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İslam haqqında 
 
 
…Mən inanmıram ki, İslamın mahiyyətini, onun gerçək fəlsəfəsini dərk edən kimsə ondan üz 
döndərə bilsin. 

 
*** 

 
 
İslam dini təlim kimi də çox mükəmməldir. İslamda elə sual yoxdur ki, ona cavab verilməsin. 
[…] Qur'an'dan başqa, şəriət də, Məhəmməd peyğəmbərin (s.ə.s.) hədisləri də, İslam filosof 
və alimləri  də  konkret məsələlərlə bağlı o qədər geniş izahlar, şərhlər veriblər ki, artıq 
istənilən sualın cavabı var. Amma Xristianlıqda, yaxud başqa dinlərdə cavabsız qalan suallar 
var. 

 
*** 

 
 
Təkcə  ilahi  qüvvə  haqqında  təlimi  götürsək  İslamda  ilahi  qüvvə  bütöv,  vahid  və  tam 
mücərrəddir. […] Ümumiyyətlə, İslamda Tanrı anlayışı həddən artıq mücərrəddir. Məsələn, 
deyilir ki,  Tanrı nə ağdır, nə qara, nə rəngi var, nə ölçüsü, yəni O, tamam mücərrəd bir 
varlıqdır. Onu mahiyyətini ancaq peyğəmbər açır. 

 
*** 

 

 
…Allah (c.c.) qəzəblidir, adama cəza verəndir, ancaq Onun cəza verəcək sifətləri ondursa 
bağışlayacaq sifətləri əllidir. O, Adildir, Qadirdir, Rəhmandır, Rəhimdir və s. Allah buyurur ki, 
bəd işlər görmə, sənə cəza verəcəyəm, amma son anda tövbə qapısı açıqdır - Allah günahkarı 
bağışlaya bilər. Yəni İslamda elə bir şey yoxdur ki, insan donub qalsın. 

 
*** 

 

 
İslamda bir alim yeni fikir deyəndə onun ruhla danışdığını, şeyxin, dərvişin və b. Allah 
vergisiylə  fikir söylədiyini qəbul edirlər. Bəs Avropada o cür adamlara nə deyirdilər? […] 
"Cadugərdir, şeytanla əlaqəyə girib" deyə yandırır, başını kəsir, başqa ağır cəzalar verirdilər. 
İslamdasa  nə  danışırsan  danış  -  sərbəstsən,  amma  yaxşısını  Allah  bilər.  İslam  dinində 
təkamül var, bu dində yeniləşməyə imkan verilir. 

 
*** 

 

 
İslam dinində elm ən birinci məsələ sayılır. Rozentalın "Biliyin təntənəsi" kitabına baxın, görün 
İslam necə böyük bir sistemdir. Cədvəl formasındadır: Tanrı - Qur'an, sünnələr - hədislər, 
təqlid - qanun, hüquq - şəriət. 

 
*** 

 
 
İslam haqqında ən qatı dinsizlər, ateistlər də yazırlar ki, İslam məntiq və fəlsəfəylə, elmlə 
silahlanmış, çulğaşmış sinkretik dindir. […] Nədir sinkretik din? Yəni fəlsəfəni də, ədəbiyyatı 
da, dili  də, mədəniyyəti də rədd etmədən içinə alıb həzm edə-edə böyüyən dindir. Başqa 
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dinlər: yəhudi dini də, xristianlıq da, buddizm də belə deyil. İslamsa öz mövqeyinin hamısını 
məntiqlə izah etməyə icazə verir, ancaq yalnız Allahı məntiqlə izah etməzlər. 

 
*** 

 
 
İslam daha çox geniş xalq kütləsinə dayanan, müəyyən bir təbəqənin yox, ümmətin ruhunu, 
həyatını  təmin  edən,  sosial  həyatıyla  bağlı  dindir.  Bütün  insanlar  Allah  (c.c.)  yanında 
bərabərdir, hamı  Allahın quludur. Nə cür olub zənci hərəkatı başlayıb IX əsrdə? Bunların 
başçısı Qarmat deyib ki, Qur'anda bütün insanların Allahın qulu olduğu yazılıb, sizsə zənciləri 
qul kimi işlədirsiniz; Allahın  qulunu özünüzə qul etmisiniz - demək, siz Allaha şəriksiniz. 
Qur'andasa deyilir ki, müşrikləri -  Allaha şərik qoşanları öldürün. Və qullar üsyana qalxır, 
quldarlığı ləğv edir. 

 
Xristianlıqdasa  qul  birbaşa  Allaha  tabe  deyil  -  o,  Tanrıyla  danışmaq  istəyəndə,  Ondan 
günahlarının bağışlanmasını istəyəndə keşiş vasitəsilə əlaqə saxlayacaq. Deməli, xristianlıqda 
vasitəçi var, İslamdasa həmin vasitəçiyə ehtiyac yoxdur. Vasitəçi bircə nəfərdi - peyğəmbər, 
gəlib sözünü dedi, qurtardı; qalanı Qur'andır, ayədir. Bax, buna görə də liberalizmə ən yaxın 
din İslamdır. 

 
*** 

 

 
Hədislərin birində deyilir ki, övladlarınızı incitməyin ki, siz öləndə onlar sevinərlər (Tanrıya xoş 
gəlmir).  Bu, liberal metoddur. Əmir Teymur deyir ki, mən rəiyyətə, insanlara elə xidmət 
edəcəyəm ki, onlar o dünyada Tanrıya yalvarmasınlar ki, buna cəza ver. Yəni İslam sistemi 
böyük bir mədəniyyətdir. 

 
*** 

 

 
VI-XI yüzillərdə xristian dünyasında dinin böyük təzyiqi nəticəsində azadfikirlilik boğulduğu, 
bilik  ocaqları  qapadıldığı,  Avropada  bir  zülmət  və  cəhalət  hakim  kəsildiyi  halda,  İslam 
aləmində  azaddüşüncəlilər mübarizəsi gedir, yüzlərlə elmi və dini cərəyan özünün doğru 
olduğunu sübuta çalışır, Haqqı tapmaq bütün mübahisələrin ana xəttini təşkil edirdi. 

 
*** 

 
 
Avropa alimlərinin bir çoxu bildirir ki, müsəlmanlar orta əsrlərdə yaratdıqları mədəniyyəti 
yenidən öyrənib çağdaş səviyyədə təqdim etsələr başqa mədəniyyətə ehtiyacları yoxdur. 

 
*** 

 

 
Sonralar dinlərin müxtəlif inkişaf mərhələlərində Allah daha əlçatmaz oldu, mücərrədləşdi. 
İslamdasa daha mücərrəddir. Ona görə də başqa dinlər İslama uduzdular. 

 
*** 

 
 
İslam aləmində ən böyük dahi filosof Məhəmməd Farabi (870-950) bu iki dünyabaxışını (din 
və fəlsəfəni - tərtib.) birləşdirib, bütün nə çarpaşıq varsa hamısını fəlsəfi dünyagörüşün - 
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ağlın  xətasız  məntiqinin  rəhbərliyi  altında  birləşdirərək  vahid  bir  dünyagörüşü  sistemi 
yaratmışdır.  Onun  bu  üsulunu  anlamayan  Avropa  filosofları  ona  “eklektik”  damğasını 
vurmaqla böyük türk-islam filosofunun dühasının işığını zəif göstərməyə çalışmış, bununla da 
Şərq zəkası qarşısında nə qədər qorxuya düşdüklərini gizlədə bilməmişlər. 

 
*** 

 

 
X yüzildə yaşamış bu nəhəng filosof (Məhəmməd Farabi - tərtib.) özünəqədərki bütün 
fəlsəfə sistemlərini o qədər aydın mənimsəmiş və elə bir tam şəkildə sistemə salmışdır ki, 
onun əsərlərini oxuyarkən insan möcüzəyə bir daha ağılla inanır. Farabi «ilkin» və «ikinci», 
yaxud «vacib» və «mümkün» varlıqların vəhdəti nəzəriyyəsini elə geniş işləmişdir ki, ondan 
sonra gələn filosoflar bu məntiqdən uzaqlaşa bilməmişlər. Sonrakı filosofların yaradıcılığının 
mayası Farabi sistemindən götürülmüşdür. […] Farabi özünəqədərki dünyagörüşü 
çulğaşdıraraq (sintez edərək) onu yeni bir mənada çözələmiş (analiz etmiş) və bununla da 
yeni baxış təlimi yaratmışdır. 

 
*** 

 
 
…XI əsrdə müsəlman Biruni Yerin yumru, kürə şəklində olduğunu və Günəşin ətrafında 
fırlandığını yazanda İslam alimləri ona heç nə demirdilər, ancaq xristian Qalileo Qaliley XV 
əsrdə  Yerin  hərləndiyini  söyləyən  kimi  kilsə  onu  verdi  inkvizisiya  məhkəməsinə,  başına 
oyunlar  gətirib  sözünü  geri  götürtdü.  Bir  neçə  yüz  il  sonra  Kopernik  də  Biruni  deyəni 
təkrarladı  ki,  Yer  Günəşin  ətrafında  fırlanır,  inkvizisiya  onun  başlıca  əsəri  olan  "Göy 
sferalarının dolanması haqqında" kitabını düz 200 il qadağan etdi, Cordano Bruno kimi böyük 
alimi tonqalda yandırdı. Elə bu ötəri müqayisələrdən görürük ki, İslam dini alimə dəymirdi, 
xristian dininə nisbətən o, qapılarını  elmə daha geniş açmışdı, elmi itələmir, əksinə, onu 
özünə çəkirdi. 

 
*** 

 
 
IX yüzildən başlayaraq Türk təfəkkürü Yaxın və Orta Şərqin ictimai-siyasi həyatına daxil olub 
getdikcə yüksəlir, yönverici mövqe qazanırdı. Belə bir vəziyyətdə - XI yüzilin ortalarında Orta 
Asiyada öz qüvvələrini toplayan oğuzlar Ön Asiyaya çıxdılar. Çox çəkmədi ki, oğuzlar bütün 
Orta və Ön Asiyanı birləşdirib Böyük Səlcuq imperiyasını yaratdılar, türk düşüncə tərzi Yaxın 
və Orta Şərqdə hakim mövqe qazandı. Şaman duyğusu ilə sami təfəkkürü çulğaşdı, sufilik 
yeni bir təkanla önə çıxdı. Dünyaya baxış çarpazlaşdı. Yaradanı - ilk təkançını və yarananın 
ilkinini, bunların arasında bağlılığı  doğru təyin etmək bütün məsələlərin ana xətti idi. XII 
yüzilin müsəlmanı VIII yüzilin müsəlmanından düşüncə və yaşayışına görə çox fərqləndi. 

 
*** 

 
 
“Mərifət” sözü indi dilimizdə daha çox əxlaqa aid söz kimi, “qanacaq” mənasında, “ədəb” 
mənasında işlədilir. Orta yüzillərdə isə bu söz,  sufilərə görə,  dünyanı dərk  etməyin əsl 
mənasını bildirən məfhum idi. Bir çox mütəfəkkirlər mərifəti idrakın son əsas mərhələsi hesab 
edirdilər. 
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Yeri gəlmişkən, göstərə bilərik ki, “mərifət” bir fəlsəfə kateqoriyası kimi hələ ki, Avropa 
fəlsəfəsində  tam  dəqiqləşib  öz  yerini  tapmamışdır.  […]  XX  yüzildə  Avropa  filosofları 
«anlama»nın fəlsəfə və idrakda yerini müəyyənləşdirmək üçün bu mövzuya tez-tez müraciət 
etsələr də hələ elə bir böyük uğur qazanmamışlar. 

 
 
*** 

 

 
Mərifət  Yaradanı  və  Gerçəkliyi  (Haqqı)  anlama  yolu  ilə  bilməkdir.  XII  yüzildə  Səlcuq 
imperiyasında elm, fəlsəfə, din və mədəniyyət çiçəklənmə dövrü keçirərkən mərifət də yeni 
bir təkanla yüksəlməyə başladı. Orta Asiya, Azərbaycan, İran, İraq, Suriya və Kiçik Asiyada 
İslamla şamançılığın yeni çulğaşması onlarca sufi təriqətinin yaranması ilə nəticələndi. Şərq 
fəlsəfəsi və İslam dininə yeni bir ruh - şaman ruhu gəldi. 

 
*** 

 

 
Mərifət təlimini öyrənmək üçün bugünkü tədqiqatçı Əhməd Yəsəvi (XII), Nizami Gəncəvi, 
Şəms Təbrizi, Rumi, Yunus Əmrə, Şeyx Səfiəddin və Şeyx Sədrəddini, Nəsimi, Şah İsmayıl və 
Füzulini dərindən öyrənməlidir. 

 
*** 

 

 
…Azərbaycan və Anadoluda Şəms Təbrizi, Mövlana Rumi, Şeyx Səfiəddin (1254-1334), Keyikli 
Baba, Abdal Musa, Qaraca Əhməd və b. onlarca məşhur şeyx-alim və onlarca sufi ocaqları 
fəaliyyət  göstərirdi. Anadolu və İraq alimləri öz biliklərini, mərifət bilgisini kamilləşdirmək 
üçün Azərbaycana səfər edib sonra öz yurdlarına dönürdülər. 

 
*** 

 
 
Yunus Əmrə'nin bəzi şerlərində adı çəkilən Keyikli Baba Azərbaycanın Xoy şəhərindən idi. Əsl 
adı bəlli deyil, yanında ceyran gəzdirdiyinə görə hər yerdə “Keyikli Baba” adı ilə tanınırdı. O, 
Sultan Orxanın  Bursanı fəthində iştirak edərkən belə öz ceyranı da yanında imiş. Sonra 
Bursanın yaxınlığında yaşamış, çoxlu davamçıları olmuşdur. Keyikli Baba orada vəfat etmiş, 
Sultan Orxan onun qəbri üzərində məqbərə tikdirmişdir. 

 
*** 

 
 
…Qaraosmanoğlunun bu sözünü təsdiqləyirəm ki, farslar küçələrdə oturub yalnız 
"Şahnamə"ni, Sədi və Hafizi əzbərdən danışıb bundan ləzzət alır, bununla da özlərini unudur, 
məfkurə tərəfdən təcrid edilirlər. İranın zəifləməsi də buradan başlayır. Ancaq İranda bir şey 
də var ki, sufizm inkişafa təkan verib. Orada indiki İslam daha çox sufidir. 

 
*** 

 
 
Sufi olmayanlar sufiləri, xüsusən də nəhəng arif-aşiqləri çox çətin ki, anlayalar. 

 

 
*** 
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Böyük ariflərin əsərlərini şərh etmək o qədər də asan olmur. Onların əsərlərini bilmək yox, 
duymaq və onların aləminə girmək gərəkdir. 

 
*** 

 
 
Orta əslərdə İslam dini xristian dininə baxmış elmə və fəlsəfəyə loyal idi. Qur’anda elm 
yüksək  qiymətləndirilir, Allah ən böyük bilici (alim) sayılır, elmi bilmək Allahın ən gözəl 
keyfiyyətlərindən biri kimi təqdim edilir. 

 
*** 

 
 
Qur’anda  bir  ayədə  deyilir  ki,  «elm  müsəlman  kişi  və  qadın  üçün  fərzdir»,  yəni  Allah 
qarşısında borcudur. Həzrəti-Məhəmməd peyğəmbərin dili ilə hədisdə müsəlmanlara göstəriş 
tərzində deyilir: Utlubul-elm minəl-məhd iləl-ləhd. 

 
İslamda (Qur’andan başlayaraq) elmin mövqeyi, elmə münasibətə aid geniş məlumat üçün 
Rozentalın «Elmin təntənəsi», A.Metsin «Müsəlman intibahı» əsərlərinə baxmaq kifayət edər. 

 
 
*** 

 

 
[XIX] yüzilin 40-cı, 50-ci illərində Rusiyaya qarşı Qafqaz xalqlarının azadlıq müharibəsi geniş 
vüsət  almışdı. Sonralar bu hərəkatın mərkəzi Çeçenistana keçsə də ilk öncə onun ideya 
mərkəzi Azərbaycan, xüsusilə də Kürdəmir, Bakı, Şamaxı, Gəncə, Dərbənd, Şəki və Zaqatala 
olmuşdur.  Şeyx  Şamilin  başçılıq  etdiyi  şeyx,  molla  və  başqa  ruhanilər  nəqşbəndi  sufi 
təriqətinin  başçıları  idilər  və  XVIII  yüzildə  -  XIX  yüzilin  birinci  rübündə  Azərbaycanın 
göstərilən bölgələrində təkkə, dərgah, zaviyələr yaratmış, bütün Qafqaz müridlərini buradan 
yönəltmişlər. 

 
*** 

 
 
Qorbaçov  İslam  dövləti  yaratmaq  istədiyimizi  uydurmaqla  xristian  aləminin  gözündə 
demokratiyaya zidd olduğumuzu göstərmək üçün açıq-aşkar böhtana əl atmışdır. Bəli, biz 
müsəlmanıq, ancaq Qorbaçov və onun bəzi köməkçiləri Azərbaycan millətinin müsəlman 
duyğusunu yaralamaqla nə demək istəyirlər? 

 
*** 

 
 
…İslamdakı  demokratik  dəyərlər  sosial-demokratiyaya  yaxındır,  yəni  sosial-demokratların 
istəyiylə İslamın istəyi çox üst-üstə düşür. İslamın tələbləri sosial-demokratiyanın tələbləridir. 
İslamda demokratiya sol demokratiyadır. 

 
*** 

 

 
Türklərin arasında olan sünni-şiə problemi dərin kökə dayanıb. Bu insanların hamısını çağdaş 
baxımdan sırf dindən və təriqətdən çıxara bilməyəcəksiniz; deyə bilərsiniz ki, sünni təriqəti, 
şiə təriqəti ləğv olunsun, ancaq bunu gerçəkləşdirə bilməyəcəksiniz. Bəs bunun barış nöqtəsi 
haradadır və  onu nə cür tapmaq olar? Bu, çox böyük problemdir. Deyək, bu gün "İran" 
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adlanan məkanda təqribən 65 milyon əhali yaşayır ki, onun ən azı 50 milyonu şiədir. Bu şiələr 
İmam Hüseyn, Həzrət Abbas məclisləri çağırırlar. Bu, düzdür, yoxsa düz deyil? Ləğv edəkmi 
bunu? Bunun  səbəbkarı, yaradıcısı İmam Hüseyndir; necə olur ki, siz buna qarşı bir söz 
demirsiniz, ancaq onun tərəfdarını (Səfəviləri - tərtib.) pis adam sayırsınız? Onun özünün 
şərəfinə  məclislər  düzəldirik,  tərəfdarınısa  lənətləmək  istəyirik,  niyəsini  başa  düşmürəm. 
Problem üzə çıxarılmalı, müzakirə edilməlidir. 

 
[XI yüzildə] Büveyhilər sünni xəlifələri məcbur etdilər ki, əzanın sonunda "Əliyyən vəliyullah" 
sözlərini  artırsınlar. Bunun Şah İsmayıla nə dəxli var ki? Səlcuqlular gələndə əzandan bu 
ifadəni çıxardılar.  Şah İsmayılsa hakimiyyətə gələndə onu yenidən BƏRPA etdi. İndi nə 
deyirsiniz - əzandan o çıxarılsın, ya yox? Sən, mən kimik? Bəs 60-65 milyon əhalinin fikri necə 
olsun - o, nəzərə alınmasın? 

 
Misirdə  sünnilər  də  var,  şiələr  də.  Çox  yaxşı  da  yola  gedirlər.  Qarşıdurmaları  olmur, 
vuruşmurlar. Ancaq oranın şiələri İrandakı və bizdəki kimi məhərrəmlik keçirmir, sinəvurma 
da yoxdur. 

 
Sünni-şiəlik problemiylə ilk dəfə Nadir şah köklü şəkildə məşğul olmaq istədi. Din alimlərini 
başına yığıb məsləhətləşdi. Nadir şah onlara dedi ki, bütün təriqətləri gözdən keçirin. 

 
IX əsrdən sünnilərdə Əbu Hənifə, Malik ibn Ənəs, İbn Hənbəl və Şafii öz məzhəblərini 
yaratmışdılar. Onlar İmam Cəfər Sadiqin tələbələriydi, buna görə də hənəfi, maliki, hənbəli və 
şafii məzhəblərinin tərəfdarları olan sünnilər də İmam Cəfər Sadiqə hörmət bəsləyirdilər. Bu 
imamın  nənəsi  Xəlifə  Əbubəkrin  nəvəsi  olduğuna  görə  də  sünnilər  İmam  Cəfər  Sadiqə 
ehtiramla  yanaşırdılar. Bunları nəzərə alan Nadir şah məsələni cəfəriyyə təriqətinin, yəni 
İmam Cəfəri Sadiqin təriqətinin üzərində qurdu. Deməli, təlim onunkudur və sünni də qəbul 
edir, şiə də. Demək, orada bugünkü kimi ziddiyyət yoxmuş. (Bu ziddiyyəti İran zəmininə də 
gətirən farslar sonralar onu  Türkü Türkə, müsəlmanı müsəlmana qırdırmaqçün əllərində bir 
silaha, fars siyasi ideologiyasına  çevirdilər). Buna görə də Nadir şah Cəfər Sadiq təliminin 
üstünə getdi, onu qəbul etdi, bunun üstündə də onu vurub öldürdülər. 

 
Bu məsələ yenə də qalır müşkül. Ola bilsin ki, Türkiyə, Azərbaycan, İran demokratikləşəndə 
dini  ziddiyyət  davası  yumşalacaqdır.  Dində  bunu  müzakirə  edəndə  həqiqəti  tapıb  üzə 
çıxarmaq olur. Bu gün Türkiyədə də bu məsələ var - orada «ələvilər» deyilən 10 milyonlarca 
adam yaşayır.  Siz  baxın  ki, dünənə qədər Türkiyədə Novruz bayramını keçirmirdilər ki, 
şiələrin bayramıdır, ancaq  indi keçirməyə başlayıblar. Dünənədək orada Pir Sultan Abdalın 
şerini oxumurdular ki, o, Şah  İsmayılın, şiələrin təbliğatçısıdır. Bunları şiəliyin təbliği kimi 
qiymətləndirərək icazə vermirdilər, amma indi hamı başlayıb oxumağa. 

Bu, sufilikdir, bundan çıxış yolu var. Sufilər sünnilərə də, şiələrə də bir az mötədil yanaşıblar. 

Səfəviliyin yaratdığı böyük bir arealdakı türk mədəniyyəti var və onun əleyhinə getmək olmaz. 
Səfəvilik türkdilli poeziyanın inkişafında böyük rol oynayıb. Əgər məsələyə bu cür mənfi 
yanaşılsa o biri tərəfə gedib çox pis nəticələr ortaya çıxar. Nə çıxa bilər? Onda deyərlər ki, 
yaxşı, Sultan Səlim niyə 40 min şiənin başını kəsdirib? Buna nə deyəcəksiniz? Buna görə də 
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məsələnin bu mahiyyəti TARİXİ aspektdən yox, MƏDƏNİYYƏT və DİN aspektindən öyrənilsə 
başqa məna verər… 

 
Bizim  tariximiz  şərəfli  bir  tarixdir.  Şah  İsmayılın  Sultan  Səlimlə  müharibəsi  sünni-şiəlik 
üstündə deyildi. Beləydisə nə cür oldu ki, Şah İsmayıl və onun dövləti Hindistandakı sünni 
Moğol dövlətiylə qardaşlıq edirdi, amma Osmanlı dövlətiylə dava aparırdı? Bu, siyasətdir və 
təriqətdən siyasət kimi istifadə edib. 

 
Deyirlər ki, Çaldıran müharibəsi türkün dağılmasıdır. Elə deyil. Ankara ətrafındakı böyük 
döyüşdə Əmir Teymurun İldırım Bəyazidi yenməsi türkün türkə qəsdi deyil, dünya tarixinin 
gedişidir.  Bu,  səndən  və  məndən  asılı  deyil.  Bax,  bu  gün  Ukraynanın  Rusiyadan  azad 
olmasına və müstəqillik qazanmasına çox millətlər baxıb deyir ki, mümkün deyil - hər ikisi 
slavyan xalqıdır; dünənə qədər  ona lazımdı və panslavyanizmlə birləşib özünü meydana 
qoymuşdu, indisə deyir ki, müstəqil yaşayacağam. Deməli, dövlət problemi başqa şeydir, milli 
məsələ tamam başqa şey. 

 
Bu iki təriqətin düşmən olduğunu desək, «hər şey səhv olub, İslamın belini bu sındırıb» 
söyləsək sonrası nə olacaq? Vəhabilər o tərəfdən çıxıb bəyan edəcəklər ki, elə biz deyəndir - 
sünni-şiə məsələsinin ərəbə dəxli yoxdur, onu müsəlmanların içinə farslarla türklər gətiriblər, 
ona görə də  bunları rədd etmək, ilkin İslama qayıtmaq lazımdır. Bununla biz onda onlara 
bəraət qazandırarıq, halbuki onlar dindən ideoloji məqsədlə istifadə edirlər. Şah İsmayıl 
Xətayiylə Sultan Səlim bir-birinə qarşı mübarizə aparsalar da, bir-birini qılıncdan keçirsələr də 
hər  ikisi  türk   tarixinin  nəhəng,  müqəddəs  adamlarıdır.  Gəlin  onların  siyasətinə  din 
müstəvisindən yanaşmayaq. 


