəal qüvvə olan din vasitəsilə olmalıdır”44. Ağaoğluna görə
“Asiya xalqlarına həyatı ilk dəfə xatırladan”, onlara “göyləri
yuxusundan oyadan”, göylərlə bərabər yeri də göstərən islam
dini olmuşdur. Yazılarında dönə-dönə islam tarixindən, onun
ədəbi-mədəni keçmişindən bəhs edən Əhməd bəy panislamizmi
“mütərəqqi hərəkat” kimi qiymətləndirirdi: “Panislamizm nəinki
siyasi-dini, həm də mütərəqqi hərəkatdır”45. Müasirləri kimi o
da islam dininə – tərəqqiyə səbəb olan ictimai, mənəvi bir qüvvə
kimi – inanır və dini ehkamların müasirləşdirilməsi yolunda
nəzəri və əməli səylərinin nəticələrini sosial-mədəni həyata
tətbiq etməyə çalışırdı.
Ağaoğlu dünyada baş verən ictimai-siyasi hadisələrin çox
ziddiyyətli və gərgin bir mərhələsini fərqli mühitlərdə
qarşılamaq məcburiyyətində olduğundan, qısa bir vaxt ərzində
bir-birini təkzib edən təsirlərə məruz qaldığından, dinamik
fəaliyyətini və səmərəli yaradıcılığını həm dövrün tələblərinə,
həm də xalqının tərəqqisinə operativ surətdə uyğunlaşdırmaq
44
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səylərindən irəli gələrək, inanılmayacaq dərəcədə çoxsaylı
yazılarında bəzən bilməyərəkdən, bəzən də məcburən bir-birinə
zidd fikirlər qələmə almışdır. Misal üçün, çox qəribədir ki, bir
tərəfdən panislamizmi mütərəqqi bir hərəkat kimi təqdir edən
Ağaoğlu, bəzi yazılarında bu ideyanın Avropadan transformasiya olunduğunu, arxasındakı həqiqi niyyətlər pərdələnərək
müsəlman cəmiyyətlərinə təlqin edildiyini yazmışdır. Bu
mənada Ağaoğlu qərbli həmkarlarının mövqelərinə aydınlıq
gətirərək “Kaspi” qəzetinin 1900-cu il 21 aprel tarixli sayında
(№ 87) yazırdı ki, “Bu şüur Avropa oriyentalistlərinin Şərqə
bilavasitə təsirinin nəticəsidir. Bu, renanların və maks müllerlərin, sentilerlərin və dozilərin, karleyllərin və dreperlərin işidir.
Bilavasitə və düşüncəli surətdə olmasa da, dolayısı ilə və
düşünmədən birinci dəfə onlar panislamizm ideyasını təlqin
etmişlər. İslamı rasionalist din elan edən onlar olmuşdur”.
Bir halda ki, Ağaoğlu öz-özünü təkzib edən mübahisəli
fikirlər söyləmişdir, deməli, o zaman onun bütün yaradıcılığını
araşdırmaq imkanından məhrum olan alimlərin fərqli mövqelərdən çıxış etmələri də təbii sayılmalıdır. Digər tərəfdən, milli
mənafeləri dünya siyasətinə uyğunlaşdırmağa çalışan bir mütəfəkkirin yazılarının dinamik olması və fikirlərində ziddiyyətli
məqamlara təsadüf edilməsi də başa düşüləndir. Yalnız müəyyən
zamanda baş verən hadisələr fonunda baxıldıqda, bu dəyərləndirmədə tam obyektiv olmanın özü müşkül məsələdir.
Fəaliyyətinin bütün mərhələləri izlənildiyi təqdirdə, sonda
Ağaoğlunun ali məqsədinin xalqa xidmətdən başqa bir şey
olmadığı tam aydınlığı ilə üzə çıxır.
İslamın ictimai-əxlaqi və siyasi dəyərlərini özünün milli
düşüncəsində daxili-milli birləşdirici amil kimi qəbul edən
mütərəqqi, milli ziyalı zümrəsinin panislamist fəaliyyətlərinə
toxunan tədqiqatçı Ş.Hüseynova görə “bu milli oyanma ideoloqları panislamizm məfkurəsini heç də islam fundamentalizmi
əsasında hazırlamamış və onu bütün müsəlman xalqlarının siyasi
cəhətdən əvvəlki xilafət və sultanlıq dövrlərində olduğu şəkildə
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birləşdirilməsi mövqeyini tutmamışlar”46. Onlar panislamizmin
“əvvəlki məzmununu deyil, əksinə, onun milli düşüncədə
mənlik şüuruna xidmət edən mənəvi-əxlaqi tutumunu qəbul
etmiş və təbiidir ki, bu baxımdan onun siyasi-milli təfsirini
vermişlər”47.
Avropalı şərqşünaslardan təsirləndiyi hiss olunan Qafqazdakı
fəaliyyəti dövründə Ağaoğlu, təsiri altında qaldığı fransız yazarlarının orientalist baxış tərzinə uyğun olaraq islam dünyasının
geri qalması və böhranı mövzusunu önə çıxarmışdır. Müstəmləkəçiliyin son həddə çatdığı bir dövrdə oriyentalizm, islam
cəmiyyətlərinin gücsüzlüyünün və geriliyinin müxtəlif səbəblərini aşkara çıxarma missiyasını daşımışdır. Bu səbəblər sırasında, Ağaoğlunun yazılarında da gördüyümüz kimi, islam cəmiyyətlərinin durğunluğu, idarəçilərin və üləmanın insani qüsur və
ya yetərsizliyindən qaynaqlanan problemlər, cəhalət və təəssüb,
qadının ictimai həyatda passiv iştirakı, zehni və elmi düşüncəyə
qapalılıq, qədərçilik, despotizm və s. göstərilməkdədir. Ancaq
sıralanan bu və oxşar amillərin, islamiyyətin gücünü itirməsində
təsirli olan yeganə səbəb deyil, bir-birilə bağlı bir silsilə nəticə
ola biləcəyinə əhəmiyyət verilməmişdir48.
Tarixi proseslərə səriştəli bir sosioloq gözü ilə nəzər yetirən
Ufuk Özcanın, islam dünyasının tənəzzülünü daxili səbəblərlə
açıqlama cəhdinin oriyentalist baxışa xas olmasına dair qənaəti,
həmin dövr Azərbaycan ziyalılarının görüşlərinin araşdırıcılarına, bu amilə də diqqət yetirilməsi vacibliyini xatırlatmaqdadır49.
Eyni yanaşma Ağaoğlunun mövqeyində də müşahidə olunur.
Belə ki, o da tənəzzülü islamiyyətin özündən qaynaqlanan
problem və səbəblərə bağlamaqdadır. Onun fikrincə, tənəzzülün
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qaynaqları islamiyyətin aldığı tarixi formalara bağlıdır, o halda
ancaq islam cəmiyyətlərinə xas olan təməl qurumlarda lazımı
islahatlar aparıldığı təqdirdə problemlər həllini tapacaqdır.
Ağaoğlu əksər islamçı mütəfəkkirlər kimi bu düşüncələrin
cazibəsinə qapılmış və bu xətti israrla müdafiə etmişdir.
XIX əsrin ikinci yarısından etibarən suffragette (sufrajizm –
XIX əsrin II yarısı və XX əsrin əvvəllərində Böyük Britaniya,
ABŞ, Almaniya və bir sıra digər ölkələrdə geniş yayılmış,
qadınlara kişilərlə bərabər seçki hüququ verilməsini tələb edən
qadın hərəkatı) adı altında Qərbdə meydana gələn və qadın
haqları uğrunda mübarizə aparan feminizm hərəkatı tezliklə
Şərqin islahat tərəfdarı olan ziyalılarının da maraq dairəsinə
daxil oldu. Qərbdəki bu dəyişiklikləri öz ictimai mühitləri
baxımından şərh etmə meylləri Osmanlı imperiyası daxilində
olduğu kimi Azərbaycanda da müşahidə edilməyə başladı. Bu
gedişlə qadın problemi müasirləşmə hərəkatının tərkib hissəsinə
çevrilərək geniş müzakirə və çarpışmalara meydan açdı.
Yeniləşmə hərəkatının vüsət aldığı tarixi proseslərdə qadın
problemi də diqqət mərkəzində idi. Qafqazda cədidçilərlə mühafizəkarların bu problem ətrafındakı çarpışmaları (tərəflərin
baxışları arasında fərqliliklərlə yanaşı ortaqlıqlar da olmuşdur)
uzun illər davam etmişdir. Problemi hər kəs qəbul edirdi, hamı
qurtuluş yollarını arayırdı: bir cəbhə çarəni Avropada, digərləri
ənənələrə sədaqətdə görürdü. Mühafizəkarlar müasirləşmənin,
cəmiyyətin tənəzzülünü sürətləndirdiyinə inanırdılar. Bir qisim
cəmiyyətin siyasiləşməsi, digər qisim isə ictimai dəyərlərin
siyasətə alət edilməməsi tərəfdarı idi. Şərqdə qadın haqlarını
qaldıranların, əsasən Avropada təhsil almış və həyat tərzlərini
Qərbin həyat tərzinə uyğunlaşmış insanlar arasından çıxması da
təsadüfi deyildi və Ağaoğlu da bu zümrəyə məxsus idi.
İslamın ilkin dövrlərini ideallaşdıran Ağaoğlu, o zamanlar
islamın cəmiyyətə dinamizm və bəşəri ideallar aşıladığını,
sonralar isə tədricən kənar təsirlərin təsirilə tənəzzülə uğradığı
mülahizəsini irəli sürür. O, bu mövqedən çıxış edərək islamın
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mənfi təsirlərdən, artıq qarışıqlardan təmizlənməsini nəzərdə
tutan bir islahata tərəfdarlıq edir. İslam tarixinin belə bir şərhlə
təqdimatı arxasında dayanan həqiqi məqsəd isə məhz Qərb
yönümlü islahatlara zəmin hazırlamaqdan ibarət idi.
Ağaoğlu islamda aparılacaq islahatlar nəticəsində, onun ilkin
vaxtlarda olduğu (islamın “qızıl dövrü” adlandırdığı) vəziyyətini
alacağına əminlik aşılayır. O, buna mane ola biləcək amillərdən
birinin qədim İran mədəniyyətinin qurum və dəyərləri olduğu
fikrində və türk qadınının mövqeyini zəiflədən, türk kültürünün
inkişafının qarşısını alan əsas səbəblərdən birinin də məhz bu
olması düşüncəsindədir. Təbii ki, iranlı kimi çıxış etdiyi Fransa
mətbuatındakı yazıları ilə müqayisədə bu mövqe təəccüblü
görünür.
Ağaoğlu ictimai nöqsanların səbəblərini dinin “özündən” çox,
dinlə birlikdə ictimai həyata əngəl olan sosial amillərdə axtarır
və mövzuya dinşünas kimi deyil, daha çox sosioloq kimi yanaşır. İslam aləminin tənəzzülünü dinin təməllərinə bağlamaması,
ona bir sıra yönlərdən haqq qazandırmaqdadır. Bu mövzudakı
təhlillərində o, islam dininin mövcud vəziyyətini xristianlığın
vaxtilə yaşadığı analoji proseslə müqayisəli şəkildə araşdırır və
tənəzzülün dinin mahiyyətindən qaynaqlanmadığına dair analitik
mühakimələr yürüdür. Lakin o, bəzən fikirlərinin şərhində heç
də bütün amillərə toxunmur. Məsələn, geriliyin səbəbləri
içərisində idarəçilərin məsuliyyətsiz mövqelərini önə çıxardığı
halda, islamın hansı ictimai və cəmiyyətlərarası şərtlər altında
tənəzzül etməsi probleminə toxunmur. Qərbliləşmənin islam
cəmiyyətinin yaşam qəliblərini dəyişməyə zorlaması faktının da
daxil olduğu şərtlərə daha çox diqqət yetirilməsinə ehtiyac
duyulduğu halda, Ufuk Özcana görə, Ağaoğlu (islam tarixinin
önəmli bir bölümünü rədd etdiyi və cəmiyyətlərarası şərtlərə
diqqət yetirmədiyi üçün) bu dəyişimi müzakirə və şərh etməyə
səy göstərmir ki, bu da subyektiv amillərin önə çıxarılmasından
başqa bir şey deyildir. Məsuliyyətin yerli rəhbər kadrların
üzərinə atılmasının arxa planında duran məqsədlərdən biri də,
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yalnız qərbli kadrların ictimai inkişafa rəhbərlik edə biləcəyi
görüşü ilə yaxından bağlıdır. İctimai geriləmələrin məsuliyyətinin yerli siyasi kadrların üzərinə qoyulduğu zaman, problemin həlli formatının həmin kadrların təmizlənməsinə istiqamətləndirilməsi şübhə yeri qoymur. Həqiqətən də ötən əsrin
əvvəllərindən etibarən, islam dünyasının Osmanlı imperatorluğu
və İran kimi qabaqcıl ölkələrində yaşanan məşrutiyyət
təcrübələri, müzakirə mövzusu olan kadr dəyişikliyi və Qərb ilə
münasibətlərin yeni bir çərçivədə qurulması faktlarını da ortaya
qoymaqdadır50.
Çikaqo Universiteti Yaxın Şərq dilləri və mədəniyyətləri
bölümündə çalışan tədqiqatçı A. Holly Shisslerin “İki İmparatorluk Arasında. Ahmet Ağaoğlu ve Yeni Türkiye” adlı əsəri51
Ağaoğlu, xüsusilə onun Fransa dövrü yaradıcılığı haqqında yeni
təhlillər ortaya qoymaqdadır. O, qadın probleminə də toxunaraq
yazır ki, “İslama görə və islamiyyətdə qadın” əsəri, İran cəmiyyəti ilə bağlı Fransada silsilə halında yayımlanan yazılarından
daha uzun deyildi, amma tək bir mövzu ətrafında toplanmış
olması səbəbilə ondan fərqliydi və onunla müqayisədə daha
tamdı. Bu əsərində Ağaoğlunun bir aydın olaraq təmayül və
inkişafı haqqında çox bilgi vardır. Müntəzəm olaraq və təfsilatlı
bir şəkildə qadınlar haqqında yazmasına baxmayaraq, müəyyən
mənada qadın mövzusuna müraciət etməsi, kitabının ən az
maraq doğuran tərəfidir. Qadınlar mövzusundakı görüşləri
səmimi olmaqla birlikdə, uzun müddətdə Ağaoğlunun dünyagörüşünə daha çox yaxın olan başqa mövzuların müzakirəsi üçün
bir vasitə funksiyası görür. Holly Shissler bu kitabda və
Ağaoğlunun qadınlar mövzusunda Fransada yazdıqlarından üç
önəmli fikri məqama diqqət yetirir:
50
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1. Milli bir kimlik seçimi;
2. Fərdlərə və cəmiyyətin inkişafına təməldə liberal bir
mövqe tutması;
3. İslam dininə müsbət bir yanaşma və buna bəlli bir tarixi
üsulla haqq qazandırmaq (bu üsuldan zaman-zaman başqa
mövzularda da istifadə edir, amma islam dinini müzakirə
edərkən müntəzəm müraciət etdiyi bir yoldur)52.
Diqqət çəkən bir şəkildə, o dövrün bir çox islam islahatçısının və ya islam dinini bəyəndirməyə çalışanların əksinə olaraq,
Ağaoğlu bəzi durumlarda qadınların da boşanma davası aça
biləcəklərindən heç söz açmır. Bəllidir ki, güclü ictimai və dini
təzyiqi, qadınları basqı altında tutan ünsürlər olaraq deyil,
evliliyi gücləndirən, onları qoruyan bir ünsür olaraq düşünürdü.
Bu nöqtədə o, qadınların acınacaqlı vəziyyətə düşməsini tarixi
şərtlərə bağlayır53.
Eynilə bunun kimi, Ağaoğlu, diqqətini çəkən başqa iki mövzunu da müzakirə edərkən tarixi şərtləri vurğulayır: çoxarvadlılıq, qadınların niqab taxması, kişilərdən ayrı yaşamaları.
Ağaoğlu bu iki qurumun da mənfi və geri olduğunu düşünür.
Əlbəttə ikisi də islamiyyətin, Qərbdə uzun zamanlar tənqid
edilən və üzərinə həyəcanlı müzakirələr edilən tərəfləri idi.
Bunun üçün də bu mövzunu müzakirə edərkən islam dinini
mümkün olduğu qədər mübahisədən uzaq tutmağa çalışır. Məhdudlaşdırılmayan çoxarvadlılıq mövzusundakı fikirlərini, bunun
bütün Orta Şərqdə çox əskidən, islamdan öncəki dönəmdən bəri
var olan oturuşmuş bir qurum olması (bir tərəfdən bölgənin
iqlim şərtlərinə, insanların təbiətlərinə bağlılığı və dolayısıyla
bir gündə ortadan qaldırılmasının mümkün olmaması) kimi
dəlillərlə əsaslandırır. Yəni islam dini, arvad sayını dördlə
məhdudlaşdırmaq və bunların bərabər statusda olmasını məcburi
52

A.Holly Shissler. İki İmparatorluk Arasında. Ahmet Ağaoğlu ve Yeni
Türkiye (Çeviren: Taciser Ulaş Belge), 1. Baskı. İstanbul Bilgi Universitesi Yayınları, 2005, s. 216-217.
53
Yenə orada, s. 218-219.
35

etmək kimi, bir anlamda yerinə yetirilməsi imkansız olan bir
məcburiyyət gətirərək, həyata keçirilməsinin məhdudlaşdırılması baxımından önəmli addımlar atmışdır və əlbəttə qəti
məqsədi bunu bütünlüklə ortadan qaldırmaqdır. Elə bu üzdən
islamın çoxarvadlılığı müqəddəsləşdirdiyini, qadınları alçaldıb
təzyiq altında tutduğunu söyləyən qərbli alimlərin xəta
etməsində israr edir; əksinə islam dini monoqamiyanı önə
çıxarmaqda və qadınların statusunu yüksəltməkdədir54.
Beləliklə, eyni şəkildə, həm müsəlmanlara, həm müsəlman
olmayanlara, qadınlarla bağlı və ya ümumi olaraq tərəqqi
mövzusundakı islam dininin mahiyyətinin müsbət olduğunu
göstərməyə çalışırkən belə, islahatçı islamçıların mənimsədikləri
görüşlərdən tam fərqli bir yanaşma nümayiş etdirməkdədir.
Holly Shissler müqayisəli təhlil apararaq vurğulayır ki,
Ağaoğlu qadınlardan yazdığı dövrlərdə, islam dininin qadın
haqq və azadlıqları ilə uyğun olduğunu, ondan da əlavə onların
cəmiyyət içindəki haqq və azadlıqlarını dəstəklədiyini göstərməyə çalışır. Lakin bu düşüncələrini irəli sürə bilmək üçün
yararlandığı tarixi tezislər, qəti şəkildə toxunulmaz olan, vəhy
yoluyla gələn müqəddəs kitabın sonsuz səciyyələrinin önəmini
də zəiflədir. Həzrəti Məhəmmədin proyektinin mahiyyəti, bəlli
tarixi-kültürəl çevrə içində anlaşılması gərəkən tarixi bir hadisə
kimi təsvir edilir. Bu, gerçək islamın qadınlar üçün yaxşı olub,
sonrakı saxta əlavələrin çox böyük itkilərə yol açdığını söyləməkdən olduqca fərqli bir şeydir. Ağaoğlu, zaman-zaman bu
mənaya gələn şeylər söyləyən kimidir, hətta bu cür mübahisələrin içində yer alır, ancaq bu Abbasilərin son dönəmləri və
xilafət sonrası dönəm üçün keçərlidir və başqa dönəmlərə
baxıldığında önə sürdüyü iddiaların mexanizmi və mahiyyəti
gerçəkdə Ağaoğlunu təkzib edir. Yazdıqlarını başqalarından bu
qədər fərqli edən şey, vəhyi də ehtiva edən bu tarixçilikdir.
54

36

A.Holly Shissler. İki İmparatorluk Arasında. Ahmet Ağaoğlu ve Yeni
Türkiye (Çeviren: Taciser Ulaş Belge), 1. Baskı. İstanbul Bilgi Universitesi Yayınları, 2005, s. 219.

Ağaoğlunun, islam dinində qadının durumu və haqları üzərinə
söylədiklərini, ondan iki il öncə, misirli islahatçı Qasim Əminin
“Qadınların qurtuluşu” adlı əsərində söylədikləriylə qarşılaşdırsaq, aradakı fərq açıqca ortaya çıxar. Məsələn, hər iki yazar
çoxarvadlılıq mövzusundan bəhs edərkən bunu təsdiqləmir və
Quranın da bu mövzuda üstündən keçdiyini bildirirlər. Onlara
görə, kişilər ancaq ədalətli ola bilərlərsə ikinci arvad almalarına
izin verilə bilər, amma bu çox da mümkün deyildir. Ancaq
Ağaoğlu, Quranın nədən çoxarvadlılığa izin verdiyi məsələsinə
də cavab verməyə çalışır55.
Holly Shisslerin də istinad etdiyi kimi, həqiqətən də Ağaoğlu
əsərdə bu məqama aydınlıq gətirməyə, başqa sözlə, islam
dininin çoxarvadlılığa münasibətinin təfsirini verməyə çalışır.
Ağaoğlunun fikirlərində təhrifə yol verməmək üçün əsərin
mövzuyla bağlı parçasını təqdim edirik: “İndi isə – poliqamiya
haqqında. Yuxarıda qeyd etdiyim kimi, Məhəmmədin dövründə
Ərəbistanda və qonşu ölkələrdə hədsiz poliqamiya hökm
sürürdü. Əsrlərlə mövcud və yəqin ki, Şərq üçün səciyyəvi olan
bu sosial institutu birdən-birə yox etmək mümkün deyildi; bu,
həm də əhalinin temperamenti və Şərq ölkələrinin iqlimi ilə
bağlı idi. Buna baxmayaraq, islam bütün Şərq üçün bu istiqamətdə müsbət nailiyyətlər əldə etmişdi. Qanuna görə, kəbinlərin
sayı dörd kəbinlə məhdudlaşdırılmışdı. Eyni zamanda, irəli
sürülən şərtlər o dərəcədə mürəkkəb idi ki, bu, faktiki olaraq,
monoqamiya ilə nəticələnməli idi. Əsas şərt isə bundan ibarət
idi: ər, bütün qadınlarına qarşı eyni dərəcədə ədalətli olmalıdır.
Kamus, İmam Fəxr Razi və Molla Fətullah “ədalət” anlayışını
belə izah edirlər: “Ədalət, ərlərin qadınlarına qarşı zahiri
münasibətlərini deyil, həm də onların hissi münasibətlərini əhatə
etməlidir; ər, nəinki bütün qadınları ilə eyni tərzdə rəftar etməli,
hətta onları eyni dərəcədə sevməlidir”. Lakin, bu mümkün55
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dürmü? Quran bu suala da cavab verir: “Siz heç vaxt qadınlarınızla tam mənada ədalətli münasibətləri qura bilməzsiniz”. Təbii
ki, bu, mümkün deyil. Bəs nə etməli? Bu suala da Quran cavab
verir: “Əgər sizin bütün qadınlarınıza münasibətdə ədaləti gözləyə biləcəyinizə az da olsa şübhəniz varsa, bir qadınla evlənin;
bu, ədalətsizliyə yol verməməyin, günah işlətməməyin ən yaxşı
vasitəsidir”. Gətirdiyimiz sitatlar islamın monoqamiya tərəfdarı
olduğunu təsdiq edir; bu, həm də onu göstərir ki, gələcəkdə
müsəlmanlar öz dinini, onun mahiyyəti və yönümünü dərk edəndən sonra, monoqamiya qələbə çalacaq. Ona görə də Quranı və
Məhəmmədi qadına qarşı düşmənçilik münasibətlərində suçlayan bəzi Avropa yazarları haqsızdırlar; onlar həm də ayrı-ayrı
müsəlmanların qüsur və eyiblərini islam dini ilə bağlayanda da
haqsızlığa yol verirlər; əksinə – bütün bu qüsurlar islama ziddir.
Quran, Asiya qadınını yüksəltmək istiqamətində təşəbbüs göstərdi. Ona o dövrə qədər Şərqdə görünməyən hüquqları bəxş
etdi, onu əsl qadın, əsl ana səviyyəsinə ucaltdı”56
Holly Shissler fikrini təsdiqləmək üçün Ağaoğlu ilə Qasim
Əmin∗ arasında paralellər aparır. Qeyd edir ki, bu islahatçı mütəfəkkir Ağaoğludan fərqli olaraq bu barədə belə yazır: “Bu iki
ayət ələ alındığında (Qurani-Kərim IV: 3 və IV: 129) çoxarvadlılığın yasaqlandığı düşünülə bilər və bu mülahizə məqsədə
olduqca yaxındır. Lakin peyğəmbərin örf və adətləri çoxarvadlılığın yasallaşdırılmasını gərəkli etmişdir. Bu ayətlər çoxarvad-
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Türkiyədə Kasım Amin kimi tanınır (1863-1908). Atası Osmanlı vətəndaşı,
anası misirli idi. Misirdə (1881-ci ildə hüquq diplomunu burada alıb) və
Parisdə təhsil alıb, 1885-ci ildə Misirə dönüb. Muhammed Abduh və Saad
Zaglul (Zağlul Paşa) kimi qabaqcıl islahatçıların dostu və iş yoldaşı olub.
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lılığa izin verir, amma Allah bunu hər insanın öz təqdirinə
bağlamışdır”57.
Mövzuya dair müqayisəli təhlillərin gələcəkdə daha obyektiv
dəyərləndirilməsi üçün Qurani-Kərimin58 yuxarıda sözügedən
iki ayəsini – “ən-Nisa”∗ surəsinin üçüncü və yüz iyirmi doqquzuncu ayələrini də (Azərbaycan dilində tərcüməsini) xatırlatmağı məqsədəuyğun hesab etdik: “Əgər yetim qızlarla (evlənəcəyiniz təqdirdə) ədalətlə rəftar edə bilməyəcəyinizdən qorxarsınızsa, o zaman sizə halal olan (bəyəndiyiniz) başqa qadınlardan iki, üç və dörd nəfərlə nikah bağlayın! Əgər (onlarla da)
ədalətlə dolanmağa əmin deyilsinizsə, o halda təkcə bir nəfər
(azad) qadın və ya sahib olduğunuz kənizlə evlənin (yaxud: o
halda təkcə bir nəfər azad qadınla evlənin və ya əlinizin altında
olan kənizlərlə kifayətlənin). Bu, ədalətli olmağa (ədalətdən
kənara çıxmamağa) daha yaxındır”59. “Siz nə qədər çox istəsəniz
də, heç vaxt arvadlar arasında ədalətlə rəftar etməyi bacarmazsınız. Barı, (birisinə) tamamilə meyl göstərib, digərini asılı
57
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Quranın bu (dördüncü) surəsinə ən-Nisa adı ona görə verilmişdir ki, onun ilk
ayələrində qadınlardan bəhs olunur. Nöldekeyə (Quran tarixi, 1, Leypsiq,
1909, səh. 195) görə, surənin böyük hissəsi hicrətin 3-cü ilinin sonu – 5-ci ili
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Müxtəlif zamanlara aid ayələri bir yerə toplayan bu surə ayrı-ayrı mövzuları
əhatə edir: insanın yaradılması, qan qohumluğu, yetimlərin himayəsi, miras
haqqı, evlənmə, ər-arvad, kişi-qadın münasibətləri, evlənməyə mane olan
hallar, əmanətlər, şahidlik, təsadüfən adam öldürmək, cihad və müharibə
qaydaları, Allaha və peyğəmbərə itaət, yəhudilərə və xaçpərəstlərə cəza
vermə və i.a. (Qurani-Kərim, göstərilən nəşr, s.VIII).
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vəziyyətdə (nə ərli kimi ərli, nə də boşanmış kimi boşanmış)
qoymayın.∗∗ Əgər özünüzü islah edib (belə hərəkətlərdən)
çəkinsəniz (Allah sizi bağışlar). Həqiqətən, Allah bağışlayandır,
rəhm edəndir!”60
Müqayisələri öz qənaəti ilə yekunlaşdıran Holly Shissler
yazır ki, yuxarıdakı istinadlardan anlaşıldığı kimi, iki yazarın da
çoxarvadlılıq haqqındakı görüşləri və mövzunu işləmə tərzləri
eynidir. Hər ikisi də, doğru anlaşıldığı təqdirdə islamın birarvadlılığı üstün tutduğunu göstərmək üçün Qurandan eyni ayətləri verirlər. Lakin Əmin, Quranın çoxarvadlılığı təsdiq etmədiyini, amma izin verdiyini söyləməklə kifayətlənirkən, Ağaoğlu,
Quranın təsdiq etmədiyi bir şeyə izin verməsinin nədən gərəkli
olduğunu tarixi təməldə açıqlamağa girişir. Əslində hər iki
yazarın yazıları məqsəd və mahiyyət baxımından çox bənzər
olduğu halda anlayış baxımından aralarında dərin bir ayrılıq
görünməkdədir. Ağaoğlu, Allahdan gələn vəhyin ictimai gerçəklərlə şərtlənməsi fikrini önə sürərək Allahın niyyətini tam və
birbaşa olaraq gerçəkləşdirmənin imkansızlığını göstərmişdir;
insan oğlu həqiqətdən ayrılmamışdır, həqiqətə təsir edib
dəyişdirmişdir.
Ağaoğlunun, istifadə etdiyi metodologiya baxımından söylədiklərindən, onun dinin niyyətinin orijinal şəkli ilə anlaşılmasında tarixi şərtlərin önəminə işarə etdiyi anlaşılır və beləliklə,
mahiyyətin müəyyən qədər elastikliyinə eyham edilmiş olur61.
Tədqiqatçı Fazil Güney (“Müasir Suriya romanı” adlı əsərində), islam xalqlarının maarifləndirilməsi konsepsiyasını hazırlamış, ərəb ictimai fikrində inqilab etmiş və adı ərəb dünya∗∗
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sında ehtiramla çəkilən Ş.C.Əfqanidən sonra Misirin tanıdığı
ikinci azərbaycanlı (islahatçı) mütəfəkkirin Əhməd bəy Ağaoğlu
olduğunu qeyd etdikdən sonra yazır: “Rus şərqşünaslarının ən
görkəmli nümayəndəsi İ.Kraçkovski böyük filosof Qasim
Əminin “Yeni qadın” (“əl-Məratu əl-cədidə”) kitabının rusca
nəşrinə yazdığı ön sözdə misirli yazıçı, jurnalist və tərcüməçi
Səlim Qubeynin Qafqazdan gəlmiş mühacir Əhməd bəy
Ağayevin “İslamda qadın hüquqları” əsərini 1905-ci ildə ruscadan ərəb dilinə çevirərək, nəşr etdirməsini xatırlatmış, bununla o
dövrdə Azərbaycan maarifçi-modernistlərin islamda müəyyən
islahatlar edilməsi uğrunda mübarizə aparan Şərq mütəfəkkirlərinin sırasında olmasını göstərmişdir”62.
Fazil Güneyin yazdığına görə “Q.Əminin bütün ərəb dünyasına səs salmış “Yeni qadın” əsəri ilə Ə.Ağayevin “İslamda
qadın hüquqları” əsəri təxminən eyni vaxtda, 1901-ci ildə
çapdan çıxaraq yayılmışdır”63. Lakin Fazil Güneyin burada bir
yanlışlığa yol verməsi ehtimalı var. Çünki burada Ağaoğlunun
əsərinin adı – “İslamda qadın hüquqları” şəklində verilməklə –
təhrif olunub. Və əgər bunlar Qasim Əminin iki müxtəlif (“Yeni
qadın” və “Qadınların qurtuluşu”) əsəri deyilsə, onda yuxarıda
adıçəkilən əsər F.Güneyin qeyd etdiyi kimi 1901-ci ildə deyil,
Holly Shisslerin göstərdiyi64 tarixdə – 1899-cu ildə çap edilmişdir. Yox, müəllifin bu mövzuda yalnız bir əsəri olubsa, onda tədqiqatçılardan hansının tərcümədə səhvə yol verməsi məsələsini
şərqşünas alimlərin öhdəsinə buraxırıq.
Ağaoğlu, bu və ya başqa bölmələrdə qadınlara zərər verənin
islam dini olmayıb “tətbiq etmələr” olduğunu önə sürsə də,
islam dininin qadınlara qarşı münasibətinin, tarixi kontekstdən
kənar anlaşılmayacağını iddia edir; eynilə o, (tətbiqatın tarix
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içində necə dəyişdiyini göstərdiyi kimi) islam nəzəriyyəsinin
doğru anlamını da tarixi kontekst içinə yerləşdirərək göstərir –
deyə Holly Shissler təhlillərinə davam edir: “Bu prosedura,
islam dinində qadınların tərəqqisini və ya inkişaf prosesini
əngəlləyən daxili bir şey olmadığını sübut etməyə yarayır. Lakin
bu, müqəddəs kitabı normativ bir mətn olaraq ələ almayan bir
prosesdir. İslama xas həqiqətlər vardır, amma bunlar peyğəmbərin sünnətində murad-ı ilahidə olduğu kimi, tarixi kontekstdə
açıqlandığı şəkildə aranmalıdır”65.
Tədqiqatçıların qənaətinə görə, Ağaoğlunun yazılarına hakim
olan ab-hava başqa islahatçılardan bütünlüklə fərqlidir. Məsələn,
heç bir zaman Qasim Əmin kimi, islam hüququnun təbii hüquq
ilə uyğunluq içində və nəhayətində ikisinin eyni şey olduğunu
söyləmir. Ağaoğluna görə islam, bəlkə də əxlaqi bir sistem ilə
kültürəl kimliyin bir cür qarışığıdır. Sıx-sıx xristianlıqla bənzərliklər qurması və bütün böyük dinlərin ortaq xüsusiyyətlərindən
bəhs etməsi, bu nöqtəni gücləndirir: Bütün böyük dinlərdə
ümumi həqiqətlər vardır. İslam dini bunların tarixi ifadələrindən
biridir. Ümumilikdə, “müzakirələrinin ən inandırıcı olduğu yer
xəlifəlikdən bəhs etdiyi və islamın qızıl çağında qadınların fəal
və önəmli olduğunu anlatmaq məqsədi daşıyan bölmələrdir.
Tənəzzül probleminə və qadınların vəziyyətlərinin getdikcə
pozulmasının səbəblərini araşdırmağa gəlincə isə Ağaoğlunun
müzakirəsində bir zorlama və qarışıqlıq gözə çarpır”66.
Ağaoğlu əlifba islahatının da həyati önəm daşıdığını bildirir,
amma müzakirə açmır. Hətta Fransa dövründə yazdığı ilk yazılarında əlifbanın bu qədər çətin olmasının bəzi müsbət tərəfləri
olduğuna da işarə vurur, halbuki sonrakı yazılarında ümumi
olaraq təhsil-tərbiyə sistemləri üzərində daha artıq durur, xüsusilə əzbərçilik qarşısında qavrayışı inkişaf etdirməyi və analitik
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sistemi önə çıxarır. Eyni kontekstdə, əlifba və xüsusilə, əlifbanı
öyrətmə üsullarının zərərli olduğunu vurğulayır. “Ancaq kütlənin oxuma-yazma səviyyəsini yüksəltmə vasitəsi olaraq əlifba,
bir çox başqa islahatçıyla müqayisədə Ağaoğlu üçün o qədər
önəmli deyildir”67.
Fahri Sakal da demək olar ki, Holly Shisslerlə eyni mövqedən çıxış edir. Onun fikrincə, Ağaoğlunun islam dinilə bağlı
yazıları ümumi olaraq dövrün siyasi və mədəni hadisələrini şərh
edərkən verdiyi örnəklərdir. “Yoxsa islamla bağlı doğrudan yazı
yazmamışdır. Qadınların, əlifbanın, mədrəsələrin vəziyyəti,
islam aləminin geriləməsi, xilafətin səltənətə dönüb istibdadın
islamı əzməsi və s. kimi mövzulara həsr edilən yazıları, əslində
bütünlüklə dövrün hadisələrini daha yaxşı şərh etmək üçündür.
Məsələn, Azərbaycandakı axundların fanatizmini və sünni-şiə
münaqişəsinin qarşısını almaq məqsədilə “İslam və Axund”,
“İslamiyyətdə qadın” kimi əsərlərini yazmışdır”68.
Qadınların vəziyyətini müzakirə edərkən Ağaoğlunun əsas
istifadə etdiyi terminlər bunlardır: “haqq”, “ədalət”, “insan olmaq”, “fərdləşmək”. Müzakirəyə, fiziki inkişaf və fiziki azadlıq
kimi “təbii” haqlarla başlar və mədəni haqlar deyə biləcəyimiz
sahəyə girərək hüquqi haqlarla davam edər. Bunlar mülkiyyət,
mədəni həyat və təşkilatlanma sahəsindəki azadlıqlardır. “İlk
növbədə qadınların əxlaqi varlıqlar olaraq tanınmasını, yəni
hüquqi baxımdan tam anlamıyla fərd olaraq tanınmalarını və ona
görə davranılmasını tələb etməkdədir. Ağaoğlu, ərəblərin gözündə qadınların önəmini artıran, onların fərd olaraq tanınmalarını
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təmin edən və Həzrəti Məhəmmədə aid bu günə qədər gələn bir
çox hədis və ənənə olduğunu xatırladır”69.
Qadınlar, əlifba və tərbiyə haqqında söylədiyi hər şey Ağaoğlunun tam olaraq nə ilə maraqlandığını ortaya qoyur: Bəlli
xarakterdə insanlar – o bunu təsvir etmək üçün fərd terminini
işlətməkdədir – ictimai istehsal şərtlərinin yaradılmasını təmin
etmək. Beləliklə, mövzuya xitam verərək Holly Shissler yazır:
“Onun bu əsərini, xüsusilə, daha əvvəl Fransa dönəmində yazdıqlarının işığında şərh etsək, onun üçün karyerası boyunca
önəmini itirməyən mövzulardan üçünün araşdırıldığını görərik.
Bunlardan birincisi, fərdlərdən yaranan bir sivil cəmiyyətin
inkişafı; ikincisi, birinciyə bağlı gördüyü, müsbət bir kollektiv
kimliyin formalaşdırılması, üçüncüsü; ümumiyyətlə, islami
mətnlər işlətmədən və ya sxolastik müddəalar sisteminə müraciət etmədən təhlil etdiyi islam dininin bu ikisilə uyğunluğunu
təmin etməkdir”70.
İslam dünyasının tənəzzül səbəblərindən biri kimi hesab etdiyi qadın və ailə məsələsinin həlli ilə müsəlmanların təkrar yüksələcəyini də bildirən Ağaoğlu, müsəlman aləmini yüksəldəcək
qabiliyyətli gənclərin sağlam ailələrdə yetişəcəyini, lakin mövcud ailə quruluşumuzdan gözlənilən xilaskar fərdlərin çıxmasının imkansızlığını irəli sürmüşdür71. Ümumiyyətlə, ailə və qadın
mövzusu təkcə Ağaoğlunu deyil, müasiri olduğu digər islahatçı
mütəfəkkirləri də düşündürən əsas problemlərdən olmuşdur. Heç
təsadüfi deyildir ki, İsmayıl bəy Qaspıralı da yeniləşmə ilə bağlı
fəaliyyətində dillə yanaşı qadın probleminə də mühüm yer ayırmışdır. Onun prinsiplərindən biri də məhz türk qadınına azadlıq
və kişilərlə bərabər hüquqlar qazandırılması uğrunda mübarizə
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olmuşdur. İsmayıl bəyin “Qadınlar ölkəsi” adlı əsərindən bəhs
edən Yusuf Akçura yazır ki, o, “Bu prinsipini də israrla və davamla gerçəkləşdirmək istər. Onun gözündə millətin anaları,
millətin birinci tərbiyəçiləri qadınlardır; qadınlar həyatı anlamayacaq olurlarsa, uşaqlarını həyata qabiliyyətli olaraq yetişdirəməzlər. Millətin yarısı qadınlardır; onlar həyat və fəaliyyətdən
uzaq qalırlarsa, millətin həyat və fəaliyyəti də yarım qalır...”72.
Amma Ə.Ağaoğluna, başqalarından fərqli olaraq, sözdə və
fikirdə təbliğ etdiklərini öz şəxsi həyatına və ailəsinə tətbiq
etmək imkanı da qismət olub. O, qadın hüquqları mövzusundakı
düşüncələrini eyni zamanda öz ailə üzvlərinə də təlqin etmişdir.
Onun ailə həyatı da bu düşüncələrinə uyğun ve tutarlı bir biçimdə formalaşmışdır. Avropa tərzində yetişdirdiyi qızları Cümhuriyyət dövrünün qabaqcıl türk qadınları sırasında yer tutmuşlar.
İstanbul Universiteti Hüquq Fakültəsinin ilk qadın tələbələrindən olan böyük qızı Sürəyya Ağaoğlu, həm də Türkiyənin ilk
qadın vəkili olmuşdur. İkinci qızı Tezər Taşkıran ailə qurarkən
atası ondan (və kürəkənindən) ev əşyası, yoxsa təhsil almaq
üçün Avropaya getmək istədiyini soruşmuşdu. Tezər və həyat
yoldaşı öz sahələrində irəliləmələrinə daha çox kömək
edəcəyinə inanaraq Avropaya getməyə üstünlük vermişdilər.
Tezər 1943-cü ildə Qarsdan CHP millət vəkili seçilmişdir.
***
Beləliklə, Əhməd Ağaoğlunun “İslama görə və islamiyyətdə
qadın” əsərində qaldırılan problemlərlə bağlı tədqiqatçıların
elmi-tənqidi fikirlərindən doğan əsas müddəaları ümumiləşdirməyə çalışdıq. Bu müddəalar (fikirlərdə fərqli mövqelər ortaya
qoyulsa da, elmi-tənqidi rəylər bütün məqamlarda üst-üstə
düşməsə belə), bütövlükdə Ağaoğlunun kimliyi, şəxsiyyəti,
düşüncələri, idealları, məqsəd və məramı haqqında kifayət qədər
obyektiv qənaətə gəlməyə əsas verir.
Ə.Ağaoğlu, müasir genderologiyanın əsas prinsiplərini ehtiva
edən bu əsərində, “qadın”ı islamın tərəqqisi və geriləməsinin
72

Yusuf Akçura. Türkçülüğün tarihi. İstanbul, Kaynak yayınları, 2001, s. 72.
45

meyarı kimi verməkdədir. Ümumiyyətlə isə, Ağaoğlu bir çox
sosioloqlar kimi dinə münasibətini əsas etibarilə tarixi aspektdə
işləmişdir. Şahnəzər Hüseynovun təbirincə desək, Ə.Ağaoğlu
“... onun (dinin – M.S.) bəşər həyatının nəinki mənəvi, habelə
maddi tərəflərində oynadığı tam əhatəli rolunu, ictimai-siyasi,
əxlaqi-hüquqi və s. funksiyalarını açıqlamaq, müəyyənləşdirmək
yolu ilə gedərək orijinal baxışlar və qənaətlər ifadə etmişdir. O,
araşdırmalarında çox doğru olaraq sosioloji, kulturoloji, sosialpsixoloji və psixoloji amilləri Qərb-Şərq dixotomiyasında
müqayisəli şəkildə verərək öz konsepsiyasının məramına uyğun
praqmatik nəticələrə gəlmişdir”73.
XIX əsrin sonu və XX əsrin əvvəllərində Ə.Ağaoğlu Azərbaycanın ən fəal islamşünas alimi və publisisti olmuşdur. O, çap
etdirdiyi elmi, publisist, ədəbi-tənqidi əsərlərinin böyük bir qismində İbn Rüşd, Təbəri, Dante, Lüter, Konfutsi, Höte, Tolstoy,
Nitsşe, Karleyl, Spenser kimi mütəfəkkir alimlərin zəngin
irsindən istifadə yolu ilə islamın siyasi, ideoloji, etik, iqtisadi,
hüquqi, fəlsəfi məsələlərinə toxunmuş, islam tarixinin ayrı-ayrı
mərhələləri, epizodları, xilafətin Şərq və Qərbdə fəaliyyəti, peyğəmbərlər, imamlar və s. haqqında mühakimələr yürütmüşdür.
Bu əsərlərin ana xəttini təşkil edən əsas müddəa bundan ibarət
idi ki, nə Quran, nə şəriət yeniliyə əngəl deyildir, ancaq bunların
təbliğatçıları öz şəxsi mənfəətləri xatirinə müsəlmanlığa mədəniyyətlə bir araya sığmayan mahiyyət verməyə çalışmışlar74.
73

Şahnəzər Hüseynov. Əhmədbəy Ağaoğlunun dünyagörüşü. Bakı, Azərnəşr,
1998, s. 49.
74
Əhməd Ağayev. Şiə dinində məzdəki inancları (Fransızcadan çevirəni
Hamlet Qoca). “Mədəniyyət dünyası”, X buraxılış, 2005, s. 57-62; Əhməd
Ağayev. Avropa və aləmi-islam. “Каспий” qəzeti, 25 sentyabr 1903, №
207; Əhməd Ağayev. Nədən bu günlərə qaldıq?. “İrşad” qəzeti, 22 iyun
1906-cı il, № 146; Əhməd Ağayev. Aləmi-islama bir nəzər. “İrşad” qəzeti,
17 noyabr 1907-ci il, № 116; Qədim Mustafayev. XX əsrin əvvəllərində
Azərbaycanda islam ideologiyası və onun tənqidi. Bakı, Maarif, 1973, 296
s.; Şahnəzər Hüseynov. Əhmədbəy Ağaoğlunun dünyagörüşü. Bakı,
Azərnəşr, 1998, 127 s.
46

Ağaoğlunun bu mövzuda yazdığı əsərlərində, islam dininin
üstünlüklərini, müasir dövrlə səsləşən xüsusiyyətlərini təsdiqlə
yanaşı, xalqı, siyasət xadimlərini islam dininin qanun-qaydaları,
tələbləri ilə hərəkət etməyə, azadlıq mübarizəsini islam ehkamları ilə əlaqələndirməyə çağırış da qüvvətli idi. Ə.Ağaoğlu,
Quranı sonrakı təhriflərdən, qeyri-elmi şərhlərdən xilas etməyə
çalışır, bu mövzuda din xadimləri ilə ciddi mübahisələrə girirdi.
İslama həsr olunan əsərlərinin mərkəzində belə ümumi ideya
dayanırdı ki, islam öz mahiyyəti etibarilə başqa dinlərdən daha
üstün keyfiyyətlərə malikdir, o, bütün tarix boyu müsəlman
xalqlarının inkişafında müsbət rol oynayıb və indi də bu xalqların müasir tərəqqisini ondan kənarda təsəvvür etmək mümkün
deyildir.
Ağaoğlunun yazılarında tarixi əhəmiyyət daşıyan əsas
məqamlardan biri, onun müsəlman ölkələrində qadının passiv və
acınacaqlı vəziyyətə düşməsini islamın mahiyyəti, xüsusilə də
poliqamiya ilə bağlayan avropalıların yanlış və qərəzli mülahizələrinə qarşı tutarlı elmi dəlillərlə çıxış etməsidir. Bu mövzuda
klassik ənənəyə söykənən Ağaoğluna görə Quran ərəb qadınının
vəziyyətini xeyli yaxşılaşdırmışdır, bunu islamın ilkin – qızıl
dövründə qadınların ictimai həyatda oynadığı mühüm rol da
təsdiqləməkdədir. Poliqamiyaya gəldikdə isə onun praktik olaraq çox az yayılması, bunu ciddi arqument kimi şişirtməyə əsas
vermir. Sadəcə islamın mahiyyətində təsbit olunan hüquq və
təminatlar müxtəlif amillərin, xüsusilə də bunda maraqlı olan
qüvvələrin təsiri ilə sonradan unutdurulmuşdur.
İslamın qızıl dövründə müasir demokratik dəyərlərin müşahidə edildiyini əsas gətirərək Ağaoğlu hesab edir ki, fərdin
dirçəlişinə nail olmaq üçün müsəlmanlar “islamın ilkin ruhuna”
nüfuz etməlidirlər. Fransua Jorjonun da təsdiqlədiyi kimi Ağaoğlu bu ideyasında Cəmaləddin Əfqaninin və Məhəmməd Abdonun tərəfindən xeyli əvvəl ortaya atılmış “islamda islahatçılıq”
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təşəbbüsləri ilə eyni mövqedən çıxış edirdi75. Müsəlman cəmiyyətlərinin düşdükləri böhrandan qurtulma çarələrini müqəddəs
dinimizin ilkin mahiyyətində, islamiyyətin qızıl dövrünə qayıdışda arayıb-axtaran Ağaoğluna görə, tərəqqiyə, yüksəlişə rəvac
verən, bütün zamanlar üçün yeni olan, müasirliyin bütün prinsiplərini öz bətnində gəzdirən islam dini, müasir dünya sivilizasiyasının bütün bəşəri və demokratik keyfiyyətlərini mənimsəmə
və öz içində əritmə, həzm etmə qüdrətinə malikdir76.
Ağaoğlu islam cəmiyyətlərinin Qərb mədəniyyəti qarşısında
son iki yüz ildə üstünlüyünü itirməsinin arxa planında duran
amillər arasında mənəvi dəyərlərin itirilməsini və ya aşınmasından çox, islamiyyətin yeni şərtlərə uyğunlaşa bilməməsi qarşısında Qərbin maddi və mənəvi baxımdan üstünlüyü ələ
keçirməsini göstərirdi77. Ümumilikdə götürüldükdə isə, islam
dünyasının geriləməsini cəmiyyətin üç dəyişik və qabaqcıl təbəqəsinin (üləma, üməra və ərbabi qələm, başqa sözlə, din adamları, idarəçilər, qələm sahibləri) mövqeyinə bağlayan78 Ağaoğlunu (Qafqaz dövrü yaradıcılığından çıxış edərək), modern Qərb
dəyərlərini islamiyyətlə uzlaşdırmağa səylər göstərdiyi üçün
modernist bir islam islahatçısı hesab etmək olar79.
Ağaoğlunun fəaliyyətinin ayrı-ayrı dövrlərində, ictimai-siyasi
situasiyaların dramatizmindən irəli gələn mövqe dəyişkənliyi
fonunda daha çox sabit görünən faktlardan biri bundan ibarətdir
ki, o, ictimai problemlərin həllinin birinci yolunu Avropa mədəniyyətini mənimsəməkdə görmüş və bu məsələyə münasibətində
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daha səmimi olmuşdur80. Bu kimi cəhdlərin tarixi baxımdan
islam cəmiyyətlərinə nə qədər fayda gətirdiyini müəyyənləşdirmək təbii ki, müşkül bir məsələdir. Lakin səbəblərin harada
axtarılmasından asılı olmayaraq bir faktı danmaq olmaz ki, son
bir əsrdə qərbliləşmə hərəkatları nəticəsində islam cəmiyyətlərinin qarşılaşdıqları problemlərdə gözə dəyən bir irəliləyiş olmamışdır. Nəhayət, proses özünü onda təzahür etdirir ki, müasirləşmə, qərbliləşmə, avropalaşma adı altında yürüdülən bütün
təcrübələrə baxmayaraq, islam cəmiyyətləri hələ də Qərbdən
təcrid edilməkdədir. Bu, günümüzdə cərəyan edən siyasi hadisələr fonunda Qərbin siyasi və dini rəhbərlərinin müsəlman dünyasına ikili və qərəzli münasibətlərindən də aşkarca görünməkdədir (ABŞ-ın Yaxın və Orta Şərq siyasəti, Avropa Şurasının
Türkiyə ilə münasibətləri, Vatikanın dini lideri – Papanın
Məhəmməd peyğəmbər haqqında söylədikləri, Qarabağ probleminin həllində özünü büruzə verən ikili standartlar və s. kimi
qərəzli siyasətlər Qərbin müsəlman dünyasına münasibətinin
təzahürlərindəndir).
Müsəlman qadınının Avropa yaşam standartlarına uyğunlaşdırılacağı təqdirdə cəmiyyət problemlərinin də həll olunacağı
düşüncəsinin həqiqətə uyğun olmadığı ortadadır. Çünki Qərbdə
qadın hərəkatı, ucuz işçi qüvvəsini təmin edən kapitalist mexanizmlər içində qadının işgüzar həyata fəal olaraq qatılmasının
bir nəticəsi olaraq ortaya çıxmış və getdikcə qadın haqları
sahəsində inkişafa nail olunmuşdur. Bunun əksinə isə, belə bir
sənaye və ictimai təşkilatlanmadan məhrum olan Şərq cəmiyyətində qadının statusunda bənzər dəyişikliklər olmadan qadın və
ailənin islahatlara cəlb edilməsi zərurəti irəli sürülmüşdür81. Elə
Şərqdə qadın haqlarının ictimai bir təşəbbüsün nəticəsi olaraq
inkişaf etməməsinin, yuxarıdan diqtə edilən islahatların cəmiy80
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yətə asanlıqla tətbiq oluna bilməməsinin başlıca qüsurları da
məhz bu səbəblərdə axtarılmalıdır.
Bütün bu mübahisəli məqamların, ola bilsin ki, tədqiqatçılar
tərəfindən hələ gələcəkdə də birmənalı şəkildə qiymətləndirilməyəcək tarixi-mədəni təmayüllərin Azərbaycan xalqının millimənəvi oyanışına və tərəqqisinə hansı dərəcədə və nə kimi
effektiv təsir etməsindən asılı olmayaraq, XX əsri islam dini
haqqında yeni, orijinal fikirlərlə qarşılayan, onun cəmiyyətin
inkişafını şərtləndirən, humanizm və tolerantlıq təlqin edən
müqəddəs ruhi-mənəvi dəyərlər sistemi olduğunu elmi dəlillərlə,
tarixi-müqayisəli üsullarla araşdıran Əhməd bəy Ağaoğlu
“İslama görə və islamlıqda qadın” əsərini, eləcə də sırf islama
aid digər kitab və çoxsaylı məqalələrini çap etdirməklə, islam
dinini təhriflərdən və qərəzli münasibətlərdən qorumağa çalışmışdır. Bu əsərlərin, Avropa elmi-nəzəri fikrinin yanlış təmayüllərinə təsir göstərmək cəhdləri ilə yanaşı, xalqımızın mövhumat
və xurafatdan qurtulub islamın əsl mahiyyətini əks etdirən
inanclara yiyələnməsində də praktiki əhəmiyyəti olmuşdur.
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İSLAMA GÖRƏ VƏ İSLAMİYYƏTDƏ QADIN
Feminizmin iri addımlarla irəlilədiyi dövrdə; mədəni ölkələrin ictimai təşkilatlarının, görkəmli xadimlərinin qadının
vəziyyəti haqqında düşündüyü vaxtda; Avropa və Amerikada
mürəkkəbləşmiş sosial mühit patriarxal ailənin əsaslarını
dağıdıb qadınları kişilərin himayəsindən məhrum etdiyi, öz
həyatı və gələcəyi haqqında düşünməyə vadar etdiyi zamanda;
nəhayət, əsrlərlə qadının qula çevrilməsinin ədalətsizliyinin, ali
həqiqətin dərk edilməsi və nəticədə Avropa və Amerikada
qadın haqları gündən-günə genişlənib kişilərin haqları ilə
bərabərləşməyə doğru inkişaf etdiyi bir zamanda Asiya və
Afrikada milyonlarla müsəlman qadınları ağır təzyiqlərə məruz
qalıb nəinki ən primitiv insan hüquqlarından, hətta, güman ki,
təbiət aləmində heyvan və bitkilərin sərbəst boy atma, havadan
doyunca istifadə etmə hüquqlarından da məhrumdurlar. Bu
baxımdan hindlilər onlardan xeyli mütərəqqi olan müsəlmanları qabaqlamışlar. Onların cəsur və alicənab novatorlarını
qadınların vəziyyəti düşündürmüş və mövhumatın qurbanları
olan qadınların vəziyyətinin qismən yaxşılaşdırılması yolunda
müəyyən irəliləyişlərə müvəffəq olmuşlar82. Hind reformatoru
Malabarinin həyat və fəaliyyəti – əqidəsinin müqəddəsliyinə
inanıb haqq-ədalət yolunda çalışan adamın bütün çətinliklərə
qalib gəlməsinin ali nümunəsidir. Lakin müsəlman qadınlarının
ağır vəziyyəti güclü etirazın və əqidəli reformatorun meydana
gəlməsi ilə nəticələnmir. Türk və Misir mətbuatında qadınların
vəziyyətinə dair arabir narazılıqlar səslənir, bəzi cəsurlar hətta
bu vəziyyətin ailədə və cəmiyyətdə acınacaqlı nəticələr
verməsi, bu vəziyyətin sağlamlaşdırılması, müsəlman qadınının
onun zehni və fiziki imkanlarını məhdudlaşdıran təzyiqlərdən
azad edilməsinin labüdlüyü haqqında fikirləri səsləndirirlər.
Lakin bu çağırışlar hələ ki, zəif, qətiyyətsizdir, onlarda çox
vaxt birbaşa deyil, işarələr şəklində böyük qeyd-şərtlər var.
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Contemporary Reveiw, Indian reformator Malabari.
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Ona görə də onların müsəlman cəmiyyətinə heç bir təsiri
yoxdur və ola da bilməz.
Onlar, əlbəttə, müəyyən dərəcədə, Konstantinopol, Qahirə,
Türk və Misirin digər əyalətlərində qadın tədris təsisatlarının
açılması, bir çox qadın alim və ədiblərinin meydana gəlməsi
işində müsbət rol oynamışlar83. Lakin bu proses avropalılarla
müntəzəm ünsiyyətdə olan, “avropalaşmış” və öz ailə həyatını
artıq avropasayağı quran müsəlman cəmiyyətinin ali təbəqəsi
tərəfindən ciddi surətdə məhdudlaşdırılırdı. Müsəlman qadınının vəziyyəti haqqında danışanda isə biz, ilk növbədə, ali təbəqəyə mənsub olan və `a la frangui yaşayan adamları avara,
mürtəd sayan, qadınlarını acınacaqlı vəziyyətdə saxlayan
müsəlman kütləsini nəzərdə tuturuq. Bu fakt müsəlmanların
tam pozğunluğuna, onların içərisindən alicənab hisslərə və
əməllərə malik olan adamın meydana çıxmayacağına dəlalət
ola bilərmi? İslam bir din kimi bu cür novatorlar üçün münbit
şərait yarada bilərmi? Yaxud, əksinə, Maxundun84 – Volterin
təbirincə desək, bu “ən yırtıcı bir adamın” təlimi ona etiqad
edən adamları yalnız qaranlıq və cəhalətdə saxlamağa qadirdirmi?85. Bu barədə iki fikir mövcuddur. Bir qayda olaraq,
fikrini olduğu kimi bəyan edən, səbəb-nəticə əlaqələrindən
bixəbər olan geniş kütlə Qərbdə və bizim Rusiyada, müsəlman
diyarında baş verən bütün hadisələrdə yalnız islamı günahlandırır və guya, islam olmasaydı, orada bütün həyat başqa tərzdə
qurulmuş olardı. Bu fikirdə olanlar düşünür ki, müsəlman
xalqları heç bir mənəvi, yaxud sosial tərəqqiyə qadir deyillər.
İslam dinini bütün bəlaların kökü sayan adamlar xalqların
qurtuluşunu yalnız islamın yox edilməsində görürlər. Keçmişin
zehniyyətinin qalıqlarından irəli gələn bu münasibət əslində
xalqın yaddaşında dərin kök salmış Qərb ilə Şərqin uzun illər
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Məsələn, Aliyə xanım və Fatma xanım (tarixçilər), Nazlı xanım və Nigar
xanım (ədiblər).
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Şekspir Məhəmmədi bu cür adlandırırdı.
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Bax: Er.Renan. “Islam et la science”.
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sürən mübarizəsi, dərin düşüncədən uzaq olan sadə adamın
qarşısıalınmaz hesab etdiyi xristianlıqla islamın qarşıdurması
haqqındakı xatirələrin inikası və nəhayət, Qərb ölkələrində
yayılmış Bizans və latın antimüsəlman ədəbiyyatının təsiridir.
Bu baxımdan orta əsrlər, xüsusilə, xaç yürüşləri dövrünün
ədəbiyyatının öyrənilməsi vacibdir.
“Dəvələr çarvadarı”nın, “yalançı ərəb peyğəmbəri”nin86
şəxsiyyəti və təliminin sadəlövh trubadur və minnezingerlərin
komik parodiyalarını eşidərkən adam istər-istəməz mat qalır.
İfadənin səmimiliyi orta əsrlər dövrü avropalıların islama qarşı
avam münasibətinin, Məhəmməd və onun təlimi haqqında hər
bir yoldan ötəndən eşitdiklərinə dərhal inanmasının təcəssümüdür. Peyğəmbəri buynuzlu şeytan, yaxud kütləni düz yoldan
döndərən Antixrist simasında təsvir edirdilər. Türtenin hekayəsində o, Qüdsdə çox sevilən qızıl büt Maqom kimi göstərilir,
bu bütün içindəki şeytanların azadlığa çıxmasından qorxaraq
Böyük Karl da onu dağıtmaq fikrindən dönmüşdü. Avropanın
ən ali mütəfəkkirləri də bu cür avam təsəvvürlərin təsiri altında
idilər. Dante öz “İlahi komediyası”nda Məhəmmədi qədim
dövrün müdrikləri ilə birgə təsvir etdiyinə görə tonqalda həyatının bitməsindən qorxaraq, onu cəhənnəmdə – Fra Dolçino və
Bertrano de-Born kimi nifaq salanların arasında yerləşdirmişdi.
Məşhur italyan boyakarı və memarı Orkaniya Pizanın KampoSantasında bütün dinlərə bərabər sürətdə nifrət bəsləyənlərin
sırasında Məhəmmədi, Averroesi və Antixristi təsvir edir. Bir
sözlə, Er.Renanın dediyi kimi, orta əsrlərdə insanlar öz qəzəblərini heç cürə uda bilmirdilər. Məhəmməd, dələduz, cüvvəlağı,
dəvə oğrusu, əyyaş, papalığa yüksələ bilməmiş və buna görə də
öz sabiq yoldaşlarından qisas almaq məqsədilə yeni din uydur-
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Bax: “Histoire de la litterature française” de Lavalle, Kazan missionerlerinin
nəşri, “Византийская противо-мусульманская литература” и “Poesies
populaires latines du moyen age” Edel du Meril.
53

muş adamdır87. Əsrlər ötür, lakin ən ali mütəfəkkirlər belə bu
cür fikirlərdən azad ola bilmir. Bibliander, Hottinger, Maraği
və başqaları Quranı, yalnız onu təkzib etmək məqsədilə öyrənməyə başlayırlar. Leybnits və Şekspir kütləni əyləndirmək
üçün islamın peyğəmbərinə lağ edirdilər. Volter yalnız “Maqomet” pamfletini yazıb, orada peyğəmbərin bir insan kimi
xasiyyətinə və onun təliminə zidd olan
Je dois regir en dieu l`univers prevenu,
Mon empire est detruit, l`homme est reconnu
sətirlərini yazdıqdan sonra papa tərəfindən bağışlanmışdı.
Lakin hətta haqlı olaraq elmi tənqid əsri sayılan XIX əsr
mütəfəkkirlərinin təsəvvürləri bu cür aberrasiyalardan tam azad
deyildi. 1829-cu ildə ingilis alimi Karl Forster din xadimlərinin
bəyəndiyi iki cilddən ibarət əsərində tam mənada ciddi sübut
edirdi ki, Məhəmməd nə az, nə çox Daniilin öncəgörmələrinin
səkkizinci hissəsində təsvir edilən keçinin kiçik buynuzu idi,
onun böyük buynuzu isə – papadır88. Şərqin, onun tarixinin və
həyatının qərəzsiz, əsl elmi mövqedən işıqlandırılması yalnız
XIX əsrin ikinci yarısında mümkün olmuşdur. Dəmiryol
nəqliyyatının meydana gəlməsilə Şərq ilə əlaqələrin daha da
möhkəmlənməsi, ticarət, sənaye və siyasət sahəsində meydana
çıxan problemlər, tarixə və dinlərin öyrənilməsinə qarşı tənqidi
münasibətin formalaşması Avropa alim və mütəfəkkirləri üçün
nəinki dinlərə etiqad edən xalqların adət və ənənələrinin
yerindəcə öyrənilməsi, hətta onların müqayisəli təhlili, keçmiş
dövrlərin sənədlərinə əsasən dəqiqləşdirilməsi, dinlərdə baş
verən evolyusiya proseslərini izləmək üçün imkan yaratmışdı;
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Bax: Er.Renan. “Etude d`histoire religieuse”, həmçinin “Roman de
Mahomet” F.Muchelet.
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“Mahometism unveiled: an inquiru in wich that archneresy, its deffiesiun and
continuance are examined an a new principle, tending to confirm the evidence
and aid the propagation af the christian Faith”. By Charles Forester.
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bundan əlavə, dini dözümsüzlük və indifferentlik emosional
münasibəti xeyli zəiflətmişdi; ötən əsrlərdə insanların inancları
fanatizm və dini ədavətlə müşayiət olunurdu; özlərini ali həqiqətin yeganə daşıyıcıları hesab edən adamlar digər adamların
bu cür iddialarına biganə qala bilməzdilər.
Bu gün, dinlər emosional münasibət predmeti deyil, mənəviyyatın orijinal təzahürlərini əks etdirdiyi üçün yalnız intellektual maraqların obyekti olduğu bir dövrdə, heç bir qəsdiqərəzlik və parodiyanın meydana gəlməsi haqqında söz gedə
bilməz; şərqşünasın tədqiqatları kimyaçının laboratoriyada
apardığı analizlərə bənzəməyə başlayır; onun üçün bütün
elementlər, bütün hadisələr eyni səviyyədə mühüm və eyni
dərəcədə vacibdir; onu yalnız insan mənəviyyatı, onun yaradıcı
gücü və qüdrəti heyrətləndirir. Ona görə heç də təəccüblü deyil
ki, bu müxtəlif mənşəli alimlərin təsiri nəticəsində bu gün
inkişafda olan şərqşünaslıq elmi bundan əvvəl Şərq dillərinə, o
cümlədən Məhəmmədə və onun yaratdığı təlimə qarşı hökm
sürən təsəvvürləri alt-üst etmişdir. Artıq, Məhəmməd Qüdsdə
ilahiləşdirilən Maqom bütü, yaxud cəhənnəmə göndərilən
Antixrist və ya Daniilin öncəgörmələrində təsvir olunan keçinin kiçik buynuzu simasında deyil, məhz öz yeni orijinal və ali
ideyaları ilə dünyanı sarsıdan böyük islahatçı kimi təqdim
olunurdu; o, öz təlimini papalığa əli çatmamış kardinal kədərinin təsirilə deyil, ondan altı əsr əvvəl Böyük Müəllimin dünyaya bəyan etdiyi və onun səriştəsiz, lakin həddən artıq fəal
şagirdləri tərəfindən (xüsusilə Ərəbistanda) mənasız təhriflərə
məruz qalan ali həqiqətin bərqərar edilməsi məqsədilə yaratmışdı. Bu tərəddüdlərlə dolu düşüncələr Quranın ən təsirli
hissələridir. İslamın peyğəmbəri, onu ilk dəfə Xristosun təlimi
ilə tanış etmiş sabinləri necə də nəcib minnətdarlıq hissləri ilə
xatırlayır. İsanın iztirabları haqqında, Onun mövludu, Məryəm,
“İlahi ruh”un anası haqqında bəhs olunan yerlər elə dərin həyəcan, şəfqət və ehtiram ifadə edir, o qədər ülvi və əzəmətlidir
ki, buna Quranın üslubunda nadir hallarda rast gəlmək olar.
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Müsəlmanlar arasında Məryəm bəzi xristian sektalarda
olduğundan daha hörmətlidir. O, Allahın seçdiyi günahsız, saf
bir qızdır; Məhəmməd ona qarşı dərin ehtiram hissləri bəsləyir;
öz qızı Fatimə haqqında o deyir: “İlahi ruhun anası olan
Məryəmdən sonra Fatimə ikinci qadındır”. O, İsanın təlimini
özünəməxsus tərzdə dərk etmişdi və Məhəmmədin yaratdığı
din, onun təbirincə, İsanın dininin təhrif olunmasına qarşı etirazın təzahürü idi; Quranda tez-tez təkrar olunur: “Mən İsanın
təliminin həqiqətlərini bərpa etmək üçün gəlmişəm”89.
Məşhur ingilis şərqşünası Maks Müller yazırdı: “İllər ötəcək
və xristianlar Məhəmmədi İsanın silahdaşı, islam dinini isə
xristianlığın məzhəbi kimi tanıyacaqlar; və onda həm xristianlar, həm də müsəlmanlar onların tarixində baş verən mübarizə
və qarşıdurmalara təəccüb edəcəklər”90. Bizim rus mütəfəkkirlərimiz V.Solovyov və Petrov da bu fikirdədirlər. Lakin,
əfsus ki, geniş kütlə bu ideyalardan xeyli uzaqdır, Məhəmməd
və onun təlimi haqqında, demək olar ki, orta əsrlərdə hökm
sürən fikir də qalmaqda davam edir. O, müsəlman xalqlarının
müasir vəziyyətinin, onların siyasi zəifliyinin, əxlaqi iflasının,
sosial dağınıqlığının səbəblərini yalnız islamın təsirində görür
və dərk edə bilmir ki, həyatın canlı amili olan insan passiv ola
bilməz, din isə, bir abstraksiya kimi, öz-özlüyündə gücsüzdür
və həyatı istədiyi tərzdə yeniləşdirə bilmir, nəhayət, dinlər və
onların daşıyıcıları arasında hiss olunmayan daimi aktiv qarşılıqlı fəaliyyət mövcuddur; dinlər yarandığı ilk çağlarda insanların maddi və mənəvi tələbatlarını əks etdirdiyi səviyyədə
onlara güclü təkanverici təsir göstərərək, sonrakı dövrlərdə
özləri dəyişən həyat şəraitinin təsirinə məruz qalır, yaranmış
şəraitə uyğunlaşmağa çalışır, bir sözlə, təkamül qanunlarına
uyğun dəyişir, yeniləşmiş həyat tərzinə uyğun olaraq haradasa
pozulur, digər yerlərdə yaxşılaşır; nəticədə eyni bir dinin
zəminində müxtəlif yeni məzhəblər, yozumlar və təlimlər
89
90
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yaranır; ibtidai xristianlığı orta əsrlər, reformasiya dövrünün və
bu günün xristianlığı ilə müqayisə edin; kifayət qədər qəti
prinsiplərə malik olan bu dinin nə cür parçalamalara, dəyişikliklərə, yozumlara məruz qaldığını xatırlayın! İslamda da həmin proseslər baş verirdi; saysız-hesabsız məzhəb və yozumları
bir kənara qoyaq, çağdaş müsəlman qadınının düşdüyü vəziyyəti, islamın onun üçün yaratdığı – ibtidai islam cəmiyyətində
həyat sürdüyü qadının həyatı ilə müqayisə edək.
İlk növbədə, qeyd etmək lazımdır ki, islamaqədərki ərəblərin həyat şəraitini tədqiq etmədən, o dövrdə ərəb qadınının və
qonşu xalqlarda qadınların vəziyyəti ilə tanış olmadan islamın
qadına münasibəti haqqında danışmaq qeyri-mümkündür.
Yalnız bu yolla – yeganə düzgün və səmərəli üsulla – islamın
qadın məsələsinin inkişafındakı rolu haqqında, Məhəmmədin
ümumiyyətlə, qadın və xüsusilə, ərəb qadını üçün gördüyü işlər
haqqında tam, hərtərəfli mühakimə yürütmək olar. Sadaladığımız vacib rasional şərtlər islamın qadın məsələsinin həllinin
və xüsusilə, ərəb qadını üçün etdikləri haqqında mühakimə
yürütmək üçün imkanlar açır.
Bir çox tədqiqatçılar bu üsuldan imtina edir və bu səbəbdən
onların mülahizələri, elmi libasına və ciddi görkəminə baxmayaraq, səthi-aprior xarakter daşıyır. Müsəlman qadınının
bugünkü vəziyyətinə istinad edərək, onlar islam dini haqqında
aprior nəticələrə gəlir, çünki bu vəziyyətin səbəbini yalnız
dində görürlər; bu cür metod asan və əlverişli olsa da, əslində
tarixi baxımdan heç bir məna daşımır. Əgər biz Avropada XIII,
yaxud XIV yüzilliklərdə baş verən dəhşətləri – simoniyanı,
indulgensiyanı, inkvizisiyanı, müxtəlif autodafları, dini təqibləri və işgəncələri xristianlığın təsiri ilə əlaqələndirsəydik, bizə
nə deyərdilər? Söz yox ki, bu cür “məntiq” yalnız gülüş doğura
bilər, doğurmağa qadirdir, bugünkü islam isə məhz özünün
“orta əsrlər”ini yaşayır; müsəlmanların indiki çatışmazlıqlarının islam dini ilə əlaqələri, orta əsrlər Avropasının çatışmazlıqlarının xristianlıqla əlaqələri qədərdir; o dövrün xristianları
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öz dinini dərk etmədiyi kimi indiki müsəlmanlar da islamı dərk
etmirlər; onların çatışmazlıq və qüsurlarının islam dini ilə
əlaqələri orta əsrlərdə katoliklərin çatışmazlıq və qüsurlarının
xristianlıqla əlaqəsi qədərdir. Bunun səbəblərini dində deyil,
digər səbəblərdə – əksər hallarda islam dininə zidd olan amillərin təsirində axtarmaq lazımdır. Əbədi mərhəməti, ədaləti və
zəkanı, axirəti, ruhun əbədiliyini, xeyir və şərə görə əcr qəbul
edən bir din bu cür qəbahətlərə yol verə bilməz. Müsəlman
Anakreonu Ömər Xəyyam deyirdi: “İslamın özü heç bir qüsura
malik deyil, bütün qüsurlar bizim müsəlmançılığımızdadır”91.
Cümlə müsəlmanların çağdaş vəziyyətini müvəqqəti kənara
qoyaraq, nəzəri baxımdan islam təliminin qadına münasibəti
məsələsini araşdıraq; əvvəlcə oxucunu Məhəmmədin dövründəki Ərəbistanda və ümumiyyətlə, Şərqdə qadının vəziyyəti ilə
tanış edəcəyik, sonra isə peyğəmbərin qadınlar üçün gördüyü,
yaxud görmək istədiyi tədbirlər haqqında danışacağıq. Bu cür
münasibət bir tərəfdən, bizə gələcəkdə – müsəlmanlar islam
dinini daha yaxşı dərk etdiyi dövrlərdə – qadının vəziyyətini
təsəvvür etməkdə kömək edəcək, digər tərəfdən isə, məsələyə
səthi yanaşan bəzi tədqiqatçı alimlərin çoxarvadlılığa görə
islama qarşı irəli sürdüyü iradların səbəblərini izah etmək üçün
şərait yaradacaq.
Ərəbistanda və onu əhatə edən ölkələrdə islamaqədərki
dövrlərdə qadının vəziyyəti həqiqi mənada dəhşətli idi. Məsələn, İranda o, sözün tam mənasında, qula çevrilmişdi; o, hətta
işığa həsrət idi; mülki qanunlar qadınların satılmasını təmin
edirdi92; dini qanunlar, ana, bacı və digər yaxın qohumlarla ailə
qurmağa icazə verirdi93. Qadının həyatında hamıya məlum olan
günlərdə onlar (İranda) evlərindən uzaqlaşıb daxmalarda
yaşamalı idi; onlara qida gətirən adamlar burun və qulaqlarını
tıxayıb, əllərinə əski dolayırdılar; nəinki o qadınlara toxunmaq,
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hətta onların udduğu hava və istifadə etdikləri əşyalar murdar
sayılırdı94. Zadəganların, bəzən isə çarların da qızlarını məşhur
ilahə Anaxidaya tapşırırdılar və onun kahinləri müəyyən
mərasimlər nəticəsində qızları ər-arvad münasibətlərinə hazırlaşdırırdılar95. Ailədə öz ərləri və valideynləri ilə münasibətlərdə qadın haqları barəsində danışmağa belə dəyməz; onlar
tamamilə kişilərdən asılı idi, ərləri isə onların mütləq sahibləri
olaraq, onlarla ev əşyaları ilə rəftar etdikləri kimi rəftar edirdilər. Ərəbistanın özündə isə qadının vəziyyəti daha acınacaqlı
idi. Qız uşağının doğulması bəd əlamət, allahların insana pis
münasibətinin nümayişi sayılırdı96. Ərəb onları quma basdırır,
satır, yaxud hər hansı bir ev heyvanına dəyişdirirdi97. Kəbinlər,
əsasən, müəyyən formal mərasimə uyğun təşkil olunan
müqəddəs bir akt deyil, təsadüfi birləşmə xarakteri daşıyırdı;
onlar heç bir qanuna, yaxud adətə əsaslanmırdı və hər hansı
maddi ya əxlaqi öhdəlikləri nəzərdə tutmurdu. Yəqin ki, ərəblərin ehtiraslı və cəngavər temperamentinə görə bu münasibətlər müəyyən mənada poetikləşdirilmiş, nəticədə azad məhəbbət
kimi qəbul edilirdi; mahiyyətcə isə adi konkubinat xarakteri
daşıyırdı; qadın və kişilər istədiyi anda bir-birini tərk edə
bilərdilər; bu münasibətləri cilovlayıb müəyyən çərçivəyə salan
və beləliklə, ərəb ailəsinin saxlanmasını təmin edən yeganə
amil güclü tərəf-müqabilin – övrətin qohumlarının qisası qorxusu idi. Məşhur ərəb tarixçisi Təbəri98 bunu aşağıdakı epizodla təsvir edir.
Məkkəlilərlə Məhəmmədin başçılıq etdiyi mədinəlilərin
hərbi dəstəsi arasındakı vuruşmaların birində məkkəliləri onların arvadları müşayiət edirdi; mədinəli qadınlar Əbu Süfyanın
arvadı Hinda başda olmaqla döyüşdə iştirak edirdilər. Onlar
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mahnıları ilə, kasitanyet və qavallarla ərlərinə dəstək olub onları qələbəyə ruhlandırırdılar. Onlar belə bir mahnı oxuyurdular: “Biz Tariqin qızlarıyıq. Biz sallağı yeriyirik; qələbə çalsanız, sizi ağuşumuza alarıq, əks-təqdirdə sizi əbədi tərk edərik”. Məhəmmədin dövründə Ərəbistanda poliqamiya ayaq
tutub yeriyirdi; ölkədə elə bir az-çox adlı-sanlı ərəb tapılmazdı
ki, onun 15, 20 bəzən isə 100 arvadı olmasın99. Hüquqlardan
tamamilə məhrum edilmiş qadınlar öz insan simalarını itirmişlər. Onlar ərlərinə və kişi cinsinə mənsub olan valideynlərinə
aid olan malın varisi olmaq hüququndan da məhrum idilər100.
Adətlə müəyyənləşdirilmiş qaydaya uyğun, ata öz qızı ilə
istədiyi tərzdə rəftar edə bilərdi; əksər hallarda o, qızını
beşikdən kiməsə nişanlayırdı (daha dəqiq desək, vəd edirdi) və
qız böyüyəndə atanın sözündən çıxa bilmirdi101. Məhəmməd
ilk çıxışlarında belə cəmiyyətdə hökm sürən qadına aid vəhşi
adətlərə çox hərarətlə və eyni zamanda səmimi etiraz edirdi;
qadının vəziyyəti qədər heç bir şey onun alovlu və alicənab
qəlbini bu qədər narahat etmirdi; arxasız qalmış qadınların,
yetim uşaqların və yurdsuz əcnəbilərin taleyi onu hədsiz hiddətləndirib mənəvi əzablara düçar edirdi, bu yerlərdə Quranın
kəlamları səmimi və mehriban səslənirdi. Kitabın “SureyiNisa” adlanan böyük bir surəsi qadına həsr olunmuşdu; bu onu
göstərir ki, Məhəmməd qadın məsələsini olduqca mühüm bir
məsələ hesab edirdi. Bu surə öz gözlənilməzliyi və cəsarətilə o
dövrün ərəb kişilərini mat qoyan cümlə ilə başlayırdı:
“İnsanlar! Sizi eyni maddədən yaratmış Allahdan qorxun!”
Bu sözlər bütpərəst ərəb üçün əsrlərlə müqəddəs olan ənənələri, ulu babalarının vəsiyyətlərini, ali saydığı ideyaları və
bütövlüklə dünyagörüşünü darmadağın edə biləcək inqilabi
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çağırışa bərabər idi; bu sözlər onu rüsvay edirdi, onun yadına
salırdı ki, qadın və kişilər eyni maddədən yaradıldığına görə
sosial-əxlaqi vahid kimi eyniyyəti əks etdirir və öz hərəkətlərinə görə eyni dərəcədə Allah qarşısında cavabdehdirlər.
Daha sonra Quranda Allah tərəfindən Adəm və Həvvanın
yaradılması haqqında təxminən Əhdi-Ətiqdə olduğu kimi, bəhs
olunur. Lakin burada, qadın məsələsilə yanaşı, müqəddəslik,
Allaha xoş olan əməllər, yetim uşaqlara himayədarlıq, köməyə
ehtiyacı olan əcnəbilər və başqa məsələlər təhlil olunur. Quran,
ilk növbədə, qızların diri-diri quma basdırılması kimi vəhşi bir
adətin əleyhinə çıxırdı; bu haqda Quranda iki yerdə bəhs
olunur. Bir yerdə cəhənnəmin canlı təsvirində, valideyninin
ətəyindən tutub: “Məni hansı günahıma görə öldürürsən?” –
soruşan bir qızın surəti verilir. Başqa bir yerdə cənnətin təsvirində “Öz uşaqlarınızı öldürməyin!” çağırışı səslənir. Məkkə
ələ keçdikdən sonra, bütpərəstlər islamı qəbul edərkən, onların
təntənəli andlarından biri “Daha öz uşaqlarımızı öldürməyəcəyik!” andı idi102. Məhəmmədin adı ilə bağlı hədislər də dövrümüzə çatmışdır və burada da qadının ucaldılması meylləri
hiss olunur; bu rəvayətlərin bəzilərində qızın doğulması
Allahın neməti, töhfəsi kimi təsvir olunur; vəfat etmiş qızların
ruhları sonra öz valideynlərinin günahlarının bağışlanması
üçün Allaha yalvaran mələklərə çevrilir.
Bir gün islamı yenicə qəbul etmiş Benu-teminov tayfasının
başçısı Kays-bin Asima peyğəmbərin yanına gəlib görür ki, o,
dizlərinin üstündə oturmuş körpə bir qızcığazı öpüb oxşayır.
“Bu qızcığaz kimdir ki, sən onu belə əzizləyirsən?” “Bu –
mənim qızımdır,” – deyərək peyğəmbər cavab verir. “Allah!
Mənim çoxlu belə qızlarım var idi. Birinin də üzündən öpməmişəm, hamısını diri-diri torpağa basdırmışam.” Peyğəmbər
həyəcanla: “Ay bədbəxt! – dedi. – Deməli, Allah sənin qəlbini
insan hisslərindən məhrum etmişdi”103. Peyğəmbər deyirdi:
102
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“Cənnət – anaların ayaqları altındadır”104. Məhəmməd, qadının
mənəvi dəyərini yüksəldib, ona o qədər səlahiyyətlər vermişdir
ki, bəzi müasir qanunvericiliklərdə, məsələn, Fransa qanunvericiliyində, xəyala belə gətirilə bilməz. İslamda qızlar öz valideynlərinin tam hüquqlu varisləridirlər; həddi-buluğa çatana
qədər valideynlərə onları satmaq, yaxud başqa cür istədiyi kimi
rəftar etmək qadağan olunur; sonra qız, valideynlərindən icazə
almadan istədiyi adama ərə gedə bilər; qızın razılığı olmadan
isə nikah qanunsuz sayılır. Onlar bütün vətəndaşlıq hüquqlarına malikdirlər və istədiyi qanuni fəaliyyətlə məşğul ola bilərlər105. Qurana görə, ərli qadın həmçinin tam hüquqlu vətəndaşdır; o, öz əmlakı ilə, ərindən icazə almadan, istədiyi tərzdə
rəftar edə bilər; ər isə öz qadınından uşaqlarının əmizdirilməsindən başqa heç bir şey tələb edə bilməz, qadın yalnız ərinə
sadiq olmalı, ərinə xidmət etməsi isə yalnız onun xoş
məramının, ərinə məhəbbətinin təzahürüdür.
Bütün mübahisəli məsələlər ailə daxilində, hər iki tərəfdən
iki nümayəndənin iştirakı ilə həll olunmalıdır. Qadınlar öz
ərlərinin və uşaqlarının varisləridir. Kəbinin əsası isə – məhəbbətdir (“sevdiyiniz adamla ailə qurun”). O, dini baxımdan
təsdiq olunmuş və qanunlaşdırılmış müqəddəs formal aktdır. O,
pozula da bilər, lakin bunun üçün tutarlı səbəblər olmalıdır və
bu zaman ər qadınına müntəzəm surətdə kəbin məbləğini
ödəməli, azı üç ay ərzində tələbatlarını təmin etməlidir (qadının ərinə sadiq olmaması halları istisna olunmaqla). Boşanmış
qadın kiçik yaşlı uşaqları da öz yanında saxlaya bilər və ər
onları da hər şeylə təmin etməlidir. Düzdür, Quran boşanmağa
icazə verir, lakin, eyni zamanda, onu lənətləyir: “Mənim üçün
(Allah üçün) boşanmadan pis, iyrənc bir şey yoxdur. Ərlər
hətta sevmədiyi qadınları ilə humanistcəsinə, xoş rəftar
etməlidirlər”, “onlarla məhəbbət və sülh şəraitində yaşayın,
onlardan zəhləniz getsə də, dözün və Allah sizin bu əməllə104
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rinizi layiqincə qiymətləndirər”. “Bu, başqa cür ola da bilməz,
çünki həyat sizi birləşdirdi və siz bir-biriniz qarşısında müqəddəs andları içmisiniz”. Kişilər, hətta onlara xəyanət etmiş qadınları belə bağışlamağı bacarmalıdırlar. Xəyanətə aid iradlar
dedi-qodulara, ara söhbətlərə deyil, tutarlı dəlillərə əsaslanmalıdır; ərinə xəyanət etmiş qadının məsələsi səlahiyyətli məhkəmə tərəfindən araşdırılmalı və dörd şahidin şəhadətilə təsdiq
olunmalıdır; yalnız ondan sonra hakim qadını tövbəyə məhkum
edir və nəticədə qadın səmimi surətdə öz günahını dərk edib,
bu əməldən tövbə edir. Quranda deyilir: “Onlar çox zəifdir və
şeytanın kələklərindən bixəbər olduqları üçün düz yoldan
dönürlər; onlara çox şeyi bağışlamaq olar”. Bu sözlər başqa bir
müəllimin yolunu azmış qadın haqqında dediklərini xatırladır.
Bu kəlmələr vəhşi, ehtiraslı, öz qadınlarını hər bir xırda şübhəyə görə daşqalaq edən bədəvilər üçün yeni münasibətləri əks
etdirən sözlər idi106.
İndi isə – poliqamiya haqqında. Yuxarıda qeyd etdiyim
kimi, Məhəmmədin dövründə Ərəbistanda və qonşu ölkələrdə
hədsiz poliqamiya hökm sürürdü. Əsrlərlə mövcud və yəqin ki,
Şərq üçün səciyyəvi olan bu sosial institutu birdən-birə yox
etmək mümkün deyildi; bu, həm də əhalinin temperamenti və
Şərq ölkələrinin iqlimi ilə bağlı idi. Buna baxmayaraq, islam
bütün Şərq üçün bu istiqamətdə müsbət nailiyyətlər əldə etmişdi. Qanuna görə, kəbinlərin sayı dörd kəbinlə məhdudlaşdırılmışdı. Eyni zamanda, irəli sürülən şərtlər o dərəcədə mürəkkəb
idi ki, bu, faktiki olaraq, monoqamiya ilə nəticələnməli idi.
Əsas şərt isə bundan ibarət idi: ər, bütün qadınlarına qarşı eyni
dərəcədə ədalətli olmalıdır. Kamus, İmam Fəxr Razi və Molla
Fətullah “ədalət” anlayışını belə izah edirlər: “Ədalət, ərlərin
qadınlarına qarşı zahiri münasibətlərini deyil, həm də onların
hissi münasibətlərini əhatə etməlidir; ər, nəinki bütün qadınları
ilə eyni tərzdə rəftar etməli, hətta onları eyni dərəcədə sevməlidir”. Lakin, bu mümkündürmü? Quran bu suala da cavab
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verir: “Siz heç vaxt qadınlarınızla tam mənada ədalətli münasibətləri qura biməzsiniz”. Təbii ki, bu, mümkün deyil. Bəs
nə etməli? Bu suala da Quran cavab verir: “Əgər sizin bütün
qadınlarınıza münasibətdə ədaləti gözləyə biləcəyinizə az da
olsa şübhəniz varsa, bir qadınla evlənin; bu, ədalətsizliyə yol
verməməyin, günah işlətməməyin ən yaxşı vasitəsidir”. Gətirdiyimiz sitatlar islamın monoqamiya tərəfdarı olduğunu təsdiq
edir; bu, həm də onu göstərir ki, gələcəkdə müsəlmanlar öz
dinini, onun mahiyyəti və yönümünü dərk edəndən sonra,
monoqamiya qələbə çalacaq. Ona görə də Quranı və Məhəmmədi qadına qarşı düşmənçilik münasibətlərində suçlayan bəzi
Avropa yazarları haqsızdırlar; onlar həm də ayrı-ayrı müsəlmanların qüsur və eyiblərini islam dini ilə bağlayanda da
haqsızlığa yol verirlər; əksinə – bütün bu qüsurlar islama ziddir. Quran, Asiya qadınını yüksəltmək istiqamətində təşəbbüs
göstərdi. Ona, o dövrə qədər Şərqdə görünməyən hüquqları
bəxş etdi, onu əsl qadın, əsl ana səviyyəsinə ucaltdı. Qadınların, artıq öz hüquqlarını nə dərəcədə mənimsədikləri Molla
Fətullahın aşağıdakı qeydində aydın görsənir. Məhəmmədin
ölümündən sonra Ömər məsciddəki çıxışlarının birində kəbin
məbləğinin ləğv edilməsini təklif etmişdi. Qadınlardan biri,
etiraz edərək dedi: “Ey möminlərin böyüyü! Siz, Allah və onun
peyğəmbəri tərəfindən verilmiş hüquqlardan bizi məhrum edə
bilməzsiniz”. Xəlifə geriyə çəkildi.
Məhəmmədi guşənişinliyin tətbiqində günahlandıranlar da
haqsızlıq nümayiş etdirirlər. Guşənişinlik Şərqdə Məmməddən
xeyli əvvəl mövcud idi; lakin bu hal ərəblərdə müşahidə olunmur və Məhəmməd heç də onu tətbiq etmirdi. Tarixdən məlumdur ki, peyğəmbərin və onun silahdaşlarının arvadları
bütün səfərlərdə və yürüşlərdə onların yanında idilər; Məhəmmədin arvadı, məşhur Ayişə, ərinin vəfatından sonra orduya
başçılıq edirdi. Guşənişinliyi ərəblər Məhəmməddən xeyli
sonrakı dövrlərdə tətbiq etmişlər. Bu, ərəblərin digər xalqlarla
əlaqələrinin təzahürüdür ki, nəticədə onların adətləri korlan64

mışdı. O vaxt müsəlmanlar içərisində sayı xeyli artmış kazuistepikürçülər iki ifadənin qeyri-dəqiqliyindən istifadə edərək
qadın azadlığının əleyhinə çıxan indiki riyakarları silahlandırmışlar. Bu ifadələrin birində zinətlərin (eyib yerlərin) örtülməsi, digərində isə örtük (ayin hicab aien hicab) haqqında bəhs
olunur. Qeyd etmək lazımdır ki, Məhəmmədin dövründə və
qismən indi də ərəblərin geyimlərində çoxçeşidlilik və zənginlik müşahidə olunmur. Vəhşi, ehtiraslı və özlərini cilovlaya
bilməyən bədəvi kişi və qadınlar dəstə ilə peyğəmbərin yanına
gəlib, onun yanında müxtəlif vəziyyətlərdə uzanırdılar, öz
yarıçılpaq bədənlərini nümayiş etdirib deyirdilər: “Hədisiani,
Mühəmməd!” (“Allahın haqqında bizə danış, Məhəmməd!”).
Əlbəttə, bu, Məhəmmədin nəcib əxlaqi təsəvvürlərinə toxunurdu və o, göylərə müraciət edərək, oradan müəyyən “tövsiyələr”
alırdı. Zinətlər haqqındakı ifadədə deyilir: “Özünüzü ədəbli
aparın, asta danışın, bədənlərinizi örtün”. Ondan sonra bədəvi
qadınlar bədənin aşağı hissəsini örtməyə başladılar; bədənin
yuxarı hissəsi isə – döş, boyun və baş – açıq qalırdı; peyğəmbər yenə də göylərə müraciət etdi və oradan saçları, boynu və
döşü örtən örpək haqqında xəbər gəldi.
Türk qadın yazıçısı “Məşhur müsəlman qadınları” adlı
sanballı əsərində yazır: “Danılmaz həqiqətdir ki, peyğəmbərin
nurlu simasına, xüsusilə, onun qadına münasibətinə heç bir uydurma kölgə sala bilməz. Tarixdən məlumdur ki, Məhəmməd
və ilk xəlifələr dövründə qadınların kişilərlə ünsiyyəti tam
sərbəst idi, onlar hər iki cinsə mənsub olan qonaqları qəbul
edir, onlarla küçələrdə gəzir, məscidlərə və digər ictimai
yerlərə gedirdilər. O dövrün xronikaçıları nəql edirdilər ki,
peyğəmbər, Əbubəkrin qızı Əsmanın nazik parçanın altından
bədəninin görsəndiyini müşahidə etdikdə, demişdi: “Əsma!
Qadının əlləri və üzündən başqa, bədəninin heç bir hissəsi
görsənməməlidir”. Məhəmmədin ölümündən sonra onun qızı
Fatimə xəlifə Əbubəkrin yanına gəlib atasının bu nəsihətinə
qarşı öz etirazını bildirmişdi. Məhəmmədin dövründə qadınlar
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hətta ictimai yerlərə ər axtarmaq məqsədilə gəlirdilər; bu adət
Tadcamunn adı ilə məlumdur; bəzi dul qadınlar öz bər-bəzəkləri və cazibədar geyimləri ilə ciddiliyə riayət edən şeyxləri
hiddətləndirirdilər; şeyxlər peyğəmbərə şikayət etdikdə isə, o
demişdi: “Mən onları Allahdan verilmiş keyfiyyətlərdən məhrum edə bilmərəm”. “İslamın ilk çağlarında özlərini missionerliyə həsr etmiş, bu məqsədlə məscidlərdə və digər ictimai
yerlərdə çıxış edən, sonra isə müəllimliklə məşğul olan qadınlar olduqca çox idi...”
Güman edirik ki, bu faktlar Məhəmmədi və Quranı müsəlmanlar arasında guşənişinliyin tətbiqində və qadınların təqib
edilməsində suçlayan fariseylərin iradlarını alt-üst edir; müsəlmanların nə vaxt və hansı şəraitdə guşənişinliyi tətbiq etdikləri
haqqında aşağıda danışılacaq.
Məhəmmədin, qadınların vəziyyətinin yaxşılaşdırılması məsələsinə qayğısı qadınları xeyli sevindirirdi. Er.Renan yazırdı:
“Qadınların rəğbəti peyğəmbərin fəaliyyətinin ilk çağlarında öz
ünvanına eşitdiyi təhqirlərə dözümlü olmağı məcbur edirdi;
qadınlar peyğəmbərə qarşı təqibləri görüb, onu daha çox sevmişlər. İslamın birinci əsri bir neçə böyük qadını yetişdirmişdi.
Ömər və Əlinin əzəmətli simalarından sonra iki qadının siması
– Ayişə və Fatimənin simaları – özünə layiq yer tutmuşdur.
Xədicənin surəti müqəddəslik səviyyəsinə qalxmışdı... qul
qadın Belal da qızıl əfsanənin (Legende doree) qəhrəmanına
çevrilmişdi. Ümumiyyətlə isə, müsəlman qadınının evolyusiyasını dörd mərhələyə bölmək olar: birinci mərhələ – Məhəmmədin vaxtından əməvilərin hökmranlığına qədərki dövrü
əhatə edir; ikinci – əməvilərdən türklərə qədərki dövrdür;
üçüncü dövr – türklərin hakimiyyətinin dövrüdür; və dördüncü
dövr – qadının tamamilə nüfuzdan düşməsi dövrüdür. Birinci
dövr qadınları, ciddi münasibətlər, əxlaqda puritanlıq, qəhrəmanlıq arzusu, poeziya və nəsihətə meyllərlə səciyyələndirilə
bilər; bu dövrün qadınları hisslərinin aliliyi və xarakterlərindəki qəhrəmanlıqları ilə xristianlığın ilk dövrünün qadın66

larını xatırladır; səmimi və sonsuz inam, ailəsinə sadiqlik və
bütün çətinliklərə qəhrəmancasına dözməyə hazır olmaq –
qadınların xarakterik cəhətləri idi. Xədicə, öz var-dövlətini, adsanını, mövqeyini və hətta həyatını belə təhlükədə qoyub,
böyük gücə malik olan qohumlarının etirazlarına məhəl
qoymadan, hələ ki, heç kimin tanımadığı, “şeytanların tələsi”nə
düşmüş, Ərəbistanın keçmişinin və bu gününün əleyhinə çıxan
cəsur bir novatora ərə gedir. Onun şəxsiyyəti öz nuru ilə
peyğəmbərin bütün həyatını işıqlandırmışdı. İstər-istəməz belə
bir sual ortaya çıxır: Məhəmmədin fəaliyyətinin sübh çağını
işıqlandırmış bu nurlu sima olmasaydı, görəsən, islamın aqibəti
necə olardı? Neçə dəfə peyğəmbər, bu mütəəssir adam –
əzablardan, təhqirlərdən, istehzalardan mənən və cismən əzgin
halda onun yanına gəlirdi. Neçə dəfə bu qadın öz məsləhətləri,
mehribanlığı və ruhlandırıcı kəlmələri ilə onun sarsılmış
inamımı qüvvətləndirir, hamının dəlilik saydığı missiyasının
davam etdirilməsi üçün onda yeni qüvvə və enerji oyadırdı.
Bəli, Məhəmməd, öz qadınının simasında müttəfiq görmüş
böyük islahatçılardan idi. Bu isə, öz növbəsində, səmimi
məhəbbətin və sadiqliyin başlıca sübutudur.
Xədicə ilk adam idi ki, ona inanmış və ömrünün sonuna
qədər onun sadiq yoldaşı olmuşdur; onun vəfatından xeyli vaxt
ötdükdə də Məhəmməd onu böyük həyəcan və göz yaşları ilə
xatırlayırdı107. Başqa qadınlar, ərləri və qardaşlarının peyğəmbərin ayaqyalın keçdiyi yola tökdükləri tikanlardan yolu təmizləyirdilər108. Məhəmmədin fəaliyyətinin ilk dövründə onu,
kişilərin tökdüyü küldən onun başını təmizləyən və ayaqlarının
yaralarını sarıyan qadınların əhatəsində görmək olardı109. O
dövrdə Məkkədə hökmranlıq edən qureyşlərin başçısı, Məhəmmədin qatı düşməni olan məşhur Əbu Süfyanın qızı Ümmü
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“Heyrəti Nisan” (məşhur qadınlar). İranın xalq maarif naziri, mərhum
Motamidi-Soltanın əsəri.
108
Təbəri.
109
Yenə orada.
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Həbibə ərindən gizli islamı qəbul etmiş və digər müsəlmanlarla
bərabər Həbəşistana qaçmışdı; və yalnız böyük nüfuz qazanmış
Həbəşistan Nəcaşinin himayəsi onu ölümdən xilas etmişdi; bir
çox əzab-əziyyətdən sonra o, Ərəbistana qayıtmış və atası Əbu
Süfyanla peyğəmbərin evində rastlaşmışdır; atası, peyğəmbərin
həmişə əyləşdiyi xalıda oturmaq istəyəndə, Ümmü-Həbibə
etiraz edib demişdi: “Orada əyləşmək olmaz!” Əbu Süfyan
təəccüblə soruşmuşdu: “Nə üçün?” “Ona görə ki, bu xalının
üzərində peyğəmbər Ulu Xaliqə ibadət edir və sən – bütpərəst
– bu xalıda oturmağa layiq deyilsən”. “Qızım, belə görürəm ki,
bu cadugər qadınların hamısını heyran etmişdir”, – deyərək
Əbu Süfyan evi tərk etmişdir.
Ömərin islamı qəbul etdiyinə görə də müsəlmanlar qadına
minnətdar olmalıdırlar. Er.Renan, Əbülfətə istinadən, bu hadisəni belə təsvir edir: “Ömərin islamı qəbul etməsi haqqında
rəvayət dini psixologiyanı əks etdirən maraqlı bir səhifədir.
Ömər müsəlmanların qatı düşməni idi. Onun alovlu qəzəbi o
dövrdə gizlənməyə məcbur olan müsəlmanları hədsiz qorxudurdu. Bir dəfə o, hövsələdən çıxıb Məhəmmədi öldürmək
qərarına gəlir. Yolda o, qohumu olan Noaimlə rastlaşır və
Noaim, onun qılıncını görüb, haraya və nə məqsədlə getdiyini
xəbər alır. Cavabı eşitdikdə Noaim dilləndi: “Ehtiras səni
bürümüşdür. Nə üçün səndən xəbərsiz dədə-babalarının dinindən imtina etmiş öz ailə üzvlərini cəzalandırmırsan?” Ömər
soruşdu: “Kimdir onlar?” “Sənin kürəkənin Səid və bacın
Fatimə”, – deyərək Noaim cavab verdi. Ömər dərhal bacısı
evinə yollandı. Bu zaman isə Səid və Fatimə Quranın perqament vərəqində yazılmış nəsihətlərinə qulaq asırdılar. Addımların səsini eşidən (nəsihətləri oxuyan) adam otağın qaranlıq
bir guşəsində gizlənir. Fatimə isə vərəqi paltarının altında
gizlədir. Ömər, otağa daxil olub soruşur: “Eşitdiyimə görə siz
burada nə isə oxuyurdunuz?” “Xeyr! Sən səhv edirsən!” “Siz
nə oxuyurdunuz? Bildiyimə görə, siz Məhəmmədin təriqətini
qəbul etmişsiniz”. Bunu deyib, Ömər kürəkəninə doğru atıldı.
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Fatimə özünü qabağa verdi və hər ikisi dedi: “Bəli, biz müsəlmanıq. Biz Allaha və onun peyğəmbərinə inanırıq. İstəyirsənsə, öldür bizi”. Ömər, sanki kor olmuş və qılıncını oynadaraq, bacısını yaralamışdı.
Qadının qanını gördükdə o, dərhal yumşaldı. “Oxuduğunuzu
mənə göstərin” – dedi. “Qorxuram ki, onu cırarsan”, – deyə
Fatimə cavab verdi. Ömər and içir ki, vərəqi oxuyub qaytaracaq. Bir neçə sətir oxuyandan sonra o çığırdı: “Nə gözəl sözlərdir! Nə ali sözlərdir! Deyin görüm, peyğəmbər haradadır?
Mən indicə onun hüzuruna getmək istəyirəm”.
Bu dövr müsəlman qadınlarının tipik nümayəndəsi Məhəmmədin qızı Fatimə idi. Onun yumşaq təbiəti, ailə sadiqliyi,
ictimai nüfuzu, onu bütün dövrlər və bütün ölkələrdə qadınların
idealına çevirir. Onun şəxsiyyəti ilə bağlı olayları biz hind
yazıçısı Mir Əlinin həqiqi sənədlər əsasında yazdığı kitabdan
götürmüşdük110. Oğullarının ölümündən sonra Məhəmmədin
bütün məhəbbəti qızı Fatiməyə doğru yönəlmişdi. Aldığı tərbiyə onu, dövrünün və vətəninin ən yaxşı tərbiyə görmüş kişiləri səviyyəsinə yüksəltmişdi; xasiyyətindəki ciddilik və
təvazökarlıq isə ötmüş illərin təsiri idi; on altı yaşında o, Əliyə
ərə gedir. Onların bir-birinə bağlılığı, qarşılıqlı sevgi, uşaqlarına məhəbbət indiyədək müsəlmanlar üçün ailə həyatının idealı
olaraq qalır. Çox keçmədən bu kiçik gənc ailə öz sadəliyi və
səxavəti ilə nümunə olmuşdur. Ev işlərini görərkən (ilk
mədinəlinin qızı olmasına baxmayaraq, o, evə və uşaqlara özü
baxardı) o, atasının davamçılarını və şagirdlərini heç vaxt unutmazdı. O, evinin həyətində adamlar qarşısında tez-tez çıxış
edərdi. Bu çıxışların əksəriyyəti dövrümüzə çatmışdır və onlarda əks olunmuş fikir və hisslərin alicənablığı müasirlərimizi də
heyran 7 Tc 9(r)2. r
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münasibət bəsləyirdilər və bu işdə Fatimənin nümunəsi mədinəlilərin əxlaq qaydalarına və adətlərinə güclü təsir göstərmişdi. Buranın qadınları puritan tipli qadınlar idi; onlar əməyə
və ailəyə qarşı qayğıkeşliyi ilə Qədim Roma qadınlarını, yaxud
son əsrin yeni İngiltərə qadınlarını xatırladırdı; onlar xəlifələrin
və ya onların şagirdlərinin çıxışlarını dinləmək üçün dəstədəstə toplaşır, teologiya və hüquqşünaslığı öyrənirdilər; onların
əksəriyyəti uşaqlarına özləri təlim verirdilər; məsələn, islamın
ilk dövrünün məşhur hüquqşünası Rəbinin anası Raya kimi.
İnkişafının ikinci mərhələsində, yəni əməvilər və abbasilər
dövründə, müsəlman qadını daha da tərəqqi etmişdi; onun şəxsiyyəti və düşüncə tərzi mürəkkəbləşmişdi; əməvilər dövründə
onun mənəvi tərbiyəsi kişilərlə bərabər şəraitdə baş verirdi. O,
yalnız qanunları, dini və “ənənələri” deyil, həm də poeziyanı,
ədəbiyyatı, natiqlik sənətini və xəttatlığı öyrənirdi; ümumiyyətlə bütün bilik sahələri onun maraq dairəsində cəmləşmişdi.
Əməvilər Xişam və Valid dövründə ərəb qadınları heç bir baxımdan kişilərdən geri qalmırdı; bu dövrdə elmə və ədəbiyyata
maraq göstərən qadınlar yalnız ali təbəqə qadınları deyildi.
Məşhur ərəb yazıçısı İbn Həllaq “Bioqrafik Ensiklopediya”sında şer improvizasiyası sənətində və natiqlikdə ad qazanmış aşağı təbəqələrə mənsub olan bir çox qadınlar haqqında
bəhs edir. Onların içərisində Məhəmmədin qızı Fatimənin
nəvəsi – İmam Hüseynin qızı Sükeynənin adı ilk növbədə
çəkilməlidir. İbn Həllaq onu “dövrün qadınları içərisində
gözəllikdə, zəkada və xeyirxahlıqda birinci qadın” kimi təsvir
edir. “Xəlifəlik dövründə mədəniyyət” kitabının müəllifi de
Slane onun haqqında yazır: “O, öz dövrünün ən parlaq qadın
simalarından idi; onun bilikləri, dərrakəsi və nəcibliyi ona
böyük hörmət qazandırmış və ən yaxşı şairlər məsləhət üçün
ona müraciət etmişlər”. Fransız şərqşünası Perron isə yazırdı:
“La dame des dames de son temps, la plus belle, la plus
gracieuse, la plus brilliante de qualites”. Yəqin ki, onun, öz
müasirlərinə – həm kişilərə, həm də qadınlara – təsiri olduqca
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böyük idi; onu hər cəhətdən təqlid etməyə çalışırdılar; yeri
gəlmişkən, qeyd edək ki, o, indiyədək də onun adını daşıyan
“Turrat-ül-Sükeynə” sarığını tətbiq etmişdi. Lakin Sükeynənin
böyüklüyü yalnız geyim dəbinin tətbiqində deyil, ilk növbədə,
onun mənəvi-əxlaqi təsirindədir; onun evinə o dövrün məşhur
şairləri, hüquqşünaslar və alimlər toplaşardı; Ərəbistanın bir
çox nəcib qadınları özlərini ona oxşatmağa, evlərinə nüfuzlu
adamları cəlb etməyə çalışırdılar. Rəfiqələr əhatəsində Sükeynə
xəlifəliyin bütün güşələrindən onun yanına məsləhət, himayədarlıq və kömək məqsədilə gələnləri qəbul edirdi; o, toplaşan
adamları ali zəkası, nəcibliyi, söhbət mövzularının müxtəlifliyi
ilə canlandırırdı; onun ciddi və sanballı tənqidi çıxışları ona
qarşı hörməti xeyli artırırdı. Yeri gəlmişkən, deyək ki,
Haşimilər tayfasının düşmənləri olan Dəməşq hökmdarları –
əməvilər (Sükeynə isə məhz haşimilərə mənsub idi), ona qarşı
heç də rəğbət hissləri bəsləmirdilər; lakin bu ağıllı qadın öz
davranışı ilə ona qarşı mümkün ola biləcək heç bir irada yol
verməmişdi. O, xəlifə Validin arvadı Ümmül Baneyn ilə yaxın
dostluq münasibətlərində idi və hətta onun vasitəsilə xəlifə
sarayına təsir etməyə qadir idi. Mirəli yazır: “Sükeynənin qəbri
unudulmuşdu və onun xatirəsi müsəlmanların yaddaşından
tamamilə silinmişdi; eyni zamanda, onun müasiri, yalançı
mömin Rəbiyyənin sərdabəsi ibadət yerinə çevrilmiş və hətta
fars şairi Xaqani kimilər analarını ona oxşatmağı özləri üçün
şərəf sayırdılar. Bu – müasir müsəlmanların intellektual və
mənəvi geriliyinin ən parlaq sübutudur”.
İndi isə əməvilərdən sonrakı dövrə – abbasilər dövrünə
keçək. Bu dövrdə ərəb mədəniyyəti yüksək zirvəyə çatmış və
şərqdən Qərbi Asiyaya, Çingizxanın vəhşi ordusunun müdaxiləsinə qədər, inkişafı davam edirdi. Bu dövrdə qadınlar, əvvəlki kimi, ictimai həyatda aktiv iştirak edirlər; onlar hüquqşünaslığı, teologiyanı öyrənir, pedaqoji fəaliyyət göstərirlər. O dövrün bəzi görkəmli şəxsiyyətləri, məsələn, sünni məzhəbinin ən
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geniş yayılmış təriqətlərindən biri olan Şafi təriqətinin başçısı
Şafi öz təlimində tamamilə qadın alimlərə istinad edirdi.
Lakin o dövrün müsəlman qadınının tərbiyəsində və həyat
tərzində əslini itirmə keyfiyyətləri aydın görünür. Ərəb
mədəniyyəti Abbasilər dövründə yüksəlib, sonra birdən iflasa
uğradığı kimi müsəlman qadını da öz inkişafında ən yüksək
səviyyəyə çatıb, birdən geriləməyə başladı. Bu, sürətli varlanma və onunla bağlı olan əxlaqın pozulması, həyat tərzindəki
sadəliyin, özünə qarşı tələbkarlığın itirilməsi və əsasən,
farsların və suriyalıların təsiri ilə bağlıdır; unutmaq lazım deyil
ki, Abbasilər dövrü bilavasitə farsların hökmranlığı dövrü idi.
İran öz fatehlərini qula çevirmişdi. Böyük Aleksandr və onun
xələfləri – qərbi İranda hökmranlıq edən selevkilər – əsilli fars
çarlarından heç də fərqlənməmişlər: həmin davranış tərzi,
həmin adətlər və həmin tendensiyalar. Abbasilərin də taleyi
onların taleyi ilə eyni idi. Fars ordusunun köməyi ilə xilafəti
əldə etmiş Abbasilər öz iranpərəstliklərini o qədər də gizlətmirlər. Fars nəslinə mənsub olan bərməkilər çar əzizləri və
vəzirlər simasında uzun müddət xəlifəliyin bütün işlərini idarə
edirlər. Bağdad, Persepolis üslubunda inşa edilir, onun bəzi
saraylarının tikilməsində isə dağılmış İran saraylarının materiallarından istifadə olunur; fars dili, fars musiqisi, fars adətənənələri və etiketi bəzilərində yaltaqlığın, digərlərində isə sırf
ərəb elementinə qarşı nifrətin təzahürü idi; bir sözlə, yalnız
xüsusi milli din olan şiəliyin və bir çox eybəcər məzhəblərin
islam aləminə daxil edilməsi ilə deyil, o cümlədən, vaxtı ilə
yarıvəhşi səhra sakinlərinə dünyanın yarısını bəxş etmiş sabit
məişət təməlinin korlanması ilə İran, itirilmiş qüdrətinin,
şərəfinin və müstəqilliyinin qisasını almışdı. Abbasilər, Harun
ər-Rəşid, Mehdi və digərləri dövründə Sasanilər və Artakserkslər, Ömərlilər və Əlilər üzərində hökmranlıq edirlər. Təbii
ki, bu ümumi tendensiya qadına da öz təsirini göstərmişdi və o,
əvvəlcə nəzərə çarpmayan səviyyədə idi, sonra isə tamamilə öz
şəxsiyyətini itirmişdi, çünki, yuxarıda qeyd etdiyimiz kimi,
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farslarda guşənişinlik və poliqamiya çoxdan mövcud idi və
qədim ənənələrlə, müqəddəs kitablarla qanunlaşdırılmışdı.
Abbasilər dövründə qadın tərbiyəsi qadınların öz əlində idi;
onlar öz orijinal əsərləri ilə məşhur olandan sonra tərbiyəçi ola
bilərdilər; vəzifəli adamlar onların qiymətini ifrat səviyyədə
yüksəldir, rəqabət şəraiti yaradırdılar. Bu cür tərbiyəçilərin
himayəsində ali təbəqələrə mənsub olan qızlar əvvəl savadlanır, musiqini öyrənir və davranış qaydalarına yiyələnirdilər;
sonra tədricən onları qrammatikanın sirləri, şer sənəti və bəzi
elmlərlə tanış edirdilər; onlar tez-tez bilicilərin iştirakı ilə
keçirilən poeziya yarışmalarında və mücərrəd mövzularda
aparılan disputlarda iştirak edirdilər. Ərə gedib müstəqil olandan sonra onlar müasir Avropa salonlarına bənzər salonlar açır,
oraya ədiblər və alimləri cəlb edirdilər; beləliklə, hər belə salon
akademiyaya çevrilmişdi və burada hər gün müxtəlif aktual
məsələlərə, elm və incəsənətə dair mübahisələr aparılırdı. O
dövr müsəlman qadının həyat tərzində də müəyyən dəyişikliklər müşahidə olunurdu; salonlardakı qəbullar olduqca ağır prosedur idi, onlar çoxlu vaxt və zəhmət tələb edirdi, “çünki geyimlər mürəkkəbləşmiş, kosmetik vasitələr tətbiq olunmuşdu;
ümumiyyətlə, qadına xas olan işvənazlıq isə həmişə yüksək
qiymətləndirilmirdi” (Fatimə Aliyə); qadınlar həmişə qonaqları, işgüzar adamları qəbul etməyə hazır olmalı idi; özlərini
daha sərbəst hiss edib neglige vəziyətinin rahatlığından həzz
almaqdan ötrü, onlar Suriya, Mesopotamiya və İran grandes
damesləri kimi salonlarında pərdələnmiş guşələr yaratmışdılar
və orada istədikləri adamları qəbul edirdilər. Bu, ərəb qadınının
nüfuzdan düşməsinin başlanğıcı idi. Zaman ötdükcə, ərəblərdən daha yüksək mədəni səviyyədə olan suriyalılara və farslara
özünü oxşatmağa çalışan ərəb kişilərinin təsiri ilə bu pərdə, Çin
divarı kimi, qadınlarla kişilərin arasında ucalmışdı. Buna baxmayaraq, təhlil etdiyimiz dövrdə, yəni IX-X əsrlərdə, qadının
xəlifəlikdəki vəziyyəti hələ də kifayət qədər müstəqil və
sərbəst idi. Zadəganlar geniş və dəbdəbəli evlərdə yaşayırdılar;
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bu evlər iki hissədən ibarət idi: kişi hissəsi – burada qəbul otağı
və kabinet var idi və qadın hissəsi – bu hissə buduarlar, salon,
qəbul otağı və qadının yataq otağından ibarət idi.
Bu ikinci hissə hərəm adlanırdı. Fatimə Aliyə yazır: “Lakin,
o dövrün hərəminin indiki hərəmlə heç bir əlaqəsi yoxdur, o,
nə İran andapununa, nə də yunan ginekeyinə oxşayırdı; bu,
daha çox, müasir Avropa xanımlarının salonlarını xatırladırdı;
ev sahibəsi, cinsindən asılı olmayaraq, öz şəxsi dostlarını qəbul
edirdi; o, burada, ərinə mane olmadan, məclislər təşkil edirdi.
Kim idi bu ev sahibəsi? Ailədə və cəmiyyətdə qadın mövqeyi
haqqında onun təsəvvürləri necə idi? Onu kimlər əhatə edirdi
və bu adamlara o necə təsir göstərirdi? Bütün bu suallara biz,
bu qadınların bəzilərinin şəxsiyyətini təsvir etməklə cavab
verməyə çalışacağıq. Vəhşiliyinə görə İbn Səffəxan (qaniçən)
adı qazanmış ilk abbasi Əbül-Abbasın arvadı Ümmü Sələmənin ərinə təsiri olduqca güclü idi; o, dəfələrlə çılğın təbiətli
ərinin qəzəbini məharətlə yumşaltmağa müvəffəq olmuşdu.
Tarixçi Məsudi “Qızıl çöllər” əsərində yazırdı: “Onun, ərinə
təsiri o qədər böyük idi ki, əri, onunla məsləhətləşmədən,
bəzən isə hətta onun razılığı olmadan heç bir məsələyə dair
qərar verməzdi. Başqa bir xanım – Heyzaran xəlifə Məhdiyə də
təsir göstərməyə qadir idi. O, açıq-açığına imperiyanın idarə
olunmasında fəal iştirak edirdi. Məhdinin adına şərəf gətirmiş
xeyriyyəçilik və elmi məqsədlərlə təşkil olunan bir çox
tədbirlər məhz Heyzaranın adı ilə bağlıdır; o, saray əyanları və
dövlət xadimlərini, şair və alimləri öz sarayında qəbul edirdi;
xalq isə, köməyə ehtiyacı olan kasıblara qarşı xeyriyyəçiliyi və
səxavətinə görə ona səcdə qılırdı. Harun ər-Rəşidin arvadı
Zübeydə və bacısı Abbasə də belə qadınlardan idilər. Zübeydə
həm də öz ərinin yaxın qohumu idi. “Min bir gecə”dən başqa,
onun həyat və fəaliyyəti bir çox Şərq və Qərb yazıçılarının
diqqətini cəlb etmiş və onlar bu qadının tərcümeyi-halına dair
çoxcildli əsərlər yazmışlar. Biz isə burada onun həyatından
əhəmiyyətli faktları gətirməklə kifayətlənirik: ərə getdikdən
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dərhal sonra o, saraya bir çox alim, musiqiçi və yazıçıları cəlb
etmişdi, onlar isə bu qadına Səyidə (xanım) adını vermişlər; o,
kasıb şair və yazıçıların himayədarı kimi məşhurlaşmışdı.
Bağdad şəhəri öz şöhrəti və əzəmətinə görə məhz bu qadına
minnətdar olmalıdır: imkansız əcnəbilər üçün tikilmiş karvansaralar, yoxsullar üçün pulsuz ictimai hamamlar, məscid və su
kəmərləri onun səxavətinin nəticələri idi. Lakin o, geniş imperiyanın digər hisslərini də yaddan çıxarmırdı; hər yerdə dağılmış ictimai binaları dərhal bərpa etməyə çalışırdı; onun təşəbbüsü və bilavasitə iştirakı ilə çəkilən, indiyədək də mövcud
olan Məkkənin içməli su kəməri onun adını əbədiləşdirmişdi.
Məkkənin sudaşıyanları indi də şəhərin küçələrində “Eyni
Zübeydə” (“Zübeydənin gözləri kimi şəffaf su”) bağıra-bağıra
gəzirlər. Eyni zamanda Zübeydə öz sadəliyi ilə də fərqlənirdi;
fəqir və kasıblar onun yanına maneəsiz gələ bilərdilər; o, bu
adamları dinləyər, ehtiyacları haqqında xəbər tutar, mənəvi və
maddi yardım göstərərdi. Şərq yazıçıları əsərlərində Zübeydənin həyatına aid bir lətifə gətirirlər. Harun ər-Rəşid arvadına
əfsanəvi məhəbbət hissləri bəsləyirdi. Günlərin bir günü onlar
ay işığında bağı gəzərkən hisslərə qapılmış qadın ərindən
soruşur: “Su pərisini necə təsəvvür edirsən?” Harun dedi:
“Əgər sən su pərisindən gözəlsənsə, qoy üçqat boşanma bizi
ayırsın!” Lakin, bunu deyəndən sonra o, özünə gəlir və ciddi
səhvə yol verdiyini dərk edir: qədim ərəb ənənəsinə görə, bu
sayaq ifadə boşanmaya gətirib çıxara bilərdi. Ümidsiz hisslərə
bürünmüş halda o, saraya gəlir. Lakin məşhur Bəhlul onu bu
həyəcanlı vəziyyətdən qurtarır: “Allah insanı bütün digər
canlılardan gözəl yaratmışdır və sənin Zübeydən su pərisindən
çox-çox gözəldir”. Yaxşılığı heç bir zaman unutmayan xalq öz
himayədarları haqqında bu cür rəvayətlər yaradırdı.
Abbasilər dövrünün digər məşhur qadını Harun ər-Rəşidin
bacısı Abbasə idi. Zübeydə kimi savadlı, istedadlı və xeyirxah
olmaqla, bu qadın həm də o dövrün tipik əxlaq qaydalarını
özündə əks etdirirdi. Harun ər-Rəşid bacısını dəlicəsinə sevirdi;
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Abbasə, Zübeydə ilə birgə, bütün təntənəli qəbullarda, alim və
ədiblərlə qeyri-rəsmi söhbətlərdə xəlifənin yanında olmalı idi.
Yuxarıda qeyd etdiyimiz kimi, İranın köməyilə Şərqdə mövqe
tutmuş Abbasilər sülaləsi özünü fars mənşəli əyanlarla əhatə
edib, sabiq fars Sasanilər sülaləsini bir çox məqamda təqlid
edir, fars əxlaq qaydaları və adətlərini ərəblər içərisində yaymağa çalışırdı. Bu təsirlər Harun dövründə xüsusilə güclənmişdi; onun bütün nazirləri və saray məmurları farslar idi;
onların içərisində Bərməkilər ailəsi böyük nüfuza malik idi.
Onlardan birinin – baş vəzirin oğlu gənc sərkərdə Cəfərin
Abbasə ilə qarşılıqlı məhəbbət hissləri oyanmışdı. Harun bu
məhəbbəti hiss edib onların ehtirasını yüksək səviyyəyə
çatdırmağa can atırdı. Onların hər ikisi sarayda yaşayır, demək
olar ki, gündə görüşür, lakin bir-birinə yaxınlaşa bilmirdilər.
Harun, öz ağlasığmaz qəddarlığını daha da artırır – onların ailə
qurmağına o şərtlə icazə verir ki, sevgililər sonra da yalnız
onun yanında görüşsünlər. Bu şərtin gənclərə təsirindən bəhs
etməyə də dəyməz. Harun ər-Rəşidin xarakterindəki bu cəhətin
mənşəyini və səbəblərini tarixçilər hələ də müəyyən edə
bilməmişlər; onlar yalnız bir şeyi başa düşmüşlər ki, gənclərin
iztirablarından hökmdar böyük həzz alırdı. Onların dəbdəbəli
və zəngin toyu haqqında tarixçilər ətraflı məlumat verirlər;
indiyədək də Şərqdə bu toy haqqındakı xatirələr xalq məsəlləri
və deyimlərində qalmaqdadır. Lakin gənclər dözə bilmədilər:
onlar xəlvətcə görüşdülər və Abbasə hamilə oldu; bu “cinayətin” izlərini ört-basdır etmək məqsədilə, dünyaya gəlmiş
uşaq Ərəbistana göndərildi və orada böyüyürdü; bədxah adamlar isə susa bilmirdi – xəbər tezliklə xəlifəyə çatdırılmışdı və
bu oxumuş müstəbidi ifadə olunmayan qəzəb hissi bürüdü; o,
Cəfərin ölümə məhkum edilməsini, atasının isə həbsxanaya
salınmasını əmr etmişdi; nəticədə bütün Bərməkilər gözdən
düşmüşdülər. İndiyədək qalmış Şərq atalar sözündə deyilir:
“Xoşbəxtliyə bel bağlama – o, Bərməkilərə də xain çıxdı”.
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Digər nəzərə çarpan şəxsiyyət I Matazidin arvadı Katr-ülNada idi. O, sarayda “Ədəbiyyat, elm və incəsənət həvəskarı
olan qadınlar cəmiyyəti”ni təsis etmişdi. Bu cəmiyyətin yığıncaqlarında qadınlar, onları maraqlandıran müxtəlif məsələləri
müzakirə edirdilər. Matazidin ölümündən sonra xəlifəlikdə
hakimiyyət onun kiçik yaşlı oğlu Müqtədirə keçmişdi, lakin
əslində dövlətə onun anası başçılıq edirdi. O, şəxsən dövlət
şurasının iclaslarına sədrlik edir, ali məhkəmə tribunalının
fəaliyyətində iştirak edirdi. Nazirlər və əyanların əhatəsində o,
səfirləri də qəbul edirdi. XVI əsr yazıçısı, xüsusi dindarlığı ilə
məşhur olan Siyuti böyük etiraz hissi ilə yazırdı: “306-cı (918ci) ildə Müqtədirin anası xəstəxananın əsasını qoydu və bunun
üçün ildə 7000 dinar ayırmağa dair sərəncam vermişdi. Bu
dövrdə, xəlifələrin zəifliyi ucbatından, hakimiyyət tamamilə
qadınların əlinə keçmişdi və iş o yerə çatmışdı ki, gənc xəlifənin anası qanuni hökmdar kimi dövləti müstəqil idarə edirdi;
o, görüşlər təşkil edir, bütün işlərə özü baxır, şikayətləri araşdırır və hər həftənin cümə günləri şikayətçiləri qəbul edirdi.
Vəzirlər və digər yüksək rütbəli şəxslər bütün məsələlər haqqında bilavasitə ona məruzə edirdilər və o, öz adından qanunlar
çıxarırdı”.
Biliyə qarşı meyl, mənsəbindən asılı olmayaraq o dövrün
bütün müsəlman qadınları üçün xas idi. Belə ki, məşhur
Fəxrun-Nisə Bağdad mədrəsələrində ədəbiyyata dair mühazirələr oxuyurdu, iki qadın – Ümmül-Xeyr Fatimə və Ümmulİbrahim Əl-Yezdanı – kişi və qadınlar üçün teologiya kursunu
keçmişdilər; Seidey Nəfisə məşhur Şafinin müəlliməsi idi və
onun tabutu önündə son duanı məhz bu qadın oxumuşdu. Bu
dövrdə qadın şəxsi azadlığın digər təzahürlərindən də tamamilə
azad idi. Əmir Asama öz tərcümeyi-halında deyir ki, xaç yürüşləri zamanı onun anası və bacısı ona həmişə kömək etmişlər. Xəlifə Mənsur dövründə onun iki yaxın qadın qohumu
hərbi geyimdə Bizansla müharibədə iştirak edirdilər. Lakin,
əfsus ki, sonrakı dövrlərdə İranın təsiri güclənirdi və xronika
77

yazarları getdikcə nurlu qadın simalarından az bəhs edirdilər;
pərdə darlaşır, andarunlar əlçatmaz olur, intriqa və kosmetika
tam qələbə çalır; qadın şəxsiyyəti tamamilə zəifləyir və o, əqli
fəaliyyətdən uzaqlaşıb dərdsiz-qayğısız passiv hərəm həyatı
keçirir, nəticədə isə tam mənada pozulur; təbiət, sanki qadını
müdafiə edərək, müsəlman kişilərindən amansızcasına qisas
alır. Bu, onların tarixinin qara səhifəsidir; həmin dövr, nəinki
əxlaqın tam tənəzzülü ilə, həm də alçaq və bayağı hərəm intriqalarının hökmranlığı, hərəm ağalarının və favoritlərin dövlət
işlərində iştirakı, zəhər, xəncər və müəmmalı qətllərin yayılması, “saray inqilabları” və saldatlığın hər şeyə qadir olması ilə
səciyyələnir; bu ümumi tənəzzül ruhu ədəbiyyat və fəlsəfəyə
nüfuz edib, onları cəmiyyəti çürüdən dözülməz səviyyədə boğucu bir hava ilə doldurmuşdu; fəlsəfədə hökm sürən rasionallığı, elmə və ehsanlığa mərd inamı – teosofizm, ağlar
skeptisizm, mənəviyyatın kaftarlaşmasını ifşa edən dumanlı
mistisizm əvəz etmişdir; ədəbiyyat zəifləmiş, aciz bir zəkanın
öz məzhəbinə söyüşlərdə, mənasız simvolizmdə, müasir dekadentlərin bəyəndiyi vəhşi obrazlarda təsəlli tapan nəhayətsiz
kədərli nağıllara çevrilmişdi; bir sözlə, hər şey cəmiyyətin tam
süqutunu nümayiş etdirirdi, bunun əsas səbəbi isə – qadının
ictimai mövqeyindəki dəyişikliklər idi. Ənənəvi qadın azadlığı
yalnız fars təsirinin mənfur təzyiqlərindən azad olan yerlərdə –
türk-tatarlarda və insan mavrlarında – qalmaqda idi.
Türk-tatarlarda islamaqədərki qadın həmişə öz sərbəstliyi ilə
fərqlənirdi; köçəri həyat sürən, çadırlarda yaşayan, daim
təhlükəli təsadüflərlə rastlaşan tayfalarda başqa cür ola da
bilməzdi; belə xalqların qadınları – kişilərin yaxın yoldaşları və
köməkçiləri, həyatın bütün çətinliklərini onlarla bölüşdürən
adamlar olduğu üçün, kişilərlə bərabər hüquqlara malik olmalıdırlar; bu gün də oturaq həyat tərzinə keçmiş şəhərlərdə yaşayan türk-tatar qadını amansız əzilmiş, qula çevrilmiş vəziyyətdə yaşadığı guşənişinliyin nə olduğundan bixəbərdi; islam,
türk-tatarların ənənələrində artıq kök salmış vəziyyəti ancaq
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qanunlaşdırmışdı və bu vəziyyət onlarda farslarla birləşdikləri
dövrə qədər davam edirdi. XIII əsrin əvvəllərində, Asiyanı
səyahət etdiyi vaxt Həştərxanda Özbək xanın dövlətini ziyarət
etmiş məşhur tanjerli İbn-Batutun xatirələrini oxuyarkən,
cəngavərvari şöhrət və hörmətlə əhatə olunmuş azad türk-tatar
qadınının vəziyyətinə valeh olursan.
Ona görə, heç də təəccüblü deyil ki, tarixin bu mərhələsində, digər müsəlman xalqlarında qadının vəziyyəti ailənin və
bütövlüklə cəmiyyətin korlanması və çürüməsinin amili olduğu
halda, türk-tatarlarda o, tamam başqa görkəmdə nəzərimizdə
canlanır. Eyni zamanda, türk-tatarlar hədsiz kobudluq və
qəddarlıqla yanaşı, maarifə qarşı meyllər nümayiş etdirmişlər;
müdhiş və amansız Teymurləngin, demək olar ki, bütün uşaqları maarifpərvər olmuşlar; onlar hər yerdə məktəblər, kitabxanalar, rəsədxanalar tikir, alim və ədiblərə himayədarlıq edirdilər; türk-tatar qadınları isə bundan çox-çox əvvəl – Bağdad
xəlifəliyinin, ərəb mədəniyyətinin şərəf və qüdrətinin çiçəklənməsi dövründə – öz qeyri-adi istedadları ilə ərəbləri heyran
edirdilər; o dövrdə ərəblər türk-tatarları tanımırdılar, onlar
haqqında bəzi rəvayətləri eşidirdilər – onların vəhşi barbar
olduqları haqqında, ərəb qoşununun Oksus yaxınlığındakı
vuruşları haqqında; bəzən toqquşmalar nəticəsində əsir düşmüş
tatar qadınlarını Bağdad və Dəməşq bazarlarında qul kimi
satırdılar; dərisinin rənginə və digər keyfiyyətlərə görə, bu
qadınların qiyməti çox yüksək idi; sahibləri onlara ərəb dili,
musiqi, rəqs, bədii qiraət və şer yazmağı öyrətməklə onların
qiymətini daha da artırırdılar; bu qadınlar bütün bilik və
bacarıqlara tez bir vaxtda yiyələnir və varlı ailəyə daxil olduqda şərəf və müstəqillik əldə edirdilər; onların arasında hətta
xəlifə övrətləri də az deyildi; məşhur Bağdad xəlifələri Harun
ər-Rəşid, Məmun və başqalarının damarlarında türk qanı
axırdı; Məhdinin arvadı – Harun ər-Rəşidin anası türk qadını
Heyziran Əmir və Valid Sultan titullarını almışdı; o, həmişə
ərinə mənzum məktublar yazardı və hazırda həmin məktublar
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qorunub saxlanılır. Türk-tatarların Qərbi Asiyaya soxulmasından sonra, türk qadınları daha yüksək müvəffəqiyyətlə Misirdə
məmlüklərin, Kiçik Asiyada səlcuqların, İranda atabəylərin
arasında və Hindistanda öz fəaliyyətini davam etdirirdilər. Xaç
yürüşləri dövrünün məşhur qəhrəmanı Səladdinin arvadı, Sit
ül-Şam (“Suriya xanımı”) tituluna layiq görülmüş Xədicə
Suriyada, qardaşının mülkünün bir çox guşələrində kollegiya
və məktəblərin əsasını qoymuşdu. Dəməşqdəki məktəblərin
biri onun adını daşıyırdı. Digər Səlcuq hökmdarının arvadı
Turxan-xatın öz mülkünü müstəqil idarə edirdi, onun öz müşavir və nazirləri var idi və tarixçilərin təbirincə, İranda əxlaqın
yüksəldilməsi işinə bu qadının təsiri olduqca böyük idi;
Atabəyin arvadı – Saada-Tarxan-xanım ləqəbi olan bir şahzadə
– ərinin vəfatından sonra hökumət naibi olmuşdu; o, elm və
incəsənət xadimlərinə himayədarlıq etmiş və onun sarayı
“nadanlıq zülməti sanki bütün Qərbi Asiyanı bürüdüyü bir
dövrdə ən möhtəşəm bir saray idi”. Lakin o, islam İranında
çarlıq edib şöhrət qazanmış yeganə qadın deyildi. Atabəylər
ailəsindən olan Alma-Xatın Şirazda çarlıq edib, şəhəri incəsənət nümunələri ilə bəzədiyinə görə məşhurlaşmışdı. Tarixçilər
onu “sarayda ədəbiyyat, elm və teologiya mövzularında
müzakirələr təşkil edən, şair və alimləri böyük rəğbətlə qarşılayan mömin qadın” kimi təsvir edirlər.
Misirdə də nüfuza və savada malik olan qadınların ictimai
həyata təsiri böyük idi. Onlardan birinin təşəbbüsü ilə “Dar ülHikmət” (elmlər evi) adlı məşhur elmlər akademiyası təsis
edilmişdi; bu akademiyada elmlərlə yanaşı, müxtəlif fəlsəfi və
teosofik təlimlər tədris olunurdu, akademiyanın mühazirəçiləri
və dinləyiciləri arasında qadınlar da az deyildi. Misirdə müstəqil hökmdarlıq edən iki şahzadə qadın Sitt ül-Mülk və SaqrruDur bu akademiyada təhsil almışdılar. “Müsəlmanların hökmdarı” adına layiq görülmüş Saqrru-Dur böyük istedada və
siyasi ədəbə malik idi. Həmin dövrdə çarlıq edən XI Lüdoviqin
xaç yürüşü müvəffəqiyyətsizliklə nəticələnmiş və Lüdoviqin
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özü əsir düşmüşdü. Məmlüklər dövründə qadın cəmiyyətdə
daha yüksək mövqe tutmağa nail olmuşdu; Bağdad qadınlarını
təqlid edərək, Qahirə qadınları salonlarda konsert və yığıncaqlar təşkil edir və orada öz dövrünün məşhur şairləri ilə
yarışa girirdilər.
Hindistanda da bir çox nurlu qadın simaları ilə rastlaşırıq və
onların bəziləri indi hətta Avropada da məşhurdur. Onlardan
birini – Mehri-ün-Nissəni – bəstəkar Mur, “Lalla-Ruk” operasında təsvir etmişdi. Fars və ərəb ədəbiyyatının mahir bilicisi
olmaqla yanaşı, o, həm də improvizasiya istedadına malik
musiqiçi idi. Sadə bir farsın – sonralar Böyük Moğolun vəziri
olmuş Əkbərin – qızı olan bu qadın, hökmdarın oğlu Cahangirə
ərə getmiş və Nuri-Cahan kimi məşhurlaşmışdı. Tarixçi yazır:
“Ailə həyatının ilk günündən onun imperatora, saray həyatına
və bütövlüklə xalqa təsiri aydın duyulurdu: atası və qardaşları
məhz onun təkidilə vəzir vəzifələrində çalışmış və Cahangirin
çarlığı dövründə ölkənin çiçəklənməsi naminə uğurla fəaliyyət
göstərmişlər; onlardan biri – Asəf isə indiyədək Şərqdə müdriklik, nəzakət və zəka sahibi kimi tanınır. Lakin imperiyanın
həqiqi hökmdarı məhz Nuri-Cahan idi, və kütləvi həftəlik
ibadət olan xütbənin aparılmasından başqa bütün hakimiyyət
atributları ona mənsub idi. O, saray adamlarını və dövlət xadimlərini qəbul edirdi; sikkələrdə Cahangirin adı ilə yanaşı
onun da adı həkk olunurdu; o, yoxsullara yardım göstərir, yetim qızları cehizlə təmin edirdi; eyni zamanda, bu qadın yollar
çəkir və şəhərləri abadlaşdırır, xeyriyyə təşkilatları, məktəb və
xəstəxanalar təsis edirdi; yeri gəlmişkən, qeyd edək ki, məhz
onun imzaladığı fərmanla hindlilərə insanların qurban kəsilməsi və ərləri ölmüş qadınların onlarla birgə diri-diri torpağa
basdırması qadağan edilmişdir. Eyni zamanda, o, ilk dəfə
xeyriyyə bazarına bənzər bir tədbirin təşəbbüsçüsü idi: hər il
Novruz günü – martın 9-da – şahzadə xanımlar və ali təbəqəyə
mənsub qadınlar cavahirat və əl işləri sərgisini təşkil edirdilər;
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bu sərgini hamı ziyarət edə bilərdi; əldə edilən böyük məbləğdə
pullar imperiyanın yoxsulları arasında bölüşdürülürdü.
Heç bir zaman Suriya və İranın təsirinə məruz qalmayan
İspaniyaya gəldikdə isə burada müsəlman qadını, Mavritaniya
hökmranlığı dövrünün axırına qədər kişilərlə bərabər hüquqlara
malik idi. Başqa cür ola da bilməzdi; namus kodeksi olan və
daim qadınları tərənnüm edən orta əsrlər cəngavərliyi ilk dəfə
Kordovada III Əbdürrəhman və II Hakim dövründə meydana
gəlmiş, sonra isə Qrenada və Bənunəsrdə inkişaf etdirilmişdi.
Əbdürrəhman mərhum qadınının heykəlini onun şərəfinə ucaldılmış və onun adını daşıyan Əl-Həmra sarayının qapılarında
ucaltmışdı. Kordovanın və İspaniyanın digər şəhərlərinin yaraşığı olan başqa bir sarayın – Əli-Zəhranın tikilməsi də bu qadının adı ilə bağlıdır. Özü alim olan Xəlifə II Hakimin katibəsi
onun nazirlərindən birinin arvadı idi. Bu dövrdə İspaniyada
ədəbiyyat və elm sahəsində nüfuz sahibi olmuş qadınlar o
qədər idi ki, onların hamısının adını çəkmək mümkün deyil; bu
dövrün məşhur şairləri ilə adı bir cərgədə çəkilən şairə – şahzadə Validədir; teologiya professoru Ümmü-Sələmə; Qvadalkviviri tərənnüm etmiş Həssənə və Ümm-ül-Üla; və nəhayət, ƏlƏruziyyə – qrammatika və rapsodiya professoru. İspan qadınları ictimai tədbirlərdə, saray şənliklərində, turnirlərdə sərbəst
iştirak edirdilər. Eyni zamanda, qadınlar məscidlərə gedir və
şairlər bu qadınları mənzərəli çəmənlikdə bitən bahar güllərinə
bənzədirdilər. Saratsin cəngavərlərinin qılınc və dəbilqələrində
“Allah və səcdə etdiyim xanımın adı ilə!” sözləri yazılmışdı.
Qadın kişini alicənab əməllərə ruhlandırır, kişi isə göstərdiyi
qəhrəmanlıqlara qarşı qadının münasibətini səbirsizliklə
gözləyir. Qadının təsiri ədəbiyyat və elm sahəsində də aydın
duyulurdu.
İspaniyada islamın süqutu və türk-tatar tayfalarının İran-Suriya əxlaq qaydalarının təsiri altına düşməsi nəticəsində ictimai
həyatda qadınların iştirakı və nüfuzu zəifləyir və qadın azadlığı
ideyası tədricən sönür; hərəm və hərəm ağaları dövrü başlayır,
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bu təsisatların tətbiqi və yayılması hər yerdə çürümə yoluxması
ilə nəticələnir. Müsəlmanların ali təbəqələri arasında ailə həyatının kədərli mənzərələri bizə çox yaxşı məlumdur, ona görə də
bu barədə bir daha danışmağa dəyməz; digər tərəfdən biz özümüz də o təbəqəyə mənsub olduğumuza görə bizim üçün o barədə danışmaq ağır və kədərlidir; işıqsız, əzab-əziyyətli həyata
məhkum edilmiş ana və bacılarımızın taleyinə biganə qalmaq
mümkün deyil. Müsəlmanların nicatı, onların mənəvi və siyasi
yüksəlişi iki məsələnin həllindən asılıdır: qadın məsələsi və
əlifba islahatı. Yalnız azad, müstəqil düşüncəyə malik ana və
övrət olduğu halda, müsəlman qadını, öz sosial funksiyalarını
məqsədyönlü tərzdə həyata keçirə bilər; yalnız bu şərtlə o, öz
övladlarında xarakter və iradə tərbiyə edib, ictimai həyat üçün
vacib olan hiss və düşüncələri tətbiq etməyə qadirdir; indiki
şəraitdə isə onların uşaqları əbəs məxluq deyilmi?
Fiziki inkişafı ləngidən, boğucu hərəm mühitində tənbəl,
cismani ömür sürən qadının taleyi bütövlükdə xalqın fiziki
cəhətdən pozulmasına güclü təsir göstərir. Əlifbanın çətinlikləri isə dilin tədrisi prosesini xeyli mürəkkəbləşdirərək müsəlmanların işığa yolunu bağlayır. Qadının vəziyyəti və əlifba məsələsi – islam dünyasının qatı düşmənləri, onu ölümə sürükləyən sağalmaz xəstəliklərdir. Çox vaxt bu iki məsələyə az-çox
ciddi münasibət müşahidə olunur. Lakin Konstantinopolda,
Qahirədə, Bombeydə və Kəlküttədə hər iki cinsə mənsub
uşaqlar üçün məktəblərin təsis edilməsi və əlifbanın islahatı
istiqamətində yarımçıq tədbirlər kifayət deyil; onlar, xronik,
ölüm hədəsi daşıyan xəstəliyin müalicəsinə doğru yönəldilmiş
zəif təsirlərdir. Müsəlman dünyasının qəflət yuxusundan
oyadılması, onun mədəni xalqlar sırasına daxil olması üçün
güclü sarsılma olmalıdır ki, müsəlmanlar da öz islah edilmə
mərhələsini keçsin və nəticədə onlardan da möhkəm iradəyə
malik, canından keçməyə hazır olan bir rəhbər çıxmış olsun.
Bu islahatçı, islamın özündə, onun tarixində və ənənələrində
bərəkətli bir zəmin tapacaq. Təkrar edirik: nə Quran, nə də
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Şəriət özlüyündə tərəqqinin düşmənləri deyil; özlərini islam
ideyasının daşıyıcıları sayan şeyxlər və üləmalar, bəd məqsədlərlə, oradakı fikirləri təhrif edib, onları mədəniyyətin barışmaz
düşmənlərinə döndərmişlər. Misir islahatçısı Məhəmməd Əli,
Misir şeyxləri və üləmalarını saraya toplayıb, sadiq əsgərlərindən ibarət üçcərgəli sıralar əhatəsində onları ölümlə
hədələyərək, onun islahatlarına imza atmağa məcbur edərkən
bunu çox gözəl anlayırdı. İslam dini, mahiyyətinə görə, nikbin,
mütərəqqi bir dindir. Fatalizm haqqında təlim burada hər hansı
bir kədərli qüvvənin qorxunc, əzabverici təzyiqi kimi deyil, baş
vermiş hadisəni “post factum” kimi qəbul edib, onunla
barışmağı təmin edən qüvvətverici və ürəkverici amil kimi
çıxış edir. Peyğəmbər dəfələrlə təkrar edirdi: “Dəvəni Allaha
tapşır, amma əvvəlcə onun dizlərini kəndirlə bağla”.
Rus dilindən tərcümə edəni: Rüfət Şərifov
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