Türküstan

3-9 noyabr 2020-ci il

Aydın
Mədətoğlu

(«Avesta»dakı pers "4
təhrifləri ən çox ... Türklüyü
İfadə ədən əlamətlərin ziyanı
na olmuşdur... «Avesta»nm
«Qatlar» bölümünün yalnız di
li yox, həm də İdeyası, tapın
dığı təlim Prototürk İnanc və
görüşlərlə bu və ya- digər də
rəcədə səsləşir. İlk tək, böyük
Tannnı Zərdüşt əlan etmiş və
Təkallahlığın (Monotelzmln A.M.) Türk «Tenqri» İdeyasın
dan daha əvvəlki müəllifinə
çevrilmişdir (Bax: Yaşar Qa
rayev, Azerbaycan ədəbiyya
tı, XIX və XX yüzlllər, Bakı
2002, seh. 111).
Beləliklə
Azərbaycan
Türk/ərlnln Peyğəmbəri Azərdüşt dünyada Təkallahlı din
sistemini yaradan İlk bəşər
dühasıdır. Onun təlimində ye
ganə all Varlıq Tanndır. Tann
- Ahura Mazda Kainatın və
bütün canlılann yaradıcısıdır.
Azərdüşt bu dini «Tanrının di
ni» adlandırmış və göstərmiş
di ki, «Bu dini həyata keçir
mək üçün Tann - Ahura Maz
da Azərdüştü Peyğəmbər seç
mişdir».
Türk dövləti Midiya döv
ründə Maqlar Zərdüştün varisi
sayılırdılar. Pars Əhəmənllər
dövründə Midiyanın əsas ha
kim tayfası olan Maqlar siyasi
hakimiyyətin əldən çıxdığını
görüb dlnl hakimiyyəti əllərin
də saxlamağa çalışmış və İlk
vaxtlarda buna nail də olmuş
dular. Lakin zaman keçdikcə
Maqlar pers kahinləri İlə əvəz
lənmiş, hətta Maq kahinləri öl
kədən didərgin salınmışdılar.
Həm siyasi, həm de dlnl haki
miyyətin əldən çıxdığını görən
Azərbaycan Türk düşünürləri
Sasani pers rejiminə qarşı
mübarizəyə başladılar. Bu
mübarizəyə rəhbərlik ədən
böyük Azərbaycan Türk düşü
nürü, tarixdə məşhur Mani oi\muşdur.________ у

«Həm ata, həm də anası
əsil Türk nəslindən, özü də
Həmədan Türklərinin Əşkanl nəslindən olan» (Bax:
Məhəmmədtağı
Zehtabi,
göstərilən əsəri, II cild,
səh. 397). Mani (215-276)
Azərdüştdən sonra öz dini
təlimini yaratmış və onu
yaymağa başlamışdı. Mani
dlnl təliminin Zərdüştlük,
Xristianlıq və Buddizm ün
sürlərini özündə cəmləşdir
diyini mütəxəssislər xüsusi
qeyd etmiş və göstərmişlər
ki: «Maninin görüşlərinin
formalaşmasında Zərdüşt
lük, Xristianlıq və Buddizm
müəyyən təsir göstərmiş
dir. Mani özü də çox vaxt
Zərdüştün, Buddanın və
İsanın rolunu qeyd edir»
(Bax: Məlikova M., Bayra
mov E., göstərilən əsər,
səh. 19).
Mani Zərdüştlükdən fi-

kirlərin, sözlərin,
əməllərin təmizli
yi, Xeyirlə Şərin
mübarizəsi prin
siplərini,
Bud
dizmdən ət xörək
ləri və spirtli içki
lərdən
imtina
olunmasını, Xristi
anlıqdan isə nigahdan
imtina

edərək asket həyat keçir
məyi və ismətli olmağı qə
bul etmiş, ölülərin dirilmə
sini inkar etmiş, bərabərliyi
və ruhun ölməzliyini təbliğ
etmişdir. Mani tamahkarlıq
dan, qafillikdən, oğruluqdan, ər-arvad xəyanətin
dən, yalançı sehrbazlıq və
cadugərlikdən, inama şüb
hə ilə yanaşan ikiüzlülük
dən, hərəkətlərdə süstlük
və passivlikdən imtina et
məyi tələb etmişdi. Əslində
Mani dindən daha çox dinifəlsəfi bir idrak təlimləri
sistemi yaratmışdı. Manilik
pars Zərdüştlüyünün mif,
əfsanə, nağıl və əfsunlarından təmizlənmiş, dövrünə
görə gəlişdirilmiş yeni bir
mərhələsi idi. Manilik «Azərbaycan-Türk təfəkkürü
nün məhsulu idi» (Bax:
Əbülfəz
Elçibəy,
Bütöv
Azərbaycan yolunda, səh.
109). Manilik fəlsəfə, mən
tiq və dinlə çulğaşmış bir
dini təlimdir.
Manilik dünyada ədalətli
bir quruluş axtaran ideyalar
qaynağıdır. Manilik mahiy
yəti baxımından parsizm
düşüncə tərzinə zidd bir
dünyagörüş idi. Manilik
Türk dühasının yaradıcılıq
təzahürlərindən biri, özünəqədərki Azərbaycanda
olan Türk xalqının və Aratta, Lullubi, Kas, Elam,
Manna və Midiya kimi Türk
dövlətlərinin yaratdığı dini,
fəlsəfi və siyasi bir mədə
niyyətin davamı idi. Bütün
bunları dərk edən pers Sa
sanilər Mani Peyğəmbərə
ağır işkəncələr verərək
edam etmiş, ölkədəki bütün
Maniçilər təqib və işkəncələrə məruz qalaraq fiziki
məhv edilmiş, çoxları xarici
ölkələrə qaçıb Maniliyin
təbliğini davam etdirmişdi
lər. Maniçiliyi özünün rəs
mi dini qəbul edən Uyğur
Türkləri bu dini əks etdirən
əsərlər yaratmışlar. Gör
kəmli Azərbaycan alimi Yu
sif Rüstəmov göstərir ki:
«Manilik Türk xalqlarının, o
cümlədən azərbaycanlıların
islamaqədərki dinlərindən
biri olmuş və öz tərəfdarla
rının həyatında əhəmiyyətli
rol oynamışdır» (Bax: Yusif
Rüstəmov, Siyasi-hüquqi
təlimlər tarixi, Bakı 2000,
səh. 58).
Mani tarixdə bir Türk
Peyğəmbəri, filosofu, siya
si-ictimai hərəkatın yaradı-

cisi və

başçısı kimi tanın
mış, bədii ədəbiyyatda şa
ir, rəssam, nəqqaş, memar
kimi tanınmışdır. Maninin
10 dan çox kitabı, 76 risalə
si olmuşdur ki, bunlar bütün
dünyaya səpələnmiş, III yüzildən sonra bütün dünyada
din, fəlsəfə, rəssamlıq, me
marlıq və ədəbiyyata böyük
təsir göstərmişdir.

ya düşən şahənşah I Qubad
siyasət xatirinə olsa da
Məzdəkin dinini qəbul et
məyə məcbur oldu. Bu nə
hayət dini hakimiyyətin
Məzdəkilərin ixtiyarına ve
rilməsinə və Türklərin haki
miyyətə şərik olmalarına
gətirib çıxardı. Məzdək ka
hinlər-kahini rütbəsi qaza
naraq şah Qubadla yan-ya-

lər. Buna görə də varlıların
malı və mülkü əllərindən
alınıb yoxsullara verilməli
dir» (Bax: Məhəmmədtağı
Zehtabi, göstərilən əsəri, II
cild, səh. 440). Orta əsr
fars mənbələri Məzdəkə
qarşı düşmən mövqedən
yanaşmışlar. Bu da onu
göstərir ki «Məzdəkilər hə
rəkatı həm də Milli bir hərə-

«Manilik parsizmə qarşı
mübarizəni davam etdir
miş, V yüzilliyin sonunda
çox böyük güclə baş qaldı
ran Məzdəkilər xalq hərəka
tının əsas ideya qaynağı ol
muşdur» (Əbülfəz Elçibəy,
Bütöv Azərbaycan yolunda,
səh. 116).
Miladi V əsrdə Sasani
perslərlnə qarşı Azərbay
can Türkləri Bamdadoğlu
Məzdəkin başçılığı ilə xalq
hərəkatına başladı. Bir çox
tədqiqatçılar Məzdəki Azər
baycanlı və hətta Təbrlzli
Türk hesab edir və göstərir
lər ki: «Bütün alim - araşdı
rıcılar Məzdəkin fəaliyyətə

na taxta oturdu. Məzdəkilə
rin Sasanilərlə şərikli haki
miyyəti 25 ildən çox davam
etdi. Məzdək və Məzdəkilə
rin xəyanət nəticəsində
məhv edilməsinə (529-cu il
də Məzdək xəyanətlə həbs
edilib edam edildi. 80 minə
qədər Məzdək tərəfdarı qət
lə yetirildi) baxmayaraq,
Məzdək tərəfdarları gizli
təşkilatlar yaradaraq müx
təlif dövrlərdə müxtəlif yer
lərdə gizli fəaliyyət göstər
mişlər. «Xüsusilə Azərbay
canlılar Məzdəkin fikirlərini
saxlayıb sonralar Abbasi
xəlifələrinə
qarşı
milli
azadlıq
mübarizələrində

kat idi. Ona görə də biz in
di qəti deyə bilərik ki, Məz
dək hərəkatının iqtisadi-si
yasi səbəbləri ilə bərabər,
şübhəsiz, milli səbəbləri də
olmuşdur» (Bax: Məhəmmədtağı Zehtabi, göstərilən
əsəri, II cild, səh. 444).
Məzdəkə görə, Ali Varlıq
dünyanı İdrakın qüdrəti,
Ağlın qüdrəti, Sayıqlığın
qüdrəti və Sevincin qüdrəti
ilə idarə edir ki, bu qüvvə
lər insanda birləşir və fəa
liyyət göstərir. Məzdəkin
ideyaları hələ öz sağlığında
əməli olaraq həyata keç
mişdi. Belə ki, Məzdəkilər
iri torpaq sahibi olan Sasa

Azərbaycanda... başladığı
və davam etdirdiyini müba
hisəsiz qəbul edirlər. Heç
bir şübhə yeri olmadan de
yə bilərik ki, Məzdəkilər hə
rəkatının mərkəzi nüvəsini
Azərbaycan Türkləri təşkil
etmiş və onlar sosial ədalət
uğrunda mübarizənin hərə
kətverici gücü olmuşlar».
«Məzdək Təbrlzli olmasına
baxmayaraq, həm öz xalqı
(oxu: Türkləri - A.M.), həm
də başqa xalqları fars əyanəşrəflərinin hərtərəfli İqti
sadi və siyasi zülmündən,
istismar və təhqirindən, bu
xalqları Sasani şahlarının
əsarətindən azad etmək is
təyirdi» (Bax: Məhəmmədtağı Zehtabi, göstərilən
əsəri, II cild, səh. 440;
Əbülfəz Elçibəy,
Bütöv
Azərbaycan yolunda, səh.
116).
Məzdəkilər hərəkatının
bütün Sasani İmperatorluğuna yayılmasından qorxu

onları bayraq etdilər. Əksər
tarixçilər göstərirlər ki, ...
Xürrəmi Babək hərəkatının
nəzəri əsasları Məzdəkin
fikirləri ilə sıx bağlı olmuş
dur» (Məhəmmədtağı Zeh
tabi, göstərilən əsəri, səh.
446). Belə ki, Məzdək öz
təlimində
göstərirdi
ki:
«Malı adamların arasında
birləşdirib bölüşdürmək la
zımdır. Hamı Tanrının bən
dəsi, Adəmin övladlarıdır.
Ona görə də bir-birlərinin
malını xərcləməlidirlər ki,
heç kəs azuqəsiz qalmasın.
Hamının vəziyyəti eyni, im
kanları bərabər olmalıdır»
(Bax: Əbu Əli Həsən ibn Əli
Xacə Hizamülmülk, Siyasətnamə, səh. 155). «Allah
maddi nemətləri, yeri, suyu
və s. hamı üçün yaradıbdır.
Bu nemətlər xalq arasında
bərabər bölünməlidir. Lakin
insanlar ədalətsizlik, zülm
və boynuyoğunluq edərək
zəiflərin haqqına yiyələnir-

ni feodallarının əmlaklarını
əllərindən alaraq əhali ara
sında paylamışdılar. «Məz
dək ... Hərəmxanaların ör
tüklərini qoparmış,əmlakını
daşıyıb aparmış, sadə xalqı
hökmran etmişdi» (Bax: Hizamül-Mülk, Siyasətnamə
(rusca) M-L, 1949, səh.
193).
Beləliklə
Azərbaycan
Türklərinin yaratdığı bu cə
rəyanlar Şərqdə olduğu ki
mi, Avropada da fəlsəfi və
ictimai fikrin formalaşma
sında mühüm rol oynamış
dır. Belə ki: «Manilik İtali
yada Katarlar, Fransada isə
Alblqoylar bidətinin, Məz
dəkin xüsusi mülkiyyətin
məhv edilməsi, əmlakın
ümumiliyi ideyaları Avropa
da ... utopik sosialistlərin
ideya mənbəyi olmuşdur»
(Bax: Məlikova M., Bayra
mov E., göstərilən əsər,
səh. 28).
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