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Azərbaycan Respublikasının
Prezidenti yanında
Kütləvi İnformasiya Vasitələrinin
İnkişafına
Dövlət Dəstəyi Fondu
Azərbaycanın dövlətçilik tarixinin, milli adətənənələrinin, elm və mədəniyyətinin təbliği

Faiq ələkbərli
dosent, fəlsəfə üzrə
fəlsəfə doktoru
II Yan
Ömer Faiq Nemanzadə hesab
edirdi ki, islamda İslahatlar apanlmalı
və bu zaman Avropanı təqliddən uzaq
durmaq lazımdır. O bildirirdi ki, müsəl
manlar gəyimdə, məişətdə avropalıları
təqlid etdikləri halda mədəniyyət və
maarif sahəsində onlardan xeyli gen
dədirlər: ‘Aman ya rəbbil Bizlərin bu
dərəcə qafilanə, meymunca təqlidimi
zin birmisil daha bir millətdə tapılarmı?
Ev əşaymızı avropalılannkına oxşadıb

о. doğru yazındı ki, bu məsələ
də islam dininə, yəni Qurani-Kərimə və
hədislərə müraciət edərkən də, müsəl
manlara tövsiyyə edilən ayə və kəlamlan da öz bildiyimiz kimi yozur, inkişaf
etmək yolu yox, yerimizdə saymaq dü
şüncəsini əsas götürürük: “Əsil isla
miyyətdən, zəmanənin tələblərindən
xəbərsiz yatınq, halbuki zaman dəyişir,
dünya dəyişir, hər şey dəyişir, hər mil

Türküstan^
dınlmasını Əhməd bəy Ağaoğlu, Əli
bəy Hüseynzadə, M.Ə.Rəsulzadə və
digər böyüklərimizin, müdriklərimizin
irəli süməsi daha məqsədəuyğu idi,
nəinki hansısa ikiüzlü, yalançı üləmalann, ziyalılann.
Bu anlamda Nemanzadə ‘Əhməd
bəy Ağayev” məqaləsində doğru yazır
dı ki, islam dinini ruhanilərin dilindən
deyil, Ə.Ağaoğlu kimi əsil elm adamlann əsərlərindən öyrənmək lazımdır.
Belə ki, Ə.Ağaoğlu indiyə qədər pərdə
arxasında qalan bir çox keçmiş islam
adət-ənənələrimizi, milli mədəniyyəti
mizi, eləcə də xilas yolumuzu doğru
göstərir. Ö.Faiq yazırdı: Hələ islam si
yasəti və əhvalı barəsində qayət vüqufanə yazdığı məqalələr həqiqətən biz
də misli nadir görünən elmi məlumat
landır. Bu yolda açdığı cığır və bu cığır
ilə bizlərə bildirdiyi yeni-yeni elmlər,
işarə elədiyi ülvi məqsədlər, müqəddəs
əməllər istiqbali-millət üçün birər bəraəti-estehlal, birər bərati-feyz və tərəq
qi olsa şayandır”. 4
“Mola Nəsrəddin" bağlandı"
(1907) məqaləsində Ö.Faiq qeyd edir
di ki, jurnalın bağlanmasında yalançı
millətçilər, islam xainləri əsas rol oyna
mışdır “Bildim ki, maarif ağacımızı
içindən yeyən yenə öz qurdunuzdur.

ran başımıza kül-saman töküb üst-ba
şımızı qanlara bulayıb, guya böylə
əməl və rəftarlar ilə matəmini saxladı
ğımız nuri-çeşmi-miHət, müxəffər şühadayi-ümmət olan həzrəti imam Hüseyn
əleyhsalamın vaqeyi-şəhadəti bizlərə
nümuneyi-ibrat, misali-qeyrat deyilmi?
Heyif, sədd həzar heyif ki, o şahidi-millətpərvərin matəmini bu zəmanəyə gö-

Ömər Faiq Nemanzadənin yaradıcılığında
milli maarifçiliK: türKçülüK va azərbaycançılıq

tez-tez dəyişdirdiyimiz, hər gün köhnə
lərinin yerinə təzələrini qoymağa çalış
dığımız halda, bizlərin əsil həyatına,
mili bəqamıza səbəb olacaq çürük qa
famızı, kifli beynimizi, yaşlanmış fikri
mizi, zəhərli adətlərimizi, meymunca
təqlidimizi əslə dəyişdirmək, islah et
mək istəmirik Avropa əşyasına olan
meylimizə, fiıəng malına olan məftu
niyyətimizə, arzumuza baxsalar - ta
mam bir avropalıyız. Amma maarif,
mədəniyyət, cəmiyyət xüsusunda fikir
lərimizi, əmələrimizi diqqətə alsalar küllü bir fanatik ən cahil mütəəssib bir
türküstanlı, buxaraılıyız. Bunlarla bəra
bər ortada yad-əcnəbi surətində bir
müsəlmanlıq sözü gəzib duruyor. Am
ma inanılsın ki, cümlənin sözü, iddiası
həp bəhanə, yalançı sufilik özgələri aldadıcılıq, cib doldurmaqlıq, qərəz və
mənfəətə xidmətdir". 1

Nemanzadə yazırdı ki, millət uğ
runda, onun cəhalətdən qurtulub inki
şaf etməsi üçün maariflənmək, çalış
maq, himmət göstərmək lazımdır “Görürüz ki, bir ovuc millətlər zəmanəyə
görə olan maarif və səyi və himmətləri
sayəsində milyonlarca cahil, qafil in
sanları özlərinə maddi, mənəvi əsir
edirlər. Hər millət öz camaatı, öz milləti
uğrunda varını, yoxunu, hətta canını fə
da eləyir ki, əsarətə, həqarətə giriftar ol
masınlar. Bir az əqli başında olan mil-

Nemanzadanin burada İmam Hü
seynin (ə) şəhadətinin menasının və
mahiyyətini anlatmaqda məqsədi İs

lət dəyişir, hər zərrə dəyişir... İnsaf və
mürvətmdir ki, bizlər hər şeydən də dışan olaq? Dəyişməli, biz də mütləq dün
yəvi əməllərimizi, göz görə təhlükələrə,
səfalətlərə sürükləyən köhnə adətlərimi
zi, cahilanə fikirlərimizi, əməllərimizi də
yişməliyik. Və illa özgələr bizləri bütün
özgə yolda dəyişdirib yox edərlər...”. 3

Bildim ki, millətimizin hüquqmu məhv
edən, millət qəbini kəsməyə çalışan
baltanın sapı yenə bizdəndir. Bildim ki,
müsəlman donundakı islam xainləri,
“Molla Nəsirəddinin 22-d nömrəsində
ayılann, qurdlann, aslanların parçalan
mış islamı qapıb yeməkləri barəsində
ki şəkiləri əldə dəstəvüz edib “Mola

Şəksiz ki, qeyrət və həmiyyəti qəlbi ali hümmətinə sığmayan bu millət aşiqi şəhadəti-ölümü,
xeyr, bu ölüm surətində əbədi varlığı, əsarət və həqarət ilə yaşamağa tərcih verdi. Şəksiz ki, təlüqatının, hümmətinin hüququnu mühafizə etmək, hürr və müstəqil yaşamaq, özgələrə boyun əymə
mək ən birinci müqəddəs niyyəti idi. Şəksiz ki, niyyət buyurduğu kimi həyat olmadığı surətdə
məqsədi-alisi, hüquqi-qövmiyyəsi, istiqbali milliyyəsi yolunda qurban olmağı canına minnət bildi.
Şəksiz ki, niyyət və məsləkində səbat və qərar edib Kərbəla dəhşətini hürriyyəti-vicdaniyyə, əs
biyyəti-qövmiyyə, heysiyyəti-milliyyə, hüquqi-insaniyyə qanına qərq etməyi məhz o tökülən qan
ların verdiyi qüvvətlə gələcəkdə açılacaq olan millət çiçəklərinin hüsn-surətlə yaşamaqları üçün
dür. Heyhat, harda o niyyətlər, o fədailiklər, harda bizim bugünkü qafilanə rəftarımız, başları
mıza biməna, hilanə kül-saman tökməklə iktif etəmyimiz?”.
lətlər özgə gurultulara, özgələrin əhvalı
na qulaq verməklə bərabər bütün qüv
vələrini, qeyrətlərini, fikiriərini öz millət
lərinin tərəqqisinə həsr edirlər. Amma
bizlər... Ah, bizlər guya hər vacibli milli
işimizi qurtanb arxayın, rahat olmuşuz
kimi oturub gözəl-gözəl fürsətləri itirib
ağzımızı özgələrin əsərlərinə qarşı açıb
qalmışıq. Qulaqlarımızı özgələrin söz
lərinə tikib durmuşuq. Beynimizi bizə
əsla xeyri olmayan boş politika və cəfəngiyyat ilə çürüdüb öz işimizdə məət
təl qalmışıq, qalınq”.2

olaraq hesab edirdi ki, imam Hüseynin
(ə) şəhadət yolunu anlamaq üçün ilk
növbədə, peyğəmbər övladının bir
ovuc tərafdan ilə öz qüvvətindən neçə
min kərə artıq olaq qüvvətə qarşı da
yanmağın məqsədini, eyni zamanda
“nə üçün bu riqqətəngiz, o c'ıyərsuz hal
ilə şəhadətə, o dəhşətamiz surət ilə fədaicanə razı olmasının” səbələrini bil
mək lazımdır. Nemanzadə yazırdı:
“Şəksiz ki, qeyrət və həmiyyəti qəlbi ali
hümmətinə sığmayan bu millət aşiqi
şəhadəti-ölümü, xeyr, bu ölüm surətin
də əbədi varlığı, əsarət və həqarət ilə
yaşamağa tərcih veıdi. Şəksiz ki, təlüqatının, hümmətinin hüququnu mühafi
zə etmək, hürr və müstəqil yaşamaq,
özgələrə boyun əyməmək ən birinci
müqəddəs niyyəti idi. Şəksiz ki, niyyət
buyurduğu kimi həyat olmadığı surətdə
məqsədi-alisi, hüquqi-qövmiyyəsi, is
tiqbali milliyyəsi yolunda qurban olma
ğı canına minnət bildi. Şəksiz ki, niyyət
və məsləkində səbat və qərar edib Kər
bəla dəhşətini hürriyyəti-vicdaniyyə,
əsbiyyəti-qövmiyyə, heysiyyəti-milliyyə, hüquqi-insaniyyə qanına qərq et
məyi məhz o tökülən qanların verdiyi
qüvvətlə gələcəkdə açılacaq olan millət
çiçəklərinin hüsn-suratlə yaşamaqlan
üçündür. Heyhat, harda o niyyətlər, o
fədailiklər, harda bizim bugünkü qafila
nə rəftarımız, başlanmıza biməna, ca
hilanə kül-saman tökməklə iktifa etəmyimiz?”.8

Ömər Faiqin o fikimə qatılınq ki,
bir toplum təməl prinsiplərdən uzaqlaşamadan öz milli-dini adət-ənənələrini
yaşadıqları zamanlarına uyğunlaşdır
malıdırlar. Əgər bunu, həmin toplumuz
özü etməyi bacarmasa, o zaman digər
yad toplumların təsiri altına düşəcəkdir.
Ancaq bu yeniləşmələr isə ağılla və soyuqanlı şəkildə həyata keçirilməli, bu
zaman sözün əsil mənasında müdrik
olanlann fikriləri ilə hesablaşılmalıdır.
Məsələn, milli-dini adət-ənənələrin zə
manə ilə ayaqlaşmasını, ona uyğunlaş-

Nəsrəddini hökumətə asi göstərən al
çaqlar nə cür müsəknanlardır".5

Məşhur “Dəvət” adlı kitabında
da o, yazırdı ki, müsəlmanlar islam di
nində yeniləşmənin olmasının zəruiliyini dərk etməlidir. Onun fikrincə, müsəl
manlar məhərrəmlikdə baş-gözünü ya
rıb qan tökməkdənsə, həzrəti imam
Hüseynin (ə) millət yolunda şahidliyini
öyrənməli, onun şəhadətindən doğru
nəticə çıxarmalı və cəmiyyətin yeniləş
məsi yolunda getməlidirr. O yazırdı:
“Nə hacət, hər il məhərrəmlikdə zahi-

ra özgə cür tutmaq, mərsiyələrimizi da
ha təzə bir sayaq millətpərvəranə üzrə
oxutmaq lazım gəldiyi halda sahibinin
niyyəti və məsləkindən bixəbər hərəkət
edən cansız maşın kimi qayırdığımız iş
və əməldən özümüz də xəbərsiz bulu
nuruq”^
Şübhəsiz, Ö.Faiq bu fikirlərində ta

mamilə haqlı idi. Çox yazıq ki, həmin
dövrdən bir əsr keçməsinə baxmaya
raq, bu günün özündə də bir çoxlan
imam Hüseynin (ə) şəhadət yolundan
xəbərsizdir. Ancaq buna baxmayaraq,
özlərini imam Hüseyn (ə) əqidəsinin
davamçıları hesab edirlər. Çünki bu cür
müsəlmanların fikrincə, əgər bir müsəl
man məhərramlik günündə göz yaşı
axıdırsa, zəncir vurursa, hətta başını
yanb qanını tökürsə, deməli, o pey
ğəmbər övladının layiqli davamçısıdır.
Məhz bütün bunları nəzərə alaraq Ne
manzadə yazırdı: "Məhərram ayının
beş-on günündə aciz uşaqlar kimi yal
nız başımıza küllər töküb zəncirlərlə özözümüzü vurub yaralamaq, ayə, ali bir
niyyət uğrunda şəhid olan bir nümuneyi qeyrət o mücəssəmi həmiyyət üçün
yas və matəm saxlamaqmıdır? Hər in
saf sahibindən soranm: lazım deyilmidir ki, hər kəs tutduğu işin, icra etdiyi
matəmin nədən ötrü və nə cür bir zatişərif üçün olduğunu layiqi ilə bilsin”. 7
Bu baxımdan Ömər Faiq haqlı

lam dininin yeniliyə qarşı olmamasını,
zamanla ayaqlaşmanın vacbl'ıyini gös
tərmək kü. Ona görə, müsəlmanlar
İmam Hüseynin əqidəsindən, islamlı
ğın əsil mahiyyətindən o qədər uzaqla
şıblar ki, ancaq zencur vurmaq baş
yarmaqla öz işlərini bitniş hesab edir
lər və nəticədə də niyyətsiz, ya da mə
nasız əmələ zəlil günə qalıb, yadhrm
köləsi halına düşüblər ““Əsas və həqi
qətdən nə qədər uzaqlaşmışıql Budur
ki, bu uzaqlaşmağımız rahat zəmi ilə
bugünkü həqarət və və züətiə yaşama
ğımtz ətiyimiz əməl ve tutduğunuz iş
lərin təbii niyyətsiz, fikirsiz olduğundan,
yəni həqiqətdə nə cür çalışmaq gərk
olduğunu biimədiyimizdendir. Bugün
kü əksər əmələ və rəftarımız müvafiq
şəri vb əqli otnadığına, hüquqi irtsaniyemizi mühafizəyə, istiqbali miliyəmizi
təminə əsla yaraya bilmədiyinə əbət
əvamünasımtzın əqli itməz, fikri çat
maz Çünki onlar zamana götə məlumati-aiəmiyyətdən, üstJivəzialəmden
bixəbərdirlər”. 9
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