XX. ASRIN BA~LARINDA AZERBAYCAN'DA ISLAMI
DÜ~ÜNCE, E~ITIM VE ISLAHAT ANLAYI~I
AL~~FERHADOV*

Giri~~
XIX. Yüzy~l~n sonu ve XX. yüzy~l~n ba~~nda Rusya'da, özellikle K~nm ve ~dilUral bölgelerinde ya~ayan Türk-Tatar halklann~n en önemli fikir hareket ceditçiliktir.
"Ceditçiler" denilcli~inde ço~u zaman Rusya Türkleri aras~nda yenili~e aç~k ve yenilik taraftan ayd~nlar kastedilmektedir. Kelimenin ilk defa ortaya ç~k~~~~ K~r~m mirzalanndan ~smail Gasp~ralfmn 1884'te açt~~~~usül-i cedit mektebi ile olmu~, "usül-i
cedit taraftarlan" veya k~saca "ceditçiler" tan~mlamas~~bu tarihten sonra yayg~nla~m~~t~r. Yenilik aray~~lar~n~n organize ve güçlü bir hareket haline dönü~mesi, ~smail
Gasp~ralfmn Tercüman gazetesi ve cedit mektepleri sayesinde olmu~tur. Gasp~ralfmn
Tercüman gazetesinin yay~nlanmas~ndan sonra ceditçilerin gücü oldukça artm~~t~r. Ünlü Türk-Tatar ceditçileri olarak ~ihabettin Mercani (1818-1889), R~zaeddin
b.Fahreddin (1858-1936), ~smail Gasp~ral~~(1851-1914), Yusuf Akçura (1879-1935),
Musa Carullah (1875-1949), Sadri Maksudi Arsal (1879-1957), Zeki Velidi Togan
(1890-1970) say~labilir. Onlar "Kadimci" mollalann ele~tirilerine ra~men ve ~slami
dü~üncenin ve Müslümanlar'~n terakkisi için Bat~'n~n bilimsel yöntemlerini kabul etmekte salunca görmüyorlard~. Gasp~ralfmn öncelikleri inanç konulan de~il toplumsal
sorunlard~. Nitekim, Gasp~ral~~dini ba~lardan ziyade etnik ve ling-uistik ba~lan öne
ç~kar~yordu. Musa Carullah ve Yusuf Akçura aç~kça medreselerin ~slah edilmesini
istiyorlard~. Musa Carullah'~n eski âlimleri pervas~zca ele~tirmesi ve baz~~konularda
içtihatlarda bulunmas~, muhafazakar uleman~n a~~r~~tepkisine sebep oluyordu. Din ve
Mai~et dergisi (Orenburg, 1906-1918) muhafazakar uleman~n görü~lerini anlama konusunda çok önemli veriler sunmaktad~r. "Kadimci" mollalardan olu~an Murad Remzi kibi dergi yazarlar~~ceditçilere at~f yaparken onlar~~ "diyanetsiz muallimler", "teralcki
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bahanesiyle fesat ç~karanlar" ~eklinde tammlamaktad~r.1 K~r~m ve ~dil-Ural bölgesindeki
dü~ünce hareketleri Rusya'n~n diger bölgelerinde, keza Azerbaycan'da geni~~yank~~
uyand~rm~~, özellikle ~eyhülislam Abdüsselam Ahundzade, Molla Ruhullah gibi din
adamlar~, Hasan bey Zerdabi, Ali bey Hüseyinzade gibi ayd~nlar Gasp~rah'n~n ceditçilik dü~üncesinden hayli etkilenmi~, Azerbaycan'da benzer okullar~n aç~lmas~~için çaba
sarf etmi~lerdir. Rus i~galinin zor ~artlar~na ra~men onlar hem Rusya'n~n ~slam kar~~t~~
siyaseti ile, hem de mutaass~p din adamlan ile mücadele etmek zorunda kalm~~lard~r.
XX. asrm ba~lannda Rus i~gali alt~nda olan Azerbaycan, yerli ayd~nlann katk~s~~
ile ilim ve medeniyette geli~im devrini ya~amaktad~r. Bu devrin önemli özelliklerinden
biri de genel milli kalk~nma ile birlikte ~slami geli~imin de ba~lamas~d~r. Dönemin birçok islamc~~Azerbaycan Türk ayd~n~~milli kallonman~n gere~i olarak ~slami e~itime
daha fazla önem verilmesi ve dini ~slahatç~l~k fikrinin önceli~ini belirtmi~lerdir. Eski
tipli medreseler, dönemin ça~da~~sorunlanna çözüm üretemedi~i için yenile~melerine
ihtiyaç var idi. Lakin Rusya devleti müslümanlar~n ça~da~~e~itim almas~n~~bir tehlike
kayna~~~gördü~ü ve maddi destekte bulunmad~~~~için yerel medreseler de yeni geli~imlerden mahrum kalm~~t~r. Hatta Çarlik Rusyas~~Müslümanlann cahil b~rak~lmas~n~n
yararl~~oldu~unu görüyor ve "Müslümanlar~~bir noktada birle~tiren Kur'an-~~Kerim'dir. E~er
müslümanlar gelecekte Kur'an'~n ayetlerini ve tavsiyelerini dii~ünür ise ba~~m~za bela olurlar Müslümanlar~~cahil b~rakman~n yolu onlar~~e~itimsiz b~rakar~~k, bilgisi mollalann eline teslim etmektir
Böyle mollalar bizim manevi dostlanm~zd~r"2 diyordu. Bu gibi sorunlar içinde ya~ayan ~slamc~~Azerbaycan Türk ayd~nlan toplumu e~itmek ve bu k~s~r döngüden kurtulmak
için 1905 y~l~ndan sonra Rusya'da olu~an devrimci ortamdan, yeni toplumsal-siyasi
geli~melerden faydalanmaya karar verdiler.
1. Azerbaycanh Islahatç~~lar ve Din Konusu

Azerbaycan'da devrin esas din ~slahatç~lanna ve e~itimcilerine örnek olarak 19041918 y~llar~nda Bakü kad~s~~olan Mir Muhammed Kerim Mir Caferzade el-Baküvi'yi3
(1853-1938),4 Bakü'lü din adam~~Ahund Mirza Ebu Turab Ahundzade'yi5 (ö.1910),
Ahmet Kanlidere. Sovyet ve Türk Tarih Yaz~al~~~nda Rusya Müslümanlarm~n Dü~ünce Tarihi.
Türkiye Ara~t~rmalar: Literatür Dergisi; c. 2, sy. I, 2004, s. 152.
Ahund Yusuf Talibzade. "Zhar'i-Butlan", Füyuza4 sy. 21, (1907), ss. 323-325.
3 El-Baküvi 1904-1906 y~llar~nda Tiflis'te yay~nlanan 3 ciltlik Ke~ fie'l-Hakaylk an Nüketil-Aydt~~ve'd-Dekay~k
adl~~tefsirin yazan olup, Arap yazan Corci Zeydan'dan yapt~~~~birçok tercüme eserleri de varchr. 1904-1918
y~llar~nda Bakü kadim olmu~tur. 1938 y~l~nda Sovyet mahkemesinin karar~yla kur~una dizilmi~tir. Buna gerekçe
olarak dini propaganda yapmas~~gösterilmi~tir. Bkz: Bünyadov Z. K~rm~z~~terör. Bakü 1993, s. 278.
Memmedeli Baba~h, "Ahund Mir Muhammed Kerim Mir Caferzade el-Baküvi'nin Hayat ve Yarat~c~l~~h", Devlet ve Din, sy. 1 (5), (2008), s. 167.
Ahund Mirza Ebu Turab Ahundzade Bakü'de din adam~~gibi çal~~m~~, ~slahatçll~k konusunda Islam'~n
tefrikasz sebepleri (Bakü 1914) eserini yazm~~t~r. Dünyevi e~itimden önce dini e~itimin önceli~ini savunmu~tur.
Bkz: "Hac~~Mirza Ebu Turab Ahundun mevaizesi (va'zIan)." /feryat, 23 ~ubat 1906, s. 3.
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aslen Güney Azerbaycan'dan olan Bakü'lü din adam~~Molla Ruhullah Ahund'u6
(1850-1912), Tiflisli din adam~~Ahund Yusuf Talibzade'yi7 (1877-1923), Kafkas Müftüsü Hüseyin Efendi Gay~bov'u8 (1830-1917), ~eyhülislam Abdüsselam Ahundzade'yi9
(1843-1907), ~eyhülislam Muhammed Hasan Mevlazade ~ekevi'yim (1854-1932), gazeteci-yazarlar Ahmet A~ao~lu'yu (1863-1939) ve Ali Bey Hüseyinzade'yi (1864-1940)
gösterebiliriz. Bu yazarlar, onlar~n makaleler yazd~~~~Hayat, ~r~ad, Füyuzat, ~ark-i Rus,
I~~k gibi gazete ve dergiler Azerbaycan'da dini ~slahatç~lik ve halk~n dini e~itimi konusunda büyük rol oynad~. Onlar cahil ve bilgisiz mollalan, uydurma hadis ve rivayederi
ele~tirerek Islam'~n gerçek kayna~~n~n sadece Kur'an-z Kerim oldu~unu göstererek, Müslümanlan dini ancak kayna~~ndan ö~renmeye davet ediyorlard~. Mesela, el-Baküvi
~öyle diyordu: "Ey müslümanlar, müslüman gerek cemi itikad~ru Kur'an-~~ ~erif'ten
alsm. Bir söz ki, Kur'an'a z~tt~r, gerek onu reddedelim, Kur'an-~~~erif 'i terk edip uydurma sözlere tabi olmak ~slam'a z~tur." Ebu Turab Ahundzade de ayn~~fikirleri savunarak
uydurma hadislerin müslümanlar aras~nda nifak sald~~~n~, Hz. Pggamber'in (s.a.s.) ise bunu yasaklad~~~n~~kaydediyor," dii~~yevi ilimlerden önce dini ilimlerin C~renil~nesinin zaruri oldu~unu, dini
bikisiz ve ahlaks~z birisinin alim de olsa topluma zararl~~olabilece~ini gösteriyordu.m el-Balcüvi,
Molla Ruhullah gibi din adamlan Muharremlik merasimleri s~ras~nda ~iiler taraf~ndan yap~lan ba~~
yarmak zincir vurmak vb. adetlerin de ~slam'a, Kur'an'a z~t oldu~unu, bu gibi amel sahiplerinin de
suçlu oldu~unu bildin:yor," bu gibi a~nellerin cahillikten, bilgisizlikten kaynakland~~~n~~kaydediyorlardz./5 Ahmet A~ao~lu da dönemin ~slamc~~ayd~nlan içinde olub ayn~~dini fikirleri tebli~~ediyordu.
'Molla Ruhullah Ahund aslen Güney Azerbaycan'dan olup, Bakü'de din adam~~olarak çal~~m~~, Güne~, i~~ad, H9at ve birçok gazete ve dergilerde makaleleri yay~nlanm~~t~r. Hidayet cemiyetinde yapt~~~~~slahatglik faaliyetine ve mazlumlan savundu~una göre 1912 y~l~nda öldürühnü~tür.
Ahund Yusuf Talibzade Tiflisli din adam~~olup, ~slahatçil~k konusunda Hediye'i-nisvan (Bakü 1903),
Hakikati-~slam (Bakü 1907), Islam ve ~nezahib (Bakü 1905) gibi eserlerin yazand~r, çe~itli gazete ve dergilerde
makaleleri yay~nlanm~~t~r. Sovyet i~galine kar~~~sava~m~~, 1923 y~l~nda Orta Asya'da ~ehit edilmi~tir. Bkz:
Talibzade K. Azerbaycan'~~panislamist Ahund Yusuf. Odlar yurdu, 24-30 eylül 1992, s. 2.
Hüseyin Efendi Gay~bov 1884-1917 y~llannda Kafkas müftüsü olmu~, bu görevi zaman~~Rusya'y~~
hep desteklemi~tir. Azerbaycan'da mqhur olan paran~n e~'anna ~neanuad~r isimli eseri vard~r. I~~k gazetesinde ünlü
müslüman kad~nlardan bahseden makaleleri yaymlanm~~t~r.
'~eyhülislam Abdüsselam Ahundzade 1895-1907 y~llar~nda ~eyhulislam olarak çah~m~~t~r. Islal~ntOk
konusunda Va'z ve Nasihat (Bakü 1903), Cehalet Derdi~~in Dernuou (Bahçesaray 1889), Risale-i Zübdettil-Al~kam
(Tiflis 1898), Risale-i U~ndetül-Ahlc~on (Tiflis 1902) ve Babilik aleyhine yaz~lm~~~Müdafaa-i Ber Mukabele'i-Has~n
(Tiflis 1897) eserlerinin yazand~r.
~eyhülislam Muhammed Hasan Mevlazade ~ekevi 1908-1909 y~llar~nda ~eyhülislam olarak çal~~m~~t~r. Kitabül-Beyan fi Tisirül-Kur'an (Tiflis 1908) isimli tefsir eserinin yazand~r. Çe~itli gazetelerde makaleleri yay~nlanm~~t~r.
" Mir Muhammed Kerim Mir Caferzade el-Baküvi, Ke~fi~'l-Hakay~k an Niiketil-Aydts ve'd-Dekay~k, 3
ciltte, c. II, Tiflis 1904, s. 80.
"Ahund Hac~~Mirza Ebu Turab Ahundzade, Islam'~n Tirikas~~Sebepleri, Bakü 1914,55.8-9.
" Ebu Turab Ahtmdo~lu, "Bize hangi ilimler laz~md~r?",
sy. 106, (1906), s. 1.
"Celil Memmedkuluzade, "Ba parmak", Molla Nasreddin, sy. 6, (1907), s. 2.
"Muhammed Sad~k Ahundov, ~ehid'i-Merhum Molla Ruhullah Ahund'un Ehvalat~na Dair Mec~nuathr, Bakü
1913, s. 62.
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Onun 1903 y~l~n~n Kas~m, Aral~k aylannda yay~nlanan Müslüman Halklar~n Vazb,eti serisinden
Kaspi gazeteolan makaleleri16 bunun aç~k örne~idir. Q bu senden olan ve 1903 y~l~nda
sinin 246. say~s~nda yay~nlanan "Geçmi~~Tarihe bir Nazar" ba~l~kl~~makalesinde müslümanlar~n
ahlaks~zhk sebebyle dinin siyasi ve toplumsal alanlarda bozuldu~unu, bu sebepten müslümanlar~~bir
zamanlar yücelten bilimsel geli~imin de durmas~~ile medreselerin, kütüphanelerin da~~ld~~~n~, e~lence kurumlar~na ra~betin artt~~~n~, sonuçta müslümanlar aras~nda cehaletten kaynaklanan kin, nefret
ve husumetin p~ald~~~n~, ~slami vahdetin parçaland~~~n~~kaydedb)or, müslüman toplumunu içi bo~,
ka~~ttan bir saraya benzetiyordu." Q Kaspi gazetesinde yay~nlanan 'Müslüman Halklar~n Vazyeti
V Eklektizm vgy~~Panislamist Hareket" makalesinde a~~n biçimde Avrupal~la~maya kar~~~
ç~karak, islamc~lar~n a~~r~~ ~ekilde Avrupahla~mamn aleyhinde oldu~unu, Avrupa'n~n
olumlu cihetlerinin kabul edilip, çirkin ve lüzumsuz yönlerinin at~lmas~n~ n vacip oldu~unu belirtiyordu.
Yazar, 1904 y~l~nda Bakü'de yay~nlanan ~slam, Ahund ve Hat~ful-Gayb eserinde bunun sorumlusu olarak gördü~ü cahil mollalan ele~tirerek ~öyle diyordu:
"Niçin ~u hilekar mollalar çal~~~yorlar ki, Kur'an unutulsun? Çünkü uydurma rivayetlerle yapt~klar~~gibi Allah kelam~~ile halk~~aldatmak olmaz. Maksatlan halk~~
Kur'an'dan uzakla~d~np, cehalette saldamak, dine nifak salmakur"'. A~ao~lu
böyle mollalan k~nayarak: "Ve bundan sonra da iddia ediyorsunuz ki, ~slam ve
~eriat hadimisiniz. Allah'tan korkunuz! Peygamber'den utan~n~z. Zenginlere ho~~
olsun diye ~eriat' mahvetmeyin!"' diyordu.

Dönemin ünlü gazeteci-yazarlar~ndan A. A~ao~lu da medreselerin girdi~i ç~kmaz~~ve din adamlann~n yitirdi~i itibar~~~slam, Ahund ve Hat~fi~'l-Gayb eserinde ~iir dili
ile ~öyle ifade ediyordu: "Meyhanelenn abadl~~~~bizim viraneli~imizdendir, mescitlerin viraneli~i
Medrese ehlini Halil yal~~i bi4yor, e~er onlar dindard~rs~~, ben kafir olubizim peri~anl~gun~zdand~r;
'
rum; E~er müslümanhk ~u Ahund'un dedi~i gibidirse, bugünün arkas~nca gelen yar~na malegf!" A.
A~ao~lu dönemin ünlü hay~rsever i~~adam~~ H.Z.Ta~~yev'e yapt~~~~müracaatta ~öyle diyordu: "Cenap Hac~! Çoktan beri unutulmu~~Kur'an-i Kerim insanlar~~yeniden kurtulup ç~kanyor
Lakin ulema adlanan cemaat bu harekat~n d~~~ndad~rlar. Bir Arap yazar~n~n dedi~i gibi: Bu milletin
fesa~l~~nereden ge4yor? Kendisi de ~öyle cevap veriyor: Ulem~~s~ndan. Hakikaten de ~slam'~n en yüce
dönemlerinde onu geli~tiren de ulema idi, ~u an onu bat~ran da onlard~r."2' A~ao~lu milracaat~mn
A~ayev A. "Müslüman Halklar~n Vaziyeti I. Geçmi~~Tarihe Bir Nazar", Kaspi, sy. 246 (1903), ss. 2-3;
"Müslüman Halklar~n Vaziyeti II", sy. 251 (1903), ss. 2-3; "Müslüman Halldann Vaziyeti V. Eldektizm veya
Panislamist hareket, sy. 276 (1903), ss. 2-3.
"Ahmet Bey A~ao~lu, "Müslüman Halklar~n Vaziyeti I. Geçmi~~Tarihe Bir Nazar", Kaspi, sy. 246
(1903), ss. 2-3.
A~ayev A. "Müslüman Halklar~n Vaziyeti V. Eldektizm veya Panislamist hareket. Kaspi, sy. 276,
(1903), ss. 2-3.
Hadim-i Millet, Ahund ve Hat~fil-Gayb , Bakü, 1904, s. 18.
20 Hadim-i Millet, age., s. 37.
Hadim-i Millet, a.ge., ss. 2-3.
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sonunda Ta~~yev'den bu sorunu çözmesi için yeni dini okullar açmas~n~~rica ediyor,
kurtulu~u ancak bunda görüyordu."
A.A~ao~lu sadece makaleleri ile de~il, 1905 y~l~nda kurdu~u Difai*" partisi ile
de ~slahatç~l~k faaliyetini sürdürmü~tü. 1906 y~l~nda meydana gelen bu partinin program~nda gaye olarak milleti ~eriat, bilim ve silah vas~tas~yla yabanc~~dü~manlardan,
hainlerden kurtarmak oldu~u ifade ediliyordu.24
Hayli önemli bir konu da dönemin birçok ayd~n din adam~n~n ~slahatç~l~k yönünde çal~~mas~~olmu~tur. Mesela, el-Baküvi Kur'an-i ~erif in unutulup, uydurma hadislerin, rivayetlerin, bilgisizli~in yay~lmas~ndan ~ikayet ediyor, bunun sebebini cahil mollalarda görerek, "Cahil cahile nas~l hidayet eder?"25 diyerek ve Kur'an-i Kerim' e z~t hadislere
inanmamn insan~~küfre götürece~ini kaydediyordu."
el-Baküvi ayn~~zamanda medreselerde dini ilimlerden ba~ka birçok ça~da~~ilimlerin de okunmas~n~n lüzumunu kaydediyor, ayn~~eserinde ~öyle diyordu: "Ilim ancak
din ilimlerine has de~ildir Önce din e~itimi laz~m olsa da, tarih, matematik, ca~~rafta, astronomi gibi
ilimler de gerek okutulsun. Kur'an-i ~erif' te bu ilimlerin hepsinin ö~~renilmesi ~çin ayetler mevcuttur
Halbuki ulemamiz bu ilimlerden de mahrumdurlar."27 Yine el-Baküvi cahil müslümanlar tarafindan öldürülme tehdidi alt~nda olsa da Azerbaycan'da ilk dünyevi Rus-Müslüman
k~z okulunun aç~lmas~~için Ta~~yev'e yard~m etmi~, k~zlar~n okutulmas~mn dini bir farz
oldu~unu belirterek," kendi k~z~n~~ bu okulda okutmu~tu.
el-Baküvi zenginleri fakir müslümanlara, talebelere yard~m etmeye ça~~nyor,
Ke~ fill-Hakay~k eserinde ~öyle diyordu: "Zengin ~ah~slar Allah'~n ona verdi~i nimeti Allah yolunda harcamazlarsa, kafir olurlar ve onlara nicat yoktur. zengin müslüman kendine nas~l lay~k görür
Ici, ümmetin yüz türlü sorunu oldu~u halde ona yard~m etmesin, böyle ~ahsa müslüman demek olur
mu?"" Yine el-Baküvi Kur'an-i Kerim'den örnekler vererek ~öyle diyordu: "Birçok zenginler
mallar~n~n zekat~n~~verirse, ~slam toplumunda hiçbir sorun kalmaz."" Molla Ruhullah da zekat~n Allah'a ödenen bir borç oldu~unu ve bütün zengin müslümanlar~n bu borcu ödemesinin onlar~n hem Allah, hem de halk kar~~s~ndaki görevleri oldu~unu kaydediyor,m
~slam toplumunun fakirlikten ve zilletten kurtulu~u için zekat~n ve cihad~n önemini
Hadim-i Millet, a.ge., s. 6.
" XX. asnn ba~lar~nda Ermeni çetelerine ve Rusya'ya kar~~~mücadelede etkin rol oynam~~~bir partidir.
" "Mektup". ~r~ad, sy. 241 (1906), s. 2.
23
el-Baküvi, a.ge., c. 11, s. 288.
" el-Bakiivi, a.ge., c. I, s. 43.
27 el-Baküvi, Mukaddime, a.ge., c. 1.
28
el-Baküvi, a.ge., c. 111, s. 83.
29 el-Baküvi, a.ge. , c. I, Tiflis 1904, s. 615.
30
el-Baküvi, a.ge., c. I, s. 691.
31 Ahundov, a.ge., s. 38.
22
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gösteriyordu. Bu gibi din adamlar~~ Ta~~yey'le, diger hay~rsever i~~adamlar~~ile çok yalun arkada~l~k ili~kisi içinde olarak onlar~~~slami konularda harrseverli~e te~vik ediyorlard~. Hay~rsever zengin i~~adamlar~~da bu gibi problemleri çözmek için çal~~~yor, kitap, gazete, dergi yarmlamalda, okullar açmalda müslümanlar~n kallunmasma yard~m
etmeye çal~~~yordular. Özellikle Ta~~yev Azerbaycan'da e~itimin geli~mesinde, Kaspi,
Hayat, Füyuzat gibi gazete ve dergilerin, birçok eserin yay~nlanmas~nda, birçok okulun
aç~lmas~nda önemli rol oynam~~, onlara ciddi maddi destekte bulunmu~tu. "Müslüman
kad~nlar~n biricik kurtulu~u e~itimdir"" diyen Ta~~yev k~zlar~n e~itim almas~na kar~~~ç~kan
baz~~cahil müslümanlar~~ikna etmek için Mekke, Medine ve birçok ~slam merkezlerindeki dünyaca ünlü pek çok din adam~ndan k~zlar~n e~itim almas~n~n dini bir farz
oldu~u yönünde fetvalar alm~~, bu konuda Rus hükümetinin de onay~n~~almaya muvaffak olmu~tu."
Ta~~yev'in maddi deste~i ile yay~nlanan kitaplardan birisi de el-Baküvi'nin Ke~ fii'lHakay~k adl~~tefsir eseri idi. Yazar~n Azerbaycan türkçesi ile olan bu ilk Kur'an-i Kerim
tercümesi ve tefsiri olan eseri yazmaktaki gayesi ekseriyeti dini bak~mdan bilgisiz olan
Müslümanlar~n dini kendi kayna~~ndan ö~renmeleri için onlara yard~mc~~olmakt~."
Eser ayn~~zamanda dönemin birçok sosyal, dini sorunlar~na da çözüm yollar~~öneriyordu. Eser Ta~~yev tarafindan Ahund Yusuf Talibzade arac~l~~~~ile Osmanl~~Sultan~~
II Abdülharnid'e de hediye olarak gönderilmi~, Sultan taraf~ndan onlara p~rlanta ile
süslenmi~~madalyalar takdim edilmi~ti."
Di~er din adamlar~, örne~in Molla Ruhullah, Ahund el-Baküvi gibi ~slahatç~l~k
taraftar~~olmu~, bu konuda görü~lerini bildirmi~tir. O, ümmeti ve milleti parçalarp zay~flatan sebeplerin ba~~nda mezhepçili~rl görür, müslümanlar~~Sünni, ~ii gibi lus~mlara
bölüp tefrka yaratanlan, birbirlerini ~slam'dan hariç edip tekfir edenleri k~nayarak,
bunun ~eriata hilaf oldu~unu gösteriyor, e~er onlarda hakikaten ~slam sevgisi olsayd~, karde~lik bayra~~~alt~nda birle~ip ~slam'~n vahdeti ve terakkisi için çali~~rddar diye
kaydediyordu." Molla Ruhullah müslümanlann cehalet içinde kalmas~= sebebini
onlar~n birço~unun Kur'an-t Kerim'in sadece Arapça telaffuzunu ö~renip, manasmdan,
içindeki ilim ve medeniyete, çal~~maya, vahdete te~vik eden ayetlerden habersiz olmalar~~ile, tarih, co~rafya, astronomi ve di~er ça~da~~ilimlerden, dünyadan bihaber
olmalar~~ile izah ediyordu."
" Naile Velihanh, Nermin Tahirzade, Ferhat Cabbarov, Memmed Memmedov, Hac~~ Zol~el Abidin
Ta~~yev, ~stanbul 2010, s. 9.
"Ferhat Cabbarov, H. Z Ta~lyev'in K~z Mektebinin Tarihinden. Bakü 2011, s. 132.
" el-Baküvi, Mukaddime, a.ge, c.I.
Minahamm Esecili, ritsuf Zjya Talibzade, Hayat~~ve Muhiti (1877-1923), Bakü 2005, ss. 50-51.
Ahundov,
ss. 95-96.
" Ahundov,
s. 79.

AZERBAYCAN'DA ~SLAMI DCSONCE, E~ITIM VE ISLAHAT ANLAYISI

279

Seyhülislam Abdüsselam Ahundzade ise tüm suçu din adamlannda arayanlan
k~nayarak, dini e~itimle birlikte dünyevi e~itimin de bozuldu~unu, her iki e~itimin
birlikte yap~lmamas~~durumunda maddi, manevi geli~imin mümkün olmayaca~~m
gösteriyor," dini e~itim veren medreselerin yan~s~ra dünyevi e~itim veren okullar~n
da ~slah edilmesini öngörüyordu." Müslümanlann cehalet ve sefalet içinde olmas~n~n
suçunu ~slam'da arayanlara, ~slam medeniyet ve insanh~a z~ttir diyenlere bir di~er din
adam~~- Ahund Yusuf Tahbzade Hakikat'i-~slam eserinde yan~t veriyor, ~slam ve bilim,
~slam ve adalet, ~slam ve insan haldan gibi konulan izah ediyordu.4°
2. Hayat ve Füyuzaeta Islahatç~hk Konusu

Ülkede müslüman halk~n manevi sorunlann~~çözmek için kendi dilinde ona hitap
eden bas~n-yay~n organlanna ihtiyaç vard~. Çar hükümeti ise XX. Yüzy~l~n ba~lar~nda Azerbaycan Türklerine kendi dillerinde gazete, dergi yaymlamalanna izin vermek
istemiyordu. Lakin 1905 y~l~nda Japonya'ya yeniklikten sonra Rusya'da olu~an devrimci, toplumsal karga~ay~~yat~~t~rmaya çal~~an Çarhk Rusyas~~cemiyete k~smi manevi
ba~~ms~zl~k vermeye mecbur oldu, Duma adland~nlan parlamento için seçimlerin yap~lmas~~hakk~nda bir karar al~nd~. Bunu firsat bilen yerli ayd~nlar 5 Mart 1905 y~l~nda
dönemin ünlü i~~adam~~ H.Z. Ta~~yev'in (1838-1924) evinde toplanarak, "Kafkaiya'ta
vakti gelmi~~~slahatlarm geçirilmesi" ve halk~n zaruri manevi ihtiyaçlar~~ile ilgili olarak Müslüman halklara da sosyal, iktisadi, kültürel, siyasi, dini haldar, ana dilde kitap, gazete
ve dergi yay~n~, milli e~itimin sa~lanmas~~gibi talepleri içeren bir dilekçeyi hükümete
takdim etmek için delege heyeti göndermeye karar verdiler. Dilekçe A. Hüseyinzade,
A. A~ao~lu gibi ayd~nlann kat~l~m~yla haz~rland~. Ta~~yev'in maddi deste~i ile gazeteci-yazarlar A. A~ao~lu, A. Hüseyinzade ve A. Topçuba~ov'dan (1865-1934) olu~an delege heyeti Saint Peterburg'a giderek ve orada Kafkasya Genel Valisi Kont VorontsovDa~kovla (1837-1916) görü~erek ondan Hayat gazetesini yay~nlamak için izin istediler.
Böylece 22 Nisan 1905 tarihinde Hayat'~n ne~rine izin verildi. A. Hüseyinzade ve A.
A~ao~lu Ta~~yev'in maddi deste~i ile 7 Haziran 1905'te Bakü'de Hayat gazetesini yay~nlamaya ba~lad~lar. Bu dönemde yine Ta~~yev'in maddi deste~i ile Bakü'de Rusça
Kaspi gazetesi de yay~nlanmaktayd~. Birçok Azeri ayd~n~~bu gazetenin faaliyetlerine
faal olarak kat~lm~~~olsa da ekseriyeti Rusça bilmeyen Azerbaycan Türklerinin bu gazeteyi okuma imkan~~yoktu. Azerbaycan Türklerinin milli dilde kendini ifade etme
imkan~n~n olmad~~~~bir devirde toplumsal sorunlan ifade edebilmek ve halk~~ayd~nlatmak için Hayat gazetesinin ne~rine ihtiyaç var idi. Hayat gazetesinin ba~h~i alt~nda ~u
ifadeler yer al~yordu: "Hergün ne~rolunan siyasi ve ilmi, iktisadi, ticari ve edebi Türkçe cericle-i
" Abdüsselam Ahundzade, Cehnkt Derdinin Derman:, Bahçesaray 1889, s. 6.
" Ahundzade, Va'z ve Nasihat, Bakü 1902, s. 33.
44) Talibzade, Hahikat'i-~slam, Bakü 1907, ss. 17-21.
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~slamye'dir."41 Bu ifadeden de anla~~ld~~~~üzere gazete ~slami de~erlere sad~k, cemiyetin
problemleri/ü Türk dilinde ifade etmeye çal~~an bir gazete idi. Bu sebepten de hem
Rus hükümeti, hem de Ermeni ~ovenistleri ve onlar~n Rus hamileri bu gazeteyi tehlikeli görüyorlar& Mesela, Kafkasya Genel Valisi Kont Vorontsov-Da~kov ona gönderilen ve Hayat gazetesini Türkçü ve ~slamc~~bir gazete gibi nitelendiren gizli mektuplara
— Hayaf ~n ba~h~~m de~i~tirmek, Türk sözünü Azerbaycan sözü ile de~i~tirmenin zarurili~i, gazetedeki panislamizm tebli~ine son verilmesi gerekti~i ~eklinde yamt vermi~ti.
Lakin bu yasaldara bakmayarak gazetenin eclitörleri A. Hüseyinzade ve A. A~ao~lu
bu prensipten geri çekilmediler, hatta Türkçülük ve ~slamc~l~k ideolojisi gazetede daha
da fazla tebli~~edilmeye devam etti. Bunun da sonucunda onlar defalarla ceza alm~~,
haldar~nda soru~turma ba~lat~lm~~, en son gazete de Eylül 1906'da ~slamc~~faaliyederinden dolay~" kapat~lm~~t~.

Hayat gazetesinde "Ben Türküm, Kafkasl~~bir Türkü~n, müslüman bir Türk'üm, müslüman bir insan~m. Bu dört s~fatla dünyaya geldim, bu dört s~fatla da ya~amak zorunday~m"" diyen
Hüseyinzade Türkçülü~ü Islam'~n ayr~lmaz bir parças~~gibi takdim ediyor ve ~slam'~~
Türkçülük kadar hayat~n~n gayesi görüyordu. A. Hüseyinzade "Bize ~slam d~~~nda nicat
yoktur" diyerek ~öyle yaz~yordu: "Bunu ~nazide putperes4 ya da ate~perest olan ecdat~m~z idrak
ettikleri için ~slam'~~kabul ve yaymakla ~ereflendiler."44 ~slamile~mek ideas~~ile A. Hüseyinzade
Islam'~n manevi, ahlaki de~erlerinin ö~renilmesini, ya~anmas~m istiyordu. Toplumun
yanl~~~din anlay~~~m ~slah etmek isteyen Hüseyinzade islam'~~de~i~tirme~i de~il, daha
ileri gitmek için hakiki ~slam'a, Kur'an'a dönme~i talep ediyordu. Ona göre ~slahatla
~slam onun gerçek mahiyetini kapatan tahriflerden, hurafelerden, manas~z yorumlardan kurtulacak, "...hikmet-i ~sla~nyeyi ö~renmemize ve bu hilcmetten feyiz alma~n~za, onun nuru

ile ayd~nlanmam~za engel olan manialan defetmemize yard~m edecektir.""
Hayat gazetesi Azerbaycan'~n esas sorunlar~~olan e~itim ve toplumsal ~slahat konular~na geni~~yer veriyordu. Bu dönemde esas e~itim kurumlar~~olan medreseler art~k
toplumsal i~levselli~inde bir sorun ya~ad~~~~için birçok Azerbaycan ayd~m medreselerin ele~tirilmesi ve ~slah~~yönünde çal~~malar yapm~~, milli ve dini sorunlann kayna~~~
olarak eski tip medreseleri ve cahil mollalan göstermi~, milli, dini kurtulu~~için onlann
~slah edilmesini istemekteydi. Mesela, dönemin ünlü K~r~ml~~dü~ünürü Hasan Sabri
Ayvazov (1878-1938) ~öyle yaz~yordu: "Bir zamanlar ecdatlanm~z~n yapt~klan medreseler ~u
an tembellik yuvas~na dönüp. Medreselerden mezun olan ulema libas~ndaki cc~hiller ilimyerine cehalet,
azim yerine tembellik, güvenlik yerine tehlike, ittihat yerine nifak ve tefrika yayd~lar Bizi bu beladan
' Hayat, sy. 1, (1905), s. 1.
Akif A., Azerbaycan Matbuah Tarihi (1875-1920), Bakü 2009, ss. 61-62.
" Hüseyinzade, "Nümune Mektebi", !fiyat, sy. 184, (1906), ss. 1-2.
44 Hüseyinzade, "Gazetemizin Mesleki", Hayat, sy. 1, (1905), s. 1.
" Hüseyinzade, a.g.m., s. 1.
4
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kurtarnzas~~gereken ulemanzlz ise keyif yapyorlar. Din karde~leri! Geliniz bu zilletten kurtulal~m!
Gözlerimizi açal~m! Mektepler yapal~m. Tembellik ile paslanm~~~byinlerimiz~, kalplerimizi ilim ile
nurland~rahm!'"6
Rus i~gali alt~nda olan Müslümanlar~~bilinçlendiren böyle bir gazete tabii ki fazla
ya~ayamad~. Hayat gazetesi 1906 y~l~nda Çar hükümetinin bask~lar~~sonucu kapat~ld~ . Lakin onun misyonunu devam ettirebilmesi için Ta~~yev'in maddi deste~i ve A.
Hüseyinzade'nin editörlü~ü ile Füyuzat dergisi yay~nlanmaya ba~lad~. Hayafin kapat~lmas~~büyük bir üzüntü ile kar~dansa da, Füyuzat'~n ne~ri ~slam dünyas~~taraf~ndan
bir o kadar büyük sevinçle kar~~lanm~~t~. Mesela, ~stanbul'dan yaz~lan bir makalede
' ~r Füyuzat'~n
Füyuzat'~n Türk dünyas~nda oynad~~~~rol, "Füyuzat »iz ve lcamillik kaynak:d
do~mas~~ile Aya ve Rusya müslümanlara= ~nesut ve &Ihtiyar olmalar~n~~arzu ederiz. ~u iki sene
içinde Rusya'da büyük bir de~i~im olsa da, ~slam matbuat~~müslümanlara fazla bir yarar sa~lamad~. Zannediyorum ki, bu da ciddi muharrirlerimizin olmad~~~ndan kaynaklanm~~t~r. Füyuzat'~n bu
vazif5li icra edece~inden eminim. Biçare Türkler seoinerek, a~laya a~laya okuyorlar Zira, bu ince
ve hakiki mesele biçare müslümanlar~~esir ve sefil etmi~. idi. ~u sefalet ve esaretten kurtulmak için
ba~ka bir vas~ta bulunn~az' 47 diyerek ifade ediliyordu. Makalede Füyuzat'm muharriri A.
Hüseyinzade'ye olan güven, onun yarat~c~l~~~ na olan hayranl~k ~öyle kaydolunmu~tu:
"Binaenaleyh Hayat mahvolsa da, onun eseri olan Füyuzat dünyaya geldi. Bize bu laz~m idi.
Zira hasta olan hayat~m~z~~tedavi etmek için bir kudretli doktora, kamil bir edibe son derece ihtiyac~m~z
var idi. ~imdi biz bu iki ~naksada birden muvaffak olduk. ~imdiye kadar düçar oldu~umuz hastal~km~z~~tedavi etmek için Cenab-i Hak bize kadir bir müslüman doktoru lüffetti. Hem de meramun~z~~
anlatmaya vas~ta olan lisan~m~z~~edebi bir lisan yapmak için kamil bir edip gönderdi. Bu doktor ve
bu kamil edip sizsiniz. Bin ya~ay~n efendim!' 48 Makalede Ta~~yev de sayg~~ile hat~rlarnyor
ve derginin yay~nlanmas~ nda gösterdi~i maddi destek ve oynad~~~~rolden dolay~~ona
te~ekkür ediliyordu: "Zyzel Abidin Hac~~cazaplan bin ya~as~nlar! O zat alicenaA milletsever,
cömertlik sahibidir O zat da ~imdi arad~~~n~~buldu. Doktoru ve kamil edibi buldu."49
Füyuzat dergisinde Türkçülükle birlikte A. Hüseyinzade'ye göre onun ayr~lmaz bir
parças~~olan ~slamc~l~k ve ~slami e~itime verilen de~er de önemli bir yere sahipti. Derginin ifadesi ile Füyuzat'~n yolu Türkçülük duygusu, ~slami ruh ve Avrupa teknolojisine
sahip olmakt~." Esaret alt~ndaki Müslümanlar~n düçar oldu~u musibeder, özellilde de
bunun milli ve dini e~itim alarl~ndaki fesadan Für~zat'm mühtelif makalelerinde çe~itli vesilelerle gösterilmekteydi. K~r~ml~~dü~ünür Hasan Sabri Ayvazov'un Füyuzatka
46 Hasan Sabri Ayvazov, "Ulum ve Maarif ve Bizim Hallerimiz", Hayal, sy. 48, (1905), ss. 3-4.
" Muhammed Vaiz Novruzi, "Huzur'i-Alilerine", Füyuzat, sy. 7, (1907), ss. 111-112.
" Novruzi, a.g.m., ss. 111-112.
44 Novruzi , a.g.m., ss. 111-112.
Hüseyinzade, "~ntikad Ediyoruz, ~ntikad Olunuyoruz", Füyuzat, sy. 23, (1907), s. 356.
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yay~nlanan bir makalesinde ~öyle deniyordu: "E~er müstakil bir idaremiz olsayd~, belki bu
meselenin çözümünde bu kadar güçlük çekmezdik, halbuki, biz Rusya tebaas~, resmi lisamm~z da Rus
dilidir rIniversitelerdeki tedrisat da Rusçad~r E~er dil ve dinimizi gerçekten ö~renmek istesek, okula
giremiyoruz. E~itimin millili~ine önem vermeyi p de çocu~umuzu sekiz-on ya~~ndan okula göndersek,
milli e~itimden mahrum kalaca~~ndan bir kanath ku~~gibi olacakt~r Bu sebeptendir ki milli adetlerimiz ve milletimiz unutulur!'"51
Füyuzatka. genelde Türk dili olan Rusya Müslümanlann~n birle~mesinin önünde
duran en büyük problemlerden biri olan ortak dil birli~inin olmamas~~meselesi de ele~tirilmekteydi. Dil birli~i olmay~nca inanç birli~inin de olmayaca~~~"Ben (H.S.Ayvazov)
geçen sene Saint Petersburg'ta Rusya Müslümanlanmn kurultay~nda bulundum. O kurultaya müslümanlann toplant~s~~nazan ile bakamad~ m. Çünkü müzakereler hep Rusça yap~l~yordu. Aydmlanm~z
ana dilini bilmiyorlar. Ulemam~z ve halk edebi dili bilmiyorlar Birbirleri ile de Rusça konu~uyorlar
Türk lisam fakir lisand~ r - diyorlar. Bu, neci p Türk kavmi için bir zil/et ve hakaret de~il mi? Binlerce
edip, ~air filozof yeti~tiren Türkler için bir iftira de~il mi? Her ~eyimizin ash, temeli lisand~ r lisan
birle~meyince, Icalpler hiç birle~mez, kalpler birle~rneyince bir ~ey olu~maz!"" ~eklinde aç~klanmaktayd~.
Dönemin önemli sorunlanndan bir di~eri de mezhepçilik konusu idi. Özellikle
Çar hükümeti ~ii ve Sünni müslümanlar~ n birlikte ya~ad~~~~Azerbaycan'da mezhep
ihtilaf~n' derinle~tiriyor, onlar~n birlik içinde olmas~na kar~~~bu sorunu abart~yordu.
Bu gibi meseleleri yapay olarak k~z~~ d~ ran cahil mollalar da var idi. Dönemin ayd~n
din adamlan onlara kar~~~mücadele ediyor, eserleri ile mezhepçili~in ~slam'~~bölece~i
tehlikesine kar~~~cahil halk~~e~itiyorlard~.
Füyuzat dergisi müslümanlar~n ittifak içinde olmas~ , mezhep ihtilaflan içinde bo~ulmamas~~için de önemli çal~~malar yap~yordu. Mesela, Ahund Yusuf Talibzade dergideki makalelerinde bütün ~slam alemini ittihat ve ittifaka davet ediyor, mezhep ihtilaflann~~k~n~yordu. Ahund bir makalesinde - "Kur'an-~~~erif ve ~slam dini mezhepçlli~e izin
vermiyor" diyerek, ~slam'da parçalanmay~~ele~tiriyor," "Kur'an-Kerim'de ihtilaf yoktur",
diyerek müslümanlar~ n muhtelif adlar alt~ nda tefrika gkarmalann~~k~n~yor, birbirlerini tekfir ve tahkir etmekten vazgeçmelerini tavsiye ediyordu." A. Hüseyinzade de
mezhep ihtilaflann~n ~slam'~n do~ru anla~~lmamas~~sebebinden kaynakland~~~n~~göstererek ~öyle diyordu: "Mezhep/er aras~ndaki bu ihtilaflann sebebi ~slam'~~do~ru anlamamakt~r.
' Ayvazov,
Füyuzat, sy. 13, (1907), s. 201.
Ayvazov, "Neden Bu Hale Dü~tük?", FiM~zat, sy. 12 (1907), s. 190.
"Talibzade, a.g.m., s. 323.
' Talibzade, ~slam ve Mezahib, Bakü 1905, s. 26.
5
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~ttihad~n manas~~bu de~ildir ki, ~iiler Sünni, Sünniler ~ii olsunlar, ittihad~n manas~~hangi mezhepte
olursa olsun herkesi karde~~saymakt~r.""
3. Azerbaycan Islahatçdar~~ve Kad~n Konusu
Bir di~er önemli konu da kad~nlar~n cahil b~rak~lmalan, onlar~n e~itimine önem
verilmemesi idi. Mesela, Molla Nasreddin dergisinde cahil bir müslüman~n bu konudaki dü~üncesi ~öyle yans~t~llyordu: "Niçin Kafkas'ta Ermeni-Müslüman sava~~~oldu? Niçin
~amah~'da deprem oldu? JViçin Bakü'de müslümanlar birbirlerini katlediyor Çünkü baz~~müslümanlar k~zlar~n~~okula gönderiyorlar"" Bu gibi iddialara yan~t olarak Hatiçe Alibeyova'n~n
editörlü~ü ile 1910-11 y~llar~nda yay~nlanan ve Azerbaycan'da ilk kad~n gazetesi olan
I~~k gazetesi Kur'an-1 Kerim'den, hadislerden örnekler vererek, kad~n ve erkek herkesin
e~itim görmesinin dini bir farz oldu~unu gösteriyor," kad~nlar~~kendi haklar~~u~runda mücadeleye ça~~r~yordu. Molla Ruhullah Ahund, gazetenin yay~nlanmas~~ile ilgili
yazd~~~~tebrik mektubunda ~öyle diyordu: "Hay~rh olsun. Han~mlar~n edibane malcalelerini alk~~lad~m. Bu sevince cümle münevverler ve bahusus ruhanilerimiz i~tirak edir. Zavall~~analara
yard~m etmek her kesin, hususen ruhanilerin borcudur"," Kafkasya Müftüsü Gay~bov'un da
ünlü müslüman hammlar hakk~ndaki risalesi gazetede seri makaleler ~eklinde yay~nlan~yordu. Bu konuda I~~k gazetesi ~öyle yaz~yordu: "Alüftü efendi Gay~bov hazretleri millet
bac~lanna babal~k eylemek niyetinde old~~undan alem-i Islam'da ilim ve marifet ile me~hur olan
müslüman han~mlann~n adlar~n~~ve tercihneyi-hallann~~toplay~p bir risale yaz~A I~~k gazetesine hediye
edip. ""Gazetede kad~nlar~n e~itim görmesine kar~~~olan cahil mollalar da ele~tiriliyor,
kad~n~n "yaz~~yazmas~~haramd~r, ilmine lüzum yoktur, akl~~ve dini eksiktir" diyen mollalara kad~n~n dili ile - "Yoktur fetva ki kad~n avam kals~n" ~eklinde yan~t veriliyordu.60 Lakin bu gibi
kutsal e~itici fonksiyona malik gazete ne yaz~k ki maddi s~k~nt~lar ve cahil mollalann
"Kim I~~k gazetesini okusa kafirdir'' gibi bask~lar~~sonucu yay~n~na son vermeye mecbur
olmu~tu." Ahmet A~ao~lu da 1901 y~l~nda Tiflis'te yay~nlanan ~slam'a Göre ve Islam'da
Kad~n eserinde ~slam öncesi ve ~slam sonras~~kad~nlar~n durumunu mukayeseli ~ekilde
tetkik ederek, ~slam'a kadar babalar~~ve kocalar~~taraf~ndan sömürülen, a~a~~lanan,
hiçbir haklar~~olmayan kad~nlar~n ancak ~slam'la onurlu bir hayata, insan haklanna
" Hüseyinzade, "Mevlud'i-Nebi", Füyuzat, sy. 15, (1907), s. 226.
56 Ali Razi amç~zade, "Cehreçi Halaya Cevap", Molla Nasreddin, sy. 29, (1906), s. 6.
"Hayat Han~m Çaylurald~. "Bac~lanma Birkaç Söz", I~~k, sy. 4, (1911), s. 6.
" Ahund Molla Ruhullah, "Tebrik", I~~k, sy. 2, (1911), s. 3-6.
" "Kafkas Müftüsü Hüseyin Efendi Gay~bov'un I~~k'a Hediyesi", I~~k, sy. 9, (1912), ss.2-3.
60
Maral Han~m Nebizade Nuhulu, "Bir Alime K~z~n Sual Eyledi~i Mesele", I~~k, sy. 8, (1912), s. 3.
61 Alibeyova Hatiçe, "zhar'i-Hak", /, sy. 31, (1911), s. 2.
" Arnalya Kas~mova, XX Asnn Evvellerinde ~imali Azerbaycan Matbuatznda Kad~n Problemleri (1901-1917),
Bakü 2010, s. 154.
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kavu~tuldann~,63 kendi dönemindeki toplumsal sorunlann ~slam'~n de~il, müslümanlar~n suçu oldu~unu söylüyordu. Mevlazade de "Fazilet'i -'~lm" ba~l~kh seri makalelerinde ~slam ve bilim, Islam'da kad~n haklar~~gibi konulan ara~t~nyor, Kur'an-~~Kerim'den
örnelder vererek ilim ö~renmenin erkek ve kad~n herkese farz oldu~unu gösteriyordu."
Sonuç

Eserlerinden örnekler verilen bu ayd~nlann hepsi Rusya'da ve Azerbaycan'da
müslümanlann kurtulu~u için medrese ve din adamlann~n ~slah edilmesine çal~~m~~,
eserlerinde bu konuyu ara~t~rm~~, çözüm yollar~n~~göstermi~lerdir. Lakin onlar Rus
hükümetinin ve cahil mollalann lu~lartmas~~ile halk taraf~ndan yanl~~~anla~~lm~~, bask~lara maruz kalm~~lard~r. Mesela, A. Hüseyinzade 1905 y~hnda, A. A~ao~lu ise 1909
y~l~nda bu gibi bask~lar sebebiyle Azerbaycan'~~terk edip Türkiye'ye kaçmaya mecbur
olmu~, Ebu Turab Ahundzade evi yak~larak öldürülmek tehlikesi ile ya~am~~, Molla
Ruhullah haldann~~savundu~u mazlum insanlann bas~ndan tarafindan, Ahund Yusuf
Talibzade ve el-Baküvi ise Rusya güvenlik kuvvetleri taraf~ndan öldürülmü~lerdi.65 Bütün bu tehlikelere ra~men bütün bu ~slahatç~~fikir adamlan ~slam dü~üncesinin tekrar
canlanmas~~için Kur'an-~~Kerim' e yeniden yönelmenin önemini kaydetmi~, Islam'~n do~ru anla~~lmas~~için tarihsel ~slam anlay~~~n~n ele~tirilmesini ve ~slahat~n~~vacip saym~~,
hurafelere, yanl~~~dini yorumlara kar~~~her zaman mücadele etmi~, e~itime destek olmu~lard~r. Onlar bu sayede son as~rlardaki ~slam dünyas~ndaki gerili~in, esaretin son
bulaca~~n~, müslümanlann eski ihti~and~~günlerinin yeniden gelece~ini umutla bekleini~, kutsal e~iticilik görevlerini hiç aksatmadan yapm~~lard~.
Bu ayd~nlann faaliyeti günümüz Azerbaycan Müslümanlanmn da bilinçlenmesinde önemli bir etkentir. Ça~da~~Azerbaycan neslinin görevi onlar~n bu konudaki
eserlerini bulmak, okumak ve benimsemek olmal~d~r. Azerbaycan okurlan ve ayd~nlar
bu ~slahatç~lann eserlerini ara~t~rarak, onlann önerdi~i çözüm yolla= benimseyerek
ülkenin daha da geli~mesinde, milli, dini sorunlann çözümünde k~sa veya uzun vadide
önemli rol oynaya
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