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Elçibey'den
Bir gün Kahire Üniversitesi Tarih Fakültesinin bir Öðrencisi ile tanýþtýðýmda bana sordu: - Hangi ülkedensiniz? Dedim: Azerbaycan&rsquo;dan. Dedi: - Siz Selahaddin Eyyubinin vatanýndansýnýz!

Ben Selahaddin Eyyubi hakkýnda az okumamýþtým. Ancak bu sözü yeni iþitiyordum ve bir o kadar da þaþýrdým. Sordum: Nere
biliyorsunuz? Dedi: - Sabah ben size kaynaðýný getiririm. Getirdi de. Eni (þimdi kesin diyemiyorum) 25-30 cm, boyu 40-50
cm olan ayrýca bir eser idi. Renkli resimlerle görkemli þahýslar serisinden ansiklopedik yayýndý, üzerindY Selahaddinin cengav
gÝyiminde resmi var idi. - Avrupada Saladdin adý ile tanýnan, sadece Kudüste deðil, bütün Filistin ve Suriye&rsquo;de haçlýlarý
darmadaðýn edip bu yerleri onlardan temizleyen, Almanya imparatorunun, Ýngiltere ve Fransa krallarýnýn liderliði altýnda baþlay
üçüncü haçlý seferine (1189-92) karþý birleþik Müslüman ordularýnýn baþýnda durarak haçlýlarýn baþ komutaný, bütün Avrupa&
duyduðu Ýngiltere kralý Aslan yürekli Riçard&rsquo;ý (1157-1199) Akka kalesinde diz çöktürerek esir alan, bütün Avrupanýn "gaz
gelmiþ" ve hatta Aligyeri Dantenin "Ýlahi komediya" eserinde Cehennem&rsquo;de tasvir edilen, Mýsýr&rsquo;da Eyyubiler
sülalesinin hakimiyet esasýný 1177 yýlýnda koyan yenilmez komutan ve sultan Selahaddin&rsquo;in (1138-1193)!Tarihçi
öðrencinin bana verdiði eserde benim için yeni olan bu idi ki, Sultan Selahaddin&rsquo;e sormuþlar: - Diyorlar ki, Siz kürdsünüz
Bu, doðru mudur? Sultan: Hayýr! Biz Azerbaycandanýz. Amcam Þirkuh diyordu ki, biz ez-Zib (Arapça: Kurt/Kurd/Qurd)
tayfasýndanýz. Doðrudan-doðruya, o zaman bunu okuduðumda beni çok heyecana getirmiþdi.
Bir þeye hayýflanýrdým ki, ta
kaynaðý gösterilmemiþdi. Sonralar Bakü&rsquo;de Aspirantura&rsquo;da okurken ve evrenkentte ders verirken de Selahaddin
hakkýnda araþtýrmalarýmý devam ettirdim ve aradýðýmý buldum; araþtýrmacýlarýnen doðru saydýðý kaynaklarýn birinde - tanýn
alim Ýbn Hellikan'ýn "Görkemli adamlarýn ölüm tarihi" (Vefayat el-ayan) eserinde. Ýbn Hellikanyazýyor: "Þirkuh demiþtir ki, bizim
nesebimiz (soykökümüz) Gök Böri(Boz Kurt/Göy Qurd)-dir!". Selahaddi&rsquo;nin babasý Eyyub Azerbaycan&rsquo;da Urmiye
Hoy, Divin, Zengezur ve Erivan boylarýnda, Kerkük boylarýnda, Nahçývanda, Göyçe&rsquo;de geniþ bir þekilde yayýlmýþ Göy
Börü, Boz Börü tayfalarýndan, bir sözle, Qurdlar tayfasýndan çýkmýþtýr. Günümüzde de bu adlarý taþýyan yer, mahalle, köy, ob
nesillere bu bölgelerde sýkça rastlanýr. Bu meselenin - orta çaðlarda qurd sözü ilY kürd sözünün Arap abecesi ile yazýlýþýnda
uygunluðundan doðan karýþýklýðýn baþka bir benzeri Azerbaycan þairi dahi Nizami Gencevi ile baðlý olmuþtur. Bu konuda Azer
edebiyat alimleri tekrar tekrar yazmýþlardýr. Onlarýn dediðini burada kaydetmeyi gereklisayýyorum. Þöyle ki, Nizami eserlerinin
birinde "menim Qurd tinetli anam&rdquo; yazmýþ, araþtýrmacýlar bunu "benim kürd asýllý anam" olarak okuyup, yanlýþ takdim
etmiþler (orta çaðda qurd sözü ile kürd ayný þekildY yazýlýrdý). Ýbn Hellikan (Hallikan) ayný eserindY tarihte eþine az rastlanan
komutanlardan olan, "halifeleri yýkýp halifeleri tahta çýkaran", Emeviler hilafetine son veren Ebu Müslim hakkýnda ayrýca yazmý
onun da aslen Azerbaycan&rsquo;dan olduðunu göstermiþti. Ýbn Hellikan yazýyor ki, Ebu Müslim Azerbaycan&rsquo;da bir
emirin oðlu idi. Atasý öldüðünde anasý baþka bir emir ile evlenmiþ, ayný emir oðulluðu Ebu Müslim&rsquo;e kendisi talim-terbiye
yanýnda büyütmüþtü. Sonra o emiri Horasan&rsquo;a hizmete gönderdiler, ailesi ile birlikte gitdi. Ebu Müslimi de kendisi ile götür
Ayný emir Horasan&rsquo;da öldüðünde onun vazifesine oðulluðu Ebu Müslim tayin edildi. Ebu Müslim sonralar Horasani adý ile
tanýndý.Deðerli okuyucu-vatandaþ, Azerbaycan gençleri, gelin Arap hilafetinin tarihinde öteri de olsa bir hatta göz gezdirelim: H
Muhammed peygamberin ölümünden sonra devleti idare edenlere halife, yani peygamberin davamcýsý diyordular. Buradan da
devlete "hilafet" adý koymuþtular. Ýlk dörd halife: Ebubekr, Ömer, Osman ve Ali (Allah onlardan razý olsun) müslüman icmasý - þ
tarafýndan seçildikleri için onlara "xulefau er-raþidin" - "seçilmiþ, beðenilmiþ, halifeler" diyorlardý.661 yýlýnda Emeviler (Beni Ume
þuraya izin vermeden hilafeti kan ve kýlýçla ele geçirdiler. Onlarýn hakimiyeti 750 yýlýna kadar sürdü. Bu haksýz, gaddar rejime
baþýný kaldýranlar amansýzca mahvedildi, isyanlar, çýkýþlar kan deryasýnda boðuldu, kitlesel idamlar yaþandý. Bu zalim sülale
kurtulmak sanki imkansýzdý. Böyle bir durumda Azerbaycan Türkü Ebu Müslim Azerbaycan, Horasan, Baktriya ve Harezm
Türklerini baþýna toplayýp "hakimiyyet peygamber evine" diyerek Horasan&rsquo;da isyan bayraðýný kaldýrdý. Bir yýlýn içinde
Türkistandan, Merakeþe (Maðribe) kadar bütün ülkelerde Emeviler darmadaðýn edildi, onlardan yalnýz bir kiþi canýný kurtarýp E
(Ýspanyaya) sýðýna bildi ve orada Emevilerin hakimiyetini devam ettirdi. Peygemberin amcasý Abbasýn oðullarý (nesli)
hakimiyete geldi. 750. yýlda Abbasiler hilafeti kuruldu. Hilafetin baþkenti Þam&rsquo;dan (Suriye&rsquo;den) Baðdat&rsquo;a
(Irak&rsquo;a) taþýndý. Bu sebeple hilafete "Baðdad hilafeti" de denir. Abbasi hakim sülalesinin ikinci nümayendesi hilekar
Mansur þan ve þöhreti bütün hilafeti bürümüþ Ebu Müslimi hacca gitmeye teþvik etti. Ebu Müslim öz ordusundan ayrýldý, Yanýnd
dostu ve yardýmcýlarý ile hac ziyaretine giderken Baðdat sarayýna davet edilerek þerefine ziyafetler verildi. Mansur Ebu Müslimi
ve yoldaþlarýný haincesine sarayda katlettirdi. Tarih bu ihaneti baðýþlaya bilmezdi; IX yy birinci yarýsýnda Azerbaycan Türkü Ba
bütün Azerbaycaný ayaða kaldýrdý, Abbasilerin ordularýný darmadaðýn edip onlarýn hakimiyetini tenezzüle uðrattý. O zamanýn
yazýyordular ki, Babek Ebu Müslimin intikamýný alýyordu. Tarihte sade halk içerisinden çýkmýþ üç büyük, dahi serkerde en yük
kahramanlýk zirvesine çýkmýþtýr: Spartak, Babek, Huan Çao (IXyy, Çinde). Ýnanç ile diyebiliriz ki, Babek bunlarýn içerisinde dah
büyük, daha cesur, daha istidatlý komutan idi. Abbasi imparatorluðuna karþý Azerbaycan halkýnýn özgürlük mücadelesini teþkil
baþkanlýk eden, Azerbaycanýn ve "bütün Ýran halklarýnýn milli iftiharý" (Said Nefisi) Babek imparatorluða diz çöktürdü. Tenezzü
hilafette yüksek askeri makamlarý ele geçiren Türk komutanlarý IX yüzyýlýn ikinci yarýsýnda Abbasilerden olan halifeleri ya öldür
Baðdat sokaklarýnda aðaca sarýp döver, üstlerine þýra döküp eli kolu baðlý güneþ altýnda bekletir, mil çekicilerin onlara nasýl az
bakýp haz alýr, ya da gözlerini çýkarýp Baðdat sokaklarýna burakýrdýlar. "Burada benim, Baðdat&rsquo;ta kör halife" Türk mese
"dilençi halifeler" ifadesi buradan doðmuþtur. Evet, tarih ihaneti baðýþlamýyor. Abbasiler imparatorluðu yitirseler de, sülale
hakimiyeti yalnýz Irak arazisini ihata etse de nominal, oyuncak bir hakimiyetleri sürüyordu. 1258 yýlýnda Azerbaycanýn dahi
alimi Nasreddin Tusinin maslahatý esasýnda (o, Hülagunun baþ veziri idi) Hülagu Baðdatý kuþatýp Abbasi halifesini havuzda
boðdurdu ve bununla da Baðdat hilafetine son verildi. 1177 yýlýnda Azerbaycan Türkü Selahaddin Mýsýrda Fatimiler hilafetine
son vererek babasý Eyyüb&rsquo;ün (Eyyüb Selahaddinin atasý Yusufun ve amcasý Þirkuhun atalarý idi) adý ile kendi sülalesini
hakimiyete getirdi. Bütün bunlar kahraman bir milletin þerefli tarihindYn haber veren bazý satýrlardýr. Türk olmayan bir meþhuru
sözüdür: "Türkler devlet yýkýp-devlet kurmakta dünyanýn en mahir ve kabil milletidir". Alýntý: Ebulfez Elçibey Bütöv Azerbay
Yolunda, sayfalar: 162, 163, 164.
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