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I

ÖNSÖZ 

 

Azerbaycan toprakları bir çok dinlerin ve inançların yaşandığı yerlerden 

birisidir. Azerbaycan’da din denilince akla gelen ilk inanç İslam’dır. Çünkü 

İslam bu ülkeye 1400 yıl önce gelmiş, burada derin kök salmış, insanların 

davranışları, düşünceleri, maneviyat ve kültürlerini son derece etkilemişti. Bu 

etkileme o kadar güçlü olmuştu ki Sovyet devrindeki dinsizleştirme, halkı kendi 

milli ve dini kimliklerinden ayırma çabaları sonuç vermemiş, bağımsızlığını 

kazanmış ülke yeniden İslam’a yüz tutmuştu. 

Bu tezimizde Azerbaycan’ın siyasi ve sosyo-kültürel yapısı, dini durumu, 

dinlerin gelişme süreçleri, dini literatür ve 1990-2006 yılları arasındaki dini 

kitapları incelemeğe çalışacağız. Çalışmamız genel olarak Azerbaycan’ın tarihi, 

sosyo-kültürel yapısı, dini durumu ve dinle ilgili yayınlanan kitapların dinler 

tarihi açısından tahlili ile sınırlı kalacaktır. Tezimizde Azerbaycan’ın dini 

durumu, İslam ve diğer dinlerin faaliyetleri, ayrıca söz konusu yıllar arasındaki 

dini literatürle ilgili araştırma yaptığımız ve bu araştırmaları tezimizde 

topladığımız zaman dinler tarihinde kullanılan nitelendirici, zaman zamansa 

karşılaştırma metoduna başvurulmuştur. 

Araştırma yaparken Azerbaycanca, Türkçe, Rusça, İngilizce yazılmış 

kaynaklara başvurulmuştur. Azerbaycanca olan kaynaklarda 1998 yılına kadar 

yayınlanan literatürün hemen hemen hepsi kiril alfabesinde, 1998 yılından sonra 

yayınlanan kitaplar ise Latin alfabesinde yazılmıştır. Ayrıca tezimizi yazarken 

çeşitli makale ve internet sitelerinden de faydalanılmıştır. 

Tezimiz girişle birlikte iki bölüm ve sonuçtan oluşmaktadır. Girişte 

Azerbaycan’ın jeopolitik ve sosyal yapısı ile ilgili bilgi verilmiştir. Birinci 

bölüme gelince Azerbaycan’da Hıristiyanlık ve ondan önceki dinlerden İslam’a 

kadarki gelişme süreçleri işlenilmiştir. İkinci bölümde ise Azerbaycan’da dini 

literatür ve dinle ilgili yazılan kitaplardan bazıları tahlil edilmiştir. 
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Tezimizi yazarken baştan sona kadar gerek konu seçiminde ve gerekse 

çalışmalarımızın her aşamasında bize destekte bulunan sayın danışmanım ve 

hocam Prof. Dr. Mehmet AYDIN’a, ayrıca her türlü manevi yardımlarını eksik 

etmeyen ve büyük fedakârlıklara katlanan değerli eşime kendi teşekkürümü 

bildirmek isterim. 
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ÖZET 

1990-2006 YILLARI ARASINDA AZERBAYCAN’DA YAYIMLANAN 

DİNLE İLGİLİ KİTAPLARIN DİNLER TARİHİ AÇISINDAN TAHLİLİ 

İslam kültürü tarihinde önemli bir yeri bulunan Azerbaycan 20 y.yılın 

büyük bir kısmını sosyalist tecrübe içerisinde geçirmiştir. Bu tecrübe İslam âlemi 

için de yeni bir deneyim olmuştur. Dinle ilgili iş ve uygulamaların ehil eller 

tarafından yapılmadığı uzun bir zaman diliminde dini bilgiler azalmış, doğru 

bilgilerin yerini yanlış ve kaynağı belirsiz bilgiler almışsa da bu durum dine olan 

yönelişi ve ihtiyacı ortadan kaldıramamıştır. 

Bağımsızlık öncesi Azerbaycan’da ve tüm Sovyetler Birliği’nde dine 

karşı mücadelenin yönlerinden biri de kitap ve neşriyat yoluyla yapılan ve 

“bilimsel mücadele“ olarak adlandırıla bilecek propagandadır. Bu maksatla 

yayınlanan çalışmalar doğrudan Müslümanlara, dolayı olarak da İslam’a yönelik 

olarak ortaya konan ve çoğu zaman hakaret boyutlarına ulaşan eserlerden ibaretti. 

Sovyetlerin son dönemlerine baktığımız zaman ise bu eserler yerini İslam’la ilgili 

edebiyata bırakmış oluyordu.  

Bağımsızlık sonrası Azerbaycan’da mevcut olan dini alandaki boşlukları 

doldurmak ve insanların dini bilgiler olan ihtiyaçlarını karşılamak amacıyla 

yoğun yayın faaliyetlerinde bulunulmuştur. Sovyetleri Birliği döneminde 

devletin dini inançlara karşı getirdiği yasaklar, kendini dini edebiyatta da 

göstermiş, bu konuda çok az kitap yazılmış ve genelde Ateizm içerikli kitaplar 

yayınlanmıştır. Dini kitapların yazılışı ve yayını en çok 80’li yıllardan sonra 

kendini göstermeye başlıyor. Sovyet Birliği dağıldıktan sonra ve Azerbaycan 

kendi bağımsızlığını ilan ettikten sonra, ülke aynı zamanda dini boşluktan 

yararlanan misyonerlerle de karşı karşıya kalmıştır. İnsanların hem bu 

misyonerlere uymaması hem de dinlerini bilmeleri konusunda yazılan ilk 

kitapların geneli, İslam ve onun esasları, Hz. Peygamberimizin hayatı ve 

hadislerini konu alan, ayrıca küçük broşürleri halinde yayınlanan ibadet esasları, 

Kur’ân – i Kerim’in küçük sürelerinin çevirileriydi.  
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ABSTRACT 

ANALYSIS OF RELIGIOUS BOOKS PUBLISHED IN AZERBAIJAN 

BETWEEN 1990-2006 IN RESPECTS OF HISTORY OF RELIGIONS 

Azerbaijan that has an important place in the history of Islam spent a large 

part of 20. century in a socialist experience. This experience has also been a new 

experience for the world of Islam.  Although religious knowledges reduced and 

true knowledges were replaced by wrong knowledges and also by information 

having uncertain sources in a long period of time slice in which religious affairs 

and practices were not performed by the qualified people, this situation could not 

eliminate religious orientation and needs.  

In Azerbaijan before independence and in Soviet Unions,  one of the ways 

to challenge against religion was a propaganda that can be called as “scientific 

struggle” which  made by books and publications.  Works published for this 

purpose consisted on  literatures that were revealed directly against Moslems and 

indirectly against Islam, and most of the time, they reached to the extent of insult.  

In Azerbaijan after independence, some intensive publication activities 

were performed in order to fill the gap in religious fields and meet requirements 

of people for religious knowledges.  In the period of Soviet Unions, prohibitions 

against religious beliefs revealed themselves inside religious literature, a few 

number of book was published and generally books with atheism content were 

published. Writing  and publication of religious books came into view mostly 

after 1980s. After the disintegration of Soviet Unions and Declaration of 

Independence of Azerbaijan, country also faced with missionaries who tried to 

benefit from religious gap.  Generally books written for people both to disregard 

these missionaries and know their own religions were prayer basis that mentions 

life and hadiths of our prophet and also published as small booklets, and also 

translations of the brief surahs of the Holy Koran.  
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GİRİŞ 

 

AZERBAYCAN’DA JEOPOLİTİK VE SOSYAL YAPI 

 

A) Azerbaycan’ın Siyasi, Tarihi ve Sosyo-Kültürel Yapısı 

 

a.a) Coğrafi bölge olarak Azerbaycan 

 

Türkiye, Rusya ve İran arasında transit ticaret merkezi oluşturan 

Azerbaycan Asya’nın batısında, Doğu Kafkasya ve İran’ın Kuzey Batı kısmında 

360 ve 420 kuzey enlem dairesi 440 ve 520 doğu boylamları arasında yer 

almaktadır. Azerbaycan, Kuzeyde Rusya Federasyonu (390 km), Kuzey Batıda 

Gürcistan (480 km), Güneyde İran (756 km), Güney Batıda Türkiye (13 km), 

Doğuda Hazar Denizi (713 km), Batıda Ermenistanla (1007 km) çevrilidir. 

Coğrafi bölge olarak Azerbaycan 657 metre deniz seviyesinden yüksektir 

ve topraklarının %50’si dağlık alanlardır. Dağlık alanlar ülkenin kuzeyinde 

Büyük Kafkasya, batısında Küçük Kafkasya ve güney doğusunda ise Talış 

dağlarından oluşmaktadır. Ülkenin diğer yarısı ise ova, düzlük ve bozkır 

alanlarıdır. Bu da ülkede tarım ve hayvancılık alanlarının gelişmesine imkân 

vermektedir.1 Azerbaycan genel olarak, yazları kurak ve sıcak geçen bir step 

iklimine sahiptir. Ancak yükseklik farkları yüzünden bazı yörelerinde iklim 

değişiklerine rastlanır.2 

 

 

                                                            
1 İgrar Aliyev (ed.), Azerbaycan Tarihi, Bakü, Elm, 1993, s.3 
2 Ziya Musa Bünyadov, “Azerbaycan (Fiziki ve Beşeri Coğrafya)”md, TDVİA, TDV yayınları, İstanbul, 1991, c.4, 
s.320 
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a.b) İçtimai ve Ekonomik durum 

 

86.6 bin km2 yüzölçümüne sahip Azerbaycan Cumhuriyeti3 2004 

tahminlerine göre 8,3 milyon nüfusuyla bölgenin en önemli güçlerinden biri 

konumundadır. Nüfus itibariyle Türklerin en yoğun olduğu Azerbaycan’ın 

başkenti Bakü olup, önemli şehirleri Gence, Sumgayıt, Mingeçevir, Guba, 

Lenkeran, Şeki, Şuşa vs.’dir. 

Azerbaycan’da nüfusun %91’ni Türkler oluşturmaktadır.4 Azerbaycan’da 

aynı zamanda Lezgiler ve Avarlar (%2.2), Talışlar (%1), Ruslar (%1.8), Udinler 

(6000), Tatarlar (28000), Dağ Yahudileri (%0.4), İngiloylar (20.000-25.000)5, 

Tatlar, Kürdler6 vb. azınlıklar yaşamaktadırlar. 

Bu gün Azerbaycan Türk Cumhuriyeti’nin resmi dili Türkçedir. 

Azerbaycan, dünyada Türk nüfusunun yoğun olduğu ikinci cumhuriyettir. 

Dışa açık ekonomik büyüme modelini benimseyen Azerbaycan 

Cumhuriyeti, bu bağlamda dış ticaretin serbestleştirilmesi ve genişletilmesi 

amacıyla pazar ekonomisinin taleplerine cevap vermesine yönelik olarak dış 

ticaret mevzuatında çeşitli düzenlemelere gitmiş ancak, henüz dış ticaretin 

liberalize edildiğini söylemek mümkün değil. Dış ticaret mevzuatında sürekli 

yeni düzenlemeler yapılıyor. 

Yeniliklere hızla adapte olan Azerbaycan, SSBC’nin dağılması ile 

uzmanlaşma ve işbölümüne dayalı ekonomik yapılanmanın sona ermesine, 

Ermenistan savaşı ve Çeçenistan sorunu nedeniyle, ülke sanayii için gereken ara 

mallarının ithalat yollarının kapanmasına rağmen bütün bu darboğazları aşmayı 

başarmıştı. Bütün bu darboğazların aşılmasında petrol rezervleri önemli bir rol 

oynamış, yıllardır petrole yatırım yapan Azerbaycan 2005 yılından itibaren milli 

gelire yansıyacak petrol gelirleri ile yeni bir döneme girmiş bulunmaktadır. 

Önümüzdeki 15 yıl için 50 mln. Dolar petrol geliri7 bekleyen ülke somut ve 

                                                            
3 Saadettin Gömeç, Türk Cumhuriyetleri ve Toplulukları Tarihi, Akçağ, Ankara, 2003, s.60 
4 Aslihan Akman, Azerbaycan Kadim Coğrafyanın Genç Ülkesi, İstanbul, 2005, s.17 
5 Elsavar Samadov, Azerbaycan’da Din Eğitimi, (M.Ü., basılmamış doktora tezi), İstanbul, 2006, s.9 
6 Muhammed Hasan Veliyev, Azerbaycan, Bakü, 1993, s.15 
7 Çağrı Kürşat Yüce, Kafkasya ve Orta Asya Enerji Kaynakları Üzerinde Mücadele, Ötüken, İstanbul, 2006, 
s.167 
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yaşayabilir projelerle bu geliri halkın yaşam standartlarının yükselmesine 

harcayacak hedefler için çalışmaktadır. 

Azerbaycan halkının geçirdiği siyasi mücadele ve savaşlar tüm alanlarda 

olduğu gibi ülkenin sosyo-ekonomik alanında da etkisiz kalmamıştır. Bu sorunlar 

nedeniyle ekonomide büyük bir bozulma ve dağılma yaşanmış ve bunun 

sonucunda milli gelirde negatif büyüme, yani gerileme ve yüksek enflasyon 

yaşanmıştır. Ayrıca 1991’de bağımsızlık kazanıldıktan 1995 tarihine kadar 

ekonomide ciddi reformlar yapılamamış, Sovyetler Birliği’nin dağılmasından 

sonra ekonomide üretim ve verim düşüşünün önüne geçilememiştir. 20 Eylül 

1994 tarihli enerji literatürüne “Asrın Anlaşması”8 olarak geçen anlaşma ile 

petrol sanayii ilk defa köklü bir şekilde yabancı yatırımlara açılmış oldu. 

Bağımsızlıktan sonra Pazar ekonomisine geçiş kararı alan ve yabancı sermayeye 

kapılarını açan Azerbaycan’a yabancı yatımın ilgisi artmış oldu. 

Şu an Azerbaycan Türk Cumhuriyeti, Asya’nın ve dünyanın önemli petrol 

yataklarına sahip bir ülkesi konumundadır. Sovyetler sonrası, Azerbaycan petrolü 

ilk defa ülkenin refahı ve mutluluğu için kullanılma imkânına kavuşmuştur. 

Azerbaycan’da petrol büyük oranda Hazar Denizi’nde, Kür nehri 

kıyılarında, Abşeron Yarımadası’nda9, Karadağ, Guba – Siyezen yakınlarında 

bulunmaktadır. Petrol rezervlerinin yanı sıra doğal gaz rezervleri de ülkenin 

ihtiyacını hemen-hemen karşılamaktadır. 

Petrol sanayisine akın eden yabancı yatırımcılar imalat sanayi sektörüne 

yatırım yapmaktan kaçınmaktalar. Bunun bir sonucu olarak sektörün üretimi 

düşmüş bulunmaktadır. Sumgayıt şehri eskiden önemli bir sanayi şehri iken 

yukarıda açıklanan nedenlerden dolayı eski canlılığını kaybetmiş durumdadır. 

                                                            
8 Azerbaycan Tarihi, 11. sınıf, Çaşıoğlu, Bakü, 2005, s.196 
9 Ç. Kürşat Yüce, a.g.e., s.166 
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a.c) Azerbaycan’ın yakın tarihi ve Rusya tarafından sömürülmesi 

a.c.a) Çarlık Rusyası’nın Azerbaycan’ı işgali 

 

18. y.y.’ın sonlarına doğru Osmanlı Devleti’nin bölgedeki güç ve 

nüfusunun gittikçe zayıflamaya başlaması üzerine Rus kuvvetleri Azerbaycan 

topraklarında görülmeye başladı. Azerbaycan’ın hem zirai, hem de ham madde 

kaynakları yönünden zenginliği, ayrıca Türkiye ile İran arasında transit ticaret 

merkezi oluşu Rusya’nın bölgeyle ilgilenmesine zemin yaratmıştır. Bu nedenle 

Ruslar Azerbaycan topraklarına çeşitli baskınlar düzenlemişlerdir. Azerbaycan’a 

ilk en büyük Rus akını 1. Petro zamanında 1723’te vuku buldu. O, Azerbaycan’ın 

kuzeyinde yerleşen Derbent’i işgal etti.10 12 Temmuz 1723’te Rus orduları 

General M. A. Matyuşkin’in başkanlığında Bakü’yü ele geçirdi.11 Böylece Hazar 

sahili eyaletlerin ele geçirilmesi için önemli bir kapı açıldı. Bakü’nün işgal 

olunması haberi 1. Petro’ya ulaştığı zaman imparatorun sevincinin sınırı yoktu. 

Çünkü onun arzusu stratejik öneme sahip Hazar sahili vilayetleri işgal etmek ve 

özellikle burada yaşayan Türkleri sürmek, onların yerine Hıristiyan köylüleri 

yerleştirmekti.12 Bu saldırılar 1796 yılında 2. Katerina’nın ölümüyle askıya 

alındı. Şöyle ki, başa geçen 1. Paul 1797’de Azerbaycan’dan ordularını geri 

çekti.13 

1804–1813 Rus-İran savaşının sonunda imzalanan Gülistan Anlaşması ile 

(1813) Azerbaycan bu iki ülke arasında paylaşıldı.14 Fakat İran tarafından bu 

anlaşmanın bozulması sonucu İran ile yeni bir anlaşma yapmak zorunda kaldı. 

İki devlet arasında imzalanan Türkmençay Anlaşması (1828) daha sonra, 

Osmanlı-Rus savaşlarının sonucunda imzalanan Edirne Anlaşması (1829) ile 

Azerbaycan’ın Kuzey Azerbaycan ve Güney Azerbaycan olmak üzere ikiye 

ayrılmasına neden oldu.15 Böylece Azerbaycan İran ve Rusya arasında 

paylaştırıldı. Ruslar Azerbaycan’ı işgal ettikten sonra Anadolu Türkleriyle 
                                                            
10 Ebülfez Elçibey, Bütöv Azerbaycan Yolunda, Ecdad yayınları, Ankara, trz, s.47 
11 Sara Aşurbeyli, İstoriya Goroda Baku, Period Srednevekovya, Baku, Azerneşr, 1992, s.217 
12 Firudin Esedov – Sevil Kerimova, Çarizmi Azerbaycan’a Getirenler, Gençlik, Bakü, 1993, s.7 
13 Ziya Bünyadov, Azerbaycan Tarihi, A.D.N., Bakü, 1994, c.1, s.504 
14 Z. Bünyadov, a.g.e., s.577; Latife Hasanlı, “Facielerimizin başlanğıcı”, Dünya Azerbaycanlıları, 2002, No:1, 
s.16 
15 Z. M. Bünyadov, a.g.m., s.320 
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Azerbaycan Türklerini birbirinden ayırmak maksadıyla Erivan merkez olmak 

üzere suni bir Ermenistan yarattılar.16 

Kuzey Azerbaycan Rus idaresine geçtikten sonra siyasi hukukunu 

kaybetmiş, mahkûmiyetin acısını tamamıyla tatmıştı. Evvelki zamanda o 

gördüğü Fars mahkûmiyetini müşterek bir din ve müşterek bir kültür tesiri ile 

sezmiyordu. Bu defa durum farklıydı. Gittikçe Farslaşan Azerbaycan Türkü bu 

defa Ruslaştırılmak siyasetine maruz kalmıştı.17 Bu bağlamda Kuzey Azerbaycan 

devamlı şekilde yerli Müslüman Türk halkın Ruslarla mücadelesine sahne 

olmuştu. 1917 Rus ihtilaline kadar süren dönemde sosyal hayat devamlı 

buhranlar içinde kalmıştı. 

 

a.c.b) Azerbaycan Türk Cumhuriyeti’nin kurulması 

 

İhtilalin getirmiş olduğu olumsuz hava, Azerbaycan ve Kafkasya’da 

Sovyet aleyhtarı bir harekâtın oluşmasına neden oldu. Türk, Ermeni ve 

Gürcü’lerden kurulan “Mavera’yı Kafkas Seymi” isimli meclis kuruldu.18 Bu 

meclis ayrıca Ermeni, Gürcü, Türk milli şuralarına ayrıldı. Mavera’yı Kafkasya 

Türk Müslüman Şurasının merkez komitesi Bakü’de idi. 1918 senesinin Mart 

ayında Bakü’deki yerli Bolşevik ve Ermenilerin yardımıyla Sovyetlerin şehrin 

egemenliğini ellerine almaları sonucu Seym meclisi dağıldı. Bundan sonra Türk 

Müslüman şurası Mehmet Emin Resulzade’nin başkanlığında Azerbaycan Milli 

Şurası ismini aldı ve 28 Mayıs 1918’de Azerbaycan Demokratik Cumhuriyeti 

ilan edildi. Böylece tarihte ilk defa Azerbaycan adıyla bir Türk devleti kurulmuş 

oldu.19 Osmanlı Devleti yeni Azerbaycan Cumhuriyeti’ni derhal tanıdı. 

Bu dönemde Azerbaycan Cumhuriyeti bir taraftan iç karışıklarla 

uğraşırken, diğer taraftan da Rusya, Ermenistan ve İran saldırıları karşısında 

direnmeğe çalışmış ve Osmanlı Devleti’nden yardım istemiştir. Bu dönem aynı 

                                                            
16 S. Gömeç, a.g.e., s.36 
17 Mehmet Emin Resulzade, Azerbaycan Cumhuriyeti, Keyfiyet-i Teşekkülü ve Şimdiki Vaziyeti, İstanbul, Evkaf-ı 
İslamiyye Matbaası, 1339–1341, s.13 
18 M. Emin Resulzade, a.g.e., s.34 
19 Z. M. Bünyadov, a.g.m., s.320 
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zamanda Batılı Devletlerin Azerbaycan’ın Zengin petrol kaynaklarını keşfetme 

dönemine rastladığından Azerbaycan’daki Türk unsurunu kaldırmak için 

Ermenistan, Rusya ve İran’ın yanında Alman ve İngilizler de Türklere karşı 

cephe almışlardı. Osmanlı ordusu işgal edilmiş olan Azerbaycan topraklarını 

kurtardıktan sonra bölgeden çekilmişti. Osmanlı kuvvetlerinin Bakü’den 

çekilmesi üzerine şehri İngiliz kuvvetleri işgal etmişti. Sürekli istikrarsızlık 

içinde bulunan Azerbaycan’ın bu bağımsızlığı 23 ay devam etmişti. 27 Nisan 

1920’de Sovyet Kızılordusu’nun işgali ile Azerbaycan Cumhuriyeti’nin 

bağımsızlığı sona ermişti.20 Bu tarihten sonra başlayan 70 yıllık bir sürede 

Azerbaycan Sovyet Sosyalist Cumhuriyeti olarak Sovyetler Birliği’ne bağlı 15 

Cumhuriyetten biri olmuştu. Bunun üzerine Azerbaycan’da bütün milli-manevi 

değerlere el konulmuştu. 

 

a.c.c) Komünist istilası 

 

Sosyalist ideolojiye bürünen Sovyetler Birliği sömürgecilik siyasetiyle, 

diğer cumhuriyetlerle beraber Azerbaycan Cumhuriyeti’ni de kendi 

imparatorluğunun içine almıştı. Diğer cumhuriyetlerden farklı olarak, 

Azerbaycan Cumhuriyeti’ne tam farklı bir yaklaşımla siyaset uygulamıştı. Çünkü 

Azerbaycan diğer ülkelere oranla daha zengin ve stratejik yerleşim bakımından 

da daha farklı bir önem taşıyordu. 

Rejim kurulduktan sonra Azerbaycan ile Türk Dünyası arasındaki geniş 

kültür ve düşünce bağlarını koparmak gayesiyle Sovyet Hükümeti alfabe 

değişikliğine gitti. Böylece, asırlar boyunca oluşan bir kültür birikiminin 

bulunduğu Arap harfli Azerbaycan Türkçesinin yerine 1929 yılında Latin 

alfabesi kullanılmaya başlandı. 1939’da ise Latin alfabesi de kaldırılarak Rus-

Kiril alfabesinin kullanılması mecbur tutuldu.21 Söz konusu devirlerde Sovyet 

Hükümetinin en önemli siyasetinden biri de aydınlar ve Din adamlarına karşı 

baskıcı tavrıydı.  
                                                            
20 İgrar Aliyev, Azerbaycan Tarihi, s.265 
21 Azerbaycan Tarihi, 11. sınıf, s.87 
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Azerbaycan halkının dehşetli faciası 1934 yılında Stalin’le başladı. Halk 

aleyhine, özellikle de aydınlar aleyhine ceza tedbirleri 1937–1938 yıllarında daha 

da güçlendi.22 Bu aydınlar “vatan, millet düşmanı” nitelendirilerek öldürüldü. Bu 

acımasız olaylar 1940’lara kadar devam etti. Yalnızca 1937 yılında “halk 

düşmanı” ilan edilerek kurşuna dizilen ve Sibirya’ya sürülenlerin sayısı 29.000’i 

buluyordu.23 Amansız vahşetin kurbanları Azerbaycan’ın mütefekkirleri idi. Bu 

büyük şahsiyetler devletlerinin bağımsızlığı uğrunda, elden giden milli, manevi, 

dini değerlerin korunması adına düşmandan korkmadan fikirlerini, düşüncelerini 

söylemekten çekinmeyerek canlarını feda etmişlerdi. 1937–1938 yıllarının 

meşhur aydınları Hüseyin Cavit, Mikayıl Müşfik, Ali Nazmi, Ahmet Cavad, 

Salman Mümtaz ve binlerce başkaları bu terörün kurbanları olmuştu.24 Böylece 

Sovyetler Azerbaycan’a girer girmez hemen teröre el atmışlardı. Onlar 

biliyorlardı ki, bir milleti yok etmek için mutlaka onun aydınlarına el uzatmak 

gerekir. 1925–1935 yılları arasında 500.000 Türk katledilmişti.25 Daha büyük 

katliamlar ise 1936–1937 yılları arasında gerçekleşmişti.26 

Bu dehşetler 40–50. yıllarda da devam etmişti. Stalin’in ölümünden sonra 

durum değişmeğe başlamıştı. Ama bu değişme bir şeyler ifade etmiyordu. Çünkü 

Azerbaycan’a artık büyük darbeler vurulmuştu. Tüm bu zulümler fertlere değil 

bir millete, bir halka yönelmişti. 

1920 yılında 114.000 km2 olan yüzölçümü bu gün 86,6 bin km2’ye 

düşmüştür. Stalin’in zamanında yapılan düzenlemelerle Ermenistan; Türkiye, 

Azerbaycan ve Nahçivan Özerk Cumhuriyeti arasında uzatılarak, hem 

Azerbaycan’la Nahçivan’ın, hem de Anadolu Türkleri ile Azerbaycan 

Türklerinin bağlantısının kesilmesine çalışılmıştır. 

 

                                                            
22 Z. Bünyadov, Gırmızı Teror, A.D.N., Bakü, 1993, s.5 
23 Azerbaycan Tarihi, 11. sınıf, s.89 
24 a.y. 
25 Saadettin Gömeç, a.g.e., s.46 
26 Elsavar Samedov, a.g.t., s.45 
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a.d) Bağımsız Azerbaycan Cumhuriyeti 

Sovyetler Birliği’nde merkezi devlet yapısının, serbest girişime müsaade 

etmemesi ve bundan dolayı serbest piyasa ekonomisine oranla verimsiz olması, 

sistemde ciddi bir değişiklik ihtiyacını uyandırmıştır. Devlet başkanlığı sırasında 

Gorbaçov “Glasnost (Açıklık)” ve “Perestroyka (Yeniden yapılanma)” olarak 

belirlediği temel politikalarla bu ihtiyaca cevap vermeye çalıştı.27 Bu çalışmaların 

sonucunun, önce sosyalist ideolojinin çökmesi, ardından Doğu Bloğu’nun ve 

sonunda da Sovyetler Birliği’nin çözülmesi şeklinde olması ekonomik ve politik 

olarak Sovyetler Birliği döneminin de sonunu getirmişti.28 

“Yeniden Yapılanma” ve “Açıklık” politikasının yaratmış olduğu 

imkânlar Azerbaycan’da da demokratik bir yapılanmanın inkişafını sağlamıştı. 

Bunun gelecekte Türk dünyasının daha da güçlenmesine sebep olacağından 

ihtiyatlanan Sovyet Hükümeti Azerbaycan’ın Dağlık Karabağ Özerk Vilayeti’nde 

etnik münakaşayı alevlendirmişti.29 Bu alevlenme Müslüman ve Türk düşmanı 

olan Gorbaçov sayesinde daha da büyümüştü. 

Azerbaycan halkı 1980’lerin sonlarında Sovyetlerin işgalinden kurtulmak 

için mücadeleye başladı. Ermenilerle yaşanan Karabağ sorunu ve bu sorunda 

resmi Moskova’nın Ermenistan’a destek vermesi Azerbaycan’da Sovyetlerden 

ayrılma isteğini ve milliyetçiliği tetikleyen unsurlardandı. 

Böylece 1987’de Azerbaycan’da yeni bir uyanış başlamış oldu.30 Halk 

sokaklara çıkarak Karabağ’ın Ermeniler’e verilmesine karşı imperiya aleyhine 

sloganlar atmaya başladı. Resmi Moskova bu olayları ciddiye almadı. 1989 

senesinin son aylarında Azerbaycan’da halk harekâtı daha da güçlendi ve bu kitle 

Halk Cephesi safında toplandı. 

Harekâtın karşısını almak amacı ile Ruslar 19 Ocak 1990 yılında 

Azerbaycan’a ordu yürüttü. 19 Ocak’ı 20’ne bağlayan gece Bakü’de acımasız bir 

                                                            
27 Azerbaycan Tarihi, 11. sınıf, s.156 
28 Ç. Kürşat Yüce, a.g.e., s.145 
29 Bu konuda bilgi için Bkz. İgrar Aliyev, Nagornıy Karabakh: İstoriya, Faktı, Sobıtiya, Elm, Bakü, 1989, s.90–
104 
30 Ebülfez Elçibey, a.g.e., s.150 
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katliam oldu.31 Yüzlerce Azerbaycanlı şehit edildi. Tüm bu zorlu mücadeleler 

sonucunda Azerbaycan Sosyalist Cumhuriyeti’ne son verildi ve 18 Ekim 1991 

tarihinde Azerbaycan halkı nihayet bağımsızlığına kavuştu.32 Ayaz Mütellibov 

diğer adayların geri çekilmesiyle başkan seçildi.33 25 Şubat 1992 Hocalı* ve 9 

Mayıs Şuşa katliamları üzerine Mütellibov görevinden istifa etmek zorunda 

kaldı. Yapılan seçimler sonrası Ebülfez Elçibey Cumhurbaşkanı seçildi. 

Azerbaycan’da ideolojik olarak birbirinden ayrılan siyasal partilerin 

kurulması ve siyasette farklı seslerin duyulmaya başlaması 1992 yılında 

demokrasileşme sürecinin başlamasıyla gerçekleşti. 1993 yılında Ebülfez 

Elçibey’in iktidardan uzaklaşmasıyla Haydar Aliyev iktidara geldi.34 2003 yılı 

cumhurbaşkanlığı seçimlerinde ise İlham Aliyev Azerbaycan Cumhuriyeti’nin 4. 

Cumhurbaşkanı seçildi. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
                                                            
31 Saadettin Gömeç, a.g.e., s.48 
32 Azerbaycan Tarihi, 11. sınıf, s.179 
33 Elsavar Samadov, a.g.t., s.54 
*  Hocalı katliamı, insanlık tarihinin gördüğü en son soykırımlardan birisidir. Bu durum, Ermenilerin I. Dünya 
Savaşında kendilerine yapıldığını iddia ettikleri soykırımı da açıklamaya yardımcı oluyor ki, o zaman da vahşeti 
yapanlar kendileriydi, ama suçu Türklere atmışlardı. Tıpkı daha önceki olaylarda olduğu gibi. Ermeniler, başta Hocalı 
olmak üzere Karabağ’ın her yerinde insanları yaktılar, bütün uzuvlarını kestiler ve her tarafı kan gölüne çevirdiler. 
(Saadettin Gömeç, a.g.e., 61 nolu dipnottan aynen alınmıştır, s.48) 
34 Elsavar Samadov, a.g.e., s.55 
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A) Azerbaycan’da mevcut olmuş ve olan dinler 

a.a) İlkel dinler 

İnsanlık tarihinin başlaması ile milattan binlerce yıl önce Azerbaycan’da 

yerleşik kabileler arasında artık taş heykeller üzerinde çizilmiş atalara tapma 

ayinleri geniş yaygındı. Ölmüş büyüklerin ruhlarına ibadet edilir, atalara saygı 

gösterilirdi. Ecdatların ruhlarını kabilenin üyesi ve savunmacısı gibi görüyor ve 

inanıyorlardı. Bu bağlamda dedelerin ruhlarına kurbanlar kesilirdi. Ayrıca burada 

ilkel kabile dinlerine mahsus olan Animizm, Fetişizm ve Totemcilik de 

mevcuttu. Arkeolojik kazılar sonucu Hımıslı, Dağkolanı ve Çıraklı mağarasında 

eski tarihi olan taştan yontulmuş büyük putlar, İsmayıllı ilinde antropomorfik 

figürlere ve Mingeçevir ilinde kil heykellere rastlanmıştı.35 

Azerbaycan’ın Fuzuli ilindeki Azıkh (Azıh) mağarasında arkeoloji kazılar 

sonucu ortaya çıkan, insana ait olduğu kanıtlanmış çene kemiğine göre burada 

yaşamış insanların Azerbaycan’ın en eski sakinleri olduğunu söylemek 

mümkündür.36 Araştırmacı bilim adamlarına göre bu insanların ilkel inancı 

büyücülük olmuştu.37 

Azıkh mağarasında bulunmuş ayı kafalarını inceleyen âlimler bunların 

Totemizmle ilgili olduğunu söylemişlerdir.38 

Azerbaycan’ın Gobustan ilinde eski zamanlarda kayalar üzerinde çizilmiş 

resimler mevcuttur. Bunların en eskisi 12.000 yıl önceye ait olduğu söylenen 

kadın tasvirleridir. Paleolit ve Mezolit dönemlerine ait kadın heykel ve resimleri 

Azerbaycan’ın diğer illerinden de bulunmuştur. Bunları araştıran bilim adamları 

kadınların o dönemde kabile ocağının hamisi olarak bilinmeleri fikrini ileri 

sürmüşler.39 

                                                            
35 Abdulla Ehedov, Azerbaycan’da Din ve Dini Tesisatlar, A.D.N., Bakü, 1991, s.10 
36 Ziya Bünyadov, Azerbaycan Tarihi, s.22 
37 Eşlen Musayev, Azerbaycan’da Hıristiyanlık ve Çağdaş Hıristiyan Akımları, (M. Ü. Basılmamış Doktora 
Tezi), İstanbul, 2005, s.5 
38 Z. Bünyadov, a.g.e., s.22 
39 E. Musayev, a.g.t., s.6 
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Gobustan kayalarındaki öküz ve keçi resimlerini ise âlimler milattan 5–6 

bin yıl önce nesli tükenmiş hayvanlarla ilgilendiriyorlar. Onlara göre öküz resmi 

Totemcilik, keçi resmi ise büyücülükle ilgili ortaya çıkmıştır.40 

Böylece verilen tüm bu örneklerden de göründüğü gibi Azerbaycan’da 

ilkel dini görüşlerin ortaya çıkışı erken taş devrine rastlanmaktadır. 

M.Ö. 4. y.y.’ın sonlarında Azerbaycan topraklarında başkenti Kabele olan 

Albaniya devleti kurulmuştu.41 Eski Yunan tarihçisi Strabon’un (m.ö. 64/63 – 

m.s. 23/24) verdiği bilgilere göre 26 dilde konuşan Alban kabileleri42 Helius’a 

(Güneş tanrısı), Zeus’a (Gök tanrısı), özellikle de Selen’e (Ay tanrıçası) 

taparlardı.43 Ay tanrıçasının önemli mabedi İberiya∗ ile sınırın yakınlığındaydı.44 

Bunların yanı sıra Gök Allah’ı Tanrı’ya da inanc güçlüydü.45  

a.b) Yahudilik  

 Azerbaycan’da Yahudilik tarihen dağ Yahudileriyle tanınmıştır. Musa 

Kalankatuklu’ya göre onların Kafkasya’ya yerleşmeleri m.ö. 1. y.y.’a uzanır. 

Ama onların Azerbaycan’da ve genel olarak Kafkasya’ya yayılmalarının kesin 

bir tarihi mevcut değildir.46 Bu konuda hiçbir yazılı belgelerin olmaması 

Azerbaycan’a nereden ve nasıl yayılmaları ayrıca yayılma tarihiyle ilgili çeşitli 

yanlış iddiaların oluşmasına yol açmıştır. 

 Ama Biblik delillere bakılırsa m.ö. 8. y.y.’da Azerbaycan’ın güney 

kısmında Asur kralları tarafından sürülen Yahudi toplulukları görülmeğe 

başlandı.47 Asur kralı Tiglat-Pileser İsrail kralı Pekah’ın krallığı sırasında 

İsrail’in bazı bölgelerini ele geçirerek halkı Asur’a sürdü.48 Bundan sonra yine 

Asur kralı Şalmaneser kazanılan zaferde İsrail halkını Asur’a sürdü. Onları 
                                                            
40 a. y. 
41 Azerbaycan Sovyet Ansiklopedisi (A.S.A.), ed. C.B. Guliyev, “Albaniya” md. Bakü, 1976, c.1, s.215 
42 Muhammed Hasan Veliyev, a.g.e., s.93 
43 Z. Bünyadov, Azerbaycan Tarihi, s.160 
∗  İberiya – Şimdiki Gürcistan 
44 A.S.A., a.g.m., s.215 
45 Rafik Aliyev, İslam ve Azerbaycan Medeniyeti, İrşad, Bakü, 1998, s.22–23 
46 Y.Abramov, Guba Rayonu Krasnaya Sloboda Kasabasında Yaşayan Yahudilerin Meskûnlaşma Tarihine Dair, 
Gorskiye Yevreyi Kavkaza, Elm, Baku, 2002, s.49 
47 R. Melikov, O Poyavlenii Yevreyev Na Territorii Drevnego Azerbaydjana, Gorskiye Yevreyi Kavkaza, Elm, 
Baku, 2002, s.63 
48 2. Krallar 15:29 
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Halah’a, Habur ırmağı kıyısındaki Gozan!a ve Med kentlerine yerleştirdi.49  

Kutsal Kitapta adı geçen Med kentleri Azerbaycan’ın güneyinde mevcut olmuş 

Midiya devleti olması gerektir.50 Çünkü Kafkasya’da yaşayan dağ Yahudileri 

kendi ecdatları olarak Asur ve Babil krallarının Midiya’ya sürdükleri İsrail 

oğullarını görüyorlar.51  

 Bazılarına göre Yahudilerin Azerbaycan’a yayılması Babil kralı 

Nebukadnessar’ın Yeruşalim’i işgal etmesi ve tapınağı yıkmasıyla52 bağlıdır. 

Çünkü bu işgal sonucunda nüfusun % 10’u Babil’e oradan da Azerbaycan 

arazisine sürülmüştü.53 

 Azerbaycan’ın güneyinde ve İran arazisinde meskûnlaşan Yahudiler 

sasani zulmünden kurtulmak için kuzeye göç etmeğe başladılar. Orada da rahat 

edemeyen Yahudiler dağlara çekilmeğe mecbur kaldılar. Şu an Azerbaycan’da 

mevcut Dağ Yahudilerinin dilleri tatçadır. Tatça Fars dil ailesine mensup bir 

dildir.54 Bu da Yahudilerin bin yıllarca şimdiki İran topraklarında kalmasının bir 

örneğidir. 

 Bu gün Bakü’den sonra Yahudilerin en sık görüldüğü yer Guba ilidir. 

Bakü’de petrol bulunmadan önce Yahudilerin merkezi Guba’da bulunan 

Krasnaya Sloboda kasabasıydı. 18. y.y.’da Nadir şah tarafından yıkılan bu kasaba 

bu y.y.’ın sonlarında Guba hanlığı kurulduktan sonra çok gelişti. Guba hanı 

Feteli han zamanında bu kasabaya İran’dan, Türkiye’den, Dağıstan’dan 

Yahudiler akın etmeğe başladılar. Böylece kasabadaki Yahudi nüfusunun sayısı 

çoğalmaktaydı. 1856 yılında kasabanın nüfusu 300 kişi, 1873–5120, 1886–6280, 

1916 yılında ise 8400 kişiye ulaşmıştı.55  

 

                                                            
49 2. Krallar 17:5-6 
50 İ.G. Semenov, O Proiskhojdenii Gorskikh Yevreyev, Gorskiye Yevreyi Kavkaza, Elm, Baku, 2002, s.35 
51 Y. Abramov, a.g.m., s.50 
52 2. Krallar 25:8-21 
53 Moisey Bekker, Yevreyi Azerbaydjana: İstoriya İ Sovremennost, CBS, Baku, 2000, s.5 
54 Aleksandr Şekistan, Yerusalim Lunnıy Svet İstinı, Sabakh, Baku, 2003, s.14 
55 Moisey Bekker, a.g.e., s.21 
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a.c) Zerdüştilik 

Miladın başlarında Azerbaycan’da bulunan kabile dinlerine ilaveten 

Zerdüştlük** ve onun çeşitli tarikatları da yayılmıştı.56 Zerdüştilik Güney 

Azerbaycan’da m.ö. 1. binyılın ilk asırlarında yayılmış57, Manna devletinin 

Midyalılar tarafından işgalinden sonra daha da güçlenmişti.58 

M.s. 224 yılında Sâsani devletinin kurulması ve onun nüfuzunun geniş bir 

araziye uzaması sonucunda Zerdüştilik Azerbaycan arazisine yayılmış ve devlet 

dini ilan edilmişti. Sâsani hükümdarları işgal ettiği topraklarda özellikle 

Azerbaycan’da*** Zerdüştiliğin yayılmasına çalışırlardı. Bu dini Hıristiyan 

propagandasına karşı sınır olarak kullanırlardı.59 Kendi siyasetini Zerdüşt’ün 

talimiymiş gibi kaleme veren Sâsani şahı 1. Şapur bu dini zor gücüne bile olsa 

yaymış, buna karşı gelenler ise ağır cezalara çarptırılmışlardı.60 

Söz konusu devirlerde Kafkasya’da yayılmış dini talimlerden biri de 

Manilikti. Manilik Zerdüştiliğe ve Hıristiyanlığa muhalif dini akımdı.61 Mani’ye 

göre, Zerdüşt’ün ve İsa’nın başarısızlığının nedeni, vahiylerini yazmamış 

olmalarıydı.62 Bunun için Mani bin Fâtik63 dini mesajlarını kendi eliyle yazmaya 

çok itina göstermişti.64 Kısa bir süre içinde Manilik Çin’den İtalya’ya kadar 

yayılmıştı.65 Maniliğin hızla yayılması Sâsani hükümdarlarını rahatsız ediyordu. 

Dinin yayılmasının karşısını almak için Mani’nin idam edilmesi gerekiyordu. 

                                                            
** Bu dinin kurucusu sayılan Zerdüşt (Avesta’da Zaratuştra- “güzel develerin sahibi”; eski Yunan ve Latin 
müelliflerinin eserlerinde Zoroastr, Zoroad, Oroast; Orta çağ müelliflerinde Zaratuşt, Zaravest, Zradaşt, Zarduşt)’ün 
adıyla din Zerdüştilik adıyla da bilinmektedir. Zerdüşt’ün kâhin, sihirbaz veya peygamber olduğu söylenilir. Doğum 
tarihi kesin bilinmemekte, m.ö. 1000 – 600 arasında yaşadığı sanılmaktadır. Zerdüşt kendi öğretisini Doğu İran ve 
Orta Asya’da yaymıştır. O, birçok yerleri dolaşarak sonunda Baktriya (Sakastan - Seistan) hükümdarı Kari 
Viştaspa’nın sarayına gelmiştir. Viştaspa Zerdüştiliği kabul etmiş, bu öğretinin yayılmasında Zerdüşt’e yardımcı 
olmuştur. Zerdüşt ömrünün sonuna kadar burada yaşamıştır. Bkz: A.S.A., “Zerdüşt” md., Bakü, 1980, c.4, s.323-324; 
Mehmet Aydın, Ansiklopedik Dinler Sözlüğü, D.B.Y., Konya, 2005, s.849-853; Şinazsi Gündüz, Din ve İnanç 
Sözlüğü, Vadi yayınları, 1998, s.403-404; Ziya Bünyadov, Dinler, Tarikatlar, Mezhepler, A.N., Bakü, 1997, s.97 
56 Rafik Aliyev, Din Ahlaka Aparan Yol, İrşad, Bakü, 2005, s.13; Abdulla Ehedov, Azerbaycan’da Din …, s.10 
57 Z. Bünyadov, Dinler… s.97 
58 İgrar Aliyev, Oçerki İstorii Atropatenı, Baku, 1989, s.116 
***  Bu devirde Azerbaycan’da Albaniya devleti mevcut idi. M.Ö. 4. y.y.’ın sonları Büyük İskender’in 
İmparatorluğunun çöküşü sonucunda kurulan Albaniya devletinin egemenliğine 705’te Arap Hilafeti tarafından son 
verildi. 
59 Allahşükür Paşazade, Kafkasya’da İslam, Azerneşr, Bakü, 1998, s.40 
60 A. Paşazade, a.g.e., s.38 
61 a.y., ayr. Bkz: Dinler Tarihi Ansiklopedisi, Gelişim Yayınları, İstanbul, trz, s.609 
62 Mehmet Aydın, “Mani Dini” md., s.465 
63 A. Paşazade, a.g.e., s.38 
64 M. Aydın, a.g.m., s.465 
65 Z. Bünyadov, Dinler …, s.135 
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M.S. 277 yılında idam gerçekleşmiş66 ve böylece Sâsaniler’in endişesi ortadan 

kalkmış oluyordu. 

a.d) Hıristiyanlığın yayılması ve Alban kilisesi 

Sâsanilerin yapmış olduğu tüm bu çabalara rağmen Hıristiyanlık 

Albaniya’da yayılmaya başladı. Azerbaycan’da ilk Hıristiyanlığı yayan havari 

Taddeus olmuştu. O, 1. y.y.’da bölgeye gelmiş ve burada şehit edilerek görevi 

yarım kalmıştı.67 Bundan sonra Kudüs’te piskoposluğa atanan havari Taddeus’un 

öğrencisi Yeliseus (Yelişa) tebliğ için Albaniya’nı seçer ve buraya gelerek Kiş 

köyünde kilise yaptırır. “Doğu Kiliselerinin Annesi” ismini alan bu kilise doğuda 

yapılmış ilk kilisedir.68 Yeliseus’un ölümünden sonra69 Hıristiyanlığın 

yayılışında aksamalar oldu ve halkın bazısı eski inançlarına geri döndüler. Artık 

1. y.y.’dan itibaren Azerbaycan’da ilk Hıristiyan cemaatlerinin oluşması, 

sonunda bu dinin 4. y.y.’da Albaniya Çarı Urnayr tarafından ülkenin devlet dini 

ilan edilmesiyle sonuçlandı.70 

313 yılında Çar Urnayr’ın yanı sıra Alban derebeyleri de Hıristiyanlığı 

kabul ettiler.71 Lakin Hıristiyanlığın devlet dinine çevrilmesi onun herkes 

tarafından kabulü de demek değildi. Ahali arasında eski inançlara inam daha 

mevcut idi. Bu insanlara karşı Alban hükümdarları oldukça amansız 

davranıyorlardı. Şöyle ki, putperestlerin kökünü kesmek, Zerdüştilerin ibadet 

mekânlarını dağıtmakla zorla Hıristiyanlığı yaymağa çalışıyorlardı. Buna karşılık 

olarak güçlü Sâsaniler de Albanlara karşı aynı tavrı sergiliyorlardı.72 Ama 

neticede Alban hükümdarlarının çabaları sonuç vermeğe ve Hıristiyanlık ülkenin 

sosyal ve siyasi hayatında önemli rol oynamaya başlar. Böylece Sâsaniler her ne 

                                                            
66 Mehmet Aydın, Dinler Tarihine Giriş, D.B.Y., Konya, 2005, s.95 
67 Z. Bünyadov, Azerbaycan Tarihi, s.204; Geyueşev. R.B.Kh(X)ristiantro v Kafkazkoy Albanii, Baku, Elm, 1984, 
s.27 
68 Farida Mamedova, “Xristianstvo v Kafkazskoy Albanii”, Azerbaycan v Mire, N- 2(2), Baku, 2006, s.87 
69 Yeliseus’un Azerbaycan’da misyoner faaliyetleri 51–62 yılları arasında olmuştur. Bkz.: Farida Mamedova, a.g.m., 
s.87 
70 Geyuşev R. B., a.g.e., s.137 
71 İgrar Aliyev (ed.), Azerbaycan Tarihi, s.112 
72 Mahmut İsmail, Azerbaycan Tarihi, Azerneşr, Bakü, 1993, s.63 
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kadar baskı yapsalar da, Hıristiyanlık bu devirde Zerdüştilik, Manilik ve 

Mazdekiliğe nazaran daha geniş yayılıyor ve egemen bir dine çevriliyor.73 

 Alban alfabesinin oluşturulması, kilise okullarının açılması, Süryanice ve 

Yunancadan İncil ve başka dini edebiyatın Albancaya tercüme edilmesi 

Hıristiyanlığın yayılması ve bu coğrafi alanda güçlenmesinde önemli etkenlerden 

olmuştu. 4-5 y.y.’da Alban kilisesi başçıları-Piskoposlar Roma’da onaylanıyordu. 

Bu durum 451 Kadıköy konsiliyle Hıristiyan âleminde doguyla batı kiliseleri 

arasında dogmatik savaş başlayana kadar sürdü. Alban kilisesinin bağımsızlığının 

güçlenmesinde Aluen  (Aguen) konsilinin önemli rolü vardır.74 Konsil 498’de75 

Alban hükümdarı 3. Vaçagan’ın emriyle Aluen şehrinde76 düzenlenmiştir. 

Konsilin düzenlenme nedeni bu dönemde piskoposlar, keşişler, soylular ve 

tebaalar arasında çıkmış karşı durmalar olmuştur.77 

 506 yılında Dvin konsilinde Alban kilisesi Gürcü ve Ermeni kiliseleriyle 

birlikte diğer doğu kiliseleri gibi monofizitliği kabul etti.78 

 6. y.y.’ın sonu 7. y.y.’da Kafkasya’da Bizans’ın siyasi etkisinin 

güçlenmesiyle ilgili Alban kilisesi Gürcü kilisesiyle birlikte diofizitliğe yöneldi. 

Kafkasya’nın Araplar tarafından fethinden sonra Alban kilisesi diofizitlikten 

ayrıldı. Kendinden bağımlı olan Hıristiyan ahalinin ve kilisenin faaliyetini 

yönetmeğe çalışan Arap hilafeti siyasi amaçlarla Ermeni kilisesinin yardımıyla 

Alban kilisesini monofizitleştirdi ve onu 705 yılında Ermeni monofizit kilisesine 

bağımlı etti.79 Böylece Alban kilisesi yavaş yavaş gregoryenleşmeğe başladı. 

Nihayet 1831 yılında Ermeni katolikosluğunun rüşvetli ısrarıyla Petersburg 

Kutsal Sinodu Alban katolikosluğunu iptal etti.80 

                                                            
73 Azerbaycan’da Hıristiyanlığın Monofizit ve Diafizit kolları yayılmıştı. Aynı zamanda Albaniya’nın Güney 
Batısında müstakil faaliyette olan Nasturiler de mevcut idi. Monofizit Hıristiyan olan Albanlar Ermeni-Gregoryen, 
Diafizitler ise Gürcü-Ortodoks kiliselerine yakın olmuşlar. Ermeni-Gregoryen ve Gürcü-Ortodoks kiliseleri ülkede 
mevcut iç kargaşalardan istifade ederek bu kiliseleri kendi tesirleri altında tutmaya çalışırlardı. 
74 A.S.A., a.g.m., s.214 
75 Bazen Aluen konsilini 488 yılına şamil ediyorlar. Lakin bu konsil 3. Vaçaganın Albaniya’nın hükümdarı olduktan 
sonra çağrıla bilerdi. Bkz. Ziya Bünyadov, Azerbaycan Tarihi, s.189 
76 R. Göyüşov, Azerbaycan Arkheologiyası, Bakü, 1985, s.119 
77 Eşlen Musayev, a.g.t., s.34 
78 Ziya Bünyadov, Dinler…, s.16 
79 Geyuşev.R.B, Khristianstvo…, s.142 
80 A.S.A., a.g.m., s.215 
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a.e) İslam’ın yayılışı ve orta çağ İslam medeniyeti 

 

İslam’ın Azerbaycan’a gelişi ve onun yayılışı çok uzun bir zaman dilimine 

yayılmıştı. Araplar üçer aralıklarla 639, 643 ve 645 yıllarında fetih hareketlerinde 

bulunmuşlardı.81 639 yılında Huzeyfe ibn el-Yemen’in başkanlığındaki82 Arap 

ordusu o zamanki Azerbaycan Merzbanı∗ İsfendiyar ibn Ferruhzad’ın83 ordusuyla 

karşılaştı. Araplar birkaç gün süren savaş sonucunda kazanmış ve Merzban 

İsfendiyar rehin alınmıştı. 

Bundan sonra 643 ve 645 yıllarındaki fetih hareketleri sonucunda 

Azerbaycan tam olarak Arap Hilafetine bağımlı hale gelir. Azerbaycan’ın ve 

Kafkasya’nın fethedilmesine rağmen Araplar burada yaşayan halklar tarafından 

90 ve hatta bazı kaynaklara göre 150 yıldan fazla mukavemetle karşılaşırlar. Bu 

mukavemetler sonucunda ülkenin uğradığı maddi zararın sınırı yoktu. 

O devirde Hilafete karşı baş kaldıran en büyük isyanlardan olan 

Hurremiler84 hareketinin bastırılması Azerbaycan’ı hem maddi, hem de manevi 

yönden çok etkilemişti. Ama savaşın bitmesi demek her kesin Müslüman olması 

demek değildi. İsveç oryantalisti Adam Mets “Müslüman Rönesansı” kitabında 

verdiği bilgilere göre Azerbaycan’ın en son Hıristiyan piskoposu 970 senesinde 

İslam’ı kabul etmişti.85 Böylece 10. y.y.’la kadar Azerbaycan ahalisi Alban-

Hıristiyan kilisesinin etkisi altında olmuş ve bu devreden sonra İslam 

Azerbaycan’ın her tarafına yayılmış ve ahalinin kullandığı Alban-Pehlevi 

alfabesi Arap alfabesiyle değiştirilmişti. 

9-10. y.y.’dan sonra İslam aleminde ilmi ve kültürel Rönesans başlamış 

oldu. Böylece İslam dünyası birkaç asır içinde dünyanın ilmi ve kültürel merkezi 

                                                            
81 İ. Aliyev (ed.), a.g.e., s.121-122 
82 Bayram Balcı, “İslam İn Post Soviet Azerbaijan: A Brief Outline”, Azerbaydjan v Mire, no:1(1), Baku, 2005, s.98 
∗ Sâsanilerde devlet arazileri canişinlik (ca-yer, neşetsen-oturmak, Farsça) denilen vilayetlere bölünürdü. Canişinliğin 
veya o vilayetin valisi Merzban adlanırdı. 
83 Rafik Aliyev, İslam, İrşad, Bakü, 2004, s.233 
84 Hurremiler hareketi (778–838) Arap hilafetine karşı baş kaldırmış isyanların en büyüğüdür. Hurremilerin inanç 
esasları Mazdekiliğe dayanmaktadır. Hareketin önderliği Cavidan’la Ebu İmran’dan sonra Babek’e geçmiştir ki, bu 
dönem isyancıların en güçlü dönemiydi. Bu konuda geniş bilgi için Bkz.: Ziya Bünyadov, Azerbaycan Tarihi, 
s.257-270 
85 Abdulla Ehedov, Azerbaycan’da Din …, s.28 
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haline geldi. Orta çağ İslam ilim ve kültürünün gelişmesi sürecinde diğer 

Müslüman halkların yanı sıra Azerbaycan Türkleri de aktif faaliyetteydiler. 

Alban-Pehlevi alfabesi değiştikten sonra her türlü resmi işlemler Arap harfleriyle 

yürütülüyordu. Bu devirde Azerbaycan’da ilim dili Arapça, edebiyat ve şiir dili 

Farsçaydı. Orta çağ Azerbaycan şair ve bilim adamlarının eserlerine baktığımız 

zaman bu dillerin hangi öneme sahip olduğunu görürüz. Selçuklular zamanında 

dahi Azerbaycan’da edebiyat Farsçaydı, çünkü Selçuklular Farsçayı resmi devlet 

dili ilan etmişlerdi.86 

Sosyo-kültürel yönden zenginlik sergileyen Azerbaycan o dönemlerde 

iktisadi, ilmi, kültürel yönden oldukça başarılar elde ederek İslam dünyasında 

büyük katkıda bulunmuşlardı. O devirde Azerbaycan topraklarında muhteşem 

yapıların, sanat eserlerinin, yüksek ilmi eserlerin, şiir ve edebiyatın hızla geliştiği 

görülmektedir. Bunların yanı sıra söz konusu devirde eğitim öğretimde de 

gelişmelerin olduğunun şahidi oluruz. 9–10.y.y’da İslam âleminin kültür 

merkezleri haline gelmiş Bağdat, Küfe, Basra, Şam, Kahire vb. aynı zamanda 

birer ilmi merkezlere çevrilmişlerdi. Azerbaycan’dan da bu ilim, sanat kültür 

merkezlerine eğitim almak maksadıyla birçok Azerbaycanlı gitmişti.87 

Böylece İslam’ın Azerbaycan’a giriş tarihinden 15–16 ve hatta 17.y.y’a 

kadar zamanda ülke ister ilmi, ister edebi yönden gelişmiş ve onlarca bilim ve 

edebiyat adamı yetişmişti. Hatta Arapça ve Farsçanın yanı sıra Azerbaycan 

Türkçesi de artık şiir sanat dili sayılmaktaydı. Şöyle ki bu dil Sefeviler 

döneminde, Şah İsmail Hatâi tarafından devlet dili ilan edilmişti.88 

18.y.y’a gelince, bu devirde Azerbaycan topraklarında küçük devletler∗ 

kurulmuştu. Bu dönem sosyal, siyasi ve kültürel yönünden önem taşımaktadır. 

Şeki, Bakü,  Gence, Şuşa, Şamahı, Tebriz, Erdebil gibi ticari, ilmi, kültürel 

merkezler vardı. Hanlıkların arazilerinde verimli toprak sahaları olduğundan 

                                                            
86 Rafik Aliyev, İslam ve Azerbaycan medeniyeti, s.55 
87 Naile Velihanlı, Arap Hilafeti ve Azerbaycan, Azerneşr, Bakü, 1993, s.60 
88 Ziya Bünyadov, Azerbaycan Tarihi, s. 457–469 
*Bu devletlere hanlıklar denilmekteydi. 
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tarım daha çok gelişmişti.89 Bu gelişmeyi bütün alanlarda görmek mümkündü. 

Şiir, sanat, edebiyat Hanlıklar döneminde de gelişmekteydi. 

Hanlıklar döneminde, eğitim-öğretim işlerini din adamları idare 

ediyorlardı. Komşu Müslüman topluluklarında olduğu gibi, Azerbaycan’da da 

çocuklar eğitimi camilerin bünyesinde faaliyet gösteren mekteplerde alıyorlardı. 

Bu mekteplere devam on yaşından başlar ve bütün gençlik yıllarını kapsardı. 

Ortaokul medrese adlanırdı. Bazı medreselerde tıp, felsefe, edebiyat vb. ilimlere 

ait mülahazalar okunurdu.90 

Azerbaycan’da 18.y.y’ın sonu 19.y.y’ın başlarında din adamlarının 

kendilerine ait özellikleri, hukuk ve görevleri vardı. Şiilerde dini reis Ahund** 

olduğu halde, Sünnilerde Efendiler idi. Efendi ve ahundlar dini törenleri, 

tedbirleri ve en önemlisi Kur’an-i Kerim’i tatbik etme hukukuna sahiplerdi.91 

Böylece İslam Kafkasya’da geniş tebliğ edilmekte, camiler inşa edilmekte, 

medreseler kurulmaktaydı. Lakin bölgede tedricen daha bir siyasi kuvvet baş 

kaldırıyordu. Kısa bir süre önce Volga nehri boyu arazileri kendi idaresi altına 

alan Çar Rusya’sı Hazar’a ulaşmağa çaba harcıyor, Hazar sahili vilayetleri işgal 

etmek istiyordu. Osmanlı ve İran’ın da bu aralarda siyasi gücü zayıflamaktaydı. 

Ve böylece beklenen an yaklaşıyordu. 

 

                                                            
89 Ziya Bünyadov, a.g.e, s. 554 
90 Elsavar Samadov, a.g.t., s.28 
** Ahund – Farsça âlim, dini rehber ve öğretmen anlamındadır. Geniş bilgi için bkz. Ziya Bünyadov, Dinler, 
Tarikatlar, Mezhepler, s. 36 
91 Resul Hüseynli, Azerbaycan Ruhaniliyi, 17. y.y. sonu 19. yüz yıl’ın ortalarında, Bakü, 1996, s. 5. 
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a.f) Çarlık Rusya’sı ve Sovyetler Birliği Hıristiyanlaştırma Dönemi 

a.f.a) Çarlık Rusya Dönemi 

 

Hıristiyanlığın ve Hıristiyan misyonerliğinin Azerbaycan’a yeniden gelişi 

ve inkişafı Rusların Azerbaycan’ı işgaliyle bağlantılıdır. 1813 Gülistan 

antlaşmasından sonra Bakü ve Azerbaycan’ın diğer illerinde Rus ordu 

mensupları, onların aileleri ve aynı zamanda Rusya’nın merkez eyaletlerinden 

göç ettirilen ahalinin sayesinde Rus milletinin nüfusu artar. Bunların dini 

ihtiyaçlarını karşılamak için Şamahı guberniyasındaki∗ Rus ordusunun 

başkomutanı General N.F. Rtişşev’in 1 Ocak 1815 Fermanı ile Bakü’de ilk Rus-

Ortodoks kilisesinin açılması karara bağlanmıştı. Lakin kilisenin inşası için 

maddi sıkıntıların olması sonucunda, erzak dükkânı gibi faaliyet gösteren eski 

cami Ortodoks kilisesine çevrilmişti. Kutsal Nikolay adı verilen bu kilisenin ilk 

papazı Tiflis’ten gönderilmiş Ortodoks din adamı David İvanov olmuştu.92 

19.y.y’da Kafkasya’da inşa edilmiş en büyük ve muhteşem Rus – 

Ortodoks kilisesi Bakü’deki Aleksandr Nevski kilisesi idi. 1888 – 1898 yıllarında 

yapılan bu kilise Moskova’daki ünlü Vasili Blajennı kilisesinin benzeriydi. 

Kilisenin beş kubbesinin hepsinin altın suyuna çekilmesiyle ilgili bu kilise aynı 

zamanda Altın kilise diye anılırdı. Rus mimarisinin güzel numunelerinden olan 

bu kilise 1937’de yıktırılmıştır.93 Bakü’de Aleksandr Nevski ve Kutsal Nikolay 

kiliselerinden başka bir sıra mahalle kiliseleri de mevcut idi. Böylece Bakü’de ve 

Azerbaycan’ın diğer illerinde kiliselerin sayısı 20’ye ulaşıyordu. 

Rusya imparatorluğu Kuzey Azerbaycan’ı işgal ettikten sonra buradaki 

hâkimiyetini güçlendirmek için kasıtlı sürgün siyasetine başvurmuştur. Bu 

siyasette amaç Kuzey Azerbaycan’ı imparatorluğun ayrılmaz parçası haline 

getirmek idi. Bu nedenle Rusya sürgün planını uygulayarak buraya Hıristiyan 

                                                            
∗ Guberniya – 19. y.y. ortaları Çarlık Rusya’sındaki idari bölge 
92 Abdulla Ehedov, Azerbaycan’da din…, s. 21 
93 Abdulla Ehedov, a.g.e., s. 22 
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cemaatleri yerleştirmiş, Azerileri Ruslaştırarak Müslümanlığı zayıflatmak için bir 

takım çeşitli tedbirlere el atmışlardı. 

Söz konusu devirde Rusya – İran ve Rusya – Türkiye savaşlarından sonra 

İran’dan ve Türkiye’den on binlerce Ermeni Çarlık Rusya’sının sömürüsü altına 

giren Kafkasya’ya, özellikle İrevan, Nahçivan ve Karabağ bölgelerindeki 

Azerbaycan Türkleri yaşayan topraklarda yerleştirilmişlerdi.94 

Rusya’nın merkez eyaletlerinden göç ettirilen Rus göçmenleri ise 

Azerbaycan’ın Şamahı, İsmayıllı, Gedebey, Hanlar, Celilabad, Guba, Masallı, 

Sabirabad illerinde yerleştirilmişlerdi. Rus – Ortodoks kilisesini himaye eden Çar 

hükümeti tarafından Azerbaycan’a sürülen göçmenler, Hıristiyan dini 

tarikatçıları idi. İş bu tarikatçılar yerleştikleri yerlerde köy ve ya kasabalar 

kurarlardı. 19. yüz yıl’da Azerbaycan’da 27 tarikatçı köy vardı.95 

Bu muhacirler esasen ülkenin uç eyaletlerine sürülmüş molokanlar*, 

subbotnikler**, skopcular***, baptistler ve diğer Hıristiyan tarikatçıları idi.96 

Bu tarikatlar kendi dini dünya görüşlerini yaymak ve insanların şuuruna 

yerleştirmekle beraber, oturduğu yerlerin Ruslaşmasına yardımcı olmuşlardı. 

İlk zamanlar Çar Rusya’sının amacı Azerbaycan Türklerini 

Hıristiyanlaştırmak değil, sadece Müslüman topraklarına kendilerine dayak 

                                                            
94 Atahan Paşayev, Göçürülme, A.D.N., Bakü, 1995, s. 5 
95 Abdulla Ehedov, a.g.e., s. 25 
* Molokanlar Rus – Ortodoks kilisesine ait tüm gizemleri, haç ve ikonayı inkâr ediyorlar. Onlar hiç bir rivayeti ve 
konsil kararlarını değil, yalnız Kitab-ı Mukaddes’in öğretilerini kabul ediyorlar. Onlara göre gerçek vaftiz insanın Hz. 
İsa’nın talimini samimi bir şekilde kabulü ile gerçekleşiyor. Molokanlar ayinlerini kiliselerde değil “Obryadnik” 
denilen tekkelerde yapıyorlar. Cemaate ise dini lider olarak presviter önderlik ediyor. Domuz eti, pulsuz balık ve 
içkiyi haram kabul eden Molokanlar’a göre ölülerin yeniden diriltilmesi manevi değil cismani olacaktır. Bkz. Elşen 
Musayev, a.g.t., “Kto takiye molokane?”, D.K.İ.Ü.D.K’nin Bülteni, N. 4. 2002, s. 15 
** Subbotnikler 18.y.y’ın ortalarında Rus köylüleri arasında ortaya çıktı. Rus – Ortodoks Kilisesinin öğretisini inkâr 
etmiş Subbotnikler Eski Ahide sarılarak Hz. Musa’nın on emrine tabi olmuş ve Cumartesi gününün dinlenme günü 
olduğunu kabul etmişlerdir. Azerbaycan’da olan Subbotnikler Eski ve Yeni Ahidi Rusçadan okuyor Talmudu kabul 
etmiyorlardı. Pesah bayramındaki ekmeğe maya katıyorlardı. Bkz, Elşen Musayev, a.g.t., s. 76 
*** Skopcular’da dini yaşamın anlamı işleyebileceği günahlardan zamanında arınmak için insanı şehvete teşvik eden 
organların kesilerek yarasız hale getirilmesinden ibarettir. Temelini Kondratiy Selivanov koymuştur. Onun talimine 
göre insanın kurtuluşu ateşle vaftizdir. Yani inanan insanlar ilk önce cinsel organlarını kızgın demirle yakmalı idiler. 
İncili manaya göre yorumlamalarına rağmen Skopcuların bu ayini İncil’deki Matta 5/28 – 30, Luka 23/29 ve 
Yuhanna’nın Vahyi 14/1 – 4’e dayanıyordu. Onlara göre Hz. İsa kendisi Skopluğu tebliğ etmişti. Kondratiy 
Selivanov ise Mesih’in kendisidir. Onun gelişi ile Mesih ikinci kez zuhur etmiş ve böylece Peygamberlik sonra 
ermiştir. Bkz. N.M.Nikolskiy, İstoriya Russkoy Tserkvi, Moskova, 1985, s. 293, Elşen Musayev, a.g.t., s. 48  
96 Halis Albayrak, “Azerbaycan’da Din”, Türk dünyasının Dini Meseleleri (Kutlu Doğum Haftası: 1997) TDV 
yayınları, Ankara, 1998, s. 132 
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olacak Hıristiyan cemaatlerinin yerleştirilmesi idi. Bu planı hayata geçirmeyi Çar 

hükümeti General Knyaz P.D.Sisianov’a havale etmiştir. Çar ordusunun 

memurları halkı cismen değil, ruhen de mağlup etmek amacıyla istediklerini 

yapıyorlardı. Mesela, Gence hanlığının Rusya’ya mağlup olmasını daha da 

abartılı bir şekilde belirtmek için P.D.Sisianov Gence’deki camilerden birini 

Ortodoks kilisesine çevirmişti. 

Göçürme siyasetinin yanı sıra Çarlık Rusya’sı bu bölgeleri idare ede 

bilmek için yeni siyaset üretmeye başladı. Bu siyaset kültür, milliyet ve din dâhil 

sosyal hayatın bütün alanını hedef alıyordu. Çarlık Rusya’sı 1872 yılında 

Kafkas’larda Sünni ve Şiiler için ayrı dini idareler ihdas etti. Şii Şeyhülislam ve 

Sünni müftü, kadı ve dini kurumların ileri gelenlerini Rus otoriteleri atadılar. 

Müftülerin bölge camilerine atanmalarını çarlık idaresi düzenliyordu. Maaşlarını 

ödüyor, faaliyetlerini yönlendiriyordu. Bunların siyasi gönder sadık olmalarını 

sağlıyordu. Rejim hatta dini yayınlar da yönlendiriyordu.97 Böylece, Çarlar dini 

bir idari hiyerarşiyi destekliyor, prensipte ise bunları kendi kontrolü altına almış 

bulunuyordu. 

Çarlık Rusya’sı, her şeyden önce yönetimi altındaki milletlerin eğitim 

görmesinden, bilgilenmesinden, özellikle de milli ruhlu, ileri görüşlü kimselerin 

yetişmesinden çekiniyor ve çeşitli yollarla buna imkân vermemeye çalışıyordu. 

Ancak güçlü sömürgecilik siyasetine rağmen Çarlık, halkın belli kesimine eğitim 

vermek zorunda idi. Aksi halde, kendisi için memurlar hazırlamadan, bürokrat 

bir kadro kurmadan siyasetini hayata geçiremezdi. Bununla da, Azerbaycan 

halkının belli bir kesiminin Rus ve onun aracılığı ile Batı medeniyetine yol 

bulması için pek çok işler yapılmıştı. 

Çarlık Rusya’sı Azerbaycan’da bir yönden halkın dini faaliyet ve 

duygularını idare eden ulema ve mollaları kendi gözetimi altında tutuyor, diğer 

                                                            
97 Elsavar Samadov, a.g.t., s. 31 
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yönden de milli eğitime izin vermeyerek aileleri çocuklarını Rus mekteplerinde 

okutmağa zorluyorlardı.98 

Çarcı uzmanlarca 1850 ve 1917 yılları arasında geliştirilen iki tip okul 

vardı. Birisi, sömürgecilerin çocukları, diğeri yerli çocuklarının eğitimi için 

kurulan yerel Rus okulları idi. Bu yerel okulların ilk amacı devlette önemsiz 

mevkilerde memur olacak ve yerel bir tercüman kadrosu kuracak insanlar 

yetiştirmekti.99 Ruslar bu siyasetlerini Azerbaycan’da uygulamışlardı. Çarlık 

döneminde Müslümanlara karşı bir ayrımcılık söz konusuydu. Bu ayrımcılık 

kendini eğitim – öğretimin yanı sıra, insanların sosyal hayatında da 

göstermekteydi. Buna örnek olarak Çar 3. Aleksandr’ın yasasını göstermek 

mümkündür. Yasaya göre Müslümanların Rus kızlarıyla evlenmesi yasaktı. 

Müslüman erkek Rus kızıyla evlendiği takdirde İslam’a yüz çevirerek 

Hıristiyanlığı kabul etmeliydi. Hıristiyanlığı kabul etmediği sürece velayet 

hakkından mahrum edilmekteydi100. Sovyet hükümeti kurulduktan sonra bu yasa 

ortadan kaldırılmıştı. 

a.f.b) Sovyet Rusya Dönemi 

 

1917 Ekim ayında Rusya’da çıkan ihtilal sonucunda Sovyet yönetimi 

kurulmuştu. Bu devrim sayesinde Bolşevikler mevcut sosyal, ekonomik, kültürel 

ve siyasi hayatın tamamını yeniden yapılandırmak için Marksist düşüncesini 

benimsemiştirler. Bilindiği gibi Marksizm her türlü Tabiatüstü Güç’e inanmayı 

reddetmekte ve ona karşı düşmanca tavır almaktaydı. Ateist bir toplum 

oluşturmaya çalışan Bolşevikler, küçük bir grubu oluşturan yerli Bolşeviklerin 

yardımları ile Azerbaycan’a ilerlediler. Azerbaycan halkı direniş gösterseler de 

28 Nisan 1920 yılında Azerbaycan Demokratik Cumhuriyeti bağımsızlığını 

kaybetti. 

                                                            
98 Mehmet Emin Resulzade, a.g.e, s. 13 
99 Ziya Bünyadov, Azerbaycan Tarihi, s. 591 
100 Soltan Alizade, Muhammed Emin Resulzade ve İslam, Bakü, 2003, s. 20 
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Azerbaycan Cumhuriyeti’nin yıkılışı ile Azerbaycan’da Sovyetler dönemi 

başladı. Bunun üzerine bütün milli – manevi değerlere el konuldu. Dini 

imtiyazlar, ruhani sınıflar iptal edildi.101 Ve bütün dini faaliyetler yasaklandı. 

Sovyetlerin uyguladıkları bu kurallar şeytan ameli diye nitelendirilen yerli 

din adamları zaman zaman devrimcilere karşı isyanlar yapmış, hatta cami 

imamları vaazlarında rejime karşı cihat ilan ederek silahlı çatışmalardan bile 

çekinmişlerdi.102 

Lakin hükümet bu isyanları aldırmadan dine karşı faaliyetlerini 

sürdürmekteydiler. Azerbaycan’da dini mahkemelerin kapatılması103 okullarda 

din derslerinin kaldırılması, dini nikâhın yerini devlet nikâhı alması kendi104 

ideolojilerini hayata geçirmede ilk adım sayılabilirlerdi. 

15 Mayıs 1921 senesinde Sovyetler Büyük Konseyi’nde Azerbaycan 

Sovyet Sosyalist Cumhuriyeti’nin ilk Anayasa’sı kabul edilir. Bu Anayasanın 

4.maddesine göre: 

“Vatandaşların vicdan hürriyetini temin etmek, amacıyla din devletten ve 

eğitim dinden ayrılmış, Sovyet Azerbaycan’ı vatandaşına istediği dine kulluk 

etme ve ya tebliğ etme hürriyeti verilmişti.105 

Anti – dini tebliğ sistematik bir karakter kazandırmak amacıyla 8 Ocak 

1924 yılında “Din aleyhine komisyon” tahsis edilmiş106 ve onun himayesi altında 

din aleyhinde geniş bir propaganda başlatan “Cengâver Allahsızlar Cemiyeti”107 

kurulmuştu.108 

1929 yılından din aleyhine baskı daha da güçlenmişti. Dini törenlerin, 

bayramların kutlanması yasaklanmıştı. Hatta dinle hiçbir ilişkisi olmadığı halde 

                                                            
101Elsavar Samadov, a.g.t., s. 37 
102 Abdulla Ehedov, Azerbaycan’da Din…, s. 66 
103 Elsavar Samadov,a.g.t., s. 40 
104 Abdulla Ehedov, a.g.e., s. 73 
105 Abdulla Ehedov, a.g.e., s.73 
106 Elsavar Samadov, a.g.t., s. 40 
107 Saadettin Gömeç, Türk Cumhuriyetleri…, s. 52 
108 Abdulla Ehedov, Azerbaycan’da İslam’ın Modernleştirilmesi, A.D.N., Bakü, 1995, s. 54 
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milli bayram olan Nevruz bayramı da dini bayram gibi nitelendirilerek 1930 

yılında kutlamalara yasaklanmıştı.109 

Sovyet Devriminden önce Azerbaycan’da 2000110 - 3000111 civarında cami 

faaliyet gösterirken 1927 yılında 969 Şii ve 700 civarında Sünni camileri 

faaliyetteydi. 1944 yılında ise toplam cami sayısı 22’ye düşmüştü.112 Sovyetlerin 

son dönemlerinde ise bu sayı 17 olarak kaydedilmekteydi.113 

Kapatılan bu camiler ya trafik yollarına engel olması gerekçesiyle 

dağıtılmış*, ya sinema kulüplerine ve ya erzak depolarına çevrilmişti. Faaliyet 

gösteren camiler de numunelik olarak bırakılmıştı. 

Komünizm rejimi kurulduktan sonra 1920’den başlayarak hac farizasının 

ifası ve Şiilerin İran ve Irak’taki kutsal yerleri ziyaret etmeleri yasaklanmıştı. 

1924 yılında şeriat tamamen kaldırılmış 1928’de ise bütün medreselerin 

faaliyetleri durdurulmuştu.114 1929 yılında Arap alfabesinin115 kaldırılması da 

dini hayatı olumsuz yönde etkilemiştir. Dini eğitim yasaklanmasına rağmen 

Zagatala ve Balaken illerinde gizli bir şekilde medreseler faaliyetlerini 

sürdürmekte idiler.116 1936’da Azerbaycan’ın Sovyetler Birliği’ne katılmasından 

sonra Azerbaycan Müslümanlarının diğer Müslüman ülkelerle ilişkileri tamamen 

kesilmişti.117 Yalnız 2. Dünya savaşından sonraki yıllarda dindarların hacca 

gitmesine izin verilmişti.118 

Lakin dini ortadan kaldırmak için yapılan tüm bu uygulamalar sonuç 

vermemekteydi. Sovyet hükümetin insanları dinden özellikle İslam’dan 

uzaklaştırmanın yolunu o dönem aydın kesimi ve ilahiyatçıları ortadan 

kaldırmakta görüyorlardı. Böylece olağanüstü maksada uygun olarak çıkartılan 

                                                            
109 Elsavar Samadov, a.g.t. s. 41 
110 Allahşükür Paşazade, a.g.e., s. 157 
111 Abdulla Ehedov, Azerbaycan’da din…, s. 77 
112 Abdulla Ehedov, a.g.e., s. 77 
113 Abdulla Ehedov, Azerbaycan’da İslam’ın Modernleştirilmesi, s. 13, ayr. Bkz. Azerbaycan’da Din… s, 87 
* 1936 yılında yol yapılması bahanesiyle 9. y.y’a ait muhteşem Bibiheybet camii yıktırılmıştı. Ayrıntılı  bilgi için 
Bkz. Meşedihanım Nimet, Azerbaycan’da Pirler, A.D.N., Bakü, 1992, s. 34-37 
114 Z.M.Bünyadov, Azerbaycan (Din) md. IV/318 
115 Allahşükür Paşazade, a.g.e., s. 157 
116 Abdulla Ehedov, Azerbaycan’da din…, s. 69 
117 Z. Bünyadov, a.g.m., s. 318 
118 Abdulla Ehedov, a.g.e., s. 78 
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kanunlarla hocalar, efendiler ve diğer din mensupları çok uzak yerlere 

Sibirya’ya, Kazakistan çöllerine sürülmüş, bazılar ise kurşuna dizilmişlerdi. Bu 

devirde Allah sözünü ağıza almak bile yasaklanmış, dini kitaplar ve Kur’an-i 

Kerim evlerden toplanmış ve bu kitapların sahipleri çeşitli cezalara 

çarptırılmışlardı. 

İnsanlar ibadetlerini gizli olarak kendi evlerinde yapıyorlardı. Merkez 

camilerde ibadet eden az sayıda insanla119 karşılaşmak mümkündü. Bazı insanlar 

dini inançlarını gizliyorlardı.∗ Her hangi bir devlet içinde çalışabilmek için bütün 

dini inançlardan uzak, komünist partisine üye olmak gerekiyordu. 

Sovyetler dinsiz maddeci felsefeye dayanaklı bir toplum kurmak 

istiyorlardı. Onlar okullara, Üniversitelere Ateizm dersleri koymuşlardı. Maksat 

öğrencilerin kafalarını ateist düşüncelerle karıştırıp onları Sovyetler Birliğine 

sadık bir vatandaş yetiştirmekti. Dini bir hayal ürünü olarak nitelendiren ateist 

komünistler, dinin insanın zayıflığından, korkaklığından doğan bir uydurma 

olduğunu tebliğ etmiş, insanları bütün vasıtalarla dinden uzaklaştırmağa 

çalışmışlardı. Ama son dönemlere doğru baktığımız zaman hükümetin 

siyasetinde bazı değişiklikler görülmekteydi. Okullarda “Allah yoktur! Kim 

gördüyse bana da göstersin” fikri tebliğ edilmekteydi. Ancak bu Müslüman 

çocuklara bunları söyleyenler ibadet için kiliseye giderlerdi. Amaçları Hıristiyan 

olmasa da ateist, ayrıca tarihine, milletine ve geleneğine saygısız bir toplum 

yetiştirmekti. 

Komünistler 70 yıl süren ateist hâkimiyeti boyunca insanların dini 

duygularıyla oynamış, vatandaşların inançlarıyla alay etmişlerdi. Dindarlar 

gerici, yalanlara inananlar olarak nitelendirilerek insanların gözünden 

düşürülmeye çalışılmıştı. Böylece Azerbaycan Müslümanları milli, dini değerler 

adına birçok zenginliklerini kaybetme tehlikesini yaşamışlardı. Fakat bu 

uygulamalar Allah inancını ve dine duyulan ihtiyacı kaybettirememişti. Bu 

baskılar sonucunda dini faaliyetler tamamen sona ermemiş, fakat oldukça 
                                                            
119 Abdulla Ehedov, Azerbaycan’da İslam’ın Modernleştirilmesi, s. 70 
∗ Hıristiyanların bazılar bile kiliselerden uzaklaşmalarının yanı sıra dinle ilişkilerini kesmişlerdi. Bkz. Russkoye 
Provaslaviye, Vehi İstorii, Moskva, 1989, s. 646 
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azaltılmış ve sınırlandırılmıştı. Bu da birçok kurbanlar vermek ve mücadele 

etmekle olmuştu. Bu bağlamda komünistler bu kadar çabalarına rağmen üstün bir 

başarı yakalayamamışlardı. Bu gün artık bağımsızlığına kavuşan Azerbaycan 

geçmiş değerlerine bağlı olarak dini hayatı yeniden inşa etmeye çalışmaktadır. 

 

B) 1992’den Sonra Bağımsız Azerbaycan’da Din Ve Dini Yaşam 

b.a) Azerbaycan’ın dini yapısı 

b.a.a) Din – Devlet ilişkisi 

 

1990. yılların başlarında dini hayatın düzgün oluşması ve doğru 

yürüyebilmesi için gereken önlemler alınmıştır. İlk önce din devlet tarafından 

koruma altında alınmış ve Anayasamızda kendi yerini tutmuştu. Devletin dine ve 

dini kurumlara tavrının hukuki bazını Anayasadaki din ve vicdan hürriyeti ile 

ilgili madde, merhum cumhurbaşkanı Haydar Aliyev’in “Yabancıların ve 

vatandaşlığı olmayanların hukuki statüsü” kararnamesi ve Dini İtikat Özgürlüğü 

Hakkında Azerbaycan Cumhuriyeti’nin Yasası oluşturmaktadır. 

Azerbaycan Cumhuriyeti modern, laik bir devlettir. Anayasa’da Madde 

7’ye göre: “Azerbaycan Cumhuriyeti – demokratik, hukuki, laik ve ünitar bir 

devlettir”.120 Böylece dinin devletten ve devletin dinden ayrı olması Anayasada 

da yerini bulmuş durumdadır. Devletin vatandaşı ile ilişkisi dini ve ideolojik 

değil, adalet boyutunda olmalıdır. Devletin görevi vatandaşların hak ve 

hürriyetine engel olan şeyleri ortadan kaldırılmakla adaleti sağlamasıdır. Devlet 

hiçbir din karşısında ayrımcılık yapmadan kendi faaliyetini yürütmelidir. 

Anayasamızın 18. Maddesi dinlere değil, insanlara ve adalete önem verilmesinin 

açık örneğidir: 

“1. Azerbaycan Cumhuriyetinde din devletten ayrıdır. 

 2. Bütün dini itikatlar devlet karşısında beraberdir. 

                                                            
120 Anayasa, Madde 7 
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 3. İnsan şerefini alçaltan veya insanperverlik prensiplerine aykırı olan 

dinlerin yayılması ve tebliği yasaktır. 

 4. Devletin eğitim sistemi laik karakter taşımaktadır.”121 

İnsan hürriyetinin tezahürlerinden biri, ferdin tercih ettiği inancı zorlama 

olmaksızın dile getirmesidir. Herkes korkmadan ve ya baskı altında olmadan, 

dininin gerektirdiği şartlara uygun yaşamak ve uygulamak hürriyetine sahip 

olmalıdır. Böylece Azerbaycan Cumhuriyeti vatandaşlarının din ve vicdan 

hürriyeti Anayasa’nın 48. Maddesinde şu şekilde güvence altına alınmaktadır: 

“1. Herkesin vicdan hürriyeti mevcuttur. 

 2. Herkesin dine olan tavrını bağımsız belirleme, her hangi bir dine yalnız 

ve ya başkalarıyla birlikte itikat etmek ve ya hiçbir dine itikat etmemek, dine 

olan tutumunu ifade etmek ve yaymak hukuku vardır. 

 3. Dini merasimlerin icrası sosyal kuralları çiğnemediği ve ya içtimai 

ahlaka aykırı olmadığı sürece serbesttir.  

 4. Dini inanç ve akide hukuk ihlaline beraat kazandırmıyor.”122 

Dini İtikat Özgürlüğü Hakkında Azerbaycan Cumhuriyeti’nin Yasasında 

(DİÖHACY) denildiği gibi “ Her bir vatandaşın dine olan tavrını belirlemesinde, 

dine olan inancında, ibadetlerinde, dini ayin ve merasimlerin icrasında, dini 

öğrenmesi yolunda engellere yol verilmiyor. Dini inanç, dini hayat tarzının zorla 

yaptırılması ve ya insanlar arasında bölücülük maksadıyla tebliği yasaklanmıştır. 

Dini inanç hürriyetinin uygulanmasında, yalnız devlet emniyeti ve sosyal 

emniyet için, Azerbaycan Cumhuriyeti’nin uluslararası sorumluluklarına uygun 

olan hak ve özgürlüklerin korunması için zaruri hallerde yasaklar konulabilir. 

Buna örnek olarak yabancılar ve vatandaşlığı olmayan şahıslar tarafından dini 

tebligatın yürütülmesi yasaklanmıştır.”123 

                                                            
121 Anayasa, Madde 18 
122 Anayasa, Madde 48  
123 DİÖHACY, 1. Fasıl, Madde 1, Bakü, 2004, s. 4 
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“Azerbaycan Cumhuriyeti vatandaşları dini mensubiyetinden asılı 

olmayarak siyasi, ekonomik ve kültürel hayatın bütün alanlarında kanun 

karşısında eşittirler.”124  

Bu kanun devletin dini değil, dünyevi olmasının işaretidir. Temelde 

dünyevi nitelikli olduğu için devletin çeşitli din ve mezhep mensuplarına farklı 

ve yanlı muamelede bulunması söz konusu değildir. 

Devlet siyasetinde dinin ve din adamlarının yerleri belirlidir. Bağımsızlık 

kazandıktan sonra devletin dine ve din adamlarına yaklaşımları değişerek daha 

da önem arz etmeğe başlamıştır. Merhum Cumhurbaşkanı Haydan Aliyev bu 

hususta şu ifadeleri söylemiştir: 

“ Din ve din adamları sanki çok ince ve hassas maddeden yapılmışlar. 

Onların kendilerine özgü davranış tarzı ve dünya görüşleri mevcuttur. Onlarla 

çalışırken mutlaka bu hususlar dikkate alınmalıdır. Topluma mümkün kadar 

anlaşılır bir dilde anlatmak gerekir ki, Azerbaycan devleti laik devlet olsa da, 

ateist devlet değildir. Bu şekilde yalnız bize dost olmayanlar düşünebilirler. Dine, 

onun manevi – etik değerlerinin tebliğine, bu değerlerin yardımıyla insanların 

vatanseverlik ve tahammül duygularının iletilmesine devletin büyük ihtiyacı 

vardır. Biz milli – manevi değerlerimizi dini değerlerden ayrı düşünmüyoruz. 

Lakin devlet din ilişkileri şeffaf ve anlaşılır olmalı, en önemlisi ise 

Azerbaycan’ın kuvvede olan yasaları doğrultusunda, Azerbaycan halkının ve 

devletinin çıkarlarına uygun bir şekilde oluşturulmalıdır. İnsanları hurafeye 

sürüklemeğe izin verilmemeli, dinden siyasi süreçlerde kullanılma çabalarına 

karşı da ciddi önlemler alınmalıdır. Din; siyasi, ideoloji kavga ve mücadelelerin 

fevkinde kalmalıdır. Din herkesin ferdi, manevi ihtiyacını gideren bir değerler 

bütünü gibi kabul edilmelidir.”125 

Ayrıca devletin dini kurumlara olan tavrını belirleyen Dini İtikat 

Özgürlüğü Hakkında Yasa’nın 5. Maddesine de baktığımız zaman dinin 

                                                            
124 DİÖHACY, Madde 4, s. 6 
125 Haydar Aliyev’in Siyasi İrsinden, DKİÜDK’nin Bülteni, sayı 12, 2004, s. 2 
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devletten ayrı olduğunu ve din – devlet ilişkilerinin kanuni temellerini 

görmekteyiz: 

“Azerbaycan Cumhuriyetinde din ve dini kurumlar devletten ayrıdır. 

Devlet kendisine ait olan her hangi bir işin yapılmasını dini kurumlara havale 

etmez ve onların faaliyetine karışmaz. 

Bütün dinler ve dini kurumlar kanun karşısında eşittir. Bir din ve dini 

kurumlar için diğerlerine göre her hangi bir üstünlük ve ya sınırlandırmalar söz 

konusu değildir ve yasaktır.  

Dini kurumlar sosyal hayata katılmak, ayrıca sosyal birliklerin yanı sıra 

medyadan faydalanma hakkına da sahipler. 

Dini kurumlar siyasi partilerin faaliyetlerine katılmaz ve onlara maddi 

yardımda bulunmazlar. 

Devlet organlarına alındıkta ve ya her hangi bir göreve geldikte din 

adamlarının din adamı gibi faaliyeti hemen durdurulur. 

Dini kurumlar Azerbaycan Cumhuriyeti’nin kanunlarına uyarlar ve 

sorumluluk taşırlar.”126 

Böylece anlaşıldığı gibi dini kurumlar Azerbaycan Cumhuriyeti’nin 

Anayasa kanunları ve devletin belirlediği kurallara uydukları takdirde 

faaliyetlerinin serbest yürütebilirler. Bu kanunlara aykırı bir durum söz konusu 

değilse devlet bu kurumların iç ve dış işlerine müdahale etmez. 

Bildiğimiz kadarıyla Azerbaycan Cumhuriyetinde devlet iki yönetim 

birimiyle vatandaşların dini konudaki taleplerini karşılamaktadır. Biri, 

Azerbaycan Cumhuriyeti Bakanlar Kurulu yanında Dini İşler İdaresi adıyla görev 

yapan Dini Kurumlarla İş Üzere Devlet Komitesidir. Bu kurum 21 Haziran 2001 

tarihinde Haydar Aliyev’in fermanı esasında kurulmuştur.127 Bu bir bakıma 

devletin din konusundaki resmi tutumunu yansıtan, dini faaliyet gösteren kurum 

                                                            
126 DİÖHACY, Madde 5, s. 6 
127 Geniş bilgi için bkz. DİÖHACY, Azerbaycan Cumhuriyeti Cumhurbaşkanının Fermanı, s. 22–23 
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ve şahısların faaliyetlerini takip eden ve devletin dinle ilgili politikasının 

oluşmasına yardımcı olan bir kurumdur.128 

Bağımsızlık kazanıldıktan sonra halkın dini hayatında pozitif değişimlerin 

oluşması söz konusu olmuştur. Her şeyden önce halkın inanç hürriyeti yalnız 

lafta değil ayrıca pratikte de kendini göstermiş, devlet hakikaten vicdan 

hürriyetinin koruyucusu olmuştur. Böylece yeni kuruluşta dini aktivite alanında 

devlet siyasetini ayrıca devletin dine yaklaşımını yansıtan bir devlet kurumunun 

kurulması yalnız devlet için değil, aynı zamanda ülkedeki mevcut dini kurumlar 

için de geçerlidir. Din hürriyetinin korunması, dini kurumların Azerbaycan 

Cumhuriyeti yasalarınca devlet kontrolünde tutulması, bu kurumlar arasında dini 

konuda anlaşmazlıkları, ayrıca bazı olumsuz problemleri gidermek Dini 

Kurumlarla İş Üzere Devlet Komitesinin görevidir. 

Öte yandan diğer bir kurum ise tarihi 1944 yılına dayanan129 Sovyetler 

döneminden beri halkın dini ihtiyaçlarını karşılayan Kafkasya Müslümanları Dini 

İdaresidir. Bu idare Azerbaycan ve Kafkasya’da Şii ve Sünni dindarları temsil 

eden biri kurumdur. Bu idarenin başında Şeyhülislam oturmaktadır. Şeyhülislam 

Şii kökenli olmalı, yardımcısı konumundaki müftü ise Sünni kökenlidir. Ayrıca 

KMDİ yönetim kurulunun yedi üyesinden dördü Şii, Sünni üye sayısı ise 

üçtür.130 Bu şekilde temsilde bir denge sağlanmış olmaktadır. 

Kurumun merkezi Bakü’de yerleşmektedir. Bu dini yönetim hiçbir şekilde 

iktisadi faaliyetlerde bulunmamakta, ayrıca yönetime ait şer’i hüküm çıkarma 

yetkisi de yoktur. Kafkasya Müslümanları Dini İdaresi’nin başında oturan 

Şeyhülislam dini toplulukların temsilcileri olan kadılar şurasının üyeleri 

tarafından seçilir.131 

Dini idare devletin belirlediği kurallar çerçevesinde kendi faaliyetini 

sürdürmektedir. Kurumun temel gelir kaynakları Müslümanların bağışları, hayır 

cemiyetinin katkıları, ayrıca camilerin vakıf arazi ve mülklerinden gelen 
                                                            
128 Halis Albayrak, a.g.m., s. 136 
129 Abdulla Ehedov, Azerbaycan’da Din…, s. 78 
130 a.y 
131 Halis Albayrak, a.g.m., s. 137 
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gelirlerdir. Azerbaycan’daki camiler, ziyaretgâhlar ve burada görev yapan din 

adamları dini idareye bağlıdır. Bu kurum ayrıca medreseler, Kur’an kursları, 

yüksek dini eğitim müesseseleri açabilme, yetenekli öğrencileri İslam ülkelerinin 

çeşitli Üniversitelerinde okutma hakkına da sahiptir.132 

Bu gün KMDİ Azerbaycan’da İslam dini cemaatlerinin merkezi haline 

gelmiştir. Dini idare şer’i konuların doğru şekilde amel edilmesine dikkat 

etmekte, Bakü İslam Üniversitesi sayesinde din alanında ilahiyatçıların topluma 

kazandırılmasında hayli işler görmekte, ülkedeki dini durumdaki mevcut 

proseslerde sorumluluk taşımaktadır. 

Dini idare uluslararası ilişkilerde de fonksiyon icra etmektedir. Çeşitli dini 

toplantı, kongre ve sempozyumlara temsilcileriyle katılmakta ve Azerbaycan’da 

da bu tür toplantıları tertip edebilmektedir. Ayrıca Suudi Arabistan Hac 

Bakanlığının Azerbaycan’a uyguladığı hacı adayı limitini aşmamak şartıyla her 

yıl Müslümanları Hac ziyaretine de götürmek görevini Dini İdare üstlenmiş 

durumdadır. 

Böylece anlaşıldığı gibi KMDİ halkın bütün dini ihtiyacını karşılamakta 

olup, halkın dini yönden bilgilenmesinde de büyük rolü vardır. 

 

b.b.) Dini Durum 

 

Sovyetler birliğinin terkibinden ayrılıp yeniden bağımsızlığını kazanan 

Azerbaycan Cumhuriyetinde birçok alanlarda boşluklar ortaya çıkmıştır.  

İnsanların sosyo – kültürel hayatında bir sıra değişiklikler kendini göstermişti. 

Dini alanı da bu süreçten nasibini almıştı. İslam dünyasıyla irtibatın kopması ve 

70 yıllık ateist idareye rağmen Azerbaycan halkı Allah inancını kaybetmemiş, 

insanlar dinin şartlarını bilmemelerine rağmen kendilerini Müslüman diye 

nitelendirmişlerdi. 

                                                            
132 Kafkasya Müslümanları Dini İdaresi’nin Nizamnamesi, Madde 22 
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Bağımsızlığını kazanır – kazanmaz Azerbaycan hemen milli, manevi 

değerlerine sarılmış ve bu alanlardaki bütün boşlukları doldurmaya çalışmıştı. 

Dini alanlarda birçok adımlar atılmıştı. Çok az bir zaman içinde toplumun 

İslam’a ilgisi artmış, nüfusun bütün tabakalarında İslam’ın tebliğ ve takdir ettiği 

manevi değerlerin, ahlak normlarının ve davranış kaidelerinin yeni mana ve 

önem taşıdığı görülmüştü. 

Din bizim ahlak ve maneviyatımızın esasını oluşturmaktadır. Belki de 

Komünistlerin dinleri yasak etmesinin amacı da toplumun ahlak ve maneviyattan 

uzak olmasını sağlamaktı. Çünkü ahlak ve maneviyatı olmayan toplumu 

istedikleri şekilde kolayca yönetebilirlerdi. 

Ancak SSCB arazisinde 1991 yılına kadar mevcut olmuş Sovyet 

toplumunda da hâkim ideolojiye aykırı olan talimler zor gücüyle de olsa iptal 

edildiği halde dini ortadan kaldırmak mümkün olmamıştı.133 Azerbaycan halkı 

milli ve dini kimliklerini korumak uğrunda büyük çabalar sarf etmişlerdi. 

Bağımsızlığını kazandıktan sonra Azerbaycan bir yandan siyasi, ekonomik 

ve toplumsal istikrarsızlık sürecini yaşarken öbür yandan da savaş tecrübesi 

yaşamıştı. Azerbaycan bir siyasal ve sosyal sistemden, başka bir sisteme 

geçişinin doğurduğu zorluklarla karşı – karşıyaydı ve toplum hiç de alışık 

olmadığı bir hayat tarzına alışmanın sıkıntısını yaşıyordu. 

Bu dönemlerde dine karşı ilginin başladığı doğrudur. Nitekim 1989 

yıllarında SSCB’nin son dönemlerinde uygulanan açıklık politikasının sonucu 

olarak camilerde Kur’an öğretimi serbest bırakılmış ve bu çerçevede halk 

arasında dini canlanma meydana gelmişti. Bu canlanma sonucunda Azerbaycan’ı 

komşu Müslüman ülkeleri yalnız bırakmamış ve her bir konuda ilk yardım elini 

uzatan da Türkiye olmuştu. Şu an Azerbaycan’da ibadete açık cami sayısı 

Türkiye Diyanet Vakfı tarafından inşa edilen camilerle birlikte 1300’e ulaşmış 

durumdadır.134 

                                                            
133 Rafik Aliyev, Dinin Esasları, İrşad, Bakü, 2004, s. 9 
134 Baş Redaktörden, DKİÜDK’nin Bülteni, sayı 12, 2004, s. 4 
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Günümüzde toplumun %90’ı Müslüman, %3’ü Hıristiyan, %1 Yahudi’dir. 

Geri kalan kısmı ise diğer inançlara tapan ve ya ateistlerdir. 

Müslüman nüfusun çoğunluğu Şii Caferi, geri kalanı Sünni inançlarına 

mensupturlar. Bu iki Müslüman grubu arasında hiçbir problem yoktur ve her iki 

mezhep mensupları aynı camilerde ibadet etmekteler. 

Bu gün Azerbaycan’da çeşitli inançlara dayanan dini cemaatler, gruplar 

faaliyet göstermektedir. Etki alanına göre onları aşağıdaki gibi sınıflandırmak 

mümkündür. 

1) İslam: Şiilik, Sünnilik, Nurculuk, Vahhabilik, Süleymancılık, 

Nakşibendîlik, Sufilik. 

2) Hıristiyanlık: Ortodokslar, Protestanlar, Baptisler, Adventisler, 

Katolikler.  

3) Yahudiler: Dağ Yahudileri, Avrupa Yahudileri, Gürcü Yahudileri. 

Krişnacılık, Bahailik, Molokanlar’ın faaliyetleri çok kısıtlıdır. Ve son iki 

yıl gözlemlerine göre onların taraftarlarının sayı artmıyor.135 

DKİÜDK tarafından kayıta alınan ve yasal faaliyette bulunan dini 

teşkilatların sayısı 300’ün üzerindedir. Bunlardan 27’si Müslüman olmayan 

misyoner teşkilatlardır.136 Onlardan da 19’u Hıristiyan geri kalanı ise Yahudi, 

Bahai ve Krişna dini gruplarıdır. Bununla beraber yasadışı faaliyette olan dini 

cemaatlerin sayısı ise yaklaşık 900 civarındadır.137  

 

b.b.a) Din eğitimi ve öğretimi 

 

Uzun süre din eğitimi ve öğretimin yapılmadığı, aksine dine karşı ateizm 

propagandasının ve dine olan baskıcı yaklaşımlarının sürdürüldüğü 

Azerbaycan’da bağımsızlık kazanıldıktan sonra insanlarda dine ihtiyaç artmış ve 

                                                            
135 Baş Redaktörden, DKİÜDK’nin Bülteni, sayı12, 2004, s.4 
136 a.y 
137 Bayram Küçükoğlu, Türk Dünyasında Misyoner Faaliyetleri (Dini, Bugün’ü ve Yarını), İQ Kültürsanat 
yayıncılık, 2003, s. 221 
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din olgusu yeniden gündeme gelmişti. Ancak Azerbaycan’da din alanında 

kendini iyi yetiştirmiş ve bilgi sahibi olmuş din adamlarının yeterli sayıda 

olmaması insanların din öğrenme ihtiyacına yeterince cevap veremediği bir 

gerçektir. Çünkü Sovyetler döneminde dine ve din adamlarına karşı baskılar 

sonucunda âlimlerini, münevverlerini, ilahiyatçılarını kaybetmiş ve bu alanda 

kurumsal dayanaklarından mahrum bırakılmıştı.138 

Bağımsızlığını kazandıktan sonra özellikle Ebulfez Elçibey’in 

Cumhurbaşkanlığı zamanında din alanındaki bu negatif olguları ortadan 

kaldırmak için bazı girişimlerde bulunulmuştu. Ebulfez Elçibey özellikle Türkiye 

Cumhuriyeti’nin Diyanet İşleri Başkanlığı ve Türkiye Diyanet Vakfı da dâhil 

olmakla çeşitli dini kuruluşların Azerbaycan’da faaliyetlerinden yanaydı.139 

Böylece karşılıklı görüşmeler sonucunda 1992 yılında Bakü Devlet 

Üniversitesinde Diyanet Vakfıyla anlaşmalı olan İlahiyat Fakültesi açılmış 

oldu.140 Bu fakülte öğrencilerine Azerbaycan şartlarında kaliteli ve seviyeli bir 

İlahiyat öğrenimi sunmaktadır. BDÜ’nün yanı sıra Hazar ve Kafkas 

Üniversitelerinde de İlahiyat Fakülteleri açılmıştı.141 

Ayrıca ülkenin dini eğitim açısından canlanmasında KMDİ de büyük 

katkıları mevcuttur. Dini İdare’nin çalışmaları sonucunda “Tezepir” camiine 

bağlı medrese binası inşa edilmiş ve 1989 Eylül ayından itibaren 70 yıllık 

baskıdan sonra ilk defa dinin esasları öğretilmeğe başlamıştı.142 1993 yılından 

KMDİ’ne bağlı yüksek dini eğitim müessesesi olarak Bakü İslam Üniversitesi 

faaliyete başlamıştı. Bu gün Üniversitenin beş şubesi faaliyettedir.143 Burada 

okuyan öğrenciler, din görevlisi olarak yetiştirilmektedir.144 

Ülkenin çeşitli bölgelerinde ve Bakü’de mescitlerin yanında medreseler ve 

Kur’an kursları faaliyet göstermektedir. Din okullarından KMDİ’ne bağlı 

                                                            
138 Halis Albayrak, a.g.m., s. 137 
139 Rufat Sattarov, “İslam Kak Politiçeskiy Faktor V Postsovetskom Azerbaydjane”, Tsentralnaya Aziya i Kavkaz, 
sayı 4(34), 2004, s. 16 
140 Vasim Memmedaliyev ve Malik Garayev, “İlahiyat Fakültesi”, BDÜ İlahiyat Fakültesi ilmi dergisi, sayı 1, s.16 
141 Rafik Aliyev, “Religiya v Nezavismom Azerbaydjane”, Tsentralnaya Aziya i Kavkaze, sayı 3(21), 2002, s.167 
142 Allahşükür Paşazade, a.g.e., s. 159 
143 Elsavar Samadov, a.g.t., s. 78 
144 Halis Albayrak, a.g.m., s. 139 
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Abbasiye Medresesi, Hosrov Medresesi, Şeki Hafızlık Medresesi, Aliabad 

Medresesi ve Şebnem İslam Medresesi örnek olarak gösterilebilir.145 

1991 yılından sonra Türkiye Cumhuriyeti’nden çeşitli kurum ve vakıfların 

ülkede hem insani yardım, hem de din öğretimini amaçlayan çalışmaları vardır. 

Türkiye Diyanet Vakfı (TDV), Gençliye Yardım Fondu (GYF) ve Çağ Öğretim 

İşletmeleri şirketi bu kuruluş ve vakıfların önünde gelenlerdendir. 

TDV 1992 yılından Azerbaycan’da faaliyete başlayarak maddi ve manevi 

yönden yardımlarda bulunmuştur. Söz konusu kurum Azerbaycan Cumhuriyeti 

Eğitim Bakanlığı ve BDÜ ile karşılıklı anlaşma sonucunda BDÜ’de İlahiyat 

Fakültesini açmıştır.146 1994 yılında ise yine TDV’ ye bağlı İmam Hatip Lisesi 

faaliyete başlamıştı. Ayrıca DİB tarafından TDV’nın inşa ettiği camilere İmamlık 

ve Kur’an öğreticiliği görevlerini yapmak içim imamlar görevlendirilmektedir. 

Aziz Mahmut HÜDAYİ Vakfına bağlı GYF ülkemize insani yardımdan 

çeşitli eğitim – öğretim faaliyetlerine kadar uzanan geniş bir çalışma 

yürütmektedir. Bu kuruluş tarafından Bakü ve ülkenin Sünni nüfusunun yoğun 

olduğu kuzey kısmında Şeki, Zagatala, Göyçay, Gabele ve Ağdaş illerinde 

Kur’an kursları, hafızlık ve İslami İlimler Medreseleri ve bir Yüksek Okul 

açılmıştır. Bu cemiyet, ayrıca Azerbaycan’da ve yurtdışında eğitim gören 50 

civarında Azerbaycanlı öğrencileri okutmaktadır. 

Azerbaycan’da geniş faaliyet gösteren eğitim kurumlarından biri de Çağ 

Öğretim İşletmeleri şirketidir. Ülkede bu kuruma ait özel, ama Azerbaycan 

Cumhuriyeti Eğitim Bakanlığına bağlı bir çok eğitim – öğretim müesseseleri 

bulunmaktadır. 1996 yılından faaliyete başlayan Kafkas Üniversitesi ve illerde 

faaliyet gösteren 13 Özel Türk Liseleri adıyla tanınan okulları bulunmaktadır.147 

Türk hayırseverlerinin yanı sıra ülkenin eğitim – öğretim ve dini alanda 

aktif faaliyette bulunan İran, Suudi Arabistan, Kuveyt gibi ülkeleri örnek olarak 

                                                            
145 Elsavar Samadov, a.g.t., s. 78 
146 Rufat Sattarov, a.g.m., s. 11 
147 Elsavar Samadov, a.g.t., s. 82 
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gösterebiliriz.148 Özellikle İran İslam Cumhuriyeti bu ülkelerin başında 

gelmektedir. Şöyle ki, ülkenin Şii inanç yönünden ağırlıklı olması söz konusu 

devletin ülkedeki mevcut faaliyetlerini daha da genişlendirmeğe imkân 

sağlamaktadır. 

 

b.b.b) Azerbaycan’da Diğer Dinler ve Faaliyetleri 

 

Azerbaycan’da din denildiği zaman ilk önce akla İslam, sonra 

Hıristiyanlık ve Yahudilik gelmektedir. Söz konusu bu dinler geleneksel dini 

grupları oluşturmaktadır. Azerbaycan’da bulunan Hıristiyanlar, Rus – 

Ortodokslar, Katolikler, Protestanlar ve çeşitli tarikat cemaatlerinden 

oluşmaktadır. Hıristiyanların önemli çoğunluğu Rus – Ortodokslara aittir. Bunlar 

genelde Bakü ve Sumgayıt gibi Hazar sahili şehirlerde meskûnlaşmaktalar. Ayıca 

Rus – Ortodoksların devlet tarafından kayıttan geçen Rus – Ortodoks kilisesinin 

Bakü ve Hazar sahili Piskoposluğu faaliyet göstermektedir.  

Rus – Ortodoks Kilisesinin 128. Piskoposluğu olan Bakü ve Hazar sahili 

Piskoposluğu 28 Aralık 1998’de Moskova ve Tüm Rus Patriği II Aleksiy ve Rus 

– Ortodoks Kilisesinin Kutsal Sinodu tarafından kabul edilen kararıyla faaliyete 

başlamıştı. 

1991 yılında Rus – Ortodoks Kilisesine 1920’de kapatılmış Svyatikh Jen 

Mironosits Katedralının binası verilmişti. Azerbaycan’da seferde olan Moskova 

ve Tüm Rus Patriği II Aleksiy kiliseye başpiskoposluk katedrarı statüsünü 

vermişti.149 

Bunun yanı sıra 1999 – 2001 yıllarında başkent Bakü’de diğer Ortodoks 

kilise – Sobor Rojdestva Presvyatoy Bogoroditsi kilisesi faaliyete başlamıştı. 

                                                            
148 Rufat Sattarov, a.g.m., s. 11 
149 “Russkaya Pravoslavnaya Tserkov v Azerbaydjane, İstorii i Sovremennost”, Azerbaydjan v Mire, sayı 2 (2), 
Bakü, 2006, s. 94 
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Roma  - Katolik Dini Cemaati 1999’da resmi kayıta alındıktan bu zamana 

kadar faaliyetini sürdürmektedir. Katolikler 2001’de bir ev satın alarak onu 

kiliseye dönüştürdüler. Şu an kilise mensuplarının sayı 100’ü aşmaktadır. 

Kilisedeki ayinleri Roma – Katolik Dini Topluluğunun başkanı yerli papaz Ofel 

İsmayılov ve Vatikan tarafından görevlendirilen iki papaz yönetmektedir. İbadet 

ayinleri Pazar ve dini bayram günlerinde yapılmaktadır. Aynı zamanda çeşitli 

yabancı firmalarda çalışan yabancı Katolikler de kiliseye gelmektedirler.150 

Kilisede İncil kursları da verilmekte, ayrıca maddi durumu kötü olan ve 

fakirler için yemekhane de faaliyet göstermektedir. 

2002 Mayıs ayında Azerbaycan’a gelen Papa II Paul Vatikan’ın 

Azerbaycan’daki büyükelçisi ve Cumhurbaşkanı Haydar Aliyev’le görüşmüş ve 

bu görüşmelerin ardından 2004’te yeni Katolik kilisesinin yapımına karar 

verilmiştir. 12 Eylül 2005’te Azerbaycan’da resmi ziyaretde bulunan kardinal 

Kreşentsio Sepe 18 Eylül 2005’te kilisenin temelinin atılmasında iştirak 

etmiştir.151 

Bağımsızlık sonrası Azerbaycan’a akın eden Hıristiyan grupları genelde 

Protestan kilisesi temsilcilerinin çeşitli isimler altında kurmuş olduğu 

teşkilatlardır. 

Ülkenin bağımsız olması sonucunda oluşmuş ideolojik boşluk Azerbaycan 

vatandaşlarının dini hislerinin benimsenmesine zemin yarattı. Rejimin 

çökmesiyle birlikte müsait bir ortam bulan yabancı misyonerlerin yürüttükleri 

faaliyetlerin amacı Azerbaycan halkının düşüncelerinden İslami inançları silmek, 

burada yaşayan çeşitli halklar arasındaki dostluğa darbe vurmak ve yeni 

kurulmuş devletin gelişmesini zayıflatmaktı. 

Azerbaycan’da misyonerler kendi çalışmalarını en çok ülkede aktif 

varlıklı, Rusça eğitim almış ve dini eğitimde de Rusçayı tercih eden aileler 

üzerinde yoğunlaştırmışlar. Araştırma yaparken karşımıza çıkan önemli 
                                                            
150 Çto Predstavlyayet Soboy Katolitsizm?, DKİÜDK’nin Bülteni, sayı 4, 2002, s. 10 
151 AzerTac, “Azerbaycan Prezidenti İlham Aliyev Kardinal Kreşentsio Sepe’nin başçılık ettiği nümayende heyetini 
kabul etmiştir”. Respublika Gazetesi, Bakü, 13 Eylül, 2005, s. 1 
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hususlardan biri budur ki, Hıristiyan tarikatlarını kabul edenlerin esas kısmı 

gençlerdir. 

“ İncilleştirme – 2000”* adlı programa esasen Azerbaycan ahalisinin 

Hıristiyanlaştırılması maksadıyla 15–20 milyon dolar harcanmış,152 7000’den 

fazla Azerbaycanlı Hıristiyanlaştırılmış,153 Azerice “Müjde”, Rusça “ Blogodat” 

gazeteleri yayınlanmış,154 100.000’den fazla tirajla propaganda amacıyla pek çok 

kitap ve broşürler bedava dağıtılmıştır. 

Misyoner faaliyetlerinin genişlendiğini ve bir sıra siyasi amaçlar 

güttüğünü gören Azerbaycan Cumhurbaşkanı Haydar Aliyev 8 Ocak 1997 tarihli 

kararnamesi gereğince sıkı güvenlik önlemler alınmış ve Hıristiyan misyoner 

kurumları üzerinde ciddi bir inceleme başlatılmıştır. Bu inceleme sonucu, 

şimdiye kadar 20 Hıristiyan misyoner teşkilatının faaliyetleri kısmen de olsa 

durdurulmuştur.155 

Azerbaycan’da mevcut Hıristiyan gruplarını misyonerlik faaliyetinde 

bulunan ve bulunmayan olarak ikiye ayırabiliriz. Misyonerlik faaliyetinde 

bulunan Hıristiyan gruplarının başında Protestan yönelimli akımlar gelmektedir. 

Bunları aktif faaliyet yaparak Azerbaycan Türkçesiyle basılmış İncil, dergi ve 

broşürleri halka bedava dağıtmaktalar. Bundan başka Gence, Sumgayıt gibi 

şehirlerde insanları aylık 100 – 200 $ karşılığında kendilerine çekmekteler. 

Parasal ve siyasi açıdan güçlü olan ve maddi desteklerini Amerika ve Avrupa 

ülkelerinden alan bu akımlar maddi yardım kuruluşları ve çeşitli yabancı dil 

kursları perdesi altında kendi propagandalarını sürdürmekteler. 

Misyonerlik faaliyetinde bulunmayan Hıristiyan fırkalara örnek olarak 

Molokanları gösterebiliriz. İki yüz yıllık inançlarını sürdüren ve 19.  Y.y.’da 

Azerbaycan’a sürülen bu tarikatın nüfusu gittikçe azalmaktadır. 

                                                            
* Bu program, 2000 yılına kadar her beşinci Azerbaycanlı ailesinde İncil’i yayması ve Azerbaycan vatandaşlarının 
%20’ni Hıristiyan misyoner teşkilatlarının üyeliğine kabul etmek planlarını dikkate alıyor. 
152 Elçin Esgerov, Hıristiyan Tarikatçı Misyoner Teşkilatları Azerbaycan’da: siyasi, Manevi ve İdeoloji 
Tahribat, ADKP, Bakü, 1997, s. 4 
153 Elçin Esgerov, İslam Tahriflere Cevap, ADKP, Bakü, 1997, s. 5 
154 a.y 
155 Sevinç Aslanova, Krişnacılık ve Azerbaycan’daki Faaliyetleri Üzerine bir Araştırma (A.Ü.Basılmamış YL 
Tezi), 2000, 20 sayılı dipnottan aynen alınmıştır, s. 13 
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Ayrıca Azerbaycan’da Krişnacılık ve Bahailik gibi küçük dini gruplar da 

bulunmaktadır. Onların faaliyet alanları geniş değildir ve gayri resmi bilgilere 

göre onların üyelerinin sayı artmıyor. 

Ülkedeki Yahudilere gelince; Onlar üç gruba ayrılmaktalar. 

1. “Dağ” Yahudileridir ki, 2000 yıldır Azerbaycan’ın Kuzeyi’nde 

yaşamaktadırlar. 

2. “Avrupa” Yahudileri ise ülkeyi Sovyetler döneminde gelenlerdir. 

3. Diğer küçük grup ise gürcü Yahudileridir. 

Ülkedeki toplam Yahudilerin sayısı 16.000’dir. Onlardan 11.000’i “Dağ” 

Yahudileridir ki nüfusunun hemen hemen yarı kısmı Krasnaya Sloboda 

kasabasında ikamet etmektedir. Burada yaklaşık 5000 kadar Yahudi 

yaşamaktadır. “Avrupa” Yahudileri adlanan Aşkinazi Yahudilerinin sayı 

4.300’dür. Bunların da büyük çoğunluğu Bakü ve Sumgayıt’ta yaşamaktalar. 

Gürcü Yahudileri ise yaklaşık 700 civarındadır. 

“Dağ” Yahudileri dini inanç açısından Rabbanidirler. Onlar eski Ahid’in 

yanı sıra Talmud ve Rabbilerin* öğretilerini dinin esasları olarak kabul edeler. 

Onların dilleri ise İran dili ailesine ait tatçadır.156 

Dağ Yahudilerinin çoğu Azerbaycan’ın Guba ilinin Krasnaya Sloboda ve 

Şamahı ilinin birkaç köyünde yaşamaktalar. Bu kasabalarda Sovyetlerin 

kurulmasına kadar 11 Sinagog faaliyet gösterirdi. Sovyetler dönemi bunlardan 

sadece biri faaliyetteydi. Bağımsızlıktan sonra iki Sinagog Yahudilerinin 

hizmetine sunulmuştu.157Bununla beraber 2003 yılında Bakü’de de Avrupa’da en 

büyük Sinagoglardan sayılan yeni Sinagog açılmıştı.158 Şu an ülkede 5 sinagog 

faaliyet göstermektedir. 

                                                            
* Rabbi İbranice üstat anlamındaki Rabbi kelimesinden gelmektedir. Rabbi, kanun bilgini, yorumcu ve İlahiyatçıdır. 
Rabbiler, hukuk ve dini konularda otoriterdirler. Bilgi için bkz. Mehmet Aydın, Ansiklopedik Dinler Sözlüğü, 
“Rabbi” md., s. 630, Ziya Bünyadov, Dinler, Tarikatlar, Mezhepler,“Ravvin” md., s. 191 
156 Aleksandr Şekistan, a.g.e., s. 14 
157 Azerbaycan’da Tolerantlık, DKİÜDK’nin Bülteni, sayı 15, 2005, s. 9 
158 Religiya v Sovromennom Azerbaydjane, İudaizm 
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Azerbaycan Müslüman bir ülke olarak sınıfları içerisinde yaşayan diğer 

dini cemaatlere de kurallar çerçevesinde dinlerini geleneklerini yaşata bilmek ve 

yaymak için müsait bir ortam hazırlamıştır. Bugün devlet okullarında din eğitimi 

verilmese de, Hıristiyanlık ve Yahudilik hakkında bilgi verilmektedir. Ama bu 

dinlerin eğitimde faaliyet alanları geniştir. Çünkü Kilise ve Sinagogların 

bulunduğu yerlerde mutlaka eğitim faaliyeti söz konusudur. 

Azerbaycan Müslüman ülke olması rağmen Bakü’de 15 Cami bulunurken 

kiliselerin sayısı 7’dir.159 Ülkede Müslüman, Hıristiyan, Yahudi ve diğer din 

mensupları arasında hiçbir problem yoktur. İslam nüfusu çoğunluk olsa da söz 

konusu dinlere baskı yapılmamaktadır. Her bir dine mensup olan Azerbaycan 

vatandaşı devlet prensiplerince, ayrıca anayasaya göre hukuk karşısında eşit 

haklara sahipler. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                            
159 Elsavar Samadov, a.g.t., s. 152 
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A) AZERBAYCAN’DA DİNİ LİTERATÜR 

a.a) Bağımsızlık öncesi Azerbaycan’ında neşredilen dini eserler 

 

İslam kültürü tarihinde önemli bir yeri bulunan Azerbaycan 20 y.yılın 

büyük bir kısmını sosyalist tecrübe içerisinde geçirmiştir. Bu tecrübe İslam âlemi 

için de yeni bir deneyim olmuştur. Dinle ilgili iş ve uygulamaların ehil eller 

tarafından yasal yollarla yapılmadığı uzun bir zaman diliminde dini bilgiler 

azalmış, doğru bilgilerin yerini yanlış ve kaynağı belirsiz bilgiler almışsa da bu 

durum dine olan yönelişi ve ihtiyacı ortadan kaldıramamıştır. 

Sovyetler Birliği döneminde devletin dini inançlara karşı getirdiği 

yasaklar kendini dini edebiyatta da göstermiş, bu konuda çok az kitap yazılmış ve 

genelde ateist içerikli ve dine karşı mücadele maksadıyla yayınlanan kitaplar ve 

neşriyattan oluşmaktaydı. Yaşayan dini kuruluşların çıkardıkları yayınlar ve 

fetvalar dahi dini konularda bilgilendirmek ve dini sorunları çözmek yerine 

inanan insanlar sistem içine çekmek maksadı taşımıştır. 

Sovyetler döneminde uygulanan alfabe değişikliği de insanların çarlık 

Rusya zamanından yazılan dini literatürleri okumak ve bunların bulunduğu 

kütüphanelerden istifade etmek için ve bu yolla dini bilgi edinme imkânlarını son 

derece sınırlandırmış veya tamamen ortadan kaldırmıştır. Böylece dini bilginin 

temel kaynağı, tahrife çok müsait olan şifahi kültür ve söylentiler olmuştur. 

Bu dönemde dinin adı en çok ateizmin propagandasını yapmak amacıyla 

okutulan dersleri için hazırlanan ders kitaplarında geçmektedir. Bu eserlerde 

İslam dini sıklıkla anılmakta ve diğer dinlerle birlikte eleştirel ve yüzeysel bir 

yaklaşımla ele alınmaktadır. 

Yazılan bu eserlerin yanı sıra İslam’la ilgili eserler de yayınlanmıştır. 

Genelde batı dillerinden tercüme veya telif olan bu eserlerin çoğunun dili 

Rusçadır.160 İslam’la ilgili yayınlanan kitaplardan Lyutsian İppolitoviç 

                                                            
160 Habil Nazlıgül, “Azerbaycan Dini Literatüründe Hz. Muhammed”, Erciyes Üniversitesi SBE’ü dergisi, 

Sayı: 15,s.6 
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Klimoviç’in “İslam” kitabı içindeki bilgiler açısından çok önemliydi. Kitapta 

İslam’ın ortaya çıkması ve gelişmesi tahlil edilmiş ve onun sosyal hayatın 

şartlarıyla olan bağlantıları incelenmiştir. Yazar bu eserinde İslam’a bilimsel 

olarak yaklaşmak, İslam’ı yeniçağın sosyo – politik ihtiyaçlarına alet etmemiştir. 

Ayrıca eserde Orta doğu ve bu ülkelerin önemli hür düşünen insanların ve 

ateistlerin fikirlerine de yer vermiştir. L. İ. Klimoviç’in yanı sıra o devirde G. S. 

Sablukov, Ç. E. Ternaun, v. R. Rozen, M. Kazımbey, V. A. Jukovski, N. A. 

Mednikov161, A. S. Krımski, V. V. Bartold, A. E. Şmidt, İ. S. Kraçkovski, Y. A. 

Belyayev, G. V. Seretelin162 gibi İslamşünas ve oryantalistler tarafından bu 

alanda birçok kitaplar yayınlanmış ve İslam’la ilgili önemli bilgiler verilmişti. 

Ayrıca bu devirde Rus İslamşünasların eserlerinin yanı sıra, Batı 

oryantalistlerinin İslam’la ilgili eserlerinin çevrilmesi girişimlerinde de 

bulunulmuştur. Çevrilen kitapların dili Rusçaydı. Meşhur Fransız oryantalisti 

Henri Masse’nin “L’islam” eseri bu alanda yazılan eserlerden en önemlisiydi. 

1952 yılında Paris’te kitabının 6. Baskısı yayınlandı. 1963 yılında Y. A. 

Belyayev’in çevirisiyle bu kitap Sovyet okuyucularına sunuldu. 

H. Masse’nin kitabı, devrine göre İslam’a dair en kaliteli ilmi eserlerden 

biriydi. Kitapta İslam dini, onun tarihi, İslam ilim adamları, İslam dininin 

esasları, Ahkâm ve hukuk, dini ve felsefi cereyanlar, mezhepler ve onlar 

arasındaki çatışma, ayrıca İslam’ın gelişmesindeki Türkiye ve İran faktörü v.s 

ilgili geniş bilgi verilmiştir. 

Sovyet döneminde İslam’a resmi ve ideoloji yaklaşımını en güzel 

sergileyen geniş çalışmalardan biri Azerbaycan Türkçesiyle yayınlanan 

Azerbaycan Sovyet Ansiklopedisi’dir. Sovyet döneminde geniş yazar ve 

araştırmacı katılımıyla hazırlanan on ciltlik ansiklopedide İslam ve İslam 

muhtevalı maddelere de yer verilmiştir. Fakat İslam ve onun temel kavramlarını 

anlatan maddeler oldukça kısa ve yüzeysel olarak ele alınmıştır. Özellikle 

“Allah”163, “Kur’ân – ı Kerim”164 ve “Hz. Peygamber”165 maddeleri için az ve 

                                                            
161 Henri Masse, L’islam çev, C. Cabbarov, A. Elesgerov, Bakü, 1992, s.13 
162 L. İ. Klimoviç, İslam, Nauka, Moskova, 1965, s.6 
163“Allah” md., ASA, cilt 1, s. 239 
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yetersiz yer ayrılmıştır. “İslam” maddesine geldikte onun için ansiklopedide iki 

sayfa tahsis olunmuş, fakat buranın da büyük kısmı İslam’la sosyalizmin 

bağdaşmasını konu alan “İslam Sosyalizmi” maddesine ayrılmıştır.166 

Azerbaycan’ın Sovyet Rusya’sı tarafından işgalinden önce Kur’ân – ı 

Kerim’in tercüme ve tefsir edilmesi konusunda ülkede dil bilginleri Osmanlı 

müfessirlerinin oluşturduğu tefsir geleneğini izlemişlerdir. Bağımsızlığını 

kaybettikten sonra ise, Sovyetlerin dini ve kültürel baskılarının doruk noktasına 

çıktığı yıllarda çok kısıtlı ve zor koşullar altından kalmışlar ve ışık yüzüne 

çıkabilecek bir çalışma ortaya koyamamışlardı. Bu süreler içinde dini 

bilgilenmeler, İslam hakkında objektifliğini yitirmiş, Rusça yazılmış zengin 

İslami literatür kanalıyla olmuştur. Bu dönemdeki Kur’ân tercümelerinin 

çoğunluğu da, orijinal metne hiç bakılmadan Batı dillerindeki, özellikle de 

Fransızca çevirilerden Rusçaya aktarılarak yapılan yanlışlarla dolu tercümelerdir. 

Rusça tercümeler için de Kur’ân – ı Kerim’in Arapça metninin asıl olarak 

alındığı, önceliklere göre daha başarılı sayabileceğimiz iki tercüme 

Azerbaycan’da yaygındır. Bunlardan birisi tanınmış Rus oryantalist G. S. 

Sablukov’un (1978), ikincisi de İ. Y. Kraçkovski’nin (1989) Kur’ân – i Kerim 

tercümeleridir.  

Dini baskının kısmen hafiflediği seksenli yıllarda az da olsa dini bilgi 

vermek maksatlı çalışmalar ortaya çıkmaya başlamıştır. Bir kısım akademik 

amaçlı olarak yapılan bu tercüme ve telif çalışmalarda siyasi ve başka maksatlı 

yorumlar oldukça azaltılmış, dini ve ahlaki bilgiler objektif olarak verilmeye 

çalışılmıştır.167 

1980’li yıllarda yayınlanan kitaplardan “İslam Kısa Malumat 

Kitabı”(1985) birkaç defa basılmıştır.168 Bunun yanı sıra Kasım Kerimov’un 

“Şeriat ve onun sosyal mahiyeti” isimli eseri 1987 yılında basılmıştır. 

                                                                                                                                                                              
164“Kuran” md., ASA, cilt 3, s. 275 
165“Muhammed” md., ASA, cilt 6, s. 534 
166 “İslam” md., ASA, cilt 4, s. 543 – 544 
167 Habil Nazlıgül, a.g.m. , s.71 
168 Elsevar Samadov, a.g.t. , s. 145 
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Ayrıca 1989 yılında G.Y. Korıtin’in Bakü’de yayınlanan “Çto Takiye 

Sektı İkh İdeologiya i Politika“ eseri de önemlidir. Kitapta yeni kaynaklar 

esasında Azerbaycan arazisinde Hıristiyan mezheplerinin oluşması ve 

yayılmasıyla ilgili bilgi verilmiştir. Ayrıca Rus ve batı yönelimli Hıristiyan 

akımlarının devletin eyalet ve şehirlerindeki faaliyetleri ve ahalinin belli bir 

kesimine etkisinin boyutları tahlil olunmuştur. Özellikle kitap Azerbaycan’a 

Çarlık Rusya’sı tarafından sürülen Molokanlar, Skopcular, Subbotniklerin 

tarihini oğrenme açısından çok önemlidir. 

 

a.b) Bağımsızlık Sonrası Neşredilen Dini Eserler 

 

Bağımsızlık sonrası Azerbaycan’da mevcut olan dini alandaki boşlukları 

doldurmak ve insanların dini bilgiler olan ihtiyaçlarını karşılamak amacıyla 

yoğun yayın faaliyetlerinde bulunulmuştur. Söz konusu devirde içine düşülen 

serbestlik ortamı ile birlikte dini bilgi ve yayının az olması sonucunda bu 

eksiklikleri kapatmak babında ister kaliteli, ister kalitesiz aceleci tercüme ve telif 

çalışmalar ortaya çıkmaya başlamıştır. Tercüme çalışmaları denildiği zaman 

Arapça, Türkiye Türkçesi, Farsça ve Rusçadan çevrilen ve yayınlanan ilmi olarak 

nitelenmeyecek ve halka yönelik küçük kitaplar idi. Bu devirde yazarların bir 

kısmı dini hikâyeleri, duaları daha kolay ve her yerde okunabilinmesi için cep 

kitapçığı şeklinde de yayınlamışlardı. Ayrıca fotokopi ile çoğaltılarak halka hitap 

edilen ve genellikle de yazarı belirsiz olan bir takım çalışmalar da mevcuttur. 

Örneğin “Mucir Duası”, “Şifa Duaları”, “Mukaddes İmamlar”, “Namazı Böyle 

Kılalım” gibi kitaplar hala da piyasalarda dolaşmaktadır. 

Bu devirde yazılan ilk kitapların geneli İslam ve onun esasları, Hz. 

Peygamberimizin hayatı ve hadislerini konu alan, ayrıca küçük broşürler halinde 

yayınlanan ibadet esasları, Kur’ân – i Kerim’in küçük sürelerinin çevirileri idi. 

Sonralar zaman geçtikçe az da olsa Dinler Tarihiyle ilgili kitaplar yazılmağa 

başlandı. Ama bu kitapların bazıları yazarlarının dinler tarihçisi olmamasından 
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dolayı zayıf kalıyordu. Günümüz bazı yazarlar dini kitap yazmada üstünlüğü 

çeviriye vermekteler. Şu anda Türkçeden, Farsçadan, Arapçadan, Rusçadan 

tercüme edilmiş ve edilmekte olan yüzlerce eser mevcuttur. Bu da 

Azerbaycan’da ilahiyatçıların kitap yaza bilecek kapasitede olmamasının 

göstergesidir. 

Azerbaycan’da 90’lı yılların başları Hz. Peygamber hakkında yazıların ve 

kitapların bolca neşredildiği yıllar olmuştur. Sanki bu alandaki boşluğu bir an 

önce doldurmak istercesine Peygamberimizi konu alan tercüme ve telif eserler 

ortaya çıkmaya başlamıştır. Konuyla ilgili olarak 1990 yılında yapılan ilk 

çalışmalardan biri olarak Türk bilgini Lütfullah Ahmet’in “Hz. Muhammed’in 

Hayatı” isimli eseri Cihangir Kahramanov ve Memmedağa Sultanov tarafından 

çevrilip uyarlanarak Bakü’de yayınlanmıştır.169 O. Kudretov ve N. Kudretov 

tarafından hazırlanan “Muhammed Peygamberin Hayatı ve Kelamları” isimli 

çalışma Azerbaycan Türkçesinde yazılmış ilk çalışmalardan biri olmuştur.170 

Ayrıca M. E. Talıbov’un “Sema Elçisi” kitabı da bu ilklere örnek olarak 

gösterilir. Bu konuda Azerbaycan’da basılmış olan ve TDV’nin sponsorluğu ile 

Azerbaycan Türkçesine çevrilerek yayınlanmış ve hediye olarak dağıtılmış en 

güzel eserlerden biri de A. Hikmet Berki, Osman Keskioğlu’nun “Hatemu – l 

Enbiya Hz. Muhammed ve Hayatı” isimli çalışmasıdır. Bu kitap BDÜ İlahiyat 

Fakültesinde halen ders kitabı gibi okutulmaktadır. 

Azerbaycan’da yayınlanmış önemli eserlerden biri de KMDİ’nin başkanı 

Şeyhülislam Allahşükür Paşazade’nin 1991’de yayınlanmış “Kafkasya’da 

İslam” eseridir. Bunun yanı sıra Abdulla Ehedov’un yine aynı yılda yayınlanmış 

“Azerbaycan’da Din ve Dini Tesisatlar” 1995 yılında neşredilmiş 

“Azerbaycan’da İslam’ın Modernleştirilmesi” eserleri akademik açıdan önem 

arz etmektedir. 

1993 yılında ise Ahund Abdusselam Ahundzade’nin “Mukaddes 

Peygamberler Tarihi” eseri 1893 ve 1901. yıl baskılarından sonra 3.kez 

                                                            
169 Habil Nazlıgül, a.g.m. , s.76 
170 Habil Nazlıgül, a.g.m. , s.77 
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basılmıştır. Böylece 1995 yıllarına kadar yaklaşık 50’ye kadar kitap 

yayınlanmıştır. Bu eserlerin genelinde verilen bilgilerin kaynakları 

gösterilmediği veya referans verilmediği için kitabın ne kadar itibarlı olup – 

olmaması tartışma konusudur. Kısacası bu eserlerin yazılışında ilmi usullere 

uyulduğunu söylemek zordur. Fakat az da olsa ilmi usullere uygun ve kaynaklara 

başvurularak hazırlanan çalışmalar da bulunmaktadır. 

1995 – 1996 yıllarından sonra Azerbaycan Dini Literatüründe az da olsa 

kalite açısından gelişmeler söz konusu olmuştur. Şöyle ki, ünlü akademisyen 

Ziya Bünyadov, Prof. Dr. Rafik Aliyev, büyük âlim Ahmedağa Ahmedov’un 

ister tercüme, isterse de telif eselerinden bazıları ilmi usullere uygun ve kusursuz 

sayıla bilen eserlerdendir. Ayrıca bu yıllarda yayınlanan tüm kitapların 

mükemmel olduğunu söylersek yanılmış oluruz. Yayınlanan dini kitapların 

bazılarında kaynak eselere başvurulsa da bunlar akademik yönden zayıf, genelde 

halka hitap edebilecek dilde yazılıyordu. Üniversitelerdeki İlahiyat 

Fakültelerinde ise Türkiye’de yayınlanmış kitaplar halen de okunmaktadır. 

Azerbaycan dini literatüründeki diğer bir eksiklik dinler tarihiyle ilgili kitapların 

çok az sayıda yayınlanmış olmasıdır. Azerbaycan’da dinler tarihçilerinin 

olmaması bu konuda fazla kitapların yazılmamasıyla izah olunabilir. Dinler 

tarihiyle ilgili yazılan kitaplara Ziya Bünyadov’un “Dinler, Tarikatlar, 

Mezhepler” ansiklopedik sözlüğü, Rafik Aliyev’in “Din Ahlaka Aparan Yol”, 

yine Rafik Aliyev’in “Dinin Esasları”, A. A. Alizade’nin “Bibliya i Koran” 

(İncil ve Kur’ân – i Kerim) karşılaştırılmalı eseri, Aleksandr Şekistan’ın 

“Yerusalim Lunnıy Svet İstinı” (Kudüs, Hakikatin Işığı) gibi eserleri örnek 

olarak göster biliriz. Azerbaycan’da yazılan dini kitapların bazılarının ilmi açıdan 

zayıf olması ve Türkiye şartlarıyla kıyaslandığı zaman seviyece düşük olması 

dikkatimizi çeken noktalardandır. Bu bağlamda kaliteli ve kalitesiz her türlü dini 

kitaplar bu gün ülke piyasasında dolaşmaktadır. Hiçbir İlahiyat bilgisi olmayan, 

meslekçe siyasetçi, doktor mühendis olan bazıları dini kitap yazmakla insanların 

kafalarını karıştırıyorlar. Bu konuda ülkenin en büyük eksikliği kaliteli 

ilahiyatçıların çok az olmasıdır. 
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Azerbaycan dini edebiyatında başka bir önemli husus da ülkede 

yayınlanan Kur’ani-Kerim mealleri olmuştur. 1991 senesinden sonra Azerbaycan 

halkı doğal olarak Kur’ani-Kerimi kendi dillerinde anlama arzusu duymuş, bu 

bağlamda ülkenin seçkin ilahiyatçı ve şarkşünasları tarafından Kur’anın 

Azerbaycan Türkçesine tercümeleri gerçekleştirilmiştir. 

Şöyle ki 1991 senesinde Ziya Bünyadov ve Vasim Memmedaliyev’in 

hazırladıkları Kur’ani-Kerim meali bağımsızlıktan sonra Azerbaycan’da yapılan 

ilk Kur’an meali olarak tarihe geçmiştir. Söz konusu mealin ilk baskısı 1992 

yılında Kiril alfabeli Azerbaycan Türkçesinde yayınlanmıştır.171 Meal birkaç kez 

Kiril alfabesinde basıldığı halde halen Latin alfabesinde basılamamıştır. Buna 

rağmen bu çeviri mevcut tercemeler içinde en tutulan ve başarılı tercüme 

sayılabilir. 

1993 senesinde Neriman Kasımoğlu’nun Kiril alfabesiyle hazırladığı 

Kur’an meali neşredilmiştir. Bu meallerin uzun yılar gündemde olmayan İslami 

araştırmaların yapılması için önemli katkıları olmuştur. 

2000 yılında Muhammedhasan Genioğlu ve Tariyel Bilaloğlu’nun birlikte 

hazırladıkları Kur’an meali Türkiye Diyanet Vakfı tarafından Latin alfabesi ile 

neşredilmiştir. 

Yine aynı yılda İran’ın Uluslar arası Elhuda Yayınevi Tercümeçiler 

Grubu tarafından bir başka Kur’an meali yayınlanmıştır. Bu mealler Azerbaycan 

ahalisinin Kur’anı anlamada problemlerini çözmüş olduğunu söyleyebiliriz. Bu 

mealler içinde özellikle Ziya Bünyadov-Vasim Memmedaliyev ve 

Muhammedhasan Genioğlu-Tariyel Bilaloğlu’nun hazırladıkları mealler okuyucu 

kitlesi tarafından beyenilmiş ve büyük bir ilgi görmüştür. 

 SSCB’nin son dönemlerinde Komünizm ideolojisinin çöküşü, Birliğin 

terkibinde olan devletlerin Moskova’ya karşı gelmeleri sonucunda Sovyet 

imperiyası dağılmış ve Azerbaycan kendi bağımsızlığını ilan etmişti. Bu 
                                                            

171 Polat, Fethi Ahmet, Yirminci Yüz Yıl Sonlarında Azerbaycan’da Yapılan Kur’an-ı Kerim Tercümeleri, S.Ü. 
İlahiyat Fakültesi Dergisi,2003, Güz Sayı:16.s, 86 
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karmaşık olayların vuku bulduğu sırada ülke aynı zamanda dini boşluktan 

yararlanan misyonerlerle de karşı karşıya kalmıştı. Bu bağlamda misyonerlik 

faaliyetlerinin yürütülebilmesi ve şaşkın halkı kendi inançlarına çekebilmenin en 

kolay yolu tabii ki dini literatürün yayılması idi. Böylece yüz bini aşkın tirajı 

olan nefis bir şekilde yayınlanan Hıristiyan edebiyatı yayılmış, on binlerce İncil 

Azerbaycan Türkçesine çevrilerek bedava dağıtılmıştı. 

“Allakh v İslame”, “İstselenye slomannoy vetvi Avrama”, “Yolunu 

azmışların duası”, “Bhagavad-Gita ve Kur’an” gibi eserlerde İslam dinini, Hz. 

Peygamberi, Kur’âni-Kerimi, Allah’ı ve tüm İslam dini kutsallığını aşağılayıcı 

bir şekilde ele almış ve dinimizle ilgili yalan, uydurmalar uydurulmuştur. 

Misyonerlerin yanı sıra ülkeye İran ve çeşitli Arap ülkelerinden getirilen ve 

radikal İslam’ı konu alan kitaplar da getirilmiştir. 

Ülkedeki bu tür bölücü yayınlar devletin istikrarına vurduğu darbeler göz 

önüne alınarak sıkı güvenlik önlemleri alınmış ve dini yayınlar devletin kontrolü 

altına geçmiştir. DİÖHACY’de dini literatürle ilgili şöyle denilmektedir: 

“Vatandaşlar ve dini kurumlar istedikleri dilde dini literatür, aynı 

zamanda dinle ilgili çeşitli eşya ve malzemeleri alabilir ve bunları kullanabilir. 

Dini kurumlar dini işler üzere makamların izniyle dini literatür, eşya ve 

malzemeleri yayınlaya veya üretebilir, ithal edebilir ve özgür yayabilir.”172 

Böylece anlaşıldığı gibi artık dini literatür ister İslam’la isterse de 

misyonerlikle ilgili olsun artık devletin kontrolü altına alınmıştır. Dini literatür 

DKİÜDK’de bilirkişi incelemesi kurulu tarafından kontrol edilmektedir. Söz 

konusu kurul bu edebiyatları araştırarak, Azerbaycan’ın devletçilik prensiplerine, 

devletin çıkarlarına ve istikrarına yönelik, dinler arasında düşmanlık 

yaratabilecek ve. s zararlı herhangi bir fikrin olup olmadığını kontrol ediyor. 

Hiçbir problemi olmayan yayınların Azerbaycan’a getirilmesi ve satışa 

sunulmasında engel olmuyor. 

                                                            
172 DİÖHACY, Madde 22, s.16 
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Azerbaycan’da insanların sağlam kaynaklardan faydalanarak dini 

konularda bilgi edinmeleri için devletin çalışmalar yürütmesi gerekir. 

Misyonerlik veya yıkıcı İslam tarikatlarının kitapları devletin sıkı kontrolüne 

rağmen yine de yayılmaktadır. Bu tür faaliyetlerin önünü insanlara dini eğitimin 

yanı sıra kaliteli kitaplar yayınlayıp ve halka sunarak önleye biliriz. 

Azerbaycan’da akademik açıdan seviyeli dini eserler yazmada fikrimizce 

Türkiye modeli örnek alınmalıdır. Çünkü ister Rusya veya Avrupa ülkeleri, 

isterse de İran, Suriye, Mısır ve. s Müslüman ülkelerinden gelen kitapların 

kaynaklarındaki hatalar, ilmi açıdan zayıf olması veya siyasi amaçlar 

hedeflemesi sonucunda insanların bu tür literatürlerden faydalanmaları 

mantıksızdır. 

Azerbaycan’da İslam, onun esasları, Hz. Peygamberimizle ilgili kitaplar 

yayınlansa da İslam hukuku, İslam felsefesi ve diğer İslam bilimleri ile ilgili 

kitaplar yazılmamaktadır. Belki de bunun sebebi bu kitapları yaza bilecek 

kapasitede ilahiyatçı âlimlerin olmamasıdır. Bunların yanı sıra ülkede diğer 

dinleri anlatan Azerbaycan Türkçesinde dinler tarihi kitapları da mevcut değildir. 

Yalnız BDÜ İlahiyat Fakültesinde Günay TÜMER – Abdurrahman KÜÇÜK’ün 

“Dinler Tarihi” ve Mehmet AYDIN’ın “Dinler Tarihine Giriş” eserleri 

okutulmaktadır. Bu konulardaki boşluk devam etmekte ve ciddi bilimsel 

araştırmalara ihtiyaç duyulmaktadır. Böyle eserleri yazmağa kapasitemiz el 

vermese de ülkede her kes okuya bilsin diye bu kitapları çevirerek halka sunmak 

bizlerin, Dinler Tarihi bilim dalında Yüksek Lisans ve Doktora yapan 

öğrencilerin görevidir. Böylece insanlara hem kendi dinlerini hem de diğer 

dinleri anlatacak Dinler Tarihi eserlerinin yazılacağını ümit ediyoruz. 

Günümüzde dini edebiyat derken yalnız dini kitapların anlaşılmaması 

gerekiyor. Bu edebiyat kendi içine gazete, dergi ve internet sitelerini de 

kapsamaktadır. Şu an Azerbaycan’da çeşitli dini gazeteler, dergiler 

yayınlanmakta ve internet siteleri faaliyet göstermektedir. 

Gazeteler: 1990 yıllarından artık Azerbaycan medyasında da dini 

konulara yer verilmeğe başlandı. Birçok dini olmayan gazeteler dini konularda 
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özel bölümler bile ayırmışlardı. Bunun yanı sıra birçok dini gazeteler de 

basılmağa başlandı. 

1990–1994 yıllarında KMİ’ne ait “İslam” gazetesi, bundan başka “Vatan” 

kuruluşuna ait “Odlar Yurdu” basılarak büyük okuyucu kitlesine hitap ediyordu. 

1994–1995 yıllarında “Tevhit” ve “Kalem” gazeteleri de okuyuculara 

hitap ediyordu. 1997–1999 yılları arasında İran Kültür Merkezinin  “Şehriyar” 

gazetesi yayınlanmıştır. Azerbaycan İslam Partisi tarafından yayınlanan 

“İslam’ın sesi”, “İslam Dünyası”, “Nebz” gibi yayınları mevcuttur. 

Azerbaycan’da “Zaman” gazetesi de büyük okuyucu kitlesine hitap etmektedir. 

Dergiler: Bağımsızlıktan sonra Azerbaycan’da birçok dini dergiler 

yayınlanmağa başladı. Bu dergiler insanların dini duyarlılığının gelişmesinde ve 

dini dünya görüşlerinin entelektüel seviyede olmasında önemli etkenlerden biri 

sayıla bilerdi. 

“Hazar”, 1995–1997 yıllarında Arap teşkilatları ve öğrencileri tarafından 

“Arzu” ve “Nida” dergileri, 1999 yılından “Kutup” dergisi Azerbaycan Türkçesi 

ve Rusça okuyuculara hitap etmektedir. Bunun yanı sıra BDÜ’nin İlahiyat 

Fakültesi Dergisi de yayınlanmaktadır. 2004 yılından yayınlanmağa başlayan 

dergi ilmi makalelere yer vermektedir. Bundan başka GYF tarafından “İrfan” 

dergisi de yayınlanmaktadır. Bu dergi manevi ve dini konuları içermektedir. 

İnternet siteleri: Şu an dünyamızda dini anlatma ve tebliğ 

yöntemlerinden en kolayı ve de en önemlisi web siteleridir. Azerbaycan’da dinin 

bu şekilde tebliği ve anlatılması çok yenidir.  Yeni olmasına rağmen Azerbaycan 

bu konuda önemli işler görmüştür. Şu an ülkede çok önemli siteler faaliyettedir. 

Web site adreslerden en çok takip edilenler ve en önemli gördüklerimiz şunlardır: 

www.addk.net (ACDKİÜDK ait) 

www.abubakr-mescidi.com (Vahabi cemaatine ait) 
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www.vehdet.az  ("Vehdet" İctimai Birliğine ait)  

www.bahai.az  (Azerbaycan Bahai İcması) 

www.saidnur.az (Nurculara ait) 

www.azerislam.com (Vahabi cemaatine ait) 

www.qutb.org (“Kutup” dergisine ait) 

           www.islam.az (DAM’ne ait) 

           www.islam.com.az (Elşad Miri özel sitesi) 
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B) 1990 – 2006 YILLARI ARASINDA YAYINLANAN DİNLE İLGİLİ 

KİTAPLARIN TANITIMI 

 

Bağımsızlık öncesi Azerbaycan’da ve tüm Sovyetler Birliği’nde dine 

karşı mücadelenin yönlerinden biri de kitap ve neşriyat yoluyla yapılan ve 

“bilimsel mücadele“ olarak adlandırıla bilecek propagandadır. Bu maksatla 

yayınlanan çalışmalar doğrudan Müslümanlara, dolayı olarak da İslam’a yönelik 

olarak ortaya konan ve çoğu zaman hakaret boyutlarına ulaşan eserlerden 

ibaretti.173 Sovyetlerin son dönemlerine baktığımız zaman ise bu eserler yerini 

İslam’la ilgili edebiyata bırakmış oluyordu. Ama bazen yazarlar Müslüman bile 

olsalar ya oryantalist yazarların etkisinden kurtulamamış veya belli amaçlar ve 

maksatlar için hizmet etmişlerdi. 

1990 yılından sonra ülkede mevcut siyasi kargaşa sanki dini literatüre de 

yansımış kaliteli kalitesiz birçok kitap yayınlanmıştı. Bu bölümde 1990 yılından 

2006 yılında kadar ve önemli gördüğümüz kitaplar hakkında bilgi vermek ve 

tahlil etmeği amaçlamaktayız. 

b.a) İslam’la ilgili kitaplar  

1) Kitap: Azerbaycan’da din ve dini tesisatlar 

    Yazar: Abdulla Ehedov 

    Yayın tarihi ve yeri: 1991, Bakü 

    Yayın evi: Azerbaycan Devlet Neşriyatı 

    Sayfa: 199 

    Konusu: Bağımsızlık öncesinde yazılan ve 1991 de yayınlanan Abdulla 

Ehedov’un “Azerbaycan’da din ve dini tesisatlar” eseri son derecede önemli 

kitaplardan sayılmaktadır. Kitapta güvenilir kaynaklar esasında eski, devrim 

öncesi ve çağdaş Azerbaycan’da Hıristiyan dini, onun tarikatları araştırılmış ve 

                                                            
173 Habil Nazlıgül, a.g.m. , s. 74 
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izah edilmiştir. Yazarın Hıristiyanlık tarihiyle ilgili bölümleri ilmi esaslarla ele 

alarak bizlere sunması, bizlerin herhangi bir akademik çalışma veya tez 

yazdığımızda kitabın kaynak olarak kullanılmasını sağlamaktadır. 

Ayrıca kitapta İslam’a, onun mezheplerine ve tarikatlarına, önemli ayin 

ve merasimlerine geniş yer verilmiştir. Sosyal hayatımızda din, ruhanilik ve 

dindarlar hakkında yeni köklü değişiklikler, Sovyetler birliği öncesi ve sonrası 

İslam ve Azerbaycan’daki Müslüman nüfusun durumu izah edilmiştir.  

Genel olarak kitaba baktığımız zaman, içerik olarak iki bölüme 

ayrılmaktadır. Birincisi Azerbaycan’da Hıristiyanlığın, ikincisi ise İslam’ın 

oluşması, yayılması ve mevcut durumu. 

Kitabın bizler için önemli olması ve ilmi esaslar üzerinde yazılması, 

ayrıca objektif olarak ele alınmasına rağmen bazen problemlerle de karşılaşırız. 

Mesela İfk hadisesi üzerine Hz. Peygamberin ailesinin temizliği ve 

günahsızlığını beyan eden ayetlerin gelişini Abdulla Ehedov şöyle 

yorumlamaktadır: 

“Peygamber Aişe’yi zevcelerinin hepsinden çok sevdiğinden onu boşamak 

istemiyordu, buna göre de Aişe’nin günahsızlığı hakkında Allah kelamları 

uydurmaya başladı”174  

Yorumun devamında yazar, şu neticeye ulaşmaktadır: 

“Yani Peygamberi bürüyen kıskançlık hissi, bütün Müslüman kadınlarının 

mukadderatını belirlemiş onları asırlar boyu çarşaf ve peçe bürünmeye mecbur 

etmiştir. 626 yılında 14 yaşlı Arap kızcağızının boncuk kolyesini kaybetmesi 

Müslüman âlemindeki bütün kadınların sosyal hayatlarında böyle büyük 

değişikliğe sebep olacağına Muhammed Peygamberin kendisi bile hesap 

edemediği kuvvetle muhtemeldir. ”175 

                                                            
174 Abdulla Ehedov, a.g.e. , s.164 
175 a.y 
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Müslüman bir yazarın bu ifadeleri belli amaçlar için ve maksatlı olarak 

yazılmadıysa batılı oryantalist yazarların etkisinin boyutlarını açık bir şekilde 

ortaya koymaktadır. Yazar genelde kadınla ilgili İslam’ın belirlediği kuralları 

açık olmasa da eleştirmiştir. ∗ Yazara göre: 

“Muhammed Peygamber kendinin son hutbelerinin ilkinde (vida 

haccındaki son hutbeyi kastetmektedir) sanki önceler kadına olan dini 

münasebetin ağırlığını hissederek onlara olan muameleyi hafifletmek istemiş, 

onların insani şahsiyetini yükseltmeyi gerekli bilmiştir.”176 

Ayrıca yazar İslam devri ile Sosyalizm’i karşılaştırarak şöyle yorum 

yapmaktadır: 

“Sosyalizm rejiminde kadınlar ilmi ve kültürel kazançlara ortak olur, 

sosyal, siyasi ve kültürel hayatta kendi eşit pozisyonlarını yakalaya biliyor, 

ailede karı ve kocanın eşit olması temin olunur.”177 

Yalnız şunu söylemek gerekir ki, bu tarz yorumların yapılması o dönem 

için ve eserin yayın tarihi değil, yazılış tarihine bakacak olursak çok doğaldır.  

Ancak bu tür bazı yorumları çıkacak olursak, kitap genel olarak ister 

Hıristiyanlık ve ondan önceki dinlerin Azerbaycan’da yayılması ve gelişmesi 

isterse de Azerbaycan’da İslam tarihiyle ilgili bilgiler bu konuda araştırma yapan 

yazarlara son derecede önemli ve başvurulması gereken eserlerden biridir.  

 

 

 

 

 

                                                            
∗ örneğin. Kadının alacağı miras, kadının şahitliği, kızların istediklerini dikkate almadan evlendirilmesi, çok eşlilik 
176 Abdulla Ehedov, a.g.e. , s.165 
177 a.y 
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2) Kitap: İslam ve Azerbaycan medeniyeti 

    Yazar: Rafik Aliyev 

    Yayın tarihi ve yeri: 1998, Bakü 

    Yayın evi: İrşad 

    Sayfa: 117 

Konusu: Yazar, “İslam ve Azerbaycan Medeniyeti” kitabında 

İslam’dan önce ve İslam fütuhatından sonra Azerbaycan Medeniyeti, ülkede 

oluşan kültürel değişimleri ortaya koymuştur. Bu bağlamda yazar hem ortaçağ 

İslam âlimlerinin, hem Sovyet, hem de çağdaş Azerbaycan âlim ve tarihçilerinin 

eserlerinden faydalanmıştır. Rafik Aliyev tarihi kaynakların yanı sıra coğrafi 

edebiyata da başvurmuş, ayrıca İslam ve Azerbaycan Medeniyetiyle ilgili yazılan 

bu kitapları kendi eleştirel yaklaşımıyla da tahlil etmişti. Yazar bu kitabı 

İslam’dan önce Azerbaycan medeniyeti, İslam fütuhatları devri, ortaçağ 

Azerbaycan’ı ve Çağdaş Azerbaycan medeniyeti gibi tasniflere ayırarak 

araştırmıştır. Kitap Azerbaycan medeniyeti ve ya İslam ve Azerbaycan 

konusunda inceleme yapanlar için önemli bir kitaptır diye biliriz. Lakin kitabın 

en olumsuz tarafı 1998 yılına rağmen Kiril alfabesiyle yazılmış olmasıdır. 

 

3) Kitap: İslam  

    Yazar: Rafik Aliyev 

    Yayın tarihi ve yeri: 2004, Bakü 

    Yayın evi: İrşad 

    Sayfa: 331 

    Konusu: 20. y.y’ın başlarından itibaren çeşitli sebepler yüzünden İslam 

âleminden çokta uzun sürmeyen mecburi ayrılıktan sonra 1991 yılında 

bağımsızlığına kavuşmuş Azerbaycan yeniden bu âlemin bir parçası olmuştu. 
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Azerbaycan Müslümanlarının İslam’a, kendi dini değerlerine, geleneklerine olan 

ilgi ve öğrenilmesi babında yazarın “İslam” adlı çalışması çok önemli bir yere 

sahiptir. Azerbaycan Türkçesiyle okuyuculara sunulan bu kitap İslam, onun 

oluşması ve gelişmesi, tarikatları, mezhepleri, ideolojik cereyanlarıyla ilgili 

ülkede hazırki sosyal siyasi ve dini duruma cevap vermekle İslam âleminin yanı 

sıra Avrupa’nın güvenilir tarihi kaynaklarına istinaden yazılan ilk kitaptır 

diyebiliriz. 

Bugün Azerbaycan’da İslam’a dair mevcut edebiyat çoğu zaman kısa 

bilgi karakteri taşımaktadır ve İslam hakkından tam tasavvur yaratmamaktadır. 

Yazar’a göre İslami bilgiler insanlar arasında dolgun değildir. Bu kitabı 

yazmakta amaç, okuyucu kitlesinde sistematik olarak İslam hakkında bir düşünce 

oluşturmaktadır.178 

20. y.y.-ın başlarından itibaren çeşitli sebepler yüzünden İslam 

dünyasından çok ta uzun sürmeyen mecburi ayrılıktan sonra 1991’in sonlarında 

kazanılan bağımsızlıkla yeniden bu dünyanın bir parçası oldu. Yazarın fikrince 

Azerbaycan Müslümanlarının İslam’a, kendi dini değerlerini öğrenilmesi 

açısından “İslam” kitabının konusu çok önemlidir. 

 

4) Kitap: Dinin esasları 

    Yazar: Rafik Aliyev 

    Yayın tarihi ve yeri: 2004, Bakü 

    Yayın evi: İrşad 

    Sayfa: 269 

    Konusu: Yazarın kaleme aldığı “Dinin Esasları” eseri dinin kaynağı, insan 

için dinin lüzumu, çok tanrıcılık, tek tanrıcılık, ilkel dinlerin yanı sıra semavi 

dinlerle ilgili bilgiler verilmiştir. Kitap genel olarak dinin lüzumu, İslam’ın 

                                                            
178 Rafik Aliyev, İslam, s.8 
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doğuşu, iman ve ibadet esasları, İslam ve toplum, İslam ve maneviyat, İslam ve 

kültür konularını kapsamaktadır. Eser dinle ilgili kapsamlı bilgi vermekle 

insanlara Azerbaycan’ın geçmişini, kültürel yaşamını doğru biçimde 

anlaşılmasına yardımcı oluyor. Kitap genelde Lise öğrencilerine hizmet etmekle 

dinlerle ilgili yeterli kadar bilgi verebilir. Azerbaycan’da böyle kitapların 

yazılması bilgi içeriği açısından gençler için çok önemlidir. Şu anda bu çalışma 

ve buna benzer çalışmaların bazıları akademik çerçeveye uymasa da  gelecek için 

atılmış başarılı adımlardan sayılmaktadır. Çünkü bundan 10 sene önceye 

baksaydık bu kitapları bırakın da, İslam’ı doğru dürüst anlatan kitapları bulmak 

çok zordu. Ama önemli bir husus da vardır ki ülkede faaliyet gösteren ilahiyat 

fakültesi ve yurtdışında ilahiyat alanında eğitim gören öğrencileri hesaba 

katarsak gelecekte çok daha iyi ve kaliteli kitapların yayınlanması kesindir. 

 

4) Kitap: Devlet ve din 

    Yazar: Rafik Aliyev 

    Yayın tarihi ve yeri: 2006, Bakü 

    Yayın evi: Avrupa 

    Sayfa: 137 

    Konusu: Rusça, Azerbaycan Türkçesi ve İngilizce yayınlanan “Devlet ve 

Din” eseri Prof. Dr. Rafik Aliyev’in DKİÜDK’nin başkanlığına atandıktan sonra 

medya ve uluslararası konferanslarda makale ve tebliğlerinden oluşmaktadır. 

Kitap devlet din ilişkisi, dinler arası diyalog ve Azerbaycan’ın bu alandaki 

tecrübesini konu almaktadır. Kitapta dikkatimizi çeken noktalardan biri sosyal 

yaşantımızda dini kurumların büyük önem taşıdığının gösterilmesidir. Yazar 

devletin laiklik prensiplerine zıt olmadan dini kurumlarla efektif ilişkilerin 

kurulmasının çağdaş Azerbaycan devletçiliğinin en önemli kazançlarından 

sayıyor. 
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 Ayrıca kitapta ülkemizde dini durum, İslam ve Hıristiyan tarikatçılığı, 

misyonerlikle ilgili çeşitli önemli bilgiler mevcuttur. Böylece devlet adamı gibi 

Rafik Aliyev’in söz konusu konularla ilgili yaptığı yorumlar çok önemli 

sayılmaktadır. 

 

 b.b) Dinler tarihiyle ilgili kitaplar 

 

1) Kitap: Kafkasya’da İslam  

    Yazar: Allahşükür Paşazade 

    Yayın tarihi ve yeri: 1991, Bakü 

    Yayın evi: Azerneşr 

    Sayfa: 223 

    Konusu: 1991 yılında yayınlanan KMDİ başkanı Allahşükür Paşazade’nin 

“Kafkasya’da İslam” adlı eseri de önemli kaynak eserlerinden sayılmaktadır. 

Yazar burada İslam’ın Kafkasya’ya yayılması, gelişmesi ve burada yaşayan 

halkların kültürel hayatına olan etkilerini araştırmaktadır. 

Yazar Orta Çağ Azerbaycan’ında ilmin, felsefenin, edebiyatın ve güzel 

sanatların gelişme yönleri, ahlaki etik değerlerin belirlenmesi işinde İslam’dan 

nasıl kullanılacağını yorumlamış ve onun savaşa ve barışa olan tavırlarının 

araştırılmasına büyük bir önem vermiştir. 

Kitapta Kur’an-ı Kerim ayetlerinden birçok çeviri bulunmaktadır. Ayrıca 

eser hazırlandığı zaman Avrupa, Arapça, Farsça, Türkçe, Azerbaycan 

Türkçesiyle ve Rusça birçok kaynaklara müracaat edilmiştir. Kitabın dili 

Azerbaycan Türkçesinde olmasına rağmen Kiril alfabesinde yayınlanmıştır.  

Yazar kitabında Azerbaycan’da tarihte mevcut olmuş İslami akımlara da 

değinmiştir. Mutezilik, Sufilik, İsmailik, Şialıkla ilgili önemli bilgiler vermiştir. 
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Kitapta ayrıca Kafkasya’ya İslam’ın gelişiyle birlikte söz konusu coğrafyada ister 

İslami ilimler, ister astronomi, matematik, tıp, coğrafya, gibi hesap ilimleri, 

ayrıca güzel sanatlar, mimarlık ve edebiyatın ve. s. bu gibi ilimlerin gelişmesi ve 

İslam aleminde kendine özgü çok önemli yer tutması bizlere sunulan bilgiler 

arasındadır. 

 

2) Kitap: Dinler, Tarikatlar, Mezhepler 

    Yazar: Ziya Bünyadov 

    Yayın tarihi ve yeri: 1997, Bakü 

    Yayın evi: Azerbaycan neşriyatı 

    Sayfa: 287 

    Konusu: Azerbaycan’da yayınlanan en önemli çalışmalardan biri 

akademisyen Ziya Bünyadov’un “Dinler, Tarikatlar, Mezhepler” isimli 

çalışması ansiklopedik dinler sözlüğüdür. 1993 – 1995 yıllarında yazılan ve 

yalnız Profesörün ölümünden sonra 1997 yılında yayınlanan bu kitapta ilk kez 

Azerbaycan okuyucularına dinler, mezhepler, dini terimler vs. ilgili çok değerli 

bilgi verilmiştir. Kanaatimizce eser, ister dinler tarihi isterse de insanların kendi 

dinlerini öğrenmeleri açısından çok kıymetli ve önemli eserdir. Özellikle her bir 

maddenin titizlikle çalışılması ve konuyla ilgili geniş bir açıklama yapması 

dikkatimizi çeken noktalardandır. Azerbaycan’da eleştiriden uzak olan tek 

eserdir diye biliriz. Yazara göre bu eser insanların hayatlarındaki manevi 

ihtiyaçlardan yola çıkılarak yazılmıştır. Çünkü şimdiye kadar Azerbaycan’da 

halk dinler, mezhepler, dini mitolojiler, tarihteki din adamları ve. s. ile ilgili 

bilgileri yalnız ateist ruhlu eserlerden, broşür ve makalelerden öğrenmişlerdir. Bu 

bağlamda neşredilen çeşitli ateist ansiklopedik eserler de okuyucuları yalan 

bilgilerle hakikatten ve sonuç olarak da dinden uzaklaştırmayı amaçlamaktaydı. 

Böylece ateizmden ayrılıp ve dinler, onların amaçları ve. s. ile tanışmak ve bu 

konuda bilgi sahibi olmak için kapsamlı ve kaliteli bir esere ihtiyaç vardı. Yazar 
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tüm bu şartları göz önünde bulundurarak böyle bir ansiklopedik eseri yazmıştır. 

Kitapta bütün dinlerin yanı sıra din adamları, dini akımlar ve dinle ilgili olan 

kavramlar yer almıştır. Ziya Bünyadov’un bu eseri gelecekte yazılacak olan 

Dinler Tarihi kitaplarına yol gösterecek veya o kitapların dilini anlamak için 

faydalanılacak bir eserdir. Yalnız kitapla ilgili saydığımız tüm bu olumlu 

cihetlerin yanı sıra eserin en olumsuz yönü kitabın kiril alfabesinde 

yayımlanmasıdır. Bunun da gelecek nesil için anlaşılması zor olacağı söz 

konusudur. Umarım Azerbaycan’ın çok değerli ilahiyat âlimleri bu kitaba birkaç 

madde ekleyip Latin alfabesinde yayımlayarak bu eksikliği giderebilirler. 

 

3) Kitap: Din Ahlaka Aparan Yol 

    Yazar: Rafik Aliyev 

    Yayın tarihi ve yeri: 2005, Bakü 

    Yayın evi: İrşad 

    Sayfa: 79 

    Konusu: Yazarın Dinler Tarihi ile ilgili kitabı “Din Ahlaka Aparan Yol” 

eseridir. Eserde dinin anlamı, ilkel dinler, milli dinler, ilahi dinler, misyonerlik 

faaliyetleri ve bazı yıkıcı cereyanlar, ayrıca dinler arası diyalog ve çağdaş 

devirde dini toleranslık vs. ile ilgili kısa bilgi verilmektedir. Azerbaycan 

Türkçesiyle ilk defa yayınlanan bu kitap genelde genç kitle için uygun görülse de 

orada her bir insan olumlu ve faydalı bilgiler bulabilir ve onlardan yararlanabilir. 

Kitabın dili, sade ve mevcut ansiklopedik bilgiler anlaşılabilir şekilde 

okuyuculara sunulmuştur. Türkiye’de yayınlanan Dinler Tarihi ile ilgili eserlerde 

dinle ilgili ayrıntılı bilgi verildiği halde yazar bu eserinde sadece kısa bilgilerle 

yetinmiştir. Kitapta her hangi bir mevzuyla ilgili bilgi verildiği zaman konuya 

uygun fotoğraflar da eklenmiştir. Bu kitabın fotoğraflı olması ve kaliteli 

yayımlanması kitabın profesyonelce ve akademik yöntemlere uyularak 
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yazılmasına delalet etmez. Kitabın konuları sanki başka yabancı bir eserden 

kopya edilerek yazılmış ve bu eksiklikler sonucu dinler tarihi alanında ne kadar 

iddialı kitap olması tartışılır hale gelmiştir. Genelde yazarın tüm kitaplarına 

baktığımız zaman hiçbir dipnot ve kaynak gösterilmemesi eserlerinin akademik 

çizgi dışında kaba tabirle desek çalıntıdır. Azerbaycan’da şu an bile yayımlanan 

eserlerde çok teessüf ki, böyle durumlar söz konusudur. Ama yine de bu kitap, 

dinler tarihi ile ilgili yazılan kitapların başlangıcıdır diyebiliriz. 

3) Kitap: Bibliya i Koran 

    Yazar: A.Alizade 

    Yayın tarihi ve yeri: 2002, Bakü 

    Yayın evi: - 

    Sayfa: 187 

    Konusu: Dinlerin felsefi yorumu bütün devirlerde âlimlerin araştırmalarının 

odak noktası olmuştur. Son zamanlarda dinin-tarihi felsefi yönüne değinen 

çalışmalar giderek çoğalmaktadır. Bu çalışmalardaki amaç çeşitli inançların 

karşılaştırmalı tahlili olsa gerektir. Dinler tarihinin bu metodunun uygulanması 

bizlere farklı inanç ve kültür, ayrıca çeşitli uygarlıkların oluşmasıyla 

sağlamaktadır. 

 Kur’an ve sünnetin ilmi araştırmaları  L.N. Klimoviç, R. Bell,G, 

Bergstresser ve diğer alimler  tarafından yürütülmüştür. Eski SSCB arazisinde 

Hıristiyan ilahiyatçılarından bazılarının İslam ve Hıristiyanlıkla  ilgili ayrıca  

birçok Müslüman  ilahiyatçıların da aynı konuda çalışmaları mevcut olmuştur. 

Yazara göre yapılan tüm bu çalışmalar eskimiş ve bu gün  bu problemlere yeni 

bir yaklaşım  ve yeni bir çözüm bulmak gerekir. Yazara göre Rusyalı alimler 

olaylara ateist görüş açısından yaklaşmış ve problemlere istedikleri yönden 

bakmışlardı. 
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 Yazarın bu çalışması problemlerin karşılıklı analizlerini İslam ve 

Hıristiyanlığın ilk kaynakları olan İncil ve Kur’an ayetlerinin kendi aralarında 

olan benzerlik ve farklılıklar objektif olarak ortaya koymaktır. 

 

 

4) Kitap: İslam Tahriflere Cevap 

    Yazar: Elçin Esgerov 

    Yayın tarihi ve yeri: 1997, Bakü 

    Yayın evi: A.D.K.P. 

    Sayfa: 133 

    Konusu: “İslam Tahriflere cevap” isimli bu kitabı yazmakta amaç belki de son 

birkaç yılda yabancı misyonerler tarafından dünyada en güçlü bir ideolojik okula, 

mantıklı bir dünya görüşe ve en pak bir dine sahip olan dinimize İslam’a karşı 

Azerbaycan’da atılmış sayısız iftiralara cevap vermektir. 

 Batıdaki birçok merkezlerin harcadığı milyonlarca doların sayesinde 

Azerbaycan ahalisini Hıristiyan etmeği planlayan bu m,misyonerler kendi 

inançlarını yaymakta İslam hakikatlerini tahrif eden, bazen de dini inanç 

esaslarımızı alaylı bir şekilde ele alan 100 binlerce tirajlı kitapları yayınlayarak 

devletimizin her tarafına, ahalinin bütün tabakaları arasında dağıtma yolunu 

seçmişler. Çok üzücüdür ki Hıristiyan misyonerlerinin uydurdukları bu iddialar 

dini bilgisizlik ve İslam’dan habersizlik yüzünden birçok Müslüman 

vatandaşlarımız tarafından gerçek kabul edilmiş ve maalesef ağızdan ağza 

yayılmıştı.    

 Söz konusu kitapta Azerbaycan’ın ekonomik durumunun en kötü 

zamandan faydalanarak paralarını halkımızın düşünce ve dininin değiştirilmesine 

harcayan Hıristiyan misyonerlerinin Azerbaycan ve Rus dillerinde yaydıkları 
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kitaplarında İslam’a karşı yöneltilen ithamların, tahriflerin bir kısmı toplanmış ve 

güvenilir kaynaklara esaslanarak cevap verilmiştir. 

 Yazar bu kitapta İncil ve Tevratla ilgili bilgi vermiş bu kitaptaki 

eksiklikleri, ayrıca 4 İncil’de mevcut olan uyuşmazlıkları da okuyucuların 

dikkatine iletmektedir. 

 İslam âleminde ve özellikle bize yakın olan Türkiye’de bu tarz kitaplar 

yayınlanmıştır. Lakin maalesef bu kitaplar Azerbaycan okuyucularına 

ulaşmamaktadır. Bu bağlamda Elçin Esgerov’un bu çalışması yukarıda söz 

konusu olan konularda halkın bilgilenmesi açısından çok önemlidir.  Ayrıca ister 

İslam’la ilgili atılan iddialara cevap vermek, ister karşı dinin kendine has 

çelişkilerini ortaya koymak büyük sabır, ilim ve yetenek ister. Böylece halk 

ilahiyat fakültelerinin bu konulara hâkim olacak ve söz sahibi ola bilecek 

ilahiyatçıları yetiştirebileceklerine inanıyor. 

 Bağımsızlığını kazandıktan sonra Azerbaycan’da din ve din eğitimiyle 

ilgili yeni girişimlere başlanılmıştır. Devlet bu girişimler sonucunda da ilahiyat 

alanında çok önemli aşamalar geçmiştir. İster devlet üniversitesi, isterse de özel 

üniversitelerden Türkiye’de yüksek lisans, doktora yapan ve ilahiyatın Türkiye 

modelini özümleyen öğrenciler Azerbaycan’da da bu girişimleri sürdürecekler. 

Bu bağlamda ilahiyat bilimleri, özellikle Dinler Tarihi alanında mevcut 

eksiklikleri tamamlayacaklarını umuyoruz. 

 Azerbaycan’da İslam ve Hıristiyanlık hariç akademik açıdan ister 

Yahudilik, ister Zerdüştilik ve ilkel dinlerin, isterse de misyonerliğin incelenmesi 

ayrıca Dinler Tarihiyle ilgili karşılaştırmalı, fenomenolojik yaklaşımlı 

çalışmaların araştırılmasını umuyoruz 
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C) 1990 – 2006 YILLARI ARASINDA YAYINLANAN DİNLE İLGİLİ 

KİTAPLARDA BAZI KONULARIN TAHLİLİ 

c.a.) Abdulla Ehedov’un “Azerbaycan’da Din ve Dini Tesisatlar” 

adlı eserinde Hz. Aişe ve ifk olayıyla ilgili görüş 

Tarih boyunca İslam’a çamur atanlar aslında olmayan bir şeyi olmuş gibi 

gösterip, iftira, bühtanlarla ister dinimizi, isterse de İslam tarihinde önemli olmuş 

şahısları küçük düşürmeğe çalışmış ama buna rağmen hiçbir zaman kendi 

amaçlarına ulaşamamışlardı. Genelde amaçları Müslümanların sabırlarını 

taşırmak, müminler arasında nifak salmak, birbirlerine karşı düşürmek olan bu 

münafık, ateist ve ya başka din mensupları her zaman bizlerin hoşgörü ve sabrıyla 

karşılaşmışlar. Buna rağmen karikatür olayı gibi Hz. Peygamberimize yapılan 

çirkin saldırı sonucunda da tüm Müslüman âleminin şiddetli protestosu ve 

kınamasına maruz kalmışlardı. Tarih boyunca böylesi çirkin saldırıları saymakla 

bitmez. Lakin bunlardan en büyüğü müminlerin annesi ve Rasulullah efendimizin 

hanımı Hz. Aişe (r.a.)’ye atılan iftiraydı. 

Hz. Muhammed (S.A.S) ve Müslümanlar Medine’ye hicretten sonra burada 

farklı bir düşman grupla karşılaştılar. Bunlar Müslüman gibi gözüken ve onların 

safında yer alan münafıklar idi. Hz. Muhammed ve Müslümanlar ister 

peygamberimizin risalet görevi boyunca, isterse de başka zamanlarda bunlar 

yüzünden pek çok zorluklarla karşılaşmıştır. Böylece İslam tarihinde ifk hadisesi 

gibi bilinen ve Rasulullah’a sıkıntılı anlar, günler hatta aylar yaşatan söz konusu 

olay münafıkların mahsulüydü.  

İfk olayı, Hz. Aişe’nin anlatımıyla hadis, Nur suresindeki konuyla ilgili 

ayetlerin açıklanması açısından tefsir ve Beni Mustalik Gazvesi nedeniyle de siyer 

ve İslam tarihi kaynaklarında genişçe ele alınmaktadır.  Olay bizim konumuz dışı 

olduğu için onunla ilgili bilgi vermeği gerek görmüyoruz. Ama ifk olayıyla ilgili 

Cenab-ı Hak tarafından indirilen ayetlerde olayın gerçekten de bir iftira olması söz 

konusudur. Tabii hadisenin özünün böyle olmasına inancımızda ayrıca bu olayın 

çirkin bir iftira olmasının Hz. Muhammed’e nazil edilen Kur’an-ı Kerim’de 
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geçmesine de imanımızda hiçbir eksiklik yoktur. Lakin bazıları bu ayetlerin gerçek 

olmadığını, hâşâ Peygamberin kendisinin uydurduğuna inanmışlar. 

Böylece Azerbaycan’da Din ve Dini Tesisatlar eserinin yazarı Abdulla 

Ehedov da bunlardandır. Yazara göre ” Peygamber Aişe’yi zevcelerinin hepsinden 

çok sevdiğinden onu boşamak istemiyordu, buna göre de Aişe’nin günahsızlığı 

hakkında Allah kelamları uydurmağa başladı. Yeni Kur’an ayetlerinden biri direk 

Aişe’nin günahsızlığından haber veriyor, diğeri evli kadınların namusuna 

dokunanlara ve bunu dört şahitle ispat edemeyenlere 100 sopa vurulmasını emreder, 

başka bir ayette ise Peygamber’in hanımlarının evden dışarıya çıkması 

yasaklanıyor, sonra ise bütün mümin erkeklerin hanımlarına yüzlerini peçeyle 

saklayarak örtünme emredilmiştir.”179 

Yazarın fikri net olarak ortadadır. Peygamber’in Aişe’ye olan sevgisi ve 

kıskançlığı180 tüm bunlara sebebiyet vermişti. Ne kadar mantıklı bilmiyorum ama 

kitabın ateist ruhuyla yazıldığı ortadadır. Ayrıca kitabın konularının belli bir 

kriterlere göre, belli amaçlar ve maksatlı olarak ele alındığını iddia edebiliriz. 

Çünkü zamana baktığımızda bunun kesin olması söz konusudur. Bilindiği gibi 

dinlerin özellikle İslam’ın uygulanmasının yasak olduğu bir devirde Dini, 

Peygamber’i kötülemek doğaldır. Böylece yazarın bu fikirlerini iki türlü 

algılamak mümkündür.  

İlki, rejimin sunmuş olduğu zorluklar ve baskılar sonucunda doğacak olan 

her türlü tehlikelerden kaçınarak mecburiyetten yazılan fikirler. 

Diğeri ise İslam karşıtlı, din karşıtlı yazılan düşüncelerdir. Tabii bu 

düşüncelerin neden doğduğunu söylemek zor, ama ortada bir gerçek var, o da 

komünizm ve ateizm çağı sonucunda ortaya çıkan ortamdır. Bağımsızlık sonrası 

devire baktığımız zaman bu tip ister makale türlü, isterse de kitap türlü eserlerin 

mevcudiyetinden bahsetmek mümkün değil. Çünkü bu devirde İslam, ayrıca, 

Peygamber hayatını öğrenmek uğruna bir patlama oldu. Kalitesiz bile olsa 

                                                            
179  Abdulla Ehedov, a.g.e., s.164 
 
180  A.y. 
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İslam’la ilgili eserler itibar görmüş ve her kes tarafından sevilerek okunmuştur. 

Hatta Hz. Muhammed (a.s.) adına ve kitap halinde toplanan uydurma hadislere 

bile halk gönül vererek okumuş ve pratik hayatlarında uygulamışlardır. Tabii 

böyle eserlerin bilinçsizce yazılmasından çok halkın cehaletinden faydalanarak 

ticari amaçlı olarak yapılmasını tam eminlikle itiraf edebilirim.  

Abdulla Ehedov’un da konuya yaklaşımı sonuç açısından bir benzerlik 

oluşturmaktadır. Yani çıkar uğruna dinini, Peygamberini kötülemek. 

Günümüz Azerbaycan’ında misyonerlerin ciddi faaliyetlerine rağmen, 

ülkede yetişen ister dışarıda, isterse de içerdeki İlahiyat fakülteleri öğrencileri ve 

ilahiyatçıları sayesinde dini bilgilenme başarıyla yürütülmektedir. Ama bu konuda 

daha da başarılı olmak için Müslüman ülkelerin, Türkiye Diyanet Vakfı gibi 

büyük dini kurumların desteğine ihtiyaç vardır.  

 

c.b.) Abdulla Ehedov’un “Azerbaycan’da Din ve Dini Tesisatlar” 

adlı eserinde İslam’da kadınların ilmi ve sosyal faaliyetleri ve kadın – erkek 

eşitliğiyle ilgili fikirler 

  Tarih boyunca üzerinde en fazla tartışılan konulardan biri kadının 

toplumdaki mevkisi ve değeri olmuştur. Her toplum kadına belirlediği kriterlere 

göre değer vermiş, sonuçta kadın kimi zaman ikinci sınıf insan muamelesi 

görmek, kimi zaman da olması gerekenden daha fazla değer verilmek suretiyle 

istismar edilmiştir. Hak din olan İslam’ın insanlık üzerine zuhur etmesiyle yıllarca 

kadına karşı mevcut olan ister maddi, isterse de manevi baskı son bulmuştur. 

 İslam’dan önceki Arap toplumuna baktığımızda, Arap kadınının pek çok 

haklardan yoksun olduğunu görüyoruz. Miras alma hakkı, kocası üzerinde her 

hangi bir hakkı ve çok evliliğin belli bir sınırı yoktu. Onların sistemlerinde 

kocasının zulmünün engelleyici bir yapı yoktu. Bir adam öldüğünde karısı ve 

başka karısından çocukları varsa en büyük çocuk babasının karısına başkasından 

daha çok sahibiydi. Bu kadını diğer mallar gibi babasının mirası sayıyorlardı. 
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 İslam’ın doğuşu sıralarında Arabistan yarımadasında kadın adeta erkeğin 

şehvetini tatmin vasıtası sayılırdı. Evlenme ve boşanma düzeninden mahrumdu. 

İnanma, vicdan hürriyeti, izzet-i nefis gibi manevi değerlerde de kadın erkekten çok 

aşağı kabul edilirdi. Kız çocuk ailede maddi bakımdan yük, manevi yönden de bir ar 

ve utanma vesilesi sayılırdı. Kız çocukları uğursuzluk olarak algılanıyordu. Hatta 

onların diri-diri gömülmesi acı bir hakikatti. Ama Cenab-ı Hakk’ın Peygamberimize 

belirttiği kurallar sonucunda kadın kendi değerini bulmuştu. Nitekim Hz. 

Peygamber (a.s.) döneminde kadınlar camie geldikleri gibi, savaşa da katılıp 

yaralıları tedavi etmek, cepheye erzak ve su taşımak gibi destekleyici hizmetlerde 

çalışmışlardı. Mesela çok genç olan Hz. Aişe Peygamberle birlikte Müstalik 

 Oğulları savaşına gitmişti. Hendek savaşında yaralanmış olan Sa’d Eslem’li 

cerrah bir kadın olan Rufeyde’nin çadırında tedavi görmüştü. Hz. Peygamberin 

eşleri kendisinden sonra bir öğretmen gibi sahabelere Peygamberin sözlerini 

öğretmişlerdi. 

 Bütün bunlar ilk İslam çağında kadının toplum hayatından 

uzaklaştırılmadığını gösterir. İslam kadına kişilik kazandırmış, ona saygı ve şefkat 

gösterilmesini, kibar davranılmasını, kabalık yapılmamasını emretmiştir.181 

 Yazara göre İslam âleminde kadınlar her türlü ilmi ve sosyal faaliyetlerden 

men edilmiş ve bunu sosyalizm rejimiyle karşılaştırarak şöyle yorumda bulunmuştu: 

 “Sosyalizm rejiminde kadınlar ilmi ve kültürel kazançlara ortak olur, 

sosyal, siyasi ve kültürel hayatta kendi eşit pozisyonlarını yakalaya biliyor, ailede 

karı ve kocanın eşit olması temin olunur.”182 

Tabii ki yazarın Hz. Muhammed’e Kur’an ayeti uydurmasıyla ilgili iddiası 

sonucunda bu tarz düşüncelerin de doğal olduğunu düşünmekteyiz. Lakin galiba 

yazar İslam tarihinde ilmi, siyasi ve sosyal faaliyetleri olan kadınlardan 

habersizdi. Şöyle ki, Hz. Aişe’ye İslam tarihinin ilk kadın âlimi diyebiliriz. O, 

eğitimini Hz. Peygamberden almak, bilmediği ve ya merak ettiği konuları bizzat 

peygamberden öğrenmek suretiyle İslam esaslarının en mümtaz öğreticisi 
                                                            
181 Ateş, Süleyman, İslam’da Kadın Hakları, Yeni Ufuklar, İstanbul, s.75 
182 Abdulla Ehedov, a.g.e., s,164 
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olmuştur. Rivayet ettiği 2210 hadisle en çok hadis rivayet eden yedi sahabenin 

dördüncüsüdür. Hz. Peygamber döneminden başlamak üzere kadınların eğitimi ve 

öğretimiyle çok yakından ilgilenmiş, kendisinden ders dinleyen ve hadis nakleden 

birçok hanım onun çevresinde yer almıştı. Böylece o, hem bizzat, hem de 

yetiştirdiği öğrencileriyle İslam dünyasında kadınların da ilimle uğraşmalarının 

gerekliliğini tereddütsüz her kese göstermişti. Hatta meşhur yedi fakih 

sahabelerden biri olan Hz. Aişe’den insanlar bilgi sahibi oluyorlardı.183 

 Hz. Aişe misalinden başka kadınların siyasi aktiviteleriyle ilgili Müslüman 

Türk devleti olan Akkoyunlular’ın sultanı Uzun Hasan’ın annesi Sara hatunun 

diplomatik ve siyasi faaliyetlerinden örnek verebiliriz.184 Bu gibi örneklerden çok 

gösterebiliriz ama esas konumuz bu olmadığı için fazla uzatmağa gerek 

duymuyoruz. 

 Yazar bu fikirlerinden başka kadın-erkek eşitliğine de değinmiştir. Eserini 

araştırdığımız zaman şöyle bir sonuca varıyoruz ki,  İslam tarihinde kadın hiçbir 

zaman erkekle eşit olmamış ve her zaman onun gölgesi olmuş ve kölesi 

sayılmıştır. Hâlbuki İslam dini kadın-erkek bütün insanların soyu-sopu ne olursa 

olsun bütün beşeriyetin yaratılışta eşit olduğunu ilan etmiştir.185 

 İslam’a göre Allah’a ve diğer iman esaslarına inanmakta, Allah’ı dünya ve 

ahiretle alakalı emir ve yasaklarına muhatap olup onların gerektirdiği ceza ve ya 

mükâfata ermede, cennete ve ya cehenneme girmede kadınla erkek arasında bir 

fark yoktur.  

 Kadın-erkek, fakir-zengin, siyah-beyaz her ferd müstesnası olmadan, 

göklerde ve yerdeki herkes kıyamet gününde Allah’ın huzuruna tek başına ve 

mutlak bir kul olarak gelecektir, hiçbir ayırma olmayacaktır.186 

                                                            
183 Güler, Zekeriya, Kırk Hadiste Kadın ve Aile, 3. Baskı, Konya, 2005, s. 
184 Bünyadov. Z. M. Azerbaycan Tarihi, s. 373 
185 Ayetler için bkz. Nisa 1, Hucurat 13 
186 Meryem 93–95 
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 Dünyada kadının ruhunun var olup olmadığı tartışılırken İslam kadını 

erkeğin parçası saymış ve onu erkek gibi teklife ehil, insanlık bakımından erkeğe 

eşit yapmak üzere şöyle buyurmuştur: 

 “ Erkek ve kadından her kim inanmış olarak iyi bir iş yaparsa, onu 

(dünyada) hoş bir hayatla yaşatırız (daima huzur içinde bulunur, halinden 

memnun olur, ahirette ise) onların ücretini yaptıklarının en güzeliyle veririz.”187 

 Tabii ki, kadının erkek gibi çalışma hürriyeti de mevcuttur. Dinimiz bu 

konuda bize açık bir şekilde bilgi vermektedir. Yalnız erkekle kadın arasında ister 

fizyolojik, isterse de sosyolojik yönden bazı farklılıklar arz etmektedir. Bu da çok 

doğaldır. Hatta Hz. Mevlana’ya göre kadın erkekten daha üstün özellikler 

taşımaktadır. 

  “ Heybet bakımından su ateşten üstündür ama su bir kaba kondu mu ateş 

onu fokur fokur kaynatır 

İkisinin arasına engel olarak bir tencere girdimi ateş o suyu yok eder, hava haline 

getirir-gider 

Görünüşte kadına su gibi üstünsün ama iç yüzünden ona mağlupsun, isteklisin”188 

 Prensipte İslam dininde kadınla erkek sosyal hayatta eşit olsa da maalesef 

günlük yaşamda kadına karşı yapılan şiddet ve kadına ikinci sınıf muamelesinin 

şahidi olmaktayız. Yazarın İslam’ın gerçek hakikatlerini bırakıp da 

Müslümanların yaptıklarını örnek alması kanaatimizce yanlış bir düşünce ve 

gayri-etiktir. Çünkü Müslümanların yaptıkları yanlışlıklar İslam’ı bağlamaz. 

İslam Müslümanlarla değil, Müslümanlar İslam’la irşat oluyorlar. Yazarın kitabını 

araştırdığımız zaman İslam’la ilgili verdiği bilgilerde kadın konusu dikkatimizi 

çeken noktalardan oldu. 

  Genel Sovyet tarihinde İslam’la ilgili yazılan kitaplara baktığımız zaman 

dinimizi eleştirmek için hep kadın hakları, kadın-erkek eşitliği, Peygamber 

                                                            
187 Nahl 97 
188 Mevlana Celaleddin-i Rumi, Mesnevi, Çev. Veled İzbudak, İstanbul, 2001, c.1., s.439 
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efendimizin çok eşli olması ve s. Bu gibi konulara değinmişler. Böyle konular 

İslam’la tanışmak isteyenlere birer aşılması zor bir duvar olmuş ve bu yüzden 

dinimize karşı bir antipati oluşturmuştur. Lakin Günümüz Azerbaycan’da yapılan 

ve yapılmakta olan araştırmalar İslam’a olan merakın artmasının göstergesidir. 
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SONUÇ 

 

Bir Kafkasya ülkesi olarak Azerbaycan, tarih boyu birçok olgu ve olaylara 

sahne olmuştur. Burada birçok dinler bir arada yaşayarak ülkenin sosyo – kültürel 

irsini zenginleştirmiştir. Şamanizm’in, Zerdüştiliğin, Maniliğin, Hıristiyanlığın bir 

arada yaşandığı bu ülke İslam’la tanıştıktan sonra değişikliğe uğrayarak, yeni bir 

kimlik kazanmış ve İslam dünyasından bir parçaya çevrilmiştir.  

Azerbaycan İslam’ın ilk dönemlerinden başlayarak İslami değerlerle 

bütünleşmiş ve sosyo – kültürel hayatta kendi imajını ortaya koymuştur. Böylece 

tarihten günümüze kadar bütün zorluklara rağmen, milli kimliğiyle beraber dini 

değerlerini de koruyabilmiştir. 

Azerbaycan arazilerinden tarih boyu çeşitli Türk devletleri kurulmuş ve 

tarihe karışmışlardı. Ancak ilk olarak Azerbaycan ismiyle 1918 yılında bir devlet 

kurulmuş, onun da bağımsızlığı uzun sürmemiş ve Sovyetler Birliği tarafından 

bağımlı hale getirilmiştir. Ateist bir ideoloji esasında kurulan, dinlere karşı nefret 

besleyen ve dinleri gericilik gören bu devlette insanların özellikle Azerbaycan’da 

Müslümanların dini hisleriyle oynanılmış, dine ve dindarlara karşı inanılmaz 

baskılar uygulanmıştır.  

Sovyetleri Birliği döneminde devletin dini inançlara karşı getirdiği 

yasaklar, kendini dini edebiyatta da göstermiş, bu konuda çok az kitap yazılmış ve 

genelde Ateizm içerikli kitaplar yayınlanmıştır. Dini kitapların yazılışı ve yayını 

en çok 80’li yıllardan sonra kendini göstermeye başlıyor. Bu da SSCB’nin son 

dönemlerine denk geliyor ki, bu devirde artık Komünizm ideolojisinin çöküşü, 

Birliğin terkibinden olan devletlerin Moskova’ya karşı gelmeleri söz konusu idi. 

Sovyet Birliği dağıldıktan sonra ve Azerbaycan kendi bağımsızlığını ilan ettikten 

sonra, ülke aynı zamanda dini boşluktan yararlanan misyonerlerle de karşı karşıya 

kalmıştır. İnsanların hem bu misyonerlere uymaması hem de dinlerini bilmeleri 

konusunda yazılan ilk kitapların geneli, İslam ve onun esasları, Hz. 

Peygamberimizin hayatı ve hadislerini konu alan, ayrıca küçük broşürleri halinde 
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yayınlanan ibadet esasları, Kur’ân – i Kerim’in küçük sürelerinin çevirileriydi. 

Zaman geçtikçe az da olsa Dinler Tarihi ile ilgili kitaplar yazılmaya başlandı. 

Ama bu kitaplar yazarlarının Dinler Tarihçisi olmamasından dolayı zayıf 

kalıyordu. Günümüz bazı yazarlar dini kitap yazmada üstünlüğü çeviriye 

vermekteler. Şu anda Türkçeden, Farsçadan, Arapçadan, Rusçadan tercüme 

edilmiş yüzlerce kitap mevcuttur. 

İnsanlar dini anlatmanın en güzel yollarından biri de kitaptır. 

Azerbaycan’da dini alanda bazı açıklanmayan bilgiler daha mevcuttur. Umuyoruz 

ki, ister İslam isterse de diğer dinlerle ilgili olsun gereken seviyede bu kitaplar 

yazılacak ve halka sunulacaktır. 
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