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AZƏRBAYCAN: MƏZHƏBÇİLİK VİRUSU 

VƏ RUHANİ ANTİVİRUS PROQRAMI 
 

Əsas tezislər 

 

Bu tezisləri 2006-cı ilin sonlarında Bakıda yazmış və bu 

məsələni millət vəkillərimizdən biri ilə müzakirə etmişdim. 

Fəqət ya fikrimi yetərincə yaxşı izah edə bilməmişdim, ya da 

Tanrı bəzi fəsadların daha açıq  bir şəkildə ortaya çıxmasını 

istəmişdi. Aradan 8 il keçəndən sonra İstanbulda daha dolğun 

bir halda tamamlayıram hayatımın ən uzun sürən yazısını… 

Detallarına bəlkə başqa yazılarda toxunmaq imkanım 

olacaq 4 qapı 40 məqam – Batini düşüncənin, böyük irfan sa-

hiblərinin allah-insan irtibatı üçün hazırladığı ilahi demok-

ratiya formulu – təməlində paylaşıram düşüncələrimi. Bu 

İlahi demokratiya formulunun  daha uca və kamil modeli də 

mövcuddur. Fəqət bu modeli bütün dərinliyi ilə açıqlamaq 

zamanı gəlmədi hələ ki. Odur ki, hələlik klassik model 

üzərindən paylaşıram tezisləri.  
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ŞƏRİƏT 

 

1) Məzhəb parçalanması və qarşıdurma meyillərini 

gücləndirir. XIX əsrdə yaşadığımız faciələrin təkrarlanması 

ehtimalını doğurur. Göyçay, Mingəçevir və Gəncədə bunun 

ilk əlamətləri müşahidə olunub (Azərbaycanda olmadığım 

müddətdə – 2008-ci ildən üzü bəri bu cür fəsadların bir çox 

başqa bölgələrdə də baş verdiyini nəzərə aldım); 

2) Azərbaycanın çağdaş dünya ilə əlaqələrini daha fay-

dalı bir şəkildə inkişaf etdirməsinə zərbə vurmaqla yanaşı 

İran və Səudiyyə Ərəbistanının şəriətçi rejimlərinin, Türkiyə-

nin müəyyən klerikal dairələrinin Azərbaycanda beşinci ka-

lon yaratmasına imkan verir; 

3) Şəriətçi düşüncənin bəsit çərçivəsi XXI əsrin çağdaş 

tələblərinin lazımınca dərkinə, özəlliklə də elmi-texniki tə-

rəqqinin müasir naliyyətlərinin Azərbaycan xalqı  tərəfindən 

həm maddi, həm də mənəvi ölçüsü ilə mənimsənilməsinə 

əngəl olur; 

4) Şəriətçi təfəkkürün kənar maraqlara indekslənməsi 

məzhəbçilik pərdələməsində separatçı meyillərin güclənmə-

sinə  səbəb olur. 

Bu təsbitlərin sayını artırmaq da mümkündür. Fəqət 

məqsədimiz uzunçuluq etmək deyil. Zatən bu sadalananlar 

belə  çox təhlükəli bir durumun yarandığını göstərir. Ən 

mühüm məqamlardan biri bu təhlükələrə qarşı sırf şəriətçi-

inzibati üsullarla mübarizənin istənilən halda strateji uğur-

suzluğa məruz qalacağımız ilə bağlıdır. Bunun səbəbləri: 

1) Qafqaz Müsəlmanları Ruhani İdarəsinin (QMRİ) 

məsələyə sırf şəriət çərçivəsində yanaşacağı labüddür. Bu la-

büdlük isə öz növbəsində daha çox təsir gücünə, hazırlığa və 

imkanlara malik İran, Səudiyyə Ərəbistanı və Türkiyə şəriət-

çiləri qarşısında QMRİ-nin acizliyini labüd edir. Digər mü-



 

5 

 

hüm amil toplumun xeyli hissəsinin QMRİ-nin fəaliyyətinə 

olan inamsızlığıdır. Nəticədə ölkənin şimalında vəhabi (bu 

təhlükə artıq hardasa Azərbaycanın bütün bölgələrinə sıçra-

mışdır), cənubunda şiə, Mərkəzi-Aran rayonları, Şəki-Zaqa-

tala bölgəsində isə nurçu emissarları əhali arasında ciddi təb-

liğat imkanları əldə ediblər (Son 8 ilin təhlili, özəlliklə də 2013-

cü ildən etibarən Azərbaycan medyasında nurçularla bağlı 

yazıların mahiyyəti  təhlükənin çox  böyük miqyas aldığı-

nı  göstərdi); 

2) Emissarlara və onların təsiri altına düşərək radikal 

addımlara meyilli məzhəbçilərə qarşı müvafiq qurumların, 

özəlliklə də Milli Təhlükəsizlik Nazirliyinin (indi Dövlət 

Təhlükəsizlik Xidməti – DHA) apardığı mübarizə təqdirəla-

yiqdir. Fəqət sırf bu qurumların fəaliyyətinə istinadən prob-

lemi həll etmək mümkün deyil. Əksinə, emissarlara və onla-

rın təsiri altındakı insanlara qarşı yalnız sərt inzibati üsullar-

dan istifadə etmək daha çox tərs effekt yaradır. Bələ ki, ruha-

ni-mənəvi-ideoloji ifşaya məruz qalmayan emissar və məz-

həbçilər inzibati-hüquqi cəzalandırmalardan özlərinə “haqq 

işi uğrunda mübariz” imici formalaşdırmaq üçün istifadə 

edirlər. Nəticə etibarilə bu durum, haqsız olduqları halda 

haqlı görünməyə başlayan məzhəbçilərin Azərbaycandakı 

təbliğatlarını daha da gücləndirməsinə imkan verir. Vəziy-

yətdən çıxış yolu isə problemin mahiyyətini araşdıraraq onu 

kökündən həll etməyi tələb edir. Bu həll yolları ilə bağlı 

mülahizələrə mərifətlə bağlı bölümdə toxunacağıq. 
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TƏRİQƏT 

 

XXI əsrin tələbləri və mövcud Azərbaycan gerçəkliyi 

təriqətçiliyin ölkəyə xeyirdən çox ziyan gətirəcəyini göstərir. 

Fəqət bu zaman diqqət edilməsi gərəkən bir məqam var: 

Azərbaycana əsrlər boyunca xas olmuş, Azərbaycanda 

yaranmış bəzi təriqətlər xalqımızın milli-mənəvi dəyərləri-

nin təməllərindən birini təşkil edir. Onları xarici ölkələrdən 

ixrac edilən təriqətlərdən fərqli dəyərləndirmək lazımdır. 

Ümumilikdə isə təriqətçiliyin Azərbaycan toplumunun XXI 

əsrdəki əsas ehtiyaclarını ödəyə biləcək gücü yoxdur. Əksinə 

mövcud geosiyasi gerçəklikdə müxtəlif dini görüşlərə  

məxsus təriqətçiliyin Azərbaycan toplumunda ciddi par-

çalanmalar yarada bilməsi təhlükəsi var. 

 

MƏRİFƏT 

 

XXI əsrin təməl demokratik dəyərlərinin – söz və fikir 

azadlığı, tolerantlıq və s. prinsiplərinin  Azərbaycanda bər-

qərar olması beynəlxalq ictimaiyyətin ən ciddi tələblərindən 

biridir. Biz də bu prinsiplərin Azərbaycanda təsbit olunma-

sını istəyirik. Fəqət bir incə məqamı gözardı etməmək şərti ilə: 

Azərbaycan xalqı  milli-mənəvi irsinə tam yiyələnərək onu 

XXI əsrin çağdaş tələbləri ruhunda layiqincə yaşada bilmir. 

Bu durumda isə Azərbaycan yad maraqlara xidmət edən 

məzhəbçilər və təriqətçilər qarşısında mənəvi silahlarından 

məhrum  qalmış olur. Dolayısilə hazırlıqsız olmağımız söz və 

fikir azadlığı, tolerantlıq və s. kimi prinsipləri bədxahları-

mızın bizə qarşı istifadə etmələri üçün münbit şərait yaratmış 

olur. 

Bu durumda Koroğlu üsulu adını verdiyim bir çarəyə əl 

atmaq mütləq zərurətdir. Dastanı oxuyanlar bilirlər ki, düş-
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mən atlılarının onlara yetişməsini əngəlləmək üçün Koroğlu 

atası Əli kişinin məsləhəti ilə Qıratı və Düratı tikanlığa, 

daşlığa və dağlara sürür. Və bununla da qurtulmuş olur. İndi 

Azərbaycanın etməsi gərəkən də elə budur. Azərbay-

can  şəriət və təriqət  bədxahlarından qurtulmaq üçün ruhani 

idrak ölçüsünü onların istəsələr də çata bilməyəcəkləri 

məqama – mərifət məqamına yüksəltməlidir. Fəqət necə? 

Aydındır ki 4 qapı 40 məqam idrakı boşluğu sevmir və 

dolayısilə mərifət məqamını layiqincə idrak etmək üçün istər 

şəriət, istərsə də təriqət mərhələsindən xəbərdar olmaq gərək. 

Fəqət bu zaman o mərhələlərdə ilişib qalmamaq, ruhani 

viruslara yoluxmamaq üçün məsələlərə mərifət ərbabının – 

Beyazit Bistaminin, Mənsur Həllacın, Təbrizli Şəmsin, 

Mühyiddin İbn Ərəbinin, Hacı Bektaşi Vəlinin, Mövlana 

Cəlaləddin Ruminin, Yunus İmrənin, Şah Fəzlullah Nəiminin, 

Seyid İmadəddin Nəsiminin, Əşrəfoğlu Ruminin, Şah 

Xətainin, Niyazi Misrinin və ismini saymaqla qurtara bilmə-

yəcəyimiz tanrı ərlərinin idrak məqamı  ilə yanaşmaq  gə-

rəklidir. Sadəcə bu da yetməz. Dünyaya daha geniş pən-

cərədən baxa bilmək üçün Xristian və Uzaq şərq  batini 

düşüncəsinin böyük simalarının, özəlliklə də Qərbin Təbrizli 

Şəmsi deyə təqdim edə  biləcəyim Meister Eckhartın əsər-

lərini incələmək və gəniş kütləyə çatdırmaq gərəkdir.  Mərifət 

qapısının təməl prinsipləri  Tanrının İnsanda Təcəllisi və 

İnsanın Tanrısal İdrakı kimi dəyərləndirə biləcəyimiz Qu-

randakı “İnna lillahi və inna ileyhi raciun” (Bəqərə,156) 

məqamıdır. Kamil insan Allaha əmanət olmanın ətaləti  ilə 

deyil, Allahın əmanətini daşımasının (Əhzab,72)  ərdəmi ilə 

var olandır. Belə bir insana HEÇ BİR GÜC xəyanət və cəhalət 

köynəyi geydirə bilməz. Bu vəziyyətdə Azərbaycan toplu-
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munun mərifət idrakı ilə silahlanaraq həqiqət bilgisinə qovuş-

ması lazımdır. 

Mərifət idrakı nəticə etibarilə Azərbaycanda: 

1) Çağdaş cəmiyyətin formalaşması prosesini sürətlən-

dirməklə yanaşı kənar maraqlara xidmət edən güclərin zə-

rərsizləşdirilməsinə; 

2) Məzhəbçilik və təriqətçilik kimi bölücü hallara qarşı 

inzibati-cəza mexanizmindən çox, maarifçilik prinsipindən 

çıxış etməklə kənar təsirlərə qapılmış Azərbaycan vətən-

daşlarının əksəriyyətinin yenidən milli-mənəvi dəyərlərimi-

zə sahib çıxmasına  imkan yaradar. 

Yuxarıda adını çəkdiyimiz tanrı ərlərinin əsərlərinin 

araşdırılması, Azərbaycanda nəşr edilməsi, onlarla ilgili 

müxtəlif tədbirlərin keçirilməsi və digər bənzər addımların 

atılması Azərbaycanı bütün dünyada daha fərqli və daha 

dərindən tanıda bilər. Bununla biz dövlət və millət olaraq 

dünyadakı bütün sufilərə, batıni idrak təmsilçilərinə həm-

rəylik mesajı göndərə, ABŞ-dan tutmuş Yaponiyaya qədər 

bütün dünyada yaşayan on milyonlarla çağdaş dərvişin 

Azərbaycana dostluq və sevgi ilə yanaşmasına nail ola bilərik. 

Ənənəvi diaspor imkanlarından daha güclü olan bu ruhani 

diaspor ölkəmiz üçün daha böyük imkanlar dəməkdir. Şərti 

olaraq Bakı-İstanbul-Təbriz deyə biləcəyimiz üçbucaqda 

yaşayan milyonlarla sufinin, özəlliklə də Şah Xətai və Seyid 

Nəsimi heyranı olan qızılbaş-ələvi-bəktaşinin, Azərbaycanla 

tarixi əlaqələri olan Qədiri, Xəlvəti, Nəqşibəndi, Rifai və s. 

təriqət təmsilçilərinin ölkəyə olan diqqət  və sevgisinin daha 

da artmasına, onların Azərbaycanı doğma vətən olaraq 

görməsinə və adekvat davranmasına nail ola bilərik. Dolayısı 

ilə Azərbaycanın mənəvi potensial və ilahi güc qaynağı ilə 

bütünləşməsi zəminində daha qüdrətli dövlət olmaq şansı 

yaranmış olur. Bu anlamda Azərbaycanda batıni-təsəvvüf 
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araşdırma mərkəzinin yaradılmasına və toplumu mərifət 

məqamı ilə tanış edə biləcək əsərlərin nəşrinə ciddi ehtiyac 

var. Sonucda mərifətin davası Seyid Nəsiminin taxta qılınc-

mərifət davasıdır. Quran belə buyurur: “Ey iman gətirənlər! 

Sizdən hər kəs dinindən dönsə, (bilsin ki) Allah (onun yerinə) 

elə bir tayfa gətirər ki, (Allah) onları, onlar da (Allahı) 

sevərlər”. (Maidə / 54) 

Azərbaycana sevgi və sayğılarımla, 

  

Dimes Hak Alerli 

2006, sentyabr, Bakı-2014, noyabr, İstanbul 
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TÜRK İRFAN İDRAKI İŞIĞINDA ŞAH 

XƏTAİ VƏ QIZILBAŞLIQ 
 

“Ürəyi dağ olmayınca, bağrı qanlı lalə tək, 

Heç kimin ki, həddi yoxdur kim Qızılbaş olmaya”. 

Şah İsmayıl Xətai 

 

Çox ağır bir məsuliyyətdir “Şah Xətai və qızılbaşlıq” 

mövzusunun tədqiq edilməsi. Çünkü Ədalət və Şərəfini itir-

miş dünyada geopolitik qiyamətə və sadəcə Azərbaycanın 

deyil, bəşərin ədalətə olan ümidinin göyərməsinə səbəb 

olacaq iki mühüm məsələ: 

1) Böyük Azərbaycanın ruhani-ideoloji təməli; 

2)Türkiyə və Azərbaycan arasındakı ruhani-mənəvi 

birliyə əsaslanan sıx  oğuz-türkmən birliyinin yaranması; 

Qızılbaş inancının ilahi kodlarının həqiqətini idrak 

etməyi tələb edir. Qızılbaşlığın “Quran” idrakına dayalı 

gerçək mahiyyətinin dərk edilməsi ehtiyacı hələ də öz layiqli 

qarşılığını tapmayıb. Ömür vəfa edərsə, bu məsələni davamlı 

və sistemli şəkildə, gücümüzün yetdiyi qədər araşdırmaq 

fikrindəyik. Lakin əvvəlcə yüzillər boyu ortaya atılan yalan 

və iftiraların, yanlış iddiaların aradan qaldırılması zəruridir. 

Bu məsələnin həlli mövzunun sistemli şəkildə araşdırıl-

masını, alimlərin bu istiqamətdə yazılmış əsərlərinin incələn-

məsini və bu kitablarda düzgün qeyd edilmiş məqamların 

təsbit olunması ilə yanaşı, yanlışların da aşkar edilməsini 

tələb edir. Bu ağır işi layiqli şəkildə gərçəkləşdirmək ən böyük 

diləyimdir. Çünki Şah Xətainin (eyni zamanda Seyid 

Nəsiminin) Batini kodlarının doğru idrak edilməsinin nə 

qədər mühüm olduğunu yuxarıda vurğulamışdım. Əmin 

olun ki, daha uyğun şərtlərdə bu işi çox geniş və təfərrüatlı 
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şəkildə görmək istərdim. Fəqət yaş 47, ömür nə qədər vəfa 

edər – bilmirəm. Bundan başqa, istər Azərbaycan, istərsə də 

Türkiyədə bu məsələ ilə bağlı zəruri maddi-mənəvi dəstəyi 

verəcək zəka və ləyaqətin nə zaman ortaya çıxacağını təxmin 

etmək də imkansızdır. Ölümlü insan olduğumdan, sağlığım-

da belə bir imkanın heç vaxt ortaya çıxmayacağını da ehtimal 

etməkdəyəm. Odur ki, bu şərtlər daxilində belə olsa sizlərlə 

bəzi təsbitləri paylaşmaq qərarına gəldim.  

Altından xətt çəkərək bir məqamı indidən vurğulamaq 

istəyirəm: həqiqət yolçuluğunda Cavid Mürtəzaoğlu başda 

olmaqla, bir çox dəyərli pirdən gücümün yetdiyi qədər fay-

dalanmışam. Lakin qələmə aldığım fikirlər nəticə etibarilə 

özümə aiddir. Çünki bir çox məqamı öz İç dünyamda kəşf 

etdim. Bu düşüncələr yanlış və ya doğru ola bilər, lakin heç 

kim onların nə savabına, nə də günahına ortaqdır. Və düzünü 

desəm, bu yazını da nə savab,  nə də günah üçün yazdım.  

Şah Xətai və Seyid Nəsimiyə verdiyim sözə görədir bü-

tün bu və bundan sonra qələmə alacaqlarım. Ümid edirəm ki, 

ulu divanda uca yaradan xidmətimizi haqq dəftərinə yazmış 

olacaq. 
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I. YAZI 

 

HETERODOKS, ŞAMANÇILIQ və ŞİƏ VURĞUSU 

FONUNDA Hz.ƏLİSİZ TÜRK İNANCI İDDİASI 

 

Heyf ki, Şah Xətai şəxsiyyəti və Qızılbaş inancı istər başda 

Avropa və rus alimləri olmaqla dünya, istərsə də Azərbaycan 

və Türkiyə alimlərinin mütləq əksəriyyəti tərəfindən bilə-

rəkdən və ya bilməyərəkdən sadəcə sosial-siyasi-tarixi motiv-

lərlə təhlil edilmişdir. Nəticədə siyasi-ideoloji sifarişlər və ya 

dar şəxsi baxışlarla yazılmış kitablar məsələni az qala çıxılmaz 

vəziyyətə gətirmişlər. Yanlış yanaşmalar o qədər çoxdur ki, 

mövzu üzərindəki bu ağır kabusu yox etmək üçün davamlı 

olaraq təkrarlanan və buna görə də artıq danılmaz həqiqət 

kimi qəbul edilən bir çox məsələni yenidən nəzərdən keçir-

mək lazım gəlir. Bu yanlış iddialar nədən ibarətdir: 

1) Qızılbaşlığın, İslamı qəbul edərkən, əslində, Orta 

Asiyadakı türklərin Altaylardakı inancı olan şaman ənənəsi-

ni qoruyub saxlaması və bu xəttin inkişaf etdirilməsi ilə  ya-

ranmasının vurğulanması; 

2) Qızılbaşlığın İslam içində heteredoks bir cərəyan ol-

masının vurğulanması;   

3) Şah Xətainin şiə olması və şiəliyi yayaraq  türk dün-

yasını məzhəbçilik virusuna yoluxdurması. Bunun nəticəsi 

kimi də türkə zorla sırınmış Əli və Əhli-Beyt sevdasının fars 

şovinizminin əlində silaha çevrilməsinin, şiəliyin türkü zəif-

lətməsinin vurğulanması; 

4) Şah Xətainin sadəcə Azərbaycan hökmdarı kimi qəbul 

edilərək onun tarixdə və günümüzdə layiqli yerini tutması-

nın əngəllənməsi; 
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5) Şah Xətainin hansısa sıradan bir fateh  kimi təhlil 

edilərək onun İnanc öndəri kimi deyil, sadəcə dövlət xadimi 

kimi təqdim edilməsi və s. 

İnanc məsələsi yalnız son 35-40 ildə deyil, hər zaman 

geosiyasi savaşın vacib ünsürü olmuşdur. Bu da bir həqiqət-

dir ki, geosiyasi savaşın ən fəal üzvü olan kəşfiyyat qurum-

ları çox zaman bəzi alimləri süni şəkildə təşviq və reklam et-

miş, onların fikirlərini bütləşdirərək tədqiqatçıları yanlış isti-

qamətə yönləndirmiş, bununla da öz hədəflərinə çata bilmiş-

lər. Bu anlamda azərbaycanlı atadan  və rus anadan doğul-

muş, uzun müddət Ələvi-Bektaşi tədqiqatları aparmış İrən 

Məlikovanın şəxsiyyəti nümunə ola bilər. Məhz o, yuxarıda 

vurğuladığımız bu iki başlığın Türkiyə və Azərbaycandakı 

elmi dairələrdə sorğu-sualsız qəbul edilməsinə şərait yara-

dan “böyük alim” bütü olmuşdur. Bundan başqa, İrən Mə-

likovanın Anadoludakı Bektaşilik (Əhli Həq Hürufilik) və 

Ələviliyin (Qızılbaşlıq)  qədim əlyazmalarını toplayaraq Av-

ropaya aparması son dərəcə şübhəli bir məqamdır. Çünki sui-

istifadədən və qərəzli niyyətdən xəbər verir. Əks halda son 

dərəcə vacib olan bu inanc qaynaqlarının əslini Avropaya 

apararaq izini itirməz, surətlərini çıxararaq əsillərini qo-

rumuş olardı. Bu məqam və İrən Məlikovanın Əhli Həq Hü-

rufi və Qızılbaşlıqla bağlı  zərərli və dindənkənar qənaətlər 

verməkdən çəkinməməsi iki əhəmiyyətli məqamı təsbit 

etməyə imkan verir: 

1) İrən Məlikova “doğru” Bektaşilik və Ələviliklə “yan-

lış” Əhli Həq Hürufilik və Qızılbaşlıq arasında fərqləndirici 

xətt çəkərək Türk İrfan İdrakının Azərbaycan və Anado-

ludakı inkişaf dinamikasını diqqətdən kənara qoymağa; 

2) Ələvi Bektaşiliyin Altay-şaman ənənəsinə əsaslanan 

inanc olduğunu vurğulamaqla türklərin Azərbaycan və Ana-
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doluya sonradan gəlmə olduğunu inanc məqamında da 

vurğulamaq, həm də Təbriz və Xorasan kimi qədim Azər-

baycan torpaqlarındakı inanc mərkəzləri və bu məkanlarda-

kı  böyük ərənlərin – övliyaların Anadoluya təsirini yox say-

maq məqsədini güdmüşdür.  Niyyət və düşüncələrinin məkr-

li olması səbəbindəndir ki, Təbrizə gedərək oradakı pirlərlə 

görüşmək istəsə də, kimsə tərəfindən qəbul edilməmişdir. 

İrən Məlikova faktları, hadisə və inanc əsaslarını obyektiv 

qələmə alaraq hansısa bir qəti qərar vermədən (xüsusilə də 

irfani məsələlər kimi İrən Məlikovanın və bir sıra digər alim-

lərin məlumatsız olduğu bir müstəvidə) davranmaq yerinə 

Ələvi-Bektaşiliyə təsir edən inanclarla bağlı belə yazır: “Fəqət  

bir az sonra, XV yüzilin ərəfəsində, daha zərərli (Yazıdakı 

bütün fərqləndirmələr mənə aiddir – DHA.) bir təsir, 

sünniliyə zidd olan meyli gücləndirəcək və ona daha açıq 

mövqe qazandıracaqdır. Bu, Astarabadlı Fəzlullahın tə-

ləbələri tərəfindən yayılan Hürufi təlimidir...” (“Tarixdən 

Teolojiyə: İslam İnanclarında Hz.Əli”, “Türk Tarix Quru-

mu”, 2014, səh. 84). 

Bu qısa bölümdən bəlli olur ki İrən Məlikovaya görə: 

1) Şah Fəzlullah Nəiminin elmi zərərli imiş; 

2) Bu zərərli elmi Anadoluda yayaraq Ələvi-Bektaşilərə 

dərindən təsir edən Seyid Nəsimi və Əliyyül Ala kimi ərən-

lər sünni olan (bu əsassız iddianın tam bir cəhalət olduğunu 

sonrakı yazılarımızda geniş izah edəcəyik) Ələvi Bektaşilərə 

zərər vermişlər. Fransada yaşamış “modern” bir alimin 

əsassız şəkildə Seyid Nəsiminin edamına fətva vərən sünni 

mollasının ağzı ilə danışması bir daha sübut edir ki, birinin 

“alim” adlandırılması onun çağdaş idraka və ləyaqətli duruşa 

sahib olduğu anlamına gəlmir. 

Yuxarıda Heteredoks (alim) = Rafizi (şəriət mollası) itti-

hamlarının istər alimlər, istərsə də şəriət əhli tərəfindən da-
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vamlı təkrarlanması ilə şüuraltına yeridilən “həqiqətin” məhz 

bu nöqtədə nə qədər təhlükəli olduğunu bir daha anlamış 

oluruq. 

Təəssüf ki, Türkiyə və Azərbaycan alimlərinin böyük 

əksəriyyəti İrən Məlikovanın bu cəhalət dolu iddia və 

açıqlamalarını əsas götürdükləri üçün araşdırmalarında sə-

mimi davranmağa çalışsalar belə, yanlış nəticələrə gəlib çı-

xıblar. Bu isə əsasən onların Batini Quran əsaslı irfan-mərifət 

bilgisindən məhrum olmalarından qaynaqlanır. Əlbəttə ki, 

alimlərin Batini elmdən xəbərsiz qalması onların günahı 

deyil, lakin Əhli Həq Hürufi və Qızılbaşlıq kimi Mərifət 

məqamındakı inanc sistemlərini araşdırarkən bu elmi öyrən-

mədən “biz onsuz da alimik, demək hər şeyi bilirik” iddiası 

ilə davranmaları bağışlanılmazdır. 

Türkiyədə Qızılbaşlıq mövzusunun sosial-siyasi-ideoloji 

tərəflərini araşdıran alimlərin içində ən önəmli sima Əhməd 

Yaşar Ocaqdır. İrən Məlikova xəttinə çox yaxın mövqedə du-

ran, məsələni Batini “Quran” elmi ilə deyil, Altay-şamançı, 

əski dinlər və mülayim sünni sintezilə araşdırmağın tərəfdarı 

olan Əhməd bəy “bütün etirazlara baxmayaraq Qızılbaşlığı 

heterodoks cərəyan kimi tanımanın doğruluğunu bir daha 

vurğulayaraq Hz.Əli şəxsiyyətinin yalnız Səfəvi təbliğatı ilə 

Anadoluya aşılanmış şiə motivi” olduğunu yazır (Bax: 

Əhməd Yaşar Ocaq, “Türk sufiliyinə baxışlar”, “İlətişim 

yayınları”, 2014, səh. 288). 

1983-cü ildə nəşr olunmuş “Bektaşi Mənakibnamələrin-

də İslamöncəsi inanc ünsürləri” (“Əndərun” kitabevi) əsərin-

də isə belə bir nəticəyə gəlir: “Ümumi sıralama göz önünə 

gətirilərsə, türk heterodoks ünsürlərini təşkil edən İslamön-

cəsi inancların Bektaşi mənakıbnamələrindəki ağırlıq nöqtə-

sinin şamanizm deyil, buddizm ilə maniheizm, daha sonra isə 
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digər İran dinlərinin meydana gətirdiyi qrup olduğu ortaya 

çıxır. Şiəliyə aid motivlərin bir az zəif qalması diqqət çəkir. 

Hz.Əli və on iki imam kultundan başqa hər hansı bir motivə 

rast gəlinməməsi, digərlərində bu mövzuda tək bir sətrin belə 

olmaması altından xüsusi xətt çəkiləcək bir məsələdir. Bu 

məqsədlə Anadolu türk heterodoksuna vücud verən ana 

faktorun şiəlik deyil, İslamöncəsi dinlərdən qalan inanclar 

olduğu da açıq şəkildə dəqiqləşdirilmiş olur”. 

 

ZƏRURİ MƏLUMAT: 

 

Heterodoks  termini, yunanca “fərqli” mənasına gə-

lən heteros və “təlim, düşüncə” anlamındaki doxa  sözlərin-

dən yaranıb. “Əsas dini cərəyanlardan ayrılmış” mənasını 

verir. Bu anlayış dini qruplar arasında özünü müqəddəs 

mətnə və din qurucusunun göstərdiyi yola ən uyğun davra-

nan elan etmiş çoxluq tərəfindən azlıqda qalan qruplar haq-

qında söylənilmişdir. Ancaq heterodoks qəbul edilən qruplar 

özlərini heterodoks deyil, əksinə  ortodoks kimi görürlər. 

Məsələn, Osmanlı iqtidarının dini kimliyi ortodoks İslam 

kimi qəbul edilən sünniliyin Hənəfilik qolu olmasına baxma-

yaraq, imperatorluq təbəəsi olan müsəlman xalqın əhəmiy-

yətli bir bölümünün inancları fərqli adlarla sufiliyin yayılmış 

formaları, yəni Osmanlı sarayı tərəfindən  heterodoks adla-

nan İslam idi. Məsələn, Ələvilik, Bektaşilik, Əhli Həq Hürufilik, 

Qızılbaşlıq, Qələndərilik, Mevləvilik  kimi. 

Burada nəzərdə tutulan mənada heterodoks din anlayışı 

“doğru yoldan çıxmış” mənasını ifadə edir. Sonradan son 

dərəcə əhəmiyyətli olduğunu görəcəyimiz bir xüsusiyyəti də 

vurğulamaq istəyirəm: alimlərin heterodoks təyinatı ilə şəri-

ət alimlərinin “Rafizi-dini tərk edən” təyinatı EYNİ MƏNA-

NI daşımaqdadır. 

https://tr.wikipedia.org/wiki/Ortodoks
https://tr.wikipedia.org/wiki/Alev%C3%AElik
https://tr.wikipedia.org/wiki/Bekt%C3%A2%C5%9Filik
https://tr.wikipedia.org/wiki/Hur%C3%BBfilik
https://tr.wikipedia.org/wiki/K%C4%B1z%C4%B1lba%C5%9Fl%C4%B1k
https://tr.wikipedia.org/wiki/Kalenderilik
https://tr.wikipedia.org/wiki/Mevlev%C3%AElik
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Əhməd Yaşar Ocaq yuxarıdakı iddiaları ilə əslində bir 

nəçə ənənəvi səhvi ortaya qoymaqdadır: 

1) İslam tarixində müşahidə edilən idrak prosesinin 

təkamülündə “Quran”ı tamamilə diqqətdən kənar qoyaraq 

bəsit şəkildə sosioloji-mədəni-siyasi ünsürlərin ön plana çı-

xarılması. İnanca əsaslanaraq təhlillər aparıb bu inancın Ana 

kitabı olan “Quran”ı yox saymaq son dərəcə yanlış bir 

yanaşma olduğu üçün əldə edilən nəticələrin də həddindən 

artıq şübhəli olduğunu və fərqli siyasi-zümrəvi-şəxsi maraq-

lara xidmət edəcəyini yəqinləşdirmək mümkündür. Halbuki 

“Quran” İslamı sadəcə 1400 il əvvəl ortaya çıxmış bir din kimi 

deyil, Əzəldən Əbədə var olan və olacaq inanc sistemi kimi 

görür. Və bu inanc sistemini fitrət dini olaraq vurğulayır. Bu 

məsələni daha sonra geniş açıqlamış olacağıq. 

2) Əli və Əhli beyt sevgisinin türk dünyasının fərqli 

bölgələrində məzhəb və ya başqa bir xüsusa bağlı qalmadan 

Şah Xətai və Qızılbaşlıqdan çox-çox əvvəllər mövcud oldu-

ğunu nəzərə almamaq... Bununla bağlı da əhəmiyyətli qeyd-

lərimiz olacaq. 

3) Şah Xətai və Qızılbaşlığın şiə olaraq qələmə verilməsi. 

Bu da azmış kimi Əhməd Yaşar Ocaq “doğru” din – ortodoks 

(yunanca “orthos” sözünün qarşılığı “doğru”, “doksa” isə 

“inanc” deməkdir. Beləcə, “orthodoks”un qarşılığı da “ doğ-

ru inanc” mənasını verir) kimi gördüyü sünnilikdən kənarda 

İslam düşüncəsi qəbul etmədiyi üçün heteredoks – doğru 

yoldan sapmaların təməlində də əsasən “şiəlik deyil, İslam-

öncəsi dinlərdən qalan inanclar olduğunu” iddia edir. İstər 

Osmanlı, istərsə də Türkiyə Cümhuriyyəti dövrünün tarix 

elmində var olan siyasi sifarişi – türk dünyasını  “doğru” türk-

sünni inancı, “yanlış” türk-sünnilikdən kənar inanc  kimi bə-

sit bölgüylə ayırmaq türk dünyasında, xüsusilə də Azər-
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baycan və Türkiyə arasında ciddi parçalanma yaradacaq 

mövqe ortaya qoyur. Bu zaman türkün tarixinə iftira olan 

“Altay nəzəriyyəsi”nin inanc ölçüsünün davamlı gündəmə 

gətirilməsi kimi ciddi bir xətaya da yol verilir. 

Davamlı olaraq təkrarlanan bu yanlışlarla bağlı bəzi 

əhəmiyyətli məqamları sizinlə bölüşmək istərdik. Xüsusilə də 

“Altay-şaman nəzəriyyəsi” məsələsini. 

Yuxarıda da vurğuladığımız kimi, bu nəzəriyyə türklə-

rin Azərbaycan və Anadoluya yalnız XII yüzildə gəldiyini 

iddia edən Kəsrəviçiliyi inanc ölçüsündə də təsdiqləyən son 

dərəcə yanlış və zərərli iddiadır. Altayda yaşayan türkəsilli 

bəzi topluluqların şamançılıq inancında olması faktı 

günümüzdə belə öz izlərini qoruyan bir gerçəklikdir. Lakin 

bu inanc iki səbəblə din anlayışı ilə qarışdırılmamalıdır: 

1) Şamançılığın müqəddəs kitabı və peyğəmbəri yoxdur; 

2) Şamançılıq geniş ərazilərdə yaşayan fərqli millətlərə 

xitab edəcək gücə sahib inanc deyil. 

Əlbəttə ki, istər Orta Asiyada, istərsə də Qafqazda izlə-

rinə az-çox rast gəldiyimiz adətlərdə (xüsusilə də türkəçarə-

lik deyə tanınan xalq təbabətində) şamançılığın izlərini gör-

mək mümkündür. Lakin bu, tarixin heç bir dövründə Azər-

baycanda və Anadoluda aparıcı inanc xətti olmamışdır. 

Azərbaycan və Anadoluda türk irfan idrakının batini “Qur-

an” təməlində ortaya qoyduğu həqiqətdən uzaq qalmış və 

haqlı olaraq  sünnilik pərdələməsində ərəbçilik, şiəlik pər-

dələməsində isə farsçılıq təbliğatının aparılmasına etiraz 

edənlərin bəziləri yanlış bir qənaətlə şamançılığı xilas yolu 

kimi görməkdədirlər. Lakin Şamançılıq yuxarıda vurğuladı-

ğımız səbəblər və çağdaş dünyanın inkişaf dialektikası 

üzündən yetərsizdir və inanc böhranını Seyid Nəsimi və Şah 

Xətai irsi qədər əngəlləyərək, mənəvi intibaha təkan verəcək 

potensiala sahib deyillər. 
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İndi isə Əhməd Yaşar Ocaq və onun kimi düşünənlərin 

Hz. Əli və Əhli-beyt sevgisinin türklər arasında Səfəvi təbli-

ğatı ilə yayıldığına dair iddiası haqqında danışaq. 

 

 

TÜRKÜN ƏLİ SEVGİSİ 

 

Azərbaycanın yetişdirdiyi dəyərli alimlərdən biri olan 

Füzuli Bayat bəy “Koroğlu dastanı. Türk dünyasının Koroğ-

lu Fenomenolojisi” (“Ötükən” nəşriyyatı, İstanbul 2009) adlı 

əsərinin 151-ci səhifəsində yazır: “Koroğlu dastanının həm 

Qərb, həm də Şərq versiyalarında Hz.Əli kultunun geniş yer 

aldığını görürük. Bu xüsus Hz. Əliyə olan sevgi ilə yanaşı 

dastanın xalq sufizmi ölçüsünü açmağa yardımçı olub, aşıq 

repertuarında “Koroğlu” dastanının yenidən gözdən keçiri-

lərək Hz. Əli kultu üzərində qurulduğunun bir sübutudur 

(Bu xüsusda fərqli düşünürəm, lakin mövzu dağılmasın de-

yə bu məsələyə sonrakı yazılarda toxunmaq istərdim – DHA). 

Hz. Əli, Azərbaycan variantlarında şiələrin qoruyucusu isə, 

özbək, türkmən, qazax, tacik variantlarında sünnilərin 

himayəçisidir. Bu səbəbdən də “Koroğlu” dastanının Azər-

baycan variantlarında həm Koroğlu, həm də dəlilər dəfələrlə 

şiə olduqlarını (bu məzhəbçi baxış yanlış təyinatdır və nədən 

yanlış olduğunu da sonrakı yazılarda izah edəcəyik-D.H.A) 

vurğulayır, hətta şiə olan Səfəvi hökmdarlarına qarşı qılınc 

qaldırmazlar (bu da yanlış mənalandırmadır, çünki mərhum 

dilçi alim Dilarə xanım Əliyevanın Tiflisdə aşkar edərək 

bizlərə qazandırdığı dastanın Təbriz variantının 28-ci məcli-

sində Koroğlunun atasının qisasını Şah Abbasdan almaq 

üçün İsfahana getmək istəyindən söz edilir – DHA). Halbuki, 

Orta Asiya variantlarının demək olar ki, hamısında Koroğ-
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lunun atasını və babasını əsir alan, onlara zülüm edən Qızıl-

baş şiələrdir (son dərəcə yanlış fikirdir, çünki ortada Qızılbaş-

Mərifət və Şiəlik-Məzhəbçilik tək iki uyuşmaz məfhumu bir 

araya gətirmək kimi acı bir yanlış var – DHA). Burada 

əhəmiyyətli olan Hz.Əlinin bütün hallarda əzilənlərin 

(dastanların ortaq məntiqinə görə, türkmənlərin) tərəfində 

yer almasıdır. Dastanın son şəkillənməsi türkmənlərin həm 

Osmanlı dövlətində, həm Azərbaycan Səfəvi dövlətində, həm 

də Orta Asiyada gözdən düşməsi dövrünə rast gəlmişdir ki, 

dastançılar bütün bu çətinliklərə Hz.Əlini himayədar görərək 

qarşılıq verirlər (Füzuli bəyin bu təsbiti isə son dərəcə də-

qiqdir – DHA)”. 

Türk dünyasında Əli sevgisi İslamla tanış olmağa başla-

dıqları dövrdən etibarən mövcuddur və Şah Fəzlullah Nəimi 

ilə Şah Xətaidən çox-çox əvvəllər də var olmuşdur. Məsələn, 

Orta Asiyada ilk türk təriqəti kimi qəbul edilən Yəsəviliyin 

ulu piri Əhməd Yəsəvi bələ yazır: 

Dördüncü yar olan Həq aslanı Əlidir, 

Həm Məracda yar olan Həq aslanı Əlidir, 

Dediyi sözü Rəhmani görsən üzü nurani 

Kafirləri qıran Həq aslanı Əlidir. 

Minib çıxsa Düldülə, yerə düşər zəlzələ, 

Kafirlərə qulqülə Həq aslanı Əlidir. 

Düşmanlara müqabil oldu kafirə qatil 

Qılan batılı zail Həq aslanı Əlidir. 

Oxucudan ricam, Batini kodlarla zəngin bu misraları 

yaddaşında saxlamasıdır. Çünki sonrakı yazılarda məhz bu 

Batini kodlarla Şah Xətai və Qızılbaşlığa atılan iftiraların 

əsassızlığını sübut etmiş olacağıq. 

Təbrizli Şəmsin əlindən EŞQ şərabını – Həqiqət sirlərini 

içmiş Mövlanə Cəlaləddin Rumi isə “Divani Şəms” adlı 

ölümsüz əsərindəki “Nadi Əli (Əlini çağır!)” isimli qəzəldə  
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çox açıq şəkildə Əli eşqini bəyan ədir. Qızılbaş inancına işıq 

salacaq sonrakı yazılarımızda da əhəmiyyətli dəlil olacağı 

üçün qəzəli bütünlükdə yazmaq istərdim: 

–“O açıqlayıcı imam, o Tanrı vəlisi səfa əhlinin vücud gü-

nəşidir. Yerdə, göydə, məkanda, zamanda Həqlə duran o 

imamın zatı, iç və dış təmizliyi ilə vəsfləmək vacibdir. Çün-

kü küfürdən, ikiüzlülükdən qurtulmuşdur, təmizdir... 

Onun torpağı birlik aləmidir. O, insanın həqiqəti və canı  

kimiydi. Hər şey fanidir, lakin can yaşar, ölməz. Onun 

hərəkəti özü ilə diri olan Əzəli varlıqdandır. Bəqa çevrəsində 

dönər dolaşır, yaranmışları yaradanın Zatı kimi O bakidir. 

Həqqin yüksək sifətləri Əlinin vəsfidir. Həqqin sifətləri ayrı 

deyildir. O, Tanrının zatına yapışmış, “O” olmuşdur. Duy-

duğun lahutun gizli xəzinəsi var ha, bax, O, odur. Çünkü o, 

Həqdən Həq ilə görünmüşdür. O xəzinənin dəlili, tükənməz 

elmdi. Bax, elə o elmdə məqsəd, uca Əlidir. Həqqin hikməti-

ni ondan başqa kimsə bilə bilməz. Çünki o hakimdir, hər şe-

yin bilginidir. 

İbtidası olmayan əvvəl O idi, sonsuz axır da O olur. Pey-

ğəmbərlərə yardım edən O idi, vəlilərin görən gözü də həqi-

qətən Odur. Üzünün nurlu parıltısı, öz ziyasından bir günəş 

yaratdı. O, Həq ilədir; Həq Ondan görünür. Həqlə ki, O, Həq 

ilə əbədidir. 

Adəmin torpağı Onun nurundan idi, o səbəblə mələklə-

rin tacı oldu; Allahın isimləri Ondan ortaya çıxdı. O təmiz və 

uca imamın elmi sayəsində Adəm, hər şeyi anladı. O nur tək 

olan Yaradanın nuru olduğu üçündür ki, mələklər onun hü-

zurunda səcdə etdilər. Bəli, mütləqdir ki, Adəm O imamın 

nuru ilə bütün ilahi isimləri bildi... 

Şit, özündə Əlinin nurunu gördü və yüksək aləmi öy-

rəndi. Nuh, özünü yüksək mənzilə çatdırana qədər, istədiyi-
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ni daima Onda tapdı. Yenə ondandır ki qurtuluşa çatan Nuh 

bəladan qurtulmuş oldu. Xəlil pəyğəmbər, dostluqla onu xa-

tırladı da, atəş ona al lalə oldu. Nəmrudun atəşi, o Allahın 

dostuna  gül, nəsrin, lalə oldu. Yenə o idi ki, istəyi ilə öz qo-

yununu İsmayıla qurban etdi. Yusif quyuda onu andı ki, o 

səltənət mülkünü süsləyən taxtı tapdı. Yaqub, onun önündə 

çox ah-nalə etdi ki, Yusifin qoxusunu alıb gözləri açıldı. İm-

ranın oğlu Musa, onun nurunu gördü ki, uzun gəcələr hey-

ran qaldı. Qırx gecə məst oldu; qovuşma və görüşmə zövqü-

nə daldı. Sonra dedi ki: “Yarəbbi! Mənə bu lütfündən bir əla-

mət ver”. Həq ona: “Budur, sənə nurlu əli verdim”, – dedi. 

Yenə Əlinin vergisidir ki, Məryəmə dost oldu və İsa vücuda 

gəldi... 

O, şəriətdə elm şəhərinin qapısıdır. Həqiqətdə isə iki 

cahanın bəyidir. İki cahanın sultanı Məhəmməd, haqqa ya-

xınlıq gecəsində, Allaha qovuşmanın məhrəm yerində onun 

sirrini gördü. Əlinin nitqini, Əlidən dinlədi. Əli ilə birləşilən 

o yerdə Əlidən başqası olmaz. 

Allah yolunda gedənlər istəyənlərdir; Əli isə istədiklə-

ridir. Söyləyənlər söylərlər, susarlar. O, susmaz, söylər. Əbə-

di elm, onun köksündə parlayıb göründü. Vəhy olunanların 

sirlərini, o, həqiqət olaraq bildi və bildirdi. Ümmətlərə hay-

qırdı: 

– Allah yolunda Əli, sizin yol göstərəninizdir. 

Allaha içi doğru olanlar üzlərini ona çevirmişdilər. Çünki 

o şahdır, doğru yolu göstərəndir, əfəndidir... 

O, bütün peyğəmbərlərin sirrində idi. Cənabi Mustafa: 

– Mənimlə açıqca bərabər bulundu, – dedi1. 

                                                           
1 “Tanrı Əlini hər peyğəmbərlə gizli göndərdi, mənimlə isə açıq göndərdi” 

hədisindən alınmışdır. Mevlanə, “Divani kəbir” (Seçmələr), “Kırkambar 

Yayınları”, 2005, səh.5-7. 
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Dində əvvəl, axır O idi. Allah ilə batində, zahirdə olan O 

idi... 

Bunları söylədim ki, bu uca mənanın nöqtəsini öyrə-

nərək Uca vilayətə qovuşmuş olasan. Sən də şəksiz biləsən ki, 

həqiqətdə Uca olan Odur. 

Ey əfəndi, mənimlə boş yerə dava etmə. Bu belədir. 

Həqiqət budur ki, hamımız bir zərrəyik, günəş Odur. Hamı-

mız damlayıq, dəniz Odur. 
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ZƏRURİ QEYDLƏR: 

 

Yeri gəlmişkən bunu da yazmaq lazımdır: Təbrizli 

Şəmsi arxa planda tutaraq Təbriz nəfəsinin Anadoludakı 

əhəmiyyətini kiçiltmək istəyən “Doğru türk – Sünni türk” 

anlayışı bu kitaba israrla “Divani kəbir” deyir. Halbuki di-

van ədəbiyyatında nə “Divani kəbir” – “Böyük divan”, nə 

də “Divani səğir” – “Kiçik divan” deyə bir təyinat yoxdur. 

Bundan başqa, onsuz da Mövlanənin başqa divanı yoxdur 

ki, birinə böyük, o birinə kiçik, dəyəsən. Və nəhayət, qə-

zəllərin əksəriyyətində son beytdə Şəmsin ismi zikr edilir 

ki, divan ədəbiyyatının qanunlarına görə də bu, müəllifin 

kimliyinə açıq bir işarədir. “Divani kəbir” ismi ilə nəşr 

edilən bir çox kitabda Mevlanənin qələmə aldığı “Na-di 

Əli” isimli bu qəzələ rast gəlmək hardasa imkansız olub. 

Mevlanəni mütləq “Doğru türk – sünni türk” anlayışı 

çərçivəsinə salmaq istəyən və Türkiyəyə hakim olmuş bəsit 

məntiq əlbəttə ki, istər bu qəzəli, istərsə də Yunus Əmrənin 

Cənnət cənnət dedikləri, 

Bir kaç köşklə bir kaç huri, 

İstəyənə ver onları  

Bana səni gərək səni. 

– Misralarını küfür kimi görməkdədir. Xüsusilə də 

Mevlanənin “Nadi Ali”si Qızılbaş inancına “Əliyə Allah 

deyərək küfrə girirlər”, “Bunlar Əliallahidirlər”, “Rafizi – 

Heteredoksdurlar”, – dəyərək küfür damğası vuran molla 

və alim zümrəsi üçün ciddi problem yaradır. Çünki qəzəlin 

mətninə bəsit şəriət və ya alim məntiqi ilə baxsaq, o zaman 

Mövlanə böyük bir küfür içindədir. Mevlanəni layiqi ilə 

anlamayan və ya anlamaq istəməyən bəsit məntiq ona kafir 

deməyə də cəsarət etmədiyi üçün çarəni “Nadi Əli”ni nəşr 

edilən kitablarda verməməkdə görür. Məqsəd isə aydındır: 
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Süni şəkildə “Doğru sünni” Mövlanə obrazı yaradan mol-

la+alimlər “Kafir şiə” Rafizi Seyid Nəsimi və Şah Xətaini it-

tiham etməyə lazımi hazırlıq görmüş olurlar. Batini “Qu-

ran” təməlində ortaya qoyulmuş irfani həqiqətlərdən uzaq 

olan molla+alim şəbəkəsi bununla təsəvvüf böyüklərinə 

qarşı kin (molla) və cəhalətlərini (alim) gizlətmək məqsədi 

daşıyırlar. Onların iddiasına görə, dərdləri təsəvvüflə deyil, 

“yanlış təsəvvüf”lədir. Bu şəkildə özlərini maskalayan 

molla+alim tayfasının bir başqa virusu da “sünni təsəv-

vüfü” və “şiə təsəvvüfü” kimi axmaq bir təyinat olmuşdur. 

Sünni və şiə kimi siyasiləşmiş məzhəbçilik = siyasiləşmiş 

şəriət məfhumlarını çox daha üstün idrak ölçüsü olan 

Təriqət və Mərifət məqamlarını izah etmək üçün istifadə 

etmək ən yaxşı halda cəhalətdir. Çünki təsəvvüfün böyük 

simaları üçün məzhəbçilik heç bir mənasi olmayan 

cəhalətdir. 

Diqqət edin: Məzhəblər deyil, Məzhəbçilik! Odur ki, 

bu virusun qərəzlə yayıldığından və əsas məqsədin türk 

dünyasının irfani idrakla bütünləşməsinə əngəl olmaq 

istəyənlərin dəyirmanına su tökmək olduğundan əminəm. 

Sonrakı yazılarda bu məsələyə təkrar dönəcəyəm. Ümid 

edirəm ki, bu əhəmiyyətli və ağrılı məsələ üzərində 

başqaları da gərəkli araşdırmaları aparmış olacaqlar. 
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TÜRK İRFAN İDRAKI İŞIĞINDA ŞAH 

XƏTAİ və QIZILBAŞLIQ 
 

Ürəyi dağ olmayınca, bağrı qanlı lalə tək, 

Heç kimin ki, həddi yoxdur kim Qızılbaş olmaya 

Şah Xətai 

 

I. Yazının davamı 

(əvvəli ötən sayımızda) 

 

HETERODOKS, ŞAMANÇILIQ və ŞİƏ VURĞUSU  

FONUNDA Hz.ƏLİSİZ TÜRK İNANCI İDDİASI 

 

TÜRKÜN ƏLİ SEVGİSİ 

 

İlk bölümdə də vurğuladığımız kimi, Türkiyədə “Müla-

yim sünni” baxışının öndə gələn simalarından biri olan Əh-

məd Yaşar Ocaq və onun kimi düşünən əksər alimlər belə bir 

iddia ilə çıxış edirlər: Anadoluya Hz. Əli kultunu və ona bağlı 

olaraq 12 İmam kultunu gətirən Şah Xətai olmuşdur. Bununla 

da türk dünyasında siyasi məzhəbçilik ortaya çıxmış və 

bölünmə baş vermişdir (bax: Əhməd Yaşar Ocaq, “Türk 

sufiliyinə baxışlar”, səh.244-245). Təəssüf ki, Azərbaycanda 

da bir çoxları bu cür düşünməkdədirlər. Osmanlı dönəmində 

belə düşünən mollaların, Cümhuriyyət dönəmində isə Əh-

məd Yaşar Ocaq kimi alimlərin səyi ilə sünni və şiə təriqətləri 

kimi anlamsız bir iddia ortaya atılmış, siyasi məzhəbçilik 

virusu Hz.Əlini “şahı vəlayət” kimi qəbul edən təriqətlərin 

birliyini belə sarsıtmışdır. Rıfailik, mevləvilik, bektaşilik, 

xəlvətilik kimi Anadoluda geniş yayılmış təriqətləri əsassız 

şəkildə sünni elan edərək “doğru”, Əhli Həq Hurufi və 
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Qızılbaşlığı (Türkiyədə XX əsrin əvvəllərindən etibarən bu 

ifadə yerinə süni şəkildə “ələvilik” termini icad edilmişdir ki, 

bu zərərli termin Azərbaycan və Anadoluda hələ də istifadə 

olunur. Zərərini sonrakı yazılarda daha dərin incələmiş 

olacağıq) isə “yanlış” şiə təriqətləri kimi təqdim edən molla-

alim ittifaqının bu bəsit iddiasını puç edən dəlilləri davam 

etdirmək istəyirəm. 

Öncəki yazıda Mevlanənin Əli sevgisini göstərən “Nadi 

Əli”nin mətnini sizlərlə paylaşmışdım. Davam edək. Mevla-

nə buyurur: “Böyük imamlardan Əbu Hənifə həzrətləri eşq-

dən söz etmədi. Şafii həzrətləri də eşqi açıqlamadı, bir rəva-

yət belə yazmadı. Din elmindəki "Bu caizdir, bu caiz deyil-

dir!" münaqişəsinin sonu yoxdur. Aşiqlərin elminə isə bir son 

yoxdur!” (“Məsnəvi”, 1-ci cild, s.498). Bu da yetməzmiş kimi, 

Divani Şəms də, – “Bu gün Əhməd mənəm”, – deyərək açıq 

şəkildə Hz.Məhəmmədin nuru olduğunu bəyan edir: (Əhməd 

Hz.Məhəmmədin “Quran”dakı başqa ismidir: “Onu da 

xatırla ki, bir vaxt Məryəm oğlu İsa belə demişdi: “Ey İsrail 

oğulları! Həqiqətən, mən özümdən əvvəl nazil olmuş 

“Tövrat”ı təsdiq edən və məndən sonra gələcək Əhməd adlı 

bir peyğəmbərlə (sizə) müjdə verən Allahın elçisiyəm!”  Son-

ra onlara açıq-aşkar möcüzələr gətirdikdə onlar: “Bu, açıq-

aydın sehrdir!” – dedilər. “Quran”/”Saff”/6): 

Bu gün Əhməd mənəm,  

Amma dünənki Əhməd deyil.  

Bu gün Ənqa mənəm,  

Amma yemlə bəslənən quşcuğaz deyil.  

Ənəlhəq qədəhiylə  

bir udum içən sızdı  

Tanrılıq şərabından  

Şişələrlə, küplərlə içdim mən, sızmadım,  
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Mən, sultanların aradığı sultan.  

Mən hacətlər qibləsiyəm.  

Könlün qibləsiyəm mən.  

Mən cümə məscidi deyiləm,  

İnsanlıq məscidiyəm mən. 

Mevlanənin nəvəsi Ulu Arif Çələbi (1271-1319) babası-

nın rübailərini oxuyaraq namaz qılar və qıldırardı. Rifai təri-

qətinin böyük pirlərindən Fəthül Maarif həzrətləri (1719-

1825) “Məhəmməd-Əli mənəm, Fəthül Maarif olaraq zühur 

etdim” və buna bənzər digər bəyanlarla tanınır (Bax: Həzrəti 

Piri Sani Fəthül Maarif ər-Rifai, “Dəmi Vahdət”, Rəvak ya-

yınları, 2014, giriş bölümü, səh. 8). 

Türbəsi Bakıda, Şirvanşahlar sarayında olan Seyid Yəh-

ya Bakuvi (vəfatı 1466) həzrətləri isə belə buyurur: 

Şahi mərdan, miri meydan, səfləri yaran Əlidir, 

Yol bilən, Həqqə gədən yola rəhbər olan Əlidir. 

Hər kim Əlini tanımadısa, iki cahanda kor oldu, 

Necə kor olmasın, çünki hər şeyin əsli Əlidir. 

 

Başqa bir şeirində isə yazır: 

 

Bu qul, Nəbidən sonra mürşid Əlini tapdım, 

Əhməd şəhər idi, Əlini qapısı olaraq gördüm. 

Həm nəbi, həm vəli, iki aləmin bütün zərrələri, 

Baxdıqda yəqin olaraq əlini gördüm. 

(bax: Məhmət Rıhtım, “Seyid Yəhya Bakuvi və xəlvə-

tilik”, Bakı, “Qismət”, 2005,səh.185) 

Xəlvəti təriqətinin Anadoludakı ən böyük pirlərindən 

olan Ümmi Sinan həzrətləri (1487-1568) isə Hz.Əlinin şəninə 

yazır (biz xeyli uzun qəzəldən seçmələr veririk): 

Ol ki qüdrət qəndilində vahidi min nur ikən 

Cəbrailə mürşid oldun tapdı rahat Mürtəza. 
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Babı sənsən cümlə elmin şəhri şah Mustafa, 

Kənzi aləm qapısın tapdı cəmaat Mürtəza. 

Sən Şahı mərdan aləmi arifin bürhanısın, 

Sakiyi Kövsər əbrarı cəmaat Mustafa. 

Canı min olsa yoluna olsun fədadır Ümmi Sinan 

Mürüvvətin haqqı üçün onu qılma fəraqat Mürtəza. 

(bax: “Pir Ümmi Sinan Hazrətləri Divanı”, “Bayrak ya-

yınçılıq”, səh. 181-183). 

Bu örnəklərin sayını bir xeyli artırmaq olar. Fəqət biz 

burada alim və mollaların uydurduğu sünni və şiə təriqətlər 

bölgüsünün mənasız olduğunu sübut edən yetərincə dəlil ol-

duğuna inanırıq. Daha öncə də vurğuladığımız kimi: sünni və 

şiə tək siyasiləşmiş məzhəbçilik=siyasiləşmiş şəriət məfhum-

larını daha üstün idrak ölçüsü olan təriqət və mərifət 

məqamlarını təyin etmək üçün istifadə etmək ən yaxşı halda 

cəhalətdir. Zira təsəvvüfün böyük simaları üçün məzhəbçilik 

heç bir anlami olmayan cəhalətdir. Şəksiz ki, onların hamısı 

Hz. Əli eşqi ilə yaşamış və yaratmışlar. Ayrıca Seyid Yəhya 

Bakuvi və ya Ümmi Sinan həzrətlərinin şeirlərinin altına 

rahatlıqla Şah Xətai və ya Seyid Nəsimi imzası da atmaq 

mümkündür. Zira Şah və Seyidin Əli eşqi ilə yazdıqları 

şeirlərlə tamamilə səsləşməkdədir. 

Digər önəmli məqam isə Seyid Yəhya Bakuvinin Hz. 

Əlini “hər şeyin əsli və iki cahandakı bütün zərrələr” olaraq 

görməsi ilə bərabər Ümmi Sinan həzrətlərinin Hz.Əlini Cəb-

rayılın mürşidi olaraq tanımasıdır. Diqqət edin ki, Seyid 

Yəhya Bakuvi həzrətləri bunu Şah Xətaidən əvvəl, Ümmi Si-

nan həzrətləri isə Şah Xətai ilə eyni dönəmlərdə yazmışlar. 

Lakin sırf siyasi mülahizələrlə məzhəbçilik edən müasir döv-

rün molla+alim tayfası nədənsə nə Mevlanəni, nə Seyid Yəh-

ya Bakuvini, nə də Ümmi Sinan həzrətlərini “Rafizi=Hetere-
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doks” elan etmir. Halbuki Mehmet Rıhtım adı çəkilən əsərin-

də Seyid Yəhya Bakuvi həzrətlərinin yaşadığı dövrdəki ülə-

ma tərəfindən “rafizi” kimi günahlandırıldığını qeyd edir 

(bax: səh184). Bəs nə üçün o dövrdəki şəriət əhlinin “rafizi” 

dediyi xəlvətiliyin qurucu piri=Seyid Yəhya Bakuvi müasir 

dövrdəki sünni molla+alimlər tərəfindən rafizi=heteredoks 

olaraq elan edilmir?! Lakin iş Seyid Nəsimi və ya Şah Xətaiyə 

gəldimi, dərhal rafizilik=heteredoks damğası işə düşür? 

Səbəb bəllidir: Türkiyədəki bəsit sünni baxış Sultan Sə-

lim Yavuzdan etibarən təməli qoyulmuş ənənəni davam et-

dirərək sərfəli=”sünni” təriqət və sərfəli olmayan=”şiə” təri-

qət bölgüsü ilə Anadolu və Azərbaycan arasındakı mənəvi 

körpünü bəsit məzhəbçilik virusu ilə zəhərləməkdədir. Bu 

mövzunu sonradan daha ətraflı izah edəcəyik, hələlik isə 

ədalət naminə vurğulayım ki, bənzər siyasəti İran şiə mollası 

da həyata keçirməkdədir. Bu isə Oğuz türklərinin iki təməl 

qolu – Azərbaycan və Türkiyə arasında mənəvi körpülərin 

məzhəbçilik virusu ilə zəifləməsinə səbəb olur. 

Ümmi Sinan həzrətlərinin Hz. Əlini Cəbrayılın mürşidi 

olaraq görməsi bu böyük pirin mərifət məqaminda olmasına 

işarə edir. Çünki bu bilgi hər pirdə olmaz və daha uca 

məqamdakı idrakdan xəbər verir. Bu anlamda XV-XVI əsr-

lərdə Azərbaycan və Anadolunun mərifət məqamında bir 

olduğuna işarə edən önəmli bir dəlil göstərmək istərdim. 

Azərbaycanın ulu Göyçə mahalında doğulmuş böyük pir-

lərindən  Misgin Abdal (1430-1535) “Ya Əli” isimli divani-

sində yazır: 

Səlli-aləm, mahi-aşkar, zülmətdən var pərdəsi, 

Səy-Sirrdən səda gəldi, Cəbrayıl çəkdi bəhsi, 

Həqiqəti düz bilmədi, tərsə döndü kəlməsi, 

Alışıb yandı şahpəri, oldun fərman, ya Əli. 

Yandı şəhpər, endi suya, nələr gəldi yadına, 
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Xaki-kəlam verdi salam, yətişdi muradına, 

Haqq-Taala özü dedi irəhmət ustadına, 

Hər tərəfdən səda gəldi “Əhsən! Əhsən!”, ya Əli. 

(bax: Misgin Abdal, Bakı, “Səda”, 2001, səh.47) 

Bəlli olur ki, Miskin Abdalın verdiyi xəbəri – Əlinin 

Cəbrayıla pir=mürşid olması kimi İrfani Bilgiyi Ümmi Sinan 

da bilir və bunu gizlətmir. Bu xüsus Azərbaycan və 

Anadoludakı İrfani Birliyin təməl nöqtəsinin Əlinin İlahi 

missiyasının daha dərin idrakla təsbit edilməsi olduğunu 

göstərməkdədir. Bu idrak bəsit məzhəbçilik davasından uzaq, 

həqiqəti haqqı ilə idrak etmək istəyənlərin daşıdığı və Türkün 

Mənəvi İntibahının bu təməldə ucalmasını istəyən Mərifət 

məqamı pirlərinin düşüncəsidir. Sonrakı yazılarda bu xüsusu 

daha geniş anladmış olacağam. Bu idrak yox edilməyə 

çalışılsa da, hər zaman Haqqın inayəti ilə  özünü qoruya 

bilmişdir. 

Təsadüfi deyil ki, Türk İrfan İdrakının aşıq sənətindəki 

son böyük örnəyi olan Aşıq Ələsgər (1821-1926) eyni hə-

qiqətlə bağlı belə yazır: 

Ələsgərə nişan verən almanı, 

İslam edən Qənbər ilə Səlmanı, 

Musaya öyrədən Turda kəlamı 

Cəbrayıla ustad olan, Ya Əli ! 

Məlum olur ki, Aşıq Ələsgər Hz.Əlini sadəcə Cəbrayılın 

ustadı deyil, Musanın da Tur dağındakı piri olaraq da gör-

məkdədir. Sünni və şiə üləmasının sıxıcı və bəsit məntiqi 

hara, bu ilahi məqamlar hara? Türkün Özgür ruhu və Uca 

Əxlaqına xitab edən Əli eşqinin=İrfan İdrakının yox edilməsi 

üçün sünni ərəb və şiə fars irqçiliyi  şəriət əli ilə davamlı 

iftiralara əl atmışlar. Bu iftira Müaviyə-Əməvi zülmü ilə 

başlayan, Abbasi xəyanətləri ilə davam edərək İslam dün-
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yasında özgür düşüncəni əngəlləyən, nəticədə onun 

ədalətsizlik və cəhalətlə xəstələnməsinə səbəb olan Rafizi-

lik=Heteredoks iftirasıdır. Yazımızda İrfani idrakdan xəbər-

siz qalmış alimlərin də bəsit molla ağzı ilə danışaraq Əli 

aşiqləri olan böyük pirlərə bu cür bəsit iftiralar ata bildiyini 

vurğulamışdıq. Rafizi=Heteredoks söyləminin yalan və 

əslində Əli eşqinin daha uca məqam=İrfanla idrak edilmə-

sinə imkan verməmək üçün ortaya atılmış iftira olduğunu 

sübut etmək məqsədilə sünni məzhəblər deyə tanıdığımız 4 

məzhəbdən birinin – Şafiiliyin imamı olan şəxsə müraciət 

edək. Hər halda bu sünni alim+molla beyni İmam Şafiini 

Rafizi elan edəcək qədər “cəsarətli” deyil: 

Rafiziləşdin dedilər, əsla! 

Rafizilik nə etiqadım, nə də dinimdir. 

Olsa olsa xeyirli bir imamı və mürşüdü 

Şəksiz dost bilmişəm. 

Vəliyi sevmək rafiziliksə 

Bütün qullar bilsin ki rafiziyəm. 

 

Başqa bir şeirində isə daha açıq bəyan edir: 

 

Bir məclisdə söz etdiksək nə zaman 

Əlidən, iki övladından 

Və təmiz Fatimədən. 

Bələ dedilər: 

Bunları boş ver 

Bu sözlər rafizilərindir. 

Mühəyminə (Allahın sifətlərindən biridir – DHA) 

sığınıram 

Fatimə sevgisini rafizilik sayan 

Bu cür insanlardan 
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(bax: “Divan”. “İmam Şafiinin şeirləri”, “Sülə yayınları”, 

İstanbul 2010, səh. 251 və 253) 

Yazının bu qismində Şah Xətaiyə qədərki dövrə qısa bir 

baxışla aşağıdakı önəmli nöqtələri təsbit etmiş olduq: 

1) Türkün Əli sevgisinin təməlində hansısa məzhəbçi 

baxış deyil, bu sevginin bəsit şəriət məntiqi ilə ölçülməyəcək 

qədər uca məqami=irfani idrak durur. 

2) İstər türk dünyasının fərqli bölgələrindəki “Koroğlu” 

dastanlarında, istər Azərbaycanda Seyid Yəhya Bakuvi, Mis-

gin Abdal, Aşıq Ələsgər kimi böyük ozan və pirlərin, istərsə 

də Anadoludaki böyük pirlərin şəxsində ortaq nöqtədə=əli 

eşqində birləşən inanc və idrak gerçəkliyi mövcuddur. 

3) Bu inanc və idrak gerçəkliyini yox sayan bəsit ərəb-

sünni məntiqi istər alimlər, istərsə də şəriət mollası şəxsində 

heteredoks=rafizi və məzhəbçilik virusu daşiyaraq Azərbay-

can və Anadolunun inanc bütünlüyünü pozmaqdadır. 

4) Yazının bu qismində daha çox Türkiyədəki alim və 

sünni təfəkkürün vurduğu zərərlərdən söz etdik. “Sevilən, 

nifrət edilən, lakin heç cür  idrak edilməyən qizilbaş  şahi!” 

isimli yazının davamında isə şiə fars məzhəbçiliyinin Türk 

İrfan İdrakına vurduğu zərərdən söz edəcəyik. 
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SEVİLƏN, NİFRƏT EDİLƏN, LAKİN HEÇ 

CÜR  İDRAK EDİLMƏYƏN QIZILBAŞ  

ŞAHI! 
 

II YAZI 

 

Yalan təbliğatı  ustası olan Gebbels, – “Yalan o qədər 

böyük olmalıdır ki, inandırıcı olsun”, – demişdir. Bu cür təb-

liğata  qarşı tədbir görülməsi üçün əsrlər əvvəl Mövla Əli, – 

“İkiüzlü insanlar yalana azca doğru qataraq onu daha təhlü-

kəli hala gətirdilər”, – deyə xəbərdarlıq etmişdi. Heyif ki, bu 

xəbərdarlığa baxmayaraq, Azərbaycan və Türkiyədə 500 il-

dir söylənməkdə olan təhlükəli bir yalan sadəcə bu iki dövləti 

deyil, bütövlükdə türk dünyasini  düşüncə və ruhani iflic 

vəziyyətinə salmışdır. Bu yalan Şah Xətainin şiə olması 

yalanıdır! 

 

Əli Şəriəti: HƏDƏFƏ ÇATMAYAN GÜLLƏ və ya 

ALİM-MOLLA ZİDDİYYƏTİ… 

 

Fars millətinin dünya fəlsəfi və sosioloji fikrinə verdiyi  

ən böyük simalardan biri Azərbaycan və Türkiyədə də ma-

raqla oxunan Əli Şəriətidir . Gəl gör ki, bu nəhəng fikir ada-

mı belə Şah Xətai və qızılbaşlıq məsələsində əskik məlumat 

sahibi olduğu üçün “hansə şiə?” adlı əsərində məsələnin 

məğzini yetərincə izah edə bilməmişdir. Bir çox faydalı 

məqamı açıqlayan bu əsərin sonundakı tabloda “Əli şiəsi” və 

“Səfəvi şiəsi” qarşılaşdırılmışdır (Əli Şəriəti, “Hansı şiə”, 

Fəcr yayın evi, 2013, səh.128).  Təsbitlər məsələsində bəzi 

xüsuslarda fərqli düşüncədə olsam da, əsas etirazım buna 

qarşı deyil. Əsas etirazım Səfəvi şiəsi təyinatınadır. Çünki 
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əslində bu təyinat “fars mollası+Şah Abbas şiəsi” anlayışı 

olmalıdır. Zira bir çoxları tərəfindən qurduğu dövlət haqsız 

bir şəkildə “Səfəvi dövləti” adlandırılan  Şah Xətai, əsla şiə 

olmamışdır. Şahın qurduğu dövlətin adı da “Səfəvi dövləti” 

deyil, “Qızılbaş dövləti” olmuşdur. Alim və sosioloqların bu 

çox əhəmiyyətli dövrü araşdırması əlbəttə ki, vacibdir. Fəqət 

adları və anlayışları  doğru seçmək bu araşdırmaların əsas 

çixiş nöqtəsi olmalıdır. Əks halda, bilərək və ya bilməyərək 

əsrlərdən bəri davam edən yanlış və iftiralara yenisini əlavə 

etmiş olacaqlar. Və əgər alim və sosioloqlar Şah Xətaini 

qızılbaş deyil,  yalnız və yalnız Səfəvi dövlətinin qurucusu 

olan şiə lider kimi təqdim etmək haqsızlığına davam 

edərlərsə, o zaman zəhmət çəksinlər Şah Xətainin əsərlərində 

şiəliklə bağlı dəlillər tapsınlar ki, biz də onlara inana bilək. Bu 

cür dəlilləri tapa bilməzlər, çünki əksər hallarda sadəcə zahiri 

bənzərliyə baxaraq  hökm verən və qəlibləşmiş nəticələri bir-

birinə ötürən bu alimlərin Şah Xətainin şəxsində türkün uca 

irfan idrakini anlaması imkansızdır. Bu, əlbəttə, onların 

qüsuru deyil, çünki təəssüf ki, Şimali Azərbaycan və Anadolu 

uzun müddətdir İrfan elmindən məhrum edilmişdir. Fəqət 

istənilən halda  Şah Xətai hansısa sıradan bir hökmdar deyil 

ki,  sufi  şahina sadəcə hansısa bəsit tarixi-sosioloji ölçülərlə 

yanaşmaq mümkün olsun. Və bu alimlərin borcudur ki, 

əvvəlcə irfan elmindən az-çox məlumatlanmış olsunlar ki, 

Şah Xətai kimi uca birini anlaya bilsinlər. Lakin gəl gör ki, bu-

nu etmədikləri kimi, üstəlik yanlışları bir-birinə ötürərək 

yalanı daha böyük hala gətirmiş olurlar. 

Şah Xətaiyə şiə və qurduğu dövlətə səfəvi deməyin 

nədən yanlış olduğunu əlbəttə ki, sübut edəcəyik. Lakin 

əvvəlcə çox fərqli iki şəxsin fikirləri ilə tanış olaq. Onlardan 

biri, şiə mollası, digəri isə Şah Xətainin xeyir-duası ilə Hin-
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distanda Böyük Moğollar dövlətini qurmuş Babur Şahdır. 

Səlcuqlu və Osmanlı dönəmi mədəniyyət, zehniyyət, din və 

təsəvvüf tarixi, İslama dair tədqiqatları ilə tanınan (Sünni 

Osmanlıçı-cümhuriyyətçi türkçülük baxışının bəlkə də ən 

tanınmış siması adlandıra bilərik) Türkiyəli alim Əhməd Ya-

şar Ocaq “Osmanlı İmperatorluğunda marjinal sufilik: Qə-

ləndərlər” (Qələndəri – davamlı məkan dəyişdirərək haqqı 

təbliğ edən gəzərgi dərviş zümrəsi. Azərbaycan insanı onları 

“Nəsimi” filmində əyinləri cır-cındır içində olan uzunsaçlı 

dərvişlər kimi xatırlayır) adlı əsərində yazır: “XV yüzilin so-

nu XVI yüzilin əvvəllərində Səfəvi təbliğatı ilə yeni bir amil 

(Əhməd  Yaşar Ocaq haqlı olaraq öncəki amil kimi hürufiliyi 

qeyd edir – DHA.) Osmanlı hüdudları daxilindəki qələndəri 

zümrələrə dərin təsir etdi. Bu amil 12 İmam şiəliyi idi”. 

Anadoluda və Rumelində qələndəri zümrələri arasında 

özünü göstərməyə başlayan şiə təsirlərin, İran və Hindistan 

qələndərləri arasında çox-çox əvvəlcədən (bu və bundan 

sonrakı fərqləndirmələr bizimdir – DHA.) mövcud olduğu 

bilinməkdədir. Bununla bərabər, şiə çevrələrin qələndərləri 

şiə saymamalari çox maraqlıdır. İranlı şiə müəlliflər, 

qələndərilərin özlərini şiələrə bənzətməsinə, 12 İmama bağlı 

olmalarına, hətta şeyxlərini Müştaq Əli, Məqsud Əli və 

Məsum Əli kimi adlarla çağırmalarına rəğmən, onların 

əslində şiəliklə əlaqələrinin olmadığını yazırlar. Çünki, şiə 

alimlərinin fikrincə Qələndərilərdə tənasüh, hülul və 

uluhiyyə kimi şiəliyə tərs inanclar mövcuddur (bu terminləri 

internetdən diqqətlə araşdırmağınızı rica edirəm, çünki 

burada anlatmağa başlasam, yazının həcmi həddindən çox 

artar və mövzu da dağılmış olar. Mütləq araşdırın və bundan 

sonra oxumağa davam edin ki, məsələnin məğzini daha 

dərindən anlamış olasınız – D.H.A.). Odur ki, bəzisi 

uluhiyyət, bəzisi də nübüvvət iddiasında olan bu kimsələri 
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gerçək şiə saymaq mümkün deyildir” (A.Y.Ocaq. “Osmanlı 

İmperatorluğunda marjinal sufilik: Qələndərilər”, Timaş 

Yayınları, 2016, səh. 198) 

Türkiyəli digər tədqiqatçı Reha Bilgə “1514. Yavuz Səlim 

və Şah İsmail” adlı əsərinin (“Giza yayınları”, 2011) 159-cu 

səhifəsində yazır: “Sadəcə Şah İsmail deyil, onun oğlu öncə 

şahzadə, sonra şah olmuş Təhmasib ilə əlaqələrində də Babur 

davamlı özbəklərə qarşı Səfəvilərin uğur və zəfərlərini 

xoşbəxtliklə dilə gətirir. Lakin Babur Səfəvi dövlətini bir şiə 

dövləti kimi deyil, bir “qızılbaş” və “türkmən” (dırnaqlar bizə 

yox, Babur Şahın bu təyinatına şübhə ilə yanaşan Reha 

Bilgəyə aiddir – D.H.A.) dövləti olaraq təqdim edir”. 

Ortaya sual çıxır: alimlərəmi, yoxsa şiə mollası ilə Babur 

Şahamı inanaq? Nə qədər qəribə də olsa, Molla və Babur Şah 

haqlıdırlar. Çünki nə qələndərlər şiədirlər, nə də Şah Xətai! 

Mollanın şiə olaraq qəbul etmədiyi və dindən çıxmış elan 

etdiyi qələndərləri görün Şah Xətai necə vəsf edir: 

 

İki aləmdə sultandır qələndər,  

Qədimi küfrü imandır qələndər. 

Qələndərdir həqiqət sirri-kövneyn,  

Əmiri-həyyi-fərmandır qələndər.  

Qələndər Mustafavü Murtəzadır,  

Zəhi cism ilə həm candır qələndər.  

Cahan içində sər ta pa bürəhnə, 

Şəhin eşqinə qurbandır qələndər.  

Müsafirlər ki, məsti-cami-həqdir,  

Vüsali-şahə mehmandır qələndər.  

Cəhanın darini buldu gəda bоş,  

Əcayib əhli-imandır qələndər.  

Keç indi, şöhrəti-aləm göründi,  
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Hesaba cümlə ehsandır qələndər.  

Vilayət Kəbəsin açdı Xətai,  

Qulami-şahi-mərdandır qələndər. 

 

Şah Xətai şiə mollasından fərqli olaraq həm Məhəmməd 

Mustafanı, həm də Əliyyəl Mürtəzanı qələndər elan edəcək 

qədər fərqli bir mövqe sərgiləməkdədir! Qələndərləri vəsf 

edən sadəcə Şah Xətai deyil, həm də Seyid Nəsimidir: 

 

Sirri-ənəlhəqq söylərəm aləmdə, pünhan gəlmişəm, 

Həm həq derəm, həq məndədir, həm xətmi-insan gəlmişəm. 

Həm Lövhü Tovratü Zəbur, İncilü Quranü Sühəf, 

Həm mən kəlami-natiqəm, həm cəmi-Quran gəlmişəm. 

Həm mən qələndərsurətəm, fərdəm, mücərrəd təcridəm, 

Oldum fəqirü həm gəda, həm mülkə sultan gəlmişəm. 

 

Göründüyü kimi, Nəsimi də həm qələndər surət, həm də 

ənəlhəq carçısıdır. Şəriət əhlinin ənəlhəqqi küfür elan etdiyi 

isə məlum həqiqətdir. Vəziyyət beləykən Seyid Nəsimi və Şah  

Xətaini Sırf Mövla Əli başda olmaqla 12 İmamın adını zikr 

edərək sevgi elan etməsindən dolayı şiə elan etmək NƏ 

dərəcədə doğrudur? Nədəndir ki, şiə mollasının etirazına 

rəğmən alimlər israrla Şah Xətaini şiə kimi qələmə verirlər? 

Yeri gəlmişkən, bunu da vurğulamaq istərdim: son 10 ildə 

maraqlı bir xüsus da gözə çarpır: İran mollası Anadolu və 

Azərbaycanda Seyid Nəsimi və Şah Xətainin şəxsində Türk 

İrfan İdrakının intibahının qarşısını almaq üçün bu dəfə də 

tərsini iddia edərək bu iki uca ismi zoraki şiə etmək iddiası-

na düşmüşdür. Məqsəd aydındır: 

1) Bir tərəfdən Azərbaycan və Anadolu türklərinin Seyid 

və Şahın xeyir-duası ilə  irfan-mərifət məqamını idrak et-
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məsini əngəlləyərək fars şovinizminin alətinə çevrilmiş şiə 

təbliğatını daha da gücləndirmək; 

2) Bununla paralel bəzi ləyaqətsiz insanların Seyid və 

Şahın mənəvi irsinə iftira ataraq bu Uca İnsanları farsçışiə 

zehniyyətin  Azərbaycan və Anadoludakı yayıcıları kimi təq-

dim edərək yetərincə məlumat və dərin təfəkkürdən məhrum 

millətçi kütlədə Seyid Nəsimi və Şah Xataiyə qarşı fikir 

formalaşdırmaq; 

3) Anlayışları tərsinə çevirərək Azərbaycan və Anadolu 

insanının türk kimliyi ilə inancı arasında ziddiyyət yaradaraq 

bizləri iflic etmək. 

Son olaraq bu xüsusla bağlı bir faktı da qeyd etmək is-

tərdim: Qızılbaşlar haqqında ən ciddi araşdırmalardan biri-

nin müəllifi olan Nihat Çətinqaya “Qızılbaş türklər” əsərin-

də yazır: “Bütün iftiralara baxmayaraq, Anadolu və Azər-

baycan türkmənləri qızılbaş olaraq çağırılmaqdan qürur 

duymuşlar. Qızılbaş sözü ilə özlərini iftixarla ifadə edərək, 

dövlətlərini (Dövləti Qızılbaş), hökmdarlarını (Padişahı 

Qızılbaş) və ölkələrini də (Ülkei Qızılbaş) adlandıraraq ifadə 

etmişlər” (Nihat Çətinqaya, “Qızılbaş türklər”, Kripto ya-

yınları, 2013, səh.402). Bunu da qeyd edim ki, Nihat Çətin-

qaya bu xüsusu Türkiyənin tanınmış alimlərindən biri olan 

Faruk Sümerin “Səfəvi dövlətinin quruluşu” kitabına istina-

dən verir. Diqqət etsəniz, “qızılbaş” ifadəsinin əhəmiyyətini 

vurğulayan Faruk Sümer belə Səfəvi dövləti kimi yanlış 

təqdimatdan qurtula bilmir. Bunun nədən yanlış olduğuna və 

bu yanlışın səbəblərinə sonrakı yazılarda daha ətraflı 

toxunmuş olacağıq. 
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ƏSAS İDRAK PRİNSİPİ: 4 QAPI,  40 MƏQAM 

 

Şah Xətai başda olmaqla İrfan ərənlərini layiqi ilə an-

lamaq üçün 4 Qapı 40 Məqam kimi tanınan İlahi idrak  sü-

rəcinin təməl prinsiplərini öyrənməkdə fayda var. Bu an-

lamda düşüncələrindən feyz aldığım Cavid Mürtəzaoğlunun 

“Yarizm” adlı kitabından qısaldılmış iqtibasla bu 4 qapının 

təməl özəlliklərini anlatmaq doğru nəticələrə vara bilməmiz 

üçün ciddi zərurətdir: “Fikir və idrak cərəyanları nə qədər 

güclü olsalar da zaman içində təkamülə və dəyişikliyə möhtac 

və məcburdurlar. Çünki insanların zaman içində yeni maddi 

və ruhani ehtiyacları yaranır. İslam inancı da bu təməl 

əsasında araşdırılmalıdır. İslamın möcüzəsi suları tərsinə 

çevirmək, ölüləri diriltmək kimi şeylər deyildir. İslamın təməl 

möcüzəsi kitabdır – “Qurani Kərim”dir. Bu kitabın 

əbədiləşməsi üçün Zamana, Məkana və Çağdaş tələblərə uy-

ğun şərhlər ortaya çıxmalıdır. Bu üç ünsür (Zaman-Məkan-

Şərtlər) çox əhəmiyyətlidir. 

Əməvi hakimiyyətindən sonra alimlər, mütəfəkkirlər 

“Quran”dan ilham alaraq bütün inanclar, düşüncə cərəyan-

ları üçün 4 çərçivəni, 4 düşüncə tərzini, 4 seçimi, başqa bir 

izahla 4 qapını insanlara təqdim etdilər. Bu 4 qapının hər biri 

haqqında bir çox kitab yazıla bilir. Onlardan birincisi şəriət, 

ikincisi təriqət, üçüncüsü mərifət-irfan  və dördüncüsü  həqi-

qət qapısıdır. 
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1.  Şəriət (Zahirçilər) 

Şəriət hər bir düşüncə cərəyanının təməli olduğu üçün, 

elastiklik payı azdır. Kökü “şəri” sözündən gəlir. Bu, ərəbcə 

“qanun” deməkdir. Bu mərhələdə (qapıda) olanlar Quranda 

yazılı olan hər şeyin zahirini eynən qəbul edənlərdir. Bu in-

sanlar hansısa şəxsi fikir bildirməkdən qaçırlar, öz düşüncə və 

baxışını ifadə edə bilməzlər. İslam və Quranda zahirdə ifadə 

ediləndən başqa fikir yazan, izaha başlayanlar (Həllac 

Mənsur, Seyid Nəsimi kimi) cəzalandırılır. Şəriət qapısı qə-

liblər  və klişelər qapısıdır. Bu qapıda olanların baxışında hə-

rəkət və dəyişim yoxdur. Zaman onlar üçün heç bir şeyi də-

yişdirməz. Tarixdəki qatı dinçilər şəriət qapısının mənsubla-

rıdır. Şəriətçilər sadəcə İslamda deyil, xristianlıq, yəhudilik və 

hətta kommunizmdə də vardır. Şəriətçilik bir düşüncə for-

masıdır və dəyişimə açıq deyildir. İslamdakı şəriətin  ibadət 

yeri məsciddir. Lakin həyatın sadəcə “Qanun Külliyyatı”-

ndan ibarət olmadığını, yaşamın daha hərəkətli və təkamülçü 

– dəyişkən olduğunu görənlər, qaydalara hərfi-hərfinə riayət 

etmənin zövqünə doyanlar, artıq qəlib və klişeləri qəbul 

etmək istəməyənlər Təriqət qapısına keçərlər. 

2.  Təriqət (Batinilər). 

Kəlimənin kökü  “təriq”dir. Ərəbcə “yol” mənasını verir. 

Bu qapının insani çərçivələri dağıtmış, qəliblərdən qur-

tulmuş və hərəkətə inanan insandır. Bu yolu seçənlərə isə tə-

riqətçi, ya da batini deyilir. (Azərbaycanda təriqətçilərə də çox 

zaman şəriətçi gözü ilə baxılır və  mediada məsələn, vahabi 

təriqəti yazılır. Yanlış ifadədir, çünki məzhəblər şəriət, təri-

qətlər isə təriqət qapısına aid ifədələrdir. Vəhabilik isə ən qatı 

irticaçı şəriət məzhəbidir və təriqət düşməni mövqeyindədir. 

Buna diqqət etmək lazımdır- D.H.A.). Batini artıq qanunların 
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pərdə arxasını, hər bir kəlimə və mövzunun 7, ya da 70 şərhini 

görə bilir. 

Təriqət yolunda heç bir inancın, ya da cərəyanın zahir 

(görünən, açıq, bəlli), ya da mütləq anlamı yoxdur. Təriqət 

qapısında ibadət öz yerini zikrə buraxır. Şəriətdə baxmaq, 

təriqətdə görmək vardır. İçinə nəzər salan insan fəal xəlvətə 

girər. Bu fəal xəlvətə zikr vasitəsiylə, baxmaqdan daha əhə-

miyyətli görməyi təmin edən bir yolla gedilir. Təriqət yolçu-

ları düşməni xaricdə deyil, içəridə, öz nəfslərində görməyə və 

Həbibullahın “cihadı əkbər” dediyi ən böyük savaşı burada 

verməyə başlarlar. Çünki Şah Xətai buyruğudur: 

Əvvəl kəndi kəndin tanı, sonra elə nəzər eylə! 

Təriqətin zikr məkanı xanəgah və dərgahdır. 

3.  Mərifət-İrfan. 

Bu kəlmə ərəbcə “bilgi” anlamına gələn “ürf” kökündən 

gəlir. Yola çıxmazdan əvvəlki bilgi şəriətdir. Yola çıxdıqdan 

sonrakı təriqətdir. Batini İdrak yolundan sonrakı həqiqət bil-

gilərini əldə etmək isə mərifətdir. Bu bilgiyə İrfan deyilir. Öz 

içinə dönən və Haqla yaxınlaşan insan bu qapıda təkrar 

məxluqat və xalqa doğru dönər. Bu insan, artıq xalqı həqi-

qətlərin yoluna dəvət edəndir. İrfan əhli olan insana Arif de-

yilir. Arif dünyayla axirəti özündə cəm edən, bütünləşdi-

rəndir. Arif “faili muxtar“dır (iradə sahibidir.) Arif insani-

kamildir. Arif təsir altında olan deyil, təsir edəndir. Arif cə-

birdən (məcburiyyətdən) qurtulmuş, azad iradəyə (sərbəstli-

yə) qovuşmuşdur. 

İrfanın xüsusiyyəti əməldir (praktik icraat). Yəni bilgini 

faydalı hala gətirmək və həyatda icra etməkdir. Batini və za-

hiri elmin sahibi artıq meydandadır. Bu meydan düşüncə, 

imtina və əməlin meydanıdır. Mərifət qapısına çatmadan arif 

olmaq mümkün deyil. Təəssüf ki, tarix boyunca ən böyük 

qopuqluq təriqətlə mərifət qapısı arasındakı körpüdə olmuş-
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dur. Mərifət qapısı az açılan və çox vaxt mürtəce şəriət əhli-

zahidləri tərəfindən dərhal bağlanan qapı olmuşdur. Ariflə-

rin toplandığı məkan isə Sirxanadır. Bu qapı siyasi və dini 

güclər üçün hər zaman təhlükəli olmuşdur. Həllac Mənsur, 

Təbrizli Şəms, Şah Xətai, Şah Fəzlullah, Seyid Nəsimi ariflərə  

örnək simalardır. 

4.  Həqiqət. 

Bu kəlmə “həq“ sözündən gəlir. Həq hər şeyin cövhəri, 

içi, varlığı, düşüncəsi, imtinası, hərəkəti, xidməti və hüzuru-

dur. Öz içiylə üz-üzə gələn Həq qarşısına gəlmişdir. Mevla-

nanın “Məsnəvi“sindən: “Bir kənddə fili qaranlıq bir saraya 

qoymuşlar. Sonra kənddəkilər  fili görmək üçün növbəyə 

girmişlər. Pulunu ödəyib bu qaranlıq saraya girən hər kəndli 

içəri girdiyində filin qulağına, ayağına toxunmuş, lakin çölə  

çıxdığında hər kəs onu yarpaq kimi, dirək kimi bir şey hesab 

etmiş. Hər kəs, – “Xeyir, fil belə idi, elə idi”, – deyə dava 

etməyə başlamış. Bax, elə gerçək də bu zülmətdə olarsa, be-

lə  mənasız davalar olar. Buna görədir ki, Şirazlı Hafız “72 

millətin qovğasını görməzlikdən gəl, çünki onlar həqiqəti 

görmədən əfsanə yoluna getdilər”, – deyir. 

Həqiqət qapısı yalnız ariflərin əliylə açılır. Həqiqət 

qapısında sən artıq nöqtənin özünə çevrilmiş olursan. Həqi-

qət xidmətin və hüzurda olmanın qapısıdır. “Mən“ və 

“O“nun yox olması “Biz“in nöqtə ilə görüşməsidir. Həqiqət 

qapısında olanlar üçün mütləqlik yoxdur. Həqiqət qapısı var 

içində yox olan, yox içində var olan qapıdır. Həqiqət dünyası 

“Həq“ bilgisidir. Həqiqət öz içindəki təkamüllə bərabər nöq-

tə içindədir. Həqiqətin zikr məkanı Cəmhanə (Cəmevi)dir“. 

Bu anladılanlar əsasında Şah Xətainin bəzi şeirlərinə göz 

ataq: 
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Şah Xətai İmam Cəfər müxbiri (Şəriət), 

Həqqin xəzinəsindən gəlir gövhəri (Həqiqət), 

Həqqin xəzinəsindən gələn gövhəri, 

Müştəri olmadan satmalı deyil. 

 

4 QAPINI ÇOX GÖZƏL BİR ŞƏKİLDƏ AÇIQLAYAN 

ŞEİRİ: 

 

Şəriət sancağı gəldi tikildi, 

Təriqət yolunda güllər saçıldı. 

Mərifət dəryası daşdı, töküldü, 

Həqiqəti pirü-pirandan aldım. 

 

Başqa bir şeirində həqiqət məqamından xəbər vermək-

dədir: 

 

Qırxlar meydanına vardım, 

Gəl bəri, ey can, dedilər, 

İzzət ilə salam verdim, 

Gir, iştə meydan dedilər. 

 

Başqa bir şeirində də həqiqət məqamından xəbər ver-

məkdədir: 

 

Həqiqət bir gizli sirdir 

Açabilirsən gəl bəri 

Küfr içində iman var 

Seçə bilirsən gəl bəri 

 

Qazilərə, müqəddəs dəyərlər üçün savaşanlara xitabı isə 

belədir: 
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Xətaiyəm, al atlıyam, 

Sözü şəkərdən dadlıyam, 

Mürtəza Əli zatlıyam, 

Qazilər, deyin Şah mənəm. 

 

Və nəhayət, Həqiqət manifesti: 

 

Yer yox ikən, Göy yox ikən ta Əzəldən var idim, 

Gövhərin yekdanəsindən iləri pərgar idim, 

Gövhəri ab eylədim, tutdu cahanı sərbəsər, 

Yeri-göyü, ərşi-kürşü yaradan səttar idim. 

Girdim Adəm cisminə, kimsə bilməz sirrimi, 

Mən bu Beytullah içində ta əzəldən var idim. 

Mən Xətaiyəm həqqi həqq tanımışam, bigüman, 

Anın için ol yaratdı, mən ona dərkar idim. 

 

Bu kimi çox nümunələr gətirmək mümkündür. Siz də-

yərli oxuyucuların da anladığı kimi, bu şeirlər  təsadüfən 

seçilməmişdir. Şah Xətainin 4 Qapı 40 Məqam kimi təsbit 

edilən (Bu yolun daha çağdaş təsbiti də mövcuddur,  fəqət  

klassik təsbit ilə anlatmaq hələ ki daha uyğundur) batini idrak 

yoluna olan bağlılığını göstərməkdədir. Unudulan bir xüsus 

var: Xətai öncə mürid, sonra Pir, daha sonra Şah olmuşdur. 

Yəni 4 qapı 40 məqam idrakının mərhələlərini ona anladan 

böyük pirlərin sayəsində iç dünyasında kəşf etdiyi uca 

dəyərləri şeirə tökmüş, bu dəyərlərlə Azərbaycan və 

Anadoludakı türkmən qızılbaşların gücünü yeni bir dövlətin 

zühuruna yönəltmişdir. Bu idrak yolunu, batini dəyərləri 

göz-ardı edərək nə Xətai həqiqətini anlamaq, nə də Azərbay-

can və Anadolunun  ruhani-mənəvi intibahini  yenidən var 

etmək mümkündür. 
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Şah Xətainin şeirlərini və yaşam yolunu təhlil edərkən 

ortaya çıxan nəticə budur: 

1) Şəriətdə Cəfəri məzhəbinə aiddir; 

2) Təriqətdə Səfəvi təriqətinə aiddir; 

3) Mərifət-İrfan qapısında Şah Fəzlullah Nəiminin Əhli 

Həq hürufi təliminə istinadən Şeyx Cüneydin zamanında or-

taya çıxmış daha dinamik və mobil inancı – Qızılbaşlığı kamil 

bir sistem halına salmış İrfan şahıdır; 

4) Həqiqətdə isə “Mən B-nin altındakı nöqtəyəm”, – 

deyən Əli ibn Əbutalibin zatındandır və onun missiyasını 

daşımaqdadır. 
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SEVİLƏN, NİFRƏT EDİLƏN, LAKİN HEÇ 

CÜR  İDRAK EDİLMƏYƏN QIZILBAŞ  

ŞAHI! 
 

II YAZI (davamı) 

 

ÖNƏMLİ XÜSUSLAR HAQQINDA DÜŞÜNCƏLƏR 

 

Şah Xətai və Qızılbaşlıqla bağlı araşdırmanı daha ağrılı 

bəzi iddialara doğru yönəltmək zərurəti var. Odur ki, 

Azərbaycan və Anadolunun yaralarını daima qanadan yala-

nın – Şah Xətainin şiə olması yalanının ifşasına davam edirik. 

Şah Xətai ilə bağlı ittihamları dilə gətirərək bunları ca-

vablamaq daha doğru olar deyə düşünürəm. Daha sıx səslə-

nən ittihamları gözdən keçirək: 

 

1-ci İttiham: Şah Xətai sünni  əhalini zorla şiə etdi. 

 

Şiə məsələsinə sonra toxunacağıq. Əvvəlcə bu zorla 

məsələsinə baxaq. Soruşmaq gərək: türklər və xüsusilə də 

Azərbaycan bu sünni deyə ifadə edilən (ki əslində sünni və ya 

şiə terminlərinin siyasət üçün ortaya atılan viruslar ol-

duğunu, məsələyə elmi yanaşmada məzhəb olaraq hənəfi, 

şafii, hənbəli, maliki və cəfəri terminlərindən istifadə edil-

məsinin gərək oluğunu daha əvvəl də vurğulamışdıq) inancı 

sevə-sevəmi qəbul etmişdilər, yoxsa zorakılıqla? Bu məsələ ilə 

bağlı internetdə bir çox məlumat mövcuddur. Onlardan birini 

sizə təqdim edirik: http://blog.milli-yet.com.tr/tarihimizle-

yuzlesmek--nasil-musluman-olduk---ceyhun-nehri-kan-

akiyor---6/Blog/?BlogNo=414756 
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Əməvi və Abbasi xilafətlərinin İnancın mahiyyətinə, 

Peyğəmbər və Əhli Beytin missiyasına xəyanət edərək İslamı 

zorakı işğal siyasətinin, ərəb şovinizminin alətinə çevirməsi 

tam da bu sünni deyilən pərdələmədə olmamışdımı sanki? 

İndi durub Şah Xətaini ZORLA ŞİƏLƏŞMƏDƏ  ittiham 

edənlər sanki  sünniçiliyin Azərbaycan və Türk dünyası üçün 

böyük matah olduğunumu iddia  edirlər? Ərəblərin qanlı 

işğalçılıq siyasətindən sonrakı dönəmdə türklərin daha çox 

əməldə Hənəfi, etiqadda isə Maturidi olduğunu müşahidə 

etmək olar. Bu məzhəblər şəriət məqamındakı elmi baxışlar 

idilər, fəqət buna baxmayaraq yenə də Xilafətin ərəb 

şovinizmi sərgiləməsinə yetərincə mane ola bilmədilər. 

İndi gələk şiələşdirmə məsələsinə. Özünə şiə deyən in-

sanların belə bilmədiyi 2 əhəmiyyətli məqamı vurğulamaq 

istərdim: 

1) Şah Xətai azana “Əşhədü ənnə Əliyyən 

vəliyullah=Əlinin Allahın vəlisi olduğuna şahidlik edirəm” 

və “Hayya ala hayril-amel=Haydı işlərin xeyirlisinə”  anla-

yışlarını gətirmiş oldu. Nə görürük? Əli Allahın Vəlisidir! 

İmamı və ya xəlifəsi yox, məhz vəlisi! Bəs şiə alimlərinin 

davası nə üstündə olur? Əlinin xəlifəliyinin Əbubəkr, Ömər 

və Osman tərəfindən haqsızlıqla əlindən alındığını, Əlinin və 

övladlarının imamlığının ümmət üçün vacib olduğunu israrla 

dilə gətirmirlərmi? Diqqət edin ki, məsələ sadəcə Əlinin xəlifə 

olaraq görülməsi və onun imamlığının vacibliyinin vurğu-

lanması ilə məhdudlaşır. Bəs Şah Xətai nə deyir?  "Əliyyən 

vəliyullah", yəni Əli Allahın Vəlisidir! Xəlifəsidir və ya 

İmamıdır yox, məhz vəlisidir! Bu fərqi alim və molla tayfası 

nədən görmür və ya görmək istəmir? Çünki belə olduqda 

yalanları ortaya çıxmış olar. Axı Vilayət məqamı şəriət deyil, 

təriqət məqamının gerçəyidir. Şəriətdə vilayət olmur, 

Xomeyninin SÜNİ bir termin – Vilayəti Fəqih termini icad 
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etmiş olması da, bu həqiqəti gizlədə  bilmir. Zira Xomeyniyə 

qədər heç bir şiə alimi belə bir iddia irəli sürməmişdi və 

məlumdur ki, Xomeyninin bu saxta Vilayəti Fəqih iddiası 

iqtidarı ələ keçirmək üçün uydurduğu yalandır. Əks halda 

Vilayət=Təriqət məqamını zorla daha alt Fəqih=Şəriət 

məqamına calaq edərək eybəcərləşdirməzdi! 

2) Şiə mollası Əlidən Böyük Əliçi olmaqla riyakarlıqla 

iqtidara gəlmək və qalmaq dərdindədir. Əks halda bu 

xüsusları gözardı etməzdi: 

1) Əli nədən Zülfüqarı çəkib Əbubəkir, Ömər və Osmana 

qarşı savaşmadı? Qorxdumu? Yoxsa başqa bir səbəbimi vardı 

bu davranışının? Əlbəttə ki, önəmli bir səbəbi var idi! Əli hər 

nə qədər xilafətə daha çox haqqının  olduğunu söyləsə də 

bunu ümməti parçalayacaq şəkildə ortaya qoymur, Əbu 

Süfyan başda olmaqla təfriqə salmaq istəyənlərin “xəlifəlik 

sənin haqqındır, sənin yanında olacağıq, savaş onlarla” 

təkliflərini rədd edir, hətta özündən öncəki xəlifələrə ədalətli  

idarəçilik məsələlərində nəsihət verməkdən geri qalmırdı. Və 

bu davranışının əsas səbəbi "Quran"dakı bu ayə idi: “O kəslər 

üçün ki, Rəbbinin dəvətini qəbul edər (iman gətirər), səlat 

edər, işlərini öz aralarında məsləhət-məşvərətlə görər, onlara 

verdiyimiz ruzidən (Allah yolunda) sərf edərlər”. (Şura 

surəsi/38). Məlumdur ki, Əbubəkr, Ömər və Osmanın 

xəlifəliyinə Ənsar və Mühacirdən ibarət səhabələr məşvərət 

edərək daha çox səs vermişdilər. Hər nə qədər bu zaman 

Əlinin daha üstün özəllikləri və Peyğəmbərin Qədr Xumdakı 

vəsiyyəti unudulmuş olsa da, sırf bu ayənin hörməti və 

ümmətin birliyinin vacibliyindən dolayı Əli ibn Əbutalib 

öncəki xəlifələrə savaş açmadı. 

Əli üçün "Quran"ın bu ayəsi də mühüm idi: “(Ey 

insanlar!) Verdiyiniz nemətlərlə sınamaq üçün sizi yer üzün-
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də xəlifələri təyin edən, dərəcələrə görə birinizi digərinizdən 

üstün edən Odur. (Ya Rəsulum!) Həqiqətən, sənin Rəbbin 

(kafirlərə, müşriklərə, Onun birliyini inkar edənlərə) tezliklə 

cəza verən və şübhəsiz ki, (möminləri) bağışlayan, (onlara) 

rəhm edəndir! “(Ənam/165). Şahı  Vilayət bilirdi ki, Allah 

sadəcə bir insani deyil, insanlari yer üzündə xəlifə=ilahi 

məsuliyyəti daşiya biləcək şəxsiyyətlər kimi görmək istəyir. 

Və bunun üçün Peyğəmbərlik məqamından sonra insanların 

faydalanacağı başqa bir məktəbə – İmamət məqamına ehtiyac 

var. Bu elə bir məqamdır ki, müəyyən zamana qədər sadəcə 

Əli və övladı ilə davam edər=daha hazirliqli azliq tərəfindən 

topluma davranış və birgəyaşayiş  elminin örnəkləri verilir, 

daha sonra isə bütün insanlara  verilmiş olur və səviyyəli 

insanlardan ibarət demokratik yaşam ortaya çıxmış olur! Tə-

əssüf ki, ilk 3 xəlifənin, xüsusilə də Osmanın dövründə edi-

lən yanlışların səbəbindən bu ilahi məktəb insanlara lazımi 

qədər faydalı ola bilmədi, əməvi və abbasi xilafətləri 

zamanında isə problem daha da artmış oldu. Nəticədə islam 

ümməti hələ də zərərli amillərdən qurtula bilməyərək bunun 

acısını yaşamaqdadir. Az sonra bunu geniş izah edəcəyik. 

2) Əli övladının imamətinin əhəmiyyəti məsələsində Şah 

Xətainin və Qızılbaşların heç bir şübhəsi yox idi və 12 İmama 

olan sevgi onlar üçün əsas davranışlardan biri idi. Fəqət şiə 

mollasından fərqli olaraq Şah Xətai məzhəb anlayışına SİYASİ 

deyil, elmi baxır,  6-cı İmamın – Cəfər Sadiqin təlimini = 

Cəfəriliyi qəbul edir və məsələyə bəsit baxmırdı. Xətai daha 

öncəki 5 imamın nə üçün hansısa məzhəb təlimi ortaya 

qoymadığının, bunu nədən İmam Cəfər Sadiqin etdiyini və ən 

mühüm sualın – "İmamların sayı nədən 12 ilə məhdud qaldı?" 

sualının cavabını batıni dərinlikdə idrak etmişdi. 

Nə idi bu səbəblər? 
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İslam daha geniş bir əraziyə yayıldıqca fərqli millətləri öz 

içinə almış ümmətin və böyük bir imperiyaya dönmüş xi-

lafətin yaşam şərtlərini müəyyənləşdirən hüquqi toplumsal 

davranış qaydalarına=şəriət fiqhinə ciddi ehtiyac yaranmışdı. 

Daha öncəki yazımda Şəriətin zatən Şəri=Qanun sözündən 

yarandığını vurğulamışdım. Belə bir ortamda 6-cı İmam 

Cəfər Sadiq (702-765) də bu ehtiyacı qarşılayacaq cəfərilik 

deyə tanınan elmi şəriət əsaslarını işləyib hazırlamış oldu. 

Eyni zamanda VIII yüzillikdə Hənəfi, Şafii və Maliki, IX 

yüzillikdə isə Hənbəli elmi şəriət əsaslarının ortaya çıxışı ilə 

İslam dünyasında ən yayğın olan 5 şəriət fiqhi məktəbin 

əsasları formalaşmış oldu. Daha öncəki imamların şəxsində 

Ümmətə Toplumsal Barış üçün iqtidardan belə vaz 

keçmək=İmam Həsən, Ədalət və Ləyaqət üçün Şəha-

dət=İmam Hüseyin, Zülmə  qarşı Dua və Münacatlarla müb-

arizə=İmam Zeynalabdin, Halal Zəhmət və Ərdəmli Ya-

şam=İmam Baqir kimi örnəklər verilmiş və bu örnəklərin 

şəxsində “siz də belə davranın!” mesajı ötürülmüşdü. İmam 

Cəfər Sadiq və özəlliklə də İmam Rzanın şəxsində isə sadəcə 

şəriət deyil, təriqət, mərifət və həqiqət elminin əsasları atılmış 

oldu. İmam Cəfər Sadiqin tələbələri arasında  Xorasanlı 

Cabir kimi sonradan Cəbr elminin əsasını qoymuş bir 

şəxsiyyət də var idi. Üstəlik İmam Cəfər Sadiq bir çox Batıni 

elmi öz tələbələri ilə paylaşmış İrfan Piri olaraq da 

tanınmaqdadır. Təsadüfi deyil ki, Qədiri, Rifai, Bektaşi və 

digər təriqətlərin silsiləsində İmam Cəfər Sadiq əhəmiyyətli 

yer tutmaqdadır. 

Və nəhayət 12-ci İmamın qeybi ilə ortaya yeni bir durum 

çıxmış oldu. Hər şeyə qadir olan Allahın imaməti nədən 

mütləq 12 rəqəmi ilə məhdudlaşdırdı sualının cavabı çox 

fərqli bir araşdırma mövzusudur. Hələlik isə 12-ci 
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İmamın=Mehdi Sahib Zamanın qəybə çıxması ilə bağlı şiə 

mollası ilə Şah Xətai arasındakı kəskin fərqi incələyək: 

1) Şiə mollası üçün Mehdi qeybdədir və nə zamansa Yer 

üzünü ədalətə qovuşdurmaq üçün geri dönəcək. Bundan 

başqa, Yer üzündə nə qədər çox zülüm olarsa Mehdinin gəli-

şi bir o qədər sürətlənmiş olacaq. Və Mehdinin gəlişinə qədər 

onun adından söz demək, Vilayəti Fəqih dedikləri birisinə 

məxsusdur və məhz bu şəxs qeybdəki imamdan göstəriş ala 

bilir. Vilayəti Fəqihə tabe olmaq elə İmam Zamana tabe olmaq 

anlamına gəlir. Bu iddialar İblisanə yalanlardır. Çünki: 

1) İmam Qeybdə deyil, hər bir insandadır. Çünki İmamət 

məktəbinin bütün enerjisi İmam Zamanın şəxsində bütün 

zamanlardakı insanlara paylanmış oldu. Əgər Allah daima və 

sadəcə Əli nəslinə missiya yükləmiş olsaydı, o zaman bəşər 

övladının, xüsusilə də İslam ümmətinin nə kimi bir ərdəmi 

ola bilərdi ki? Bəqərə surəsinin 104-cü ayəsində  Allah, – “Ey 

iman gətirənlər! “Raina” deməyin (bu söz ərəb dilində “bizi 

qoru”, “bizdə gözün olsun”, “bizə bax”, “bizi gözlə”, “bizə 

qayğı və ehtiram göstər”, mənalarında işləndiyi halda, ibrani 

dilində yuxarıdakı mənalarla yanaşı, “bizə çobanlıq et”, 

“bizim çobanımız”; “ay səfeh” mənalarında da işlədilir. 

Yəhudilər həmin sözdən Peyğəmbərə qarşı bir istehza vasitəsi 

kimi istifadə edirdilər), “unzurna” söyləyin! (Allahın 

hökmünü) eşidin! Kafirləri şiddətli əzab gözləyir” deyərək  

müsəlmanları boşuna ərdəmli və özgür davranmağa 

səsləmirdi əlbəttə ki! Başqa cür insanlar yer üzündə allahın 

xəlifəsi olmaq ərdəminə necə sahib ola bilərlər ki? Dolayısilə 

İmamların şəxsində gərəkən dərs və örnəklər ortaya 

çıxdıqdan sonra İmam Zamanın qeybə çıxması, əslində yoxa 

çıxmaq deyildi, tam tərsinə, hər bir insanda və bütün 

zamanlarda İmamət məktəbinin enerjisinin zühur etməsi 

demək idi. Yəni İmam zahirdən qeyb olurdu ki, hər bir 
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insanın batinində – düşüncə və ruhunda  o insanin ərdəmli 

yaşami adina zühur etmiş olsun. Şiə mollası isə bu toplumsal 

mehdiçilik=ilahi demokratiya yerinə, saxta iddialar uydu-

raraq inhisarçi mehdiçilik = kasta məntiqi və molla faşizmini  

topluma sırımış oldu! Bu bəla yetməzmiş kimi, üzərinə bir də 

mehdi gələcək ki, gələcək yalanı uyduraraq şiələri hərəkətə 

deyil, gözləməyə  və  inkişafdan geri qalmağa vadar etdi. 

Sünni alimlərinin nə zamansa İsanın zühuru, Şiə alimlərinin 

isə Mehdinin zühuru ilə bağlı yalanları islam ümmətini 

isa=müqəddəs ruh və mehdi = müqəddəs missiya enerjisinin 

irfani idrakından  məhrum buraxdı və bizlərin Qərb və digər 

mədəniyyətlər önündə aciz durumda olmamiza səbəbiyyət 

verdi. Halbuki Şah Xətainin əzana gətirdiyi yeniliklər məhz 

bu məqamların təsbit edilməsi üçün idi. Şah buyurur: 

Bu dünyadan neçə yüz min ər keçdi 

Onlar ittifaqda Mehdi Yoldadır 

Bu misraların anlamı nədir, görəsən? Şah buyurur ki, bu 

dünyada yaşamış uca insanlar=ər və ərənlərin  müqəddəs 

xidmət missiyasının ittifaqi=cəmi=tevhidi Mehdini=Hidayət 

edəni=Uca Piri  yol=təriqətdə tapmağımıza yardım edəcəkdir! 

Və bundan dolayı azana Əliyyən Vəliyullahı əlavə edərək 

şəriət məqamına daima və israrla təriqət məqamının varlığını 

xatırlatmaq, “Hayya ala hayril-amel=Haydı işlərin xeyirli-

sinə” əlavə edərək namaz qılmağın XEYİR BİR İŞ ÜÇÜN 

GƏRƏKLİ OLDUĞUNU, xeyir əmələ çevrilməyən mənasız 

ibadətdən uzaq durmaq lazım gəldiyini VURĞULAMAQ 

istəyirdi.  Şah Xətainin Mehdi anlayışı kor-koranə sitayiş və 

mənasız gözləmə deyildi. Tam tərsi Şah Xətai zamanın 

mehdisi olduğunu bəyan  və yol=təriqət məqamına işarət 

edərkən İslam ümmətini hərəkət və dinamik inkişafa çağırmış  

olurdu. Şah Xətainin Mehdisi şiə mollasının saxta və xəyali 
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imamı deyil, hər bir  fərdin=qızılbaş idrakında olan aşiqlərin 

içində ədalət və ərdəmli yaşam üçün mövcud olan ilahi 

mübarizə  qaynağı idi. 

Bir daha vurğulamaq istəyirəm ki, şiə deyə tanınanlar Əli 

övladının yan qolu olan İmam Zeyd və onun davamçıları 

olaraq Əməvi və Abbasi xilafətinə qarşı silahlı mübarizə və 

siyasi iddialar yolu ilə mübarizə aparmışlar. Mübarizənin bu 

naqis üslubu özünü Əbu Müslim Xorasanlının Əməvi 

Xilafətini yıxdıqdan sonra belə Abbasi xilafəti tərəfindən 

xəyanət və imamlarin qətl edilməsinin yenidən davam 

etdirilməsində də göstərdi. Halbuki əsas qol olan 12 İmam 

məktəbində ağırlıq elmə və irfana=ümmətin maarifləndiril-

məsinə verilmişdi. 12-ci İmama qədər şiə=tərəfdar olanları bir 

şəkildə anlamaq olardi. Fəqət 12-ci İmamdan sonra ortada 

aşkar şəkildə Əli övladı yox ikən şiələr kimin tərəfdari olaraq 

mövcuddurlar, görəsən?  Bu necə  tərəfdarlıqdır ki, tərəfini 

tutduqları adam onlarin iddiasına görə qeybdədir və nə 

zaman gələcəyi də məlum deyil. Ağla və məntiqə zidd olan 

belə bir iddiami ərdəmlidir görəsən, yoxsa 12 imam 

missiyasinin islam ümməti tərəfindən batini idrakla 

mənimsənib ləyaqətlə davam etdirilməsimi? Bundan başqa, 

Yer üzündə bu qədər rəzalət və haqsızlıq varkən oturub “ay 

imam, gəl bizi qurtar” deyərək ağlamaqmı ləyaqətli olar, 

yoxsa İmamların ədalət və ləyaqət missiyasina sahib çıxaraq  

şəxsi və toplumsal həyatımızda hidayətə varmamızmı? Son 

olaraq dünyada bunca rəzalət varkən İmamın hardasa bir 

yerdə gizlənərək və  bunları seyr edərək heç bir şey 

etməməsini, vəziyyətin daha da pisləşməsini gözlədiyini 

iddia edən şiə mollası və onlara inananlar daima ədalət və 

ləyaqət üçün mübarizə aparan Əli və övladlarına çirkin bir 

iftira atmış olmurlarmı? 
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Nə Şah Xətai, nə də Azərbaycan və Anadoludakı digər 

Batıni ərənlər əsla və əsla şiə deyildilər. Bunu qatı şiə kimi 

tanınan və əsərlərində Əhli Həq Hürufilik və  Qızılbaşlığa 

qarşı bəzi  cahilcə iftiralar səsləndirmiş  Əbdülbaqi Gölpınar-

lı belə etiraf etməkdədir. “Tarix boyunca İslam Məzhəbləri və 

şiəlik” adlı əsərində Gölpınarlı yazır: “Osmanlıda Rum 

Abdalları, Qələndərilər, Heydərilər, hətta digər təsəvvüfçü-

lər doğrudan da xeyli yayğın idi. Fəqət bunu da deməliyik ki, 

bütün bu zümrələr və Bektaşilər tərəfindən “Sufiyan”, 

“Sufilik yolçuları” deyilən Ələvilər, tam mənası ilə şiə 

deyildilər (fərqləndirmə mənimdir – DHA). Hətta şiələr 

inanclarına görə dolayı şəkildə onları özlərindən saymazlar. 

Onlar Əhli Beyti sevən və 12 İmamı tanıdıqlarını iddia edən, 

fəqət şiələrin üsul və qaydalarından xəbərləri olmayan, Bati-

ni inanclar bəsləyən Əhli Beyt aşiqi insanlar hesab edilə bi-

lərlər” (İstanbul, Qapı Yayın evi, 2016, səh.158). 

İndi soruşmaq istəyirəm: şiə olmayan bir şəxs = batını 

qızılbaş inancına sahib şah xətai insanları zorla necə şiə edə 

bilərdi ki? 

 

  



56 

“SEVİLƏN, NİFRƏT EDİLƏN, LAKİN 

HEÇ CÜR İDRAK EDİLMƏYƏN 

QIZILBAŞ ŞAHI” (SON) 

Yazarkən sürəkli dinlədiyim Şah Xətainin “Deyin Şah 

mənəm” nəfəsinə musiqi bəstələmiş və ifa etmiş ustadım Ca-

vid Mürtəzaoğluna və “Tütək Səsi” filmində Ürfani (xalq 

Ruhani deyə tanıyır) dilləndirmiş mərhum Hüseyin Saraclı-

ya şükranlarımla. 

Ustad dərgisinin 4-cü sayındakı “Sevilən, nifrət edilən, 

lakin heç cür idrak edilməyən Qızılbaş Şahı” (ikinci yazı) 

başlıqlı məqaləmizdə  Şah Xətainin 4 qapıya – Şəriət, Təriqət, 

Mərifət, Həqiqət  məqamlarına işarə edən şeirlərindən ör-

nəklər vermişdik. Bu örnəklər təməlində Şah Xətainin: 

1) Şəriətdə Cəfəri; 

2) Təriqətdə Səfəvi; 

3) Mərifət-İrfanda Şeyx Cüneydin, Şah Fəzlullah Nəimi-

nin Əhli Həq Hürufi elminə istinadən ortaya qoyduğu daha 

dinamik və mobil inancı – Qızılbaşlığı kamil bir sistemə 

dönüşdürmüş İrfan Şahı; 

4) Həqiqətdə isə “Mən B-nın altındakı nöqtəyəm”, – 

deyən Əli ibn Əbutalibin zatından olduğunu və onun mis-

siyasını daşıdığını bildirmişdik. 

Bu təməldə Azərbaycan və Anadoluda Şah Xətai hə-

qiqətinin idrakına əngəl olan məşhur xətaları gözdən 

keçirmək ehtiyacı vardır. 

Xəta N:1 = Şah Xətai Şiədir yanlışı 

Aşağıdakı sətirləri oxuyanda özünü şiə kimi tanımlayan, 

əslində isə Cəfəri olan vicdan sahibi insanların üzüntü 

duymasını istəmirəm. Çünki bu sətirlər onlara deyil, siyasi 
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mənfəət üçün Əli və övladlarının adını sui-istifadə edənlərə – 

siyasət dəllallarına ünvanlanmışdır. Və əsas olan budur ki, 

Cəfərilər = İmam Cəfər Sadiqin şəriət məsələlərinə olan elmi 

baxışını mənimsəyənlər=Elm məqamında İmamı idrak edən-

lər, Şiələrdən=Sırf siyasət xətrinə imamları sui-istismar edən 

kufəlilərdən, siyasi karyeristlərdən uzaq dursunlar. Eyni şey 

siyasi terminologiyanın digər bir qanadı olan sünnilik üçün 

də keçərlidir. Zira sünni anlayışı siyasi sui-istismar, Hənəfi, 

Maliki, Hənbəli, Şafii  terminləri isə şəriət məsələlərinə bi-

limsəl baxışdır. Və əslində ən böyük xətalardan biri də bu 

həssas məsələyə bilgisiz yanaşmaqdır. Lakin məsələ uzan-

masın deyə bu mövzunu başqa bir zamana saxlayıb əsas mə-

sələyə dönək. 

Şah Xətai qızılbaşdır və əsla şiə deyildir. Səbəblərini 

“Ustad” dərgisindəki öncəki yazılarda faktlarla təsbit 

etmişdim. İndi isə bəzi qarşılaşdırmalarla Qızılbaş və Şiə 

arasındakı fərqli nöqtələri sunmaq istəyirəm: 

Şiə üçün Əli ilk xəlifə olması gərəkən insan və birinci 

imamdır. Qızılbaş üçünsə Əli sadəcə hansısa xəlifə və ya 

imam deyil, Zat Sırrının Tanrı və İnsan vəhdətindəki təcəlli-

sinin Kəbədə doğuş rəmzi olan kamil insan=Nur Adəm 

modelidir. Şah Xətai  buyurmaqdadır: 

Yer yox ikən, Göy yox ikən ta əzəldən var idim. 

Cevhərin yekdanəsindən iləri Pərgar idim. 

Girdim Adəm cisminə, kimsənə bilməz sirrimi. 

Mən bu Beytullah içində ta əzəldən var idim. 

Şiə üçün Əliyə tərəfdar olmaq ərdəmdir. Qızılbaş üçün-

sə gerçək ərdəm Əli olmaqdır. Və Şah Xətai də məhz buna 

görə “Mürtəza Əli zatlıyam” deyir. Yəni “Mürtəza Əli nəs-

liyəm” deyərək bəsit şəkildə hansısa Soykökü=Bədən deyil, 
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“Mürtəza Əli zatlıyam” deyərək Zat=Ruh davasında oldu-

ğunu bəyan edir. 

Şiə üçün İmamlara yas tutmaq ibadətdir. Qızılbaş üçünsə 

imamlara ağlamaq acizlikdir. Şiə Kərbəlada Hüseyni yalnız 

buraxıb sonradan peşman olanlar kimi ağlamaq, başa kül 

tökmək, baş yarmaq kimi mənasız göstəriş içində olur. 

Qızılbaşın isə ağlamağa nə vaxtı, nə də həvəsi var. Qızılbaş 

İmamları öldürənlərə lənət edərək sonradan lənətlədiyi şəxs-

lərə bənzəyən hansısa Əli “tərəfdarı” kimi  davranmır,  onun 

məqsədi İmamların Ruhani Missiyasını=İlahi Hikmət (Batıni 

Elm)+İlahi Ədalət (Qurandakı Fitrət Dini) davam etdir-

məkdir. Çünki Qızılbaş çox gözəl bilir ki, Hüseynin başını 

kəsən Şimr Siffeyn savaşında Əli ordusunda vuruşan və 16 

dəfə Həccə gedən biri olmuşdur. 

Şiə Ya Əli və ya Ya Hüseyin deyəndə Zahirə, DIŞarıdakı 

bəlli olmayan gücə xitab edir. Qızılbaş isə Ya Əli və ya Ya 

Hüseyin deyəndə Batinə, İçində tapdığı inanc gücünə 

səslənməkdədir. 

Şiə qeybdəki 12-ci İmama, davamlı tez gəlsin deyə 

çarəsizcə dua etdiyi Mehdi Sahib Zamana inanmaqdadır. Qı-

zılbaş isə “İnsanı Biz yaratdıq və nəfsinin ona nəyi vəsvəsə 

etdiyini də bilirik. Biz ona şah damarından da yaxınıq” 

(Qaf/16) buyuran Quran həqiqətinə istinadən yeri-yurdu bəlli 

olmayan və bundan dolayı saxta iddiaların gülünc hədəfinə 

çevrilmiş Sahib Zamana deyil, Mehdi=Hadi=Hidayet 

edən=Rəb=Pir, Lələ, Mürşid, Müəllim, Mürəbbi, Tərbiyəçi 

sifətində və bütün zamanlarda insanın iç dünyasında olan 

Gücə sahib çıxmaq əzmindədir. 

Şiə biri müctəhid deyə tanınanların “biz qeybdəki 

imamla sizin aranızda vasitəçiyik” yalanına inanır. Qızılbaş 

üçünsə bu iddia yalandır. Zira Qızılbaş belə düşünür: Allah 

belə biz maqamı ilə İnsanda isə İmam nədən insandan 
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kənarda olsun ki? Qızılbaş bilir ki, İnsandan kənarda olan 

imam yalanı uyduran müctəhid bununla Şah Xətai başda 

olmaqla böyük pirlərin özgür ruhlu ərdəmli savaşçılar 

yetişdirmək missiyasına xəyanət etmişdir. Və ortaya zavallı, 

cahil, zamani itirdiyi üçün çağın gerisində qalmış insan 

topluluğu çıxmışdır. Halbuki Şah Xətai şiə mollasının 

inhisarında olan deyil, hər bir insanın içə yolculuğunda 

görüşərək ər=savaşçı olacağı mehdidən  söz edərək yazırdı: 

Bu dünyadan neçə yüz min ər keçdi. 

Onlar ittifaqda Mehdi Yoldadır. 

Qızılbaş yalnız Mehdini=Hidayət edəni=Lələni, Piri, 

Mürşidi İçində ixlasla idrak edən  ərlərin=savaşçıların=qı-

zılbaşların ittifaqi=vəhdəti=birliyi ilə zamana sahib çıxaraq 

ərdəmli nəsə etmək mümkünlüyünə inanır. 

Şiə (Sünni) üçün qiblə Kəbə, Qızılbaş üçünsə Kəbədə 

doğan Uca= Ali mənadır. Şiə və sünni üçün Kəbəyi ziyarət, 

Qızılbaş üçünsə Kəbədə doğan mənayı özündə var etməkdir 

önəmli olan. 

Şiə üçün önəmli olan namaz qılmaq, bu və digər 

ibadətlərin şəkli-şəmali ilə bağlı nəsə anlatmaq, mübahisə et-

məkdir. Qızılbaş üçünsə “Mən elmin şəhəriyəm, Əli isə qapı-

sı” deyən peyğəmbərin ismarıcı daha çox önəmlidir. Qızılbaş 

namaz davasında olmaz, cümə namazı reklamına girməz. 

Qızılbaş bilir ki, namaz Allahın ehtiyac duyduğu ibadət yox, 

Allahı xatırlamaqla insani keyfiyyətlərini yenidən bərpa 

etmək ehtiyacı duyan bəndə üçün çarədir. Şiə və ya sünninin 

“Namaz doğru yoldur” iddiasına inanmır Qızılbaş. Çünki 

Qızılbaş bilir ki, namaz mütləq anlamda doğru yol olsa idi 

namazda “ İhdinessıritel müstakim=Bizi doğru (düz) yola 

yönəlt!” (Fatiha/6) deyilməzdi. Zira doğru yolda olan nədən 

doğru yola yönəlt deyə yalvarmış olsun ki? 
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Qızılbaş üçün namaz doğru yol yox, doğru yolu tapmaq 

vasitələrindən biridir sadəcə. Ki bunun Qurandakı əsil ifa-

dəsi farsca namaz=yalvarmaq yox, ərəbcə salat sözüdür.  Və 

Qızılbaş Əhzab surəsinin 56-cı ayəsindəki həqiqətin= “Doğ-

rudan da, Allah və  Onun mələkləri Peyğəmbərə xeyir-du-

a=salat verirlər. Ey iman gətirənlər! Siz də ona xeyir-dua ve-

rib kamil ədəb-ərkanla salamlayın” təməlində namazla bağlı 

bütün iddialara cavab verərək soruşur: əgər salat bəsitcə na-

mazdırsa, o zaman Allah da mı namaz qılır? 

Qızılbaş bilir ki, namaz kimi tanımlanan salat şəkli gü-

nün bəlli saatlarında Allahla olan əlaqədir və bu əlaqədən çox 

daha üstün olanı isə Zikr=7/24 Allahı Xatırlamaqdır. Quran 

boşuna buyurmur: “Quranda sənə vəhy olunanı oxu və 

namaz qıl. Həqiqətən, namaz çirkin və pis əməllərdən 

çəkindirər. Allahı zikr etmək isə şübhəsiz ki, daha böyükdür. 

Allah nə etdiklərinizi bilir!” (Ənkəbut/45). Zikrdən də üstün 

irtibat şəkli mövcuddur, fəqət mövzudan uzaqlaşmamaq üç-

ün bu məsələyə toxunmaqdan hələlik vaz keçirəm. Fəqət bu 

dəlillər təməlində ortaya çıxan budur: 

İslamı Şəriət=Din və Namaz=Möminlik simvolu kimi bə-

sit məntiqə endirənlərin iddiası Qızılbaş üçün puç və əfsanə-

dir. Qızılbaş Peyğəmbərin Elmlə bağlı ismarıcını, “Alimin 

mürəkkəbi, şəhidin qanından üstündür” və “1 saatlıq təfək-

kür 60 ilin ibadətindən üstündür” hədislərini əsas götürərək 

bəyan edir: 

Azərbaycanda kitabxana sayı məscid sayından azdırsa 

müsəlmanam deyən insanlar İslam və onun peyğəmbərinə 

xəyanət etmiş, Maun surəsindəki lənətin hədəfi olmuşlar: 

“Vay halına o namaz qılanların ki, onlar öz namazlarından 

qafildirlər; onlar  riyakarlıq edər və zəkat verməyi qadağan 

edərlər (Maun/4-7). 



 

61 

 

Və 7/24 Allahı zikr etmək, Quran elminin Batini dərin-

liklərinə varmaya çalışan Qızılbaşları və onların Uca Şahını 

şəriət üzərindən siyasi iddiada olan şiələrlə bir tutmaq həqi-

qətən böyük xətadır. 

Qızılbaş Şah Xətainin azana gətirdiyi iki yeniliyə: 

1) Şəhadət edirəm ki, Əli Allahın vəlisidir. 

2) Heyya ela xayrül emel=Xeyir işlerə tələsin ciddi önəm 

verir. Qızılbaş bilir ki, Vilayət məqamı şəriətdə deyil, Təriqət 

məqamında mövcuddur və Şah Xətai şəriət əhli insanlara 

bunu demək istəmişdir: siz sadəcə namaz qılaraq davamlı 

şəriətdə qalmayın, daha üstün məqam olan təriqət, ondan 

sonrakı mərifət və həqiqət məqamlarında Əlinin missiyasını 

idrak edib xeyir işlərdə yarışmaq üçün Batini yolçuluğa= 

Dərin Mənəvi İdraka başlayın. Və təbii ki, bu yolçuluğa özü 

də başlamış və şəriət məqamında Cəfəri olmuş, fəqət orada 

qalmadan Mərifət məqamının ŞAHı olmuşdur. Fəqət arada 

bir təriqət=Səfəvilik məqamı da var ki, bu Şah Xətai ilə bağlı 

ikinci böyük xətadır. 

Xəta: 2  Şah Xətai Səfəvidir yanlışı 

Bu yanlış çox daha təhlükəli bir xətadır. Belə ki, Şah 

Xətainin gerçək missiyasına xəyanət edərək Türkün özgür 

idrakına balta çalan Şah Abbas şiəliyinin Qızılbaşlıq həqiqə-

tini ört-basdır etmək üçün istifadə etdiyi iblisanə üsuldur. 

Soruşmaq istəyirəm: siz 10-cu sinifdə oxuyanda 1-ci sinifdən 

tut 9-cu sinfə qədər bütün illərdə qazandığınız elmə və daha 

da üstününə sahip olursunuz deyilmi? O zaman siz 10-cu 

sinifdə ikən sizə 6-cı sinif şagirdi kimi münasibət bəsləsələr  

əlbəttə ki hörmətsizlik edərlər. Çünki 10-cu sinfin içində 6-cı 

sinfin bilgiləri var, fəqət 6-cı sinifdəki bilgilərdə 10-cu sinfin 

bilgisi yoxdur. Bu məntiqi sonucu unutmadan davam edək. 
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Şah Xətai hər kəsdən daha yaxşı bilirdi ki, ulu dədəsinin 

adı ilə Səfəvi adlanan bir təriqət  mövcuddur. Fəqət hər kəsin 

bilmədiyi və  anlaya bilmədiyi bir önəmli xüsüsu – Sə-

fəviliklə Qızılbaşlıq arasındakı fərqi də bilirdi. Və Şah çox 

gözəl bilirdi ki, babası Şeyx Cüneyd özünü nədən Səfəvi de-

yil, Qızılbaş olaraq adlandırmışdır. Bilməyənlər üçün bəzi 

xususları açıqlamış olalım: 

–Səfəvilik Batini idrakda Təriqət, Qızılbaşlıq isə Mərifət 

məqamıdır (fərqi bilmək istəyənlər öncəki yazıları incələsin-

lər lütfən) 

Səfəvilik Şeyxə və xəlifələrinə bağlı və daha dar məkan-

da yaşayan insan kütləsinə xitab edən sayısız təriqətlərdən 

biridir. Qızılbaşlıq isə çox nadir qarşılaşdığımız, məkan və 

zamandan Uca xitabı olan İdrak boyutudur. 

Səfəvilər Şeyxlərinə bağlı və onun yardımı ilə qurtulmaq 

istəyənlərdir. Qızılbaşlar isə  Şeyx oğlu Şaha ölümünə sadiq 

olmaqla yanaşı, sadəcə şəxsə deyil, Batini inanca bağlı qala-

raq Şahla birgə savaşan həqiqət qaziləridir. 

Səfəvilər iqtidar mənsublarının kimliyindən asılı olma-

yaraq onlarla yaxşı münasibət qurmağa çalışan, iqtidar mən-

sublarının ianə və bəxşişlərini ətrafdakı imkansızlara dağı-

daraq hardasa sosyal və mənəvi yardımlaşma qurumu kimi 

icraat göstərirlər. Qızılbaşlar isə zalım iqtidarları haqqa və 

ədalətə çağıran, gərəkirsə onlara başqaldıran,  dünyada Hə-

qiqət və Ədalətin təməlində toplumsal nizam-intizam istə-

yən Ərdəmli Savaşçılardır. 

Səfəvilik Təriqət olaraq Şəriət əllamələrinin əllərinin çata 

bildiyi, zəiflədikləri anda onlar tərəfindən sui-istifadə edilən, 

Səfəvilik maskası altında mürtəce şiəlik=farsçılıq vasitəsinə 

çevrilən bir qavramdır. Qızılbaşlıq isə bəsit şəriət əllamələri-

nin əlinin çatmadığı Uca Mərifət İdrakı=Azərbaycan və 

Anadolu Türkmanlarının İlahi Eşq Bəyanıdır. 
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Qızılbaşlıq Səfəviliyi daha ali boyuta daşımış olsa da, 

Səfəvilik Qızılbaşlığı idrak etməkdən acizdir. Zira yuxarıda 

da vurğuladığımız kimi, 6-cı sinifdə 10-cu sinfin bilgisi olmur. 

Bütün bunların təməlində ortaya çıxan nəticə budur: 

1) Şah Xətaiyə Səfəvi və onun qurduğu dövlətə Səfəvi 

Dövləti demək nəinki yanlışdır, həm də Azərbaycan və Ana-

dolu Türklərinin milli-mənəvi intibahına  virus yoluxdur-

maqdır. Oqtay Əfəndiyev kimi alimlər Sovet dövründə bun-

ları bilə bilməzdilər təbii ki. Onun  və digər alimlərin araş-

dırmalarındakı Səfəvi vurğusu Səfəvi və Qızılbaş məqamları 

arasındakı fərqi bilməmələrindən irəli gəlirdi. Dəyərli bilgi-

ləri olan bu alimlərin əsərlərini oxumaqla yanaşı, istəmədən 

də olsa ortaya qoyulan yanlışın – Səfəvi dövləti vurğusunun 

Qızılbaş dövləti vurğusu ilə dəyişdirilməsinə çalışmaq 

lazımdır. Zatən Nihat Çətinqaya kimi  araşdırmaçıların əsər-

lərində də Qızılbaş vurğusu vardır: “Onlar Qızılbaş adı ilə 

tanınmaqdan qürur duydular. İftixarla bu sözü söyləyərək 

Dövlətlərini Dövləti Qızılbaş, hökmdarlarını padışahi Qızıl-

baş, ölkələrini də Ölkəyi Qızılbaş diyə ifadə etmişdilər”. (Ni-

hat Çetinqaya, Qızılbaş Türklər, Kripto yayınları, 2012, 

səh.402) 

2) Son zamanlar Azərbaycanda Şah Abbası mədh etmək, 

onu böyük qızılbaş deyə təbliğ etmək istəyi Rus-İran düşün-

cə agentlərinin İblisanə oyunudur. Sultan Səlimin sünniçilik, 

Şah Abbasın da şiəçiliklə qarşı-qarşıya qoyaraq zəiflətdiyi 

Anadolu və Azərbaycan Türklüyü bu iki virusdan da qurtul-

malıdır. Nə Sultan Səlim osmanlıçı-sünniçi, nə də Şah Abbas 

səfəviçi-şiəçi baxışı ilə böyük ola bilər Türk. Türk yalnız Şah 

Xətai Qızılbaşlığının uca və  çağdaş idraki ilə böyük ola bilər. 

Odur ki, Şah Xətaini Azərbaycan və Anadolu Türklərinin 

ortaq mənəvi lideri olaraq görməli və buna uyğun dav-
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ranmalıyıq ki, sünni-şiə davası kimi mənasızlıqdan qur-

tulmuş olaq. 

3) Şah Abbas Qızılbaş idrakına xəyanət edərək istər mil-

li, istərsə də mənəvi dəyərlərə böyük zərbə vurmuş oldu. Be-

lə  bir şəxsin Azərbaycanın böyük hökmdarı kimi təbliğ edil-

məsi çox ciddi yanlışdır. Tarix elminə bəllidir ki, Şah Abbas 

taxta oturanda  hakimiyyətdə olan 114 əmirin hamısı Türk-

mən Qızılbaş idi. Fəqət Şah Abbas öləndə – 1628-ci ildə əmir-

lərin sayı 90-na qədər enmiş və sadəcə 35-i Türkmən Qızılbaş 

olmuşdur. 34-ü Qızılbaş olmayanlardan – İranlı, Kürt, Lur 

tayfalarından, 21-i isə erməni və gürcü dönmələrdən ibarət 

idi. Gərəkirsə bu mövzu daha geniş araşdırıla bilər. 

“Mürtəza Əli zatlıyam “ deyən və şəriət əllamələrini cə-

zalandıran Qızılbaş Şah Xətaidən fərqli olaraq,  Şah Abbas şiə 

mollasına=müctəhidə boyun əyən, özünü “Əli qapısının iti” 

adlandıracaq qədər alçalmış bir hökmdar idi. İndi Azər-

baycanda  bənzər iddialarla çıxış edənləri ikrahla qarşılayan-

lar bilməlidirlər ki, cılız şiə farsçılığının təməlini atan Şah 

Abbas heç bir zaman Bütöv Azərbaycanın Uca Şahının mis-

siyasının davamçısı ola bilməz. Özgür və Bütöv Azərbaycan 

idealında birgə addımlamağa hazır olan biz Çağdaş Qızıl-

başlar sadəcə bunu deyirik: 

Ürəyi dağ olmayınca bağrı qanlı lalə tək 

Heç kimin həddi yoxdur kim Qızılbaş olmağa. 

Dimes Hak Alerli 

İstanbul/Aprel/2017 
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TÜRK İRFAN İDRAKI: SƏBƏBLƏR VƏ 

MƏQSƏDLƏR BƏYANI 
 

Xoş niyyətli olmaq vədə qalmaq üçün ağıl və iradə əsas 

şərtdir. Çünki insanlıq sürəkli xoş niyyətlərin sui-istifadə 

edilməsi gerçəkliyini yaşayır. Tarixdə bunun minlərcə örnəyi 

vardır və günümüzdə də bunu görməkdəyik. Özəlliklə də 

Bəşəri ismarıcları olan Müqəddəs Kitabların idrakı, pey-

ğəmbərlər, imam və  övliyalar missiyasının dərindən alqılan-

ması, bu ismarıc və missiya həqiqətlərinin bir millətin digər 

milləti suistimal etməsinə fürsət verməyəcək keyfiyyətdə 

olmalıdır.  Təəssüf ki bəşər, özəlliklə də İslam ölkələri deyə 

tanınan dövlətlər bu məsələdə yetərsiz qalmaqda, İnanç  

(Göy) və Milli Kimlik (Yer) kimi iki təməl nöqtə müsəlmanları 

daima ziddiyyət içində buraxmaqda, bu  səbəblə də sui-

istifadə ləyaqətsizliyi və irqçi baxış kimi Medalyonun iki üzü 

daima ön plana çıxmaqdadır. 

Qısa Təsbit: 

–Seyid Nəsimi və Şah Xətai’nin davamçıları olan biz 

çağdaş dərvişlər üçün (istər Ələvi Bektaşi, istərsə də təsəvvüf 

mənsubu kimi tanınmış olsun) İsanın yəhudi, Məhəmmədin 

ərəb olması və ya başqa bir İlahi Missiya sahibi insanın milli 

mənsubiyyəti deyil, daşıdığı  mənəvi dəyərlər önəmlidir əl-

bət. Biz işin həq boyutuna baxar və o məqama üstünlük 

verərik. Fəqət məsələnin bir də Toplum= Xalq boyutu da var 

ki, bu boyut ruhani idrak sahibləri üçün hər kəsdən çox 

təhlükəlidir.  Bunun 2 əsas səbəbi var: 

1) Həqdən alıb Xalqa vermək=İlahi İdrakı xalqla bölüş-

mənin göz ardı edilməsi və ya əngəllənməsi ən çox dərvişlə-

rin başına bəla, onların xalq tərəfindən yanlış anlaşılmasına 

səbəb olur. 
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2) Xalq kütlələrinin dini sui-istifadə və irqçiliq kimi bir-

birini bəsləyən üsullarla cahilləşdirilərək kin və nifrət dolu bir 

şəraitin yaradılması, Cəmiyyət, Ölkə və Dünya həyatının 

cəhənnəmə dönüşməsinə səbəb olur. 

Bu təməl xüsuslarla birgə digər önəmli məqamlar da var: 

1) İlahi Biliyin zati vəhdədi dünyanın fərqli bölgələrində 

vədə fərqli zamanlarda fərqli ifadə şəkli və idrak dərinliyi ilə 

təcəlli etmişdir. 

2) İnsanlığın inkişaf mərhələlərində, özəlliklə də İsanın 

doğumundan sonrakı mərhələdə fərqli millət və dövlətlər 

arasında əlaqələrin get gedə artması, nəfs məqamının=-

Politikanın İnanç Xüsuslarını bu əlaqələrdə daha çox istifadə 

etməsinə səbəb olmuşdur. 

3) Son peyğəmbərin vəfatından qısa müddət sonra 

insanlığa xitab edən islamın arxa plana atılaraq  Ərəb və 

Mevali=Ərəb olmayan fərqliliyinin ön plana çıxarılması, Əhli 

Beytin Bəşəri-Elmi İlahi Əxlaq Missiyasının daima zülmlə göz 

ardı edilməsi, Əməvi-Abbasi siyasətin istər Quran təfsirini, 

istərsə də Quran adına yalan söyləyərək mənəvi-əxlaqi 

parametrləri şəxsi mənfəət üzərinə kökləməsi  Quran mis-

siyasının öncə mürtəce Sünniçilik=Ərəbçilik, daha sonra isə 

mürtəce Şiəlik=Farsçılığa alət edilməsinə səbəb olmuşdur. 

Türk Dünyası: Milli Kimlik və İnanç Ziddiyyətindən 

Doğan İdraki və Ruhani Fəlç 

Yaşanan bu acı olaylar ən çox Türkləri etkiləmiş, Türk 

dünyası fərqli məzhəblər tərəfindən DÜŞÜNCƏ OLARAQ 

hardasa paramparça edilmişdir. Bir çox məzhəbin, təriqətin 

Düşüncə və Mənəvi təməlini yaratmış Türklər, sonradan, 

özəlliklə də  Qərbin Şərqi istilası zamanı məzhəb və təriqət-

çiliyi sui-istifadə edən siyasətin qurbanı olmuşlar. Bu durum 

Azərbaycan və Anadoluda təməlləri Təbrizli Şəms və Hacı 

Bektaş Vəli tərəfindən qoyulmuş İrfani baxışı sistemli hala 



 

67 

 

gətirərək mərifət=irfan qapımış Şah Fəzlullah Nəiminin 

(Seyid Nəsimi, Alüyyül Ala), Şah Xətai, Şah Qələndər, Şeyx 

Maşuqi, Həmzə Bali, Niyazi Misri kimi böyük ərənlərin 

öldürülməsi ilə daha faciəli bir hal almışdır. 4 qapı 40 məqam 

təməlində İlahi İdrak Demokratiyası formulunu ortaya qoyan 

ərənlərin mirasının yox edilməsi ilə Azərbaycan və Anadolu: 

1) Elmin inkişafından geri qalmış. 

2) Toplumsal İnkişaf və Çağdaş düşüncə sistemlərindən 

uzaq düşmüş. 

3) Batıni Quran İdrakı toplumu inkişaf etdirə biləcək 

gücdə ikən, Zahiri yobaz təqlidnəql etmək kimi şəriət uy-

gulaması ilə cəmiyyət  Cəhalət Bataqlığına sürüklənmiş və 

hələ də sürüklənməkdədir. 

4) Özəlliklə də son 26 ildə yaşananlar Türk Dünyasının, 

xüsusilə də Azərbaycan və Türkiyənin məzhəbçilik üzərin-

dən aparılan geopolitikaya yenildiyini göstərir. Zira XX əsrin 

sonlarından etibarən sadəcə şəriət deyil, təriqət məqamının 

belə faydalılıq əmsali yox deyəcek qədər zəifləmişdir. Siyasət 

Şəriət və Təriqət məqamlarını sui-istifadə edərək bizləri bir 

şəkildə bölməkdədir. Sadəcə Mərifət=İrfan məqamıdır ki, 

siyasətin kirli əlləri o məqama çatmır. Zira o məqamda olanlar 

Bə-dən=Türk+Düşüncə=Çağdaş+Ruh=İrfan boyutunda vəh-

dətdə olaraq: 

1) nə sui-istifadəyə qurban olurlar. 

2) nə də sui-istifadə edərlər. 
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TANIMLAMA 

 

Türk İrfan İdrakı deməyimiz bəzilərində şübhə oyada 

bilər. Yaşananlar fonunda belə bir tanımlama qəribsənə bilər 

təbii ki, fəqət yuxarıda anlatdıqlarımız təməlində bu ta-

nımlamanın 

1) Həm irqçi baxışa qarşı 

2) Həm də öz milləti və insanlığa qarşı xəyanət vasitə-

sinə çevrilməmənin çarəsi olduğu anlaşılmışdır deyə ümid 

edirəm. 

İstər Azərbaycan, istərsə də Türkiyə iç hüzur və diş 

güvənliyi öncə vətəndaşlarının ruhani özgürlük vədə özgür 

düşüncəsinə istinadən yaşamalarında tapa bilər. Və ərənlərin 

şəxsində Türkün  uca irfanını vurğulamaq niyyətimiz əsla və 

əsla bundan sadəcə Türklərin faydalana biləcəyi anlamına 

gəlməz. Necə ki, Fransız Utopik Sosialistləri və ya Alman 

Klassik Fəlsəfəsi sadəcə almanlara və ya fransızlara aid 

deyildir. Bizlər də dünyadakı Bütün Elm və İrfan sahib-

lərindən faydalanmaqdayıq. Şəxsən mən Meister Eckhart 

kimi alman mənşəli dərin idrak  sahibi olan İncil yorum-

cusunu oxumaqdan da feyz almaqdayım. Odur ki, nə 

millətlər arasındakı idraki irtibatları əngəlləmək istəyirik, nə 

də ki belə bir fikri  məntiqli və əxlaqlı görürük. Sadəcə bu 

gerçəyin altını vurğulamaq istəyirik: 

–Quran başda olmaqla Müqəddəs Kitabların idraki hər 

millətin iç potansiyalı və  düşüncə dərinliyi ilə həmahəngdir. 

Və Türkün İdrakını ərəbə, ərəbin idrakını farsa, farsın idrakını 

da türkə dayatmaq yerinə bu fərqli idrak səviyyələrinə sayğı 

duymaq lazımdır. Məsələn, VIII-IX əsrlərin şəriət hökmləri 

Bədəvi Ərəblər üçün hələ də faydalı ola bilər, fəqət 

Azərbaycan və Türkiyə üçün o şəkli ilə heç-bir faydalılıq 

əmsalı daşımırlar və çağdaş baxışla yenidən ələ alınma-
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lıdırlar.  Və əsas məsələ bu dayatmalar yerinə, Türk İrfan 

İdrakının Uca Ərənlərinin tarixi missiyasına sahib çıxıb 

insanları dini inanc və milli kimlik arasında sıxışıb  

qalmaqdan xilas etməkdir. Fərqli insanlar və ya millətlər 4 

qapı 40 məqam kimi İlahi Demokratiya formulu təməlində 

ərdəmli əlaqələr və demokratik şərait yaradaraq birilərinin 

nələrisə sui-istifadə alətinə çevirməsinə əngəl ola bilərlər. Və 

biz əsla şəriət və təriqət tamamilə lüzumsuzdur demirik, fəqət 

çağdaş dünyanın tələbi olaraq bu məqamların mənəvi 

öz=Ənəl Həq Missiyası=İrfan İdrakı ilə dəyərləndirilməsini 

istəyirik. 

Və son olaraq: Türk İrfan İdrakı əsla və əsla hansısa bir 

siyasi partiya və ya başqa təşkilatlanma deyil, tam tərsi hər 

şeyin fövqündə qalaraq Türk millətinin zərər görməsini və ya 

zərər verməsini əngəlləmək istəyən düşüncə dərinliyidir. 

Sayqılarımla Dimes Hak Alerli! 
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QIZILBAŞ ANTİVİRUSU 
01 Dekabr 2015 

 

 

 
Şah İsmayıl Xətai və Qızılbaşlıq özəlliklə son 40-50 ildir 

ki, Anadolu və Azərbaycanda daha çox diqqət mərkəzin-

dədir.  Təəssüflər olsun ki, bu müddət ərzində komunistlər-

dən tutmuş Şiələrə qədər fərqli ideologiyalar beyinlərə çoxlu 

virus yoluxdurublar. Hələ də Şah Xətainin kürd olduğunu 

iddia edənlərdən, ta ki, Şiə kimi göstərmək istəyənlərə qədər, 

Qızılbaşlıq = Kommunizm yalanı söyləyənlərdən tutmuş Şah 

Xətai adından özünü reklam etmək istəyən alimlərə qədər 

çoxlu Virus var. Bu yalanlara mütəmadi olaraq etiraz edirik. 

Bəziləri bundan narahat olduqları üçün bizim varlığımızı 

inkar etməyə cəhd göstərir, bəziləri isə haqlı olaraq “yaxşı bəs, 

biz həqiqətləri nə vaxt və kimlərdən eşidəcəyik?” – deyə 

soruşurlar. İndi yazacaqlarım “yalançıların deşifrə olmağı 
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üçün  qızılbaş antivirusu mexanizmasıdır. Aşağıda verəcəyim 

sualları Şah Xətaidən danışan alimdən, özünü pir deyə 

tanıdanlardan və belə iddialarda olanlardan, məlumatı 

ol(a)madan fikir sahibi olmaq istəyənlərdən soruşun. 

Cavabını verə bilsələr, nə gözəl, yox əgər dillərini sürüsələr 

onda vecinizə də almayın, qoy boş-boş danışmağa davam 

etsinlər. 

Antivirus sualları: 

1.Şeyx Cüneydə qədər təriqət “Səfəvi” adı ilə tanınırdı, 

Şeyx Cüneytdən sonra niyə Qızılbaş adı istifadə olunmağa 

başladı? Əgər əvvəlcədən ulu babaları olan Firuz Şahın ba-

şında da Qızılı çalma var idisə, təriqətə niyə elə əvvəldən 

Qızılbaş deyilmədi? 

2. Şeyx Cüneydin Qızılbaş deyimini yaratmağına səbəb 

olan hansı Batıni inancı idi? Qurandakı hansı ayətlərin Batıni 

təfsiri Şeyx Cüneydin Əli sevgisini daha şiddətlə hiss 

etməyinə səbəb oldu? 

3. İnancmı geyim tərzini formalaşdırır, yoxsa, geyimmi 

inancı? Əgər başlarına qırmızı çalma taxdıqları üçün Qızıl-

başlar deyilirdisə, onda başlarına yaşıl çalma qoysaydılar, 

Yaşılbaşlar deyəmi çağırılacaqdılar? Şah Xətai kimi Batıni 

hökmdar belə sadə bir “məntiqlə” hərəkət edərdimi, görə-

sən? 

4. Şeyx Cüneyd, Şeyx Heydər və Şah Xətai Allahın mö-

min insanın qəlbində olduğunu bilə-bilə, niyə Qızılqəlb deyil 

də Qızılbaş dedilər özlərinə? 

5. Batınilikdə başın sirri nədir ki, bu Pirlər Qızıl+Baş 

dedilər özlərinə? Onların bu inancının Mərifət Elmində yeri 

haradadır? 
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6.Sadəcə olaraq alimlərin yazdığı hansısa dəyərli bir 

kitabla Qızılbaş olmaq mümkündürsə, niyə illər sonra ortaya 

çıxan nəticələr yenə uğursuzluğa dücar olur? 

Hələlik, bu suallar kifayət edər deyə fikirləşirəm. Soruşa 

bilərsiniz ki, biz özümüz bu sualların cavabını bilirikmi? Sa-

dəcə bunu deyirəm: Cavabını bilmədiyimiz çox suallar var, 

ancaq öz adımıza cavabını bilmədiyimiz suallar soruşmarıq. 

 

Dimes Hak Alerli 

 

 

  



 

73 

 

YAVUZ SULTAN SƏLİM BÖYÜK 

HÖKMDAR İDİ? 

 
28 Dekabr 2015  

 

– Yavuz Sultan Səlim böyük bir hökmdardır müəllim, 

ona qarşı bu qədər sərt olmayın. 

– Nədədir böyüklüyü? 

– İslamı ucaltdı, Türk dünyasında ilk xəlifə oldu, hər za-

man qələbə qazandı. 

– Oğraş dərəsində olan savaşda atası II Bəyazidə məğlub 

olan, qaçaraq canını qurtaran, atasına qarşı çıxdığı üçün o 

dərənin adının II Bəyazid tərəfindən Oğraş dərəsi adlanma-

sına vəsilə olan, daha sonra taxtı min cür kələklə ələ alan, atası 

başda olmaqla qardaşları və onların azyaşlı övladlarını belə 

öldürən, daha sonra Cənub və Cənub-Şərqi Anadoluda 

Qızılbaş Türkmanları sünni kürt bəyləri ilə ittifaqla qətl 

edərək oraları kürdləşdirən və indiki PKK bəlasının mənəvi 

atası olan, Şah Xətainin bütün cəhtlərinə baxmayaraq savaş 

istəyən, lakin şah meydanda 7 yerindən yaralandığı halda 

qorxaq kimi çadırında gizlənən və sadəcə odlu silahın gücünə 

savaşı qazanan, aldatdığı Yeniçərilər tərəfindən çadırına ox 

atılan, Məmlük Türklərini məğlub edərək qısa müddət sonra 

Misir idarəçiliyini tamamilə ərəblərə verən, aldığı xəlifə adına 

görə Türkün Azad İradəsini lənətli Əməvi-Abbasi mirasının 

qarışığı olan mürtəcə Sünni fanatikliyi ilə zəhərləyən və indiki 

ərəb heyranı fanatikliyinin mənəvi atası olan, ölərkən belə 

atasının lənətinə görə arxasındakı çiban üzündən dünyanı 

tərk etmiş birinəmi böyük deyirsən? 
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– Müəllim, bu qədər qatı olmayın, tarix tarixdə qaldı, indi 

hamısını bir tutmalı, Şah da bizimdir, Sultan da bizimdir 

demək vaxtıdır. 

– Həqiqətən, bu mövzuda səmimisiniz? 

– Əlbəttə. 

– Onda danış görək nə üçün, Anadolunu xarabalığa 

çevirmiş, İldırım Bəyazidə qarşı şərəfsizcə hərəkətlər etmiş 

Topal Teymuru böyük görür, onun dövlətini hətta Şah 

Xətainin xeyir-duası və köməyi ilə yaradılmış, Böyük Moğol 

İmperiyasını dövlət gerbində tanıyırsız, lakin iş Şah Xətai və 

onun qurduğu dövlətə gələndə oyunpozanlıq edirsiz?  Hanı 

sizin səmimiyyətiniz, hanı sizin dövlətçilik ədəbiniz? Hələ 

əksinə Şahın xanımı üzərindən çirkli ittihamlar dilə gətirir, 

Qızılbaş Şahını və qızılbaş kəliməsini şam söndü böhtanı ilə 

şərəfsizlik simvolu kimi göstərirsiz. 

– Müəllim, inşaAllah zamanla düzələr. 

– Bu dediyinə özün inanırsan? Türkü bölən sizin bu 

mürtəce sünni baxışınız qurtararmı səncə? İnanmıram. Çünki 

o qədər böhtan və yalan danışdınız ki, dönüb üzr istəyəcək 

üz, tövbə edəcək cəsarət qoymadınız. Sizlər bunu bacara bil-

məzsiniz deyərək, günahkar psixologiyası ilə böhtan ardınca 

böhtan ataraq özünü təmizə çıxararaq, Türkün ulu Şahını 

alçaltmaqla və İlahi lənət qazanmaqla məşğulsunuz. İndi Şah 

da bizim, Sultan da bizim deyirsizsə, günahkar və haqsız 

olduğunuzu bildiyinizə görə deyirsiniz. Ancaq haqlı olsay-

dınız heç buna ehtiyac duymaz, Şah Xətainin yaramaz və 

Türk düşməni olduğunu şübhəyə məhəl qoymadan isbat 

edərdiniz. Əlinizdə böhtan var, sübut yoxdur və indiki 

dövrümüz sizin yalançı olduğunuzu isbat edir. 

– Bəs bunun axırı necə olacaq? 

– Sizlər tövbə edənə qədər  səlimçilik virusu Türkiyəni və 

Türk Dünyasını içdən sarsıdacaq və zəiflədəcəkdir. Sizlər Əli 
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ilə Müaviyəni bir yerdə görmək istəyəcək qədər həqiqət 

cahili, Şah Xətai Mərdiliyi və Ədəbi ilə Səlim Yavuzun na-

mərdliyi və xəyanəti arasında doğru seçim edə bilməyəcək 

qədər acizsiniz. Ancaq Türk dünyası axır əvvəl bu seçimi et-

mək və də doğru olanı etməyə məcburdur, başqa cür öz ira-

dəsini mürtəcə fanatik viruslarından qurtarmadan, gücdən 

düşərək ona-buna yem olmağa davam edəcəkdir. 
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