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Dünya əhəmiyyətli dinlərdən biri kimi islamın Azərbaycan mədəniyyətinin təkamülündə 

həlledici rolu olmuşdur. İslam orta əsrlərdə Yaxın və Orta Şərq regionu xalqlarını vahid mədəni 

sistemdə birləşdirmiş din idi. «Şərq dünyasının (nəzərdən keçirilən regionun) vahidliyi islam tərə-

findən həyata keçirilmişdir» [11, 183].  

Nəzərdən keçirilən böyük tarixi dövrün ictimai-siyasi hadisələri mədəni prosesin axarına 

əsaslı surətdə təsir göstərmişdir. Ərəb istilası və Azərbaycanın uzun müddət Xilafət tərkibində 

olması Azərbaycanın mədəni həyatında da əsaslı dəyişikliklərin başlıca səbəbi oldu. Bu dəyişiklik 

özünü ilk növbədə dini baxışlarda büruzə verdi. Yeni din - İslam tədricən mənimsənildi, Azərbay-

can mədəniyyəti islam mədəniyyəti sisteminə inteqrasiya olundu, türk dilinin inkişafı prosesində 

fasilə yarandı. Təqribən XI əsrədək ərəb dili elmi, dini və ədəbi yaradıcılığın başlıca vasitəsinə 

çevrildi. Buna obyektiv amillər (ümumi dilin, əlifbanın olmaması və. s) əlverişli şərait yaratmışdı. 

Xəlifə Əbdülməlikin (685-705) islahatı nəticəsində kargüzarlıq ərəb dilində aparılmağa başlandı, 

1-2 əsrdən sonra ərəb dili tədricən işğalçının dilindən mədəniyyət göstəricisinə çevrildi. 

XIV əsrdə Yaxın Şərqin bir çox ölkələrində, habelə Azərbaycanda rəsmi dini görüşlərlə 

müxalifət təşkil edən yeni dini təriqətlər meydana gəlmişdi və həmin təriqətlər yeni yüzillikdə də 

əhali kütlələrinin müəyyən qisminin rəğbətini qazanmışdı. Mövcud ictimai siyasi qaydalara pas-

siv və fəal etiraz forması olmuş bu təriqətlərin, təlimlərin qalması XV əsrin dini-ideoloji, ictimai-

siyasi ziddiyyətlərinin təzahürü idi. Həmin təriqətlər məscidə qarşı sufi (təsəvvüf) təkyələrini 

qoyur, təriqət başçıları öz görüşlərini geniş surətdə təbliğ edir, ətrafına tərəfdarlar toplayır, imkan 

daxilində siyasi mübarizəyə qoşulur, bəzi hallarda hakimiyyətə yiyələnməyə can atırdılar. Yaxın 

Şərqdə, Azərbaycanda baş verən bu proseslər dövrün mədəni faktlarında (xüsusilə bədii ədə-

biyyatda) özünün aydın ifadəsini tapırdı. Təbiidir ki, təriqət başçılıarı nəzəri görüşlərini islam di-

ninin ehkamları çərçivəsində təbliğ edirdilər. Şeyx Mahmud Şəbüstəri, Cəlaləddin Rumi, Əvhədi 

Marağayi kimi görkəmli, mütəfəkkir şairlərin panteist vəhdəti-vücud məfkurəsi XV əsrdə də 

Azərbaycan ictimai fikrinin müəyyən qisminə hakim kəsilmişdi. Şair-mütəfəkkir İmadəddin Nəsi-

mi (1369-1417) məhz bu mühitdə formalaşmışdı. Seyid Əli İbn Seyid Məhəmməd (Nəsimi) ilk 

təhsilini doğma Şamaxı şəhərində almış, Şərq poetik irsini mükəmməl şəkildə öyrənmiş, ərəb və 

fars dillərinə yüksək səviyyədə yiyələnmiş, hələ mədrəsə tələbəsi ikən X əsrdə fəlsəfi görüşlərinə 

görə Bağdad şəhərində edam olunmuş Həllaj Mənsur Hüseyninin təriqətini daha çox bəyənmiş, 

Şeyx Səfi (Ərdəbil) şeyxlərinin görüşlərinə rəğbət bəsləmişdir. Məhz buna görə də o, poetik yara-

dıcılığa «Hüseyni» təxəllüsü ilə başlamışdı. Daha çox şəhər sənətkarları arasında geniş yayılmış 

hürufilik təliminin kamilləşməsində Nəsiminin böyük rolu olmuşdur. Onun hürufilik təliminə 
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bağlanmasında XIV əsrin 80-ci illərində Şirvana gəlmiş, Bakıda məskən salaraq banisi olduğu 

təlimi fəal surətdə təbliğ etmiş Fəzlullah Nəiminin həlledici rolu vardı. O zaman Bakı şəhəri hüru-

filik ocağına çevrilmişdi. 

Ümumiyyətlə, «XIII-XVI əsrlərdə Çingizilərin, Teymurilərin, Səfəvilərin və xüsusilə Os-

manlıların imperiyalarının tərkibində olmuş Yaxın Şərq ölkələri ümumi inkişaf qanunauyğunluq-

larına malik olan vahid reqional mədəniyyətin ojağı idi. Bu regiona daxil olmuş ölkələrin siyasi 

ümumiliyinin təqribən həmişə pozulmasına baxmayaraq, onların mədəni birliyi və ümumiliyi qa-

lırdı» [11, 32]. Hürufilik təliminin, bu təlimin banisi Fəzlullah Nəiminin və böyük təbliğatçısı 

İmadəddin Nəsiminin, o zamanın rəsmi dini-ideoloji, fəlsəfi, elmi baxışlarına zidd olmuş müxtəlif 

görüşlərin tərəfdarlarının yaradıcılığı və taleyi bu həqiqəti isbat edir. Bu dövrün Azərbaycan 

fəlsəfəsinin inkişafının daha çox yayılmış formalarından biri fəlsəfi poeziya olmuşdur. Azərbay-

can fəlsəfəsinin inkişafını təmin edən şairlər (Nəimi, Nəsimi və b.) rübailərdən tutmuş məsnəvi 

formasında yazılan nəzəri risalələrə qədər bütün poetik canrlardan istifadə edirdilər. «Fəlsəfi poe-

ziya Qərb üçün də səciyyəvidir. Lakin Şərqdə o, inkişafının son dərəjə genişliyi ilə seçilir. Bu hal 

islam tərəfindən musiqiyə və incəsənətin bir sıra sahələrinə qadağa qoyması ilə izah olunur» [11, 

48]. Azərbaycan ərazisində XV əsr ərzində də sülalədaxili, tayfalararası çəkişmələrin, bir çox 

hallarda dövlətlərarası müharibələrin davam etməsi, bu hadisələrin insanların maddi və mənəvi 

həyatına mənfi təsiri hürufilik təliminin yaşarılığını təmin etmişdir. Hürufilikdə ərəb əlifbasının 

28 hərfi və fars əlifbasının 32 hərfi əqlin rəmzi (simvolu), yazının, nitqin və təfəkkürün ifadəsi 

hesab olunurdu. Hürufilərin qənaətinə görə, «din, allah, dünya və insan məhz bu hərflər vasitəsilə 

dərk olunur» [2, 11; 11, 78]. Ziddiyyətli, əzablarla zəngin olan zamanın burulğanında insanların 

xeyirxahlığa, ədalətə, gerçək aləmə inamı azalmış, itmişdi. 

Sufilər, hürufilər bu vəziyyətdən çıxış yolunu islam dininin «müvəqqəti», «fani» hesab 

etdiyi «bu dünyadan» əl çəkərək «başqa dünyaya daxil olmaq üçün hazırlaşmaqda» görürdülər. 

Onlar «bu müddəanı acı, faciəli gerçəkliyə istinadlanaraq əsaslandırırdılar və həmin dövrün bir 

çox görkəmli şəxsləri onlarla razılaşırdılar» [2, 8]. Hürufilər öz zamanı üçün yeni və mütərəqqi 

olan konsepsiyanı yaratmışdılar. Bu konsepsiya jəmiyyəti, insanı kamilliyə səsləyirdi. Nöqtəvilik 

təliminin tərəfdarları hürufilik əsasında daha irəli gedərək «insandan kənarda allah, dörd ünsürdən 

kənarda yaradıjı yoxdur» [2, 8] qənaətinə gəlmişdilər və bu qənaəti daha geniş təbliğ etməyə çalı-

şırdılar. «Hürufilik sırf nəzəri cərəyan deyildi. O, əsası qoyulduğu məqamdan etibarən öz qarşı-

larında konkret məqsədlər qoyan və konkret siyasi islahatları həyata keçirməyə can atan müəyyən 

siyasi təşkilatlarla bağlı idi» [11, 70]. Yəni, təbliğat, təşkilat və təşviqat hürufilərin fəaliyyətinin 

başlıca, bir-birini üzvi şəkildə tamamlayan məqamları olmuşdur. Bunu anlayan bütün Yaxın Şərq 

(eləcə də Azərbaycan) hökmdarları onların fəaliyyətini hər vasitə ilə məhdudlaşdırmağa, nəzarət 

altında saxlamağa, əlverişli məqam düşdükdə isə görkəmli sufi (hürufi, nöqtəvi və b.) xadimlərini 

həyat səhnəsindən uzaqlaşdırmağa çalışırdılar. 

XV əsrin Azərbaycan ədəbiyyatı tarixində İmadəddin Nəsiminin müstəsna mövqeyi vardır. 

Nəsimi Şərq fəlsəfi fikrinin Zərdüşt, əl-Fərabi, İbn Rüşd, İbn Sina, Eynəlqüzzat Həmədani, Ömər 

Xəyyam kimi nümayəndələrinin, yunan fəlsəfəsinin Sokrat, Aristotel, Platon kimi simalarının 

zəngin irsini dərindən mənimsəmiş, poeziyada mütərəqqi fəlsəfi ideyaların ardıcıl və mübariz 

təbliğatçısı olmuşdur. Onun ədəbi-bədii baxışlarının təşəkkülündə aparıcı və həlledici rolu XV 

əsrə qədərki Azərbaycan ədəbiyyatı şifahi xalq yaradıcılığı nümunələri oynamışdır. 

Xəttatlıq (kalliqrafiya) və miniatür rəssamlığı bu dövrün Azərbaycan mədəni həyatının 

diqqəti cəlb edən sahələrindən olmuşdur. XV əsrdə Şirvanşahların, Qaraqoyunlu və Ağqoyunlu 

hökmdarlarının saray kitabxanalarında elmi, bədii, fəlsəfi, dini, tarixi məzmunlu əsərlərin üzü 

köçürülür, əlyazmalarına miniatürlər çəkilirdi. Bu dövrdə Azərbaycanın müxtəlif şəhərlərində 
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Mirəli Təbrizi, Mirabdulla Təbrizi, Süleyman Əli Yaqubi, Nizaməddin Əli Ərdəbili, Cəfər Təbri-

zi, Əzhər Təbrizi, Əbdürrəhim əl-Yaqubi kimi mahir xəttatlar fəaliyyət göstərmişlər. Məlumdur 

ku,  Ağqoyunlu sultanı Uzun Həsənin «Əməleye-ketabxaneye-hümayun» kitabxanasında 58 ma-

hir xəttat və miniatürçü rəssam çalışmışdır [4, 147]. Orta çağların saray kitabxanaları yalnız kitab-

ların mühafizə olunduğu, istifadə edildiyi mədəni məkan deyildi. Həmin kitabxanalar eyni zaman-

da kitabların ustalıqla, məharətlə hazırlandığı emalatxanalar idi. Azərbaycan xəttatları ərəb qra-

fikası əsasında yazı örnəkləri yaratmaqla yanaşı həmin qrafikanın təkmilləşdirilməsi sahəsində də 

xeyli uğurlar qazanmışdılar. Məsələn, xəttat Mirəli Təbrizi «nəstəliq» xəttinin yaradıcısı kimi 

tanınmışdı. Mahir Azərbayjan xəttatlarının çoxusunun Təbriz şəhərindən olması sübut edir ki, bu 

şəhər nəinki ölkənin, habelə İslam Şərqinin aparıcı kalliqrafiya ocaqlarındandır. Xeyli Azərbay-

can xəttatı Yaxın və Orta Şərqin müxtəlif hökmdarlarının saraylarında çalışır, fəaliyyət göstər-

dikləri məkanda xəttatlığın inkişaf istiqamətlərinə əhəmiyyətli təsir göstərirdi. Təbiidir ki, xəttat-

ların əksəriyyəti doğma vətəndə fəaliyyət göstərirdi. Cəfər Təbrizi Ağqoyunlu Baysunqurun saray 

kitabxanasına uzun müddət başçılıq etmişdi. Həmin kitabxanada 45 xəttat çalışırdı. Dövrün bir 

çox mənbələrində «Sultani-Adil» («Ədalətli Sultan») kimi xatırlanan Uzun Həsən Ağqoyunlu 

müxtəlif (xüsusilə dini və tarixi) məzmunlu əsərlərin Azərbaycan (türk) dilinə tərcümə olunaraq 

nəfis şəkildə tərtib edilməsinə çalışırdı. O, hər cümə günü islam ilahiyyatçılarını öz yanına topla-

yır, dini mövzularda müzakirələr təşkil edirdi. Mənbələrdən məlum olur ki, Uzun Həsənin gös-

tərişi ilə Qurani-Kərim ilk dəfə türk (Azərbaycan) dilinə tərcümə edilmiş və onun hüzurunda 

oxunmuşdu [5, 158-159]. Bu zaman ölkədə xəttatlığın tərəqqisi elmin inkişafı, kitaba olan eh-

tiyacın artması ilə bağlı idi. 

XV əsr Azərbaycan memarlığının təkamülündə klassik yetkinlik çağıdır. Bu zaman ölkənin 

tikinti sənətində XIII və XIV əsrlərə xas olmuş axtarış və eksperiment vüsəti duyulmurdu. Bu 

dövrün Azərbaycan memarlıq obyektləri artıq sabitliyi və bitkinliyi ilə seçilirdi. Bu əsrdə xatirə 

tikililəri nisbətən (XI-XIV əsrlərə) az idi. Dini tikililərin inşasında isə XV əsrdə çox böyük irəli-

ləyiş vardı. 

1465-ci ildə Təbrizdə tikilmiş «Göy məscid» (yaxud Cahanşah məscidi) «orta əsr Azər-

baycan memarlıq dekorunun az qala bütün nailiyyətlərini özündə toplamışdır» [12, 12]. Onun 

inşasında müxtəlif materiallardan və üsullardan istifadə olunmuşdur. 

XV yüzillik ərzində Azərbaycanın ictimai-iqtisadi, siyasi və mədəni inkişafı üç dövlətin 

(Şirvanşahlar, Qaraqoyunlu və Ağqoyunlu) varlığı şəraitində baş verdi. Bu dövrdə Azərbaycan 

mədəniyyətinin daha sabit inkişafı Şirvanşahlar dövləti tərkibində olan vilayətlərdə nəzərə 

çarpırdı. 
XVI əsrdə də Azərbaycanda islamın rolu və mövqeyi çox güclü idi. Dini ideologiyanın 

güclü təsiri ilə hakimiyyətə gəlmiş Səfəvilərin qüdrət mənbəyi dünyəvi hakimiyyətlə dini haki-
miyyətin birləşdirilməsindən irəli gəlirdi. Səfəvilər dövləti özünün bütün fəaliyyətində islam 
dininə istinad edirdi. «Milliyyət etibarilə türk, din etibarilə islam, mədəniyyəti-əsasiyyə etibarilə 
şərqli olan» [13, 12] azərbaycanlılıar XVI əsrdə tipik müsəlman dövləti ərazisində yaşayırdılar. 
İctimai əhəmiyyətli problemlərin həllində Qurana və Şəriətə əməl edilirdi. Lakin ilkin orta əsr-
lərdə tərtib olunmuş Quranın öyrənilməsi və təbliği işi də asan deyildi. Artıq orta əsrlərdə Quranı 
ümumiyyətlə təfsirsiz oxumurdular. Onun anlaşılması üçün hətta dili daxilən hiss etmək, onu duy-
maq da kifayət etmirdi. Buna görə də Səfəvilər dövründə Quranın təfsir olunması, onun təbliği 
böyük məharət hesab edilirdi. Şəriət isə müsəlmanın davranışının, dini həyatının və hərəkətlərinin 
hüquq normaları, prinsipləri və qaydaları kompleksidir. Şəriət Səfəvilər dövləti ərazisində bütün 
dünyəvi məsələlərin həllinin hüquqi əsası idi. Səfəvilər dövründə də Şəriətin əsas problemləri 
fiqhdə həll edilirdi. Şəriətin dövlət, mülki, cinayət, ailə-nikah, vərəsəlik, məhkəmə-hüquq nor-
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maları sistemi kimi işlənib hazırlanması prosesi XI-XII əsrlərdə, Yaxın və Orta Şərqdə feodaliz-
min inkişafı dövründə başa çatmışdır [2, 492]. Qurana və sünnəyə əsaslanan Şəriət Qiyas (ana-
logiya), icma (nüfuzlu hüquqşünas – ilahiyyatçıların ümumi rəyi), fitva (nüfuzlu din xadiminin 
fikri), müsəlman dininə riayət edən xalqların həyatında özünə möhkəm yer tutmuş adətlər və 
islama zidd olmayan başqa davranış qaydaları ilə də zənginləşir. Səfəvilər ortodoksal islama 
(sünniliyə) qarşı olan şiə istiqamətinin bariz nümayəndələri idilər. Lakin dövlətin ərazisində baş 
verən müxtəlif səjiyyəli hadisə və proseslərə vahid islam hüququ mövqeyindən yanaşırdılar. 

Əhalisinin əksəriyyətinin sünni olduğu geniş ərazidə 1501-ci ilin payızında şiəliyin dövlət 
məzhəbi elan olunması [9, 57-59]. Səfəvi şahlarının qonşu, sünni məzhəbli müsəlman dövlətlərin-
dən (Osmanlı Türkiyəsi, Şeybanilər dövləti) əsaslı şəkildə fərqlənən yeni dövlət yaratmaq 
niyyətinin təzahürü idi. Şah I İsmayılın keçirdiyi dini islahat onun şəxsi istəyi deyildi, dövrün 
ideoloji və siyasi çəkişmələrinin, dövlətlərarası hərbi-siyasi ziddiyyətlərin nəticəsi kimi meydana 
gəlmişdi. Bu islahat Osmanlı Türkiyəsinə və Şeybanilər dövlətinə qarşı hərbi-siyasi müxalifətin 
dini təzahür forması hesab oluna bilər. Şah İsmayıl Xətai də daxil olmaqla Səfəvi şeyxləri, hökm-
darları məhdud şiə fanatikləri deyildilər. Buna əmin olmaq üçün Səfəvilərin qohumluq əlaqələrinə 
nəzər yetirmək kifayətdir [Bax: 9, 286-288; 10, 150].

 
XVI əsrin əvvəllərində şiə təbliğatının mütə-

rəqqiliyi dövrün hadisələrinin obyektiv axarından irəli gəlirdi və şiəliyin ictimai zəmini xeyli 
genişlənmişdi (xüsusilə Azərbaycanda). «Şiəlik təbliğatının kütləviliyi, sarayın xalq ilə yaxın 
münasibəti Şah İsmayılın bir şah kimi deyil, bir din rəisi, mürşid kimi tanınması təriqət şairlərini 
saray ətrafına toplayırdı. Hürufilər şiəliklə əlbir olaraq mübarizə aparmağı əsas məqsəd kimi irəli 
sürür və hürufi ideyalarını şiəliklə birləşdirməyə, uyğunlaşdırmağa cəhd edirdilər» [3, 309]. 

XVI əsrdə Azərbaycanda maarifin başlıca mərkəzləri dini təşkilatlar (məscidlər) idi. Məs-
cidləri yalnız dini təbliğat mərkəzi kimi qiymətləndirmək orta əsrlər və din haqqındakı qeyri-elmi 
təsəvvürlərin nəticəsidir. «Came məscidləri yalnız ibadət yeri olmayıb, eyni zamanda dövlət yı-
ğıncaqlarının və ictimaiyyətin toplanış yeri idi. Orada dövlət xəzinəsi saxlanılır, müəllimlər tərə-
findən məruzələr oxunur, məhkəmə və ictimai işlər aparılırdı» [7, 205]. Məscidlərin funksional 
əhəmiyyəti, onların mədəni-maarif mərkəzlərindən biri olması islam Şərqinə (habelə Azərbay-
cana) müxtəlif məqsədlərlə, müxtəlif tarixi dövrlərdə gəlmiş Avropa səyyahlarının, tacirlərinin və 
diplomatlarının diqqətini xüsusilə cəlb etmişdir. Onların əksəriyyəti Azərbaycan şəhərlərində fəa-
liyyət göstərən məscidlərin sayı barədə məlumatları mütləq öz qeydlərində, əsərlərində vermişdir 
[Bax: Azərbaycan tarixinə dair orta əsr qaynaqlarının əksəriyyətinə]. 

Maarifin inkişafı prosesinə kalliqrafiyanın mühüm təsiri olmuşdur. Təbriz, Ərdəbil, Mara-
ğa və Şamaxı kitabxanaları xəttatların toplandığı əsas mədəniyyət mərkəzləri idi. XVI əsrin əv-
vəllərindən etibarən Təbriz Yaxın və Orta Şərqin ən iri kalliqrafiya mərkəzinə çevrilmişdi. Saray 
kitabxanasında, məscidlərdə və mədrəsələrdə çalışan xəttatlar elmi, bədii əsərlərin üzünü köçür-
məklə maarifin inkişafına güjlü təsir göstərirdilər. 

XVI əsrdə şəhərlərin inkişafı, ticarət fəaliyyətinin intensivləşməsi maarif sisteminin geniş-
lənməsinə, tədris prosesində aparıcı mövqedə olan ruhanilərin funksiyalarının artmasına səbəb 
oldu. Artıq XVI əsrin sonlarına doğru yalnız Təbrizdə 47 mədrəsə, 600-ə qədər məktəb fəaliyyət 
göstərirdi [6, 234-235]. 

XVI əsrin alimləri ərəb, fars dilləri vasitəsi ilə Şərq və qədim yunan mədəniyyəti ilə tanış 
olur, əldə olunmuş bilikləri şagirdlərinə və tələbələrinə ötürürdülər. Təbriz və Şamaxı mədrəsə-
lərinin əksəriyyətində fəlsəfi əsərlərin öyrənilməsinə xüsusi diqqət yetirilirdi [3, 65]. 

XVI əsrin Azərbaycan memarlığının inkişafında başlıca istiqamət dini-xatirə komplekslə-
rinin tikintisi idi. Dini təyinatlı tikililər arasında əsas yer məscidlərə məxsusdur. Şəriət ehkamla-
rına əsasən çox zaman yeni məscid dağılmış köhnə məscidin bünövrəsi üzərində tikilirdi və XVI 
əsrdə də Azərbaycanda məscidlə mədrəsənin bir kompleksdə birləşdirilməsi səciyyəvi hal idi. 
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XVI əsrin ilk onilliklərində İraq ərazisi Səfəvilər dövlətinin tərkibində idi və məhz həmin 
dövrdə memarlıq əlaqələri bu ölkədə öz nəticələrini vermişdir. «Böyük ərazidə güclü teokratik 
dövlət qurmuş Səfəvi sülaləsi öz dini təriqətini daha geniş təbliğ etmək üçün İraqda olan şiə 
müqəddəslərinin qəbirləri üstündə monumental türbə-məsjid kompleksləri tikdirirdi. Beləliklə, 
XVI yüzildə Bağdad, Samarra, Kərbəla və Nəcəf şəhərində Azərbaycan Səfəvi dövlətinin saray 
memarlarının başçılığı ilə bir-birindən təntənəli binalar ucaldılır. Bu işdə I Şah İsmayıl xüsusilə 
fərqlənmişdir» [12, 76]. Şah İsmayılın göstərişi ilə Bağdad yaxınlığında Kazımiyyə kompleksi 
ucaldılmışdı. 

Ümumiyyətlə, İraq uzun müddət ərzində mərkəzi vilayəti Azərbaycan olan müxtəlif iri 
dövlətlərin (Elxanilər-Hülakular, Cəlairilər, Qaraqoyunlu, Ağqoyunlu və Səfəvi dövlətlərinin) 
tərkibində olmuşdur. 

Tipik müsəlman Şərqi ölkəsi kimi XVII əsrdə də Azərbaycanda maarifin inkişafı dini mər-
kəzlərdə (məscidlər, mədrəsələr və s.) təmin edilirdi. Maarif sistemi əsasən Azərbaycan şəhərlə-
rinin əhalisini əhatə edirdi. Təbriz, Ərdəbil, Şamaxı, Gəncə, Bakı, Marağa kimi çoxminli əhalisi 
olan şəhərlərdə hər məhəllənin bir neçə məscidi və buna müvafiq olaraq bir neçə məktəbi, mədrə-
səsi) vardı. Kənd yerlərində isə bir məktəb adətən bir neçə kəndin maarifə olan tələbatını 
ödəyirdi. 

Azərbaycan şəhərlərinin maarif imkanları xariji səyyahların diqqətini xüsusilə cəlb edirdi. 
Osmanlı diplomatı və səyahətçisi Övliya Çələbi (1611-1682) 1646-1648-ji illərdə Azərbaycanda 
olmuş, Təbriz şəhərinin maarif potensialı haqqında yazmışdır: «Təbrizdə 47-yə yaxın mədrəsə 
var. Onlar abad tədris müəssisələridir. Orada müxtəlif elmlər öyrənilir və bir çox tanınmış 
müəllimlər işləyir» [8, 121-130]. 

Ərəb və fars dillərinin tədrisi, Quranın mükəmməl öyrədilməsi məktəblərin və mədrəsə-
lərin öyrətmə obyekti kimi XVII əsrdə də mərkəzi yeri tutmaqda idi. XVII əsrin Azərbaycan maa-
rif xadimləri yalnız vətəndə fəaliyyət göstərməklə məhdudlaşmırdılar. 

XVII əsr Azərbaycanda dini funksiyaları həyata keçirən binaların xüsusi intensivliklə in-
şası ilə səciyyəvidir. Bu jür tikinti işləri ölkənin cənubunda daha geniş şəkildə aparılmışdır. Lakin 
Abşeron yarımadasında da XVII əsrdə bir çox məscidlər inşa olunmuşdu [14, 147]. Ərdəbildəki 
Şeyx Səfi kompleksi dini – xatirə komplekslərinin nadir incilərindən idi və XVII əsrdə də bu 
kompleksin memarlıq təkamülü davam edirdi. 
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 ХЕЙИРБЕК ГАСЫМОВ  
 

АЗЕРБАЙДЖАН И ИСЛАМСКАЯ КУЛЬТУРА 
(XV-XVII ВВ.) 

 
В статье рассматривается процесс развития культуры азербайджанского народа в 

системе «мусульманской культуры» в XV-XVII вв. Автор на основе первоисточников и 
научной литературы определяет место и роль культуры Азербайджана в системе культуры 
мусульманских народов Ближнего и Среднего Востока и приходит к такому выводу, что 
культура нашего народа занимала ведущие позиции в этой системе и оказала исключитель-
ное влияние на эволюцию культурной жизни многих народов этого огромного региона. 
  

 KHEYIRBEK QASIMOV 
 

AZERBAIJAN AND ISLAMIC CULTURE 

(XV-XVII CENTURIES) 
 

The article deals with the process of cultural development of the Azerbaijani people in 
the "Muslim culture" in the XV-XVII centuries. The author, based on primary sources and 
scientific literature defines the role and place of Azerbaijani culture in the cultural system of 
the Muslim peoples of the Middle East and comes to the conclusion that the culture of our 
people occupied a leading position in this system and has had an exceptional impact on the 
evolution of the cultural life of many peoples of this vast region. 
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